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الجُمعة 24 ترشين الثاين 22017

جواد بولس:

لشرطة  مركزين  افتتاح  املاضي  الثالثاء  يوم  مت 
إسرائيل في بلدتني عربيتني داخل إسرائيل وبحضور 
رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو ووزير األمن الداخلي 
الشرطة  عام  الشيخ  قائد  وروني  أردان  جلعاد 

اإلسرائيلية.
الواقعة  الزرقا  جسر  قرية  في  االحتفاالت  ابتدأت 
حيث  حيفا،  مدينة  جنوب   ، املتوسط  شاطئ  على 
احمللي  ضيوف  مجلسها  رئيس  جانب  إلى  شارك 
وشخصيات برز في مقدمتهم رؤساء مجالس أخرى 
للخطوة  دعمهم  عن  ويعبروا  احلفل  ليحيوا  حضروا 
رغم أنها القت معارضًة خافتة في بعض األوساط 
احمللية ومن آزرهم من محترفني حزبيني أو قلة من 
ومؤسسات  ودينية  سياسية  حركات  في  نشطاء 
أردان  الوزير  ملخطط  معارضتها  أعلنت  جماهيرية 
بفتح أكثر من عشرة مراكز للشرطة في مواقع عربية 
إلى  ينضافون  جديد  عنصر  ألف  من  أكثر  وجتنيد 
األعداد التي تخدم في جهاز الشرطة وحرس احلدود 
ومصلحة السجون، عالوة على اجلنود املجندين في 

اجليش اإلسرائيلي.
من جسر الزرقا انتقل املوكب إلى قرية كفركنا، قانا 
اجلليل، وفيها اعيدت نفس املراسيم  وكيلت الوعود 
رئيس  جانب  فإلى  حضروا،  من  أمام  والتبريكات 
مجلسها برزت وجوه عديدة وعدد من رؤساء مجالس 
مدن  من  متضامنني ومهنئني  جاءوا  عربية  وبلديات 

وقرى قريبة وبعيدة على حد سواء.
مشهد  تكرر  الزرقا  جسر  قرية  في  حصل  ومثلما 
املظاهرة التي شاركت بها أعداد من األهالي ومعهم 
»لتدنيس  رفضهم  معلنني  وقفوا  سياسيني  نشطاء 
تراب البلدة« ومعارضتهم إلقامة مركز شرطة فيها. 
واحملتجون  احملتفلون  وانفض  الستائر  أسدلت 
اجلماهير  »مشوار«  في  آخر  فصل  وانقضى 
االلتباس  من  بحور  في  الغارقة  العربية 
احملبطة. وفوضاها  القيادة  وعشوائيات 
اإلسرائيلية  الشرطة  مراكز  فتح  قضية  تفاعل  قبل 
مجتمعنا  شاشات  على  َوَمض  عربيتني  قريتني  في 
احملكمة  رئيسة  نائب  بنشر  يتعلق  خبر  العربي 
العليا سعادة القاضي العربي سليم جبران مسوغات 
االستيطان  شرعية  مسألة  في  »االشكالي«  قراره 
اإلسرائيلي و«حقوق« املستوطنني اليهود في السكن 

واملأوى على األراضي الفلسطينية احملتلةأكريليك 
رذاذ  القضية  هذه  من  يعلق  ولن  لم  الواقع  في 
األحزاب  العامة ومراكز  احلدائق  شبابيك  كثير على 
واملؤسسات املدنية وصناع القرار العرب، فباستثناء 
التغريدات اخلاطفة عند سريعي »التعمشق«  بعض 
فضاءاتها  تتيحه  وما  الفيسبوكية  على  احليطان 
اجلاذبية  أثقال  من  تعفي أصحابها  حرة  نطنطة  من 
لم  املتفاعلة،  املواضيع  لب  العميق  في  والغوص 
تستثر هذه القضية عناية األكثرية، وسوى قلة قلية 
قرار  على  وقًفا  ليس  البالء  أن  وحسمت  انتبهت 
القاضي جبران، من دون اعفائه من وزر ما أقره،  بل 
اإلسرائيلي وما  القانون  بنى  في  أعمق وضارب  هو 

سمي »محكمة عدله العليا«.  
في الهواء سيبقى صدى طنني من حاولوا صفع  وجه 
القاضي جبران معيرينه ومخونينه حتى من دون أن 
في  املأساة  ستبقى  بينما  كتب،  ما  معظمهم  يقرأ 
 « تدور  اإلسرائيلي ستستمر  القضاء  أن »ساقية« 
كالقدر« وتستل دالءها من أنهر العتمة ومن غيوم 
اخلديعة، فهي، ومنذ أن أقحمت نفسها في شؤون 
االحتالل و«حقوقه وواجباته« تعمدت أن تكون اداة 
للفلسطينيني وكانت  لتسويغ موبقاته وشرعنة ظلمه 
عيون  في  »الكوانني«  لذر رماد  مقلًعا  الواقع  في 

الدولي!  القانونيني واملجتمع  الفلسطينيني والفقهاء 
اإلسرائيلي  »القضاء«  وستبقى  كانت  فالقضية 

وليس القاضي فالن! 
حقوقية ولن  نظر  من وجهة  القرار  مع  أتعاطى  لن 
في  الحًقا  به  سأقوم  فهذا  ملضمونه وُبنيته،  أتطرق 
مقالة أخرى، لكنني ساستقدم الالحق وأقول بعيًدا 
عن مقاصده وما أفضى اليه عملًيا قراره في القضية 
مفهوم  وبحق  أواًل،  نفسه  بحق  أخطأ  أنه  العينية، 
العدل اإلنساني وبحق حكمة تاريخ الشعوب املظلومة 
اجلالدون أصحاب »رواية«  أن يصبح  التي رفضت 
أن  يجب  كان  من  »عاطفة«  به  يستدرون  وموقف 
يبقى كما كان »سليًما« رافًضا الشر كصاحب الرمح 

»جبران«أكريليك 
كثيرون من السياسيني يؤثرون تسفيه ما جرى في 
أنصحهم  لكنني  تهميشه،  أو  الزرقا وكفركنا  جسر 
ويقّيموا  االحتفالني  في  شاهدناه  ما  يراجعوا  بأن 
والبلديات  املجالس  رؤساء  من  العدد  هذا  حضور 
العربية وبعضهم كان قد انتخب وهو مدعوم من قبل 
الرائدة  والدينية  السياسية  واحلركات  األحزاب  تلك 

والبارزة بني اجلماهير العربية.
من اجلدير كذلك متابعة ما قاله الرؤساء في خطبهم، 
خاصة في ضوء غياب موقف مغاير من جلنة الرؤساء 
العليا والتي تعتبر الضلع الثالث في مثلث القيادة 
اجلماهير  شؤون  ملتابعة  العليا  اللجنة  من«  املكون 
العربية في إسرائيل« و«القائمة املشتركة« و«اللجنة 
العليا لرؤساء البلديات واملجالس العربية«، فاغفال 
السائدة  للبلبلة  بعينه أحد املسببات  الواقع هو  هذا 

واخليبة وال أريد أن أقسو أكثرأكريليك 
رئيس  كان  الزرقا  جسر  احتفال  في  احلاضرين  من 
مجلس قرية »الفريديس« الذي أعلن موقفه من اقامة 
مركز للشرطة في بلدته قائاًل: »باعتقادي وهذا هو 
الواقع أن مطلب خدمات الشرطة هو مطلب اجلمهور 
العنف  آفة  يعاني من  العربي  واملواطنني، مجتمعنا 
واطالق النار احلي وظواهر اجتماعية صعبة وحوادث 
طرق دامية األمر الذي يتطلب تدخل الشرطة..« مع 
أنه لن يطالب بفتح مركز في بلده ألن مركز شرطة 
زخرون يعقوب ال يبعد أكثر من كيلومتر واحد عنهم، 
إال أن تصريحه كان الفًتا ويكشف عن مكنون واقع 

تلك البلدات. 
من السهل تفنيد ما جاء على لسان رئيس مجلس 
الفريديس والذي عبر في احلقيقة عن معظم زمالئه 
والقرى  املدن  من  كثير  ففي  واملاضي؛  احلاضر  في 
العربية افتتحت مراكز شرطة قبل سنني دون أن يثير 

ذلك عاصفة ومعارضات مثلما هو احلال اليوم.  
وبعضه  بالفشل  حافل  اإلسرائيلية  الشرطة  سجل 
ورصاًصا  قمًعا  ينضح  وتاريخها  ومتعمد  خبيث 
اجلماهير  مع  تعاملها  تؤسس  التي  ومفاهيمها 
العربية معطوبة ومبنية على استعداء اجلماهير، وكل 
عزوف  لتبرير  كاف  غير  لكنه  ذلك واضح ومثبت، 
كسر  امكانيات  تلمس  ورفضها  العربية  القيادات 
املسؤولة  القيادات  اخلانقة؛ فمن واجب  القالئد  هذه 
خاصة  املجتمع  واملخارج  لضائقات  احللول  ايجاد 
املستشري وفقدان  العنف  حتت وطأة  ترزح  والناس 
مشاعر األمن الشخصي والسلم املجتمعي في حني 
وترفض  الشرطة  جهاز  السياسية  قياداتنا  تقاطع 
احملبط  الفراغ  من  حالة  يترك  مما  معه  التعامل 

والضياع املخيف بني الناس. 
احلل؟  ما  البسيط  املواطن  يسأل  الواقع  هذا  في 
املواطنني، كما سمعنا  ويسأل كذلك منتخبو أولئك 

من رؤساء مجالس كثيرة، ما احلل؟ 
القرى إلى حد تخاف فيه  املواطنني في  وصل وضع 
الشرطة  الن  الفاعل واملتجبر،  تشتكي  ان  الضحية 
غير موثوقة وغير مؤمتنة، وحاضنات املجتمع احلامية 

حاراتنا  وفي  أمانه،  أحزمة  وتقطعت  تفككت  قد 
الواقية والهويات اجلامعة  غابت املظالت السياسية 
وال  تقامر  وال  تخشى  ال  التي  القيادات  وصارت 

تتملق مواضيع للتذكر والقصيد. 
عضوًيا  مرتبطني  مشهدين  أمام  نحن  تصوري  في 
وأن بديا عكس ذلك فاملوقف من الشرطة  ومكانة 
حالتان  هما  العليا  احملكمة  في  العربي  القاضي 
اسميتهما في املاضي »ديليمات-معضالت« وطنية 
حياتنا  أفرزتها  مسائل/عقد وجودية  طارئة،  وهي 
كجماهير عربية تعيش في دولة ترفض هضم وجودنا 
تتصرف معظم  اخرى  الطبيعي من جهة، ومن جهة 
وأجهزة  الدولة  عن  انفصالية  نزعة  بهدي  قياداتنا 
احلكم فيها وترفض تطوير أي عقد إجتماعي سياسي 

معها حتى ولو مؤقت.              
هنالك حالة من »الهدنة اخلبيثة« بني الفرقاء؛ فالدولة 
تشعر بنوع من »الراحة« وهي تتعامل مع مواطنيها 
عالقون  »كالقذى«  أهدابها  على  كأنهم  العرب 
الفرصة  وتتحني  أحياًنا  وتداريه  حيًنا  فتهمله 
وباملقابل،  »النظر«،  كامل  لتستعيد  منه  للتخلص 
انفصالية  إلى  تنزع  التي  القيادات  معظم  تتصرف 
مطلقة بحكمة التقية والتستر واالميان بأن إسرائيل 
ليس أكثر من كيان هش  وعثرة عابرة أو ندبة على 
ظهر الزمن لن تصمد في وجه الرياح وحجارة السماء 

احلتًما آتية! 
لم  تواجه وعقد  لم  معاضل  نشأت  الواقع  هذا  في 
تعارض  فالقيادات  احللول،  لها  توضع  ولم  تفكك 
كان  حني  لعقود  سكتت  لكنها  شرطة  مراكز  فتح 
وحرس  الشرطة  هذه  لصفوف  يتجندون  الشباب 
االخرى،  فروعها  وجميع  السجون  ومصلحة  احلدود 
في  العربية  اجلماهير  بحصة  طالبت  والقيادات 
اإلجابة  عن  تغافلت  لكنها  العامة  الوظائف  جميع 
ماذا يشمل ذلك؟ فهل سلك القضاة مثاًل  مشمول 
والشركات احلكومية واملؤسسات االدارية والوزارات 

االقتصادية وما مثلها؟ 
انخراط  تؤيدون  هل  سنوات  منذ  تساءلت  لقد 
الشباب في وزارة العدل، كما بدأنا نشاهد؟  حتى 
وان تدرجوا إلى أعلى املناصب! أو في بنك إسرائيل 
أو مكتب الضرائب واجلمارك؟ وهل يجب أن يقاطع 
من  بأكثر  نطالب  أم  العليا  احملكمة  الفلسطينيون 
مراقب  يكون  ان  نطالب  هل  أو  فيها؟  عربي  قاض 
أجل  من  نقاتل  او  بنائبه؟  نكتفي  أو  عربًيا  الدولة 
نائبه؟ وماذا  الدولة أو  عربي يسكن مكتب مدعي 
مع مدراء األلوية واملفتشني وسياسة وزارة املعارف؟ 
في  قسم  كرئيس  يعمل  عربي  مننع  أن  يجب  هل 
مستشفى حكومي ان يرأس وفد إسرائيل ملؤمتر دولي 
ونحن نعرف كم وكيف ستستغل الدولة هذه »اللفتة« 
لتثبت للعالم حدود دميقراطيتها؟ هل يجب أن يرفض 
أوملبية  العاب  املشاركة في دورة  بطل رياضة عربي 
للدولة واقًفا ينشد »هتكفا«  ألنه سيهدي انتصاره 

حتت العلم؟ 
أسئلة كثيرة طفت مع السنني وبقيت في مهب احليرة 
أنها  جواًبا وقلنا  نسمع  سألنا ولم  والضباب، فلقد 
»معاضل« سنواجهها وستعصف بكياننا، وقد حان 
نعد  لم  عاًما  سبعني  فبعد  عندها،  للوقوف  الوقت 
منسية،  رابية  وسفح  واد  ضفة  على  مقيمة  أقلية 
وإسرائيل لم تهزمها الرمال والصلوات والرياح، وإذا 
بالهتاف  سنكتفي  املسائل،  هذه  شيفرة  فككنا  ما 
مجدًدا عند كل هفوة قاض قاصر ألنه يعمل من بطن 
احلوت، ونعلق عليه خيباتنا وأوهامناأكريليك وان لم 
جند حاًل ألمن مجتمعاتنا وسالمة أبنائنا سيبقى املو

اطنون  قلقني  وحيارى  ويركضون  وراء أحبال جناة 
حتى اذا كانت مجدولة من وهم أحمر وسراب ليلكي 

وأمل أزرق ! 

ال للشرطة، ال للعنف، فما احلل؟

يتبع         
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• كان األب يجيب ابنه عاملدرسة ويقول للمعلم، 

يا  ويقول،   • وربّيه..  علّمه  قدامك،  الولد  هذا 

اللحم  اذبحه..  أرضبه..  عليك،  رّد  ما  إذا  أستاذ 

أرضب  يقولو  األهل  وكان   • إلنا..  والعظم  إلك 

ابنك الصغري، بتالقيه وهو كبري..  • وقال حافظ 

إبراهيم: قم للمعلم.. كاد املعلم أن يكون رسوال.. 

والتدريس؟؟  التعليم  ملهنة  هيك  من  أهم  شو 

مهنة  والتعليم  الرتبية  أهل  ناقش  وكثري   •

غريها  مثل  التعليم  مهنة  هل  وقالوا  التدريس، 

حكومية  وظيفة  أي  مثل  هي  هل  املهن؟  من 

بوظيفة  بقوم  املعلّم  هل   • حكومية؟  غري  أو 

التعليم حتى يقبض راتبه آخر الشهر؟ • هل يوم 

التعليم عبارة عن سبع أو مثان حصص وخلص 

النهار؟ يعني ممكن يبقى املعلم مهتم بالطالب 

ويجاوب؟  يسألوه  ممكن  الدوام؟ هل  بعد  حتى 

هل ممكن يطلبوا منه املساعدة ويساعد؟ حتى 

 • لكن مرّب، ومربّية.  املعلم مدّرس،  بسّموا  ما 

نعم كان الوضع هيك من زمان.. من سنني..  • 

واليوم؟؟ املعلم مش مبسوط بعمله.. ال املعاش.. 

مش   • اإلدارة.  وال  الوزارة  من  ال  املعاملة،  وال 

مبسوط من األهل، أولياء األمور.. بخاف من كل 

كلمة، وبحسب حساب لكل طالب، ميكن الطالب 

 • املعلم..  أبوه ويعتدوا عىل  أو  أمه  أهله،  يجيب 

للمكاملات  لالعتداءات،  تعرّضوا  كثار  ومعلمني 

الهاتفية، ويقولوا دير بالك يا أستاذ.. • قالوا له 

بكرة بتطلع لربّة وما بتالقي سيارتك.. أو نبعث 

بنتك..  عىل  يعتدوا  أو  ابنك..  يرضبوا  الشباب 

نكرس  بنفسك..  أنت  بنرضبك  قالوا  مرتك..  أو 

هيك،  من  وأكرث   • بالك..  دير  وإيدك..  إجرك  لك 

صار الطالب ما يسمع الكلمة، ما عادت الطاعة 

هو  عاد  ما  باألستاذ..  االهتامم  وال  الصف،  يف 

املهم.. صار يعمل مثل الروبوت.. • املعلم بحيك 

املعلومات، والطالب  الصف، واملعلمة بتقول  يف 

بعملوا اليل بدهم اياه.. 

بحّبوا  أحرار..  هم  ويتعلّموا..  يسمعوا  بحّبوا   •

أحرار..  هم  الرياضيات..  درس  يف  يرسموا 

هم  العرب..  درس  يف  رسائل  يبعثوا  بحّبوا 

أحرار.. بحّبوا يحكوا عربي بالدرس العرب.. هم 

أحرار.. • املعلمة ما بتقدر تحيك مع طالبها.. ما 

تتجرأ تتطلع بغضب عىل أي طالب أو طالبة.. • 

أو  ولعيلتها..  وألبنائها،  إلها،  الويل  الويل..  وإال 

لسيارتها.. أو بيتها.. • وصار الحيك مقلوب.. يا 

العظم، وحتى هذا مش  وإلك  اللحم..  إلنا  أستاذ 

إلك.. • وصارت قوانني جديدة يف املدارس.. ال.. 

مش اليهودية.. العربية.. 

تبَحر  ممنوع  للطالب..  نظرك  ترفع  ممنوع   •

وتتطلع بغضب عىل أي طالب.. • ممنوع تعتدي 

تدخل  وال  كالميا،  وال  فكريا،  وال  جسديا،  عليه 

أي  له  تبعث  حتى  وال   • املغناطييس..  مجاله 

ألبوه  عليه  تشتيك  وال  ووعيد..  تهديد  رسالة 

تترصف؟  الزم  كيف  أستاذ..  يا  أنت   • أمه..  أو 

الزم تسأل املدير.. الزم تسأل املفتش.. • وإذا ما 

رّدوا وما جاوبوك.. عليك تعليم املقاعد، واللوح، 

والحيطان.. يا خسارة الرتبية..

   أبو إلياس

من األدب الساخر

 العنف في التعليم
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ملراسل “حيفا”

مليون   5 نحو  مبلغ  مؤخًرا  حيفا  بلدية  إدارة  حّولت 
ترميم  مبشروع  للبدء  نوف”،  “يافيه  لشركة  شيكل 
دّوار عباس وشارع عباس العلوي حتى شارع املتنبي، 
وذلك في إطار املخطط الشامل للمواصالت في حي 
عباس. ومن املتوقع أن يبدأ العمل على األرض خالل 
أسابيع قليلة، حيث سيتم توسيع الدّوار القائم وإزالة 
املتنبي  دّوار جديد في مفترق  بناء  الصخور، وكذلك 

عباس.
وكان جلنة مهنية خاصة برئاسة رئيس كتلة “اجلبهة” 
سابًقا،  البلدية  رئيس  نائب  أسعد،  سهيل  الدكتور 
مت  إطاره  سنتني، وفي  قبل  املخّطط  هذا  قد وضعت 
وإنشاء  شيزاف،  مدرسة  قرب  عباس،  مدخل  ترميم 
ستيال  شارع  من  املدخل  وتوسيع  لتنظيم  كبير  دّوار 
مارس. وتشّكلت جلنة توجيه املخطط، إضافة للدكتور 
أسعد، من كل من: السيد دافيد لوريا، رئيس قسم 
التفعيل في بلدية حيفا، السيد إيلي إلكافتس، مدير 
قسم حتسني وجه املدينة في بلدية حيفا املهندس يوآف 
في  والسير  الطرق  تخطيط  قسم  مدير  دنتسيجر، 
بلدية حيفا، واملهندس موسى ظاهر رئيس جلنة العمل 
مدير  كوهني  أفيشاي  السيد  “اجلبهة”،  في  البلدي 
عام شركة “يافيه نوف”، املهندسة لينا أوستر مديرة 
الدكتور  نوف”،  “يافيه  شركة  في  التخطيط  قسم 
العادية  املواصالت  تخطيط  مستشار  إسحق  روبير 
واملواصالت العاّمة من شركة “يافيه نوف”، واملهندس 
إيهاب فاهوم من شركة خ. فاهوم للتخطيط والهندسة.

عباس  حي  قضّية  قد وضعت  “اجلبهة”  كتلة  وكانت 
ومشاكل املواصالت فيه على رأس سّلم أولويات العمل 
البلدي منذ بداية الدورة البلدية احلالية، بالتعاون مع 
جلنة احلي. وبعد مشوار مضٍن من املتابعة واملالحقة، مت 
إقرار املخّطط وبدء تنفيذه ورصد امليزانيات تدريجًيا 

من خالل شركة “يفي نوف”.

املشاكل والحلول

ويعاني احلي من عّدة مشاكل، أبرزها: نقص املداخل 
مارس،  ستيال  شارع  من  الرئيسي  املدخل  واملخارج: 
الظهر  ساعات  في  وخاصة  جًدا  خانقة  سير  أزمات 
عباس-املطران  دوار  في  املدرسي  الدوام  انتهاء  مع 
عباس-الفرس  عباس-املتنبي، ومفرق  حجار، ومفرق 
باالجتاهني، نقص حاّد في مواقف السيارات في جميع 
أنحاء احلي بال استثناء، وأرصفة مشاة ضّيقة نسبة 

لعدد السّكان، وغير آمنة، وغالًبا ما حتتلها السيارات 
بسبب نقص املواقف.

 – أواًل  أساسية:  حلول  ثالثة  املخطط  ويعرض 
اجلبل  شارع  من  للحي،  جديد  مدخل ومخرج  إيحاد 
“هتسيونوت” في جزئه العلوي، ثانًيا – زيادة 332 

موقًفا جديًدا للسيارات في خمسة مواقع مختلفة، في 
مدخل احلي من ناحية ستيال مارس؛ حتت ساحة مدرسة 
املتنبي؛ عند دوار املطران حجار من الناحية الشمالية؛ 
قطعة  اجلبل؛ وفي  لشارع  احملاذية   41 القسيمة  في 
أرض بني عمارتني سكنيتني في شارع املطران حجار – 
التكلفة اإلجمالية 35 مليون شيكل، وثالًثا – توسيع 
الشارع في عدد من املقاطع وإزالة الصخور، من دوار 
عباس رقم  املتنبي، وفي  مدخل  حّجار وحتى  املطران 
بعشرات  للمشاريع  اإلجمالية  التكلفة  وتقّدر   .27

ماليني الشواكل. 
السهل  من  يكن  لم  أسعد:  سهيل  الدكتور  وقال 
امليزانيات  وضمان  تنفيذه  وال  املخطط،  هذا  إجناز 
بالتعاون  الواقع. وجنحنا  لتجمته على أرض  املطلوبة 
مع اجلهات املهنية وجلنة احلي في حتصيل هذا احلق. 
ومن الناحية العملية فمشروع دوار عباس هو لّب هذا 
املخطط، حيث متّر يومًيا آالف املركبات من هذا الدوار 
الضيق جًدا. ونحن من جهتنا سنواصل العمل من أجل 
الكامل وإخراج هذا املشروع على أمّت  تنفيذ املخطط 

وجه مبا يخدم األهالي ورفاهيتهم وأمانهم.

رصد 5 مليون شيكل 
ملشروع دّوار عّباس

د. سهيل أسعد: هذا املرشوع هو لّب مخطط 

املواصالت الشامل للحي وهو إنجاز هام لألهايل
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الرابطة القطرية لوزارة املعارف: أوقفوا التجاوزات وطّبقوا القانون!!
ملراسل »حيفا« 

عقدت الرابطة القطرية لألهالي في املدارس املسيحية 
الثالثاء  املعارف، صباح  وزارة  مع  اجتماًعا  الكنسية 
ملدة  استمر  حيفا،  في  الوزارة  مكتب  في  املاضي 
ساعتني، وانتهى مبواضيع معّلقة وبوعد من الوزارة، أن 
يعقد لقاء آخر قريب لبحث ما قامت الوزارة بتنفيذه 

من مطالب الرابطة القطرية.
القطرية وفد مكون  الرابطة  االجتماع من طرف  حضر 
أعمال  منسق  مشرقي،  مجدلة  وهم  أعضاء   5 من 
الرابطة فادي سويدان، سكرتير الرابطة جميل منصور 
ومستشاَري الرابطة للشؤون القانونية احملاميني عالء 
عالء الدين ونسيم حامد. وحضر من طرف الوزارة د. 
دان غروسمان مسؤول قسم اجلباية في وزارة املعارف و 

د.هاني فراج مفتش املدارس األهلية.
طالب وفد الرابطة في هذا االجتماع أن تفرض الوزارة 
على املدارس إقامة جلان أولياء أمور منتخبة سنويا، 
فيها  تفّصل  لألهالي،  جديدة  دفع  طلبات  وإرسال 
الدفعات وتلتزم بتصاريح اجلباية التي فاوضت عليها 

بنفسها خالل العامني املاضيني.
 وسّلم وفد الرابطة ممثلي الوزارة الئحة من التجاوزات 

واخلروقات التي ترتكبها أغلب املدارس األهلية، كما 
الذي  املباشر  وغير  املباشر  التهديد  أساليب  أوضح 
تستعمله بحق األهالي والطالب، خاصة الذين تأخروا 
عن تسديد األقساط الشهرية، النهم يطالبون بفهمها 
حسب تعليمات الوزارة. كما قام الوفد بإعالم الوزارة، 
أن الرابطة أصدرت بيانا لألهالي، تطالبهم باالمتناع 
تلتزم  أن  إلى  التعليمية،  األقساط  دفع  عن  املؤقت 
بنود  وتطّبق  أولياء،  جلان  بانتخاب  األهلية  املدارس 

تصاريح اجلباية.
في  األول  مفتوحني،  لقاءين  عقد  الرابطة  وقررت 
السادسة مساء في قاعة  الناصرة بعد غد األحد في 
يتم  لم  حيفا  في  والثاني  الصغرى،  درويش  محمود 
األهالي  بحتلنة  الرابطة  بعد، وستقوم  موعده  حتديده 
مبا مت إجنازه حتى اآلن، ومن ثم مناقشة آلية التصعيد 
أن  إلى  اتخاذها،  سيتم  التي  اإلضافية  واخلطوات 
تلتزم املدارس بالقانون وتتعامل مع األهالي بشفافية 

واحترام.
وكانت الرابطة قد أرسلت رسائال بهذا اخلصوص ألغلب 
املدارس األهلية، حتّثها على االلتزام بتصاريح اجلباية 
أرسلت  قد  الرابطة  وكانت  الوزارة.  أصدرتها  التي 

هذا  على  للعمل  مستعجال،  طلبا  فراج  د.  للمفتش 
املوضوع بشكل فوري، كما طالبت الرابطة املدارس في 
نفس الرسالة بإقامة جلان أولياء أمور منتخبة، تعمل 

يًدا بيد مع املدارس مقابل الوزارة، للحصول على كافة 
احلقوق. ولم ترّد أي مدرسة حتى كتابة هذه السطور 

على هذه الطلبات. 

ملراسل »حيفا« 

أقيمت في قاعة جامع اجلرينة هذا األسبوع 
واملقدسات  األوقاف  قضية  تناولت  ندوة 
اإلسالمية واملسيحية، على أثر ما تعّرضت 
بيع  عمليات  من  األوقاف  له  تتعرض  وما 
مساواة  مركز  الندوة  هذه  نّظم  ومصادرة. 
محمد  فيها  الثقافية. وشارك  تنوير  وحركة 
عن  حتّدث  الذي  املتابعة،  جلنة  بركة رئيس 
سياسة جلنة املتابعة حيال األوقاف، وضرورة 
ألي  بها  التفريط  أو  البيع،  من  حمايتها 
الطائفة  أبناء  خلدمة  أنها  سوى  كان،  سبب 
أرضا  ليست  فهي  املسيحية.  أو  اإلسالمية 
للبيع أو للتبديل أو للمصادرة، فهذه األوقاف 
جزء من كياننا ووجودنا في هذه البالد. وإن 
جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية، والتي 
متثل قضايا اجلماهير العربية في البالد، تهتم 
بطرح قضايانا على املستوى الدولي، والنضال 
أهداف  أحد  ومن  السلطة.  سياسات  ضد 
العمل على وقف  الرئيسية  اللجنة ومبادئها 
األوقاف  وحترير  األراضي،  مصادرة  وإلغاء 
واملقدسات اإلسالمية. ألنه أصبح من املؤكد 
أن احلكومة اإلسرائيلية حتاول بكافة الوسائل 
اإلبقاء على املسلمني واملسيحيني في البالد 
بدون  اجتماعية وإنسانية، ولكن  ككيانات 
سيطرة فعلية على األرض. خاصة أنه أصبح 
كانت وما  إسرائيل  سياسة  أن  الواضح  من 
البالد،  في  كشعب  تستهدف وجودنا  زالت 
وبالتالي تستهدف األوقاف ملا لها من أهمية 

تؤكد هويتنا وتثّبت وجودنا.
وحتدث البروفسور محمود يزبك رئيس قسم 
مسؤوليتنا  عن  حيفا  جامعة  في  التاريخ 

تزال  ال  التي  تلك  األوقاف،  أمام  كمجتمع 
بكل جدية واهتمام  عليها  فنحافظ  موجودة 
للمصادرة  تتعرض  التي  تلك  أو  وعناية، 
أو البيع، فهذا يعني أننا لن جند أرضا وال 
مقدسات بعد سنوات قليلة، إزاء ما يجري 
ونهب،  سلب  من  األوقاف،  هذه  إدارة  في 

وحتى سرقة في وضح النهار.
عضو  صّباغ  أليف  واإلعالمي  الباحث  أما 
املؤمتر األرثوذكسي، فحاول الكشف بالوثائق 
عن حقيقة أمر البطريرك ثيوفيلوس، ومجمعه 
أساقفة  من  كله  يتألف  الذي  األرثوذكسي 
البطريرك وال يحيدون  بأمر  يأمترون  يونانيني 
عن أوامره وقراراته. وتطّرق صّباغ إلى بعض 
لألوقاف، ولذا  يجري  ملا  كنموذج  الصفقات 
ينبغي سحب االعتراف بالبطريرك ثيوفيلوس 
من رؤساء الدول: فلسطني، األردن وإسرائيل. 
وأشار صّباغ إلى مشروع القانون اإلسرائيلي 
أنه  على  ثيوفلوس  البطريرك  يعرض  الذي 
بينما  كنيسته،  مصلحة رعيته وأبناء  يريد 
متاًما.  ذلك  بعكس  يظهر  احلقيقة  في  هو 
وهدفنا هو تقّصي احلقائق املرئية وغير املرئية 

من عمليات بيع وتسريب األوقاف.
تنوير  حركة  رئيسة  كبها،  سهاد  وكانت 
وأدارتها،  الندوة  افتتحت  قد  الثقافية، 
واملؤامرات،  االنتهاكات  إلى  مشيرة 
األراضي،  وتهويد  وسلب  بيع  ومحاوالت 
تنّفذها  التي  األرثوذكسية  األمالك  وبيع 
البطريركية اليونانية األرثوذكسية املقدسية، 
وعلى رأسها البطريرك ثيوفلوس الثالث، في 

شتى أنحاء فلسطني.   

ندوة حول موضوع األوقاف اإلسالمية واملسيحية
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ملراسل »حيفا«

استقبل سيادة املطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية 
للروم األرثوذكس وفدا من الطالب العرب الذين يدرسون في 
جامعة حيفا، والذين بدأوا جولة دراسية في البلدة القدمية من 
القدس، بهدف زيارة معاملها الدينية والتاريخية، وزيارة عدد 

من مؤسساتها العربية.
واستقبل سيادة املطران الوفد الطالبي في كنيسة القيامة، 
الزيارات  هذه  بأن  املقدسة، ومؤكًدا  للمدينة  بزيارتهم  مرحبا 
واإلنساني  والروحي  الوجداني  تعلقنا  إطار  في  تندرج  إمنا 
مقدساتنا  أهم  حتتضن  التي  املقدسة،  باملدينة  والوطني 
الروحي  تراثنا  حاضنة  أنها  كما  واملسيحية،  اإلسالمية 

والتراثي واإلنساني والوطني.
تعتبر من  القيامة، والتي  وأضاف: أرحب بكم في كنيسة 
القبر  سّيما  ال  عاملنا،  في  املسيحية  املقدسة  األماكن  أهم 
املقدس بكل ما يعنيه بالنسبة لنا في إمياننا وعقيدتنا. ألن 

كنيسة القيامة بالنسبة إلينا هي قبلتنا األولى واألهم. 
وتطّرق سيادته إلى مدينة القدس وقال: إن القدس بالنسبة 
عاصمتنا  هي  ومسلمني،  مسيحيني  كفلسطينيني  إلينا 
الروحية والوطنية، وهي املدينة التي ننتمي إليها، ومن واجبنا 
أن ندافع عنها، وعن مقدساتها وأوقافها وتاريخها وهويتها 
وممارساته.  بسياساته  االحتالل  يستهدفها  التي  احلقيقية، 
سّيما أن القدس تتعرض حلملة غير مسبوقة، هادفة لتغيير 
ما  تاريخها. وهذا  مقّدساتها وتزوير  من  مالمحها، والنيل 
في  التعليمية  املناهج  لتغيير  محاوالت  من  اليوم  نشهده 
الفلسطينية،  بالثقافة  عالقة  له  ما  كل  وشطب  مدارسنا، 
جميعا  قضيتنا  هي  التي  العادلة،  الفلسطينية  وبالقضية 

كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد.
وكافة  زمالءكم  تشجعوا  أن  منكم  نتمنى  يقول:  ومضى 
زيارة  على  الفلسطيني  الداخل  في  التعليمية  املؤسسات 

واقرأوا  املقدسة.  املدينة  مع  التضامن  عن  تعبيًرا  القدس، 
والتاريخية،  الدينية  معاملها  على  وتعّرفوا  القدس  تاريخ 
يتخلى  أن  أعناقنا وال يجوز ألي واحد  أمانة في  فالقدس 

عن واجبه الروحي والوطني جتاه مدينتنا املقدسة.
ووّجه سيادته رسالة إلى الطالب قائال: رسالتي إليكم وأنتم 
على خصوصيتكم  بأن حتافظوا  حيفا،  جامعة  في  تدرسون 
العربية،  لألمة  بانتمائكم  وافتخروا  والوطنية،  الثقافية 
بسلوكياتهم وتصرفاتهم  األعراب  بعض  إليها  يسيء  التي 
من  العربية  األمة  إلى  جميعا  ننتمي  فنحن  املسؤولة.  غير 
الفلسطيني،  للشعب  وننتمي  ودروز،  ومسلمني  مسيحيني 
أمنياته  تتحقق  بأن  ننادي  أن  جميعا  واجبنا  من  الذي 
بأولئك  تقبلوا  وال  واالستقالل.  احلرية  أجل  من  وتطلعاته 
وأقّليات  ومذاهب  طوائف  إلى  نتحول  أن  يريدوننا  الذين 
في  نعيش  أن  ويريدوننا  بينها،  فيما  ومتصارعة  مختلفة 
حالة تشرذم وضياع وتفكك، وفنت وانقسامات. وساهموا في 
الفلسطيني في  التي تعصف مبجتمعنا  العنف  آفة  مواجهة 
مناطق ال 48، فقد كثرت في اآلونة األخيرة هذه الظاهرة، 
وبتنا نسمع عن جرائم القتل هنا وهناك، وال يوجد ما يبرر 
هذه اجلرائم التي يرفضها كل إنسان عاقل، وكل من يتحلى 

بالقيم األخالقية واإلنسانية والروحية.
األسئلة  من  عدد  على  حنا  املطران  سيادة  أجاب  ثم 
املنشورات  بعض  الطالبي  للوفد  قّدم  كما  واالستفسارات، 
تاريخ  القدس وعن  في  املقدسة  األماكن  عن  تتحدث  التي 

املدينة املقدسة.
كلماته  على  املطران  سيادة  شكر  فقد  الطالبي  الوفد  أما 
القدس  عن  الدفاع  في  الدائم  وحضوره  واستقباله، 
ومقدساتها، وسعيه الدؤوب من أجل تكريس ثقافة الوحدة 

الوطنية والتآخي الديني بني كافة مكونات الشعب الواحد.

املطران عطا اهلل حنا يستقبل وفدا 
من الطالب العرب الذين يدرسون 

في جامعة حيفا
ملراسل »حيفا«

 9( حايك  حسام  فادي  اشترك 
سنوات(، جنل البروفيسور حايك، 
مبسابقتني  األسبوع  نهاية  في 
أملانيا.  في  للسباحة  قطريتني 
 The 45th“ املباراة األولى كانت
 Kelkheimer Swimming

والتي   ”Championship

ضّمت نخبة من السباحني األملان 
املباراة  هذه  في   .25 جيل  حتى 
 6 وحصد  )مجدًدا(  فادي  تألق 
جميع  محطًما  ذهبية،  ميداليات 
والقياسية  الشخصية  أرقامه 
 400 و   200  ،50 في  السابقة 
 100 و   50 حّرة  سباحة  متر 
متر   200 و  ظهر،  سباحة  متر 
سباحة صدر. السباق الثاني كان 
 Relay Championship“

RLP Saar for Youth” - وهو سباق تتابع، تتنافس فيه فرق مكونة من 4 سّباحني، 

يسبح كل واحد منهم ملسافة معينة. في هذه املباراة قاد فادي فريقه للفوز في 3 مراتب 
أولى في سباقات السباحة احلرة )4x50m(، سباحة الظهر )4x50m( وسباحة الصدر 

)4x50m( – األمر الذي أهل الفريق للحصول على كأس البطولة.
وقال املدرب اخلاص لفادي إن أجمل ما شاهده في هذه املباريات، هو الهدوء الذي كان 
يكتنف فادي قبل بدء كل منافسة، وكذلك هدوءه في املاء، حتى في اللحظات التي كان 
فيها بعض املتنافسني في الطليعة. وأضاف: القدرة التي رآها في بعض السباقات على 
بداية  في  الطليعة  في  أخران  متبارزان  كان  أن  بعد  جدا(،  كبير  )وبفارق  النتيجة  قلب 

السباق، حتت ظروف من الضغط الهائل، وفي حلظات حاسمة أثارت إعجابه الشديد.

6 ميداليات ذهبية شخصية و- 3 مراتب 
أولى، وكأس بطولة الفرق لفادي حايك 

في مباريات للسباحة في أملانيا!
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ملراسل »حيفا«

أمس  يوم  الداعم«  »اجلهاز  العالجّي  املركز  أقام 
النيروسيكولوجيا والثقافة  بعنوان:  محاضرة  اخلميس 
النفسّي،  األخصائّي  قّدم احملاضرة  التعلمي.  والعسر 
د.  التطورّية،   النيروسيكولوجيا  مجال  في  والباحث 
اجلهاز  في  العالجّي  الطاقم  بحضور  بدارنة،  علي 
الداعم، وطواقم تربوّية من املدارس االبتدائّية في حيفا. 
يذكر أن اجلهاز الداعم هو مركز متعّدد املجاالت، ذو 
مركز  في  الطالب/ة  ترى  التي  شاملة،  عالجّية  رؤية 
تقدمي  بهدف   2006 عام  التربوّية. وتأسس  العملّية 
الدعم والعالج لطالب وطالبات صفوف األول والثاني، 
وتوفير استشارة لألهل، ومرافقة للمربيات في املدارس 
العالجية  واملجاالت  حيفا.  في  العربّية  االبتدائّية 
العالج  هي:  الداعم،  اجلهاز  خاللها  من  يعمل  التي 
باللغة والنطق، والعالج  العالج  النفسّي،  العاطفّي- 

الوظيفّي. 
ناقشت احملاضرة أثر البيئة والثقافة على تطّور الدماغ 
عند األطفال. وشدد د. بدارنة خالل حديثه على أهمّية 
بيئة محفّزة  توفير  املعنوّي والعاطفّي، وضرورة  الدعم 

تعزيز  أجل  من  لألطفال  ومحّبة  وداعمة 
قدراتهم الذهنّية والتعلمّية. وقال إن توفير 
البيت،  في  وداعمة  محفّزة  وظروف  بيئة 
خاصة قبل اجليل املدرسي يساعد الطفل/ة 
واملهارات، ويساعد  القدرات  تطوير  على 
العسر  مثل  صعوبات  ظهور  جتّنب  في 

التعّلمّي في مراحل التعليم املدرسّي. 
عند  واللغة  الكتابة  تطّور  وبخصوص 
األطفال، قال د. بدارنة إنها عملّية ذهنّية 
بواسطة  تتطّور  أخرى،  ذهنّية  عملّية  كأي 
من  مختلفة  مناطق  في  دماغّي  عمل 
الدماغ، وناقش الفكرة السائدة التي تقول 

عملّية  عن  املسؤول  للدماغ وحده  األيسر  النصف  إن 
ديناميكّي  بشكل  الدماغ  يعمل  حيث  اللغة،  تطّور 

مترابط ومتكامل.   
كما ذكر د. بدارنة أن هناك خصوصّية متّيز كل مجتمع، 
وأن ظروف البيئة والثقافة التي يترّبى داخلها األطفال، 
قدراتهم وأدائهم. وقال  تطّور  كبير على  بشكل  تؤثر 
هناك أهمية لفهم هذه الظروف عند إجراء التشخيصات 
املهنّية، وبناء اخلطط العالجّية لألطفال. وعلينا عدم 
التعامل مع األطفال على أنهم حاالت متشابهة ينطبق 
على جميعهم نفس احلّل النظرّي. فعلى سبيل املثال، 
يتمّيز األطفال في مجتمعنا حسب بحث مقارن أجراه 
د. بدارنة بتطّور ذاكرة سمعّية لغوّية، أعلى من تطّور 
الذاكرة البصرّية، التي تتطّور في البداية بشكل بطيء 
وتتزايد وتيرتها مع التقّدم بالعمر. ومن األسباب التي 
نشأة  د.بدارنة،  حسب  اخلصوصّية  هذه  وجود  تفّسر 
األطفال في بيئة متعّددة اللغات، وميزة اللغة العربّية 
التي تكتب وتقرأ باجتاه ميني- يسار في عالم يتعامل 
مع  وتعاملنا  اإلجنليزية  )اللغة  ميني  يسار-  باجتاه 

في  تساهم  األسباب وغيرها  هذه  األعداد واألرقام(. 
بناء استراتيجيات عمل دماغّي عند األطفال العرب، 
مختلفة عن استراتيجيات العمل الدماغي عند أطفال 

من ثقافات أخرى.
وقال د. بدارنة ثّمة ضرورة لفهم واسع وعميق للبيئة 
الثقافّية، من أجل تقدمي عالج مناسب لألطفال عند 
طفل/ة  كل  مع  التعامل  أهمية  على  وأكد  احلاجة. 
بخاصّية، وبأن لكل طفل/ة يوجد مراكز قّوة وقدرات 
مراكز  في  البحث  وكمهنيني  كمهنيات  علينا  متّيزه. 
القّوة لدى األطفال، واالنطالق منها حني التعامل مع 

صعوباتهم. 
أفكار  في  التربوّية  والطواقم  املعاجلات  شاركت  كما 
النقاش  أغنى  الذي  األمر  احلقل،  من  وتساؤالت 
وأثراه. وعبرّن في نهاية احملاضرة عن أهمّية املوضوع 

ونقاشه الذي يثري عملهّن في احلقل التربوّي. 
اجلهاز  في  نؤمن  عثامنة:  جنالء  السّيدة  وقالت 
يكون  بحيث  التكاملّي،  املشترك  بالعمل  الداعم 
الطفل/ة في املركز، ولذا نعمل بالشراكة مع الطواقم 
التربوّية وبالشراكة مع األهل. وهذه 
عملنا  صلب  في  تّصب  احملاضرة 
تناقش  أنها  وخاصة  العالجّي، 
وبالتالي  مجتمعنا،  خصوصّية 
علينا  التي  أطفالنا  تطّور  خاصّية 
فهمها، وأخذها بعني االعتبار في 
جميع مراحل تواصلنا املهنّي معهم. 
التعامل  ضرورة  على  وأّكدت 
متكامل،  بشكل  الطفل/ة  مع 
جانب  إلى  قّوة  مراكز  لديه  إنسان 
املهنّي  التي من واجبنا  الصعوبات 
وشكرت  لتخّطيها.  الدعم  تقدمي 

السيدة جنالء د. بدارنة على إثراء الطواقم العالجّية 
والتربوية مبحاضرة شّيقة، ومعلومات قّيمة في املجال 

العالجّي والتربوّي. 
وتأتي هذه احملاضرة ضمن سلسلة محاضرات سيعقدها 
اجلهاز الداعم على مدار السنة الدراسّية، بهدف تعزيز 
القدرات املهنّية لدى الطاقم العالجّي في اجلهاز الداعم 
والطواقم التربوّية في املدارس. كما تهدف إلى تعزيز 
العمل املهنّي التشاركّي بني الطاقم العالجّي والطواقم 
أفضل  وبيئة  ظروف  توفير  في  للمساهمة  التربوّية، 

للطالب وللطالبات في حيفا. 

Estee Lauder يف حملة خاصة

Black Friday بـالـ 

التجميل  منتجات  عىل  خاصة  حملة   Estee Lauder رشكة  أطلقت 

عىل  موقعها  عرب  وذلك   Black Friday الـ  حمالت  اطار  يف  الرائدة 

االنترننت.

تخفيض  االسعار:  احتفالية  اطار  اطلقت يف  التي  الحمالت  بني  من 

20% عىل كل املوقع، ال يشمل الـ Re Nutriv ، االضافة اىل ذلك يف كل 

رشوة تحصلني عىل رزمة عناية Supreme  التي تشمل: كريم رطوبة 

Supreme 15 مللرت وسريوم ANR 7مللرت هدية!

 Advanced يف كل رشوة فوق 399 شيكل ميكنك االختيار بني صابون

الحملة  7 منتجات هدية،  او حقيبة  Night Repair 100 مللرت هدية 

سارية املفعول 26.11-23.11. 

رطوبة مكثفة!

 Moisture Surge™ Hydrating Supercharged Concentrate الجديد من 

كلينك

جل يزود البرشة بالرطوبة التي بحاجة اليها- 65% منها تبقى يف الجلد بعد 

24 ساعة!

بعد أول استخدام لن تعودي اىل كريم الرطوبة السابق

استعدي لإلدمان!

أطلقت كلينك جل للرطوبة، يوفر عىل الفور احتياجات الجلد من الرطوبة بـ 179% مع بقاء %65 

منها يف البرشة حتى بعد مرور 24 ساعة . امنحي نفسك الرطوبة املكثفة من مستحرض الرطوبة 

غني بنسيج الجل ، يرتك البرشة "مغذية" اكرث، ناعمة ومرنة اكرث وعىل الفور.

مواد رابطة تبقي الرطوبة وتحافظ عليها يف البرشة ليصمد الكريم يف مواجهة 

العوامل البيئية ويؤخر ظهور عالمات التقدم بالسن.

والتعرض  التلوث  مثل  السنة،  مدار  وعىل  بنا  تحيط  التي  الخارجية  العوامل 

ألشعة الـ UV تزيد من مشاكل البرشة الجافة غري املرتبطة بالفصل او موسم 

واحد. هذه العوامل قد ترسع جفاف البرشة األمر الذي يؤدي اىل فقدان البرشة 

للمرونة، وتصبح رقيقة اكرث ومعرضة للرضر.

بطريقتني  تعمل  التي   Liquid-Sphere™ Technology بتقنية  مزود  الكريم 

 ،Clinique Moisture Surge™ Hydrating Supercharged Concentrate

اىل  يؤدي  الذي  البيئي  والرضر  الجفاف  دورة  ويكرس  باملاء  البرشة  ويزود 

شيخوخة البرشة.

تقنية الـ Liquid-Sphere™  هي تطور مضاعف يشمل:

• الكريات املغلفة من فيتامني )E( وفيتامني )C( التي تطلق عىل الفور مضادات 

االكسدة التي تحمي الجلد من األكسدة وتُبعد عن البرشة الجذور الحرة.

لزيادة  البرشة  وتغلق  البرشة  اىل  الرطوبة  تجذب  التي  املتكاملة  البوليمرات   

الحفاظ عىل الرطوبة يف الجلد.

ليست جميع كرميات الرطوبة مشابهة. للحصول عىل برشة صحية ومرشقة 

 Moisture Surge™ Hydrating ضعي  بالرطوبة.  برشتك  تزويد  يجب 

خطوات  الثالث  تقنية  بعد  كلينك  من  الجديد   Supercharged Concentrate

للعناية بالبرشة ، من اجل احكام الرطوبة والحفاظ عىل مظهر برشة منتعش، 

طبيعي وصحي.

الجل الجديد ينضم اىل عائلة Moisture Surge: اكتشفي فوائد رطوبة الـ 24 ساعة للبرشة بعدة 

قوامات مالمئة

واآلن جل Moisture Surge الجديد بسعر: 48 مللرت بـ 120 شيكل

متوفر بـ: شبكات الفارم، ابريل وهمشبري لترسخان

يف حوانيت كلينك يف كانيون "هزهاف" يف ريشون لتسيون ويف فاشن مول تل ابيب واونالين 

 .www.clinique.co.il 

املاركة الفاخرة Miele تعرض منتجاتها لجمهور اوسع

وتطلق حملة عىل افران وغساالت بـ 3990 شيكل فقط

اطلقت رشكة الكرتا حملة خاصة التاحة االدوات الكهربائية من ماركة Miele لجمهور 

اوسع، لتستمر بنجاح الخطوة التي اطلقتها العام املايض والتي اعتمدت عىل تسويق 

افران وغساالت املاركة الرائدة بسعر يقل عن 4000 شيكل.

التاحة  خاصة  خطوة  الرشكة  اطلقت  املايض  العام  من  نوفمرب  شهر  يف  انه  يُذكر 

منتجات  سعر  من  اقل  باسعار  منتجات  الخطوة  اطار  يف  وعرضت  املاركة  منتجات 

ماركة Miele التي تسوق يف البالد. ويف ضوء نجاح الخطوة والتأثري االيجاب الذي 

كان للخطوة عىل وعي الجمهور مبنتجات املاركة، قررت رشكة الكرتا توسيع وتعميق 

فعالياتها وتسويق موديل آخر من االفران بحجم داخيل 6 لرت بسعر ال مثيل له 3990 

شيكل فقط. باالضافة اىل ذلك، ستعرض الرشكة غسالة بسعر ال مثيل له 3990 شيكل 

 20 ملدة  املنتجات لالستخدام  تم فحص هذه   .Miele باقي منتجات ماركة  فقط. كام 

سنة وتبني انها تضمن جودة عالية، امانة لوقت طويل كباقي املنتجات الفاخرة. املاركة 

االملانية Miele، هي اسم مرافق للجودة من الدرجة االوىل، االمانة وخاصة منتجات 

طويلة املدى.

نحن  للمستهلك.  برشى  عن  الحديث  يدور  قال:”  الكرتا  رشكة  مدير  يهوشاع،  رؤفني 

نبارك قرار ماركة Miele التي تتامىش مع الخطة االسرتاتيجية لرشكة الكرتا التاحة 

ال  ولكن  منتجاتها  وجودة  املاركة  يعرفون  الذين  املستهلكني  من  اكرب  لفئة  املنتجات 

يتمكنون من رشائها بسبب اعتبارات السعر”.

 H فرن موديل MIELE GALLEY كجزء من تطبيق الخطوة، سيتم عرض يف حانوت

B 2265 من Miele باالضافة اىل غسالة موديل WDA101 بسعر 3990 شيكل.

املركز العالجّي »اجلهاز الداعم« ينّظم محاضرة عن النيروسيكولوجيا والثقافة والعسر التعلمي
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شتاء دافئ من سونول

اطلقت رشكة سونول حملة خاصة 

لشتاء دافئ.

يف اطارها تعرض يف حوانيت 

الراحة يف محطات الوقود سونول 

مرشوبات ساخنة فقط بـ 10 

شيكل. 

الحملة تشمل فقط السحلب 

والشوكوالطة وسارية املفعول 

فقط يف الحوانيت املختارة.

تخفيض 25% عىل منتجات سلسلة

SeboCalm BABY 

تجميل  مستحرضات  بانتاج  املختصة  الرشكة  سيبوكامل،  رشكة  أطلقت 

للعناية بالبرشة الحساسة، حملة اعالنية ديجيتالية عىل سلسلة منتجات 

 %25 تخفيض  عن  الرشكة  اعلنت  الحملة  اطار  يف   .SeboCalm BABY

بـ  التحفيض  اىل عرض مرهم  باالضافة  السلسلة  منتجات  تشكيلة  عىل 

39 شيكل.

تم تطوير سلسلة منتجات SeboCalm BABY خصيًصا لحامية والعناية 

ببرشة الطفل الحساسة والناعمة، من اليوم االول. مستحرضات السلسلة 

تحضن الطفل بنعومة متسمرة بفضل تركيبة الزيوت الخالصة واملكونات 

النباتية ، التي تحافظ عىل البرشة من تقلبات الطقس واالرضار الخارجية. 

خضعت  حيث  الفرابني,   مادة  بدون  هيبوالرجينيك  هي  املنتجات  كل 

واجتازت الفحوصات الطبية للبرشة الحساسة.

ويف  الطبيعية(  املواد  قسم  فارم)  سوبر  شبكة  بفروع  متوفرة  املنتجات 

الصيدليات الخاصة املختارة. من بني املنتجات ميكن العثور عىل صابون 

الحمرار  مهدئ  كريم  شيكل.   54.90 من  بدال  شيكل   41.20 بـ  وشامبو 

الوجه والجفاف بـ 42.20 شيكل، وزيت حامم للطفل بـ 67.50 شيكل. 

باالضافة اىل ذلك، مرهم تحفيض بسعر خاص 39 شيكل بدال من 54.90 

شيكل.

زيارة  ميكن  طفلكم  برشة  عىل  للحفاظ  والنصائح  التفاصيل  من  للمزيد 

صفحتنا الرسمية باللغة العربية عىل الفيسبوك او من خالل زيارة موقعنا 

www.sebocalm.co.il عىل االنرتنت

شبكة هونيجامن 

يف حملة خاصة 

 Black Friday بالـ

1+1

اطلقت شبكة هونجيامن 

حملة مميزة وخاصة 

 Black مع اقرتاب الـ

.Friday

يف اطار الحملة تعرض 

الشبكة عىل املستهليكن 

حملة 1+1 عىل كل 

التشكيلة، و تخفيض 

70% عىل القطع املميزة 

املختارة يف املوقع ، 

وباالضافة اىل ذلك 

ارسالية مجانا.

ملراسل »حيفا«

املتّنبي  مدرسة  في  االجتماعية  التربية  قسم  بادر 
عاقلة  راوية  واملعلمة  فحماوي  رلى  املعلمة  الثانوية، 
األطفال  قسم  لزيارة  الطاّلب  مجلس  مع  بالتعاون 
مع  مباشًرا  لقاًء  الزيارة  شملت  مستشفى رمبام.  في 
باأللعاب  عليهم ومشاركتهم  الهدايا  توزيع  األطفال، 
التفكيرّية والذهنّية، التي حّضرها الطاّلب مسبًقا في 

املدرسة وخّصيًصا لهذه الزيارة. 
وجاء من إدارة املدرسة أن هذه الزيارة تأتي بالتزامن 
العاّمة  اجلمعّية  أوصت  الذي  العاملّي؛  الطفل  يوم  مع 
لألمم املتحّدة بإقامته في جميع أنحاء العالم، بوصفه 
يوًما للتفاهم والتآخي، على نطاق العالم بني األطفال، 

والتوعّية حلقوقهم التي يضمنها ويكفلها ميثاق األمم 
املتحّدة. ومن جهة أخرى يأتي تطبيًقا للفلسفة التربوّية 
والتعليمّية التي تنتهجها املتنّبي، وتدأب على تدريب 
طاّلبها عليها. كما تؤّكد املتنّبي أّن األطفال بصفتهم 
بكاّفة  املجتمع  فعلى  املستقبل،  وصّناع  الغد  بناة 
أطيافه أن يتنّبه لوجودهم، يراعى مشاعرهم، يستمع 
مشاركتهم  موقعه  من  كلٌّ  ُيحاِول  وأن  لشكواهم، 

أوجاعهم وآالمهم.
وعّبر األطفال عن سعادتهم بهذه الزيارة، وذووهم عن 
تنّم عن  املمّيزة، والتي  لهذه اخلطوة  شكرهم وتقديرهم 
انتماء للمجتمع وُتعّبر عن املعاني الراقية التي تغرسها 

املتنّبي في نفوس طاّلبها. 

املتنّبي: مجلس الطاّلب يعود أطفااًل 
في رمبام ويُخفّف عنهم آالمهم

ملراسل “حيفا”

مبشروع  حيفا  في  الناصرة  راهبات  مدرسة  بدأت 
جمع تبّرعات عينية األسبوع املاضي، مبناسبة قرب 
حلول األعياد املجيدة، ليتم توزيعها على العائالت 
عام  كل  في  كما  املدرسة،  املستورة. ويقوم طالب 
وللعائالت.  اخليرية  للجمعيات  التبرعات  بجمع 
املرّبون  العاشر،  صفوف  مربّي  من  مببادرة  وذلك 
مويس،  وكميليا  سابا  رمي  عيساوي،  قسطنطني 

وبتشجيع من إدارة املدرسة. 
احلسنة  النوايا  يوم  املناسبة  بهذه  املدرسة  وأقامت 
وجبات  بيع  طريق  عن  التبرعات،  جمع  بهدف 
للطالب ودفع أثمانها، بحيث يتمكن الطالب فيما 
العينية  والتبرعات  التموينية  املواد  شراء  من  بعد 

لتقدميها للعائالت. 
ومما يلفت النظر أن الطالب تواصلوا لطلب وجبات 

طعامهم مسبًقا عن طريق رابط عبر شبكة اإلنترنت، 
الذي أشرف على بنائه املربي إيهاب صبرا. ومّت في 
هذا اإلطار بيع حوالي 500 وجبة طعام وجمع مبلغ 
من املال، رُِصد للتبرع به لصالح جمعيات خيرية في 

البالد وفي مناطق السلطة الفلسطينية. 
عائلة راهبات  أن  من  انطالقا  املبادرة  هذه  وتأتي 
الناصرة تُؤمن بالعطاء ومساعدة اآلخرين دون متييز، 
باملشروع،  ساهم  من  جميع  املدرسة  تشكر  ولذا 
وقّدم من الوجبات ما يلزم، مثل: مطعم أبو يوسف 
مطعم  الكرمل،  محطة  في  جنار  يوسف  لصاحبه 
غوريون،  بن  جادة  في  جنار  فادي  لصاحبه  دوزان 
ومطعم شترودل ألصحابه عالء وعيسى أسعد في 

جادة بن غوريون. ومطعم 
كورال لصاحبه جورج دياب في ستيال مارس.

يوم النوايا احلسنة في مدرسة راهبات الناصرة 
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افتتحت مؤسسة األفق للثقافة والفنون في مركزها 
في حيفا مساء االثنني املاضي، دورة لتعليم اللغة 
االسبانية، وهي الدورة األولى من نوعها في الوسط 
العربي في البالد ، نظمتها مؤسسة األفق للثقافة 
الدولي،  سيرفانتس  معهد  مع  بالتعاون  والفنون 

املنبثق عن احلكومة االسبانية. 
الفخري  القنصل  فاجأ  الدورة  افتتاح  يوم  في 
االسباني السيد وديع أبو نصار، املشاركني بالدورة 
بزيارته لهم لدعمهم وتشجيعهم مؤكًدا أن القنصلية 
في  الرائدة  املبادرة  هذه  وتدعم  تبارك  االسبانية 
القنصل  استقبال  في  كان  كما  العربي.  الوسط 

الفخري االسباني وديع أبو نّصار، الكاتب والفنان 
للثقافة  األفق  مؤسسة  عام  مدير  شليوط،  عفيف 
يوسف  السّيد  االدارية  الهيئة  وعضو  والفنون، 
منصور ومدّرس اللغة االسبانية خيسوس موادينا. 
“حيفا” مع مدير عام  في حديث خاص لصحيفة 
شليوط،  عفيف  والفنان  الكاتب  األفق  مؤسسة 
الدورة يأتي في إطار توثيق  قال بأن افتتاح هذه 
ومعهد  االسبانية  الفخرية  القنصلية  مع  العالقة 
سيرفانتس الدولي املنبثق عن احلكومة االسبانية، 
وهنالك برامج ومشاريع أخرى في هذا املجال سيتم 

االعالن عنها مستقباًل.  

افتتاح دورة لتعليم اللغة االسبانية في مؤسسة 
األفق للثقافة والفنون بحضور القنصل الفخري 

االسباني وديع أبو نّصار

مسرح األفق يستعد إلنتاج مسرحية جديدة 
لألطفال بعنوان »مليس والضفدع«

األيام  هذه  في  جتري 
على  املكثفة  املراجعات 
لألطفال  جديدة  مسرحية 
في مسرح مؤسسة األفق 
للثقافة والفنون في حيفا 
والضفدع"  "مليس  بعنوان 
املسرحي  الكاتب  تأليف 
إخراج  شليوط،  عفيف 
إلهام عّراف، يشارك في 
مطر،  ميري  التمثيل: 
ونور  حتحوت  صفاء 

الدين مغربي. 
تعالج املسرحية موضوع تقّبل اآلخر وجودة البيئة 
بحيرة  في  يعيشان  ضفدعني  قصة  خالل  من 
 ، غّناء  حديقة  بها  حتيط  باحلياة،  تزخر  صغيرة 
بصحبة كائنات صغيرة حّية أخرى، الى أن يقرر 
جتاري  مركز  وإنشاء  احلديقة  هذه  هدم  االنسان 
والسنجاب  والبطة  الضفادع  فتعمل  مكانها، 
وبقية الكائنات احلّية في البحيرة واحلديقة على 
بهدم  املشروط  مشروعه  تنفيذ  من  االنسان  منع 
مليس،  مع  بالتعاون   ، البحيرة  وإلغاء  احلديقة 
الفتاة التي تتعاطف مع الكائنات احلّية اجلميلة 
وتعمل على حمايتهم ، وتعارض بشّدة بناء املركز 

التجاري.
في حديث خاص مع مدير مؤسسة األفق للثقافة 

والفنون ومؤلف املسرحية الكاتب والفنان عفيف 
شليوط، أعرب عن سعادته بهذه التجربة املسرحية 
اجلديدة، التي تساهم في متابعة مسيرة مؤسسة 
املسرحي،  مشروعها  أسس  توطيد  في  األفق 
روائع  قّدم  الذي  واملنّوع،  اجلاد  الطفل  مسرح 
الصغير"،  "القنديل  مثل:  لألطفال  املسرحيات 
وغيرها  اخلضراء"،  و"األميرة  السحرية"  "املغارة 
األطفال  قلوب  المست  التي  املسرحيات  من 
باملفاجآت  اجلمهور  شليوط  ويعد   . ومشاعرهم 
لألطفال  أخرى  فهنالك مسرحية  األخرى،  السارة 
يستعد مسرح األفق لعرضها في القريب ، حيث 
سيقوم شليوط بالتمثيل فيها الى جانب املمثلة 
موضوع  املسرحية  هذه  تعالج  سليمان،  روضة 
أهمية القراءة ومتعة املطالعة من خالل إبراز سحر 

وجاذبية الكتب. 
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حيفا في ناعورة الزمان
حاراٌت بيوٌت وناس )15(

روضة غنايم مصّورة باحثة وكاتبة 
يف املجال التوثيقّي – حيفا

رشيدة شيتي )أم يوسف( رسامة 
ومبدعة من وادي النسناس، حيفا.

الرسم هو أحد الفنون التي ميتاز بها بعض األشخاص، 
وهذا النوع من الفن يعتمد على حاسة البصر.يستطيع 
من  داخله  في  يدور  عما  رسمه  في  يعّبر  أن  الفنان 
لنفس  مبثابة عالج  الرسم هو  خواطر وأفكار. وأحيانًا 
منها  املختلفة،  ليعّبر عن مشاعره  الفنان، يستخدمه 
السعيدة ومنها احلزينة، مثاًل فقدان عزيز على قلبه أو 

عن مشاعر أخرى.
فنانة من وادي النسناس 

قرية طرعان  مواليد  – شيتي من  رشيدة سعيد سعد 
نعومة  منذ  موهوبة،  سيدة  وهي   ،1.12.1938

التطريز  مثل  األخرى،  والفنون  الرسم  حُتّب  أظفارها 
التي  واحللويات  الكعك  وصناعة  الصوف  ونسيج 
تزّينها بأجمل األشكال. كل هذه اإلبداعات هي موهبة 
رّبانية لم تتعلمها أو حتترفها. ُتخرج هذه الكنوز من 
عام  في  عليها  الواسع. وتعّرفت  خيالها  داخلها ومن 
مّرات  عدة  ُمجّددًا  زرتها  األخيرة  الفترة  في   .2008

في بيتها الذي يقع في شارع احلريري رقم 9 في حّي 
وادي النسناس.

عندما تدخل البيت تشـعر بدفٍء إنسـاني، فأّم يوسـف 
البيـت  مدخـل  ترحيـب، وتُزيـن  أميّـا  بضيوفهـا  ترّحـب 
بالـزرع األخضـر والـورود اجلميلـة. وهـذا املشـهد يعّبـر 
روح  وصاحبـة  معطـاءة  سـيدة  فرشـيدة  روحهـا.  عـن 
مرحـة وإيجابيـة جـدًا، وعندهـا نظـرة تفاؤليـة للحيـاة 
فهـي طيبـة القلـب، متواضعـة وحنونـة جـدًا، بيتوتيـة 
كمـا تقـول عـن نفسـها. بيتهـا مملكتهـا اخلاصـة التـي 
متـارس فيـه جميـع هواياتهـا. وتُزّيـن لوحاتهـا اجلميلـة 
جـدران البيـت وخاصـة الصالـون، ممـا تضفي عليه ملسـة 
فنيـة وإبداعيـة. ومّتصلة بالصالون شـرفة واسـعة مليئة 
الشـرفة  الـروح، وتطـّل  الـذي ينعـش  بالـزرع األخضـر 
مـار  البحـر وكنيسـة  مـن  وادي وجـزء  اـل بـيوت  علـى 

يوحنـا. 
طفولتها  فترة  طرعان. وفي  قرية  مدارس  في  تعّلمت 
حارة  في  حيفا،  مدينة  في  أهلها  مع  عاشت  األولى 
الكنائس، حيث عمل والدها في فترة االنتداب شرطي 
في  كبرت وأصبحت  اإلجنليزية، وعندما  الشرطة  في 
صف أول ابتدائي نقلها والدها، هي وشقيقتها الكبرى 
فهيمة للتعلم في طرعان واملبيت في بيت جدها. وفي 
نتيجة  طرعان  قرية  إلى  العائلة  عادت   1948 عام 
احلرب. تقول رشيدة: »أذكر أن والدي حّدثنا سنوات 
بعد النكبة أنه في عام 1948، عندما نشبت احلرب 
مألت  اجلثث  حيث  مرعبة  مشاهدة  شاهد  والقتال، 
الشوارع. وأما البيت الذي سكنا به في حارة الكنائس 

فقد ُهدم«.
تزوجت رشيدة في عام 1959 من السيد فرج شيتي. 
وأقاما سنة في مدينة شفاعمرو في بلد أهل زوجها، 
أنني  من  الرغم  وعلى  حيفا.  في  يعمل  كان  بينما 
ضد أكل اللحوم علّي أن أذكر أن زوجها املرحوم فرج 
ملحمة  صاحب  كان   ،2015 عام  املتوفي  شيتي، 
واستمرت  1949ـ  عام  في  تأسست  التي  الشيتي، 
الوادي رقم 45 في حّي  حتى عام 2000 في شارع 
وادي النسناس. ولصعوبة السفر اليومي إلى العمل من 
شفاعمرو. انتقال للسكن في حيفا في شارع عباس، 
عباس  شارع  في  احلياة  سنة واحدة.عن  هناك  وعاشا 
قالت رشيدة: »في فترة األعياد املسيحية واإلسالمية 
كنا جنتمع في أحد بيوت اجليران وكل واحد كان يحّضر 
شيئًا من احللويات واألطعمة، ونقيم احتفاال من غناء 
ورقص، كنا جنتمع كعائلة واحدة. وكان من أصدقائنا: 
السيدة ندى حبيبي عبود وزوجها املرحوم صادق عبود، 
الديك  جميل  والسيد  وزوجها  خوري  نوال  الصديقة 
وزوجته، السيد ميشيل جريس وزوجته، السيد صبحي 

بتول  والسيدة  العباسي  عصمت  السيدة  وزوجته، 
العباسي. كانت جيرة حسنة وفترة مميزة في حياتي«. 
للسكن في  انتقلت رشيدة وزوجها   1962 وفي عام 

البيت احلالي.
موهبة الفون املختلفة والرسم 

ومن  أسلفت،  مثلما  موهوبة  فنانة  رشيدة  ولدت 
املدرسة  في  معلموها  موهبتها  اكتشف  صغيرة  سّن 
في  كنت  تقول:»منذ  ذلك  وعن  الرسم.  دروس  في 
أحد  اكتشف  أن  وبعد  ابتدائي،  السادس  الصف 
غالفه  على  كانت  كتابا  أعطاني  موهبتي،  املعلمني 
للموسيقار بتهوفن، وطلب مني كوظيفة بيتية  صورة 
ورسمتها  نفسي  في  بالتحّدي  رسمها. وفعاًل شعرت 
بإتقان. وفي الصباح عندما جئت إلى املدرسة أعطيت 
فنّية  كلوحة  ذلك وعّلقها  على  فهنئني  الرسمة  املعلم 
لي،  كبيًرا  ومشجًعا  محّفزا  كان  وهذا  الصف.  في 
كانت  فهيمة،  الكبرى  شقيقتي  ذلك  إلى  وباإلضافة 
تعمل معّلمة وكانت تطلب مني بشكل دائم أن أرسم 
لها رسومات توضيحية لطالبها. في هذه الفترة كنت 
خطوبتي  فترة  املدرسية. وفي  الرسم  دفاتر  في  أرسم 
عرسي وطّرزتها  جهاز  شراشف  على  رسمت رسومات 

أيًضا«. 
لتخرج  عادت رشيدة  األوالد واألحفاد  كبر  أن  وبعد 
لوحات  ترسم  بدأت  املّرة  وهذه  جديد.  من  موهبتها 
قائلًة:»بعد  حدثتني  ذلك  القماش. وعن  على  كبيرة 
زواجي لم أرسم ألنني أردت االهتمام بالبيت وبتربية 
االهتمام وتكريس وقتي ألحفادي.  ثم  أطفالي، ومن 
وفي عام 2013 طلب مني شقيقي، القسيس فيليب 
أن أرسم له صورة »يسوع يقرع الباب« لكي يضعها 

في كنيسته، كنيسة حيفا املعمدانية، التي 
في   38 هجنيم)البساتني(  شارع  في  تقع 

قرية يف الصعيد، أكريليك عىل قامش،2016، 80/50سم. املرأة السامرية، أكريليك عىل قامش، 2015، 50/70سمبيت العائلة يف طرعان، أكريليك عىل قامش، 2015، 50/70سم 

زراعة األرز، أكريليك عىل قامش، 2016، 80/60سم

 

منظر من الغرب، أكريليك عىل قامش،2016، 80/50 سم

رشيدة عندما كانت ترسم رسومات توضيحية 

لشقيقتها فهيمة، يف منتصف الخمسينات من 

القرن املايض. من البوم )رشيدة شيتي(

سهيل،  اليسار:  إىل  اليمني  من  األمامي  الصف  يف 

الوالد سعيد،جميل، سهيلة الوالدة سعده ويف حضنها 

فيليب. يف الصف الخلفي من اليمني إىل اليسار: إميل، 

سعد(  ألبوم)إميل  من  وفريوز  رشيدة  فهيم،  فهيمة، 

رشيدة تقف أمام مدخل بيتها يف وادي النسناس. من 

ألبوم)رشيدة شيتي(

صورة تجمع السيدة رشيدة وزوجها فرج واألوالد يوسف 

إيهاب وإياد.التقطت الصورة يف بداية السبعينات من 

القرن املايض. من ألبوم )رشيدة شيتي(

متثال نحته نجلها د.يوسف يف عام 1973 يسوع يقرع الباب، أكريليك عىل قامش، 2013 ، 50/70 

لشخصية نابليون )تصويري(
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حّي األملانية. وعندما شاهد رسمتي أعجبه جدًا إتقان عملي، 
فشّجعني على االستمرار في ذلك. ومن وقتها، أي في عام 

2013، عدت ملمارسة هوايتي«. 
اخرتت بعض اللوحات ألتحدث عنها: لوحة بيت العائلة يف 

طرعان

في إحدى زياراتي لرشيدة تواجد جنلها إياد وحفيدها مجد. 
وعندما بدأنا نتحّدث عن اللوحات لفتت انتباهي لوحة جميلة 
لبيت قدمي، وهو عبارة عن عقود، وبئر ماء في ساحة البيت، 
هذه  نخلة ودجاج. فسألتها عن  الدالية،  فيها شجرة  وتظهر 
اللوحة وملن هذا البيت؟ فقالت: »هذا البيت هو بيت العائلة 
في طرعان. الذي نشأت وترعرعت فيه. قبل أن يأتي والدي 
للعمل في حيفا قرر بناء البيت حينما كان عمره خمسة عشر 
في  ماء  بئر  وحفر  نابلس،  من  البناء  عمال  وأحضر  عامًا، 
في  احلياة  حيفا والقرية، وكانت  بني  كانت  الساحة. وحياتنا 
طرعان جميلة جدًا، نحن تسعة أشقاء وشقيقات، كنا نحب 

نهفات  بيننا  سوًية، وكانت حتصل  بعضنا ونتعاطف ونلعب 
بيننا،  طفولية  مناوشات  من  األمر  يخُل  لم  وطبعًا  كثيرة، 
وتربطتنا حتى اليوم عالقة متماسكة وجميلة، ونستعيد كثيًرا 
من الذكريات والطرائف في هذا البيت. أذكر في الصباح كان 
والدي يصحو باكرًا ويبدأ بتحميص القهوة ثم يدّقها في اجلرن 
إلى  تذهب  فكانت  والدتي  أما  »البرميوس«.  على  ويغليها 
وكان  املوسمية.  والفواكه  والبروميا  اللوز  لنا  أرضنا وحتّوش 

يحيط بحاكورة البيت ألواح الّصبار«. 
وهنا شاركنا أيضًا احلديث إياد وروى ذكرياته في بيت جّده 
البيت  وحاكورة  الشهي،  جّدته  وطبيخ  الطعام،  روائح  مثل 
وشجرة الليمون، وعّبر عن حنينه لتلك األيام، وكان مجد جنله 

يصغي بشوق لتلك احلكايات والذكريات.
ما أجمل وأدفأ من اجللسة التي جتمع ثالثة أجيال حتت سقف 
العود  ونغمات  موسيقى  كانت  احلديث  خلفية  وعلى  واحد. 
الرائعة، التي عزفها مجد، ترافق جلستنا، وهو اآلن في سنته 

أياد ونجله مجد يعزف عىل العود )تصويري( رشيدة مع إحدى لوحاتها يف صالون بيتها )تصويري(

 

رشيدة تصنع كعكة لعيد ميالد أحد أحفادها. من ألبوم )رشيدة شيتي( 

األخيرة في ثانوية راهبات الناصرة.
لوحة:املرأة السامرية

اللوحة مستوحاة من إجنيل يوحنا.تظهر  هذه 
فيها امرأة جالسة على حافة بئر املاء، وخلفها 
تظهر قرية عربية قدمية وسناسل. وهذه اللوحة 
تعّبر عن قصة »السامرية التي أعطت يسوع 
ماء من بئر يعقوب«. وملّخص القصة:»كان 
يسوع قد تعب من السفر، فجلس على حافة 
لتستقي  السامرة  من  امرأة  فجاءت  البئر، 
ألشرب«.  يسوع:»أعطني  لها  فقال  ماء، 
مني  تطلب  السامرية:»كيف  املرأة  له  فقالت 
تعلمني  كنت  يسوع:»لو  أجاب  لتشرب«. 
أعطني  يقول  الذي  هو  ومن  الله،  عطّية 
ألشرب، لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حًيا«. 
فقالت له:»يا سيد، ال دلَو لك والبئر عميقة. 
يسوع:  فأجاب  احلي«.  املاء  لَك  أين  فمن 
»كل من يشرب من هذا املاء يعطش أيضًا، 
أنا  أعطيه  الذي  املاء  من  يشرب  من  ولكن 
فلن يعطش إلى األبد، بل املاء الذي أعطيه 
يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية«.

لوحة: قرية يف صعيد مرص

قرية  حياة  من  مشهد  اللوحة  هذه  في  يظهر 
وتفاصيل  شخصيات  فيها  مصر،  ريف  في 
كثيرة ودقيقة جدًا. ورشيدة تهتم في إظهار 
التفاصيل الصغيرة في لوحاتها، مما يجعلها 
والقلب.  العني  من  للمشاهد  أكثر  قريبة 
فرشيدة حتّب اجلّو القروي والبناء القدمي. فهذه 
القرية التي رسمتها تذّكرها ببلدتها طرعان، 
واختارت  القرية،  في  ونشأتها  وبطفولتها 
املصرّية  العربية  باألفالم  تأثّرًا  مصر  صعيد 

التي كانت ُتعرض قدمًيا.
لوحة: منظر من الغرب

يظهر في هذه اللوحة بيت في وسط غابة 
حتيطها ألشجار 

والطبيعة 
اخلالبة، وأمام 

البيت شالل 
صغير. وهذه 

اللوحة هي 
إلهام من 

املنازل واملناظر 
التي شاهدتها 

الرسامة في 
أسفارها 

إلى أوروبا، 
ومشاهدة 
طبيعتها 

اخلالبة. واجلدير 
بالذكر أن 

لوحات رشيدة 

تغلب عليها موضوعات الطبيعة واستعمال 
األلوان الزاهية. وحينما تشاهد اللوحات 

تشعر بأبعاد املكان. فيستطيع املشاهد أن 
يدخل اللوحة ويعيشها.

لوحة: زراعة األرّز

فيه  أخضر  أرّز  حقل  اللوحة  هذه  في  يظهر 
عمال يزرعون األرّز. وهذه اللوحة تذّكرها مبوسم 

احلصاد في بالدنا. 
أود  رشيدة  السيدة  عن  مقالتي  نهاية  وفي 
اإلشارة إلى أن بيتها هو بيت فّني بامتياز، 
وإياد،  إيهاب  يوسف،  الثالث  فأوالدها 
الفنون، وكل  ميارسون  مهنتهم  إلى  باإلضافة 
الدكتور  البكر  فنجلها  موهبته.  واحد حسب 
يوسف الذي يعيش في تشيكيا ميارس موهبة 
الرسم واخلط العربي حتى اليوم، وفي سنوات 
عمره املبكرة نحت عدًدا من التماثيل بأحجام 
نحت شخصية  مثاًل:  صغيرة راقية وجميلة، 
نابليون وشخصية مرمي العذراء. وتقول رشيدة 
إنه كان ينحت وجوًها من الطباشير وهو في 
اختصاصي  فهو  إيهاب  املدرسة. وأما جنلها 
بصرّيات )أوبتيكا( صاحب »اوبتيكا شيتي 
في شارع اخلوري 14وفي أوقات فراغه يصنع 
دمية  بإتقان. وابنته  أشكالها  على  احللويات 
فبدأ  إياد  جنلها  أيضًا.وأما  الرسم  متارس 
ميارس التمثيل وهو في املدرسة، واحترفه في 
املجد  1987، وهو من مؤسسي مسرح  عام 
في عام 2009 الذي يقع في شارع مار يوحنا 
مهنة  ترك  أن  بعد  النسناس،  في وادي   31

بحاجة  ذاتها  بحّد  هي  األسنان والتي  تقنّي 
ألنامل سحرّية وملسات فنّية وجنله مجد يعزف 

على العود ويكتب الشعر التفعيلي.
E- rawdagniam@gmail.com
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وائل عوص

األسبوع  هذا  حيفا  في  املسيحي  البيت  في  احتفل 
بتدشني امللعب الرياضي اجلديد، الذي أقيم بدعم من 
يونا  البلدية  االحتفال رئيس  هذا  بلدية حيفا. وحضر 
األطفال  املسيحي، وعشرات  البيت  ياهف، وأعضاء 
اإليرلندي  القدم  كرة  العب  حضر  كما  ذويهم،  مع 

»بادي« مع العب املنتخب اإلسرائيلي سليم طعمة.
جبران رئيس  الدكتور رميون  قال  االفتتاح  كلمة  وفي 
الهيئة اإلدارية للبيت املسيحي: إن البيت املسيحي هو 
ليس مركزا تعليميا للدورات واالستكماالت فحسب، 
بل يحمل رسالة يبلغها للنشء اجلديد، تتضمن القيم 
اإلنسانية السامية، واالستعداد للحياة املستقبلية في 
كافة مضامني احلياة. وأضاف: إن تدشني هذا امللعب 
الكتشاف  أطفالنا،  حيال  اللتزامنا  مبثابة جتسيد  هو 
قدراتهم وتنمية مهاراتهم الرياضية والتربوية. وهنا ال 
بّد من تقدمي الشكر والثناء لفريق املدّربني الرياضيني، 
املسيحي.  البيت  في  الرياضي  الفرع  عن  واملسؤولني 
البلدية العمل من أجل  وطالب الدكتور جبران رئيس 
املساعدة على بناء طابٍق ثاٍن في مبنى البيت، ليصبح 
والنشاطات،  الفعاليات  من  مزيد  إقامة  باإلمكان 
ومضى  محاضرات.  وقاعة  تثقيفية،  دورات  من 
الدكتور جبران يقول، إن البيت املسيحي سيحتفل في 
تأسيسه،  على  سنة  أربعني  مبرور  القادم  العام  مطلع 
وتتنوع نشاطاته وفعالياته لكافة األجيال وفي جميع 

لتطوير  خمسية  خطة  وضعنا  أننا  خاصة  املجاالت. 
نشاطات البيت وفعالياته. 

الرياضية  األكادميية  ممثل  يعقوب،  مشيل  وقال 
الفرق  تدريب  على  واملشرف  املسيحي،  البيت  في 
الذي سيتدّرب  األطفال  فريق  أطلقنا على  الرياضية: 
في  جونيور«، ويندرج  »نادي  اسم  امللعب،  هذا  في 
املسيحي،  البيت  في  جونيور  نادي  أكادميية  نطاق 
هؤالء  ينتظر  الذي  الزاهر  باملستقبل  تيمًنا  وذلك 
التعليم  للقيم،  التربية  على  يعتمد  والذي  األطفال، 
قبول  الرياضة،  في  العنف  على  القضاء  والتفاهم، 

اآلخر، وقبول اخلسارة كقبول الفوز واالنتصار. 
وقّدم الدكتور جبران درعا تكرميية لرئيس البلدية لقاء 
تقّدمها  التي  واملساعدات  املسيحي،  للبيت  دعمه 

البلدية للبيت منذ سنوات عديدة.
قدرات  في  كامن  املستقبل  إن  البلدية:  رئيس  وقال 
هؤالء األطفال، الذين هم جيل املستقبل. ولذا سنفعل 
نشاطاته  في  البيت  هذا  دعم  أجل  من  بوسعنا  ما 

ومشاريعه احلاضرة واملستقبلية. 
في  شهرين  نحو  قبل  تأسس  قد  جونيور  نادي  وكان 
البيت املسيحي، ويضّم أكثر من مائة طفل، ينقسمون 
حيث  العاشرة،  الثالثة وحتى  سن  من  فرق،   8 إلى 
يتدرب الطفل بحضور أحد أولياء أمره. ويشرف على 
إدارة هذا النادي املدرّب ميشيل يعقوب، ويشاركه في 

التدريب كل من سليم طعمة وجوزيف طويل.  

ملراسل »حيفا«

بجولة  رحمون  أبو  رنا  البشرية  التنمية  مدربة  قامت 
عدد  في  البشرية  التنمية  مجاالت  في  محاضرات 
الناشطة  وكانت  حيفا.  في  النسائية  النوادي  من 
االجتماعية ريتا توما جوليانوس قد بادرت إلى تنظيم 

هذه احملاضرات.
وقد حتّدثت احملاِضرة رنا أبو رحمون عن عدة مواضيع، 
تواجهها  التي  والقضايا  املشاكل  التي  تلك  خاصة 
النساء، منها الضغط النفسي، التخلص من العادات 

املضّرة باالقتصاد املنزلي واملرافق املنزلية. إضافة إلى 
حاالت نفسية تواجهها السيدات في حياتهن اليومية، 
اخلوف  بالوحدة،  والشعور  والقلق  االكتئاب  مثل: 

والرهاب. 
النادي  في  النساء  أمام  احملاضرات  ألقيت  وقد 
الدافئة،  الزاوية  متفائالت،  ونساء  األرثوذوكسي، 
وشالڤا. ولقيت احملاضرات اإلقبال واإلعجاب باحلضور 
رحمون،  أبو  احملاِضرة  أمام  أسئلة  وطرح  املكثف، 
فأصبحت احملاَضرة مبثابة ورشة عمل جماعية للنساء.  

ملراسل »حيفا«

أمس  يوم  الدولة  بيت رئيس  في  مميز  احتفال  في   
األول، األربعاء، مّت تكرمي مدرسة مار يوحنا اإلجنيلي 
األسقفية في حيفا، إذ حصلت على شهادة تقدير 
فيها  أشاد  رؤبني ريبلني،  السيد  الدولة  من رئيس 
بدور املدرسة في القيام بفعاليات من أجل مأسسة 
والشرائح  القطاعات  بني  احلوار  وتطوير  الشراكة، 
مبا  اإلسرائيلي،  املجتمع  في  املتنوعة  املجتمعية 
يشمل جّو التآخي بني طاّلبها. ويأتي مضمون هذه 
والتوجهات  والرسالة  الرؤيا  مع  متناسًقا  الشهادة 
املدرسة جميع شرائح مجتمعنا  إذ تخدم  املدرسية، 

اآلخر  ومحبة  الله  محبة  وتنّمي  تغرس  الطّيب، 
وتربية  علم  منارة  لتكون  النفس، وتسعى  مثل 
بحسب قول املسيح: أنتم ملح األرض، أنتم نور 
لكي  الناس  قدام  هكذا  نوركم  فليضئ  العالم. 
في  الذي  أباكم  احلسنة، وميّجدوا  أعمالكم  يروا 
كل  املبدأ:  مبوجب  العمل  على  السموات. وحتّث 
ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم 

أيًضا بهم.
عشرة  ثالث  ضمن  املدرسة  اختيار  مّت  وقد 
للمدارس  التركيبي  التنوع  مختلف  من  مدرسة 
من  كبيرة  مجموعة  بني  من  اسرائيل، وذلك  في 
عددها  ويفوق  للجائزة،  تقدمت  التي  املدارس 

املائة والثالثني مدرسة.
وقد شارك طاقم من املعلمني واملعلمات في كتابة 
تقرير مفصل عن العمل املدرسي كل في مجاله، 
القس  الشهادة  استالم  في  املدرسة  عن  وناب 
مدير  دعيم  عزيز  شحادة والدكتور  حامت  الكنن 

املدرسة.
من ضمن الفعاليات املتميزة التي قامت بها املدرسة 
سبيل  على  ُيذكر  املاضية،  السنة والسنوات  خالل 
املثال، برنامج حياة مشتركة بني طالب من مدرسة 
مار يوحنا وطالب من مدرسة »جوردون« في كريات 
فيها  شارك  متواصلة،  سنوات  ثالث  ملدة  حاييم، 
غّطاس  إلسي  منهم  واملعلمني  املربيات  من  طاقم 
وهوية  حوار  وبرنامج  خوري،  ويوسف  اسحق  وعال 
ومدرسة  يوكنعام  في  مدرسة  مع  اخلامس  لطالب 

كادوري، شارك فيها املربيات شيرين رستم ورانية 
سالمة ومنال حاج، وبرنامج طبول السالم مع مدرسة 
وطالب  ثامن  طالب  بني  وتواصل  ولقاء  ليوبيك، 
خاّصة  زيارات  إلى  إضافة  الريئالي،  من  عاشر 
وسنوية في فترة امليالد، منها لطالب مرضى من كل 
القطاعات في مستشفى رمبام مببادرة املربية غريس 
سالمة، ولطالب التعليم اخلاص مببادرة املربية نداء 
نصير، وهذا ُيضاف إلى فعاليات وبازارات وأعمال 
وخيرية،  صحية  جمعيات  خلدمة  وتطوع،  عطاء 
اليهودية  األعياد  مناسبات  في  محتاجة  وعائالت 
حامت  الكنن  أن  نذكر  كما  واإلسالمية واملسيحية. 

األديان،  كافة  من  دين  مع رجاالت  يقوم  شحادة، 
األخوة  وأجواء  التسامح  لتعزيز  مدارس  بزيارة 
اإلنسانية، ويشترك مدير املدرسة في برنامج »من 
املديرين  بني  األخوة  بتعزيز  يهتم  والذي  اآلبار« 
واملعلمني والطالب عن طريق دراسة نصوص دينية 
يهودية، مسيحية وإسالمية تتطّرق لذات املوضوع، 
فوق  لطالب  دراسية  وحدات  تأليف  في  ويساهم 
للديانات  دينية  نصوص  على  مبنية  االبتدائي، 

الثالث مببادرة »معهد هارطمان« في القدس.

رئيس البلدية يونا ياهف يدّشن امللعب 
الرياضي في البيت املسيحي

سلسلة محاضرات في التنمية البشرية 
في النوادي النسائية

ملراسل »حيفا«

الفائت  االثنني  يوم  العلمّية  الكرمة  ثانوّية  أقامت 
الّتسامح  يوم  مبناسبة  مدرسّية  ونشاطات  فعالّيات 
العاملي. وشارك في هذه الفعالّية الطاّلب واملعّلمون 
بازاًرا  صف  كل  عرض  حيث  األمور،  أولياء  وجلنة 
مختلفة،  حلضارات  املمّثلة  واألطعمة  للمأكوالت 
وذلك للّتعّرف على األطعمة الّشعبية لكل حضارة، 
يجب  والّتعاون  واحملّبة  الّتسامح  أّن  على  وتعبيًرا 
أو  دينّية  عرقّية،  تفرقة  دون  العالم  يسودوا  أن 

اجتماعّية. 
الطاّلب  ملواهب  عرضا  الفعالّية  تضّمنت  كما 
املختلفة، إذ قام عدد منهم برسم رسومات تشكيلّية 
تعّبر عن الّتسامح، احملّبة والّتعاون، وتعليقها على 
جدران املدرسة. وعرض قسم من الطاّلب رقصات من 
احلضارة األمريكّية، ثّم قامت فرقة الّرقص الّشعبي 
الّتراث  من  شعبّية  دبكة  بعرض  للمدرسة  الّتابعة 
الّطاّلب  مبشاركة  الفعالّية  واخُتتمت  الفلسطيني، 

واملعلّمني في الدبكة.
 

مدرسة مار يوحنا تفوز بجائزة رئيس الدولة 
لتأّلقها في تنمية أجواء األخوة واحملبة

ثانوّية الكرمة العلمّية في حيفا تقيم 
بازاًرا مبناسبة يوم الّتسامح العاملي
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النفس  علم  من  احليفاوّية  املتنّبي  مدرسة  تتخذ 
اإليجابّي عماًدا لفلسفتها التربوّية-التعليمّية لتقدمي 
في  ُتسهم  إيجابّية  نفسّية  تفكير  وأساليب  آلّيات 
من  جناعة  أكثر  التربوّية-التعليمّية  العملّية  جعل 
ا،  جهة، ومن جهة أخرى ُتساهم بخلق معّلم مّتزن نفسّيً
متصالح مع نفسه ومشاعره، فخور بذاته، يحمل هّم 
مستعد  مصغ ومتفّهم،  إليه،  ينتمي  الذي  مجتمعه 
على  إيجاًبا  سينعكس  الذي  األمر  بأدائه،  والمع 
تلك  بلورة  سبيل  وفي  ومحيطه.  طاّلبه  شخصّيته، 
املاضي  األسبوع  املتّنبي  افتتحت  الفلسفة وتطبيقها 
يندرج  اإلدارّي-التدريسّي  لكادرها  تدريبّية  حلقة 
حتت إطار علم النفس االيجابّي، وذلك بالتركيز على 
مسألة التفكير اإليجابّي والبحث عن السعادة. من 

أبرز العناوين التي تناقشها احللقة التدريبّية هي:
بالغد  نحلم  كّلنا  للتطبيق:  وقابل  ممكن  التغّيير 
أحالمنا  بني  قائمة  فجوة  ثّمة  املشرق؛  واملستقبل 
ورغبتنا بأن نكون وبني من نحن فعاًل.. سنغدو كما 

نحلم فالتغّيير ممكن. 
كن إنساًنا أو مت وأنت حتاول. 

التفكير اإليجابّي: فّكر بشروق الشمس، وبالنصف 
الذي يفيض من الكأس، وحّدق باخلير الذي سيأتيك 

من كّل حدب وصوب. 
تفاؤلك  أحالمك،  أفكارك،  ذاتها:  حُتّقق  النبوءة 
وتفكيرك اإليجابّي، هي التي تصنع عاملك وهي التي 

حُتّدد فسيفساء واقعك الشخصّي واملهنّي. 
حّدد سّلم أولوّياتك وأهدافك: عندما تفّكر بتشكيل 
التفكير  قبل  الهزمية  يكرهون  أناس  عن  ابحث  فريق 

بالنصر. 
ال  مبن  تكترث  ال  حياة:  كأسلوب  والتقدير  الشكر 
ُيقّدر فضلك عليه، وتذّكر بأّن أضواء الشارع ُتنسى 
بالنهار، وعوًضا عن ذلك قّدر ما يفعله األخرون من 

أجلك. 
والتغّلب  الضعف  نقاط  ومعاجلة  القّوة  نقاط  تعزيز 

عليها. 
حتديد األهداف الشخصّية والعمل على حتقيقها. 

التربوّية- العملّية  في  والروح  اجلسم  بني  املوازنة 
التعليمّية، وتذّكر دائًما أن العقل السليم في اجلسم 

السليم ومع الروح السّوّية. 
بحكمة،  وجتاوزها  الضغوطات  مع  مبرونة  التعامل 

روية، صبر ورؤيا واضحة. 
القبول الذاتّي والتصالح مع النفس.

بناء شبكة عالقات اجتماعّية داعمة. 
الصفح، التسامح وقبول اآلخر املختلف.

وراء  الكامنة  والفلسفّية  األكادميّية  اخللفّية  عن  أّما 
قضّية السعادة فقد أشارت رقّية عدوي )ُمدّرسة في 
املتنّبي ومشاركة في احللقة املذكورة( إلى أّن السعادة 
اجلميع  أشغلت  وأبدّية،  مركزّية  قضّية  والرفاهّية، 
ومنذ بدء التاريخ اإلنسانّي. انبثقت عن هذه القضّية 
الكثير من األسئلة ومتخّضت عنها بالتالي الكثير من 
النظرّيات املختلفة، فما كان من عالَم علم النفس إاّل 
أن ُيشّرع بّوابته البحثّية أمام هذا املجال، في سبيل 
تهدف  والتي  وكافية،  شافية  إجابات  عن  البحث 
لألفراد  السعادة والرفاهّية  توازن، حتّقق  آلّيات  خللق 
اآلونة  في  واألبحاث  األفكار  معظم  واجلماعات. 

األخيرة ُتصّنف ضمن مجال علم النفس اإليجابّي. 

أسئلة فلسفّية ورمّبا هي وجودّية حتوم في فضاء الفرد 
الذي يرنو للسعادة والرخاء، فهل السعادة هي اختيار 
وأن  السعادة  نصنع  أن  ميكننا  هل  مؤّقتة؟  هبٌة  أو 
نعيشها؟ ال شّك أّن موضوع السعادة واإليجابّية في 
مضاجعهم،  الناس ويقّض  يشغل  موضوع  هي  احلياة 
الدؤوب  الناس  سعي  أن  كذلك  فيه  شّك  ال  ومّما 
نفسها،  احلياة  عن  يشغلهم  قد  وحتقيقها  للسعادة 
دون  منهم  مقربة  على  أو  حولهم  السعادة  تكون  قد 
إدراكها أو اللحاق بَرْكِبها، فتبقى السعادة هي تلك 
الفاكهة املشتهاة والركن املفقود الساعني للبحث عنها 

دون كلل أو ملل. 
»الحياة الطّيبة« ولكن!

علم  وانشغال  الطّب  ميادين  في  الرهيب  التقّدم  إّن 
النفس مبوضوع األمراض العقلّية والنفسّية كالفصام، 
االكتئاب وإدمان الكحولّيات، جعلنا أكثر قدرة على 
معرفة كيفّية تطّور هذه االضطرابات عبر احلياة، بل 
قبل  أعراضها، وبالتالي مكافحتها  متّييز  ومتّكنا من 
عن  الكثير  نعرف  بتنا  كما  عينّي،  بشكل  ظهورها 
أيًضا.  والنفسّية  البيوكيميائّية  اجلينّية،  أسبابها 
واإلجناز األعظم كان أّننا تعّلمنا كيف لنا أن نعالج 
هذه االضطرابات بصورة فّعالة بواسطة عقاقير وأمناط 
خاّصة من العالج النفسّي. باملقابل، يبدو أّن تخفيف 
األعراض التي جتعل احلياة تعيسة، قد جعل من صنع 
التي من شأنها أن جتعل احلياة أكثر راحة  األحوال، 
معادلة  اختلت  أهّمّية، وبالتالي  أقّل  باتت  وسعادة، 
التي  الطّيبة«  »احلياة  أرسطو  أسماه  ملا  الوصول 
أفالطون  مقابل  السعيدة،  احلياة  أّنها  على  ُيعّرفها 

الذي حاول جعل الناس أخياًرا. 
»الخطيئة األوىل« وعلم النفس اإليجاّب

فلك  في  تدور  التي  النظرّيات  من  الكثير  هنالك 
الواقع  باألمر  للتسليم  بباطنها  ترمي  السعادة والتي 
على اعتبار أّن »السعادة ال ميكن أن تزداد لألبد«، 
اإلنسان  دوافع  السعادة وكّل  بأّن  السائد  واالعتقاد 
االيجابّية هي أشياء غير أصيلة، وما عقيدة »اخلطيئة 

سحب  فقد  الرؤية،  لهذه  األبرز  التجّلي  إاّل  األولى« 
العشرين  القرن  نفس  علم  إلى  الفكرة  هذه  فرويد 
معّرًفا كّل احلضارات )مبا فيها علم األخالق احلديث، 
التكنولوجّي( كمجّرد آلّيات  العلوم، األديان والتقّدم 
دفاع محكم ضّد الصراعات األساسّية حول العدوانّية 
هذه  كبح  نحاول  فنحن  املبّكرة.  الطفولة  مرحلة  في 
الصراعات بسبب ما ُتسّببه لنا من توتر وقلق ال ميكن 
التي  الطاقة  إلى  بدوره  يتحّول  الذي  األمر  احتماله 

ُتنتج لنا »احلضارة« في النهاية. 
النفس  علم  أستاذ  الرؤية  هذه  على  ثار 
نظرّية  صاحب   Martin Seligman سليجمان  مارتن 
وأشَهَر   ،»helplessness theory« املكتسب  العجز 
أطروحًة تتناول وصف أهداف علم النفس االيجابّي، 
تبادلّية  مستخدًما »السعادة« و »الرفاهّية« بصورة 
املشاعر  من  كاّلً  معتنًقا  متداخلة،  كمصطلحات 
اإليجابّية )مثل النشوة والراحة( واألنشطة اإليجابّية 
)مثل  اإلطالق  على  شعورّي  مكّون  لها  ليس  التي 
السعادة  أّن  إدراك  املهم  من  واملشاركة(،  االستقرار 
والرفاهّية يشيران أحياًنا للمشاعر وفي أحيان أخرى 
اإلطالق،  على  بها  ُيشعر  ال  التي  لألنشطة  يشيران 
كما أّنهما يشّكالن الناجت النهائّي التي يسعى علم 

النفس االيجابّي حتقيقهما. 
إلى  االيجابّية  املشاعر  سليجمان  ُيقّسم 
والقناعة  كالرضا  املاضي  جتاه  األولى  أنواع؛  ثالثة 
والفخر والثانية جتاه املستقبل كالتفاؤل واألمل، اليقني 
باحلاضر،  املتعّلق  فهو  الثالث  القسم  وأّما  واإلميان 
املتع  مختلفتني وهي  فئتني  إلى  بدوره  ينقسم  والذي 
تأتي عبر  مادّية  ملتع  تنقسم كذلك  املتع؛  واإلشباع. 
احلواس وهي مشاعر حلظّية ايجابّية كاملذاقات والروائح 
حلظّية  هي  كذلك  السامية  املتع  اجلنسّية.  واملشاعر 
ولكّنها تولد عن طريق أحداث معّقدة، وأكثر قابلّية 
طريق  عن  ُتعرف  احلّسّية، وهي  املتع  من  لالكتساب 
وما  واإلثارة  النشوة  كالطرب،  توّلدها  التي  املشاعر 
الكاملة  احلياة  أّن  إلى  األطروحة  شابه ذلك. تخُلص 

املاضي  جتاه  االيجابّية  باملشاعر  الشعور  من  تتكّون 
واملستقبل، تذّوق املشاعر اإليجابّية النابعة من املتع، 
القّوة  نقاط  خالل  من  اإلشباعات  من  استمداد وفرة 
والقدرات املمّيزة، واستخدام تلك القدرات ونقاط القّوة 
في خدمة شيء أكبر من أجل حتقيق املغزى والهدف 

األسمى من احلياة. 
العجز املكتسب والتفاؤل

املكتسب،  العجز  بنظرّية  يتعّلق  فيما  أّما 
فإّن اآللّية املسؤولة عن اكتساب العجز تعود ألسلوب 
مواجهة  في  وينتهجه  الفرد  ميارسه  الذي  التفكير 
املواقف املزعجة وهو ما يسمى بالتفسير الشخصّي؛ 
للقياس، املالحظة والتعديل أيًضا. عندما ميّر  القابلة 
اإلنسان مبوقف مزعج أو سّيء فهو مييل عادة لتبّني 
كانت  املوقف، وكّلما  هذا  لسبب حدوث  تصّور معنّي 
األسباب املُدركة للموقف قريبة من قدرة الشخص على 
للموقف  مواجهته  احتمال  ازداد  والتحّكم،  الضبط 
بطريقة أكثر فاعلّية وجناعة، هذا هو التفاؤل. بكلمات 
لنفسه في  الشخص  تفسير  التفاؤل هو كيفّية  أخرى 
حاالت النجاح والفشل، فحني يرى املتفائل أّن الفشل 
يعود إلى سبب محّدد ميكن تغّييره وتعديله في املّرات 
املتشائم  فإّن  املقابل  وفي  النجاح،  لضمان  القادمة 
يجنح للوم نفسه ويعود إلى خاصّية دائمة يعجز عن 

تغّييرها في نفسه أّواًل ومحيطه ثانًيا. 
ومّما ال شّك فيه أّننا جميًعا نحتاج السعادة 
ا يحمل  يوًما عاملّيً لها  ملا ُخّصص  ونبحث عنها وإاّل 
ميكن  املوضوع  حول  لالستزادة  بها.  وُينادي  اسمها 
وبعض  اإلجنليزّية  باللغة  سليجمان  ملؤّلفات  الرجوع 
ترجماتها للعربّية وكتب تال بن شاحر باللغة العبرّية 

والتي تتناول قضّية السعادة والرفاهّية. 
معلّاًم  وتُراعي  علاًم  متنح  طالًبا،  تبني  املتنّبي؛ 

حكاية  نكتب  مًعا  مغايرة...  فلسفًة  وتنتهج 

الكالم  أرض  يرث  حكايته  يكتب  »من  املتنّبي... 

وميلك املعنى متاًما«...

املتنّبي: 

السعادة والرفاهّية: بني الفلسفة والتطبيق
»السعادة ليست مقصًدا إنّها رحلة.. السعادة ليست غًدا إنّها اآلن.. السعادة ليست باالعتامد 

عىل اآلخرين إنّها قرار«.. أوشو؛ فيلسوف هندّي.
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اإلجابة  ويصعب  الّرديئة،  األزمنة  في  ُيسأل  ما  غالبًا  سؤاٌل 
ليس عاطفة،  فاإلميان  بالّثقة.  املؤمن  يتحلَّ  لم  عليه في حال 
إّنها  الّتخدير.  غير  والّثقة  اإللهّي.  باحملبوب  ثقة  هو  وإمّنا 
املؤمن  أّن  مبعنى  وواقعّيًا.  قلبّيًا  اإللهّي  احلضور  معاينة 
من صعوبة  بلغ  مهما  حياته  من  كّل حدث  في  الله  يرى وجه 
يرتكز  اّلذي  األعمى  االستسالم  فهو  الّتخدير  وأّما  ومشّقة. 
اإلنسان. إليه  يّتجه  ما  آخر  الله  فيكون  احليلة  قّلة   على 
واملشاكل  اليومّي  احلياتّي  اإلنسان  اختبار  في  الله  أين 
تخّرب  اّلتي  الّشخصّية  واألمراض، واألحداث  اليومّية، 
احلروب  في  الله  أين  الّشقاء؟  له  وتسّبب  اإلنسان  حياة 
واالنتظار  اإلجرامّي،  والعبث  اإلنسانّي،  واالستنزاف 
يتأّلم  أال  يحصل؟  ما  يرى  أال  الله؟  أين  للّسالم؟  املنهك 
إفنائه؟ بل  الّشّر،  ردع  على  يقوى  أال  أبنائه؟  أجل   من 
الّسؤال  املؤمن  يخشى  قد  منها،  وأكثر  األسئلة  تلك  كّل 
واردة  لكّنها  إميان.  قّلة  عن  تعبير  من  خوفًا  علنًا  فيها 
بالعاطفة  مرتبطًا  اإلميان  خّط  كان  ما  إذا  حلظة  كّل  في 
ثالثًا. املسؤولّية  وبعدم  ثانيًا،  الّساحر  الله  ومببدأ   أّواًل، 

وقد يسأل اإلنسان هذه األسئلة إّما عن خوف وإّما عن محّبة 
األمر  احلالتني  كلتا  اإللهّي. وفي  األبوّي  باخلير  طامعة  بنوّية 
منه  بّد  وال  خلقّيًا،  عيبًا  ليس  اإلنسانّي  فاخلوف  طبيعّي. 
والّطمع  مرضّيًا.  فيصبح  الّطبيعة  حدود  يتخّطى  أاّل  على 
المباٍل  اّتكال  إلى  يتحّول  أاّل  على  كذلك  طبيعّي  البنوّي 
أموره. تدبير  في  اإلنسان  عاتق  على  الواقعة   باملسؤولّية 
اأَليَّاِم  ُكلَّ  َمَعُكْم  َأَنا  20:28(:” َوَها  )متى  في  الّرّب  يقول 
ْهِر”. واإلميان، أي عالقة احلّب احلميمة مع الّرّب  ِإلَى اْنقَِضاِء الدَّ
تفترض تصديقًا وثقة ال لبس فيهما. لكّن كالمًا مهّمًا يسبق 
هذا الوعد في اآليتني 19و20: “اذهبوا وتلمذوا جميع األمم 
وعّمدوهم باسم اآلب واالبن والّروح القدس. وعّلموهم أن يحفظوا 
تلمذوا/ عّمدوا/ عّلموا(  به”. )اذهبوا/  جميع ما أوصيتكم 
أفعال ترتبط باحلركة اإلنسانّية اّلتي يساندها احلضور اإللهّي 
من خالل عبارة )ما أوصيتكم به(. فالّرّب لم يستقل من مرافقة 
اإلنسان  على  ولكن  عنه.  يتخلَّى  ولن  يتخلَّ  ولم  اإلنسان، 
باملقابل أن يتحّرك، ويفعل، ويثابر. وكأّني بالّرّب يقول:”افعلوا 
في  اإللهّي  احلضور  أهّمّية  هي  فما  معكم...” وإاّل  أنا  وها 
حياتنا إذا كّنا مجّرد آالت تتلّقى دون أن متارس فعل احلركة؟ 
 وما قيمة إنسانّيتنا إذا غرقت في اخلمول واالستسالم الّسلبّي؟

اإلنسان  يساند  درٍب  ورفيق  الّنهاية،  حّتى  مرافق  أٌب  الله، 
وآالمه،  معاناته  اإلنسان  ويشارك  يحتمل  وصديق  ويدعمه، 

ومعّلم يرشد ومينح 
فرصة  لتلميذه 
وإله  االختبار، 
القّوة  مينحه  قدير 
والّتعّلم  والّصبر 
من االختبار حّتى 
قيمته  يستحّق 

اإلنسانّية.
تؤمن  أن 
فذاك  باملسيح 

حّتى  وتتواضع  بقلبه،  وحتّب  بفكره،  تتمنطق  أن  يعني 
صعوبته.  بلغت  مهما  حدٍث،  كّل  في  أبدًا  وجهه   ترى 

عن  يعّبر  اّلذي  وفعلهم  يوسف،  إخوة  قسوة  من  الّرغم  على 
عانى  مّما  الّرغم  وعلى  احلاقدة.  األنانّية  بفعل  القلب  حتّجر 
مشروع  مستوى  إلى  إخوته  فعل  رفع  أّنه  إاّل  نفسه،  يوسف 
لكي  خيرًا،  به  فقصد  الله  أّما  شّرًا،  لي  قصدمت  »أنتم  الله: 
.)20:50 )تكوين  كثيرًا«  شعبًا  ليحيي  اليوم،  كما   يفعل 
بحسب  حياته، وسلك  أحداث  في  الله  يوسف وجه  لقد رأى 
هذا اإلميان وحافظ على ثباته، ألّنه وثق حّتى الّنهاية بأّن كّل 
من  أبعد  ذهب  بل  الله.  يريده  اّلذي  اخلير  إلى  سيؤول  شيء 
أن  سهاًل  ليس  كّلها.  اإلنسانّية  في  الله  خير  ليعاين  حياته 
الله، خاّصة إذا تعّلق  نرى في أوج الّصعوبات واألزمات وجه 
األمر مبشّقة كبرى. لكن من اختار أن يرتبط باملسيح ال بّد أن 
 يرتفع إلى فوق، ويقرأ كّل حدث على مستوى املشروع اإللهّي. 

األسئلة كثيرة، واالنتهاكات اإلنسانّية كثيرة. وقد ال يحتمل 
كثيرون اإلجابة اّلتي تدّل على وجه الله. وقد يرفضه كثيرون، 
ويستبعدونه من حياتهم، ويحقدون عليه، ويعتبرونه ضعيفًا أو 
تخّلى عنهم. لكن علينا أن ندرك بوعي ومسؤولّية أّن الله ال 
اإلميانّي  الّشرير، والوعي  اإلنسانّي  الّسلوك  مسؤولّية  يتحّمل 
الّتهم عليه.  إلقاء  الله أكثر فأكثر بدل  يفترض االقتراب من 
كانوا دومًا  بل  العالم،  لم يحيوا رفاهّية في  القّديسون  آباؤنا 
 هاربني من االّضطهاد، مستعّدين للّشهادة حّتى الّنفس األخير.
يغرق  اّلذي  فعل، والّظلم  فعل رّدة  مسّبب، ولكّل  لكّل سبب 
الله  الّرغم من ذلك أخذ  العالم، سببه اإلنسان ال الله. وعلى 
على عاتقه آالم البشر، وهو حاضر أبدًا وأمني أبدًا. “إن كّنا 
غير أمناء فهو يبقى أمينًا، ألّنه ال يقدر أن ينكر نفسه.” )2 

ثيموتاوس 13:2(.

مناسبة  الينا  يحمل  وهو  األول  بيع  شهر  علينا  هل 
املؤمنني أال وهي ذكرى مولد رسول  قلوب  عطرة على 
الله محمد صلى الله عليه وسلم لذلك أستهل كالمي 
بالتهنئة واملباركة للجميع راجيا من الله أن تعود الينا 
في أعوام قادمة وهي حتمل بشرى اخلير متاما كما كانت 
رسالته رسالة خير للبشرية جمعاء متاما كما خاطبه ربه 
نفرح  بنا أن  للعاملني( وحري  )وما أرسلناك إال رحمة 
ونبتهج ملولد األنبياء ألنهم أخرجونا من ظلمات اجلهل 
والضالل الى نور الهداية والرشاد وبعد: ابتهاجا لقدوم 

هذه املناسبة أبني بعض سيرته ونسبه ألن عظمة األنبياء ال تكون فقط مبولدهم 
فمولدهم احلقيقي في حياة الناس هو مولد رسالة النور التي تنير القلوب وتشرح 
الصدور الى احلق فيستسلم أحدهم حبا وطاعة جلالل الله بفضل رسالة األنبياء 
الرباني  السؤال  يأتي  لهذا  لإلخالص جلالله  أتباعهم  من  املواثيق  اخذوا  الذين 
)ومالكم ال تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن 
كنتم مؤمنني( فاملؤمن يقول كما قال الرسول )سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
املصير( ونحن نقول مجددين العهد مع الله سمعنا وأطعنا لله وللرسول ونعاهد 
الله على ذلك حتى نلقاه فتعالوا نتتبع نسبه وسيرته لعلنا نزداد حبا ألن )من 
تعارف ائتلف( روى الترمذي عن رسول الله أنه وقف على املنبر فقال )من أنا( 
بن عبد  الله  بن عبد  فقال:)أنا محمد  السالم،  الله عليك  فقالوا: أنت رسول 
ثم  فرقة،  في خيرهم  فجعلني  فريقني  ثم جعلهم  اخللق،  خلق  الله  وإن  املطلب، 
جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا 
وخيرهم نفسا( فهو محمد بن عبد الله بن عبد املطلب بن هشام بن عبد مناف 
بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وال 
خالف عند اهل السير واألنساب أن عدنان من ولد اسماعيل نبي الله ابن ابراهيم 
خليل الله عليهما الصالة والسالم. وقد أكد الرسول نسبه الشريف فقال )إن الله 
اصطفى كنانة من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما 
أزكى  عليه وسلم من  الله  فنسبه صلى  هاشم(  بني  قريش واصطفاني من  من 
القبائل وأفضل البطون وأطهر األصالب. وأما أسمائه فقد تعددت والسر في 
تعدد األسماء للنبي محمد كما يقول اإلمام أبو عبد الله الرصاع فقال )سر تعدد 
أسمائه عليه الصالة والسالم تعظيم منزلته، وبيان قدره عند ربه، ألن العرب 
إذا عظمت أمرا في نفوسها أكثرت من أسمائه، وال أعظم عند الله من حبيبه 
املصطفى املجتبى صلى الله عليه وسلم فحاله سبحانه بصفات الكمال تعظيما 
له في النفوس، وتنبيها للخالئق على مكانته عند امللك القدوس، فصارت تلك 
األوصاف لكثرة إطالقها على نبينا محمد أسماء وألقابا( وهذه األسماء منها 
ما ذكرها القرآن ومنها ما جاء في السنة املطهرة وقد عدها القاضي ابن العربي 
فأوصلها الى أربعة وستني اسما،قد أورد لنا الرسول في حديث خمسة أسماء 
من أسمائه الكثيرة فقال )لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا املاحي 
الذي ميحو الله بي الكفر، وأنا احلاشر يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب( 
فأول هذه األسماء )محمد( وهو أكثر أسمائه انتشارا وتداوال، ويدل على كثرة 
سبب  عن  سئل  وملا  املطلب،  عبد  جده  االسم  بهذا  سماه  وقد  له،  الناس  حمد 
تسميته بهذا االسم قال: أردت أن يحمده أهل األرض وأهل السماء. ألن العرب 
عرفت أن كل جامع لصفات اخلير يسمى محمدا، ويتطابق االسم واملسمى في 

الصورة واملعنى كقول الشاعر: 
وشق له من اسمه ليجله    فذو العرش محمود، وهذا محمد 

وأما اسمه الثاني فهو احمد وهو االسم املشهور به في املأل األعلى والذي بشر به 
املسيح عيسى عليه السالم قال تعالى )وإذ قال عيسى بن مرمي يا بني اسرائيل 
إني رسول الله إليكم مصدقا ملا بني يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من 
بعدي اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبني( ومعنى هذا االسم 
أنه أكثر الناس حمدا لربه تبارك وتعالى، فهو أحمد احلامدين لله وهو أجل من 
حمد مواله. وأما والدته فقد كانت في عام الفيل، وهو العام الذي حاول أبرهة 
األشرم فيه أن يهدم الكعبة املشرفة وليصد الناس عن املسجد احلرام الذي كانت 
العرب تعظمه لعلمها انه من أثر ابراهيم عليه السالم ولكن أبرهة هزم بجنود من 
عند الله قال تعالى )وأرسل عليهم طيرا أبابيل * ترميهم بحجارة من سجيل 
* فجعلهم كعصف مأكول( وكان ذلك الثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع 
األول والذي يصادف يوم اخلميس املوافق 30/11/2017 وبهذه املناسبة سنقيم 
احتفاال في مسجد اجلرينه في نفس اليوم من بعد صالة العشاء والدعوة عامة   

األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى )رئيس رعّية امللكينّي الكاثوليك، حيفا(
الشيخ رشاد أبو الهيجاء

)إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الرشعي(

مولد الرسول محمد )1(  إلهنا معنا وفينا

! JACKIE O البالك فرايدي وصل اىل شبكة

يرس شبكة JACKIE O ان تقدم مجموعة من العروض املميزة مبناسبة البالك فرايدي

عروض مميزة من تاريخ 11/30-16

-   اكسسوارات PANDORA  - اسوارة بانجل من املجموعة املحدودة هدية عند الرشاء مببلغ 549 ش.ج ) أو بنص السعر عند 

الرشاء مببلغ أكرث من 239 ش.ج (

-  اكسسواراتDIAMONFIRE  - عقد هدية عند الرشاء مببلغ أكرث من 350 ش.ج 

-  ساعات TRIWA  - %30  تخفيض عىل ساعات النساء والرجال 

* خاضع لنظام الحملة 
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ما زال الدخان يتصاعد من بني خرائب النكبة، وفي زوايا املشهد. شعب أعزل 
تآمر عليه ذوو الُقربى وذوو »الُبعدى«! فقد خرج للتّو من حرائق الفاجعة، 
غيظها،  تكظم  النكبة  نار  املوجعة واملروعة.  النازفة  جراحه  يلعق  زال  وما 

وتتململ حتت الرماد، إنها تتوّثب لتتفجر وتفّجر الكون!
خليل  يوسف  جميل،  أبو  مدرسة  في  الصغار  الطالب  من  حشود  تلتقي 
جدعون، )بناية بلدية الناصرة اليوم(. تتفاوت األعمار وُيحشر في الصف 
الواحد طالب من مختلف األجيال. كنَت جتد طالبني األول في الثانيَة عشرَة 

من عمره والثاني في التاسعة! يجلسان جنًبا إلى جنب على مقعد واحد!
املشهد املدرسي يغّص بطالب من الناصرة املثخنة باجلراح، وآخرين مّمن اقتلعتهم 
يد التشريد من قراهم ومدنهم، وتركتها ركاًما من اخلرائب السياسية! املشهد 

صورة مصّغرة للجرح الكبير الذي ميتّد من الوريد إلى الوريد!
**

أوال  النظافة.  أحوال  لفحص  سريعة  تفتيشية  بجولة  الصفوف  مرّبو  يقوم 
الطويلة والقذرة.  األظافر  في  السوداء  اجليوب  عن  بحًثا  األظافر،  تفتيش 
وثانًيا، ضرورة أن يكون مع الطالب منديل نظيف، يضعه على ظاهر يديه. 
للثياب  ال  »مشوار« واحد!  في  األظافر واملنديل  فحص  التفتيش  ويكون 
»املُمّزعة«! وال بأس أن ترتدي الثياب املُرّقعة، شريطة أن تكون نظيفة! هكذا 
يكّرر املدير أبو جميل. »صفدي«.. انتظم في الصّف.. كفى ثرثرة! وينتظم 

عبد الله.. ويكّف عن الثرثرة!
**

الدرس األول!

يدخل إلى الصّف معّلم جديد، نتعرف عليه ألول مرة. قامة منتصبة أبّية، 
ووجه أبوّي سمح، يبعث الثقة والطمأنينة في نفوس الطالب الصغار. ومنذ 
الوقورة،  مشاعرنا! شخصيته  قلوبنا، ويكهرب  على  يستحوذ  األول  اللقاء 
حضوره املهيب، كلماته الهادئة، مالمح وجهه التي تشّع طيبة ومحبة. ما 
زالت محفورة في الذاكرة والوجدان. وصدى صوته األبوّي الدافئ ما زال يترّدد 

في اآلذان، منذ عقود وحتى اآلن!
وما نكاد نتعرف عليه ونعتاد حضوره األبوّي حتى يختفي املعّلم الكبير عن 
املشهد اليومي، ومتتلئ اللوحة فراًغا يكتنفه الضباب وعالمات السؤال! فما 

عدا مما بدا!؟
إن وراء األكمة ما وراءها!

الهمس واللغط بني الصبية الصغار،  السؤال ويكثر  يزخر املشهد بعالمات 
عالم  في  حتّلق  أجنحة  لها  األقاويل والروايات والتحليالت، وتنبت  وتكثر 

اخليال! وما تلبث جهينة أن تأتينا باخلبر اليقني! 
املعلّم الكبري مل يعجب »األخ الكبري«!

يتناهى إلى مسامعنا فيما بعد أن املعّلم الكبير فؤاد خوري )أبو جابر( لم 
يعجب »األخ الكبير« القابع وراء الكواليس السوداء، والذي يَرى وال يُرى. 
ا »لالنفالت الفكري«  يقرر اجلنرال أن يضطلع بـ«واجبه القومي«، ويضع حّدً
الذي يهدد أمن اإلمبراطورية الفتية! الذريعة جاهزة، وسيف الفصل مُْصَلت 

فوق رؤوس مرّبي األجيال، يتأهب الرتكاب حماقته احلمقاء!
وسّمها  فحيحها  وتطلق  جحرها،  من  برأسها  تطّل  أن  الذريعة  تلبث  وما 
الزعاف! يتلقى املعّلم القائد واملرّبي الفّذ رسالة من »األخ الكبير«، »يبّشره« 
فيها بالفرمان الصادر عن »الباب العالي«، الفصل من الوظيفة »ألسباب 

تربوية«!!!
**

له. وألنه أحّب  القائد من وظيفته. ألنه أحّب شعبه وأخلص  املعّلم  وُيفصل 
وطنه وعشق ترابه.

عمالقة  منارة  اجلنرال! وألنه  أمن  على  خطًرا  تشّكل  السياسية  آراءه  وألن 
تهتدي بها األجيال الصاعدة في طريقها إلى شواطئ احللم! 

أنتم جيل املستقبل.. صونوا لغتكم واعشقوها!

ونشعر بحزن عميق! ما زالت كلماته الدافئة حتتضن الطفولة احلافية التي 
ترتعد برًدا، والتي تهيم على وجهها في صحراء الصقيع السياسي! وما زلنا 
نحّس بحنانها الغامر الذي يحتضن عاملنا رغم مرور عقود ستة، ولن ننسى 
أبنائي! أحبّوا لغتكم، واتخذوا الكتاب  عبارة: أنتم جيل املستقبل، كّلكم 
صديًقا، فخير جليس في األنام كتاب. وفي مرحلة متأخرة نتعرف على المية 

ابن الوردي.
فنمسك  العمل،  إصالح  العلم  وجمال  العدى«،  إرغام  العلم  ازدياد  »في 
باخليط الرفيع الذي يوصل بني ابن الوردي وبني املتنبي، الذي يجالس خير 

جليس في هذا الزمن الرمادي!
وأحّبوا وطنكم!

ويستحضر املعّلم األول قصيدة الشاعر اللبناني حليم دموس، فنحفظها غيًبا 
وتصبح النشيد الوطني الذي نتغّنى به وميألنا عزة وعشًقا ألرض الوطن.

أرض أجدادي

عليك مني السالم   يا أرض أجدادي
ففيك طاب املقام    وطاب إنشادي
عشقت فيك السمر   وبهجة النادي

عشقت ضوء القمر   والكوكب الهادي
والليل ملا اعتكر    والنهر والوادي

والفجر ملا انتشر    في أرض أجدادي
**

يا قوم هذا الوطن   نفسي تناجيه
فعاجلوا في احملن   جراح أهليه

إن تهجروه فمن    في اخلطب يحميه
يا ما ُأحيلى السكن  في أرض أجدادي
**

أهوى عيون العسل  أهوى سواقيها
أهوى ثلوج اجلبل   ذابت آلليها

سالت كدمع املُقل   سبحان ُمجريها
ضاعت كرمز األمل  في أرض أجدادي

**

أما »األخ الكبير« فيقّض املعّلم مضجعه، وال ينام الليل. إنه يرتعد خوًفا 
فينصب شراكه ويضرب طوًقا من احلصار على »الفاكهة  العشق.  من هذا 

احملّرمة«!
ملثل هؤالء الرجال الرجال.. تنصب التامثيل!

»أسس  خوري  فؤاد  القائد  كتاب  على  نتعّرف  الطوق،  عن  نشّب  وعندما 
فيحتّل في مكتبتنا وفكرنا  اللينينية«،  املاركسية  أو  السياسي  االقتصاد 
أعّز مرتبة! لقد احتفظت بهذا الكتاب النادر عقوًدا إلى أن كان يوم! فقد 
غادر الكتاب »موطنه« الكرملّي، ملبًيا نداء املنادي النصراوّي، وشّد الرحال 
إلى مكان ما في مدينة البشارة، لكي يساهم في نفض غبار النسيان عن 
الذاكرة. وما زال يقتله احلنني لكي يعود إلى أهله في عروس الكرمل، الذين 

لن يرضى عنهم بدياًل! إنه يتوق للعودة إلى قواعده األولى سامًلا غامًنا! 
ويترك لنا أبو جابر ذكراه العطرة التي ما زلنا نتنّشق شذاها، ومنأل رئتنا من 
عطرها الفّواح. ويترك لنا أفكاره اخلالدة وميراثه الذي يضيء دربنا ويشكّل 
معالم بارزة على الطريق الفكرّي نحو الربيع احلقيقي املشتهى! ملثل هؤالء 

الرجال الرجال.. تنصب التماثيل!
فؤاد خوري يف سطور

ولد عام 1919 في قرية يافة الناصرة. أنهى دراسته االبتدائية في مدرسة 
الناصرة  إلى  انتقل  املدرسة.  لهذه  مديًرا  يعمل  كان والده  حيث  كنا،  كفر 
ليكمل دراسته الثانوية. وانتقل إلى كلية سانت لوكس اإلجنليزية في حيفا، 
وسميت على اسم مديرها »سامبل«، وتعّلم في املدرسة طالب عرب ويهود. 
اختير للتعّلم في دار املعلمني في القدس، لتلّقي علومه العالية. وبعد تخّرجه 
عّلم في املدرسة الثانوية في الناصرة. بعد عودة فؤاد نّصار من العراق، تعّرف 
إليه فؤاد خوري، وعاشا مًعا في غرفة واحدة. ودرسا مًعا كتاب رأس املال 

واالقتصاد السياسي.
بسبب ميوله السياسية ُنفي إلى اخلليل وانتمى إلى عصبة التحرر الوطني 

عند تأسيسها.
»التعليم  أن  التعليم وآمن  مهنة  أحب  ا.  سياسّيً قديًرا ومثقًفا  معلًما  كان 
فن«. وكانت أول محاضرة له أمام جمهور املعلمني، في أواخر السنة الدراسية 

1949 حتت عنوان »التعليم فن«. 

بتأليف جلنة من  نقارة،  1951 قام فؤاد خوري، مع احملامي حنا  في عام 
الذين صودرت أراضيهم في يافة الناصرة. وبفضل القيادة احلكيمة والنضال 

املثابر مّت حترير األراضي التي صودرت وأعيدت إلى أصحابها الشرعيني.
واألصدقاء  الرفاق  مع  وقاد   ،1954 عام  للبلدية  االنتخابات  معركة  قاد 

العمل في جبهة واحدة منذ 1954 حتى رحيله عام 1968.
من كتاب »بني مدينتني« - سرية ذاتية

فتحي فوراين

أنتم جيل املستقبل.. صونوا لغتكم واعشقوها!

فؤاد خوري املعّلم األول!
)1919-1968(

الراحل عبد احلكيم مفيد... كان حكيماً 
في سلوكياته ومفيدًا في أدائه السياسي

اإلعالمي أحمد حازم

مفيد  احلكيم  عبد  الراحل  الصديق  الزميل  على  تعّرفت  عندما 
شابًا  عرفته  عمره.  من  الثالث  العقد  في  كان 
وفيًا لكل من عرفه وصديقا مخلصا لكل من 
رافقه. كانت عينه دائمًا على  الوطن، فاألرض 
ال  أحمر  خطًا  كانت  إليه  بالنسبة  الفلسطينية 
املبادرات من هذا  مساومة عليها مهما كانت 
الرئيس أو ذاك امللك، ومهما كانت االقتراحات 
من دولة كبرى أو دولة صغرى، فكل املبادرات 
املؤامرات  إطار  في  تندرج  عنده  واالقتراحات 

على الشعب الفلسطيني.
كان األقصى املبارك قضية مركزية بالنسبة للراحل احلكيم املفيد. 
وقد قال لي ذات يوم في أحد مهرجانات األقصى في خطر:« ال 
يحمي األقصى إال نحن فلسطينيو الداخل«.  كم كنت على حق 
أيها العزيز الراحل، ألن  األيام تثبت مقولتك والسنوات التي مّرت 
تؤّكد صحة موقفك. كيف ال وأنت احملّلل الواقعي وأنت الذي متّيزت 
ببعد نظر سياسي عميق. كل من قرأ لك كان يلمس مدى احلكمة 
عمر  أبا  يا  كنت  فقد  السياسية.  سلوكياتك  في  بها  متّتعت  التي 

حكيمًا وكنت أكثر من مفيد لشعبك.
الفلسطيني بحاجة ماسة  أبا عمر في وقت شعبك  يا   رحلت عنا 
إليك  بحاجة  نحن  عصيبة  سياسية  مرحلة  في  عنا  إليك. رحلت 
لتكون معنا في مواجهتها، لكن القدر أقوى منا جميعًا وإرادة الله 
شاءت أن تغيب عنا وأنت في منتصف اخلمسينات من العمر في 
عز العطاء. رحلت عنا أيها الزميل الصديق وَسيرحل عنا كثيرون 
لكن فراقك أشد من القسوة. َسَنموت نحن عن قريٍب أو بعيد، وننِزل 
مناِزل كما نزلت، وهذِه ُسَنة الله تعالى في خلقِه، أنه ال باقي ِسواه 

والكل سيفنى.
موتك، وليست  بخبر  فجعت  التي  ليست وحدها  مصمص  بلدتك 
وحدها التي خّيمت عليها أجواء احلزن واألسى، فكل الذين عرفوك 
على أرضنا العربية الفلسطينية فجعوا بخبر فراقك عنا، ألنك كنت 
فلسطينيًا  عمر  أبا  يا  كنت  عنها.  الدفاع  في  به  يحتذى  مثااًل 
القومي  بانتمائك  تعتز  أصياًل  عربيا  وكنت  بفلسطينيتك  تفتخر 
والديني.  كل من قرأ مقاالتك كان يشعر بأن كلماتك هي مقاومة 
ضد االحتالل وحروفها كانت تنويرية وتثقيفية. وأنت الذي كتبت يا 
أبا عمر: ال مجال للتفاهم وال ألنصاف احللول، وال لنيل اإلعجاب، 

هذا أغلى ما منلك، وبدونه أوهاما وال ننال احترامًا.
كنت أيها الصديق يا ابو عمر مناصرًا قويًا لكل مشروع إسالمي 
ووطني، والكل يشهد لك بذلك، وكنت نشيطا فعااًل ومؤثرًا في كل 
ممارساتك السياسية، وال سيما في احلركة التي انتميت إليها ووهبت 
مكتبها  في  عضوًا  لتكون  اختيارك  مت  ولذلك  خلدمتها،  نفسك 
السياسي تقديرًا ملا تبذله وتقدمه من نشاطات ألبناء جلدتك. لقد 
أشهر  أحد  فقدنا  مفيد.  احلكيم  عبد  العزيز  الراحل  أيها  فقدناك 
شخصيات القيادات اإلسالمية، ألنك كنت علمًا بارزًا في اإلعالم 
والسياسة والثقافة وبذلك خسر املجتمع الفلسطيني مناضاًل عرف 

بدماثة أخالقه وحسن معاملته.
كلنا نتذكر عملك الدؤوب في سكرتارية جلنة املتابعة، التي  ساهمت 
بجدية في دفعها إلى األمام. كيف ننسى  دورك في متابعة ملف 
معتقلي مدينة شفاعمرو، في أعقاب املجزرة اإلرهابية التي شهدتها 
املدينة في الرابع من شهر أغسطس /آب عام  2005. وال ننسى 
األوقاف  إنقاذ  أجل  من  الشعبي  العمل  في  الهام  دورك  أيضًا 
اإلسالمية في مدينة حيفا، حيث كنت حتمل مشروعًا متكامال لرفع 

قضية األوقاف في جميع أنحاء البالد.  
وكم كان الشيخ حماد أبو دعابس مصيبًا في رأيه ومحّقًا عندما 
في خدمة  أفنى عمره  إسالمي وعربي،  إعالم  فارس  بأنك  وصفك 
دعوة اإلسالم وخدمة القضية الفلسطينية والدفاع عنها، وكنت رجاًل 
حًرا صادقًا مجاهدًا بقلمه وفكره، جزاه الله عن اإلسالم خيرا وجزاه 

الله عن فلسطني خيرا.
 رحم الله الصديق العزيز عبد احلكيم مفيد وأسكنه فسيح جّناته 
وألهم ذويه وأهله وحركته اإلسالمية وأصدقاءه الصبر والسلوان وإلى 

جنات اخللد ستبقي ذكراك خالده فينا يا أبا عمر.
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أعمال صيانه في الكنيسة األثرية في نهاريا
مجموعة  مع  باالشتراك  اآلثار  سلطة  قامت 
الكنيسة  لصيانة  بأعمال  اجلليل،  من  متطوعني 
يعود  والتي  نهاريا،  مدينة  في  املتواجدة  األثرية 

تاريخها إلى القرن السادس ميالدي.
اكتشاف الكنيسة األثرية

في   1964 عام  احلفريات  أجريت  قد 
البلدية  لتخطيط  وفقا  املوقع،  هذا 
آنذاك، لبناء مركز للشبيبة بالقرب من 
املدرسة في وسط املدينة، داخل احلي 
املعروف اليوم باسم حي كاتسنلسون، 
»خربة  باسم  سابقا  ُعرف  والذي 
العثور  احلفريات مت  احلميمة«. خالل 
بالفسيفساء،  مزخرفة  أرضية  على 
أنها  بداية على  الباحثون  اعتقد  وقد 
جزء من مبنى يعود تاريخه إلى الفترة 
البلدية  رئيس  قّرر  حينها  الرومانية. 
آنذاك احلفاظ على الفسيفساء، وبناء 

املركز للشبيبة في موقع بديل.
األثرية  احلفريات  بدأت   ،1972 عام 
مدير  من  مببادرة  املوقع،  في  مجّددا 
قسم  وبإدارة  نهاريا،  في  املتحف 
عن  اجلديدة  احلفريات  كشفت  اآلثار. 
للباحثني  اتضح  حيث  املبنى،  أجزاء 
أنها كنيسة يعود تاريخها إلى الفترة 
احلفريات  استمرت  وقد  البيزنطية. 
ودراسة الكنيسة حتى العام 1976. 

بهدف احلفاظ على الكنيسة، تبّرعت 
الذي  باملبنى  األملانية  »بلفلد«  مدينة 
هذه،  أيامنا  في  بالكنيسة  يحيط 
حيث وصلت إلى البالد عام 1988، 
رممت  التي  »بلفلد«  مدينة  من  بعثة 
جزًء من أرضيات الفسيفساء، مما أدى 
اجلمهور. وقد  لزيارة  املوقع  فتح  إلى 
من  العديد  نهاريا  في  املتحف  أجرى 
شملت زيارة  التي  السياحية  اجلوالت 
الكنيسة. الحقا وبعد عدة سنوات مت 
إغالق املوقع لزيارة السياح، وال يزال 

املبنى مغلقا حتى أيامنا هذه.
بازيليكا  عن  عبارة  الكنيسة  مبنى 
مترا   28 طولها  الشكل،  مستطيلة 
يتوّسطها  مترا،   17 قرابة  وعرضها 
صّف  كل  وفي  األعمدة،  من  صّفان 
على  العثور  مّت  كذلك  أعمدة.  ستة 
الكاهن  تذكر  اليونانية  باللغة  كتابة 
»ليئونطس« وأبناء عائلته. كما عثر 
آخر  اسم  على  الكتابات  إحدى  في 
األسقف  اسم  أنه  الباحثون  افترض 
كان  الذي  أرخيبيسكوباس«  »يوان 
أسقف مدينة صور عام 555 ميالدي.

امللون  بالفسيفساء  زخرفت  فقد  األرضية  أما 
من  84 رسمة  من  أكثر  أيامنا  حتى  تبقى  حيث 
الطيور  أو  النباتات  تشمل رسمات  الفسيفساء، 

أو احليوانات املختلفة. 
الكنيسة اليوم

سنوات،  عشر  من  أكثر  قبل  الكنيسة  إغالق 
وحفظ  بالصيانة  التدهور  من  حال  إلى  أدى 
قامت  األخيرة،  األسابيع  خالل  الفسيفساء. 
مجموعة من املتطّوعني من الشمال مببادرة تهدف 

مع  بالتعاون  وصيانتها  الكنيسة  ترميم  إلى 
أرضية  تنظيف  بأعمال  قاموا  فقد  اآلثار.  سلطة 
الكنيسة وإزالة النباتات الزائدة، وتنظيف اجلدران 
املتطوعني  مجموعة  تشمل  للكنيسة.  الداخلية 
مرشدين سياحني أو طالب مدارس ورجال أعمال 

التعاونية  القرى  أبناء  من  جميعهم  متقاعدين، 
متّكنت  )الكيبوتس واملوشاف(، حيث  اجلليل  في 
أعمال  إلجراء  البلدية  تأييد  تلّقي  من  املجموعة 

الصيانة احلالية.
األثري  املوقع  أو  الوحيدة  الكنيسة  تلك  ليست 
الصيانة  إلى  ماّسة  بحاجة  بالدنا،  في  الوحيد 
في  الظاهرة  تلك  مالحظة  ميكننا  إذ  والترميم، 
تقوم  ان  أمل  على  نحن  املواقع.  من  العديد 
السلطات املسؤولة برعاية مواقع التراث هذه من 

أجل احلفاظ عليها لألجيال القادمة.
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سبعون يوما على فراقك يا أبي، ومع األيام أدركت 
البيت،  من  حنانك  وغياب  املفجع  رحيلك  معنى 
الذي أصبح فارغا من دونك وأدركت أن األب رجل 
ال يتكرر أبًدا، وال ميأل الفراغ بعدك أي أحد ال أخ 
وال حتى ابن. فكنت منبع أمان بليالي العمر، كنت 

الشموخ عند الشّدة والصمود في وجه احملن.
لقد رحلت عني إلى عالم آخر لكنك لم ترحل مني، 
انُتزع مني شيء كبير، مات  وهذا أسوأ رحيل، فبه 
بداخلي شيء، فتمزق قلبي ورويت وسادتي بدموعي 
الغزيرة، وما زال طيفك واقفا أمامي وقفة الواثق كما 

عهدتك.
هذه هي سّنة احلياة أرحام تدفع وأرض تبلع. انتقلت 
بل  تنهد،  حزن وال  آخر حيث ال وجع وال  عالم  إلى 

حياة ال نهاية لها. 
مسعود أبو خضرة، مشوار حياة وسيرة عطاء...

ابتدأ والدي مشوار حياته في الناصرة مبساعدة جّدي 
الروم.  حارة  في  صغير  حانوت  في  مبكرة  سٍن  في 
وتعّلم مهنة النجارة لدى األستاذ الطيب الذكر توفيق 
األسعد )أبو رمزي( وكان أبي طالبا بارعا في تعلمه 
النجارة في أوقات فراغه. وكم أحببت  املهنة، فزاول 
أكثر. وما  للتجارة  مّياال  كان  لكنه  آنذاك،  مرافقته 
بني النجارة والتجارة انتقل عام 1956 من الناصرة 
في  شقحة  جورج  لدى  هناك  عمل  حيث  حيفا  إلى 

شارع امللوك )العتسمؤوت(.. 
في العام 1960 تزوج واستقر نهائيا في مدينة حيفا، 
وتابع عمله لدى عائلة الشقحة حتى العام 1970. 
وفي أول فرصة سانحة له اشترى حانوته الذي قضى 
بقية عمره مستقال فيه، ولست أبالغ إن قلت إن تلك 
البقالة في شارع أللنبي، باتت معلما من معالم حيفا 

بيافطته وقد كتب عليها »بقالة مسعود«.
يجدر بالذكر أنه وإن خرج من الناصرة لكن الناصرة لم 
تخرج منه يوما! فكنت تراه يتأثر بكل زبون نصراوي 

يدخل دكانه يحمل رائحة الناصرة معه.
لم يتعلم أبي في املعاهد العليا لكنه تعلم في مدرسة 
اطالعه،  سعة  وعلى  نفسه  على  فاعتمد  احلياة، 
وكان  والتجربة.  واخلبرة  والثقافة  املعرفة  فاكتسب 
جبينه  بعرق  عائلته  أعال  النفس  عزيز  عصاميا 
وكرامة نفسه. عاش متواضعا إلميانه أن التواضع من 
سمات الواثق بنفسه، وعرف بجملته املشهورة »الفقر 

حشمة«.
لقد ارتاد الزبائن البقالة من جميع أنحاء البالد، من 
املوّدة  شعور  يحملون  القدس،  حتى  اجلوالن  هضبة 
له، وذلك ألمانته وجودة بضاعته، ولسبب  والتقدير 
آخر ال يقّل أهمية، ليتجاذب الزبائن أطراف احلديث 
مع صاحب البقالة. القارئ املطّلع املثّقف املدرك الذي 
أصبحت  حتى  أخرى.  أو  ثقافية  معلومة  تفوته  ال 
أبي  يكن  لم  املدينة.  في  اخلاّلن  التقاء  نقطة  بقالته 
مجرد قارئ عادي، بل كان يقرأ عن ظهر قلب، فيمرر 
بصره وبصيرته على كل حرف وكل كلمة، وكل تفصيل 
في اخلبر، فيجري له مسحا مفصال وشامال من الوريد 

للوريد.
إذا قرأ في اجلريدة خبرا أو  أنه  ومن طرائفه اجلميلة 
كان  عائلته،  تاريخ  أو  الزبائن  أحد  تخص  مقالة، 
الزبون، فيقّدم له  يحتفظ بها عنده حتى يأتيه ذاك 
اجلريدة مفتوحة على الصفحة ويقول له: خذ اقرأ هنا 

مقالة تخصك.
جميع  على  الناس،  بني  واإلخاء  باحملبة  أبي  آمن 
الدينية  الثقافات  على  منفتحا  وكان  انتماءاتهم. 

وكان  منه  آيات  وحفظ  الكرمي،  القرآن  فقرأ  أيضا 
يستشهد بها عند احلاجة.

الله، وخدم جميع  اإلنسان مخلوقا على صورة  أحّب 
زبائنه من كل طبقات املجتمع بأمانة واحترام، وسهر 
الليالي في سبيل إجناح عمله، غير مبال ملظاهر البذخ 
لطيفا،  أصيال،  كرميا،  فعاش  واأللقاب.  املجتمعية 
ومتواضعا بال حدود. زرع الصدق فجنى الثقة، زرع 
اخلير فجنى األصدقاء، زرع التواضع فجنى العظمة، 
زرع املثابرة فجنى الرضى وزرع العمل فجنى النجاح.

ومن باب وراء كل رجل عظيم امرأة، فقد كانت أمي 
رفيقة درب وسندا لوالدي في مسيرة حياته. وجنحت 
في  ألبي  بيت، ومساِعدة  كربة  عملها  بني  بالتوفيق 
في  جانبه  إلى  وكانت  العسر،  في  وآزرته  دكانه، 

السّراء والضّراء حتى أخر يوم في حياته. 
في 13.09.17 احتفلنا بعيد ميالد أبي كما اعتدنا 
كل سنة في مثل هذا اليوم – يصادف عيد الصليب 
– جلست يومها إلى جانبه وحتدثنا وابتسمت له لكن 
قلبي كان حزينا ألني شعرت بشدة مرضه وأمله إذ كان 

يصارع املرض بصمت.
وفي اليوم التالي نقلناه إلى املستشفى لتلقي العالج 
وتخفيف أمله لكن ال طاقة لنا في مواجهة قضاء الله، 
فبعد أيام قليلة، في صباح يوم األحد 17.09.17 

أخذ الله وديعته وأغمض أبي عينيه إلى األبد.
ُفجع محبوك بخبر وفاتك الصادم ونزل اخلبر كالصاعقة 
الكنيسة  قاعة  إلى  يتوافدون  وبدأوا  اجلميع.  على 
لدرجة  ملشاركتنا مصابنا وحزنهم ودموعهم تسبقهم. 
شعرت أنني أنا أعزي أحباءك وأصدقاءك برحيلك، 

ما زادني فخرا واعتزازا بك يا أبي.
قيل الكثير بحقك يا أبي في بيت العزاء وأكثر ما 
ذكر عنك أنك كنت تاجرا مثقفا. فأعادوني بذاكرتي 
بجريدة  آتيك  أن  مني  تطلب  كنت  حني  إلى صغري 
األنباء واالحتاد آنذاك.. ومطالعتك الكتب وقراءتك 
فتتزود  والعبرية  العربية  للصحف  واملتميزة  اليومية 
كان من  كائنا من  لتناقش وحتاور  املعرفية  بالذخيرة 

أهل القلم واألدب.
حتى قال أحد هؤالء الُكتاب مستغربا : إنك متابع 
مثقف  ومحاور  األدبية  ونشاطاتي  كتاباتي  لكل 

وعليم !
من أين تأتي بكل هذا الوقت للقراءة ؟ 

لم يعرف هذا الكاتب أنك يا أبي رجل - وإن بدوت 
متواضعا في مهنتك - لكنك عميق أصيل تسكنك 

روح االنتماء لشعبك ولغتك وأمتك.
بكل  مجتمعك  خسرك  خسرناك..  لقد  أبي  يا  نعم 

أطيافه وطبقاته. 
وأنا، أنا خسارتي فادحة بفقدك، خسرت األب، اجلد، 
الصديق، الداعم، احملب.. لكن أواسي نفسي بأن من 
خّلف ما مات. وأعاهدك أني سأكمل طريقك وسأتابع 
والتواضع  احملبة  بقيم  وخطاك  دربك  على  السير 

والعطاء.
أرقد بسالم يا أبي وليتغمدك الله بفسيح جناته

وليكن ذكرك مؤبدا
ابنك املشتاق دوًما

جوزيف مسعود أبو خضرة
21.11.17

وداعا أبي
 ملسة وفاء 
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ال لبئر 
مزّورة!!!

رشدي املايض

أتدحرج

من ُذرى املِحن

عىل شوك الزّمن

وقتا يتآكل حيطانا عتيقة

***

ال يعرُف

حّتى القليل من بدايات الجنون

***

سألتني: خارج مصّح رامبو

أَأَنا املسلوُب مثل جواز

عىل رصيف الحضارة؟!

رشيًدا يََتسّوُل املطارات.. 

تائها.. بني منزلتني؟!

***

َضياعي حالة انقطاع

ُحُب ثدي، تشتهيِه السُّ

مطرا وجيعا

وكهفا ُمعلّقا يف الفراغ

ال يأوي بنيٌّ إلَْيِه!

***

اللّيُل َيْشهُد...

سِمْعُت الّرياح

تُرّبُت عىل كِتِف العاصفة

الجمة إّياها ِبرياح مارقة...

***

ال أثُق مبَْن يقول

وِء أْمِنَيَتُه... خلَف الضَّ

المل طعنًة نجالء وال مبَْن رفَع السَّ

تتوّسُل الوصوَل

إىل العشاء األخري نجام!

***

باح يشهُد... الصَّ

لن تستحقني جاروشُة الزُّؤان

وأنا أْغسُل بقايا القمح

***

تُراب لن يخوَن

دْهشة العشبِة النَّحيلة

فأنا شاعر يرى زمانَُه

مرّتني بل ثالثا

ألظلَّ صوَت الّتاريخ

إْن سِمْعتني

أتراَءى لَك وحيا ال يوقُظ هدهدا

يف مرايث َفسيحِ البياِض

حتى ال يصل إىل َماِء اليقني

برئا ُمَزّورة...

هاشم ذياب

من اعتاد عىل الرفض.

ذاك األمل.. الذي َزَرَعته..

األحاسيس.. يف أرضه.

ال يفرٌّ من االنذار.. والتهديد.

يعوِّل.. عىل الجّد 

ويعتّد.. لقد كنت

***

سمعت األنفاس متسارعة

يف جوف الليل.

سارت.. إىل بّوابة بالدنا.

ِصُت كّل األخبار.. وقرأت.

فالصمت ثورة العاّمة.. التي 

قضت.

والصمت ِللّه والربق.

صلّيُت أِلوّدعها.. ورحلْْت

***

الشارع سواد.. للموت فراش.

مظاهرة.. سارت بالعرض

كاألمل تنّئ.. ماتت..

زالت.. صاحت

ال.. للتهديد

***

يف سفر القدر.. أنَت كتبت..

ُعدَت..! وقلت

بالدي فارغة.. وأنا الوعد

كاألمل للقفر

***

جّنات كالسّجاد مزخرفة

ما بني النهر والبحر

أسطورة يتناقلها الّرواة

عن )يونس( و )بلقيس(

مهد الناصّية

اآلرامّية.. العربّية

الّسامية باألهل وضيوفنا.

كانت خيامنا.. قصوُرنا

أبواب وأسامء..

األمن فينا..

ساريا يف رشيعة الفاّلحني

كالبنيان كاملنارة والنار

***

زرعُت بذوري

دبكُت الدبكة لآلَخر والسعادة

للعيون الحور، لالبتسامات 

للكيف

ونظم الشعر

غّنيُت أهواك..

للّضيف.. لألهل.. للجميع

ومل نخضع

 حيفا

إشاراُت مرور
أنور سابا

طفٌل.. ليس أقلُّ وال أكرثُ.

يقُف عىل املفرتقاِت

كإشارة مروٍر ألقداِم العابرين.

ُر دموُعُه ينابغ الغمِر يبيك فتفجَّ

كطوفاٍن ال خالَص لنوحٍ منه. 

***

ُيلملُم ِقَطَع نقوٍد يضُعها

يف أفواِه أفراد عائِلِتِه

علَّ كاروُن يعرُبُ وادي ظل املوِت

ويحملُُهم إىل شيول لريتاحوا ُهناك.

 ***

ال مدفَن لهم ُهنا، لشواِهَد للذكرى

أشالء مبعرثٌة كإشارات مرور

مل يرتُك املوُت لهم ماضيا حارضاً

أو حتى صوراً.. تبّخروا

بالفراِغ كامِء الرباكني.

*** 

 يكرِسُ كاروُن مجدافا عّباَرة املوِت

يرُصُخ يف وجوِه املتفرجنَي

»لن يعرُبوا من ُهنا، لن يعرُبوا..

ال مكاَن لهم يف الهاوَيِة، ادفنوهم

أنُتم، عنَدكُم، هناك يف ضامئِِر القتلَِة«.

 ***

ذاَت يوٍم ستتجمُع أشالؤُهم

وتحفُر أصاِبُعُهم عىل الشواِهِد

هويَتُهْم، تاريَخ ميالِدِهْم، 

أسامَء عوائِلِهم، موِطَنُهْم، أرَضُهْم، 

أسامَء قراُهْم، أياَم فرِحهم وتواريَخ 

تفجريِِهْم.

 ***

تخُرُج مادوزا من األساطريِ

يايلَّ ساخرًة من هذا املشهِد الرسَّ

تَتلّوى أفاعي َشعرِها بَشَغٍف

ُق داِخَل العيوِن تحدَّ

ُر القلوُب. فتتحجَّ

ويُفَتُح ستاٌر عن مشهٍد جديد.

أضواء.. للغناء والغرباء

H a i f a net

www.haifanet.co.il
ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو
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تزامنا مع يوم الطفل العاملي الذي يصادف غدا االثنني 

تقرير  عن  األوالد  ألمان  “بطريم”  مؤسسة  تكشفت 

اصابات االوالد يف البالد لعام 2017، وذلك خالل انعقاد 

الكنسيت  عضو  برئاسة  الطفل  حقوق  لجنة  جلسة 

يفعات ساسا بيطون، حيث سيكشف التقرير معطيات 

بتحسني  بعد  تنجح  مل  ارسائيل  دولة  أن  اىل  تشري 

بدول  مقارنة  السابقة  السنوات  مدار  عىل  مكانتها 

اخرى عضوة يف الـ OECD فيام يتعلق بوفيات االوالد 

جراء الحوادث.

ملنع  »النضال  ان  غدا  سيعرض  الذي  التقرير  يف  وجاء 

حوادث الطرق قد أخفق بإنقاذ حياة االوالد العرب كام 

ان االوالد يف املجتمع العرب واملجتمع اليهودي املتدين 

معرضون لخطر املوت بشكل متزايد نتيجة االصابات”.

رصد  تم  عاما   15 وملدة  أنه  التقرير  يشري  هذا  مع 

%46 بوفيات االوالد نتيجة  انخفاض ملموس بحوايل 

االصابات غري املتعمدة وانخفاض بحوايل %26 بنسبة 

عالج أوالد تعرضوا لإلصابة.

 2017 لعام  لألمة  “بطريم”  مؤسسة  تقرير  ان  يذكر 

تقرير  هو  التوايل  عىل  السادسة  للمرة  ينرش  والذي 

خاص يعرض ملخصا لصورة الوضع مبوضوع اصابات 

مجاالت  ويفّصل  عامة،  والوفيات  البالد  يف  االوالد 

االصابة التي يجب تحسينها وتطوير املرافق مبوضوع 

امان االوالد.

مصادر  من  املعطيات  معالجة  عىل  التقرير  ويستند 

مختلفة منها مجمع معطيات االصابات التابع ملؤسسة 

معطيات  مجمع  املركزية،  االحصاء  دائرة  “بطريم”، 

الطوارئ  غرف  معطيات  الصحة،  لوزارة  التابع  العالج 

املعطيات  مع  مقارنتها  بهدف  أخرى  عاملية  ومعطيات 

يف البالد.

كام يتطرق التقرير اىل النقاط التالية:

معدل الوفيات جراء التعرض إلصابات غير متعمدة في 
في  العام  الوفيات  نسبة  متوسط  من  بقليل  اعلى  البالد 
دول الـ OECD واعلى بشكل ملحوظ من معدل الوفيات 

في 6 دول التي يعتبر معدل وفياتها منخفض.
الدول التي شهدت انخفاضا حادا في معدل الوفيات على 
البرتغال،  كوريا،  جنوب  استونيا،  هي  السنوات  مدار 
انه  التقرير  جمهورية التفيا ولوكسمبورغ. حيث يشير 
قد  فإنها  الوفيات  في  مماثال  انخفاضا  البالد  لو شهدت 
اليوم  نشهدها  التي  الفعلية  الوفاة  معدالت  نصف  تبلغ 
األقل  االحتمال  ذات  الدول  في  الوفاة  معدالت  لتعادل 

للوفاة جراء التعرض لإلصابة. 
لالنخفاض  مماثل  البالد  في  الوفيات  عدد  انخفاض 
المتوسط في دول الـ OECD بما معناه ان االنخفاض 
في البالد بمعدل وفيات االوالد جراء الحوادث وصل الى 
في  المتوسط  لالنخفاض  مماثلة  بنسبة   55% حوالي 
نسبة  حيث  من   ،OECD الـ  دول  في  الوفيات  معدل 
االنخفاض العام ومن حيث وتيرة االنخفاض في فترات 

مختلفة.
سنوات   4 جيل  حتى  االطفال  ان  اىل  التقرير  ويشري 

اكرث  هم  عاما   15-17 أعامرهم  يبلغ  الذي  والفتيان 

املصابني جراء الحوادث عىل النحو التايل

االطفال  هي  اصابة  نسبة  اكرب  صاحبة  الجيل  فئة 

أنه  حيث  عاما،   15-17 بني  وما  سنوات   4-0 بني  ما 

طفيف  انخفاض  هناك  فان  الفتيان  بفئة  ومقارنة 

مدار  وعىل  انه  حني  يف  والرضع،  االطفال  فئة  بني 

 17-15 أجيال  لفئة  ملحوظ  انخفاض  هناك  السنوات 

عاما بحوايل )%64 باملعدل( مقارنة بانخفاض طفيف 

4 سنوات  0 اىل  فقط يف فئة أجيال األطفال من جيل 

بحوايل )28%(

الفتيان  وأما  البيت  أكرث يف  والرضع يصابون  االطفال 

الولد فيكون  ازداد جيل  الطرقات، وكلام  فيصابون يف 

معرضا لإلصابة بشكل اقل يف البيت وبشكل أكرب يف 

الطرقات او يف الحيز العام.

الذكور يصابون اكرث يف شتى املجاالت

االصابة  لخطر  معرضون  الجنوب  يف  البدو  االوالد 

بشكل كبري

اعىل  هو  االصابة  نتيجة  البدو  االوالد  وفاة  احتامل 

البلدات  يف  االوالد  مبجمل  مقارنة  ضعفني  بحوايل 

هي  البدو  االوالد  ان  التقرير  اعترب  حني  يف  العربية. 

الفئة االكرث عرضة لخطر املوت نتيجة االصابة.

املجتمع  يف  االوالد  مجمل   5/1 ميثلون  البدو  االوالد 

يف  الوفيات  من  نصيبهم  ولكن  البالد  يف  العرب 

املجتمع العرب يصل لحوايل الـ 3/1.

اكرث  يصابون  الجنوب  يف  البدوية  البلدات  يف  االوالد 

يف البيت وساحته واالوالد يف البلدات العربية االخرى 

وفيات  نسبة  ان  حيث  طرق  حوادث  جراء  يصابون 

يف  االصابات  نتيجة  بارزة  البدوية  البلدات  يف  األوالد 

البيت وساحته، بينام لدى التجمعات السكانية العربية 

األخرى هناك وفيات اكرث نتيجة االصابة يف الطرقات.

الطرق  حوادث  بسبب  اكرث  ميوتون  البالد  يف  االوالد 

ويصلون للعالج يف املستشفيات نتيجة السقوط:

لوفيات االطفال،  املسبب االسايس  الطرق هي  حوادث 

مسببات  هي  والجروح  الصدمات  السقوط،  بينام 

االصابة االكرث شيوعا واملسببة لتوجه املصابني لغرف 

الطوارئ لتلقي العالج.

يعترب الدهس اىل الوراء يف ساحات املنزل املسبب األول 

االسباب  واما  االطفال.  لوفيات  للوفاة واالكرث شيوعا 

االختناق،  فهي  البيت  يف  للوفيات  االخرى  الشائعة 

الحروق / التسمم )نتيجة حريق( والغرق والسقوط.

االصابة  نتيجة  للعالج  الشائع  املسبب  السقوط  يعترب 

حريق  الحروق/  نتيجة  االصابة  وبعدها  البيت  يف 

ورضبات/ صدمات.

الحيز  يف  حدثت  الغرق  نتيجة  الوفاة  حوادث  غالبية 

العام

حوادث  نتيجة  االوالد  وفيات  يف  ملموس  انخفاض 

الطرق مقارنة بحوادث املنزل، حيث ان االنخفاض يف 

الوفيات نتيجة حوادث الطرق عند االطفال وصل تقريبا 

نتيجة  االوالد  وفيات  يف  االنخفاض  بينام   53% اىل 

حوادث يف املنزل وصل اىل 36%.

البلدات  هي  البالد  يف  وفيات  معدل  أعىل  ذات  البلدات 

العربية، وخاصة يف منطقة الجنوب

اكرب  صاحبة  هي  الجنوب  منطقة  يف  البدوية  البلدات 

نسب وفيات لألوالد، حيث ان جميع البلدات ذات نسب 

من  كانت  البالد  يف  العام  املعدل  عن  املرتفعة  الوفيات 

نصيب البلدات العربية، مع نسبة بارزة وسلبية للبلدات 

العربية يف الجنوب.

انخفضت ضعفني مقارنة  اليهود  االوالد  نسبة وفيات 

كان  عاما  الـ15  مدار  فعىل  العرب  االوالد  بوفيات 

االوالد  عند  الحوادث  نتيجة  الوفيات  يف  االنخفاض 

الحاصل  االنخفاض  عن  مضاعفا  انخفاضا  اليهود 

لليهود   60% بحوايل  )انخفاض  العرب  االوالد  لدى 

وانخفاض بحوايل %31 عند االوالد العرب(

النضال ملنع حوادث الطرق نجح بخفض وفيات االوالد 

ان  حيث  العرب  االوالد  بإنقاذ  أخفق  ولكنه  اليهود 

االنخفاض يف الوفيات جراء حوادث الطرق لدى االوالد 

أكرث  )اي  العرب  باألوالد  مقارنة  اكرث  مالحظ  اليهود 

بـ 2.7(، بينام االنخفاض يف الوفيات نتيجة اصابات 

البيت مشابه يف كال املجتمعني العرب واليهودي عىل 

الوفيات  نسب  يف  الكبرية  الفجوة  وتعود  سواء.  حد 

عند االوالد من املجتمع اليهودي مقارنة باألوالد العرب 

الوفيات  يف  السنوات  مدار  عىل  الحاد  االنخفاض  اىل 

اليهود  نتيجة حوادث الطرق من السيارات لدى االوالد 

عىل  يذكر  تغيري  وجود  بعدم  مقارنة   )77%( بحوايل 

لدى  الوفيات  فئة  نفس  يف  السابقة  السنوات  مدار 

االوالد العرب.

الحوادث  اقل جراء  العربية ميوتون  البلدات  االوالد يف 

من  الوفيات  نسبة  الطرق-  حوادث  يف  واكرث  البيتية 

بنسبة  مقارنة  اقل  العربية  البلدات  يف  البيت  حوادث 

الوفيات يف البلدات اليهودية واملختلطة.

انخفاضا  حيفا  ومنطقة  الجنوب  منطقة  تشهد  مل 

وكبري  ملحوظ  بانخفاض  مقارنة  االوالد،  وفيات  يف 

االربع  خالل  لوحظ  حيث  واملركز  الشامل  منطقة  يف 

وفيات  يف  ملحوظ  انخفاض  وجود  املاضية  سنوات 

املجتمعني  كال  يف  واملركز-  الشامل  لواء  يف  االوالد 

اليهودي والعرب، مقارنة مبناطق الجنوب وحيفا التي 

مل تشهد اي تغيري.

لألوالد  وفيات  نسبة  اكرب  صاحبة  العربية  البلدات   7

الشامل(،  )لواء  وعرابة  طمرة  هم:  االصابات  نتيجة 

لواء  يف  عربية  بلدات  واربع  املركز(  )لواء  الطيبة 

الجنوب وهم حورة، كسيفة، رهط وتل السبع.

عىل  الحوادث  جراء  االوالد  لوفيات  ملموس  انخفاض 

السنوات  وبني  انه  حيث  املاضية  سنة  الـ15  مدار 

يف  وحاد  ملحوظ  انخفاض  تسجيل  تم   2014-2000

 46% بحوايل  املتعمدة  غري  االصابات  نتيجة  الوفيات 

نتيجة  العالج  حاالت  مبعدل   26% بحوايل  وانخفاض 

االصابة.

السنوات  بني  ايضا  استمر  الوفيات  يف  االنخفاض 

2016-2014 حيث ان معدل انخفاض الوفيات منذ عام 

2014 وحتى نهاية عام 2016 وصلت نسبته اىل 8%.

االنخفاض يف وفيات االوالد جراء الحوادث اكرب بـ 1.5 

من انخفاض وفيات االوالد جراء االمراض

)من  بيطون  ساسا  يفعات  الكنيست  عضو  وقالت 

حزب كوالنو( رئيسة لجنة حقوق الطفل خالل الجلسة 

وعىل  املعقول  غري  من  »انه  التقرير  هذا  عىل  تعقيبا 

مدار العام أن تفقد دولة ارسائيل مبا يعادل 120 ضحية 

الوطنية  الخطة  ان  الحوادث.  نتيجة  االصابة  بسبب 

حيز  اىل  دخولها  عن  أعلنا  والتي  الطرق  عىل  لألمان 

التنفيذ يف شهر آذار مارس املايض تتمحور حول نقاط 

مع  »بطريم”  مؤسسة  تقرير  اليها  اشار  التي  الضعف 

التطرق اىل املميزات الخاصة لكل منطقة وفئة سكانية 

دولة  ان  غريها.  من  أكرث  واصابات  حوادث  تشهد 

ارسائيل يجب ان ال تسمح لنفسها ان تصل ملعدل دول 

OECD بكل ما يتعلق إلصابات ووفيات األوالد يف  الـ 

املنزل وخارجه. يتوجب عىل الدولة ان تكون سباقة يف 

أوالدها وان تكون مثاال يحتذى به  الحفاظ عىل حياة 

لسائر دول العامل«.  

DF- ماركة االكسسوارات العاملية

DIAMONFIRE تقدم عرض المع- عقد 

فضة سرتلينغ كاليس هدية عىل كل رشوة 

ب350- ش.ج

تشعر  أن  أمرأة  لكل  يحق  أنه  تؤمن   DF-DIAMONFIRE ماركة 

16.11- التواريخ  بني  مميز  عرض  تقدم  ولذلك،  متألقة  بانها 

30.11.2017

عقد فضة سرتلينج كاليس عىل كل رشوة مببلغ 350 ش.ج

 JACKIE وشبكة DIAMONFIRE-DF العرض ساٍر يف شبكة *

O يف البالد 

* يحق للشبكة ايقاف العرض يف أي وقت 

لقامئة الفروع الكاملة: 

/http://dfisrael.co.il/   http://www.jackie-o.co.il 

 

التوقيع عىل إتفاق أجور جامعي 

يف معهد فينجيت للرياضة 

اإلتفاق سيضمن حقوق العاّمل واملوظفني يف ظل 

تحويله ملؤسسة حكومية واعتباره معهدا قوميا 

لالمتياز يف الرياضة 

املعهد  واملوظفني يف  العامل  فينجيت وممثلو  معهد  وإدارة  الهستدروت  وّقعت 

امس األحد عىل اتفاق جامعي جديد، بعد سلسلة مفاوضات مكثفة، يتم مبوجبه 

تنظيم حقوق العامل يف ظل مأسسة هذا املعهد واعتباره »معهدا قوميا لالمتياز 

العمل  وسيستمر  قانونية.  ملؤسسة  املعهد  تحويل  من  وكجزء  الرياضة«  يف 

عامل   150 تطبيقه  وسيشمل  سنوات  خمس  ملدة  الجديد  الجامعي  باالتفاق 

وموظف يف املعهد. وقد شارك يف حفل التوقيع كل من رئيس الهستدروت آيف 

الهستدروت  لواء  ومدير  أموتس  باخار  فينجيت  معهد  عام  ومدير  نيسانكورن 

يف منطقة نتانيا موشيه ساميا. كام حرض حفل توقيع االتفاق الجديد كل من 

رئيس لجنة العاملني يف املعهد نوعام عمري ومدير عام الوحدة اإلقتصادية يف 

الهستدروت شاي بريان وشخصيات أخرى. 

العامل  دائرة  توسيع  تتضمن  سارة  برشى  طّياته  يف  الجديد  االتفاق  ويحمل 

تم  والذين  إضايف  عامل  مبئة  الجديد  لالتفاق  سينضمون  الذين  واملوظفني 

االتفاق بني جميع  تم  اتفاقيات عمل خاصة، حيث  اآلن بحسب  تشغيلهم حتى 

األطراف عىل ان ال يتم استبدال أيا من العامل او املوظفني الذين ينهون عملهم يف 

املعهد بعامل وموظفني جدد من الخارج يف خطوة للحفاظ عىل القوة العاملية 

داخل املعهد وتفاديا لرشوط عمل مجحفة بحق العامل. 

ويتضمن االتفاق ايضا تنظيم عالوات االجور التي يتقاضاها العامل املستحقني 

االتفاق،  %12 طيلة سنوات رسيان مفعول  املعهد والتي ستصل اىل نسبة  يف 

فيام تتضمن التفاهامت التي تم التوصل اليها ضمن االتفاق املذكور عىل التزام 

نسبة  قضية  حول  مشرتكة  صيغة  اىل  للوصول  التفاوض  باستمرار  األطراف 

امليزانية التي ستحدد لدعم أجور العامل وبناء منظومة أجور جديدة خالل عام 

واحد من توقيع االتفاق الجامعي املذكور. 

العام  القطاع  يف  اإلطار  التفاقية  فينجيت  معهد  فسينضم  االتفاق  هذا  ووفق 

2016 بني رئيس الهستدروت آيف نيسانكورن  التوقيع عليه عام  بحسب ما تم 

وبني وزير املالية موشيه كحلون. وبحسب بند القانون هذا، فان عامل وموظفي 

املعهد سيستحقون عالوات أجور وفق ما تتضمنه اتفاقية اإلطار املذكورة. إضافة 

اىل هذا سيمنح العامل واملوظفني يف املعهد والذين سيشملهم االتفاق الجامعي 

بأثر  العالوات  هذه  كافة  عىل  سيحصلون  حيث  خاصة،  أجور  عالوات  الجديد 

تراجعي مبا يتناسب مع مراحل تطبيق اتفاقية اإلطار. 

سيشملهم  الذين  العامل  كافة  ان  الجديدة  األجور  اتفاقية  بنود  أحد  ويتضمن 

االتفاق سيحصلون عىل مستحقات لصناديق االستكامل ستدفع لهم منذ تاريخ 

بدء عملهم يف املعهد بحيث سيتم رفع هذه املستحقات بشكل تدريجي من قبل 

املشغل طيلة فرتة االتفاق اىل ان تصل للنسبة العليا اي %7.5 من مجمل األجر 

للعامل.

االتفاق  هذا  عىل  التوقيع  مع  تزامنا  نيسانكورن  آيف  الهستدروت  رئيس  وقال 

ان« االتفاق الجديد يأيت بعد عملية معقدة تحمل ما فيه الكفاية من املسؤولية 

والذي قادته االطراف املتفاوضة من أجل تعزيز مكانة العامل يف املعهد وضامن 

صموده يف ظل التغريات الهامة يف منوذج عمله. ان االتفاق يحمل يف طياته 

تغيريا هاما يف رشوط العمل وميكن اعتباره نقطة انطالق جيدة جدا الستمرار 

التباحث بني الطرفني من أجل التوصل ملنظومة أجور جديدة. ان الفكرة الكامنة 

استثامر  اىل  تستند  ان  يجب  ارسائيل  يف  املمتازة  للرياضة  القومي  البيت  وراء 

مالئم يف املورد األمثن وهو رأس املال البرشي«.

التوصل اىل  الكنيست مريي ريغيف  الثقافة والرياضة عضو  كام باركت وزيرة 

هذا االتفاق معتربة اياه خطوة ايجابية اخرى تأيت بعد تحويل معهد فينجيت اىل 

قرية أوليمبية مشرية اىل ان هذا االتفاق هو نتيجة حتمية لسن قانون فينجيت 

املعهد  خاصة  الدولة  يف  الرياضيني  لتأهيل  كمعهد  املعهد  مكانة  حدد  والذي 

يستحق ايضا عامل وموظفني ممتازين. 

أما أموتس بخار املدير العام ملعهد فينجيت فأعرب عن رسوره من توقيع االتفاق 

مشريا اىل ان عامل وموظفي املعهد هم السند االهم واألبرز يف ظل التغيريات 

الهامة التي مير بها املعهد لتحويله ملؤسسة حكومية عام 2018 وان هذا االتفاق 

للمعهد وسط استثامر يف  املرجوة  التطويرية  الخطة  التحرك نحو  سيمكّن من 

ان  اىل  مشريا  عامليا  املتقدمة  املعاهد  من  املعهد  ستجعل  والتي  التحتية  البنى 

عىل  االيجابية  بآثاره  وسيلقي  للعامل  اقتصادي  أمان  سيمنحان  االمران  هذان 

الرياضيني.

أما رئيس لجنة العاملني يف املعهد نوعام عمري فبارك بدوره توقيع االتفاق بعد 

5 سنوات من املباحثات مشريا اىل ان االتفاق سيحسن رشوط العمل وسيضيف 

للطرفني  وملزمة  هامة  خطوة  هو  االتفاق  نجاح  ان  مؤكدا  جدد  عامل  بضمنه 

برضورة استمرار التفاوض لتطبيق املرحلة الثانية تشمل االتفاق عىل منظومة 

االتفاق وعىل  لتوقيع  التي شاركت وعملت  أجور جديدة وشكر جميع األطراف 

مراحل  كافة  رافقوا  الذين  الهستدروت  ورئيس  الهستدروت  طواقم  رأسهم 

املباحثات.

متحف الفن اإلسالمي يقّدم:

تبادل املواد: ُهويّة رشقّية وعربّية بتصميم 

)Metabolism( شباّب ُمعاص

أمني املعرض: يوفال ساعر وأوريل عمرامي

معهد شنكار لتوثيق ودراسة التصميم يف 

إرسائيل 8.12.17 – 7.4.18

السنوات  يف  اإلرسائييل  املجتمع  عىل  متّر  التي  التغيريات  تنعكس  كيف 

األخرية يف عدة مضامني ومسائل وجودية بالفن والتصميم؟ هذا السؤال 

الذي حاول املعرض أن يجيب عليه، متناواًل عدة موضوعات تقض مضاجع 

باالزدياد  آخًذا  عدًدا  األخرية  السنوات  الذي يشهد يف  اإلرسائييل،  املجتمع 

من املصممني الذين تأثروا بالتغيريات املذكورة، التي تناولت أسئلة وجودية 

تُعنى باالنتامء، الُهويّة، الجذور واألصول، الجنس، القومية، واملزيد. 

البارزة واملهيمنة التي تتناولها أعامل هؤالء املصممني  إحدى املوضوعات 

أو  األوروبّية  بالثقافة  مقارنًة  ذلك  كان  إن  الرشقّية،  الُهويّة  مسألة  هي 

البحر  )حوض  متوسطية«  »ثقافة  املحتلن  باسمها  أو   – العربّية  الثقافة 

املتوسط( أو »ثقافة رشق أوسطية«، وأيًا كان هذا االسم، فإن آثار وميزات 

هذه  معامل  يف  واضحة  العربية  الرومانسية 

التصاميم، إن كان عرب استخدام الخطوط العربية 

رسائل  جاملّيتها  جانب  اىل  أحيانًا  تعكس  والتي 

متمردة تخرج عن إطار املقبول يف الخطاب العام 

السائد يف إرسائيل.

يعرض متحف الفن اإلسالمي بدًءا من شهر كانون 

املواد:  »تبادل  معرض  املقبل،  ديسمرب   / الثاين 

ُمعاص«.  شباّب  بتصميم  وعربّية  رشقّية  ُهويّة 

يستعرض املعرض املُقام مببادرة من معهد شنكار 

مختارات  إرسائيل،  يف  التصميم  ودراسة  لتوثيق 

العالقات  تتناول  شباب  مصممني  أعامل  من 

والغرب،  الرشق  بني  والجاملية  الثقافية  التبادلية 

بني  وأوروبا،  إرسائيل  بني  واليهود،  العرب  بني 

الرشق األوسط وإرسائيل، وبطبيعة الحال العالقة 

التبادلية بني اللغتني العربّية والعربيّة.

من  واسًعا  مجااًل  تستخدم  املعروضة  األعامل 

مجاالت  من  التكنولوجية  واملنصات  األدوات 

والكثري  األقمشة وغريها،  املوضة،  املريئ،  اإلعالم 

القامش وحتى  اىل  الورق  املتنّوعة من  املواد  من 

املعادن. كام أن أعامل الفنانني املعروضة تعكس 

الفنانني الواسعة عرب تزيني الجسد،  وجهة نظر 

العائلة والبيت، البيئة السكنية، وترتبط بالجذور، 

الشعب، والقومية التي ينتمي اليها الفنان والتي 

الخاصة ومفهومه  يرمي اىل عرض وجهة نظره 

الخاص لها.

بني األعامل تجدون: 

جبارين.  وهالل  حداد  ألوهاد  غرب«   – “عرب 

حوار بني صديقني، عرب يهودي وعرب ُمسلم، 

بالرموز  املثقلة  واألغراض  القصرية  والنصوص  املمثلة  بالصور  ينعكس 

عرب  والطائفية.  الجينية  االجتامعية،  السياسية،  القومية،  والتشبيهات 

عملهام يتحّول الحوار اىل كتاب يلخص أربع أعوام من الصداقة.

عمل أمري تسوبل »نجهب« يتناول محاولته لرتجمة »البالبل« اىل العربية 

تسوبل  ينتج  واملاديّة.  والشكلية  اللغوية  ومقوماتها  عناصها  بشتى 

»بلبل« أو »خذروف« أيقويّن تستبدل فيه األحرف נגה״פ العربية بأخواتها 

العربية، وبهذا يحاول تناول التوتر الثقايف الكامن فيها عرب االنتقال من 

وجهة النظر اإلرسائيلية اىل الفلسطينية. بينام يستخدم »بلبال« آخر نقش 

العربسك العرب ويذكر بالعنرص الخامس، كناية بأسس اإلسالم الخمس.

تعرض هزار غرابيل »خطة نسيج« وهي مجموعة من الحطّات )كوفّيات( 

تحاول  أحمر.  يدوي  بنسيج  ومزكرشة  بالحرير  املطبوعة  والجلبيات 

املجموعة تقديم تفسريًا جديًدا منعًشا للحطّة )كوفّية( اإلسالمية التقليدية 

املرتبطة بالعامل الذكوري، وبهذا هي تجعلها منالية ومتاحة للعامل النسايّئ.

أدوات  ثالثة  يشمل  الذي  تدههار  هدار  عمل  هو  كهربايئ«  “عربسك 

كهربائية – جسم إنارة )ضوء(، مروحية سقفية، ومنظومة سامعات – 

تم تصميمها جميعا بإيحاء والهام من الفن اإلسالمي، إنه نوع من الرتجمة 

ثالثية األبعاد املعاصة للعربسك التقليدي.

»سمري  الشعبية  للقصة  مرسومة  قّصة  تعرض  سنري  نوعا  الرّسامة 

التي  القصة  حظيت  ساندريال.  لقصة  اليهودية  املغربية  النسخة  رميدة«، 

جديدة  بحياة  السنني،  مر  عىل  لساندريال،  املعروفة  النسخة  مع  تتحاىك 

إنها قصة وقحة وعنيفة وغري  بل  املغربيات،  الحكواتيات  بها من  خاصة 

اعتيادية يف مشهد قصص األمريات.

وأوهاد  جبارين  هالل  تدهار،  هدار  بار،  جلعاد  تسوبال،  أمري  مشاركون: 

حداد، هاليت كوالين، طايل ليفي، لريون اليف طوركنيتش، نوال عرفات، 

نوعا سنري، عادي كارين، ُعمري أفراهام، وشاين دفورا. 

متحف الفن االسالمي شارع بلامح 2القدس تلفون: 02-5661291

www.islamicart.co.il

ساعات دوام املتحف: االثنني-االربعاء: -10:00 15:00 

الخميس: -10:00 19:00 الجمعه والسبت: 10:00 – 14:00

تقرير بطريم لألمة

 15 عاما مرت والدولة مل تنجح بتحسني مكانتها مبوضوع وفيات االوالد 

OECD جراء الحوادث مقارنة مع دول الـ

ارسائيل تحتل املكان الـ22 بني 35 دولة عضوة يف الـ OECDبنسبة وفيات االوالد 

 البلدات العربية صاحبة اكرب نسبة وفيات لألوالد هي طمرة وعرابة يف 

الشامل الطيبة يف املركز وحورة، كسيفة، رهط وتل السبع يف الجنوب
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لمكتب مراقب حسابات في حيفا 
مطلوب مديرة حسابات 

بوظيفة جزئية

مطلوب

cpa12006@hotmail.com الرجاء إرسال سيرة ذاتية إلى ايمييل 

لاليجار 
دار بالكبابير 

شقة ٤ غرف مرممة مطلة على البحر 
تشمل شرفة ومكيف 

كاجلديدة 
لالتصال 0505647741

الدخول 
فوري 

للبيع 

شارع لفونتين
 طابق ارضي حوالي 60م 

2.5 غرف حمام ومطبخ

للتفاصيل
054/4750620 

مع  العرب  املجتمع  يف  العقاري  الرهن  قروض  سوق  فحص  إىل  الدراسة  هذه  تهدف 

التطرق للمشاكل الهيكلية التي يعاين منها املجتمع العرب يف مجال االسكان. ويعتمد 

هذا التحليل عىل قاعدة معطيات تحوي جميع قروض الرهن العقاري التي منحت من قبل 

البنوك بني األعوام 2010-2014.

املجتمع  من  للزبائن  تقدميها  تم  التي  العقاري  الرهن  قروض  نسبة  أّن  املعطيات  وتبنّي 

العرب )%2( منخفظة مقارنًة بنسبتهم من مجمل السكان )%21.4(. وبالنسبة للمدن 

املختلطة مثل القدس وحيفا والرملة، فقد بلغت نسبة قروض الرهن العقاري التي قّدمت 

للزبائن العرب نحو %4 مقارنًة بنسبتهم يف هذه املدن والتي تبلغ نحو 24%.

وتظهر املعطيات كذلك أّن هناك فارق قليل يف الفوائد عىل القروض العقارية يبلغ نحو 

البلدات  يف  باملقابل  املختلطة،  املدن  يف  واليهود  العرب  الزبائن  بني  مئوية،  نقطة   0.1

بالبلدات  مقارنًة  مئوية  نقطة   0.3 ب  أكرث  العقارية  القروض  عىل  الفائدة  فاّن  العربية 

اليهودية. ويعكس الفارق املذكور يف الفائدة املخاطر الكامنة يف صعوبة استغالل العقار 

من قبل البنك يف البلدات العربية يف حال فشل املقرتض يف تسديد الدفعات املرتتبة عليه، 

وميكن أن يعكس الفارق كذلك الفجوات يف االستقرار التشغييل للمقرتض وغريها. 

توفر  يف  الفجوات  هذه  تفسري  وميكن 

يف  الزائدة  وتكلفتها  العقاري  الرهن  قروض 

يف  الصعوبات  إىل  نظًرا  العربية،  البلدات 

الذي  األمر  العقارات  عىل  امللكية  تسجيل 

البنوك  يصّعب إمكانية رهنها، ما دفع ببعض 

االئتامن  سوق  عن  التخيل  إىل  املايض  يف 

االسكاين يف البلدات العربية، لذا فاّن املنافسة 

العقد  يف  فانّه  ذلك،  مع  أقل.  السوق  هذا  يف 

%90 يف عدد فروع  ارتفاع بنحو  األخري طرأ 

يعّزز  الذي  األمر  العربية،  البلدات  يف  البنوك 

يف  املرصفية  الخدمات  مجال  يف  املنافسة 

املجتمع العرب. 

من  املذكورة  الهيكلية  الصعوبات  ضوء  عىل 

ناحية واالرتفاع الذي طرأ يف السنوات األخرية 

من حيث تركيز النشاط املرصيف يف الوسط العرب من ناحية أخرى، بدأ قسم من البنوك 

 10 عن  أحيانًا  )تزيد  طويلة  لفرتات  العرب  الوسط  يف  السكن  ألغراض  قروض  بتوفري 

سنوات وحتى 20 سنة( دون رهن العقار. تتميز هذه القروض بحجمها املنخفض نسبيا، 

كام أن الفوائد عليها أعىل من الفوائد عىل قروض الرهن العقارية، وذلك لكونها ال تشتمل 

عىل ضامنات. 

ومن أجل املساعدة يف زيادة العرض عىل االئتامن للسكن يف الوسط العرب وتحسني 

رشوط القروض بالنسبة للمقرتضني يتوجب تطوير خطط حكومية لتسجيل الحقوق يف 

سجل األرايض، األمر الذي سيزيد من قدرة املقرتضني عىل تقديم هذه العقارات كضامن، 

االئتامن وسعره. ويف هذا  العرض عىل  القرض، وتحسني  التقليل من مخاطر  وبالتايل 

أوساط  االقتصادي يف  التطوير  الحكومة وسلطة  تساعد خطة  أن  املتوقع  من  السياق، 

 ،)2020-2016 للسنوات  االقتصادي  بالتطوير  يتعلق  فيام   922 رقم  )القرار  األقليات 

الزبائن يف الوسط العرب يف الحصول عىل قروض رهن عقاري يف السنوات القريبة، 

حيث أنها تزيد من حجم البناء متعّدد الطوابق يف الوسط العرب عىل أرايض حكومية، 

ومتكن من تسجيل ملكية الشقق.

دراسة جديدة: سوق قروض الرهن العقاري للزبائن من املجتمع العرب عىل خلفية املشاكل الهيكلية 

التي يواجهونها يف مجال االسكان 

خصائص قروض الرهن العقاري يف البلدات املختلطة وغري املختلطة، املقرتضني من الوسط اليهودي والوسط العريب )املتوسط يف األعوام 2010-2014(

بلدات غير مختلطةبلدات مختلطة
عربيهودعربيهود

)LTV( 43%47%56%47نسبة التمويل نسبًة لقيمة العقار%

)PTI( 25%28%27%29نسبة سداد القرض العقاري من الدخل%

17.518.618.119.4فترة سداد القرض العقاري، سنوات

20,14015,03017,44014,450دخل الوحدة المنزلية، ₪

%42%82%70%79نسبة امتالك حساب جاري في البنك الذي منح القرض العقاري

5.85.65.73.1المستوى االجتماعي االقتصادي للبلدة 






