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توزّع مجا ًن ا

كذبة إسمها "الوضع الراهن" يف القدس
جواد بولس
قد يتحول تاريخ الثالثني من آب املاضي إلى واحد من أيام فلسطني
ً
طويل كي
املشهودة في العصر احلديث .وعلى الرغم من أننا سننتظر
نتحقق مما ستفضي إليه نتائج حتقيقات النائب العام الفلسطيني،
الدكتور أحمد براك ،في الشكوى التي قدمها إليه عدد من الشخصيات
الوطنية املعنوية واالعتبارية املسيحية ،تبقى هذه السابقة ،أي اتهام
قيادة الكنيسة األرثوذكسية في القدس ،ممثلة برئيسها ثيوفيلوس
وأعضاء مجمعه وأعوانهم ومستشاريهم ،خطو ًة تصويبية ً
هامة أسهمت
ولو بقليل في إخراج قضية تسريب أوقاف هذه الكنيسة من غابات «املطر
األسود اليوناني الكنسي» وكشفها كنزيف فلسطيني موجع آن األوان أن
تواجه دماءه مبسؤولية جماعية وطنية ووحدة مسيحية جامعة ،ويعاقب
ً
شريكا أو متعاو ًنا أو متواطئًا فيما
كل من كان مسب ًبا أو مستفيدً ا أو
أسميته»مذبحة أراضي فلسطني املسيحية» املستمرة.
من الالفت أن تقدمي الشكوى وما اشتملته من وثائق ومعطيات حول عدة
صفقات بيع جلهات غريبة قد استحوذ على مساحات إخبارية ملحوظة
في فلسطني وخارجها ،كما وأثارت تفاصيل ما نشر من معلومات حول
أطراف التعاقد املستفيدة من تلك البيوعات حم ّية العديدين من أبناء
فلسطني البررة وقسم من مؤسساتها النقابية واملدنية الهامة ،وقد نعتبر
بيان نقابة احملامني الفلسطينيني من أبرز وأهم تلك البيانات وذلك ليس
صادرا عن نقابة لها مكانتها ووزنها االعتباريني وصاحبة العالقة
بكونه
ً
املهنية في موضوع الشكوى القضائية ،بل إضافة على ذلك ،بسبب
مضمون البيان الواضح واحلازم والذي ال ميكن إغفال روحه من اليوم
فصاعدً ا.
فموقف نقابة محامي فلسطني ،بكل أطيافها ،حول الوقف األرثوذكسي
في املدينة املقدسة يؤكد بأننا «أمام قضية وطنية خطيرة وهي ليست


نتقدم بأحر التهاني القلبية

 ر ـ زط
بمناسبة الترقية وحصولك على منصب
مفتشة المستشارين في وزارة المعارف
لواء حيفا.
الف مبروك
دمت ذخرا وفخرا لنا
الزوج والاولاد

مجرد مسألة كنسية بل هي جزء من وطن» وبعد ذلك التأكيد الضروري
والتشخيص الثمني تعلن النقابة «أن ما قام به البطريرك ثيوفيلوس
ومساسا
مساسا باحلقوق املوروثة واملصانة
وأعضاء املجمع خاصته يشكل
ً
ً
جزءا
بالهوية الوطنية الفلسطينية ،فاألوقاف املسيحية واإلسالمية تشكل ً
ً
وأصيل من ترابنا وأرضنا وتاريخنا وهويتنا وأن التفريط بها يرقى
مهما
ً
إلى درجة اخليانة العظمى» .أوجزوا وقطعوا على كل العابثني واملتلعثمني
واملهملني واملغرضني طرق النفاق والتضليل واملهانة.
على الرغم مما أحرزته هذه املسألة من استنفار لقوى جديدة وضمها إلى
صفوف من يحاولون منذ سنوات طويلة كشف مخطط اإلجهاز الكبير
على أمالك الكنيسة األرثوذكسية في داخل إسرائيل وفي فلسطني
ومحاوالتهم الحباطه ،ما زلنا نلحظ غياب االهتمام املقنع في األوساط
الشعبية واملؤسساتية املؤثرة وبني القادة والسياسيني امللزمني بالدفاع عن
املصلحة الوطنية ،وذلك على الرغم من حتذيراتنا املتكررة أن الشركاء
في تلك املؤامرة الكبرى يندفعون بشهوتني ال تعرفان الرحمة وال املهادنة
وال الشبع ،فبعضهم متخصص باالنقضاض على ما يعتبرونه مساحات
استراتيجية تقع ضمن دوائر املصالح «احلمراء» للقيمني على تنفيذ
سياسة االستيطان الصهيوني التنيني اجلشع ،خاصة في حدود القدس
الكبرى واملناطق ذات اخلصوصية التاريخية ،وآخرون يلهثون وراء
شهواتهم املادية اخلنازيرية ،التي ال يردعها ضمير إنساني.
قد يكون اجلهل الشعبي مبعطيات مسلسل التفريط في الكنيسة
األرثوذكسية أحد أسباب ضعف املؤازة املرغوبة ،وقد يكون يأس
«الكمشة» العربية املسيحية الصغيرة وراء عدم حترك هذه األقلية
املأمول ،مع أننا شهدنا في هذه اجلولة تصاعدً ا في عدد األصوات
املسيحية املعارضة والشاجبة ملا يحدث وفي طليعتها ما قرأناه من
بيانات أجمعت على اصدارها معظم املجالس التمثيلية األرثوذكسية في
القرى واملدن الفلسطينية وتضمنت موق ًفا يطالب
العموم بضرورة مقاطعة ثيوفيلوس ورجاالته
وعدم استقبالهم في كنائسنا وفي مجالسنا وفي
حواضرنا.
لقد شكلت هذه «النهيضة» مشهدً ا نضال ًيا وطن ًيا
ومسيح ًيا ّ
مبش ًرا ال لبس فيه وال خدوش عليه
وخلقت كذلك ً
حالة مدنية ورعوية تفيض مبشاعر
العزة والتفاؤل ،مما دعانا لالستغراب من سبب
إصدار «بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس»
ً
مشتركا ال ينسجم مع تلك املواقف السائدة
بيا ًنا
وخارجا عن اإلجماع األرثوذكسي العربي الواسع.
ً
مشكلتي مع البيان تبدأ بشكله وتنتهي
مبضامينه املمغمغة واملهادنة ،فلقد استهلوه
بحكمة استلهموها من كتاب «أشعياء» إذ
تعظنا» تعلموا فعل اخلير .أطلبوا احلق ،أنصفوا
املظلوم» وقد كان أولى بهم توجيه تلك النصائح
إلى زميلهم ثيوفيلوس فهو الذي نسي حكمة»
أشعياء» ،وهو املتهم األول في قضايا بيع
عقارات الكنيسة األرثوذكسية ،وبدل أن يفعلوا
ذلك وجدنا اسمه يتصدر قائمة املوقعني على
البيان ومن وراءه اصطفت تواقيع باقي البطاركة
ورؤساء الكنائس ،في صورة دفعت كثيرين
للتساؤل واالستهجان ال سيما من أولئك الذين
لهم في تاريخ النضال الوطني أقساط ،ولكنائسهم
مساهمات مميزة في الذود عن التراب الفلسطيني
ووقفات مشهودة ضد سياسات إسرائيل القمعية
وخاصة االستيطانية.
يبدأ النص معلنًا «نحن رؤساء الكنائس في
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القدس نلجأ اليوم إلى إصدار بيان عام يعبر عن قلقنا بشأن انتهاكات
الوضع الراهن (الستاتيكو) الذي يحكم املواقع املقدسة ويضمن حقوق
الكنائس وامتيازاتها »..فمن هذا الكالم ال نفهم عن أي انتهاكات
يتحدثون وازاء أي مواقع مقدسة يبدون قلقهم ،وقد يتبادر إلى الذهن
أنهم يقصدون تلك االعتداءات اإلسرائيلية على املسجد األقصى ،فنحن
لم نسمع عن إعتداءات إسرائيلية رسمية جرت بحق مواقع مقدسة كنسية
مسيحية.
ثم ينتقلون بلغة ركيكة ومليئة بالتعابير واجلمل التي ميكن تفسيرها
على أوجه كثيرة ومتناقضة أحيا ًنا فيعلنون «..وفي ظل هذه األمور
فإننا نحن رؤساء الكنائس حازمون وموحدون في معارضتنا ألي عمل
تقوم به أي سلطة أو جهة تسعى لتقويض القوانني واالتفاقات واألنظمة
التي نظمت حياتنا على مدى قرون» .من هي تلك السلطة أو اجلهة
التي»يهددونها» بحزم ،إن كانت إسرائيل هي املقصودة فلماذا تنكروا
إلسمها ولم يشيروا إليه ولو بالترميز؟ أما اذا قصدوا غيرها ،وهذا وارد
وف ًقا للنص ،فهوياتهم كثيرة وهي تبدأ بالتصويب نحو النائب العام
الفلسطيني ،وتنتهي باملجالس الرعوية واملؤسسات الوطنية واملسيحية
في فلسطني وغيرها.
ويحاولون بعد ذلك التعاطي بارتباك وبطريقة غير مهنية ومحزنة مع
واحدة من أخطر القضايا الوطنية املتفاعلة في فلسطني ،وهي ما نسميه
مبؤامرة اإلجهاز على جميع ممتلكات الكنيسة وبضمنها عقارات البلدة
القدمية في القدس ،فيعلنون« »:ومبا أن هناك إجراءات أخرى تشكل
واضحا»«للوضع الراهن» فإن قرار احملكمة املركزية اإلسرائيلية في
خر ًقا
ً
قضية «باب اخلليل» ضد بطركية الروم األرثوذكس املقدسية نعتبره غير
دوما
عادل ..وهذه اإلجراءات هي اعتداءات على احلقوق التي ضمنها ً
الوضع الراهن (الستاتيكو) ».من كتب لهم ذلك البيان؟ وبأي لغة
أم فكروا؟ هل افترضوا ح ًقا بإن من سيقرأ هذه»الهراءات» سيصفق
لوطنيتهم املتلعثمة وانسانيتهم العرجاء؟ وهل بالتعبير عن»قلقهم»
احمللق سيرضون مسيحهم وأهل البالد؟ وهل قرأوا تعليل القاضية لقرارها
قبل أن يكتفوا بنعته «بالغير عادل» وهو قرار قضائي مفصلي وخطير
«يشرعن» عملية اغتصاب بابني من أبواب القدس،؟
لو قرأوا تفاصيل الرواية ،كما وردت في القرار وكما نعرفها ،ملا وافق
بعضهم على وضع توقيعه وراء أو مبعية اسم ثيوفيلوس ،وهو املسؤول
األول واألخير عن خسارة القضية وضياع تلك العقارات وغيرها.
كم كان أفضل لو لم يصدروا بيانهم وقد أنهوه بخفة غير مسؤولة بالدعوة
للتضامن مع قضاياهم العادلة وضمان عدم بذل أي محاوالت أخرى «من
أي جهة كانت» لتغيير الوضع الراهن ،فهم ال يقولون شيئًا يليق باحلدث،
وكأني بهم يصرون على إفهامنا بأن «سهامهم» مصوبة نحو أكثر من
جهة ،فإسرائيل قد تكون عندهم واحدة منها لكنها ليست املتهمة الوحيدة
باالعتداء على املواقع الكنسية ،فمن يا ترى غيرها هم املقصودون؟
أنصح املعنيني والبطاركة ورؤساء الكنائس في القدس مبراجعة مواقفهم
ً
سلبية ومغا ِلطة وسيبقى ،حتى لو
وبيانهم ألنه برأيي ،يتضمن مواقف
لم يكن ذلك مقصودً ا ،مجرد محاولة «لتنظيف» ثيوفيلوس ورجاالته
ومعاونيه مما فعلوه ويفعلونه في حق أوقاف املسيحيني وتراب الوطن.
فمن يغ ّير وضع العقارات املسيحية املقدسية التاريخي في فلسطني
هم رؤساء الكنيسة اليونانيون ومعاونوهم وعلى رأسهم «زميلكم»
ثيوفيلوس ،وال عالقة لتسريب هذه العقارات مبا أسميتموه على وجه
التعميم» وضعكم الراهن» بل هي طعنات في قلب مستقبل حلم/أمل
سيبقى اسمه «فلسطني» ومعركة عل بقاء ما تبقى من وجود فلسطيني
مسيحي كسيح؛ ألننا ،كما أعلنت بوضوح نقابة محامي فلسطني «نحن
اليوم أمام معركة وطنية بامتياز تتمثل بحماية أرض الوقف األرثوذكسي
وإننا في نقابة احملامني نقف ص ًفا واحدً ا مع كل املدافعني عن عروبة
فلسطني بأوقافها ومقدساتها وممتلكاتها في وجه املفرطني بها»..
هذا هو صوت احلق فمع من أنتم؟

مي را (شلهوب) فري وات (قسم اإلعالنات)
شربل الياس (تصميم)

وائل عوض (تصوير فوتوچرافي)

بريد إلكترونيhaifa.newspaper@gmail.com :

هاتف 048522822 :فاكس 048522767 :إعالنات0546481533 :
املقاالت املوقّعة ال تعبّر عن رأي التحرير .اإلعالنات على مسؤولية املعلنني.
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نتائج المباحثات بين األمانة العامة للمدارس األهلية الكنسية
وبين وزارة التربية والتعليم

أصدر املسؤول عن اجلباية واألنظمة في وزارة التربية
والتعليم ،احملامي جور روزنبلط ،تصاريح جباية لعام
 ،2018/2017ولعام  ،2019/2018ربط فيها جباية
األقساط بإقامة جلان أولياء أمور الطالب .وقد
أعلنت األمانة العامة للمدارس األهلية الكنسية من
طرفها عن توقيع اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم،
وذلك بعد مفاوضات دامت أكثر من عامني ،شملت
األقساط التعليمية وجلان األهالي وغيرها .و ُيعدّ
تنظيم األقساط وتوضيح العالقة املالية بني املدارس
والوزارة واألهالي ،وربط اجلباية بانتخاب جلان أولياء،
للمرة األولى في تاريخ املدارس األهلية الكنسية،
من أهم مطالب الرابطة القطرية كما ورد في بيانها
التأسيسي.
وأكد الدكتور بطرس منصور عضو األمانة العامة على
احلصول على تصاريح جباية للعام احلالي 2018/2017
وأعلن عن نية األمانة العامة متابعة التفاوض مع
الوزارة للحصول على نفس التصاريح للسنوات
القادمة.
وقد ع ّلقت الرابطة القطرية لألهالي في املدارس األهلية
الكنسية على ذلك اإلعالن ببيان جاء فيه« :إن هذا
األمر إن دل على شيء فهو يدل على أن األمانة العامة
قد أقرت بشكل نهائي طريقة حل أزمتها املادية ،وبدال
من جلب ميزانيات إضافية من الوزارة فقد فضلت
مسارا آخر وهو رفع وشرعنة اجلباية من األهالي للسنة
احلالية وللسنوات القادمة».
وحصلت الرابطة القطرية على نسخ من تصاريح
اجلباية جلميع املدارس األهلية ونشرتها على صفحتها

بالفيسبوك ،ومن دراسة أولية لهذه التصاريح ّ
تبي
تقسم في املراحل االبتدائية
للرابطة أن املدارس ّ
إلى دفعات إلزامية (השלמת שכר לימוד)
وتق ّرها الوزارة لتغطية احلصص التعليمية اإللزامية
والتكاليف اإلدارية ،وإلى دفعات اختيارية تشمل
ثالثة بنود وهي :خمس حصص إضافية (ضمن برنامج
التعليم االضافي  -תל"ן ،دفعات اختيارية (وتشمل
رحالت ،سلة ثقافية وما شابه) ،وخدمات إضافية
طواعية (רכישת שירותים מרצון).
كما أشارت الرابطة إلى أن مبلغ الدفعات اإللزامية
حتدد بحسب امليزانيات التي قدمتها املدارس للوزارة
أثناء املفاوضات .أما الدفعات االختيارية فهي مبالغ
قصوىُ ،تدد إما مبوافقة جلنة األهالي أو مبوافقة فردية
من كل ولي أمر .كما سمحت الوزارة للمدارس -
للسنة احلالية فقط  -بجباية مبلغ استثنائي (סעיף
חריגה) يتراوح ما بني  2000-300شيكل حسب طلب
املدرسة وحاجتها ،و ُيضاف إلى الدفعات اإللزامية
املذكورة أعاله ،مع التشديد على أنه ُيجبى ملرة وهو برنامج تعليم إضافي واختياري ،يعطى عند انتقال الطالب من مرحلة دراسية إلى
ابتداء من عام 2019/2018
واحدة ،ولن تتم جبايته
ً
إال إذا تقدمت املدارس باستئناف حتى نهاية شهر بعد انتهاء الدوام الدراسي العادي ،وال عالقة أخرى ،وال تتجاوز قيمته  2%من القسط
أيلول  .2017وترى الرابطة القطرية أن هذا املبلغ باهظ له مبواضيع التعليم األساسية .وأن الوزارة التعليمي ،أو  150شيكل كحد أقصى .ألن
ص ّرحت للمدارس األهلية الكنسية بجباية هذا الرسوم التي دفعها األهالي باعتبارها «دفعة
جدا ،ويستوجب اإليضاح والتفسير.

وتضيف الرابطة قولها عن املرحلة الثانوية ،إن
الدفعة اإللزامية تبلغ  49شيكل فقط ،وتغطي
التأمني الشخصي للطالب ،وهناك دفعة كبيرة
تُسمى תל"ן (תכנית לימודים נוספת)



 ا
الف مبروك الترقية وحصولك على منصب مفتشة المستشارين في
وزارة المعارف لواء حيفا .تستحقين و بجدارة على المثابره الدائمه
والاجتهاد .هنيئا لنا وفخورين بك .نسأل الل ّٰه ان يوفقك ويحميكي.

من خالاتك كامله ,جمله وسوسن
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املبلغ ،رغم أن معظم هذه املدارس ال تزود ذلك
البرنامج لطالبها! وبحسب منشور الوزارة إذا
كانت املدارس تنوي جباية هذا املبلغ فعليها
تقدمي برنامج شامل وكامل لألهالي ،حيث
يكون لهم حق اختيار هذه اخلدمة ،وبالتالي
الدفع مقابل احلصول عليها ،وال تستطيع أي
مدرسة أن تفرض على األهل تسديد أي من
الدفعات االختيارية.
وقال الدكتور منصور بهذا الصدد إن بعض
املدارس األهلية تعاني من عجز مالي قد
يصل بها إلى حافة اإلفالس إن لم تسمح
لها الوزارة جباية املبالغ «مبوجب حساباتها».
وع ّبرت الرابطة القطرية عن خشيتها من أن
املدارس تطمح إلى جباية املبلغ االستثنائي في
السنني القادمة أيضا ،إذ أن تصاريح اجلباية
صدرت نتيجة مباحثات متت بني األمانة العامة
والوزارة ،بعد أن طرحت كل مدرسة ميزانيتها
على طاولة الوزارة .وتقضي منظومة الوزارة
بأن التمويل الذي متنحه للمراحل االبتدائية
باإلضافة إلى القسط التعليمي اإللزامي
يغطي املصروفات في املرحلة االبتدائية.
وتُذ ّكر الرابطة بأن كافة املدارس في البالد
(حكومية وأهلية) حتصل على متويل بنسبة
 100%من الوزارة عن املراحل الثانوية
واحلضانات ،ولذا ال نرى أن املدارس احلكومية
تعاني من عجز مالي على الرغم من أنها ال
جتبي أية رسوم .وهذا بعكس املدارس األهلية
التي يعاني العديد منها عجزا ماليا كبيرا.
وهناك نقطة هامة أخرى لطاملا استفسر عنها
األهالي ،وهي موضوع رسوم التسجيل الذي
كانت جتبيه غالبية املدارس سنويا عن كل
طالب ،حتت اسم «رسوم خدمات» ،فقد مت
حسمه وال يوجد أي دفعة للتسجيل باستثناء

على حساب السنة القادمة» يجب أن تخصم
من الدفعات اإللزامية עלות השלמת שכר
לימוד لعام .2018/2017
كما أن املستند الذي كانت بعض املدارس
األهلية تطالب األهل بتوقيعه (كما حدث
في مدرسة راهبات الناصرة/حيفا أو في
مدرسة التيراسنطة – كرمليت/حيفا) كشرط
للتسجيل هو مستند غير قانوني ،حيث أن
تصاريح اجلباية تضمن حق املدارس واألهالي
على حد سواء.
وتشترط الوزارة تصاريح اجلباية ،بإقامة جلان
أولياء أمور طالب منتخبة ،مبوجب منشور
الوزارة .ومن ضمن صالحيات هذه اللجان
املصادقة على دفعات األهل االختيارية
ابتداء من العام الدراسي القادم ،2019/2018
ً
بينما تقرر الوزارة مبالغ األقساط التعليمية
اإللزامية ،ما يعني أنه على املدارس العمل
هذه السنة وحتى شهر تشرين الثاني إلقامة
جلان األهالي املنتخبة .وفي هذا السياق ذكرت
مصادر الرابطة القطرية أنها ستتابع عن كثب
انتخاب هذه اللجان ،مبوجب منشور املدير العام
لوزارة التربية والتعليم ،وستتأكد من متتعها
بصالحيات كاملة كما جاء في ذلك املنشور.
وأعلنت الرابطة أنها على استعداد للتشاور
مع األمانة العامة حول هذا املوضوع ،وأنها
حتتفظ لنفسها بخيار اللجوء إلى القضاء إذا
لزم األمر ،وقد أرسلت طلبا رسميا لألمانة بهذا
اخلصوص.
اما بشأن ما تبقى من  50مليون شيكل وهو
 37.5مليون فإن املبلغ عالق في جلنة املالية،
وسيحول قريبا للمدارس حسب ما صرح به
الدكتور منصور.
الجم عة  15أيلول 2017
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بكل دقيقة 487
شخص يتمتع بفنجان

مدرسة حوار المستق ّلة تستقبل ط ّ
البها
الدراسي الجديد
وذويهم وطاقمها في العام
ّ

ملراسل «حيفا»
ّ
احتفلت مدرسة حوار املستقلة بافتتاح السنة الدراسية
للعام  2018-2017وسط أجواء من الفرح والبهجة
بقدوم العام بح ّلته اجلديدة.
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استقبلت كل من مديرة املدرسة بادرة عمري ومديرة
الروضات مروة سعيد الط ّالب واألهالي والطاقم
التربوي في ساحة املدرسة ،ومتنّوا لهم النجاح في سنة
ّ
مم ّيزة وغن ّية بالنشاطات التربو ّية والتعليم ّية .بعدها
قام الط ّالب بتحليق البالونات عال ًيا بعد أن أرفقوا
بها أمنياتهم للعام اجلديد.
أما أطفال الروضات فقد تفاعلوا سو ًّيا مع لينا داود
قصصي ،رافقه أداء حركات تعبيرية مت ّثل
بسماع سرد
ّ
عما يدور داخلهم من أفكار ومشاعر.
ّ

المتن ّبي حيفا :لقاء مباشر وحوار صريح

المتن ّبي تستضيف وف ًدا رفيع المستوى من بلد ّية حيفا
ملراسل «حيفا»
افتتحت املتن ّبي-
أسبوعها
حيفا
الدراسي باستضافة
ّ
وفد رفيع املستوى
من بلد ّية حيفا يقف
على رأسه رئيس
احملامي يونا
البلد ّية
ّ
ياهف ،وكان في
استقبال الوفد طاقم
اإلداري-
املدرسي
ّ
ّ
التربوي
التدريسي-
ّ
ّ
يقف
والذي
على رأسه مدير
املر ّبي
املدرسة
عمري الذي شدّ د على ضرورة التواصل
رائف
ّ
القائم بني املدرسة والبلد ّية في سبيل مواكبة
املدرسة والنهوض بها بشتّى السبل والوسائل.
بداية اللقاء كانت في رحاب صفوف الثواني عشر،
إذ دأب ّ
الطلب على عرض اجنازاتهم املختلفة
في املدرسة والتي امتدّ ت على فترة تواجدهم في
ّ
ّ
الصف الثاني
الصف التاسع حتّى
املدرسة من
عشر ،اجلوائز التي حصدوها واأل ّيام الدراس ّية
واملؤمترات األكادمي ّية املختلفة التي اشتركوا فيها،
املسابقات العلم ّية والرياض ّية املختلفة التي
ّتوجتهم والهيئة التدريس ّية في مراتب متقدّ مة
ومش ّرفة .أختتم اللقاء بعرض برامج املدرسة
املختلفة واملشاريع التي تتبنّاها املدرسة كاجلانب
االجتماعي للفلسفة التربو ّية-التعليم ّية التي
ّ
ترتكز عليها املدرسة من خالل تعزيز طالب مشارك
اجلماعي ،بعد أناجلمعي
الهم
وفعال يحمل
ّ
ّ
ّ
ّ
نفسي يهدف دعم فلسفةشخصي
لتأهيل
يخضع
ّ
ّ
العقل السليم في اجلسم السليم من خالل تفعيل
الرياضي في املدرسة باإلضافة لعرض برامج
اجلانب
ّ

املدرسة التكنولوج ّية-العلم ّية التي تصقل شخص ّية
قياد ّية لها أن تقتحم األكادمي ّيات بأقدام ثابتة ولها
كذلك أن تختار املهن املختلفة التي من شأنها أن
دورا محور ًّيا في تقدّ م املجتمع وتطوره .ولم
تلعب ً
االستشاريالتربوي
يستثنِ اللقاء عرض اجلانب
ّ
ّ
في املدرسة إذ يدأب على خلق طالب مندمج
وملما بلغته وحاجياته من
ومواكب للعصر من حوله ًّ
خالل تفعيل برامج كاملستشارات الصغيرات وتعزيز
والتطوع.
قيم االنتماء
ّ
تأتي هذه الزيارة من أجل خلق آل ّيات تعاون مشتركة
بني املدرسة والبلد ّية للنهوض بكوادرها املختلفة
ود ّيجو مهن ّّي ّ
ولتعزيز قيم التعاون املشترك ،خلق ّ
ورعاية يرتكز على اللقاء املباشر واحلوار الصريح
األفقي بني جميع
وخلق حالة فريدة من التواصل
ّ
األطراف املشاركة في العمل ّية اإلدار ّية-التربو ّية-
التدريس ّية في املتن ّبي.
رصف الطريق ونضع
ً
معا نكتب حكاية املتن ّبيُ ،ن ّ
مداميك الغدّ القريب « ...من يكتب حكايته يرث
متاما»...
أرض الكالم وميلك املعنى ً
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مارينا كريستال

كنزو وورلد
أ.د.پ
 50مل

299

رويال روز
أ.د.پ
 50مل

119

ش.ج

تشكيلة عطور
جديدة
اآلن في سوﭘـر فارم!

ﭬـيـﭭـا ال ﭼـالس
أ.د.پ
 100مل

249
إمـﭙـوريو يو
للرجال أ.د.ت
 100مل

269

ش.ج

ش.ج

ﭘـيور اكسس
للرجال أ.د.ت
 100مل

299

ش.ج

ش.ج

برايـﭭـيت شو ﭬـي .آي .ﭘـي
أ.د.پ
 100مل

119

ش.ج

سكاندال
أ.د.پ
 50مل

299

ش.ج

إمـﭙـوريو يو
أ.د.پ
 50مل

169

ش.ج

حملة حصرية لزبائن سوﭘـر فارم ،نشتري من قسم مستحضرات التحميل ونحصل على:

ش.ج
تخفيض عند الشراء بأكثر من  200ش.ج الستغالله في حوانيت

ش.ج
تخفيض عند الشراء بأكثر من  200ش.ج الستغالله في حوانيت

ساري المفعول بين  ،7-30.9.17ال يشمل حوانيت وقطع الفوائض ،ال يشمل قطع الجلد ،ال يشمل امتيازات النادي ،عند تسليم قسيمة ووصل شراء ،يمكن استغاللها عند الشراء بمضاعفات مبلغ  200ش.ج ،الحد األدنى  50000قطعة في المخزون.

 12دفـعة* بدون فـائدة وربـط
فقط في إيالت

super-pharm.co.il
حملوا التطبيق إلى السمارتفون

حد أدنى من اخملزون وحدتني في كل فرع فيه تباع املاركة .إلى قائمة املاركات  www.super-pharm.co.ilأو في خدمة الزبائن  .09-9725151احلملة سارية بني التواريخ 20.9.2017
قسطا بواسطة بطاقات االعتماد فقط .عند
أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من بينهما .االمتيازات التي تظهر لزبائن اليف ستايل مشروطة بالدفع بواسطة بطاقة اليف ستايل فقط12* .
ً
الشراء بأكثر من  99ش.ج من قسم التجميل (ملستحضرات مشار إليها بالعالمة الزهرية) .حتتفظ الشركة لنفسها بحق حتديد كمية الشراء .ال ازدواجية في االمتيازات.

عودة أوركسترا الكرمل من جولة عروض في ألمانيا

ملراسل «حيفا»
عادت إلى البالد هذا األسبوع «أوركسترا الكرمل
للموسيقى» بقيادة األستاذ والفنان ألبير بالن ،بعد
تقدمي سبع حفالت موسيقية في بلدات مختلفة في
أملانيا.
وقدمت الفرقة عروضها في القاعات والكنائس
التي غصت باجلمهور األملاني ،الذي أعرب عن
استمتاعه وتذوقه للموسيقى العربية بالتصفيق احلاد،
وباإلعجاب مبا قدمته الفرقة من دمج املوسيقى العربية
باملوسيقى الغربية.
وردا على سؤالنا قال األستاذ ألبير بالن :لقد قضينا
 10أيام قدّ منا خاللها املعزوفات املوسيقية في ست
مدن وبلدات أملانية واستطعنا نقل الثقافة واملوسيقى
العربية األصيلة إلى الشعب األملاني ،بأنامل وحناجر
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طالبنا .كما رافقنا في هذه العروض األستاذ وامللحن
غسان حرب الذي أبهر اجلمهور مبشاركته في العزف
على آلة العود .وكما شارك عدد من أعضاء اجلمعية
السيدان سليم حاويلة وقسطندي قبطي.
وأضاف الفنان ألبير بالن أن األوركسترا قدمت
كونسيرتات مختلفة بحضور رؤساء مدن ومندوبني
عن البلدات واحلكومة األملانية .إلى جانب املهاجرين
والنازحني العرب الذين وجدوا بيت ًا دافئ ًا في أملانيا
وقد قدموا من البلدات :درمشتات ،بودنهامي ،مخايل
شتات ،وفكشتات األملانية .عالوة على عروض
موسيقية لطالب مدارس في بودنهامي.
كما شاركت فرقة الكرمل بكونسيرت مم ّيز إلى جانب
فرقة الكورال التابعة لكنيسة القديس بولس في
درمشتات مبشاركة املوسيقي العاملي ولفنغ كليبر،

والعازفة العاملية عيريت جبريئلي .أما في بودنهامي
فكانت املشاركة مع فرقة املعهد املوسيقي احمللي
والذي يضم حوالي  1300طالب.
وأشار األستاذ ألبير بالن إلى أنه مت االتفاق على
استمرار هذا التبادل املوسيقي الهام بني أملانيا
والكرمل ،باختيار شهري نيسان وتشرين أول 2018
لتبادل الزيارات واألعمال املوسيقية ،إلى جانب
األعمال املوسيقية املشتركة مع موسيقيني من جمهورية
كوسوفو واملقررة في العام القادم.
ومن الالفت أن عدد املشتركني في فرقة الكرمل يبلغ
 22عازفا وعازفة باإلضافة إلى معلمني من جمعية
الكرمل للموسيقى في حيفا .في حني بلغ عدد أعضاء
اجلمعية والفرقة املوسيقية الذين شاركوا في العروض
األملانية  31شخصا.

وتأتي هذه الزيارة الفنية ردا على زيارة مماثلة قام
بها األملان إلى حيفا وقدمت الفرقة األملانية سلسلة
عروض في أنحاء البالد ،وذلك في نطاق التقارب بني
جميع الديانات السماوية والثقافات املختلفة بواسطة
املوسيقى.
ّ
وحل أعضاء فرقة الكرمل ضيوفا على العائالت
األملانية في بيوتها خالل  10أيام.
أما العروض املوسيقية فتنوعت بني تقدمي معزوفات
وأغان لعمالقة املوسيقى العربية بتوزيع موسيقي
خاص ،لكي يسهل على املستمع الغربي االستمتاع
باألغاني واملوسيقى العربية .خاصة أن الفرقة
املوسيقية ظهرت بالزي الفلسطيني الذي أضفى جماال
ورونقا للعرض.
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عيد الصليب في حيفا

ملراسل «حيفا»
احتفلت الرعايا املسيحية في حيفا مبناسبة عيد رفع
الصليب املقدس بإشعال النيران واملواقد في عدد
من املواقع املجاورة للكناس في املدينة .وقد اعتاد
احملتفلون بالعيد إضرام النيران في األماكن العامة،
إحياء لذكرى اكتشاف خشبة الصليب املقدس في
القدس ،واستعادته من الفرس الذين أخذوه معهم
رهينة باحتاللهم لألرض املقدسة.
وكانت القديسة هيالنة ،والدة اإلمبراطور الروماني
قسطنطني قد بعثت من يبحث عن خشبة الصليب،
وبعد العثور عليه أوقدوا النيران على املرتفعات

الجم عة  15أيلول 2017
ُ

حتى مدينة القسطنطينية (إسطنبول اليوم) ،فعلمت
اململكة كلها باحلدث.
ويشار إلى أن احملتفلني اليوم يحرقون األخشاب
وأشكال الصليب وهم يغنون ويرقصون ابتهاجا بذكرى
احلدث التاريخي .كما تقام الصلوات والقداديس
اخلاصة في الكنائس ،حيث يعتبر هذا العيد يوم
عطلة رسمية .هذا عدا عن املسيرات في بعض القرى
واملدن في اجلليل التي جتوب الشوارع والطرقات التي
يترأسها رجال الدين ويشارك فيها جماهير املؤمنني من
أنحاء البالد.

للمرة الثانية على التوالي النائب أيمن عودة العربي
الوحيد ضمن المئة شخصية األكثر تأثيرًا ضمن
تصنيف صحيفة ذي ماركر

ملراسل «حيفا»
نشرت صحيفة ذي ماركر امللحق االقتصادي
لصحيفة هآرتس تصنيف الشخصيات األكثر
ً
تأثيرا في املجتمع اإلسرائيلي ،وقد شملت القائمة
النائب أمين عودة رئيس القائمة املشتركة ،وهو
العربي الوحيد الذي يتم اختياره للسنة الثانية على
التوالي.
وشددت اللجنة على أمرين أولهما إصرار النائب
أمين عودة على مخاطبة اجلمهورين العربي
واليهودي ،وعدم توجيه خطابه فقط جلمهوره.
وثانيهما دوره احلاسم في إقرار اخلطة االقتصادية

 922ومتابعة تنفيذها.
يشار إلى أنه مت اختيار النائب أمين عودة ضمن
أكثر  100شخصية مؤثرة في العالم عام 2015
بحسب مجلة فورن بولسي األجنبية ،حيث يثير
النائب عودة جدال دائما داخل أوساط إسرائيلية
واسعة ،علما أن اسمه تناقلته العناوين الرئيسية
في مختلف الصحف العاملية ،خاصة أنه يشدد
على أن املواطنني العرب يشكلون ٪20 من
السكان ،ويص ّرون على دور حاسم لتغيير احلكم،
واملساهمة في إحراز السالم وحتقيق املساواة
والعدالة االجتماعية.

9

القنصل أبو نصار يهنىء باألضحى وباألعياد اليهودية

قام وديع أبونصار ،قنصل اسبانيا الفخري ،مساء اجلمعة الفائت
بزيارة الشيخ موفق طريف ،الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في
البالد ،في منزله بقرية جولس اجلليلية ،ومن ثم زار القاضي اياد
زحالقة ،مدير محكمة االستئناف الشرعية في البالد ،مهنئا بعيد
االضحى املبارك.
وفي السبت املاضي زار أبو نصار املسجد الكبير في حيفا مهنئا
باالضحى القيادات اإلسالمية التي اجتمعت الستقباله بالتنسيق
مع الشيخ رشاد ابو الهيجا ،امام املسجد ،وراجي حسني ،مسؤول
االوقاف االسالمية في حيفا.

كما شارك أبو نصار وعقيلته يوم األحد األخير بحفل االستقبال
الذي اقامه رئيس بلدية حيفا يونا ياهف مبناسبة االعياد اليهودية،
وقام صباح االثنني بزيارة احلاخام يوسيف زيلبرفارب ،رئيس
مجلس حاخامات حيفا ورئيس حاخامات احلارات في إسرائيل،
في منزله حيث قدم له التهاني مبناسبة األعياد اليهودية املرتقبة.
واستثمر أبو نصار هذه الزيارات ليشدد بأنه معني بالتعاون مع
\أتباع مختلف الديانات من خالل برامج حوارية وثقافية بالتعاون
مع جهات متنوعة في اسبانيا.

الشطرنج
لعبة الملوك

المتنبّي حيفا تقيم
ندوة أدب ّية لقراءة
الحقيقة

المدرسة االولى والرائدة لتعليم الشطرنج
في المجتمع العربي ،عضوة في االتحاد العام للشطرنج
واثبتت جدارتها للسنة التاسعة على التوالي....
شاركونا النجاح وتعلموا لعبة األذكياء.
من فوائد ممارستها:
• تقوية التركيز الذهني.
• تنمية الخيال وتنشيط الذاكرة البصرية.
• التدريب على أخذ القرارات الصحيحة.
• تنمية المهارات الحسابية.
• توسيع مقدرة التخطيط والتخطيط المضاد.
تفاصيل الدورة :
• المدربان :هالل همام وعبد الكريم همام
مؤهالن من قبل االتحاد العام للشطرنج.
• لقاء في األسبوع  ،ساعة كاملة .
• مجموعات صغيرة حسب االعمار.
• الدورة مالئمة من جيل  5سنوات وما فوق.
• رسوم االشتراك 150 :شيكل في الشهر.
• كل مشترك يحصل على بطاقة عضوية للمكتبة مجان ًا.
الشطرنج حرب صاخبة تدور أحداثها على رقعة الشطرنج
وتنتهي دائما بتصافح األيدي.
للتفاصيل والتسجيل:
المكتبة والمركز الثقافي كلور – بيت الكرمة
األحد – الخميس 19:00-15:00
شدوروت هتسيونوت  35حيفا.

04- 8512444

kids3@bezeqint.net | www.beit-hagefen.com
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ملراسل «حيفا»

استضافت مدرسة املتنبي  -حيفا الباحث
واألكادميي د .مسعود حمدان احملاضر في جامعة
ّ
حيفا ،في أعقاب إشهاره دراسة الكتابة للحقيقة:
تنظيرات وإبداعات عرب ّية حديثة كثقافة نقد ّية،
الفارابي البيروت ّية.
صادر عن دار
ّ
افتتح اللقاء مدير املدرسة املر ّبي رائف عمري
رح ًبا بالدكتور حمدان وساردً ا سيرته األكادمي ّية-
ُم ِّ
العلم ّية .ثم تابعت رق ّية عدوي إدارة الندوة مبحاورة
مع الباحث وتناولت وإ ّياه محاور ومضامني صريحة
ومباشرة تتع ّلق مبواضيع الدراسة ،كاملسرح ودوره
في بناء األ ّمة والنهوض بالشعوب ،ناجي العلي
الذي نعيش هذه األ ّيام ذكرى رحيله .وتناول
الباحث في معرض محاضرته دوافعه إلشهار
الدراسة ومنهج ّيته التي تأخذ من أخناتون جنيب
مقومات الكتشاف احلقيقة التي
محفوظ ونيتشيهّ ،
املركزي
القوة من خالل طرح السؤال
ّ
تقارع مخرز ّ
ّ
اجلوهري ملظاهر
عن ماه ّية احلقيقة ،في ظل رفضها
ّ
تضمنت ً
عرضا
القوةُ .يذكر أنّ الندوة
ّ
وهيمنة ّ
محمد املاغوط ودريد ّحلام،
ملقاطع من مسرح ّيات ّ
الرحباني باإلضافة لبعض
أغنيات لفيروز وزياد
ّ
املقاطع من فيلم ناجي العلي ،وذلك الرتباطها
الوثيق بفصول الدراسة ،إذ يعالج حمدان في
كتابه و ُيح ّلل هذه األعمال اإلبداع ّية بني مطرقة
القوة وسندان احلقيقة.
ّ
تأتي استضافة د .مسعود حمدان في املتن ّبي ضمن
األدبي للهيئة التدريس ّية ،والذي
برنامج الصالون
ّ
بادر إلى إقامته مدير املدرسة املر ّبي رائف عمري
كما وكي ًفا والذي
ً
استمرارا لنهج التنم ّية املستمرة ًّ
تربوي قادر
تتبعه املدرسة من أجل تعزيز كادر
ّ
على محاكاة واقعه ،مناقشته والتأثير عليه.
الجم عة  15أيلول 2017
ُ

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند
شراء
سيميالك
أدﭬـانس ﭘـلوس
مهادرين*
بديل حليب
*في احلوانيت التي لديها من اخملزون  900غرام
احلد األدنى  30وحدة في الفرع

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
لغاية  19.9.2017أو حتى نفاد اخملزون،
األسبق من بينهما .ال ازدواجية في
االمتيازات .يحتمل وجود فرق في أسعار
املنتج قبل التخفيض بني حوانيت الشبكة
ولذا سيعرض السعر ما قبل التخفيض
على املنتج /بجانبه.

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

59

90

سعر خاص!
بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
نوتريلون
بديل حليب
 800غرام

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
لغاية  27.9.2017أو حتى نفاد اخملزون،
األسبق من بينهما .ال ازدواجية في
االمتيازات .يحتمل وجود فرق في أسعار
املنتج قبل التخفيض بني حوانيت الشبكة
ولذا سيعرض السعر ما قبل التخفيض
على املنتج /بجانبه.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

49

90

سعر خاص!
بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء

قسائم كلها توفير
اآلن في سوﭘـر فارم!
ميكن استغالل هذه القسائم وعشرات القسائم
اإلضافية عبر التطبيق
سعر خاص!

25

90

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
ليلي
ورق تواليت
إصدار
 24لفة

السعر بعد
تخفيض القسيمة

السعر للوحدة بعد
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون .تخفيض القسيمة
لغاية  27.9.2017أو حتى نفاد اخملزون،
األسبق من بينهما .ال ازدواجية في
أسعار
االمتيازات .يحتمل وجود فرق
حوانيتفيالشبكة 90
املنتج قبل التخفيض بني
ولذا سيعرض السعر ما قبل التخفيض
على املنتج /بجانبه.

السعر للرزمة بعد
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون .تخفيض القسيمة
لغاية  27.9.2017أو حتى نفاد اخملزون،
األسبق من بينهما .ال ازدواجية في
أسعار
االمتيازات .يحتمل وجود فرق
حوانيتفيالشبكة 90
املنتج قبل التخفيض بني
ولذا سيعرض السعر ما قبل التخفيض
على املنتج /بجانبه.

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
لغاية  27.9.2017أو حتى نفاد اخملزون،
األسبق من بينهما .ال ازدواجية في
االمتيازات .يحتمل وجود فرق في أسعار
املنتج قبل التخفيض بني حوانيت الشبكة
ولذا سيعرض السعر ما قبل التخفيض
على املنتج /بجانبه.

*ال يشمل قناني زجاجية

19

90

سعر خاص!

90

سعر خاص!

Life

مناشف ورق
رزمة
 12وحدة

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
لغاية  27.9.2017أو حتى نفاد اخملزون،
األسبق من بينهما .ال ازدواجية في
االمتيازات .يحتمل وجود فرق في أسعار
املنتج قبل التخفيض بني حوانيت الشبكة
ولذا سيعرض السعر ما قبل التخفيض
على املنتج /بجانبه.

سعر خاص!

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
لغاية  27.9.2017أو حتى نفاد اخملزون،
األسبق من بينهما .ال ازدواجية في
االمتيازات .يحتمل وجود فرق في أسعار
املنتج قبل التخفيض بني حوانيت الشبكة
ولذا سيعرض السعر ما قبل التخفيض
على املنتج /بجانبه.

14

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء

السعر لرزمة 12
وحدة بعد تخفيض
القسيمة

12

90

1

السعر للوحدة بعد
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون .تخفيض القسيمة
لغاية  27.9.2017أو حتى نفاد اخملزون،
األسبق من بينهما .ال ازدواجية في
أسعار
االمتيازات .يحتمل وجود فرق
حوانيتفيالشبكة 90
املنتج قبل التخفيض بني
ولذا سيعرض السعر ما قبل التخفيض
على املنتج /بجانبه.

14

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
تيتانيوم
بودي سـﭙـري*

*ال يشمل ديودرانت سـﭙـري.
السعر بعد
للزبون.
واحدة
محدد باستخدام قسيمة
تخفيض القسيمة
لغاية  27.9.2017أو حتى نفاد اخملزون،
األسبق من بينهما .ال ازدواجية في
االمتيازات .يحتمل وجود فرق في أسعار
الشبكة 90
املنتج قبل التخفيض بني حوانيت
ولذا سيعرض السعر ما قبل التخفيض
على املنتج /بجانبه.

8

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
كوتكس
فوط صحية/
فوط يومية

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
لغاية  27.9.2017أو حتى نفاد اخملزون،
األسبق من بينهما .ال ازدواجية في
االمتيازات .يحتمل وجود فرق في أسعار
املنتج قبل التخفيض بني حوانيت الشبكة
ولذا سيعرض السعر ما قبل التخفيض
على املنتج /بجانبه.

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

9

90

سعر خاص!

69

12

90

سعر خاص!

أقراص للجالية
 50وحدة

13

90

السعر بعد
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون .تخفيض القسيمة
لغاية  27.9.2017أو حتى نفاد اخملزون،
األسبق من بينهما .ال ازدواجية في
االمتيازات .يحتمل وجود فرق في أسعار
الشبكة 90
املنتج قبل التخفيض بني حوانيت
ولذا سيعرض السعر ما قبل التخفيض
على املنتج /بجانبه.

29

سعر خاص!

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
لغاية  27.9.2017أو حتى نفاد اخملزون،
األسبق من بينهما .ال ازدواجية في
االمتيازات.

حملوا التطبيق إلى السمارتفون

ش.ج

لوريال
رزمة تشمل:
فيالين ماسكارا +
سوﭘـرالينر آيالنير

السعر للرزمة

49

90

وأيضا ،حصري لزبائن
ً

49

90

حمالت سوﭘـر فايـﭫ سارية املفعول لغاية  19.9.2017أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من بينهما .االمتيازات املعلنة لزبائن اليف ستايل مشروطة بالدفع ببطاقة اليف ستايل فقط.
حتتفظ الشركة لنفسها احلق بتحديد كمية الشراء .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق للمنتج ولذا )1( :يحتمل وجود حاالت يكون بها السعر السابق
في حانوت معينة أقل من السعر باإلعالن ،وهو ليس من ضمن حملة في هذه احلوانيت )2( .في احلوانيت التي يسري عليها سعر احلملة ،سيعرض السعر السابق في احلانوت على املنتج أو بجانبه.

super-pharm.co.il

ش.ج

السعر للوحدة

ALL IN ONE
MAX

السعر بعد
تخفيض القسيمة

89

نيـﭭـيا
مستحلب استحمام
 750مل

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
فينيش

السعر بعد
تخفيض القسيمة

59

ش.ج

إلـﭭـيـﭫ
شامـﭙـو /منعم
 600مل

السعر للوحدتني بعد
تخفيض القسيمة

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
لغاية  27.9.2017أو حتى نفاد اخملزون،
األسبق من بينهما .ال ازدواجية في
االمتيازات.

90

11

السعر بعد
تخفيض القسيمة

90

3

*دوال كير /تبييض خفيف /نعناع

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
جييد
أكتي سيل
كريم نهار/
ليل

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
لغاية  27.9.2017أو حتى نفاد اخملزون،
األسبق من بينهما .ال ازدواجية في
االمتيازات.

ش.ج

ﭘـريخيوت أقراص دقيقة
للتدهين
 100غرام

السعر للوحدة بعد
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون .تخفيض القسيمة
لغاية  27.9.2017أو حتى نفاد اخملزون،
األسبق من بينهما .ال ازدواجية في
االمتيازات .يحتمل وجود فرق في أسعار
املنتج قبل التخفيض بني حوانيت الشبكة 90
ولذا سيعرض السعر ما قبل التخفيض
على املنتج /بجانبه.

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
جنيسس
ليكوفين
كريم نهار/
ليل/للعينين/
سيروم

90

*ال يشمل رزمة ميـﭽـا ﭘـاك

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
نيـﭭـيا
أكوا سنسيشين
كريم ترطيب +
جل تنظيف

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
لغاية  27.9.2017أو حتى نفاد اخملزون،
األسبق من بينهما .ال ازدواجية في
االمتيازات.

14

90

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
سنسوداين*
معجون
أسنان
 75مل

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
ريـﭭـلون
كريم غني
لـ  24ساعة
 60مل

90

ش.ج

أولوييز
فوط يومية*
رزمة توفير

89

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
هد & شولدرز
 600مل شامـﭙـو/ﭘـانتين
شامـﭙـو/منعم
 600مل/
ﭘـانتين تشكيلة
مستحضرات
للعناية بالشعر

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
مام
قناني*

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
كوكا كوال/
زيرو
مشروب
 1لتر

حفاضات*
دراي ﭘـروتكس

*مقاسات 2-6
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
لغاية  27.9.2017أو حتى نفاد اخملزون،
األسبق من بينهما .ال ازدواجية في
االمتيازات .يحتمل وجود فرق في أسعار
املنتج قبل التخفيض بني حوانيت الشبكة
ولذا سيعرض السعر ما قبل التخفيض
على املنتج /بجانبه.

سعر خاص!

29

90

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
جيليت
شفرات حالقة
ﭘـروﭼـاليد
رزمة ثمانية
يدوية /ﭘـروشيلد
رزمة سداسية

Life Baby’s

السعر بعد
تخفيض القسيمة

ورق تواليت
 40لفة

ش.ج

كريما
كريم للجسم
 500مل

19

90

ش.ج

روضة غنايم:

حيفا في ناعورة الز ّمان
حاراتٌ بيوتٌ وناس

قصة بيت َخ ّطها الزمان/
بيت إميل توما ّ
شارع عباس 45

()6

روضة غنايم مصورة وباحثة – حيفا

مدخل بيت د .إميل توما (عباس)45

كانت حيفا في قدمي الز ّمان عبارة عن جبل وبحر
تتمطى أمواجه على اتساع املكان ،لم يكن فيها
شوارع مُعبّدة وبالتأكيد لم تُعطَ أسماء ألماكنها
حتولت رويدً ا رويدً ا إلى
وحاراتها ،ومع مرور األيام ّ
مدينة آهلة بالسكانُ .عبدت فيها الطرقات وحتولت
إلى شبكة من الشوارع الواسعةُ ،بنيت فيها كثير
من احملالت التجار ّية ،واملقاهي واحلوانيت والبيوت
كثيرا من تلك
والبنايات السكنية.ولألسف فإن
ً
املباني العرب ّية التاريخ ّية في حيفا قد اختفت مع مرور
األيام ،ولم يبقَ منهاسوى قلة قليلة،التي حافظت على
قصة دورة
شكلها
ّ
التقليدي لتروي لألجيال القادمة ّ
احلياة فياملدينة اجلميلة ،ومن هذه املباني التي ما زالت
ُتافظ على عبق املاضي ،بناية من احلجر املدقوق
تقعفي شارع (عباس.)45فيطابقها الثانيعاش املؤرخ
واملفكر الدكتور إميل توما حتى يوم وفاته.
لهذه البنا ّية قصة ،جزء كبير منها عن ُسكانها الذين
تركوا بصماتهم في ثنايا الغرف واجلدران ،وأول
دالالتها التي يشاهدها املا ّرون في شارع عباس،
اخلارجي للبنا ّية،
لوحة رخامية بارزة ُمثبتة على اجلدار
ّ
مكتوب عليها بأحرف بارزة «في هذا البيت عاش
وأبدع املؤرخ والكاتب الفلسطيني إميل توما منذ
العام  1949وحتى وفاته عام  .»1985قصة البيت
هي حكاية فلسطينية مع كل مواصفات االنتماء
فلسطيني ذاق طعم التهجير
قصة كل
واالقتالع ،هي ّ
ّ
القسري.
ّ
البداية...
في عام (َ )1934شيدت البناية سيدة تنتمي للطائفة
البهائ ّية،وفق تصميم أعده املهندس املعروف
(يوسف برسكي) الذي أشرف على بناء معهد
التخنيون القدمي (معهد تكنولوجي) وفي نهاية

عباس 45

رخامية ُمثبتة على اجلدران اخلارجي للبناية (عباس)45

الثالثينيات تُوفيت صاحبة البناية وانتقلت ملكيتها
للجماعة البهائية ،التي تركزت أغلبيتها في شارع
عباس.وفي بداية األربعينيات حصل على البناية
جبرائيل توما (والد إميل توما) مقابل أرض إمتلكها
في جبل الكرمل («يافية نوف» اليوم).
بعد عام ( ،)1948أي بعد النكبة ،مثلها مثل مئات
املباني التي ه ُّجر أصحابها ،أصبحت البناية ُملك ًا
للدولة مبوجب قانون «أمالك الغائبني» ،وفي عام
( ،)1949بعد عودة إميل من لبنان أقام فيها بغرفة
صغيرة في إحدى الشقق في الطابق الثاني .وفي بقية
الغرف سكنت عائالت فلسطينية كانت بال مأوى،
وفي عام ()1954انضمت إليه رفيقة دربه زوجته
حايا،وبعد سنوات من النضال واإلجراءات القضائ ّية
التي أدارها احملامي الراحل(حنا نقارة)مُ ثل إميل
توما وشقيقته أولغا طوبي -توما،مت استرجاع البنا ّية
ألصحابهااألصليني.
إميل توما في سطور..
ولد الدكتور إميل توما في حيفا عام ( )1919وتوفي
ً
ومفكرا وسياسي ًا
في عام ( .)1985كان مؤرخ ًا
ً
بارزا .وعام ( )1943بادر مع عدد من رفاقه ،بينهم
توفيق طوبي ،بولس فرح وإميل حبيبي إلى تأسيس
«عصبة التحرر الوطني» ،وأنتخب أمني سر العصبة.
وكان من قيادة احلزب الشيوعي اإلسرائيلي .في عام
( )1944تأسست صحيفة «االحتاد» ،وكان إميل
توما صاحبها الرسمي ومحررها املسؤول .وترأس
لسنوات عديدة حتريرها وحترير مجلة «اجلديد»
الثقافية .وفي عام ( )1968حصل على الدكتوراه
في موضوع التاريخ من معهد «االستشراق للدراسات
العليا» في موسكو .وبعد وفاته مباشرة تأسس معهد
إميل توما للدراسات الفلسطينية واإلسرائيلية،وفي

عام ( )2004مت تدشني زقاق على اسمه «درب
الدكتور إميل توما» في حي وادي النسناس في
ً
واحدا هو ميخائيل.وكتب
حيفاُ .رزق وزوجته ابن ًا
العديد من املقاالت في املجاالت السياسية والثقافية.
من مؤلفاته« :جذور القضية الفلسطينية» (،)1968
«منظمة التحرير الفلسطينية» (« ،)1986احلركة
القومية العربية والقضية الفلسطينية» (،)1984
«احلركات االجتماعية في اإلسالم» (.)1979
بعد وفاة إميل توما بقيت أرملته حايا في البيت.
وفي عام ( )1987رحل االبن ميخائيل من البالد
ليعيش في أملانيا ،وفي التسعينيات انتقلت حايا إلى
بيت والدها في الكرمل ،بعد أن تركة ليعيش في
بيت للعجزة ،وخالل هذه الفترة كانت تُؤجر البيت في
عباس .وبعد وفاتها عام ( )2009قرر ميخائيل أن
يبيع البيت .حينما سألته :ألم تخطيء في بيع البيت؟
أجابني« :ال أستطيع اإلجابة بشكل قاطع ،رمبا لو
دارت األيام لن أبيعه في الزمن احلاضر .ولكنني وقت
بيعه في تلك اللحظة لم أ َر لي مستقب ًال هنا وكنت أعدّ
نفسي للهجرة النهائ ّية».
2015
في شهر متوز في عام( ،)2015التقيت بالكاتب
(توفيق فياض) عند شقيقته (منيرة) التي تسكن في
حي وادي اجلمال ،وبرفقة الصديقة (متار بن عامي).
وخالل حديث دار بيننا على مائدة الغداء عن األيام
اخلوالي والذكريات ،اقترحت على توفيق ومتار أن نذهب
لزيارة بيت توما ،ألن لهما صلة مع البناية وذكريات
جميلة ،فقبال اقتراحي بالترحاب والف ّرح..
عاش توفيق فياض ومحمود درويش بني عام(-1965
 )1968في نفس البنا ّية .محمود عاش في شقة إميل
توما خالل الفترة التي قضاها األخيرمع عائلته في

حايا وإميل توما على سطح بيت توفيق طوبي في وادي النسناس (من ألبوم ميخائيل توما)
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الدكتور إميل توما (من ألبوم :ميخائيل توما)

موسكو إلكمال رسالة الدكتوراه.وتوفيق عاش بجواره
في الطابق السفلي،في نفس الفترة كانت متار في بداية
مشوارها كراقصة ،وقد تطورت وبينها وبني محمود
درويش عالقة حب،واعتادافي ذلك الوقت على
اللقاء مع ًا في الشقة التي يسكنها في نفس البنا ّية.
عندما زُرنا البيت كانت ُ
تسكن فيه يوليا ،وهي حلقة
أخرى في تاريخ البيت.يوليا مهاجرة من االحتاد
السوفيتي سابق ًا .وصلت إلى البالد عام (،)1990
عندما طرقنا باب بيتها فتحت لنا دون أن تسال من
رحبت بنا أميا ترحيب ،وعندما أخبرها توفيق
الطارقّ ..
ً
حواجزا
ومتار أن لهما ذكريات في هذا البيت،لم تضع
أمامهما ،بل تركتهما يفتحان الغرف ويدخالنها،ثم
ينتقالن من غرفة إلى أخرى على إيقاع ذكريات
الحظت االبتسامات على محياهما ،وبريق
املاضي..
ُ
الدموع في مآقي العيون.
أحببت أن أستفسر عن الساكنة اجلديدة في بيت
إميل توما..في زيارتي الثانية لها سألتها»:كيف
فتحت الباب لنا وجعلتنا ندخل دون أن تسألي من
نحن وماذا نريد؟»أجابت« :أتفهم أن الناس الذين
سكنوا هنا يوجد لهم ذكريات مع هذا املكان وهي
ُمختزنة في قلوبهم ،وهذا يذ ّكرني بنفسي

حايا توما جالسة في الصالون أمام موقد النار (من ألبوم :ميخائيل توما)

الجم عة  15أيلول 2017
ُ

وبحلم عودتي إلى بيتي في أوكرانيا،وهو
حلم ال أظنه سيتحقق،عندما أتذكر بيتي
هناك أشعر برغبة الدخول واجللوس في غرفتي التي
كبرت وترعرعت بني جدرانها ،واألمر أألهم لفتحي
الباب ،هو أن جدتي ع ّلمتني منذ صغري،أن من
يقرع بابك يجب عليك فتحه بدون أن تسألي من
الطارق ،وماذا يريد ،حتى إذا كان الطارق شخصا ال
تعرفينه أو ال حتبينه،فمن الواجب عليك إدخاله.ألنه
ما أن قرع باب بيتك فبالتأكيد يريد مساعدة منك.
ولذا عليناأوال فتح الباب ،وبعدها نحاسب أنفسناإذا
كان من الصواب فتحه أم ال،صحيح أن هُناك أبوابا
نطرقها وال تُفتح،وهذا ُيخ ّيب آمالنا،لكن هذا ال يؤثر
على قناعتي الراسخة بأن األبواب يجب أن تُنفتح
لكل من يطرقها،ألنهاوجدت من أجل أن تُفتح».
سألتها»:هل تعرفني من كان صاحب هذه
الشقة؟»أجابت« :في البداية لم أكن أعرف ،لكن
مع مرور الزمن اكتشفت من يكون».فسألتها»:ماذا
أثارت بك هذه املعرفة؟»فقالت »:سأكون صريحة
معك ،هاجرت إلى هذه البالد وأنا مليئة بأفكار ميينية

مناوئة للعرب ،ورثتها من جدتي ووالدتي ،حملتها
معي طيلة سنوات حياتي حتى وصولي إلى حيفا.
عندما بحثت عن بيت أستأجره وجدت هذا البيت،
واحلقيقة أنني أحببته من النظرة األولى ،ولم أدرك
متاما أنني وقعت في حي عربي».
وأضافت قائلة»:تدريجيا بدأت أشعر باألجواء
احمليطة بي ،نتيجة زينة امليالد األضحى احلج..
وبدأت أستوعب أنني أعيش في بيت مفكر ومؤرخ
عربي كبير يعرفه اجلميع،مبن فيهم سائقو سيارات
األجرة ،الذين ما أن أذكر عنوان سكني حتى يقولون
لي بتعجب»بيت إميل توما!» وهذا يعطيني إحساس ًا
بالفخر».بعد حلظة صمت عادت محدثتي لتقول»:نعم
ً
كثيرا من مواقفي السابقة.بالنسبة لي أهم
إنني غيرت
ما في األمر هوأن يكون املرء إنسانا ،تعلمني أني
أعيش هنا وحدي مع أوالدي،وتوصلت إلى قناعة بأنه
إذا وجدت رجال عربيا مناسبا لي فلن مينعني أي عائق
من االرتباط به».
وبينما يوليا كانت تسرد لي قصتها الحظت أن فوق
موقد النار صورة المرأة والحظت هي نظرتي املوجهة

الدكتور إميل توما ينظر من البلكون إلى امليناء (من :ألبوم ميخائيل توما)

المركز الجماهيري في بسمة طبعون
يستضيف الكاتب والفنان عفيف شليوط

بدعوة من املركز الثقافي النسائي في بسمة طبعون
بإدارة الكاتبة وفاء زبيدات ،وحتت اشراف املركز
اجلماهيري بسمة طبعون فرع الزبيدات ،استضاف
نادي املُسنّات في القرية الكاتب والفنان عفيف
شليوط ،مدير عام مؤسسة األفق للثقافة والفنون،
صباح االربعاء.2017/9/6 ،
كلمة
اللقاء
بداية
في
ألقت الكاتبة وفاء زبيدات
مرجعا لكل
في اجلليل» ،هذا الكتاب الذي أصبح
ً
ترحيب بالكاتب والفنان الضيفُ ،مشيدة بأهم باحث ومهتم باحلركة املسرحية الفلسطينية.
انتاجاته األدبية واملسرحية .ثم حتدّ ث عفيف شليوط هذا وطرح شليوط خالل اللقاء قضايا مسرحنا
عن مؤلفاته املسرحية وأسلوبه اخلاص في كتاباته الفلسطيني مثل الكتابة املسرحية ،عالقة املسرح
املسرحية ،ومتحور احلديث حول مسرحية «اعترافات باجلمهور ،مسرح الطفل وأهميته ودوره ،والعديد من
ً
مستعرضا
عاهر سياسي» التي انطلقت عروضها من مدينة عكا املواضيع املتعلقة مبسيرة مسرحنا الفلسطيني
منذ العام  2002وال تزال تُعرض حتى اليوم وحتظى نشاط مؤسسة األفق للثقافة والفنون ومساهمتها في
عروضها بإقبال جماهيري ُملفت للنظر .كما تناول النهضة املسرحية والثقافة الفلسطينية.
هذه املسرحية العديد من النقاد املسرحيني ،خاصة ث ّم قدّ م الفنان والكاتب عفيف شليوط خالل اللقاء
وأنها حصلت على جائزة أفضل مسرحية في مهرجان مقاطع من مسرحيته «اعترافات عاهر سياسي»،
مسرحيد في عكا للعام  ،2002وتُرجمت من بعدها ومسرحيات أخرى من تأليفه نالت إعجاب اجلمهور،
الى اللغة العبرية وشاركت في مهرجان تياترنتو في اللواتي ناشدن اإلدارة بضرورة تكرار مثل هذه
تل أبيب.
اللقاءات معه .بعدها شكرت الكاتبة وفاء زبيدات
كما أشار الكاتب والفنان عفيف شليوط خالل حديثه احلضور وسلمت الكاتب والفنان عفيف شليوط
الى كتاباته املسرحية األخرى ودراساته في مجال شهادة تقدير ُمقدّ مة من قبل املركز اجلماهيري واملركز
املسرح ومن أبرزها كتابه «جذور املسرح الفلسطيني الثقافي النسائي في بسمة طبعون.

للصورة ،فقالت بابتسامة»:هذه والدتي» وتذكرت في
تلك اللحظة أنني خالل جلسة لي مع ميخائيل توما،
رأيت في أحد ألبوماته صورة لوالده إميل قابعة في
نفس املكان.
قبل أن أو ّدع يوليا دخلت إلى الغرفة التي كانت في
املاضي مكتبة إميل توما ،واليوم هي غرفة عمل
ابنها،وما زالت في الغرفة املكتبة التي كانت حتوي
كتب الراحل إميل توما،وبعد أن جتولت في الغرفة،
اجتهت إلى بلكون متصل بها ،يشرف على البحر
وامليناء ،ومنه منظر املدينة األخاذ .عندهاوجدتني
أقول في داخلي»:أبصرالكثيرون هذا املنظر من قبلي،
وكل واحد منهم كانت له نظرته اخلاصة به سجلها في
خبايا الذاكرة».
حني و ّدعت يوليا نزلت الدرجات ،درجة تلو أخرى،
وقفت على ناصية الشارع ،نظرت إلى البيت الذي
متعنت في الشبابيك والبلكون،
سكنه إميل توماّ ،
راودتني أفكار مختلفة .تأكد لي وأنا أستعيدها أن
البيوت تبقى شامخة على مدى األيام،وأما الناس
فتسكن ومتضي وتبقى الذكريات منقوشة بها.

من اليمني إلى اليسار :توفيق فياض ،متار بن عامي ،روضة
غنامي على شرفة بيت د .إميل توما صيف 2015

ملحوظة :في هذه األيام البيت معروض للبيع!يا حبذا
لو تضافرت جهود السترجاع البيت مرة أخرى ،رمبا
يستثمر لصرح ثقافي أو أرشيف فلسطيني ملدينة
حيفا ..هذا نداء هل من مستجيب؟!
E- rawdagniam@gmail.com

يوليا تنظر من البلكون إلى امليناء

عودة الكاتب والفنان عفيف شليوط من بوسطن
عاد الى البالد مدير عام مؤسسة األفق للثقافة
والفنون الكاتب والفنان عفيف شليوط ،بعد أن قام
بإجراء سلسلة من اللقاءات واملقابالت مع فنانني
وأكادمييني في مجال املسرح وإعالميني في بوسطن
في الواليات املتحدة ،حيث التقى مع الفنان باسل
زايد ،الذي غنّى للحرية واحلب والسالم ،والذي
أسس في العام  2004فرقة «تراب» التي ّ
شكلت
حالة موسيقية لفتت االنتباه على الصعيدين
الفكري واملوسيقي.
جرى خالل لقاءات عدة مع الفنان باسل زايد احلديث
عن تعاون فني بني مؤسسة األفق ومع الفنان باسل،
خاصة أنه يخوض في هذه املرحلة جتربة موسيقية
غنائية جديدة مع فنانني من فرنسا وقد صدر له
ألبوم جديد باللغتني الفرنسية والعربية.
هذا والتقى الكاتب عفيف شليوط خالل جولته
في بوسطن مع االعالمية سوزي سيلجسون،
وجيم بيتوسا ،مدير املعهد العالي لتعليم املسرح
رحب مدير
في بوسطن ،لبحث سبل التعاون حيث ّ
املعهد بالفكرة ودعا شليوط الى استمرار االتصال
معه من أجل تعميق العالقة والتعاون.
استمرارا لزيارة شليوط في السنة
تأتي هذه اجلولة
ً
املاضية لبوسطن ،حيث التقى مع بروفيسور جوديث
شافي ،وهي محاضرة في موضوع املسرح وممثلة
ومخرجة مسرحية معروفة في الواليات املتحدة.

ترقبوا في األسبوع القادم اإلعالن عن بدء التسجيل لدورة لتعليم اللغة االسبانية في مؤسسة األفق في حيفا التي س ُتقام
بإشراف معهد سرفانتس والقنصلية اإلسبانية
الجم عة  15أيلول 2017
ُ
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بمبادر ٍة من «آباء من أجل أبنائهم»
ومجموعة «حيفا المرأة»

ثانو ّية الكرمة العلم ّية تفتتح أبوابها للعام
الدراسي الجديد
ّ

“حقيبـة لـكل طفـل» تـوزّع  300حقيبـة
ّ
لطلاب األحيـاء العرب ّيـة يف حيفـا
مدرسـ ّية
شـكري يعقـوب« :نطمـح النضمام مجموعـات أخرى»
تتوسـع عا ًمـا بعـد عـام»
سـهري بدارنـة« :الحملـة
ّ
مبـدّ ا ك ّيـال« :أهـداف الحملـة كانـت تعزيـز التكافـل
االجتامعـي وروح العطـاء كما إسـعاد أطفالنـا»
ّ

اختتمت مجموعة «آباء من اجل أبنائهم
«ومجموعة «حيفا املرأة» ونشطاء حي وادي
النسناس وبالتعاون مع مكتب الشؤون
االجتماعية  -الهدار حملة «حقيبة لكل
طالب» ،بتوزيع  300حقيبة مدرسية مع
لوازمها القرطاسيه لطالب املدارس أبناء
العائالت املستورة في األحياء العربية في حيفا.
وتأتي هذه احلملة ضمن األعمال التطوعية التي
يقوم بها نادي «آباء من أجل أبنائهم « ومجموعة
«حيفا املرأة » ونشطاء في حي وادي النسناس
بالتعاون مع قسم الرفاه االجتماعي  -الهدار.
وهو املشروع األكبر من بني املشاريع واألعمال
التطوعية الكثيرة التي تقوم بها هذه املجموعات.
وأثنى الس ّيد شكري يعقوب من مجموعة «آباء
من اجل أبنائهم»على توسيع دائرة الشراكة في
العمل التطوعي مع مجموعة «حيفا املرأة»،
حيث ساهمت هذه الشراكة في زيادة عدد
احلقائب من  200حقيبة في السنة السابقة إلى
 300حقيبة مدرسية .وقال السيد شكري أنه
يطمح إلى انضمام مجموعات أخرى ومتطوعني
ونشطاء إضافيني في السنة القادمة كي
نستطيع أن نغطي كل األحياء العربية في حيفا.
وقالت السيدة سهير بدارنة من مجموعة «حيفا
املرأة»« :لقد شاركت في هذه احلملة في السنوات
املاضية بشكل فردي وضمن مجموعة «إنسان»،
ونحن بتصاعد من حيث عدد احلقائب التي ُوزّعت،
وتطوير آليات العمل اجلماهيري والتواصل مع
العائالت التي تستحق املساعدة فع ًال ،وذلك من
خالل التعاون التام مع قسم الرفاه االجتماعي في
حي الهدار ،وهذه فرصة لي ألشكر جميع ّ
موظفات
القسم وخاصة األخت أدلني دالل ،وأشكر مدّ هم
بجميع املعلومات وقوائم العائالت احملتاجة.
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وتوجه الس ّيد مبدا كيال العامل اجلماهيري في
ّ
ّ
قسم الشؤون االجتماعيه ومركز مشروع «حقيبة
لكل طفل» وباسم مجموعة «حيفا املرأة»
ومجموعة «آباء من اجل أبنائهم» وكل القائمني
على احلملة بالشكر اجلزيل لكل املتطوعات
واملتطوعني في احلملة ،ولكل املتبرعني الكرام
الذين بادروا باالتصال والسؤال عن احلملة
وطرق املساهمة فيها .وأضاف ك ّيال أن «للحملة
عدة أهداف نشعر أننا استوفيناهاً :
أول رسم
البسمة على وجوه طالبنا وعوائلهم ،ومتكينهم
من الذهاب إلى املدرسة بحقيبة وقرطاس ّيات
جديدة كباقي ّ
الطلب .أما الهدف الثاني فهو
تعزيز روح العطاء والتطوع وتوسيع دائرة العمل
اجلماهيري ّ
املنظم ،وذلك من خالل جمع التبرعات
وشراء احلقائب وجتهيزها وتوزيعها بشكل يعطي
الطالب إمكانية اختيار احلقيبة املناسبة له .أما
الهدف الثالث فهو توطيد التكافل االجتماعي
في مجتمعنا من خالل التبرع إما باملال او
املجهود الشخصي وبذلك يكون الفرد قد ساهم
في تأدية واجب اجتماعي يهدف الى تقليص
الفقر واجلهل ،وهما املسببان األكبر لكل اآلفات
االجتماعية التي تتفاقم في مجتمعنا العربي ".
واختتم القائمون على املشروع قولهم« :تعتمد
حملة حقيبة لكل طفل في التمويل باألساس
على التبرعات من أهلنا في حيفا وال يوجد أي
مؤسسة أو أي طرف آخر يدعم ماد ًيا هذا املشروع
اخليري ونعتمد في هذه احلملة األمانة والشفافية
ويستطيع كل من يريد اإلطالع على حساباتنا
الصغيرة ،متبرعً ا كان أم متطوعً ا ،ونسأل الله
أن يو ّفقنا في مشاريعنا القادمة ،وكل عام وانتم
بخير”.

باشتياق ولهفة اللقاء وعناق ممزوج بفرح ومتنّيات،
بالورود ،البالونات والزّينة هكذا افتتحت
مدرسة الكرمة ال ّثانو ّية أبوابها للعام الدّراسي
 2017\2018يوم األربعاء املوافق 6.9.2017
بعد قضاء عطلة صيف ّية دامت أكثر من شهرين ،
حيث قامت مديرة املدرسة املر ّبية ياسرين دكور برفقة
الصفوف باستقبال ّ
الط ّلب واملع ّلمني على ّبوابة
مر ّبيي ّ
املدرسة مع تقدمي احللوى وأجمل عبارات التّرحيب.
ّ
ومغايرا
جميلُ ،مع ّبرا
استقبال صفوف التّاسع كان
ً
حيث قدّ م كل طالب من ّ
الصف ال ّثاني عشر
طلب ّ
وردتني لطالبني من صفوف التّاسع ،وذلك للتعارف
ِ
احلاجة
مرجعا عند
وكسر اخلوف لديهم وكي يكونوا
ً
ّ
ورمزا للتّآخي والتّقارب واحمل ّبة .وقد مثل املدرسة
طالب وطالبة من صف ال ّثاني عشر ُ
حيث ألقى األ ّول
منهما كلمة ترحيب ّ
بطلب صفوف التّاسع النضمامهم
إلى عائلة الكرمة متم ّن ًيا لهم أطيب التّمنيات.

أ ّما ّ
الطالبة فقد القت كلمة لقاء أخير ألبناء ص ّفهم
على املقاعد الدّراس ّية في بيت عائلة الكرمة.
وقد ع ّبر ّ
الطالب عن فرحهم بإطالق بالونات
املدرسي
للسماء ،ألوانها نفس ألوان الز ّّي
ّ
ّ
العلو واالرتقاء.
تعبيرا عن طموحهم للنّجاح
ّ
ً
ُيذكر أنّ ّ
طلب صف ال ّثاني عشر قبل بداية
السنة الدّراس ّية ساهموا في ترميم وطالء جدران
ّ
ً
املدرسة وتزيينها استقبال للعام الدّراسي اجلديد،
ّ
يدل على انتمائهم لعائلة بيت الكرمة.
ّمما
مع نهاية االستقبال وبداية املشوار الدّراسي لهذا العام
ألقت املديرة كلمتها التّرحيب ّية ّ
للط ّلب ولطاقم الهيئة
التّدريس ّية ،متمنّية لهم النّجاح والتّوفيق ،مع التّط ّرق
واهم ّية التّق ّيد
الى بعض التّعليمات والقوانني املدرس ّية ّ
بها إلجناح املسيرة التّربو ّية والتّعليم ّية في عائلة
الكرمة.

النائب أحمد طيبي يزور الحليصة لدعم الفريق

ملراسل «حيفا»

اجتمع النائب أحمد طيبي بلجنة احلي
في احلليصة ،وتباحثوا في إمكانية تقدمي
املساعدات لفريق هبوعيل حليصة .وحضر
االجتماع كل من رئيس جلنة احلي أبو كايد
كامل يوسف ورياض صبح وأعضاء جلنة
احلي وادارة الفريق امين يوسف ومصطفى ابو
دبوس  ،واحملامي أحمد دراوشة وعنان عودة
واألستاذ زياد عويضة مندوب العربية للتغيير
في الطيبة.
وقال رياض صبح إن النائب الطيبي ل ّبى دعوتنا
مشكورا ،وجاء يتفقد أحوال احلي والفريق.

وأجرى اتصاالته على الفور مع عدد من
املؤسسات واملكاتب احلكومية الداعمة للحركة
الرياضية ،من أجل توفير امليزانيات املطلوبة
للفريق .وأضاف أن ميزانية فريق هبوعيل
حليصة تبلغ  20 – 15ألف شيكل فقط
في السنة ،حتصل عليها من البلدية ،وهذا ال
يكفي للمصاريف األولية التي ال تكاد تذكر.
وأصبح الفريق يعاني من أزمة مالية متفاقمة،
مما اضطر اإلدارة وجلنة احلي للتوجه إلى عدد
من مصادر التمويل للحصول على امليزانيات
الالزمة .ووجه رياض شكره إلى كل من سعى
ملساعدة الفريق وخاصة مطعم عدوي.
الجم عة  15أيلول 2017
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רימונים ,תפוח סמיט ,זהוב

בצל

1

תפוח אדמה לבן,
גזר ארוז

1

ק״ג

590

תפוח אדמה לאפייה
אדום-לבן

₪

ק״ג

1

90

1

₪

ק״ג

2

90
מוגבל ל 3-ק״ג

1

1

90

₪

ק״ג
₪

لحوم وخضار طازجة كل يوم
בשר בקר טחון

כבש בלדי אחורי טרי

1

ק״ג

6490
1

49

₪

סוכר 1ק"ג

4

990

ב
₪

ק״ג

120

₪

שמן
חמניות
100%
 3ליטר

מוגבל ל1-

14

90

₪

3490

690

2490

₪

استهالك الكحول بكميات
كبرية يشكل خطر عىل الحياة
ويرض يف الصحة

90

100

30

₪

1

₪

ק״ג

10

6

90

₪

₪

שמן קנולה
בריאות
עץ הזית
 1ליטר

2

30

₪

פסקוביץ
תחתיות ארטישוק
 400גרם ,פול ירוק
 600גרם ,אדממה
פול סויה  400גרם

19

90

₪

ב

ק״ג

3

ק״ג

10

טונה פסיפיקו  95גרם3/

מרק אסם
 1ק"ג

מוגבל ל2-

7

10

90
₪

₪

מיונז תלמה
 500גרם

שימורי פריזה  -פריחן

מוגבל ל1-

מעדן
סנדלפור
מוגבל ל3-

מוגבל ל2-

₪

ערמונים
קלויים
אלטאי

שמן
עץ הזית
כתית מעולה
 750מ״ל

ק״ג

נס קפה
ג׳יקובס
 300גרם

מוגבל ל2-

₪
₪

4

3

5

ק״ג

בשר מס׳  3-8חלק

שמן
חמניות
 900מ״ל
100%

אורז פרסי
סוגת
 1ק״ג

דבש יד
מרדכי
 1ק״ג

₪

פילה
אמנון
דלידג נטו

3

90

ק״ג

90

₪

חזה אסאדו טרי

ק״ג

3

ק״ג

120

₪

בשר עגל טרי

פרגיות עוף טרי

4

חזה עוף טרי

כנפיים עוף טרי

כבד עוף טרי

3

ב

10

1990

₪

קטשופ היינז
 910גרם
מוגבל ל2-

₪

פסטה
ספגטי אסם
 500גרם

מוגבל ל1-

3

ב

12

₪

7

90

₪

6

90

₪

₪

סנפרוסט
ירקות

פילה סלמון נורוויגי נטו

אפונה ,אפונה
וגזר ,שעועית
חתוכה ,תירס

מוגבל ל4-

3

ב

10

90

11

90

₪

الحمالت محدودة ألعضاء النادي فقط

9

49

90

90

₪

1

ק״ג
₪

ال ازدواجيه يف الحمالت

الحملــة ســارية حتــى  20.9.2017أو حتــى نفــاذ المخــزون * خاضــع لشــروط الحملــه * ال ازدواجيــه فــي الحمــات
* الص ــور للتوضي ــح فق ــط * يح ــق للش ــركة إيقاف/تحدي ــد الحمل ــة ب ــكل وق ــت  ،احتم ــال الخط ــأ وارد وم ــردود

مفتوح  7أيام
يف األسبوع
וויסקי
בושמילס
 1ליטר

יין הר חרמון לבן/אדום
יין הר יקב תבור

יין ברקן
ריזרב +יין
 P.Cיקבי
כרמל

3

7990

₪

בונבונירה רפאלו
 150גרם

99

יין קלאסיק
ברקן
קברנה
סובניון

4

ב

ב

99

₪

₪

מיקס עלית 190גרם

בונבונירה בלגית גורמה
צדפים 200גרם

יין סלקטד
 750מ״ל

19

5

ב

99

90

₪

פינלדייה
 700מ״ל

תירוש ענבים
של סגל
 1ליטר

9

90
₪

גריי גוס
 1ליטר

₪

רד לייבל
1ליטר
מוגבל ל2-
בקניה מעל
₪200

1190

990

₪

בונבונירה גרמני אדום
 400גרם

₪

בונבונירה קוטדור

מילקה אוריו  300גרם

990

1290

₪

₪

קוקה
קולה
שישיה

קוקה קולה פחיות
 330מ״ל* 24כשר

5990

2990

₪

קנה ממגוון
מטרנה  750גרם
קבל צעצועערכה
לים לילדים

מטרנה
חלבי
אקסטרה
קייר
מוגבל ל2-
בקניה מעל
₪200

4990

מתנה

₪

מנגל נירוסטה עם רגל

6990

1290

₪

₪

4990

₪

1090

₪

מגוון
מילקה
 100גרם

נרות נשמה

3

10

פיירי
 1.35ליטר

990

₪

וניש
קליה
3ליטר

2990

בונבונירה  125גרם

1990

₪

סנו ז'אוול
 4ליטר
מוגבל ל2-

1

₪

1390

₪

מגוון עוגיות שקד
 600גרם

2

6

ב

10

שמפו
מרכך פינוק

פאמלי
משאבה1
ליטר

15

₪

₪

קולגייט פרש וייט

890

1190

₪

₪

שישיה מגבת ניקול

קולון
אבקת
כביסה
8ק״ג

790

₪

מולט לב  40גלילים

מוגבל ל2-

₪

15

₪

90

3490

ב

12

₪

₪

2

3

שישיית
מים 1.5
ליטר
ב

שקית חטיפים מארס,
באונטי ,טוויקס  206גרם

ב

מוגבל למימוש1-

₪

פחמים
אלמעלם
 10ק״ג

₪

פררו רושייר  375גרם

תפוזינה
ספרינג
פרימור
 1.5ליטר

מוגבל ל1-
בקניה מעל
₪200

פחמים
2ק״ג

990

59

125

₪

79

₪

מוגבל ל1-
בקניה מעל
₪ 100

790

₪

מרסס
סנו פורטה
פלוס
ג׳אבל
סנו קל

990

حيفا شارع الخوري ( 2מגדל הנביאים) 04-8666512

₪

2490

₪

שקית נרות  50יח׳

5

₪

المسيحية واإلنسانية

الملكيين الكاثوليك ،حيفا)
رعية
األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى (رئيس
ّ
ّ

سأحاول في هذه املقالة أن ُأبني بأن املسيحية واإلنسانية واحدة ،مبا أن
الله واإلنسان أصبحا واحدً ا في املسيح يسوع ،واأللوهة واألنسنة هما
لكن إمتام هذه الوحدة يتم عند حتقيق الوحدة بني
وجهان حلقيقة واحدةَّ .
الله والبشرية .إذا كنّا نؤمن بأن روح الله يعمل في اجلميع ،فهذا يعني
أن كل إنسان أ ًّيا كان أصله معتقده بإمكان روح الله أن يعمل فيه ومن
لنحب أعدائنا.
خالله .وما معنى دعوة يسوع ّ
قد يبقى العدو عدو ،لكنه ،ابن لله وقادر على صنع اخلير والشر مثل
املسيحي .فالله ال مييز بني البشر ،إنه إله اجلميع
َ
كت َح ًّقا َأ َّن الل َه ال ُيراعي ِ
«فش َر َع ُبط ُر ُس َيقولَ :أد َر ُ
ظاه َر النَّاس ،ف َمنِ
َ
ُ
رض ًّيا .فدَ ِه َش املُ ِ
وع ِم َل ال ِب َّر كا َن ِعندَ ه َم ِ
ؤمنو َن
اتَّقاه ِمن أ َّي ِة أ َّم ٍة كانت َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ذين را َفقوا ُبط ُرس ،ذلك بأ َّن َم ِ
دُس قد أ َ
فيضت
وح الق ِ
املَختونو َن ا َّل َ
وه َبة ال ُّر ِ
على ال َو َث ِن ِّي َ
ني َأ ًيضا» (أعمال  .)45 .-35 34 ،10سوف أنطلق من
مجموعة من النصوص الكتابية ألوضح هذا األمر الذي ،برأي مهم جدً ا
في الوضع احلالي الذي متر به البالد.
تكوين « 29 ،1امنوا واكثروا وأمألوا األرض وأخضعوها وتسلطوا على
أسماك البحر وطيور السماء وكل حيوان يدب على األرض».
متى  34 ،25ـ « 36تعالوا ،يا من باركهم أبي ،فرثوا امللكوت املعد
لكم منذ إنشاء العالم :ألني جعت فأطعمتموني ،وعطشت فسقيتموني،
وكنت غريبا فآويتموني ،وعريانا فكسومتوني ،ومريضا فعدمتوني،
وسجينا فجئتم إلي .يا رب ،متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشان
فسقيناك ؟ ومتى رأيناك غريبا فآويناك أو عريانا فكسوناك ؟ ومتى
رأيناك مريضا أو سجينا فجئنا إليك؟»
اعمال « :10-11فلما دخل بطرس استقبله قرنيليوس وارمتى على
قدميه ساجدا له .فأنهضه بطرس وقال« :قم ،فأنا نفسي أيضا بشر»
فشرع بطرس يقول« :أدركت حقا أن الله ال يراعي ظاهر الناس ،فمن
اتقاه من أية أمة كانت وعمل البر كان عنده مرضيا ....والكلمة إمنا هو
رب الناس أجمعني .فدهش املؤمنون املختونون الذين رافقوا بطرس ،ذلك
بأن موهبة الروح القدس قد أفيضت على الوثنيني أيضا».
ما املفلت لالنتباه في هذه اآليات؟ وماذا تعني لنا نحن أبناء اليوم
بشكل عام وفي ظروفنا اخلاصة بشكل خاص؟
أول ما يلفت االنتباه في آيات سفر التكوين وإجنيل متى هو غياب
كامل لذكر الله ومن جهة أخرى في نص أعمال الرسل نحن أمام رجل
وثني لكن يقال فيه بأنه «تقي يخاف الله ويتصدق على الشعب صدقات
كثيرة» .وبطرس من جهته يقول بأن «الله ال يراعي ظاهر الناس فمن
إتقانه من أية أمة كانت وعمل البر كان عنده مرضيا».
إذا بداية ميكن القول بأن عدم ذكر الله في هذه اآليات ،ماعدا نص
أعمال الرسل ،له معنى قوي ومهم جدً ا .هذا يعني أن الله خلق الكائن
البشري وأعطاه كل اإلمكانيات الالزمة والضرورية لكي ينتقل إلى
مقام اإلنسان ،ليحقق إنسانيته بإرادته وحريته ،فله أن يحققها وله أن
يرفضها .هذا يعني ً
أيضا أن دعوتنا األولى واألساسية هي أن نكون
إنسان .قد يبدو هذا األمر غريبا لكنه مهم جدً ا لفهم صحيح إلمياننا
املسيحي.
سبق وبينت بأكثر من مناسبة ،من خالل اإلجنيل كيف أن اإلنسان
الصحيح الذي يحقق إنسانيته يحقق في الوقت نفسه تألهه .مما يعني أن
املسيحية ليست بأمر إضافي على اإلنسانية كما لو أن الله خلق اإلنسان
ثم أضاف عليه املسيحية إلكمال عملية اخللق .كما لو أن املسيحية هي
خارج اإلنسانية ،أو مبعنى آخر كما لو أن غير املسيحي ليس بإنسان،
أو هو إنسان ونحن املسيحيون من «تكوين آخر ،من تركيبة أخرى كما
نقول بالعام ّية».
هذا األمر مهم جدً ا لكونه يصب في صميم مفهومنا لسر التجسد .نحن
نقول بأن الله أصبح إنسانا «صار إنسا ًنا وسكن بيننا» تقول لنا مقدمة
إجنيل يوحنا .فماذا يعني ذلك؟ هل مجرد متثيلية؟ ال أعتقد ذلك .هل
هو عبارة عن «مسايرة» لنا كما نقول في اللغة العامية؟ ال أعتقد ذلك.
هذا يعني أن الله هو إنسان واحد منا كما يقول اإلجنيل .كما أن املسيح
صعد إلى السماء بجسده اإلنساني أي أن في الله هناك اإلنسان .إن
لم نغوص ونتعمق في هذا املعنى الهائل لسر التجسد وبالتالي لله نبقى
إلى جانب املوضوع ونفقد اجلوهري واألساسي.
إذن ال يحق لنا أن نفصل بني اإلنسانية واملسيحية ،بني اإلنسان وإميانه
آخرا ال يحق لنا أن نفصل بني اإلنسان وإميانه
املسيحي
وأخيرا وليس ً
ً
أيا كان ،فاإلميان هو جزء من اإلنسان وليس بأمر أضيف عليه الح ًقا
كما سبق وقلت.
فالسؤال الذي ُيطرح هنا :ما هي مكانة اإلميان املسيحي؟ وما هي مكانة
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املسيح نفسه في هذا املوضوع؟
لننظر عن كثب إلى اآليات الكتابية التي بني أيديناً .
أول في سفر
التكوين نرى بأن الله خلق اإلنسان وطلب منه التسلط على جميع
الكائنات« ،أسماك البحر وطيور السماء وكل حيوان يدب على
األرض» .أي ال يحق له التسلط على اإلنسان اآلخر ،لكنه مدعو ليكون
سيد هذا العالم ،يتسلط عليه ،أن يطبعه بطابعه اإلنساني .هناك غياب
كامل لله ،ولإلميان ،وللطقوس الدينية الخ .هذه الدعوة األولى لإلنسان
تتميز إذن بأنها دعوة إنسانية ،دعوة لإلنسانية ،ليصبح هذا الكائن
البشري إنسان ،وهذه الدعوة هي في النهاية دعوة إلى احلرية.
فالله لم يخلق املسيحي وال املسلم وال البوذي .خلق اإلنسان ونفخ
فيه من روحه .لم ينفخ من روحه في املسيحي ،بل في اإلنسان .وفي
نص اإلجنيل ،هؤالء األبرار الذين أطعموا املسيح وسقوه وزاروه ،ليسوا
جائعا ،أو عطشا ًنا أو ،أو الخ.
مبسيحيني ،فهم ال يعرفونه :متى رأيناك ً
فإن كان إطعام اجلائع ،وسقي العطشان يعني اطعام املسيح هذا يعني
أن املسيح وبالتالي الله واإلنسان واحد .فال يحق لنا أن ننظر إلى األخر
إ َّال بهذه الطريقة :إنه الله إن صح التعبير ،مقدس ال يحق لنا أن منس
به حتى بالنظر« :من نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه».
بالنسبة لنص أعمال الرسل أعتبره من أهم النصوص بهذا اخلصوصً .
أول
هذا الوثني الذي ال يؤمن على الطريقة اليهودية ،ال يؤمن بإله اليهود ،ال
يؤمن باملسيحُ ،يقال فيه بأنه «كان تق ًيا يخاف الله هو وجميع أهل بيته،
ويتصدق على الشعب صدقات كثيرة ،ويواظب على ذكر الله» .بالطبع
يواظب على ذكر الله ،أي إلهه كما هو يعرفه ويؤمن به على طريقته
الوثنية .هذا اإلنسان قائد مئة له مركزه ومكانته ومع ذلك يطلب اللقاء
ببطرس .والنص يقول بأن صلواته ُسمعت و ُذكرت لدى الله صدقاته .أي
أن صلوات هذا الوثني ُسمعت واس ُتجيبت من قبل الله.
ثم يتابع النص ويقول أنه عندما ارمتى قائد املئة على قدمي بطرس،
ُينهضه هذا األخير ويقول له «قم ،فأنا نفسي أيضا بشر» .بطرس
يحقق ثالثة اكتشافات مهمةً :
أول أن ليس هناك من شيء جنس أو
دنس أو مقدس بحد ذاته (ما عدا اإلنسان فهو مقدس) «ما ظهره الله
ال تنجسنه أنت» ،تقول الرؤية .فاإلنسان هو الذي يدنس أو يقدس
األشياء واألمور.
واالكتشاف الثاني فهو أنه لم يعد هناك من فارق بني اليهودي والوثني،
أي بني املؤمن وغير املؤمن ،مبا أنه في الكتاب املقدس ،اليهودي يرمز
لإلنسان املؤمن والوثني لغير املؤمن ،فاالثنان سواء ،بشر ،مخلوقني على
صورة الله كمثاله وقادرين على أعمال احملبة كأعمال الشر .اكتشف
بطرس بأن إميانه اليهودي ال يعطيه أية ميزة على اآلخرين.
ا ّما االكتشاف الثالث واألهم بدون شك ،هو اكتشاف بطرس بأن الله
هو إله جميع الناس ،وليس إله اليهود فقط .إله جميع الناس أي إله
حتى الذين ال يعرفونه ،أو ال يريدون معرفته حتى ،وهذا يرجعنا إلى
نص إجنيل متى الذي نوهنا عليه .ويساعدنا على فهم إحدى أساسات
إمياننا املسيحي التي تقول بأن املسيح هو مخلص جميع الناس ،وسوف
أعود إليها في نهاية حديثي .بطرس اكتشف بأن كل إنسان يتقي الله،
أي يبتعد عن الشر ويحترم كل إنسان أ ًّيا كان ،ويعمل البر فهو مرضي
عنده.
ثم يتابع النص ليقول بأن الروح القدس نزل على جميع الذين سمعوا كالم
الله ،وتكلموا باللغات ،كما حدث في يوم العنصرة ،فما كان من بطرس
إ َّال أن يقبل بعمادهم .أي أن الروح القدس حاضر في كل إنسان ويعمل
في كل إنسان ومن يستجيب له ،حتى ولو لم يعي ذلك ،فهو مسيحي
متاما ،هنا نعود ثانية إلى نص متى اإلجنيلي.
ً
يبقى لنا سؤالني أساسيني ال بد من اإلجابة عليهماً .
أول ما هو دور
اإلميان املسيحي في هذه احلالة؟
على السؤال األول أقول بأن املسيحية ،من وجهة نظرنا هي بدون شك
خصوصا عندما
الوسيلة والطريق األفضل واألسمى لتحقيق إنسانيتنا.
ً
نعلم بأن املسيح هو إله حق وإنسان حق .فأن نتبع املسيح يعني أن نحقق
معا ألن ال فرق بينهما بعد اآلن.
إنسانيتنا وألوهيتنا في آن ً
وهذا يقودنا إلى السؤال الثاني :املسيح هو مخلص اجلميع ألن روح
املسيح يعمل في اجلميع ومن يعيش انطال ًقا منه ،حتى ولو لم يكن
مسيحي بالهوية ،فهو مسيحي حقيقي وهؤالء الناس يسميهم الالهوتي
األملاني الكبير «كارل رانر» املسيحيون املجهولون!
في النهاية أقول أن املسيحية هي إنسانية بامتياز ،مبعنى أنه ال يحق لنا
أن منيز بني االثنني ،فهما وجهان حلقيقة واحدة ،مبا أن اإلنسان احلقيقي
هو بالضرورة ابن الله ،واإلله احلقيقي هو ً
أيضا بالضرورة إنسان.

أخالق المؤمنين (الغيرة)
الشيخ رشاد أبو الهيجاء

(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الرشعي)
الغيرة املعنية في هذا الباب هي التي تعبر عن
مظهر من مظاهر الغضب لله عند التعدي على
مقاصد الدين أو التعدي على أعراض الناس
وحرماتهم ولذلك جعل احلالل بني احلرام بني فإذا
خاض املرء في احلرام والتعدي على األعراض
فإن الله يغار ويغضب عن عبد الله بن مسعود
قال :قال رسول الله (ليس شيء أغير من الله،
من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،وال أحد أحب اليه املدح
من الله ،من أجل ذلك أثنى على نفسه ،وال أحد أحب إليه العذر من الله،
من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين) وقال (إن الله يغار ،واملؤمن
يغار ،وغيرة الله أن يأتي املؤمن ما حرم عليه) وقد صنف العلماء الغيرة الى
ثالثة أصناف اما الصنف األول :غيرة العبد لربه أن تنتهك محارمه وتضيع
حدوده  .أما الصنف الثاني :غيرة العبد على قلبه من أن يسكن الى غير
الله أو يأنس بغيره  .أما الصنف الثالث :غيرته على حرمته أن يتطلع إليها
غيره مثلما كانت غيرة نبي الله داود عليه السالم فقد روى اإلمام أحمد في
مسنده أن رسول الله قال (كان داود النبي عليه السالم فيه غيرة شديدة،
فكان إذا خرج أغلقت األبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع قال:
فخرج ذات يوم ورجع فإذا وسط الدار رجل قائم ،فقال له :من أنت ؟ قال:
(أنا الذي ال أهاب امللوك ،وال مينع مني احلجاب) قال داود( :أنت والله
ملك املوت) ومن غيرة الرسول أنه كان يغلق أبواب الشك والريبة في عرضه
كما حدثتنا أم املؤمنني صفيه فقالت (كان رسول الله معتكفا فأتيته أزوره
فحدثته ثم قمت ألنقلب (أي ألعود الى البيت) فقام معي ليقلبني فمر
رجالن من األنصار فلما رأيا رسول الله أسرعا فقال النبي (على رسلكما
إنها صفية زوجتي) وملا قال سعد بن عبادة لو رأيت رجال مع امرأتي لضربته
بالسيف غير مصفح (غير مبال وال مكترث) فقال رسول الله (أتعجبون من
غيرة سعد ؟ ألنا أغير منه ،والله أغير مني ،ومن أجل غيرة الله حرم الله
الفواحش ما ظهر منها وما بطن) وهذه الغيرة احملمودة التي تدفع الرجل
على أن يحرص على عرضه فيقوم على رعاية أهله وخدمتهم ودفع كل
مفسدة عنهم فال يعرض أهله للفنت وهي كثيرة ومظلمة كقطع الليل املظلم
فيعيش البيت في مودة ورحمة فال الرجل يخون أهله وال املرأة ترض لنفسها
احلرام أو الشبهات حتى وإن كانت تثق مبن تثق فتقطع حبائل الشيطان
أللى تتسرب الى قلب زوجها أو العكس متاما كما فعلت أسماء بنت أبي
بكر رضي الله عنها القائلة :تزوجني الزبير وماله في األرض مال وال مملوك
وال شيء غير فرسه فكنت أعلف فرسه وأكفيه مئونته وأسوسه ،وأدق النوى
لناضحه ،وأعلفه وأسقيه ،وأخرز غربه ،وأعجن ،ولم أكن أحسن اخلبز،
فكان يخبز لي جارات من األنصار ،وكن نسوة صدق ،وكنت أنقل النوى
من أرض الزبير ،فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله ومعه
نفر من أصحابه ،فدعا لي ثم قال :أخ أخ ليحملني خلفه فاستحييت أن
أسير مع الرجال ،وذكرت الزبير وغيرته ،قالت وكان من أغير الناس ،فعرف
رسول الله أني قد استحييت فمضى ،فجئت الزبير فقلت :لقيني رسول الله
وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه ،فأناخ ألركب معه فاستحييت
وعرفت غيرتك ،فقال :والله حلملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه)
ولو أردنا أن نلخص هذا القول منها لعرفنا ان غيرة الرجل على زوجته وأهله
ال تعني إغالق البيت عليها ومنعها من أن تخوض غمار احلياة فأسماء
هذه أخت عائشة وبنت أبي بكر ومع ذلك كانت تشارك زوجها مشاغل
احلياة ولكنها ضبطت سلوكها بضوابط شرعية واجتماعية حفظا لكرامتها
ومن أجل احملافظة على الروابط األسرية بقطع سبل الشيطان  .والغيرة ال
تعني كذلك الشك والتخوين كما يفعل البعض فاالعتدال هو املطلوب .
فمن الناس من ال شغل له إال تقصي حركات الطرف اآلخر وسكناته مما
يشعل العالقات األسرية نارا ال تنطفئ إال بالطالق وإن انطفأت وقد عبر
عن ذلك رسول الله فقال (إن من الغيرة ما يحبه الله ،ومنها ما يبغضه الله،
ومن اخليالء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله ،فأما الغيرة التي يحبها
الله فالغيرة في الريبة ،والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة .
واالختيال الذي يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدمة،
واالختيال الذي يبغضه الله االختيال في الباطل) وغالبا ما تكون الغيرة
نتيجة احلب بني الطرفني فهذا علي كرم الله وجهه ملا رأى زوجته فاطمة بنت
رسول الله تستاك (أي تنظف أسنانها بعود األراك) غار عليها من أن ميس
السواك ثغرها ،فأنشأ يقول
لقد فزت يا عود األراك بثغرها       وما خفت يا عود األراك أراكا
لو كنت من أهل القتال قتلتك        وما لي يا سواك سواكا  
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عن أي رصيد جماهيري واسع
في الشارع العربي يتحدث
النائب أحمد الطيبي؟

اإلعالمي أحمد حازم
احلديث حول القائمة العربية املشتركة ،احتل في الفترة
ً
ً
كبيرا في النقاشات الدائرة بني املواطنني
جزءأ
األخيرة
العرب حول تركيبة القائمة في االنتخابات القادمة
للكنيست .وقد كانت قضية التناوب في األسابيع
األخيرة بني مركبات القائمة موضوع خالف كبير بني هذه
املركبات ،حيث مت توجيه أصابع اإلتهام للحركة العربية
للتغيير بعرقلة طريق القائمة بسبب إصرار رئيسها
د.أحمد الطيبي على موقفه من التناوب ،حتى أن بعض
مركبات القائمة اتهمه مبحاولة التمسك باملقعد الثاني
ألسامة السعدي حتى االنتخابات القادمة ،لكن إعالن احلركة العربية للتغيير عن موعد
استقالة السعدي أبعد هذه االتهامات وأعاد إلى حد ما القائمة إلى طبيعتها كما كانت.
ومهما يكن من أمر ،فالقضية ال تتوقف عند استقالة السعدي فقط .واخلالف كما أعتقد
لم يتم حله بصورة نهائية ،ألن جلنة الوفاق املكلفة بالعمل على تركيبة القائمة ستواجه
مشكلة كبيرة في املرة القادمة ،خصوص ًا وأن الطيبي أعلن صراحة انه لن يرضى بالتناوب
ً
كبيرا قد حلق باحلركة العربية للتغيير في قضية التقاسم في التركيبة
بعد اليوم ،وأن ظلم ًا
املاضية للقائمة .وهذا يعني أن الطيبي لن يرضى مبقعد واحد في املرة القادمة ويطالب
مبقعدين ،على اعتبار أن احلركة العربية للتغيير وحسب تعبير الطيبي هي حركة ناشطة
ً
جدا في املجتمع العربي ولها جمهورها الواسع.
الطيبي ومنذ تأسيسه للحركة العربية للتغير عام  1996لم يخض انتخابات الكنيست
حتى يومنا هذا باسم احلركة خوف ًا من عدم اجتياز نسبة احلسم أي خوف ًا من اخلسارة .ولم
تخض احلركة االنتخابات في العام  1996حتسبا لعدم جتاوز نسبة احلسم املطلوبة ،وأعلنت
احلركة في أبريل /نيسان من العام نفسه عدم خوضها االنتخابات .لكن احلركة خاضت
انتخابات الدورة اخلامسة عشرة النتخابات الكنيست عام  1999ضمن قائمة ائتالفية مع
حزب التجمع الوطني الدميقراطي أطلق عليه اسم «التجمع الوحدوي الوطني العربي» حيث
حصلت احلركة على مقعد واحد شغله رئيسها الطيبي .لكن خالف ًا حصل بني الطيبي وبني
التجمع في تلك الفترة أعلن الطيبي على أثره التخلي عن حتالفه مع التجمع.
وفي الدورة السادسة عشر للكنيست  2003خاضت احلركة العربية للتغيير االنتخابات
ضمن قائمة حتالفية مع اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة وحصلت أيض ًا على مقعد
واحد .وفي انتخابات الدورة السابعة عشرة عام  2006مت التحالف بني احلركة العربية
للتغيير والقائمة املوحدة والتي تشمل احلركة اإلسالمية (اجلناح اجلنوبي) واحلزب
الدميقراطي العربي واحلزب القومي العربي .وخاضت أيض ًا ضمن هذه القائمة التحالفية
انتخابات الدورة الثامنة عشرة  2009وانتخابات الدورة التاسعة عشرة . 2013
ويتبني مما تقدم أن احلركة العربية للتغيير لو كان لها رصيد جماهيري واسع وقوة شعبية
كما يدعي الطيبي لكالت احلركة خاضت كل االنتخابات دون احلاجة للدخول في ائتالف.
مهما وهو أن وجوده في الكنيست لغاية
والشيء املهم أن الطيبي نسي أو تناسى شيئ ًا ً
اآلن يعود الفضل فيه للغير وليس حلركته ،مبعنى أن الطيبي لم يكن ليصبح عضو
كنيست دون حتالف مع قوى أخرىً .
إذا عن أي قوة جماهيرية واسعة يتحدث الطيبي
ما دامت احلركة العربية للتغيير كانت عاجزة عن خوض االنتخابات للكنيست مبفردها
مثل التجمع واجلبهة واحلركة اإلسالمية .وهذا يعني أنه لوال هذه األحزاب الثالثة ملا وصل
الطيبي إلى الكنيست .واألنكى من ذلك أن جلنة الوفاق الوطني تفاجأت عند تشكيل
القائمة العربية املشتركة في شهر مارس /آذار عام  ،2015بأن الطيبي يطالب مبقعدين
مضمونني في القائمة .علي أية حال فإن جلنة الوفاق الوطني عليها منذ اآلن التفكير ملي ًا
في التركيبة القادمة للقائمة العربية املشتركة وإعطاء كل ذي حق حقه،
نقطة أخرى ال بد من التطرق إليها وهي قضية مرشحون مستقلون .فهناك شخصيات
سياسية مستقلة فاعلة في مجتمعنا العربي لها نشاط واضح وملموس ،يجب أن تكون
ً
حكرا على األحزاب فقط .وعليه
ممثلة في القائمة العربية املشتركة ،ألن هذه القائمة ليست
فإن جلنة الوفاق يجب أن تأخذ بعني االعتبار هذه النقطة وأن تأخذ في احلسبان بعض
ً
واحدا على األقل كمرشح مستقل.
األسماء لتختار إتنني أو

الجم عة  15أيلول 2017
ُ

المف ّتشة اليهود ّية !
هذيك األ ّيام  -سليامن جربان:

انتقلت إلى دالية الكرمل .بفضل املدير /املفتّش بلد ّياتي
املذكور .االنتقال كان في الواقع إلى املدرسة في عسفيا.
حرصت على مقابلة مديرها في الصيف ،قبل بداية
بل
ُ
نصت رسالة االنتقال الرسم ّية .وفي األ ّول
التعليم ،كما ّ
من أيلول سافرت إلى عسفيا ،ودخلت مدرستها ،فأخبرني
مديرها أنّ املفتّشة نقلتني آخر األمر إلى دالية الكرمل.
هذا كان قرارها ،وب ّلغته مدير عسفيا في االجتماع األخير.
تركت عسفيا رأسا ،وسافرت في اليوم ذاته إلى املدرسة في
ُ
الدالية ،ألبدأ عملي هناك ،كما كان قرار املفتّشة.
علي مثل ّ
زخة ب َرد
نقلي إلى الدالية ،في آخر حلظة ،وقع ّ
مفاجئة .مدير عسفيا قابل ُته في الرامة ،حني كان في
زيارة ألهله من إقرث هناك ،في عطلة الصيف .أ ّما مدير
أكن أعرفه من قبل .قرأت اسمه غير م ّرة في
الدالية فلم ْ
ّ
«صدى التربية» بالذات .كان من أعضاء نقابة املعلمني
البارزين .في ّ
كل انتخابات مع ّلمني كان يرأس إحدى
القوائم «املستق ّلة» فيها .أعرف أنّ أصله من ترشيحا ال
أكثر .قلت في نفسي :طبعا هذي مقدّ مة ملواصلة مجريات
الطرد من املعارف .تكملة ما بدأوه معي في حرفيش.
مدير الدالية سيواصل ،بالتعاون مع املفتّشة طبعا ،ما
بدأه املفتّش الس ّيئ الذكر في حرفيش .أقوم بواجبي نحو
علي ،قلت في
تالميذي وضميري ،أع ّلمهم كما يجب ّ
وليكن ما يكون!
نفسي،
ْ
وصلت دالية الكرمل .سألت عن املدرسة ،وذهبت إليها.
ُ
املدارس في قرانا يعرفها الناس باسم مديرها ،وكذا كان
سؤالي طبعا .دخلت غرفة املدير ،فوجدته مك ّبا على
البرنامج ،في ورقة كبيرة على الطاولة ،وسيجارته أمامه
في املكتّة وقد ّ
قطعت .ح ّييت الرجل ،وع ّرفته بنفسي .رفع
رأسه عن البرنامج في نظرة فاحصة ،وأخبرني أنّ املفتّشة
ب ّلغته فعال في االجتماع األخير بقدومي إليهم .أضاف أنّ
اسمي صار أمامه حتّى .بل سألني إذا كانت لي طلبات
مع ّينة ليأخذها باالعتبار في وضعه البرنامج.
بعد معرفتي مبدير الدالية عن كثب ،وجدته مغايرا متاما
للصورة التي كانت له في ذهني .بل غدونا مع األ ّيام
صديقني قريبني أيضا .قال لي بيني وبينه ذات م ّرةّ :
كل
ما تريده منّي ب ّلغني به ،بيني وبينك ،وأنا أل ّبي لك ّ
كل
طلباتك املمكنة .فقط ال تك ّثر من رفع إصبعك ،واألسئلة
في االجتماع! حتّى احملفوظات التي كنت أختارها لتعليمها
تالميذ الصفوف العليا كان يقرؤها وميهرها بتوقيعه أ ّول
األمرّ .ثم صار يسألني في ّ
كل قصيدة أختارها للتالميذ:
فيها شي؟ وإذ أجيبه بالنفي يو ّقع عليها دومنا قراءتها
حتّى .تع ّلمت من عالقتي مع املدير املذكور أنّ احلكم على
الناس ،من بعيد دومنا معرفة شخص ّية ،كثيرا ما تكون
نتيجته اخلطأ .هكذا غدونا ،املدير وأنا ،في السنوات
التي تلت ذلك ،صديقني قريبني ،كثيرا ما نتزاور ونسهر
معا .يعرف الواحد منّا ظروف اآلخر ويفهمها حتّى!
بعد مدّ ة ،أواخر الفصل األ ّول؟ ش ّرفت املفتّشة العراق ّية
مدرستنا .رأيتها من ش ّباك الغرفة ،في أواخر الدرس
الثاني ،تدخل غرفة املدير .كنت واثقا أ ّنها جاءت
إلي،
مدرستنا ،وغايتها أنا بالذات .يبدو أ ّنهم بعثوها ّ
قلت في نفسي ،الستكمال ما كان املفتّش الس ّيئ الذكر
بدأه معي من قبل في حرفيش .لكنّي ،في هذه امل ّرة،
لم أعدْ ذلك املع ّلم الذي كنته في حرفيش .االنتقال إلى
الدالية غ ّير من مشاريعي ،ومن مواقفي تبعا لذلك .أصبح
طردي من التعليم يخيفني .كيف أواصل حتصيلي في
علي أن ُأمسك لساني ما أمكن،
اجلامعة إذا طردوني؟ ّ
وليكن ما يكون .لم
وأتد ّثر بالصمت ،قلت في نفسي،
ْ
تشجعني على التح ّرش بهم ،كما في السابق.
تعدْ ظروفي ّ
ّ
الصف .في درس حساب أذكر.
دخلت
احلصة الثالثة
ُ
في ّ
ّ
بعد بداية الدرس بقليل ،فوجئت بدخول املفتّشة الصف.

علي التح ّية ،بالعبر ّية أذكر،
ْ
ألقت ّ
وطلبت منّي مواصلة الدرس،
متّخذة لها مقعدا في الصفوف
ّ
الصف.
األخيرة من
كانت ترتدي بدلة ،من جاكيت
وتنّورة ،بلون واحد غامق .امرأة
قصيرة القامة ،يبدو احلزم جل ّيا في
وجهها ،ومشيتها الواثقة بنفسها .كما تنعكس احملافظة
في تسريحة شعرها التقليد ّية إلى الوراء دومنا م ْفرق .لم
تسألني شيئا ،ولم تطلب منّي يوم ّياتي وال حتضيري .بل
احلصة بدقائق ،فشكرتني ،وغادرت غرفة
قامت قبل نهاية ّ
ّ
الصف.
كان درس احلساب ،أذكر ،عن مبنى العدد ،وعن منزلة
العشرات بالذات .لم يكن صعبا شرح منزلة العشرات،
وقد استعنت ،كما في الكتاب ،بالنقود في التمثيل على
ذلك .اآلحاد قروش ،واملنزلة بعدها عشرات ،الواحد منها
عشرة ،متاما مثل قطعة النقود من عشرة .سألت التالميذ
ألطمئن أنهم استوعبوا الدرس اجلديد ،وواصلت الدرس
ّ
وفق املكتوب في يوم ّياتي.
ّ
تتدخل في الدرس مطلقا .لع ّلها
الغريب أنّ املفتّشة لم
رأت دفاتر التالميذ اجلالسني قربها .لكنّها لم تسأل
شيئا ،ولم تطلب منّي أو من التالميذ شيئاّ .
لعل التقرير
علي وعلى
جاهز ،قلت في نفسي ،فال حاجة إلى التفتيش ّ
التالميذّ .
وإل فما تفسير سلوكها الصامت طوال الوقت،
ّ
احلصة حتّى؟
ومغادرتها
الصف قبل نهاية ّ
احلصة الرابعة ،في الفرصة ،دخلت غرفة املدير لسماع
بعد ّ
مالحظاتها عن الدرس الذي حضرتْه .وجدتها هناك وقد
ألقيت التح ّية
جلست على كرسي بجانب كرسي املدير.
ُ
علي بعرب ّية عراق ّية ال تخطئها األذنّ .ثم
بالعرب ّية ،فر ّدت ّ
التفتت إلى املدير ،وقالت له ،بالعبر ّية هذه امل ّرة ،ما معناه:
ْ
مهمته ما تستطيع .أهذا هو
مع ّلم ج ّيد ،ساعدْ ه في أداء ّ
التقرير الذي أعدّ ته عنّي؟ قلت في نفسي .هذا ّ
كل ما
عندها لتقوله عن الدرس ،وعلى مسمع املدير أيضا؟
دخلت غرفة املدير ع ّلني أسمع
بعد مغادرتها املدرسة،
ُ
منه املزيد عن الدرس ومالحظات املفتّشة .ال ميكن أن
يكون تقريرها إيجاب ّيا موجزا كالذي سمعت منها .يبدو
أنّ املفتّشة لم تقرأ ّ
كل ما تكدّ س في مل ّفي من تقارير
ومالحظات سابقة ،قلت للمدير .مالحظتها اإليجاب ّية
القصيرة ال ميكن أن تكون كتب ْتها في تقريرها أيضا.
يهمها
يبدو أ ّنك ال تعرفها ،أجابني املدير .هذه املفتّشة ال ّ
املكتوب في املل ّفات .ال تتل ّقى األوامر من أحد ،وال تقول
غير ما ترى وتؤمن !
املفتّشة العراق ّية املذكورة رافقتنا في الدالية سنوات.
«مفتّشة شاملة» أ ّول األمرّ ،ثم «مفتّشة مهن ّية» على
اللغة العرب ّية بعد ذلك .خالل هذه الفترة الطويلة ،انتقلنا
إلى مدرسة جديدة ،في شرق البلد ،مدرسة َن ْت إلى مدرسة
إعداد ّية ثانو ّية .بل ظ ّلت مفتّشة على مدرستنا بعد إنهائي
اللقب األ ّول في حيفا ،وبدء عملي في جامعة تل أبيب.
احلصة الرابعة تدخل
كانت جتيئنا يوم أربعاء عادة .وفي ّ
حصة تاريخ األدب ،للحادي عشر؟ أدخل إليك
ص ّفي ،في ّ
في ّ
كل زيارة ،قالت لي ،ألستمع وأستمتع ،صدّ قنيّ .ثم
ترافقني في س ّيارتي إلى تل أبيب ،فتنزل في اجلامعة،
ومن هناك تركب الباص إلى بيتها.
طبعا ،في الطريق الطويلة إلى تل أبيب ،كان حديثنا
يتناول املجاالت ك ّلها ،مبا فيها السياس ّية أيضا! وال أنسى
صراحتها ذات م ّرة ،في نهاية نقاشنا السياسي الطويل:
هربنا من االضطهاد في العراق ،فلماذا ال يتركوننا نعيش
حياتنا هنا في أمن وسالم؟!
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ذكرى مرور سنة عىل رحيل الصديق األستاذ حسني اغبارية
 -مدير جمعية التطوير االجتامعي -حيفا

همسة عتاب ..و«عيون» جارية!

فتحي فوراين

لن أتحدث عن الرجل!

لن أحتدث عن الرجل ودوره الوطني على اخلارطة االجتماعية والثقافية
في عروس الكرمل.
لن أحتدث عن دوره في احتضان جميع ألوان الطيف االجتماعي
والسياسي والثقافي والتربوي والديني حتت راية واحدة.
لن أحتدث عن القابلة التي و ّلدت جمعية التطوير االجتماعي..
ووضعتها على مكان بارز في خارطة املدينة ..فكانت « َمدبَرة النحل»
االجتماعية والثقافية ..التي أخذ على نفسه أن يكون قبطانها وعينها
الساهرة.
لن أحتدث عن حبه وعطائه الال متناهي للغالبى من أبناء شعبه.
الصحية التي نصبت
لن أحتدث عن صموده وثباته في وجه األلغام
ّ
كمائنها لإليقاع به.
لن أحتدث عن رجل قضى أكثر من نصف عمره وأفنى زهرة شبابه في
العطاء املتفاني لترسيخ ال ُهوية الوطنية واالجتماعية لإلنسان العربي
في عروس الكرمل.
لن ولن ولن..
فالقائمة طويلة أتركها لآلخرين الذين سيقولون عن حبيبنا «أبو
فراس» ..ما أتوقع أن يقولوا.

حكاية عجيبة ..من عامل املفارقات الغريبة!

ً
حكاية
أترك الكالم القادم من عالم الرتابة املثيرة ..ألحكي لكم
ً
شخصية بالغ َة اخلصوصية.
تهم أحدً ا على اإلطالق ..غير أنها ،بالنسبة
سأحكي حكاية قد ال ّ
لي ،حكاية طريفة جاءت من عالم املفارقات الغريبة التي يصعب
تصديقها ..وال بد من اإلمساك بها وتقييدها واقتيادها إلى سجل
املفارقات العجيبة.
ذات يوم باغتتني «بنت الكلب» أثناء تقدميي محاضرة عن اللغة
العربية في الكلية األكادميية للتربية «أورانيم» ..و»بنت الكلب»
هذه كما تعلمون أو ال تعلمون هي «السكتة الدماغية» التي كادت
توقعني في داهية ..فرفستها وقمت منها في عافية ..وأنا أشدّ عودً ا
مكسرا!
وأصلب
ً
في مستشفى «أليشع» كانت املَدبَرة َمدبَرة وكانت حد ًثا ُيحكى ..لم
يبق شخص من طالبي وأحبتي وأصدقائي وزمالئي ومعارفي وقرائي
من جميع أنحاء البالد ..إال وجاء أو اتصل هاتف ًّيا لالطمئنان عن
شخصا له في قلبي معزّة خاصة وتربطني به عالقة
صحتي .غير أن
ً
حميمة ،لم ِ
سالما أو رجاء أو دعاء
يأت ولم يستفسر ولم يبعث
ً
إثما! وفي داخلي
بالشفاء!
ُ
فقلقت ..وساورتني ظنون ،كان بعضها ً
نهضت عالمات السؤال إلى جانب حشد كبير من عالمات التعجب!
وقلت لنفسي إن وراء األكمة ما وراءها! وإذا ُعرف السبب ..بطل
العجب!
وأبقيت عتابي كامنًا في األعماق ..ولم
عتبت عليه
ُ
بيني وبني نفسيُ ..
ألي إنسان على اإلطالق!
أص ّرح به ّ

وفاضت «العيون» عيونًا!

إلى أن كان يوم!
ّ
فبعد خروجي من املستشفى ..وبينما كنت أمتشى للنزهة في شارع
املتنبي ..تتوقف سيارة تقودها طالبتي وصديقتي العزيزة احملامية
جمانة حسني إغبارية ..تنزل جمانة من السيارة وتقتاد والدها «أبو
يدي ،ويعانقني
علي ،يشدّ على ّ
فراس» .الذي يتقدم منّي ،فيس ّلم ّ
بحرارة ..يقول لي وعيناه املتعبتان تغرورقان دموعً ا حمراء :ألف احلمد
لله على سالمتك!

تحالف «ابن الكلب» ..و«بنت الكلب»!

ثم تكون املفاجأة التي لم تخطر على بالي إطال ًقا!
قضيت أكثر من ثالثة
خرجت اآلن من املستشفى .فقد
يقول لي :لقد
ُ
ُ
ّ
َ
السكري ،يالحقني ليل نها َر
أشهر قيد العالج .إن «ابن الكلب»ُ ..
20

وال يهدّ ئ لي ً
بال!
عما كان يعتمل في داخله من أفكار وهواجس ،وهو في
ثم مييط اللثام ّ
علي سؤال ك ّله عتاب..
يلح
كان
لقد
فراس:
أبو
لي
املستشفى .يقول
ّ ّ
«ملاذا لم ِ
يأت صديقي احلميم أبو نزار لالطمئنان عن صحتي ،وتركني
دهرا من فوارسه «ابن الكلب» ..داء السكري!؟
أصارع ً
ً
سالما!؟ وسرعان
تبعث
ولم
ا
ن
تلفو
«ترفع»
ولم
نزار
أبا
يا
تزرني
ملاذا لم
ً
ما ّ
تبخرت عالمات السؤال وعالمات االستغراب ،وهمسات العتاب،
وأماطت اللثام عن س ّر الغياب .وكأنها ما كانت!
أي
فتعانقنا ثانية ..وطال العناق ..ولو م ّر سيف بيننا لم نكن ندري ّ
الدماء أجرى! وانهمرت دموع ح ّرى من العيون املتعبة! وفاضت العيون
«عيو ًنا»!
معا ..في مواجهة الكالب املسعورة!
ً
لقد تزامنت أسباب الغياب ..وفي داخل كل منّا تشتعل همسة عتاب
صادق ّ
تدل على احمل ّبة اإلنسانية العميقة والصادقة ،الكامنة في
َ
ُ
القلبني اللذين أضناهما عشقُ احلياة ..و ُمطاعنة خيل من فوارسها
علي ..وأنا عاتب عليه! أنا ال أعرف ..وهو ال
الدهر! هو عاتب ّ
يعرف! أنا أصارع «بنت الكلب» ..وهو يصارع «ابن الكلب»! وكالنا
دهرا يحفل بالكالب املسعورة!
ً
معا نصارع ً
علي ..وأعدك
تعتبي
فال
حمامة..
يا
بك
ما
مثل
بي
نفسي:
في
فقلت
ّ
عتاب بعد اليوم!
شر ًفا ّأل أعتب عليك ..فال
َ

قاس أيها الوداع!
كم أنت ٍ

أكون في القطار إلى املطار ..في رحلة ترفيهية إلى جنة
األرضي ..فجأة ..وعبر األثير..
خضراء من جِ نان الفردوس
ّ
يداهمني نبأ الغياب األسود! ومن بعيد ..عبر الضباب الذي
يخيم على عروس الكرمل في ساعات الصباحّ ..
يطل وجه
ملو ًحا مبنديله األبيض ..وفي العينني
باسما ً
احلبيب ً
دامعاّ ..
دموع حمراء!
قاس أيها الوداع!
كم أنت ٍ
قاس أيها الوداع!
كم أنت ٍ
**
وداعا أيها الصديق احلبيب «أبو فراس»!
ً
وداعا أيها اإلنسان اإلنسان!
ً
تغمدّ ك الله بواسع رحمته ..وأسكنك فسيح جنّاته مع األبرار
والصاحلني.
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· اللجوء لجوء ..للفلسطيني وغري الفلسطيني ..للعريب وغري
العريب ..لكن مش كل الالجئني متساوين · .مثال يف الجئني
فلسطينيني يف كل الدول العربية ،ومن سنة  48بعدها الحرسة
يف القلوب ليه صار فينا هيك ..باعونا واشرتوا كراسيهم بحقنا..
· يف الجئني من سوريا والعراق يف أوروبا ،ضمن موجات الهجرة
اليل صارت نتيجة الحرب يف العراق ويف سوريا عىل داعش · .يف
الجئني بعدهم مبوتوا يف البحر وهم هاربني من حياة الظلم يف
أفريقيا ،وحياة االضطهاد والقتل والترشيد · ..ويف الجئني يف
أمريكا نفسها ،أعظم دولة يف العامل ،سكانها هربوا من الفيضانات
واألعاصري · ..ويف الجئني يف بورما ،من القتل والحرق والتعذيب
عىل يد البوذيني هناك · ..ويف الجئني يف اليمن ،من االنقسامات
والتفسخ واملؤامرات والقنابل والقصف عىل املدنيني · .ويف الجئني
يف فلسطني نفسها ،من االحتالل ورسقة األرايض ونهب املمتلكات،
وهدم البيوت وتقييدات الشغل وانقطاع الكهرباء وعدم ملّ الشمل
وتشديد القيود عىل األرسى وعىل أهاليهم · ..ويف الجئني يف لبنان،
وممنوعني من مامرسة حياتهم بح ّرية ،وما بعتربوهم أصحاب
حقوق · ..ويف الجئني معتمدين عىل وكالة الغوث وحالتهم بالويل..
وصارت وكالة الغوث بدها من يغيثها ويساعدها · ويف الجئني
معتمدين عىل الصليب األحمر يساعدهم ويسعفهم يف أوقات الضيق
والكوارث والحروب ،لكن الصليب مش كايف حتى ينقذ املصابني.
· ويف الجئني معتمدين عىل الهالل األحمر ،واألخرض وغريه ،وال
الهالل وال الشمس وال النجوم قادرة تسعف املنكوبني واملرشدين..
· ما عدنا نعرف وين نلجأ حتى يكون بالنا هادئ ..الله يسرتنا من
املستقبل الغامض.

أبو إلياس

أمس ّية إصدار «معجم تمهيدي

لنظرية التحليل النفسي الالكانية»

ملراسل «حيفا»

شارك العشرات في األمس ّية االحتفال ّية مبناسبة صدور النسخة العربية
لكتاب ديالن إيفانس «معجم متهيدي لنظرية التحليل النفسي الالكانية»
عن دار نينوى للدراسات والنشر ،ترجمة الدكتور هشام روحانا .والتي
بادر إليها مركز التحليل النفسي في حيفا «هانز الصغير» ورابطة
وعقدت هذه الندوة يوم
خريجي الكل ّية العربية األرثودوكس ّية في حيفاُ .
ّ
األربعاء املاضي في بيت النعمة الذي يحتضن مركز «هانز الصغير»
ويوفر له اإلمكان ّيات ملمارسة نشاطه وفعالياته في مبانيه.
اف ُتتحت األمس ّية بكلمة ترحيب ّية وتقدمي الكتاب من خليل سبيت،
اختصاصي نفسي عيادي و ُمح ّلل نفسي ومدير مركز «هانز الصغير»،
خريجي
والدكتور جوني خرعوبة الذي ألقى كلمة ترحيب ّية باسم رابطة
ّ
الكل ّية العربية األرثودوكس ّية في حيفا ،والدكتور مصطفى قصقصي،
اختصاصي نفسي عيادي وشاعر ،حيث قام قرأ أمام احلضور نصا أدبيا
عن الترجمة بوصفها فعل رغبة .وحتدّ ث الدكتور هشام روحانا عن الكتاب
وعن ترجمته للعرب ّية.
وفعال حول قضايا تعنى بالعمل العالجي
حي ّ
تخلل األمس ّية حوار ّ
التحليلي ،وأهم ّية وحساس ّية وإشكال ّيات فعل الترجمة في إدخال خطاب
جديد على الثقافة واللغة العرب ّية .واخ ُتتمت األمس ّية بالتوقيع الكتاب
من املترجم.
الجم عة  15أيلول 2017
ُ

المعلم في قوالب تشبيه
بقلم :عزيز سمعان دعيم
التعليم مهنة سامية لها أسسها وأصولها وأدواتها
ومهاراتها ومضامينها ومعاييرها ،و ُيتوخى في
ً
حامل لرسالة إنسانية مجتمعية
صاحبها أن يكون
راقية .املجتمعات اإلنسانية املتقدمة تنظر ملهنة
التعليم بجد ّية وخطورة ال مثيل لها وتعتبرها عماد
املجتمع وأساس تقد ُمه وتطوره ،وتنظر إليها وإلى
جودتها كعامل أساس ل ُرقي املجتمع أو انحطاطه،
لس ُموه أو انحداره ،لسالمه أو اندثاره.
ّ
كل منا له عالقة وصلة وثيقة جدً ا مبهنة التعليم ،من
خالل التجربة الشخصية اليومية تقري ًبا ،كطالب أو
أهل أو كممارس أو من خالل عالقة معرفة أو قرابة مع
ممارس لهذه املهنة.
في حوار مع مجموعة معلمات ومعلمني ،حول صور
تشبيه أو استعارات نش ّبه بها املعلم/ة ،حظيت
مبجموعة مقترحات رائعة ،وجدت أنه من املفيد املُثري
اخلوض في بعضها وتسليط األضواء على ما حتويه
نواح متعددة ومتنوعة من
من رموز ومضامني تظهر ٍ
شخصية ودور ومهام املعلم/ة في جوانبها التربوية
ـالتعليمية املتنوعة ،فلكل صورة تشبيه وحتديدً ا
«تشبيه بليغ» إضاءاتها وإيحاءاتها اخلاصة ،وكل
تشبيه يأخذنا لسياحة خاصة مميزة في مساحات
جديدة.
بستاني يعتني مبزروعاته من نباتات وخضار،
املع ّلم
ّ
ورود وأزهار ،شجيرات وأشجار ،يهتم بكل نوع وف ًقا
ري مناسب ،وتوفير مكان
لظروفه واحتياجاته ،من ّ
مظلل أو مشمس حسب احلاجة ،وتربة غنية مالئمة،
لتطور ومنو كل
وتقليم وعناية خاصة ،وإفساح مجال ّ
نبتة دون أن تضايق امتداد األخرى مع إمكانية
اندماج مبدع بني النبات .له انتماء مميز لبستانه ،جنة
النباتات (اجلنينة) ،يسهر عليه ،يهتم بدوام انسياب
ورقرقة جدوله اجلاري ،وال ينسى االهتمام بجداره
أي ّ
شك
وسياجه ،فيتنبه ،بل مينع كل دخول غريب أو ّ
بإيذاء نباتاته .يدرك عظم هذا االمتياز بإشرافه على
هذه اجلنّة الصغيرة الرائعة ،ويفهم كبر املسؤولية التي
يتحملها في رعاية البستان ككل وكل نبتة مهما
كانت حالتها ،فيعتبرها ً
قائما بذاته ،يهمه بل
عاملا ً
ُيف ّرح قلبه أن يكون بستانه ً
نابضا باحلياةُ ،مشرقا
بالنضارة ،مزينًا بكل جميل وط ّيب.
املعلم قاطرة في مقدمة قطار ،مرتبطة بعربات عديدة
معا ،قد تظهر أحيا ًنا أنها متشابهة مع
متماسكة ً
ً
أنه في احلقيقة كل منها حتمل وتشمل ألوانل وأنواعً ا
متم ّيزة .عندما جت ّر القاطرة العربات تس ّيرها على
هواها ووفقا الجتاهها ،وعندما تقودها ترشدها للطريق
وتصوب أنظارها نحو الهدف ،وفي كل األحوال ،فإنَّ
ّ
ّ
يشكل خطورة كبيرة على
أي انحراف للقاطرة قد
العربات وتتسبب بأذيتها ،وعندما تسير القاطرة
بثبات ويقني على الطريق الصحيح تقود عرباتها
للمقصد ،حملطة االمتياز وهدأة البال.
املع ّلم عتّال ،يحمل األثقال واألحمال بكل مسؤولية
وبروح طيبة دون تذمر ،وقد يضطر حلملها ملسافات
طويلة وساعات عديدة ،ومن سخ ّره ً
ميل قد يسير
معه ميلني ،ومن طلب مساعدته ملرة ساعده مرات،
ُج ّل همه أن يوصل حمله ملقصده ،ويطمئن لسالمته،
وحتى عندما ينام بعد أن سلم األحمال ،ال يستطيع
التخلص من أحالم أحماله ،فيستفيق أحيا ًنا كاملجنون
صارخا حاس ًبا أنه قد ّ
ً
أخل باملسؤولية وض ّيع األمانة.
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دائما االهتمام بالتوازن بني أجزاء األحمال
يحاول ً
ً
لكي يستطيع القيام مبهمته ،أحيانا ينجح في حملها
وأحيا ًنا أخرى يقع حتتها .فقد علموه ودربوه على
التعليم ،وعندما ّ
شغلوه خدعوه ،إذ طلبوا منه أن
وأما لكل طالب وطالبة ،وأن يكون مرب ًيا،
يكون أ ًبا ً
مستشارا نفس ًيا واجتماع ًيا ومسع ًفا ومطب ًبا عند
بل
ً
ومهرجا للمتعة ومف ّر ُجا للهم ،وغيرها وغيرها،
احلاجة
ً
وعندما يقع حتتها ،ال ِم ْن معني ،بل ترتفع األصوات
معلنة مهنة التعليم هي رزمة من كل شيء ،إما أن
حتملها منتص ًبا أو حتني ظهرك أو تكسره ،أو حتملك
هذه الرزمة في مهب الريح ،أو تغوص بك وتغرقك في
جلج عميقة.
املع ّلم مايسترو ،أي ُيشبِه ضابط االيقاع في فرقة
موسيقية ،أوركسترا ،فكلمة مايسترو مشتقة من
اإليطالية ومعناها املعلم أو الس ّيد .وكل طالب في
صفه هو عازف على آلة خاصة ومميزة ،قد تكون من
آالت اإليقاع أو النفخ أو آلة وترية أو آلة مفاتيح،
وقد تكون يدو ّية أو كهربائ ّية ،وعلى املايسترو أن
يالحظ ويهتم بكل فرد وبكل مجموعة عازفني (ثنائي،
ثالثي ،رباعي ،)...لتقوم الفرقة الكبيرة الكاملة
وجه املعلم طالبه
بدورها كفريق عمل رائع ،فإذا ّ
بالشكل الصحيح على مختلف أنواعهم وألوانهم
وإمكانياتهم ومواهبهم ومهاراتهم ،تخرج املعزوفة
متناسقة ومنسجمة ،إذ يقوم كل واحد منهم بدوره
على أفضل وجهً ،
ومساهما في اجناز
مدركا ألهميته،
ً
العمل النهائي ،خللق اللحن اجلميل .ليت كل معلم
ومعلمة يذكر ويتذكر أنّ لكل عضو في فريقه وجوقته
دوره ومكانه حتى تصعد األحلان متناسقة متناغمة
مك َلمة لبعضها البعض .فغالبا لألسف ننسى بعض
األدوات ،بل نستخف بها أو نتنازل عنها ونعتبرها
أقل قيمة وحاجة ،وهكذا نتخلى عن البعض فيصيبهم
الفعال سلب ًيا لسبب
الفعال أو ّ
ضررا ،وهم بدورهم غير ّ
ً
ً
وتشويشا على السيرورة
ضررا
يسببون
بهم،
االستهتار
ً
والنتاج النهائي.
ّ
املع ّلم ط ّباخ ،يحضر مكونات ومركبات طبخته،
معا باملعايير واملقادير املناسبة ،ويعاجلها
يخلطها ً
بالظروف املالئمة من تسخني وتبريد ووقت مناسب
وغيرها ،ويعمل كل جهده ليحصل على أشهى طبخة.
وأحيا ًنا قد يتراخى أو يلتهي بأمور أخرى أو يستخف
بعمله أو تكون لديه ثقة مفرطة ،فتخرج الطبخة بال
نكهة مناسبة وأقل من املعايير املالئمة ،أو قد تخرب
أو حتترق فتصير غير مناسبة لألكل .والطباخ املاهر
دائما يبحث عن كل جديد وعن اكتشافات وتطوير
ً
مأكوالت شهية تناسب األذواق املختلفة ،فيتحدى
املوجود ويبدع في وضع مركبات جديدة أو تغيير
الظروف أو تغيير املقادير إلنتاج طبخة جديدة،
تتحلى بأشهى طعم وأطيب رائحة ونكهة ،ليقدمها
على أجمل طبق في أروع تشكيل وتزيني.
املع ّلم وعاء كبير ،إذ برحابة صدره وطول أناته ومحبته
ومعرفته وعلمه وتقبله يتسع ليحتوي كل األواني
الصغيرةّ ،
وميكن ّ
لكل واحد منها ح ّيزه املناسب ،فكل
ومفتخرا باألواني
إناء مبا فيه ينضح ،وهو ينضح معتزً ا
ً
التي احتواها ،لتحتويه هي بدورها وتغمره بسعادة
فياضة بأطيب ثمار القيم واألخالق احلميدة واملعرفة
والبناءة السديدة.
املع ّلم قبطان ،املعلم كالربان أي قائد سفينة أو طائرة،
هو صاحب رؤيا ومسؤولية وال يتهرب من املساءلة،
يقود سفينته أو طائرته محددً ا وجهتها نحو الهدف

املنشود بكل مهنية ومسؤولية ودراية .مع أننا في
بعض األحيان قد جند قباطنة ،يخاطرون بسفينتهم
ومبن عليها في عباب البحر ،فتضيع البوصلة ويفقدون
االجتاه .وقد ّ
يشل بعض قباطني السفن حركة وأدوار
بحاريهم ليحولهم إلى خاملني ال فائدة تُرجى منهم،
وغيرهم قد يحولون ركاب السفينة إلى بحارة موهوبني
يقوم ّ
كل منهم بإدارة اجلانب الذي أوكل له ،وبالتمتع
بامتياز البحارة املهرة وبادراك خطورة املسؤولية امللقاة
على عاتقهم.
املع ّلم والد ،هو أب وأم للطالب ،فإن كانت العائلة
هي البيت األول للطفل وفضل التربية األساس يعود
للوالدين ،فاملدرسة هي البيت الثاني ،وتعود لها
املصاحب بالتربية السليمة والقدوة
مسؤولية التعليم
َ
احلسنة والرعاية الصاحلة .يوكل األهل فلذات أكبادهم
حتت رعاية املعلم لساعات طويلة وعديدة في اليوم،
وغال ًبا ما ُيدركون أن هناك من يقوم باالعتناء
واالهتمام بأوالدهم على أفضل وجه ليجهزوهم للحياة،
ويكسبوهم أجنع األدوات واملهارات ،فيتوجهون
ألشغالهم ومهامهم وهم مطمئنون .في حني أن البعض
اآلخر قد يشكك في مدى أهلية املعلم الذي يؤ ّمنه
على أوالده أو يتساءل بخصوص جدارته وقدرته على
رعايتهم .أوالد املجتمع هم مستقبله ،وهم اجليل الذي
سيحمل رسالة متابعة تقدمه واحلفاظ على تراثه،
واثراء ثقافته وحضارته ،واحلفاظ على أمنه وسالمه،
وبالتالي مهمة رعاية األجيال هي مسؤولية مشتركة
لألهل وللمعلمني وتتطلب السهر والعمل املستمر بكل
جدارة وأمانة أمام الله واملجتمع.
ً
صاحلا
راعُ ،يتوقع من املعلم أن يكون راع ًيا
املع ّلم ٍ
يقدم حياته بكل كينونتها من قدوة وخبرة ودراية
وحكمة في سبيل رع ّيته ،ليقودهم إلى املياه النق ّية
واألرض اخلصبة ،لينعش نفوسهم وحياتهم ويسهر على
حمايتهم ،فيساهم بدوره في منوهم في القامة والنعمة
ً
منشغل في أجرته وامتيازاته
أجيرا
واحلكمة ،وليس ً
وراحته ً
تاركا مسؤوليته ووكالته.
ً
خيوطا غير
املعلم كشبكة العنكبوت ،فهو يبني
مرئية بينه وبني طالبه وزمالئه من أجل التشبيك
والتواصل البناء ،ليتمكن من التواصل والوصول
لكل واحد ،للقريب والبعيد ،للذين في املركز وملن هم
على األطراف واحلواشي ،فاملعلم املاهر ال يترك أي
طالب على احلاشية وال يترك أماكن غير مرتبطة ،بل
يهتم بإصالح كل خلل وكل خيط مقطوع في شبكته
وهندسي رائع،
فني
امللوكية .شبكة العنكبوت هي عمل ُّ
ّ
ومن املفترض أن تكون شخص ّية وتركيبة من يقوم مبهمة
التربية والتعليم شخصية فريدة متميزة ،متتهن فن ربط
معا لتحقيق العمل املتكامل .ومن املعلوم
كل اخليوط ً
أنّ خيوط العنكبوت من أقوى املواد الطبيعية من حيث
حتمل الشد دون قطع كما أنهت تشابه
القدرة على ّ
احلرير في نعومتها وملمسها ،ومن املطلوب من املعلم
أن تكون قدرة حتمله على التوتر والتحديات واملواقف
الصعبة التي تواجهه وتفاجئه وتتربص له قدرة خاصة
وعالية .وقد استعمل االغريق قدميًا خيوط العنكبوت
كضماد للجروح واحلروق ملا فيه من خصائص طبية
متنع االلتهاب وتسرع من تخثر الدم ،وهكذا املعلم
ُيفترض به أن يكون مضمدً ا للجروح النفسية
مانعا من انتشار التهاب
واملجتمعية ومطب ًبا لهاً ،
العنف واجلهل والش ّر في األفراد واملجتمع .وقد وضع
الفلكيون القدماء شبكة العنكبوت وخيوطها فوق
عدسات التلسكوب ،إذ اعتبروها أدق إمكانية ومؤشر

لتحديد االجتاه والزوايا ،وهكذا املعلم يساهم في
تصويب أنظار طالبه إلى آفاق وأفالك بعيدة ليحددوا
أهدافهم واجتاهاتهم .شبكة العنكبوت ليست بيتًا،
بل هي وسيلة إما للصيد أو التنقل ،فاملعلم يرتفع
أدوات تساعدهم في
عن الشكليات ،ويكسب طالبه
ٍ
حتقيق مستقبل أفضل من خالل تعلم مهنة مناسبة
متكنهم من العيش الكرمي وخدمة املجتمع ،إضافة
إلكسابهم مهارات ومؤهالت تساعدهم على التواصل
الفعال البناء الناجع مع اآلخرين .كما أن بعض عناكب
املاء تنسج خيوطها مبهارة على شكل كرات وهي في
داخلها تستخدمها للغوص في املاء بحيث حتتجز فيها
كمية من االكسجني تساعدها على البقاء حتت املاء
ملدة ما ،وهكذا املعلم املاهر يدرب طالبه على االبداع
واالستكشاف واالختراع ،إضافة الى تدريبهم على
احتمال الظروف الصعبة واالستعداد احلكيم حلاالت
الطوارئ.
قصة عن ثالثة عمال كانوا
املعلم عامل ،تُروى ّ
يشتغلون في ورشة بناء حتت ح ّر الشمس لتجهيز
حجارة لناطحة سحاب .وعندما سأل مشرف العمل
اجلديد واحدً ا منهم عن ماذا يعمل ،أجابه بعصبية
وغضب« :أنا أشتغل بهذا العمل احلقير حتت حرارة
الشمس الساطعة براتب ضئيل لكي أوفر لعائلتي
بعض الدخل وال أضطر للتوسل» .عندها تقدم املشرف
للعامل الثاني وسأله ذات السؤال ،وكان جوابه أنه
ّ
ليحضر
يعمل بعرق جبينه وف ًقا لتعليمات املهندس
توجه للعامل الثالث
احلجارة املناسبة للبنايةّ .ثم ّ
ً
سائل :ماذا تعمل؟ وكان اجلواب« :أال ترى أني
أساهم في بناء ناطحة السحاب هذه!» وهكذا لسان
حال بعض العاملني في سلك التعليم «الشغل مش
عيب» ،والبعض األخر «أعمل املطلوب ال أكثر وال
أقلُ ،حط اجلحش وين ما بدو صاحبه» ،وال يخلو
منهم من يقولها بصوت مرتفع «أنا معلم وأفتخر ،أنا
صاحب رسالة ،وقائد مجتمع ،ومهنتي صناعة جيل
املستقبل».
هذه بعض من التشبيهات البليغة التي تدُ ّل بجوانبها
املتنوعة على الطيف الواسع من مركبات وظيفة
ُ
أترك لك انتقاء ما يناسبك منها
وشخصية املعلم،
ً
وشمول ،وأشجعك على محاورة
وضوحا
وما تراه أكثر
ً
التشبيهات وتفاصيلها في تعمق ومقارنتها مع الواقع
والتع ّلم منها ،كما وأثق أن في جعبتك أكثر من
تشبيه ميكنك إضافته ملجموعة التشبيهات أعاله،
زخما.
لتزيدها ً
إنَّ هذه املقالة ال تهدف فقط لتصوير لوحة أدبية
مزخرفة بالتشبيهات ،بل ترمي إلى تطوير أرضية
للحوار والدراسة واملناقشة والبحث في مهنة ورسالة
املعلم ما بني املوجود واملنشود من أجل رفع مستوى
التربية والتعليم لصناعة راقية متقدمة مميزة.
ختاما أقدّ م ّ
أجل التحيات وأسماها لكل معلمة ومعلم
ً
حمل ويحمل رسالة احملبة والتربية والعلم ألجيال
اإلنسانية.
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«عمري مع الفن»

راقصة الهيب هوب مريال صبح:

الرقص متعلق بالتمثيل كثيرًا ،فالرقصة هي قصة

لم يقف أمامها عائق ،حتدت العادات والتقاليد،
استطاعت حتقيق حلمها وانتزاعه من رحم املستحيل،
لم تتنازل عما تطمح إليه لتلبية صورة منطية في
أذهان مجتمع انغمس في تقييد املرأة ،اجتازت ُسحب
اإلحباط لتنير الشمس طريقها املشرق بالنجاحات،
إنها ميرال صبح ،راقصة «الهيب هوب» البالغة من
عاما ،وهي طالبة في الصف الثاني عشر في
العمر ً 17
الكلية األرثوذكسية في حيفا .كان لنا حوار مع راقصة
«الهيب هوب» ابنة مدينة حيفا (الكبابير).
ابتسامة االطفال على وجوههم أهم شيء في حياتي
·

حلم حياتي أن أقيم لي مدرسة لتعليم الرقص

·

عندما أرقص أشعر بسعادة كبيرة

·

في املجتمع العربي اآلراء واملعتقدات تختلف عن
بعضها البعض

·

أحتاج وقتا كافيا من أجل العمل على نفسي

او األجنبي .وكنت قد قدّ مت قبل سنة مع فرقتي ·
عرضا راقصا في مؤسسة قلب يسوع ،مبناسبة
عيد امليالد ،هذا العرض كان عرضا تطوعيا من
أجل إسعاد األطفال وإدخال الفرح والضحك إلى
قلوبهم .كما كان لي عرض في إعالن جتاري
إلحدى الشركات في الناصرة ،مع اإلعالمية إميان
بسيونة ،كما ظهرت في مقابالت متنوعة مع
اإلعالمي بشير خوري ،وفي القناة الثانية مع
اإلعالمية أريج شاويش ،وفي راديو حيفا باللغة
العبرية ،واآلن صحيفة حيفا مع اإلعالمي عمري
حسنني .من ناحية أخرى صورت مع فرقتي فيديو ·
كليب بعرض راقص للفرقة ،الذي اختتمنا فيه
معا.
سنة الرقص األولى لنا ً

· أين تتم التدريبات؟ وما هو املستوى الذي
تريدين الوصول إليه؟

·

متاما
عالقتي باملوسيقى مثل عالقتي بالرقص ً

·

دائما هناك من ال يتقبل هذا النوع من الرقص،
ً
فأنا ببساطة أجتاهل

 تتم التدريبات في قاعة املركز اجلماهيريفي الكبابير ،وهو قريب جدً ا من مركز الكرمل.
وأنا أطمح لبلوغ مستوى االحتراف الكامل ،وأن
أنشئ لي مدرسة للرقص تشمل فرقا ومتدربني
مع معلمي رقص بكل األنواع ولكافة األجيال.

·

كثيرا ،فالرقصة هي
الرقص متعلق بالتمثيل
ً
قصة

· بعد جتربة تصوير الفيديو كليب هل ستعيدين
تصوير كليب خاص مبا تقدمني؟

·

كيف بدأت الرقص؟

·

ما سبب تعلقك برقص الهيب هوب؟ وكيف
تعلمته؟

 أنا أحببت الرقص بشكل عام منذ الصغر،لكنني تعلقت برقص الهيب هوب بشكل خاص،
فاشتركت بعدّ ة دورات تعليميه على يد معلمات
ومعلمني محترفني لهذا النوع من الرقص ،كما
زاد تعلمي مما شاهدته في فيديوهات رقص
للمشاهير في عدة أماكن في العالم عن طريق
اليوتيوب.
إلى أي مدى تقترب منك هذه الشخصية رقص
الهيب هوب؟
كثيرا ،فرقص الهيب هوب هو إحدى الطرق
ً
التي أع ّبر فيها عن مشاعري ،وهكذا فإن الرقص
هو أحد األسس في حياتي .وعندما أرقص اشعر
بالسعادة الكبيرة ،وبواسطة الرقص ميكن تخفف
الضغط عن الراقص فيشعر باالرتياح وكأن
الساعة توقفت .وهذا النمط من احلياة مينحني
الفرصة الستنشاق بعض الهواء واالنتعاش.
كيف جتدين املجتمع العربي وتق ّبله ملا تقومني به؟
دائما هو ضرورة أن يتقبل كل
 ما أفكر به ًمن اآلخر في كل مكان وزمان ،وبني جميع البشر،
وضرورة قبول اآلراء واملعتقدات التي تختلف عن
بعضها البعض ،بحيث نحترم اآلخر وأفكاره.
وهذا يجعل األمور أكثر سهولة رغم محاوالت
التشجيع أو اإلحباط ،فأنا أحترم اجلميع.

·

ما الذي حتتاجينه كي تتوسع أعمالك وعروضك
للجمهور؟
 أهم ما أحتاج إليه هو الوقت! الوقت منأجل العمل على نفسي ،وعلى فرقتي ورفع
مستوى الرقص أكثر ،إلى جانب مواصلة دعم
اجلمهور ومحبته لي ولفني.

·

إلى ماذا تطمحني؟ وهل راودتك فكرة االشتراك
باملسابقات التلفزيونية التي تعرض املواهب
اخلاصة؟
 رمبا فكرت باالشتراك بهذه املسابقات ،لكنمبجال الرقص فقط ،ألني أجيد هذا الفن وأتقنه،
وقد اكتسبت اخلبرة بشكل كبير على مر السنني.

·

 منذ سن صغيرة أحببت املوسيقى األجنبيةكثيرا ،وبقيت أسمع وأستمتع باملوسيقى
ً
وأرقص ،ولذلك حتدثت مع أهلي عن إمكانية
اشتراكي بدورة رقص ،وبالفعل بدأت بدورة
الرقص وتعلمت وتعلقت حتى اليوم ،واليوم
أصبحت أع ّلمه ً
أيضا.
·

ما نوعية الرقص الذي تقدمينه؟ وهل لك
مشاركات في حفالت أو فعاليات؟
 نوعية الرقص الذي أمارسه هو رقصالهيب هوب وهو يندرج في إطار الرقص الغربي
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صورت فيديو كليب كما قلت
 نعم لقدّ
ساب ًقا مع فرقتي ،وصورنا حتى اآلن ثالثة
فيديوهات في أماكن مختلفة ،مما استغرق لنا
يوما كامال إلنهاء التصوير ،وكان يوما ممتعا،
وقد نفكر بتصوير املزيد.
· حدّ ثينا عن بداية تعاملك مع الشاشة الصغيرة؟
 كل شيء بدأ عن طريق اإلنستاغرام ،كنتأصور بعض الرقصات ،وأنشرها على حسابي
في اإلنستغرام ،حتى بدأت كمية املتابعة
واملشاهدة تزداد يوما عن يوم ،وهكذا أصبحت
أتلقى الكثير من الرسائل واألسئلة حول افتتاح
دورة رقص.

تنسقني بني الرقص واملوسيقى؟
وكيف ّ
 عالقتي باملوسيقى مثل عالقتي بالرقصمتاما ،فمن دون املوسيقى ال أستطيع الرقص،
ً
وأنا أميل إلى النوستاجليا وإلى االكتشاف
اآلني ،ألن املوسيقى إن كانت جميلة ال يهم إذا
كانت قدمية أو حديثة.

·

ما رأيك في احلركة الفنية حال ًيا؟ هل لدينا ما
نخشاه؟

للفن مميزات عديدة ،وهو يتيح الفرصة لإلنسان
للتعبير عن نفسه وعن مشاعره بطريقته اخلاصة.
·

من هو الرابر أو املغني الغربي الذي تتمنني أن
تشاركية أغنية فيديو كليب؟ وملاذا؟
 هناك العديد من الفناننيً ،مثل ،beyonce
ألنها مغنية معروفة وموهوبة جدً ا بصوتها
وبرقصها ً
أيضا ،وميكنني أن أتعلم منها الكثير.

·

ما هي أمنيتك؟
 أمنيتي الفنية هي أن أجنح بتحقيق كلمشاريعي املتعلقة بالرقص ،والنجاح بالتعليم،
االستمتاع باحلياة وحتقيق كل ما أمتناه لنفسي.

·

أيهما تفضلني الرقص أم التمثيل! وهل ممكن أن
تخوضي جتربة التمثيل؟ وملاذا؟
 الرقص قريب جدا من التمثيل ،فالرقصةهي قصة ،حتتاج إلى من يرقصها بشكل جيد
ومتقن ،باإلضافة إلى الفنان الذي ميثلها بشكل
مالئم .وإذا وجدت دورا يناسبني لن أتردد بأن
أخوض هذه التجربة بكل سرور.

·

 الفن حسب رأيي هدية وموهبة ر ّبانيةتعطى لكل شخص ،إن كانت موسيقى ،غناء،
رسم ،رقص وغيرها ،وكل إنسان يهتم بكيفية
استغالل هذه الهدية .هناك من يستغلها ويجعل
الفن من أروع ما في الدنيا ،وهنالك من يجعله
أسخف ما في الدنيا ،وال يستغله بتاتا! فالفن ·
يتعلق بالشخص نفسه وكيف يستغل موهبته.

ما مشاريعك املستقبلية؟ وكلمة أخيرة لكل
متابعي صحيفة حيفا!
 أفضل أن ألزم الصمت بالنسبة ملشاريعياجلديدة ،كي يراها اجلمهور بنفسه حقيقة واقعة.
وأمتنى كل اخلير للقراء األعزاء.
شكرا لك.
الجم عة  15أيلول 2017
ُ

فق»...
الر ُ
«ول َ
ُ
ِد ِّ
و«غ ّنيت م ّكة!»...
د .منعم حدّ اد
إنّ من يحاول أن ينكر مساهمة املسيحيني العرب في
إبداع احلضارة العربية ـ اإلسالمية وإسهامهم في إرساء
قواعدها وتأثيرهم فيها خالل العصور ليبدو كمن يحاول
أن يغطي عني الشمس بالغربال!
واألمثلة والنماذج لذلك أكثر من أن تعدّ وحتصى!
«فاملسيحيون واملسلمون من منطقة واحدة ،وأحيا ًنا
من عشيرة واحدة ،قبلوا بعضهم ً
بعضا في رحابة وعمق
وتسامح"...والنبي محمد (صلعم) وصحبه خاضوا حر ًبا ضد الديانات الوثنية
(وليس ضد املسيحية)...ولم يتصادم ظهور اإلسالم مع املسيحية"...
وكانت العالقات اإلسالمية ـ املسيحية (الشرقية) على مدى العصور عالقة
وحدة هدف ووحدة مصير ال تشوبها شائبة ،فاملسيحيون عاشوا في هذا الشرق
حتى قبل ظهور اإلسالم بقرون عدّ ة ،وعمروا وشيدوا وبنوا ،وكانت عشرات
القبائل في جزيرة العرب وبلدان ما يسمى «الهالل اخلصيب» قبائل مسيحية،
والكنائس واألديرة التي في هذه البالد تفوق العدّ واإلحصاء ...والعروبة
واحلضارة العربية  -اإلسالمية أبدعها مسلمون ً
وأيضا مسيحيون....
واملسيحيون الشرقيون ال يربطهم باملسيحيني الغربيني سوى الدين ،ومتى كان
الدين عالقة عرقية أو سياسية أو أممية أو قومية؟
ّ
ولو كان كذلك ّ
ولشكلت جميع
لشكلت كل دول أمريكا وأوروبا دولة واحدة،
ّ
الدول العربية واإلسالمية (مثل إيران وتركيا) تشكل دولة واحدة.
وما حروب الفرجنة التي يدعونها «صليبية» سوى حروب استعمارية حاول
مستعمرون غريبون من خاللها استعمار الشرق والسيطرة على موارده ومقدراته،
مستغلني شعار الصليب املقدس الستثارة الهمم وإيقاظ الشعور الديني لتأمني
الدعم والعدة والعديد...
وال تختلف هذه احلروب عن أي غزو حدث منذ أقدم العصور وحتى اليوم،
وأسبابها الطمع واجلشع والسيطرة والتوسع والغزو ،وهي األسباب نفسها التي
حملت البرابرة والهندو-أوروبيني والفرس واليونان والرومان وغيرهم على الغزو
واحلروب والفتوحات.
وساهم املسيحيون مساهمة جليلة في إبداع احلضارة العربية  -اإلسالمية خالل
والطب والعلوم والفلسفة
العصور ،فكان منهم رجال احلكم واإلدارة واملالية
ّ
مرورا
واآلداب والشعر والنثر على م ّر الزمان ،منذ عصور ما قبل اإلسالم
ً
بالعصر األموي والعباسي وما يليهما.
وليقرأ كل من يحاول االصطياد في مياه العنصرية اآلسنة رائعة أمير الشعراء
أحمد شوقي في ميالد السيد املسيح ،والتي حلنها رياض السنباطي وشدت بها
أم كلثوم ،وثالثتهم مسلمون ،والتي يقول فيها:
ولد الرفق يوم مولد عيسى
واملروءات والهدى واحلياء
ازدهى الكون بالوليد وضاءت
بسناه من الثرى األرجاء
وسرت آية املسيح كما يسرى
من الفجر في الوجود الضياء
وكأني بالشاعر العبقري ،عظيم لبنان ،سعيد عقل ،يرى بعيني خياله اآلالف
املؤلفة حتتفل بعيد األضحى املبارك في رحاب مكة املكرمة فيبدع:
غنيت مكة أهلها الصيدا    
والعيد ميأل أضلعي عيدا
فرحوا فألأل حتت كل سما
بيت على بيت الهدى زيدا
وعال اسم رب العاملني
عال بنيانه كالشهب ممدودا
ومن مثل العمالقني الرحبانيني ليلحنا هذه الكلمات اخلالدة؟
ومن أفضل من فيروز ،السفيرة إلى النجوم ،بل إلى املالئكة ،لتشدو بها؟
ومن يبدع أفضل مما أبدعه هؤالء املسيحيون األربعة؟
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بسمة طبعون

الصورة رقم 1

تقع بسمة طبعون في القسم الشمالي من مرج ابن عامر
في نقطة االلتقاء مع سهل عكا .تأسست القرية احلالية
خالل فترة االنتداب البريطاني إال أن اإلعالن عنها كمجلس
محلي مت فقط عام  1965وعام ُ 1993ضمت إليها ثالث
قبائل أخرى :احللف ،زبيدات واخلوالد.
سميت باسم «بسمة طبعون» نسبة إلى تأسيسها على
ّ
ت ّلتني :األولى التي تشمل املوقع األثري «بسمة» والثانية
نسبة إلى «طبعون» وهو االسم العربي للقرية املجاورة ،وهي
«كريات طبعون» حاليا.
بدأ املسح األثري للمنطقة عام  1973ضمن املسح ملنطقة مرج
ابن عامر الذي قامت به اجلمعية للمسح األثري بدعم سلطة
اآلثار .أشارت نتائج املسح ،إلى وجود العديد من املواقع
األثرية (انظر املواقع رقم  36 ،35 ،29 ،23في الصورة رقم
 1املرفقة) فيما يلي ملخص عنها:
خربة املزرعة :إلى اجلنوب من بسمة طبعون على قمة ت ّلة
(املسماة اليوم «رمات هداسا») .كشف املسح األثري على

الصورة رقم 2

وجود بقايا استيطان ،الذي مت هدمه خالل القرون املعاصرة،
يصعب من
وسرقة احلجارة األثرية للمبان احلالية .هذا األمر ّ
دراسة املوقع وبحثه بشكل جذري.
أبرز ما تبقى من آثار املوقع ،جنده على املنحدر الشرقي
منه .شملت البقايا آثار محجر منه استخرجت حجارة البناء
في العصور القدمية ،بعض ُأسس بقايا اجلدران التابعة
للمنازل السكنية ،بعض الكهوف التي استعملت لدفن
املوتى ،وبعض أدوات الفخار التي مت حتديد تاريخها إلى
الفترة الرومانية (القرون األول والثاني ميالدي).
خربة ُبسيمة :تتواجد في اجلزء الغربي من بسمة طبعون
بالقرب من موقع قبيلة زبيدات .أشار املسح األثري إلى أن
بداية االستيطان تعود إلى العصر احلديدي قرابة  1000عام
ق.م ،امتدادا إلى الفترة الفارسية (القرن اخلامس ق.م)،
الفترات الهيلينية وحتى الرومانية (الرابع ق.م ـ الثاني
ميالدي) والفترات اإلسالمية (القرن السابع ـ الثامن
ميالدي) استمرار حتى الفترات الصليبية واململوكية.
تشمل املكتشفات بقايا املنازل السكنية ،كهوف القبور،
آبار املياه وباختصار كل املكونات التي جندها خالل
احلفريات في موقع أثري .تصل مساحة االستيطان األثري

إلى أكثر من  100دومن على قمة التلة.
خربة قسطة :تتواجد الى الشمال الغربي من بسمة طبعون
ما بني البسمة واحللف .مت العثور في املوقع على استيطان
يعود إلى العصر احلديدي ( 1000ق.م) استمرارا حتى
الفترة اإلسالمية (القرن السابع ـ الثامن ميالدي) .تتواجد
في املوقع بقايا منازل سكنية ،خان ،كنيس يهودي ،كهوف
القبور وبقايا من رخام تابعة ملبان عامة تواجدت في املوقع.

الصورة رقم 3

في اجلزء الشمالي من اخلربة تواجدت آثار طريق قدمية
لرمبا ،هي الطريق التي وصلت إلى اخلان املوجود في املوقع.
يجدر الذكر أن غالبية املكتشفات في املوقع تاريخها الفترة
الرومانية (القرن األول ـ الثاني ميالدي) .عام  1969مت
العثور في أحد املبان على بقايا منحوتة على شكل شمعدان
(الصورة رقم  )3مما أدى الباحثني إلى االعتقاد بأن املبنى
هو كنيس تاريخه القرن السادس ميالدي.
خربة أم الرشيد :تتواجد في اجلزء الغربي (موقع احللف).
تعود أقدم اآلثار في املوقع إلى العصر احلديدي (قرابة
 1200ق.م) ،لتستمر خالل الفترة الفارسية ،الهيلينية وحتى
الرومانية واإلسالمية (القرن الثامن ميالدي) .أثناء املسح
األثري مت العثور على بقايا منازل وآبار مياه (الصورة رقم
 ،)4بعض الكهوف واملواقع الزراعية .تصل مساحة املوقع
قرابة  100دومن على املنحدر الغربي من التلة .عام 2009
أجرت سلطة اآلثار حفريات بإدارة الباحث رافع أبو ريا،
التي كشفت عن بقايا احملجر الذي منه مت استخراج احلجارة
لبناء املنازل خالل الفترة البيزنطية.

الصورة رقم 4
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يعدو واعدا
هاشم ذياب

حملة  XL MUSICتنطلق يف إطار املؤمتر الصحفي باالشرتاك مع
الفنان هيثم خاليلة

آخ ..من القلب..
الى
القائمة المشتركة
آهتي ..للشعراء..
للخنساء و بكائها.
تق ّمصي ..تو ّسدي ..تكاثري
فاالمالء ال يمل ّ التع ّبد
و الغريق أ ُ ّمتي و سيرتي
*
الجراح تتجندل.
صدى الساحات..
يرتدي وسادتي.
َل ْوعتي رؤية مسافرة
*
أُغادر العتاب..
في مسيرة العز..
في خيالي.
كياني..
بحر القصيد الساجد.
الكون..
يرتوي قريرا..
بذكراك.
يتنهد االمل..
و قلبي..
آهتي ..أ ُ ّمتي ..مسيرتي.
عودي..

يعبث و يراوغ الميزان
بتعويذة سحرية
ُت ْب ِر ُز صدرها العامر..
بأوسمة..
ْ

في شراك البنوك
و السبائك السائلة..
و اآلسِ نة
*
في متاهة المؤامرة..

ال تتراجعي
*

تنطلق ماركة مرشوبات الطاقة  XLيف حملة  XL MUSICتحت شعار
«اكسلها وم ّزكها مع الشلّة» للسنة الثالثة ،ويف إطار املؤمتر الصحفي يتم الحديث
عن إطالق حملة  XL MUSICوعن السحب األول يف البث املبارش يف صفحة -XL
أكسلها يف الفيسبوك مبشاركة الفنان هيثم خاليلة ،وخالل املؤمتر الصحفي أبدع
الفنان هيثم خاليلة من خالل وصلة غنائية بعد دعوتهم إىل العشاء فيها أتحف
خاصا .
الحضور مام أضاف عىل املؤمتر رونقًا
ً
شب  ،XLجمع االغطية والفوز
وضمن هذه الحملة يُطلب من جمهور املستهلكني ُ
بجوائز موسيقية اسبوعية قيمة ،اما الجائزة الكربى يف الحملة فهي رحلة ميوزيك
 VIPاىل أوروبا مع الشلة ومشاهدة عرض املغنية العاملية شاكريا!
وألول مرة يف حملة  XL Musicيشارك هذه السنة الفنان هيثم خاليلة يف سحوبات
ببث حي ومبارش يف صفحة  XLـأكسلها!
جل
إذا ،كيف ندخل السحب؟ نرشب  XLونجمع األغطية ،ندخل إىل موقع الحملة ونس ّ
ارقام الكود املوجود تحت الغطاء .كلام جمعت ارقام أكرث زادت فرصك بالربح.
للمزيد من التفاصيل وجدول السحوبات واملشاركة يف املسابقة ،ندعوكم اىل دخول
صفحة الفيسبوك /https://www.facebook.com/xl.axelha

و السرية.
تتفكك الحواس..
على اجراس النصر
االفتراضية
في مسيرات االعيان..
و المسؤولية.
تصدح الكلمات..
ْ
بال معنى
*
بيان بكائها للريح.

عودي..

آهتي..
ُت َغ ّني كالحفيف

برشى سارة ألهايل النارصة ،الطبيب نائل إلياس مدير
املستشفى الفرنيس يف النارصة ،ينضم إىل قسم طب األطفال
يف كالليت لواء الشامل
الطبيب نائل إلياس ،مدير املستشفى الفرنيس يف النارصة واملختص يف طب األطفال ،إنضم مؤخ ًرا لطاقم طب
األطفال يف «كالليت» لواء الشامل.
الطبيب نائل الياس ،من سكان النارصة العليا ،خريج الكلية لتعليم الطب يف الجامعة العربية وهداسا يف القدس،
تخصص يف طب األطفال يف بني تسيون ،تخصص يف أمراض الرئة لدى األطفال يف املركز الطبي رمبم ،تخصص
يف مجاالت أمراض األطفال يف أكرب املؤسسات يف العامل والبالد.
كام وأن الطبيب الياس ،محارض يف كلية الطب يف التخنيون يف حيفا ،وعضو يف إتحاد أطباء األطفال ،إتحاد الطب
الرئوي لدى األطفال ،إتحاد مرض التليف الكييس وإتحاد مدراء املستشفيات يف البالد.
يف حديثنا مع السيدة مرياف جوت ،مديرة لواء الشامل يف كالليت« :نبارك إنضامم الطبيب إلياس إىل قسم األطفال
يف «كالليت» .كام وأننا نعمل عىل تطوير وتوسيع خدماتنا الطبية وتسهيلها لخدمة زبائننا يف الشامل ،وذلك
ليتمتعوا يف خدماتنا الطبية املتطورة واملقدمة عىل يد أفضل األطباء املختصني يف البالد .وكيل ثقة بأن املهنية
والخربة التي إكتسبها الطبيب نائل إلياس هي لصالح جمهور زبائننا».
ويف حديثنا مع الطبيب نائل الياس« :سعيد جدً ا بإنضاممي لطاقم طب ألطفال يف كالليت ،وكيل ثقة بإستمرارنا يف
العطاء ويف خدمة جمهورنا الكريم ملنحهم الخدمات الطبية واإلنسانية األفضل عىل اإلطالق».
الطبيب نائل الياس يقدم خدماته الطبية يف عيادة بن غوريون يف النارصة العليا ويف عيادة كالليت أبراج النارصة.

و آمالي مزرعتها

عودي..
حياتي.
من االنفصام و الغربة
من صيام الغريق
دوامته.
من ّ
ها هو اآلخر..
المسرات
على صهوة
ّ
تدب على النصر
سنابكها ّ
*
شرقنا..
يب ّ
شر باسماء النصر..

net

خجوال.

H a i f a

ال ُمصادَرة.
ُت َغ ّني..
للعائد في مسيرتها
ُت َغ ّني..
للجراح ال ُمراوحة في
القلب.
فالدرب..
يصمد صهيال
و الكون..
حيفا طمرة

למכירה
רח׳ מאיר 3 ,חדרים ,קומה 3
משופצת קומפלט
נוף  -חנייה בשפע

₪ 920,000

www.haifanet.co.il

عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية
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«أكاديمية نم ّو» حضانة تنطلق برؤية جديدة
أعلنت مديرة «أكادميية منو» عن البدء مبشروع جديد ّمنو الطفل بزاوية الزراعة لتطوير قدرة تواصل الطفل
مع بداية السنة الدراسية اجلديدة ،بافتتاح األكادميية مع الطبيعة وحس احلفاظ على البيئة ،عدا عن تطوير
التربوية لدفع وتطوير منو الطفل!
وقالت رميا غطاس ضو مديرة جمعية
منو إنه أول مركز تعليمي للطفولة
املبكرة يقود برنامجا لرعاية ّمنو
الطفل .وأضافت أنه مركز تربوي
يحضن الطفل ضمن منهاج تربوي
حديث يعمل على تطوير ودفع
ّمنوه بشتى املجاالت الستخالص
كامل قدراته الكامنة ..ومع بداية
هذا العام الدراسي اجلديد ،تنطلق
األكادميية من بديهيات إعطاء
حاجات الطفل األساسية ،إلى
يات جديدة
فضاء جديد بتحدّ ٍ
ٍ
والشم وغيرها.
مواكبة للعصر ،تلزمها ببناء رؤية واستراتيجية حس املسؤولية وقدرات حسية كامللمس
ّ
تربوية مدروسة لألطفال ّ
الرضع من جيل ثالثة أشهر ،وتشير ضو إلى تطوير النمو احلركي للطفل كالزحف
التوجه التربوي القطري والعاملي العام ،والتقلب واملشي وغيره التأكيد على جودة تنفيذها،
متماشية مع
ّ
فأصغر،
أصغر
ألجيال
التربوي
االستثمار
الذي ينقل
تطور كل مرحلة بنطاق الوقت الطبيعي
ومواعيد
ّ
جلدواها على التأسيس السليم ذات التأثير على طول لها ،ملنع تأخيرات ولتعزيز الثقة بالنفس واحلصانة
مدى احلياة.
العاطفية .هذا إلى جانب تشخيص الصعوبات
ومضت املربية رميا ضو تقول إن أكادميية منو الطفل التنموية لكل حالة وبناء البرنامج الشخصي للتعامل
التطور احلركي والذهني كأساس لبناء معها من قبل مديرة املركز.
تدمج برنامج
ّ
الشخص ّية املستقلة ذات احلصانة العاطفية ،كما وأكدت ضو األخصائية في مجال منو الطفل على
تر ّكز على تطوير قدرات الطفل اللغوية في األجيال أنها تولي أهمية قصوى لتوفير بيئة تربوية واعية،
ّ
املبكرة احلرجة .ولذا تتم ّيز أكادميية منو الطفل ً
أيضا فتهتم احلضانة بإقامة ورشات عمل لآلباء واالمهات
بنوعية األلعاب الفريدة التي مت استيرادها
خصيصا لتعزيز العالقة وزيادة الوعي ،وتقدمي الدعم واملشورة
ً
على يد املركز لتالئم أهدافه املعلنة لتطوير قدرات للمربيات باحلضانة إلثراء معارفهم .وخلق بيئة محفزة
الطفل الكامنة ،ضمن إتاحة مجال أكبر لتوسيع ألطفال احلضانة عن طريق توفير ادوات ومعدات
للتطور األفضل.
اخليال وحتفيز القدرات االبداعية .كما تتميز أكادميية مهنية
ّ
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السيد رياض دبيني ،مدير منطقة النارصة يف بنك
مركنتيل ،يطلق مبادرة للتعاون مع جمعية «املنارة»

السيد رياض دبيني ،مساعد أول ملدير عام بنك مركنتيل ومدير منطقة النارصة يف
البنك ،يعترب املساهمة من أجل املجتمع جز ًءا ال يتج ّزأ من النشاطات العامة للبنك.
ويقول السيد دبيني« :بنك مركنتيل يعترب نفسه بنكًا اجتامع ًيا يعمل وينشط داخل
كمؤسسة وموظفني ،نعمل الكثري من أجل
املجتمع والبلدات ،وطبقًا لذلك فنحن،
ّ
املجتمع ،سواء كان ذلك بتقديم املنح للطالب من العائالت املستورة إلكامل دراستهم
األكادميية أو بتقديم دروس يف التثقيف املايل واإلقتصادي وتعليم الطالب كيفيه إدارة
ميزانية شخصية والبدء بالتوفري من جيل صغري ،وكذلك التربع بالكتب إلقامة مكتبة
يف املدرسة ودهن بيوت املسنني ،ترميم حدائق ،نشاطات وف ّعاليات اجتامعية مع
املسنني ،زيارة مرىض يف املستشفيات وغريها الكثري من النشاطات».
مبؤسس جمعية «املنارة» ،السيد عباس عباس ،الذي
وأشار« :يف هذا اإلطار إلتقينا
ّ
تغلّب عىل العقبات وحقق إنجازات شخصية ملحوظة ،ومنها حصوله عىل اللقب
الثاين يف املحاماة وإدارة األعامل وإدارة املؤسسات غري الربح ّية وغريها» .وأضاف
السيد دبيني« :سنتعاون مع الجمعية من أجل ترسيخ وتذويت الوعي لرضورة دعم
مؤسسة كبرية
ومساندة ذوي اإلعاقات يف املجتمع العريب ويف البالد عمو ًما .بصفتنا
ّ
وذات تأثري وانتشار واسع نرغب يف تقديم الدعم واملساعدة من أجل حقوق هؤالء
األشخاص ودمجهم يف املجتمع وأماكن العمل بشكل متساوٍ ،وغريها».
وتابع« :ويف هذا اإلطار قمنا بدعوة السيد عباس ،الذي كان ضيف الرشف لدينا
يف مؤمتر املدراء ،حيث قدّ م محارضة ق ّيمة .سنستمر يف التعاون مع السيد عباس
والجمعية لدعم تسجيل كتب أطفال باللغة العربية .نعمل عىل التخطيط لنشاط
يئ لكل طواقم فروع منطقة النارصة يف بنك مركنتيل ،ويف إطار
مشرتك ،واسع ولوا ّ
هذا النشاط سنقوم بغرس أشجار يف أربعة مواقع يف املنطقة :يف النارصة ،أم
الفحم ،كفركنا وشفاعمرو ،من خالل التعاون مع البلديات واملجالس املحلية وإرشاك
طالب من هذه البلدات .نحن نرى بهذا النشاط فرصة لكشف الجمهور عىل جمعية
الخاصة .برأيي ،إن
«املنارة» ونشاطاتها والصعوبات التي يواجهها ذوو اإلحتياجات
ّ
يجسد قيمة تربوية مهمة جدً ا تساهم يف أن
إرشاك طالب املدارس يف هذا النشاط
ّ
يفهموا ويتعلموا التفكري باآلخرين والرغبة يف مساعدتهم ودعمهم للتخفيف من
الصعوبات التي يواجهونها «.

مدلني سخنيني ،محمد محاميد ،وفاء بدير وغريهم فازوا
بجوائز السحب املبارش األول من حملة XL MUSIC 2017
مدلني سخنيني من املكر ،ساجد كبها من ام القطف ،محمد ناظم من الكعبية ،محمد
محاميد من معاوية ،وفاء بدير من كفر قاسم ،جنة شكري عواودة من كفر كنا،
محمود زينة من النارصة وأمجد أبو زينة من النارصة ،جميعهم فازوا بجوائز قيمة
يف السحب املبارش من الحملة املثرية  -XLMUSICأكسلها ومزكها مع الشلة! واعلن
الفنان هيثم خاليلة وهو الوجه اإلعالين للحملة عن أسامء الفائزين ببث حي ومبارش
يف صفحة اكسلها  XLعىل الفيسبوك.
ومن ضمن الجوائز كانت سامرتفون جالكيس  ،8Sأجهزة هوفربورد وكامريات محلقة
وبأجواء كلها طاقات إيجابية وإعجاب تم تسليم الجوائز للفائزين الذين بدورهم أبدوا
إعجابهم وفرحهم بتلك الجوائز.
ميكنكم ان تكونوا أيضا من األسامء الفائزة بجوائز قيمة والحصول عىل فرصتكم
بربح الجائزة الكربى وهي رحلة ميوزيك VIPمع الشلة اىل أوروبا ودخول عرض
الفنانة العاملية شاكريا!
إذا ،كيف ندخل السحب؟ نرشب  XLونجمع األغطية ،ندخل إىل موقع الحملة www.
جل ارقام الكود املوجود تحت الغطاء .كلام جمعت ارقام أكرث زادت
 xlmusic.co.ilونس ّ
فرصك بالربح ،جميع علب  XLمشاركة يف الحملة.
للمزيد من التفاصيل وجدول السحوبات واملشاركة يف املسابقة ،ندعوكم اىل دخول
صفحة الفيسبوك /https://www.facebook.com/xl.axelha
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جديد يف :bit -بإمكانكم من اليوم جمع األموال حتى
من مجموعة
ويكن
تطبيق الدفع التابع لبنك هبوعليم يوسع خدماتهُ ،
تشكيل مجموعات وجمع األموال منها بطريقة مركزة
تجمعون األموال للجنة الصف؟ هدية لعرس؟ من االن ،تستطيعون القيام بذلك
بواسطة تطبيق  bitالتابع لبنك هبوعليم ،والذي قام بذلك كخطوة إضافية هامة يف
ثورة الدفعات بني األشخاص يف البالد.
من اليوم ،يستطيع مستخدمي تطبيق  bitوبكل سهولة تشكيل مجموعة بواسطة
التطبيق وجمع األموال بطريقة مركزة من كل األصدقاء ،بواسطة رقم الهاتف لكل
واحد من أصدقاء املجموعة.
التجربة الخاصة لزبائن  bitتعطي خدمة جمع األموال من املجموعة بواسطة رقم
رسي مكون من  4أرقام ،يف لغة سهلة ،مرنة ،ببساطة وراحة قصوى.
أيضا يف هذه الخدمة ،كام باقي الخدمات التي يعرضها
تطبيق  ،bitال يجني البنك عمولة عن استخدام الخدمة وهو
يعرضها لزبائن كل البنوك.
هذا وقال ايف كوخبا ،نائب املدير العام لبنك هبوعليم ،ومدير
قطاع التجديدات " الخدمة الجديدة املعروضة حاليا يف bit
تعكس رؤيا البنك بكونه "شخيص ،انساين وتكنولوجي"،
ومتنح زبائن كافة البنوك إدارة مالية ذكية ،مسؤولة وأكرث
سهولة".
وقال رونني شطاين ،نائب املدير العام لبنك هبوعليم ،ومدير
قطاع االعامل ،تطبيق  ،bitوالذي اطلق من قبل بنك هبوعليم
يف كانون أول  ،2016نجح خالل اقل من سنة بإحداث ثورة
يف عامل الدفع بني الناس يف البالد .حتى االن حمل التطبيق
أكرث من نصف مليون شخص ،وحصل التطبيق عىل جائزة منتج السنة يف مجموعة
تطبيقات الدفع ،مع عالمة  93.1%يف مؤرش رضا الزبائن.
كيف يعمل؟
 نشكل مجموعة ونختار أعضاءها نختار املبلغ الذي نريد جمعه منأعضاء املجموعة.
 نرسل لهم الطلبوهذا هو ! يحصل كل أعضاء املجموعة عىل رسالة ويستطيعون تحويل املبلغ للذي
يطلبه بكبسة زر.

عطلة صيفية كارثية
 37حالة وفاة ألطفال خالل العطلة الصيفية نتيجة
االصابة غري املتعمدة اكرث من نصفهم عربا

املمرضة األكادميية سندس باشا -بشارات؛ من مستشفى «هعيميك» :ميكن منع قسم
كبري من هذه الكوارث اذا ما توفر الوعي املطلوب واملراقبة الفعالة لألطفال
أظهرت املعطيات األخرية التي نرشتها مؤسسة «بطريم» ألمان األوالد يف البالد ان
العطلة الصيفية األخرية حصدت ارواح  37ضحية من جيل  0حتى  17عاما عىل
مستوى البالد جراء التعرض إلصابات غري متعمدة .وتشري املعطيات انه من بني هذه
الحاالت تم رصد  20حالة وفاة ألوالد عرب .ويتضح من تحليل املعطيات عىل مدار السنوات
الخمس األخرية فان حوايل  49%من وفيات االوالد كانت من نصيب املجتمع العريب اي أكرث
بـ  1.9من نسبتهم العامة يف البالد.
يشار إىل ان معظم حاالت الوفاة التي سجلت خالل شهري متوز وآب كانت بسبب
حوادث الطرق مبا فيها حاالت الدهس مبجموع  19حالة وفاة اما يف البيت وساحة
البيت تم تسجيل  12حالة وفاة و 4حاالت وفاة يف االماكن العامة .
هذا ويستدل من املعطيات التي رصدتها مؤسسة «بطريم» ان حاالت الوفاة نتيجة حوادث
الطرق يف العطلة الصيفية كانت اعىل من معدل حاالت الوفاة نتيجة التعرض للحوادث خالل
السنوات األربع املاضية .ويشار اىل ان ارتفاع حاالت الوفاة برز عند األوالد اثناء سفرهم يف
املواصالت العامة ( 5حاالت يف عام  2017مقارنة بـ  0حاالت بني  )2013-2016واما وفيات
االوالد كمسافرين او سائقني يف سيارة خصوصية ( 9حاالت يف  2017مقارنة بحوايل 3
حاالت بني .)2013-2016
مع هذا يتضح من خالل املعطيات ان اشهر الصيف لهذا العام شهدت انخفاضا يف عدد حاالت
الوفاة نتيجة الغرق بحث تم رصد حالتني وفاة مقارنة مع معدل  8حاالت بني السنوات 2013-
.2016
ويف تحليل آخر للمعطيات يتضح ان غالبية حاالت الوفاة خالل العطلة الصيفية كانت
ألطفال من جيل  12( 0-4حالة) كام شهدت فئة االجيال ما بني  10-14عاما ارتفاعا
يف حاالت الوفاة حيت رصدت «بطريم»  7حاالت وفاة لهذا العام مقارنة بحوايل 3
حاالت باملعدل للسنة خالل االربع السنوات االخرية .
وقد عقبت السيدة سندس باشا -بشارات؛ املمرضة
األكادميية املتخصصة بالعالج املكثف لألطفال
والتي تعمل مرشده لإلسعاف األويل واإلنعاش يف
مستشفى "هعيميك" يف العفولة ،عقبت عىل هذا
املعطيات قائلة "انه ولألسف الشديد نشهد عىل مدار
السنه اصابات ألوالد نتيجة حوادث طرق ،ومبا يف
ذلك اصابات خالل مامرسة ركوب الدراجات الهوائية
او كهربائية يف الشارع او ما يسمى بالهوفربورد،
حيث يكون األطفال الذي يستخدمون هذه الوسائل
عادة دون السن املناسب او يتم استعاملها يف مناطق
غري معده لذلك ،اضافة الصابات عديدة أخرى مثل
الحوادث املنزلية وحاالت الغرق وغريها" .
وأضافت ايضا ان املجتمع العريب يشهد باألخص
خالل العطلة الصيفية ارتفاعا كبريا يف عدد االصابات
وتعدد انواعها ،ونتيجة لخطورة اإلصابات يتم العالج يف اقسام جراحه االطفال يف
املستشفيات واملراكز الطبية بحيث ان بعض املصابني يضطرون للخضوع لعمليات
جراحية مختلفة قد تكون معقده جدا يف بعض
االحيان ،يف حني ان القسم اآلخر من املصابني يرقد
يف قسم العالج املكثف نتيجة لصعوبة اإلصابة،
وعىل سبيل املثال فانه وخالل العطلة الصيفية
االخرية قمنا باستقبال اطفال وأوالد دون سن الـ 18
مع كسور بالعامود الفقري ومنهم أيضا من تعرض
إلصابات داخليه متل متزقات بالكبد او الطحال او الرئتني .قسم من هذه االصابات
قد تسبب اعاقه دامئه ،ناهيك عن الرضر النفيس للطفل او املراهق ولكل من حوله
من افراد عائلته.
وأشارت يف حديثها مشددة عىل انه ووفقا لإلصابات التي يعالجونها فان باإلمكان
الجزم انه ميكن منع قسم كبري منها اذا ما توفر الوعي املطلوب والكايف لهؤالء
الصغار واملراقبة الفعالة لهم من قبل األهل والبالغني".

نلتقي مع د .أسامء نادر غنايم يف محارضة حول:

«حياتنا يف عرص اإلنرتنت وشبكات التواصل
االجتامعي»

يف فرع مزراحي طفحوت أم الفحم
املحارضة مفتوحة لزبائن جميع البنوك ودون مقابل

يف إطار املرشوع املجتمعي «نلتقي يف مزراحي طفحوت» الذي يتم ضمنه تنظيم
نشاطات ممتعة لألطفال ومحارضات إثراء للكبار لخدمة املجتمع يف الفروع املختلفة
يف أنحاء البالد ،سنلتقي يف فرع أم الفحم ،يوم األربعاء املوافق  ،27/09/17مع د.
أسامء نادر غنايم يف محارضة حول «حياتنا يف عرص اإلنرتنت وشبكات التواصل
االجتامعي» ،حيث ستتطرق يف محارضتها اىل تأثري اإلنرتنت وشبكات التواصل
االجتامعي عىل حياتنا اليومية .لقد وفر لنا اإلنرتنت الخدمات واملعلومات وفتح أمامنا
ما ال نهاية من الفرص ،هذا من جهة ،ولكن من الجهة الثانية جلب معه «التهديدات»
واملخاطر يف العديد من املجاالت ،مثل :الصحة ،الحفاظ عىل الخصوصية ،حرية
التعبري ،قضايا اجتامعية ،سياسية وغريها .وستقوم الدكتورة أسامء باإلجابة عن
األسئلة التالية :كيف ننجح يف التخفيف من املخاطر الكامنة يف املجال االفرتايض؟
ما مدى تأثرنا من الشبكات االجتامعية؟ وكيف ننجح يف االستفادة نحن وأوالدنا من
الفرص الكثرية التي يوفرها لنا العامل االفرتايض؟
تجدر اإلشارة اىل أن فعالية «نلتقي يف مزراحي طفحوت» تقام يف  25فرعًا يف
أنحاء البالد ،من بينها  3فروع يف الوسط العريب :أم الفحم ،كفر قاسم وعكا ،حيث
تتح ّول هذه الفروع اىل مكان للقاءات ش ّيقة وممتعة ،يستطيع كل شخص أن يجد
علم أن قامئة الفعاليات واملحارضات منشورة
فيها محارضة أو نشاطًا يثري اهتاممهً ،
يف موقع اإلنرتنت التابع لبنك مزراحي طفحوت ،وهي مفتوحة لزبائن جميع
البنوك ،دون مقابل .وما عىل الراغبني يف الحضور
واملشاركة سوى التسجيل للفعاليات واملحارضات
يف املكان املخصص لذلك يف موقع اإلنرتنت الخاص
بالبنك أو عرب الهاتف.
وعليه ،ندعوكم للتسجيل للمحارضة مع د .أسامء
نادر غنايم يف فرع مزراحي طفحوت أم الفحم،
وذلك يوم االربعاء املوافق  ،27/09/17الساعة
السابعة والنصف مسا ًء  19:30يف موقع البنك:
 www.mizrahi-tefahot.co.il/nifgashimأو عرب هاتف رقم.077-6004060 :

ملاذا سيميالك أحسن اختيار لالم والطفل؟
إن سوق بدائل الحليب يف البالد ميلء باالحتامالت واملنتجات ،وقد تجد كل أم نفسها
مشوشة مع املعلومات التي تتلقاها .ملساعدة أالم أن تكون مرتاحة ،سيميالك تعطيك
مجموعة كاملة من املعلومات بحيث ميكنك اختيار أفضل صيغة لطفلك ،وبالتايل
تكونني افضل ماما.
ملاذا سيميالك احسن اختيار لالمهات؟

تركيبة متقدمة :سيميالك تعطي االم الرتكيبة االنجح واملتقدمة التي متت تجربتها
وتتمتع بها املاليني من األمهات يف جميع أنحاء العامل ،ويستند عىل مئات االختبارات
وعرشات السنني من البحوث الطبية التي أجرتها الرشكة أبوت ،الرشكة املنتجة
لسيميالك.
سهل الهضم:
املشاكل الهضمية هي مشاكل شائعة لدى األطفال الصغار .يعاين العديد من األطفال
من آالم يف البطن ،واإلمساك ،والغاز واإلرهاق املتكرر .ويف بعض األحيان ترتبط
بزيت النخيل املوجود يف النظام الغذايئ للرضع ،والذي ثبت أنه يصعب هضمه
وإضعاف امتصاص الكالسيوم .سيميالك هي الوحيدة من دون زيت النخيل ثبت علميا
للمساعدة يف الهضم.
الربوبيوتيك من نوع  GOSبجميع املراحل:
يساعد بصحة الجهاز الهضمي ،ثبت لتوفري مخارج لينة وداعمة للسكان البكترييا
املامثلة لتلك التي من الرضع .كام أنه يساعد عىل تعزيز الجهاز املناعي للطفل.
النوكليوتيدات يف جميع املراحل:
الوحيدة يف البالد التي تحتوي عىل النيوكليوتيدات يف تكوين وبكميات مامثلة،
وقد تبني أن حليب األم ويف كولسرتوم ،اللذان يسهامن يف نتائج الجهاز الهضمي
واملناعي عىل غرار األطفال الرضع ،يساهامن يف الحد من اإلصابة باإلسهال.
ياعيل رافهون ،املديرة العامة يف ابوت يف البالد« :وضعت سيميالك لنفسها دامئا
الهدف العطاء األفضل لآلباء واألمهات ،وبالطبع للرضع واألطفال الصغار الذين
يستخدمون منتجتنا ،سيميالك هي الوحيدة يف البالد التي تنتجها رشكة األدوية.أبوت،
وهي رشكة ريادية يف العامل ،والرتكيبة املتطورة والجيدة للمكونات داللة عىل املعايري
العالية التي نعمل بها ،وحقيقة أنها تسخري من أفضل علامئنا وبعد سنوات عديدة من
الخربة يف عملية التصنيع من سيميالك .يف نهاية اليوم ،نحن مننح االهل هدوء وثقة
وامان بفضل سيميالك التي توفر الحلول الغذائية يف مرحلة الطفولة ،ومساهمتها
الغذائية تؤثر عىل مجموعة متنوعة من املجاالت :التنموية واملعرفية والحركية..
من اجل االمهات اللوايت ترغنب بتعلم املزيد عن احتياجات اطفالهن ،تدعوكم
سيميالك اىل زيارة موقع «سيميالك ماما»  ،www.similacmama.co.ilللحصول
عىل معلومات وارشاد حول موضوع تغذية االطفال .باإلضافة اىل وجود افالم
احسن ماما ،مرشوع رائد وفريد من نوعه والذي تم انتاجه خصيصا ألمهات
الوسط العريب .احسن ماما يشمل  10افالم قصرية ترافق االم منذ مرحلة الوالدة
وحتى السنة االوىل من عمر الطفل .من خالل هذه االفالم ميكن لالم الحصول
عىل معلومات حول مراحل الحمل االوىل ،االستعداد للوالدة ،تحضري غرفة الطفل،
النمو ،التطور والتغذية الطفل يف السنة االوىل من عمره .املعلومات مهنية وعلمية
ومخصصة ملنح االم املعلومات واالطمئنان بكل ما يتعلق بنمو وتطور طفلها.
اذا كان لديك أي سؤال حول تغذية طفلك باللغة العربية وللحصول عىل ع ّينات ميكنك
جه اىل «طاقم الخرباء» يف سيميالك ،ويشمل اخصائيات تغذية رسيريات عىل
التو ّ
هاتف1800-65-65-01 :
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