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علنين
ُ
عة ال تعّبر بالضرورة عن رأي التحرير اإلعالنات على مسؤولية امل

ّ
املقاالت املوق

عفيف شليوط
ا غير عادي، 

ً
افتتاح السنة الدراسية هذا العام شهد حدث

أو من املفروض أن يكون غير عادي، حيث تم االعتداء 
السبع  بئر  مدارس  إحدى  في  لطالب  أمهات  قبل  من 
تهليل  ووسط  الصف  مدخل  في  معلمة،  على  العبرية 
وتصفيق الطالب من داخل الصف. ربما ولألسف اعتدنا 
على قراءة مثل هذه األخبار املؤملة، لكن األمر الذي أثارني 
بالفعل، عندما استمعت للمعلمة خالل حوار تلفزيوني، 
عن رد فعل مديرة املدرسة وطاقم املعلمات واملعلمين في 

املدرسة حسب ما روته هذه املعلمة.
سالمة  يضمن  أن  عمل  مكان  كل  على  املفروض  من 
عامليه، وأن يضمن لهم الحماية. هذا من املفروض، 
لكن حسب ما روته هذه املعلمة، األمر مختلف تماًما في 
وزارة التربية والتعليم، فبعد االعتداء واإلهانات للمعلمة 
في مكان عملها، قامت هذه املعلمة باستدعاء الشرطة، 
فكان رد فعل مديرة املدرسة أنه كان من املفروض أن ال 
تستدعي الشرطة، حيث يمكن دعوة املعتديات لجلسة 
أما زميالتها املعلمات، فقمن بتحذيرها  وتسوية األمر. 

من الحديث عن املوضوع في وسائل اإلعالم، ألن هذا 
األمر سيؤدي الى فصلها من العمل في حال ظهورها على 

شاشة التلفزيون على حد تعبيرها.
هذا األمر، ورد فعل مديرة املدرسة املخجل، ورد الفعل 
الجبان من قبل زميالتها املعلمات، يؤكد ما سمعته من 
أحداث اعتداء على معلمات، وخوف املعلمات من اإلبالغ 
عن هذه االعتداءات، ألن املسؤولين عنهن ال يضمنون 
لهن الحماية، األمر الذي يجعل املعلم أو املعلمة يتنازل 
بصمت  اإلهانات  ويتلقى  له،  االعتبار  رد  في  حقه  عن 

ليضمن لقمة عيشه. 
هذه املعلمة كانت جريئة، وأطلقت صرختها لتعبر بهذا 
عما يعانيه الكثير من املعلمين واملعلمات، وقالت بصوت 
عاٍل وبدون تأتأة أنا ال أريد أن أعود ألعمل في هذا املجال 
وتقبل  الخنوع  رفضت  رسالة.  وأعتبره  أحبه  أني  رغم 
ومعلمة  معلم  كل  تجرأ  ولو  مهين،  بصمت  اإلهانات 
يتعرض لحادث مشابه أن يفعل ما فعلته هذه املعلمة، 
الى البحث عن حلول  التربية والتعليم  ستضطر وزارة 
جدية لهذه القضية، وعدم إبقاء املعلم بهذا الضعف 

واإلذالل، فكرامة املعلم من كرامة املجتمع. 
لكن كيف لنا أن نمر مر الكرام على حادث االعتداء على 
هذه املعلمة، وقد سمعت عن حريق شب في مدرسة 
غرفة  في  شب  الحريق  أن  واتضح  االبتدائية،  الحلف 
مدير املدرسة وانتشر الى بعض الغرف املجاورة الى جانب 
تجري  التي  والتحقيقات  املدرسة،  حمامات  تحطيم 
كون  احتمال  في  تبحث  الحريق  اندالع  أسباب  ملعرفة 
الحريق متعمد، وغيرها من الحوادث التي حصلت منذ 

افتتاح السنة الدراسية الحالية. 
وإذا استعرضنا ظاهرة االعتداءات على املعلمين، نالحظ 
مدى األلم الذي يعانيه املعلمون نتيجة هذه الظاهرة 
بالسابق  الذين تعرضوا  املعلمين  املخزية، فمن ضمن 
إلعتداءات من قبل األهل أو طالبهم قال أحد املعلمين 
واملجالس  املدارس  اتخاذ  باألمر عدم  يؤمله  ما  أكثر  أن 
املحلية ووزارة التربية والتعليم إجراءات وخطوات رادعة 
وتخطي  للتمادي  الطالب  يدفع  الذي  األمر  للطالب، 

حدوده مع املعلم، وأنهم يتمادون مع املعلم كأن املعلم 
فاقد الحترامه. 

 بدون 
ً

من هنا نشعر أن املشكلة ال يمكن أن تجد لها حال
رادعة  اجراءات  اتخاذ  بواسطة  للمعتدين  حد  وضع 
وحاسمة لكل من يعتدي على معلم، وسن قوانين لحماية 
واملربي  املدرس  هو  الحالي  الوضع  في  فاملعلم  املعلم، 
النظام وحماية الطالب وحل مشاكلهم  واملسؤول عن 
التحصيل  نتائج  مسؤولية  تحميله  يتم  أحياًنا  وحتى 

العلمي لطالبه. 
كل  فعند  للمعلم،  املسؤوليات  كافة  تحميل  يمكن  ال 
مشكلة أو نقص يبحثون عن ضحية، والضحية املتاحة 
عدم  في  االستمرار  يمكن  ال  أمر  هذا  املعلم.  هو  دائًما 
يتم  املعلم،  عن  األعباء  تخفيف  من   

ً
فبدال معالجته، 

إضافة مسؤوليات ومهام جديدة عليه، فكم بإمكان »أبو 
املحامل« أن يحتمل؟

   

ملراسل حيفا-  شب يوم السبت املا�ضي حريق في بيت 
طابق أر�ضي في شارع حسن شكري، يعود لعائلة عربية 
تسببت بأضرار جسيمة في املبنى وتم معالجة املصابين 

من سكان املنزل. 
في  السكن  الى  املنزل  سكان  اضطر  الحادث  هذا  بعد 
باحة البيت، لعدم امكانية السكن بداخله بعد نشوب 
الحريق. توجهت احدى أفراد العائلة لبلدية حيفا طالبة 
بيت  إيجار  نفقات  تغطية  عليها  فعرضت  املساعدة، 
العائلة.  قبل  من  بالرفض  قوبل  الذي  األمر  لشهرين، 
وعلمنا من أحد أفراد العائلة أن الشخصين الوحيدين 
اللذان عمال طوال الوقت على مساعدتهم وتقديم العون 
وجمع التبرعات من أجلهم، هما بالل حصري وعزات بدير.   

 أفراد عائلة عربية في حيفا ينامون في العراء
 بعد احتراق منزلهم



على بساط السرعة..نلّبي الطلب

جديد في كالليت!
 خدمة ”أطلب من العيادة“

شّبيك لبيك الموقع بين ايديك..ياهووو

من اآلن، يمكنكم الطلب من العيادة Online .. عن طريق الموقع ، من السمارتفون، 
الحاسوب او التابلت : نموذج ١٧، فحوصات دورّية، معلومات وبيانات الدفع، تحويالت، 

طباعة ملخصات طبّية ومرضّية او فحوصات سابقة، الحصول على توصيات طبّية شخصّية.

بدون إتصال.. بدون اإلنتظار بالدور في العيادة

www.clalit.co.il/arb للتفاصيل أدخلوا لموقع كالليت بالعربّية

مقّدم كمعلومات لمؤمني كالليت
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AVIS سيارتكم القادمة هي من

تخفيض5%
للتفاصيل:

*5326
*احلد األقصى للدفع ببطاقة االعتماد هو حتى 20.000 ش.ج

خاضع لما هو مذكور في موقع مركنتيل سمايل.

أصحاب بطاقة اعتماد مرگنتيل سمايل
يتمتعون من تخفيض ثـابت

عند شراء سّيارة في AVIS مبيعات
عند استالم كشف بطاقة االعتماد

في  بالناصرة  الصلح  محكمة  فرضت  حيفا-  ملراسل 
قرارها الصادر بتاريخ 2019/9/4 بقضية رقم -19 -02 
تلتزم  بأن  الناصرة  في  السلزيان  مدرسة  على   68203
املحكمة  وأكدت  الوزارية.  الجباية  بتصاريح  املدرسة 
جبايتها  للمدرسة  يحق  التي  التعليمية  األقساط  أن 
عن املرحلتين االبتدائية والثانوية يجب أن تخضع ملا 
تنص عليه تصاريح الجباية، وهي ما سعت إليه املدارس 

األهلية بهدف الحصول عليه. 
في  اإللزامية  الدفعة  أن  على  الجباية  تصاريح  تنص 
שכר  )השלמת  القسط  بند  هو  االبتدائية  املرحلة 
)תשלום  االستثنائية  للدفعة  باإلضافة  לימוד(، 
חריגה(. أما في املرحلة الثانوية فإن الدفعة اإللزامية 
هي 49 ش.ج فقط )تأمين إصابات للطالب(، وذلك ألن 
بنسبة  الثانوية  املدارس  تمول  والتعليم  التربية  وزارة 
دفعها  يتم  اختيارية  فهي  الدفعات  باقي  أما   .100%
عندما يحصل الطالب على تلك الخدمات، مثل: السلة 

الثقافية، رحالت، دورات إضافية.
هذا ومن املفروض أن يكون القرار نهائًيا في حال لم 
تستأنف املدرسة خالل 45 يوما من صدوره. وفي حديث 
القطرية  الرابطة  املحامي نسيم حامد، عضو  لنا مع 
ألهالي املدارس األهلية، قال لنا أن هذا القرار يسري 
على كافة املدارس األهلية، والذي يأتي رًدا على الدعاوى 
لم  الذين  األهالي  ضد  السلزيان  مدرسة  قدمتها  التي 
يدفعوا األقساط الدراسية التي حددتها املدرسة على 

أبنائهم الطالب.     
 أن الخطأ الذي ارتكبته 

ً
وتابع املحامي نسيم حديثه قائال

االلزامية  الجباية  بأنها دمجت قسم  األهلية  املدارس 
مع الجباية االختيارية، وأضاف أن الرابطة تعتبر فشل 
مكتب األمانة العامة بقيادة األب عبد املسيح، بالتوصل 
لحلول مرضية مع الوزارة وتعثر موضوع تحويل املدارس 
األهلية الى مدارس ذات صبغة خاصة )ייחודי(، أوصل 
مدارسنا الى حلبة مصارعة مع األهالي في أروقة املحاكم، 
إلزام  بإمكاننا  تجنبها، وكان  الطرق  وقد حاولنا بشتى 
الى  اللجوء  بالقانون عن طريق  االلتزام  املدارس على 
القضاء، إال أنه أمر مرفوض بالنسبة لنا، إذ أننا نعتبرها 
بمثابة بيتنا الثاني على الرغم من الكالم الجارح واملشين 
الذي أطلقه في حقنا بعض أعضاء األمانة العامة خالل 

اجتماعاتها مع الوزارة.
وأعلنت الرابطة أنها تقف الى جانب املدارس األهلية في 
تحصيل حقوقها، وقوتنا بوحدتنا واألهالي هم جزء من 
املدارس وجزء من تحصيل الحقوق. لكن املحامي نسيم 
يقول بأن املدارس األهلية اختارت أن تحصل ميزانيتها 

من الجزء األضعف، األهالي.     
حاولنا اإلتصال باألب عبد املسيح فايز فهيم ليطلعنا 
على موقف األمانة العامة للمدارس األهلية من قرار 
املحكمة، وهل سيتم االعتراض على هذا القرار، إال أنه 

رفض بأن يعلق على املوضوع.   

محكمة الصلح في الناصرة تصدر قرارات لصالح األهالي 
بموضوع األقساط التعليمية 

ملراسل حيفا- خالل إغالق هذا العدد من جريدة حيفا، 
"حوف  منطقة  في  للزيوت  مخزن  في  كبير  حريق  شّب 
شيمن" في القسم الشمالي مليناء حيفا، وعملت طواقم 
اإلطفاء واإلنقاذ على إخماد الحريق ومنع انتشاره، هذا 
من  انبعث  الذي  الكثيف  الدخان  أهالي حيفا  وشاهد 

منطقة الحريق.   

حريق هائل يف حيفا



المعسكر
الديمقراطي
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 تعيين عبور الشيخ محمد مديرة جديدة
  لمدرسة الكرمة

 من رزق ساحوري
 افتتحت املديرة الجديدة ملدرسة الكرمة في حيفا،
 املربية عبور الشيخ محمد السنة الدراسية الجديدة
الالمحدوده محبتها  ضمنتها  مباركة،  طيبة   بكلمة 
معلمين أولياء،  طالبا،  للكرمة،  الكبير   وشوقها 
مشيدة. وعاملين بهم  ورحبت  الجميع   فحّيت 
 بأهمية التعاون بين املدرسة واألهل في عملية التربية
احترام املتبادل،  االحترام  أّن  وأضافت   والتعليم، 
 اإلنسان أّيا كان، لهو حق وواجب على كل فرد فينا،
 هو نقطة االنطالق وهو أساس الضوابط وقواعد

التعامل بين االفراد والجماعات.
املعارف قسم  مدير  خمرة،  ماجد  د.  ألقى   كما 
 للوسط العربي في بلدية حيفا كلمة هنأ فيها أسرة
في الفاعل  حضورهم  على  األهل  وبارك   الكرمة، 
التوفيق الجديدة  للمديرة  التربوية متمنيا   املسيرة 
أداء في  والتقدم  االزدهار  كل  وللكرمة   والنجاح، 
وكانت كلمة أبنائنا األعزاء.  السامية تجاه   رسالتها 
ريما حسين أثنت فيها على  لرئيسة لجنة األولياء، 
 العالقات الطيبة وروح التعاون واملشاركة القائمة
كما ألقى طالب من املدرسة  بين املدرسة واألهل، 
روح طياتها  في  حملت  متنوعة  وأناشيد   كلمات 

وكان الغالية.  لكرمتهم  الكبير  واالعتزاز   االنتماء 
 استقبال طالب طبقة االوائل مميزا مصحوبا بباقات

 املحبة وعبارات التشجيع وأنغام املوسيقى.
 من الجدير بالذكر أّن املربية عبور الشيخ محمد، هي
 املديرة الجديدة التي خلفت املدير السابق حمودي
الى خرج  الذي  الكرمة،  مدرسة  إدارة  في   عي�ضى 

 التقاعد.

 مدرسة مار يوحنا اإلنجيلي تعزز نشر بذور
ثقافة السالم في افتتاح العام الدراسي

استقبلت مدرسة مار يوحنا اإلنجيلي  ملراسل حيفا-  
فعاليات  بسلسلة  الجديد،  الدرا�ضي  العام  في حيفا 
للمعلمين والطالب، شمَل برامج ترفيهية متنوعة بدًءا 
واستقباال  لوكس،  سانت  منطقة  في  البساتين  من 
املرحلة  الى  ووصوال  األول،  صفّي  لطالب  حافال 
دخول الى الكنيسة  تضمن اليوم األول،  اإلعدادية.  
دعيم،  عزيز  د.  املدرسة  مدير  كلمة  الى  واالستماع 
تالها مجموعة من الفعاليات الترفيهية والرياضية في 
الساحة، ومن ثم انتقال الطالب الى الغرف الصفية 
إلجراء فعاليات تربوية وتعارف مع مربيات الصفوف.  
وكان قد شارك مدير املدرسة د. عزيز دعيم، في نشر 
رسالة خاصة معبرة مع بداية السنة الدراسية موّجهة 
لألهالي  والتعليم،  التربية  سلك  في  العاملين  لجميع 
بتشبيه  ابتدأها  والتي  يوحنا،  مار  والطالب وملدرسة 
عمل املعلم باملزارع الذي يجهز أرضه ملوسم الزرع، 
فيستصلحها وينقيها من األعشاب، ملُء عمله املحبة 

والعطاء.

شفاعمرو،  أهالي  عدد  من  اشتكى  حيفا-  ملراسل 
عن وجود  الشرقية من املدينة،  وخاصة في األحياء 
شابين يقودان دراجتين ناريتين قرب املدارس الثانوية 
وغير  خطيرة  بصورة  شفاعمرو،  في  الثقافي  واملركز 

قانونية معرضين نفسيهما والطالب للخطر املباشر.
وعلى أثر تلك الشكوى توجهت دورية شرطة للمكان، 
القبض  بالقاء  وقامت  الشابين  تحركات  ورصدت 

عليهما. 

شرطة شفاعمرو تلقي القبض على شابين 
يستقالن دراجات نارية في محيط المدارس

 الفنان عفيف شليوط يشارك في مهرجان فني
دولي في بلغاريا

ملراسل حيفا-  عاد الى البالد صباح االثنين، مدير 
عام مؤسسة األفق للثقافة والفنون ورئيس تحرير 
جريدة حيفا، الكاتب والفنان عفيف شليوط بعد 
مشاركته في مهرجان فني دولي في أهيلوي وبيمورية 
الشعبي  للرقص  املجد  فرقة  برفقة  بلغاريا،  في 

ومدربها الفنان جهاد كريم. 
هذا والتقى شليوط خالل زيارته لبلغاريا املهرجان 

وروزين  زبرانيوفا  بيبا  املهرجان،  مديرة  مع 
للفولكلور  البلغارية  املنظمة  رئيس  يوغدانوف، 
هذا  أهيلوي.  بلدية  رئيس  غيرغييف،  وإيفان 
وشارك مجموعة من الفنانين من بلغاريا ورومانيا 
وسلوفاكيا في هذا املهرجان، الذي شمل عدة مدن 

في بلغاريا على امتداد أسبوع كامل. 
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شو ممكن يصير؟

منقرر هوية 20 عضو كنيست

منحدد جدول أعمال الكنيست

نساهم في إيجاد حل جذري لمشاكلنا

العنف، هدم البيوت، البطالة والعنصرّية..

منحدد هوّية رئيس الحكومة

70%
إذا صوتنا
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د. عزيز سمعان دعيم

الشيخ  فضيلة  مع  مجتمعّية  مية 
ّ
سل مضامين  في  مقابلة 

رشاد أبو الهيجا، إمام مسجد الجرينة في حيفا. 
الشيخ رشاد أبو الهيجاء إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا 
الشرعي، رجل دين ومجتمع، يرحّب دائًما بكل زوار مسجد 
لهم  بالشرح  الديانات والقوميات ويقوم  الجرينة من كل 
عن تاريخ املسجد وفًقا للدراسات التي قام بتجميعها من 
متخصصين، كما يتحدث عن أهمية التواصل والعالقات 
إنسان منفتح وملتزم باألصول تشهد  بين البشر أًيا كانوا. 
في  كتبه  ما  املثال  على سبيل  وكتاباته،  أقواله  ذلك  على 
مقالة يقول فيها "كم كانت دهشتي عندما كتبت املقالة "فّن 
طَبة الجُمعة في املسجد، 

ُ
تي كانت خ

ّ
وال الحياة الزوجّية"، 

جهدي إلقناع الّرجال بضرورة اإلحسان  حيث بذلت كّل 
إلى نسائهم، وأن يبدعوا في رعاية أسرهم. وإذا بكم كبير من 
ني لم 

ّ
صاالت تردني من اإلخوة يلومونني فيها، وذلك ألن

ّ
االت

الرجل اليوم أصبح ضحّية...  بُحّجة أّن  الّرجل،  أبّين حّق 
ني ملزٌم شرًعا وأمانة أن أخاطب أخواتي 

ّ
وعندها وجدت بأن

ألزواجهّن"  والتبّعل  املعاملة  بحسن  وأطالبهّن  ساء 
ّ
الن

)2014(. إنسان مبادر للسلم والخير، فعند إضراب املدارس 
األهلية املسيحية )أيلول 2015(، وفي املظاهرة الكبيرة التي 
توزيع  تّم  قامت بها مدارس حيفا أمام مبنى وزارة التربية، 
في  وضيافة  الستراحة  املظاهرة  في  واملشاركين  الطالب 
مكانين، في قاعة مسجد الجرينة بترحيب من الشيخ رشاد، 
وفي قاعة كنيسة بيت النعمة في الجهة املقابلة من الشارع 
كذلك  النعمة.  بيت  جمعية  على  القائمين  من  بترحيب 
عند شبوب الحريق املهيب في مباني مدينة حيفا، )نوفمبر 
ال يتجزأ من حيفا ونحن ننتمي  "نحن جزء  2016(، صّرح 
لهذه البلدة واملدينة ومواطنين في حيفا، ونرى اننا ملتزمون 
وقد قلنا لبلدية حيفا أننا  تجاه كل انسان يسكن بحيفا، 
جاهزون لتقديم كل الخدمات للعائالت التي ال تجد مأوى 

ونستقبلها باملسجد". 
فيما يلي ملخص مقابلة مشّوقة قمت بها مع فضيلة الشيخ 
تسليط  في  مجتمعية  وتحديات  مضامين  حول  رشاد، 

األضواء على السلم املجتمعّي.
ماذا تعني لك ثقافة السلم املجتمعي بشكل عام؟ 

درك أّن 
ُ
عندما نفكر بالسلم املجتمعّي أو السالم، علينا ان ن

االنسان يبحث أساًسا عن األمان في داخل الحلقة القريبة 
السالم هو الشعور الداخلي في  منه أو على مستوى أوسع. 
 في مجتمعه أو 

ً
االنسان يعطيه األمان ويساعده ليكون فّعاال

على األقل أن يكون ايجابًيا، فاإلنسان الذي يشعر بأمان في 
مجتمعه يستطيع أن يعطي للمجتمع.

ما هي أهم مكونات أو عناصر أو مركبات ثقافة السالم 
املجتمعي حسب وجهة نظرك؟

ى بالثقة 
ّ
لكي يكون االنسان سلمي من الضروري أن يتحل

وبناء  غيره  مع  البّناء  التواصل  كيفية  ومعرفة  بالنفس 
ها الناس انا خلقانكم....... لتعاونوا..."  عالقات ايجابية، "يا أيُّ
أن"أرواح  أيّضا  الحديث  في  مكتوب  كذلك  )القرآن(، 
املؤمنين جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 

اختلف". 
أحد عناصر السلم املجتمعّي هو املعرفة أي معرفة االنسان 
مصالح  منها  أسس  على  مبنية  املعرفة  ولآلخر.  لنفسه 
األمورمع  تواصل  وطرق  أساليب  على  واالطالع  مشتركة، 
إذا كان لإلنسان هذه النظرة ال يمكن أن  بعضها البعض. 
سِلم الذي ينظر إلى كيفية تعامل الرسول 

ُ
ا، فامل

ً
يكون متطرف

السلم  وأهمية  معنى  يتعلم  املدينة  في  الكتاب  أهل  مع 
املجتمعّي.

كيف يمكن نشر ثقافة السلم املجتمعّي في مجتمعنا؟
والحوار  اللقاءات  خالل  من  السالم  ثقافة  نشر  ُيمكن 
لعدم  عوائق  تضع  الناس  بعض  هنالك  أن  مع  البّناء، 
ولكن علينا أن نكون مبدعين وفنانين في  سماع اآلخرين، 
ايصال فكر السلم لآلخر. ومن املهم أن تعطى لإلنسان حتى 

امتصاص  ومحاولة  والحوار  للتحدث  فرصة  املتعّصب، 
غضبه لتحويله التجاه ايجابّي.

ما هو تصورك ملجتمع يعيش ثقافة السالم؟ 
أّيا  الفوارق  كل  متعاون،  مجتمع سلمي هو مجتمع آمن، 
كانت تزول، وبالتالي يكون عمل مشترك، "تعاونوا على البر 

والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان" )نص قرآني(.
ينظرون  أبناءه  ومنتج،  مبدع  هو مجتمع  مجتمع سلمي، 
الشعب  قدرات  استثمار  ويتم  الحياة،  ظروف  لتحسين 
لتتفجر في االتجاه االيجابي ملنفعة الفرد واملجتمع. في سورة 
الحجرات أرى تحديد ملعالم الشخصية التي تظهر الجانب 
السلمّي، ففي بدايتها تتحدث عن عالقة االنسان مع رّبه، 
والعمل من  )أهمية الترّوي،  ثم عالقة االنسان باإلنسان 
أجل االصالح بين الناس، ومنع السخرية واالستهزاء باآلخر، 
ن باآلخرين( والعمل على حفظ كرامة اآلخرين. 

ّ
وحسن الظ

وما هو تقييمك لوضع السلم املجتمعّي في مجتمعنا وفي 
بالدنا؟ 

مشكلتنا أن هنالك فئات  واقعنا مرير ومجتمعنا عنيف، 
ومجموعات كبيرة تنشر حالة الفزع، وحولنا حاالت اعتداء 
جلدته.  ألبناء  االنسان  وخاصة  واملمتلكات  األجساد  على 
ولكن نحن ننظر لألحسن واألفضل، وعندنا أمل أن يتغير 

الوضع بقيادات تقوم باإلصالح والتغيير. 
تساوي شيًئا  االنسان ال  الشديد أضحت حرمة  لألسف 
عند األخرين مخالفين بها الدين، كما ونفتقد في واقعنا لغة 
ن العنف لتحقق مكاسب 

ّ
الحوار، فهنالك فئات تحّول وتمك

مادية وسياسية واجتماعية. أحياًنا يتم تجنيد شباب صغار 
موجودين في أوضاع اقتصادية صعبة، ليس لديهم إمكانية 
مع  وتشغيلهم  استدراجهم  فيتم  سيارة،  أو  دار  اقتناء 
مما يحولهم ألعداء ملجتمعهم بل وأهلهم وحتى  عصابات، 
ألنفسهم، فيضّيعون سنوات حياتهم في السجون وفي دوائر 

الخوف والتهديد.
كل انسان ال يعطي من نفسه ملجتمعه هذا االنسان يكون 
يضّيع  املجتمع  في  العنف  ملجتمعه.  مؤخًرا  وسبًبا  عائًقا 
وحفظ  املال،  وحفظ  النفس،  حفظ  الشريعة:  مقاصد 
العنف يعتبر كفًرا وفًقا للحديث "ال  العقل وحفظ الدين. 

ترجعوا من بعدي كفاًرا يضرب بعضكم رقاب بعض". 
هذا االتجاه يشمل التعامل مع البشر عامة وليس فقط 
عدة  وهنالك  البعض،  بعضهم  مع  سلمين 

ُ
امل تعامل  في 

شهادات دينية تؤكد ذلك، فقد عامل الرسول وفد نجران 
وأقاموا  املسجد  في  وأنزلهم  معاملة،  أفضل  )املسيحيين( 
الخليفة عمر  أّن  كما  املسجد،  داخل  الدينية  طقوسهم 
الذي فتح القدس قد كتب العهد العمري يحمي به أماكن 
رفض  القيامة  كنيسة  في  للصالة  دعي  وعندما  العبادة، 
كما ُدعي الخليفة عمر  لكيال يعتبرها املسلمون مسجًدا، 
ألكل الطعام داخل الكنيسة ولكنه لم يستطع فأرسل علّي 
للّبر أي ُحسن  االسالم يدعو  نيابة عنه.  )الخليفة الرابع( 
الخلق في التعامل مع اآلخرين ويطلب العدل في الحقوق 

واملسؤوليات. 
حسب رأيك ملن الدور األهم في نشر ثقافة السالم؟

ال يوجد دور واحد لنشر ثقافة السالم مع أن األساس هو 
األساس  البيت  مترابطة،  حلقات  هنالك  ولكن  البيت، 
ومن املهم أن تأخذ املدرسة دورها، وللشرطة أيّضا دور في 

العقاب ولكنها ليست هي التي ترّبي. 
مسؤولية األهل اليوم لألسف شبه معدومة، التكنولوجيا 
الحديثة تربي األوالد حتى من الجيل املبكر، أوالدنا يلعبون 
ألعاب عنف تضّيع األخالق، نظن أن أوالدنا بجانبنا ولكنهم 
حقيقة بعيدون عنا. على األهل أن يتعلموا أيًضا لغة األوالد 
عليهم أن يعوا ما يحصل في  ومعرفة ما يتعاملون معهم، 
"املخدرات  العالم التكنولوجي الذي يعيشه أوالدهم مثل 
"عبدة  انضموا ملجموعة  كذلك هنالك شباب  الرقمية"، 

الشيطان" من خالل االنترنت. 
ألن املدرسة تعمل على  دور املدرسة مهم ولكنه محدود، 
الشرطة  أما  التربية،  في  قليل  ومجال  املعرفة  اكساب 

في  الصحيح  دورها  تأخذ  فلم 
ألنه لو كانت هنالك  مجتمعنا، 
عقوبة واضحة وكشف واضح 

لذلك من  ملنفذي الجرائم قد تقل نسبة وعدد الجرائم. 
املهم أن يشترك الجميع في دورهم للسالم، فهنالك حلقات 

ثالث أساسية للتربية: البيت، املدرسة ومكان العبادة.
البيت: يعطي التربية األساسية والقيم.

املدرسة: دورها تثقيف وتوعية.
بالتربية الروحية من خالل خطاب  مكان العبادة: االعتناء 

روحي كدعوة لالستقامة في الحياة الدنيا.
ال يمكن لألهل أن يتركوا دورهم للمدرسة.

: عندي بنية لها 
ً

في إحدى الروايات سأل تلميذ شيخه قائال
ثالث سنين، متى ابدأ بتربيتها؟ فقال له الشيخ: فاتك ال�ضيء 

الكثير، فالتربية تبدأ باختيار الزوجة. 
إذ بسبب كثرة حاالت  وهنا أذكر ما حصل في السعودية، 
الطالق سابًقا، تمَّ إلزام من يريد الزواج أن يمر دورة تأهيل 
الى   40% من  الطالق  نسبة  انخفضت  وهكذا  رسمية، 
%16، مع العلم أنه في كثير من األحيان يسبب وضع الطالق 

حاالت عنف.
ما هو دورك كرجل دين في نشر ثقافة السالم؟

لرجل الدين دور كبير وخاصة أن جمهوره كبير، ففي صالة 
شخص،   600 يتواجد حوالي  عندي  املسجد  في  الجمعة 
يحملون  إذا قمت بتوجيههم بتربية دينية سلمية،  فهؤالء 
هذا الفكر معهم لبيوتهم ليربوا أوالدهم بحسب هذه التربية. 
رجل الدين عليه أال ينتظر دعوته بل أن يذهب ملدارس 
وملؤسسات ليتحدث عن املناسبات الدينية وعن التكافل 
ا 

ً
املجتمعي. دور رجل الدين هام وخصوًصا إذا كان صادق

مع نفسه ومع مجتمعه، فهو أكثر انسان يخاطب الناس في 
الصالة أو في بيوت العزاء أو في صدارة كل موقف مجتمعّي. 
ولكن في هذه األيام وسائل التكنولوجيا الحديثة قد تطغى 
على الخطاب الدينّي السلمّي، مما يزيد التحدي أمام رجل 
اإلعالم،  وسائل  خالل  من  أيًضا  رسالته  إليصال  الدين 
لتأكيد وصول الكلمة لآلخرين. واألهم أن يكون رجل الدين 

قدوة، إذا لم يكن كذلك يذهب كالمه هباًء. 
هنالك من يقول إن الدين هو سبب التفرقة والعنصرية 

والحروبات بين الناس واملجتمعات. ما رأيك؟
حسب اعتقادي ال يمكن أن يكون الدين سبب تفرقة إذا 
هل هذا  أكثر،  اآلن مجتمعنا علمانّي  هم بشكل صحيح، 

ُ
ف

األمر أتى بسالم أكثر أو أمان أكثر؟ عندما ُيفهم الدين بشكل 
صحيح، عندها كل انسان يحافظ على خصوصياته وعلى 
احترام اآلخر. فاالبتعاد عن الدين أو فهم خاطئ للدين قد 

يسبب العنف بين أبناء املجتمع )وحتى باسم الدين(.
دور  خاللها  من  تساهم  ومبادرات  برامج  هنالك  هل 

العبادة في التوعّية ونشر ثقافة السالم؟
وأن  الروحّية،  التربية  العبادة:  لدور  أنشطة  على  نماذج 
ليشعر  املجتمع،  لكل أبناء  يكون مكان العبادة مكان لقاء 
االنسان أن أماكن العبادة قريبة منه، وتكون فيها أنشطة 

تربوّية واجتماعّية ودروس مساعدة وتقوّية للطالب.
رسالة للشباب

ارحمونا. ارحموا اباءكم ومجتمعكم. توجهوا توجها سليما 
في  الحواجز.  وتزيلوا  ترتقون  العلم  في  العلم.  في  وخاصة 

العلم حياة للجميع واتقوا هللا في أنفسكم. 
رسالة لألهالي

قو  آمنوا  الذين  أيها  )"يا  القرآن  بقول  األهالي  أخاطب 
انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة"(، وال يكون 
االمر إال بحسب التربية وزرع القيم في نفوس األبناء، فعليهم 

 للمسؤولية امللقاة عليهم.
ً

أن يكونوا أهال
رسالتك ملجتمعنا من أجل تطوير مجتمع سلمّي أو تعزيز 

الثقافة السلمّية؟
"يا أيها الذين آمنوا  جملة أخيرة أخاطب نف�ضي والجميع 

اتقوا هللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد". 

العنف كفر

د. إياس يوسف ناصر 

ي
ّ
كأن وطني  يا  إليَك  أعوُد 

روحي! ونداِء  ملهجتي...  أعوُد 

قلبي الخضراِء  بأرِضِك   
ُ

تركت

الّسفوِح وفي  الّسهوِل  في  يغّرُد 

بعيٍد.. من  فأسمُع  يناديني... 

الجروِح...  فوِق  ِمن  امللِح  نداَء 

إليها! وُعْد  بالبالِد  ْق 
ّ
رف

َ
"ت

نوِح«  ِ
ّ

لكف الحماُم  عاَد  كما 

ْمني!
ُ
ل
َ
ت ال  لَك...  ما  قلُب...  يا  أال 

زوِح!
ّ
الن هذا  في  إليَك   

ُ
َزْحت

َ
ن

غريٍب بلٍد  في   
ُ

كنت غريًبا 

روِح«
ُ
لـ«ذي الق سيِب 

ّ
نسيًبا كالن

صباًحا ني 
ْ
أنَست  

ُ
برلين فال 

بوِح الصَّ كالخمِر  األحباِب  مع 

فيها  املجِد  صروُح  كانت  وما 

الّسطوِح! حماماِت  من  بأحلى 

ي
ّ
عن القدِس   

ُ
عيون غابت  وما 

الّصروِح  تلَك  في   
ُ

ُتْهت ما  إذا 

ويافا  صفٌد  وال  ا... 
ّ
عك وال 

موِح
َّ
الط كرمِلها  فوق  وحيفا 

  

ِشعري.. وهناَك  حبيبتي...  هناَك 

موِح.. السَّ الّدرِب   
ُ
قصيدة هناَك 

ي...
ّ
من القوَل  إليَك  قلبي...  فيا 

روِح
ّ

روُح عِن الش
ّ

ِني الش
ْ
غ

ُ
ع�سى ت

ي
ّ
كأن وطني  يا  إليَك  "أعوُد 

روحي!« ونداِء  ملهجتي...  أعوُد 

في  القصيدة  هذه  اعر 
ّ

الش كتب   *
إقامة  بعد  إلى وطنه  طريق عودته 
استضافه  حيث  برلين،  في  طويلة 
الجامعة  في  العربّية  غة 

ّ
الل قسم 

ا في األدب العربّي.
ً
الحّرة باحث

عائد من 
برلين!



بتحب تـَبـهـر? 
نخلة بتقدم تشكيلة غنية من البهـا رات الممتــا زة

بهـا رات  بتخـلي األكـل أطعـم
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الشيخ رشاد أبو الهيجاء )إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي( السنة النبوية
ّ

َ

َ

©ÕÓd³A*«Ë WÒO�UF�UÐ

يكثر الكالم حول سنة رسول هللا هل هي ملزمة بكل 
حال وعلينا األخذ بها، أم أن السنة النبوية أمر ال مكان 
له في شريعة اإلسالم؟ لإلجابة على هذا السؤال يجب 
أن تطرح أسئلة كثيرة ومنها. من أين يؤخذ التشريع في 
اإلسالم؟ وما هي السنة النبوية؟ هذه األسئلة وغيرها 
مما يطرح في هذا الزمان تحتاج الى رد، والرد يكون 
بسؤال ما هي مصادر التشريع في اإلسالم؟ ولذا أسمح 
لنف�ضي ببيان أن مصادر التشريع في اإلسالم متعددة، 
والقياس.  واالجتهاد  والسنة  القرآن  مقدمتها  وفي 
كل  أي  الطريقة.  انها  على  اللغة  في  السنة  وتعريف 
طريقة ينتهجها الناس نقول سنتهم قال تعالى )سنة 
من قد أرسلنا قبلك من رسلنا وال تجد لسنتنا تحويال(. 
وقال رسول هللا )من سن في اإلسالم سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من 
اجورهم �ضيء، ومن سن في اإلسالم سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من اجورهم �ضيء(. ويفهم من ذلك أن اللغة 
تقول عن معنى السنة الطريق سواء كانت حسنة أو 
الفقهي يعرف السنة تعريفات  أما املصطلح  سيئة، 
عديدة منها كل ما صدر عن النبي من قول او فعل أو 
إقرار. فالسنة القولية كقول رسول هللا )إنما األعمال 
الحل  ماؤه  الطهور  )هو  البحر  عن  وقوله  بالنيات(. 
ميتته(. أما السنة الفعلية فهي أعماله مثل وضوئه، 

وصالته ونسكه وجميع أعماله من أمور العبادة أو 
األخالق واملعامالت. أما السنة التقريرية: هي ما أقره 
أو  باملشاهدة  سواء  أصحابه،  فعل  من  هللا  رسول 
بالعلم، مثل )خرج رجالن في سفر فحضرت الصالة 
ولم يجدا املاء فصليا، ثم وجد املاء في الوقت فأعاد 
ثم ذكرا  يعد اآلخر،  الوضوء والصالة ولم  أحدهما 
ذلك للنبي فقال للذي لم يعد )أصبت السنة وأجزأتك 
صالتك(، وقال للذي توضأ )ولك األجر مرتين(. وقد 
نجد من الناس من يقول أنا أعمل بما جاء به القرآن 
أما السنة فهي غير ملزمة، وحتى البعض ينكرها تحت 
ادعاءات ال حصر لها فنقول: إذا كانوا يؤمنون بالقرآن 
فالقرآن يحث على األخذ بالسنة، قال تعالى )يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا هللا ورسوله وال تولوا عنه وأنتم 
تسمعون(. وقال )من يطع الرسول فقد أطاع هللا ومن 
آتاكم  )وما  أرسلناك عليهم حفيظا(. وقال  تولى فما 
)فال  وقال  فانتهوا(.  عنه  نهاكم  وما  الرسول فخذوه 
وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما(. 
السنة،  اتباع  وجوب  على  تحث  كلها  كثيرة  واآليات 
لذلك قال رسول هللا )كل أمتي يدخلون الجنة إال من 
أبى، قالوا: ومن يأبى أن يدخل الجنة يا رسول هللا؟ 
قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى(. 
ونفهم من القرآن أن سنة رسول هللا وحي من السماء، 

لقوله تعالى )وما ينطق عن الهوى أن هو إال وحي يوحى(. 
وبما أنه وحي فقد أشار رسول هللا الى هؤالء الذين 
ومثله  القرآن  اوتيت  إني  )أال  بقوله  السنة  ينكرون 
معه )أي السنة(، أال يوشك رجل شبعان على أريكته(. 
يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حالل 
فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه(. وفي رواية 
)يوشك أن يقعد الرجل على أريكته، فيحدث بحديثي 
فيقول: بيني وبينكم كتاب هللا، فما وجدتم فيه حالال 
ما  وإن  حرمناه،  حراما  فيه  وجدنا  وما  استحللناه، 
حرم رسول هللا كما حرم هللا(. فهؤالء الذين ينكرون 
السنة كأنهم لم يعلموا كيف أن خيرة صحابة رسول 
هللا تعاملوا مع السنة، فهذا عمر بن الخطاب ملا قبل 
الحجر األسود، قال له )إني أعلم أنك حجر ال تضر 
وال تنفع، ولوال أني رأيت رسول هللا يقبلك ما قبلتك(. 
يروى أن رجال قال البن عمر: إنا نجد صالة الخوف 
وصالة الحضر في القرآن وال نجد صالة السفر؟ فقال: 
إن هللا تعالى بعث محمدا صلى هللا عليه وسلم وال نعلم 
شيئا وإنما نفعل كما رأينا محمدا يفعل. وقال أبو بكر: 
لست تاركا شيئا كان رسول هللا يعمل به إال عملت به، 
إني أخ�ضى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. ومن ينكر 
السنة يقول قال تعالى )ما فرطنا في الكتاب من �ضيء(. 
ويقول )ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل �ضيء(.  فالرد 
نعم ألن الكتاب حث على األخذ به وبما جاء به رسول 

قوله  يفهم  كيف  وإال  هللا، 
تعالى )قل ال أجد في ما اوحي 
اآلية من سورة  ألي محرما(. 
األنعام لم يرد فيها النهي عن 

البراء  قال  توضح  السنة  فجاءت  الحيوانات  بعض 
بن عازب )نهانا رسول هللا عن لحوم الحمر اإلنسية 
نضيجا او نيا(. والسنة وضحت عدد ركعات كل صالة 
الحج  مناسك  وبيات  الزكاة  ومقدار  الصالة  وكيفية 
وكثير من العبادات، ورد في القرآن الحث عليها ولم ترد 
كيفيتها إال في السنة لذا إن لم نعمل بالسنة لن نعبد 
هللا كما يريد هللا. وتالزم القرآن والسنة وضحه ابن 
القيم بقوله: السنة مع القرآن الكريم على ثالثة أوجه: 
أحدهما: أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه. 
مثل حديث بني اإلسالم على خمس ----( وقوله تعالى 
)وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين(. 
ثانيها: أن تكون السنة بيانا ملا أريد بالقرآن وتفسيرا 
له مثل توضيح رسول هللا لقوله تعالى )وكلوا واشربوا 
يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود  حتى 
من الفجر(. والثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت 
القرآن عن ايجابه، أو محرمة ملا سكت عن تحريمه(، 
مثل حق الجدة في امليراث حيث حكم لها رسول هللا 

بالسدس. 
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مجلة  Global Finance تختار خدمات بنك مركنتيل الديجيتالية 
كاألفضل واألحدث لسنة 2019

لزبائنه،  مركنتيل  بنك  يقّدمها  التي  الديجيتالية،  الخدمات  حصدت 
 في إسرائيل لسنة 2019، حيث 

ً
لقب الخدمات األفضل واألكثر حداثة

مجموعة  بمنح   Global Finance العاملية  اإلقتصادية  املجلة  قامت 
ديسكونت، التي ينتمي إليها بنك مركنتيل، هذا اللقب الذي يتطّرق إلى 
أربع فئات في مجال الخدمات الديجيتالية: البنك الديجيتالي األفضل 
للزبائن الخصوصيين، البنك الديجيتالي األفضل للمصالح التجارية، 
 Cash Management البنك الديجيتالي األفضل في تقديم خدمات الـ

والبنك الديجيتالي األحدث في البالد. 
ف بنك مركنتيل جهوده في السنوات األخيرة لتلبية احتياجات زبائنه، 

ّ
يكث

إلى جانب التطوير في مجال الصيرفة وعصر االنترنت الذي خلق فضاءات 
عمل ونشاط جديدة وحديثة للزبائن الخصوصيين والتجاريين، على حد 
سواء. حيث يستطيع أي زبون اختيار الخدمات كيفما يناسبه-خدمة 
شخصية في فروع البنك املنتشرة في البالد و/أو خدمة ديجيتالية عبر 
ن خدمات الصيرفة املباشرة التي يقدمها البنك 

ّ
االنترنت والخلوي. وتمك

ي املعلومات والقيام بعمليات في كل وقت ومكان، وبهذا 
ّ
الزبون من تلق

ي الخدمات 
ّ
يكون البنك قد أتاح لزبائنه الوصول إلى املعلومات وتلق

حتى في الساعات التي ال يعمل فيها الفرع.
موقعه  بتحديث  مؤخًرا  البنك  وقام  كما 
بتصميم  الخصوصيين  للزبائن  اإللكتروني 
دخول  أول  عند  االستعمال.  وسهل  جديد 
يشمل  ا 

ً
مبّسط شرًحا  الزبون  يجد  للموقع 

معلومات حول االستعماالت املتوفرة فيه.
تومير پيرچ، مساعد أول للمدير العام ومدير 
قسم التسويق وتطوير األعمال في مركنتيل، 

يقول: » نحن سعداء بقرار مجلة Global Finance الذي توّصلت إليه 
ام في مجال الصيرفة، االستشارة 

ّ
لجنة الحكم املكّونة من أفضل الحك

ز القرار على التطّور والتمّيز، واملعيار 
ّ
والتكنولوجيا حول العالم. لقد رك

في  املستخدم  وتجربة  التصميم  كان  البنك  تختار  املجلة  جعل  الذي 
في  نقودها  التي  الثورة  عن  تعّبر  الجائزة  هذه  البنك.  وموقع  تطبيق 
السنوات األخيرة في مختلف قنوات الخدمات والديجيتال. سنستمر 
بالتطّور والتقّدم وتوسيع قنوات العمل هذه إلى جانب تقديم خدمة 

ممتازة ومهنية في الفروع مع ابتسامة مركنتيل املعهودة.«
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قهًرا  ممتلئة  يا  إسراء  عليك  السالم 
وأنِت  إسراء  يا  عليِك  السالُم  ا، 

ً
وأملـــ

البهيم،  الليل  عتمة  في  قتيلة  تسيرين 
األبدّية  نحو  طى 

ُ
الخ تشحطين 

وصراخك يمأل املكان. السالُم عليِك يا 
ٍم يشرُب نخب 

َ
إسراء وأنِت تنامين نومتك األخيرة بعيًدا عن عال
الجريمة كّل يوم فوق أجساد النساء والفتيات. 

عزيزتي إسراء،  
أنا ال أعرفك من قبل وأنِت حتًما ال تعرفينني، بحثُت عن اسمك 
ني لم أبحث وقتها 

ّ
وعن صفحتك في موقع االنستغرام، أتعرفيَن أن

 عن إسراء امليك-أبأرتست، 
ُ

عن إسراء القتيلة، بل كنُت أبحث
 حجابها بطريقة عصرّية وأنيقة 

ّ
تلك الفتاة الجميلة التي تلف

ن بوضع املاكياج بلمسات أنثوّية ناعمة، إسراء التي كانت 
ّ
تتفن

تحّب الحياة وتدرس في قسم اللغة االنجليزّية في الجامعة، كما 
ح تحت سياط العنف وأنياب 

ّ
قرأُت عنك، وإذ بإسراء الجميلة تترن

الغدر تنال منها اللكمات واأللسن... إسراء الجميلة نشرت صورة 
لها من املشفى، رّبما أرادت أن تقول لنا ساخرة عْبر الصورة أنا 
بخير تحت حكم قانون ذكور القبيلة املخصّية... طّمنوني عنكم... 
غابت االبتسامة وال أثر ألحمر الشفاه... كان الدّم قانًيا يسيل 
منها، أُيصِلح الكسر في عامودك الفقرّي اعوجاج األّمة يا إسراء؟ 
ُيعّري موتك يا إسراء الذكور ويضع عارهم الوهمّي على املحّك، 
راق على من أوصاهم بها رسول هللا... رفًقا 

ُ
أينتصرون بالدّم امل

... تفيُض روحك إلى بارئها بالتزامن مع ذكرى هجرة  بالقواوير 
م واسمك ُيعادل معجزة له... هاجر 

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
رسول هللا صل

ة إلى املدينة املنّورة، فإلى 
ّ
الرسول مع املسلمين هرًبا من كّفار مك

من ُتهاجرين اليوم هجرتك األبدّية يا إسراء؟
عزيزتي إسراء، 

نا نقتلك بلساننا كّل نهار آالف املّرات، كّل 
ّ
ما يؤملني اليوم هو أن

واحد يحيُك حكايتك بالطريقة التي تحلو له، لن أشطح باألسئلة 
وبالتفسير، لن أخوض اآلن بما حدث، فمن مّنا يعرف تماًما ما 
نا نحن معشر اإلناث 

ّ
حدث لِك؟! كّل ما أعرفه اآلن يا إسراء أن

نا ودون استثناء قتيالت، منذ الوالدة وحّتى املمات، كّل واحدة 
ّ
كل

صّك  وحين  ثانية  كّل  في  تنتظر  التنفيذ،  وقف  مع  قتيلة  مّنا 
البراءة، نحن قتيالت العادات والتقاليد التي أكل الدهر عليها 
ل 

ُ
عين مّني اآلن أن أسألك عن السبب؟ الم يبط

ّ
وشرب، أتتوق

العجب بعد يا إسراء؟ لكّنني أِجد نف�ضي اآلن أكُتب لِك، فهل 
ستصلك هذه الرسالة أم ال؟ تلك قضّية أخرى يا إسراء، فهل 
تحمني هذه الرسالة وردة أخرى من الذبول والضمور في بالدي؟ 
هل بوسع الكلمات والصراخات أن تحمي عشرين ربيًعا في وجه 

االستبداد والطغيان؟
عزيزتي إسراء،

الصوتّية حّولت  ورسائلك  املسّربة  بأّن صرخاتك  تعلمين  هل 
التواصل االجتماعّي  إلى قضّية رأي عاّم، تعّج مواقع  القضّية 
وتعّج الجرائد والصحف ويتحّدث الناس عن قّصتك؟ صفحات 
مشاهير العالم العربّي تعّج بصورتك الجميلة وفّعل املغّردون 
ا وسُمُه #كلنا_إسراء_ غريب، لكّننا يا إسراء 

ً
واملدّونون هاشتاغ

شعوب الذاكرة القصيرة والوهمّية سرعان ما تن�ضى قضاياها 
قّصتك  تداول  املدّونين على  وتناوبت صفحات  كما  املصيرّية، 
 لتصفّية الحسابات االفتراضّية 

ً
بل ووصلت حّد جعلها شّماعة

الاليكات وأكبر عدد ممكن من تسجيالت  أناس يجمعون  بين 
يا إسراء؟ كم هي حقيقّية قّصتك  اإلعجاب... ماذا أقول لِك 
وكم هو افترا�ضّي تضامننا معك، ننتظر القتيلة التالية والذبيحة 
القادمة على مذبح الشرف الوهمّي ... ال وقت لدينا يا إسراء كي 
نحزن عليِك كما يليُق بجماِل وجهك وطيبة روحك تحت سياط 
طبقات  تحت  الثرى...  طبقات  تحت  إّياك  جاعلين  اللكمات 

الثرى...
عزيزتي إسراء، 

كّل  بموتك زيف  الثرى وأنت تكشفين  أطباق  لِك تحت  طوبى 
األّمة... لترقد روحك بسالم وتصعد بهدوء إلى هللا، له تشتكين ما 
حدث، فالسّر املعلن معك وحدك ُيعّرينا... يفضحنا... يكشفنا 

فال تغفري ألحٍد وكوني اللعنة التي سُتطارد القتلة... 

افتتحت املتنّبي عامها الدرا�ضّي الجديد نهاية 
ُمسبق  تحضيرّي  يوم  في  املنصرم،  األسبوع 
فيه تّم استضافة د. إيزابيل سمعان رمضان 
أكاديمّية  زة 

ّ
أورانيم ومرك كلية  في  حاِضرة 

ُ
امل

وارشاد طواقم  تأهيل  )برنامج  لبرنامج سند 
تربوية للعمل مع طالب في ضائقة وتهميش(، 
وذلك لتقديم محاضرة نوعّية مغايرة تحت 
عنوان، »من اإلقصاء إلى االحتواء: ممّيزات 
النفس-اجتماعّي  التربوّي  التوّجه  وتحدّيات 

كوسيلة تغيير«. 
معرض  في  رمضان  د.  تناولت  وقد  هذا 
محاضرتها مفهوم الضائقة وتعريفها، العوامل 
كالعوامل  تهميش  أو  ضائقة  إلى  تؤّدي  التي 
الشخصّية والعائلّية، االجتماعّية واملدرسّية، 
وبلورة  الطالب  على  العوامل  هذه  انعكاس 
مفهوم الضائقة في محيطه باإلضافة لدائرّية 
والطالب  م 

ّ
املعل على  تنعكس  التي  الضائقة 

على حّد سواء عالوة على طرح التوّجه التربوّي 
النفس-اجتماعّي املرتكز على عدم الفصل بين 

على  والتركيز  بالطالب  واالهتمام  التعليم 
والطالب  املرّبّي  بين  املبنية  العالقة  أهّمّية 
والرقّي  للنهوض  الالزم  العالج  مراعاة  مع 
بالطالب، هذه تماًما هي فلسفة املتنّبي التي 
ترى بالطالب مركًزا وأساًسا في لّب العملّية 

التربوّية-التعليمّية. 
بنا سنة دراسّية مثمرة لنتابع كتابة 

ّ
نرجو لطال

 أرض 
ُ

حكاية املتنّبي... »من يكتب حكايته َيِرث
الكالم ويملك املعنى تماًما«. 

المتنّبي تفتتح عامها الدراسّي بمحاضرة قّيمة 
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 دغدغة
· جرت دغدغة حربية بين إسرائيل وحزب هللا.. بس دغدغة..	

· كل العالم حّضر حاله، واستعد لجولة حرب أخرى بين الطرفين..	

· لكنها مش حرب تماًما، وال معركة حامية الوطيس، وال حتى سقوط ضحايا..	

· شوية مقذوفات، قنابل، رصاصات، مسّيرات هوائية، وخلص..	

· إسرائيل قالت إنها عملت فيلم عن مصابين وهميين.. ودخول املستشفى..	

· وقالت إنها ضربت مواقع كانت في بنك املعلومات عندها لحزب هللا..	

· وحزب هللا قال إنه حرق األخضر واليابس في أفيفيم وأصاب ناقلة جنود..	

· وشفنا الدبابات رافعة خراطيمها مستعدة للضرب، ومجنزرات وتحّركات للجنود..	

· وأغلقت إسرائيل املجال الجوي املدني في الشمال، وحاصرت القرى الحدودية.	

· كله هذا كان تمهيدا الستمرار املعارك والقتال، ولكن هللا ستر، توقف إطالق النار..	

· يا جماعة ملا تبدأ حرب ما حدا بعرف كيف تنتهي.. وال في أي وقت..	

· ملا تنطلق رصاصة يعني أنها ستصيب وتقتل حدا.. وملا تنطلق قذيفة ما بتعود ترجع..	

· وملا تضرب الدبابة أو املدفع مقذوفتها، تهتز األرض واألجواء والقلوب.. 	

· وملا الطائرات تقصف تختفي العصافير والطيور، ويعلو الدمار والدخان والحرائق..	

· وملا تزيد الحرب، ترتفع صيحات القتلى، ويعلو صياح األمهات وعويل األطفال.	

· وملا يسقط ضحايا تكون النتيجة إحصاء، وتحويلهم من بشر إلى أرقام.. 	

· هللا ستر هذه املّرة ألنها كانت معيركة، حريب صغيرة.. دغدغة فقط.. 	

· بال مزح ثقيل من هذا العيار، ال تعيدوها.. رجاء.	

أبو إلياس

رسالة إلى إسراء غريب امرأة بألف التباس
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اراضي 

بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�سي
 3 دونم )חלקה בשלמות( 180000 ₪ للدنم

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

مصالح للبيع / لاليجار بدون عموله

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

 محل تجاري שדרות הציונות 17 
60 متر يصلح لعياده او مكتب او تجاره فوري 

مكاتب مرممة بمساحات مختلفة من 20-200 متر  قريبة 
من الدوائر الحكومية واملواصاالت ابتدا من 1500 ₪

 

شارع الجبل 
3 غرف طابق 3 يوضع ممتاز 2600 ₪

 لاليجار  شقق للبيع 
טשרניחובסקי الكرمل الفرن�سي 

4.5 غرف 125 متر + شرفة موقف خاص ومخزن 

مطلة على منظر خالب مرممة

شارع عصفور 
4 غرف 110 متر  طابق 3 +شرفة 35 متر + موقف خاص 

موقع ممتاز 

גוש עציון 
4 غرف 120 متر +شرفتين  مطله على البحر طابق 3

 بيت عربي جميل، بسعر مغري.

بدك تبيع بيتك؟ لتقييم سعر البيت مجانا اتصل: امير صفوري ـ امانة ومصداقية

لإليجار بموقع مركزي محل تجاري بمساحة 15 متر 
أر�ضي، يصلح ل פדיקור ומניקור

شارع בית אל
4 غرف واسعة طابق 2 مطلة على البحر موقف خاص ومخزن 3900 ₪

 شارع جميل شلهوب نهاية شارع عباس 
3 غرف بنايه مرتبه مصعد وموقف خاص 2800 ₪

)السعر يشمل جميع الضرائب(.

 شارع اللنبي
3 غرف وشرفة، مرممة ومكيف. 2500 ₪ 

شارع هتسيونوت/بن يهودا
3 غرف + شرفة كبيرة ، مرممة بالكامل 2400 ₪

لإليجار

053-7548685

شارع اللنبي )دكان(
شارع اللنبي دار 4 غرف طابق 1

مطلوب عامالت نظافة للعمل في شركة 
تنظيف في حيفا عمل جزئي ومريح ومنظم. 

تلفون 0532205123 عالء

معنين بفتح دكانة يد ثانية؟ يمكنكم التوجه الينا!!

شيكلمجموعة اغراض ب

الهدار شارع هنفئيم حيفا

االحد- الخميس.....8:00 صباحا - 13:00 ظهرا
الجمعة...................مغلق
السبت............مغلق

االحد حتى الخميس............10:00 صباحا- 23:30 ليال
الجمعة...................8:00 صباحا – 18:00 مساءا
السبت........20:00 مساءا – 24:00 منتصف الليل

مركز الكرمل شارع ديرخ هيام -8حيفا

مطلوب مترجم/ ة

مطلوب ملوقع انترنت باللغة العربية، متخصص في مجال السياحة الطبية
مترجم/ ة، بنصف وظيفة يجيد/ تجيد اللغة العربية بطالقة

هنالك إمكانية للعمل من املنزل أو في املكتب
هنالك إمكانية الستمرار العمل باملوقع بعد إنهاء العمل في الترجمة

bestteb24@gmail.com :للتقدم للوظيفة وملزيد من التفاصيل
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קורס ספרדית בבית העובד
בימי חמישי )לא סופית( מ-16:30 עד 18:00

שעה וחצי )שני שיעורים( כל מפגש,  12 פגישות 

מחיר קבוצתי: 35 ש"ח לשעה

לימודי ספרדית בשיטה ייחודית

ד
לנ

ר
או

ת 
ענ

 

 

 
  

לימודי ספרדית בשיטה ייחודית

נפתח קורס בספרדית מתחילים
בדליית אל כרמל 

ימי שלישי מ-18:30 עד 20:00 
שלב ראשון 12 פגישות 1000 ₪

כולל 
ערכה 

לימודית 

קורס ספרדית בבית העובד
בימי חמישי )לא סופית( מ-16:30 עד 18:00

שעה וחצי )שני שיעורים( כל מפגש,  12 פגישות 

מחיר קבוצתי: 35 ש"ח לשעה 

לימודי ספרדית בשיטה ייחודית
 

לפרטים נוספים לפנות למשרד
טלפקס : 04-8255321  אינס : 0506-956305

holasfaradit@gmail.com : או דוא"ל
2008 ל כל הזכויות שמורות 

ד
לנ

ר
או

ת 
ענ

שיעור 
ראשון 
ניסיון

ההרשמה 
דרך המייל

من  لالنتقال  االستعدادات  ضمن 
من  األّول،  للصف  البستان  مرحلة 
املهم إجراء فحص عينين شامل عند 
طاقم  ويؤكد  الدراسية.  السنة  بداية 
شنايدر،  مركز  في  العيون  طب  وحدة 
برئاسة د. غاد دوتان، على أّن سالمة 
في  جوهري  ب 

ّ
مرك والنظرهي  العينين 

تطّور القدرة على القراءة والكتابة لدى 
الطفل، وينصح الطاقم بإجراء فحص 

للعينين قبيل بداية السنة الدراسية. 
بالنظر  املختلفة  املشاكل  شأن  ومن 
التسّبب بصعوبات في أداء الطالب في 
املدرسة، بما في ذلك القدرة على رؤية 
في  صعوبة  والدفاتر،  الكتب  أو  اللوح 
بما  التركيز  عدم  رأس،  أوجاع  النسخ، 
واضطرابات  الصف  داخل  يحدث 

سلوكية. 
وينصح بإجراء فحص نظر شامل لكافة 
الطالب، حتى لو لم تكن هنالك شكوى 
من الطالب أو األهل تتعلق بمشاكل في 
األطفال  من  كبير  أّن قسم  اذ  النظر، 
منها،  يعانون  التي  املشاكل  يدركون  ال 
وقد اعتادوا عليها ظّنا منهم أّن الجميع 
إجراء فحص  دون  ومن  يروون هكذا. 
مشاكل  تشخيص  يمكن  ال  متعّمق، 
في  ه 

ّ
أن إذ  الواحدة،  العين  في  النظر 

ه 
ّ
ا، رغم أن وضع كهذا، يبدو األمر طبيعيًّ

ا فقط عين واحدة تتحمل العبء.  عمليًّ
مثل  أخرى  مشاكل  هنالك  أّن  كما 
اضطرابات في تركيز النظر والتي يمكن 
اكتشافها فقط عن طريق إجراء فحص 
شامل. ورغم أّن التوصية بأن يجري كل 
الطالب فحص النظر، اال أّن الفحص 
ضروري بشكل خاص بالذات للطالب 
الذين يتواجد لديهم في العائلة مشاكل 
غمش، حول أو تركيب نظارات من جيل 

صغير.   
حّدة  قياس  النظر  فحص  يتضّمن 
ذلك  ويتم  والقريبة،  البعيدة  الرؤية 
لكل عين على حدة بواسطة لوح أعداد 
وأحرف وصور أو أشكال، بحسب رغبة 

لتحصلي على إطاللة جذابة وعيون ساحرة، عليِك االهتمام بإبراز رموشك من خالل 
تكثيف  على  فقط  املاسكارا  تعمل  فال  الصحيحة.  بالطريقة  املاسكارا  استخدام 
الرموش، لكنها أيًضا تجعلها أطول وتساهم في اتساع العينين. ال يهم مدى روعة 
بارزة لن تحصلي على عيون ساحرة كما  استخدام ظل الجفون، فبدون رموش 

ترغبين.
السر للحصول على رموش جميلة ومتناسقة يكمن في اختيار املاسكارا الصحيحة

اليك بعض النصائح الختيار املاسكارا املالئمة:
· جرّبي استخدام املاركات املختلفة من املاسكارا لتختاري ما يناسبك.	

 فتختلف أنواع الفرش والتركيبات املختلفة بحسب نوع بشرتك واملناسبات 
املختلفة.

·  للحصول على رموش بارزة وكثيفة يجب اختيار ماسكارا لها فرشاة كبيرة، 	
مليئة، مع شعيرات طويلة. من أجل الحصول على مظهر دراماتيكي أكثر، 

يجب وضع عدة طبقات 
· فرشاة 	 لها  ماسكارا  اختيار  يجب  ومتباعدة  طويلة  رموش  على  للحصول 

صغيرة، رفيعة مع شعيرات قصيرة ومكتظة، وبذلك تصلين إلى كل رمش 
ورمش.

· استخدام طبقتين من املاسكارا، فالعدد املثالي لطبقات املاسكارا هو طبقتين 	
فقط فأكثر من ذلك يسبب تلطخ املاسكارا والتصاق الرموش ببعضها.

نصائح خبراء شنايدر بخصوص فحص 
النظر لطالب الصف األّول  

يتم  إلى ذلك،   
ً
الطالب. اضافة وقدرات 

الحول،  تقييم  العينين،  حركة  فحص 
تركيز الرؤية وغيرها. 

التحديد  يمكن  الفحص  نهاية  وعند 
مبنى  في  اضطراًبا  هنالك  كان  ما  إذا 
العينين واذا ما كان أداء العينين سليم، 
والتوصية بشأن العالج املناسب بحسب 

النتائج والحاجة. 
 

نصائح عملية من سوبر-فارم الختيار املاسكارا التي تناسبك

ستقام الدورات في بيت الكرمة-حيفا 
أيام الثالثاء صباحا – وايام الخميس مساءا

)سنعلن عن الساعات الحقا(
كتاب باللغة االسبانية للمبتدئين حتى املتوسطين 12 درس 

وبأمكانكم التحدث باللغة االسبانية من الدرس األول.

للتسجيل واألستفسار: 
 تلفاكس 8255321-04        6956305-050 اينيس

holasfa radit@gmail.comاو عن طريق البريد األلكتروني

نعلن عن بدء التسجيل لدورة اللغة األسبانية 
بطريقة خاصة باشراف املعلمة اينيس
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د. كميل ساري- مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار 

مالبس اإلنسان القديم
من بين األسئلة الهامة التي يطرحها الباحثون حول حياة اإلنسان القديم في العصور 
الحجرية، تتعلق بمالبسه اليومية: كيف كان شكلها؟ هل صنعت من الجلد؟ متى 
تم استعمال أنواع القماش بدال من جلد الحيوان؟ والعديد من تلك األسئلة التي 
يصعب اإلجابة عليها، خاصة ان الجلد واألقمشة، نادرا ما تحفظ الى سنوات طويلة 
وهي من بين املكتشفات التي يقل العثور عليها خالل الحفريات. من هنا، أهمية 
كل مكتشف صغير من القماش او 

الجلد يتم العثور عليه.
مكتشفات جديدة

خالل األبحاث في العديد من دول 
البعض  على  العثور  تم  أوروبا، 
يتراوح  التي  القديمة  األقمشة  من 
تاريخها بين عشرات آالف السنين. 
على سبيل املثال: يعود تاريخ أحد 
التشيك  جمهورية  في  املكتشفات 
الى قرابة 25,000 عام قبل أيامنا، 
تم العثور عليها خالل الحفريات في 
املوقع األثري »دولنيفيستونيتشة« 
من  نوع  وهو   .)DolniVestonice(
قماش صنع من نسيج من خيوط 
نباتية بشكل بدائي. كذلك، تمكن 
أنواع  عدة  تحديد  من  الباحثون 
الفحوصات  خالل  القماش  من 
رجح  وقد  املجهر.  عدسة  تحت 
جيمس  )األمريكي  الباحثين  أحد 
أدوايزو– خبير األقمشة القديمة( بأن بداية صناعة األقمشة تعود الى نهاية العصر 

الحجري القديم قرابة 40,000 عام قبل أيامنا. 
لتطور النسيج خالل العصور القديمة كانت أهمية كبرى ليس فقط في مجال نسج 
األلبسة، إنما ساهمت تقنية النسيج في صنع األدوات اليومية مثل: صناعة السالل 
لحمل األغذية أو األطفال، صناعة الشبك لصيد األسماك، وصناعة الحبال لربط 
ألواح الخشب التي استخدمت في بناء األكواخ للسكن. يعتبر الباحثون هذا التطور 
بمثابة ثورة صناعية بدأت خالل العصور الحجرية والتي أثرت على تطور الحياة 

اليومية عند اإلنسان القديم.
زخرفة املالبس

كما يبدو فقد تم زخرفة وتزيين 
او  بالخرز  القديمة  املالبس 
العاج،  من  املصنوعة  التحف 
ذلك إستنادا الى بعض األقمشة 
القبور  داخل  عليها  عثر  التي 
املثال،  سبيل  على  القديمة. 
في  األثرية  الحفريات  خالل 
في   )Sungir( املوقع »سونجير« 
الى  تاريخه  يعود  والذي  روسيا 
قرابة 25000 عام قبل أيامنا، 
داخله  قبر  على  العثور  تم 
هيكالن إلناث تم زخرفة ثيابهن 
بالخرز وقطع من العاج التي تم 

ربطها الى املالبس. 
العثور  تم  بالدنا  في  كذلك 
النسيج  أنواع  من  العديد  على 
سبيل  على  الهامة.  القديمة 
املثال في املوقع األثري أوهلو على 
العثور  تم  طبريا،  بحيرة  شاطئ 

على حبال منسوجة من النبات تاريخها قرابة 23000 عام والتي كما يبدو كانت 
جزءا من شباك استعملت لصيد األسماك. 

كذلك فإن صحراء يهودا تعتبر أحد املواقع الغنية باملكتشفات األثرية من هذا 
النوع، ذلك بسبب مناخها الجاف. نذكر من بينها العثور قبل عدة أعوام على نسيج 
في إحدى الكهوف في وادي املهواة الذي يصب الى البحر امليت، تم العثور على 
أقمشة يعود تاريخها الى األلفية الرابعة قبل امليالد قرابة 6000 عام قبل أيامنا. 
وقد تم صناعة جزء من تلك األقمشة من نسيج الكتان، والتي كانت تصنع آنذاك 

بفتل الخيوط إذ لم يكن قد تم اكتشاف النول بعد.

سعيد نفاع

 
في ص86  الدكتور خوري  لدراسة  يتعّرض  خيزران  الدكتور 
ولكن ليس بالتفصيل الذي جاء أعاله، ويعتمدها سندا ملا ذهب 
إليه في طرحه، كما يعتمد أخريات كثيرة ألكاديمّيين يهود وعرب 
سبقت  والتي  الداخلّية  العوامل  إلى  هنا  ويتقارب  مسيحّيين. 
»الربيع العربّي« والتي آلت بنا إلى الوضع الذي نحن بصدده، 
والذي كنت اعتمدته أنا خلفّية. فيكتب، وإن في سياق تزايد 

أعداد املتطوعين للجيش، يكتب بتصّرف: 
»رغم أن التراجع في الثقة بالنفس والذي حصل عقب الهّبات 
الثمانينّيات،  في  بدأ  الذي  التحّول  إّن  إال  املذكورة،  الشعبّية 
عّززته الهجمات التي تعّرض لها املسيحّيون تتابعا وفي بلدات 
عّدة على يّد سّنة ودروز بدء بكفر ياسيف عام 1981 وانتهاء 

بشفاعمرو عام 2009 وفي مركزها الناصرة عام 1999.«  
أّما في املقالة فجاء:

النتائج أعاله هي تماما التي أرادتها الحركة الصهيونّية وقبل قيام 
الدولة بكثير، ففي عام 1920 وإثر انتفاضة أبناء شعبنا التي 
ُسميت »ثورة القدس«، زار وايزمن رئيس املنظمة الصهيونّية 
البالد متفقدا باحثا عن السبل الكفيلة بتسهيل قدوم اليهود، 
وقد وّجه لجنة املندوبين في املنظمة الصهيونّية لتحضير برنامج 

عمل بين عرب فلسطين جاء في هذا البرنامج: 
»يجب تنظيم أواصر صداقة مع العرب وبث روح العداء بين 
الفلسطيني  املجتمع  في  الفارق  املسيحيين واملسلمين وتعميق 
عن طريق إبعاد البدو عن باقي العرب وزرع الفتن بين املسيحيين 

واملسلمين والدروز«.
عدّونا لم ينِو لنا الخير وال ينويه وهذا أمر مفروغ منه تاريخّيا 
وحاضرّيا ومستقبلّيا كذلك، ولكن هل نحن ننوي الخير ألنفسنا؟
في مذكراته يروي املغفور له الحاج أمين الحسيني كيف كان 
حونهم 

ّ
ويسل السجون،  من  مجرمين  سراح  يطلقون  اإلنجليز 

حادثة  ويروي  املسيحيين  على  باالعتداء  للقيام  ويوجهونهم 
عينّية وكيف أوكل املجاهد عبد القادر الحسيني القضاء عليهم، 

وليس الحال بمختلف اليوم وإن اختلفت طرقه وأدواته. 
املعطيات أعاله ال تشير إلى أننا ننوي الخير ألنفسنا ويجب أن 
إّن  ديماغوغّية:  وال  تورية  وال  مواربة  وال  حياء  وبدون  نقولها 
نحن  تعاملنا  من  وباألساس  كذلك  نابع  التوأم  هذا  فقداننا 
أبناء املذاهب األخرى مع توأمنا هذا. فما حدث في الناصرة في 
في  املغار وعيلبون ومؤخرا  في  الدين وما حدث  قضّية شهاب 
شفاعمرو من اعتداءات وما حدث ويحدث في طرعان واعبلين 
من صراعات، وهكذا في نجع حمادي في مصر ونينوى في العراق، 
عوامل أساسّية إن لم تكن األساس في فقداننا هذا التوأم الهام 
مع  »شريك«  ألنه  وفقط  كذلك،  ومصلحّيا  ومبدئّيا  جسدّيا 
الغرب في االنتماء الدينّي وكأننا بذلك نقتص من الغرب ولكن 
على طريقة »ما يقدر على الثور فينطح العجل«، لكن هذا ليس 
معناه أن يتقوقع كذلك هذا التوأم اجتماعّيا وحتى اقتصادّيا 
هذه  سمع 

ُ
ت األحيان  من  الكثير  ففي  الظروف،  كانت  ومهما 

االدعاءات تجاهه ودون عالقة لالعتداءات أو الصراعات وفيها 
الكثير من الصّحة.

املحض  اإلسالمي  الدينّي  الخطاب  األسباب  هذه  عن  يقّل  ال 
القيادات  من  الكثير  لدى  الوطنّية،  املناسبات  في  كذلك 
اإلسالمّية الوطنّية وهذا ما أشار إليه الدكتور جريس ولكن كما 
قلت بـ«حياء«، ولدى الوطنّية الِعلمانّية وحتى القومّية منها. مّما 
يولد تساؤال شرعّيا لدى أبناء هذا التوأم الوطنيين منهم قبل 

اآلخرين: إذا كان ال بّد فلم االقتصار على جانب؟!«.
بعد هذا االستعراض الجزئّي املتقاطع واملتعارض بين الدراسة 
واملقالة، ودخوال في قراءة الطرح املركزّي للدراسة »تدريز العرب 
املسيحّيين«، فدكتور خيزران يتناول إضافة وبتوّسع، وباجتهاد 
ُيغبط عليه، معتمدا على العشرات من املصادر البحثّية، يتناول 
في  ثّم  ومن  املنطقة  في  املسيحّيين  للعرب  املختلفة  الجوانب 

إسرائيل، ليصل إلى لّب دراسته. فيقول في دراسته، وبتصّرف:
»إّن تحييد العرب املسيحّيين عن فضائهم العربّي ليس جديدا 
على املؤّسسة اإلسرائيلّية وتعود بداياته حسب قوله إلى العام 
أو  تجنيد  محاولة  كان  الوسائل  بين  ومن  بعدها،  وما   1950

فرض التجنيد على العرب املسيحّيين. يتناول الطرح ومن ثّم 
يتناول أسباب فشله ويعزو ذلك لعوامل أساسّية ثالثة؛ موقف 
الحضاري  والوضع  املسيحّية،  العربّية  والنخبة  الكنيسة، 

االقتصادي. عوامل ثالث افتقدها العرب الدروز.«.
ويتابع ومّرة أخرى بتصّرف: هذا الحلم )حلم املؤّسسة( لم ينزل 
ت الظرف املوضوعي حول التراجع 

ّ
عن جدول أعمالها، فاستغل

للعرب  واالجتماعي  السيا�ضي  املشهد  في  واملركزّية  املكانة  في 
بأعمال  الحقا  ترافق  والذي  العربّية،  األقلّية  بين  املسيحّيين 
عنف متنّقلة، ولكن دون كثير نجاح. غير أّن نتائج وإسقاطات 
في  األقل  وعلى  هنا  املسيحّيين  كذلك  طالت  العربّي«  »الربيع 
الوحيد  املكان  هي  إسرائيل  أن  أوساط  عند  االعتقاد  تعزيز 
في هذه  اليمين  ترّسخ حكم  املسيحّيين. وبحكم  للعرب  اآلمن 
الفترة واعتمادا على أدبّيات كانت صدرت عن آبائه الفكرّيين 
والسياسّيين في السياق، بدأت املؤّسسة اإلسرائيلّية استعمال 
السياسة التي اتبعتها مع الدروز وإسقاطها على املسيحّيين وبكّل 

باتها، أي؛ »تدريز العرب املسيحّيين«.
ّ
مرك

الباحث وبعد أن يضع خلفّية موّسعة لـ »التدريز« عند الدروز 
التاريخّية واالجتماعّية وبالتالي  إّياه من كّل الجوانب؛  متناوال 
النتائج. بعد هذا، يتناول وبتوّسع محاولة إعادته وتكراره تجاه 
العرب املسيحّين، وإن لم تنجح قبل »الربيع العربّي« رغم كّل ما 
واجه العرب املسيحّيون، فوجدت في إسقاطات »الربيع العربّي« 
فرصة سانحة الستكمال ما كانت بدأت، وآلياتها هي اآلليات التي 
استعملت ونجحت عند الدروز اعتمادا على ظرف تاريخّي محّدد. 
هذه السياسة وإن حّققت في جزء من جوانبها نجاحا محدودا 
تطّوعا  املتجّندين  املسيحّين  الشّبان  عدد  تزايد  في  ينعكس 
للجيش اإلسرائيلي، ففي الفترة ما بين حزيران وحّتى كانون أول 
2013 تطّوع 84 شابا حسب موقع الجيش اإلسرائيلي، إال إن 

»التدريز« لم يؤت حّتى اآلن الثمار املرجّوة. 
وينهي الباحث، اقتباسا:

الدور الذي لعبه االغتراب والخوف  إلى  »هذه الدراسة تشير 
على ضوء عدم االستقرار في املنطقة، ليد املؤّسسة اإلسرائيلّية 
في تفجير هذا الشعور بواسطة تطبيق »املوديل الدرزي« على 
العرب املسيحّيين. منذ 2011 املؤّسسة السياسّية اإلسرائيلّية 
االنعزالّية  النزعة  هذه  جّري 

ُ
ت أن  رأت  اليميني  الجناح  وقوى 

خذ تجاه  اتُّ واالحساس بالخيبة في حركة تحاكي املسار الذي 
الدروز، من خدمة عسكرّية تطوعّية للمسيحين إلى منح هوّية 

قومّية جديدة.« 
ويخلص الباحث إلى محدودّية نجاح »تدريز العرب املسيحّيين«، 

قائال:
»سياسة التدريز تجاه العرب املسيحّيين لم تجلب حّتى اآلن إلى 
تطّوع جارف، وهذا بسبب عوامل مجتمعة تشمل؛ املستوى 
الثقافّي العالي داخل املجموعة، والحّس القومّي املتطور بين 
في  ة 

ّ
املتمثل املاثلة  والتجربة  فيها،  مة 

ّ
املتعل الوسطى  الطبقة 

إلى  الدراسة كان أشار كذلك  الدروز وأوضاعهم.« وفي صلب 
موقف الكنيسة املمانع.

طبعا الباحث وبحكم كونه باحثا يصّور واقعا طبقا لألدوات 
البحثّية التي بين يديه، تاركا الحّل أو االستنتاجات للقارىء. 
وألبسه  طرحه  عّزز  وإن  والذي  السيا�ضّي  خالف  على  وهذا 
بلبوس درا�ضّي، يحاول أن يخرج بحلول عينّية، ومن هذا الباب 

صت مقالتي إلى: 
ُ
خل

»الحل هو تعزيز التواصل الوطنّي فوجودنا في بالدنا إن لم يكن 
الجسدّي فعلى األقل شكل هذا الوجود هو املهّدد من أعدائنا، 
فال يعقل أن يكون مهددا كذلك من داخلنا بخلق االغتراب فيما 
بيننا بأيدينا، اعتداءات وتغييب من ناحية وتقوقع من األخرى.

هّدد 
ُ
مواطن وأركان قوتنا في الحفاظ على تعزيز شكل وجودنا امل

هما؛ تواصلنا اجتماعّيا واقتصاديا وسياسّيا خطابّيا، وفوق 
كّل ذلك وطنّيا بتغليب املشترك بيننا، فغير املشترك هو بيننا 
وبين هللا و«الدين هلل أما الوطن فللجميع«، فال يعقل أن نهدم 
هذين؛«املوطن والركن« بأيادينا واملسؤولّية على كل التوائم 

ولكنها أوال على عاتق التوأم األكبر.«.

قراءة في دراسة وإعادة طرح مقالة!       
تدريز العرب المسيحّيين في إسرائيل )3(

أدوات من العاج تم العثور عليها داخل القبر 

في روسيا

الصور 2+3 نسيج من صحراء يهودا
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VIP
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لاليجار

لاليجارلاليجار
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لاليجار

للبيع

بسعر مغري طابق 3 واخري  شقتان 

مجاورتان 78م95+م  السطح بالطابو 

210م، موقفان للسيارة الشقق مرممة 

ومؤجرة بناية حجر مرتبة وجميلة 

إمكانية للبناء عىل السطح

مبنطقة الهدار شارع احاد هعام

هجيفن

 4.5 غ  +رشفة طابق 3

 وادي الجامل

 4 غرف طابق 2

 عباس

 3 غرف طابق 2

 هجيفن

 3 غرف طابق اريض

 عباس

 3.5غرف+رشفة  طابق اول

 لوحمي هجيتاؤت 

شقة ستوديو طابق 1

 ديرخ هيام 

شقة ستوديو طابق اريض

 شديروت هتسيونوت

1.5 غرف طابق 2

تشارنيخوفسيك

3.5 غرف طابق 2

 شارع الحنان (مركزالكرمل) 

2.5 غرف طابق 1

 شديروت روتشيلد

2.5غرف طابق اريض

وادي الجامل

3.5 غرف طابق 1

 املتنبي

2غرف+رشفة طابق اريض 



ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو


