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 åUHO�ò q�«d*
مددت محكمة الصلح في حيفا اعتقال رفعت عودة 
لعدة أيام على ذمة التحقيق، وذلك بشبهة ضلوعه 
في جرمية القتل التي شهدتها املدينة وراح ضحيتها 

خليل محروم (49 عاماً).
وكان خليل محروم لقي مصرعه يوم الثالثاء املاضي 
ــة  رواي ــق  ووف خــالل شجار.  ــار  ن تعرضه إلطــالق  بعد 
الشرطة فإن الشجار وقع بني فتى والبائع وهو الشاب 
رازي محروم في دكانه، والذي رفض أن يبيع السجائر 
االثنني  بني  وتالسن  خالف  واندلع  قاصر،  ألنه  للفتى 
بينما  املــكــان،  ــى  إل ــده  وج والـــده  الفتى  فاستدعى 
استدعى البائع رازي والده وهو املرحوم خليل محروم 
ونشب شجار باأليادي بني الطرفني، بحسب الشرطة.

ومبوجب التحقيقات األولية، فقد عاد اجلد ووالد الفتى 
وبحوزة  وجيزة  فترة  بعد  معًا  رجعا  ثم  منزلهما  إلى 
اجلد مسدس وأطلق النار منه على محروم في أجزاء 

مختلفة في جسده.
ّينت التحقيقات أن رجل أمن تابع للبلدية صادف  وب
يشاهد  لم  بأنه  ادعى  لكنه  احلادث  مكان  في  مروره 
من أطلق الرصاص ألنه تواجد في تلك اللحظة داخل 
سيارة البلدية الستدعاء تعزيزات. وقال إنه فور عودته 
إلى مكان اجلرمية حلظ شابًا يفر من املكان راكًضا وبيده 
مسدس، فأطلق النار عليه وأصابه في قدمه، وتبّني الحًقا 
أن الشاب املصاب كان يحمل مسدسا بالستيكًيا.

في  شاب  اعتقال  الشرطة  أعلنت  سابق  وقت  وفي 
املستشفى  إلى  نقل  أن  بعد  عمره  من  الثالثينات 
لتلقي العالج بعد إصابته بعيارات نارية في قدميه.

القاضية  إن  محروم،  خليل  املرحوم  شقيقة  وقالت 
منعت العائلة من حضور جلسة متديد اعتقال رفعت 
عودة املتهم بارتكاب جرمية القتل، وأن حراس احملكمة 

تصرفوا مع عائلة املرحوم بشكل تعسفي.
وقضت احملكمة بإبقاء املشتبه به عودة رهن االعتقال 
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القادم، مع مواصلة  اخلميس  يوم  والتحقيق حتى 
أي  على  اإلعالمي  والتعتيم  النشر  حظر  سريان 
من تفاصيل التحقيقات، أو املستجدات املتعلقة 
به  املشتبه  وإحالة  القضية،  هذه  في  بالتحقيق 
أهليته  مدى  لتقيم  لفحوصات  الفترة  هذه  خالل 
وذلك  احملكمة،  في  للمثول  والعقلية  النفسية 

بالتنسيق مع الطبيب النفساني اللوائي.
 وأضافت شقيقة املرحوم، أن آخر شيء كانت عائلة 
قاعة  إلى  الدخول  من  منعها  هو  تتوقعه  املرحوم 
لنا  السماح  عــدم  ــررت  ق القاضية  ألن  احملكمة. 
بالدخول، وكان تصرف حراس احملكمة فظا، بحيث 
ضربونا لكي مينعونا من حضور اجللسة، وكل هذا، 

بحسب ادعائهم، حتى ال يتم افتعال مشاكل داخل 
قاعة احملكمة.

ومضت تقول: «ال يوجد هناك أمر منع من حضور 
احملكمة، ولكنهم منعونا بتاتًا من التواجد داخل 
القاعة». كما أشارت إلى أنه مت منع الصحفيني 
من التصوير أيضا، مبوجب أمر من القاضية، علما 
جميع  في  صــوره  ونشرت  نفسه  سلم  القاتل  أن 

وسائل اإلعالم.
املوكل  احملامي  ــى  ال «توجهنا  حديثها:  وتابعت 
بالقضية لكي يستوضح األمر، وما هي اإلجراءات 

القادمة التي ستحصل في اجللسات القادمة».
عودة  اعتقال  بتمديد  احملكمة  ــرار  ق بشأن  أمــا 

وإحالته للفحوصات النفسية والعقلية خالل فترة 
«إن  بالقول:  املرحوم  شقيقة  عقبت  فقد  االعتقال، 
قرار القاضية اليوم متديد اعتقال املشتبه ملدة 12 
أن  به  املشتبه  ادعى محامي  أن  بعد  يأتى  يوما، 
وفي  الشخصية،  في  انفصام  من  يعاني  القاتل 
رغم  يفعل،  ما  يعي  ال  معينة  نفسية  ــاالت  ح
التي  اجلرمية  تفاصيل  يظهر  املصور  الشريط  أن 
ال  أن  أتأمل  العقلية.  قواه  بكامل  وهو  ارتكبها 
يحصلوا على مرادهم بإعالنه مريضا نفسيا كي 
ال يضيع حق املرحوم أخي، ويذهب دمه هدراً، وأن 
الذي  اجلــزاء  القاتل  ويلقى  مجراها  العدالة  تأخذ 

يستحق».

Âu� �Ëœ qOAO� ªd|uB�

حيفا  في  و“اجلبهة“  الشيوعي  احلزب  سكرتير  تلقى 
تبلغه  حيفا،  شرطة  من  رسالًة  زعاترة  رجا  الصحافي 
فيها بإغالق ملف التحقيق معه بتهمة ”القيام بأعمال 
وذلك  املاضي،  أيار  شهر  في  عام“،  مكان  في  شغب 

”لعدم توافر األدلة“ حسبما جاء في الرسالة.
يوم  آخرين  وثالثة  زعاترة  اعتقلت  قد  الشرطة  وكانت 
26 أيار، في أعقاب  تظاهرة رفع شعارات أثناء انعقاد 
سياسة  على  احتجاًجا  جامعة حيفا،  أمناء“  ”مجلس 
الطالبية  احلركة  ضد  التعسفية  والعقوبات  األفواه  كم 
وتقدمي خمسة طالب عرب حملاكم  واليسارية،  العربية 

الطاعة بعد إحياء ذكرى النكبة في اجلامعة.
أروقة  إلى  وصلت  قد  اخلمسة  الطالب  قضية  وكانت 
احملكمة املركزية واحملكمة العليا، حيث ألغت احملاكم 
قرارات إدارة اجلامعة بإبعاد الطالب عن مقاعد الدراسة 

في احلرم  و“أبناء البلد“  وجتميد نشاط كتل ”اجلبهة“ 
في  الطاعة“  ”محاكم  مستوى  على  أمــا  اجلامعي. 
فيما  كلًيا،  ثالثة طالب  تبرئة  متت  فقد  حيفا  جامعة 

ُفرضت أحكام مع وقف التنفيذ على اثنني منهم.
يذكر أّن شرطة حيفا كانت حققت في الشهور األخيرة 
عّدة مرات مع زعاترة بتهم مختلفة، تتعلق بالنشاطات 
والتظاهرات ضد احلرب على غزة، والتي جرت في مركز 
احلي  في  التجنيد  دعاة  ملظاهرة  وبالتصّدي  الكرمل، 

األملاني. وما زالت باقي امللفات مفتوحة.
سلمي  السياسي  نشاطنا  إن  ا:  تعقيًب زعاترة  ــال  وق
اإلجــراءات  هذه  فهو  القانوني  غير  أما  متاما،  وقانوني 
عضدنا،  في  تفت  لن  والتي  الترهيبية  والتحقيقات 
احلرب  ضد  املشروعة  الطرق  بكل  النضال  سنواصل  بل 

والعنصرية والظلم ومشاريع التجنيد.
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الدكتور  حيفا  بلدية  رئيس  نائب  مكتب  بــدأ 
حيفا»  «صــنــدوق  مــع  بالتعاون  أسعد  سهيل 
التابع للبلدية، وبرعاية صحيفة «حيفا»، بحملة 
اجلامعيني  للطالب  منح  إلقامة صندوق  تبرّعات 

احليفاويني العرب.
د.  مبادرة  على  وافق  قد  حيفا»  «صندوق  وكان 
أسعد إلقامة هذا الصندوق، والذي سيتعمد على 
طريقة املواءمة (Matching) حيث سيتم رصد 
وتبرّعات  جهة،  من  حيفا“  ”صندوق  من  موارد 
من رجال أعمال ومقتدرين عرب، من جهة ثانية. 
وسيكون املعيار األساسي للحصول على املنحة 
حالة الطالب/ة وعائلته/ا االجتماعي-االقتصادي.

حملة  رعــايــة  على  ”حيفا“  صحيفة  ووافــقــت 
التبرّعات هذه. وقال مدير عام الصحيفة السيد 
راني عباسي: نحن مصلحة جتارية ولكن نرى من 
واجبنا أن نساهم في دعم شبابنا في اجلامعات 

أصحاب  جميع  أدعـــو  هنا  ــن  وم ــيــات.  والــكــل
املصالح واملقتدرين على دعم هذا الصندوق الذي 
املستورة  والعائالت  الطالب اجلامعيني  سيساعد 

على تخطي جزء من العقبات أمامهم.
باسترجاع  صاحبه  سيزّكي  تبرّع  كل  أن  يذكر 

ضريبي نسبته %30 من مبلغ التبرّع.
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األهالي  مع  الكرمة  بيت  مؤسسة  إدارة  اجتمعت 
الثالثاء  يوم  النسناس  وادي  حي  من  والناشطني 
االجتماع  هذه  ويأتي  ــوة.  األخ مدرسة  في  املاضي 
كمبادرة من املسؤولني في مؤسسة بيت الكرمة، 
وبحسب طلب ناشطني من احلني للتداول في كيفية 
إحياء مهرجان عيد األعياد، وذلك من أجل إشراك 
األهالي باختيار املضامني وإيجاد حلول ملشاكل قد 

تزعج السكان األصليني خالل أيام املهرجان.   
وحضر االجتماع كل من: أساف رون مدير مؤسسة 
حي  جلنة  رئيس  حجار  فيكتور  الكرمة،  بيت 
عابدي،  عرين  البلدية  عضو  النسناس،  وادي 
ــداد،  ــر، الــنــاشــط حليم ح املــهــنــدس مــوســى ظــاه
سعاد  بالل حصري،  الناشط  كيال،  مبدا  الناشط 
ولفيف  ــوة،  األخ اجلماهيري  املركز  مديرة  شحادة 
الكرمة.  بيت  والعاملني في مؤسسة  األهالي  من 
ومتيز االجتماع بحرية النقاش وطرح القضايا امللحة 
أثناء  ــي  األهــال عــن  تخفف  أن  شأنها  مــن  التي 
احلي  من  أمن  رجال  تخصيص  مثل  االحتفاالت، 
كي ال يخضع أهالي احلي للتفتيش أثناء خروجهم 
أثناء  بديلة  من احلي، تخصيص مواقف سيارات 
االحتفاالت  التجهيزات إلقامة  بداية  احلي،  إغالق 
من  وغيرها  األهالي،  على  مقبولة  ساعات  في 
مؤسسة  مدير  رون  أســاف  وتعهد  ــذا  ه ـــور.  األم
بيت الكرمة بالعمل على حل كل القضايا التي 
تزعج السكان، قائال: «إن هذه اخلطوة هي األولى 
األمور  بطرح  األهالي  يشترك  حيث  نوعهان  من 
رافعة  تكون  أن  والتي من شأنها  تزعجهم،  التي 
 50% بنسبة  احلــي  أهالي  ــراك  إلش للمستقبل 

كون  إقامته،  وكيفية  املهرجان  مضامني  الختيار 
يستضيفون  من  وهم  حّيهم  في  تقام  االحتفاالت 
رواد املهرجان، كما أننا سنعكف على إقامة مركز 
تراث فلسطيني في احلي، تكون زيارته مشروطة 
مدار  على  احلي  في  تقام  التي  اجلــوالت  كل  في 
السنة، إلبراز أن حي وادي النسناس عريق، وهنالك 
احلي».                                                                 هذا  في  وعاشت  خرجت  مميزة  شخصيات 
السيد فيكتور حجار أثنى على دور أساف رون 
منذ توليه منصب مدير مؤسسة بيت الكرمة وطرح 
أولويات  اعتبرها في سلم  والتي  األهالي  مطالب 
احلي وعلى أهمية تكثيف التعاون بني جلنة احلي 
ومؤسسة بيت الكرمة، املهندس موسى ظاهر حتدث 
عن أهمية اخلروج مبواقف ملناهضة العنصرية سواء 
من خالل املهرجان أو على مدار كافة أيام السنة 
ألن مؤسسة بيت الكرمة هي من يرعى التعايش 
أو الشراكة العربية اليهودية، وطالب الناشط حليم 
حداد بإيجاد خطط إلحياء احلي وتطويره طوال أيام 
باقي  وحتدث  املهرجان.  خالل  فقط  وليس  السنة 
مؤسسة  دور  وأهمية  تصورهم  عــن  الناشطني 
في  يجري  مبا  أكبر  حيز  أخــذ  في  الكرمة  بيت 
العربية  العالقات  صعيد  وعلى  النسناس،  وادي 
اليهودية في املدينة. وأنهى «رون» بالقول: «هذه 
ألنها  ونقدرها  الطلبات  تلك  ونفهم  أولية  خطوة 
صادرة عن روح أهالي احلي، وعن األلم لدى بعضهم، 
لن نكف، بل سنعمل دون كلل من خالل تكثيف 
النسناس  وادي  تطوير حي  معكم، ألجل  لقاءاتنا 
على  اليهودية  العربية  الشراكة  وتعميق  العريق، 
رغم ما متر به من محن في ظل الظروف احلالكة». 
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بإجراء  زعبي  عابدي  عرين  ”اجلبهة“  عن  البلدية  عضو  طالبت 
تغييرات وتعديالت على مهرجان ”عيد األعياد“، مبا يتجاوب مع 

احتياجات أهالي وادي النسناس.
الكرمة“  ”بيت  في  األسبوع  هذا  ُعقد  اجتماع  في  عابدي  وطرحت 
االقتراحات  من  مجموعة  احلي،  وجلنة  البلدية  من  مندوبني  مبشاركة 
األملاني  احلي  في  الفعاليات  من  قسم  إجــراء  بينها  من  واملطالب، 
(شارع بن غوريون) وليس في وادي النسناس فقط، حيث عّبر جزء 
من السكان عن امتعاضهم من جرّاء املعاناة التي ترافق املهرجان، ال 
سيما تعطيل حركة املشاة والسير. كما طالبت عابدي بأن يشتمل 

املهرجان على نشاطات ثقافية وعروض مسرحية لألطفال.





62014 ‰Ë√ s¹dAð  31 WFL'«

 W�UC � b{ WO CI �« ‚ö�≈ W�UC � b{ WO CI �« ‚ö�≈
V �– Í√ ·«d � 	« Âb F � WJ zö *«V �– Í√ ·«d � 	« Âb F � WJ zö *«

 åUHO�ò q�«d*

إغالق  عن  العامة  والنيابة  حيفا  شرطة  أعلنت 
ضد  قــدمــت  ــي  الــت بالشكوى  املتعلقة  القضية 
في  ذنب  أي  اقتراف  لعدم  نهائية  بصورة  احلضانة 
الدعوى املقدمة ضدها، وبالتالي متحى القضية من 
لتبرئة ساحة  أي ملفات جنائية. وجاء هذا اإلعالن 
صاحبة احلضانة السيدة ليندا عبود  واملربية التي 
تعمل فيها، في أعقاب شكوى تقدمت بها إحدى 

العائالت. 
الصحف  إحــدى  نشرتها  التي  الشكوى  في  وجــاء 
احمللية في ذلك احلني، بينما حتفظت «حيفا» على 
املربية  ضد  قدمت  أنها  خاصة  الشكوى،  طبيعة 
كانت  طفل  ســاق  بخلع  تسببت  إنها  قيل  التي 
تعتني به، وهذا أدى إلى عرض الطفل على األطباء 
ومن ثم نقله إلى املستشفى لتلقي العالج، وحتى 
أن الطبيب وضع له اجلبص لفترة طويلة حتى متاثل 
احلضانة  صاحبة  قامت  ثانية  ناحية  ومن  للشفاء. 
بإبعاد املربية عن العمل ألن جمهور األهالي أعرب 
عن اخلشية من مواصلة عمل هذه املربية وعنايتها 

باألطفال داخل احلضانة. 
الشرطة  ــى  إل بشكوى  الطفل  ذوو  تقدم  أن  وبعد 
شرعت بالتحقيق ودراسة األمر عن طريق مختصني 
بالتحقيقات في هذا املجال الطبي. وحاولت عبود 
احلديث  رفضوا  أنهم  إال  الطفل  ذوي  مع  التواصل 
والتداول مع احلضانة أو مع املربية باألمر. وأبلغتهم 
بأن احلضانة حريصة على األطفال وسالمتهم مباشرة، 
وال يعقل أن تتسبب ولو بأبسط مكروه ألي طفل 
يقع  حادث  أي  يغطي  التأمني  أن  سيما  ذويــه.  أو 
مجهود  ــأي  ب احلضانة  تبخل  وال  احلضانة،  داخــل 
لضمان سالمة األطفال واملربيات وكافة الزوار. وقالت 

عبود  إن األهل لم يقبلوا التعاون مع احلضانة حلل 
مشكلة هذا الطفل معا، ولم يتفهموا الوضع، وأن 
في  يجري  أن  ميكن  احلضانة  في  لطفلهم  جرى  ما 
باإلهمال  يتهمون احلضانة  أخذوا  بل  أيضا،  البيت 
والتسبب بخلع فخذ طفلهم، واشاعوا أن األطفال ال 
يتمتعون باحلماية والرعاية واألمان كما يليق. ولكن 
والتعاون  التفاهم  بروح  التحلي  إلى  عبود  دعتهم 
األهل  إن  وقالت  من أجل مصلحة وسالمة طفلهم. 
تابعوا شكواهم عن طريق احملامني، حتى توصلت 
وكافة  العامة  النيابة  بإبالغ  قرارها  إلى  الشرطة 
األطراف بعدم تقدمي احلضانة أو املربية للقضاء نظرا 

لعدم مسؤوليتهم عما جرى للطفل.
مخلصة  املربية  أن  عبود   ليندا  السيدة  وأضافت 
من  وليس  باألطفال،  العناية  على  ــادرة  وق ووفية 
أو  حادث  أي  على  التستر  طبيعتها  وال  طبعها 

حتى التسبب مبثل هذا احلادث,  
احلضانة  أن  مطلعة  مصادر  من  «حيفا»  وعلمت 
تضررت في األعوام السابقة من جراء هذه القضية 
التي لم يكن لها ضلع فيها. ولكن صاحبة احلضانة 
استطاعت أن تعيد ثقة األهالي باحلضانة وتسجيل 

أطفالهم لهذه السنة بصورة مكثفة. 
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 åUHO�ò q�«d*
تفيد معطيات وزارة الصحة أن نسبة مرضى 
عدد  من   15% تبلغ  حيفا  في  السرطان 
املدن  في سائر  عليه  هو  مبا  مقارنة  السكان 
بالسرطان  اإلصابة  معدل  ويبلغ  البالد.  في 
السنوات  بني  ما  إسرائيل  في    6% حوالي 

.2011 – 2005
وتبني أن نسبة املرضى من النساء يصل إلى 
%9 و%10 من الرجال. ولكن تدل املعطيات 
بني   15% إلى  ارتفعت  النسبة  أن  احلديثة 

الرجال والنساء. 

 åUHO�ò q�«d*
 جرت في مستشفى رمبام التدريبات الالزمة هذا 
ومتت  حيفا.  في  اإليبوال  ظهور  ملواجهة  األسبوع 
وزارة  في  الطوارئ  قسم   بتوجيه  التدريبات  هذه 
الصحة. ويذكر أن جرثومة اإليبوال قتلت حتى اآلن 
الطبية  الفرق  وتواجه  خاصة.  أفريقيا  في  آالفا 
التي  ااجلرثومة  هذه  مكافحة  في  جمة  صعوبات 
بعد  يعثر  لم  والتي  البشر،  بني  بالعدوى  تنتقل 

على دواء شاف لها.
من  ــة  ــي األوروب ـــدول  ال كثفت  أخـــرى  ناحية  ــن  وم
األفريقية  ــدول  ال من  القادمني  ملراقبة  جهودها، 
مراقبة تامة، خشية دخول أحد  املصابني إلى هذه 

الدول، وبالتالي يؤدي إلى انتشار اإليبوال.   
هيأت  انها  اإلسرائيلية  الصحة  وزارة  وأعلنت 

مستشفى رمبام في حيفا ملواجهة اإليبوال وكذلك 
مستشفى شيبا، في تل هشومير.

وأقيمت في رمبام منذ األسبوع املاضي ثالث خيام 
الستقبال أي مصاب بهذه اجلرثومة قد يظهر في 

حيفا أو الشمال.

ôu � �ù« WN �«u * ÂU � �— w � V �—b � 

q O z«d �≈ w � ÊU 
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«نبدأ اليوم معكم عاما أكادميًيا جديًدا بكل ما 
الشديد،  الكلمة من معنى، ورغم فرحنا  حتمله 
إال  جيًدا،  نفهمه  الذي  وتوتركم  انفعالكم  ورغم 
أننا ال نريده وال نعتبره عامًا آخر سيضاف إلى 
أعوام سابقة. وال نقبل ولن نقبل أن يكون رقًما 
أو عدًدا يضاف إلى سنوات وجود وعمل الكلية، 
بل نصر أن يكون عاًما مميزًا وخاًصا لكم، ومن 
أجلكم ومعكم. نريده عاًما نسجل فيه إجنازات 
إلى  انتقاًال  تشكل  خــطــوات  أهمها  ــدة،  جــدي
جامعية».  ألقاب  منح  عبر  اجلامعات،  مصاف 
الكلية  هذا ما قاله احملامي زكي كمال رئيس 
مبناسبة  حيفا،  في  للتربية  العربية  األكادميية 

افتتاح العام الدراسي اجلديد.
أجلكم  ومــن  «متيزنا  كمال:  احملامي  وأضــاف 
تعليمية  مساقات  عبر  سيكون  العام،  هــذا 
جديدة للقب األول والثاني، وزيادة في ميزانيات 
ـــع  ودواف ــات  ــب رغ وتــعــزيــز  العلمية،  ــاث  ــح األب
املقاالت  نشر  ــى  إل احملاضرين  ــع  ودف البحث، 
العلمية، والتوجه إلى الدراسات لشهادة ما بعد 
موضوع  وإعالن  البروفيسور.  وشهادة  الدكتوراه، 
العام،  لهذا  ا  رئيسًي موضوًعا  العنف  مكافحة 
املجتمع،  متانة  تهدم  آفة  العنف  بأن  منا  إمياًنا 
التحديات،  وتنخر عظامه وجتعله ضعيًفا أمام 
أهــداف  حتقيق  عن  وطاقاته  اهتمامه  وحتــرّف 

التقدم والرفعة والنجاح األكادميي»
وواصل احملامي كمال  حديثه قائالً: «وفرنا لكم 
األفضل واألحسن، وأعددنا الكلية أفضل إعداد 
يالئم  ما  التعليم،  ووسائل  املناهج  من  وجهزنا 
توجهاتنا الساعية إلى اخلروج من النطاق الضيق 
لكليات التربية، واالنطالق نحو عالم املؤسسات 
اختبار  ــام  أم اآلن  أنكم  يعني  مما  األكادميية، 
ولذويكم،  لنا  تثبتوا  أن  فيه  عليكم  حقيقي، 
أنكم  املنافسة،  وللكليات  العربي  وللوسط 
نقشت،  كلية  في  طالًبا  تكونوا  أن  تستحقون 
املعلمني،  بتأهيل  تكتفي  ال  أن  رايتها  على 
وتخريج الكادر تلو الكادر منهم، وإرسالهم رسال 
التربية والتعليم، بل نسعى  وسفراء في جهاز 
خوض  تخشون  ال  وعلماء  باحثني  جعلكم  إلى 
غمار التجارب العلمية من جهة، ورفع أصواتكم 
عاليًا في قضايا اجتماعية، وأن تعملوا على 
والنبذ  لإلقصاء،  الرافضة  التوجهات  شأن  إعالء 
احــتــرام  ــى  إل تسعون  ــل  ب املختلف،  ــة  ــي وكــراه
وتشجيع التعددية الفكرية والعقائدية، باعتبارها 

سمة من سمات املجتمعات املتحضرة».
ــبــات من  والــطــال الــطــالب  مــن  آالفـــا  أن   يذكر 
هذا  مطلع  بدأوا  العربي  الوسط  أنحاء  مختلف 
الكلية  في  األكادميي  الدراسي  عامهم  األسبوع 

األكادميية العربية للتربية في حيفا.

∫WOÐdF�« WO1œU�_« WOKJ�« fOz— ¨‰UL� w�“ w�U;«
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عجينة  من  التصميم  دورة  صمم طالب 
اجلماهيري،  الكرمة  مركز  في  السكر 
مما  السنافر،  لشخوص  عدة  مجسمات 
صفوفهم.  ــي  ف كبيرا   تفاعال   ــى  الق
بإرشاد  السكر  عجينة  ورشة  أن  ويذكر 
على  الثانية  للسنة  تقام  بولص  نهاوند 

التوالي، وتشهد إقباال واسعا.



بتسأل حالك شو سر قهوة نخلة ?

سر قهوة نخلة رقم (٥)

تحميص القهوة عالهواء السخن
بدون متالمس النار

نســـأل أنفســـنا مراًرا وتكراًرا عن ســـر دقة نكهة قهوة نخلة وروعتها التي 
ال تتغّير. فمن أهم األســـرار هـــو تحميص القهوة بالهواء الســـاخن بدون 
مالمســـة النار لمنـــع احتراق الحبوب وبذالك تتحمـــص القهوة مع الحفاظ 
على نكهتها الخاصة والمميزة بالكامل، إســـتمتاعكم بكل رشفة هو نتيجة 

خبرة أبحاث ودقة سنين طويلة.
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األحد  يوم  حيفا  في  املركزية  احملكمة  قضاة  حكم 
على  غلعاد،  موشيه  القاضي  برئاسة  املــاضــي، 
بالسجن  زبيدات،  محروس  املغدور  الشاب  قاتل 
املتعّمد. بالقتل غير  إدانته  بعد  14 عاًما، وذلك 

املغدور  شقيقة  أن  االتــهــام  الئحة  بحسب  ــاء  وج
للتنكيل  تعرّضت  عاًما،   13 العمر  من  البالغة 
والتعرّض لها، من فتاة قاصر (15 عاًما)- شقيقة 
القاتل، عندما كانت تعبر طريق العودة من املدرسة، 
وعليه توجه الشاب املغدور إلى منزل عائلة الفتاة 

والفتاة. شقيقته  بني  للصلح  للتوّصل  القاصر، 
القاصر  الفتاة  أبلغت   2013-4-19 تاريخ  في 
الفتاة  أن  إال  الصلح  رغم  أنه  محروس،  شقيقها 
بالهدوء  وطالبها  بها،  التنكيل  تواصل  القاصر 
املنطقة منًعا لالحتكاك، وفي ساعات  وعدم عبور 
املساء وعندما كان الشاب املغدور على وشك اخلروج 
سيستغل  بأنه  أخبره  أصحابه،  أحد  مع  للترفيه 
الفرصة ويذهب إلى منزل عائلة الفتاة القاصر، التي 
وبالفعل  اإلشكال،  لشقيقته حلل  التعرّض  تواصل 

وصل برفقة صديقه إلى منزل عائلة الفتاة القاصر 
وشقيقها املّتهم، حيث دخل الشاب املغدور إلى منزل 
املنزل. ساحة  في  بانتظاره  مكث  وصديقه  العائلة 

أراد  املغدور  الشاب  بــأن  االتــهــام،  الئحة  وتابعت 
الصلح  رغم  شقيقته،  مع  يحدث  عّما  االستفسار 
وخالل احلديث مع والدة الفتاة، قامت بالصراخ عليه 
واستدعت ابنها املتهم، وباشرا االعتداء على الشاب 
املغدور. ودخل صديقه الذي كان بانتظاره لتخليصه 
من االعتداء، وهربا من املكان، وعلى مدخل املنزل، 

في  بطعنه  وقام  الشاب  إلى  بالوصول  املتهم  جنح 
ظهره، وقد هرب الشاب اجلريح وعلى بعد عشرات 
توفي  وقــد  دمائه  في  غارقا  ــا  أرًض سقط  األمتار 

متأثرًا بجراحه.
ويذكر أن احملكمة قد رفضت ادعاء القاتل بأنه حمل 
السكني بعد أن اعتدي عليه وعلى والدته، ولكن لم 
ّية القتل  تقّدم النيابة العامة الدليل القاطع بتوّفر ن
غير  بالقتل  أدين  وعليه  شك،  أدنى  دون  املتعّمد 

املتعّمد وحكم عليه بالسجن 14 عاًما.
وبعد القتل، مت إخفاء السكني واختبأ عند جارته، 
اللحظة!  هذه  السكني حتى  على  العثور  يتم  ولم 
وقالت احملكمة إن الشرطة لم تثبت أن القاتل تعّمد 

القتل بسبق اإلصرار. 
وأضافت احملكمة أن الشاب املغدور ”كان محبوًبا 
للمجتمع.  مساهمة  وله  حميدة،  صفات  وصاحب 
وكانت له أحالم لن ننساها، وكانت هناك شعرة بني 
بني  وما  املتعّمد،  غير  بالقتل  القاتل  على  احلكم 

القتل بسبق اإلصرار”. 
ويذكر أن قتل الشاب محروس زبيدات كان له أثر 
كبير على املجتمع العربي احليفاوي، إذ خرج أكثر 
في مسيرة ضخمة  حيفا  من عرب  االف   10 من 
وتاريخية، احتجاًجا على مقتله وضد اجلرمية والعنف 
في حيفا، وتعتبر من أهم املسيرات وأكبرها ضد 
البالد. فــي  العربي  املجتمع  تــاريــخ  ــي  ف العنف 

املغدور  الشاب  وفي حديث مع موّفق زبيدات والد 
محروس زبيدات حول احلكم، قال ”هذا احلكم مهزلة، 

سكينا  يحمل  من  أن  يعلم  فاجلميع 
حاّدة، وبحجم أكبر من 17 سنتيمتر 
ويطعن من اخللف، هو هادف إلى القتل 
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وبشكل متعّمد، فحتى لم يعتذر املجرم ولم يبد أّي 
أسف أمام احملكمة“، مضيًفا أن ”محاولة حتويلها 
عائلته  ــراج  إخ إلى  إضافة  متعّمد  غير  قتل  إلى 
مؤامرة  كّلها  السابقة،  ملفاته  ومحو  االتهام،  من 
للتخفيف من احلكم على هذا القاتل، هناك شركاء 
في اجلرمية، فمن أخفى السكني؟! ومن جّهز الروايات 
السابقة  اجلنائية  امللفات  محا  ومن  الشرطة؟!  أمام 
للقاتل؟! وملاذا لم تكن الشرطة معنية في التحقيق 
في هذا؟! من خبأ املجرم؟! وهل كان هناك ترتيب 

قبل اجلرمية؟! متنح احملكمة جائزة للقاتل املجرم، وهذا 
يؤكد أن هذا القاتل سيخرج ليقتل مرة أخرى“. 

ضد  واحدة  وقفة  نقف  أن  ”علينا  زبيدات  وأضاف 
الذي  العمالء  وضد  ــرام  االج وضد عصابات  ــرام  االج
واملصيبة  املّر  يذوق  ان  ألحد  أمتنى  ال  بيننا،  زُرعوا 

اجلرمية  ملنع  نعمل  أن  واجبنا  فمن  أصابتنا،  التي 
فأصابت  تأتينا،  أيــن  من  نعلم  ال  التي  القادمة 
قتل  الذي  املاضي،  األسبوع  محروم  خليل  األستاذ 
أن  حيفا  كعرب  مّنا  وأتوقع  إجرامية،  بأيد  كذلك 
نقول كفى وأن نصرخ نريد األمن واألمان ألبنائنا“. 

التي  العنف  ضد  االالف  ”مسيرة  زبيدات  ــال  وق
مسيرة  كانت  محروس  مقتل  خلفية  على  خرجت 
تاريخية ومفيدة، ألنها زرعت الرسائل واملبادئ التي 
يؤمن بها كل شرفاء حيفا، ضد اجلرمية والعنف، ومن 

أجل احملبة والتسامح والتآخي واألمان، وهذه كانت 
سنستمر  حياة،   = أمان   + محبة  محروس  رسالة 
في هذه الرسالة وإحيائها ونشرها في كل مكان“.

ــروة  ـــدن ع ــنــاشــط ومــخــطــط امل ــع ال ــث م ـــي حــدي وف
سويطات، أحد املبادرين ملسيرة االالف ضد العنف 

اجلرمية  ضد  احليفاوية  الشعبية  اللجنة  في  وعضو 
والعنف، قال :“يؤكد قرار احملكمة تخاذل الشرطة 
بشكل صارخ، في كشف األدّلة لزيادة سنوات احلكم 
للردع الناجع، فأقرّت احملكمة بنفسها أن الفرق بني 
القتل غير املتعّمد وبني القتل املتعّمد وقف على 
”شعرة“ وهي بسبب عدم إثبات الشرطة لذلك، أو 
انعدام  إثبات ذلك،  نّيتها في  بعدم  الشك  األصح 
املركزية  املسّببات  أحد  هو  والعدالة  بالشرطة  الثقة 
انعدام  العنف واجلرمية في مجتمعنا، فعند  لظاهرة 
الثقة في املؤسسات الرسمية يزيد حتًما الشعور 

باخلطر“. 
وأضاف سويطات قائال ”عندما خرجنا باآلالف في 
واضحة:  رسالتنا  كانت   ،2013 أيار  من  السابع 
رسالة محروس «محبة + امان = حياة». لم تكن 
هذه الرسالة مجرّد شعار، بل كانت الوصية التي 
رافضني  بلدنا،  نحّب  ألننا  أنفسنا  على  قطعناها 
املوت واخلوف والكراهية والتهديد والعنف واجلرمية. 
عندما خرجنا باآلالف يوم السابع من أيار، اخترنا 
احلياة  وتطوير  هدفنا،  ـــان  واألم مسلكنا  احملبة 
هذا  أن  نرى  واليوم  مبدأنا،  هو  بلدنا  في  الكرمية 
ا إذ نواجه جرمية جديدة وهي مقتل  الشبح ال زال حّيً

األستاذ خليل محروم“. 
والعنف  اجلــرميــة  ”قضية  قائال  سويطات  وأشـــار 
الطرف  غــضّ  ميكن  ال  مصيرية  قضية  أصبحت 
عنها، فقتل األستاذ خليل محروم على يد املجرمني 
هو مّس خطير بعرب حيفا، بحياتنا وهوية بلدنا 
ومستقبلنا ووحدتنا ونسيجنا االجتماعي، ال ميكن 
التجاهل وال ميكن الصمت بعد اآلن.. على صرختنا 
أن تكون موّحدة ومدوّية وواضحة.. نحن عرب حيفا 
موّحدون ضد املجرمني، نحن موحّدون من أجل األمن 

واألمان واحملبة والوحدة املجتمعية“. 
 وأشار سويطات إلى معطيات خطيرة حول ظاهرة 

من  هي  العنف  ”قضية  قائال  حيفا،  في  العنف 
أهم قضايا مجتمعنا، هكذا أشارت األبحاث التي 
االجتماعي،  التطوير  جمعية  من  بطلب  أجريُتها 
وتبّني أن %87 من املجتمع يعاني بدرجة مرتفعة 
العرب  الشباب  مــن   85% العنف،  ظــاهــرة  مــن 
األخير  الشهر  في  عنف  حادث  شاهدوا  حيفا  في 
حادث  ــى  إل معارفهم  أحــد  تعرّض  منهم  و40% 
عنف في الشهر األخير، في املقابل بلدية حيفا لم 
تستثمر موارد بشكل الئق للحّد من ظاهرة العنف 
«مدينة  مشروع  خالل  من  ال  العرب  الشباب  عند 
وثقافية  تربوية  مشاريع  خالل  من  وال  عنف»  بال 

مختلفة“. 
كمطلب  اجلــرميــة  وضــع  «يجب  سويطات  وأضـــاف 
أساسي، وفي صلب عملنا اجلماهيري وعلى رأس 
حق  هو  بأمان  فالعيش  وأجندتنا،  أولوّياتنا  سلم 
وهو مطلب العرب في حيفا، الهدف األساسي من 
عملنا اآلن هو إعادة امتالك املكان، إعادة امتالك 
احلارة والشارع في حيفا، وعدم ترك بلدنا وأحيائنا 
ُعرضَة لالقتحام والتشويه واالحتدام، بل تعزيز الثقة 
املجتمعية املتبادلة من خالل العمل املنّظم واإلجناز 

والتأثير“. 
تطوير  أهمية  ــدا  مــؤّك حديثه  سويطات  واختتم 
نشعر  ال  أن  ”يجب  الظاهرة  ملواجهة  عملية  خطة 
باإلحباط واليأس، بل االستمرار في املسيرة والعمل 
تتمحور  أن  العمل  خطة  على  واجلــذري،  املنهجي 
الرسمية  املؤسسات  جتــاه  ــى  األول رسالتني؛  ــول  ح
املجرمني  وإخراج  والعدالة  بالردع  نطالبها  والشرطة، 
من أحيائنا، واستثمار املوارد وإعداد اخلطط البلدية 
من  للتقليص  والثقافية  واالجتماعية  التربوية 
التأثير  دائرة  بأن  اإلميان  داخلية:  والثانية  الظاهرة، 
جتاه  ومسؤوليتنا  قدرتنا  من  أنفسنا،  من  تبدأ 

حياتنا وحياة األجيال القادمة“. 
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«ميكننا السيطرة والتحكم بالسلوك العنيف، من 
من  بالرغم  واحلوار  التسامح  لثقافة  التربية  خالل 
أن العنف غريزة بشرية مولودة أو ردة فعل بسبب 
اإلحباط الناجت عن وجود حاجز مينع حتقيق رغبات» 
عامر  الدكتور  النفسي  األخصائي  قاله  ما  هذا   .
في  العنف  ــول  ح ــة  دراســي حلقة  ضمن  جرايسي 
املاضي،  الثالثاء  يوم  الكرميليت  راهبات  مدرسة 
ملعلمي املرحلة اإلعداديه والثانوية وبحضور مديرة 
التربية  ومركزة  ــوب،  أي أبو  جزيل  املربية  املدرسة 
الفعالية  هذه  وجاءت  مسلم.   جزيل  االجتماعية 
في أطار مشروع « مجتمع آمن» الذي تبادر إليه 
وترعاه جمعية التطوير االجتماعي، وأشارت العاملة 
اجلماهيرية فيحاء عوض مركزة املشروع، إلى أن هذا 
التي  الفعاليات  يأتي ضمن سلسلة من  النشاط 
الطالب  للمعلمني،  لتنفيذها  اجلمعية  تخطط 

واألهالي في مدارسنا العربية.
ونوقشت في النشاط ظاهرة العنف االجتماعي، ومت 
التطرق إليها بإسهاب ألهميتها، ولكونها منتشرة 
املعاملة  سوء  االجتماعي،  كالرفض  مدارسنا،  في 
اجتماعية،  لقاءات  من  الشخص  منع  بأشكاله: 
احلبس املنزلي واملقاطعة االجتماعية واالبتزاز املادي، 
هذه  وحل  الطالب،  متابعة سلوك  املهم  من  لذالك 
الظاهرة عن طريق جلنة صّفيه تأخذ على عاتقها 

منع هذه الظواهر بالتنسيق مع مربي الصف.

العنف  من  جديد  شكل  هناك  لذالك،  باإلضافة 
اإلنترنت،  عنف  وهــو  مدارسنا  في  جــدا  املنتشر 
فشبكات التواصل االجتماعية تشكل احليز الذي 
االفتراضي  الواقع  وإزاء  التعنيف،  يحدث  فيه 
أصبح جزءا من الواقع احلقيقي وأشكاله: كتابات 
وقد  اآلخر.  بالطرف  املس  بهدف  أفالم  أو  أو صور 
للعنف،  األشكال  هذه  من  جرايسي  الدكتور  حذر 
عن طريق أمثله من املدارس، وعرض فيلم قصير 
ميثل قصة واقعية حدثت في إحدى املدارس، يتطرق 
الفيلم إلى معانة طالب من مزاح ومضايقة طالب 
آخرين له، بعد أن قاموا بتصويره في مواقف حرجة 

وعرضه على شبكات التواصل االجتماعية. 
كيفيه  حول  املشاركني  بني  واحلــوار  النقاش  متحور 
كيان  تــهــدد  ــي  ــت ال ــرة  اخلــطــي ـــة  اآلف هــذه  معاجلة 
سلوك  مراقبة  في  جدا  مهم  األهل  فدور  املجتمع. 
كونهم  وأهمية  طبيعية.  تكون  أن  على  أبنائهم 
من  مشكله  أي  حل  في  أبنائهم  ــام  أم حياديني 
أما  واملدرسة.  البيت  في  تواجههم  التي  املشاكل 
دور املدرسة واملعلم فيتمثل في تشخيص عميق 
االعتماد  يواجهونها،  التي  والقضايا  للحاالت 
على معطيات من املدرسة والبيئة احمليطة  لبناء 
برنامج ملعاجلة العنف في املدرسة وأهمية اكتساب 
املعلمني بشكل متجدد ملهارات متكنهم من محاربه 

العنف في الصفوف الطالبية.
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توعوية  حملة  خــالل  مــن  حيفا  بلدية  انطلقت 
بعنوان: «نرجع اخلنازير إلى الطبيعة»، وذلك بعد 
أن اجتاحت اخلنازير البرية عددا من األحياء املأهولة، 
مما تسبب بأضرار جسيمة للممتلكات، إلى جانب 
اعتداءات اخلنازير على حيوانات أليفة كالقطط.

يذكر أن اخلنازير البرية قد تكاثرت في السنوات 
االخيرة في األحراش احليفاوية ألسباب عدة، منها 
عدم السماح باصطيادها، إلى جانب تغيب العدو 

الطبيعي للخنازير البرية. وأخيرا انتشار األطعمة 
املختلفة املعدة لقطط الشوارع على سبيل املثال.

ومن هذا املنطلق ذكرت بلدية حيفا في مؤمترها الذي 
نظم مؤخرا حول املوضوع، بأن اخلنازير تتأقلم بسرعة 
وبذلك تفقد خوفها من البشر، مما يجعلها تقترب 
منهم بدون خوف، وهذا قد يهدد سالمة السكان.

على  أطعمة  إبقاء  بعدم  البلدية  تطالب  لذلك 
قطعان  جتد  ال  حتى  الساحات،  وفي  األرصفة، 

اخلنازير الطعام وتعود إلى بيئتها الطبيعية.
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دشن صندوق حيفا يوم اجلمعة املاضي حديقة ألعاب جديدة على اسم روزين، مبحاذاة متنزه ليوي في 
الكرمل، وذلك خدمة لرواد املكان. وبلغت تكلفة إنشاء احلديقة حوالي 2 مليون شيكل، تبرع بها 

الكندي روبرت روزن، إلحياء ذكرى والديه جون وزيتا روزين.





182014 ‰Ë√ s¹dAð  31 WFL'«

 åUHO�ò q�«d*
عقد الفنان الفلسطيني زهير فرنسيس 
مؤمترا صحفيا، في مدينة رام الله. أطلق 
على  واملــصــورة  اجلديدة  أغنيته  خالله 
حتمل  والتي  كليب،  الفيديو  طريقة 

عنوان «ينتابني» .
أبو  الشاعر مهدي  االغنية من كلمات 
غزالة، وأحلان حسام حسن، وتوزيع طوني 
وعبودي برهوم، أما الفيديو كليب فهو 
ــري.  ويحكي  ــص ـــم احل ـــراج أده مــن إخ
الفيديو كليب قصة عشق بني «خّيال و 
فتاة»، حيث جرى التصوير على شاطئ 
للفنان  خاص  إنتاج  وهو  عكا،  مدينة 

زهير فرنسيس.
فرنسيس  زهير  الفنان  مع  حديث  وفي 
هؤالء  مع  بالتعاون  جدا  إنه سعيد  قال 
العمالقة، وكله أمل بأن يالقي الفيديو 
أنه  ــاف  وأض اجلمهور.  ومحبة  النجاح 
محطة  من  أكثر  مع  التنسيق  استطاع 
لعرض  العربي  العالم  ــي  ف فضائية 
العربية  ــات  ــاش ــش ال ــى  عــل ــو  ــدي ــي الــف
واحمللية، وأعرب عن أمل بأن ينال هذا 

العمل إعجاب اجلمهور. 
عبر  كليب  الفيديو  مــشــاهــدة  ميكن 

اليوتيوب من خالل الرابط التالي
https://www.youtube.com/
watch?v=obBXJkYE6bM 
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تلتقي  السنوي،  ضمن مهرجان حكاية حيفاوية 
مجموعة ”ُنبدع حكاية حيفاوية“ للسنة الثالثة 
يهودا  ومبدعني  فنانني  مبشاركة  التوالي  على 
ــروون  ي والــذيــن  حيفا  مدينة  سّكان  من  وعــربــا، 
مًعا قصة الصيف األخير. وتضّم هذه املجموعة 
في  وناشطني  ُمثقفني  فنانني،  مخرجني،  ــاء،  أدب
بل  الــتــعــارف  بــهــدف  يلتقون  حيث  املجتمع، 
قصص  ُمختلف  حول  مشترك  بوحي  والكتابة 
املدينة. إمنا في الصيف األخير، فقد فرض الواقع 
ّية،  العدائ عليه  َغلبت  واقٌع  احليفاوية.  احلكاية 
املجموعة،  أعضاء  ــوف.  واخل العنف  التحريض، 
والعرب  اليهود  حيفا  سّكان  من  ــاالً،  ورج نساء 
يسعون معا، من خالل العمل املشترك، ألن يرووا، 
التصوير  الشعر،  النثر،  املختلفة-  بأساليبهم 
احلرب  خالل  جرى  ما  وقائع  التشكيلّي-  والفّن 
وفي حيفا حتديًدا. تسعى املجموعة إلى إبطال 
بالرغم  التعّنت،  وإلى  الذاتي  واإلخراس  الصمت 
من كل ما حصل، على مواصلة نسج خيوط حلم 
للمجموعتني  املشتركة  واحلياة  املشتركة  املدينة 
مداين،  أبو  مبشاركة:  حيفا.  في  هنا  القوميتني 
أسدي،  ميسون  املاضي،  رشدي  آفياني،  جاليا 
جيل،  يائير  باهر،  كيارا  فارحيا،  باهر-  دافيد 
يئا دور، إيالنا دورفمان، عميكام يسعور، شاي  ِل
نير، أورلي ناتان، مرمي سيفان، عبد عابدي، إيال 
روزن،  رولي  كنو،  جاك  كلوش،  راحل  فريدلندر، 
خلود خميس وليز شافير. يقوم بإرشاد املجموعة 
كل من: عدنه جورني ماجد خمرة واملركزة: افرات 
لوفني. جتري اللقاءات بدعم من ”شتيل- مشروع 
العام  منذ  يعمل  والذي  مشتركة“  مدينة  حيفا 
حيفا  ــون  ك مفهوم  فــي  البحث  بهدف   2008
وتكوين  الثقافات،  ومتعّددة  متباينة  مدينة 

توصيات لتطوير حيفا كمدينة مشتركة جلميع 
املجموعة،  لقاءات  استضافة  وعلى  مواطنيها. 
املواطنني  حلقوق  مــســاواة  مركز  من  كل  تناوب 

العرب واملركز اجلماهيري- هدار.
من  العمل  إلى  املهرجان  في  املشاركون  يسعى 
مساواة،  مدينة  مدينتنا  تكون  أن  ضمان  أجل 
ُمشاركة وتسعى للسالم من خالل لقاءات الثقافة 
بشخصيات  البرامج  غالبية  تأتي  واألدب.  
حيفاوية من املاضي واحلاضر، شخصيات خيالية 
النثر  املسرح  الشعر،  خالل  من  حقيقية،  وأخرى 
املشاركون  قدم  االفتتاح  أمسية  وفي  والتجوال. 

نخبة من قصصهم حول مدينة حيفا.
 UO²HK� —u� ÷dF�

يرتدن  ــي  الــالت للفتيات  ــور  ص معرض  افتتح 
مع  لقاءات  سلسلة  نتاج  وهو  النسوية،  الساحة 
تسيال زالط. الساحة النسوية هي حّيز جماهيري 
الفرص، كحّق لكل  املساواة في  يعمل من أجل 
امرأة وفتاة في حتقيقها لذاتها مبوجب رغباتها، 
مبكانتها  عــالقــة  دون  وحــاجــاتــهــا،  طموحاتها 

االجتماعّية، اجلندرية، القومية أو الطائفية.
ناشطة  مجموعات،  ُموّجهة  زالط هي  تسيال 
من  كل  أيًضا  وشــاركــُت  ــوّرة.  ــص وُم مجتمعية 
والكاتبة ميسون  نيسيم،  ميطال  الــشــاعــرة 
تكتب  ملشي.  الكمان لينا  أسدي وعازفة 
من  ــرأت  ق وللبالغني.  لألطفال  ــدي  أس ميسون 
وبالعبرية  بالعربية  املقاهي“،  ”حكاوي  روايتها 
الواقع في الهدار وأحداث  حول مقهى ”نيتسا“ 
وشاركتها  الهدار  من  املنطقة  تلك  في  الصباح 
مدرسة  من  املربية  العبرية  باللغة  التقدمي  في 
”الساحة النسائية -  ملتسر.  ليئوبيك ساريت 
تعمل من أجل مساواة الفرص وممارسة كل فتاة 

وامرأة حقوقها من أجل حياة كرمية. 
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فيه  املشتبه  قام  القول في وسائل اإلعالم:  اعتدنا 
بإعادة متثيل وقائع اجلرمية.

والصواب أن نقول: قام باسترجاع وقائع اجلرمية.
ألن التمثيل تفيد معنى التقليد واحملاكاة. 

على  ميثل  يكن  لم  فيه  املشتبه  أن  وبالتأكيد 

اإلطالق عندما ارتكب جرميته. 
وحتى إذا فرضنا جدًال أن كلمة متثيل هي ترجمة 
للكلمة العبرية «שיחזור“ فإن كلمة ”إعادة“ زائدة 
ألنها تفيد بأن املشتبه فيه قام قبل ذلك بتمثيل 
الوقائع، وهو اآلن يعيد متثيلها أمام احملققني.      
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هيك حمالت..
قامت عليها مالحم!
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ألمٌر محزٌن أن تودّع حيفا شابا آخر من شبابها، 
آخر  كــان  التي  السالح  وفوضى  ا لعنف  بسبب 
أبو  واملربي األستاذ خليل محروم  ضحاياها األب 
رازي. وأسانا ممزوج ككل أهلنا بكثير من الغضب 
املشروع على هذه السهولة في القتل وألتفه سبب. 
قبل نحو عام ونصف العام فقدنا الشاب محروس 
زبيدات بطعنة غادرة وها نحن اليوم نفقد خليل 

بطلقة غادرة! 
مشهدان من موت سدى يرسم حليفانا صورة قامتة 
أين  من  الكبير.  وعلى  الصغير  على  مرفوضة 
يأتينا هذا املوت، ومن أين يطالعنا لنصبح خبرا 
صفحتها  في  بالسواد  مزينة  وصــورة  جريدة  في 

األولى! 
إننا على اعتقاد جازم بأنه من أنواع املوت الذي 
لنا  التي ال طاقة  املوت  أسباب  منعه، من  ُميكن 
أن  هنا ضرورة  ومن  بها.  القبول  أو  على حتّملها 
وتخطف  حتصل  ــت  دام مــا  منعها  على  نعمل 
مّنا  وتصادر  العيش  صفو  وتعّكر  أبناءنا  مّنا 
كحيفاويني األمن واألمان. عندما خرجت حيفا عن 
بكرة أبيها احتجاجا على قتل محروس زبيدات، 
أنفسهم  حماية  على  ـــادرون  ق أهلنا  أن  عرفنا 
العمل  على  القدرات  منلك  إننا  ُقلنا  وبيئتهم. 
وعلى التأثير جلهة منع املوت اآلتي، لكننا نواجه 
محروم.  خليل  األستاذ  مبقتل  ذاته  املشهد  اليوم 
كما  كافيا  يكون  لم  فعلناه  ما  أن  يعني  وهــذا 
بهيئاته  كمجتمع  قمنا  أننا  هنا  ونؤكد  يبدو. 

املختلفة بكل ما نستطيع وباإلمكانيات املتاحة 
لنا أمام حتديات كثيرة قد واجهناها، منها تقاعس 

السلطات الرسمية بالقيام مبسؤولياتها.   
وواجب الساعة علينا أن نعمل كل ما في وسعنا 
لوقف هذا النزيف ـ والضمير» نا « هنا يدّل على 
نحن بكل ما حتمله من معنى: األفراد والهيئات 
والصحافة  واملؤسسات  واملرجعيات  والفعاليات 
أن  لو  ـ  والشرطة  والبلدية  والقيادات  والشبكات 
كال مّنا قام بدوره، ملنعنا أكثر من موت عبثي ألّم 
بنا في السنوات األخيرة! «أن نعمل كل ما في 
بنشاطات  والقيام  تدابير  اتخاذ  تعني  وسعنا». 
اإلعالم  وفي  التربية  في  ممكن.  مستوى  كل  في 
وفي السياسة وفي البلدية وفي الكنيسة واجلامع 
وفي كل ساحة، سعيا إلى توحيد الكلمة واملوقف 
ضد هذا املوت وأسبابه. «للتصدي لهذه الظواهر». 
في  نفعله  ما  وكــل  املشترك  نشاطنا  هــدف  هو 
النهائية  غايتنا  ــوت.  امل هذا  ملواجهة  اإلطــار  هذا 
وأهلها  حيفا  تنعم  وأن  املسلسل  هذا  يتوقف  أن 

بطمأنينة وسالم وعيش رغد.
احلوادث  هذه  مثل  منع  مبقدورنا  أنه  نعتقد  إذن، 
من  أكثر  وفــي  ـــراءات  اإلج من  خــالل سلسلة  من 
وأي  انفعال  أي  هــذا  في  ُيفيدنا  ولــن  مستوى. 
ما  جهة  على  التهمة  بإلقاء  االكتفاء  أو  تسرّع 
دون االخرى، فاملسؤولية جماعية. هذا واجبنا نحو 
سريعة  فقراءة  كاف.  غير  لكنه  واحفادنا  أبنائنا 
للمجتمع العربي في حيفا تخلص إلى استنتاج 

أنه لم يعد متجانسا أو منسجما. فنحن بصدد 
وهي  نوع.  كل  من  هجرة  تستقبل  كبيرة  مدينة 
ودوافعها  نوعيتها  في  ومتفاوتة  ــدة  واف هجرة 
وهويتها، أحدثت تصدعات في املجتمع ينفذ منه 

العنف إلى واجهة األحداث من فينة إلى أخرى!
من  معينة  مجموعة  إسكان  ظاهرة  تصبح  قد 
رأينا، حدثا  املدينة كما  األشخاص ووفودهم غلى 
إشكاليا خاصة إذا اقترن بفوضى السالح، وبيد 
للشرطة  تقاعس  وباملقابل  الزناد.  على  خفيفة 
وأجهزة األمن في حفظ األمن العام واألمان. مبعنى، 
أن للقضية مستويني: اجتماعي تربوي وقائي من 
توازنه،  حلفظ  مقدراته  بكل  املجتمع  جتّند  خالل 
ورسمي أمني من خالل تطبيق القانون وفرض األمن 
صحيح  وهذا  بأنفسنا،  علينا  العامني.  والنظام 
لكن على البلدية والشرطة أن تفي بالتزامها نحو 
املدينة وأهلها. فهي املكّلفة بالسالمة العامة وبأن 

تبقى املدينة آمنة متاما.
لقد أقلقني أننا لم نتناد للعمل بعد وقوع جرمية 
يدفعني  مــا  ــو  وه مــحــروم.  خليل  ــوم  ــرح امل قتل 
القتل  ملواجهة  التشاور  ــى  إل وللدعوة  للكتابة 
وفوضى السالح، مبا يليق مبجتمع يريد حياة حرة 
حقنا  من  فيها.  العيش  يطيب  ومدينة  وكرمية، 
السالح،  وفوضى  للجرمية  حدا  نضع  أن  وواجبنا 
وأمامنا أكثر من خيار لنؤّثر على صانعي القرار 
واملسؤولني عن األمن والنظام. وحّقنا كمجتمع أن 

ننعم مع أبنائنا وبناتنا باألمن واألمان.
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يعقد مركز االستثمارات في وزارة االقتصاد مؤمترًا يوم األحد 
العاشرة والنصف صباحًا في  الّساعة   2.11.2014 القريب 
قاعة املؤمترات في الناصرة، لعرض وتوضيح «مسار التشغيل» 
أمام املشغلني العرب، وذلك بتنظيم آشر شطريت، نائب مدير 
مركز االستثمارات، ومشاركة ممثلني عن لواء حيفا والشمال.

من  املستخدمني  استيعاب  ــادة  زي إلى  املسار  هذا  ويهدف 
األقلّيات  أبناء  تضم  والتي  اخلاّصة،  ّية  السكان املجموعات 
من  وذلك  األحادّيني،  واألهالي  التحدّيات،  وذوي  واحلريدمي، 
ومراكز  الصناعة،  ــروع  ف في  للمشّغلني  املنح  تقدمي  خــالل 
اخلدمات الهاتفّية، ومراكز خدمات أخرى، الذين يبادرون إلى 
البالد،  أنحاء  مختلف  في  العمل  أماكن  توسيع  أو  إنشاء 
ّية  السكان املجموعات  من  اجلدد  املستخدمني  ويستوعبون 
اخلاّصة، وتقّدم املنح للمشّغلني على مدار 30 شهرًا عن طريق 
املشاركة في دفع أجور العّمال، وتتم املشاركة بدفع 27.5% 
من أجر الّنساء العامالت من أبناء األقلّيات والعّمال احلريدمي، 
واملشاركة بدفع %25 من أجر العّمال البدو، وكذلك املشاركة 
األقلّيات  أبناء  من  ــرجــال  ال العّمال  أجــر  من   20% بدفع 
والنساء  األحادّيني  واألهالي  اخلاّصة  التحّديات  ذوي  والعّمال 

من جمهور احلريدمي.
عّمال على  يستوعب خمسة  أن  ويشترط على كل مشّغل 
األقل، بخمس وظائف كاملة، مع احلفاظ على عدد العّمال 
الّسابق على مدار كل فترة البرنامج، كما يشترط أيضًا أال 

يقل األجر عن احلد األدنى وأال يزيد عن 15000 شيكل.
الصناعة في وسط  تعزيز  مرّكز وحدة  ودعا وسام سليمان،  
األقلّيات، املشّغلني العرب إلى تقدمي الطلبات لالنضمام إلى 
هذا املسار واالستفادة منه، والذي من شأنه املساهمة في زيادة 
ّية وزيادة حجمها من جهة، ورفع  عدد املصالح التجارّية العرب

نسبة مشاركة العرب في سوق العمل من جهة أخرى.



مركز الكراميكا شفاعمرو
بادارة: كمال مشيعل وأوالده

 أكبر المعارض للكراميكا   جرانيت بورسالن وا�دوات الصحية في المنطقة

كراميكا مشيعل أفضل اختيار
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 åUHO�ò q�«d*
القائم  اجلمود  حتريك  على  الفّن  بقدرة  «إمياًنا 
وكسر اجلليد الذي ُتدفن حتته القضايا الشائكة، 
شارك يوم السبت املاضي مجموعة من الفّنانني 
والعاملني  في القطاع الثقافّي، في جولٍة بحثّية 
في النقب، نّظمها مركز عدالة وجمعّية الثقافة 
ّية. وزارت املجموعة عدًدا من القرى غير  العرب
املعترف بها، وقرى أخرى لم يغّير االعتراف بها 
املسكن،  حيث  من  العصيبة  ظروفها  من  أيا 

البنى التحتّية واخلدمات. 
أحوال  الفّنانني على  إطالع  إلى  الزيارة  وهدفت 
قرى النقب عن كثب، في ظل حرمان األهالي 
والكهرباء  كــاملــاء  ــة،  ــّي ــاس األس ــات  اخلــدم مــن 
واملدارس واخلدمات الصحّية، واألهّم – حرمانهم 
عن  الــتــنــازل  دون  مــن  باملسكن،  حّقهم  مــن 
املجموعة  اّطلعت  كما  حياتهم.  ومنط  أرضهم 
النقب  أهالي  ينتهجها  التي  األساليب  على 
واحلفاظ  عليهم  املفروضة  التحّديات  ملواجهة 

على وجودهم. 
عّتير-  لقرية  ــارة  زي البحثّية  اجلولة  تضّمنت 
مبرافقة  زّنة،  وخشم  السرّة  اللقّية،  احليران،  أم 
في  عدالة  مكتب  من  العمور  خليل  ــاد  وإرش
النقنب وفادي مسامرة مدير املجلس اإلقليمي 
للقرى غير املعترف بها. كما التقت املجموعة 
بأهالي القرى، واستمعت إلى ممّثلني عنهم في 

املمارسات  على  واطلعت  القرى،  هذه  من  كل 
وحرمان  وجرٍف  هدٍم  من  والتهجيرّية،  القمعّية 
من اخلدمات، املستمرّة على أرض النقب، رغم 
ويشّكل  ــورق.  ال على  برافر  مخّطط  إسقاط 
السكان العرب في النقب اليوم أكثر من 26% 
من مجمل سّكانه، يصارعون على البقاء في 
ما ال يزيد عن %5 من مجمل األراضي، بعد 
مصادرة غالبّيتها، بينما تصّر إسرائيل على 

حصرهم في ما ال يزيد عن %3 من األرض.
عدالة  مركز  من  الفّنانني  جلولة  املبادرة  وجاءت 
العمل  هدف  حيث  ّية،  العرب الثقافة  وجمعّية 
الذي  والفّني،  الثقافي  القطاع  تشجيع  إلى 

على  ّية،  العرب الثقافة  جمعّية  فيه  تنشط 
االجتماعّية  القضايا  في  فّعال  ــدور  ب القيام 
التي  الشائكة  القضايا  وخاصًة  والسياسّية، 
دفاًعا  النقب،  أهالي  عدالة  مركز  فيها  ميّثل 
عن حقوقهم في األرض واخلدمات. ويأمل مركز 
ّية «أن تلهم الزيارة  عدالة وجمعّية الثقافة العرب
من  التي  وكتاباتهم  أعمالهم  في  املشاركني 
النقب،  لقضّية  اجلماهيري  الوعي  رفع  شأنها 
خاصًة وقد غاب النقب وأهله عن األضواء بعد 
اإللغاء الرسمّي ملخّطط برافر التهجيري، وزاد 
التعتيم بعد العدوان الدموي األخير على غزة 

وأهلها.»  
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w{U*« Íb�—

يؤكد الشاعر متيم بن مقبل بقوله:
d−Š v²H�« ÒÊ√ u� gOF�« VOÞ√ U�

ÕuLK� u¼Ë tMŽ Àœ«u(« u³Mð
غرضًا رئيسًا يوضح ماهّية فلسفة احلياة، 
وجــاءت  «املعّلقات»  في  انعكست  كما 
متأرجحًة بني اندثار املكان وتقّلبات الزّمن. 
ر عنُه أصحاُب املعلَّقات أنفسهم  وهذا ما عبَّ
في  فأبرزوا  ياع.  والضَّ احلسرة  من  بكثير 
والضجر  أم  السَّ معاني  هذه  «مذّهباتهم» 

كوى وانقالب الزمان على أهله. والشَّ
هذه  ِبهدي  املعّلقات  ِشــعــاَب  نلج  وحــني 
البوصلة ُمنسك بحقيقة ُمفادها أنَّ املوضوع 
الذي متحورت حوله هذه القصائد، هو مرور 
نوات، ِممَّا جعل الذكريات  الزمن وعبور السَّ
ُتْصبح «وحشا» يطارد الواحد وُيغرقه في 
خاصة   – ــراق  والــف ــم  واألل احلــزن  مستنقع 
القدمي  واحلّب  الّصبا  مبراتع  مرتبطة  وأنَّها 

ة... وفراق األحبَّ
عن  ث  يتحدَّ سلمى  أبي  بن  زهير  فهذا 

آمة: السَّ
gOF¹ Ús Ó�Ë …UO(« nO�UJð ÔXL¾Ý

ÂQ�¹ Óp� UÐ√ ô ÎôuŠ 5½ULŁ
صحيح أّن عبارة «ال أبا لك» كلمة جافية 
نبيه  ُه هنا ال يريد اجلفاء، بل أراد التَّ ولكنَّ
من  سأِمِه  عن  والتعبير  احلياة  طول  من 
ذلك لكثرة ما في هذه احلياة من مصائب.

دار  معرفة  وعدم  السنوات  مرور  عن  أّما 
الندثار  ومشّقة  ُجهد  بعد  إال  احلبيبة 

معاملها فيقول:
W Ò−Š s¹dAŽ bFÐ UNÐ XH�Ë

r Ò¼uð bFÐ —«b�« ÔX�dŽ U¹ ú�
شيء  وكّل  تغّير  واملكان  اختفت  فاحلبيبة 
سار نحو االنطفاء، ليصبح مرور السنوات 
احلجة  أّما  الوجدان.  في  مغروسًا  خنجرًا 

نة والألى املعاناة املزدوجة. فهي السَّ
وعن كون احلياة كذبة وعذابًا وسرابًا خادعاً، 
لكّننا نلهث وراَءها بصورة هستيرية، قال 

ُعبيد بن األْبرص:
”uK�� WLF½ Í– ÒqJ�

»ËcJ� q�√ Í– Òq	Ë

يفقدها،  أن  ُبدَّ  ال  نعمة  صاحب  كّل  إذاً، 
ُعظمى وهي كومة من  أُكذوبة  احلياة  ألّن 
اآلمال الكاذبة ذات اللمعان املبهر – ملعان 
الّصحراء...  في  راب  السَّ كلمعان  ُمزّيف 

(املخلوس = املسلوب)
ومتاهيًا مع زهير يقول األبرص:

V¹cJð w� ‘UŽ U� Ô¡d*«Ë
V¹cFð t� …UO(« ‰uÞ

إليها  يأتي  خيال  برأيه،  احلياة  ألّن  ملاذا؟ 
يكن،  ــم  ل شيئًا  كـــأنَّ  ــذهــب  وي ــان  ــس اإلن
فطولها تعذيب وضياع ُفرض، لذلك قيل:

أي صار   – خلفه  نكس  ُعمره  طال  -َمْن 
املوقف  هــذا  برغم  ولكن  ــًا  ــن واِه ضعيفًا 
موقف  ــرص  األب بن  لعبيد  كــان  ــرَّمــادي  ال

فلسفي من احلياة حني رأى بها ِعبرة:
kF¹ ô Ús Ó� ”UM�« kF¹ ô

ÆVO³ÚK ]²�« lHM¹ ôË d¼]b�«
العقل،  أي  اللّب  تكّلف  تعني  لبيب  والتَّ
العقل  ألّن  ُمْجٍد،  غير  شاعرنا  برأي  وهذا 
ِفطرة، ال قناعًا وهمياً. إذًا ال ينفع تصّنع 
العقل والعبقرّية فاملعروف أنَّه، ما تأتي به 

الرياح تأخذُه الزَّوابع.
وعليه، ال ينفع واعظ الناس ِملْن ال يعظُه 
هر بنوائبه وقوارعِه، فاحلياة أكبر واعظ،  الدَّ
ومصائبها وتقلباتها أكبر موعظة، فالذي 
ينفعه  لن  الشمس  ضوء  من  يستفد  لم 

ضوء الشْمعة!!!
بن  لبيد  قاله  مــا  ننسى  ال  أن  ويجب 

ربيعة:
UN�O½√ bFÐ Âd& Ïs�œ

UN�«dŠË UN�öŠ ÊuKš s−−Š
التكمل  التجرم:   – الديار  آثار  والّدمن: 
مضت  التي  نوات  السَّ خلون:  وحججن 

ومعها أيضًا أشهر احلالل وأشهر احلرام.
فشاعرنا يروي عن الديار التي حتوَّلت مع 
من  خاٍل  مهجور  مكان  إلى  الوقت  مرور 

األنيس
ليثبَت فعًال أنَّ مرور الزمن طوفان يجرف 

كلَّ شيء... 

 —U �b �« 5 � �UI ]K F *«
s �e�« —Ëd �Ë ÊU J *« الصّفني السابع والثامن تعّلمت في معليا. تصوّروا ولدا 

السابع والّثامن خارج قريته. بل يقيم  يتعّلم  اللقمة  قّد 
هناك أيضا في غرفة مستأجرة، مع كثيرين من التالميذ 
آخر  في  واحدة  مرّة  قريته  إلى  ليعود  الشمال،  قرى  من 
األسبوع. كان البيت املستأجر ذاك بجانب  الشارع القادم 
من قريتنا، وأشبه ببيت طلبة فعال. معليا اليوم قريبة 
كيلومترات.  عشرة   من  أقّل  جّدا،  قريبة  البقيعة،  من 

لكّنها في األّيام تلك كانت بعيدة، بعيدة جّدا!
مشاهد ثالثة شّدت نظر وفكر ذلك الصبّي الصغير القادم 
من القرية املجاورة. املشهد األّول بركة من املاء كبيرة على 
البركة  هذه  معنى  عن  أبي  سألت  املدرسة.  إلى  الطريق 
الواسعة العميقة من املاء، تعترض طريق الغادي والرائح، 
وقد تشّكل خطرا على من يجهل السباحة مثلي. شرح 
لي الوالد أّنها بركة جمع؛ بركة من صنع اإلنسان يعني. 
ليس في معليا ينابيع كثيرة مثل بلدنا، أردف والدي. 
العاّمة،  البركة  هذه  مثل  حفر  إلى  هناك  يعمدون  لذا 
فيستفيدون من مياهها إلى أن جتّف طبعا في الصيف. 
ما زلت في هذه األّيام حني أمّر بذلك املوضع، أقف هنيهة، 
وأسترجع تلك البركة، وتلك األّيام.. لست من يتمّنى إعادة 
من  البعيدة   األّيام  تلك  إلى  اخللف،  إلى  األّيام  عجلة 
لكن  األّيام جميعهم.   تلك  أبناء  الصعبة على  ماضّي، 
لي  يحّق  تراني ال  أم  استرجاعها في خيالي،  لي  يحّق 

استرجاعها في اخليال أيضا؟!
املشهد الثاني لم أمّر به كّل يوم، مثل البركة، لكّنه ما 
زال في مخّيلتي ماثال ال يفارقها مع األّيام والسنني. في 
أحد األّيام رافقت أحد تالميذ صفنا إلى مركز البلد. إلى 
البلد في تلك األّيام  طبعا. هناك تعرّفنا كنيسة  مركز 
الصغيرة   بالكنيسة  قسناها  إذا  فخمة  كنيسة  القرية. 
لم تشّد نظري وال فكري. شّد نظري  لكّنها  قريتنا.  في 
قال  احلجارة،  كبيرة من  كومة  فوقفت مشدوها،  وفكري، 
نسفها.  بعد  الشوفاني،  شكري  دار  إّنها  رفيقي  لي 
حياة  الطريق. ال  امللقى على  القتيل  مثل  املهّدمة  الدار 
في  يثير  فيها  حجر  كّل  لكن  هامدة.  جّثة  حركة.  وال 
رائيه حسرة ومرارة. من هدم هذه الدار؟ سألت ابن صّفي. 
هدمها اليهود  بعد االحتالل، أجابني رفيقي. كان شكري 
ّية، فهدم اليهود بيته  الشوفاني محاربا مع القوّات العرب
ملّا كان االحتالل. أّما صاحب الدار فهرب  إلى لبنان. وما 

زال هناك، بعيدا عن عائلته وقريته.
ّيا. شاّب طويل القامة،  املشهد الثالث كان مشهدا إنسان
أبيض البشرة، ساحر االبتسامة، تظّنه إجنليزّيا في النظرة 
األولى. هو املعّلم الياس شوفاني ابن شكري الشوفاني، 
عائلة  زرت  حّق  بأّي  أعرف  ال  املهدومة.  الدار  صاحب 
األستاذ الياس في بيتهم غير مرّة. رّمبا بحكم الصداقة 

التي كانت لوالدي مع العائلة، واحلكايات الكثيرة عنها 
التي رواها لنا الوالد. بيت طافح باحلياة والشباب،  ال 
تكاد تلحظ على وجوه ساكنيه مأساة اغتراب األب وهدم 
الدار. هل تعّمدوا واعني تغطية  أملهم الكبير لرحيل األب 
املأساة عميقا في  أم تلك طبيعتهم تخفي  الدار،  وهدم 

الداخل، فال تظهر ملن  ال يرى إال السطح  فحسب؟!
لم أعرف يومها ما هي ثقافة األستاذ الياس. هو معّلم 
زال  ما  بالذات.  العبرّية  اللغة  عّلمنا  املدرسة وكفى.  في 
خّطه اجلميل املكوّر ماثال أمام عيني على اللوح. وأظّنني 
مّني.  وعي  غير  على  أيضا،  اخلّط  ذلك  عنه  اقتبست 
خّطك في العبرّية جميل، أقرب إلى خّط البنات، قالت 
لي معّلمتي اليهودّية في ثانوّية كفرياسيف. لم أعرف 
كانت  هل  تلك.  مبالحظتها  املعّلمة  قصد  ما  ساعتها 
مالحظتها مدحا أم ذّما. لكّنني عرفت بعدئذ أّنها قصدت 
أين  ومن  تعرف،  لم  املادحة  املعّلمة  أّن  إال  طبعا.  املديح 
لها أن تعرف، أّن اخلّط اجلميل املذكور ورثته عن األستاذ 

الياس. دومنا قصد أو وعي مّني أيضا.
لكّن أثر األستاذ الياس فّي لم يقتصر على اخلّط. عّلمنا 
تصريف الفعل السالم في العبرّية، بكّل أوزانه وحركاته. 
لم  كفرياسيف،  في  الثانوّية  املدرسة  إلى  انتقلت  ويوم 
يعرف أبناء صّفي، وال معّلمة العبرّية أيضا، أّن الفضل 
يعود  الدقيقة،  باحلركات  احملكم  التصريف  في  كّله، 
لألستاذ الياس، الذي عّلمني العبرّية في مدرسة معليا.

اجلميل  خّطه  وتوريثي  العبرّية،  تعليمي  إلى  باإلضافة 
علّي  «فضله»  نسيان  ميكنني  ال  الدقيقة،  والتصريفات 
يوم  صّفنا،  أبناء  قرّر  فقد  أيضا.   الشعور»  «واقعة  في 
بدء االمتحانات الفصلّية بالذات، اإلضراب عن املدرسة، 
واالعتصام على رأس تّلة قريبة، احتجاجا على إرغامنا 
إنهاء «املفاوضات»،  القرعة». بعد  حالقة شعورنا «على 
ورجوعنا إلى املدرسة ظافرين، كان األستاذ الياس من لّف 
ذراعه حول عنقي ليثّبتني، و»ينّجم» معّلم آخر شعري، 
حلقه،  إلى  طبعا  نضطّر  لكي  الصّف.  أبناء  بقّية  مثل 
في آخر مرّة،  كما نّصت «وثيقة» وقف اإلضراب. خشية 
أني  أذكر  زلت  ما  لإلضراب!  انتصارا  تراجعهم  اعتبارنا 
أبقيت، أنا وبعض أبناء صّفي، على «النجمة» املذكورة ، 
إلى أن حان موعد احلالقة، فأفشلنا مبسلكنا ذاك مؤامرة 

«التنجيم»املذكورة!  
لم أشاهد األستاذ الياس بعد تلك األّيام. لكن لم تأخذني 
هذه  عن  رحل  أّنه  سمعت  حني  العجب،  وال   الدهشة، 
في  الدكتوراة،  نال  حيث  املّتحدة،  الواليات  إلى  البالد 
بارزا  عضوا  دمشق،  إلى  بعدئذ  ليعود  بالذات،  التاريخ 
في املنّظمات الفلسطينّية، وميوت هناك أخيرا، بعيدا عن 

قريته وأهله، قريبا من قضّيته وحلمه!   
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نفسي  لتذكير  أخطها  ــة  رســال ــي  ه
الرسول  ذكرى هجرة  في ظل  وإخواني 
والتي  املدينة   إلى  مكة  من  محمد 
الكثيرة  املعاني  طياتها  في  حتمل 
والتي تؤكد أنه قبل 1436 سنة هاجر 
املدينة  ــى  إل مكة  مــن  محمد  النبي 

حيث عانى أشد ألوان العذاب وقتل بعض 
أصحابه عند حتررهم من رق العبودية، وعبدوا 
الله الواحد القهار بعد نزول الوحي، يعلمهم 
العبادة.  الذي يستحق  الله خالقهم وحده  أن 
يعيش النبي االضطهاد والتعذيب والتنكيل 
وليتفرق  لقتله،  املؤامرة  وحتاك  وبأصحابه  به 
دمه في القبائل، وليعجز أهله الطلب بدمه، 
ومثل هذه املؤامرة تؤكد عمق احملنة التي كان 
يعيشها املجتمع العربي في ذلك الزمان حيث 
هيمن الطغاة على الناس فلم يسمحوا لهم 
حتى بالتفكير في ما ينفعهم كحال فرعون 
وقومه. قال تعالى (قال فرعون ما أريكم إال 
ما أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاد). ومبا أن 
النبي عاش هذا الوضع، ومبا أن رسالته جاءت 
السماء،  من  بوحي  املر  الواقع  هذا  لتغيير 
املجتمع  ــواعــد  ق يرسي  أن  لــه  ــد  ب ال  فكان 
إن  الهوى  عن  ينطق  (وما  نزاهة  بكل  اجلديد 
ركائز  اعتمدت  والتي  يوحى).  وحي  إال  هو 
ومعاهدة  األخوة،  املسجد،  السليم،  املجتمع 
أهل الكتاب. وهذه األركان الثالث للمجتمع 
اجلديد في املدينة تساهم في تكوين مجتمع 
ترسيخ  على  ـــراده  أف يعمل  متماسك  ــوي  ق
احملبة  تسودها  التي  االجتماعية  العالقات 
به  يعتني  أمر  أول  كان  فاملسجد  والرحمة. 
النبي بعد وصوله إلى املدينة املنورة، ألنه على 
والتماسك  الرسوخ  يكتسبوا  أن  املسلمني 
بالتزام نظام اإلسالم وعقيدته وآدابه، وأن تثبت 
في حياتهم معاني األخوة اإلميانية والتي ال 
أجسادهم  التقت  إذا  إال  تتأصل،  أن  ميكن 
يوميا خمس مرات، لتتساقط بينهم فوارق 
(أرواح  واالقتصادية  االجتماعية  الطبقات 
ائتلف  املؤمنني جنود مجندة ما تعارف منها 
وما تناكر منها اختلف). وال ميكن أن تشيع 
هذه الروح إال إذا التقى الناس كل يوم صفا 
واحدا. وهذا املعنى ال ميكن أن يتذوقه اإلنسان 
مرات،  خمس  بيته  في  يصلي  ممن  كان  ولو 
املساجد  ــي  ف االجــتــمــاع  ألن  باالجتماع  إال 
ويتغلب  ومعتقداتهم،  الناس  أفكار  يوحد 
عليهم معنى العدالة واملساواة، بدل التعالي 
الناس  واألنانية وحب الذات. وما لم يجتمع 
ليتمسكوا  وشريعته  الله  أحكام  تعلم  على 
بها عن معرفة وعلم فإن وحدتهم ستتفكك، 
وامللذات.  الشهوات  خلف  شملهم  وسيتفرق 
ولغاية االجتماع واللقاء، بادر الرسول منذ أن 
املسجد،  بناء  إلى  املدينة  أرض  قدماه  وطئت 
والتآخي بالقول والفعل، فقد تعمد من خالل 
للتآخي، أن يحولهم إلى جسد  إياهم  دعوته 
واحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي 
املهاجرين  بني  فآخى  والسهر.  باحلمى  اجلسد 
واألنصار على احلق واملواساة والتوارث بينهم، 

حتى أشعرهم أن األخوة اإلميانية أقوى وأعظم 
من أخوة الرحم. روى البخاري عن عبد الله بن 
عباس قوله (كان املهاجرون حني قدموا املدينة 
يرث املهاجري األنصاري دون ذوي رحمه لإلخوة 
التي بينهم) وظلت حقوق هذا اإلخاء مقدمة 
تعالى  قوله  نزل  أن  إلى  القرابة  حقوق  على 
(وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
اعتمد  وقد  عليم).  شيء  بكل  الله  إن  الله 
الرسول هذا األساس بعد بناء املسجد ألن األمة 
ال ميكن أن تنهض إال على أساس وحدتها، وال 
ميكن لهذه الوحدة أن تتم إال بالتآخي واحملبة. 
واألخوة  املودة  تؤلفه  ال  مجتمع  أو  أمة  فكل 
احلقيقية ال ميكن أن يجمعها مبدأ، وال ميكن 
أن تقيم دولة. ولهذا جعل النبي األخوة أساسا 
وحدة  ــوة  األخ ــاس  أس وجعل  املجتمع،  لبناء 
يكون  ال  الناس  بني  التفاضل  وأن  العقيدة، 
إال بالتقوى والعمل الصالح. ومبا أن املجتمع 
املدني لم يتألف فقط من األنصار واملهاجرين 
بل كان في املدينة من أهل الكتاب، وهم جزء 
على  فكان  اجلديد،  املجتمع  من  يتجزأ  ال 
أن  دون  واحــدة  كأمة  يجمعهم  أن  الله  رسول 
يوثق  وأن  ـــالم،  اإلس تعاليم  عليهم  يفرض 
أواصر األخوة اإلنسانية بني الناس بوثيقة هي 
أقرب ما تكون إلى مسمى (دستور)، ينظم 
شؤون املجتمع املدني بكل أطيافه على العدل 
الدولة  أساس  كان  الدستور  وهذا  واملساواة. 
اإلسالمية، التي انتشرت لتقدم للبشرية أروع 
ومعاني  اإلنسانية،  معاني  من  عرفته  ما 
النبي  يقودها  الصحيحة،  واملدنية  احلضارة 
الكتاب  أهل  من  جيرانه  فيتعاهد  محمد. 
باإلحسان وتقدمي الهدايا وتقبل الهدايا منهم، 
ويشهد التاريخ أنه قبل من املقوقس هديته. 
أن  حتى  بعده،  من  اخللفاء  سار  خطاه  وعلى 
األمم  (إن  قــال:  املستشرق،  لوبون  جوستان 
مثل  متسامحني  راحمني  فاحتني  تعرف  لم 
العرب، وال دينا سمحا مثل دينهم). وعليه 
ظل  في  إلينا  تعود  الهجرة  ذكرى  إن  نقول: 
وحتصد  واليابس،  األخضر  حترق  كبيرة  فتنة 
الرؤوس كما يحصد الشعير، وتلقي بظاللها 
أن  املجموعات  ببعض  مبا حدا  اجلميع.  على 
تأخذ على عاتقها قتل كل من يخالفها من 
املسلمني وغير املسلمني. فقد هدمت مساجد 
كما هدمت كنائس، وقتلت العالم املسلم كما 
قتلت العالم غير املسلم لنتيقن جميعا أن 
ينبغي أن  له. فال  اإلرهــاب والتطرف ال دين 
ننجر خلف غايات هؤالء فنصبح سواء، فعلى 
اجلميع أن ال يعطوا الفرصة لهذه العقلية أن 
تفرض علينا أجندتها وفكرها والذي نتيجته 

الهالك للجميع. 
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إنها رحلة تأسيس «شرق أوسط جديد» عبر جلجلة من 
العذابات األليمة ملسيحّيي الشرق. معلوال في سورية 
عميقة  بأخاديد  يشيان  منوذجان  العراق  في  واملوصل 
تقود املسيحيني إلى مكان ما في أغوار التاريخ حيث 
ينتظرهم ضياع عظيم. ال خوف مثل خوف املسحيني 
هذه األيام، يخشون الغور في هذه األرض أو وداعها إلى 

منافي الغرب.
حّيزًا  يعكس  األخيرة  األعوام  في  ُعقد  مؤمتر  من  أكثر 
كبيرًا من املخاوف التي يواجهها املسيحيون املشرقيون، 
ويحاول أن يقترح مداخل إلى حلول ممكنة رغم كّل ما 
يلحق هذه املنطقة من تهشيم وتدمير وتفكيك للبنى 
الثقافية والدينية واالجتماعية، ورغم الفضاءات الذهنية 
كّلها التي حتمل الكثير من سموم الفكر وصدام الرؤى، 
وما ذلك إّال لكون العبقرية املسيحية كما يقول جورج 
قرم «تكمن في هذا الرجاء االستثنائي في القدرة على 

التغّلب على املوت».
لكن قبل أن نشارك املسيحيني قلقهم وهمومهم بتقدمي 
تعترض  التي  التحديات  ملواجهة  االقتراحات  بعض 
كينونتهم ووجودهم ومتوضعهم احلضاري في هذا الشرق، 
من املفيد التوطئة ببعض املفاهيم التأسيسية وإن كان 

سال فيها وحولها حبر كثير.
الواقع  من  عضوي  جزء  املشرقية  املسيحية  إّن  أوالً: 
واإلسالمي.  العربي  والثقافي  واالجتماعي  التاريخي 
نشأت  هنا  األرض.  هــذه  عن  ــادرة  ص ميالدها  شهادة 
ومنت واستقرت وتوهجت ببريق احملبة وأصبحت منبعًا 

لإللهام الفلسفي والروحي.
ًيا: إّن حضور املسيحيني في املشرق حضور أصيل  ثان
داخل النظام احلضاري العربي واإلسالمي. عملوا وحتركوا 
أصالء  أنهم  يعني  ما  واإلســـالم،  العروبة  شمس  حتت 
وليسوا طارئني وال غرباء بل من حلم هذه املشرق وترابه 

وروحه.
احلرّ.  اإلميــان  على  مفتوح  مجال  املشرق  هذا  إّن  ثالًثا: 
أراضيه أراٍض رسولية ورسالية. على هذه األرض تصنع 

عجينة اإلميان وتصّدر إلى بالد العالم كافة.
السياق  ضمن  التعايش  ــزة  ــي رك كانت  عليه،  بناء 
الطبيعي ملسلكية التاريخ ومن أصول التطور الروحي 
الشرق،  التي تعاقبت وعاشت في هذا  لسائر األجيال 
والفروق  التباينات  فوق  تعلو  إحيائية  قوة  وبوصفها 
االعتقادية، تستطيع التجّسد من خالل الرغبة املستمرة 
لدى جميع أتباع األديان واملذاهب في أن تبقى هذه األرض 
ميدانًا مشّعًا للخير والتفاعل واجلمال. إّال أّن واقع احلال 
اليوم استقر على شقاٍق رهيب وبات عرضة للهمجية 
والتوافقات  السياسية  الــتــوازنــات  وتــصــّدع  والعنف 
االنحالل  ــوج  م ــط  وس األخــطــر  واملسألة  االجتماعية. 
الزاحف من قبل اجلماعات اجلهادية اإلرهابية تكمن في 
األبرياء  دماء  حرمة  تصرّفاتها.  في  البديهيات  غياب 
من أطفال ونساء وشيوخ، حرمة املساس بأموال املدنيني 
وأعراضهم، حرمة التمثيل بالقتلى، حرمة االعتداء على 
دور العبادة، وغيرها من البديهيات التي أخرجت هذه 
اجلماعات من كونها تنتمي إلى دين الرحمة والتسامح 
واالستقامة إلى كونها تتبع أيديولوجيا عدمية عبثية 

ال تستوي على معايير محددة ومعروفة.
لدى  ــة  ــودي ــوج ال ــخــاوف  امل يــغــذي  ُهجاسي  ــّو  ج ــط  وس
لم  التي  احملتلة  فلسطني  من  الشرق،  في  املسيحيني 
يبق من مسيحييها إّال عدد قليل، إلى العراق الذي 

مليون  من  أكثر  غــادروه  الذين  املسيحيني  عدد  وصل 
فتنة  األقباط  يواجه  حيث  مصر  إلى  مليون،  ونصف 
طائفية ال مثيل لها، وصوًال إلى سورية التي هجرها 
التاريخية.  الدينية  معاملهم  ودمرت  املسيحيني  معظم 
يقف املسيحيون أمام تساؤالت متزايدة: أيّتجهون إلى 
طلب حماية الغرب، والغرب هو أصل محنتهم وويالتهم 
التكوينات  جلميع  وصانعًا  وناهبًا  مقسمًا  تدخل  حني 
الطائفية السياسية في املنطقة مبعناها السياسي حتت 
مسمى «األقليات» كي حتفظ له نفوذه عبر تصادمها 
ديناميات  مقاومة  إلى  يسعون  أم  ــدي؟  األب واقتتالها 
العاتية  العواصف  ظل  في  والبربرية  والدموية  العنف 
اآلتية من اخلارج التي تضرب املنطقة بغية قلب األوضاع 
حال  لسان  جديدين!  ــع  وواق نظام  وبسط  والــتــوازنــات 
املسيحيني القلقني التائهني اليوم يقول: كيف السبيل 
نور  ينفذه  ال  الذي  الداكن  الواقع  هذا  من  اخلــروج  إلى 
شفاء  إلى  السبيل  كيف  واإلنسانية؟  ــان  واإلمي العقل 
اجلروح وسد الصدوع ووقف هذا املسلسل الدموي املفتوح 
احلروب  بزمن  يذكرنا  والذي  والتعصب  الكراهية  على 
اإلجابات  أّن  في  ــا. ال شك  أوروب املتوحشة في  الدينية 
صعبة، ولكن لنساهم معًا في وضع بعضها على سكة 

التداول واملناقشة العلمية.
بهم  خاصة  ــة  أزم ليست  املسيحيني  ــة  أزم إّن  أوالً: 
املشرق  أهــل  لسائر  اجلماعي  ــود  ــوج ال ــة  أزم هــي  ــا  إمن
ــة والــســيــاســيــة  ــي ــم الــثــقــاف ــه ــى اخــتــالف مــشــارب عــل
املشّيدة  احلــضــارة  ــة  أزم ــي  وه الدينية.  وانتماءاتهم 
هي  كما  فيها.  الــلــه  ـــارك  ب الــتــي  األرض  ــذه  ه على 
وسلوكاً. ومنهجًا  فكرًا  املسلمني  ــة  أزم قاطع  بنحو 

ًيا: على املسيحيني املشرقيني الذين لم يكونوا يومًا  ثان
جزًءا من هموم الغرب أن يتفحصوا من جديد توجهات 
وأنساق السياسات االستعمارية االستغاللية التوسعية 
التسلطية التي لم تكن تأبه وتهتم ملا يتعرضون له، 
بل ال بد من العمل على كشف أخطار هذه التوجهات 

والسياسات على الوجود املسيحي املشرقي نفسه.
ثالًثا: ال بّد من إعادة إرساء الدين وما يدعو إليه من 
لتطوير  مفتاحًا  وباعتباره  والسالم  واحملبة  اخلير  قيم 
واالستغالل  االستعباد  مــن  ــره  ــري وحت ــان  ــس اإلن ــاة  حــي
والظلم، وبوصفه التعبير األرقى عن العقالنية في وجه 
التيارات العدمية الهمجية واأليديولوجيات ذات الطابع 

التكفيري .
رابًعا: على املسلمني التأكيد على الوظيفة التوحيدية 
ــدة  ووح استيعاب  منظومة  مــن  تشكل  ــا  ومب لــإلســالم 
وتوحيد، بحيث يكون وجود الشرائع وتنوّع الثقافات في 
مجتمع واحد أمرًا أصيًال من صلب احلضارة اإلسالمية 

وجذرها.
خامًسا: ال خيار أمام املسلمني واملسيحيني إّال بالعمل 
الكامنة  املشتركة  اإلنسانية  األخوّة  إلظهار  متضامنني 
همومهم  يوّحد  إنسانوّي  خطاب  خالل  من  وإّال  فيهم، 
رغبتهم  ويحقق  الدينية  مبادئهم  ويجسد  وتطلعاتهم 

الصادقة في العيش الواحد على أرض واحدة.
ترسم  ال  كثيرة،  ملنطقتنا  املقرّرة  والتصاميم  اخلرائط 
إلى  تؤدي  وإمنا  الدينية»  لـ«األقليات  اجلغرافية  احلدود 
للتسامح  منبعًا  كونه  من  نفسه،  الدين  على  القضاء 
عن  بعيدة  إنسانية  أمــام  والسبيل  للخير  ومــصــدرًا 

التصنيف والتمييز والعنصرية
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في  النضال  أن  فرح  جعفر  مساواة  مركز  مدير  أكد 
مواجهة املصادرة ولتحصيل االعتراف في القرى غير 
املعترف فيها، خصوصا في الشمال، قد أحرز تقدما 
صودرت،  التي  األراضــي  إلستعادة  مواصلته  ويجب 
وضمان التخطيط املطلوب لتطوير قرانا. ومن جهة 
العائالت  زج  في  احلكومة  «جنحت  فرح  أكد  ثانية 
إلى صدامات  تؤدي  بناء،  مسطحات  داخل  العربية 
أزمة  مبسؤولية  وتلقي  عميقة،  وعائلية  اجتماعية 
وقدم  العربية».  احمللية  السلطات  على  التخطيط 
الذي  اجلديد  الكتاب  حول  ندوة  خالل  مداخلته  فرح 
أصدره د. حامت خوري بعنوان «تواقيع على الرمل» 

يوثق جتربة جمعية أبناء أبرشية اجلليل. 
وحذر فرح من حتويل النضال على األوقاف واألراضي 
إلى نضال ديني، يقتصر على أبناء طائفة معينة، 
ــاف  األوق على  النضال  حتويل  أهمية  على  مؤكدا 
القومي  البعد  إلى  والدرزية  واملسيحية  اإلسالمية 
مصادرة  إستمرار  في  نقبل  أن  «ممنوع  واحلقوفي. 
موضوع  ــرح  ط املسيحي  وعلى  ــي،  اإلســالم ــوقــف  ال
وعلينا  املسلمني.  جانب  ــى  إل اإلسالمية  األوقـــاف 
جميعا ضمان رصد األوقاف لصالح مجتمعنا، وهي 
مورد هام، هناك من يحاوله مصادرته أو خصخصته 

للسيطرة على ما تبقى من موارد مجتمعية».
املصادرة،  مواجهة  في  النضال  لتطور  حتليل  وفي 
جلنة  بقيادة  العربية  اجلماهير  جناح  إلى  فرح  أشار 
املنطقة  إغالق  أوامر  إلغاء  في  األراضــي،  الدفاع عن 
يوم  ــل، فــي أعــقــاب  9 أو مــا يعرف فــي منطقة امل
العربية  اجلماهير  جنحت  كما   .1976 عام  األرض 
في حتصيل االعتراف في غالبية القرى غير املعترف 
بها في اجلليل، وذلك بقيادة جلنة األربعني واألحزاب 
السياسية، حيث بدأ االعتراف فعليا عام 1993، 
عني  نزور  أن  وميكن  سنوات.   10 من  أكثر  واستمر 
حوض والضميدة واخلوالد، ونشاهد إجناز نضال أهل 
األربعني،  جلنة  بقيادة  العربية  وجماهيرنا  القرى، 
فرح  وأكد  واحلزبية.  والتمثيلية  الشعبية  والهيئات 
هي  ــرث  وإق برعم  وعــودة  العراقيب  على  املعركة  أن 
مرحلة في النضال لتحصيل احلق في اآلرض، وإلغاء 
والتخطيط.  السكن  في  واحلــق  اآلراضــي،  مصادرة 
حقوق  مواثيق  عليها  تنص  أساسية  حقوق  وهــذه 
القوانني  إلغاء  العمل على  الدولية، ويجب  اإلنسان 

التي تسمح مبصادرة أمالك األوقاف. وأشار في نفس 
الوقت إلى أهمية اإلدارة السليمة ملؤسساتنا البلدية 
والدينية، واالجتماعية واألهلية، وأهمية املشاركة في 

بناء هذه املؤسسات واحلفاظ عليها وتطويرها. 
النضالي  العمل  توثيق  أهمية  ــى  إل ــرح  ف وأشـــار 
للمؤسسات املختلفة، وأشاد في املجهود الذي قام به 
د. حامت خوري في توثيق جتربة جمعية أبناء أبرشية 
اجلليل، في منع التفريط في األرض، وأمالك طائفة 
معركة  تستكمل  معركة  وهــي  الكاثوليك،  ــروم  ال
وبيع  التفريط  منع  في  اإلسالمية،  املبادرة  جمعية 
والتي  حيفا،  مدينة  في  اإلســالمــي  الوقف  ــالك  أم
وثقها األستاذ فتحي فوراني. «تواقيع على الرمل» 
«دفاعا  فوراني  فتحي  االستاذ  لكتاب  تكملة  هو 
األوقــاف  الدفاع عن  والــذي رصد جتربة  اجلــذور»  عن 
أهمية  الى  فرح  ــوه  ون حيفا.  مدينة  في  اإلسالمية 
شعبنا  جتربة  يوثق  مجتمعي  أرشيف  بناء  مشروع 
ومينح األجيال الناشئة فرصة التعلم وتطوير أساليب 
ونوه  التجارب.  تراكم  على  تعتمد  جديدة،  نضالية 
الدفاع عن األراضي،  إلى إختفاء غالبية وثائق جلنة 
ــي  األراض عن  الــدفــاع  في  نضال  ــم  أه ــادت  ق والتي 
للجماهير العربية. ودعى من ميلك وثائق عن عمل 
جلنة الدفاع عن األراضي وجلنة األربعني إلى نشرها ملنع 
ضياعها، وليتمكن شعبنا من التعلم وتوثيق هذه 
في  املراحل  أهم  من  اعتبارها  ميكن  التي  التجارب، 

تثبيت وتطوير وجودنا احلضاري في وطننا. 

(تواقيع على الرمل) كتاٌب وثائقي بقلم باحث 
يتسم  كــتــاب  ـــوري.  خ عيد  ــامت  ح اســمــه  ثقة 
أبناء  يقرأ  سطوره  في  والشفافية..  بالصدق 
طوائف  وسائر  الكاثوليكية  امللكية  طائفته 
شعبنا، حكاية العلمانيني الذين حاولوا حماية 
معتمرين  مباركة،  هّبة  طريق  عن  أبرشيتهم، 
املنطق والصدق والشجاعة، مرمنني ومرددين قانون 
إميان تعلموه في رحاب متى اإلجنيلي البشير: 
إال  محجوب  من  ليس  فانه  تخافوهم..  «فال 
أقوله  وما  سُيعلم.  إال  مكتوم  وال  سُيكشف، 
لكم في الظلمة قولوه في النور، وما تسمعونه 
السطوح».  على  بــه  ـــادوا  ن األذن  ــي  ف همًسا 
اإلنساني  الشموخ  باألحرى هذا  أو  الهداية  هذه 
األخالقي رضعنا حليبه واستعذبناه في مدرسة 
د  بدَّ الذي  اجلليل  اجلليلي  ومخلصنا  معلمنا 
الظالم في حياتنا بوهج أنوار إنسانيته وعبق 

محبته.
إن هّبة الدكتور حامت مع صحبه لم تأِت بالتغيير 
وأشارت  الداء  وبصدق  شخصت  لكنها  املنشود 
الغرف  ــرًّا في  ــارس س ُمي فما كان  الـــدواء..  إلى 
االستقامة  راية  مزّق  املعتمة  والدهاليز  املغلقة 

التي انضوت حتتها أبرشيتنا اجلليلية.
تاريخية  حقبة  مع  الكتاب  هذا  يتزامن صدور 
املسيحيني  نحن  حياتنا  ــع  واق في  مفصلية 
العرب في هذا املشرق العربي. لقد اعتدنا في 
لوجودنا  رفض  فيها  معاناة  على  الشرق  هذا 
وتكفيرنا وتخويننا. في أيامنا هذه ُتغير علينا 
صقور تنظيمات ظالمية ظاملة من عرب وغير 
تاريخًيا  وطمسنا  نهشنا  مستهدفة  ــرب،  ع
وهوية. ليس بغريب أن يعمل العنصريون على 
أن  العجيب  الغريب  لكن  تهجيرنا..  أو  قتلنا 
يكون تهجيرنا على أيدي إكليروس وعلمانيني 
وصوليني متنفذين يعيثون فساًدا في أوقافنا 

ومؤسساتنا!
ولزمالئه  لكاتبنا  الكنيسة  ــاالت  رج وعــود  إن 
اجلمعية كانت وعوًدا عرقوبية ومن ضرب  في 
باعتماد  وتعهداتهم  وعودهم  إن  املماطالت.. 
مبجملها  كانت  اإلصـــالح،  وانتهاج  الشفافية 
متناثرة  وســطــورًا  املياه  على  منقوًشا  كالًما 

متطايرة كأنها رمال تتقاذفها الرياح.

يوم  اجلليل  أبرشية  أبناء  ينشده  ما  يتحقق 
نتبنى صالًحا يكون سالحنا في وجه الفاسدين 
وإميان  أمن  بيت  أبرشيتنا  لتصبح  العابثني، 
يرون  الذين  ــاء،  ــي األوف املؤمنني  ألبنائنا  ــان  وأم
ســوداء،  بقًعا  الديون  وتراكم  ــاف  األوق بيع  في 
تطمس أنوار تطويبات مخلصنا وأركان إمياننا. 
هجرة  تفرز  الكاذبة  ــود  ــوع وال املماطالت  إن 
املصداقية، وعند غياب هذه تتحول هجرتنا إلى 
تهجير ممنهج لعني.. مماطالت يلتحف بسوءاتها 
نهج  لعمري  هذا  إن  أبرشيتنا..  في  املسؤولون 
كنيسة  اقتالع  أعدائنا  على  ُيسهل  تهجير 
البشر لتبقى كنيسة حجر متهاوية متهالكة.. 
إن تهجيرنا هذا ُيحّقق أحالم أعدائنا في سلخنا 
ًيا. عن مسيحيتنا أوال وسلخنا عن عروبتنا ثان

على  يسهل  الروحي  انتماؤنا  يتزعزع  عندما 
أرى  ال  السياق  هذا  وفي  تهجيرنا،  كارهينا 
الفساد وظالم  يعتمر  أبرشي  فرًقا بني مسؤول 
شوفيني عنصري تنساب في عروقه دماء الكفر 

والتكفير.
ما أحوجنا في هذا الزمن األسود إلى أن نتحّلق 
حول اخلير، متماسكني، رجال دين وعلمانيني، 
الدينية  مؤسساتنا  ــي  ف ــات  ــالح إص ــــراء  إلج

والدنيوية.
املتروبوليت  اجلديد  مطراننا  يعتمد  أن  ــو  أرج
جورج بقعوني كلي الوقار، ومعه كهنته األجالء، 
ما ورد على صفحات وبني سطور كتاب حامت 
خوري، أخي النجيب الذي لم تنجبه أمي. في 
الفساد  ضد  معركة  وصحوة..  معركة  الكتاب 

وصحوة تستنهض العباد.

Í—u � -U � Æœ  ‰ åq �d �« v K � lO �«u �ò v K � »U	 
 ‰u � …Ëb � ‰ö �°d O � N � Â√ …d � �
tK�«UD� qON�  q O B � 	 �Ë …—œU B *« WN �«u � w � ‰UCM �«

t	 K �«u � V � �Ë U �bI � “d �√ ·«d 	 �ù«



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

رواق... وسهرة بأجواء

ارچـيلة مع خلطة“ ليلى“ الفاخرة

ارچـيلة مع راس ”Fresh“ الفاخر

فقط بـ 25 ش.ج
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طبيعية  وصفات  عن  كثيرو  بحث 
السعال اجلاف،  أو  البرد  نزالت  لعالج 
والذي يحتوي على بلغم، سواء لهم أو 
لصغارهم رغبة في االبتعاد عن الدواء 

واملضادات احليوية.
مفاجئ  انــدفــاع  بأنه  السعال  ُيعرف 
قوي للهواء من الرئتني، وهو نوع من 
للتخلص من  رد فعل اجلسم والرئتني 
املواد الضارة مثل البلغم أو غير ذلك. 
باإلضافة  العدوى،  نقل  مساوئه  ومن 
بالسعال  املصاب  الشخص  تألم  إلى 
بالتهاب  يــصــاب  ــد  وق ومضايقته، 
التنفسي  للجهاز  املبطن  الغشاء  في 

بسبب قوة السعال.
الطبيعية  الــعــالجــات  مـــن  ـــــواع  أن

للسعال:
مشروبات دافئة طاردة للبلغم

أو  ثمرة  اغسلي  البطاطا-  مغلي   • 
ثمرتني من البطاطا احللوة، وحاولي أن 
تقشريها بالفرك بسلك نظيف بحيث 
التي  والطبقة  القشرة  من  جزء  ُيبقي 
قطًعا  قطعيها  مباشرة.  القشرة  تلي 
نظيف  مــاء  ــي  ف وضعيها  عريضة 
املاء  وحلي  صفيها  جيًدا.  واغليها 
بالعسل األسود واشربيه وكرري ذلك. 
أيًضا  املسلوقة  البطاطا  تناول  ميكنك 

فهي مفيدة وذات طعم جيد.
جيًدا  ــزر  اجل اغسلي  اجلــزر-  • مغلي 

بتحليته  قومي  واغليه.  قطعيه  ثم 
مرات  عدة  واشربيه  ــود  األس بالعسل 
في اليوم. ميكنك تناول اجلزر املسلوق 
أيًضأ محلى بالعسل أو هرسه وتناوله 

كأنه مربى.
ــواع  أن أفــضــل  مــن  ــة-  ــواف اجل • أوراق 
واملهدئة  للبلغم  ــطــاردة  ال املشروبات 
ــة  أدوي مــن  ــيــرًا  كــث إن  ــل  ب للسعال، 
السعال مستخرجة من أوراق اجلوافة. 
في  اغليها  ــًدا.  ــي ج األوراق  اغسلي 
صفيها  الغليان،  أثناء  وغطيها  املاء 
مبلعقة  حتليته  بعد  املغلي  ــي  واشــرب
العسل  من  ــرى  وأخ النحل  عسل  من 
األسود. اشربيه على الريق يومًيا، هذا 
والرضع  أيًضا  لألطفال  الشراب صالح 
إضافة  في  الطبيب  استشيري  ولكن 

العسل.
• مغلي التني- خذي بعض ثمار التني 
مغليها  ــي  ــرب واش واغليها  املجففة 
والكراوية  اليانسون  أيًضا  وكليها 
من  الكرواية  مغلي  يحضر  والنعناع. 
البذور، وميكنك إضافة ملعقة من زيت 
مهدئ  اليانسون  دافئ.  ملاء  الكراوية 
رائع ومسكن للمغص وكذلك للسعال 
البذور  مغلي  ويحضر  للبلغم،  وطارد 

ويصفى. 
للكبار  صاحلة  املشروبات  هذه  جميع 
والصغار، أما الرضع فيرجى استشارة 

اجلــوافــة  أوراق  كــانــت  وإن  الطبيب 
صاحلة  حتديًدا  والكراوية  واليانسون 

حتى للرضع.
• الزجنبيل وحده أو مخلوًطا بعصير 
عالًجا  الزجنبيل  يعتبر  الليمون- 
وأمراض  ــرارة  احل درجــات  الرتفاع  رائًعا 
البرد والصداع وغازات البطن وبالطبع 
بالنسبة لألطفال،  آمن  للسعال، وهو 
يفضله  ال  رمبا  لذا  الطعم  حارق  لكنه 

الصغار.

و  رجوبينشني“  ”الفوتو  مثل  عــالجــات  هنالك 
”املزوترافيا“ فهي عالجات طبيعية من شأنها أن 
جتدد اجللد ومتنع شيخوخته، لكن من حتتاج أو من 
يحتاج لعمليات جتديد الوجه كيف تقومون بذلك؟ 
من  ”املزوترفيا“  و  رجوبينشني“  ”الفوتو  بالفعل 
شأنها جتديد اجللد وغيره من األمور التي يساعد 
مفتوحة،  مسامات  إغالق  الكلف،  كإزالة  عليها 
بشكل  ــرازه  وإف ”األلستني“  و  ”الكلوجني“  زيــادة 
طبيعي من اجلسم إلى اجللد، وغيرها العديد من 
أن  أود  رجوبينشني“  ”الفوتو  عالج  فمثال  األمور، 
أشير هنا ليس فقط للوجه ومنع شيخوخته، بل 
باإلمكان إستعماله لأليدي، األرجل، الصدر، الوجه 

وإزالة آثار الشيخوخة من تلك األماكن. 
في  التجميل  ــادة  ــي ع ــرة  ــدي م منصب  شغلت 
عيادات  مديرة  أنا  اليوم  ”اليشع“،  مستشفى 
كرمل استيتكس، ومنذ افتتاح أول فروعنا في الكرمل في حيفا هنالك إقبال 
متزايد علينا، ولذلك افتتحنا ثالثة فروع إضافية، هذا النجاح لم يأت من فراغ 
بل لكوننا مختصني، والزبون يثق بنا، ويخرج بعد اجراء العالج وهو راض عن 

كل شيء. 
إذا لم يكن لديك الصيت احلسن في هذا املجال وحتى في مجاالت عديدة فلن 
تالقي هذا النجاح، عيادات ”كرمل استيتكس“ تعتبر إحدى أفضل العيادات 
التي تعنى باجلمال، وذلك ألننا منتلك أجهزة أمينة، متطورة وحديثة ومصادق 
ا  عليها عامليا، كذلك يعمل لدينا طاقم طبي مختص مؤلف من 14 طبيًب
عدا عن الطاقم اخلاص، في مجال الليزر نحن منتلك الوسيلة الوحيدة، العلمية 

واألسرع للحصول على نتائج هائلة.

  لتعيني موعد استشارة مجاني ودون التزام 0775-10-20-30  
                                                                           

(اختصاصية في مجال عمليات التجميل، مديرة  عيادات «كرمل استيتكس» 
بفروعها: حيفا، كريات  آتا، العفولة، ومودعني
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 ZOÐ  WK�K�Ð  l ÒÝu²�«  w�  dL²�ð  “b�U½Ëb�U�
 —UM�«  Ÿ  pO²Ý  sJOAð  nOCðË   W×łUM�«  UJ¹dO�√

Æ…b¹bł WLFÞ√ ≠7»
  —d
 ¨UJ¹d�√ ZOÐ WK�KÝ t²
ô Íc�« ÕU−M�« bFÐ
 d¦�√  WK�K��«  lOÝuð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 ∫…b¹bł  ULFÞ 7 l� ÍuA� ÃUłœ pO²Ý W�U{≈Ë
 ¨  Í«ËœËdÐ  ¨w�UO�  üžUJOý  ¨„—u¹uO½  ¨”U�Jð

Æ”U−O� ”ôË q¹“«dÐ
 

…b¹bł W³F� 12
°“b�U½Ëb�U� w� Êü«

 q� l� …b¹bł »UF�√ Ÿ“uð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý
 LITTLE PET  »UF�«  ∫“qO�  wÐU¼”  œôË√  W³łË

SKYLANDER ≠Ë SHOP
  WHK²� W³F� 12 qLAð »UF�_« WK�KÝ

 LITTLE PET  »UF�«  WK�KÝ  Êü«  «uFLł«
  U³łË s� «uF²9Ë SKYLANDER  ≠Ë SHOP

°qO� wÐU¼ œôË_«
 vKŽ  ·dF²�«Ë  »UF�_«  lOLł  …b¼UA�  rJ½UJ�SÐ
  WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l
u� w�  «b−²�*« lOLł

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

ÆÊËe*« œUH½ v²Š Ë√ qO� wÐU¼ W³łË

   b¹bł   b¹bł   b¹bł
Êü« UJ¹dO�√ ZOÐ

°ÍuA� ÃUłœ pO²Ý l�

  U−²M� oKDð Â—U� dÐuÝ s� eO³OÐ n¹ô
‰UHÞú� …b¹bł

 UMKHÞ  Ê«  v�«  …Q−�  t³²M½  ø«–«  «c¼  √b³¹  nO�
 ÂUM¹  ¨wJ³¹  ¨qOK�«  w�  UzœU¼  fO�  ÆåÕUðd�  dOžò
 i�d¹  ¨…dš«  …d�  kIO²�¹  U¼bMŽË  kIO²�¹Ë
 Ê«  V−¹  t½«  Wł—b�  ¨«dO¦�  tÐUF�  qO�¹  ¨ÂUFD�«
 WH²M�  t²¦�  ¨ UŽUÝ  …bŽ  q�  tð“uKÐ  t�  dOG½
  ôUŠ  w�  Æ«dO¦�  tL�  v�«  t¹b¹  qšb¹Ë  «bł
 ¨W½uÝË  ‰UNÝ«   ôUŠ  UC¹«  «c¼  o�«d¹  WMOF�
 5Ð …dýU³*«  W
öF�« X³¦ð r� t½«  s� ržd�«  vKŽ
 dNEðò  U¼bMŽË  ÆÊUMÝô«  —uNþ  l�  d¼«uE�«  Ác¼
 …d²�  w¼  ÊUMÝô«  —uNþ  …d²�  `O×�  ¨åt½UMÝ«
 w� wN²MðË dNý« 4 qOł w� U½UOŠ« √b³ðË WK¹uÞ
 20  rJMÐô d�ô« W¹UN½ w� ÊuJ¹ YOŠ 2≠3  qOł

ÆtL� w� UMÝ
 ≠qHÝ_UÐ vDÝu�« s��« …œUŽ –  qHDK� sÝ ‰Ë«
  l�  ÆdNý«  7  v�«  4  qOł 5Ð U�  …d²�  w�  dNE²Ý
 —uNE�   U�öŽ  dNEð  r�  Ê«  oKIK�  WłUŠ  ô  «c¼
 dNE²Ý  ‰UHÞ«  p�UM¼  Æ…d²H�«  Ác¼  w�  ÊUMÝô«
 Èb�Ë  Èdšô«  uKð  sÝ  ¨ŸdÝ«  qJAÐ  rN½UMÝ«
 5Ð  WK¹uÞ  n
uð  …d²�  p�UM¼  ÊuJ²Ý  s¹dšü«
 WłUŠ ôË d³B�UÐ wK×²�« V−¹ YO×Ð dš¬Ë sÝ

ÆoKIK�
 ‰uŠ W¦K�« ÊU� ¨ÊUMÝô« —uNþ WOKLŽ √b³ð U�bMŽ
 aH²Mð d̈L×²Ý sÝ ‰Ë« UNÐ dNE²Ý w²�« WIDM*«
 ÊUMÝô« —uNþ ¨U½d�– UL� ÆWÝU�Š ÊuJðË öOK

 W¦�  qHDK�  ÊU�  Ê«  ÆÃUŽ“ô«  U½UOŠ«  qHDK�  V³�¹
 vKŽ  WE�U;UÐ  tOKŽ  nOH²�«  sJ1  WÝU�Š

∫”u�²�« lM�Ë WHOE½ ÊUMÝ«
 …bŽU�0 nDKÐ W¦K�« pO�bðË s¹bO�« q�ž V−¹
 W¦K�«  vKŽ  5¼b²�«  W¹Ëœ«  «uKLF²�ð  ô  ÆlÐU�ô«

ÆozU
œ ÊuCž w� tL� sŽ ‰Ëe²Ý UN½_
Æ…œ—UÐ W{UCŽ qHD�« «uDŽ«

 ·u�Q� ‚«c0 œ—U³�«  ÂUFD�«  Ë«  œ—U³�«  ¡U*«  ÁuDŽ«
 V−¹ ¨r�ô« s� nOH²K� ÂUFD�« UMKLF²Ý« Ê« Æt�
 W³
«d0Ë  ÎU��Uł  qHD�«  ÊuJ¹  U�bMŽ  t1bIð

Æm�UÐ hý
 s�  r�
  ÆWMOMI�«  l�  ÂuM�UÐ  qHDK�  «u×L�ð  ô
 w� ”u�²�« v�« ÍœR¹Ë tL� w� vI³¹ b
 qzU��«

ÆW�uHD�« sÝ
 ¨‰UHÞú� WM ÒO� ÊUMÝ« …UýdHÐ qHD�« ÊUMÝ« «u�d�«
 W¹UN½ w� W³Þ— ‘UL
 WFDIÐ nDKÐ U¼uHE½ Ë«

ÆÂu¹ q�
 wFO³Þ dOž qJAÐ ΔœU¼ dOž qHD�« Ê« -dFý Ê«
 v�« «uNłuð 37.8 s� d¦�« Wł—bÐ W½uÝ t¹b� Ë«
 —uNEÐ  oKF²ð  Ê«  sJ1   «—Uýô«  Ác¼  ÆVO³D�«

ÆÊUMÝô«
 WOKLŽ  sŽ  u¼  Y¹b(«  Ê«  «Ëd�c²ð  Ê«  °°°r¼ô«Ë
 «c�Ë  ¨‰UHÞô«  iF³�  W³�M�UÐ  WKNÝ  dOžË  W*R�
 d¦�«  ÁuKL%  Ê«  qHD�«  Vž—  Ê«  d̈³B�UÐ  «uK%
 ¨nOD�  uBÐ tF� «uŁb% t� «u ÒMž ¨«c¼ «uKF�U�
 ¨WO�œ®  tzbN¹  ÷dž  Ë«  WO�œ  »d
  bł«u²¹  ÁuŽœ

ÆqC�« «—uFý qHD�« `MLOÝ ¡wý Í√ ≠©÷UHŠ

 W½Ëô« Ác¼ w� oKDð œö³�« w� UOJ¹« WJ³ý
 b¹bł Z²M� 46 qLAðË RYSSBY WŽuL−�
 vŠu²��  ÍbOKIð  »uKÝQÐ  UNLOLBð  -
 W³ÝUM� —UFÝQÐË wÐË—Ëô« —uKJ�uH�« s�
 —«b�SÐ  WŽuL−*«  Õd??Þ  r²OÝ  ÆlOL−K�
 X??O??½«u??Š w??� …d??�u??²??� Êu??J??²??ÝË œËb??×??�
 ÊuO�²� Êu??A??¹— ¨U???ð¬  U??¹d??� w??� U??O??J??¹«

Æs¹dNý u×½ …b* ¨UO½U²½Ë
 lDI�«  nK²�  qLAð  …b¹b'«  WŽuL−*«
 rOLBð  VO�UÝ«  s�  …UŠu²�*«  WLLB*«
 vKŽ X??×??M??�« q??¦??� ¨q??O??L??'« w???{U???*« s???�
 b¹bF�«  ‰U??L??F??²??Ý«Ë  U??�u??Ýd??�«  ¨V??A??)«
 d??O??�U??B??F??�« —̈U???????¼“ô« ∫q???¦???� ¨Ê«u???????�ô« s???�
 U¹«e�  s�  Z�b�«  «c¼  ¨WOÝbMN�«  ‰UJý_«Ë
 `O²¹  UOJ¹«  eO1  Íc???�«  wKLF�«  V??½U??'«
 …UO(«Ë  bOKI²�«  5Ð  dO¦�  wLOLBð  ¡UI�

Æd{U(«Ë w{U*« 5Ð W¹dBF�«
 Ê«—b???łË s??z«e??š ∫W??Žu??L??−??*« lD
 5??Ð s??�
 Z??�b??ð …d??O??G??� s??¹e????ð V??K??Ž ¨W??�d??G??K??�
 ¨ U½«bFLý  ¨ÍUAK�  .bIð   «Ëœ«  ¨bK'«
 bzUÝuK� WODž« d̈zU²��« q¦� ZO�½ lD

  U−²M*  ÂU???)«  œ«u???*«  ÆU??¼d??O??žË  bOłU−Ý
 œ«u� sLC²ðË W
bÐ U¼—UO²š« - WŽuL−*«
 VA)«  ∫UNM�  ¨…œu???'«  WO�UŽË  WOFO³Þ

ÆU¼dOžË ÊU²J�« ¨q¹U1ô« ¨·e)« ¨q�UJ�«
 w� ÂU??F??�« d??¹b??*« V??zU??½ ¨XAOý —U??Ð w??�¬
 WŽuL−*«  ‚ö???Þ«  r²¹“∫œö³�«  w??�  U??O??J??¹«
 r²OÝ UNML{Ë 2015 Ãu�U²� WMÝ sL{
 …b*  «—«b�SÐ WO�U{«  UŽuL−� 8 ‚öÞ«
 b¹b−²�«Ë rOLB²�UÐ ÂUL²¼« oK) WMOF�
 lD
 ÷dŽ”  UOJ¹UÐ W�U)« U¹ƒd�« X%
 s� œb???Ž d??³??�_ …“U??²??2 —U??F??ÝQ??Ð  WLLB�

Æ“’Uý_«
W¹bOKI²�« ÈdI�«Ë nŠU²*« s� ¡U×¹«

 5Ð  ÊËUF²�«  …dLŁ  w¼  RYSSBY  WŽuL−�
 s¹c�«Ë  ¨r�UF�«  ¡U??ł—«  s�  UOJ¹«  wLLB�
 qO²�« …œU????Ž« q???ł« s??� W??¹u??Ý «u??F??L??²??ł«
 ÃU�b½ô«  ÍbOKI²�«   rOLB²K�  sJ1  nO�
 ‰ö??š s??� W??¹d??B??F??�« …U??O??(« ŸU????{Ë« l??�
 WŽuL−*« rOLBð sL{ ÆwKLF�« bO�−²�«
 s� d??O??¦??J??�« w??�  «—U???¹e???Ð Êu??L??L??B??*« ÂU???

 Èd??I??�« w??� v??²??ŠË n??ŠU??²??*« w??� ¨ u??O??³??�«

ÆUÐË—Ë« w� ‰Ëœ …bŽ w� W¹bOKI²�«
RYSSBY WŽuL−� s� lDI� Ã–U/

 ¨  rÝ  140™190  œËb??2  ZO�MÐ  …œU−Ý
ÃÆ‘ 395

 ¨q???�U???J???�« V???A???)« s????� W??O??³??½U??ł W????�ËU????Þ
 WIOKFð  Æ  ´PH  121683  ≠ÃÆ‘  645
 ØÃÆ‘ 59  ¨rÝ 50x50  r−×Ð nÞUFLK�
 s�  s¹eð  bFI�  Æ…b¹bŽ  Ã–U??/  ÆWFDIK�
 rIÞ  ÆÃÆ‘  595  ¨  q�UJ�«  ◊uK³�«  VAš

 69  ¨Ê«bFLý  ÆÃÆ‘  125  ÆW½uK�  ¨VKŽ  3
 ÃÆ‘ 145  ¨ÊbF*«  s� VKŽ 2  rIÞ ÆÃÆ‘

ÆÊU²FD
 Ø
 lM�  ·e???)«  s??�  .b??I??ð   «Ëœ«  WŽuL−�
 ¡U??� s????�??� ÆW???�U???š W??F??D??
 q???� ≠ÍËb?????¹
 39  ¨»u???�  Æ  ÃÆ‘  95  d̈??²??�  1.5  wzUÐdN�
 ‰ULF²Ýö� UC¹« VÝUM� ÆlD
 2 Ø ÃÆ‘
 ÆdO³J�«  »uJ�«  r−Š  qCHÐ  .bIð  ¡UŽu�

ÃÆ‘ 95 ¨.bI²K� ¡U½«
 l�  jzU×K�  …¬d??�  ÆÃÆ‘  39  ¨lLAK�  ¡U??½«
 ÆÃÆ‘  59  ¨WOMO�  ÆÃÆ‘  49  ¨Ê«b??F??L??ý
 ·— ÆÃÆ‘ 75  ¨·— l??�  …¬d???�  Æœu???Ý«  Êu??�
Ø  ÃÆ‘  59  ¨q�UJ�«  VA)«  s�  jzU×K�
 ·u??�d??�«  VÝUM²ð  ÆÊ«u?????�ô«  v??²??ý ÆW??F??D??

 ¨WO³O�d²�«  W³FK�U�  iF³�«  UNCFÐ  l�
 vKŽ  wLOLBð  Ã–u???/  s¹uJð  rJMJ1Ë
 ÆÃÆ‘ 125 ¨WK¹uÞ ·UO�« …œU−Ý ÆjzU(«
 395  ¨Ê«u??�«  …bFÐ  …d�u²�  ¨oOKF²K�  U¹dŁ
 ¨…œU???ÝË ¡U??D??žË d??¹d??Ý ¡U??D??ž rIÞ ÆÃÆ‘

 ÆÃÆ‘ 145
 ∫UOJ¹« l
u� w� UN½Ëb& WO�U{« qO�UHð

  wwwÆIKEAÆcoÆil

  U�bš  ËdLŽUHý  ÊUJ��  ÂbIð  XO�ö�
 XO�ö�  …œUOŽ  sL{  ¨WO�uLý  WO×�
 VD�«  r
«uÞ  qLF²Ý  YOŠ  ¨WM¹b*«  w�
 …«—œQÐË XO�ö� r
UÞ l� „«d²ýôUÐ qLJ*«

ÆVODš bLŠ√ Æœ tOłuðË
 VD�«   U�bš  5ýb²¹  ‰UH²Šô«  -  b

 „—Uý  YOŠ  Ë̈dLŽUHý  …œUOŽ  w�  qLJ*«
  U�b)«  …bŠu�  ÂUF�«  d¹b*«  qH(«  w�
 W¹UMF�«Ë  qLJ*«  VD�«  ¨ÊUMÝô«  W×B�
 d¹b*«Ë  dHOKý  7¹«  bO��«  ≠?�UL'UÐ
 Æœ  XO�ö� w� qLJ*«  VD�«  …bŠu� w³D�«
 s�  œbŽ  qH(«  dCŠË  UL�  ¨wHO�  wÞu�

 ¨rNMOÐ  s�  …bK³�«  s�  W
u�d*«   UOBA�«
 fOz—  sŽ  WÐUOM�UÐ  ”Ëdł  rO�½  bO��«
 UHOŠ  ¡«u�  XO�ö�  …—«œ≈  r
UÞ  s�Ë  W¹bK³�«
 ”bMN*«  ÂUF�«  d¹b*«  ≠wÐdG�«  qOK'«Ë
 ÆbOFÝ  w¼«“  Æœ  w³D�«  d¹b*«Ë  ¨Íd�  u�uKý
 »öÞ  UN�b
  WOM�  …dI�  qI(«  sLCð
 «uFLł YOŠ Ë̈dLŽUHý w� Âu¹—u²�d�½uJ�«
 qOLł  qJAÐ  w
dA�«Ë  wÐdG�«  sH�«  5Ð  U�
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لدى  الوعي  رفع  تهدف  توعية  حملة  «كالليت»  املرضى  صندوق  أطلق 
أن  أذ  اإلنترنت،  عبر  معلومات صحية  البحث عن  في موضوع  مؤّمنيها 
البحث بشكل عشوائي وغير مدروس، قد يغرق الشخص الباحث بكم هائل 

من املعلومات، وقد يكون معظمها غير دقيق.
للحملة، حتى  إعالني  إسكندر، كوجه  رنني  الكوميدية  املمثلة  اختيار  مت 
كوميدي  بشكل  اإلنترنت  عبر  البحث  من  النابعة  البلبلة  حالة  تعكس 
وظريف، حيث قامت بأداء عدد من الشخصيات القريبة من القلب من أجل 
تنبيه الشباب من اخلطورة الكامنة في البحث عبر اإلنترنت عن معلومات 

طبية.
العديد من األشخاص يتوجهون عشرات املرات يوميًا للبحث عبر اإلنترنت 
عن أجوبة ألسئلة في شتى املواضيع، ليجدوا أنفسهم محاصرين بكم هائل 

من املعلومات املتناقضة تارًة وغير الدقيقة تارًة أخرى.
اإلحصائيات  فبحسب  وحساسية،  تعقيدا  أكثر  األمر  الصحة،  مجال  في 
اإلنترنت  عبر  طبية  معلومات  عن  يبحثون  الذين  األشخاص  عدد  يتزايد 
إجابة  على  للحصول  احلاجة  منها  أسباب،  لعدة  وهذا  جداً،  كبيرة  بنسبة 
ألمر صحي مقلق بشكل سريع، أو اخلجل من طرح أسئلة طبية على اجلهات 

املختصة، وغيرها من األسباب.
قد تتعدد األسباب، لكن النتيجة واحدة! هنالك العديد من اجلهات التي 
تقدم نصائح طبية عبر اإلنترنت، من بينها معلومات عديدة غير صحيحة 

أو غير دقيقة، حتى أنه في بعض األحيان قد ال يكون الشخص الذي نقرأ 
نصائحه شخصا مهنيا أو مؤهال. 

وقد  شائع،  أمر  هو  طبية  معلومات  عن  للبحث  اإلنترنت  استعمال  إن 
يكون مفيد جدًا إذا مت توظيفه في املكان والزمان الصحيح، ولهذا طاقم 
«كالليت» املهني يقدم 5 قواعد أساسية «للبحث الصحي» عبر اإلنترنت، 

مبوجبها قد تتم عملية البحث بشكل آمن ومدروس: 
1- مصدر املعلومات: ما هو مصدر هذه املعلومات، ما هي مدى مهنية 

الشخص الذي يقدم املعلومات؟ 
ومت  محتلنة،  املعلومات  أن  من  التأكد  املهم  من  املعلومات:  2- صالحية 
فحصها مؤخراً، فهناك معطيات وتعليمات قد تتغير بعد القيام بدراسات 

معنية قد تشكك في صحتها. 
(مثل  وُمؤهل.  ُمرخص  املوقع  ان  من  التأكد  املهم  من  املعلومات:  3-جودة 

.(HON COD
4-مقارنة بني أكثر من مصدر: من املفضل مقارنة املعلومات بواسطة أكثر 

من مصدر
5-مصدر موثوق: ال تكتفي بالبحث عن املعلومات عبر اإلنترنت، استشر 

طبيبك ملتابعة حالتك الصحية. 
صرح السيد محمد فريج، مدير التسويق للوسط العربي في «كالليت»: 
إننا في كالليت نرى أن لنا دورا هاما وفعاال في مهمة التوعية الصحية 
في الوسط العربي، حيث نشعر بأننا نحمل مسؤولية كبيرة جتاه مؤّمنينا، 
نكون  بأن  ونلتزم  اخلدمات بشكل مهني،  لهم أفضل  نوفر  بأن  نهتم  لهذا 
دائمًا اجلهة املهنية التي بإمكانهم اللجوء إليها في كل زمان ومكان، عبر 
اإلنترنت أو الهاتف، وطبعًا لتقدمي اخلدمات الطبية في املراكز والعيادات 

التابعة لكالليت.» 
معلومات  «كالليت»  تقدم  الصحي،  البحث  حول  النصائح  إلى  باإلضافة 
www.clalit. االنترنت  على  صفحتها  عبر  وأجوبة  أسئلة  ومجموعة 

أو  اإلنترنت  عبر  كالليت  أخصائيي  استشارة  وبإمكانكم   ،co.il/arb
محادثة ممرضة من كالليت عبر الهاتف على *2700.
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قامت عليها مالحم!

للمزيد من الحمالت انظروا صفحة
نصيحـــة إلــكــو... ملحمة بمبينو  

r×K�« W�dD�×K�«r×K� W�dr×K�« W�dD�D�

 r×K�« W�dD�
 r×K�« ÆW¾ONðË dOC×²� Âb�²�ð X½U�Ë ÆWI�d*« Ë√ r×K�« ÍdD0 vŽbð X½U� U¼—uNþ W¹«bÐ w�

 Áb¹Ë ÊbF*« Ë√ VA)« s	 lMB¹ W�dD*« Ë√ ‘u�UA�« u¼ ‰Ë_« ∫‰UJý√ WŁöŁ p�UM¼ a³DK�

Æ…dOG�  U	«d¼√ qJý vKŽ WO½U¦�«Ë ¡U�K	 v�Ë_« t²OŠU½ ÃËœe	 ”√— t�Ë …dOB�

 qJý vKŽ Ë√ fK	√ ÊuJ¹ Ê√ sJ1Ë …dOB� Áb¹ ¨UÞUD³�« ”d¼ …«œQÐ t³ý√ u¼ w½U¦�« qJA�«

…dOG�  U	«d¼√

Æ…dOB� Áb¹Ë Ê“u�« qOIŁ ¨ÊbF*« s	 ŸuMB	 ¨pFJ�« WFD� l�— dOJHJÐ t³ý√ u¼ Y�U¦�« qJA�«

  

 W�dD*« Âb�²�ð ÆrCN�«Ë pKF�« WKNÝ UNKF−¹ U2 ·UO�_« ÍdD¹ W�dD*« WDÝ«uÐ r×K�« rOFMð

 Æq�²OMA�« W³łË dOC×²� ÃUłb�« —b� `z«dý Ë√ U	 U ÎŽu½ wÝUI�« r×K�« `z«dý dOC% bMŽ

 Ë√ ÊuK¹UM�« s	 5²I³Þ 5Ð r×K�« W×¹dý l{Ë sJ1 ¨r×K�« W�dD*« `DÝ√ f	öð ô Ê√ qCH¹Ë

 Æ…bÐe�« ‚—Ë

 r( oO�d²� Ë√ ©TOM�« q−F�« tOKO� r(® uOAðUÐ—UJ�« W³łË dOC×²� ¡U�K*« WOŠUM�« Âb�²�ð

 ÆWJOL��« r×K�« `z«dA� Âb�²�²�  U	«d¼√ qJý vKŽ WOM³*« WłdF²*« w²�« WOŠUM�« U	√Ë tOKOH�«

 UN²DÝ«uÐ sJ1 w²�« …œU(« 5�UJ��«Ë ¨W	bI²*«Ë W¹dBF�« a³D*«  «Ëœ√ —uNþ l	 ÂuO�« sJ�Ë

 qCH¹Ë WO½ü« aÐUD*« w� W�dD*« Â«b�²Ý« « ÎdO¦� q� W�uN�ÐË r×K�« W×¹dý pLÝ vKŽ …dDO��«

Ær×K�« W×¹dý U¹ö�¹ f*« ÂbŽ

�������	

�
��������������
���������������

21´20


