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لشؤون  التنسيق  ”وحدة  مكتب  يقرر  لم  لو  ــاذا  م
صورة  نشر  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  في  املناطق“ 
صابر  الفنان  برفقة  اخلطيب  هــادي  ــدرزي  ال الضابط 
الرباعي في تلك اللحظة التي عرّت، مجدًدا، جيفة 
حاضرنا في هذا الّشرق األخرق؟ كيف كانت ستنطلق 
جانبها  إلى  وتتدافع  الغاضبة  «الفسابكة»  وحدات 
قوات «التواترة» في حملة هي وما سبقها من حروب 
بالضحالة،  فلسطني  سهوب  أغرقت  والعرب  العرب 
اآلتي  األغبر  الصدى  زمجرة  فضاءاتنا  إلى  وأعــادت 

من حناجر العدم.
ما هذه احلكمة الناقصة دوًما في ربوعنا؟ وملاذا نبرع في 
احتكار الهزائم وتسجيل األهداف القاتلة في شباكنا؟

ما ضر اجلميع لو تريثوا، ولو ملدة شهقة، ليتحققوا 
في مصلحة من ستكون الهجمة على صابر وزيارته 
يعرف  كان  واجلميع  سيما  ال  احملتلة،  فلسطني  إلى 
الصورة  تلك  نشر  وراء  من  كان  االحتالل  جيش  أن 
اليتيمة؟ ما ضرّهم لو أجلوا «الهيصة» ليتساءلوا، 
ولو برفقة رشفة، ملاذا نشرت الصورة  في وقت كانت 
أصداء احلفلة تدوي في سماء فلسطني املقحلة، وجتتاح 
وهي  والعجم  العرب  فضائيات  في  األخبار  نشرات 
تعرض مشهًدا حضارًيا مقاوًما ينبض من قلب أرض، 
بائسة  باكية  دامية  تكون  أن  إال  األعــداء  يريدها  ال 
صور  تستعرض  الصحافة  وتقارير  ومنسية،  عــزالء 
ملعارك  واملتأهبني  للفرح  التواقني  أبنائها  من  آالف 
احلرية والكرامة كلما استفزتهم حنجرة التونسي وهو 
يحيي تراب فلسطني ويصوب نحو قدسهم ويتوعد 

أصحاب النار بالفجر وبالثأر.
املجهزة  جهنم  مــزاريــب  نفسي  على  أفتح  ال  ــي  وك
عن  الكتابة  بأن  أعرف  دوًمــا،  واجلاهزة  حواضرنا  في 
الزيارة ومحطاتها كانت علّي أسهل وأسلس بكثير 
يوافق  لم  لو  أو  الصورة  تلك  إسرائيل  تنشر  لم  لو 
صابر الرباعي على التقاطها، حتى مع كل تخيلي 
لتداعيات تلك اللحظات املتسارعة وتفهمي للظرف 
عن  الــصــادر  البيان  في  جــاء  وكما   - حصل  ــذي  ال
وجودها،  على  آســف  اليوم  جتدني  ولذلك  مكتبه؛ 
التي  املوازين  ستقلب  أنها  يقني  على  كان  فناشرها 
يعيش  أن  أرادوه  شعب  لصالح  متيل  وزناتها  بدأت 
في ظل الذل واليأس واخلسارة، وهم كخبراء في قهر 
العزمية العربية قدروا أن نشرها سيستدعي تفريغ تلك 
الصدور من غبطتها واألمل ومألها بالغضب واألسى، 
االنتصار  سيصير  وخّططوا،  رسموا  هكذا  فعندها، 
الصغير هزمية كبرى؛ إنها مهارات العرب املزمنة التي 
نكبة،  عصر  في  وأجادوها  نكسة  زمن  من  أدمنوها 
كما أّنهم يجيدون العوم على شبر ماء والسباحة في 

برك التخوين والتشكيك والتخدير.
اجلــديــدة  القدمية  القضية  ــو  ه «التطبيع»  ويبقى 
واملوبخني  واملقرعني  املزايدين  كل  عّلل  باسمها  التي 
واملسفهني واملنتقدين والعاتبني والناصحني والغيورين، 
مواقفهم ضد زيارة الفنان التونسي الوسيم لفلسطني، 
وقد  منه  املقصود  وما  امللتبس  الشعار  هذا  هو  فما 
كورقة  ــزوة،  ن حني  على  يستل،  مواقعنا  في  صــار 
سحرية  عصا  إلى  ممسكها  بيد  لتتحول  «اجلوكر»، 
اللحظة  تلك  في  ُيستفرس  من  رأس  بها  ُيضرب 

احلبلى فتشج رأسه.
العام  في  بوتفليقة  ــري  اجلــزائ الرئيس  منع  فمثًال، 
ـ48 كان يرأسه رئيس جلنة  2010 زيارة وفد من عرب ال
املتابعة العليا للجماهير العربية ومبشاركة مجموعة 

ليشاركوا  ــالده  ب إلى  الدخول  األمنيني،  ــرى  األس من 
الفلسطينيني،  ـــرى  األس مــع  للتضامن  مــؤمتــر  ــي  ف
السفر  حَملة جواز  للتطبيع مع  وكانت احلجة رفضه 
الطاقة  وزير  مشاركة  تعتبر  لم  بينما  اإلسرائيلي!  
دولي  مؤمتر  في  لنداو  حينه، عوزي  في  اإلسرائيلي، 
ونذكر  نعود  وقد  تطبيًعا.  ــارات  اإلم دولة  في  كبير 
التطبيع  أنتجها صندوق  التي  احلاالت  بعشرات من 
العجيب، فعندما قرر الدرويش زيارة الكرمل عيبت 
زيارته من بعضهم ودمغت على كونها تطبيًعا! وحني 
عال صوت القاسم في وسط تل أبيب ومتّنى: «قاب 
قوسني ال قاب قوس وأدنى يا حبيبي وعدنا» أفتى 
يطّبع!  القاسم  أّن  على  الصندوق  ذلك  سدنة  بعض 

واحلاالت عديدة وكثيرة ال مجال حلصرها هنا.
لم يكن  أّن صابرًا  إلى قضيتنا سنجد  بعودة  ولكن 
أول من اتهم من الفنانني واملبدعني واألدباء بالتطبيع، 
نفس  واجهوا  كثيرون  القائمة  تلك  إلى  سبقه  فلقد 
داخل  من  الوجع  مالمسة  ــرروا  ق أّنهم  ملجرد  الرماح 
هند صبري  الفنانة  زارت  فعندما  الفلسطيني،  اجلرح 
العالم  فــي  كثيرة  مجموعات  اتهمتها  فلسطني 
الكبير  الروائي  ابنها  زارها  وحني  بالتطبيع،  العربي 
ابراهيم نصر الله عاب عليه بعض الراصدين زيارته 
إنهم  املــر.  الكالم  قاذفات  عليه  ووّجهوا  األم  حلضن 
بالهتاف  يكتفوا  لم  فلسطني  عّشاق  من  كغيرهم 
من خلف اجلدار،  فجاءوا إلى من يربون احلصى في 

حواكيرهم وزرعوا معهم سنابل األمل وحدائق النور.
التطبيع ليس حالة معرفة بشكل حسابي دقيق أو 
دون  من  يرفع  مستقًال  شعارًا  وال  مطلقة.  ببديهية 
تطبيع  حّيدنا  فاذا  أو حتظره؛  تبرّره  أو  تبّدده  قرينة 
حكومة  مع  واالسالمية  العربية  واألنظمة  احلكومات 
منذ  ــدول  ال هذه  تعيشه  لواقع  كاستقراء  إسرائيل، 
للتطبيع)  (ال  الشعار  هذا  ــرغ  أف أن  وبعد  سنوات، 
بسبب  واألصيل  األصلي  محتواه  من  عملي  بشكل 
ما آلت إليه أوضاع هذه الدول بعد توقيع اتفاقيات 
«كامب ديفيد» ووادي عربة وأوسلو، وإذا ما استثنينا 
ــيــل وذلــك  ــي إســرائ ــعــرب ف وضــع وواقـــع املــواطــنــني ال
أي  فعن  واملعيشي،  القانوني  وضعهم  خلصوصية 

تطبيع نحن نتكّلم؟  
العربي  التطبيع  يبقى  احلالتني  تلك  إبعاد  فبعد 
والدولي احملظور محصورًا في املفاعيل املدنية لتلك 
األساسية:  محرّكاتها  مبسؤولية  ومرهون  املجتمعات 
تنوّعها  على  مهنية  نقابات  أو  مدنية  مؤسسات 
من  ــك  ذل ــى  إل ــا  وم وأشباهها  أكادميية  معاهد  أو 
حترمي  سياسة  بتنفيذ  تتعهد  جامعة  متثيلّية  أطر 
مواقع  إلى  بها  لترتقي  مواقفها  وتطوير  التطبيع 
حقيقية ومستويات من شأنها أن تؤثر على إسرائيل 

ّية. وسياساتها القمعّية االحتالل
ولكن بعيًدا عن محاولة وضع مفاهيم شاملة لقضية 
بشكل  القليل  فيها  كتب  مسألة  وهي  التطبيع، 
علمي ومسؤول وشوّش فيها أكثر، ومن دون الدخول 
في تفصيل دقيق أو في محاولة لوضع قوائم مغلقة 
جتمل ملجموع األفعال التي قد حتتسب تطبيًعا مع 
االحتالل أو ال، ومع الّتأكيد على حصر موقفي في 
أّنه من الضروري  الفردية اؤكد  هذا املقال من األفعال 
إلى  احملتلة  األرض  على  ميــارس  فعل  كل  نرهن   أن 
العائد  أن  فإذا وجدنا  الفلسطيني،  الشعب  مصلحة 
من ممارسة ذلك الفعل ال يصّب في مصلحة الشعب 
يخدم  كان  إذا  أو  وحاسم  واضح  بشكل  الفلسطيني 

ــي  ــل ــي مــصــالــح االحــتــالل اإلســرائ
بشكل واضح أو محتمل، عندها 

باإلدانة  جديرة  تطبيعية  عملية  الفعل  ذلك  يعتبر 
تبقى خاضعة المتحان  أن  فاملسطرة يجب  والرفض. 
أخرى  مصلحة  كل  على  وفوقّيتها  العاّمة  املصلحة 
سواء كانت فئوية أو جتارية أو حزبية، واالحتكام إلى 
واملهاترات  املزايدات  مينع  أن  شأنه  من  البوصلة  تلك 
العواطف  فــخ  ــي  ف ــوع  ــوق ال حتى  ومينع  واملغالطات 
الصادقة النبيلة التي قد تثور وجتيش على بريق صورة 
مغرضة أو إشاعة مسمومة أو نبأ مدسوس أو مبتور.

أولئك  وخاصة  الزيارة  هاجم  من  جميع  إلى  فسؤالي 
الصورة،  تلك  نشر  بعد  مزعجة  بهستيرّية  املنفلتني 
الغنائي  واحلفل  عام  بشكل  الزيارة  قراءة  كيف ميكن 
وأين  تطبيعي  كنشاط  خاص،  بشكل  املمّيز  الرائع 

مصلحة االحتالل اإلسرائيلي فيه؟ 
وبعيًدا عن ثورة العاطفة، وإن كانت حقيقية ومحّقة، 
وهو  فّنانهم  وسماع  رؤيــة  بعد  أصحابها  فعل  ورّدة 
أصالته  وحلو  نغاشته  كامل  في  الليل  في  يغني 
الصباح  في  يقف  ووطنّيته،  وحتليقه  وسامته  وبريق 
البغيض،  اإلسرائيلي  لالحتالل  يرمز  من  جانب  إلى 
وحضارًيا  بامتياز   ا  فلسطينًي كّله  احلــدث  يبقى 
على  ــن  راه مــن  وكــل  أوًال  إسرائيل  استفّز  بشكل 
وقصور  الفلسطينيني  وبساطة  العرب  «همجّية» 
الفنّية  املعايير  بجميع  ناجًحا  وحــفــًال  ــراء،  الــفــق
على  راهنوا  من  آمــال  خّيبت  بصورة  واللوجستية 
فيها  حاكت  ليلة  شهد  هناك  كان  من  وكل  فشله؛ 
فلسطني جنوم الّسماء وأرقصتها، فالفضاء كان يعج 
الضاحكة،  اجلبال  بني  يتنطنط  كان  ــل  واألم بالفرح 
و»يا طير الّطاير» شقت العتمة التي زرعها االحتالل 
بخبث ومبثابرة منهجّية شيطانّية، وطرزتها أقمارًا من 
وجد وجوى وشوق ال ميكن لشعب يسعى للحياة واثًقا 
أن ميضي إليها من دون أن تضيء حنايا صدور أبنائه.

لم يتوقع االحتالل ذلك الزحف الهادر من آالف عشاق 
احلياة والّسهر، وهو الذي افترض أّن قمعه قد قضى 
على عشق الغناء عند هؤالء البشر. لقد راهنوا على 
ليلة قد توازي في أحسن أحوالها عرًسا في حاكورة 
البلد فصدموا حني اكتشفوا أّن القدس كانت في كل 

الروابي عرائس وكانت جارة القمر.
فلسطني  في  فجرحنا  العرب،  أّيها  املقاوم  الفرح  إّنه 
مكابر وعلمنا أن نهزم الهزائم بالقبضة، نعم، وبقلوب 
العرب  أيها  النشيد  ــه  إّن واملــطــر.  بالبسمة  مؤمنة 
يطير  الذي كالسيف، فمن ال  واملواويل رماح واحلب 
أين  من  يعرف  ال  الزينات»  «بزينة  ليلحق  قلبه  مع 
متضي دروب احلرية ومن ال يعشق «أجمل النساء» لن 

يهتدي ال لغمده وال إلى قدسه.
إّنها املقاومة اآلدمّية األساسية ضد كل محتل مارق: 
اليومّية  بطبيعيتها  اإلنسانّية  حياتنا  نعيش  أن 
الفرسان،  أجمل  وميتطيها  العذارى  تتمّناها  وكما 

هكذا، صدقونا، سنصمد وسنهزم اليأس واالحتالل. 
في  ــت  دّق النغزة  بتلك  وأحسست  هناك  كنت  لقد 
عقولهم  صحت  نغزة  ّية.  االحتالل العنجهية  خاصرة 
وأجلأتهم إلى أم الوسائل، إلى اخلديعة، فهم يعرفون 
أّن العرب «فوّارو الدم» وطّياشون «على شبر ماء» أو 

غرقى في طشت وهم.
كان  لكنه  صغيرًا  ــي  ــرواب ال في  االنتصار  كــان  لقد 
السراب  هتافات  ومزقوا  كذلك  فأبقوه  ا  فلسطينًي

والصورة اخلديعة!

°Ÿb� Ô� ÒÍu{u� lL���
مطانس فرح

ــات واألبــحــاث  ــّدراس أظــهــرت بعض ال
كان  ما  بخالف   – األخيرة  العلمّية 
الفوضوّي  الّشخص  أّن   - ــفــتــرَض  ُي
ــزًا من  ــّي ــا ومت ــا وانــفــتــاًح ــداًع ــر إب أكــث
ــّي. وقـــد كشفت  ــام ــظ ــّن ال ــّشــخــص  ال
الفوضوّيني  األشخاص  أّن  ــّدراســات  ال
من  نفسه  الــعــدد  ميلكون  واملنّظمني 
غير  والتبّصرات،  الّدقيقة  األفكار 

بيئة  في  يعملون  اّلذين  األشخاص  أّن 
فوضوّية غير منّظمة، مييلون أكثر إلى اإلبداع والّتمّيز. حيث 
نطاق  في  عملوا  واّلذين  الّدراسات،  هذه  في  املشاركون  أظهر 
تفكيرهم،  أسلوب  في  وحتــرّرًا  انفتاًحا  الفوضى،  تعّمها  غرف 
إبداعّية  بأفكار  واجلــالء  جديدة،  أشياء  وابتداع  خلق  محاولني 
عملوا  اّلذين  األشخاص  أّن  حني  في  مسبوقة.  غير  خّالقة، 
الرّوتينّية  لألشياء  انتقاًء  أكثر  كانوا  ونظيفة  مرّتبة  في غرف 
سليم،  حصيف  ِمنهج  وَفق  فساروا  بها؛  املعمول  الّصحيحة 
قراراتهم. اّتخاذ  ا في  ّيً وإنتاًجا ذهن إبداًعا  أّقل  أّنهم كانوا  إّال 

وخلصت الّدراسات إلى أّن الفوضوّية والّال-ترتيب تساعدان على 
الّتفكير اخلّالق اإلبداعّي املُبتِكر؛ إذ إّن الفوضى والّنظام جانبان 
ونظرته  تفكيره  طريقة  يعكسان  الفرد،  في شخصّية  نفسّيان 
ا  إلى احلياة، وأّن اّلذين يعملون في غرٍف «فوضوّية»، هم غالًب
واملستجّدات؛  املخاطر  حتّمل  على  قدرًة  وميلكون  إبداًعا،  أكثر 
ويّتبعون  ومرّتبة  نظيفة  غرفهم  على  يحافظون  اّلذين  بينما 
الّتفكير  إلى  مييلون  ما  ا  غالًب مكاتبهم،  في  صارمة  قواعد 

التقليدّي وال يخاطرون بأّي ُدربٍة جديدة.
وتكون الّدراسة بذلك، قد «برّأت» ساحة الفوضوّيني من اإلخفاق 
حيث  وُبهتاًنا،  زورًا  بهم  ُيّتهمون  اّلذين  والّتقصير  والكسل 
بطريقة  لكن  واإلبداع،  الّذكاء  على  داللة  الفوضوّية  أّن  أظهرت 
مختلفة عّما يظّنه اآلخرون، وأّكدت أّنهم ميلكون أفكارًا دقيقة 
ا بإبداع غير مسبوق. لُتظهر الّدراسة،  ّيً ضامرة يترجمونها عمل

في احملّصلة، أّن إبداع الفرد يلزَمه القليل من الفوضى!
نلمس  والفوضوّيني،  بالفوضى  يعّج  العربّي  مجتمعنا  أّن  ومبا 
اخليال..!  وتقهر  الواقع  تفوق  ــداعــات»  «إب ــراده  أف بعض  لدى 
فنغفو في مجتمعنا على ظلٍم وفساٍد وتخّلٍف وعنٍف وبطٍش، 
وشباب  نساء  قتل  جرائم  على  يلّي  الّل كابوسنا  من  لنصحو 
وتصفية حسابات.. مجتمع فوضوّي ُمبدع في الّنفاق والتلّون 
والّتخوين والّترهيب والقمع، ُمبدع في القتل والّثأر، ُمبدع في 
حوادث الّسير والعمل، ُمبدع في االجنراف نحو الهاوية، ُمبدع 
الّتطرّف  في  ُمبدع  اآلخر،  وتهميش  الرّأي  وفرض  التسّلط  في 
والطائفّية والكراهَية والُبغض، ُمبدع في حّب الّذات وتضخيم 
املُستعصية،  ّية  الّنفسان ــراض  واألم الّشكوك  في  ُمبدع  األنا، 

ُمبدع.. وُمبدع.. وُمبدع..!
بات من العصيب القضاء على العنف املتغلغل في مجتمعنا 
لو  حّتى  نفوسنا،  وتصفية  ضمائرنا  وتنقية  أفكارنا  وتغيير 
متّكنت الّسلطات املخوّلة من سحب ومصادرة كاّفة األسلحة من 
مريضة  ونفوًسا  متحّجرة  عقوًال  سنجد  طاملا  املجرمني،  أيادي 
وأفكارًا متخّلفة وُثلًال عائلّية وفئوّية وطائفّية ترّسخ في أذهان 
األجيال القادمة معاني الّتفرقة واملُفاَضلة، لتزيده استقطاًبا وعنًفا.

سنبقى ُجّل حياتنا سجناء وضحايا إبداعاتنا الّسلبّية الّسيئة، 
طاملا نخضع لفكرنا املُنغلق وذهننا املرّجت، وال نعمل مًعا، يًدا 
واحدة، خلير مجتمعنا من أجل تغيير فعلّي وجذرّي لهدف اجتزاز 
ا! كاّفة أنواع العنف.. وإّال سيبقي «اإلبداع» في مجتمعنا فوضوّيً

…d???????????? �U???????????? B???????????? �« 5????????? D????????? 	????????? K????????? جواد بولس �



H a i f a net
U Î½U−� ŸÒ“uð                                   2016  »¬  26 WF ÔL'«                               334 œbF�«                                 WK�Uý ¨WÒKI²�� ¨W Ò¹dD Ô� W ÒOŽu³Ý√

25

39

911

8

∫”UÒ³Ž ”UÒ³Ž w�U;« l� Ò’Uš Y¹bŠ w�

 W ÒO�u ÒB�«  W��J*«
 …—U????M????� W????? ÒO?????*U?????F?????�«
°5??????????�u??????????H??????????J??????????*«

wKF�« włU½ ÒwMOD�ÓKH�« dOðUJ¹—UJ�« ÂU ÒÝ— ‰UO²žô 29?�« Èd
Òc�« w�

ÈbF� u	√ ”uO	U�√ X�—bML—_«
UHO� v�≈ ÏbzU�

q³I*« fOL)« Âu¹

 ÊËœuF� »öD�« ·u�√ �«dA�
W ÒO�«— Òb�« r�b�UI� v�≈

X	U� WKEM�
°UHO� w� 

4

1214

24 22





2016 »¬ 26 WF ÔL'« 4

“UHOŠ” qÝ«d*
املقبل  اخلميس  ــوم  ي يــعــود 
في  ــّطــّالب  ال ــوف  أل عشرات 
مقاعدهم  ــى  إل حيفا  مدينة 
الّدراسّية، بعد عطلة صيفّية 

دامت أكثر من شهرين.
ــم مــدارســهــم  ــه ــل ــب ــق ــت ــس وت
ــات  ــّي ــال ــّع ــات وف ــّي ــاحــتــفــال ب
إدخالهم  شأنها  من  متنوّعة، 
تدريجّي  بشكل  ودمــجــهــم 
في األجواء الّتعليمّية، التي 
تــشــمــل عــشــرات املــشــاريــع 

ّية. والبرامج التربوّية اإلثرائ
ــة  ــي ــرب ــّت ــاز ال ــه ــّر ج ــم ــت ــس وي

الكبيرة  امليزانّيات  باستثمار  البلدّي  والتعليم 
ــد في  ــه ـــرســـمـــي، الــــذي ش ــم ال ــي ــل ــع ــّت ــح ال ــصــال ل
ــي كــاّفــة  ــة ف ــّي ــوع ــــورة ن ــر نــهــضــًة وث ــي ــعــقــد األخ ال
واستمرارًا  البنيوّية،  الّناحية  من  ــدًءا  ب األصــعــدة، 
واالجتماعّية. الّتحصيلّية  ــوّيــة،  الــتــرب باملسيرة 

مشرفة،  ّية  طالب بنجاحات  املسيرة  هذه  ُترجمت  وقد 
للّسنة  البلدّية  ”املتنّبي“  ثانوّية  من  5 طالب  كفوز 
كاملة.  ُعليا  دراسّية  مبنح  الّتوالي،  على  الثانية 
ّية والثانوّية  االبتدائ فوز طّالب من مدرسة ”الكرمة“ 
جانب  ــى  إل قطرّية،  تعليمّية  مبسابقات  العلمّية 
من  عشر  الثواني  صفوف  من  األّول  الفوج  تخريج 
ثانوّية ”الكرمة“ العلمّية. فوز طّالب مركز املتمّيزين 

بجائزة جراء نشاطهم التوعوي البيئّي. 

مشروع  بــجــائــزة  الرسمّية  ”األخوّة“  مــدرســة  ــوز  ف
”امليدوزولوغيا“ لتشجيع الّتوعية البيئّية البحرّية. 
البديل  للّتعليم  الرسمّية  ”احلوار“  مدرسة  متّيزت 
الفنّية  والفنون، التي وضعت على اخلارطة بصمتها 
فنّية  ــعــارض  وم عــروض  تنظيم  ــالل  خ مــن  ــزة  املــمــّي

كبيرة ومتنوّعة. 
تلَو  سنة  ّية،  االبتدائ األحمدّية  مدرسة  وتتمّيز  هذا 
أّن  إلى  أضف  وبجوائزها،  البيئي  بنشاطها  أخــرى 
ا للّتعليم ثنائي الّلغة. املدرسة ستفتتح هذا العام صّفً

ار  اجلّب بعملها  احلاج“  الرحمن  ”عبد  وتتمّيز مدرسة 
متّيزها  خالل  من  وخاّصًة  مشاريعها،  كاّفة  خالل  من 
كمدرسة جماهيرّية. ونذكر أّن مدرسة ”املسار“ تنّظم، 
والذي  للمدارس  القدم  لكرة  القطري  الــدوري  ا،  سنوّيً

يرّسخ رسائل تربوّية مثرية ومهّمة.

◊uOKý nOHŽ – rK� U¹ d ÒDÝ
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من املقرر أن يتم يوم اخلميس القادم 1/9/2016 
افتتاح السنة الدراسية في كافة املدارس في البالد، 
ومن ضمنها افتتاح السنة الدراسية في املدارس 
العربية، التي ال تزال تعاني ذات الظروف التي 
عانت منها منذ عشرات السنني، فالوضع هو هو، 
من حيث الفجوات املمنهجة بني الوسطني العربي 
واملخصصات  ــوارد  امل بتوزيع  كان  إن  واليهودي، 
بالغرف  حــاد  نقص  فهنالك  والبشرية،  املــاديــة 
حوالي  إلى  يصل  العربي  الوسط  في  الدراسية 
3500 غرفة دراسّية، وهنالك حاجة ماّسة لتوفير 
مدارس  لبناء  العربية  احمللّية  للسلطات  أراٍض 
التدريسية.  الغرف  داخل  االكتظاظ  ُتقّلل  جديدة 
كما هنالك حاجة لتخصيص ميزانيات ومشاريع 
خاصة للتربية البديلة والّالمنهجية جلهاز التعليم 
بهدف  ــك  وذل املساء،  بساعات  خاصًة  العربي، 
توفير أُطر ومشاريع تربوية وثقافية للطالب، األمر 
املجتمع  في  العنف  آفة  مناهضة  الذي من شأنه 

العربي. 
املــدارس  على  الشرسة  الهجمة  ــك  ذل على  زد 
لسلب  ُمستميتة  املستقلة، في محاولة  األهلية 
الدعم  ــط  رب خــالل  من  املـــدارس  تلك  استقاللية 
احلكومي بالتبعية الكاملة لوزارة املعارف، و عدم 
من  الــطــالب  الستقبال  ـــدارس  امل بعض  جاهزية 
عمل  ُيعيق  الذي  األمر  التحتية،  البنية  حيث 
الغرف  توفر  وعدم  االكتظاظ  وسط  املدارس  تلك 

الدراسّية الكافية. 
األحياء العربية في مدينة حيفا مثل بقية املدن 
والقرى العربية، تستعد الستقبال السنة الدراسية 
هي  مدارسها  معظم  أن  خاّصة  بترّقب،  اجلديدة 
مدارس أهلّية، فرغم مصادقة جلنة املالية البرملانية 
على حتويل مبلغ اخلمسني مليون شاقل إلى وزارة 
املساواة االجتماعية، وذلك من أجل حتويله الحًقا 

ـــدارس  ـــى امل إل
عبر  ــيــة  األهــل
املعارف،  وزارة 
لم  ـــــه  أّن إّال 
ــى  ــّت ـــم ح ـــّت ي
ــل  ــوي حت اآلن 
ــغ  ــل ــب ـــــذا امل ه

تأتي  وأصًال  فعلي،  بشكٍل  األهلّية  املدارس  إلى 
هذه املصادقة بتأخير حوالي خمسة أشهر، وعدم 
حتويل املبلغ وبشكٍل فوري من شأنه أن يزيد من 

تفاقم األزمة املالية للمدارس األهلّية. 
فهذا  مليون ش.ج  اخلمسني  ّمت حتويل  لو  وحّتى 
فالطالب  األهلية،  املــدارس  قضّية  حّل  يعني  ال 
العربي في املدارس األهلية حتى بعد حتويل هذا 
املبلغ يكون قد حصل فقط على ُثلث ما يحصل 

عليه الطالب العربي في املدارس الرسمية.   
تأمل الرابطة القطرية لألهالي في املدارس األهلية 
الكنيست  ــي  ف املالية  اللجنة  ــرار  ق يكون  أن 
خامتة  شــاقــل  مليون  اخلمسني  مبلغ  بتحويل 
مسلسل املماطلة والتأخير والتأجيل الذي تتبعه 
ا.  تقريًب أشهر  عشرة  منذ  احلكومية  السلطات 
املعارف  وزارة  اقترحته  املــذكــور  املبلغ  فتحويل 
ــراح بحد  ــت ــذا االق ــل إنــهــاء اإلضـــراب، وه مــن أج
املبلغ  أضعاف  كان  املــدارس  فمطلب  ُمهني،  ذاته 
املذكور، ورغم ذلك وافقت األمانة العامة على هذا 
هي  ــوزارة  ال أّن  ورغم  املبلغ  هذا  وحتى  االقتراح، 

التي اقترحته، لم حتوّله للمدارس.  
ا حتويل اخلمسني مليون لن ينهي قضّية  ّيً فعمل
في  النظر  حاجة إلعادة  فهنالك  األهلّية،  املدارس 
واخلطوات  املدارس  تلك  متويل  مبنظومة  يتعّلق  ما 
ّية من أجل احلصول على احلقوق الكاملة  النضال

لتلك املدارس أسوًة باملدارس الرسمية.
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كافأت وزارة املعارف هذا العام، معّلمات ومعّلمي 
ّية في البالد، من بني  ّية فوق ابتدائ 28 مدرسة عرب
املدارس  هذه  بني  من  برزت  متفوّقة،  مدرسة   277
ّية  مدرسة راهبات الّناصرة احليفاوّية، املدرسة العرب
ّية لهذا  الوحيدة اّلتي حصلت على هذه املكافأة املال
العام من بني عدد من املدارس اليهودّية احليفاوّية 

املمّيزة.
على  الرابعة  للّسنة  املــعــارف،  وزارة  نشرت  وقــد 

ّية  الّتوالي، أسماء املدارس فوق االبتدائ
اّلتي حصدت هذا العام لقب ”مدرسة 
لسبب حتصيلها  ال  ممّيزة“  أخالقّية 
لرسالتها  بل  فقط،  البارز  العلمي 
األخالقّية والّتربوّية وترسيخها للقيم 

االجتماعّية.
مبكافأة  املعارف  وزارة  حتفيز  ويأتي 
تراوح  واملعّلمني،  للمعّلمات  مادّية 
ما بني 3000 و8000 شيكل لكّل 
ضمن  وضعت  معايير  وَفق  معّلم/ة، 

اتفاقّية ”عوز لتموراه“ (تشجيًعا للعطاء) املوّقعة 
ّية ونقابة املعّلمني. بني وزارَتي املعارف واملال

في  ــعــام  ال ــذا  ه وُضــعــت  التي  املعايير  وتعتمد 
التي  الكبيرة  الّتغييرات  على  أيًضا،  أساسها، 
أحدثتها املدرسة والقفزة الّنوعّية لطّالبها، ال على 
الّتحصيل العلمّي فقط. فتّم وضع احملّفزات بناء 
مقارنًة  املدرسة  أحدثته  اّلذي  الّنسبّي  الّتقّدم  على 
ّية بناًء  بسنوات سابقة. وبذلك لم ُمتنح املكافآت املال
أخرى  ملعايير  وإّمنا  فقط،  «البچروت»  نتائج  على 
تتعّلق مبدى استيعاب املدرسة لطّالب من خلفّيات 

التسرّب،  منع  على  والعمل  مختلفة،  مجتمعّية 
العلمّية،  ــروع  الــف الــّتــدريــس، خــاّصــًة فــي  وجـــودة 

والرسالة الّتربوّية املُقّدمة.
إلى  وصلت  ميزانّية  املعارف  وزارة  خّصصت  وقد 
ّمت  وقد  البرنامج،  هذا  لتنفيذ  شاقل  مليون   50
اختيار 277 مدرسة ثانوّية من بني 700 مدرسة، 

ّية. من بينها 28 مدرسة عرب
وكان قد تسّلم، مدير مدرسة راهبات الّناصرة في 
حيفا، األستاذ باسم جّمال، رسالة موّقعة من داسي 

جاء  االبتدائّي)،  فوق  الّتعليم  قسم  (مديرة  باري 
فيها:

«هذه هي الّسنة الرّابعة على الّتوالي، اّلتي يحظى 
الّثانوية  املــدارس  في  الّتدريس  هيئة  أعضاء  بها 
أهلّية  إّن  املــدرســة..  إجنــازات  لسبب  منح،  على 
وَفق  ُتقرّر  الّثانوّية،  للمدارس  املنح  على  احلصول 

معايير تعليمّية – تربوّية، اجتماعّية وأخالقّية؛
املدرسة  وفًقا إلجنــازات  أّنه  أن أعلمَك،  ”يسعدني 
الّثانوّية اّلتي تديرها، وبناًء على املعايير واملبادئ 
املدارس  ُمدرجة بني أفضل  املدرسة  أّن  تبّني  املُقرّرة، 
من  مستويات  أعلى  على  حصلت  اّلتي  الّثانوّية 
الّتربوّية املجتمعّية  الّتحصيل العلمّي واإلجنازات 

األخالقّية؛
إلدارتــكــم  ــرًا  وتــقــدي تقييًما  ــي  يــأت ــوز،  ــف ال ”هذا 
الّسليمة وللعمل الّتربوّي والّتعليمّي ألعضاء هيئة 

الّتدريس؛
يات  ”هنالك حاجة وأهمّية كبرى لتقييم وتقدير املرّب

املتواصل  وسعيهم  ؤوب،  الــدّ عملهم  على  واملرّبني 
وحتفيز  وتشجيع  األفضل،  نحو  الّدائم  للّتغيير 
مساهمني  واالســتــزادة،  العلم  طلب  على  الّطّالب 
وأفضل،  بناء مستقبل أجنع  إلى  الّطّالب  ودافعني 
ذاتّية  ّية  استقالل وبناء  العلمّي،  الّتفوّق  من خالل 

وشخصّية اجتماعّية وأخالقّية؛
عن  للّتعبير  مّنا  فــرصــًة  املكافأة  ــذه  ه ــي  «وتــأت
الّتقدير، بشكل فعلّي ال كالمّي فقط؛ سيحصل 
ملرّة  منحة  على  الّثانوّية  املرحلة  ومعّلمو  معّلمات 
آب/ شهر  مــعــاش  ــي  ف ــــدة،  واح

مبلغ  ويصل  2016؛  أغسطس 
في  ومعّلم  معّلمة  لكّل  املنحة 
ضمن  يعمل  ــة  ــوّي ــان ــّث ال املــرحــلــة 
وظيفة كاملة إلى 6164 شيكًال 
(ال يشمل الّشروط االجتماعّية)؛

ــــم  ــــك ـــى إدارت ـــم عـــل ـــك ـــئ ـــّن «أه
أهّنئ  كما  الّثانوّية،  للمدرسة 
املجهود  على  الّتربوّي،  الّطاقم 
ثمار  لقطف  واملشترك  الّشخصي 
الّنتائج.» هــذه  مثل  ــى  إل ــوصــول  وال العمل،  هــذا 

مدرسة  ب  طــالّ حتصيل  أّن  للجميع  املعلوم  من 
امتحانات  ونتائج  العلمّي،  ــاصــرة  الــّن ــات  ــب راه
نسبة جناحها  تتعّدى  واّلتي  املشرّفة،  «البچروت» 
أعلى  في  املدرسة  وضعت  سنوات،  منذ  ـ95%  ال
فتمّيز  لذا  البالد.  في  الّثانوّية  ــدارس  امل مصاف 
في  وملموس  واضــح  الــّنــاصــرة  ــات  ــب راه خرّيجي 
املهنّية  الوظائف  وفي  املختلفة  األكادميّية  املعاهد 

والتخّصصية العلمّية والعملّية املختلفة.
مدير  مع  لصحيفة «حيفا»  مقتضب  حديث  وفي 
باسم  احليفاوّية،  الّثانوّية  الّناصرة  راهبات  مدرسة 
عليها  حصل  اّلتي  ّية  املال املكافأة  حول  جّمال، 
الّتعليمّية  اإلجنــازات  لسبب  الّتدريسي،  الّطاقم 
بالّطاقم  فخور  «أنا  قال:  واألخالقّية،  واملجتمعّية 
هذه  على  حلصولنا  وسعيد  اِملْهنّي،  الّتدريسّي 
املكافأة املادّية، اّلتي نستحّقها باعتقادي – بكّل 
ا،  ـً ّي تواضع – منذ مّدة، إّال أّنها جاءتنا متأّخرًا نسب
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من  مستويات  أعلى  على  حصلت  اّلتي  الّثانوّية 
الّتربوّية املجتمعّية  الّتحصيل العلمّي واإلجنازات 

األخالقّية؛
إلدارتــكــم  ــرًا  وتــقــدي تقييًما  ــي  يــأت ــوز،  ــف ال ”هذا 
الّسليمة وللعمل الّتربوّي والّتعليمّي ألعضاء هيئة 

الّتدريس؛
يات  ”هنالك حاجة وأهمّية كبرى لتقييم وتقدير املرّب

ع ي
باسم احليفاوّية،  الّثانوّية  الّناصرة  راهبات  مدرسة 
عليها حصل  اّلتي  ّية  املال املكافأة  حول  جّمال، 
م

الّتعليمّية اإلجنــازات  لسبب  الّتدريسي،  الّطاقم 
ي

بالّطاقم فخور  «أنا  قال:  واألخالقّية،  واملجتمعّية 
إل ي م

هذ على  حلصولنا  وسعيد  اِملْهنّي،  الّتدريسّي 
املكافأة املادّية، اّلتي نستحّقها باعتقادي – بكّل

ي ِ يي

ا ـً ّي منذ مّدة، إّال أّنها جاءتنا متأّخرًا نسب
ي ي

تواضع – 
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تلعب  أخرى  اجتماعّية  معايير  لوجود  سنوات،  أربع  بعد 
دورًا في منح هذه املكافأة املادّية.»

أّن  ــعــارف،  امل وزارة  مصادر  ــق  وَف املعلوم،  «مــن  وأضـــاف: 
إجنازات مدرسة راهبات الّناصرة التحصيلّية العلمّية منذ 
املدارس  الئحة  وتتصّدر  املراتب  أعلى  تتبوأ  عّدة،  سنوات 
الّثانوّية احليفاوّية والقطرّية، حيث أثبتت نتائج امتحانات 
«البچروت»، على مدار سنوات، أّن معّدالت حتصيل طّالب 
في  القطرّي  املستوى  من  أعلى  الّناصرة  راهبات  مدرسة 

البالد. ما مينح الّطّالب واملدرسة متّيزًا وامتيازًا.“
التحّصيلّية، فال  املعايير  ”بحسب  يقول:  جّمال  وأمضى 
شّك أن الّتحصيل العلمي ملدرسة راهبات الّناصرة يؤّهلها، 
وبامتياز، احلصول على مكافأة/منحة وزارة املعارف، بينما 
ّية املذكور ضمن املعايير  ال تفي املدرسة بشرط اخلدمة املدن

االجتماعّية“.
وبخصوص الّسنة الدراسّية القادمة، أّكد املدير جّمال على 
كتابة  حّتى  كاملعتاد،  أبوابها  ستفتح  األهلّية  املدارس  أّن 
الّصعوبات  القادم، رغم  أيلول  األّول من  الّسطور، في  هذه 

اّلتي تعانيها.
قبل  من  ُمكّلًفا  ان  تّب إلياس  األب  بتسّلم  يتعّلق  وفيما 
البطريركّية الّالتينّية، اإلدارة العاّمة ملدرسة راهبات الّناصرة 
– حيفا، عّقب باسم جّمال قائًال: ”إّن تغيير اإلدارة العاّمة 
لن يؤّثر على عمل وسياسة املدرسة، ونأمل أن يأتي هذا 
الّتغيير مبا هو أنفع وأخَير.. لقد تغّيرت اإلدارة العاّمة قبل 
نحو خمس سنوات، حيث انتقلت من إدارة راهبات الّناصرة 
تتبّدل  ولم  احلال  يتغّير  ولم  املقّدسة،  العائلة  راهبات  إلى 
الّسنة  بداية  في  املقّدسة  العائلة  راهبات  ستترك  األمــور. 
ّية اإلدارة بشكل رسمّي، ليحّل األب إلياس  الدراسّية احلال
فيليب،  جوانا  األخت  العاّمة  املدرسة  مديرة  مكان  تّبان، 
ممّثًال من قبل البطريركّية الّالتينّية ملّدة ثالث سنوات، وفي 
غضون هذه الّسنوات الّثالث سيتم تدارس األمور وفحص 
ّية االستمرار في إدارة املدرسة على ضوء املستجّدات  إمكان

والّتطوّرات.»
إدارة  في  طويلة  باع  ان  تّب إلياس  «لألب  جّمال:  وأضــاف 
املجال  مــن  يأتينا  حيث  األهلّية/الكنسّية،  املـــدارس 
إدارّية،  تربوّية  خلفّية  وله  الّتربوّي)،  (املرافق  الپيداچوچي 
املختلفة في  الّتعليمّية  املراحل  العمل مع مديري  وسيتّم 
الّطّالب  مصلحة  فيه  ملا  وهرمّي  منّسق  بشكل  املدرسة 
مًعا على  الّتعاون، ونحافظ  يثمر هذا  أن  نأمل  واملدرسة. 

املستوى العلمّي واألخالقّي».
الّدؤوب  العمل  وضرورة  أهمّية  على  مؤّكًدا  حديثه  واختتم 
والتحصيل  املستوى  على  للحفاظ  واالستمرارّية  والكّد 
العلمّي، بل التقّدم والتمّيز الّدائم. حيث تضع اإلدارة نصب 
والعريق  الرّائد  العلمّي  املدرسة  دور  على  احلفاظ  أعينها 
في خدمة كاّفة طّالب وطالبات مجتمعنا، وترسيخ القيم 
األخالقّية في نفوسهم وتثبيت حّب اآلخر والتطوّع والعمل 

من أجل مجتمع ناجح خّير.
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“UHOŠ” qÝ«d*
أمس  أّول  كايد،  بالل  األسير  أنهى 
الّطعام  عن  املفتوح  إضرابه  األربعاء، 
أن  بعد  والّسبعني،  ــواحــد  ال لليوم 
ــلــه احملــامــي  ــوّك ــني م ـــفـــاق ب ّمت االّت
ــســة  ـــان، مـــن مــؤّس ـــّس ــود ح ــم ــح م
العسكري  املّدعي  ”الضمير“، وبني 
للقائد  كممّثلني  العاّمة  والنيابة 
العسكري، يقضي بعدم جتديد أمر 
يوم  سراحه  وإطالق  اإلداري  االعتقال 

.12/12/2016
أصدرته،  بيان  في  ”الضمير“  مؤّسسة  واعتبرت 
االحتالل  لدولة  املخابرات  جهاز  ”تراجع  ــس،  أم
عن موقفه املتعّنت بإبعاد بالل كايد خارج األرض 
احملتّلة ملّدة 4 أعوام. وكان هذا اخليار الوحيد الذي 
طرحته املخابرات وأصرّت عليه حتى خالل جلسة 
الُعليا التي عقدت يوم االثنني املاضي.  احملكمة 
العسكري  القائد  ملمّثلي  القضاة  مطالبة  لكن 
لتقدمي شروحات إضافّية حول امللف الّسري، والوضع 
الّصحي اخلطير لكايد في جلسة االستماع التي 
كان يفترض أن ُتعقد أمس اخلميس في الّساعة 
طرح  العسكري  القائد  ممّثلي  ألزمت  ظهرًا،   12

بدائل أخرى سوى اإلبعاد“.
يذكر أّن الوضع الصحي لبالل قد تدهور بشكل 

ــر، بعد  ــي ــوع األخ ــب ــي األس خطير جـــًدا، خــاّصــًة ف
في  ًيا  حال بقائه  حّتم  ّمما  املكّثفة،  للعناية  نقله 
تام. بشكل  يتعافى  حتى  ملعاجلته  املستشفى 

في  و“اجلبهة“  الّشيوعي  احلــزب  سكرتير  وقــال 
خاّص  تصريح  في  زعاترة،  رجا  الّصحافي  حيفا، 
هاّم  انتصار  هذا  أّن  شّك  ال  ”حيفا“:  لصحيفة 
إلرادة مناضل صلب خاض املعركة بأمعائه اخلاوية 

أمام االحتالل.
ـــدًدا من  ع أّن حيفا شــهــدت  ــى  إل ــرة  ــات ـــوّه زع ون
الوطنّية  القوى  مبشاركة  الّتضامنّية  الفّعالّيات 
والدميقراطّية. كما انطلق متظاهرون من حيفا إلى 
”بارزيالي“  الوقفات االحتجاجّية أمام مستشفى 

في عسقالن (أشكلون).
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لبنان إعادة األرشمندريت  تقرّر في دير املخلص في 
أغابيوس أبو سعدى إلى رعية مار إلياس للملكيني 
الرعّية.  لهذه  روحي  كرئيس  حيفا  في  الكاثوليك 
فترات  أنهى عّدة  أبو سعدى قد  وكان األرشمندريت 
ومكث  واحــد،  عام  قبل  وآخرها  حيفا،  في  خلدمته 
في رهبنته دير املخلص في لبنان كي ينجز أطروحة 

الدكتوراه. 
جورج  املطران  سيادة  أّن  «حيفا»  صحيفة  وعلمت 
عن  يبحث  أخذ  العكاوّية،  األبرشية  راعي  بقعوني، 
حيفا،  في  سعدى  ــو  أب لألرشمندريت  بديل  كاهن 
ومت تعيني األب شارل ديب في منصب رئيس روحي 

للرعّية. 
وبعد املشاورات التي أجراها سيادة املطران بقعوني مع 
لدير املخّلص األرشمندريت أنطوان ديب،  العام  األب 
ليخدموا  ترشيحهم  ّمت  لكهنة  أسماء  عّدة  طرحت 
رعّية حيفا. وتقرّر قبل يومني تكليف األرشمندريت 
انتهاء  بعد سنة على  إلى حيفا  ليعود  أبو سعدى 

خدمته فيها.
وجاء في رسالة لألرشمندريت أبو سعدى، نشرت على 
مواقع التواصل االجتماعي: «أُعلن أّني «عائٌد إلى 
حّبي الكهنوتّي األّول» راعًيا من جديٍد حليفا وأهلها 
املطران  األبرشية  راعي  سيادة  من  بطلٍب  الطّيبني، 
الرئيس  سيادة  وموافقة  وببركة  املوّقر  بقعوني  جورج 

العام األرشمندريت أنطوان ديب الفائق االحترام. 
برسالتي  أقوم  لكي  أجلي  من  الّصالة  منكم  أطلب 
ّية والكهنوتّية على أكمل وجه، ولكي نبنَي  الرهبان
مًعا رعّيتنا احلبيبة التي تنتظر من كّل واحٍد مّنا أن 
م وزناته ومواهبه في خدمة الكنيسة واإلنسان». ُيقدِّ

وعلمت صحيفة «حيفا»، أيًضا، أّنه من املتوّقع وصول 
األرشمندريت أبو سعدى إلى حيفا في منتصف شهر 
أيلول املقبل، بعد أن يتّم حتضير املعامالت الرسمّية 

إلقامته في حيفا.
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“UHOŠ” qÝ«d*
رسالًة  عبُده  هشام  الّسابق  البلدّية  عضو  بعث 
فيها  يطالب  املدينة  أحياء  املسؤولة عن شؤون  إلى 
بالعناية بالدوّار في شارع ستيّال مارس، مدخل شارع 

املطران حّجار وحي عّباس. 
إلقامة  األعمال  بانتهاء  ــه  إّن عبُده  املهندس  ــال  وق

الــدوّار بقي بدون عناية أو غرس أي مزروعات  هذا 
جتميلّية، بل ظهرت فيه األعشاب البرّية التي منت 
في املكان. ولذا طالب املهندس عبدُه،  بصفته عضو 
جلنة حي عّباس، بغرس املزروعات الّتجميلّية  في 

هذا الدوّار لتجميله وحتسني منظره.
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نتسيرت  هـبوعيل  العبي  قافلة  إلى  جعفر  عالء  احليفاوي،  الّالعب  التحق 

عيليت، بعدما وّقع معهم ملّدة موسم كروّي واحد، على سبيل اإلعارة.
وقد جاء هذا االنتقال، بعدما لعب جعفر في صفوف هـبوعيل عكا.

مشاركته  إلى  إضافة  شهر،  حوالي  منذ  الفريق  بتدريبات  جعفر  والتحق  هذا 
املعسكر الّتدريبي الذي كان في بلغاريا.

ورّحبت إدارة وجمهور هبوعيل نتسيرت عيليت بالّتعاقد مع جعفر، مشيرين 
حتقيق  في  وستساهم  الفريق،  مصلحة  في  ستصّب  وخبرته  موهبته  أّن  إلى 

أهدافه.
يجدر بالّذكر أن الفريق خاض حّتى اآلن بعض املباريات الودّية أمام فرق مختلفة، 

وفاز في كّل املباريات.
”وّقعت  جعفر:  عالء  عيليت،  نتسيرت  هبوعيل  إلى  امللتحق  الّالعب  وقال 
على عقد مع هبوعيل نتسيرت عيليت ألّنني أرى بذلك فرصة ألتقّدم، وفي 
نتسيرت عيليت سيمنحونني الكثير من الوقت اّلذي بإمكاني الّلعب فيه، 
ي ثقتي بنفسي، وذلك يأتي من خالل املشاركة في  وبهذا سأطوّر قدراتي وسأمنّ

املباريات والّلعب الفعلّي على أرضّية امللعب.“
وعن رؤيته للموسم احلالي، قال جعفر: ”سألعب هذا العام في صفوف هبوعيل 
نتسيرت عيليت، وأمتّنى أن يكون هذا املوسم مثمرًا وناجًحا، ليعود بالفائدة 
ا كي أمتّكن من العودة في املوسم القادم إلى فريق األم،  األساسّية علّي شخصّيً

مكابي حيفا.“
لفريقي  الّنجاح  ”أمتّنى  قائًال:  الّسابق،  لفريقه  رسالة  جعفر  الّالعب عالء  ووّجه 
حتقيق  إلى  يسعوا  وأن  ــي،  دون من  الكروي  مشوارهم  في  واالستمرار  الّسابق 

أهدافهم.“
وطلب من جمهور ومشّجعي هبوعيل نتسيرت عيليت احلضوَر إلى كّل مباراة، 
ودعم الفريق وتشجيعه، ”ألّن الفريق بال جمهور ال يساوي شيًئا وكرة القدم تكون 

أجمل وأفضل بحضور اجلمهور املشّجع.“
ّية، حيث كنت  واختتم كالمه قائًال: ”بدأت بلعب كرة القدم وأنا في املرحلة االبتدائ
ألعب ضمن نوادي احلّي، ومن ثّم ارتدت مدرسة مكابي حيفا لكرة القدم وبقيت 
في مكابي حيفا حّتى وصلت إلى فريق الكبار (البالغني)، ومن ثّم انتقلت على 

سبيل اإلعارة لهبوعيل عّكا واآلن إلى هبوعيل نتسيرت عيليت.“

“UHOŠ” qÝ«d*
إدارة  مجلس  رئيس  املــاضــي،  رشــدي  الّشاعر  حــّل 
على  املاضي،  األسبوع  ضيًفا،  ”األفق“،  مؤّسسة 
شريحة  تضم  والتي  ــازل،  ب في  ”املفتاح“  جمعّية 
األقطار  مختلف  من  العرب  املغتربني  من  عريضة 
أهمّية  يولون  الذين  األجانب  من  ونخبة  ّية،  العرب
خاّصة بفتح نوافذ على الّثقافة العربية بهدف الولوج 
والقّصة  الّشعر  مجال  في  إبداعاتها  فضاءات  إلى 
الّتثاقف  منطلق  من  والتراث،  واملسرحّية  والرواية 
القائم واملبني على أساس الندّية ليشّكل بالنتيجة 
ويساهم  واملتني  احلقيقي  املعرفّية  التعّددّية  جسر 
بصورة فّعالة ومباشرة في عملّية إزالة حواجز الغربة 

واالغتراب بني الّشعوب. 
التقى  الثقافية  بازل  مدينة  مقاهي  أحد  وفي  هذا، 
في  والعرب  األجانب  املدعوّين  عشرات  مع  املاضي 
وما  ”األفق“  مبؤّسسة  الّتعريف  حول:  متحورت  ندوة 
تقّدمه من نشاطات في مجال املسرح والّشعر والقّصة 
والفنون  الكتب  ونشر  اإلبداعّية  والكتابة  والرواية 
اجلميلة في كاّفة أنحاء البالد من شرم الشيخ إلى 
املؤمترات  في  مشاركتها  ــى  إل إضافة  هــذا  سعسع، 
وفرنسا  كإيطاليا  اخلــارج  في  ّية  األدب واملهرجانات 
والفني  الثقافي  الّتعاون  أواصر  وتعميق  ورومانيا، 

مع املؤسسات في مناطق السلطة الفلسطينية كجامعة الّنجاح 
في نابلس وبيت حلم وجنني وبيت الّشعر في رام الله. كل ذلك 
من منطلق إميانها من أّن الثقافة هي احلائط األخير للحفاظ على 

الوجود والدميومة. 
شعره،  في  املدينة  موضوع:  حول  الثاني  القسم  املاضي  ومحوَر 
الصادر  املدينة“  ”قصائد  ديوانه  قصائد  على  األضــواء  مسّلًطا 
عن منشورات مؤّسسة ”األفق“، مؤّكًدا أّن تركيزه على ”حيفا“ 
كبيت وحبيبة وعشيقة جاء لرغبته في جعلها املعادل املوضوعي 
ّية ناجعة  للوطن بكلّيته، ُمبرزًا اهتمامه بتوظيف األسطورة كآل
وفنّية للوصول إلى حتقيق التواصل احلقيقي مع جمهور قرّائه، 

ُمستشهًدا بعدد من الّنماذج من أجواء الديوان. كما تطرّق املاضي 
إلى موضوع تأثير األدب الفرنسي، وخاّصة الّشعر، على عدد من 

شعرائنا املعروفني. 
عن  ُجّلها  أسئلة  من  احلاضرون  طرحه  ما  على  باإلجابة  قام  ّم  ُث
واالقتصادّية  االجتماعّية  النواحي  من  العرب  املواطنني  أوضــاع 
والثقافّية والسياسّية، أبرزت مدى اهتمامهم ومعرفتهم بالعديد 

من احلقائق عن وضعنا احمللي.
أّما مسك  اخلتام فكان قيام الّشاعر رشدي املاضي بقراءة مجموعة 
من قصائد مجموعته، حيث اختتم هذه القراءات بقراءة قصيدتيه 
بازل،  مدينتهم  في  مكوثه  فترة  خالل  كتبهما  اللتني  اجلديدتني 
وهما بعنوان ”يا قدُس يا ُسرّة اآللهة“ و“لسُت شيًئا لم يكن“.  
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عّممت الّناطقة بلسان الّشرطة للوسط العربي، لوبا السمري، يوم االثنني األخير، بياًنا 
نسخة عنه، جاء فيه: ”أقدم  على وسائل اإلعالم، وصلت مكاتب صحيفة ”حيفا“ 
يلة املاضية،  شاب حيفاوّي عربّي األصل، على ما يبدو، (18 عاًما)، خالل ساعات الّل
ـ8 مركبات مركونة في موقف للسّيارات الّتابع لقطارات إسرائيل على  بإحلاق أضرار ب
في املدينة، علًما أّنه كان ثمًال، حيث تسّبب املشتبه به  مقربة من شاطئ ”دادو“ 
بتهميش وتكسير زجاج نوافذ املركبات. هذا وهرعت قوات من الّشرطة إلى املكان 
مع تسّلمها بالغات عن أعمال تخريبّية، حيث قامت باعتقال املشتبه به، وحتويله 

إلى الّتحقيق“.
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åUHOŠò qÝ«d*
من  ــدًال  ب تيرسانطة»   – ّية  اإليطال ــة  ــدرس «امل ــم  االس ــالق  إط ــرّر  تــق
املعروفة  املدرسة  على  الكرمليت،  لراهبات  اإليطالية  املدرسة  االسم 

بالكرمليت في حيفا. 
تيراسانطة –  وجاء هذا القرار بعد أن توّلت حراسة األرض املقدسة – 
ّية اإلدارّية لهذه املدرسة في العام املاضي، وّمت تعيني قدس األب  املسؤول

برونو لزاروتو رئيًسا للمدرسة. 
وكانت هذه املدرسة قد تأّسست سنة 1907 على يد جمعّية الراهبات 
ّية لراهبات  الكرملّيات للقّديسة تريزا، وُدعيت الحًقا باملدرسة اإليطال

ة.    يّ ة اإليطال الكرمليت نسبةً للجمعيّ

 WD�U �d O � – WO �U D �ù« W �—b *«
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مع  للتضامن  الشعبية  اللجنة  تقيم 
يوم  الوطنّية،  وقيادته  الّسوري  الشعب 
الّساعة اخلامسة مساًء، في  الّسبت،  غد 
 ،22 طوبي  توفيق  شــارع  حيفا،  مدينة 
احتفاًال إلحياء الذكرى التاسعة والعشرين 
الستشهاد رّسام الكاريكاتير الفلسطيني 
الكبير ناجي العلي. وسُيزاح الستار عن 
خّصيًصا  أقيم  الــذي  التذكاري،  النصب 

لهذه املناسبة، تخليًدا لذكراه.
وأفادنا سكرتير الّلجنة الّشعبية للتضامن 
الوطنية  وقيادته  ــســوري  ال الّشعب  مــع 
إحياء  اختيار  ّمت  أّنه  الغني،  عبد  وصفي 
مدينة  في  العلي  ناجي  استشهاد  ذكرى 
اللجنة ومن شعبنا  من  وفاء  وذلك  حيفا، 
في الداخل الفلسطيني، لرمز من رموز هذا 
إذ  املهدور؛  حّقه  بعض  وإعطائه  الّشعب، 
كان ناجي العلي صوت احلّق الفلسطيني، 
ولم  املساومة،  يقبل  ــم  ول العدل.  وريشة 

يخضع ألّي ابتزاز قبل سقوطه شهيًدا.
ومن اجلدير ذكره  أّن إحياء ذكرى استشهاد 
ناجي العلي، يأتي  بعد أن كانت الّلجنة 
الّسوري  الشعب  مع  للّتضامن  الّشعبّية 
الّنكبة  ذكرى  أحيت  قد  الوطنية  وقيادته 
في شهر أّيار املاضي، حيث قامت بترميم 
الزير  الّشهداء محمد جمجوم، عطا  قبور 
وإقامة  عكا،  مدينة  في  حجازي  وفــؤاد 

نصب تذكاري لهم.
حيفا،  من  شعبنا  أبناء  اللجنة  وتدعو 
حفل  في  مشاركة  ــع  أوس ــى  إل وخارجها، 
من  العلي،  ناجي  استشهاد  ذكرى  إحياء 
أجل رفع صوتنا بأّننا باقون على العهد، 

ة املُعلن ة. متمسّكون بالثوابت الوطنيّ
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ــرى التاسعة  ــوم االثــنــني الــقــادم الــذك يــصــادف ي
الراحل  فلسطني  ورسام  فّنان  والعشرين الغتيال 

ناجي العلي (أبو خالد). 
ففي التاسع والعشرين من شهر آب/ أغسطس 
في  العلي  ناجي  الفنان  توفي   ،1987 عــام 
تعرضه  نتيجة  لــنــدن،  البريطانية  العاصمة 
لعملية اغتيال. وقد قيل وقتها - وال يزال ُيقال 
إّن مجهوًال(!!) أقدم على اغتياله  حتى اآلن - 
كما  الضباب،  عاصمة  لندن  في  بيته  ــام  أم

يسّمونها. 
(سكوتالنديارد)  البريطانية  الشرطة  جهاز 
املعروف على الصعيد احمللي والدولي بأّنه أحد 
أقوى أجهزة الشرطة في العالم، جنح في الكشف 
عن  قضايا كبيرة ومعّقدة، ولكّنه رغم قوته، لم 

ال  باألحرى  أو   (!!) اآلن  لغاية  الكشف  يستطع 
يريد الكشف، عن اجلهة التي كانت وراء عملّية 

اغتيال الراحل ناجي العلي. 
ــرّات  م والتقيته  ــرب  ق عن  ــراحــل  ال عرفت  لقد 
التي  لندن،  في  ــرّة  م وآخــر  بيروت،  في  عديدة 
مع  خليجي  بترتيب  إليها  الّسفر  على  أرغم 
قبوله  إّن  يوم  ذات  له  قلت  فلسطينية.  جهة 
بالبقاء في لندن حسب اقتراح صحيفة ”القبس 
الدولي“ التي كان يعمل بها في الكويت، كان 
قرارًا خاطًئا ألّن لندن (مربط خيول العرب) كانت 
تعتبر وقتها إحدى العواصم التي يسهل فيها 
تنفيذ عملّيات اغتيال. ولذلك، لم يأبه الراحل 
للّتهديد بحرق أصابعه باألسيد، فرّد على ذلك 
بقوله املشهور: ”يا عّمي لو قطعوا أصابع يدي 
بأّن  يؤمن  الراحل  وكان  رجلي“.  بأصابع  سأرسم 
الله وحده يعرف الّساعة التي ال مفّر منها  حتى 

لو كان اإلنسان في أبراج محّصنة.
في أواخر السبعينات وطيلة سنوات الثمانينات، 
وبقيت  ّية،  أملان أنباء  وكالة  في  محرّرًا  عملت 
عالقتي مستمرة مع الراحل ناجي العلي، وكنت 
من  العلي  ناجي  إبعاد  أن  داخلي،  في  أعــرف 
الكويت إلى لندن كان الهدف من ورائه التخّلص 
منه. وذات مرة، وكما أذكر في النصف األول من 
زيارة  في  كنت   ،1987 عام  يوليو/متوز  شهر 
(أبو  الراحل  مع  اتصاًال  وأجريت  قبرص،  جلزيرة 
لي:  قال  املكاملة،  إنهاء  أردت  وعندما  خالد)، 

ــدردش  ن ينا  خّل مستعجل...  ــي  زمل يــا  ”مالك 
منحكي  مرة  آخر  هاي  تكون  ميكن  شوي  كمان 
مع بعض“. وفي الّشهر نفسه، وبالتحديد بعد 
أّيام قليلة من مكاملتنا، تعرّض الراحل لعملية 
االغتيال في الثاني والعشرين من الّشهر نفسه، 
وكانت بالفعل آخر مرة حتّدثت بها معه، وال أزال 

ألوم نفسي لغاية اآلن لعدم إطالة احلديث معه.
الطفل  شخصّية  خلق  العلي  نــاجــي  ــل  ــراح ال
«الــســيــاســة»  صحيفة  ــي  ف حنظلة  ــر  ــاخ ــّس ال
الكويتّية، وأصبح حنظلة الرمز األكثر شهرة في 
كّل رسومات الراحل ناجي العلي، مبثابة توقيع 
الراحل على رسوماته،  وما  كتبه الراحل على 
السياسي  الوضع  على  ينطبق  حنظلة  لسان 

ا.  ّيً احلالي فلسطينًيا وعرب
كان أبو خالد يرى في حنظلة رمزًا ميّثل االنهزام 

ّية، ولذلك أصبح هذا  والّضعف في األنظمة العرب
ّية وعاملّية مثل صاحبه،  الرمز يتمّتع بشهرة عرب
الفلسطينّيون  األولى  بالدرجة  به  ويعتز  يفتخر 

في كل أماكن تواجدهم.
عن  يعّبر  كــان  للراحل  كاريكاتيري  رســم  كل 
مخلص.  وطني  عربي  وكّل  فلسطيني  كل  هّم 
ليست  الكاريكاتير  رّسام  «مهّمة  أّن  يرى  كان 
إعالمّية مجرّدة، بل مهّمة حتريضّية وتبشيرّية، 
كسر  واجب  وعليها  واملستقبل،  باألمل  تبّشر 

حاجز اخلوف بني الّناس والّسلطة».
لها  ألًفا،  األربعني  التي جتاوزت  رسوماته  كانت 
احمليط  من  العربي  الّشارع  في  سياسي  تأثير 
الّتغيير  يستهدف  كان  الذي  وهو  اخلليج،  إلى 
أنظمة  يزعج  كان  ولذلك  ا،  ّيً وعرب فلسطينًيا 
ّية معّينة، وهو الذي استطاع أن يحّول الرّسم  عرب
الكاريكاتيري من مجرّد رسم مضحك، إلى رسم 
أجل  من  محّفز  عامل  ــى  وإل سياسّية،  توعية 

الّتغيير، ولذلك أرادوا له أن ميوت. 
مصيره،  مسبًقا  ــوّقــع  ت العلي  ناجي  ــراحــل  ال
ولذلك  ا،  طبيعّيً موًتا  ميوت  لن  أّنه  يعرف  وكان 
عندما زرت ألّول مرّة ضريحه املوجود في مقبرة 
الرّقم  ويحمل  لندن  في  اإلسالمية  وود»  «بروك 
بّدو  «اللي  الرّائع:  قوله  تذّكرت  (230191)؛ 
حالو  يعرف  ــّدو  ب فلسطني،  عن  ويكتب  يرسم 

مّيت». 
رحمة الله عليك يا أبا خالد، يا ضمير فلسطني.
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لرحيل كميل شحادة  ـ16  ال الّسنوّية  الذكرى  في 
حيفا،  مدينة  ــي  ف الّنعمة“)  ”بيت  ــس  (مــؤّس
أقيمت على ملعب مدرسة مركز ”األخوّة“ في حي 
وادي الّنسناس، نهائّيات دوري كميل شحادة لكرة 
املباريات فرق عديدة  القدم. وقد شاركت في هذه 
من مختلف مراكز الّشبيبة في املدينة، حتت شعار 

”الّتآخي، الّتعاون والعطاء“.
خاّصة  أمسية  املباريات  انتهاء  بعد  وأقيمت 
إحيائها  إلى  بادر  شحادة،  كميل  رحيل  لذكرى 
النسناس  وادي  في  اجلماهيري  املركز  مــن:  كــّل 
وجلنة حي وادي النسناس وقسم الرياضة في بلدّية 
شحادة،  املرحوم  عائلة  من  ــراد  أف حضرها  حيفا، 
حّجار،  فكتور  الّنسناس  وادي  حي  جلنة  رئيس 
خاليلة،  عــادل  ”األخوة“  اجلماهيري  املركز  مدير 

إلى إضافة  سعدة،  ماري  ”األخوة“  مدرسة  مديرة 
املدعوين واجلمهور.

وافتتح مرّكز الرياضة في مركز ”األخوّة“ اجلماهيري 
ترحيبّية ومداخلة  بالل حصري األمسية بكلمات 
املركز  بني  اخلاص  الّتعاون  على  خاللها  من  أثنى 
وجلنة احلي وبلدّية حيفا، كما أشاد بأهمّية تذويت 
والبرامج  ــّدوري  ال خالل  من  والّتآخي  العطاء  قيم 

التربوّية املختلفة.
وعطائه  ــوم  ــرح امل سيرة  ــى  إل املتحّدثون  ــرّق  وتــط
جمال  العائلة  باسم  احلضور  وشكر  ملجتمعه. 

شحادة، ابن الرّاحل كميل.
على  وكؤوس  ميدالّيات  بتوزيع  االحتفال  واختتم 
الذين شاركوا في مباريات دوري  الّالعبني والفرق 

كميل شحادة لكرة القدم.
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ممّيزة  منظومة  تدشني  ”رمبام“  مستشفى  في  ّمت 
للّسيطرة على غرفة العملّيات اجلراحّية من موقع خارج 
غرفة العملّيات، بحيث يظهر سير العملّية اجلراحّية 
مباشرة على شاشة حاسوب واسعة، وميكن لعدد من 

اء املراقبني واملختّصني متابعة العملّية مباشرة.  األطّب
وجاء من ”رمبام“ أّنه سيتّم استخدام هذه الغرفة أثناء 
هذه  بنيت  وقد  ــرأس.  وال للعنق  اجلراحّية  العملّيات 
الغرفة الفريدة بنوعها في العالم بالّتعاون مع قسم 

اجلراحة للرأس والعنق وقسم الهندسة واحلاسوب.  

“UHOŠ” qÝ«d*
مدينة  جنوبّي  الفنّية  ــروض  ــع ال ألهبت 
حيفا، مساء االثنني األخير، نحو 15 ألَف 
محتفٍل من أبناء الّشبيبة اّلذين شاركوا في 
احتفالهم الّسنوي «مدينة الّشبيبة“، واّلذي 

يختتم الفّعالّيات الّصيفّية لهذا العام. 
وقد اُطلق شعار ”نحن جميلون كما نحن“ 
الّضخمة،  ّية  االحتفال هذه  فعالّيات  على 
حيث انعكس هذا الّشعار من خالل جميع 
شملت:  للّشبيبة،  ُقّدمت  التي  األنشطة 
العروض، احملّطات الّتفعيلّية، وغيرها من 
الّنشاطات والفّعالّيات التي سعت لتذويت 

الّداخلي والثناء  القيم واملفاهيم، كتعزيز اجلمال  هذه 
والّنقد البّناء، حّب الّذات وقبول اآلخر.

وّمت الّتركيز بشكل خاص على برامج ملنع الّسلوكّيات 
احملفوفة باملخاطر. إذ فّعلت سلطة مكافحة املخّدرات 
عنف“  بال  ”مدينة  مع  بالّتعاون  البلدّية،  والكحول 
معلوماتّية  حلقات  ــرق،  الــّط على  الّسالمة  وفريق 

وتوعوّية تناولت حوادث الّطرق ومخاطر القيادة حتت 
تأثير الكحول؛ إضافة إلى حلقات توعوّية حول هول 

ا. ا وجسدّيً املخاطر واخلسائر الّناجمة عنها، مادّيً
البلدّية،  الّثقافة  ــرة  دائ قبل  من  االحتفال  نّظم  وقد 
شركة  مــع  ــّتــعــاون  ــال ب ــدّي،  ــل ــب ال الّشبيبة  مجلس 

”إيتوس“ البلدّية، مرشدين ومتطوّعني.

“UHOŠ” qÝ«d*
عّممت الّناطقة بلسان الّشرطة للوسط العربّي، لوبا 
السمري، بياًنا على وسائل اإلعالم، وصلت مكاتب 
”وفًقا  فيه:  ــاء  ج عنه،  نسخًة  ”حيفا“  صحيفة 
صباح  العثور،  ّمت  ّية،  األول والّتفاصيل  للمعلومات 
املرضى  لتأهيل  مركز  في  جّثتني  على  االثنني،  يوم 
حيفا.  مدينة  في  ”هجنيم“  شارع  في  النفسانّيني، 
إلى  هرعت  التي  الّشرطة  من  كبيرة  قوات  وتواصل 
والّتحقيق  اجلنائّي  الّتشخيص  أعمال  احلادث  مكان 
في كاّفة التفاصيل واملالبسات، اّلتي لم تّتضح كاّفة 

معاملها بعد“.

وأفادت الّناطقة لوبا السمري، في بيان الحق لها: ”تبّني 
أّن احلديث يدور حول وفاة مواطن بالسبعينّيات من 
ا في غرفته، كما  ّيً عمره، وقد ّمت العثور عليه متوّف
ا  ّيً وجد عجوز آخر في التسعينّيات من عمره متوف

في غرفته أيًضا، وهما من الوسط اليهودي.“
ّية،  األول والّتحقيقات  للتحرّيات  ”ووفًقا  وأضافت: 
الوفاة،  حادثتي  وراء  من  جنائية  شبهات  توجد  فال 
حلياته،  حًدا  وضع  يبدو  ما  على  أحدهما  إّن  حيث 
بينما اآلخر من املرّجح أصيب بسكتة قلبّية وتوفي 

على إثرها“.
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تقييم في غاية  أداة  يعتبر  الّتعليمّية (אבחון דידקטי)  الوظائف  تشخيص 
األهمّية، إذ أّنه يعمل على إجراء مسح لنقاط القوّة والّضعف لدى املمتحن/ة 
فيعمل  أسبابه.  وحتديد  التعّلمي  العسر  أو  الّضعف  عن  للكشف  وذلــك 
الّتشخيص على تقييم املهارات الّتعليمّية الّلغوّية في القراءة والكتابة والفهم 
ّية،  والّتعبير (في لغة األم والّلغات األجنبّية)، تقييم املهارات الّتعليمّية احلساب
تقييم املهارات الذهنّية - اإلدراكّية كالقدرة على االستيعاب، الّذاكرة، اإلصغاء 
أيًضا،  الّتشخيص،  يقّيم  كما  أخــرى.  ووظائف  ــة  اإلدارّي الوظائف  والّتركيز، 
جناعتها.  مدى  ويفحص  الدراسّية  واالستراتيجّيات  الّتعليمّية  الّسلوكّيات 
أن  شأنها  من  مالئمة،  تدّخل“  ”خّطة  لبناء  األهم  اخلطوة  تعتبر  اخلطوة  هذه 
تعالج نقاط الّضعف، إظهار القدرات املكمونة وحتسينها. رغم أهمّية املوضوع، 
ّية في  نرى بأّن هنالك مراكز قليلة ُجتري مثل هذه الّتشخيصات بالّلغة العرب

مدينة حيفا.
من اجلدير ذكره أّن املركز التشخيصي في جمعّية ”نيتسان“ - حيفا قائم منذ 
سنوات عديدة، وهو يجري تشخيصات للوظائف الّتعليمّية واإلدراكّية جلميع 
األجيال. وفي اآلونة األخيرة يسعى املركز إلى توسيع خدماته في الوسط العربي 
تلبيًة الحتياجاته اخلاّصة. فقد َمت مالءمة آلّيات تشخيص وتعيني اخّصائيات 
ّية، ألّننا نؤمن بأّن الّتشخيص الذي ال يتّم في  مؤّهالت ناطقات بالّلغة العرب
الّلغة  تأثير  إّمنا على  الّتعّلم،  في  بالّضرورة على ضعف  يشير  لن  األم،  لغة 

األجنبّية (العبرّية مثًال) على فهم الّتعليمات، القدرة على الّتعبير،
وغير ذلك. 

انخفاض  هنالك  ــاد،  االزدي في  آخذ  التعّلمي  العسر  ملوضوع  الوعي  أّن  ورغم 
حاد في عدد التوّجهات للّتشخيصات الّتعّلمّية في الوسط العربّي، مقارنًة 
بالوسط اليهودي، رّمبا ألّن مستوى اإلدراك والوعي إلجراء تشخيصات من هذا 
القبيل ما زال يحتاج إلى دعٍم أكبر في الوسط العربي. لهذا الّسبب بالّذات، 
املراكز  وفي  املدارس  في  محاضرات  إجراء  حيفا   - ”نيتسان“  جمعّية  تنوي 
الّتربوّية والّثقافّية، وهي تبحث عن أطر قد تدفع هذا املوضوع قدًما إلى األمام.

åUHOŠò qÝ«d*

تستنكر اجلمعّيات الّنسوّية واحلقوقّية املوّقعة أدناه جرائم القتل 
وصل  والتي  الّنساء،  بحق  املستمرّة 
مطلع  منذ  عــرب  ضحايا   6 عــددهــّن 
سميرة  ــر)،  ــزرازي (ال ــال  رّح رنــني  العام، 
اسماعيل (الرامة)، امرأة من اللقية (مت 
اإلعــالم)،  في  قضّيتها  على  التسّتر 
سالم  (شفاعمرو)،  جليل  أبو  ميرفت 
كانت  وآخرهّن  (كفرياسيف)،  عبدالله 
طمرة،  من  عاًما)   35) ياسني  آمنة 
األخير  ــاء  ــالث ــّث ال يــوم  قتلت  ــي  ــت وال
بشهرها  حامل  ــي  وه  ،(23.8.16)
يد  تركت  أن  بعد  لطفلني،  وأم  الّثامن 

مجرمة آثار عنف على جسدها.
وجاء في بيان عّممته هذه اجلمعّيات 
على وسائل اإلعالم: «باتت هذه اجلرائم  
العام  ــرأي  ال في  أحد  انتباه  تلفت  ال 
واملجتمع احملّلي وتشغلنا لدقائق فقط 
من  نال  الوهن  كأّن  اخلبر.  سماع  بعد 
ضمائرنا، وتخّدرت مشاعرنا. كيف لنا 
أن نصمت بعد اليوم؟ كيف ال ننتفض 

ودم الّنساء ُمستباح، دون رقيب أو حسيب؟!
ًدا تقصير الّشرطة في مالحقة ومعاقبة املجرمني، وأّنها  «نعي جّي
تتجاهل توّجهات النساء املشتكيات حول االعتداءات التي يتعرّضن 
كما دوًما - تساهم في استمرار  لها. وأّن الدولة ومؤّسساتها – 
إّال  الفلسطيني.  بنية مجتمعنا  بها ضرب  وتهدف  الّظاهرة  هذه 
اته، وما  ّي أّننا، مع ذلك، نؤمن أّنه ما لم يتحّمل مجتمعنا مسؤول

لم يأخذ دوره الفاعل للحّد من هذه الّظاهرة، فسيغدو مشهد القتل 
ا ومتوّقًعا ولسنا بعيدات عن تلك الّلحظات. والعنف عادّيً

«آن األوان كي يتوّقف هذا النفاق املستمر وهذه املعايير املزدوجة، 
النساء  يناضل ضّد قتل وقمع  َمن ال 
ليس له أدنى حق أخالقي أن يناضل 
ضد القتل والقمع على خلفّية سياسّية 
فالقمع هو قمع، والقتل  أو قومّية – 

هو قتل.
«لن نقبل بالّصمت حالنا وال تقاعس 
قياداتنا  خرس  وال  مصيرنا/  الّشرطة 
وضعنا..  مجتمعنا  جتاهل  وال  واقعنا 
نحن!  غيرنا  القادمة  اجلرمية  ــردع  ي لن 
ضّد  وسنناضل  الّنساء  نحن  سنحيا، 
قتلنا وندعو كّل صاحب/ة ضمير حّر 

لالنضمام إلينا.»
اجلمعّيات املوّقعة: نساء ضد العنف، 
املرأة،  مبكانة  للنهوض  الزهراء  جمعية 
املؤسسة العربية حلقوق اإلنسان، حوار 
البديلة،  للتربية  ّية  العرب اجلمعية   -
الطفولة،  مركز  اللقية،  نساء  جمعية 
في  العربيات  النساء  -منتدى  مًعا 
العربية  اجلمعّية   - املشغل  النقب، 
بلدنا  فلسطينّيات،  مثلّيات  نساء   - أصوات  والفنون،  للثقافة 
منتدى  نسوي،  تنظيم   – كيان  الــعــرب،  الشباب  جمعّية   -
مركز  تشرين،  باملركز، جمعية  عربّيات  نساء   – نعم  ّية،  اجلنسان
إجناز، حملة - املركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي،   الّسوار، 

انتماء وعطاء ومسار - مركز للّتربية.

¡U 	 ÒM �« Òo 
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Í—uš n¹U½ l� ¡UI�
الناصرة،  في  ولد  عّباس،  عّباس صدقي  احملامي 
وهو االبن األصغر في أسرة مكوّنة من أربعة إخوة 
تلميذ  ــاس،  ــّب ع والـــده احملــامــي صدقي  وأخــتــني، 
حّب  أبنائه  في  غرس  نقارة،  حنا  األرض  محامي 
العلم. وكان الّتعليم قيمة عليا في األسرة، أنهى 
والّثانوية  الواصفية  مدرسة  في  ّية  االبتدائ دراسته 
العبرّية  اجلامعة  في  احلقوق  درس  ثم  املطران،  في 
والّثاني  األّول  الّلقبني  على  وحصل  القدس  في 
اإلنسان،  احلقوق، وتخّصص في مجال حقوق  في 
لألقلّية  اجلمعّية  «احلقوق  بعنوان  أطروحته  وكتب 
يحمل  كما  الّتعليم».  مجال  في  الفلسطينّية 
عّباس لقب املاجستير في إدارة األعمال بتخصص 
في إدارة مؤسسات غير ربحّية من جامعة حيفا، 
تل  جامعة  من  إتاحة  خبير  شهادة  أحــرز  ومؤّخرًا 
بصرّية  إعاقة  مع  إنسان  عّباس  احملامي  أبيب. 

شديدة. 

 —œU³� v�≈ w1œU�√ YŠUÐ s� XKI²½« nO� ≠
øwŽUL²ł«

في  املاجستير  أطــروحــة  بكتابة  منهمًكا  كنت 
رأى  ــه  إّن قائًال  بي  يّتصل  بصديق  وإذ  احلــقــوق، 
املواطن  حقوق  جمعّية  في  شاغرة  لوظيفة  إعالًنا 
في  أذكــر  أن  دون  للوظيفة  وتقدمت  القدس.  في 
فاتصلوا  بصرّية،  إعاقة  لدي  بأّنه  الذاتية  السيرة 
موعًدا  وحّددنا  إليهم،  بتوجهي  يرّحبون  وهم  بي 
للمقابلة الشخصية، ولكن هناك اكتشفوا إعاقتي 
وكأّنهم  معاملتهم  فتور  من  وصدمت  البصرّية، 
أصيبوا بخيبة أمل، ورفضوني العتبارات واهية. 
املواطن ال  حقوق  مؤّسسة  أن  املفارقة  هذه  فتخّيل 
تضمن حقوق املواطن. وللحقيقة كانت هذه خيبة 
ا، ّمما حدا بي لالنعطاف من املسار  أمل لي شخصًي

األكادميي إلى املبادرات االجتماعّية. 

øå…—UM*«ò X� ÒÝ√ nO� ≠
ألح  الذي  والدي  إرادة  متحّدًيا  الناصرة  إلى  عدت 
أّن  وأنا كنت مؤمًنا  العليا  مبتابعة دراساتي  علي 

الّتغيير االجتماعي. وللصدفة  مساري األمثل هو 
ســوزان  املعروفة  ــة  ــيّ اإلذاع اإلعالمّية  بي  اتصلت 
اإلذاعــي  برنامجها  في  مقابلتي  وطلبت  دبيني 
أعلن  نفسي  ووجــدت  بصراحة».  نحكي  «تعالوا 
اإلعاقات،  ذوي  لدعم  املنارة  بتأسيس  فكرتي  عن 
ألّن شريحة كبيرة من مجتمعنا تعاني من هضم 
وهم  التقّدم،  من  متّكنها  وعدم  واإلجحاف،  احلقوق 
يتعامل مع هؤالء  فاملجتمع  اخلاصة.  القدرات  ذوو 
من منطلق الفوقّية واالستخفاف وقّلة االحترام وعدم 
القدرة على تصريف شؤونهم. وتلّقيت العديد من 
بث  بعد  املستمعني  من  التشجيعّية  املكاملات 
البرنامج اإلذاعي، وهكذا أدركت أّن طموحي واسع، 

وبعيد املدى.

 ÒÊ√  X³¦²�  wð«Òc�«  „œuN−0  XIKD½«  X½√  ≠
 ôË ¨W Ò	Uš  «—b� »U×	√ r¼ ¨W�UŽù« ÍË–

ÆlL²−*« vKŽ W�UŽ ÊuK ÒJA¹
في  أصم  املجتمع  أن  كّلنا  نعلم  ألّننا  بالّضبط؛ 
بعض األحيان حيال شريحة ذوي القدرات اخلاصة. 
جامعة  من  األكادمييني  من  نفر  اجتمعنا،  وهكذا 
حيفا، مبساعدة صديقي احملامي شادي خوري، وفي 
املنارة كجمعّية  تأسيس  أعلّنا عن   24.5.2005
رسمية تعنى بثالثة أهداف: أوّلها توعية املجتمع 
اآلراء  وتغيير  اخلاّصة،  القدرات  ذوي  قضايا  لكل 
املسبقة نحوهم، وثانيها متكني وتعزيز مكانة هذه 
الشريحة، وثالثها الدفاع عن حقوقهم، ومناصرتهم 
على  الرسمية،  اجلهات  أمام  حقوقهم  لتحصيل 

كاّفة املستويات، احمللّية والعاملّية. 

 VÒKG²ð p²KFł p�H½  U³Łù p²�ËU×� ÒÊ≈ ≠
øp�U¦�_ ‰uIð «–UL� ÆW�UŽù« WKJA� vKŽ

صحيح. إّن اإلنسان يجب أن ينطلق من إرادته هو، 
وهكذا نبدأ من الذات ألّننا يجب أن نقلب اإلعاقات 
إلى  لها،  نتنّكر  وال  بها  نعترف  والتي  املوجودة، 
قدرات. فيرى الناس قدراتنا وطاقتنا وليس اإلعاقة 

التي فينا.

øUNF¹—UA0 …—UM*« XK	Ë s¹√ ¨ÂuO�«Ë ≠
من  جندها  نحن  كجمعّية،  املــنــارة  صعيد  على 
العربي، في مجال  الرائدة في املجتمع  اجلمعيات 
كما  اخلــاّصــة.  الــقــدرات  ذوي  مكانة  ــع  ورف تعزيز 
األوسط  الّشرق  في  ورمبا  البالد،  في  الوحيدة  أّنها 
التي حصلت على وسام مستشار خاص من األمم 
املّتحدة وعضو في منظمة ECOSOC للتطوير 
االنضمام  بصدد  ونحن  واالقتصادي،  االجتماعي 
اليونسكو  نادي  اليونسكو، وسنقيم  منّظمة  إلى 

ّية في البالد. كأّول فرع لهذه املنّظمة الدول

 ÍËc???�  W??H??K??²????�   «—Ëœ  Êu??L?? ÒE??M??ð  r???J??? Ò½≈  ≠
ÆÆ U�UŽù«

دورة  مثل  اإلعاقات  لــذوي  دورات  عــّدة  لدينا  نعم 
العبرّية  الّلغتني  لتعليم  وأخــرى  البسيخومتري، 
قيادّية  ومجموعة  حاسوب،  ومركز  واإلجنليزّية، 
من ذوي القدرات اخلاّصة األكادميّيني، وهم ينّظمون 
وحتى  الشمال  من  ّية  العرب ــدارس  امل في  ــات  ورش

النقب بعنوان «تقّبل اآلخر».

  U??�U??Žù« ÍËc????� r??J??ðU??�b??š Êu??�Òb??I??ð q??¼ ≠
øU ÎC¹√ s¹dšü Â√ jI� W Ò¹dB³�«

نحن بدأنا باإلعاقات البصرّية ولكّننا اليوم نخدم 
واجلسدّية.  السمعّية  كاإلعاقات  أوســع  جمهورًا 
ميكننا  فال  والنفسّية  العقلّية  اإلعاقات  ذوي  أما 

ونحن  عالجّية،  عناية  إلى  بحاجة  ألّنهم  خدمتهم 
نخدمهم مبجال الدفاع عن احلقوق. 

ø…—UM*« W³²J� X� ÒÝQð nO�Ë ≠
كنت أعجز عن قراءة القصص والروايات في مرحلة 
احلروف،  لتكبير  جهازًا  والدي  لي  ابتاع  الثانوّية، 
ومن ثم أخذ والدي يقرأ لي وكذلك إخوتي واألقارب. 
بإمكاني  ــي  ل قيل  ــة  اجلــامــعــّي ــي  ــت دراس وخـــالل 
االنضمام إلى مكتبة املكفوفني التابعة للكونغرس 
األمريكي، وهكذا أخذت أحصل على كتب مسّجلة 
مشروع  لدينا  يكون  أن  ــرّرت  وق كاسيتات،  على 
لزيارة  نتانيا  إلى  وسافرت  العربية.  بالّلغة  كهذا 
مكتبة للمكفوفني هناك بالّلغة العبرّية، ورأيت أّن 
ّية وبجودة  لديهم بعض الكتب القليلة جًدا بالعرب

ّية.  ية. ولم يكن لدينا شيء يذكر بالعرب متدّن

øW¹«b³�« X½U� nO�Ë ≠
إّن إقامة مكتبة مالئمة لذوي القدرات اخلاّصة كانت 
نشاط  وبعد  اجلمعية،  تأسيس  منذ  يراودنا  حلًما 
مستمر حتى 2010 بدأت الفكرة تتبلور وتّتضح 
معاملها، وشرعنا ببناء أستوديو صغير الذي أصبح 
نواة للمشروع الكبير. وأخذنا نسّجل بعض قصص 
واإلعالمّية  دبيني  سوزان  املذيعة  بصوت  األطفال 

وتــالهــا  ــي.  ــوّع ــط ت بشكل  ورور  ـــى  رب
قصص أخرى بأصوات عدد من املذيعني 

WÒO*UF�« WOðu ÒB�« …—UM*« W³²J� fÝR� ¨”UÒ³Ž ”UÒ³Ž w�U;«
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القصص  بحفظ  قمنا  ــمّ  ث املعروفني، 
ووزّعناها  أقراص  على  املؤّلفات  وسائر 
على طالب مدرسة «كرم الّصاحب»، املدرسة 
وهكذا  الناصرة.  في  للمكفوفني  الوحيدة  العربية 
تطوّرت الفكرة إلى تقنّيات أكبر حتى وصلنا إلى 
موقع مكتبة املنارة الّصوتية العاملّية على شبكة 
وتطبيق    www.arabcast.org اإلنترنت 

الهواتف الذكّية «مكتبة املنارة».

.œ—«u� v�≈ WłU×Ð ŸËdA� «c¼ ≠
بالّتأكيد؛ فقد احترنا من أين ميكننا احلصول على 
حفًال  أقمنا   2010 عام  في  ولكن  ــوارد.  امل هذه 
خيرًيا، قّدمت فيه الفنانة دالل أبو آمنة، مشكورة، 
ريع هذا احلفل لبناء أستوديو صغير عندنا، وفي 
الفنان  قّدمه  التالي أقمنا حفًال خيرًيا آخر  العام 
عدي خليفة، ووّسعنا األستوديو أكثر وفي 2014 
لنا منحة  الّتعاون الذي قّدم  تواصلنا مع صندوق 
وبناء  وأكثر،  أكثر  األستوديو  تطوير  من  مّكنتنا 
موقع مكتبة املنارة الّصوتية العاملّية على شبكة 
الهواتف  وتطبيق  سابًقا،  ــرت  ذك كما  اإلنترنت 
الذكّية «مكتبة املنارة». وفي 2015 تواصلنا مع 
ّية  وزارة الّثقافة في البالد وطلبنا تخصيص ميزان
الّصوتّية  املنارة  مبكتبة  االعتراف  ّمت  وهكذا  لنا، 

العاملّية كمكتبة جماهيرّية رسمّية. 

 U Ò2 lÝË√ ÊUJ� v�≈ ‰UI²½ô« wC²I¹ «c¼ ≠
ÆÆrJ¹b�

فعًال، نحن بصدد الّتعاقد مع مكتب كبير يّتسع 
حيث  واملستقبلّية،  ّية  احلال مشاريعنا  لكاّفة 
تسجيل  من  لنتمّكن  استوديوهات  ثالثة  سنقيم 

ّية.  أكبر كمّية من املؤّلفات باللغة العرب

ø UHÒ�R*«Ë hBI�« rJ� √dI¹ s Ó� ≠
تعاقدنا مع مجموعة من القرّاء في العالم العربي 
الّصوتّية،  باملواد  يزوّدوننا  وهم  عندنا  البالد  وفي 
تقنيي  الغربية،  والّضفة  غــزة  من  قــرّاء  ولدينا 
األردن،  سوريا،  من  ــراء  ق مصر،  من  ــراء  وق صوت 
اإلمارات ومن بالدنا سجل عدد من املذيعني والقرّاء 
بأصواتهم عدًدا من املؤّلفات. ووّسعنا طاقم املكتبة 
براتب.  يعملون  موّظفني  بإضافة   2015 عــام 

واملكتبة موجودة على موقع اإلنترنت.

 Ë√ V²� Í√ b−¹ ô rJ³ðUJ� v�≈ qšb¹ s Ó� ≠
Æ·u	d�« vKŽ  UHÒ�R�

بالّتأكيد، فكّل ما لدينا يجده اجلمهور في الفضاء 
بواسطة  املوقع  إلى  الدخول  اإللكتروني عن طريق 
ليس  ألّنه  الذكّية،  الهواتف  تطبيق  أو  احلاسوب 
ا بجودة  لدينا كتب ورقية بل هي مسّجلة صوتًي

وتقنّية عالية. 

øÊü« v Ò²Š  UH�R*« Ác¼ œbŽ mK³¹ r� ≠
صوتي،  إصــدار   3500 من  أكثر  لدينا  أصبح 
ملؤّلفات متنوّعة، تبدأ من قصص األطفال املختلفة 
ّية  حسب الفئات العمرّية. واألدب كالروايات العرب
الطويلة ملؤلفني مثل جنيب محفوظ، إبراهيم نصر 
الله، وربعي املدهون، والروايات املُترجمة من األدب 

بقسط  يحظى  والعاملي  احمللي  والّشعر  العاملي. 
ّية.  األدب ــة  اإلذاعــّي والبرامج  ــراءات.  الــق من  وفير 
جتّسد  التي  البشرّية،  التنمّية  هي  أخرى  ــة  وزاوي

واقَع ولسان حال املنارة ورؤياها.
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لدينا  أصبح  فقد  كبيرًا،  إقباًال  موقعنا  يشهد 

املكتبة،  في  مسّجل  عضو  ألف   15 من  أكثر 
من كّل أنحاء العالم. وأكبر نسبة هي من مصر، 
يزور  ا  وأسبوعًيّ وفلسطني،  واألردن  فالّسعودية 
املكتبة حوالي 20 ألف زائر. وقد اّتصلت بنا إحدى 
سورية،  أرملة  إّنها  وقالت  اخلــارج  من  السّيدات 
نزحت إلى النرويج مع أوالدها الّثالثة الذين يعانون 
املنارة  مكتبة  في  فوجدت  البصرّية،  اإلعاقة  من 
عامًال مساعًدا كي تخّفف عن أوالدها معاناتهم، 
وهم يستمعون على الّدوام إلى القصص املسّجلة 
اليوم بصدد حملة كبيرة لنشر  املنارة. ونحن  في 
في  بل  اإلعــاقــات  ذوي  عند  فقط  ليس  املكتبة 

أوساط املجتمع كّله. 
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واختيار  البرامج  جلنة  التأمت  فقد  وجيه،  ســؤال 
الذين  املختّصني،  من  مجموعة  وهــم  املؤّلفات، 
يختارون على أساس املؤّلفات واألدباء األكثر شهرة 
أوًّال، ونحن نسّجل كل املؤّلفات التي حازت على 
ّية عاملّية كجائزة البوكر وغيرها. وعندنا  جوائز أدب
مؤّلفات تربوّية لألطفال، والفلسفة والسياسة وعلم 
النفس والتعليم. ولدينا عدد من املتطوعني األجانب 

الذين يقرأون بلغاتهم كاإلجنليزّية أو الفرنسّية.
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إصـــدار،  آالف   10 لدينا  ليصبح  نطمح  نحن 
ّية  أدب وقيمة  نوعّية  ذات  إصـــدارات  وخصوًصا 
واحمللّية  العاملّية  باألعمال  واملقصود  رفيعة. 
على حد سواء. وما يشجعنا هو ترحيب اجلمهور 
واإلقبال الّشديد على إصدارتنا. وأورد هنا ما حدث 
لي قبل أسبوع، فقد اّتصلت بنا إحدى السّيدات، 
وبالّصدفة أنا رفعت الّسماعة وليس السكرتيرة، 
وإذ بها تقول إّنها ممرّضة من منطقة املثلث، ونتيجة 
جًدا،  وأصبح ضعيًفا  بصرها  تدهور  خطير  ملرض 
وهي تريد أن تشكرنا لوجود مكتبة املنارة، وهي 
حتلم باحلديث مع املسؤولني عن املكتبة، فقلت لها 
يا أخت لقد وصلت وأنت تتحّدثني مع مدير املنارة، 
بسبب  إّنها  وتقول  تبكي،  وأخــذت  ــرأة  امل فذهلت 
راودتها  التي  االنتحار  فكرة  عن  عدلت  املنارة 
كثيرًا، وفقدت األمل باحلياة، لكن املنارة جعلتها 
ترى الّنور في نهاية النفق، وهي تستمع إلصدارات 
ا، وتقضي كل الوقت باالستماع  مكتبة املنارة يومًيّ

إلى الكتب املتنوّعة وتستفيد من خدماتنا.
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وخاّصة  خدماتنا،  من  اجلميع  يستفيد  أن  نأمل 
مكتبتنا.
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ونحن على أعتاب الّسنة الدراسّية، ُيلزم أن نوّجه 
األبناء واآلباء إلى أهمّية طلب العلم. طلب العلم 
من أشرف العبادات وأرقاها بعد الفرائض. فالعاِلم 
واملتعّلم يبشرهما الرسول (ص) مبنزلتهما العظيمة 
عند الله. قال رسول الله ”فضل العالم على العابد 
وأهل  ومالئكته  الله  إّن  أدناكم،  على  كفضلي 
في جحرها وحتى  النملة  الّسموات واألرض حتى 

احلوت ليصلون على معّلمي الّناس اخلير“.
وجاء أّن رسول الله قال ألبي ذر ”يا أبا ذر ألن 
تغدو فتتعّلم باًبا من العلم خير لك من أن تصّلي 
ألف ركعة“، أي (ألف ركعة نافلة)، وخاّصًة إذا 
املرء  فــالح  عالمة  ألّن  الّشرع  يوافق  العلم  كــان 

وإرادة الله اخلير لعبده أن يفقه في الّدين. 
فقال:  ــك،  ذل إلــى  الّشافعي  اإلمـــام  انتبه  وقــد 
فيه  تنفق  ما  أفضل  العلم  بطلب  االشتغال  ”إن 
نفائس األوقات“، ألّن في العلم ُحتفظ األنفس من 
الّضياع وفي العلم ُيعرف احلالل من احلرام واحلق 
من الباطل والهدى من الّضالل. لذلك قال أحدهم: 
واعلموا أّن االشتغال بطلب العلم أفضل من نوافل 
صاحبه  يعّم  العلم  نفع  ألّن  البدنّية،  العبادات 
فمقصورة  البدنّية  العبادات  وأّمــا  الّناس،  ويعّم 

على صاحبها. 
وألّن العلم مصّحح لغيره من العبادات فهي تفتقر 
إليه وتتوّقف عليه. وال يتوّقف العلم عليها. فإّن 
العابد اجلاهل قد يقوم بعبادة فاسدة تكون عليه 
للعابد  يزّين  أن  على  قادر  الشيطان  وبــاًال. وأّن 
الّناس  عمًال باطًال فيوقعه فيه ويضّله وغيره من 
الذين هم على شاكلته. وأّما العاِلم واملتعّلم فهما 
على بّينة من أمرهما فيغلبان الّشيطان بعلمهما. 
من  دينهم ودنياهم  يحفظون  واملتعّلمون  العاِملون 
الفساد فيكون طلب العلم حياة للّناس. من أجل 
الله  العلم وأمــر  على  الّناس  الرسول  حّث  ذلــك، 
بطلبه واالزدياد منه ولم يأمر الله نبيه في القرآن 
بطلب االزدياد من شيء إّال من طلب العلم فقال: 

(َوُقل رَّبِّ ِزْدِني ِعْلًما).
لذا نبعثها رسالة لطّالبنا األعّزاء نقول لهم فيها 
شّدوا الهّمة في حتصيل العلم والّتقّوي فيه. ففي 
شيء  ــّل  وك وأهاليكم  أنفسكم  حتفظون  العلم 
عزيز عليكم. ويكفيك يا طالب العلم شرًفا أّنك 
ذلك  جاء  اجلّنة.  إلى  طريًقا  تسلك  للعلم  بطلبك 
على لسان رسول الله الذي قال «َمن سلك طريًقا 
يلتمس فيه علًما سّهل الله له طريًقا إلى اجلّنة»؛ 
سبيل  في  فهو  العلم  في طلب  خرج  «َمــن  وقــال 
الله حّتى يرجع». ولقد اعتبر الّرسول (ص) العلم 
والّتعليم من األمور الواجبة؛ فقال: «ما بال أقوام 
ال يفقهون جيرانهم وال يعّلمونهم وال يعظونهم وال 
يأمرونهم وال ينهونهم. ما بال أقوام ال يتعّلمون من 
ليعلمن  يّتعظون. والله  يتفّقهون وال  جيرانهم وال 
ويأمرونهم  ويعظونهم  ويفقهونهم  جيرانهم  قــوم 
جيرانهم ويتفّقهون  من  قوم  وينهونهم، وليتعّلمن 
ويّتعظون أو ألعاجلنهّم العقوبة». وقال: «َمن كتم 
علًما ّمما ينفع الله به الّناس في أمر الدين أجلمه 
الله يوم القيامة جلام من نار». وبناًء عليه نرى أّن 

يجوز  ال  التي  الفرائض  من  الّنافعة  العلوم  طلب 
الّتهاون بها فقد كانت للعلوم املنزلة العظيمة في 

نفوس العظماء وبها كانوا يقّيمون الّناس. 
الكرمي  القرآن  تعّلم  «َمــن  الّشافعي  اإلمــام  قال 
عّظمت مكانته ومن نظر في الفقه نبل قدره ومن 
كتب احلديث قّويت حّجته ومن نظر في الّلغة رق 
جزل رأيــه». وكتب  احلساب  في  نظر  طبعه ومن 
فعّلموا  بعد  ــا  «أّم الــوالة  إلــى  اخلّطاب  بن  عمر 
من  سار  ما  ورووهم  الّسباحة والفروسّية  أوالدكم 

املثل وحسن من الّشعر». 
وذات مّرة رأى املفضل بن زيد ولًدا فأعجب مبنظره، 
أّمت خمس سنوات  فقالت: «إذا  عنه؛  أّمه  فسأل 
فتاله وعّلمه  القرآن  فحّفظه  املــؤّدب  إلى  أسلمته 
الّشعر فرواه ورغب في مفاخرة قومه وطلب مآثر 
آبائه وأجداده، فلّما بلغ احللم حملته على أعناق 
بني  الّسالح ومشى  ولبس  وتفّرس  فتمّرس  اخليل 

بيوت احلي وأصغى إلى صوت الّصارخ». 
دخل  ثقيف  من  أّن رجــًال  ُروي  ما  طرائف  ومــن 
على الوليد بن عبد امللك. فقال له الوليد: أقرأت 
القرآن؟ قال األعرابي: ال يا أمير املؤمنني شغلتني 
الفقه؟  أفتعرف  الوليد:  قال  وهنات.  أمور  عنه 
قال األعرابي: ال! قال الوليد: أفرويت من الّشعر 
عن  الوليد  فأعرض  ال.  األعــرابــي:  قــال  شيًئا؟ 
األعرابي. فقال أحد اجلالسني: يا أمير املؤمنني، 
ليس  أسكت  الوليد:  فقال  الرجل.  إلــى  وأشــار 

معنا أحد. 
اّلذي  الواقع  مع  الفهم ومتّشًيا  هذا  من  وانطالًقا 
ستفتح  بالدنا  في  املــدارس  إّن  ــول:  أق نعيشه، 
األهلّية  املدارس  سندعم  دعمها.  أبوابها، وعلينا 
أبنائنا  وتعليم  تربية  في  الرائد  الــّدور  لها  التي 
الّطبيعي  حّقها  ميزانّيات هو  تطلبه من  مبا  ونرى 
القائمني  من  جهد  دون  لها  ر  يوفَّ أن  يجب  الذي 
ال  التي  احلكومّية  املـــدارس  ندعم  كما  عليها. 
الّتعليم  مسيرة  دفع  من  عليها  القائمون  يترّدد 
فيها إلى األمام وإلى الّنهوض باألبناء نحو القمم 
وفي املقابل ُنلزم أنفسنا بأن نقّدم ملجتمعنا شيًئا 

وفق اختصاصنا. 
لذلك أعلن عن استعدادي عن فتح صّف تعليمّي 
في مجال القرآن والفقه، وغيرها من املواضيع التي 
الله  إليها كّل واحد مّنا. وأقول كما قال  يحتاج 
تعالى (ُقْل ال أَْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإْن َأْجري ِإّال على 
الّله). فَمن أراد أن يلحق أبناَءه فعليه الّتواصل 
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للحسد نتائج ُمروعة. قد نكون ُمبطئني في إدراك 
وجود هذا الهوى فينا. إّنه قد يحزننا بنفس املقدار 
الذي تسّببه باقي األهواء، لكّنه يشّوه كل كياننا 

الروحي. نستطيع سرد قائمة نتائجه األليمة.
إّننا  اجلسدانّية.  احلياة  على  عالمة  هو  احلسد 
على  اجلسدية  احلسّية  احلياة  في  نفّكر  ما  عادًة 
أّنها تخص بعض اخلطايا اجلسدّية التي نهتّم بها 
كّل  على  األخــرى.  اخلطايا  عن  متغافلني  كثيًرا 
نفقد نعمة  حال، يعني أي هوى يتسّبب في أن 
اجلسد  أعمال  أذهاننا.  في  جسدانّيون  أّننا  الله 

هي عكس ثمار الروح القدس.
بولس أعمال اجلسد ذاكًرا احلسد  القديس  يسرد 
زنا،  هي  التي  ظاهرة  اجلسد  ”وأعمال  أيًضا: 
سحر،  أوثــان،  عبادة  جناسة،  دعــارة،  عهارة، 
شقاق،  حتــزب،  سخط،  غيرة،  خصام،  ــداوة،  ع
هذه“  وأمثال  بطر،  سكر،  قتل،  حسد،  بدعة، 
القديس  ــشــّدد  ي  .(21-19  :5 (غــالطــيــة 
قائًال:  النقطة  نفس  على  السينائي  غريغوريوس 
اجلسد، واملمُلؤون  بطرق  متاًما  املأخوذون  ”يكون 
على  والباطل  احلسّية  لّلذة  عبيًدا  الــذات  مبحّبة 

الدوام. يكون احلسد أيًضا متأّصًال فيهم“. 
في  لالنغماس  املستعبدين  أولئك  كــّل  يكون 
احلسد،  فيهم  املتأّصل  الــذات،  وتقدير  امللّذات 
غائب  القدس  الّروح  أن  الواضح  من  جسدانّيني. 

عنهم.
يكون الّشخص احلسود أعمى روحًيا. تكون عينا 
نفسه، أي النوس، عمياء وال تستطيع متييز اجلّيد 
إّنها ال تستطيع حتى إدراك نعمة  الّرديء.  من 
الله. النّوس هو عني النفس التي ترى بها مجد 
الله. فإذا كانت هذه العني عمياء، فإّننا نكون 
نكون  أن  لدرجة  الله  معاينة  على  قادرين  غير 
أمواًتا. يقول القديس باسيليوس ببراعة: ”يعمي 
الّرب النوَس احلسود ألّنه يكون ممتعًضا من خيرات 

قريبه“.
ينتهي احلال بالّشخص املغلوب من احلسد بعدم 
املعاصرين  اليهود  حالة  هذه  تكن  ألم  ــان.  اإلمي
للمسيح الذين أعماهم احلسد فأنكروه، وبالّتالي 

فقدوا إميانهم؟
نفس  على  الّتأثير  هذا  للحسد  يكون  ما  عــادًة 
املرء ويقوده لفقدان إميانه. يقول القديس نيكيتا 
أسوأ  شر، وهو  هو  اإلميــان  ”نقص  ستيثاتوس: 
نقص  كان  لو  واحلسد“.  الّشرير  البخل  مواليد 
اإلميان شًرا بهذا احلجم، فال بّد أن يكون احلسد 
الشخص احلسود  يلده أسوأ بكثير. يضل  الذي 
اجلّيد  إّن  بافتراء  ويقولون  احلسد“  هوى  بسبب 
يقبل  إّنــه ال  اخلــداع.  ثمرة  إيــاه  رديء، مسّمني 
إميانه  نقص  بها، وبسبب  يؤمن  الــّروح وال  أمور 
(القديس  الله“  يعرف  أو  يرى  أن  يستطيع  ال 

غريغوريوس السينائي).
ال  أّنــه  حسده،  بسبب  احلسود،  الشخص  يظهر 
يقتني احملّبة. من يقتني احملّبة يكون قادًرا على 

متييز البار من خالل 
املمّيزة  الــعــالمــات 
في  لكّنه  املتنّوعة، 
نفس الوقت يشارك 
محّبته مع كل أحد 
ــز. ال  ــي ــي ـــــدون مت ب
احلــســود  يستطيع 
يريد  أن يحب، وال 
تشتهي  ال  ـــك.  ذل
ــة الــشــر ألي  احملــبّ

سمعته  من  أخاه، وميتعض  يحسد  ”الذي  أحد. 
بتعليقات ساخرة“  احلسنة، ويفسد اسمه احلسن 
الله  دينونة  أمام  احملّبة ومذنًبا  غريًبا عن  يكون 

(القديس مكسيموس).
يقول  مقتنياته.  أيًضا  يدّمر  احلسود  الّشخص 
القديس باسيليوس إّنه متاًما مثلما ترتّد الّسهام 
املُطلقة من القوس إلى الرامي لو ارتطمت بشيء 
”تتسّبب  احلسود  الّشخص  أعمال  هكذا  صلب، 
احملسود.  الشخص  تؤذي  أن  دون  إصابته“  في 
احلسد.  بسبب  باستمرار  احلسود  الشخص  يذبل 
”إّنه يدّمر نفسه إذ يأكله األسى“. مثلما تفنى 
هوى  هكذا  ما،  شخًصا  تقرص  أن  مبجرد  النحلة 
احلسد يدّمر الشخص احلسود. مثلما يدّمر الّصدأ 
احلديد أّول كّل شيء، هكذا يأكل احلسد الشخص 
بأن  تولد  الّسامة  األفاعي  إّن  ُيقال  يأويه.  الذي 
تلتهم جدار بطن األم من الداخل، وبنفس الّطريقة 

”يحرق احلسد الّنفس التي حتمله“.
الشخص احلسود  أّن  الّتعليم عن  نفس  إّننا جند 
الكنيسة.  آبــاء  كتابات  كل  في  احلسد  يدّمره 
أستطيع أن أنّوه مثًال للقّديس نيكيتا ستيثاتوس 
الذي يقول إّن الّشخص احلسود ”يحترق بالغيرة 
صورة  في  ــروح  ال نعمة  تلّقوا  الذين  أولئك  من 
احلسود  الّشخص  يذوب  إلهّية“.  حكمة ومعرفة 
مثل الّشمعة، لكن بدون أن يعطي ضوًءا آلخرين، 

لكّنه على العكس يظلمهم بخبثه الّشخصي.
هوى احلسد يتسّبب، أيًضا، في إيذاء األشخاص 
املوّجه إليهم. إّنه يتسّبب في أذى كبير، وخصوًصا 
لو كان ضحّيته ال ميتلك القدرة والّشجاعة الروحّية 

للّتعامل مع املوقف.
ابتعَد اإلنسان عن الله وترك مصدر احلياة بسبب 
حسد إبليس. املعّلم األّول للحسد كان الّشيطان 
الكبيرة  الله  محّبة  من  غّيوًرا  كان  لقد  نفسه. 
لإلنسان، وألّنه كان غير قادر على أن يتكّلم ضد 
الله، اشتكى ضّد خليقته الذي هو اإلنسان. من 
خالل عمله ضّد اإلنسان، أصبح إبليس - واستمّر 
ا في حرب ضّد الله (القّديس باسيليوس  - عدّوً
الكبير). يعلِّم القديس مكسيموس أّن الّشيطان 
حّث اإلنسان على كسر وصّية الله ”بسبب حسده 
لله ولنا“. لقد حسد الله ولم يرد ”أن تظهر قدرته 
املؤّلهة لإلنسان األكثر مجًدا“. لقد حسد اإلنسان 

ولم يرده أن يكتسب الّشركة مع الله.
(يتبع)
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واملقاالت،  واألبحاث  والكتّيبات  الكتب  قليل من  أعاله غير  الُعنوان  ُكتب في وحي 
أذكر منها، مثًال ال حصرًا، الكتّيب القّيم لألستاذ املرحوم، الّشاعر الّدكتور جمال قعوار: 
ْحوّي  ْحوِ». وقد سعت جميعها جاهدة إلبراز عمق ضرورة إدراك الّنظام النَّ «َنْحَو َفْهِم النَّ
العقلّي،  تكويننا  الّذهنّي،  تكويننا  من  يتجزّأ  جزًءا ال  وجعله  بأسبابه  واألخذ  العربّي 
تكويننا النفسانّي والرّوحانّي، وال أُغالي إْن قلت تكويننا اجلسمانّي، أيًضا، وباختصار 
تكون  وأساًسا،  أيًضا  بذلك،  فإّمنا  ّية.  الكّل كينونتنا  من  يتجزّأ  ال  جزًءا  جعله  أقول: 
منجاتنا – في نظري، في ديني ومعتقدي – من االضمحالل العقلّي والّضمور األخالقّي 

ّي. والَهوان الّنفسّي والّتقازم اجلسدّي واحملو الكّل
ْحوّي العربّي  هذا وقد سبق مّنا القول، ِمرارًا وَتكرارًا، إّن إدراك املبنى – أعني الّنظام النَّ
حيث تكاد   – العربّي  أعني مضمون الكالم  شرط واجب وضرورّي إلدراك املعنى –   –
ّية هي الّلغة الوحيدة في هذا العالم اّلتي تتمّيز بهذا الّشرط؛ فإّن  تكون الّلغة العرب
ليزّية بدون أن تدرك محّل كّل كلمة  لك، مثًال، أن تفهم جملة في العبرّية أو اإلنـچـ
فيها من اإلعراب، لكّن ذلك ضرب من احملال في لغة الُعرْب واألعراب. الّلهّم إّال إذا 
رْبَأ بأنفسنا عن أن نعيش مشوّهني لساًنا ووِْجداًنا، عقًال ونفًسا وروًحا وإنساًنا.  َن لم 
فكيف لنا، مثًال، أن ندرك معنى – بعد أن أدركنا مبنى – قول احلّق – سبحانه – في 
القرآن الكرمي: «إّمنا يخشى الله من عباده العلماء» بدون نظام َنْحوّي أدركناه فذوّتناه، 
واح. فمن يخشى ّممن وفق نّص اآلية الكرمية، الله يخشى العلماء من  فال نقع في ُكفر بَ
أّم أّن العلماء من عباد الله يخشونه تعالى؟ هي األخيرة،  والعياذ بالله –  عباده – 
طبًعا. وعليه يكون تشكيل اآلية: «إّمنا يخشى اللَه (مفعوًال به منصوًبا) من عباِده 
العلماُء (فاعًال مرفوًعا)»، وليس ضّد ذلك، طبًعا: «إّمنا يخشى اللُه (فاعًال مرفوًعا) 
في  من عباِده العلماَء (مفعوًال به منصوًبا)». حاشا لله! أو تخّيلوا أن جنرّ، خطًأ – 
اآلية الكرمية – كلمة «العلماء» فتكون – بالّتالي – صفة لـ«عباده» لينحصر املعنى، 
مطلًقا، في أّن الله – والعياذ بالله – يخشى من عباِده العلماِء! أو كيف لنا أن نفهم 
قول األستاذ الّشاعر موسى أسعد عودة، في صدر أحد أبيات إحدى قصائده، في وصف 
حالنا وحال لغتنا على لساننا: «ال الّنحو نحو الّنحو ينحو...»، بدون أن ندرك حيثّية 
املرفوع واملنصوب واملجرور فيه ووجه إعرابه؟ فإليكم، إًذا، تشكيله فتبيان خطابه: ال 
اجلاري على ألسنة  َحن –  الَلّ أعني  ْحو –  النَّ َيْنُحو؛ أي أّن تشويه  ْحِو  النَّ َنْحَو  ْحُو  النَّ
ّي  ْحو العرب الّناس – في هذه األّيام – ال يّتجه صوب وال يتماشى مع وال يوائم قواعد النَّ
ْحو والعمل  القومي. وبالّتالي يكون معنى ُعنوان مقالتنا املتواضعة هذه أعاله أّن قصَد النَّ

ْبًال.  به منجاة من احملو اّلذي فّصلنا فيه َق
وإذا ما كان الّشيء بالّشيء ُيذكر فإليكم ما جاء، مثًال، في ُعنوان فرعّي برأس الّصفحة 
األولى من عدد اجلُمعة الفائتة في إحدى صحفنا الغرّاء: «إالَم آلت إليه توصيات الّلجنة 
املشتركة...»، حيث غاب عن ذهن الكاتب أو احملرّر أو غاب عن ذهنيهما أّن «إالمَ» هي 
عبارة عن حرف اجلّر «إلى» و«ما» االستفهامّية منزوعة األلف، حيث تسقط ألف «ما» 
تّامَ  (حّتى ما)، َعمَّ  ة لدى اتّصالها بحروف اجلرّ، كقولنا: إالمَ (إلى ما)، حَ االستفهاميّ
َم (ِملا)، وهكذا دواليك.  يَم (في ما)، ِمبَ (ِمبا)، ِل (عن ما)، َعالَم (على ما)، ِممَّ (من ما)، ِف
فأيُّ منطق لغوّي أو عقلّي أو إنسانّي أو ذوق أسلوبّي يوجب َتكرار حرف اجلّر  «إلى»، 
ههنا؟ ال منطق كهذا، إّمنا كان الواجب أن ُيقال: إالَم آلت توصيات الّلجنة املشتركة....

ْحوّية الكالسيكّية اّلتي  وا – أّيها األعزّة – إلى االحتكاك بروح هذه القاعدة النَّ ثّم تعالَ
لسان حالها يقول: متى ُأشرِب الفعُل معنى فعٍل آخَر ملناسبة بينهما تعّدى تعديته أو 
ْم  وا لُنجرَيها، مثًال، على قول احلّق – سبحانه – في القرآن الكرمي: «َألَ لزِم لزومه. تعالَ
َعِل اْألَرَْض ِمَهاًدا». فإّنه من اخلطأ الواضح الفاضح أن نعتبر الفعل «جنعل» – ههنا  َجنْ
– فعل حتويل متعّدًيا إلى نصب مفعولني به (األرض ومهاًدا)؛ وذلك ألّن األرض لم تكن 
على هيئة أخرى ثّم حوّلها الله فجعلها ِمَهاًدا، بل إّنه – تعالى – كذلك خلقها أّول ما 
خلقها، فإمنا الفعل «جنعل» – هنا – ُأشرِب معنى الفعل «خلق»، وعليه يكون إعراب 

«األرض» – في اآلية الكرمية أعاله – مفعوًال به، ويكون إعراب «مهاًدا» فيها حاًال.
موها الّناس. ّية إًذا، فإّنها تثّبت العقل وتزيد في املروءة. وتعّلموها وعلِّ فتعّلموا العرب
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ُيعرف  الغربّي  الَبالُذر  أو  الكاشو  أو  الكاجو  َثَمَر  أّن  حديًثا،  ولكم،  لي  تعّلمته  وّمما 
ثمر شجرة دائمة اخلضرة   – كما تعلمون   – الَفْهم. وهو  َحّب  باسم  أيًضا،  ّية،  بالعرب
اليوم،  إنتاجه،  تتصّدر  لكن  البرازيل،  األصلّي  موطنها  العام،  في  مرّة  أُُكَلها  ُتعطي 
آسيا  في  الّنامية  ــّدول  ال من  غيرها  ثّم  البرازيل  ثّم  الهند  ثّم  نيجيريا  ثّم  يتنام  ڤـ
رًا  وإفريقيا. فعليكم بَحّب الَفْهم، إًذا؛ دعًما للّدول الّنامية في ما ُيصطلح عليه، تكّب

ْحو، ِفْعًال. وجتّبرًا، العالم الّثالث، وأمًال في أن يساعدنا على َفْهم النَّ
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تناديُتني 
لكأّننا لم نلتِق!!

أحترق.. أختنق
ي أخترق لكّن

طواسني الّصوفي والغرق.
™™™™™

ما ِمن فضول أغصَّ به
يشّدني

ياٍض الح في األفق ى ب إل
ئًة كانت ألم يُك لوط.. خطي

ولم تكن؟!!
™™™™™

اُء هناك.. كما هنا... ي أشي كان ل
زمن

ليس َمحض خرافة يكون
ه ليس يكون؟!! ولعلَّ

™™™™™
نظرْت أّيامي خلفها

لتعود
من ذاكرة املكان 

ا ّيً خلقا إله
ّسؤال: عارًما بال
من أجدب احللم

من ضوء شمٍس وسماء
ضوضاِء َدٍم على القميص

اِء كواكب يرعاها قمر؟!! وضي
™™™™™

يا أّيها املّالح!
ما من مدينة تنظر خلفها

ما من حزن لنوارس غادرت شكل القوارب 
تبحُث

راب عن وطن.. بني اخلرائب والتُّ
™™™™™

ّريح َدتها ال إْن توعَّ
تطلق صرخًة...

رَّّب.. يرتدَّ صوت ال ل
ي يقول: كون

ولو خشبة
ْسرُِح ”دم املعّلم“ خمرًة ُمت

على خشب الّصليب والكفن..
™™™™™

ي!! ال حتتّجي!! وال ترَجتّ
ال تقولي:

بل ُجّن... ي اْملاَق ما كان ف
يل بعثرُه اَجلْلُد ي الّل كم جسٍد ف

ّرياح بل أن تذروه ال فسارعت إيزيس ق
َمْن! ٍة لم ُتفنت بِخضراء الدِّ وال مكبَّ جلثَّ

™™™™™
ى ُتغادري ما من عزاٍء حّت

ما ِمن عزاء سوى؛
بقي حيفا تقوُلني: ُكْن!! أن َت

ي َخَلْقتَك.. إّن
ولو لم تكن!
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طارق عسراوي

حمراء  زهرًة  إّن  قيَل 
برّية نبتت على قبر 
املــلــك الــّنــعــمــان بن 
ملوك  أشهر  املنذر، 
احليرة عندما داسته 
ــة، إذ  ــَل ــي أقــــدام الــف
رفض االنصياع مللك 
بتسليمه  ــرس  ــف ال
ــــرب،  ــــع ــــاء ال ــــس ن

فكانت معركة ذي قار، ولهذا ُنسبت األزهار 
إليه، وصار اسمها ”شقائق الّنعمان“، أْي 
مثيالُت امللك النعمان بن املنذر ملا تّتصف 

به الزّهرة من تاجّية وحمرة الّدم القاني. 
ومن يومها صارت الّشقائق، شقيقة الندّية 

والكرامة، ورمز احلكايات الفارقة. 
في  ربيٍع  ذات  نبتت  منها  زهــرة  أّن  ــُر  أذُك
أطراف قسم (5) من معتقل مجدو، وكان 
القسم  ــك  ذل ُخصص  إذ   - الفتيان  ــد  أح
لألشبال حينها - يرعاها ويقضي جّل وقته 
عليها  ويفيض  الغّضة،  الزّهرة  ل  تأُمّ في 
واألســوار  بالّسياج  املقّيدة  الّطفل  بعاطفة 
العالية، حّتى أّنه كان يقسم للّداللة على 

صدق حديثة بالزّهرة اجلّنة! 
موعد  ينتظر  الفتى  ــان  وك ظهيرة،  ذات 
استعداًدا  استدعاؤه  تأّخر  وقد  عنه  اإلفراج 
الزّهرة  يحمل  قلًقا  خليمته  عاد  لالفراج، 
بيده، وقد خصفها بعد أْن رأى فيها صورة 
ق عليها  الّسهول والّتالل خارج األسوار، وعَلّ
في  أوراقها  ينتف  ــراح  ف الّصغيرة؛  آماله 
رَوِّح.. ما بروّح..  لعبة احلِظّ املخادع الَقِلق: «بَ

بروِّح ما بروِّح»!
ــراث  ــّت ال ــي  ف األصــيــلــة  مكانتها  ــرِة  ــزّه ــل ل
العالية  مكانتها  ولها  العربّيني،  واألدب 
في  نبتت  وقد  الفلسطيني،  الوجدان  في 
جراحنا  بها  بنا  وطّب الوطنّية،  أغنياتنا 
رافقت  حيث  ــهــداء،  ــّش ال برحيل  ــرة  الــغــائ
هذا  في  الّالمتناهية  اجلنائز  في  أجسادهم 
وصفها:  في  ألبنائنا  الّنازف، وقلنا  الّدرب 

هي حمراء من َفرْط احلّب وغزارة الّدم. 
ما دفعني للكتابة عن شقائق الّنعمان هو 
اسمها اَجلْمع، فالّدارج أن نشير إلى زهرتها 
كان  وإن  الّشقيقة،  وليس  الّشقائق  بكلمة 
الزّهرة وُلدت  أّن  يُدلُّ على  للّشقيقة معنى 
أّن  إّال  ذاتها،  واألرض  ذاتــه  الرّحم  من  لنا 
وحيدة،  تكوَن  أن  تأبى  الفطرّية  طبيعتها 
فما أن تنبلج واحدًة من رحم الّشتاء حتى 
مّد  على  ـــدة  واح دفــعــة  الّشقائق  تندفق 
الّشهداء  أشّقائها  عــادة  هي  كما  البصر، 
واألسرى املضربني عن الّطعام، ما أن يخطو 
إلى  وآخر  آخر  يتبعه  حّتى  خطوته  أحدهم 

املاالنهاية!
حّتى  عاداته،  الّلص  َيْترُك  ال  للمفارقة: 
االحتالل،  من  تسَلم  لم  الّنعمان  شقائق 
فنجده ُيعِلن الّشقائق زهرته الوطنّية، ويزوّر 

لونها!!
©5Mł®
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عندما  استراحًة  يتوّقف  بأكمله  العالم  كأّن 
نحتسي فنجان القهوة! أينما كّنا، في أي بلد 
أو بيت أو مكتب، جند القهوة شراًبا يستمتع 
به اجلميع في كل أنحاء العالم. بعضنا يحّب 
صباًحا  النشاط  بعض  تعطينا  ألّنها  القهوة 
العائلة  مع  الّنهار  خــالل  جتمعنا  ألّنها  أو 
ككل  لكن،  املشّيقة.  واألحاديث  واألصحاب 
إذا  لنسأل  قليًال  نتوّقف  به،  نستمتع  شيء 

كان لها تأثير على صّحتنا.. وما هو؟! 
استناًدا إلى آخر الّدراسات، أردت أن أقّدم لك 
8 إجابات على أكثر األسئلة التي قد ترد إلى 

ذهنك عن القهوة..
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ألّنها متنحنا شعورًا بالّنشاط، جندنا نستمتع 
بكوب من القهوة الذي قد يكون عادًة لدينا 
ُيعّد  ال  هذا  للقلق،  داعي  عليها. ال  تعوّدنا 
زيادة  إلى  القهوة  شاربو  يحتاج  ال  إدمــاًنــا. 
كما  ــوقــت،  ال مــع  يشربونها  التي  الكمية 
أّنهم بشكل عام، ال يعانون مشاكَل في حال 
عليها.  اعتادوا  التي  من  أقل  كمّية  تناولوا 
بعض األشخاص قد يشعرون ببعض العوارض 
القهوة،  فجأة عن شرب  توّقفوا  إذا  كالّصداع 
إّال أّن هذه العوارض ال تظهر إن ّمت تخفيف 

القهوة على دفعات خالل بضعة أّيام. 
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حّساسني  أحياًنا،  األشــخــاص،  بعض  يكون 
عليهم.  القهوة  تأثير  جتاه  غيرهم  من  أكثر 
مشروبات  تــنــاول  ميكنهم  األشــخــاص  بعض 
غنّية بالكافيني مساًء دون أّي مشاكل وقت 
النوم. أّما البعض اآلخر فيتأّثر مبجرّد كمّية 
ينامون  فال  املساء،  في  الكافيني  من  قليلة 
بسهولة. بكّل بساطة، ُينصح هؤالء األشخاص 
شرب  بتجّنب  الكافيني  لتأثير  احلّساسني 
القهوة حوالي 4 ساعات قبل الّنوم أو شرب 

القهوة اخلالية من الكافيني مساًء.
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املعدة  ميّر األسيد من  احلرقة حتدث عندما  إّن 
إنزعاج وفي بعض  إلى  ّمما يؤدي  املريء،  إلى 
القهوة  أّن  ــروف  ــع امل ألــم. مــن  ــى  إل ــان  ــي األح
والفاكهة احلمضّية، إضافة إلى األطعمة التي 
احلرقة.  ــوارض  ع من  تزيد  قد  بهاراٍت  حتوي 
لذلك يجب االبتعاد عن هذه األطعمة. لكن 
فقط  ــران  أم هناك  جديدة،  ــة  دراس على  بناًء 
تناول  هما:  احلرقة،  من  يخّففا  أن  ميكنهما 
وجبات صغيرة احلجم والنوم والرّأس مرتفع. إّن 
القهوة وعّدة أطعمة أخرى قد تزيد من األسيد 
في املعدة ولكّنها ليست بالّضرورة تؤّدي إلى 
تعرّف  األشخاص  هؤالء  من  كنت  إذا  احلرقة. 

على األطعمة التي تزعجك وابتعد عنها. 
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إّن للكافيني تأثير خفيف على دّر البول، ّمما 
يؤدي إلى إرتفاع بسيط بعدد املرات التي نذهب 
فيها فعًال إلى احلمام. لكن تشير الّدراسات 
اجلديدة بأّنه حتى ولو زادت هذه املرات، فهذا 
ال يعني خسارة أكبر للّسوائل. فإّن احتساء 

باعتدال  القهوة 
على  ــر  ــؤّث ي ال 
السوائل  كمّية 
ـــســـم،  ــــي اجل ف
كوَب  أّن  حتى 
ــــوة قــد  الــــقــــه
ــي  ـــم ف ـــاه ـــس ي
مجموع  ـــادة  زي
الّسوائل  كمّية 
ــــة  ــــاول ــــن ــــت امل
لكي  ــا.  ــًي ــوم ي
أّنك  من  تتأّكد 

حتصل على كمّية كافية من الّسوائل، إشرب 
ا 8 أكواب من املاء.  يومًي
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عندما نشرب القهوة يرتفع ضغط الّدم قليًال، 
يعود  ساعتني  بعد  إّمنا  مؤّقتة،  لفترة  وذلك 
الّضغط إلى معّدله الّطبيعي الذي كان عليه 
القهوة  شرب  فــإّن  لذلك  القهوة.  تناول  قبل 
باعتدال ال يؤّدي إلى ارتفاع ضغط الدم عند 
يتمّتعون بصّحة جّيدة. قد  الذين  األشخاص 
األشخاص  لدى  الدم  ضغط  من  القهوة  تزيد 
الذين لديهم استعداد لذلك، أي لديهم عامل 
أجريت  التي  الدراسات  كّل  وراثي. لكن رغم 
سابًقا، إّال أّنه تبقى العالقة بني تناول القهوة 
تزال  ال  واألبحاث  واضحة،  غير  الدم  وضغط 

قائمة للمزيد من االكتشافات. 
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يؤّدي الكافيني املوجود في القهوة إلى خسارة 
اجلسم لكمّية بسيطة ومؤّقتة من الكالسيوم. 
لكن سرعان ما يعوّض اجلسم ذلك الحًقا من 
خالل تقليل خسارته للكالسيوم خالل الّنهار، 
فتكون النتيجة في بقاء مخزون الكالسيوم 
أّن  تؤّكد  احلديثة  فالّدراسات  مستواه.  على 
ليس للقهوة تأثير سلبّي على صّحة العظام. 
ومن أجل عظام قوّية وصحّية، يجب أن نحرص 
الكمّية  على  الغذائي  نظامنا  احتواء  على 
املناسبة من الكالسيوم، يعني   1000 ملغم 

ا للّنساء بني 19 و50 عاًما.  يومّيً
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تدّل الدراسات اجلديدة بأّن القهوة قد تساعد 
على تخفيف الّصداع. إّن املواد التي تؤدي إلى 
تقليص أو انقباض الّشرايني، مثل الكافيني 
تساعد على تخفيف األلم الّناجت عند متّددها 

ا للّصداع.  ا رئيسًي والذي يعتبر سبًب
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هل تسألني إذا كان تناول األطعمة التي حتتوي 
على الكافيني آمًنا خالل احلمل؟ ال تخافي، 
تستطيعني طمأنة بالك، ألّن الّدراسات تفيد 
الّنساء  لــدى  باعتدال  الكافيني  تناول  ــأّن  ب
نقول  وعندما  آمــن.  أمر  هو  احلوامل  وحّتى 
باعتدال عند احلوامل، يعني ما يعادل كوبني 
يومًيا. أّما إذا أردت املزيد، فيمكنك احتساء 
باإلجمال  لكن  الكافيني.  من  اخلالية  القهوة 
احلوامل،  إلى  بالنسبة  خاّصة  املفّضل،  من 
فترة  خالل  سؤال  أّي  حول  الّطبيب  إستشارة 

احلمل. 
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كان اسمه..
حنظلة.

صار اسمها..
غّصة الّروح.

والعلم.. 
ال يحّلل..
سّر دائه..

لوعة قلبه..
املجروح.

ذَوبان الوصفات..
في ثغرها الّثائر.

والعَثرات..
على حّمالة صدرها..

مطّية اجلماعة..
والكّر.. واالنزواء.

آن أوان الوعي.
وحنظلة..

مرسوٌم بالفحم
يْرتُق تاريخه
بشهيدات..

الفقر والّظلم.

سليالت القهر..
واألعباء..

والّصوم.
***

غدر الّطريق..
في تابوت العائدين..

بال توثيق
في جنازة الّتحرير..

بني األحياء.
بّوابة العودة..

يطُرُقها..
اإلعدام.

وصوت حنظلة..
الّثائر..

في صدر املوت.
***

ثورة..
ال بّد لها

أن تكبر.
ُيَفّنُد..

الّشهداء..
َقَدَرها احملتوم..

في مهّب الريح
وال يقبرها الّنوم.

***
ُيشهُر

العامل..
الّنازف..

على عقارب الّساعة..
رايته.

ُيشعل الغضب
وميشي.

في احلبس..
يحّرر الّتجديد.

تارًة..
فحًما تراه

وتارًة..
ثورة..
وقلم!
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بعيد

ا�ضحى

يشارك في احتفال الفرق التالية:
 زمن - غجر -تريو ميشيل سجراوي - خلص - مزمار

 ميرا عوض - ميساء ضو - لورا محاميد - هديل قدورة
 الياس عطاا5 . سليم خليل . وسيم خطيب . يوسف مخول . الياس غرزوزي . 

معارض فنيّة . أشغال يدويّة . ورشات ل7طفال .
ضيف شرف رئيس بلدية حيفا يونا ياهف.

عرافة الفنان سليم ضو

برعاية مقاهي ومطاعم حّي ا#لمانية
 الريّان . الديار . بلكون . فتوش . طربوش . ْفِرش .

 كافيه كافيه . دوزان . فيسز . شترودل . هفانا

 مجموعة
 الليلة ا�ولى

  الساعة:������
حيفا حي ا�لمانية ساحة مقهى فِرش

يوم
14.9.2016 ا�ربعاء
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القرية  تأّسست  وقد  العفولة،  من  الشمال  إلى  سولم  تقع 
فقد  األثرّية  احلفريات  أّما  عشر،  الثامن  القرن  خالل  احلالية 
أشارت إلى وجود استيطان منذ عصور قدمية، كما أّن بعض 
ورد   التي  تكون سولم هي «شومن»  أن  الباحثني، رجح على 

ذكرها في الّتوراة.
WO�¹—U Ò²�« —œUB*«

يرّجح بعض الباحثني على أّن سولم هي «شومن» التي ذكرت 
في املصادر القدمية. من هنا فاملصادر التي ذكرت فيها سولم 
عجيجة: بداية، ذكرت ضمن املدن التي احتّلها فرعون مصر 
حتومتس الثالث (القرن 13 ق.م) كما أّنها ُذكرت في رسائل تل 
العمارنة املصرّية (القرن الرابع عشر ق.م)، على أّن امللك (لفايا) 
حاكم مدينة نابلس احتّلها ودّمرها (1417 – 1337 ق.م). 
الحًقا ُذكرت في الّتوراة بعّدة مناسبات، منها: أّن النبي أليشع 
زار املدينة ”وفي ذات يوم عبر إليشع إلى شومن وكانت هنالك 
الّثاني:  امللوك  (سفر  خبزًا“  ليأكل  فأمسكته  امرأة عظيمة 
األصحاح 4، 8). كذلك تذكر على أّنها املكان التي احتشدت 
”فاجتمع  ــل:  ــي إســرائ ــة  حملــارب الفلستينيني  جيوش  فيه 
جميع  شــاؤول  وجمع  شومن  في  ونزلوا  وجــاؤوا  الفلستينّيون 
إسرائيل ونزلوا في جلبوع“ (صموئيل 28، األصحاح الرابع). 
أّما في كتاب تاريخ الكنيسة (من القرن الربع ميالدي) فقد 

ّمت حتديد مكان شومن في املوقع احلالي لقرية سولم.
W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«

قرية  من  الّشمالي  القسم  في  «شومن»  األثري  الّتل  يتواجد 
من   1882 عــام  ــري  أج األّول  ــري  األث املسح  احلالية.  سولم 
قبل الباحثني «كيندر» و»كيتشنر». وفي وقت الحق، قامت 

جمعّية املسح األثري بدعم سلطة اآلثار بدراسة املوقع. 

أشارت احلفريات في منحدرات التل، على وجود آثار استيطان 
القدمي، األوسط والبرونز األخير  البرونز  في املوقع منذ عصر 
الفارسّية،  الفترة  إلى  استمرارًا  ق.م)،   1200  –  3300)
الفترة  خــالل  االستيطان  ليمتّد  ــيــة  ــرومــان وال الهيلينية 

اإلسالمّية (األموية والعباسية القرون 8-9 ميالدي).

في  أجريت   2000 العام  من  ابتداء 
املوقع العديد من احلفريات األثرّية، وال 
زالت مستمرّة حّتى أيامنا (أكثر من 
عشرة حفرّيات أجريت حتى اآلن)، نذكر 
سلطة  أجرتها  التي  احلفريات  منها 
 2010-2009 األعـــوام  ــني  ب ـــار  اآلث
والتي كشفت في منحدرات التل عن 

بقايا استيطان من العصر احلديدي (1200 ق.م) والفترات 
ّية والبيزنطية. وقد شملت املكتشفات على أجزاء من  الرومان
املنازل التابعة لتلك الفترات وحفرة دائرّية في إحدى املباني 

التي استعملت كما يبدو لتخزين احلبوب. 
فكانت   ،2010 عــام  تنقيبات  من  املكتشفات  ــرز  أب أمــا 
الكشف عن منزلني ال تزال بارزة عليهما آثار نيران أّدت إلى 
دمارهما قرابة نهاية حكم الّساللة العشرين من ملوك مصر 
(1114 – 1038 ق.م). حينها، كانت أيًضا نهاية احلكم 

املصري في أرض كنعان.
أّنها  إذ  املوقع،  لدراسة  أهمّية  سولم  في  األثرّية  للحفريات 
أثرت معلوماتنا حول حقبات زمنّية مختلفة في املوقع كما 
أّنها أضافت بنًدا هاًما في املعلومات حول االستيطان. وعلى 
سبيل املثال، أّكدت احلفرّيات أّن بداية االستيطان في القرية 
أّنها  كما  ق.م)   3300) القدمي  البرونزي  العصر  إلى  تعود 
أضافت لنا معلومات حول هيكل االستيطان آنذاك وشكله. 
كان  يبدو،  أّنه كما  إّال  آنذاك ضئيًال  االستيطان  ورغم كون 

مبثابة مدينة صغيرة وليس قرية. 
مشابهة،  مواقع  في  جرت  حفريات  نتائج  من  نعلم  وكما 
ذاتها مثل  بالطريقة  أيًضا، كانت محّصنة  الّصغيرة،  فاملدن 
الّتاريخية تشير إلى كون  الوثائق  فإّن  الكبرى. كذلك  املدن 
ّية  سولم واحدة من املدن التي كانت تابعة خالل الفترة الكنعان

إلى مجّدو.
 

r�uد. كميل ساري - مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار�
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V ÒOD�« w�«  l�  Ã«d�ô«
©ÊU�O� 19 ≠ —«–¬ 21® qL(«

لم  اجلدد عوًنا  الزمالء  أحد  لك  يقدم  مهنًيا: 
تكن تتوّقعه منه. أنت قلق وجتد صعوبة في 

التركيز إّال أن ذلك سينتهي قريًبا.
عاطفًيا: تشتاق إلى احلبيب الغائب وتعيش 
في  تفيد  التجربة  هذه  لعل  مستمًرا،  توتًرا 

تقّربك منه أكثر من قبل عندما جتتمعان.
صحًيا: عدم حصولك على النتائج املرجوة من 
تستدرك  أّنك  إّال  خيبة،  لديك  يوّلد  احلمية 

األمر بسرعة.

©—U Ò|√ 20 ≠ ÊU�O� 20® —u��«
مهنًيا: تشعر بالنشاط واحليوية، ما يساعدك 

على إنهاء عملك بسرعة وسهولة.
بشأن  قــرار  اّتخاذ  في  تتسّرع  ال  عاطفًيا: 
الحًقا، ولن  عليه  تندم  قد  باحلبيب  عالقتك 

جتد من تثق به كما كنت تثق باحلبيب.
بعد  النفسّية  والراحة  بالهدوء  تنعم  صحًيا: 

متضية بعض الوقت مبفردك في مكان هادئ.

©Ê«d|e� 21 ≠ —U Ò|√ 21® ¡«“u'«
احلقيقي  مبعناه  كالمك  يفهم زمالؤك  مهنًيا: 
مضطًرا  نفسك  جتــد  فــال  عالًيا،  ويــقــّدرونــه 

للّدفاع عن النفس أو إلثبات احلقيقة.
املعجبني  وتستقطب  جاذبية  تشّع  عاطفًيا: 
واملعجبات، تَوّقع أخباًرا عاطفية جّيدة تفرحك 

كثيًرا.
في  منتظًما ودقيًقا  تكون  أن  حاول  صحًيا: 
متارينك الرياضّية، وال تترك حبل شهيتك على 

الغارب.
©“u Ò9 22 ≠ Ê«d|e� 22® ÊU	d��«

الضغوط  من  الكثير  من  تتخّلص  مهنًيا: 
اليوم،  عاتقك  على  امللقاة  واملــســؤولــّيــات 

وعليك أن تولي العائلة املزيد من االهتمام.
عاطفًيا: تخشى بعض الّتغييرات التي حتدث 
في مشاعر احلبيب وال تعرف موقفك احلالي 

جتاه ما يحصل.
أوضاعك  تخّص  بتفاصيل  تهتم  قد  صحًيا: 

الصحّية وتناقش األمر مع بعض املعنّيني. 

©»¬ 22 ≠ “u Ò9 23® b
_«
للحصول  جّيدة  بفرص  اليوم  تتمّتع  مهنًيا: 
على وظيفة جديدة ستزيد من دخلك، ستكون 
صعوبة  فتجد  وكثيرة  جيدة  فــرص  أمــامــك 

بسيطة فى االختيار.
تكن  لم  شخًصا  اليوم  تقابل  قد  عاطفيًا: 
مبشاعره  لك  فترة ويعترف  منذ  به  عالقة  لك 

جتاهك.
مزاج  فى  جتعلك  الكبيرة  طاقتك  صحًيا: 
جّيدة  فرصة  أمامك  فاليوم  الــيــوم،  أفضل 
مّرة  الصحى والغذائي،  نظامك  كى تستأنف 

أخرى.

©‰uK|√ 22 ≠ »¬ 23® ¡«—cF�«
سلًبا  املشّوشة  النفسّية  حالتك  تؤّثر  مهنًيا: 
ممّل وفاشل  الوضع  بأّن  فتشعر  عملك؛  على 

وتسعى لتغييره.
عاطفًيا: في احلب، الرجوع عن اخلطأ يشمل 
مجموعة فضائل، واالنكسار انتصار.. فماذا 

تنتظر؟!
صحًيا: أنت غير مجبر على القيام بكل ما 
اإلضافي  العمل  من  خّفف  بالّتعب،  يشعرك 

وانتبه لصّحتك.

©‰ ÒË√ s|dA� 23 ≠ ‰uK|√ 23® Ê«eO*«
تعود  التي  بأفكارك  رؤســاَءك  تبهر  مهنًيا: 

على الشركة التي تعمل فيها بأرباح طائلة.
كانت  مسألة  في  الشريك  تستشير  عاطفًيا: 
التي  ــة  األجــوب مــن  وتستفيد  بــالــك  تشغل 

تتلّقاها.
صحًيا: ال جتبر اآلخرين على القيام بالّتمارين 

الرياضّية، واظب أنت على ممارسة الرياضة.

©w�U� s|dA� 21 ≠ ‰ ÒË√ s|dA� 24® »dIF�«
جهدك  ثمرة  يكون  ناجح  مــشــروع  مهنًيا: 
خطوة  كل  على  وحرصك  وسهرك  املتواصل 

كنت تقوم بها، ستحصد ثماره.
لينضم  العذراء  برج  يدخل  فينوس  عاطفًيا: 
إلى مركور وجوبيتير، ما قد يشوش أجواَءك 
اّتخاذ  على  قــادر  غير  ويجعلك  العاطفّية 

القرار.
صحًيا: وضع صحي ألحد املقّربني يثير القلق 

لديك من أن تصاب بوعكة مفاجئة.

©‰ ÒË√ Êu�U 21 ≠ w�U� s|dA� 22® ”uI�«
مهنًيا: يحاول بعض الزمالء أن يشّوش عليك 
العالقات أو يبلبل األجواء فتشتد األزمات، 

لكن الفرج آت ال محالة.
إليك  يحمل  قد  ممّيز  عاطفي  يوم  عاطفًيا: 

الّتغييرات واحلسم إيجاًبا بحسب مبتغاك.
من  التخفيف  املستطاع  قدر  حــاول  صحًيا: 
الصحي  بالوضع  واالهــتــمــام  العمل  وطـــأة 

باستمرار. 

©w�U� Êu�U 19 ≠ ‰ ÒË√ Êu�U 22® Íb'«
مهنًيا: حياتك املهنية تسير فى هدوء واستقرار 
عرض  فى  الفترة  هذه  تترّدد  وال  ملحوظني، 

املزيد من األفكار املبتكرة على مديريك.
فهو  شريكك،  لتدليل  الوقت  حان  عاطفًيا: 
روتني  اكسر  عديدة.  بطرق  إلرضائك  يسعى 
عالقتكما العاطفّية و ادعوه للسفر إلى أحد 

األماكن الهادئة.
صحًيا: قد تضطر للخضوع لفحص طّبي ال 
تترّدد في سرعة إجرائه كون حالتك الصحية 

تستدعى ذلك .

©◊U�� 18 ≠ w�U� Êu�U 20® u�b�«
مهنًيا: تؤًدي دوًرا إيجابًيا وتتلّقى معلومات 
جّيدة. حاول أن تصغي إلى حاجات اآلخرين، 

وانفتح على تغيير واحتماالت جديدة.
عاطفًيا: ظروفك الّشخصية والعائلّية تبعدك 
تنسيك  لن  لكّنها  الــيــوم،  هــذا  احلبيب  عن 

واجباتك جتاهه.
صحًيا: من الضروري مراجعة طبيبك في حال 

شعرت أّن دّقات قلبك غير منتظمة.

©—«–¬ 20 ≠ ◊U�� 19® �u(« 
مهنًيا: قد حتصل على فرصة إلبرام اّتفاق مع 
من  يقّلل  أن  ميكن  ما  جــًدا وهو  مهم  عميل 

الّضغط االقتصادى على شركتك.
عندما  أبــًدا  أحدهم  باب  تطرق  ال  عاطفًيا: 
يتعّلق األمر بعالقة عاطفّية، وتذّكر أّنه حني 
يأتى الشخص املناسب ستجد األمور تتحّرك 

تلقائًيا.
إعادة  إلى  بحاجة  الصحّية  حالتك  صحًيا: 
تّتبعه  الــذي  الــغــذائــي  منطك  وكــذلــك  نظر، 

وأسلوب حياتك بشكل عام.
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“UHOŠ” qÝ«d*
 Kings مطعم  في  الفائت،  اخلميس  يوم  أقيمت 
إياد  احليفاوّي  للفّنان  ّية  طرب أمسّية   ،Road
خوري، حضرها عدد من روّاد املطعم واألصدقاء اّلذي 

بوجبات  ومتّتعوا  خــوري  الفّنان  صوت  على  طربوا 
.Kings Road فاخرة خاّصة مبطعم

صبيحات،  سليم  املطعم  صاحب  مع  حديث  وفي 
مواصلة  على  مؤّكًدا  األمسّية،  هذه  بنجاح  أشــاد 

كّل  ّية  الطرب واألمسيات  احلفالت  بإحياء  الّنهج 
فنّية وموسيقّية على  لهدف إضفاء أجواء  أسبوع، 

املكان، وترفيه روّاد املطعم والزبائن.
اليوم  مساء  ليدعوكم  فرصًة،  صبيحات  وينتهزها 

الوجبات  بأشهى  والتمّتع  املطعم  لزيارة  اجلُمعة، 
التي سيحييها  ّية  الّطرب األمسّية  واالستمتاع في 

الفّنان يوسف حلوة.

Kings Road r F D � w � W ÒO �d � �U ÒO � �√Ë …d 	U � �U 
 �Ë
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mcdonaldsÆcoÆilØar
 œUH½ v²Š qO� wÐU¼ W³łË q� l� “b�U½Ëb�U� ŸËd� lOLł w� …bł«u²� »UF�_«

ÆÊËe�*«

“b�U�Ëb�U� w� b¹bł
w²½UJOÐË WA�dI� ÃUłœ W×Mł√ ∫åe−M¹Ë „U�ò

 McWINGS  ∫b¹bł ÃUłœ Z²M Ô�  «dšR� “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý XŠdÞ
ÆwNý w²½UJOÐË rFÞË g�dI� ·öGÐ ÃUłœ W×Mł√ ë−M¹Ë „U�≠¸

 ¨WA�dI�  ÃU??łœ  W×Mł√  5  qLAð  W³łËË  lD�  5  Ë√  3  ?Ð  e−M¹Ë  „U??*«  ŸU³ Ôð
Æ»ËdA�Ë f³OAð

 ∫lD� 5 ? �«       dFÝË ÆÃÆ‘ 19.90 ∫g�dI*« ÃUłb�« W×Mł√ s� lD� 3 dFÝ
ÆÃÆ‘ 31.90

ÆÃÆ‘ 46.90 ∫åeâM¹Ë „U�ò 5 W³łË dFÝ

°nOB�« qB� r²²�ð «d²J�«
…bz«d�«  U�—U*« s� ÊËe�*« izU� vKŽ  UFO³� —«“UÐ
 w�  WOzUÐdNJ�«  …œu'« WO�UŽ WOzUÐdNJ�«  «Ëœô« qJ� o�«d*« rÝô« ≠«d²J�« W�dý XMKŽ√

°ÊËe�*« izU� lOÐ —«“UÐ sŽ ¨œö³�«
  «Ëœô«  vKŽ  ‰u??B??(«   —dJ²ð  ô  W�d�  w??�Ë  W�dA�«  rJOKŽ  ÷dFð  —«“U??³??�«  —U??Þ«  w??�

 Æ ÊËe�*« –UH½ v²Š  p�–Ë » Wł—œ  U−²M�Ë ÷dF*«  U−²M� s� WOzUÐdNJ�«
 ¨aO³DK�   «“U??ž  ¨ ôUž  ¨¨Êu×�   ôUž  ¨Ê«d??�«  ∫ÊËb??&  W{ËdF*«   «Ëœô«  5Ð  s�
 ¨dðËUÝ  ¨f³OKO�  ∫  …bz«d�«   U�—U*«  s�  U¼dOžË  WOzUÐdN�  f½UJ�  ¨ÍËUJ�  ¨ÂUFÞ  ◊öš

Æ—UFÝô« qC�UÐ U¼dOžË «d²J�« wAðU²O¼ ¨Liebherr¨ Whirlpool
 Âu¹ s� p�–Ë ÊuO²� ÊuA¹— w� 1  «dOÐUý rO¹UŠ Ÿ—Uý «d²J�« lL−� w� ÷dF*« ÂUIÔ¹
 WŽU�«  s�  fOL)«  Âu¹  ¨  28.8.2016  b??Šô«  Âu¹  v²Š  25.8.2016  o�«u*«  fOL)«
 s� X³�« Âu¹ 14∫00  WŽU�« v²Š 8∫30  WŽU�« s� WFL'« Âu¹ 21∫00  v²Š 14∫00

Æ21∫00 WŽU�« v²Š 9∫00 WŽU�« s� bŠô« Âu¹Ë 23∫00 WŽU�« v²Š 21∫00 WŽU�«
 —«“U????Ð v????�« —u??C??×??K??� r??�u??Žb??ð «d??²??J??�«
 W??Ðd??& s???� l??²??L??²??�« ¨  U??F??O??³??*« i??zU??�
 …dO³J�«   U??�—U??*«  vKŽ  ·dF²�«  ¨‚uð

Æ W¹dG� —UFÝUÐ …bz«d�«Ë

 XL MUSIC WKLŠ ‚öD½« 
 w� œuJ�« q−½ ¨ WODž√ lL$ ¨ XL »dA½

UÐË—Ë« vKŽ WKA�« l� dOD½ sJ2Ë ¨l�u*«
XL MU≠  WKLŠ  XIKD½«  

 —UÞ« w�  ̈WKOK� ÂU¹« q³� SIC
 v??�« ÊËu???Žb???� r??²??½√ W??K??L??(«
 W??O??D??žô« l??L??ł ¨  XL  »d???ý
 WOIOÝu�  e??z«u??−??Ð  “u???H???�«Ë
 …e??zU??'« ÆW??K??¼c??� W??O??Žu??³??Ý«
 sŽ  …—U??³??Ž  WKL×K�  Èd??³??J??�«

31.08.2016 a¹—U²Ð ‰Ëô« V×�« r²OÝ ÆWÒKA�« l� UÐË—Ë« v�« VIP vIOÝu� WKŠ—
ÆrJzU�b�√ l� UÐË—Ë√ v�« WKŠdÐ ÊË“uHð U0—Ë WODžô« «uFLł« ø«uM²²Ð uý

 vKŽ  X¹UÝ  wMO*«  ‰ušœ  v�«  ÊËuŽb�  r²½√  ¨WIÐU*«  w�  W�—UALK�Ë  qO�UH²�«  s�  b¹e*
wwwÆxlmusicÆcoÆil ∫Ê«uMF�«

∫ÊË—dI¹ œö³�« w� ÊuJKN²*«
Super≠ ?�« WLzU� v�≈ WM�« Ác¼ qšbð “ÊU�dÐ l½UB�”

°œö³�« w� …dšUH�«  U�—U*« lL& w²�«Ë W�u�d*« brands
 5JKN²*«  q³�  s� Superbrands  ?�  åÊU�dÐ  l½UB�ò Z¹u²ð  …d� ‰Ë_ WM�«  Ác¼ -

 W�u�d*« …dšUH�«  U�—U*« WLzU� w� XHÒM�Ë
 q�Uý Y??×??Ð b??F??Ð —U??O??²??šô« -  Æœö???³???�« w??�
 w�  ÊuJKN²*«  Ã Òuð  tMLCÐË ¨5JKN²LK�
 UNÐ  rNDÐdð  w²�«  W�uH²*«   U??�—U??*«  œö??³??�«
 l½UB�” Æ’Uš qJAÐ oOLŽË Íu� —uFý
  d??N??þ√  w???²???�«  W???�—U???*U???�  X???ł Òu???ð  “ÊU�dÐ
 w�  ‚u�«  w�  o¹u²�«Ë  W�—U*UÐ  ‚uH²�«
 ÈbŠS� 5JKN²*« q³� s�  dO²š«Ë œö³�«

Æœö³�« w� …bz«d�« W�u�d*«  U�—U*«
 ÍdB(«Ë  Âd²;«  Superbrands  qHŠ

 5Ð  U�—U*«Ë wI¹u²�« ‚uH²�« lO−Að qł√ s� ¨2009  ÂUŽ cM� ¨UÎ¹uMÝ œö³�« w� ÂUI¹
 d³�√ vKŽ ezU(« wK;« lMB*« u¼ ÊU�dÐ  Æ‚u�« w� …—bB²*«  U�—U*«Ë  U�dA�« Èd³�
 u×½ vKŽ  «uM�« —«b� vKŽ “UŠ Íc�«Ë lMB*« ¨WO�Ëb�« cO³M�«  UIÐU� w� ez«uł œbŽ
 Æœö³�«  w�  ez«uł  œbŽ  d³�«  vKŽ  ezU(«  lMB*«  u¼Ë  ¨  WO�Ëœ   UIÐU�  w�  WO�«bO�  200
 w� WŽ«—e�« oÞUM� q� w� ÂËdJ�« s� +Ëœ 10000 s� d¦�√ WŠU� ÊU�dÐ l½UB� sLC²ð
  «dAŽ lMBLK�  Æ‰ULA�« w� vKŽ_« qOK'« v²ŠË »uM'« w� Êu�— tO³²� s� ¨œö³�«
 qC�ô«  WŽ«—e�«  oÞUM�  l�  t²�¡ö�  r²¹  Ÿu½  q�  Ê«  YOŠ  ¨ÂËdJ�«  5Ð  …dA²M*«  Ÿ«u??½ô«
 ¨bOł  cO³½  WMOMIÐ  l²L²�«  h�ý  qJ�  o×¹  t½«  ÊU�dÐ  l½UB�  w�  ÊuM�R¹  Æt�  W³M�UÐ
  UŽuL−� ÃU²½« vKŽ lMB*« w� ÊuÐ√b¹ ¨«cN� Æ·b¼ qJ�Ë W³ÝUM� qJ� ¨dFÝ Èu²� qJÐ
 …—U²�*« cO³M�« Ÿ«u½« s�  UŽuL−� 7 lMB*« ÂÒbI¹ ÂuO�« v²Š ÆWHK²�� —UFÝ«  U¹u²0

 Æœö³�« w�

 «uKÝ—« ∫ UN�ö� `zUB½ ÂbIð  uÐ« s� fO� U�U�
WÝ—bLK� W¹cG� …œ«Ë“ b�u�« l�

 W�U�  ÂU??9«Ë  WLOK�«  …œuFK�  q�UJ�«  dOC×²�«  vKŽ  qLF½  ¨WOÝ«—b�«  WM�«  ÕU²²�≈  qÒO³�
 ¨ u??Ð«  W�dý  w�  W¹cGð  WOzUBš«  qLŽ«Ë  ‰UHÞ«  WŁö¦�  Â«  ¨f½u¹  fO�  U??½√  ¨qO�UH²�«
 W{Ëd�« s� U½œôË« ‰UI²½« sŽ Y¹b(« —Ëb¹ U�bMŽ ¨„öOLOÝË XOK³�u� —uýU¹bÐ W−²M�
 wJ� ¨UN�öšË …d²H�« Ác¼ qO³� œôËú� WLOKÝ q�«  «œUŽ 5IKð «bł rN*« s� ÆWÝ—b*« v�«

∫U½œôË_ wŽUL²łô«Ë wKIF�« ¨w½UL'« —uD²�« w� WLOK�« W¹cG²�« r¼Uð

∫WŽuM²� W¹cGð
 wLCN�«  “UN'«  W×�  w�  r¼Uð  ≠  WOz«cG�«  ·UO�_UÐ  WOMG�«  WN�UH�«Ë  —UC)«  ‰ËUMð
  ôu�Q*«  ÆW�“ö�«  W�UD�UÐ  œËeð  ≠  WK�UJ�«  »u³(«  ÆWK¹uÞ  …d²H�  WŽUM*«  “UNł  ÍuIðË
 —uDð qł« s� W¹—Ëd{  U³�d� d³²FðË – pO�uH�« i�UŠË b¹b(« ¨ C 5�U²OHÐ WOMG�«
 vKŽ WE�U;« w� bŽUðË W�UD�UÐ r'«  UOM¼b�«Ë  «—bO¼uÐdJ�« œËeð ÆÁu/Ë b�u�«
 ÂUEF�«  ¡UMÐ  w� 5ðËd³�«Ë  ÂuO�UJ�«  r¼U¹ ÆrOKÝ qJAÐ U¹ö)« ¡«œ√Ë  ¨…dA³�«  W×�

Æ öCF�«Ë

 ’d(«Ë …œb×�  U??�Ë« w� ¨ÂuO�« w� WLE²M�  U³łË 3  .bIð r²¹ Ê√ …—U??ýô« rN*« s�
 WO×� W¹cž« vKŽ Włö¦�« Íu²% Ê«Ë WŽuM²�Ë WO×� XO³�« w�  U³łu�« ÊuJð Ê« vKŽ

ÆUN�ËUM²Ð l²L²¹ WM³ł Ÿu½ ¨UN³×¹ WN�U� ¨t¹b� qCH*« —UC)« Ÿu½ ∫b�u�« UNKCH¹

 W¹cG�  …dODAÐ  ÁËœËe???ð  Ê«  vKŽ  «u??�d??Š«  ∫WÝ—bLK�  W¹cG�  …œ«Ë“  b??�u??�«  l??�  «u??K??Ý—«
 WN�U� «uF{ ¨»u³Š W�U{SÐ q�UJ�« `LI�« s� e³)« «uK ÒC� ÆtÐUý U�Ë W Ò−F�« ¨WM³'U�
Æt�U�— l� UN�—UA¹ Ê« v²ŠË  UŠ«d²Ýô« w� UN�ËUM²Ð b�u�« l²L²¹ YO×Ð WF ÒDI� —UCšË

 w²�« …bz«e�« WML�« lM� w� ÊuL¼U²Ý rJ½S� w�U²�UÐË ≠…—UC�«  U¹dJ�« WOL� «ËœbŠ
 ¨lHðd*«  ‰Ëd²�uJ�«Ë  ÍdJ�U�  q�UA�  ÀËbŠ  dDš  qKIðË  rN²×�  vKŽ  «dDš  qJAð

Æ…dJ³� —ULŽ« w�Ë ÂuO�« dNEð w²�«Ë

   U³łu�« ¡UMŁ« U½œôË« —uD¹ ∫WOŽUL²ł«  «—UN� WOLMð vKŽ „b�Ë bŽU²Ý WLOK�« W¹cG²�«
 ÆW¹—ËdC�«  ‰UBðô«   UOMIðË  ¨»«œü«  rNLKFð  WO�uO�«   U³łu�«ÆWLN�  WOŽUL²ł«   «—UN�

ÆUC¹« ¡UAF�« W³łË ‰ËUM²� ¡UI³K� dNE�« bFÐ tF� VFK� ÊuðQ¹ s2 b�u�« ¡U�b�« «uŽœ«
 tŽu½  s�  ‰Ë_«  Z²M*«  XOK³�u�  —uýU¹bÐ  W−²M�   u??Ð«  W�dý  s�  W�bI�  `zUBM�«  Ác¼
 ¨q�_« w� 5OzUI²½«  ÊËd³²FÔ¹  s¹c�«  œôËú� W½“«u²�Ë WK�U� W¹cGð `M1 Íc�«  œö³�«  w�
  Z²M�  u¼  XOK³�u�  —uýU¹bÐ  ÆuLM�«  vKŽ  ‰UHÞ_«  bŽU¹  t½«  vKŽ  UOLKŽ  X³¦*«  bOŠu�«Ë
 Æ”QJ�UÐ  »dAK�  hB��Ë  qO½U�Ë  u�uý  ‚«c0  ¨»«dý  qJAÐ  pKN²Ô¹  ¨WOz«cž  WKLJð
 ¨ UMOðËdÐ – WOz«cG�« d�UMF�« W�UJ� Ê“«u²�Ë q�U� Z�œ vKŽ Íu²×¹ XOK³�u� —uýU¹bÐ
 s� WÐuKD*«Ë – WOz«cž ·UO�√Ë UJOðuOÐËdÐ ¨ÊœUF�Ë 5�U²O� 28 ¨  UOM¼œË  «—bO¼uÐd�
 „öN²Ýö� UNÐ v�u*«  UOLJK� UI�ËË Á—uDðË Áu/ ¨qHD�« Èb� WŽUM*« “UNł rŽœ qł«

 Æw�uO�«

 ¨Z]KÓ¦ Ô� u�uý »ËdA� dOC% WI¹dÞ
dÒJ Ò�« qOK�Ë qÒ�b Ô�

 UMCFÐ  ÒsJ�  ¨nOB�«  qB�  w�  U1d�  l�  œ—U??Ð  »ËdA0  UMH½√  qÒ�b½  Ê√  V×½  UMFOLł
 °qÒ�bÔ*« »ËdA*« «c¼ s� »u� UNOKŽ Íu²×¹ w²�« dJ�« WÒOL� vA�¹

 rJMJ1  ¨dJÝ  ÊËb??Ð  œö³�«  w�  ‰Ë_«  u�uA�«  –  UðU?Ñ?Þu¹  s�  åwK ý  u�uA¼ò  l�  ¨Êü«
 ¨U??1d??� l???� q???Ò�b??? Ô� »Ëd???A???� d??O??C??%

 wÝUÝ_« Ê ÒuJ*« Ê√ –≈ ÆÆd ÒĴ�« qOK�Ë
 vKŽ Íu²×¹ ô –  »Ëd??A??*«  «c??¼ w�

°dJ�«
∫ U½uJ*«

 s�  åw???K??? ý  u??�u??A??¼ò  ”Q????�  1 ½
UðU?Ñ?Þu¹

ZK¦�« s�  U³ ÒFJ� 8
 XMOLý  s???�  U??¼d??O??C??%  Ò-  U??1d??�

UðU?Ñ?Þu¹ s� WHH�� …Ëö×Ð WÒOðU³½
∫dOC×²�« WI¹dÞ

 V�U�  w�  wK ý  u�uA¼  ”Q�  ÒV ÔB½
 w� tFC½Ë ZK¦�«  U³ ÒFJ� dOC×²�

Æ—e¹dH�«
 ¨u??�u??A??�«  U??³?? ÒF??J??� e??N??& Ê√ b??F??Ð
 s� W??O??I??³??²??*« ”Q???J???�« n??B??½ l??C??½
 nOC½Ë  ¨◊ö??š  w??�  wK ý  u�uA¼
 rŁ  u??�u??A??�«Ë  ZK¦�«   U³ ÒFJ�  UNO�≈

Æ«ÎbÒOł UNDK�½
 wKOý  u�uA¼  jOK�Ð  ”QJ�«  ú/
 Êü« v??²??Š ¨«u??N??³??²??½≈® ¨ U???³??? ÒF???J???*«Ë

 l²L²½Ë  WHÒH�*«  …Ëö(UÐ  U1dJ�«  nOC½  jOK)«  ‚u�Ë  ¨©dJ Ò�«  s�  w�Uš  rJÐËdA�
°q�√ d ÒJÝ WÒOLJÐË gFM Ô�Ë qÒ�b Ô� »ËdA0

∫5¹e²K�  UŠ«d²�≈
 »ËdA*« 5¹eð rJ½UJ�SÐ ¨rNÐËdA* d¦�√ ‰ôœË …ËöŠ W�U{SÐ Êu³žd¹ s¹c�« ’U�ýú�

ÆXOKŽ s� XOð—uð Ë√ ÊU�“ pO?á ¨·U� nO� lDIÐ Ë√ U1dJ�« ‚u� X¹uJ³�«  U²HÐ
 

 W¹cŠ√ s� WOÝ«—b�« WMK� r¼œôË√ «ËeNł U½œöÐ s� 5½UM�
Crocs& more

 ¡«dý vKŽ dOEM�« lDIM� ôU³�≈ …dOš_« ÂU¹_« w� Crocs& more  XO½«uŠ WJ³ý tł«uð
 UNÐ  XIKD½«  w²�«  WKL(«  bFÐ  hš_UÐË  WOÝ«—b�«  WM�«  ÕU²²�«  W³ÝUM0  œôË_«  W¹cŠ√
 W¹cŠ√  s�  w½U¦�«  ÃËe??�«  vKŽ  iOH�ð  50%  sŽ  …—U³Ž  ÂdBM*«  Ÿu³Ý_«  lKD�  WJ³A�«

 ÆULNMOÐ s� hš—_« œôË_«
 Crocs& WJ³ý XO½«uŠ ‰öš s� rNzUMÐ_ W¹cŠ√ ¡«dA� «Ëb�«uð s¹cK�« szUÐe�« 5Ð s�Ë
 Ê“Uš q�√ ‰UHÞ_« W½UM� q¦� t�U−� w� q� œö³�« s� »dF�« 5½UMH�« iFÐ ¨…dA²M*« more
 W½UMH�« ¡UMÐ√ ¨tzUMÐ√Ë ”u½UO�uł ”UO�« ÊUMH�« ¨b−� UNMÐù W½UC(« ¡«cŠ XM²�« w²�«Ë
 ÂUA¼  q¦L*«  ¨”—U??�Ë  U*  tzUMÐ√Ë  ÍdBŠ  »UN¹≈  ÊUMH�«  — ÒuB*«  ¨U³OK�  U??½—  WO�öŽù«Ë

 ÆtzUMÐ√Ë ÊULOKÝ
 5�bI�«  WŠ«—”  ∫X�U�  ¡«dA�«  WOKLŽ  ‰öš  U³OK�  U½—  WO�öŽù«Ë  W½UMH�«  l�  Y¹bŠ  w�Ë
 ÂuO�« WKOÞ ÊuCIOÝ ÍœôË√ U½√ U�uBšË w� W³M�UÐ UOÝUÝ√ ö�UŽ d³²FðË «bł WLN�
 s� WÝ—b*«  ¡«c??Š rN� X¹d²ý« WLN� ÍœôË√ W??Š«— Ê«  U0Ë ÆWÝ—b*«  w� ¡«c??(« 5KF²M�

“Crocs& more
 q³� t�b� WŠ«— t�  d²š« U½Q� ¨W½UC×K� d{UŠ wMÐ« b−�” ∫X�UI� Ê“Uš q�√ W½UMH�« U�√
 e¼Uł  b−�  wMF¹  ÆCrocs& more  s�  W½UC(«  W³OIŠ  t�  X¹d²ý«  UL�  Æ¡«c??(«  —UO²š«

Æ“wý r¼√ ÕUðd�Ë ÂUL²�UÐ
 U½—d�Ë WKzUF�« l� …d�UMK� WOKzUŽ W¼eM� UMłdš”  ∫‰UI� ”u½UO�uł ”UO�« ÊUMH�« U�√Ë
 «ËdFý b�Ë ÆœôËú� WFz«— WKOJAð „UM¼ ÆCrocs& more s� UMzUMÐ_ WÝ—b*« W¹cŠ√ ¡«dý

Æ“`¹d*« ¡«c(« u¼Ë WÝ—bLK� rN�eK¹ U� dš¬ «Ëd²ý« Ê« bFÐ WOÝ«—b�« WM�« »dIÐ

 XŠdÞ  bI�  ÆÂUFD�«  WLzUI�  …b¹bł   U−²M�  Õd??Þ  w�  dL²ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 WBK�Ë  pK*«  “u??ł  W�U{SÐ  ÕUHð  l�  ¡«dCš  WDKÝ  ∫…b¹bł  WDKÝ  «dšR�  “b�U½Ëb�U�
 ¨…—– lÐU�√ ¨f²łU½ ¨sJOAð w³¹d� ∫q¦� —UO²šö�  U�U{ù« s� b¹bF�« l�  UOCLŠ

ÆU¼dOžË XJOKOÝ sJOAð
ÆjI� W¹—«dŠ  «dFÝ 352 WDK�« qLAð

“b�U�Ëb�U� w� b¹bł
 UOCLŠ WBK�Ë ÕUHð l� ¡«dCš WDKÝ





��� ���ً
�����

��� ����	
 ��
� - ����
� ����
 �����	
�� � ��
��� �������� ��
����

www.optinice.co.i l     * 9 1 2 6     |    04-6667988 ������   ، 21 �	�
���� ����� ،����
��

 �������
 �������!
 "�������

� �#$��
���%

1=3
��	
 2 �� ����� ������ � ����


