
H a i f a net
أسبوعّية ُقطرّية، مستقلّة، شاملة                    العدد 414                     الجُمعة 18 أّيار 2018                              توزّع مجاًنا

∏ שמנת תנובה יוגורט
Æµ±ליטר

חלב תנובה קרטון

 ≥ ב≠

נקניק תה מעושן טירת צבי 
∞∞≤גרם

בצק עלים זוגלובק

₪ 10 ₪ 10 ₪ 10₪ 10 ₪ 10
חפשו אותנו ב≠ 

2627

2021

45 6

6

مشروع سكني جديد

سّلم بيتك للخبير

خليل حجو
0522840945 

المهنية والخدمة المميزه شعارنا 47ص

2021



الجُمعة 18 اّيار 22018

H a i f a

صحيفة أسبوعية، اجتماعية، 
سياسية، ثقافية، فنية، مستقلة

املدير العام واحملرر املسؤول:   راني عّباسي
 مدير التحرير:   أسعد عودة

haifa.newspaper@gmail.com :العنوان: حيفا - شارع اجلبل »5«     بريد إلكتروني
هاتف:  048522822   فاكس:  048522767  إعالنات:  0546481533

ت��������وپ« م.ض. املقاالت املوّقعة ال تعبّر عن رأي التحرير.   اإلعالنات على مسؤولية املعلنني. »إك����س����ت����را  ع�����ن ش����رك����ة  ت����ص����در 

 ميرا )شلهوب( فريوات )قسم اإلعالنات(
 شربل الياس )تصميم الصحيفة(

 وائل عوض )تصوير فوتوچرافي(

مالحظات أّولّية حول مسيرة عودة لم تبدأ
جواد بولس

 
أن نتحّدث  إن لم يكن من اإلجحاف،  من الصعب، 
عن مسيرة العودة وتداعياتها في يوم الرابع عشر من 
أو  الربح والخسارة  املنصرم بمصطلحات  أّيار\مايو 
الذين  الشهداء  فدماء  والنجاح؛  الفشل  بمكاييل 
يجب  سقطوا على أرض قطاع غّزة، وجراح اآلالف، 
 تخضع لتلك املفردات 

ّ
حسب بهذه املوازين وأال

ُ
 ت

ّ
أال

»التجارية« املبتذلة العابرة.
والجرحى ومعهم عشرات  لقد زحف جميع الشهداء 
القطاع، بصدورهم العارية، صوب  اآلالف من أبناء 
واملستحيل  الحصار  يتحّدون  وهم  اليافع  حلمهم 
ودخان  الرصاص  رائحة  أسكرته  جيش  وعنجهّية 

البنادق.
من  كَزرافات  انطلقوا  الخنا«  »عافوا  أن   بعد 
اصة 

ّ
القن نيران  فاصطادتهم  الشمس،  نحو  األيائل 

وأسقطت بعضهم في مشهد ملحمّي يجّسد ما ُينشده 
سطينّيون منذ أكثر من مائة عام:  »نموت وتحيا 

َ
الِفل

سطين«، ويعطي للمقاومة طعًما آخر.
َ
ِفل

»البطولة«  هذه  جدارة  حول  االختالف  يجوز  فهل 
 دماؤهم بعد؟ وهل ُيعقل أن نرّدد 

ّ
ا تجف

ّ
وقيمتها، ومل

حول  اإلسرائيلّي  اإلعالم  ماكينة  وتجتّره  تخترعه  ما 

مسؤولية حركة »حماس« عن الدماء املسفوكة؟
خصوًصا  التاريخ،  منا 

ّ
عل ما  نن�سى  أن  يصّح  وهل 

ش الظلمة في أرجاء الكون ويصبح 
ّ

عندما تسود وتعش
العجز  قوت البشر وماءهم؟

الشعوب  بسطاء  »تحّرش«  صار  كيف  نشهد   ألم 
فسَعوا  اليتيم،  ِخيارهم  الغيب  بأقدام  وأحرارهم 

نحوه في رحلة التحّرر من ِنير العبودية واالستبداد؟
ى 

ّ
ا لحياة اآلخرين حت

ً
وهل نن�سى كيف كان موتهم بعث

ق عند حافة العبث أو في فم العدم؟
ّ
وهو يتحق

رنا: كم من بطل 
ّ
غّزة في السبعين من عمر النكبة تذك

اته صرخات في 
ّ
سقط على مذابح العدل وصارت عن

حلق الزمن ومهاميز تنقر ضمائره الغائبة؟
ماذا بعد هذه املسيرة هو السؤال، ال ماذا قبلها؛ فما 
الثالثين  في  رحلتها  بداية  منذ  الجموع  هذه  قته 

ّ
حق

بالتساؤالت  مغمغته  يمكن  ال  املنصرم  آذار  من 
»ضبضبته«  وال  ي، 

ّ
وبالتمن و«باللولوات«، 

ي.
ّ
مز وبالتجن

ّ
بالهمز  والل

أراده  ركام  بين  من  انتفضوا  أّنهم  غّزة  أهل  ويكفي 
البعض أن يتحّول إلى شواهد لقبور أحياء يعيشون 
في وجه  ّبار«  أّنهم انتصبوا  »كالصُّ ويكفيهم  كموتى؛ 
التجويع  بوساطة  تركيعهم  على  اُمه 

ّ
حك راَهن  عالم 

والخنق والحصار. 

سطينّيين 
َ
ق عودة الِفل

ّ
 هذه الجولة لن تحق

ّ
صحيح أن

إلى ديارهم، لكّنها استعادت، في زمن الخذالن العربّي 
سطينّيين، 

َ
الِفل والتراجع  الجفاف  من  حقبة  وبعد 

ودفعت بها  سطينية، 
َ
بعًضا من مكانة القضية الِفل

ه؛ واألهّم أّنها 
ّ
مجّدًدا إلى صدارة األحداث في العالم كل

أنجزت ذلك على هدير موج كاسح ونداء »العودة«، في 
وقت اعتقدت فيه إسرائيل وحلفاؤها أّنهم استطاعوا 
محو هذا اإليمان بالحّق واقتالع هذا الحلم من صدور 
ق 

ُ
سطينية التي لم تِعش ذّل أهلها ولم تذ

َ
األجيال الِفل

علقمهم كما ذاقوه في عام النكبة.
وبرزت  العالم،  إعالم  املتظاهرين  صور  تصّدرت 
د على ارتكاب »مذبحة إسرائيلية في 

ّ
عناوينه وهي تؤك

صهر ترامب،  كوشنير«،   « غّزة«، فلم تكتمل فرحة 
وال الحكومة اإلسرائيلية وهم يفتتحون سفارة أمريكا 
في القدس على وقع زغاريد أّمهات الشهداء. بل إّنهم 
به  كابروا  ما  الكبير  ورغم  اليوم  ذلك  في  نوا، 

ّ
تيق

دموع غّزة ستبقى هي الحقيقة   
ّ
أن أمام الكاميرات، 

 أصوات الدم 
ّ
األقوى من ضحكاتهم وعربداتهم، وأن

املسفوك ستتحّول إلى أنين األرض الراسخ في حضن 
الذي إن سألوه عن غّزة فسيقول لهم: إّنها  التاريخ، 
عالية لن تقدر   

ً
وتربطها راية »تاءها«  تعيد للكرامة 

عليها العواصف أو حوافر الخيل وخيانات البشر.
ع من إسرائيل أن تتصّرف بوحشّية أقّل مّما 

ّ
لم نتوق

تصّرفته، بل خشينا من رّدة فعلها الدموية وتصّورنا 
من  الخوف  مشاعر  بتصنيع  قادتها  سيقوم  كيف 
وتوظيف ذلك  جاه حدودها، 

ّ
بات سطينّي 

َ
الزحف الِفل

انية وراء سياساتهم.
ّ
ا من أجل تجنيد أغلبية سك شعبيًّ

عظ رغم فداحة 
ّ
فإسرائيل لن تعيد حساباتها ولن تت

سطينّي األعزل. وهي 
َ
الخسائر البشرية في الجانب الِفل

املّرات  في  ب، 
ّ
وتتجن تجربتها  من  م 

ّ
تتعل أن  ستحاول 

القادمة، ما تعّرفه في قواميس قمعها كخسارتها، أو 
الناطق باسم جيش احتاللها،  على لسان  كما جاء 

الضابط يوناتان كونريكس. 
الضابط  هذا  اعترف  يهودّي  أمريكّي  جمهور  فأمام 
عدد  تقليص  في  ينجحوا  لم  »بأّنهم  أّيام  قبل 
املصابين  »عدد   

ّ
بأن وأضاف  واإلصابات«،  القتلى 

 إعالم الطرف 
ّ
سطينّيين( قد أضّر بنا كثيًرا، وأن

َ
)الِفل

سطينّي قد غلبنا بالضربة القاضية؛ بينما فشلنا 
َ
الِفل

ا 
ّ
كن ما  بخصوص  ومواقفنا  رسائلنا  تمرير  في  نحن 

ندافع عنه هناك«.  
سطينّيين وال 

َ
والجرحى الِفل لم يزعجه عدد الشهداء 

على جموع مدنية،  رّدة فعل جيشه واالعتداء  قّوة 
بل كان هّمه أّنهم فشلوا في تبرير رّدة فعلهم الدموية 

وسقوط تلك األعداد الكبيرة من األرواح والجرحى.
يعرف الناطق الرسمّي لجيش االحتالل، مثل قادته، 
أكثرّية املواطنين اليهود تدعم سياسة الحكومة    

ّ
أن

وممارسات جيشها؛ مع هذا فأنا أستشعر، باملقابل، 
ليست  يهودية  أوساط  بين  خفّية  تساؤالت  وجود 
كون في جدوى سياسات القمع 

ّ
واسعة تجعلهم يشك

انتشار  بعد  خصوًصا  سطينّيين، 
َ
الِفل الدموية ضّد 

العّزل،  املواطنين  لجموع  الجّبار  الزحف  مشاهد 
في  استقدموه  بل  املوت،  وال  النار  يهابوا  لم  الذين 
سبيل الحياة وفي مشهد لم يستِطع إسرائيلّيون كثر 

إغفاله. 

كشفت مسيرة العودة 
الطغاة  »خوف 
من  إسرائيل[  ]في 
وأظهرته  األغنيات« 
على حقيقته، ونبشت 
عناصر  كذلك 
املستوطن  االلتباس 
في تساؤلهم الوجودّي 

متى  وإلى  سنحيا؟  السيف  »بقّوة  فهل  الدائم، 
سيحمينا رصاص بنادقنا من هذه الجموع العط�سى 

للحّرية والوطن؟«
لم تستعر النيران في الخامس عشر من أّيار، ولم تخرج 
الحدود، فعزا  نحو  املنصرم  اليوم  في  كما  الجموع 
القطاع  أهل  ارتداع  إلى  ذلك  اإلسرائيلّيين  بعض 
وا 

َ
وبن النيران،  صرامة  ومن  الشهداء  عدد  من 

تفسيرهم على ما يحسبونه قانون القّوة النافذ بين 
 لغة العصا والقبضة 

ّ
»العرب«، الذين ال يفهمون إال

والقمع!
في املقابل حاول البعض أن يفّسر هذا التراجع بصمت 
انها 

ّ
التي لم يهّب سك ة، 

ّ
ة الغربّية املحتل

ّ
الضف وهدوء 

لنصرة إخوانهم في غّزة، فكانت ردود فعلهم متواضعة 
عات.

ّ
وبعيدة عن سقف جميع التوق

لقد كشفت املسيرة عمق الهاوية القائمة بين غّزة 
الوجع  لم  لون  ى على 

ّ
فحت الغربّية؛  ة 

ّ
الضف وأختها 

فقوا وأن يبقى الخالف قائًما 
ّ
 يت

ّ
وأخ�سى أال فقوا، 

ّ
يت

وأن يصير حاجًزا منيًعا في وجه مسيرة العودة الكبيرة.       
في داخل  العرب  املواطنون  عّبر  وعلى ساحة أخرى 
وذلك من  إسرائيل عن تضامنهم مع أهل القطاع، 
خالل عّدة مسيرات احتجاجية عّمت بعض  البلدات، 
في القرى واملدن العربية،  وبإعالن يوم إضراب عاّم 
كانت ردود فعل الجماهير  األربعاء.  ذ أمس األّول، 

ّ
ف

ُ
ن

تغيير  العربية في إسرائيل نمطّية ولم يطرأ عليها أّي 
على اإلطالق، وهذا بحّد ذاته يستدعي تناولها بوقفة 
فإلى جانب ما يمّيز موقع هذه الجماهير في  فاحصة؛ 
الدولة وما يحّدد هوامش عملها تحت سقف القانون 
أساليب  كرار 

َ
ت في  نجد  قد  اإلسرائيلية،  واملواطنة 

ًرا على وجود خلل بنيوّي في 
ّ

االحتجاج وتواضعها مؤش
مبنى القيادة ودور القيادّيين باختالف مواقعهم.

العربية  الدول  دور  غاب  عنا، 
ّ
توق فكما  وأخيًرا، 

بعض  وباستثناء  واألحداث،  التأثير  عن  واإلسالمية 
بيانات االحتجاج الخجولة، لم يكن لهذين »العاملين 
طين« أّي دور ُيذكر، فيصّح فيهم ما قاله الشاعر 

ّ
املحن

في هذا  ابن »قانا« وشاعرها الجليلّي  جريس دبّيات، 
لم  من   \ أبدا  لهم  أدعو  وال  عليهم  »أدعو  السياق: 

ازالت يدا«.
ّ
يُمّدوا لنا في الن

إّنها مجّرد مالحظات أّولّية حول مسيرة لم تنته بعد، 
تقييمها  البداية،  في  قلت  كما  السابق ألوانه،  ومن 
 

ً
بشكل نهائّي؛ فما جرى على الحدود في غّزة كان عمال
من  وكّل  ا، 

ً
مبين ا 

ًّ
حق ساند  سانده  من  وكّل  جّباًرا، 

له ما قاله شاعرنا:  ْل 
ُ
استنكف عن ذلك واعتزل نق

ي 
ّ
أن  ،

َ
من بعد غّزة  \  

ً
فمعذرة يوًما على حّيٍ  »لم أدُع 

دا«، فقد مضت الذكرى الّسبعون للنكبة 
َ

ش أفقد الرَّ
ودخلنا في عام تيه جديد، والسؤال يبقى سؤال القرن 

نفسه: ماذا بعد هذه املسيرة وإلى أين العودة؟

 

                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                        

 ن/عبرألا زانجو سادق
 

  ةلاهو @?ن ھتانبو يناه ھنباو )يناه وبأ( حادوس ي/راش ةديقفلا جوز

  ارالكو داعس يرام زيرت اJKاقيقشو سيسنرفو فسوي اهؤاقشأو

  جراخلاو دالبلا ي^ مهؤابرقأو مهؤابسنأو شيرخو حادوس لآ مومعو

ةحار نiعبرألا زانجو سادق ي^ كاbcشالل مكنوعدي
ً

  ةيلاغلا مJKديقف سفنل 
 

 حادوس شیرخ ةكلم
 )يناه مأ(

 

  ًءاسم ةسداسلا ةعاسلا 26/5/2018  تبسلا موي

C78 مينيغمه عراش -افيحب ن/تالل فسوي رام ةسينك ي  

 

 زيزعب اًهوركم هللا مكارأ ال
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نجو ساّدق   
ّ

                          ن0عبرألا  زا
  مھتكراشمل مكنوعدی ءابرقألاو ناعمس لآ مومعو دیقفلا ةوخإ
 رابلا ركذلا ّبیط مھدیقف سفنلً ةحار نیعبرألا زّانجو سّادق

 ناعمس ّادبم ھیجو
 )ةرّجھملا اتامحس نبإ(

 

 ٢٠١ ٨ /٢٥/٥ قفاوملا ةعمجلا موی كلذو

 ةطوسف ةیرق يف سایلا رام ةسینك يف ،رھظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا
 

 ءاقبلا لوط هدعب نم مكلو ةمحرلا ھل

 ّةیصخش ةوعد ةباثمب ةوعدلا هذھ رابتعإ ءاجرلا
 زیزعبً اھوركم هللا مكارا ال

شكر على تعاز

زوج املرحومة جودت عوده – بناتها أماني 

ومعالي وليالي وإبنها حازم يتقدمون بجزيل 

الشكر واالمتنان لكل من شاركهم عزائهم 

وواساهم لوفاة الغالية

 فاطمة ابراهيم )بيادسة( عوده 

)ام حازم(

نشكر كل من قدم لنا واجب العزاء سواء بالحضور واملشاركه 

في مراسم الدفن او بصادق الشعور من خالل االتصال 

الهاتفي او الرسائل الهاتفيه او املكتوبه او من خالل الحضور 

لبيت االجر من اهل حي الكبابير وعامة البالد العربية االخرى.

ال اراكم هللا مكروها بعزيز

من: يحيى أمل جبارين 
سراح  حيفا  في  اإلسرائيلية  الشرطة  أطلقت 
الناشط يوأڤ بار – حيفاوي بعد أن أوقفته لعّدة 
 ساعات، وذلك صباح يوم الثالثاء من هذا األسبوع.

وقد جاء توقيف يوأڤ على أثر تظاهرة حيفا املنّددة 
والتي  غّزة،  في  اإلسرائيلّي  االحتالل  بمجزرة جيش 
األسبوع. هذا  من  االثنين  يوم  تنظيمها   جرى 
وحول ما حصل معه قال يوأڤ: »اقتحموا البيت 
في ساعات الصباح، ولم يجدوني. وبعد ذلك عثروا 
يصة فهاجموني واصطحبوني إلى 

ّ
علّي في شوارع الحل

ز الشرطة في حيفا. وبعد انتظار طويل حّققت 
َ
مرك

في  باملشاركة  اّتهمتني  التي  الضابطات  إحدى  معي 
تظاهرة غير قانونية، تظاهرة حيفا ضّد مجازر جيش 
ي شاركت في 

ّ
االحتالل اإلسرائيلّي في غّزة، وقد نفيت أن

أّي عمل غير قانونّي. وعندما سألتني: هل شاركت في 
م املظاهرة... رددت 

ّ
مظاهرة أمس )االثنين( وعن منظ

عليها بأّن هذا تحقيق سيا�سّي يهدف إلى كّم األفواه، 
 ولذلك أنا غير مستعّد للتعاون في هذا التحقيق.«

: »فبعد انتهاء التحقيق رفضت أن 
ً

وتابع بار، قائال
أّنهم  ع على أوراق التحقيق، وأخبرتني املحّققة 

ّ
أوق

قّرروا إطالق سراحي شريطة أن ألتزم االعتقال املنزلّي 
ملّدة 3 أّيام. رفضت في البداية املوافقة على الظروف، 
ه سيتّم توقيفي في معتقل الجلمة 

ّ
وبالتالي أعلموني أن

املحكمة  من  وسيطلبون  )األربعاء(،  غد  يوم  حّتى 
النوم  أّن  ارتأيت  األخير  وفي  الشروط.  هذه  فرض 
في البيت أفضل من أن تتّم استضافتي في معتقل 
 الجلمة، لهذا قمت بالتوقيع ثّم تّم إخالء سبيلي.«

حصل  ما  كّل  من  »أستنتج  قائال:  حديثه،  وأنهى 
ه اعتقال سيا�سّي تعّسفّي، وكّل هدفه منعي من 

ّ
أن

املشاركة في مظاهرة حيفا الليلة )الثالثاء( ونشاطات 
اإلضراب غًدا )األربعاء(.«

إطالق سراح الحيفاوّي يوأڤ بار 
بعد اعتقاله لساعات

حيفا – ملراسلنا – شارك العشرات من الناشطين 
واملواطنين في حيفا، يوم الثالثاء من هذا األسبوع، 
في مظاهرة حاشدة نصرة لغّزة ضّد مجزرة الجيش 
اإلسرائيلّي هناك، التي أسفرت عن استشهاد 60 

ا وإصابة أكثر من 2,000. غّزيًّ
أبناء  في  القيادّي  املشاركين  بين  من  وكان 
املحامي  خطيب،  لؤّي  إغبارّية،  رجا  البلد 
املتظاهرين. من  وعدد  يونس،  حمزة   أحمد 
املناهضة  في املظاهرة الشعارات  ورفع املشاركون 

للجيش وسياسة استهداف املتظاهرين العّزل.
غّزة  ألهالي  املناصرة  الهتافات  املتظاهرون  ورّدد 

واملتضامنة معهم.
إغاثة  إلى  املظاهرة  على  القائمون  ودعا 
املستلزمات. بجميع  ومساعدتهم  غّزة   أهالي 
وقد أفاد مراسلنا أّن الشرطة أقدمت على اعتقال 
5 أشخاص من جّراء نشوء مشاحنات، وقد شهدت 
امِلنطقة أجواء مشحونة إزاء مناوشات وقعت بين 

املتظاهرين والشرطة.

ِاعتقال خمسة شّبان 
في مظاهرة حيفا
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د. أسعد يرفض حضور »إفطار رمضانّي« على مائدة رئيس الدولة 

د. أسعد يوّجه رسالة إلى ريـڤـلين: ال يمكننا تجاهل القتل 

في غّزة واالستفزازات واالنتهاكات في القدس والقوانين 

العنصرّية، ال سّيما »قانون القومّية«
 حيفا – ملراسلنا – تلّقى رئيس كتلة »الجبهة« في بلدية
لحضور دعوة  ًرا، 

ّ
مؤخ أسعد،  الدكتور سهيل   حيفا، 

 »إفطار رمضانّي« على مائدة رئيس الدولة، السّيد روبي
ريـڤـلين.

ووّجه د. أسعد رسالة جوابية إلى رئيس الدولة، جاء فيها:
الدولة رئيس  السّيد  دعوة  مختلطة  بمشاعر   »تلّقيُت 
 وعقيلته إلى وجبة اإلفطار ملناسبة شهر رمضان. فنحن
 من ناحيتنا ندعم كّل خطوة من شأنها أن تعّزز العيش
والعربّي- اليهودّي-اإلسرائيلّي  الشعبين،  بين  املشترك 
سطينّي، وأن تكبح العنصرية املتصاعدة في املجتمع

َ
 الِفل

اإلسرائيلّي.
يحدث ما  تجاُهل  يمكننا  ال  أخرى،  جهٍة  من   »ولكن، 
في غّزة  قطاع  في  اآلالف  وجرح  املئات  مقتل   حولنا: 
 األسابيع األخيرة؛ استفزازات اإلدارة األمريكية والحكومة
آالف مئات  لحقوق  ر 

ّ
والتنك القدس،  في   اإلسرائيلية 

سطينيين الذي يعيشون تحت االحتالل في القدس
َ
 الِفل

يصلون والكنيست  الحكومة  أروقة  وفي   الشرقية؛ 

على وعنصرية،  تمييزية  قوانين  لتمرير  بالنهار   الليل 
ا إلى  رأسها »قانون القومية« الذي يحّول إسرائيل رسميًّ
 دولة أبارتهايد – دولة فيها مواطنون من الدرجة األولى

ومواطنون من الدرجة الثانية.
 »نحن نؤمن بالعيش املشترك على أساس املساواة، وعلى
 أساس السالم العادل حيث يمارس الشعبان حّقهما في
 تقرير املصير في دولتين جارتين. فكم من الوقت سيم�سي
سطينّي صومه السيا�سّي ويحظى

َ
 كي يكسر الشعب الِفل

إلى ة 
ّ
في دولته املستقل في وطنه،  ا   بأن يكون شعًبا حرًّ

 جانب دولة إسرائيل، عاصمتها القدس الشرقية؟ وكم
راق كي تتحّول رؤية السالم واملساواة بين

ُ
 من الدماء ست

الشعبين إلى حقيقة؟
 »في مثل هذه الظروف، أرى من واجبي ومن واجب كّل
ب السالم التحذير من الهاوية، من حّمام الدم الذي

ّ
 طال

ي الكراهية، من خطر التدهور إلى حرب كارثية، من
ّ
 يغذ

في الهشيم،  في  كالنار  تنتشر  التي  والفاشية   العنصرية 
رأس الهرم في إسرائيل«.

 »وعليه«، اختتم د. أسعد رسالته إلى رئيس الدولة، »لن
ن لألسف من تلبية دعوتك هذه«.

ّ
أتمك

دس األرشمندريت
ُ
يتقّدم ق

 أغابيوس أبي سعدى

َعوّي  واآلباء املساعدون واملجلس الرَّ
َعوّية جان الرَّ

ّ
وجميع الل

بأحّر الّتهاني والّتبريكات

عب العربّي 
ّ

إلى أبناء الش

بمسلميه ومسيحّييه

هر الفضيل، 
ّ

بمناسبة حلول الش

شهر رمضان المبارك 
طالبين من هللا – عّز وجّل – أن تنعم 
أّمتنا العربّية بالَوحدة واملحّبة والّسالم.

كّل عاٍم ونحن جميًعا بألف خير
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الَزّکاُة َفریضٌۀ لةظُئ الجَّضاِة الَمَتطِّغَُّئ
تغفا

حيفا – ملراسلنا – ُيقام عصر االثنين املقبل )21 
أّيار( احتفال توزيع منح توفيق طوبي للعام 2018، 
حيث سيتم توزيع أكثر من 120 منحة على طالبات 
ب جامعيين من حيفا، بقيمة إجمالية تصل 

ّ
وطال

إلى حوالي 300 ألف شاقل.
وهذا العام الثالث على التوالي ملشروع املنح، حيث 
تّم في العامين السابقين )2016 و2017( توزيع ما 
ألف   500 200 منحة بقيمة حوالي  مجمله حوالي 
شاقل. وسيشارك في االحتفال رئيس بلدية حيفا، 
املشتركة،  القائمة  ورئيس  ياهـڤ،  يونا  السّيد 
له برناَمج فّنّي بمشاركة 

ّ
النائب أيمن عودة، وسيتخل

ل إياد شيتي واملطرب سهيل فودي.
ّ
املمث

توفيق طوبي في سطور
ولد توفيق طوبي في 16 أّيار 1922 لعائلة حيفاوية 
وتابع  حيفا  في  االبتدائية  دراسته  أنهى  عريقة. 
إلى   1940 انضّم عام  دراسته الثانوية في القدس. 
واشترك مع رفاقه  سطينّي، 

َ
الِفل الحزب الشيوعّي 

إميل حبيبي وإميل توما وآخرين في تأسيس »عصبة 
التحّرر الوطنّي«.

أشغل عّدة مناصب من بينها عضوية الكنيست 
في  املجلجل  ه 

ُ
صوت وكان  عاًما،   40 مدار  على 

سطينية 
َ
الِفل العربية  الجماهير  صوَت  الكنيست 

الصمود  إلى  العربية  الجماهير  يدعو  البالد،  في 
ورفع الرأس. كان في طليعة املناضلين ضّد سياسة 
الرسمية،  العنصرّي  والتمييز  القومّي  االضطهاد 
وضّد سياسة نهب األرا�سي وهدم البيوت والحكم 
األممّي  بالنضال  طوبي  توفيق  آمن  العسكرّي. 

العربّي اليهودّي املشترك.
اخترق توفيق طوبي مع رفيق دربه ماير ڤـلنر الطوق 
رض على كفر قاسم بعد املجزرة 

ُ
العسكرّي الذي ف

البشعة التي ارتكبتها قّوات األمن اإلسرائيلية بدم 
49 شهيًدا. وجمع توفيق طوبي  بارد، وسقط فيها 
رة 

ّ
املعلومات الكاملة عن املذبحة ونشرها في مذك

وهكذا  والعبرية،  واإلنـچـليزية  العربية  غات 
ّ
بالل

ّي 
ّ
املحل العاّم  الرأي  إلى  املجزرة  تفاصيل  وصلت 

والعربّي والعالمّي.
كان لطوبي ورفاقه في الحزب الشيوعّي دور تاريخّي 
في ابتعاث آالف الشباب والشاّبات العرب للدراسة 
حاد السوڤـييتي وغيره من الدول االشتراكية 

ّ
في االت

لوا 
ّ
شك والذين  السنوات،  عشرات  مدار  على 

العربّي  للمجتمع  واملجتمعية  العلمية  الطليعة 
ب 

ّ
في إسرائيل، عندما كان عدد الطال سطينّي 

َ
الِفل

بهذا  متحّدين  ا،   جدًّ
ً

الجامعات ضئيال في  العرب 
سياسة التجهيل والتهميش.

كان توفيق طوبي إنساًنا متواضًعا بذل كّل طاقته 
العاملين  حقوق  عن  والدفاع  شعبه،  خدمة  في 
ه كان يحصل على معاش عضو 

ّ
ومع أن والفقراء. 

وال عضوّيته في الكنيست كان 
َ
ه ط

ّ
 أن

ّ
كنيست، إال

يتبّرع بمعاشه للحزب ويحصل على معاش بسيط 
األخير  يومه  إلى  عاش  الحزب.  محترفي  كّل  مثل 
وادي النسناس،  في بيته في شارع قيسارية في حّي 
والذي أطِلق عليه اسمه بعد وفاته في آذار 2011، 

ليصبح »شارع توفيق طوبي«.

صندوق توفيق طوبي: أكثر من 120 منحة 

بقيمة 300 ألف شاقل





الجُمعة 18 اّيار 82018

من: يحيى أمل جبارين

األسبوع،  هذا  من  االثنين  انطلقت، 
حيفا  مدينة  في  احتجاجية  تظاهرة 
احتجاًجا على املجزرة التي ارتكبها جيش 
غّزة. قطاع  في  اإلسرائيلّي   االحتالل 
جاءت هذه التظاهرة بدعوة من َحراك 

حيفا، للتنديد بما قام به الجيش.
يوأڤ  الناشط  املشاركين  بين  من  وكان 
والعديد  الفّتاح،  عبد  عوض  حيفاوي، 

من األشخاص.
ورفعت في التظاهرة شعارات مناهضة ملا 

يفعله الجيش بغّزة.
ورّدد املشاركون الهتافات املناصرة ألهالي 

غّزة والشهداء هناك.
ل 

ّ
التدخ إلى  العالم  املتظاهرون  ودعا 

جاه وقف املجزرة واالنتهاكات.
ّ
 والدفع في ات

في  اليمين  نشطاء  م 
ّ
ونظ هذا 

مضاّدة  احتجاجية  حيفا تظاهرة 
كدعم  حيفا،  َحراك  تظاهرة  مقابل 
الجيش. يرتكبها  التي   للمجزرة 

ورفع نشطاء اليمين األعالم اإلسرائيلية 
 داعين إلى املزيد من االعتداءات على العرب.
من  العديد  م 

ّ
نظ مّتصل،  سياق  وفي 

التظاهرات على املفارق العربية للتأكيد 
على االلتحام مع أهالي غّزة. كما قامت 

تظاهرة في شفاعمرو والناصرة.

تظاهرة داعمة 

لغّزة في حيفا، 

ونشطاء 

من اليمين 

يتظاهرون 

دعًما للجيش!

تهنئة قلبّية

لألب مكاريوس لويس جريس

بمناسبة ارتقائه إلى درجة الكهنوت املقّدس

نسأل هللا أن يمّده بالعافية والقّوة إلكمال مشواره

بالعطاء وخدمة أبناء الرعّية

مقّدمة من: سليم، سامر، وأمير فريوات وعائالتهم



َرتّـب حسابك مع قرض مركنتيل

رمضــــان َع األبواب
مش ملّحق مصاريف؟

كّل عام وأنتم بألِف خير

*يحــّق للبنــك وقــف الحملــة فــي أي وقــت وبــدون بالغ مســبق. *عدم اإللتزام بســداد القرض قــد يؤدي إلى فــرض فائدة 
تأخيــر واتخــاذ إجــراءات تحصيــل القرض. *التفاصيل الكاملــة والملزمة في الفروع *خاضع ألنظمة البنــــك ولكل قانون. 

اتصـلــــوا

*5600 
خـذ مــا بحاجتــك

بالشـــــــهر

رّجـــــــــــــع
15,000
10,000

7,500
5,000

ـًا وتسهيالت مرگنتيل يعرض عليگم قروضـ
مبنـاسبة حلـول شهر رمضان الگرمي
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نهاية هذا  في حيفا،  املتنّبي  قامت مدرسة   – ملراسلنا   – حيفا 
طريقتها  على  وذلك  الكريم،  رمضان  شهر  باستقبال  األسبوع، 
التربوّية، التدريسّية،  الخاّصة. حيث تجّندت الطواقم اإلدارّية، 
بجمع  األمور  أولياء  ولجنة  ب، 

ّ
الطال بمجلس  لين 

ّ
ممث ب 

ّ
الطال

توزيع هدايا وطرود غذائّية على  ماّدّية وتنظيم حملة  تبّرعات 
العائالت املستورة. 

تأتي هذه الخطوة تتويًجا لفلسفة املتنّبي التربوّية-التعليمّية التي 
والحقيقة  زّية، 

َ
تقّدم اإلنسان فتجعل منه القيمة املطلقة املرك

التربوّي-التعليمّي-املجتمعّي.  العمل  لّب  في  الثابتة  الوحيدة 
ا في تبّني  زيًّ

َ
وبذلك تنخرط املتنّبي في واقع املجتمع وتلعب دوًرا مرك

ره وتسعى للتخفيف عنه من ضغوطات 
ّ
قضاياه املختلفة، تتذك

كما تخلق هذه   .
ً

ما استطاعت إلى ذلك سبيال الحياة املختلفة، 
 
ً
الحملة، التي تقام كذلك بالتزامن مع عيد امليالد كّل عام، حالة
بها املختلفة التي تتعّدى 

ّ
لّبي حاجات طال

ُ
من التكافل االجتماعّي، ت

دّرب 
ُ
ِلُب املتنّبي كذلك إلى حاضنة عمالقة ت

َ
التربّية والتعليم، فتنق

وتذّوت قيم العطاء  ل والِقَيم اإلنسانية العليا، 
ُ
ث
ُ
بها على امل

ّ
طال

 وللمجتمع ثانًيا. هذا باإلضافة إلى انعكاس 
ً

واالنتماء لإلنسان أّوال
قيم الشهر الكريم، كالعطاء والرقّي بالنفس والسمّو بالروح. يذكر 
أّن الحملة أقيمت بإشراف مباشر ومواكبة كّل من األستاذ صبحي 

خطيب واألستاذ صبيح ذياب.
أعاده هللا على الجميع بالخير واملحّبة والتقّبل...  رمضان كريم، 
 أرض الكالم 

ْ
مًعا نكتب حكاية املتنّبي... »من يكتْب حكايته \ يرث

\ ويمِلِك املعنى تماما«.

حيفا – ملراسلنا – أعلن الحزب الشيوعّي والجبهة الديمقراطية عن حملة 
اإلسرائيلّي،  االحتالل  في وجه جرائم  غّزة  أهل  دعًما لصمود  إغاثة خاّصة 

ر بغّزة«. وتتضّمن 
ّ
تحت ُعنوان »فك

ومواّد  غذائية  مواّد  جمع  الحملة 
طّبية وغيرها.

يونس،  أبو  ماجد  النقابي  وقال 
نهيب  للحملة:  القطرّي  ز 

ّ
املرك

والنقب  ث 
ّ
واملثل الجليل  في  بأهلنا 

هذه  مع  يتجاوبوا  أن  والساحل 
الحملة، حيث – وكما يعلم الجميع 

– يعاني أبناء شعبنا في غّزة أوضاًعا إنسانية بالغة الصعوبة، في ظّل الحصار 
ا في املواّد الطّبية، وهناك خطر  الوح�سّي اإلسرائيلّي، كما أّن هناك نقًصا حادًّ

انهيار املستشفيات التي تعالج آالف الجرحى بدون أدنى املقّومات.
وأضاف أبو يونس: اآلن بالذات وخالل شهر رمضان املبارك، وتعزيًزا لقيم 
الوطنّي  واجبنا  فإّن  املستضعفين،  ونصرة  االجتماعّي  والتضامن  التكافل 
واإلنسانّي هو توفير مقّومات الصمود ألهلنا في غّزة، الذين يواجهون آلة القتل 

الدموية لجيش االحتالل ببسالة استثنائية.
ا على النحو التالي: هذا وسيتّم االضطالع بتركيز الحملة مناطقيًّ

الناصرة  ِمنطقة   · ز الُقطرّي – ماجد أبو يونس: 0505545981  
ّ
 · املرك

وف – توفيق كناعنة: 
ّ
البط ِمنطقة   · – فراس حمدان:  0507280840 

ِمنطقة   ·  0544663857 ِمنطقة حيفا – رجا زعاترة:   ·  0526709515
ِمنطقة عكا – إبراهيم خطيب:  شفاعمرو – فتحي هيبي:  0547230088 · 
ث الشمالّي – مصطفى وشاحي: 0505424878  

ّ
 0542270152 · ِمنطقة املثل

ث الجنوبّي – سامي ياسين: 0505321614  · ِمنطقة النقب 
ّ
· ِمنطقة املثل

– يوسف العطاونة: 0504815540

ر بغّزة” 
ّ
الجبهة: إطالق حملة إغاثة “فك

لدعم صمود أهل القطاع
مدرسة املتنّبي في حيفا تحتفي برمضان وتوّزع الهدايا

 كبار النفوس والعظماء 
ّ

العطاء قيمة عظيمة ال يقدر عليها إال



رمضان كريم
وكل عام 

وأنتم بألف خري
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مجلس مؤّسسة األفق للثقافة والفنون يفتح باب الترشيح  

األفق  مؤّسسة  مجلس  عقد   – ملراسلنا   – حيفا 
صباح يوم الجُمعة املا�سي،  للثقافة والفنون العاّم، 
بحضور  حيفا،  في  السنوّي  اجتماعه   ،2018\5\11
نشاطات  لبحث  املجلس،  أعضاء  من  كبير  عدد 
والنتخاب  االدارية،  الهيئة  عمل  ومناقشة  املؤّسسة 

هيئات املؤّسسة ولجانها. 
األفق،  مؤّسسة  إدارة  مجلس  رئيس  االجتماع  ِافتتح 
نشاط  استعرض  حيث  املا�سي،  رشدي  الشاعر 
املؤّسسة، مشيًدا بالتقّدم الحاصل في نشاط املؤّسسة 
في  وأعلن  خصوًصا،  األفق  مسرح  ونشاط  عموًما، 
نهاية كلمته استقالته من منصبه ليتيح املجال لوجوه 

جديدة لتتابع املسيرة.    
الكاتب  األفق،  مؤّسسة  عاّم  مدير  بعدها  تحّدث 
والفّنان عفيف شليوط، فشكر الشاعر رشدي املا�سي 
مه رئاسة مجلس إدارة 

ّ
على املجهود الذي بذله منذ تسل

املؤّسسة منذ شهر َحزيران 2016، حيث كان له الدور 
البارز في عقد لقاءات للمؤّسسة مع مؤّسسات أكاديمية 
وثقافية في رام هللا، الخليل، نابلس وجنين، واملشاركات 
الدولية في ِمهرجانات ثقافية وفّنية ومؤتمرات دولية، 
تفعيل  في  نجح  حيث  اإلدارّي،  الجانب  إلى  باإلضافة 

لجان املؤّسسة وهيئاتها بشكل منتظم وثابت.   
كلمته  في  شليوط  عفيف  والفّنان  الكاتب  أشار  كما 
ًرا، 

ّ
مؤخ املؤّسسة  حّققتها  التي  اإلنجازات  أهّم  إلى 

فّنّي  ثقافّي  ز 
َ
مرك افتتاح  مثل 

للمؤّسسة في شفاعمرو،  مسرحّي 
الجديدة  املسرحية  اإلنتاجات 
زّي 

َ
املرك املشروع  األفق،  ملسرح 

لتعليم  دورة  افتتاح  للمؤّسسة، 
األولى  الدورة  اإلسبانية،  اللغة 
والوحيدة في الوسط العربّي، هذا 
الثقافّي،  النشاط  إلى  باإلضافة 
وعقد  األدبية  اإلصدارات  مثل 
أمسّيات  مثل  ثقافّية  أمسّيات 
وإبداع«،  إيقاع  »فنجان، 
وصالون األفق الثقافّي. كما عرض 
ة املستقبلية إلدارة 

ّ
ط

ُ
شليوط الخ

تحّديات  تفرض  التي  املؤّسسة 
من أجل مواصلة  جديدة عليها، 
مسيرة التقّدم في خدمة الحركة 

الثقافية والفّنية. 
املجلس  أعضاء  شارك  بعدها 
االقتراحات  وتقديم  النقاش  في 
وهم: محمود صبح، فريدة بدران، 
 ، وم 

ّ
سل منير  شليوط،  سوسن 

يوسف منصور، سهيلة مشيعل، 
نور  حّنا كّرام،  حّنا خوري،  نايف خوري،  أنور سابا، 

نّحولي، وليلى بدران. 
بعدها تّمت مناقشة موضوع انتخاب هيئات املؤّسسة، 

إلتاحة  أسابيع،  ثالثة  ملّدة  االنتخابات  تأجيل  فتقّرر 
املجال أمام الراغبين بترشيح أنفسهم.
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تخفيض4%
ثـــــــابت

للتفاصيل:  073-7802861

ألصحاب بطاقة اعتماد
مرگنتيــــــــــل ســــــمايل

عند الدفع في سـپورتن

ز 
َ
واملرك املكتبة  احتفلت   – ملراسلنا   – حيفا 

 ،2018 أّيار   10 الخميس  يوم  كلور،  الثقافّي 
بإصدار كتابها الثاني لألطفال بُعنوان »غربال«؛ 
هيثم  علي، ورسومات  فاضل  الكاتب  تأليف 

حّداد.
في االحتفال نخبة من األهل واألطفال  شارك 
ُهواة املطالعة، والذين استمتعوا بسرد الكاتب 
وحّل  ي، 

ّ
واملسل الشائق  السلس  وأسلوبه 

الحزازير الشعرية.
هدف  هذا وأعرب الكاتب فاضل علي عن أّن 
غة وإكساب الطفل 

ّ
الكتاب هو التعامل مع الل

إلى  الشعرية،  الحزازير  خالل  من  لغوية  ثروة 
غة والتشبيه، 

ّ
جانب الحديث عن جمالّيات الل

ودعوة  والتشديد على تحبيب الكتاب للطفل، 
األهل إلى املشاركة ليكون الكتاب حلقة وصل 

بين األهل واألطفال.
كما تّم التركيز على إكساب الطفل مهارات تفكيرية 
إبداعية تجعله يتالعب باملفردات ويصوغ منها 
أحجيات وألغاًزا. هذا إلى جانب إدخال املفردات 
القاموس  إلثراء  وغيرها،  كالِغربال  الجديدة 
الُهوّية. إلى  االنتماء  وتعزيز  لديه  غوّي 

ّ
الل

املكتبة، بقوله:  مدير  محاميد،  ماهر  نّوه  وقد 
في حياة  الكتاب  بأهّمية  إيماننا  من  ا  

ً
»انطالق

ه على القراءة و املطالعة، سعينا في 
ّ
الطفل وحث

»معي كتاب أم�سي وال أهاب«؛  مشروع ُعنوانه 
واملعرفة   والفكر  العقل  سالح  هو  فالكتاب 
املشروع  هذا  خالل  ومن  أفضل.  ملستقبل 
»قال األرنب هّيا  أصدرنا كتابنا األّول بُعنوان: 
شارلوت  ورسم  علي،  فاضل  للكاتب  نلعب« 
فخر  بكّل  الثاني  كتابنا  نصدر  واليوم  شاما؛ 
للكاتب  أيًضا،  وهو،  »ِغربال«،  واعتزاز بُعنوان 
نا 

ّ
أن وبما  حّداد.  هيثم  وبرسم  علي  فاضل 

الوحيدة في حيفا نسعى دائًما  العاّمة  املكتبة 
المنهجية  ترفيهية  ثقافية  نشاطات  لتقديم 
التفكير  تطوير  إلى  تهدف  السنة،  مدار  على 
الكتب  واستعارة  املطالعة  وتشجيع  اإلبداعّي 
وارتياد املكتبة لالستفادة من كنوزها البّناءة.« 
وأضاف: »يسعدني أن أتوّجه بالشكر إلى الكاتب 
فاضل علي والرّسام هيثم حّداد على تعاملهما 
التي  خوري  مجدلة  أيًضا،  معنا، وأشكر، 
 من: 

ًّ
أشرفت وتابعت جميع مراحل الكتاب، وكال

نهاي بولس، سامية زهر، وعالء خوري، الذين 
إنجاز هذا  كلل وال ملل ودأبوا على  بال  عملوا 
العمل املشّرف ليخرج إلى النور على أكمل وجه.«
ز 

َ
الكتاب متوافر في املكتبة واملرك يشار إلى أّن 

الثقافّي كلور، وفي مقهى فّتوش بحيفا.

ز الثقافّي كلور
َ
ِغربال – حزازير شعرّية اإلصدار الجديد للمكتبة واملرك

ضمن مشروع »معي كتاب أم�سي وال أهاب«

تصوير: عالء خوري



حمالت العرسان
حملة ال  19.900ש“ח حملة الـ  حملة الـ  حملة الـ   4.590 ₪

8 ھدايا الحملة 1
مكواة  كھربائي # 2 توستر # بلندر 

يدوي # مجفف للشعر מחליק לשיער #  
خالط يدوي # ھواي  #  ھاتف #  ابريق 

كھربائي

نشترينشتري
نشتري

براد 500 لتر #  فرن مع غاز
 # غسالة # شاشة تلفزيون لد

نحصل على

قسيمة شراء 
150 ₪من طمبور

حملة الـ   19.900 ₪ 7.590 ₪

10 ھدايا الحملة 2
مكواة  كھربائي # 2 توستر # بلندر 

يدوي # مجفف للشعر מחליק לשיער #  
خالط يدوي # ھواي  #  ھاتف #  ابريق 
كھربائي  #  ميكروجال #  شافط للغبار

حملة الـ  

10 ھدايا الحملة 3
مكواة  كھربائي # 2 توستر # بلندر 

يدوي # مجفف للشعر מחליק לשיער #  
خالط يدوي # ھواي  #  ھاتف #  ابريق 
كھربائي  #  ميكروجال #  شافط للغبار

# براد 4 ابواب 600 لتر 
# غسالة  8 كغم         

 (b.i) فرن  # 
 # غاز(כיריים)  

 # جالي  
 # קולט אדים 60ס“מ  

 # ماكنة لتنشيف الغسيل 8كغم
  

 # شاشة تلفزيون 55 

نحصل على
قسيمة شراء 

600 ₪من طمبور

عنوانكم لالدوات الكھربائية
شارع تساھل 10، حيفا ـ ت: 04-6568586

قسيمة شراء 
300 ₪من طمبور

نحصل على

براد 500 لتر       
# غسالة 6 كغم

                        smart 49 شاشة تلفزيون #

B.I فرن #

# غاز(כיריים) 
تصوير: عالء خوري
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 0503233266بيلفون  :      7690150 –073,  تلفون    44العنوان : حيفا  ,  هستدروت  

 حيفا  —ثانوية  النجاح 
 نعلن عن بدء  التسجيل  للصف   التاسع والعاشر

 2019-2018للعام  الدراسي  :  
 

 31.5.2018وحتى يوم الخميس 27.4.2018يستمر التسجيل  يوم الجمعة 

 

 

     

عدد    الطالب  في 
 كل صف ال يتجاوز 

 طالبا         22  

متابعة   يومية  
لسلوك  الطالب 

 وتحصيلة العلمي 

مركز   تعلمي 
يعطي  دروس  
 تقوية  بشكل  

 بعد   الدوام  فردي

امكانية الحصول 
على لقب 

ادارة  הנדסאי( )

صناعية  بعد 
انهاء  الصف 

 الرابع عشر   

 شهادة  بجروت  كاملة  في  ثانوية النجاح

H a i f a net

www.haifanet.co.ilية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

الجُمعة 11 اّيار 62018

"جماهير الشعب العربي التي تعيش يف إسرائيل، مواطني الدولة، ال وطن لها سوى هذا 
الوطن. هذا وطنهم، سيعيشون فيه، ويناضلون فيه من أجل مساواة حقوقهم، وفيه يريدون 
والعيش كمتساوين بني متساوين. ولن يوافقوا على تعريفات تعني سلب حقهم يف املساواة" 

)توفيق طوبي يف الكنيست، 1985(

يدعــوانكم حلـــفل توزيع

منح توفيق طوبي للعام 2018
وذلك يوم اإلثنني 21 أّيار 2018، الساعة اخلامسة إال ربع )16:45( 

يف قاعة متحف حيفا للفنون )شارع شبتاي ليفي 26( 
بحضور

السيد يونا ياهف، رئيس بلدية حيفا
النائب أمين عودة، رئيس القائمة املشتركة

كتلة "اجلبهة" يف بلدية حيفا
د. سهيل أسعد وعرين عابدي

 صندوق توفيق طوبي للطالب
اجلامعيني أبناء حيفا

برنامج فني:
الفنانان إياد شيتي و سهيل فودي

حيفا – ملراسلنا – استضاف مرَكز مساواة، يوم السبت األخير، أكثر من 100 طالب والطواقم التربوية، ضمن 
برناَمج لتطوير وتعميق الفهم لقيم حقوق اإلنسان وعالج مسّببات العنف واالستثمار في التربية األخالقية. 

وشرحت الناشطة عبير بخيت حول انطباعاتها من ورشات العمل: »اليوم تعّلمت من طاّلب أّم الفحم كم يحتاج 
الطالب الذكر إلى مكان يتحّدث فيه عن أمله وخوفه وجتاربه. انتبهنا اليوم إلى صعوبة التعبير عن التجارب 

الصعبة عند الذكور خالل ورشة مشتركة مقابل قدرة تعبير عالية عند البنات”.
وأضافت العاملة االجتماعية اجلماهيرية سحر أمون: »لعب غالبية األوالد كرة قدم مع فرسان، ضحّية عملية 
الرصاص والقتل واإلصابة  عن  مؤملة  تفاصيل  لديهم  وصديقهم.  الفحم، وكان زميلهم  أّم  في  املزدوجة  القتل 

والهروب واجلنازة«.
وأضافت عرين عابدي – زعبي، عضو بلدية حيفا ومنّسقة برامج في مرَكز مساواة: »اليوم استضفناهم في مرَكز 
مساواة حلضور مسرحية وخالل ورشة مع الطاّلب حتّدثنا عن اخلوف والرصاص واملسؤولية الشخصية واجلماعية. 
طاّلب وطالبات متمّيزون برفقة طاقم تربوّي رائع يستحّق حياة آمنه بدون عنف. وإّنها مسؤولية األهل واملؤّسسات 

تأمني حياة أفضل لهؤالء األطفال«.
وشكر طاقم مدرسة األقواس مرَكز مساواة على الفرصة التي منحها للطاّلب داخل وخارج أّم الفحم، بالتعاون 

مع معهد اخلوارزمي واملبادرة الفحماوية.
وقد شارك في تقدمي الورشات: مسرح جبينه ومديره سمير خوري، عبير بخيت، أسمهان عطوان، سحر أمون
 د. نافع حاج يحيى، عرين عابدي، املمثلة وداد سرحان، فادي خوري وطاقم مدرسة األقواس ومؤسّسة اخلوارزمي.

ز مساواة يستضيف 100 طالب من أّم 
َ
 مرك

الفحم ضمن برناَمج التربية لحقوق اإلنسان 

حيفا – ملراسلنا – سّجلت شرطة إسرائيل عشرات مخالفات السير قبل أكثر من عام وخالل مظاهرات 
إغالق شارع 6، في أعقاب قتل وخطف جثمان املعّلم يعقوب أبو القيعان العام املاضي. 

وقّرر مرَكز مساواة رفض دفع 3 مخالفات سّجلتها الشرطة ملدير املرَكز جعفر فرح، خالل قافلة السّيارات، 
وتوّجه إلى الشرطة بطلب إلغاء املخالفات.  وفي أعقاب رفض الشرطة توّجه مرَكز مساواة إلى محكمة 

السير وطلب االستماع إلى شهادات رجال الشرطة املسؤولني عن حترير املخالفات. 
وقّررت محكمة السير، هذا األسبوع، إغالق أحد امللّفات بطلب من النيابة العاّمة، التي اعترفت أّن 

الشرطّي قد سّجل أكثر من مخالفة على احلدث نفسه، وعليه طلبت إلغاء مخالفة وأحد امللّفات. 
وعقدت محكمة السير، أمس األّول، األربعاء، جلستها لالستماع للملّف الثاني، وقد رافع في امللّف 
عضو إدارة مرَكز مساواة، احملامي أحمد غّزاوي. ورفض غّزاوي اقتراح النيابة وطلب إحضار شرطّي السير 

لسماع شهادته وتفنيد أقواله أمام قاضي السير، نائل مهّنا. 
وأّكد مرَكز مساواة أّن رفض دفع املخالفات والتوّجه إلى احملكمة لسماع امللّفات يأتي من منطلق احلفاظ 
األبرياء. وقال  املنازل وقتل  الشرطة وهدم  السلمّي على عنف  التظاهر  العربية في  على حّق اجلماهير 
احملامي غّزاوي: »سندافع عن احلّق في التظاهر باسم كّل من دفع املخالفات ومن تظاهر في هذا اليوم 

وغيره«.
هذا وقّرر القاضي مهّنا استدعاء الشرطّي لسماع إفادته، ليوم 4 تشرين األّول\أكتوبر 2018. وسيقوم 
املشاركني في  السيارات وعدد من  قافلة  منّظمو  بينهم  الشهود،  استدعاء عدد من  مرَكز مساواة في 

القافلة والشهود على تعامل الشرطة مع املتظاهرين العرب. 

ز مساواة يتحّدى مخالفات 
َ
مرك

الشرطة بتهم إغالق شارع 6
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عالجها،  وللحديث عن أسبابها،  الحرقة،  الكثير من االشخاص من  يعاني 
الجهاز  معهد  مدير  شحبري،  عزمي  الدكتور  التقينا  املختلفة،  وتأثيراتها 
الهضمي في املركز الطبي عومر في العفولة، مركز موضوع الجهاز الهضمي في 

لواء الشمال في خدمات الصحة الشاملة - كالليت وكان معه هذا الحوار.
ما هي الحرقة وكيف تحدث؟

حرقة املعدة هي عبارة عن الم على شكل نار في القفص الصدري، والحرقة 
او  ارتداد املريء  هي واحدة من اعراض مرض في الجهاز الهضمي العلوي، 
االرتداد املعدي املريئي، وتوجد اعراض وعالمات اخرى ترافق الحرقة بسبب 
املرض أهمها السعال املزمن، بحة الصوت، حاالت الربو، التهابات في الحلق، 
التهابات في الجيوب االنفية وخروج البلغم وكذلك االم  التهابات في اللثة، 
من االشخاص الذين يقومون باجراء   %30 في الصدر سببه ليس القلب. 
وقسم كبير منهم  يكون فحص القسطرة لديهم سليما،  عمليات القسطرة، 

يعانون بسبب ارتداد املريء املعدي.
حيث تتكون باالساس من  تحدث الحرقة بسبب ارتداد ملحتويات املعدة، 
كما تحتوي املعدة على انزيمات كثيرة ومواد  حامض يسمى هيدروكلوريد، 
كيميائية كثيرة مثل امالح املرارة وعصارة البنكرياس، وهذه املواد كاوية لكنها 
ال تقوم بضرر في املعدة الن جدار املعدة قوي حيث تحتوي على غشاء مخاطي 
يحمي املعدة من هذه املواد، والبيئة باملعدة هي بيئة حامضية، وعندما تصعد 
الى املريء فان بطانة املريء خفيفة والبيئة قاعدية، وعندما ترتد هذه املواد 
من املعدة الى املريء يحدث التهاب في بطانة املريء وتكوي املريء االمر الذي 

يسبب األلم الشديد الذي يعاني منه معظم االشخاص«.
حدثنا عن شيوع مرض االرتداد املريئي بشكل عام وفي مجتمعنا بشكل خاص؟
مرض االرتداد املريئي شائع وفي العالم تتراوح النسبة بين 20 - 25 باملئة، بينما 
في بالدنا يعاني ثلث السكان من الحرقة، واغلب االسباب تتعلق بنمط الحياة 
وهذا املرض بحاجة للعالج بشكل مستمر  الذي نتناوله،  واالغذية والدواء 
مما يشكل عبئ كبير  على صناديق املر�سى والدولة وكذلك على سلة الصحة 

الخاصة باملريض نفسه«.
ما هي النصائح العالجية املتبعة للحرقة - االرتداد املريئي والتي تنصح بها انت 

شخصيا؟
الغذاء،  وتغيير نظام  باتباع نهج حياة صحي وسليم،  انصح دائما املر�سى 
وشرب كميات كبيرة من املاء، لتحييد الحوامض، ويجب مضغ الطعام جيدا 
بعد تناول الطعام، خصوصا قبل النوم وانصح  تجنب االستلقاء  في الفم، 
4 ساعات قبل النوم(، تجنب  بعدم تناول الطعام قبل النوم )مفضل حتى 
االبتعاد عن  االطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والتوابل، 
القهوة  التقليل من شرب  الغازية،  واملشروبات  الحمضيات  تناول عصائر 
التقليل من تناول الشوكوالطة والحلويات وكعك العيد،  والشاي والكوال، 
ممارسة الرياضة،  االقالع عن التدخين،  االبتعاد عن الوجبات السريعة، 
تجنب  االبتعاد عن تناول كميات كبيرة من الطعام خصوصا في رمضان، 
االبتعاد عن التوتر والضغط واالجهاد الشديد،  ارتداء مالبس ضيقة جدا، 

تجنب اخذ العقاقير املسببة اللتهابات املريء.

اما بالنسبة للعالج باالدوية فهنا يدور الحديث عن 
ادوية مضادة للحموضة، توجد ادوية مع وصفات 
طبية واخرى بدون وصفات طبية، واالدوية كثيرة 
ومن بين االدوية التي ال تحتاج الى وصفة  جدا، 
طبيب، رينيه، تامس، كابسيمول وكذلك مالوكس 
وهذه االدوية شبيهة من حيث  ومالوكس بلوس، 
لكن االختالف بينها  التخفيف من شدة الحرقة، 
االسهال،  مثل  لها،  الجانبية  باالعراض  يكمن 
االمساك في املعدة وتغيير في نسبة الكالسيوم في 
مالوكس هو مع اعراض جانبية  ودواء  الجسم، 
يوجد  وال  واملنيوم  مغنيزيوم  على  ويحتوي  أقل، 

وهو آمن اكثر وباالمكان استعماله باطمئنان عند الحاجة،  له اثار جانبية، 
وبامكان النساء الحوامل تناوله بعد انتهاء فصل الحمل االول )بعد 3 اشهر 
لكن من  مالوكس موجود على شكل اقراص للمضغ وسائل،  من الحمل(، 
بفارق  يأخذ ادوية اخرى مثل ادوية القلب وغيرها يجب ان يأخذ الدواء 
ساعتين، وان تناول املريض مضادات حيوية فيجب ان يكون الفارق الزمني 
4 ساعات، وبامكاننا تناوله بعد نحو 20 دقيقة من تناول الطعام حتى ساعة 
، ويخفف من الحموضة وهو معد للحاالت الطفيفة ويساعد كثيرا الشخص 
على النوم مثال، اما مالوكس بلوس فيتميز بامتصاص الغازات والتخفيف من 

اوجاع البطن، وموجود أيضا بشكل سائل وأقراص للمضغ.
البقدونس   ، الخيار االخضر  تناول  أيضا  بامكاننا   الحرقة  للتخفيف من 
قبل  اللوز  والتوابل،  والزيت  الحامض  بدون  االبيض  امللفوف  االخضر، 
البابايا وعصير  االناناس،  بذور عباد الشمس،  جوز الهند،  ماء  تحميصه، 
البطاطا، املارشميلو يساعد أيضا، عصير الزنجبيل املخفف، شرب الحليب 

البارد يخفف كذلك من الحرقة«.
بمناسبة شهر رمضان، ماذا تقول للقراء؟

واتمنى  املبارك،  رمضان  شهر  بحلول  للجميع  والتبريكات  بالتهاني  »اتقدم 
للجميع شهر خير وبركات. انصح الجميع باتباع النصائح التي ذكرتها وكذلك 
ومن املهم ممارسة الرياضة الخفيفة بعد االفطار،  االعتدال في الطعام، 
اتبع  وان  املريض،  على  وتسهل  االفطار  بعد  جدا  مفيدة  التراويح  وصالة 
الشخص اسلوب حياة صحي وسليم فان ذلك يساعده كثيرا، وكذلك بامكانه 
االستعانة بالدواء ليخفف عن نفسه لكن ال يجب ان يتحول هذا االمر الى نهج 
حياة بالنسبة له، وبامكانه االستعانة باالدوية التي ال تحتاج الى وصفة طبية 
مثل رينيه او مالوكس الناجع ومع اعراض جانبية أقل. لكن اشدد مرة اخرى 
كنهج حياة انما نستعين فيه في رمضان مثال  انه ال يجب استخدام الدواء 
الشهر  فقط من اجل التخفيف عن نفسنا عند الحاجة فقط وحتى انتهاء 

الفضيل وايام العيد«.
 )تتمة اللقاء في األسبوع القادم(.

نشاطاته  ويفتتح  السنوي  تقليده  لئومي  بنك  يواصل 
بمناسبة شهر رمضان املبارك في احتفال مميز أقيم في فندق 
جولدن كراون في الناصرة بمشاركة املئات من رجال األعمال 
إدارة  ممثلي  وكبار  اعتبارية  شخصيات  الرائدين،  العرب 

البنك.
الخدمات  قطاع  رئيس  كوهن،  داني  االحتفال  افتتح 
وقدم التهاني بمناسبة  املصرفية وعضو إدارة بنك لئومي، 
“أشكركم الختياركم  وأضاف:  حلول شهر رمضان املبارك، 
باملجتمع  لئومي  بنك  يرى  يوم.  كل  في  لكم  شريكا  لئومي 
وكرئيس  كبيرة،  كامنة  بقدرة  يتمتع  للنمو   

ً
محركا العربي 

لقطاع الخدمات املصرفية أستطيع ان أؤكد مدى الجهود 
واملوارد التي يستثمرها البنك من أجل تحقيق هذه القوة 
في السنة والنصف األخيرتين خصصنا من خالل  الكامنة. 
صندوق القروض بكفالة الدولة للمصالح الصغيرة حوالي 
مليار شيكل ونسبة كبيرة منها خصصت للمصالح التجارية 
مجموعة من املنتجات  كما قمنا ببناء  في املجتمع العربي، 
والخدمات املصرفية املخصصة لألعمال والقادرة على تلبية 
من  من خالل مجموعة  ومتطور  منهي  بشكل  االحتياجات 

القنوات الديجيتالية والشخصية”.    
وأضاف كوهن: “الى جانب النشاط التجاري والتحديات التي 
نواجهها من اجل توفير خدمات مصرفية مبتكرة ومبادرة، 
نعمل في املجتمع طيلة الوقت: هذا العام قمنا أيضا بزيادة 
العربي من مجمل  في الوسط  في املجتمع  نسبة املساهمة 
املساهمات، ونحن مستمرون في دعم املؤسسات التي تعمل 
على تطوير املجتمع العربي مثل: مشروع “ن.ع.م” )الشبيبة 
العربية املتميزة(، املبادرون الشباب، “كاف مشفيه” وغيرها. 

تفانيهم  على  ملوظفينا  شكري  أقدم  ذلك،  الى  باإلضافة 
الذي يقومون  الجماهيري  النشاط  في  الكبيرة  ومساهمتهم 
به في البلدات التي يعملون فيها الى جانب النشاط التجاري 

للبنك”. 
“من  عضو مجلس إدارة لئومي قال:  سامر حاج يحيى،   د. 
خالل معرفتي بقوة بنك لئومي، استطيع ان اقول لكم بثقة 
تامة ان زبائن بنك لئومي من املجتمع العربي ينعمون اليوم 
عالية الجودة وديجيتالية ومن  بخدمات مصرفية مهنية، 
االكثر تطورا في العالم. في السنوات األخيرة تم تجنيد جميع 
املوارد الالزمة لتوفير الخدمات املصرفية املتقدمة في لئومي 
َر له مجمل الخدمات واملنتجات  ِ

ّ
َسخ

ُ
في املجتمع العربي، وِلن

املالية الجديدة واملتطورة التي يعرضها بنك لئومي اليوم”.
وأضاف حاج يحيى: “انا فخور ومسرور بأن أرى موظفي بنك 
لئومي من املجتمع العربي يندمجون ويتطورون في صفوف 
البنك وفي وظائف كبيرة وآمل ان يستمروا في ذلك. شرف 
كبير لي ان أكون اليوم معكم. رمضان كريم وكل عام وانتم 

بخير”.
جدير بالذكر انه شارك في االحتفال عدد كبير من رؤساء 
من  جماهيرية  شخصيات  والبلديات،  املحلية  السلطات 
رئيس القائمة املشتركة  بينها عضو الكنيست أيمن عودة، 
والذي هنأ الحضور وتحدث عن أهمية مساهمة بنك لئومي 
وتولى العرافة  اجتماعي.   - في املجتمع من منظور اقتصادي 
بوجبة  األمسية  واختتمت  خليل،  الشيخ  محمد  االعالمي 
محمود خطيب  احتفالية ومحاضرة مثيرة قدمها د.  عشاء 
والسحر  الكاريزما  موضوع  في  أكاديمي  ومحاضر  مدرب   -

الشخ�سي، وتأثير ذلك على بناء املصلحة التجارية. 

الدكتور عزمي شحبري، مدير معهد الجهاز الهضمي في املركز الطبي عومر في العفولة يتحدث عن الحرقة، أسبابها وعالجها )1(:

»يعاني حوالي ثلث السكان في بالدنا من الحرقة«

لئومي معكم ايضا في رمضان: 

بنك لئومي يستقبل شهر رمضان بأمسية احتفالية بمشاركة املئات من رجال 
األعمال الرائدين في املجتمع العربي

ع.ع
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كما في كّل عام تنشط الهيئات واملؤّسسات الخيرية 
املستورة  العائالت  على  املساعدات  لتوزيع  واألفراد 
في حيفا، وخصوًصا في شهر رمضان املبارك. ويعمل 
معظم هذه املؤّسسات بالتنسيق مع األئمة والشيوخ 

في املساجد في املدينة ولجان األوقاف. 
ِالتقينا الّسّيد راجي حسين، رئيس لجنة أمناء األوقاف 

اإلسالمّية في حيفا:
ّرة 	 

ُ
غ من  األولى  الجُمعة  يوم  في  ونحن 

ئكم بهذا الشهر الفضيل!
ّ
رمضان، نهن
كّل عام وأنتم بخير، نتمّنى للجميع عاًما 	 

 
ً

فضيال وشهًرا  الِبّر.  وأعمال  الخيرات  ملُؤه  سعيًدا 
أّن  خصوًصا  الخير،  بأعمال  املؤمن  فيه  يشعر 

األوضاع االقتصادية واالجتماعية نجدها هذا العام 
ه زاد عدد 

ّ
زادت تفاقًما. وأقول عن العائالت في حيفا إن

َفْي عائلة. 
ْ
العائالت املستورة هذا العام عن أكثر من أل

ص أعداد املحتاجين نجدها تزداد 
ّ
 من أن تتقل

ً
وبدال

بشكل مقلق. 
ما هي أوضاع هذه العائالت؟ خصوًصا 	 

نا ننتبه إلى الفقير ونلتفت إلى املحتاج في شهر رمضان. 
ّ
أن

ذلك ألّن قسًما من هذه العائالت التي يزداد 	 
في  أو  البلدية،  في  الرفاه  أقسام  في  غير مسّجل  عددها 
املؤّسسات التي تقّدم املساعدات واملعونات، إذ إّن كثيًرا 
من   

ً
حماية املدينة  في  لإلقامة  جاء  العائالت  هذه  من 

املخاطر وهرًبا من الشرور. ومن هذه العائالت تلك التي 
لديها عدد من األطفال واألوالد، الذين هم بأمّس الحاجة 

إلى العناية. 
وكيف تقّدمون لهم املساعدات؟	 
ين 	 

ّ
نا نتوّسط لدى أهل الخير واملصل

ّ
الحقيقة أن

في الجوامع، وهؤالء ال يبخلون علينا من خيراتهم والّنعم 
التي َمّن هللا بها عليهم. ونحن في لجنة األمناء نقّدم هذه 

ا وليس بمناسبة شهر رمضان، فقط. املساعدات شهريًّ
تقّدمونها 	  التي  املساعدات  نوعّية  هي  ما 
للعائالت؟
الوطنّي، 	  التأمين  إلى مؤّسسة  جنة 

ّ
الل تتوّجه 

وإلى قسم الرفاه في البلدية. كما نساعد على تعيين أحد 
الصعيد  على  العائالت  هذه  أوضاع  ملعالجة  املحامين 
القانونّي، وخصوًصا تلك التي تعاني من كثرة الديون أو 
سائر اإلجراءات القضائية، وهناك مساعدات في ضريبة 
والكهَرباء  البلدية،  الضرائب  وسائر  )األرنونا(  السكن 

واملاء، واملصارف، وغيرها.   
وهل 	  سنة؟  بعد  سنة  العدد  يتفاقم  ملاذا 

تخّصصون ميزانيات للمساعدات؟ 
األوضاع 	  بسبب  العدد  يتفاقم   ،

ً
أّوال

وثانًيا،  العائالت.  هذه  لدى  ا  جدًّ الصعبة  االقتصادية 
نحن نعتمد على أهل الخير من أبناء شعبنا، ونحن ال 
بل هناك مساعدات عينّية،  املالية،  املساعدات  نقّدم 
األدوات  من  وغيرها  الغّساالت  أو  األفران  أو  كالبّرادات 

املنزلية، واملالبس، واملواّد الغذائية.  
بمناسبة 	  الزكاة  نشاط  مع  يندرج هذا  هل 

شهر رمضان؟
هناك لجان وأفراد يقّدمون الزكاة، ويقّدمونها، 	 

، إّما بصورة شخصية ومباشرة للمحتاجين، وإّما 
ً
عادة

عن طريق املساجد. ونحن نشهد نشوء مثل هذه اللجان 
بشكل ال بأس به، حيث يزداد عدد املتطّوعين ألعمال 
الجماهيرية،  املراكز  تقوم  هؤالء  جانب  وإلى  الخير، 

راجي حسين، رئيس لجنة أمناء األوقاف اإلسالمّية في حيفا، بمناسبة الشهر الفضيل:

ْي عائلة
َ
ف

ْ
ى املساعدات في حيفا أكثُر من أل

ّ
العائالت التي تتلق

حوار أجراه: نايف خوري
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*ما هو مرض التصلب املتعدد وكيف يحدث؟
"هذا مرض يصيب عادة األشخاص في سنوات العشرين حتى األربعين وهو منتشر لدى النساء 
أكثر من الرجال، تقريبا ضعف الرجال، يختلف انتشاره في املناطق الجغرافية في العالم، وهو 
نادر جدا في منطقة خط االستواء، وأكثر انتشاره في القسم الشمالي من الكرة األرضية، يوجد 
في البالد ما يقارب 6-5 آالف مريض بهذا املرض، وفي الوسط العربي االحصاء غير دقيق وتشير 
كما ان احتمال تشخيص املرض أقل  التقديرات الى وجود املئات ممن يعانون من املرض، 
مقارنة بالوسط اليهودي. السبب الدقيق لحدوث هذا املرض غير معروف، ولكن هنالك عوامل 
وراثية وعوامل بيئية التي تؤدي معا الى حدوث املرض، وال نعرف ما هي هذه العوامل، وكانت 
هناك ابحاث عدة اشارت الى احتمال بدايته بسبب فيروس او جرثومة قد تؤدي الى تغييرات 
في الجهاز الوقائي والعصبي لدى املر�سى الذين لديهم استعدادات وراثية لهذه التغييرات ولكن 
السبب الدقيق غير معروف حتى اآلن. يصيب املرض الجهاز العصبي املركزي - الدماغ والنخاع 
الشوكي، وليس الجهاز العصبي الطرفي اي االعصاب في االطراف، والن الجهاز العصبي مسؤول 
عن كل ما قد يحدث في الجسم، فعالمات املرض ممكن ان تكون في كل عضو في الجسم ، مثال 
قد يحدث خلل في الرؤية، خلل في التوازن، ضعف عضالت، خلل في الجهاز الح�سي والشعور 
لدى املريض، خلل في املسالك البولية ممكن ان يفقد االنسان السيطرة او حدوث خلل في 
السيطرة على عملية البول واملثانة. هذا املرض يشخص عند الصغار سنا نسبيا، نادر الحدوث 
50 نادر  18، وكذلك فوق جيل الـ  عند االطفال لكن قد يحدث لدى األشخاص دون سن الـ 

الحدوث، وهنالك حاالت استثنائية قد تحصل أحيانا".
*ما هي تأثيرات املرض وفرص الشفاء منه؟

وبعدها ممكن ان تحدث نوبة أخرى وتتكرر  "عادة يشفى املريض كليا أو جزئيا من الخلل،   
خاصة في بداية املرض، اذا لم نقم بعالج املرض وايقاف النوبات، فممكن حدوث تدهور وبقاء 
بمعنى انواع مختلفة من  املريض من النوبة، وعندها يحدث تراكم،  خلل معين وعدم شفاء 
15 عاما، ولذلك وظيفتنا منع حدوث  الخلل، وممكن ان يتحول املريض الى مقعد بعد نحو 
النوبات من هذا املرض، نحن ال نستطيع شفاء املريض من املرض، ولكن لدينا القدرة اليوم 
من خالل العالج ان نمنع حدوث النوبات جراء املرض وان قمنا بمنع النوبة فنمنع بذلك الخلل 
وعلى األقل نحافظ على املريض ليبقى بعافيته قدر االمكان لسنوات طويلة كي ال  املتراكم، 

يتحول الى مقعد". 
*حدثنا عن العالجات املستخدمة في عالج املرض وكيف تعمل هذه العالجات؟

"يوجد شقان لهذا املرض، الشق األول وهو بداية املرض والخلل في جهاز املناعة في الجسم، 
حيث يهاجم جهاز املناعة الجهاز العصبي املركزي وهناك الخلل املستمر في الخاليا الدماغية 
دون معرفة السبب، عالجاتنا االساسية تكمن في عالج الخلل في جهاز املناعة، اي نريد ان نغّير 
في جاز املناعة وترويض جهاز املناعة واحداث تغيير فيه بحيث ال يهاجم الجهاز العصبي وهذه 
العالجات مبنية على هذا االساس، العالجات بدأت باالستعمال العادي في سنوات الـ 95 بعالج 
وهذه العالجات منعت  وبعدها عالج االنترفيرون بيتا ويوجد منه انواع،  يدعى كوباكسون، 
قرابة 30% من نوبات هذا املرض، توجد عالجات أخرى والتي تعمل على تقسيم الخاليا مثل 
للجهاز العصبي من الوعكة االكسوجينية مثل  وتوجد عالجات تعمل بشكل واٍق  االوباجيو، 
التكفيديرا، هذه العالجات هي عالجات من الدرجة االولى تمنع ما يقارب 40% من النوبات لدى 
املر�سى، وهذا �سيء له قيمة كبيرة جدا حيث يمنع كثرة النوبات والتي قد تؤدي الى الشلل. ان 
لم تنجح هذه العالجات في منع النوبات أو اذا حدثت نوبات كثيرة لدى املر�سى - اكثر من نوبتين 
وتوجد عالجات  الى العالجات من الدرجة الثانية،  ونوبات صعبة فممكن اللجوء  في السنة، 
للدورة الدموية  تعمل قسم منها مثل الجيلينيا فينغوليمود على عدم تحرير الخاليا البيضاء 
يوجد عالج جديد صودق عليه هذا العام  وذلك يمنع مهاجمة جهاز املناعة للجهاز العصبي. 
والذي يسمى كالدريبين وهو يعمل على ما نسميه تجديد جهاز املناعة حيث يمنع ذلك حصول 
النوبات، وتوجد مجموعة من العالجات الجديدة، العالجات البيولوجية، ويوجد عالج يدعى 

ناتاليزوماب يمنع أكثر من نحو  %70 من النوبات وله مضاعفات 
ولذلك نبدأ فيه بالحاالت الصعبة جدا وملن يصاب بعدة نوبات 
وهذا  توجد ايضا عالجات اوكريلوزوماب او اوكريفوس،  سنويا. 
ويوجد عالج اخر   ، العالج بيولوجي ويعطى مرة كل نصف سنة 
ايام  االولى لخمسة  بالسنة  يعطى  امليتيزوماب،  او  ليمترادا  هو 
على شكل مصل وبعد ذلك بعام يعطى لثالثة أيام، وهذا العالج 

يخفض الكريات البيضاء املسؤولة عن جهاز املناعة الى حد ملحوظ جدا، وبعد ذلك يحدث 
تحسن وال تعود لتكون مهاجمة للجهاز العصبي كما كان الوضع قبل العالج. هنالك ادوية عديدة 
تحت البحث، وهنالك أبحاث لزرع خاليا جذعية.  القرار بالنسبة للعالج يكون للطبيب املختص 
املعالج ونحن اليوم نشدد على فعالية املرض وان كان فعاال ام ال، فإن عانى املريض من نوبات، 
او عن طريق صورة الـ ام ار اي، وان وجدت عالمات لفعالية املرض وحتى ان لم تحدث نوبات 
ملحوظة جسمانية، فقط ملجرد وجود عالمات فهذا يعني انه يجب العمل على تصعيد العالج 
ملنع فعالية املرض نهائيا، ويبقى املريض تحت املراقبة الدائمة ويتم اجراء الفحوصات الالزمة 

له بشكل دوري مثل فحص ال ام ار اي، واحيانا اخذ عينة من سائل النخاع الشوكي".
*هل توجد حاالت شفيت من املرض؟

“كما ذكرنا العالجات تستطيع ان تجمد املرض بشكل ملحوظ، على سبيل املثال كانت لدي 
حالة مرضية لشخص يعاني من املرض منذ 15 عاما، وفي السنة االخيرة كانت فعالية املرض 
كبيرة جدا من حيث االعراض الظاهرة من ناحية جسمانية وكذلك من خالل فحص الـ ام ار 
5-4 نوبات خالل اقل من سنة ووصل بحالة صعبة للغاية وكان جسمه شبه  اي، ووصل الى 
مشلول من حيث الكالم، بلع الطعام، عدم امل�سي وتحريك االطراف، واتخذنا القرار باعطائه 
وتلقى استروئيدات ومضادات  عالجات أقوى بالرغم من تلقيه عالجات من الدرجة الثانية، 
حيوية وهو مصاب بالنوبة قمنا بعالجه بعالج ليمترادا واليوم املريض بحمد هللا عاد الى وضعه 
كما كان قبل النوبات االخيرة ووقف على رجليه وعاد لتناول الطعام والحديث، وعادت له القوة 

في يديه ورجليه".
كيف باالمكان العيش مع هذا املرض؟

"هذا املرض ال يقصر الحياة، في معظم الحاالت، خاصة ان بدأ بعد سنوات الثالثاين ويستطيع 
انهم  وبالرغم من  املر�سى  ويوجد قسم كبير من  ان يواصل حياته بشكل عادي،  االنسان 
مقعدين اال انهم يعملون، كذلك يستطيع الشخص املريض ان يتزوج وينجب األوالد لكن خالل 
الحمل لدى النساء ال يمكن اخذ العالجات، ونرافق الجميع ولدي الكثير من املتعالجين الذين 
شخص املرض لديهم قبل الزواج وتزوجوا ويواصلون الحصول على العالج ويعيشون حياة 
عادية وسعيدة، ونشجع الجميع على االستمرار في حياتهم، وال يوجد اثبات ان االهل يقومون 
بتوريث أوالدهم املرض، وعندما تحدثت عن العوامل الوراثية قصدت انه ربما توجد جينات 
معينة قد تكون السبب لظهور املرض. نسبة املرض اذا كان مريض في العائلة اكثر مما يحصل 

في باقي املجتمع. لكن ذلك ال يعني ان االب او االم قد يورثا املرض ألوالدهم".  
 *ما هي النصائح التي تقدمها للقراء للكشف عن هذا املرض؟

"انصح الجميع عند الشعور بأعراض أي خلل ناتج عن الجهاز العصبي املركزي مثل خلل في 
السمع، خلل في التوازن، خلل في القوة، الرؤية، املثانة وغيرها، ومن يعاني من هذه االمور ان 
يتوجه في الحال الى الطبيب لتوجيههم الى الطبيب املختص، فاكتشاف املرض وتشخيصه املبكر 
يساعد في العالج ويمنع حدوث نوبات واضرار أكثر مستقبال، من املهم ان يكون في مجتمعنا 
القدر واملعرفة الكافية واالدراك لهذا املرض، النه يصيب الشابات والشباب وهم في ذروة جيل 
االنتاج فنحن نتحدث عن سنوات العشرين حتى االربعين من حياتهم، لذلك من املهم ان يعي 
الجميع انه بامكان الشخص تلقي العالج ومتابعة مسار حياته بشكل طبيعي واطلب من كل 

مجتمعنا التوجه لألطباء املختصين للفحص على األقل للحصول على العالج.

يتزامن حلول شهر رمضان املبارك هذا العام مع بداية فصل الصيف تقريبا، وفي هذه الفترة من 
العام تحتاج البشرة الى اهتمام اكبر خصوصا في شهر رمضان. للحديث عن هذا املوضوع التقينا 

هيرمان فايس، الصيدالني الرئي�سي في شركة سيبوكالم وأحد املؤسسين للشركة.
يفقد الجلد الكثير من السوائل،  »في هذه الفترة من العام وبسبب ارتفاع درجات الحرارة،  يقول السيد هيرمان فايس: 
كذلك يكون الجلد حساسا حيث ان تغّيرات درجات الحرارة في بالدنا سريعة ومتطرفة ، اذ تكون درجة الحرارة عالية جدا، 
وتنخفض في اليوم التالي،  وهذا األمر ال يمنح للبشرة الوقت الكافي للتكّيف مع التغييرات خصوصا في الفترات االنتقالية 
األمر الذي قد يحدث مشاكل بسبب ردة فعل الجلد للتغييرات املتطرفة في البيئة  والتي ال يكون الطقس فيها مستقرا، 
الخارجية، كذلك األمر نفس االمر يحدث عندما نتواجد في غرفة مكيفة، ونخرج الى الخارج حيث تكون درجة الحرارة عالية 
جدا، فمن ناحية الجلد يعتبر االمر وكأننا انتقلنا من الشتاء الى الصيف. تقريبا جميع منتجات سيبوكالم العالجية تمنح 
الجلد طبقة الحماية التي يحتاجها، توجد على الجلد طبقة تدعى »سيبوم« ويفرزها جلدنا وتحتوي على عدة مواد ومكونات 
وتقي الجلد وتوفر الحماية له وتمنع دخول املضرات. منتجات سيبوكالم تعمل على الحفاظ والعناية بهذه الطبقة وتعزيزها، 
فعندما تكون هذه الطبقة سليمة يعاني الجلد بشكل اقل جراء تغييرات الطقس، وكي نعتني بهذه الطبقة ومن بين االمور 
التي نقوم فيها هو تقليل الصابون في املنتجات، وتقليل استخدام الصابون، فمن يعتقد انه عندما نضع على بشرتنا كمية 
كبيرة من الصابون من اجل تنظيف أكبر فهو مخطئ، وعمليا استخدام انواع قوية من الصابون وبكميات كبيرة يزيل طبقة 
الحماية ويتحول الجلد الى معرض اكثر لألضرار واملشاكل، لذلك من املفضل استخدام انواع الصابون املخففة، كذلك 
ينصح بوضع كمية قليلة من الصابون، بضعة قطرات، ووضع الرغوة على البشرة، وبذلك نوفر في استخدام الصابون 
ينصح أيضا وبعد االستحمام بوضع كريم رطوبة على الجسم والوجه، وكريم  وكذلك يعتبر هذا األمر صحيا أكثر للجلد. 
قد نفقد طبقة الحماية التي تكون على الجلد،  ووضع كريم  فبعد السباحة وبسبب الكلور في املاء  حماية على الشعر، 

الحماية يعيد طبقة الحماية للجلد، لذلك يجب استخدام مستحضرات الرطوبة املناسبة للبشرة«.
وأضاف: »امر اخر هام هو التغذية السليمة وشرب كمية كافية من السوائل، هذا االمر هام طيلة ايام السنة، لكن ايضا 
هام جدا في شهر رمضان، فعندما يأكل وال يشرب الصائم طيلة اليوم، يجف الجلد اكثر ، وملنع االضرار للجلد ينصح وقبل 
الصيام باالمكان االستحمام لغسل االتساخ ووضع كريم  الصيام بوضع كريم على الجسم وعلى الوجه وبعد انتهاء  بدء 
رطوبة وكريم للجسم العادة تكوين طبقة الحماية التي اختفت خالل اليوم. ان اردنا ان نحافظ اكثر على الرطوبة داخل 
وعمليا يمنح  ووضع كريم الرطوبة،  القليل من املاء  بل بابقاء  انا انصح باالستحمام وعدم تجفيف الجلد كليا،  الجلد، 
بها،  من املهم اكثر االعتناء  كلما كانت البشرة حساسة أكثر،  ذلك الجلد ساعات اضافية من الرطوبة وال يجف سريعا. 
لذلك ينصح ايضا باستخدام مستحضرات التجميل املخصصة للبشرة الحساسة والتي تتركب من مواد مخصصة للبشرة 
الحساسة والتي ال تسبب الحساسية، وهناك توجه الستخدام مستحضرات التجميل املعدة للبشرة الحساسة ايضل من 
ولهذا االمر فوائد كبيرة اذ انه يمنع مستقبال حدوث الحساسية،  قبل االشخاص الذين ال يعانون من بشرة حساسة، 
قد يسبب بعد فترة من  فاستخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على مكونات ليست معدة للبشرة الحساسة، 
استخدامها الحساسية لهذه املكونات، لذلك فان استخدام مستحضرات التجميل املعدة للبشرة الحساسة يمنع حدوث 
املشكلة مستقبال. وكل ما قلناه له اهمية خاصة في شهر رمضان، حيث يأخذ الجسم املاء من الجلد االمر الذي يجفف الجلد 
اكثر، وقد تظهر حساسيات مختلفة ومشاكل للجلد، ويجب ايضا خالل شهر رمضان املبارك العمل على عدم تجفيف الجلد 
اكثر وانصح بتقليل استخدام كميات الصابون واستخدام مستحضرات العناية املخصصة للبشرة الحساسة لتشكيل 
طبقة الحماية واستباق حدوث املشكلة. جميع منتجات املجموعة البيضاء من سيبوكالم، كريم للجسم للبشرة الحساسة، 
كريم لليل للبشرة الحساسة، وكريم لتهدئة البشرة، تمنع حدوث مشاكل البشرة وتوفر طبقة الحماية التي يحتاجها الجلد«.

 
    

د. را�سي شاهين، مدير قسم األعصاب في مستشفى زيف الجامعي في صفد ومدير عيادة التصلب املتعدد:
"بإمكان مر�سى التصلب املتعدد عيش حياتهم بشكل طبيعي ان حصلوا على العالج املناسب"

*"على كل من يعاني من أعراض املرض كخلل في الرؤية، التوازن، ضعف عضالت، خلل في الجهاز الح�سي، التحكم باملثانة 
وغيرها، التوجه الى الطبيب فورا"

 

هيرمان فايس، الصيدالني الرئي�سي في شركة سيبوكالم  يتحدث عن العناية بالبشرة في الصيف 
وخالل شهر رمضان املبارك 

»يفقد الجلد الكثير من املاء في الصيف وخالل الصيام ويحتاج الى 
عناية خاصة في هذه الفترة«

وعلى  الجسم  على  الرطوبة  كريم  بوضع  الصيام  بدء  قبل  »أنصح 
العادة  الكريم  ووضع  االستحمام  باالمكان  االفطار  وبعد  الوجه 
الجلد« ويحتاجها  اليوم  خالل  اختفت  التي  الحماية  طبقة  تكوين 

ها 
ّ
كل والكنائس  النعمة،  وبيت  النسائية،  والجمعيات 

بجمع التبّرعات.
بين 	  بالتعاون  املساعدات  جمع  يتّم  هل 

املساجد والكنائس؟
نعم، نحن على تواصل وتنسيق مستمّرين 	 

كنيسة  من  سعدى  أبي  أغابيوس  األرشمندريت  مع 
تين، 

ّ
الروم الكاثوليك، واألب عبدو عبدو من كنيسة الال

والقّس حاتم شحادة من كنيسة مار يوحّنا اإلنجيلّي. 
نا من أجل إنقاذ هذه العائالت، اإلسالمّية 

ّ
فنتعاون كل
واملسيحّية.
املحتاجة 	  العائالت  عداد 

َ
ت  

ّ
أن ترى  وهل 

سيزيد – في املستقبل – أكثر؟
نعم، خصوًصا في حيفا، إذ تنضّم عائالت 	 

نعد  لم  حيفا  وفي  الفقر،  دائرة  إلى  عام  كّل  جديدة 
 األحمر بل تحته إلى الصفر، ألّن 

ّ
نقيس الفقر بالخط

هناك عائالت ال تجد ما تسّد به رمقها وال لقمة العيش 
ألّيام متواصلة. وهنا نشّدد على مطالبتنا للمسؤولين 
في الحكومة من أجل تقديم امليزانّيات والدعم السريع 
لنا بصورة متواصلة، حّتى نقوم بمهّمة إنقاذ العائالت 
من حالة الفقر املدقع. ومن ناحية أخرى نجد بعض 
الجمعّيات التي تجمع األموال واملساعدات من خارج 
تعتني  وال  الخاّصة  شؤونها  على  وتصرفها  البالد، 

باملحتاج والفقير. 
تقومون 	  هل  باملساجد،  ق 

ّ
يتعل فيما 

باألعمال التطّوعّية فيها؟

ى مسؤولية صيانة جامع الجرينة 	 
ّ
نحن نتول

ا. وقد قّدم لنا  وإنقاذ املبنى من وضع كان صعًبا جدًّ
إلنهاء  وبقي  شاقل،  ألف   400 يقارب  ما  املتبّرعون 
مساعدات  ونتلّقى  شاقل،  ألف   300 نحو  املشروع 
أبو  رشاد  الشيخ  ذلك  ويدير  مهرة،  أنور  الحاّج  من 
نتلّقى  أن  ونأمل  الجرينة،  جامع  إمام  الهيجاء، 
املشروع  هذا  ننهي  كي  رمضان  شهر  في  املساعدات 
ا  جدًّ فقريًبا  املجاور،  الصغير  الجامع  أّما  الحيوّي. 
االنتهاء  على  شارفنا  وقد  افتتاحه،  إعادة  سنعلن 
حيفا  بلدية  ستضع  مّرة  وألّول  فيه.  العمل  من 
عاًما. سبعين  بعد  لُتضاء  الجامع  مئذنة  على  األنوار 

هل تتوّجهون إلى مؤّسسات حكومية أو 	 
إلى الوزارات للحصول على املساعدات؟

الداخلية، 	  وزارة  إلى  تأكيد،  بكّل  نعم، 
وإلى دائرة الطوائف غير اليهودية بالذات، ألّن الوزارة 
للجان  كمعونات  وتقّدمها  عام  كّل  ميزانية  تخّصص 
وماء  كهَرباء  من  العادّية  املصاريف  لدفع  األوقاف، 
ب 

ّ
للمساجد، ومساعدة العائالت املحتاجة، ودعم طال

األماكن  في  والصيانة  الترميمات  وإجراء  الجامعات، 
بل  فقط،  إسالمية  ليست  املشكلة  وهذه  الدينية. 
ل خطر 

ّ
مسيحية ودرزية، أيًضا. وقد أصبح الوضع يشك

قطع الكهَرباء واملاء، وحرمان املحتاجين، من عائالت 
ب، من هذه املعونة، حّتى اليوم ]األّول من أمس 

ّ
وطال

الثاء[، حين سمح رئيس الحكومة بتحرير هذه 
ّ
األّول، الث

صاالتنا ومطالباتنا من الجهات 
ّ
فنا ات

ّ
األموال. فقد كث

املسؤول  الحكومة،  رئيس  مكتب  مثل  الحكومية، 
ل رئيس 

ّ
املباشر عن األوقاف اإلسالمية، وطالبنا بتدخ

الدولة ورئيس الكنيست، والسّيد أيمن عودة، رئيس 
بلغنا، اليوم ]األّول من أمس 

ُ
القائمة املشتركة. وقد أ

تّم  ه 
ّ
أن الحكومة  رئيس  مكتب  من  الثاء[، 

ّ
الث األّول، 

اإليعاز بنقل املبالغ املطلوبة إلى لجان أمناء األوقاف 
ّد والرملة.

ّ
ا وحيفا ويافا والل

ّ
في املدن املختلطة، وهي عك

ظاهرة 	  املبارك  يام  الّصِ شهر  في  نشهد 
اإلفطار الجماعّي، فما رأيك بهذا؟

إذا كان اإلفطار على الصعيد الفردّي فهذا 	 
عمل مبارك. أّما إذا كانت مؤّسسة ستصرف األموال 
ؤّيده، ألّن األموال 

ُ
ملشروع اإلفطار فال داعي لذلك. ال ا

التي سُتصرف على هذا اإلفطار حّبذا لو ُصرفت على 
يمكننا  كما  مباشرة.  املحتاجة  الحيفاوية  العائالت 
 

ً
بدال العائالت  هذه  لصالح  املشاريع  من  عدد  تنفيذ 

من صرفها على موائد اإلفطار. أو إليواء األوالد الذين 
ال مأًوى لهم، أو الذين يفتقدون األطر الحاضنة لهم في 
عون في الشوارع 

ّ
حيفا، حيث نجد هؤالء األوالد يتسك

والطرقات في أشهر الصيف وأثناء العطل املدرسية، 
إذ يجب ضّمهم إلى الفّعالّيات والنشاطات في النوادي، 
وقبل  وسواها.  والفنون  اإلثراء  ودورات  كالرحالت 
ا من حيفا،  نستعين بخمسين شابًّ أن  سنتين طلبت 
ويبلغون 16  ونصُفهم مسيحّيون،  نصُفهم مسلمون 
في  تطّوعّي  عمل  مخّيم  في  االشتراك  أجل  من  عاًما، 
ف املقابر املسيحية 

ّ
املقابر، في كفار سمير، فنرّمم وننظ

واإلسالمية، لكّن بلدية حيفا رفضت أن تقّدم املعونة 
زمة لهذا املشروع. فاألموال نجدها بوفرة 

ّ
واملساعدة الال

من أجل صرفها على مظاهر املوائد، أّما لتخصيصها 
ملساعدة الفقير واملحتاج فهي غير متوافرة. 

وم موّجه إلى البلدية؟	 
ّ
هل الل

نا نحّب التعامل مع رئيس 	 
ّ
نلوم البلدية ألن

البلدية والتعاون معه ملا فيه مصلحة املواطنين. ولكن 
–لألسف – ال نلقى التجاوب لكّل النشاطات واملشاريع. 
املجتمع  املسؤولين عن  برأي  يأخذ  أن  نريد  ما  وأكثر 

اإلسالمّي في حيفا قبل إعالن القرارات. 
عودة إلى موضوع املؤن واملساعدات 	 
الخاّصة..
والتبّرع 	  الخير  بأعمال  القيام  نشّجع  نحن 

الفردّي والجماعّي، ولكن ليس في شهر رمضان فحْسب، 
بل على مدار العام. حّبذا لو كان هناك ترتيب ملساهمة 
ا يجود 

ً
املواطن بشكل دائم في كّل شهر، ليقتطع مبلغ

به ملثل هذه املساعدات، أو تقديم بعض املؤن واملواّد 
الغذائية للمحتاجين. ونحن على استعداد لتنظيم هذه 
املبادرات، وبالتالي توزيع املؤن بصورة متساوية وعادلة 
على جميع املحتاجين، ال أن تحصل عائلة على املؤونة 
وأخرى تحرم منها. أفضل توزيع هو ما تقوم به لجان 

يصة.
ّ
املساجد: الجرينة واالستقالل والحل

يام 	  والّصِ الخير،  بكّل  لكم  أمنياتنا  نكّرر 
املقبول!

كّل عام والجميع بخير. 	 

ع.ع
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حيفا – ملراسلنا – بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك 
قامت مجموعة من املتطّوعين من املراكز الجماهيرية: 
شالـڤـا وعّباس في حيفا، بحملة »رمضان الخير بفضلك 
املستورة  للعائالت  غذائية  مواّد  جمع  بهدف  غير«؛ 

لتنعم هي، أيًضا، بفرحة الشهر الفضيل والعيد.
هذا وقد قامت مجموعة الشّبان والشاّبات من املراكز 
الجماهيرية باملكوث في متجر »ماي ماركت«، بمرافقة 
ي مشروع التطّوع، السّيدة سماح حماظ – أبو 

َ
زت

ّ
مرك

مديَري  إلى  باإلضافة  عوض؛  عرين  والسّيدة  ظالم، 

والسّيد  ريناوي  بّسام  السّيد  الجماهيرّيين،  املركزين 
وديع شحادة، فتوّجهوا إلى األهالي بتوزيع املنشورات 

ة منتجات إكراًما للعائالت املستورة.
ّ
بهدف التبّرع بسل

ا، حيث قام  وقد كان اإلقبال على هذه الحملة كبيًرا جدًّ
رّواد املتجر واألهالي بالتبّرع والعطاء.

»بيت  مؤّسسة  خالل  من  الرزم  ستوّزع  ه 
ّ
أن ُيذكر 

النعمة«، التي أخذت على عاتقها جمع الرزم للعائالت 
املستورة.

حملة »رمضان الخير بفضلك غير« 
في حيفا

 
َ
�اة ى�الزَّ  ُركٌن ِمْن أر�اِن اإلسالِم َعظيٌم, و�اٌب ِمْن أبواِب تزكيِة الُنفوِس, فمن�أدَّ

ُ
�اة الزَّ

 ِمَن الكبائِر.
ً
ِسَر وقد�ارتكب�كب��ة

َ
 ���أداِ��ا�خاَب وخ

َ
ط أف�َ� وفاَز, وَمْن فرَّ

صاَب. ْن ملَك الِنّ
َ
لَّ عاٍم مل

ُ
�اِة ���وقِ��ا�� ال�ُبدَّ ِمْن ���يِل إخراِج الزَّ

يَن ُحَنَفاَء َوُ�ِقيُموا  ُھ الِدّ
َ
ِلِص�َن ل

ْ
َھ ُمخ

َّ
�ِلَيْعُبُدوا�الل

َّ
ِمُروا�ِإال

ُ
قاَل ُهللا -  �عا�� - : "َوَما�أ

َمِة". ِيّ
َ

ق
ْ
ِلَك ِديُن ال

َٰ
 ۚ َوذ

َ
اة

َ
� وا�الزَّ

ُ
 َوُ�ْؤت

َ
ة

َ
ال الصَّ

َم - :
َّ
��ُهللا عليِھ وآِلِھ وسل

َّ
وقاَل رسوُل ِهللا -  ص�

ًدا�رسوُل ِهللا, وإقاِم  �ُهللا, وأنَّ ُمحمَّ
َّ

هاَدِة أن�ال�إلَھ إال
َ

ْمٍس: ش
َ

 "ُبِ�َ� اإلسالُم ع���خ

�اِة, وَ�ِ�ّ الب�ِت, وصوِم َرَمضاَن".  الِة, وإيتاِء الزَّ الصَّ

(رواُه الُبخاِريُّ وُمسِلٌم).

ا�ع���تأدَيِة شرِع ِهللا -  َعزَّ َوَجلَّ - ِكَر, وِحرًصا�ِمنَّ
ُ
ا�ذ ا�ِممَّ

ً
انِطالق

م�لتِصَل 
ُ

ك
ُ
ِة ���مدينِة حيفا, ف�َ� عنوان يَّ

ّ
َحِل

َ
�اِة امل واُصِل مَع ��نِة الزَّ ْم للتَّ
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من: خلود فوراني – سّرّية
ب 

ّ
في احتفال مهيب حضره جمهور غفير من أهالي طال

طواقمها  إداراتها،  ميها، 
ّ
معل العربية،  حيفا  مدارس 

جمعية  مته 
ّ
ونظ ورفعتها،  العربية  باللغة  ومعنّيين 

التطوير االجتماعّي ونادي روتاري ستيال ماريس حيفا، 
ب مدارس حيفا ضمن مشروع 

ّ
أقيمت مسابقة بين طال

في تجربته األولى »الخطيب الصغير بالعربية«، وذلك 
يوم االثنين من هذا  األسبوع، في دار بلدية حيفا.

ت عرافتها بلباقتها املعهودة وأنيق 
ّ
أدارت املسابقة وتول

حرفها، السّيدة خلود فوراني سّرّية، والتي عملت على 
تركيز هذا املشروع من قبل جمعية التطوير االجتماعّي؛ 
بنا ولغتهم 

ّ
إيماًنا بضرورة صهر حاجز الجليد بين طال

األّم، وعلى ضوء ما آلت إليه لغتنا والتحّديات التي 
ت كلمتها بمطلع قصيدة الشاعر 

ّ
تواجهها. وقد استهل

اللبنانّي حليم َدّموس »ال تلمني في هواها«. ثّم رّحبت 
بالحضور قائلة: »مساؤكم عربّي بامتياز. مساؤكم لغة 
ولسان وخطابة وفصاحة وجزالة وبيان. هي العربية 

يا سادتي. تجمعنا تحت هذا الصرح ورايتنا موّحدة 
 بعد أن سقطت لغتها من 

ّ
أْن ما سقطت أّمة يوًما إال

ألسنتها«.
حاتم  د.  ماريس،  ستيال  روتاري  نادي  رئيس  تالها 
مين 

ّ
 ومعل

ً
خوري، بكلمة له إلى املدارس املشاركة، إدارة

ًبا وأهالَي، وقد أشار في هذا السياق إلى أّنهم كانوا 
ّ

وطال
بال  حيفا  في  العربية  املدارس  جميع  إلى  توّجهوا  قد 
استثناء، للمشاركة في هذه املسابقة، فخمس مدارس 
منها تجاوبت. على أمل أن يتجاوب الجميع في مسابقة 

بنا ولغتنا األّم.
ّ

السنة القادمة، ملا فيه منفعة لطال
أّما املحامية جمانة إغبارية – هّمام، املديرة العاّمة 
لجمعية التطوير االجتماعّي، فقد أشارت في كلمتها إلى 
قاء لتسليط الضوء على شباب وشاّبات 

ّ
نوعّية هذا الل

يافعين ويافعات ينطلقون في سماء الخطابة واإللقاء 
غة العربية. كما نّوهت 

ّ
بأجمل لغات شعوب العالم، الل

 وكتابة، فما 
ً
بأسف بحقيقة ترّدي لغِتنا األّم شفاهة

 أن تِهمَّ بالتفكير 
ّ

كان أمام جمعية التطوير االجتماعّي إال

املجّدد في وسيلة إلعادة االعتبار للغتنا، والذي تجّسد 
من خالل هذا املشروع، ومحاولة تطوير هذه التجربة 
الناجحة للم�سّي بها في مطلع السنة الدراسية القادمة.
هذا وكانت لرئيس َوحدة النهوض بالتعليم العربّي في 
بلدية حيفا، د. ماجد خمرة، كلمة قّدم فيها تحّيته 
للمشروع والقّيمين عليه، عّبر فيها عن مباركة الَوحدة 

للمشروع واستعدادهم لدعمه السنة القادمة.
إلى  وصلوا  وطالبة،  طالًبا   14 املسابقة  في  شارك 

النهائيات من املدارس املشاركة:
ّية األرثوذكسّية العربّية، راهبات الناصرة، الكرمل 

ّ
الكل

واإليطالّية  الكبابير،   – األحمدّية  الكرملّيين،  لآلباء 
تيراسنطة.

بمواضيعها  تنّوعت  الخطابات  أّن  بالذكر  يجدر 
كّل خطبة  مّدة  ُحّددت  املختلفة، حيث  االجتماعية 
بأربع دقائق، وقد كانت الجائزة للفائزين باملرتبة األولى 
عبارة عن كأس ترمز إلى الخطابة. وُيشار إلى أّن اإلعالن 
عن الفائزين تّم وفق معايير خاّصة بفّن الخطابة، مع 
األخذ بعين االعتبار أّن كّل طالب وطالبة شاركوا في 
املسابقة – ومنذ مراحل التصفيات األولى في املدارس 
النهائيات، قد  إلى  الوصول  لهم  يتسّن  لم  – والذين 
ا وقّدموا أفضل ما عندهم احتراًما 

ً
بذلوا جهًدا مبارك

للغتنا.
وقد فاز عن املرحلة االبتدائية الطالب بدر خالدي من 
 السادس من مدرسة الكرمل لآلباء الكرملّيين، 

ّ
الصف

وخطبته بُعنوان »االختالف والتساوي«. وعن املرحلة 
 الثامن 

ّ
ون من الصف

ّ
اإلعدادية فازت الطالبة رنا هل

من مدرسة راهبات الناصرة، وخطبتها بُعنوان »القيادة 
الشبابية«. أّما عن املرحلة الثانوية فقد فازت الطالبة 
العربّية  ّية 

ّ
الكل من  العاشر  الصف  من  كبها  سيناء 

األرثوذكسّية، وخطبتها بُعنوان »قّوة الكلمة«.
يجدر بالذكر أّن جميع الخطباء املشاركين قد ألهبوا 
أدائهم،  بخطبهم،  مين  ِ

ّ
واملحك الحضور  أحاسيس 

اعتدادهم بأنفسهم، وسالمة لغتهم. وقد حاز الخطباء 
شهادة تقدير خاّصة وميدالية.

وفي كلمة عاجلة للدكتورة راوية جرجورة – بربارة بعد 
سماع الخطابات، هّنأت بوجود هذا املستوى الراقي 
غة العربية، مستبشرة أّن لغتنا بخير 

ّ
من التعامل مع الل

ومستقبل واعد مع جيلنا الصاعد.
سّرّية   – فوراني  خلود  السّيدة  نّوهت  الختام  وفي 
مين املشاركين في املشروع 

ّ
ه، وبناء على انطباع املعل

ّ
بأن

بهم على 
ّ

من املدارس املختلفة، وخالل العمل مع طال
ب، ما 

ّ
املوضوع، قد تقّدم للمسابقة عدد كبير من الطال

ب تثلج الصدر، 
ّ

كشف عن مواهب مكمونة لدى الطال
مي 

ّ
بمعل بدًءا  تعاون إلنجاح املشروع  شاكرة كّل من 

مات العربية األفاضل، الذين أعطوا من وقتهم 
ّ
ومعل

باملشروع،  للنهوض  ا  استثنائيًّ جهًدا  وبذلوا  الخاّص 
غة األّم 

ّ
كة الل

َ
إيماًنا منهم بأهّمّية تذويت وتحسين َمل

غة، لغتنا العربية، ُهوّية 
ّ
الل بنا العرب، ألّن 

ّ
لدى طال
وانتماء.

ثّم شكرت لجنة التحكيم بأعضائها األربعة، الذين لوال 
املنهّي واملوضوعّي بموجب معايير  تعاونهم وتحكيمهم 
عّبود  صالح  د.  النجاح:  لألمسّية  تب 

ُ
ك ملا  محّددة، 

)محاضر جامعّي وُمدّرس لغة عربّية في مدرسة عيلوط 
اإلعدادّية ومختّص في فّن الخطابة(، د. راوية جرجورة 
غة العربّية في املجتمع العربّي 

ّ
زة لل

ّ
شة مرك

ّ
– بربارة )مفت

في وزارة املعارف، أستاذة جامعّية ومرشدة في قسم 
)عمل  جبارين  توفيق  األستاذ  الّتعليمّية(،  املناهج 
ا للبرامج العربّية في التلفزيون التربوّي واإلعالم في 

ً
ش

ّ
مفت

قون في سماء الخطابة بالعربّية
ّ
ب وطالبات مدارس حيفا يتأل

ّ
طال

مسابقة في فّن الخطابة بالعربّية بين مدارس حيفا بمبادرة نادي روتاري ستيال ماريس وجمعية التطوير االجتماعّي
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غة العربّية في لواء حيفا قبل خروجه 
ّ
ًزا إلرشاد الل

ّ
املدارس العربّية، ومرك

غة 
ّ
زة ومرشدة في الل

ّ
مة ُمرك

ّ
للتقاعد(، واملرّبية ليلى سمعان – عّواد )معل

غة 
ّ
الل في قسم  ا 

ً
وتدّرس مساق في كفرمندا،  آفاق  في مدرسة  العربّية 

العربّية وآدابها في جامعة تل أبيب(.
بقيادة  للموسيقى،  الكرمل  جمعّية  إلى  الجزيل  بالشكر  توّجهت  كما 
الجميل،  الزمن  فّنّية من  املشاركة بوصلة  ن، على 

ّ
بال ألبير  املايسترو 

ب وطالبات واعدون في سماء الفّن، أضفت رونًقا وبهجة على 
ّ

قّدمها طال
أجواء املسابقة.



أهنئ اجلميع 

مبناسبة  حلول 

شهرمضان املبارك

أعاده اهلل علينا

باحملبة والسالم
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حيفا – ملراسلنا – ِاحتفلت مدرسة مار إلياس األسقفية بحيفا، يوم الجُمعة الفائت، بتخريج الفوج 
ب الثواني عشر. وقد أقيم االحتفال في قاعة كريـچـر، في ِمنطقة الكرمل الفرن�سّي 

ّ
السادس من طال

بحيفا.
حضر االحتفال كّل من سيادة املطران جورج بقعوني، رئيس بلدّية حيفا، السّيد يونا ياهـڤ، 
والنائب األسقفّي األب الدكتور إلياس ضّو، املسؤول عن مدارس األبرشّية، ولفيف من مديري 
املدارس الثانوية في حيفا، والدكتور ماجد خمرة، املسؤول عن قسم التربية والتعليم في بلدية حيفا 

للوسط العربّي.
ب والضيوف. 

ّ
ب والحضور من أولياء أمور الطال

ّ
وما مّيز هذا االحتفال الروح الطّيبة التي أبداها الطال

وشمل البرناَمج كلمات، فقرات فّنّية عمل على تحضيرها األستاذ غّسان جّمال، وفقرات رقص؛ وفي 
النهاية توزيع الشهادات.

وقد أبرز سيادة املطران من خالل كلمته اهتمامه بالشباب الذين هم عماد املستقبل، حيث علينا 
أن نعمل مًعا من أجل تحقيق النجاح في حياتهم، العلمّية، التربوّية، واالجتماعّية.

ه سوف 
ّ
أّما السّيد يونا ياهـڤ فأشاد، أيًضا، بدور الشباب والخّريجين، وتمّنى لهم النجاح؛ ووعد بأن

يتبّرع للمدرسة بتظليل إحدى الساحات فيها. وخالل حديثه قّدم شهادة للطالبة املتمّيزة پـولينا 
خليل والطالب مصعب عّماش.

وأّما مدير املدرسة، األب وليم أبو شقارة، فهّنأ الخّريجين وتمّنى لهم التوفيق ودوام التقّدم والنجاح. 
ي السنة املاضية، نتيجة لحادث 

ّ
بها توف

ّ
ولم تفّوت اإلدارة رفع الصالة والتعازي لفقدان طالب من طال

طرق؛ حيث بدأ االحتفال بدقيقة صمت، صالة وتمّنيات لجميع اإلخوة املسلمين الذين سيبدأون 
)بدأوا( صوم رمضان املبارك.

ب بيد سيادة املطران، مدير املدرسة، رئيس 
ّ

وفي نهاية االحتفال تّم توزيع الشهادات لجميع الطال
البلدية، واألب د. إلياس ضّو.

مدرسة مار إلياس األسقفّية بحيفا تخّرج فوجها السادس
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1- الطبع واختالف طبائع البشر
الطبع هو مجموعة ما نّتصف به من استعدادات 
ِجّية  قّية ونفسّية. وهو ما نطلق عليه، أحياًنا، السَّ

ُ
ل
ُ
خ

ق.
ُ
ل
ُ
أو الطبيعة أو الخ

بعنا 
ُ
فطباعنا هي ما نتمّيز به من صفات ذاتية، وما ط

، نقول في أحاديثنا 
ً

به من ممّيزات فردية. فنحن، مثال
الدارجة: إّن فالًنا كريٌم بطبيعته، أو ذكّي بَسِجّيته. 
ه يمارس الكرم أو الذكاء بتلقائّية 

ّ
ونحن نعني بذلك أن

ف.
ّ
كاملة، ليس فيها تصّنع أو تكل

وهناك من يحمل طباًعا َحَسنة أو طباًعا سّيئة؛ أي 
ا ألشياء إيجابية،  أّن هناك من لديه استعداًدا طبيعيًّ
والتفاؤل...  والشجاعة  واإلقدام  والرضا  كالتعاون 
سلبية،  ألشياء  طبيعّي  استعداد  لديه  من  وهناك 

كالشّك والضجر واليأس والترّدد والجبن...
أفعالنا،  وردود  سلوكنا،  على  ر 

ّ
تؤث الطباع  هذه 

التي  وهي  الحياة.  مفردات  لكّل  وتفسيرنا  وفهمنا 
تجعلنا، أيًضا، نتقارب أو نتباعد أو نّتفق أو نختلف 

جاهاتنا.
ّ
في ات

 عن ذلك، إّن »األمزجة« املختلفة التي ننتمي 
ً

فضال
ل أسًسا أصيلة في 

ّ
إليها هي بعض طباعنا، وهي تمث

مفردات حياتنا اليومية وعالقاتنا اإلنسانية.

2- كيف نعرف طبائع الناس
فه سمير 

ّ
في كتاب »تحليل مائة حالة نفسية« ملؤل

أن  الطبع علينا  لكي نعرف ماهّية  ه 
ّ
أن عبده، جاء 

ندرسه كما تقّدمه لنا الحياة.. أي بوساطة طبقات، 
ما درسناها.

ّ
يتزايد عمقها كل

- وأّول ما نرى في الطبقة األولى للطبع البشرّي هو 
األخرى:  األوضاع  تجاه  التصّرف  من  خاّص  نوع 
أّما  مديًحا،  سمع  إذا  َيالء 

ُ
الخ تأخذه  فالن   :

ً
فمثال

. وهذا النوع من التصّرف 
ً

اآلخر فيحمّر ويرتبك خجال
يسمح لنا بمعرفة طباع بعضنا بعًضا.

- وعاداتنا في الطبقة الثانية هي من العناصر الهاّمة 
: فالن عنده عادة الكذب، وهي جزء 

ً
لطباعنا؛ فمثال

هاّم من طبعه. أّما فالن آخر فعنده عادة اإلخالص 
وهذه  الوقاحة...  عادة  عنده  ثالث  وفالن  املندفع. 

العادات تحّدد طبائع الناس.
- وإذا تعّمقنا إلى طبقة ثالثة نجد الَجْبلة )امِلزاج( أي 
الفردية العضوية، توزن وظائف الجسد أو سيادة 
منبع  ُيكتشف  ما  كثيًرا  العضوية  في  وهنا  بعضها. 
العادات التي يّتصف بها الفرد. فإذا كان اإلنسان 
ا... فسبب 

ً
ا أو هادئ

ً
 متحّمًسا، أو بارًدا، مجازف

ً
عادة

أو  قدرته  وضعفه..  الجسد  قّوة  أي  الَجْبلة،  تلك 
عجزه.

الدموي،  مختلفة:  أمزجة  بين  القدماء  مّيز  وقد 
العصبي،  السوداوي،  الصفراوي،  اللمفاوي، 

والعضلي.
- وإذا واصلنا إلى طبقة األعماق في طبع اإلنسان نجد 
أمل اإلنسان الرئيس.. مثله األعلى. ففالن مثله األعلى 
الثروة، أّما اآلخر فالعظمة، وأّما الثالث فاملجد، وأّما 
الرابع فالحّب، وأّما الخامس فالفضيلة والتضحية...
الرغبة  وهذه  امِلزاج،  وهذا  العادات،  هذه   -3

العميقة، مصدرها أسباب أهّمها:
1- الجنس: أي كوننا بشًرا.

وبعض  األسالف،  ِمزاج  انتقال  أي  الوراثة:   -2
عاداتهم إلى األبناء، فعندما تعرف شخًصا ما تجد 
ه يعود إلى الحياة من 

ّ
ا، وكأن فيه – غالًبا – أًبا أو جدًّ

خالل طباعه.
والعادات  فالتربية،  االجتماعي:  الوسط   -3
اعتقادات  )مجموع  والرأي  )الُعرف(  االجتماعية 
الجماعة التي نعيش فيها( والتقليد، أدوات تستعين 

بها البيئة على طبعنا بطابعه إلى درجة عظيمة.

4- الطبع واالّدعاء
ولكّن سلوكّيات الناس قد ال تكشف عن طباعهم. 
ما نتصّرف على َسِجّيتنا. فأعمالنا وردود 

ّ
فنحن قل

أفعالنا »ملّونة«، اكتسبت بعض ألوان الذوق العاّم. 
نكبح جماح  تجعلنا  أحكام  لها  الحضارية  فالحياة 
فطرتنا، حّتى ال نفضح ضعفنا، أو لكي نكتسب إكراء 

املجتمع، وامتداحه لنا.
وكثيًرا ما نتلّون بدون أن ندري، حين نكتسب بعض 
؛ لكّنها تدخل 

ً
الصفات التي ليست من طباعنا، أصال

في حياتنا كخبرات مكتسبة. ولكّننا في مّرات أخرى 
نّدعي عن قصد ما ليس من طباعنا، وننكر عمًدا ما 

نحمله في أعماقنا من طباع.
ومن املألوف في حياة البشر أن يرتدي أشّر الناس 
أقنعة الصالح، فتحمل األلسنة ما ال ُيضمره القلب.

 ما تكون 
ً

فنحن نلّون طباعنا، لكّننا نغّيرها، وقليال
ِخداًعا  األلوان  تكون  ما  وكثيًرا   ،

ً
تجميال األلوان 
للناس وألنفسنا.

لقد أخذنا خبرة ذلك الثعلب الذي ذهب إلى »الديك« 
أن  وترّجاه  الجميل،  بصوته  معجب  ه 

ّ
إن له  فقال 

أغمض  فلّما  الحلو،  بشدوه  ليمّتعه  أمامه  يغّني 
الديك عينيه ومّد رقبته ليصيح، هجم عليه الثعلب 
وافترسه! لقد كانت طبيعة الغدر متأّصلة في داخل 
املاكر،  في قلبه  الثعلب، وشهوة االفتراس متأّصلة 

لكّن هذه الطباع اختفت وراء كلماته املصنوعة.

5- الطبع والتطّبع
إّن الطبع ميراث، نرثه بامليالد. أّما التطّبع فنصنعه 
الذي  التصّرف  أو  العمل  فإّن  هذا  وعلى  بأنفسنا. 
يماَرس عن تطّبع فهو أفضل بكثير من ذلك الذي 
يماَرس عن طبع. ولقد جئنا للحياة، لنعمل ال لنرث.. 

فالعمل ضرورة، وأساس لكياننا، ورمز لحياتنا.
 بالقيم الحسنة... على حين 

ّ
واإلنسان ال يتطّبع إال

يرث – في معظم األحيان – الخصائل غير الحميدة 
رغًما عنه، وبدون أن يكون له أّي إرادة أو رغبة في 
ولهذا،  الطبع..  في  الشّر  يكمن  السبب  ولهذا  ذلك. 
نا نشبه، أو 

ّ
صاب بالضيق عندما يقال لنا إن

ُ
أيًضا، ن

نا ورثنا عادة معّينة من فالن من أقربائنا.
ّ
إن

رة الثلج!
ُ
6- اإلنسان وك

التطّبع«. وهذا  إّن »الطبع غلب  هناك مثل يقول: 
صحيح بالنسبة إلى املّيت الحّي، فقط! أي بالنسبة 
إلى اإلنسان الذي يعيش بطبعه، ويقتات منه، وال 
يحاول أن يضيف إليه شيًئا. وهذا اإلنسان يولد كما 
هو، ويموت كما هو. ولكّن القا�سي حين يستجوب 
املّتهم، يسأله: »ماذا فعلت؟«، وليس »ماذا ورثت؟«، 
وال يحاكمه بموجب أخالق ورثها، بل بموجب أعمال 

اكتسبها من املجتمع، ومن إرادته الذاتية.
رة الثلج التي تتدحرج على ساحة 

ُ
فاإلنسان مثل ك

ق بها. وهكذا فإّن الحكم 
ّ
املجتمع، فتلتقط ما يتعل

بدء  قبل  حجمه  وليس  به،  علق  ما  يتناول  عليه 
مسيرته.

مجّرد  ليس  اإلنسان  أّن  النف�سّي  الطّب  قّرر  وقد 

وجود بيولوجّي محكوم بغرائزه، بل هو كائن اجتماعّي 
واحتياجاته  عاته، 

ّ
وتطل الشخصية،  عالقاته  له 

النفسّية.
ولذلك إّن اإلنسان الذي ال يكتسب من بيئته، ومن 
معامالته مع الناس، هو شخص سلبّي، يعيش في بيئة 
مليئة باألمور املتحّركة والثابتة، على حين يبقى هو 
ه يعيش في الفضاء، يحّده العدم من كّل 

ّ
جامًدا وكأن

جانب.

7- ملاذا كان من األفضل أن تتطّبع بنفسك؟
أخذناه  نا 

ّ
ألن منحة،  لنا  عطي 

ُ
أ رصيد  هو  الطبع 

ذ في إنفاقه.
ّ
مّجاًنا.. وكّل ما ال تتعب في جمعه ال تتلذ

أّما ما نربحه بالتطّبع فنحّس به... نشعر بوجوده... 
ه قطعة مّنا... 

ّ
نخاف عليه... نحرص على بقائه.. ألن

ه يقول لنا في كّل 
ّ
ه ثمرة َعرق جبيننا، وجهدنا.. وألن

ّ
ألن

لحظة: »هذا ما فعلت..«.
لذلك، إّن التصّرف الحميد، أو الفعل الطّيب الذي 
يتفّجر من التطّبع، مستمّر ويمنح سعادة ال مثيل لها.

8- الِعلم والتطّبع
في رأي املهدي عيد، في كتاب »القضايا املعاصرة«، 
ا، بعدما  ه إذا أردت أن تنسلخ عن والديك نفسانيًّ

ّ
أن

والكثير من مالمحك.. فعليك  منهما شكلك،  ورثت 
أن تعرف أّن التطّبع هو أنت، والتطّبع هو ما ُولدت 

لتحقيقه.
وال فضل لك على طبعك.. لكن لك كّل الفضل على 
تطّبعك.. وخصوًصا إذا أخذته عّما يحيط بك من 

خير، ووداعة، وجمال نفس، وكّل قيمة فاضلة.
وإذا كانوا قد قالوا إّن »العلم نور«، فإّن علم النفس 
ينير داخلك، فتدخل، وترمي كّل ما ال يعجبك من 

املوروث من الطباع.
ا 

ً
العلم واملعرفة والثقافة، وارث وإذا ما دخلت بحر 

ك تتخّرج فيه وأنت تحمل طباًعا 
ّ
كّل طباعك، فإن

جديدة.. أي تصبح منطبًعا بالطبع القويم.. فتصبح 
من صنع يديك.

وعلى الطريق، ال تخاف من أن تخطئ.. فإّن عاِلم 
النفس األمريكّي الدكتور ج. أ. وينتر، يقول في كتابه 
وعي«: يكفي أن نقوم 

ّ
»أطلق ما بداخلك من قوى الال

نعيد  أن  فقط،  يكفي،  لسلوكنا.  بسيط  بتعديل 
تقويم أهّمّية الخطأ ومعناه. يجب أن نفهم بوضوح 
م، وأّن الخطأ هو طريق حتمّي 

ّ
أّن الخطأ يعني التعل

للوصول إلى املعرفة والعلم.
9- وقبل أن تسير على درب التطّبع بحلّو الطباع 

ه:
ّ
وجميل الخصال، ال بّد أن تعرف أن

 »من ينتصر على نفسه« وهو تعبير قديم، يعني · 
االنتصار على الطبع.

  »من يبَق على الطبع املوروث« يِعش محكوًما، · 
كمن يحيا بأخالق الغير.

إلى ·  الطبع  يتجاوز  أن  لإلنسان  يمكن  »ال 
التطّبع« ما لم يعترف، مسّبًقا، بوجود الطبع، 

يه.
ّ
ويعلن رغبته املخلصة األكيدة في تخط

أن ·  يمكن  ال  العظيم  العبقري   »الشخص 
ه قد ق�سى 

ّ
يكون نسخة من أبيه«، وال بّد أن

على أّي طبع عائلّي ورثه، وذلك قبل الوصول 
إلى النجاح. فكّل إنسان عظيم هو كائن قائم 

بذاته.. صنع نفسه بنفسه.
 · 

ّ
أال املستحيل  ه من 

ّ
أن النف�سي  الطّب   يوضح 

يرث اإلنسان أّي �سيء.. ولكن الشخص القادر 
هو الذي يبقى على كّل ما هو إيجابّي من اإلرث 
ص من كّل ما هو سلبّي في طباعه املوروثة.

ّ
ويتخل

وخصوًصا ·  صغار،  ونحن  تجاوباتنا  معظم 
التلقائية السريعة منها، هي موروثة.  العفوية 
وفي هذه السّن يمكننا معرفة أو تمييز ما هو 
الطبع،  من  ص 

ّ
للتخل تطّبع..  هو  وما  طبع، 

والبقاء على التطّبع.
فه، · 

ّ
ا في تغّير طبعنا أو تخل تلعب اإلرادة دوًرا هامًّ

لذلك،  ومقاومة.  وضبط،  إيقاف،  قدرة  إّنها 
بعض  كبت   – كاٍف  بجهد   – تستطيع  فهي 
أن  أريد  فما  لذا  لبعضها..  والسماح  امليول، 

أكونه ال يقّل أهّمّية عّما أنا هو بالطبيعة.
 ·

10 - وخبرة أخرى: التغّير!
ا، أربعة:

ً
الناس، إذ

- فبعض الناس يعيشون على َسِجّيتهم، ويكشفون 
عن طباعهم بخيرها وشّرها.

ل من 
ّ
- وبعض الناس يتجّملون بألوان خفيفة تقل

حّدة طباعهم املستورة، متطّبعين بما تمليه ضمائر 
املجتمعات املتحّضرة.

والخداع،  الزيف  أثواب  يلبسون  الناس  وبعض   -
خفي طباعهم الخبيثة تحت أقنعة كثيفة من 

ُ
التي ت

االّدعاء والكذب.
- ويبقى من الناس نوع رابع هو أولئك الذين يتغّيرون 
طباع  إلى  الدنيئة  الشّريرة  طباعهم  فتتحّول  ا،  حقًّ
على  ذلك  فيشّع  قلوبهم  وتتغّير  رفيعة.  سامية 

وجوههم صافًيا بال قناع.

ا أفضل!
ً
ى تكون إنسان

ّ
11- حت

في نفسه عن كّل  املطلوب من اإلنسان أن يبحث 
صفة موروثة غير مستحّبة، وينزعها عنه.. يسلخها 
صنع  من  حميدة  صفة  مكانها  ويضع  جلده..  عن 

يديه، يفتخر ويعتّز بها.
املطلوب من اإلنسان أن يتجاوب مع بيئته، ويختار 
علم  أثبت  فقد  األحسن،  والطبع  األفضل  الصفة 
النفس أّن عمل الخير بدون مقابل أو غاية شخصية، 
صاحبه  على  ويعود  ويثمر،  يدوم  الذي  وحده  هو 

بالخير املضاعف.
نفعل مثل  أن  ومّني..  اإلنسان.. منك  املطلوب من 
ر 

ْ
اإلنسان األّول.. أن نتّوجه إلى مصادر الحياة الِبك

– قبل التلّوث البيئّي – لكي ننهل من الهواء، واملاء، 
بالنعومة  فنتطّبع  والغيوم...  والطيور،  والشمس، 
في األداء اإلنسانّي، بالصداقة، والوفاء، بالوداعة، 

والدفء.. بالعطاء بدون حساب.
 ،

ً
ليس سهال والصفات  باع  ِ

ّ
الط بحسن  التطّبع   إّن 

في غاية الصعوبة، ألّن سلخ ما ورثناه عن  بل هو 
ر.. لكّنه ليس 

ّ
نفوسنا، وإحالل آخر مكانه أمر متعذ

.. يحتاج إلى إيمان عظيم، وقّوة شخصية، 
ً

مستحيال
وإرادة للتغيير، واعتراف صريح باألخطاء..

ِاكتشف طباعك 
األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى     )رئيس رعّية امللكّيين الكاثوليك، حيفا(
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ا كتبُت أّول منشوِر تعميم عن 
ّ
كنُت دون العشرين ببضع سنين ملـــ

ي ال أزال أحتفظ به في ُدرج 
ّ
رمضان الكريم، ومن نافل القول أن

ربية والّتعليم 
ّ
هذياناتَي األولى، وقد كنُت، حينها، أضطلع بأمانة الت

في مجلس خّدام )شّبان( األحمدّية )الجماعة اإلسالمّية األحمدّية 
في الّديار املقّدسة\ الكبابير(، ومذ ذلك الحين أشهُد أْن جرت في 
ق في 

ّ
الّنهر مياه كثيرة.. على كّل صعيد، قريب وبعيد؛ فأرجو أن أوف

هذا املقال إلى تجاوز نف�سي، إلى ما هو جديٌد ورشيد وعتيد.
ه مّما أبقاه اإلسالم من مظاهِر ما قبَل اإلسالم، بغير تعديل ُيذكر، 

ّ
إن

عرف بشهور الّسنة الهجرّية، 
ُ
تي باتت ت

ّ
هور العربّية، ال

ّ
أسماُء الش

ب أحوال 
ّ
هور وأبعادها الّداللّية جاءت مطابقة لتقل

ّ
حيث معاني الش

العرب على مدار العام، على ُصُعد ثالثة: الّسيا�سّي\ االقتصادّي، 
 عندهم 

َ
ة

ّ
، أصناُم مك

ً
م تكْن، مثال

َ
ناخّي؛ أَول

ُ
واالجتماعّي\ الّدينّي، وامل

 وتجارة؟! فهكذا رمضان، وهو مصدر للفعل »َرِمَض«، ويعني 
ً
عبادة

اشتداد الحّر باختالف معانيه، كان شهر حّمارة القيظ في جزيرة 
العرب، وكان، دائًما، يحّل صيًفا، ألّن العرب، حينها، كانوا يعبثون 
بشهور العام، كما ال يزال يفعل، اليوم، بعض األقوام، إذ كانوا 
هور على مدار العام في 

ّ
رون( شهًرا دون شهر لتحّل الش

ّ
ون )يؤخ

ُ
َسأ

ْ
َين

 ملصالحهم الحياتّية، وهو ما ُعرف 
ً
موعدها نفسه، تقريًبا، خدمة

الجاهلّية  في  العرب  عيرة من شعائر  الشَّ �ِسيء، وهذه 
َّ
بالن وُيعرف 

ما 
ّ
حّرمها اإلسالم، حيث جاء في قوله تعالى في كتابه العزيز: »إن

فر«؛ فبتنا نشهد رمضان، إسالًما، على مدار 
ُ
 في الك

ٌ
�ِسيُء زيادة

َّ
الن

 دورة كاملة كّل 33 عاًما 
ً

العام، صيًفا وخريًفا وشتاًء وربيًعا، ُمكِمال
)بتفاوت عشرة أّيام، تقريًبا، من عاٍم إلى عام(.

ْسر 
َ
ْوم رمضان في اإلسالم، بوجه عاّم، على »ك ويقوم شهر الصَّ

ْهَوتين« )على حّد تعبير حّجة اإلسالم، أبي حامد الغزالّي، قّدس 
َ

ش
هللا سّره، في كتابه األشهر »إحياء علوم الّدين«( أو كبح ُمتعتين: 
عاّم(  بوجه  عام 

ّ
الط تناول  عن  )كناية  حم 

ّ
الل أكل  متعة  شهوة\ 

حم؛ حيث قالت العرب: »ُمتع 
ّ
حم في الل

ّ
وشهوة\ متعة إدخال الل

حم«.
ّ
حم في الل

ّ
حم وإدخال الل

ّ
حم وركوب الل

ّ
الّدنيا ثالث: أكل الل

يام – محّرمان؛  ْوم أو الّصِ فهذان الحالالن في رمضان – في حال الصَّ
هما وكّل ما اقترن بهما أو شاكلهما، وذلك بكبح الجوارح والحواّس 
عنهما، حيث يشعر الّصائم بحّر جوفه من شّدة جوع أو عطش، 
ٍء مكبوٍح بفيض َعَبِق حلول طاعة 

ْ
َبٍق أو َوط

َ
أة ش

ْ
وبحّر بدنه من َوط

من  مطّهرة  أصبحت  وروح  ونفس  جسد  في  وسالًما،  َبْرًدا  هللا، 
شوائب الّدنيا، فباتت مهّيأة الستقبال إشعاع الّنور اإللهّي، وهو 

وال. سدرة منتهى الّسعادة والنَّ
ذي 

ّ
ياُم مصدرين صريحين للفعل صام ال ْوُم والّصِ وإْن كان الصَّ

 فرٌق لغوّي 
َ
ف واإلمساك عن القيام بفعل ما، ثّمة

ّ
يفيد معنى الّتوق

يام مصدر على وزن ِفعال يفيد  فلسفّي دقيق بينهما، وهو أّن الّصِ
فريضة  معنى  بذلك  محّقًقا  واملشاركة،  املفاعلة  ومعنى  املبالغة 
ْوم – في كتاب  يام – وليس الصَّ كر الّصِ

ُ
يام في اإلسالم؛ فقد ذ الّصِ

هللا العزيز – في سياق الحديث القرآنّي عنه كفريضة أو ركن من 
أركان اإلسالم – في ثمانية مواضع، ملا يحّققه من معًنى مراٍد منه 
شرًعا، وهو الحيوّية والّتفاعلّية وبناء اإلنسان جسًدا وروًحا. أّما 
كر في القرآن الكريم مّرة واحدة، حين أمر هللا مريَم 

ُ
ْوم فقد ذ الصَّ

ي نذرُت للّرحمن 
ّ
ْوم عن الكالم: »فقولي إن – عليها الّسالم – بالصَّ

ه في اآلية نفسها يأمرها 
ّ
ا«، في حين أن م اليوَم إنِسيًّ

ّ
َصْوًما، فلن أكل

ضّر بصّحتها وبحملها، املسيح عي�سى عليه 
ُ
 ت

ّ
باملأكل واملشرب لئال

الّسالم؛ فجاء توظيف كلمة َصْوم وليس كلمة ِصيام – في هذه 
غوّي وسياقها الّداللّي؛ فكّل 

ّ
اآلية الكريمة – لعدم اإلخالل ببنائها الل

ا؛ وليس كّل َصْوم ِصياًما.
ً
ِصيام َصْوم، إذ

ياُم – أّيها األعّزة – مثلما هو رياضة روحّية هو رياضة بدنّية  والّصِ
بامتياز، وعن فوائده الّصّحّية حّدث وال َحَرَج، فصوموا يا قوُم 
رمضان  هّم 

ّ
الل غنا 

ّ
فبل فإنساًنا؛  وأرواًحا  وأنفًسا  أبداًنا  تصّحوا، 

ا ُمستطيرا. واجزنا به خيًرا كثيرا، وادفع به عّنا شرًّ

 ومعًنى وداللة، فأجبت:
ً

 في الِفْصِح، أصال
ُ

ُسئلت

بين الِفْصح في اليهودّية )»پـِيَسح«( والِفْصح في الّنصرانّية ُبْعٌد داللّي 
مشترك مستمّد من مفهوم العبور واالنتقال من حال إلى حال، ففي 
اليهودّية ُيعزى إلى ما جاء عن عبور سّيدنا مو�سى – عليه الّسالم – 
ببني إسرائيل البحر، واالنتقال من أرض العبودّية إلى أرض امليعاد؛ 
املسيح  عبور  إلى  واالنتقال  العبور  مفهوم  ُيعزى  الّنصرانّية  وفي 
ابن مريم – عليهما الّسالم – وانتقاله من املوت إلى الحياة. وأصُل 
خ« 

َ
ش

َ
َسح« أو »ف

َ
الكلمة من رحم أّمنا العربّية، ويعود إلى الفعل »ف

 آرامّية\ ُسريانّية قلنا 
ً

أي تجاوز وتعّدى. وإْن ِقيل أّن للكلمة أصوال
ونُقْل وسنظّل نقول: إّن أصل أصولها العربّية. 

..
ٌ
حكمة األسبوع: الّرُجُل أشياُء ثالثة

 
ّ

حولُته.. وما تبّقى ما هو إال
ُ
ه وكرُمه وف

ُ
: شرف

ٌ
الّرُجُل أشياُء ثالثة

ضافات أو املكّمالت الغذائّية أو كأصباغ 
ُ
ُمضافات أو مكّمالت، كامل

كافية  ا 
ً
شروط ليست  فهي  الّتجميل،  كمستحضرات  أو  عام 

ّ
الط

روط 
ّ

أو ضرورّية الكتمال الّرجولة.. ومن ُيدرْك حقيقة تلكم الش
الثة، أعاله، لخلطة الّرجولة تلك ُيدرْك وعورة املسألة؛ فكلمة 

ّ
الث

بعات الجديدة 
ّ
ا أن نجدها »في الط ، بات صعًبا جدًّ

ً
»شرف«، مثال

ا وكرًما 
ً
من املعاجم«.. فأِدم علينا – يا هللا – نعمة الّرجولة، شرف

وفُحولة..
وِلي عودة منكم إليكم أّيها األعّزة – إن شاء رّب العّزة – للحديث، 

أبًدا، عن لغتنا ونْحن.

نلتقي وإّياكم في هذه األّيام املباركة من شهر رمضان في 
، على ما يصيب 

ً
ظّل ألم شديد تعتصر له القلوب حسرة

أبناء أّمتنا العربية من حروب تحرق األخضر واليابس، 
ت شملهم تحت مسّميات 

ّ
بعد أن تفّرقت كلمتهم وتشت

أثارت أحقاًدا وضغائن في صدور الناس، لم نكن نجد 
يتفّرقوا  ولم  يفترقوا  فلم  أسالفنا؛  عند  رصيًدا  لها 
لخالف فقهّي أو ملوقف سيا�سّي أو حّتى خالف عقائدّي؛ 
»إّن هذه  كان شعارهم جميًعا  األّمة  أبناء هذه  فكّل 
كم فاعبدون«. وهذا الحال   وأنا ربُّ

ً
 واحدة

ً
أّمة أّمُتكم 

د ذلك قوله تعالى: »وال تنازعوا 
ّ
الجديد ال بّد أن ُيلقي بهذه األّمة الهزائم، وقد أك

فتفشلوا وتذهَب ريُحكم«. وقد انعكس على حال األهل في غّزة، حيث الحصار 
والجوع والفقر والقتل بمباركة مّمن يسّمون أنفسهم أقطاب هذه األّمة وحماة 
الدين. والكثير مّنا يحاول التعبير عن مشاعره وعن هذا األلم وهذه الحسرة 
ه 

ّ
بأشكال مختلفة، والبعض مّنا يلتزم الصمت. لذلك من لطائف شهر رمضان أن

شهر التكافل االجتماعّي واإلنسانّي، بل تفاعل املشاعر بين أبناء البشر جميًعا، 
فإذا كان رسول هللا »أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل 
رسول هللا حين 

َ
فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كّل ليلة من شهر رمضان، فل

يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح املرسلة«؛ فإّن الواقع يفرض على كّل صاحب 
ضمير أن يتفاعل مع أهل املصائب والكروب، فيبذل الغالي والرخيص من أجل 
أن يخّفف من ألم جوع الفقراء واملساكين واألرامل واأليتام، والذين أصبح من 
الصعب إحصاؤهم وهللا يعلمهم. ومن أجل هذا التكافل فرض رسول هللا زكاة 
رض ألّن 

ُ
 نكتفي بما ف

ّ
الفطر وفرض هللا زكاة املال، ولكّن حالنا يفرض علينا أال

ا، وهو برهان على التصديق بما أنزل هللا، وبرهان على اإليمان  باب الخير واسع جدًّ
الصادق؛ قال رسول هللا: »والصدقة برهان«، وقد كانت تطّوعات رسول هللا 
بالصدقات كثيرة؛ فقد جاء في األثر: »كان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، 
فتارة  وصدقته،  عطائه  أصناف  من  ينّوع  وكان  بلباسه؛  وتارة  بطعامه،  تارة 
بالهبة، وتارة بالصدقة، وتارة بالهدّية، وتارة بشراء ال�سيء، ثّم يعطي البائع الثمن 
والسلعة جميًعا؛ وتارة كان يقترض ال�سيء فيرّد أكثر منه وأفضل وأكبر، ويشتري 
ال�سيء فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهدّية ويكافئ عليها بأكثر منها أو أضعفها؛ 
ًفا وتنّوًعا في ضروب الصدقة واإلحسان بكّل ممكن؛ وكانت صدقته وإحسانه 

ّ
تلط

بما يملك وبحاله وقوله، فُيخرج ما عنده، ويأمر بالصدقة ويحّض عليها ويدعو 
إليها بحاله وقوله؛ فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء، وكان 
من هديه ال يملك نفسه من السماحة والندى«. ثّم أخي القارئ أختي القارئة، 
هم يعملون على التراحم بين الناس 

ّ
إذا كان البعض يقّدم الشكوى إلى العباد لعل

نا في هذا الشهر الفضيل ال بّد أن نقّدم الشكوى لرّب العباد، وال بّد لنا أن 
ّ
فإن

ه سيستجيب لنا ويجعل هذه النار التي 
ّ
ندعوه ونلّح عليه، ونحن على يقين أن

بْرًدا وسالًما على  النار  كانت  بْرًدا وسالًما على املضطهدين، كما  البشر  تحرق 
جيب 

ُ
ي قريب، أ

ّ
إبراهيم. كيف ال، وهللا هو القائل: »وإذا سألك عبادي عّني فإن

دون«؛ وهو القائل: 
ُ

هم َيْرش
ّ
دعوة الداِع إذا دعاِن، فليستجيبوا لي ولُيؤمنوا بي لعل

»وقال رّبكم ادعوني أستِجْب لكم، إّن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 
يام يتعّبد به العبد لرّبه  جهّنم داخرين«. فالدعاء أكرم عبادة بعد الصالة، والّصِ
وخصوًصا في رمضان، وقد أخبرنا الرسول فقال: »إّن رّبكم – تبارك وتعالى – 
ق أحد 

ّ
َحِيّي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يرّدها ِصْفًرا«. وقد عل

بيل 
ُ
يام، يعرفه املتضّرعون إلى هللا ق العلماء فقال: »فللّدعاء مذاق في مساق الّصِ

اإلفطار، واملنكسرون بين يديه وقت األسحار، والباكون املتباكون أمام رّبهم بعد 
طول القيام وفي أدبار األوتار، فهم يشعرون القرب من رّبهم واإلجابة من موالهم 
القريب«. فال تضّيع هذا القرب من هللا بدون أن تحمل هّم وألم أهل املصائب 
رّد دعوتهم: 

ُ
فترفعه إلى الخالق في وقت االستجابة؛ قال رسول هللا: »ثالثة ال ت

اإلمام العادل، والصائم حّتى يفطر، ودعوة املظلوم يرفعها هللا دون الغمام يوم 
القيامة، ويفتح لها أبواب السماء ويقول: بعّزتي ألنصرك ولو بعد حين«. ووقت 
السحر )عند السحور( قال رسول هللا: »ينزل هللا – عّز وجّل – كّل ليلة إلى السماء 
الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا 
ّر فأكشف عنه، حّتى ينفجر  الذي يسترزقني فأرزقه، من ذا الذي يستكشف الضُّ
الفجر«. ودعاؤك إلخوانك من البشر من أبواب الخير التي ُدعينا إليها في رمضان 
من ِقبل رّبنا، كما جاء في الحديث: »إذا كان أّول ليلة من شهر رمضان ُصّفدت 
تحت أبواب 

ُ
قت أبواب النيران فلم ُيفتح منها باب؛ وف

ّ
ل
ُ
الشياطين وَمَرَدة الجّن، وغ

الجّنة فلم ُيغلق منها باب؛ وينادي مناٍد: يا باغي الخير أقبل؛ ويا باغي الشّر أقصر، 
وهلل ُعَتقاء من النار وذلك كّل ليلة«.   

الشيخ رشاد أبو الهيجاء
)إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي(

لطائف رمضان  َصْوٌم أم ِصيام؟
ُ
َرمضان

َ
أ

وأشياُء أخرى..

من األدب الساخر f O �U �œ  Ë   d �≈©ÕÓd³A*«Ë W ÒO�UF�UÐ®

· فرحت إسرائيل العطا هللا وأمريكا الترامب يوم 14 الجاري 

ظّنوا أّنهم حّققوا النصر على  بفتح سفارتهم في القدس · 

ه والعربي واإلسالمي والفلسطيني · لكن كم ألف 
ّ
العالم كل

فلسطيني في غّزة، والضّفة، والداخل، خّربوا عليهم فرحتهم.. 

كّل وسائل اإلعالم في العالم اهتّمت باملسيرات السلمّية   ·

مثيل..  إلها  ما  واسعة  تغطية  وعملت   · للفلسطينّيين.. 

ل 
ّ
اإلعالم اإلسرائيلي واألمريكي هل وأهملت فتح السفارة.. · 

أّما   · وطّبل، وزّمر، وما طلع لهم غير كم دقيقة إعالم.. 

اإلعالم العربي!! والعالمي كانت تغطيته لساعات..  · وشافوا 

في اإلعالم سقوط 60 شهيد.. و2700 جريح.. مثل في املّرات 

السابقة.. ·  لكن فلسطين ما بتعّد باألرقام، ال الشهداء وال 

الجرحى، وحّتى األسرى..  · مش مهّم العدد.. املهّم التضحية..  

· واستطاعت فلسطين تخّرب فرحة السفارة أمام العالم..  

· هذا اسمه تخريب سلمي صحيح..

أبو إلياس

خّربوا فرحتهم



ملحمۀ شقف
بادارة: شربل مطر

3كغم

1كغم

4كغم

1كغم

1.5 كغم
₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

1.5 كغم

1.5 كغم

فخاد  دجاج طازجدجاج  طازج

شنيتسل  دجاج نظيفجنحان  دجاج طازجقرامي  دجاج طازج

فخاد مّسحب طازج صدر  دجاج طازج
(برغيوت)

عجل مفروم  ناعم

كفته مع بصل وبقدونسعجل للروستو او لنب امهلحم عجل للطبخ

شوارما عجلعجل مفروم  خشن

1.5 كغم
₪ 99

1.5 كغم

1.5 كغم

₪ 1290
4كغم4كغم6كغم

₪ 99₪ 99₪ 99

₪ 99
4كغم

₪ 50



الجُمعة 18 اّيار 362018

مقابلة أجراها: الشاعر واإلعالمّي حاتم جوعّيه

من  عائلة  إلى  ينتمي  حازم،  أحمد  املعروف  اإلعالمي 
أنهى  لبنان،  إلى   48 نكبة  في  تهّجرت  صّفورية  بلدة 
حافة اللبنانية،  دراسته في بيروت، وعمل فترة في الّصِ
فيها،  وأقام  أملانيا  في  العليا  دراساته  أكمل  بعدها 
الشرق  لشؤون  محّرًرا  طويلة  سنوات  عمل  حيث 
األوسط في وكالة األنباء األملانية، ونشرت له صحف 
التقارير  العديد من  أملانية  أسبوعية  ت 

ّ
يومية ومجال

بامِلنطقة. عمل اإلعالمّي أحمد  ق 
ّ
واملقابالت التي تتعل

حازم مديًرا ملكتب »الصّنارة« في برلين. وشغل منصب 
النصراوية،  الداخل«  »عرب  صحيفة  تحرير  رئيس 
وكان يقّدم البرناَمج التلفزيونّي )من الــ 48( في فضائية 
 لصحيفة »الرأي 

ً
سطينية، كما عمل مراسال

َ
»مًعا« الِفل

 لفضائيَتي »البابلية« 
ً

العاّم« اليومية الكويتية، ومراسال
حازم  أحمد  اإلعالمّي  يكتب  العراقّيتين.   « و«التغيير 

ية وعربية. 
ّ
مقاالت في مواقع  وصحف محل

حافّي  واإلعالمّي املخضرم أحمد حازم...  *األستاذ الّصِ
حافة؟ ملاذا اخترت مهنة الّصِ

ــــــ  في الحقيقة كان والدي يريدني أن أدرس الشريعة 
ألّن  ذلك  رفضت  لكّني  السعودية،  في  اإلسالمية 
حافة  كانت هوايتي منذ صغري، وقد كبرت هذه  الّصِ
املهنة معي ورأيت نف�سي قادًرا على دراسة هذه املهنة 
وقال  حافة  الّصِ دراسة  والدي  ورفض  فيها.  والنجاح 
حافة رقص  لي »شو الناس بدها تحكي عّنا« وكأّن الّصِ
يت هذا األمر بنف�سي 

ّ
رون. وتول

ّ
شرقّي، هكذا كانوا يفك

م حّتى أنهيت الدراسة في بيروت. 
ّ
وصرت أشتغل وأتعل

أهّم ِصحافة حّرة في  اللبنانية،  حافة  الّصِ في  وعملت 
الوطن العربّي.

* أنت ِصحافّي وكاتب أشهر من نار على علم. كيف تقّدم 
وتعّرف نفَسَك لجمهور القّراء؟

حافّيين العرب في  ـــــــ  لقد تّم انتخابي  رئيًسا لجمعية الّصِ
حافّيين األملان، وعضو  حاد الّصِ

ّ
البالد، وأنا عضو في ات

ني ِصحافّي دولّي، 
ّ
حافّيين، أي أن حاد الدولّي للّصِ

ّ
في االت

التقيت قادة ووزراء وكبار السياسّيين، على الصعيدين 
العربّي والعالمّي، وزرت معظم دول العالم، وال سّيما 
جميع الدول العربية واألوروبية، بما فيها دول إفريقية، 
حافّي على دول األزمات، مثل  زت في عملي الّصِ

ّ
كما رك

عالقات  وأقمت  والجزائر.  والسودان  واليمن  العراق 
السياسية  سطينية 

َ
الِفل القيادات  جميع  مع  متينة 

والعسكرية، كما أجريت مقابالت عديدة مع شخصّيات 
والتقيت  وإفريقيا.  وآسيا  أوروبا  في  سياسية معروفة 
والعراق  ومصر  لبنان  في  بارزة  سياسية  شخصيات 
وتونس واألردن وسورية والجزائر واليمن وقطر وليبيا 

والسودان، وغيرها.
*هل باإلمكان ذكر أسماء بعض هذه الشخصيات؟

سطينّي الراحل 
َ
ـــــــ نعم بكّل سرور. التقيت الرئيس الِفل

الكريم  عبد  األردنية  الحكومة  ورئيس  عرفات،  ياسر 
الكباريتي، ووزير خارجية اليمن أبا بكر القربي، والزعيم 
الخارجية  ووزير  الترابي،  حسن  الراحل  السوداني 
العراقّي عبد الجّبار الدوري، والرئيس اللبنانّي األسبق 
سليمان فرنجية؛ وأعتّز كثيًرا بلقاء لي مع الزعيم اللبنانّي 
الراحل كمال جنبالط، والسيا�سّي املصرّي املعروف د. 
رفعت سعيد. والتقيت، أيًضا، صالح املختار، مستشار 
ا من  الرئيس العراقّي السابق صّدام حسين،  والكثير جدًّ
الشخصيات األخرى التي ال يتيح لي املجال التطّرق إليها 

إلى  أحتاج  ي 
ّ
ألن عنها،  والحديث 

صفحات. 
أدبّية  شخصّيات  هناك  وهل   *

حافية؟ التقيتها في حياتك الّصِ
الشعر  عمالقة  إلى  إضافة  ـــــ 
درويش،  محمود  سطينّي؛ 

َ
الِفل

الدين  وعّز  القاسم،  سميح 
الشاعرين  التقيت  مناصرة، 
العراقيين الكبيرين، محّمد مهدي 
كان  ه 

ّ
ألن براغ،  في   – الجواهري 

ا خارج العراق، وعبد الوّهاب  منفيًّ
كان  ه 

ّ
ألن عّمان،  في   – البياتي 

ا أيًضا. كما التقيت الشاعر  منفيًّ
فخًرا  وكان  اللبنانّي سعيد عقل. 

لي أن ألتقي الشاعر الكبير الراحل نزار قّباني في بيروت، 
رشيد،  فوزية  خليجيا  املشهورة  البحرانّية  واألديبة 
والشاعر الراحل صاحب األغنية الشعبية والوطنية، 
وكثيرين  عطّيات؛  وزوجته  األبنودي،  الرحمن  عبد 
رين مصرّيين 

ّ
غيرهم من الوطن العربي. كما التقيت مفك

كباًرا، مثل نصر حامد أبي زيد ومحمود أمين العالم. 
*وماذا عن الوسط الفّنّي؟

في العالم العربّي،  ا من الفّنانين   التقيت الكثير جدًّ ــــــ 
في  التقيته  الذي  األطرش،  فريد  املثال:  سبيل  على 
الحليم  وعبد  بيروت في ضاحية الحازمية،  في  منزله  
حافظ ومحّرم فؤاد، واملطربة العزيزة على قلبي سميرة 
شوقي  فريد  املصرّي  ل 

ّ
املمث أيًضا،  والتقيت،  توفيق. 

مع زوجته هدى سلطان، كما التقيت املخرج املصري 
علي بدرخان وزوجته السابقة سعاد حسني في بيته في 
أن أذكر  أيًضا،  لي،  القاهرة في شارع الهرم. وهنا ال بّد 
ي عشت في 

ّ
وبما أن رحمها هللا.  »الّصّبوحة«  لقائي مع 

بنانّيين الكبار، 
ّ
بيروت فقد التقيت جميع الفّنانين الل

لين ومطربين؛ مثل فيروز والراحل وديع الصافي 
ّ
من ممث

ونصري شمس الدين. والتقيت الفّنان الكبير دريد لّحام 
عبدو،  محّمد  السعودي  املطرب  وأيًضا  دمشق،  في 
طبًعا التقيت مطربين  ا غيرهم.  كثيرين جدًّ وعمالقة  
وربيع  ني، 

ّ
مثل عا�سي الحال من الجيل املا�سي أيًضا، 

الخولي الذي زارني في بيتي في برلين.
*عملَت في وسائل إعالمّية في دول عربّية وأوروبّية، في 

حافّية اهتممت؟ أّي املواضيع واملجاالت الّصِ
زة على امللّفين 

ّ
اهتماماتي مرك في الحقيقة كانت كّل  ـــــــ 

حافة  الّصِ في  كتاباتي  فكّل  واإلسرائيلّي،  سطينّي 
َ
الِفل

أّما الصحف  األملانية كانت تدور حول هذا املوضوع. 
التي كنت أكتب لها في دول عربية فكنت أتناول فيها 
سطينّي. 

َ
الِفل املوضوع  أهّمها  لكن  مختلفة،  مواضيع 

وكذلك الحال في عملي كمراسل تلفزيونّي.

* ما هي أهّم اإلنجازات التي حّققتها في مجال اإلعالم؟
ـــــــ  في الحقيقة هناك إنجازات عديدة حّققتها في حياتي 
حافية، لم يستطع أحد عندنا في الداخل تحقيقها.  الّصِ
سطينّي يزور السودان 

َ
فأنا أّول ِصحافّي من الداخل الِفل

ويجري لقاء مع الزعيم السوداني الراحل حسن الترابي، 
وأّول ِصحافّي يزور العراق ويجري مقابالت مع قادة كبار 
فيها، لدرجة أّن إذاعات عربية تطّرقت إلى زيارتي للعراق 
وفي مرحلة ما بعد  الذي زرته في عهد صّدام حسين، 
من الداخل يتلّقى دعوة  وأّول ِصحافّي  صّدام حسين. 
لزيارة الجزائر ويكتب تقارير من هناك. وأنا أّول ِصحافّي 

والهرسك،  البوسنة  في  املدّمرة  الحرب  بتغطية  يقوم 
ي أّول ِصحافّي 

ّ
التي ذهب ضحّيتها آالف املسلمين. كما أن

يكتب من اليمن. وعلى الصعيد الدولّي كان لي الشرف 
آي«  بي  »إن  اسمها  أسبوعية  أملانية  مجلة  تنشر  أن 
سطينّيين تحت االحتالل، 

َ
الِفل لي عن األطفال  تقريًرا 

سطينية 
َ
ِفل لطفلة  صورة  وكان  لها،  ا 

ً
غالف اختارته 

بالكوفية، وكان ذلك عام 1985. هذه املجلة كانت توّزع 
ا.  حوالي مليون نسخة أسبوعيًّ

ك تعّرضت للخطف في بغداد. ما مدى صّحة 
ّ
*ُيقال أن

ذلك؟
وبولندا  السودان  في  محّتم  ملوت  تعّرضت  أنا  ـــــــ 
في  أنقذتني.  هللا  رحمة  لكّن  والهرسك،  والبوسنة 
العراق رأيت املوت بعيني، أيًضا. كان ذلك عام 2004 
وتماًما في الذكرى األولى لسقوط بغداد. كنت وقتها في 
وجة بموافقة 

ّ
زيارة للعراق. سافرت من بغداد إلى الفل

الجهة التي كانت تستضيفني، حيث كان برفقتي مرافق 
خاّص. وكان الهدف من الزيارة تغطية األحداث هناك. 
وعندما وصلنا مفرق »الكرمة« على بعد حوالي 12 كلم 
وجة، نزلت من السّيارة اللتقاط صورة  آللّية 

ّ
من الفل

أمريكية محروقة. وهذه امِلنطقة معروفة بأّنها ِمنطقة 
إلى ظهري.  بأّن سالًحا يصّوب  جأة شعرت 

َ
للسّنة، وف

ح: »ِسر أمامي بدون حركة وال تلتفت«. 
ّ
وقال لي املسل

مان. سألني 
ّ
وصلنا إلى سّيارة قديمة فيها شخصان ملث

أحدهما: من أين أنت؟ فقلت له على الفور: »أنا من 
ح 

ّ
سطينّيين«، فنظر إلى زميله ثّم أمر املسل

َ
إخوانكم الِفل

وجهه،  ثام عن 
ّ
الل وأماط  السالح عن ظهري،  بإبعاد 

صّدام  أنصار  من  املجموعة  هذه  أّن  عرفت  حيث 
حسين. وتركوني وشأني. وهذه قّصة طويلة ال مجال 

لسردها كاملة، وقد رويتها باختصار.     
* ما الذي يدفعك للمخاطرة بحياتك؟ 

حافّي امللتزم بمبادئه وأخالقه اإلعالمية ال يتوانى  ـــــ الّصِ
للقارئ،  ما هو ممّيز  لتقديم  كّل جهد  بذل  في  لحظة 
ويجب  له.  متوافرة  اإلمكانية  كانت  إذا  خصوًصا 
ا إلى املخاطر، بقدر ما يجب التفكير في  يًّ

ّ
عدم النظر كل

حافّي هو  اإلنجازات التي تقّدم للقارئ، وبالتالي فإّن الّصِ
ا لم  الوسيلة الوحيدة بين القارئ والحدث. وأنا شخصيًّ
حافّي، بل كان  ر يوًما في أّي خطر خالل عملي الّصِ

ّ
أفك

كّل هّمي أن أعطي صورة واقعية لكّل حدث عشته وكّل 
تجربة مررت بها. وهذا بالفعل ما قمت به.

*وهل الحقيقة تستدعي كّل هذه املخاطرة؟
صحيحة  معلومات  عن  البحث  فإّن  بالتأكيد،  ــــــ 
مخاطرة،  إلى  ويحتاج  شاّق  عمل  هو  إليها  والتوّصل 
الحقيقة  عن  والبحث  الصراعات.  دول  في  خصوًصا 

. فكتابة تحليل عن وضع 
ً

في مكانها ليس أمًرا سهال
ما خارج مكان الحدث ينجم عن تقديرات خاّصة 
واالعتماد على آراء الغير، لكّن ذلك يبقى في إطار 
التخمين للوضع. والتقدير ال يمكن أن تكمن فيه 
ا منها، وفي كثير  ما جزء بسيط جدًّ

ّ
حقيقة كاملة، وإن

من األحيان يخلو التقدير حّتى من هذا الجزء. وما 
ا خالل تجاربي كان عبارة  توّصلت إليه أنا شخصيًّ
وإخالص  بأمانة  بنقلها  قمت  واقعية  صورة  عن 
إلى القارئ، وتركت له الحكم على مجريات األمور 

هناك. 

بمستوى  مقارنة  ّية 
ّ
املحل حافة  الّصِ في  رأُيك  *ما 

حافة واإلعالم خارج البالد؟  الّصِ
ا، مع احترامي ملؤّسسات إعالمية  ــــــ الفرق شاسع جدًّ
املشكلة   أّنها ال تتجاوز أصابع اليد. 

ّ
إال تحترم نفسها، 

عندنا في الداخل أّن غالبية أصحاب وسائل اإلعالم ال 
عالقة لهم باإلعالم، وال يفّرقون بين الجّيد وغير الجّيد. 
تصّور – على سبيل املثال – أّن أحد املواقع عندنا نشر 
ا وهو 

ً
ا مضحك

ً
إعالًنا عن حاجته ملراسل، ووضع شرط

أن يكون في حيازة املراسل سّيارة. فأّي ِصحافة هذه؟! 
وقرأت في إعالن آخر عن طلب مراسل مع شرط إنهاء 
إهانة  هذا  أليس  األقّل.  على  عشر  الحادي   

ّ
الصف

العالم  في  سّيما  وال  النامية،  الدول  في  حافة؟!  للّصِ
حافة  الّصِ في  العمل  شخص  أّي  يستطيع  ال  العربّي، 
بدون شهادة تثبت عالقته باإلعالم )شهادة جامعية أو 
معهد عاٍل(، ولذلك أقول إّن نسبة املهنّيين الحقيقّيين 

ا. في مجال اإلعالم في الداخل نسبة ضئيلة جدًّ
ووسائل  كثيرة  مكتوبة  إعالم  وسائل  هناك  ولكن   *
منها الخاّصة ومنها الرسمّية،  إعالم مسموعة ومرئّية، 

ويعمل فيها العديد من األشخاص، كيف تفّسر ذلك؟
هناك عشرات املواقع  األهّمّية ليست لكثرة العدد.  ــــــ 
وال  تجارية  بدكاكين  أشبه  غالبّيتها  لكن  اإللكترونية 
هذه  في  يعملون  موظفون  هناك  باإلعالم.  لها  عالقة 
ا.  وليس بالضرورة أن يكون املوظف ِصحافيًّ املواقع، 
حافّي يجب أن يكون خّريج جامعة  بالنسبة إلّي فإّن الّصِ
هناك  أو خّريج معهد إعالم. صحيح أّن  حافة،  في الّصِ
لكّنها لم تصل بعد  إذاعة خاّصة في مجتمعنا العربّي، 
إذاعات  إلى  قياًسا  ا،  مهنيًّ قوّية  إذاعة  مستوى  إلى 
كان  وإذا  اإلدارة.  إلى  يعود  والسبب  العربّي،  العالم 
تكون  فكيف  باإلعالم  له  عالقة  ال  اإلذاعة  صاحب 
اإلذاعة ناجحة. وعندما يقّدم الكثير من العاملين فيها 
سبب بقاء  إّن  استقاالتهم فالسبب يكمن في اإلدارة. 
هذه اإلذاعة يعود إلى كونها الوحيدة في املجتمع العربّي، 
وقد يكون هناك أسباب أخرى، وعلى كّل حال ال يهّمني 

هذا األمر. 
*حّدثنا عن أعمالك األدبّية..

»سياسّيون  وهي:  كتب،  أربعة  اآلن  حّتى  أصدرت  ـــــــ 
نشر  دار  عن   ،2000 عام  صدر   الذي  ومواقف«، 
لبنانية في مدينة بريمن بأملانيا، ثّم أصدرت في الناصرة 
 2005 وعام  بغداد«،  إلى  »الطريق  كتاب   2002 عام 
شاهد  انطباعات  العراق..  إلى  الرعب  »رحلة  كتاب 
كتاب »شاهد عيان على   2011 عيان«، وصدر لي عام 
على  اآلن،  وأعمل،  من قتل ناجي العلي«.  ممارساتهم.. 
تهّجرت  سطينية 

َ
ِفل عائلة  عن  تتحّدث  رواية  إصدار 

عام 48 إلى لبنان، وأتحّدث في هذه الرواية عن الوضع 
سطينّي املأساوّي في لبنان.

َ
الِفل

حافّية: الكاتب اإلعالمّي الدولّي املعروف أحمد حازم يتحّدث عن حياته الّصِ

 والدي أراد أن أدرس الشريعة اإلسالمّية فرفضت ودرست اإلعالم في بيروت
حافّي لكّن رحمة هللا أنقذتني * ِاختطفوني في  * أنا أّول ِصحافّي من الداخل يزور العراق والسودان والجزائر  * تعّرضت للموت مّرات عديدة خالل عملَي الّصِ

حافة سطينّي أفرجوا عّني * غالبّية املواقع اإللكترونّية عندنا دكاكين تجارّية ال عالقة لها بالّصِ
َ
ي ِفل

ّ
العراق وعندما عرفوا أن
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اإلعالميّ أمحد حازم

جيش  يرتكبها  مجازر  شعبها.  وُيقتل  تحاَصر  غّزة 
لهم  ذنب  ال  مواطنين  بحّق  اإلسرائيلّي  االحتالل 
كرامتهم.  وعن  أرضهم  عن  يدافعون  أّنهم  سوى 
أنواع  أبشع  يمارس  اإلسرائيلّي  القتل  جيش 
اإلرهاب ضّد الغّزّيين بدون وازع من ضمير. حوالي 
ا سقطوا منذ يوم االثنين األخير،  سّتين شهيًدا غّزيًّ
وقرابة ثالثة آالف جريح، بعضهم في حال الخطر. 
جيش إسرائيلّي محتّل مدّجج بالسالح، يستخدم 
سطينّيين 

َ
أبشع أنواع القمع واالضطهاد ضّد الِفل

في غّزة. قّناّصة إسرائيلّيون يقتلون الغّزّيين على 
طريقة قتل األمريكّيين للهنود الحمر.

بنظر  هو  وأرضه  نفسه  عن  غّزة  شعب  دفاع 
البيت  علينا  طلع  ولذلك  عنف.  األمريكّيين 
األبيض في بيان يقول فيه: »ال يوجد تبرير للتهّور 
بدعوتها  حماس،  أبدتهما  ذين 

ّ
الل مباالة 

ّ
والال

يعّرضهم  الذي  العنف  في  االنخراط  إلى  الناس 
األمريكية  اإلدارة  من  ع 

ّ
نتوق ال  مرّوعة«.  ملخاطر 

غير مساندتها لالحتالل اإلسرائيلّي، فكّل ما يفعله 
سطينّيين عمل 

َ
نتنياهو من أعمال إرهابية ضّد الِفل

سطينّي 
َ
مشروع بنظر األمريكّي، وكّل ما يفعله الِفل

من أجل الدفاع عن نفسه عنف وإرهاب بنظر 
البيت األبيض. حّتى وزير الخارجية األمريكّي يرى 
أّن »إلسرائيل الحّق في الدفاع عن نفسها«. كيف 
املعتدي  نفسه؟  عن  يدافع  أن  للمعتدي  يمكن 
ويجرح  يقتل  فالذي  قاتل.  إرهابّي  هو  اإلسرائيلّي 
املئات مجرم، وجنود جيش االحتالل اإلسرائيلّي 
ما 

ّ
كل سطينّي 

َ
الِفل بإبادة  مختّصون  قتل«  »جنود 

نوا من ذلك. 
ّ
تمك

سطينّي، محمود 
َ
الِفل بالرئيس  املفروض  كان من 

ا ُيشار إليه بالبنان، 
ً
عّباس، أن يّتخذ موقًفا مشّرف

الشوارع  في  ُيذبح  شعبه  يرى  قائد  موقف  أي 
الرئيس؟  فعل  ماذا  لكن  شيًئا.  ويفعل  فيتحّرك 
لقد أعلن الحداد الرسمّي ثالثة أّيام. ما شاء هللا 
رت فيه؟ »يا عيب 

ّ
عليك يا أبا مازن. هذا كّل ما فك

من  ع 
ّ
نتوق ماذا  ولكن  رئيس«!  هيك  على  الشوم 

رئيس صّرح قبل أّيام بأّن »قتل النازّيين الجماعّي 
في  املالّية  أنشطتهم  نتيجة  كان  األوروبّيين  لليهود 
تراجع  ثّم  شابهها«،  وما  رافة  والّصِ الربا  أعمال 
بسرعة واعتذر في اليوم التالي. »إذا ما بتكون قّد 
في  الوقاحة  ساكت«.  يك 

ّ
خل مازن  أبو  يا  كالمك 

ه طالب املجتمع الدولّي بإدانة عّباس على 
ّ
نتنياهو أن

تصريحه، بينما يرفض إدانة العالم إلسرائيل على 
املجازر التي يرتكبها جيش االحتالل اإلسرائيلّي ضّد 

سطينّيين. فهل توجد وقاحة أكثر من ذلك؟
َ
الِفل

سطينّي ال يعاني من ممارسات الحقد 
َ
الشعب الِفل

األعمى لقادة إسرائيل فقط، بل ابتاله هللا بقيادات 
فاق 

ّ
ات بعد  سّيما  وال  مصائبه،  زادت  سياسية 

سطينية تتمّتع بحنكة 
َ
أوسلو. ولو كانت القيادة الِفل

وافقت  ملا  قليلة  سياسية 
فاق أوسلو الذي لم 

ّ
على ات

سطينّيين سوى 
َ
يجلب للِفل

دام  وما  والدمار.  الخراب 
فقد  ُيذكر  بال�سيء  ال�سيء 
سطينّي 

َ
الِفل القائد  أخبرني 

الراحل، محّمد عودة )أبو 
ياسر  الراحل  بأّن  داود(، 

األّيام  في  تيتو،  اليوغسالفّي،  الزعيم  زار  عرفات 
األخيرة قبل وفاته عام 1980، حيث قال لعرفات: 
»إّياكم واالعتراف بإسرائيل أو التصالح معها وأنتم 
فاق أوسلو جاء بعكس 

ّ
في موقف الضعف«. لكن ات

سطينّي – وال سّيما في 
َ
نصيحة تيتو، والشعب الِفل

سطينية.
َ
غّزة – يدفع ثمن غباء القيادة الِفل

ه خالل مشاركة 
ّ
وعلمت من )أبو داود(، أيًضا، أن

نيلسون  الزعيم  تنصيب  مراسم  في   عرفات 
ا  مانديال، كأّول رئيس أسود ومنتخب ديموقراطيًّ
لجنوب إفريقيا، عام 1994، نصح مانديال عرفات 
ام إسرائيل وعدم 

ّ
خاذ الحيطة والحذر من حك

ّ
بات

حقة على 
ّ

تصديقهم بتاًتا. وما جرى في السنوات الال
سطينّي مع إسرائيل كان ضّد نصيحة 

َ
الصعيد الِفل

من  يعاني  سطينّي 
َ
الِفل الشعب  يزال  وال  مانديال. 

فاقات الذّل والتنسيق مع إسرائيل.
ّ
ات

بيانات  سوى  عنها  يصدر  لم  العربية  األنظمة 
يتعّرض  الذي  الشعب  وكأّن  وإدانة،  استنكار 
ه شعب ال يستأهل أكثر 

ّ
ا أو أن للوحشية ليس عربيًّ

من  وخالية  إحساس  بدون  أنظمة  اإلدانة.  من 
امها 

ّ
حك ضمائر  »متمسحة«،  أنظمة  اإلنسانية. 

غائبة وعقولهم مجّمدة، وأجسادهم مجّرد دًمى 
ر قول الشاعر العراقّي، 

ّ
يحّركها األمريكّي. وهنا أتذك

القادة  إلى  وّجهها  له  قصيدة  في  النّواب،  مظّفر 
ر، أيًضا، 

ّ
العرب: »أوالد القـ... ما أوقحكم«. وأتذك

ما قاله الراحل نزار قّباني في قصيدة له: »والقدس 
أيًضا:  وقوله،  تتفّرجون«؛  وأنتم  الغزاة  يحرقها 
»أريد أن أقول للعرب... فالعار يغسلكم من رأسكم 

حّتى الحذاء«. 
 غير عربية أظهرت تضامنها بالقول 

ً
لكّن هناك دوال

والفعل مع غّزة، بخالف األنظمة العربية. فالرئيس 
من  سطينية 

َ
ِفل أكثر  ه 

ّ
أن أظهر  أردوغان،  التركّي، 

عّباس؛ فقد أعلن خالل زيارته إلى بريطانيا: »سترّد 
تركيا على هذا بقسوة، وقد استدعينا سفيرينا من 
واشنطن وتل أبيب للتشاور، وندعو النعقاد قّمة 
مة التعاون اإلسالمّي، كما نقترح عقد 

ّ
طارئة ملنظ

اجتماع طارئ ملجلس األمن التابع لألمم املّتحدة«. 
خذت دولة جنوب إفريقيا وجمهورية إيرلندا 

ّ
وقد ات

الخطوة نفسها، حيث قامتا بسحب سفيريهما من 
تل أبيب.

ى من 
ً
سطينّي ُيراق في شوارع غّزة على مرأ

َ
دم ِفل

العالم، وأنظمة عربية تتفّرج على مشاهد القتل 
بدون َحراك. كان هللا في عون أهل غّزة.

جاح!!!
ّ
ُل رافعة الن

َ
ش

َ
الف

رشدي املاضي

أجّدد  أو  ضيف 
ُ
أ ال  ني 

ّ
أن ّك 

َ
ش أدنى  يساورني  ال 

نا نتجّرع في هذا الّزمن 
ّ
للكثيرين، حين أسّجل أن

الكسيح ثقافة منزوعة الدسم، فاقدة مناعتها، 
ُمصابة باألنيميا...

ِمَن  االستثنائية  العطاءات  أقصد  ال  أنا  طبًعا، 
والدتها  وتجيء  جاءت  التي  سمة  الدَّ اإلبداعات 
واّدعاء  اليقين  أوهام  من  ُمحّررة  ِسماًنا،  سبًعا 

رج�سّي وانغالق الُهوّية...
ّ
املعصومّية والورم الن

في  مضجعي  ويقّض  عليَّ  ُيلّح  الذي  والّسؤال 
املجّردة  املفاهيم  عليه  واقع، سطت  مثل هكذا 
وإيثار  ب  والتجنُّ االحتراز  عادات  فيه  وتفاقمت 

المة )حايد عن ظهري بسيطة( هو:  السَّ
هل يوجد بعد مكان أقول فيه:

وللقوّي 	  سحاق 
ْ
ان للّضعيف  الفشل 

نقطة انطالق... كي أجعل من الفشل 
رافعة ودافًعا للّنجاح؟!!!

 هدهدي 
َ
ة

َ
ق

ْ
ير في ِتيِه السؤال رف وحّتى ال أواِصل السَّ

خبة من العلماء األمريكّيين 
ُ
يتيم البئر... عدُت إلى ن

الذي  الذاتّي  الّتأّمل  أثير 
َ
ت بتحليل  قاموا  الذين 

يقوم به األفراد بعد عدد من اإلخفاقات املْهنّية 
والحياتّية... مدى تأثيرها على مستقبل البشر...

فإذا بكوكبة من علماء جامعة روتجرز يتوّصلون 
إلى أّن تحليل إخفاقات املا�سي يساعد اإلنسان 
للتحّديات  صّدي  التَّ في  األداء  تحسين  على 

الجديدة...
د األبحاث أّن علماء الّنفس ينصحون 

ّ
وعليه... تؤك

العمل  في  إلخفاقات  تعّرضوا  الذين  األشخاص 

أن  اليومية،  الحياة  أو 
يبُقوا في ِمزاج جّيد... ألّن 
الدراسات  من  العديد 
اهتمام  أّن  أظهرت 
بمشاعره  اإلنسان 
الّسلبّية،  وأحاسيسه 
التأّمل  خالل  من  وذلك 

أو  اليوغا(،  )ممارسة 
دفتر  في  منهم  كّل  مع  ما حصل  تدوين  بوساطة 
نتائج  إلى  يؤّدي  »األخضر«،  اليومّي  رات 

ّ
املذك

إيجابّية...
أّن وْصف ومراجعة  للباحثين  تبّين  ُه 

ّ
ملاذا؟!!! ألن

ر«، 
ّ
»التوت الن من مستوى 

ّ
ُيقل املا�سي  إخفاقات 
هرمون الكورتيزول...

لون من نتائج 
ّ
حل

ُ
ولتأكيد ما ذهب إليه الباحثون امل

إحداهما  املتطّوعين،  من  مجموعتين  اختاروا 
دفتر  في  إخفاقاتها  تفاصيل  بالّتفصيل  سّجلت 
أو  تأَبه  لم  الثانية  املجموعة  بينما  اليومّيات، 

...
ّ
ط

َ
قنّية، ق تلتفت لهذه الّتِ

أّن  وجدوا  حين  العلماء  من  أحد  ُيفاجأ  لم 
إيجابّية  بروح  تمّيزوا  األولى  املجموعة  أعضاء 
ر، وكانوا، 

ّ
لسبب انخفاض مستوى هرمون التوت

ة 
ّ
تهم املستقبلّية بدق در على تحليل َمَهمَّ

ْ
أيًضا، أق

وتنفيذها بروح عالية...
في  الثانية  املجموعة  نصيب  الفشل  كان  بينما 

زمة لتنفيذ مهاّمهم الجديدة...
ّ

إيجاد القدرة الال
ا\ قويًّ يكون\تكون  أن  قّرر\ت  ْن 

َ
مِل الخير  صباح 

ّية ليعجن\لتعجن حّتى بأحزانه\ها رغيًفا بقمح 
مس الجائعة...

ّ
عينيه\ها، ليطعم\لتطعم الش
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ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

سطينّي ُيراق في شوارع غّزة 
َ
الّدم الِفل

ى من العالم
ً
على مرأ

وكم هو جميل أن ينبثق جفناك على احلياة، لتقشع 

وتلك  داخلك،  الراكدة  األوجاع  كّل  ميحو  شخًصا 

شخص  كّل  في  املتكّورة  والبائسة  السّيئة  األمور 

تصادفه في حياته، دومنا اكتراث؛ قريًبا أم غريًبا 

كان؛ فجّدتي ال جتيد التمييز بني قريب أو غريب، 

غامرة  السماء،  إلى  كّفيها  باسطة  دائًما  فتراها 

اجلميع بدعائها، بسخاء

حلّبها  قلبها،  لطيبة  مثيل  فال  نظيًرا؛  له  أَر  لم 

وللكثير  لشفافّيتها،  اجلميل،  لسخائها  اجلميع، 

من خصالها التي يعجز اللسان عن ذكرها.

نعم! إّنها جّدتي، إّنها أشبه بأسطورة في هذه احلياة، 

ما  حولي..  من  العالم  يضعف  حني  قّوتي  كانت 

أعظمك جّدتي؛ فكّلما سقطت السقوف من فوقك 

حملتها بيديك وجتاوزت أّي صعاب مشعشعًة دوًما 

في زوايا األمل؛ فقد كان اإلصرار هو دربك حني 

بتعبك  بإنشاء مخبز  فقمت  لك: ال؛  احلياة  قالت 

رزق  مصدر  مجّرد  يكن  لم  مخبز  الشخصّي، 

للطعام، بل كان منتًدى للخير؛ فالدعاء كان دوًما 

حليف شفتيك لكّل مشتٍر وزائر..

كّل  في  لكّنك  إسقاطك  حاولت  احلياة  أّن  شّك  ال 

وجه  في  وتبتسمني  بجبروتك  تنهضني  كنت  مّرة 

على  اليوم،  يقف،  بات  مبخبز  اعتنيت  اجلميع.. 

ميشون،  ولًدا،  عشر  اثني  يكفل  ثابتتني،  قدمني 

لك،  واحلّب  باخلير  ويدعون  سديدة  بخًطى  اليوم، 

يحترمونك ويثقون بك كما يثق املّيت بالله، وكيف 

ال وأنت لم تصدر منك اخليبة يوًما يا جّدتي! تعطني 

احملتاج قبل أن يسألك وتقّدمني من قلبك ملن يطرق 

بابك بال ترّدد، يفوح شذى عطرك في زوايا حيفا 

منذ األزل، وحني غبت، اليوم، عن َزْند املخبز بات 

ذاتك  بصمت  فقد  والكبير،  الصغير  عنك  يسأل 

في قلوب اجلميع يا جّدتي! فرضت عليهم محّبتك 

أنا ال أقول هذا ألّنك جّدتي والله! ال!  الصادقة! 

امرأة  أعهد  قبائل ولم  الناس  من  عاشرت  لكّنني 

مثلك؛ فالكلمة الطّيبة تقع من ثغرك كالندى على 

كالشمس  محّياك  تتّوج  الزهر، واالبتسامة  أوراق 

في ساعة الغسق..

فخورة أنا بك! أنت أسطورتي في زمن ازداد فيه 

النفاق! لم أعهد مّما سبق أّن هناك حّتى من يوّجه 

إليك شعوًرا قاسًيا كالكراهية أو العداء.. مزروعة 

تلغيها  ال  مثلك  فامرأة  البشر؛  أفئدة  في  أنت 

ن  طقوس احلياة وال تقّلبات الدهر.. امرأة مثلك تدوَّ

في أولى صفحات التاريخ وفي أعلى منازل القلوب 

يا جّدتي! حماك الله ورزقك بقدر ما تنوين من خير 

ملن حولك!

يمّر الزمن.. وتم�سي األّيام...
الطالبة دنيا حسني حلف 



حمالت شهر
 رمضان الفضيل
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العسل من تّل الصارم

في هذه املسيرة عرفتك

)ُصدفة(..

ا
ً
تتحّول كالبريد أحيان

إلى أمل وأنباء

راوح في الصمت واملكر
ُ
ت

تحاول..

ر على ما نحن فيه
ّ
تتست

فما الجديد أمْل.

وال نبأ.

طاملا املنال رجاْء.

*

أجترُّ كّل أغنية

عن بالدي

في أحالمي

في متاهة..

ليست أسوأ املتاهات

ا سطينيًّ
َ
فاملتاهة مساًرا ِفل

كالعروبة..

)ليست( سيرة النحس

*

أنفث املتحّول

في دخان السجائر

)منه وفيه(

وال أصون املتحّول

في دخان السجائر

ه )منه وفيه(
ّ
ألن

أحرث األرض باملظاهرات

ة
ّ
ط

ُ
بال خ

بال حساب

جيل النظر
ُ
كالُعيون ت

بال كلمات..

على املعابر

للشهيدات

إلى املقابر

راوح كالصدى في األساس
ُ
ن

نحترف التعالي عليه

كالتعّري بال امتياز

في مشرحة الدول

�سيء وال نهّدد
ُ
ال ن

نا هللا
َ
ق

َ
ل
َ
كما خ

إحساس في مساره

)ُصدفة( القبور ومن تشّبه فيها

*

أقول للغياب

وما يخيفني منه

أقول للصدى

أغنية املنبوذ

لوني بها
ّ
التي كل

إّن املحيط يسافر بي

بين الذين لم ينتموا للحّراس

إّن أملي حقيقة

مرابط في خيالنا

وال الذين خانوا..

)ُبقجة( الفالحة

التي حرثتها العاصفة

شعلة للحّرّية

ال أنباء كالقدر

*

لألحالم في مسالك األجداد

للكواشف والفالحة

للهمس والجاذبّية

ا ملن يغّرد صالة الجديد حبًّ

ملن يهمس..

لألحاسيس كي تسافر

في قلوبنا لألبد

ليشرق االنبهار كالبريق

على معابر الخوف

يرجئ األجل لألبدّية

حيفا  

نكبة الوطن
ما صلبوه..

فقوا عليه..
ّ
ما ات

ّ
إن

هاشم ذياب

يقع املوقع األثرّي تّل الصارم في مرج بيسان قرابة 5 كم إلى 
الجنوب من بيسان. مساحته قرابة 100 دونم وُيعتبر األكبر 
من بين التالل األثرّية في امِلنطقة من حوله. أشارت املكتشفات 
األثرّية إلى وجود استيطان ابتدأ من عصر البرونز والعصر 
الحديدّي، الذي استمّر حّتى بداية الفترة اإلسالمية )القرن 
ت قائمة حّتى 

ّ
الثامن ميالدّي(، حينها ُبنيت على التّل قرية ظل

العصور الوسطى. أّما أبرز املكتشفات فهي خاليا النحل التي 
تعود إلى قرابة 3,000 عام قبل أّيامنا.

املوقع – تّل الصارم
الالوّيين  ه واحدة من مدن 

ّ
بأن التوراة  في  املوقع األثرّي  كر 

ُ
ذ

كر في بعض الكتابات املصرية القديمة. 
ُ
)وهي 48 مدينة(، كما ذ

البيزنطية  الفترة  تاريخ الكنيسة من  كر، الحًقا، في كتاب 
ُ
وذ

للراهب »يوسبيوس«. وخالل عام 1973 تّم العثور صدفة على 
غة العبرية )الصورة رقم 1( 

ّ
أرضّية فسيفساء تحمل كتابة بالل

مال من التّل، وهي األكبر مساحة من  ِ
ّ

قرابة 800 متر إلى الش
بين الكتابات التي ُعثر عليها في بالدنا وتاريخها الفترة البيزنطية 
)القرن الخامس امليالدّي(. تذكر الكتابة مدينة بيسان وقّصة 
دخولها  لليهود  يمكن  ال  أو  يمكن  التي  املدن  ضمن  شملها 
الفترة  وبداية  الرومانية  الفترة  )نهاية  بابل  من  العودة  بعد 
إلى أّن املدينة خالل  البيزنطية(. وتشير تلك الكتابة، أيًضا، 
سعت إلى خارج حدود التّل األثرّي كما نراه 

ّ
الفترة البيزنطية ات

اليوم. 

بدأت الحفرّيات األثرّية األولى عام 1997، بإشراف الجامعة 
العبرية في القدس. ونستدّل من نتائج الحفرّيات على وجود 
عالقات  لها  كانت  البرونز،  عصر  تاريخها  كنعانية  مدينة 
تجارية بجزيرة قبرص )وفًقا للمكتشفات املستوردة من قبرص 

وتاريخها القرن السادس عشر قبل امليالد(.

أّما املكتشفات من القرن العاشر قبل امليالد 
)3,000 عام قبل أّيامنا( فتشير إلى العالقات 
بين تّل الصارم والفينيقّيين. وبين املكتشفات 

كتابة مصرّية تاريخها 925 ق.م.، تشير إلى احتالل املصرّيين 
للموقع. وبين القبور القديمة في التّل تّم العثور على بعض 
احتّل  الذي  اآلشورّي  الجيش  في  إلى ضّباط  التابعة  القبور 

املدينة عام 732 ق.م..

صناعة العسل في تّل الصارم
أبرز املكتشفات في املوقع تلك التي تشير إلى صناعة العسل 
خالل القرن العاشر قبل امليالد )قرابة 3,000 عام قبل أّيامنا(. 
عتبر تلك األكبر حجًما من بين مكتشفات صناعة العسل 

ُ
وت

ا واملكتشفات الوحيدة في 
ً
في العصور القديمة، األقدم تاريخ

الشرق األوسط التي تشمل خاليا النحل من تلك الفترة.
خالل الحفرّيات تّم العثور على ثالثة صفوف من الخاليا لتربية 
النحل مصنوعة من الطين )الصورة رقم 2(. طول كّل واحد 
من الصفوف 12 متًرا تفصل بينها طريق عرضها قرابة مترين. 
وقد تّم الكشف عن قرابة 30 خلّية، بينما يخّمن الباحثون أّن 
املوقع شمل أكثر من 100 خلّية خالل العصر الحديدّي. وقد 
وصل طول كّل خلّية قرابة 80 سم، وقطرها قرابة 40 سم، 
سع إلى 65 ِلتًرا من العسل )الصورة 

ّ
وكان من املمكن أن تت

رقم 3(. أّما غطاء الخلّية فمن جهة احتوى على فتحة صغيرة 
قطرها 4 سم لتمكين النحل من الدخول والخروج إلى الخلّية 
ليسهل  كبيرة  الفتحة  كانت  األخرى  الجهة  من  بينما  ومنها، 
استخراج العسل. وقد تّم إحكام تلك الفتحة بغطاء مصنوع 

ار.
ّ
من الَفخ

ه خالل تلك الفترة لم تكن املدينة محاطة 
ّ
من الجدير بالذكر أن

باألسوار، ما يدّل على أّن خاليا النحل التي ُوضعت إلى الجنوب 
من املدينة فصلت بينها مباني السكن، فقط. وقد ُوضعت 
الخاليا في حفرة في األرض وكان النزول إليها عبر ساللم ُوضعت 

لذلك خصوًصا.
العصر  خالل  كبرى  أهّمّية  العسل  لصناعة  وكانت  هذا 
الحديدّي، حيث كان لتربية النحل هدفان: استخراج العسل 
واستعمال ماّدة الشمع. وقد تّم استعمال العسل، آنذاك، 
ليس لألكل فقط، بل، أيًضا، كدواء يتّم دهنه على الحروق 
الجهاز  ملساعدة  التنّفس،  أمراض  لبعض  دواء  والجروح، 
الهضمّي، ودواء لبعض األمراض التي تصيب جهاز األعصاب. 
أّما الشمع فقد تّم استعماله، آنذاك، في التجميل؛ كماّدة 
أساسية لتحضير منتجات التجميل، ماّدة أساسية في صناعة 
في  أو  القديمة  القوارب  صناعة  في  اسُتعمل  كما  األدوية، 
فترات  في  اسُتعمل  وقد  املعادن،  لصّب  القوالب  صناعات 

معّينة كماّدة حافظة للخضرة والفواكه.

H a i f a net

www.haifanet.co.il
ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو





الجُمعة 18 اّيار 422018

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

ل��يجار

ل��يجار

أو ل��يجار

شارع יאיר שטרן واد جمال

شارع בית לחם

شارع النبي 133

شارع النبي 88

שד הנשיא

شارع عباس 

شارع בית לחם

شارع נאות פרס

شارع יאיר שטרן

شارع החשמל

5 غرف 120 متر. جديده من مقاول 
موقف خاص. 

طابق 2. مرممه 
منظر خالب 3 غرف. 

 طابق 3 مرممه. 3 غرف
 )תהליך מתקדם לתמא( 

 طابق 3 مرممه 80 متر. 

170 متر. طابق 2/2 موقف خاص مرممه 
بنايه حجر.

طابق عالي مع مصعد. منظر خالب.
 100  متر. 

جديده من مقاول 4 غرف طابق ار�سي 

طابق ار�سي. 4 غرف جديده من مقاول. 
موقفان خاصان + مخزن+ ساحه 40 متر.  

3 غرف + شرفه 40 متر+ موقف خاص.

3 غرف موقف خاص. عماره مع انتركوم 
قريبه من التخنيون ودار املعلمين

₪ 1700000

₪ 1100000

₪ 820,000

₪ 860,000

₪ 1125000

₪ 1350000

₪ 5000

₪ 1550000

₪ 2700

שד׳ בן גוריון -1 חיפה

تنوڤـا تنطلق في  ورشات  طهي واسعة بمناسبة شهر رمضان املبارك
 استعدادا لشهر رمضان القريب مئات املشاركين في ورشات الطهي التابعة ل »مطبخ 

تنوڤـا« في انحاء البالد

موقع الوصفات تنوفا www.matbach-tnuva.co.il يعد املستهلكين لشهر رمضان ويقدم ورش عمل عملية وتجريبية 
في البلدات املختلفة: الطيرة، أم الفحم ، دير األسد ، الناصرة وسخنين.

بدأت ورش الطبخ املجانية هذا األسبوع، وخالل ورشة الطهي، أعد املشاركون ثالث أطباق مع الشيف: طبق كبة نية 
مليء بالجبن، الطبق الرئي�سي - شيخ مح�سي مع لحم الضأن, اما طبق الحلو فكان عباره عن ليالي بيروت.

 باإلضافة إلى ذلك، عرض الشيف طريقة مميزة لتقديم املنسف مع يوغورت ولبنة تنوفا, في نهاية ورشة الطهي ، تلقى 
املشاركون ثمرة عملهم وهدية من تنوفا.

قدم  الذي  الرئي�سي،  الشيف  وقال 
“أنا  محاجنة:  وليد  الطهي،  ورشة 
في عيون  اإلثارة  لرؤية  للغاية  سعيد 
النساء الالتي شاركن في الورشة. لقد 
استمتعت بتجربة ممتعة تمكنت من 
إلى  وخبرتي  معرفتي  نقل  من  خاللها 
النساء الالتي شاركت في الورشات من 
أجل إثراء طاولة اإلفطار ، نشكر تنوفا 
للمستهلك  تعطيها  التي  األهمية  على 

العربي.
إحدى   ، حجاج  ليندا  وقالت 
“لقد  الطهي:  ورشة  في  املشاركات 

اشتركت في ورشة  الطهي ألنني كنت أعرف أنني سأحصل على تجربة ممتعة ولذيذة. وأشكر تنوفا ، التي ساعدتني في 
إعداد وصفات ممتعة. سأقوم بإعدادهم لشهر رمضان لعائلتي".

لشهر رمضان لتقديم مجموعة   www.matbach-tnuva.co.il تعد ورشات الطهي جزًءا من التحضيرات في موقع 
واسعة من الوصفات املناسبة للمأكوالت العربية ولتقديم أفكار ووصفات لتناول الوجبات العائلية اللذيذة واملمتعة. 

وراء كل طبق ناجح – مطبخ تنوفا.

روائح الربيع: عطور جديدة على الرفوف
 

ملاذا من املفضل ان نالئم العطور مع فصول السنة؟ ما هي االمور التي يجب االهتمام بها عند وضع العطر 
خالل اليوم وما هي عطور الربيع الجديدة؟ 

سوبر فارم تقدم مجموعة من النصائح لوضع العطر:
1.عندما ترتفع درجات الحرارة، من املفضل االنتقال الى استخدام العطور الخالية من الكحول. فالدمج 
بين الكحول والجلد وأشعة الشمس القوية قد يؤدي الى بقع الكلف. توجد للعديد من العطور الرائدة 

اصدارات صيفية خالية من الكحول.
 . 2فضلي استخدام عطور الـ أودو تواليت فهي أخف مقارنة بالـ  أودو برفيوم. 

 3. ينصح برش العطر بعد االستحمام عندما يكون الجلد نظيفا ومنتعشا واملسامات مفتوحة الستيعاب 
العطر.

. ال يجب وضع العطر في املواضع املعرضة للشمس. النصيحة الرائجة هي وضع العطر في مواضع   4  
النبض، لكن معظمها معرضة للشمس وفي االيام الحارة ينصح بوضع العطر في مواضع غير مكشوفة - في 
منطقة الصدر اسفل القميص، حول السرة، خلف األذن، أعلى الرقبة من الخلف، وكذلك وضع العطر 

مباشرة على املالبس او القسم الداخلي من الشعر.
  5. اهتمي بحفظ عطرك في مكان مظلل، بارد وجاف، وليس بجانب الشباك او في الحمام، حيث  تفسد 

العطور التي تتعرض للشمس والحرارة بشكل اسرع، كما تتغير رائحتها.

اليكم مجموعة من العطور الجديدة التي أطلقت مؤخراً وتنتظركم على الرفوف

קונים ב-49.90 ₪ ומעלה ממוצרי  

סופרים את הבגדים בערימה
ממלאים בגלויה את מספר הבגדים

בצירוף חשבונית הקניה
ויכולים לזכות 

במוצרי כביסה וניקיון לשנה

* המשתתף הראשון עם מספר הבגדים הנכון יזכה בפרס

نشتري بـ  49.90 ش.ج وما فوق من منتجات 

  
نعّد قطع المالبس في كومة الغسيل

نكتب في البطاقة عدد القطع 
نرفق فاتورة الشروة 

وممكن نربح
منتجات غسيل وتنظيف لمّدة سنة

* المشارك األول مع عدد قطع المالبس الصحيح سيربح جائزة 

* الحملة سارية المفعول بين التواريخ 24.5.2018-3.5.2018 * في كل نقطة بيع مشاركة في الفعالية، سيتم تحديد فائز واحد * المشاركة مشروطة بالشراء خالل الفترة المحددة للفعالية، وبشروة واحدة بقيمة 49.90 ش.ج وما 
فوق من منتجات هنكل، سود للغسيل، والعناية بنظافة المنزل: مستحضرات من ماركات پـرسيل و/ أو سود و/ أو كاالر كاتشر * على المشارك بالفعالية أن يعّد قطع الغسيل الظاهرة في الصورة، أن يسجل العدد الظاهر مع 
تفاصيله الشخصّية، وأن يرفق فاتورة المشتريات ويدخلها إلى صندوق الفعاليات * المشارك الذي عّد قطع الغسيل بأسرع وقت و/أو وصل إلى أقرب عدد صحيح بأسرع وقت ممكن من بين المشاركين سيفوز بهدية * الهدية 

عبارة عن منتجات هنكل سود للغسيل والعناية بنظافة المنزل حسب ما هو مفّصل في النظام" * الفوز خاضع للنظام الُمعَلن بـ: www.Henkel-Sod-LHC.co.il * الجائزة شخصّية وال يمكن تحويلها * الخطأ وارد

* המבצע בתוקף בתאריכים 3.5.2018-24.5.2018 *בכל נקודת מכירה משתתפת בפעילות יוגדר זוכה אחד *ההשתתפות מותנית בקניה בתקופת הפעילות בקניה אחת בסכום של 49.90 ₪ ומעלה ממוצרי הנקל סוד כביסה וטיפוח הבית: מוצרים ממותגי 
פרסיל ו/או סוד ו/או קולור קשצ׳ר *המשתתף יאמוד את מספר פריטי הכביסה אשר בתמונה ויכתוב את אומדנו יחד עם פרטיו ובצירוף חשבונית קניה לתיבת הפעילות *המשתתף שאמד את מספר הבגדים והיה קדום בזמן ו/או שאומדנו היה הקרוב ביותר 
והיה הקדום בזמן מבין המשתתפים יזכה במתנה *המתנה היא מוצרי הנקל סוד חטיבת הכביסה וטיפוח הבית לפי המפורט בתקנון *הזכייה היא בכפוף לתקנון המפורסם ב: www.Henkel-Sod-LHC.co.il  *הפרס הוא אישי ולא ניתן להעברה  *ט.ל.ח

ة!
اف

ظ
ها ن

מבצע מבריק!  حملة كل

כמה בגדים 
אתם רואים בערימה?

كم قطعة
 يوجد في كومة المالبس؟

كم قطعة يوجد في كومة 
املالبس؟

نشتري ب 49.90 ش. ج 
وما فوق من منتجات 
 Persil colour,  ،סוד

catcher
وممكن ان نربح منتجات 
غسيل وتنطيف ملدة سنة

حملة  في    Henkel شركه  انطلقت 
نربح  أن  ممكن  خاللها  من  خاصة 

منتجات غسيل وتنطيف ملدة سنة.
من خالل الحملة على املعنيين زيارة 
وان  بالحملة  املشاركة  البيع  نقاط 
يعدوا قطع املالبس في كومة الغسيل 
القطع  عدد  البطاقة  في  يكتبوا   ,
وبإمكانهم  الشروة  فاتورة  ويرفقوا 
ملدة  وتنطيف  غسيل  منتجات  ربح 

سنة.
الحملة سارية املفعول بين التواريخ 
نقاط  في   3.05.2018-24.05.2018

بيع مختلفة مشاركة في الحملة.
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للبيع
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بيع، شراء، تأجير وإدارة جميع أنواع العقارات بإدارة: روجيه ضاهر

 D.R. Real Estate ض. ر. للعقارات

VIP

شارع هشالوم
مبنى حجر, 

80م,3.5غرف,رشفة 

36م,بالط مع رسومات 

(מרצפות של פעם) 

سقف عايل,غرف واسعة

رمات هنيس 

بيت جديد, طابق 2 ق,127م,5 غرف, رشفة 

كبرية مطلة للبحر, شقة جديدة من املقاول, 
مخزن, موقف مع سقف لسيارتني, انرتكوم 

باملدخل, لويب فخم

للبيع للبيع للبيع للبيع

وادي النسناس 
عقار تجاري+ مكاتب  

300م, طابقني, مع سطح 

بالطابو مع امكانية بناء 

(فوري)

للجديني فقط!! 
 منطقة الكرمل 

فيال منفردة,فخمة, 4 (מפלסים) واسعة 
جدا, 10 غرف, 6 حاممات,رشفات,حديقة 

ضخمةحوايل الفيال, 1.700م مساحة االرض, 
بركة سباحة,منظر جزيئ للبحر

مبنطقة دينيا 
فيال منفردة 

330م,عىل قطعة ارض 
760م,طابقان, موقف مع 

سقف لسيارتان, 
נוף ירוק

الكرمل الفرنيس 
” וילות ספרדיות“ 

شارع ستيفن فايس

דירת גן, 5 غرف,125م, حديقة 
تقريبا 150م,مرممة, منظر 

للبحر,موقف خاص ومسقوف

حي ناؤوت بريس شارع حمدا 

بنتھاوس ضخم الوحید بالمبنى جدید حوالي 240م 4 

غرف نوم صالون واسع شرفة 90م موقفان بالطابو 
مخزن مصعد طابق 6

الحي االملاين شارع هجيفن

احدى البنایات الجمیلة طابق 3 واخیر سقوف عالیة 
وبالط مرسوم ابواب قدیمة 140م 5 غرف واسعة 

شرفة مطلة للبحر بحاجة لترمیم

للبيع

بوادي النسناس حيفا- ارض 400م، حواصل 85م، 
مساحة مبنية 200م (3 شقق سكنية)، امكانية 

الضافة بناء حوايل 350م، امكانية لهدم وبناء مبنى 
مع موقف خاص، 4طوابق سكنية، مكونة من 8 شقق، 

كل شقة 80م+رشفة 12م

وادي النسناس

شارع قيسارية
عقار نادر,280م عىل مساحة واحدة,200م مبني,ساحة خلفية حوايل 

80م,مبنى حجر,بدون درجات , مالئم لعيادات/مكاتبد/מילונית 
קטנה/حضانة اطفال, عقار فريد من نوعه باملنطقة

للبيع
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חפשו אותי ב-
بدك تبيع بيتك ؟ ...استشري محام وخبري عقاري (سمسار) 

سمري خوري ..  انت بأيد امينة

 بيت حجر عربي ، 
طابق ارضي , 130 م"ر

طابق 1

للبيع
شارع היובל

للبيع 
 بالحي االلماني 

  طابق 3 , 4 غرف + شرفة ومنظر للبحر + مصعد  

4 غرف، مرممة، طابق 
4،  منظر خالب،

جديد وحصريجديد

للبيع
شارع شاي عجنون

للبيع
منطقة هادئه!!

شقق للبیع 

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

חפשו אותי ב- נייד 058-7633398 * 054-5981556  

נכסים

بدك تبیع بیتک؟ لتقییم سعر البیت مجانا اتصل: امیر صفوري ـ امانۀ ومصداقیۀ

لاليجار

الکرمل الفرنسی جديد بالسوق
5 غرف كبيرة 120 متر + شرفة كبيرة 

مطلة على منظر خالب للبحر.

شارع هجیفن 
3 غرف مرممة, طابق اول , 

موقع مركزي، امكانية  زيادة بناء 

بالمفتاحیۀ بسعر مغري
4 غرف بيت عربي + 3 شرفات  منظر 

خالب وموقف خاص.

شارع أللنبی للترمیم
 3.5 غرف + شرفتين، منظر خالب.

 الکرمل الفرنسی
فيال منفردة )3 מפלסים( + وحدة 

منفردة  تقع على نصف دّونم ارض. 

لإليجار قريبۀ من مرکز الکرمل
غرف كبيرة + شرفة شمس مطلة على منظر  خالب، البحر 

والوادي، مرممة بالكامل، التسليم فوري 3800 ₪ 

المتنبی 

 2.5 غرف  طابق أّول + ساحة واسعة 2400 ₪

 مكاتب بجوار الدوائر الحكومية مرممة بالكامل

  من 2500 ₪ 
ً
 ابتدءا

اراضی 
2.4  دونم )חלקה בשלמות(  قرب طبعون )קרית 

החרושת( ,قريبة من السكن. 

600 متر  للعمار  منطقة الرينة

 6 دونم قرب דניה
220000 ₪  للدنم

يوكنعام 2000 متر  زراعي
125000 ₪ للدنم  

فرصة لشراء شقة!

ابتداء من 1.520.000 ₪

بالحي األلماني المتجدد 

3 , 4 غرف  ودوفليكس (דופלקס)
דירות גן

بقيت شقق اخيرة للبيع

اتصلوا: 053-2723723

פרוייקט לב המושבה



بدك تبيع عقار أو دار؟

ر بيت أو دكان؟ بدك تأجِّ

نتايل العنوان..

40 شقة خاصة 3 بنايات كل بناية 6 طوابق # وكل طابق 2 شقق # 4,3, 5 غرف كبيرة وواسعة #  شرفات 

للسيارات ومواقف خاصة  مصعد   # االملاني-مدارس  #-ال�ي  العامة  املواصالت  من  قريبة   # كبيرة 

شارع النبي 
בבלעדיות

مشروع سكني جديد -  الحي االملاني»גני המושבה»

שד׳ בן גוריון -1 חיפה
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להשכרה למכירה
נווה שאנן

בבניין חדש יחסית. דירת 
4 ח. מרוהטת קומפקט. 

אלנבי
2.5 ח קומת קרקע. 
מתאימה למרפאה 

משרדים... 
הגפן 

דירת 2 ח משופצת.קומה 
ראשונה.

בלב המושבה הגרמנית
 ליד שד בן גוריון

  דירת סטודיו מרוהטת.
איזור ואדי ניסנאס 

 דירת 3.5 ח קומה 
ראשונה . מתאימה גם 

למשרדים
נכס מסחרי בדר 

המגינים 
קומת כניסה שני 

מפלסים בשטח כ 90 
מתאים למשרדים

רחוב אלנבי 
3.5 ח, ניתן להפוך ל4 ח. קומה 

גבוהה. עם מעלית. שמורה מאוד. 
נוף חלקי לים.

כרמל צרפתי
רחוב בית לחם

חלק תחתון
קומה 1. 4 ח. משופצת ברמה גבוהה. 

נוף לים.

למשפחות או משקיעים
 רחוב מעלה השחרור

דירת 3 ח + מרפסת. קומה 4 
מתוך 5. נוף לכיוון המפרץ. מחיר 

הזדמנות.

שדרות רוטשילד 
קרוב לאלנבי

קומה 1 דירת 3.5 ח ניתן להפוך 
בקלות ל4 חדרים. חנייה בשפע. 

איזור מרכזי ושקט. 

רמת שאול 
דירת 4.5 ח מרווחת מאוד. מרפסת. 

נוף לים. חנייה. מעלית. 

רמת שאול
 קומת כניסה. דירת 4 חדרים עם 
מרפסת. חנייה. גינה גדולה של 

כ 120 מר. משופצת ומעוצבת עי 
אדריכל.

נווה שאנן 
קרוב לטכניון 

דירת 3 ח. קומה ראשונה. חצר 
מרוצפת גדולה.  נוף למפרץ. 

משופצת.  

במרכז הכרמל 
דירה ענקית.קומה 2 עם מעלית. 

חנייה פרטית. 5 חדרים. 3 מרפסות. 
סביבה ירוקה. 

שפרינצק
דירת 4 ח. לשיפוץ.  מעלית.  
חנייה בשפע. גישה נוחה ללא 

מדרגות.  נוף חלקי לים. 

כרמל צרפתי
 דירת 4 ח . מעלית נוף לים לשיפוץ.

 מחיר מציאה.

למכירה

במרכז הכרמל, ביפה-נוף 
במיקום נדיר ,שקטה, בצד הנוף, 3 

חדרים + מרפסת שרות, בנויה מחדש 
באיכות גבוהה, כ-80 מ‘, שירותים 

כפולים,חניה, לכניסה מיידית. 
(טרם גרו בדירה)

עופר: 050-5213232

2,400,000 ש"ח

מפרטי

مطلوب للعمل 
 سائق شاحنة 15طن+
عامل رافعة مع رخصة 

)מפעיל מנוף(

لألستفسار:   04/6041149        
052/6605866    050/9025050

H a i f a net

www.haifanet.co.il
ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

لأليجار
شارع بيشوف 

حجار شقة مؤثثة 

بالكامل

للتفاصيل: 
052/6772799

مطلوب 
ملكتب محاماة في حيفا
محام/ محامية

الرجاء ارسال سيرة ذاتية

فاكس 04/8520923

للسنة الرابعة: بنك هبوعليم يوزع منًحا لطالب وطالبات أكادميية القاسمي
 

نظمت كلية القاسمي احتفال لتوزيع املنح الدراسية لطالب الكلية، مقدمة من بنك هبوعليم.

وقد حضر االحتفال من البنك السادة يرون كيسر مدير لواء الشارون ، نبيل توتري مدير فعاليات البنك في املجتمع العربي، مدراء 

فروع بنك هبوعليم في منطقة املثلث، ومن كلية القاسمي الدكتور نزيه ناطور عميد شؤون الطلبة والدكنور عبدالله طربيه.

القاسمي ادارة بنك هبوعليم على عطاءهم ومنحهم املساعدة لطالب وطالبات األكادميية، وهنئوا الطالب  هذا وشكرت إدارة كلية 

احلاصلني على هذه املنحة. 

يذكر أن بنك هبوعليم يقوم بتوزيع املنح للسنة الرابعة على التوالي، وهذا االحتفال والبرنامج جزء من برامج عديدة يقوم بها البنك 

للمجتمع العربي وخاصة لالكادمييني الذي يرى باالستثمار بهم أهمية كبيرة.
دار 3 غرف، 75 م، 

اليعيزر،  كريات  منطقة 
بالكامل مرممة 

₪ 3000

لإليجار

054-2012447



سلم بيتك للخبير 
  خليل حجو 0522840945

إتصل لتكون من بين زبائنناـ فالمهنية والخدمة المميزة شعارنا

في مكتبنا
مئات الشقق 

للبيع بكل حارات 
المدينة

استشارة مجانية(اولية) مع محام، מעצבת פנים،  יועצת משכנתא من داخل الشركة

hajokhalil@hotmail.com
خبرة 19 سنة  في مجال العقارات

 
بعادي الةمال 

حصئ جثغثة طظ طصاول
120 م ــ 5 غرف + حرشئ  ــ طعصش 

جغارة، طخسث ـ ططّطئ لطئتر

لطئغع بظاعاوس جثغث ـ דרך הים
وتغث بالطابص، 4 غرف + حرشاان ضئغرتان + 

طعصفان  وطثجن.
طظزر رائع لطئتر والمثغظئ

1. بظاعـــاوس 4 غـــرف 
  + حرشات 125 م ـ  طططئ   

لطئتر  + طعصش +  طخسث
2. حصص 4 غرف + حرشئ 

20 طار  ـ طعصش ـ ططّطئ لطئتر

פרויקט יוקרתי 
בכרמל מערבי

الاسطغط بـــ 1/8/2018   بظاغئ ططئّسئ تةر

2. حصص 127 م، 5 غرف، حرشئ 20 
وطثجن. طخسث  جغارة،  طعصش  م، 

طظزر رائع لطئتر

1. بظاعاوس 127 م، 5 غرف، حرشئ 
طعصش  م،   70 م وجطح خاص   20

جغارة، طخسث وطثجن.
 طظزر رائع لطئتر والمثغظئ

لطئغعـ  الضرطض الفرظسغ

لطئغع بالعادي 
הציונות

حصئ أرضغئ. 4غ  
-90م2 ، 3 طثازن 
جاتئ وتثغصئ  

120م2

شدروت هنسي 134، حيفا - 04-8103203 
khalil@remaxcity.co.il 052-2840945  :خليل حّجو

جثغث

جثغث

جثغث

جثغث

جثغث   لطئغع حارع الظئغ
حصئ 4 غرف ذابص 2  
بعضع طمااز وجسر طمغج

شرخئ

بظاعاوس شاخر بعادي الةمال
بظاعاوس طمغج 110م (اطضاظغئ قضاشئ 20م) +حرشئ 75م، طعصفان لطسغارات،

طثجن، طخسث 
طظزر رائع 

لطئتر والشروب

تسطغط 12/2018

 ₪ 1.730.000 بظاعاوس בדרך הים   

بظاعاوس 130م+ حرشئ 20م 
6 غرف، ذابص 3، طعصش جغارة، طثجن 

طظزر خقب لطئتر        

بالضرطض الفرظسغ- ישעיהו 
حصه 3غ (75م)+ حرشه 28م.

ذابص 4 طظزر خقب لطئتر.

الضرطض الفرظسغ-ישעיהו
حصئ 5 غ 105م. ذابص 3 طرطمئ 

بثوق. طظزر خقب لطئتر.




