اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר

ملحق مسابقة اإلنسان والطبيعة في البادية 2018م
تجميع وإعداد الطاقم اللوائي:
طالب أبو حماد  -مركز املسابقة ومفتش إدارة املجتمع والشبيبة
جبر أبو القيعان  -مفتش إدارة املجتمع والشبيبة
علي القريناوي  -مفتش إداري للمدارس فوق االبتدائية
ميري تيمسيت – مديرة مركز االرشاد (مشهاب) بئر السبع
منى أبو سبيت  -مركزة التربية االجتماعية ،مدرسة الرازي اإلعدادية ،راهط
داليا الطوري  -مركزة التربية االجتماعية ،مدرسة النجاح اإلعدادية  ،راهط
جميلة أبو حامد  -مركزة التربية االجتماعية ،مدرسة الهزيل اإلعدادية ،راهط

تدقيق لغوي :أ .ماجدولين السويطي

الفهرس-

תוכן עניינים

اختراعات إسرائيلية غيرت مسار العالم – פיתוחים והמצאות ישראליות ___________ 2
اختراعات تكنولوجية في مجال الزراعة -פיתוחים והמצאות טכנולוגיות בתחום החקלאות___6
تميز ونجاح في مجال الرياضة -הצטיינות והישגים בתחום הספורט_______________8
جوائز نوبل – פרסי נובל___________________________________11
مبدعون ومشهورون في مجال الدب والشعر– יוצרים מפורסמים בתחום הספרות והשירה___16

1
מינהל חברה ונוער מחוז דרום  -إدارة المجتمع وال َّ
شبيبة لواء الجنوب
חידון לחט"ב במגזר הבדואי  ,מחוז דרום –תשע"ח مسابقة للمدارس اإلعداديَّة في الوسط العربي البدوي لواء الجنوب 2017-2018

اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר

اختراعات إسرائيلية غيرت مسار العالم

ً
تعد إسرائيل واحدة من دول العالم املتقدمة في املجال التكنولوجي ،والرائدة في إحداث التجديدات
واالختراعات .ويرجع تميز (العقل اإلسرائيلي ) إلى أسباب متنوعة ،من مثل جودة النظام التعليمي املدرس ي
ً
والجامعي ،وبخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا ،فضال عن دعم الدولة للمواهب ،وتبنيها االختراعات
الصغيرة والكبيرة كافة..

إليكم بعض االختراعات اإلسرائيلية التي غيرت حياة مئات املاليين في جميع أنحاء العالم:

نظام (ويز) ( )Wazeللمالحة:
ْ
اخترع هذا النظام في إسرائيل ،باالستناد إلى نظام التم ْوضع العاملي ( ،)GPSويقوم على تقديم املعلومات
الدقيقة املتوالية لسائق السيارة؛ إلرشاده إلى وجهة سفره من جهة ،وإعطاء إحصائيات آنية خاصة بحركة
السير من جهة أخرى.
ً
ً
ً
ويجري استخدام النظام حاليا في أكثر من  100دولة ،ما يجعله برنامجا تطبيقيا واسع االنتشار عند السائقين.
(ويز) أو ما يعرف باإلنجليزية (  :)Wazeهو تطبيق يعمل على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية ،التي تدعم
نظام التموضع العاملي ؛ من أجل توفير معلومات دقيقة عن كل منعطف بمنعطف ،وتفاصيل أوقات الرحالت
واملسارات ،ويقوم بتنزيل املعلومات املعتمدة على املوقع عبر الشبكات املتنقلة ،ومن الجدير ذكره ،أن شركة
(ويز موبايل) قد تأسست في إسرائيل ،ومن ثم استحوذت عليها جوجل عام  2013م.
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وقد فاز (ويز) بجائزة أفضل تطبيق محمول في مؤتمر الجواالت العاملي عام 2013مً ،
هازما بذلك دروبوكس،
وفليببورد ،وغيرهما]1[.

وفي يوم  11يونيو عام 2013م ،أكملت جوجل استحواذها على (ويز) بمبلغ  1.3مليار دوالر أمريكي ،حسب
التقارير [ ،]3[]2بوصفه جزءا من االتفاقية املوقعة ،التي حصل بموجبها كل من موظفي (ويز) ،البالغ عددهم
 ،100ما متوسطه  1.2مليون دوالر أمريكي[.]4

وهكذا ،فإن برمجة (ويز) وتطويره قد تم في إسرائيل ،برأس مال استثماري أمريكي ،لشركة BlueRun
 ، Venturesثم اشترته جوجل في عام 2013م.

قاموس بابيلون:
يعد قاموس بابيلون القاموس االفتراض ي الكثر شهرة في العالم ،وقد طورته شركة بابيلون التابعة ملجموعة
(فورموال معراخوت) اإلسرائيلي ة.
ً
ويمنح برنامج بابيلون كثي ًرا من املزايا للمستخدمينً ،
وانتهاء بترجمة الجمل
بدءا من ترجمة املفردات،
والنصوص ،من أية لغة إلى أية لغة ً
تقريبا.
ومنذ إطالق البرنامج عام 1997م ،وحتى يومنا هذا ،يستخدمه أكثر من  100مليون مستخدم ،ممن يبحثون
عن حلول ترجمة سريعة وعالية الجودة.

برنامج (فايبر) ( )Viberللتراسل الفوري:
ْ
اخترع هذا التطبيق في إسرائيل ،وهو قابل للتحميل في الهواتف الذكية على اختالف أنواعها ،ويسمح بإجراء
ً
مكاملات مجانية ،على نطاق العالم ،مستفيدا من النقاط الساخنة املجانية ( ،)Wifiويعد هذا البرنامج من
أفضل االبتكارات اإلسرائيلي ة؛ لتأمينه سرعة االتصال والتواصل مع الشخاص ،من مختلف البقاع.
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الذاكرة الوميضية (ذاكرة الفالش) (:)Disk-on-Key
هي قطعة صغيرة متنقلة لتخزين املعلومات ،اخترعها رائد العمال الشهير واملهندس دوف موران؛ لتكون ترقية
لتقنيات القراص الصلبة واملرنة ،من خالل اعتماد الذاكرة الوميضية ووصلة USB؛ إليصالها بالحواسيب
الشخصية.
ً
وبذلك تكون إسرائيل الدولة التي منحت العالم هذا االختراع ،فضال عن تطوير القرص الوميض ي الخاص
بوصلة  ،USBما يسر على الغالبية العظمى من الناس؛ فهو يتيح للمستخدم فرصة تخزين ملفاته كلها،
ً
ودمجها ،وتسهيل الوصول إليها ،والتعامل معها ،حتى وإن كان بعيدا عن جهازه الشخص ي.
وتتميز الفالشات بأنها صغيرة الحجم ،ذات هيكل بالستيكي أو معدني أو مطاطي ،وال تحوي أجزاء ميكانيكية،
ً
وتتوافر بأشكال عديدة ،وسعات تخزين كبيرة؛ ما يجعلها سهلة الحمل ،وأكثر توافقية ،كيف ال وهي غالبا ما
تأتي بأحجام خفيفة ،أقل من  30جراما؟!
ومن الجدير ذكره أن دوف موران قد أنشأ شركة نظم  -إم ( ،)M-Systemsعام 1989م ،وكان مديرها العام،
وهي الجهة التي حققت الريادة في تطوير الفالشة ،حيث حصل على حق براءة اختراع رقم

كبسولة الكاميرا الطبيَّة (الكبسولة التنظيرية) (:)Pillcam

ً
هي أشهر عالمة تجارية خاصة بشركة إسرائيلية اسمها (غيفين إميجينغ) ( ،)Given Imagingالرائدة عامليا في
مجال تطوير الحلول املستساغة للمريض وتسويقها ،وتقوم هذه الكبسولة بتنظير االضطرابات في الجهاز
الهضمي ورصدها؛ما جعلها اآلن بمثابة املعيار الذهبي (االختبار التشخيص ي الفضل) للتنظير املعوي.
ولكم أن تتخيلوا ،كاميرا فيديو بحجم حبة دواء ،يمكنكم ابتالعها؛ فتصور لكم ببث حي ومباشر (آخر أخبار)
المعاء!

لقد نجحت الشركة في تطوير كاميرا وتصنيعها ،تكون بحجم كبسولة دواء ،يبتلعها املريض؛ فتقوم بتصوير
أجزاء مختلفة من الجهاز الهضمي ،ثم تخرج مع فضالت الطعام ،وقد فسح هذا التطوير الفريد من نوعه
املجال لألطباء؛ لتشخيص المراض التي تصيب الجهاز الهضمي ،بخاصة في المعاء ،في مراحل مبكرة ،وبدقة
ً
عالية جدا ،ما يعني إنقاذ حياة املاليين من املرض ى.
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العين املتحركة:
اخترعت شركة (موبايل آي ( (العين املتحركة) هذه املنظومة التي تضم كاميرا رقمية صغيرة ،ويجري تفعيل
الخوارزميات الذكية ؛ للتحكم بها ،ملساعدة سائقي السيارات على القيادة بصورة آمنة؛ إذ ينذر النظام
املتصل بدفة القيادة ،عندما يعمد السائق إلى تغيير مساره دون قصد ،كما أنه يحذر السائق من خطر
االصطدام الوشيك بالسيارة التي أمامه ،ويرصد املشاة السائرين على الطريق ،وبذلك ،فإن العين املتحركة
تحول دون حوادث الطرق.

جهاز (استشعارالطفل) (:)Baby Sense
هو جهاز غير مشع ،يقوم على تقنية عدم اللمس ،ويهدف إلى منع وقوع حاالت املوت السريري لدى الطفال.
وقد ابتكرت شركة (هاي سنس) هذا الجهاز ،الذي يراقب تنفس الطفل ،وحركاته في سريره ،خالل النوم،
ً
ً
ً
ويعطي إنذارا صوتيا ومرئيا إذا توقف التنفس ملدة تزيد على  20ثانية ،أو إذا تراجع إيقاع التنفس إلى ما دون
 10مرات في الدقيقة.

الروبوت املساعد في جراحة العمود الفقري (:)Spine Assist
تستخدم هذه اآللة الروبوتية في جراحة الظ ْهر؛ لتساعد الطباء في عمليات جراحية خاصة بالعمود الفقري،
حيث تساهم في خفض مدة العملية ،وتعرض املريض لإلشعاع.
أما تطوير هذه اآللة؛ فقد حصل في شركة الجهزة الطبية (مزور روبوتيكا) מזור רובוטיקה  ،التي أنشئت في
ً
أيلول عام 2000م .انطالقا من العمل على أبحاث الروبوتيكا لكلية هندسة املاكنات ،في معهد التخنيون حيفا،
في سنوات التسعينيات.
وقد أنشئت الشركة على يد مدير مختبر الروبوتيكا الطبية ،في كلية هندسة املاكنات ،معهد التخنيون حيفا،
البروفيسور موشه شوهم وايلي زهافي ،وفي بداية العام  2004م ،حصلت الشركة على تصريح أول لتسويق
منتوجها  Spine Assistفي أوروبا (.)CE
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الزراعة:
اختراعات تكنولوجية في مجال ِّ
بندورة الشيري (:)Cherry
اخترعتها شركة (هزيراع) ،املتخصصة بالهندسة الوراثية في الزراعة ،ضمن مشروع قاده أستاذان من كلية
الزراعة التابعة للجامعة العبرية ،وهما :البروفيسور ناحوم كيدار ،والبروفيسور حاييم ربينوفيتش ،وتتميز
هذه البندورة ببطء نضوجها ،وعدم تلفها لدى شحنها.

األجهزة الذكية للري بالتنقيط والري الصغير:
تقوم هذه الجهزة على أفكار املهندس اإلسرائيلي سيمحا بالستو؛ لتتيح الري الدقيق للمحاصيل ،من خالل
التحكم بقطرات املاء .وكانت شركة (نتافيم) اإلسرائيلي ة  -كيبوتس حتسيريم ،قد عرضت النموذج الول لهذا
الحل البارع عام 1965م.
من ويكيبيديا ،املوسوعة الحرة

الري بالتنقيط في مزرعة نموذجية أنبوب التنقيط ملتصق بقناة ملياه الري

والري بالتنقيط أحد وسائل ري الشجار والنباتات ،من خالل تأمين أقل كمية كافية من املاء للنبات ،دون
هدر؛ فتشبع املنطقة املحيطة يذهب هدرا.
ً
ويمكن استخدام هذه الطريقة من الري في ري الشجار ،وبالتالي سيكون حينها الري موضعيا ()Local؛ أي:
ً
ً
نروي (نرطب) جزءا محددا من املساحة املخصصة لكل شجرة ،ولعمق محدد ،بحيث نقلل من عمليات الهدر،
وبالتالي نحافظ على املياه؛ لري مساحات أكبر ،وبصورة مقننة.
ميزات نظام الري بالتنقيط:

 تناسب الراض ي الرملية الصحراوية ،وال تحتاج إلى تسوية.
 توفير مياه الري؛ بسبب نقص الفاقد ،ما يزيد من كفاءة الري ،وهي أعلى النظمة من حيث الكفاءة.
 رفع كفاءة االستفادة من السمدة الكيماوية املضافة من خالل مياه الري؛ نتيجة لقلة ماء الصرف.
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 زيادة إنتاجية وحدة املساحة من الرض ،مع املحافظة على البيئة؛ بمنع غسيل السمدة وتوصيلها إلى
املياه الجوفية؛ وهذه الزيادة ناجمة عن تنظيم الري ،واإلفادة من السمدة الكيماوية.
ً
 تزداد اإلنتاجية أيضا؛ بسبب عدم استقطاع مساحة من الرض في عمل مساق للري.
 توفير العمالة؛ بسبب نقص الحشائش ،وتطبيق الري والتسميد من خالل مياه الري بالشبكة.
ً
 استخدام مياه ري ذات ملوحة مرتفعة نسبيا.
 مياه الصرف فيها محدودة للغاية ،وقد ال توجد حاجة للصرف.
 تناسب جميع الشجار ،ومحاصيل الخضر ،واملحاصيل الحقلية التي تزرع متباعدة.
 طريقة حديثة تسمح باالقتصاد في املياه ،وتجنب غسل التربة.

زراعة إسرائيلية جديدة (قرع أزرق ،وشمام رمادي – أبيض):

قرع أزرق ،تصوير قسم العالقات العامة

تشهد إسرائيل صناعة زراعية عصرية ومتطورة ،تلبي معايير الذوق اإلسرائيلي والعاملي  ،ومن بين التطورات
الالمعة شمام بطعم الناناس.
ً
ً
وتعرض الشركة اإلسرائيلية ( )Origene Seedsتطويرا خاصا لنبتة القرع الزرق ،التي ستصل هذا
العام2017م إلى السواق ،ويتميز هذا النوع الجديد بقشرة رمادية مائلة إلى الزرق ،ويستخدم أثناء تحضير
ً
ً
الوجبات والشوربات ،ويتميز بطعم قوي (ليس هناك طعم تقريبا للقرع عندما ال يكون متبال) ،ويتميز بمدى
صموده.
وهناك أنواع خاصة من البطيخ .إضافة إلى تطوير بطيخ من نوع خاص يدعى ( ،)Maximaيزن حتى 10
كيلوغرامات ،وبطيخ صغير من نوع ( ،)Annaفهناك نوع جديد متوسط الوزن ( 6كيلوغرامات) ،معد للعائالت
ً
الصغيرة نسبيا.
ً
وفضال عن ذلك ،هناك فاكهة جديدة ومميزة من الشمام من نوع ( .)Fresh Dewتتميز بمستوى عال من
ً
الحالوة ،وصمود لوقت طويل ،ولون القشرة رمادي مائل إلى البيض ،وهي مغطاة بلون أخضر ،خالفا للون
القشرة العادي.
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تميزونجاح في مجال الرياضة:

يوس ي بنايون :
من مواليد عام 1980م ،في ديمونة ،العب كرة قدم إسرائيلي ،بدأ مسيرته الكروية مع نادي هبوعيل بئر
ً
السبع ،في موسم 1997م1998 /م ،ولعب  25مباراة ،وسجل  15هدفا.
وفي عام 1998م ،انتقل إلى نادي مكابي حيفا ،ولعب حتى عام  2002م ،وشارك في  130مباراة ،وسجل 55
ً
هدفا.
وفي عام 2002م ،انتقل إلى نادي ريسينغ سانتاندر اإلسباني ،ولعب فيه حتى عام  2005م ،وشارك معهم في 101
ً
مباراة ،وسجل  21هدفا.
ومنذ عام 2005م حتى عام 2007م ،لعب مع نادي وست هام يونايتد اإلنجليزي  ،ومن ثم انتقل إلى نادي
ليفربول اإلنجليزي.
وقد بدأ اللعب مع منتخب إسرائيل لكرة القدم في عام  1998م ،وفي عام 2006م ،أصبح بنايون قائد املنتخب.
وانتقل يوس ي إلى نادي تشيلس ي اإلنجليزي عام 2010م ،بموجب صفقة ،تراوحت قيمتها  5.5£مليون ،وبعد
تسع سنوات في إنكلترا ،عاد يوس ي بنايون في يونيو 2014م إلسرائيل مع مكابي حيفا ،وهو يلعب اليوم في فريق
بيتار القدس.

زاهي أرملي:

:

واحد من أعظم العبي إسرائيل ،ولد عام 1957م ،في مدينة شفا عمرو ،وبدأ مسيرته الكروية عام 1972م مع
مكابي شفا عمرو،واستمر مع هذا الفريق حتى عام 1982م ،حيث انتقل ليلعب في صفوف مكابي حيفا حتى
ً
عام 1989م ،وقد فاز خاللها بثالث بطوالت في الدوري املمتاز ،وسجل  90هدفا ،خالل  179مباراة؛ ليصبح
هداف مكابي حيفا التاريخي.
وقد التحق أرملي بمنتخب إسرائيل لكرة القدم ،ولعب  28مباراة دولية ،وسجل  10أهداف ،ولعب ضمن 8
أندية أخرى منها :هبوعيل القدس ،وسخنين ،وحولون ،وطمرة ،والناصرة.
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شفيق الهزيل:
ولد عام 1960م في عرب الهزيل ،وتعلم في مدرسة عرب الهزيل االبتدائية ،وأكمل
دراسته الثانوية في مدينة بئر السبع.
ً
ً
ويعد شفيق الهزيل العبا عربيا ابن النقب ،بل هو صاحب إنجازات رائعة،
وطموحات عديدة ،وقد تربع على القمة في ثمانينيات القرن املاض ي ,بوصفه العب فريق
ً
ً
مكابي بيتح تكفاه ,واملنتخب اإلسرائيلي املمتاز لعام 1984م ,ومدافعا متألقا في الجناح اليمن ،وصاحب
السرعة الفائقة .
وقد برزت موهبته الكروية منذ صغره؛ إذ لعب في فريق هبوعيل بئر السبع ،في العام الرياض ي 1979م –
1980م ،ضمن الدوري املمتاز لكرة القدم ،وانتقل بعدها بين عامي 1980م – 1982م إلى اللعب ضمن الدوري
القطري لكرة القدم ،إلى فريق مكابي شفا عمرو؛ ليحصد جائزة العب املوسم ،وأفضل العب في الدرجة
القطرية ،وأفضل العب عربي.
وانتقل بين العوام 1982م – 1986م ،إلى اللعب في مكابي بيتح تكفاه ضمن الدوري املمتاز لكرة القدم؛
ً
ليحصل على لقب أفضل العب في الدوري املمتاز ،ويتوج ضمن أفضل  11العبا  ،ويحصل على لقب نجم
السبوع  19مرة ،خالل حياته الكروية.
ً
وكان شفيق الهزيل قد تعرض لحادث طرق مروع في  7تموز عام 1986م ،قتل أحالمه وآماله ،وأبعده مرغما
عن مالعب كرة القدم ،التي كانت حياته بأكملها.
ً
ً
ويعمل اليوم شفيق موجها ملجموعات ،ومحاضرا في مجال المان على الطرق لبناء الشبيبة؛ لحثهم على
السياقة الحذرة ،بعد الحصول على رخصة السياقة.
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عمري كاسبي:
هو العب كرة سلة محترف،إسرائيلي ،ولد عام 1988م ،في حولون .وبدأ مسيرته االحترافية عام 2005م ،في
مكابي تل أبيب.
ً
يتميز عمري كاسبي بطوله؛ إذ يبلغ طوله  2.06مترا ،وهو قائد املنتخب اإلسرائيلي بكرة السلة ،وحاصل على
بطولة الدوري اإلسرائيلي املمتاز مرتين ،وهو أول العب كرة سلة إسرائيلي يصل دوري الرابطة الوطنية لكرة
السلة المريكية ،NBAحيث تم اختاره فريق سكرامنتو كينغز خالل الدرافت ،وهو يلعب هذا العام مع فريق
قولدن ستيت ،ويحمل الرقم  .18كما لعب من قبل في فريقي كليبالند ويوستون.

ياردين جربي:

ولدت عام 1989م ،رياضية إسرائيلية ،وبطلة العالم في الجودو ،فازت بميدالية برونزية أوملبية ،في
ً
دورة اللعاب الوملبية الصيفية عام 2016م ،وتنافست في وزن  63كيلو غراما ،للجودو للسيدات.
ً
وقد فازت بامليدالية الذهبية في بطولة العالم للجودو عام 2013م ،في فئة  63كيلو غراما ،وحصلت على
ً
البطولة اإلسرائيلية خمس مرات في سن الـ  24عاما ،وكانت صاحب امليدالية الفضية ،في دورة ألعاب مكابيه
ً
عام 2009م ،أما قرار االعتزال وترك اللعب؛ فقد كان هذا العام (2017م) ،في جيل  28عاما.
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جوائز نوبل
ً
ومقرها هو
تعد جائزة نوبل الجائزة الكثر تشريفا في مجاالت :السالم ،والدب ،والفيزياء ،والكيمياء ،والطب،
ُّ
السويد.
ً
وقد حصل على جائزة نوبل منذ عام 1966م ،وحتى يومنا هذا  12إسرائيليا ،في مختلف املجاالت ،وسوف
نتطرق للحديث عن قسم منهم.

 -1في المجال السياسي:
مناحم بيجن:
ولد في روسيا البيضاء ،في  16أغسطس عام 1913م ،ودرس فيها حتى املرحلة الثانوية ،ثم سافر إلى بولندا؛
لدراسة القانون في جامعة (وارسو).
وفي عام 1939م ،ترأس بيجن منظمة (بيتار) اليهودية البولندية ،ومن هنا بدأ نشاطه السياس ي اليهودي.
ً
وقد انتخب بيجن للكنيست عام 1949م ،وفي عام1973م ،انتخب رئيسا لحزب الليكود ،وفيي عام 1977م،
أصبح سادس رئيس حكومة إسرائيلي.
أما جائزة نوبل للسالم؛ فقد حصل عليها بيجن عام 1978م ،مناصفة مع أنور السادات؛ لتوقيعه أول معاهدة
سالم مع دولة عربية.
ً
وقد توفي مناحم بيجن عن عمر يناهز  78عاما ،بعد صراع طويل مع املرض ،وكان ذلك عام 1992م.

 شمعون بيرس:
ً
ولد في  2أغسطس عام 1923م ،وتوفي في  28سبتمبر عام 2016م ،كان سياسيا ،وشخصية عامة؛ إذ شغل
منصب رئيس الدولة من  15يوليو عام 2007م ،وحتى  24يوليو عام 2014م ،كما تولى رئاسة وزراء إسرائيل
مرتين :الفترة الولى :من عام 1984م إلى عام 1986م ،والثانية لسبعة أشهر :بين عامي 1995م و1996م .بعد
اغتيال إسحق رابين.
ً
ً
ً
وقد انخرط بيرس مبكرا في الشأن العسكري ،وعين مديرا عاما في وزارة الدفاع اإلسرائيلية وعمره  29عاما.
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ً
ً
كما شارك في تأسيس مجموعة من الحزاب ،وكان رئيسا لحزب العمل لطول مدة؛ إذ بلغت  15عاما ،من
ً
ً
1977م حتى 1992م .وكان عضوا في البرملان اإلسرائيلي (الكنيست) ملدة  5عقود ،متقلدا وزارات ومناصب عليا
عديدة في الدولة.
وبيرس أحد مهندس ي املفاوضات مع الفلسطينيين ،ومع الردن ،وقد حصل على جائزة نوبل للسالم
عام  1994م ،مع كل من ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية ،وشيمون بيريز وزير خارجيته؛ لدوره
الريادي في اتفاقية أوسلو للسالم .

 إسحاق رابين:
ولد في  1آذار عام 1922م ،في القدس ،وبعد عام من مولده انتقلت عائلته إلى تل أبيب ،وقد درس رابين في
املدرسة الزراعية اليهودية (كادوري) ،وتخرج فيها بامتياز.
ً
ً
ْ
وانتخب عقب تقاعده من الجيش اإلسرائيلي رئيسا لحزب العمل ،ورئيسا للوزراء.
وقد تقلد رابين منصب رئيس الوزراء فترتين :الولى :من عام  1974م إلى عام 1977م ،والثانية :من عام 1992م،
حيث انتهت بإطالق النار عليه في  4نوفمبر عام 1995م؛ ليكون رئيس الوزراء الوحيد الذي اغتيل .
وأما جائزة نوبل؛ فقد نالها عام 1994م ،في مجال السالم؛ ملحادثات السالم التي أنتجت اتفاق أوسلو.

 -2في مجال الكيمياء:

 أريه وارشيل:
هو بروفسور إسرائيلي – أمريكي ،برع في مجال الكيمياء ،والكيمياء الحيوية ،في جامعة جنوب كاليفورنيا ،وهو
متزوج ولديه ابنتان .
ولد أريه وارشيل عام 1940م ،في كيبوتس (سده نيحوم) ،وتعلم في التخنيون ،في معهد فايتسمن ،وتخصص
في موضوع الكيمياء ،في التخنيون ،عام 1966م ،وحصل على شهادة امتياز في اللقب الول في مجال اختصاصه.
كما حصل على منحة تفوق؛ من أجل إنهاء لقبه الثاني والدكتوراه؛ فسافر إلى جنوب كاليفورنيا إلكمال
تعليمه ،والحصول على الدكتوراه.
ً
وفي عام 2009م ،اختير عضوا في منظمة العلوم في الواليات املتحدة ،وفي عام  2013م ،فاز بجائزة نوبل؛
لتطويره نماذج متعددة النطاقات لنظمة كيميائية معقدة.
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 أهارون تشيخانوفير:
ولد عام 1947م ،في حيفا ،وحصل على شهادة املاجستير في العلوم ،من مدرسة (هداسه الطبية) ،وحصل على
ً
ً
ً
شهادة الدكتوراه ،من التخنيون بحيفا ،عام 1982م ،وعاد إليها فيما بعد؛ ليعمل مدرسا ،وباحثا حاليا.
فاز بجائزة نوبل مع العاملين :افرام هيرشكو ،واروين روز ،للعام  2004م ،عن أعمالهم حول تحول
البروتينات.,وتفتتها ،وأوضحت الكاديمية امللكية السويدية للعلوم في بيانها ،أن اختيار الباحثين الثالثة قد
صدر؛ الكتشافهم في مطلع الثمانينيات (إحدى أهم العمليات الدورية في الخلية ،وهي تحول البروتين وتفتته) .

 افرام هيرشكو:
هو باحث إسرائيلي ،وكيميائي ،ولد في املهجر عام 1937م ,وهاجر مع والده إلى إسرائيل عام 1950م ،وحصل
ً
على شهادة في الطب ،وعلى الدكتوراه ،من الجامعة العبرية ،عام 1969م ،ويعمل حاليا بوظيفة بروفيسور
ملحق في جامعة نيويورك.
وقد فاز بجائزة نوبل للكيمياء مع العاملين :اهارون تشيخانوفير ،واروين روز ،للعام  2004م ،عن أعمالهم
حول تحول البروتينات.,وتفتتها ،وأوضحت الكاديمية امللكية السويدية للعلوم في بيانها ،أن اختيار الباحثين
الثالثة قد صدر؛ الكتشافهم في مطلع الثمانينيات (إحدى أهم العمليات الدورية في الخلية ،وهي تحول
البروتين وتفتته) .

 عادا يونات:
كيميائية ،وعاملة أحياء إسرائيلية ,ولدت عام 1939م ،وأكملت تعليمها العالي في الجامعة العبرية ،في القدس،
ً
وتعمل حاليا أستاذة جامعية ،في جامعه شيكاغو ،ومعهد وايزمن .
وقد حصلت على جائزة نوبل في الكيمياء للعام  2009م؛ لدراستها على البنية الوظيفية للريبوسومات ،وهي
عضيات الخاليا الحية حيث تنتج البروتينات ،وتساعد في تطوير املضادات الحيوية.
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 مايكل لويت:
عالم أمريكي ،بريطاني ،إسرائيلي ،ولد عام 1947م ،وهو عالم في الفيزياء الحيوية ،وبروفيسور في علم الحياء
الهيكلي ،في جامعة ستارفورد ،وهو يعمل في مجال البحاث البيولوجية الحاسوبية .
وقد حصل على جائزة نوبل للكيمياء عام 2013م ،مع العالم وارييه وارشيل؛ على تطوير نماذج متعددة
القياسات لألنظمة الكيميائية املعقدة.

 دانيال شختمان :
عالم وكيميائي ،إسرائيلي ،ولد في تل أبيب عام 1941م ,و حصل على درجة الدكتوراه في علم املواد ،في
ً
التخنيون ،عام 1972م ،ويعمل أستاذا في علم املواد ،في جامعة والية (ايوا) ،ورئيس قسم التنمية واإلرشاد في
جامعة حيفا.
وقد حصل على جائزة نوبل في الكيمياء لعام  2011م؛ عن اكتشافاته في مجال أشباه البلورات ،واملقصود
ً
بشبه البلورة :شكل منتظم ،وغير دوري ،وهي تشكل أنماطا تغطي كل الحيز دون فراغات ،ولكنها تفتقر إلى
التماثل االنتقالي.

 -3في مجال االقتصاد:
 روبرت جون أومان:
هو رياضياتي ،إسرائيلي ،أمريكي ,ولد عام 1930م ،في أملانيا ،لسرة يهودية أرثوذكسية ,وحصل على درجة
البكالوريوس من كلية نيويورك ،ومن ثم التحق بجامعة ماساتشوستس للدراسات ،وهو بروفيسور في مركز
الدراسات العقالنية ،في الجامعة العبرية ،في القدس.
وقد حصل عام 2005م ،على جائزة نوبل في االقتصاد؛ لعمله على الصراع ،والتعاون ،من خالل تحليل نظرية
اللعبة.
ً
ونظرية اللعبة (نظرية املباراة) :وسيلة من وسائل التحليل الرياض ي لحاالت تضارب املصالح؛ للوصول إلى
أفضل الخيارات املمكنة ،التخاذ القرار ،في ظل الظروف املعطاة؛ لجل الحصول على النتائج املرغوبة.
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 دانيال كانمان :
ولد في تل أبيب ،عام 1934م ،وقض ى سنوات الطفولة في باريس ،وكان والده رئيس البحاث الكيماوية في
مصنع كبير.
وقد حصل على أول لقب في العلوم ،تخصص علم نفس ،من الجامعة العبرية ،ومن ثم حصل على الدكتوراه،
من الواليات املتحدة.
وفي عام 2011م ،أضيف على قائمة املفكرين العامليين ،وقد نشر كتاب (التفكير والسرعة) ،الذي أصبح من
ً
أكثر الكتب مبيعا.
وقد حاز على جائزة نوبل لالقتصاد؛ بسبب نظرية االحتمال :وهي النظرية التي تدرس احتمال الحوادث
العشوائية ،واالحتماالت في عالم الرياضيين ،أعداد محصورة في املجال بين  0و  ،1تحدد احتمال حصول ،أو
عدم حصول حدث معين عشوائي ،أي غير مؤكد.

 -4في مجال األدب:
 شموئيل يوسف عجنون:
ولد عام  1888م ،في مدينة بوتشاتش ،بمحافظة غاليتسيا ،جنوبي أوكرانيا ،وتلقى التعليم الساس ي من أهله،
ولم يسجل في أية مدرسة ،وعندما كان في الثامنة من عمره ،تمكن من الكتابة بلغتي اليديشية والعبرية ،وعندما
بلغ الـ 15من عمره ،نشر أول قصيدة له باليديشية ،وفي العام التالي ،نشر أول قصيدة بالعبرية ،وفي الفترة بين
ً
عامي1906م ،و1907م ،عمل مساعدا ملحرر الصحيفة اليهودية البولندية ،باللغة اليديشية (املوقظ
اليهودي).
ً
وقد هاجر عجنون إلى فلسطين عام 1907م ،وعاش في يافا ،والقدس ،حيث غير أسلوب حياته ،وصار علمانيا
لفترة معينة ،ولكنه اعتنق أسلوب الحياة الديني من جديد ،في فترة الحقة ،وهاجر فيما بعد عجنون إلى أملانيا؛
حيث بدأ بالكتابات هناك ,وفي عام 1924م ،قرر العودة إلى القدس؛ حيث استقر ،وأمض ى سائر حياته.
ونشر عجنون أشهر رواياته في الفترة الواقعة بين 1931م ،و1945م ،وهي :طلعة العروس ,وحكاية بسيطة,
وأمس وأول أمس العشرين.
وقد حصل عجنون على جائزة نوبل لألدب؛ ملساهمته في نشر )فن السرد املميز بعمق مع زخارف من حياة
الشعب اليهودي).
وتوفي عجنون في القدس ،في  17فبراير 1970م ،وترك وراءه مخطوطات كثيرة كاد ينشرها؛ فاعتنت ابنته،
أموناه يارون ،بتحريرها ،ونشرها ،حيث زاد عدد كتبه الصادرة بعد وفاته ،على ما نشره في حياته.
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مبدعون ومشهورون في مجال األدب والشعر
توفيق زياد (1994م – 1929م):
شاعر ،وكاتب ،وسياس ي ،ولد في مدينة الناصرة ،في  7أيار عام 1929م ،ودرس في مدينته ،ثم سافر إلى موسكو؛
لدراسة الدب الروس ي ،فعمل على ترجمة أعمال أدبية روسية عديدة ،باإلضافة إلى بعض أعمال الشاعر
ً
ً
التركي ناظم حكمت ،الذي يعد واحدا من أهم الشعراء ،وفيما بعد ،أصبح عضوا للكنيست اإلسرائيلي ،لكثر
ً
ً
من فترة انتخابية ،ممثال عن حزب راكاح ،كما أنه كان رئيسا لبلدية الناصرة حتى وفاته.
وتعد قصيدة (أشد على أياديكم) ،التي نشرها توفيق في عام 1966م ،من أشهر أعماله الدبية الشعرية ،ومنها
كذلك :شيوعيون ،وكلمات مقاتلة ،وعمان في أيلول ،وسمر في السجن ،والسكر املر ،وتهليلة املوت ،ومن
أعماله النثرية :دراسة عن الدب الشعبي ،ويوميات نصراوي في الساحة الحمراء ،وصور من الدب الشعبي
الفلسطيني ،وحكايات فلكلورية باسم حال الدنيا.
وقد كانت وفاته في  5أيلول عام 1994م ،في حادث طرق مروع ،أثناء توجهه إلى أريحا؛ الستقباله الرئيس ياسر
عرفات ،بعد اتفاقيات أوسلو.

نعومي شيمر(1930م – 2004م):
ولدت نعومي شيمر (امرأة املوسيقى اإلسرائيلية) ،عام 1930م ،في الجليل (بحيرة طبريا) ،في شمال إسرائيل
وقد عرفت في سن مبكرة بقدرات موسيقية متفوقة؛ فأرسلت للدراسة في أكاديمية املوسيقى ،في تل أبيب،
وأورشليم ،وبعد عودتها إلى الكيبوتس ،بدأت بتأليف أغانيتها الولى ،وتلحينها .
بدأت في مستهل الخمسينيات بشغل تأليف املوسيقى ،ومن ثم دعيت لتأليف الغاني لفرقة (البصل الخضر)،
ً
التي كانت آنذاك من أكثر فرق املوسيقى شعبية في الدولة الصغيرة ،وقد شكل التعاون مع الفرقة قفزة نوعية،
ومهد الطريق لتحقيق النجاح.
وقد أصبحت فيما بعد أبرز شاعرة لألغاني في إسرائيل ،وكان أفضل مطربي الدولة يغنون أغانيها ،وفي عام
1967م ،كتبت شيمر الغنية (أورشليم من الذهب) ،بتوقيت ممتاز مع النصر الكبير ،في حرب اليام الستة،
ً
ً
فأصبحت نشيدا وطنيا.
واستمرت شيمر في تأليف الغاني ،طوال مسيرتها ،التي استمرت حتى عام 2000م ،فكتبت مئات الغاني،
معظمها من الكالسيكية اإلسرائيلية الحقيقية.
وبذلك ،تعد شيمر عالمة بارزة مبدعة في دولة إسرائيل ،بل إنها أساس موسيقي لي إسرائيلي ،بأغانيها،
وقد توفيت عام 2004م.
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ليئة غولدبرق (1970م – 1911م):
شاعرة ،وأديبة ،وصحفية ،ومترجمة ،ولدت في كنيجسبرج ،في بروسيا الشرقية ،في 29أيار عام 1911م ،ودرست في مدارس أملانيا,
وفي عام 1933م ،حصلت على الدكتوراه ،من جامعة بون ،ومن ثم هاجرت إلى فلسطين عام 1935م،وانضمت إلى العمل في
صحيفة (دافار) ،حيث نشرت مقاالت نقدية في الدب والفن ,وترأست تحرير مجلة لألطفال.
وفي الفترة الواقعة بين عام 1944م1951 ،م ،كانت ليئة عضوة في هيئة تحرير ( על המשמר عل هامشر) ،وفي عام 1951م،
ً
ً
عينت مدرسا لألدب في الجامعة العبرية بالقدس ،وفي عام 1963م ،أصبحت أستاذا في الدب املقارن ،وفي العوام ما بين 1958م،
و1962م ،أسست مجلة لطفال املهجر ،تصدر كل شهرين ،كانت تسمى (אורות קטנים أضواء صغيرة).
وقد حازت على جائزة روبين عام 1949م؛ عن كتابها (על הפריחה عن االزدهار) ،ولها قصائد عن الطبيعة ،والوطن ،ووصف
املدينة ،وقصائد لألطفال ,ولها خواطر عديدة.
ً
ً
ً
ويعد أسلوب ليئة أسلوبا جماليا -ثقافيا؛ فلغتها بسيطة ودارجة إلى حد ما ،وقصائدها مفعمة بالتصوير ،الذي يضج بألوان
الشعور الداخلي اإلنساني.
ً
ً
ومن دواوينها  :העיר והכפר (املدينة والقرية) ,ברק בבוקר (برق في الصباح) ,מוקדם ומאוחר (عاجال وآجال ) ,צריף קטן
(كوخ صغير).
ومن أعمالها النثرية :מביתי הישן (من منزلي القديم) ,והוא האור (وهو النور)  ,הרפתקה במדבר (مغامرة في الصحراء)،
בנים ,בנות ,בובות (أوالد  ,بنات ,دمى) .
وقد توفيت ليئة في القدس ،في  15يناير عام 1970م ،ومنحت بعد وفاتها ،جائزة إسرائيل لألدب.

فاروق مواس ي:
ولد في باقة الغربية ،في  11أكتوبر عام 1941م ،وبدأ تعليمه بالقرآن؛ إذ عرف منذ يفاعته بحفظ كثير من السور القرآنية،
ً
ً
محاضرا
والتراتيل الدينية ،وأنهى دراسته الثانوية في مدينته ،عام 1959م ،وعين معل ًما في شباط عام 1961م ،ويعمل حاليا
في كلية القاسمي في باقة الغربية ،وفي عام 2007م ،حصل على لقب (محاضر كبير أ) (درجة أولى) ،وفي  27آذار عام 2011م،
حصل على درجة الستاذية (بروفيسور).
ً
ً
ً
عضوا في
وعضوا في دائرة الدب (املمثل العربي في املجلس الشعبي) ،كما كان
عضوا في املجلس الشعبي للثقافة والفنون،
كان
ً
وعضوا في مجلس الكتابً ،
بدءا من عام  1992م ،وحتى عام 2000م ،أما اليوم؛ فهو عضو
القسم العربي ملجلس الثقافة،
املجلس الشعبي لدب الطفال في إسرائيل.
وقد شغل مواس ي منصب رئيس رابطة الكتاب العرب ،ضمن اتحاد رابطات الكتاب في البالد1982( ،م – 1995م) ،وكان املمثل
العربي الوحيد في اإلدارة العامة .كما شغل منصب نائب الرئيس في اتحاد الكتاب العرب1980( ،م – 1993م) ،وذلك بعد
تأسيسه.
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ً
وفضال عن ذلك ،فقد شغل مواس ي ً
بدءا من عام  2003م ،منصب نائب رئيس نقابة الكتاب على اختالف لغاتهم ،أما في مجال
ً
عضوا
التحرير؛ فقد اختير ليكون رئيس تحرير مجلة (مشاوير)  -مجلة رابطة الكتاب العرب – من 1978م ،وحتى 1980م ،وكان

ً
وعضوا في مجلس تحرير مجلة ( ،)48وعضو تحرير املجلة العبرية:
في هيئة تحرير مجلة (الجديد) ،من 1990م ،وحتى 1993م،

(غاغ( )גג) ،وهو أحد أعضاء أسرة التحرير في مجلة (مواقف) ،وعضو هيئة تحرير مجلة (جامعة) ،وعضو هيئة تحرير مجلة
(املجمع).
وقد فاز مواس ي بجائزة التفرغ لإلبداع من وزارة الثقافة ،عام 1989م ،ثم ثانية في عام  2005م،كما حصل على جائزة توفيق زياد،
للعام 2001م.
ومن الجدير ذكره ،أن مواس ي كان قد فاز في مسابقة القرآن ،وحصل على لقب (حافظ القرآن) ،عام 1967م.
ومن مؤلفاته :في انتظار القطار ،والخروج من النهر ،والرؤيا واإلشعاع ،ودراسات في الشعر الفلسطيني ،وأمام املرآة ،وأقواس من
سيرتــي الذاتيــة ،وحوارات كانت مع ــي ،وأستاذ قد الدنيا ،ومكتبة الشعب ،والجديد في قواعد اللغة العربية (  4كتب معدة للطالب
الثانويين)  ،ودروس في النحو والصرف ,ودروس تطبيقية في النحو واإلعراب ،واملرشد في تدريس قواعد اللغة العربية للمرحلتين:
اإلعدادية والثانوية( ،باالشتراك مع مؤلفين آخرين).
ومن الالفت لالنتباه ،أن بعض أشعاره قد ترجمت إلى بعض اللغات ،وأبرز ما صدر منها( :الحزان التي لم تفهم) ،بالعبرية.

سامي ميخائيل :
ولد الروائي العراقي سامي ميخائيل في بغداد ،عام  1926م ،في حي البتاوين ،من الطائفة اليهودية ،وتلقى دراسته االبتدائية في
املدرسة الوطنية ،القريبة من سوق الغزل ،وأكمل الثانوية في مدرسة شماس ،وتلقى الدروس العلمية فيها باللغة اإلنكليزية،
على أيدي أساتذة بريطانيين ،أما اللغة العربية؛ فكانت على يد الراحل حسين مروه ،والشاعر والديب محمد شرارة ،وبعد
تخرجه من الثانوية ،التحق بكلية الهندسة الهلية ،التي أسسها المريكان في بغداد ،ولكن ،وبسبب التوتر في العالقات
ً
العراقية – البريطانية ،أغلقت هذه الكلية عام 1946م؛ ما أدى به إلى ترك التعليم ،وهو بعمر العشرين عاما.
وقد بدأ الكتابة في صحيفة (الوطن) ،لصاحبها عزيز شريف ،وعمل في تنظيمات نقابة الخياطين واإلسكافيين والطلبة.
وانتقل إلى إسرائيل عام 1949م ،وعمل في صحيفة(االتحاد) ،في حيفا ،عام 1952م ،مع الكاتب الفلسطيني أميل حبيبي ،ثم
تفرغ للكتابة ,و عمل في صحيفة (هارتس).
وقد حصل على جوائز عديدة ،منها جائزة برلين عن كتابات لألطفال ،كما ترجمت رواياته إلى لغات عديدة ,ويشغل اآلن
منصب رئيس جمعية حقوق املواطن اإلسرائيلي .
ويعد سامي ميخائيل من أشهر الروائيين اليهود من أصل عراقي ،ممن كتبوا بالعبرية ,ويشكل الحنين إلى الوطن الصلي أبرز
املشاعر؛ فرواية ( عايدة) بمثابة بغداد التسعينيات ،حيث تفاعل الثقافات العربية والعبرية ،وتوسع رقعة الحوار بين
أبناء شعوب املنطقة.
كما أصدر الروائي سامي ميخائيل كثيرا من الروايات ،التي تجسد هذه الثقافة ،منها :املعابر (عام 1950م) ،ومتساوون،
ومتساوون أكثر ،و عائد إلى حيفا (عام1969م) ،وحمائم الطرف الغر ،وعاصفة بين النخيل (عام 1975م) ،وحب بين النخيل
ً
(عام 1990م) ،والجناح الثالث (عام 2000م) ،وحفنة من التراب ،ولجوء ،واملاء يعانق املاء ،وأخيرا فيكتوريا.
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وقد أطلق على ابنته؛ لحبه نخيل العراق اسم (نخلة דקלה) ،وكذلك أطلقها على إحدى رواياته؛ لتعلقه بوطنه الم العراق
وهي (حب بين النخيل) .

محمد علي طه :
قاص ،وروائي ،ومسرحي ،وكاتب مقالة ساخرة ،وهو كاتب بارز من كتاب القصة القصيرة املحلية ،ولد عام 1941م ،في قرية
ميعار(املهجرة) في الجليل ،وأنهى دراسته االبتدائية في قرية كابول ،والثانوية في ثانوية كفر ياسيف ،عام 1960م ،ودرس الدب
العربي ،والتاريخ ،في جامعة حيفا ،وحصل على اللقب الجامعي الول ،عام 1967م ،وعمل مدرسا ً لألدب العربي في الكليَّة
األرثوذكسية العربية بحيفا لم َّدة  25عاما ً.
صة القصيرة :لكي تشرق ال َّ
شمس ،وسالما ً وتحيَّة ،وجسر على ال َّنهر الحزين ،وعائد
ومن مؤلَّفاته في مجال الق َّ
الميعاري يبيع المناقيش في تل َّ
الزعتر ،ووردة لعيني حفيظة ،وعائد وحفيظة ،ويكون في الزمن اآلتي ،والنخلة
المائلة ،والولد الَّذي قطف ال َّ
الربيع ،والشبان ال يفكرون
صفا  ،11والعسل البري ،وفي مديح َّ
شمس ،وبير ال َّ
بالموت.
وفي مجال قصص األطفال  :ليلى الحمراء (تعريب إبداعي) ،وفرخ البط القبيح (تعريب إبداعي) ،وبنيكيو
(تعريب إبداعي) ،وسندريال (تعريب إبداعي) ،واألميرة رشا ،وملك الفواكه ،والحفلة الكبيرة ،وماذا قالت
الطيور؟ والعصفورة العجيبة.
ومن أشهر رواياته :سيرة بني بلوط.
أما في مجال المقالة؛ فمنها :مناقيش ،وبالعربي الفصيح ،وتباشير الفجر اآلتي،وفسحة في حقل أخضر ،والباقون
بيننا ،وعلى الضفة األخرى.
ومن مسرحياته :حوض النَّعنع ،وإضراب مفتوح،وفساتين ،ويا هيك يا بالش ،وسواق أخو أخته.

عاموس عوز :
ولد في  4أيار عام 1939م ،باسم عاموس كالوزنز ،وهو كاتب ،وروائي ،وصحفي ،إسرائيلي ،كما أنه بروفيسور في الدب في جامعة
بنغوريون في بئر السبع .
ويعد عاموس عوز ،منذ العام 1967م ،من أبرز الدعاة واملؤيدين لحل الدولتين؛ لحل الصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي.
وقد حاز على عدد من الجوائز ،من بينها :وسام الفنون واآلداب ،برتبة ضابط ،في فرنسا عام 1984م ,وجائزة فرانكفورت للسالم
عام 1992م ،ووسام الشرف من الرئيس الفرنس ي جاك شيراك عام 1997م،
وجائزة أمير أستورياس لآلداب في إسبانيا عام 2007م.
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اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר
ويميل عوز في إنتاجه الدبي ،إلى وصف أبطاله بصورة واقعية ،مع ميل إلى السخرية؛ فقد جاء تناوله موضوع (الكيبوتس)
ً
مصحوبا بنوع من النقد الذاتي.
ومن أشهر رواياته (عزيزي ميخائيل) ،التي صدرت عام 1968م ،وترجمت إلى حوالي  30لغة ،من بينها العربية.
وعاموس عوز واحد من الدباء القليلين الذين أجريت عليهم أبحاث ودراسات غزيرة؛ المر الذي جعل جامعة بن غوريون في
ً
ً
النقب ،تنش ئ أرشيفا خاصا له ،وإلنتاجه الدبي.

صالح الزيادنة :
ً
ً
ولد في  16أكتوبر عام 1955م ،في بادية النقب الشمالي ،وهو أول من نظم شعرا في الجنوب ،وأول من كتب شعرا عن
رهط ،وتغنى بحبها ،وأمجادها ،وعبر عن حبه الشديد لها ،ولهلها ،وللجنوب بأسره ،كما يتجلى ذلك في قصيدة (يا رهط) ،و (زهرة
الجنوب) ،و(متى) ،و(أغنية جنوبية) ،وغيرها.
وقد امتاز الزيادنة بحبه املطالعة؛ فقد قرأ مؤلفات ملعظم الدباء والشعراء والكتاب ،وتحتوي مكتبته الخاصة على ما
يزيد عن ألف كتاب ومجلد ،أغلبها في الدب العربي :قديمه ،وحديثه ،وفي الشعر ،والدراسات الدبية ،وتاريخ الدب ،واللغة
العربية ،إضافة إلى الكتب التي تعنى بموضوع التراث الشعبي.
ونشر الزيادنة نتاجه الفكري في الصحف واملجالت ،من مثل :السبوع العربي ،وأخبار النقب ،وبانوراما ،وكل العرب،
والصنارة ،واملنبر ،وصوت الحق والحرية ،وامليثاق ،والرسالة ،والحدث.
ً
وفضال عن ذلك ،فقد حرر الزاوية الدبية ،والتصحيح اللغوي ،في صحيفة السبوع العربي مدة عامين (1993م-
1994م) ،وحرر الزاوية الدبية ،في صحيفة الرسالة ،في الفترة (1996م – 1999م).
ومن مؤلفاته :جمر ورماد (مجموعة شعرية)( ،عام 1992م) ،وقافلة على الطريق ،ومن كل واد عصا ،وفي مهب الريح
(كتاب يحتوي على مقاالت كتبها كتاب وشعراء حول كتبي) ،و(أخرى كتبتها حول كتبهم)( ،حزيران 2013م).
وقد فاز الزيادنة بجائزة اإلبداع والتفرغ لألدب ،لعام 2002م  2003 -م ،من دائرة الثقافة العربية ،في وزارة املعارف
ً
والثقافة ،وانتخب عضوا في اللجنة االستشارية لدب الطفال في البالد ،في منتصف تموز عام 2008م ،لثالث سنوات متتالية،
كما نال شهادة عضوية شرف ،من مركز السنابل للتراث الفلسطيني ،وحصل على شهادة تقدير ،من وزير العلوم والثقافة
والرياضة ،على مساهمته في إنجاح املهرجان الثقافي والفني ،الذي أقيم في رهط ،بتاريخ 2008 / 8 / 23م ،وفي عام 2017م،
شبيبة ،في راهط ،ضمن برنامج إدارة المجتمع وال َّ
انتخب عزيز ال َّ
شبيبة ،في لواء الجنوب.
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