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ملناسبة يوم املعلم..  مرّبيات يتحّدثَن عن رسالة التعليم

الطالب احليفاوي رشيد منارنة
ا في سباق ركض احلقول  العداء األّول عربًيّ

12

 إبراهيم غّطاس يناشد اجلمهور مساعدة الّشرطة
بالقبض على قاتلي أخيه يوسف

 واجب الشرطة
 وقف مسلسل

 القتل



الجُمعة 17 ترشين الثاين 22017

ما زالت أخبار صفقات عقارات الكنيسة األرثوذكسية 

املقدسية تتهافت علينا في مشاهد توحي بأن القائمني 

اجناز  على  شارفوا  البطركية  في  امللف  هذا  على 

مشروعهم كامًل، بعد أن أمتوا توقيع عدد كبير وغير 

خلطة  العقارية وفًقا  الصفقات  من  بالتحديد  معروف 

ومجمعه  ثيوفيلوس  البطرك  بتنفيذها  شارك  شاملة 

ومستشاروه القانونيون ومعهم وسطاء وطواقم تخطيط 

استراتيجي ومكاتب إعلم مهنية محنكة.

وملن نسي البدايات نذّكر بأن موقف رؤساء الكنيسة 

اليونانيني وبجانبهم أرهاط املرتزقة املنتفعني واملقربني 

منهم أنكروا بامعان حقيقة وجود هذه الصفقات، حتى 

البطريك،  »من  »أرثوذكسيًة  أكثر  كان  بعضهم  أن 

فوصفوه بحامي حمى فلسطني وعقاراتها وعابوا على 

كل من اتهمه بعكس ذلك. 

السنوات  في  وايلًما  استفزاًزا  الظواهر  أشد  ومن 

الوطنية  القيادات  معظم  تصديق  عدم  هو  املاضية 

واملؤسسات العربية املسيحية ملا عرض عليها من وثائق 

دامغة تثبت بشكل قاطع قيام البطركية بالتوقيع على 

واستراتيجية،  تاريخية  مواقع  شملت  صفقات  عدة 

مهاميز  نغزات  ايقاع  على  »الصحوة«  جاءت  حتى 

»العدو« والصدمة من األخبار املنشروة في صحافته، 

فأفاقوا على ما مأل صدور اجلرائد العبرية من تفاصيل 

دقيقة وهي تشرح عن عقود »البيع البطركية« وصور 

الكهنة  سرب  كيف  تثبت  وهي  اجلديدة  الكواشني 

في  النفيسة  الوقفية  العقارات  عشرات  وأعوانهم 

القدس ويافا وطبريا وقيساريا، فيما أسميناه »مذبحة 

األرض املسيحية« الكبرى.

وكأنها عقارات »لقيطة« ألنها تقع في مناطق ال 1948!  

مع انتشار املعلومات تراجعت أبواق القصف الدعائي 

التبرير،  بحنكة  االنكار  مواقف  واستبدلت  املغرض 

فالبطركية وبعد أن اعترفت مضطرة بابرامها صفقات 

بيع، ادعت، مستخفة بعقول الناس، انها أجبرت على 

املالية كانت مضطربة وصعبة مما  ذلك ألن أوضاعها 

دفعها إلى التخلص من »عبء« هذه العقارات! 

بدأت جوقات السحيجة املدربة بالترويج لهذه الفقاعة 

ولكن سرعان ما تعرت عبثيتها وظهرت خالية من أي 

منطق وحقيقة، فكل عاقل يعرف أن إدارة وتدبير شؤون 

املباعة من قبل شركات مهنية ومتخصصة  العقارات 

قانونية سليمة وشفافة وباشراك  تعاقدات  ومن خلل 

الفلسطينية  الوطنية  واجلهات  الرعية  ممثلي  واطلع 

واألردنية املعنية، كان كفيًل  بتأمني مداخيل مالية 

ولفائدة  منتظم  بشكل  البطركية  لصندوق  خيالية 

لم  أنه  على  التأكيد  مع  العامة،  واملصلحة  املجتمع 

من  »للتخلص«  مبرر  للبيع وال  حقيقية  حاجة  تكن 

رقبات هذه العقارات وهي في األصل أوقاف ال تباع 

أننا  على  هذا علوة  الوطن وهويته؛  أرض  من  وجزء 

في  دفعت  التي  احلقيقية  املبالغ  قيمة  ما  نعرف  ال 

جميع هذه الصفقات وما كان مصيرها وألي حسابات 

هربت، فكل ما جرى حيك بالعتمة ومبعرفة ثلة قليلة 

من املنتفعني والوسطاء املستفيدين.    

ومع بهوت هذه البدعة استنبطت آلة االعلم الكنسية 

الصفقات  تلك  بأن معظم  يفيد  ادعاًء جديًدا  املوحدة 

»اخلط  داخل  موجودة  وأراض  عقارات  على  متت 

األخضر« أي في أراضي ال 48 حيث ال والية سياسية 

لفلسطني وال لألردن عليها !

الوطنية  العربية  املؤسسات  تستسغ  لم  أخرى  ومرة 

واملسيحية تلك الفذلكة اخلطيرة فكل أراضي الوقف 

املسيحي هي جزء من الهوية ومن الوطن، وهي بدون 

املشرقي  املسيحي  العربي  الوجود  دعائم  إحدى  شك 

البشارة  كانت  منذ  التاريخية  فلسطني  في  األصيل 

في الناصرة والعرس في قانا والكرازة في بحراجلليل/ 

طبريا، وعليه فمن يتنازل عن دوار الساعة في يافا 

العربية يتكامل في الواقع مع أصحاب نظرية »احملو 

بحيرة  شاطيء  يبيع  ومن  الصهيونية،  واإلحلل« 

املسيح  خاصرة  يطعن  يهودية  جتارية  لشركة  طبريا 

عن  يتخلى  ومن  األبية،  اجلليل  »مرامي«  وُيبكي 

يعّرض  الله«  ويقطع ذراعي »مأمن  كبد »الطالبية« 

القدس للضياع ولطمس الهوية. فلماذا فرطتم باألرض 

وضيعتم كواشني ميلد القضية؟ 

العليا  الرئاسية  »اللجنة  توجهت  لو  مثًل   تصوروا 

ثيوفيلوس  إلى  فلسطني  في  الكنائس«  لشؤون 

تلك  في  بيع  ما  جميع  يحكر  بأن  ورجاالته وطالبته 

الفلسطينية  السلطة  تنشئها  شركات  إلى  الصفقات 

وتسجلها وراء البحار، ويتم تكليفها برعاية األملك 

على أن تدفع مقابل ذلك للكنيسة ما تستحقه بالفعل 

وتبقي االملك وقفيات وممتلكات وطنية محمية.

ومت  النوايا  توفرت  لو  سهًل،  ذلك  تنفيذ  كان  كم 

القضية  هذه  مع  يتعاملوا  لم  ولو  لها  التخطيط 

دودية«  »كزوائد  املسيحية  العقارات  »كلقيطة«ومع 

وحموالت أضافية. 

وطن يباع ويشترى، فهيا للعمل، وحدة وطنية وأجماع 

عربي أرثوذكسي،  

مع كشف املزيد من الصفقات ضعفت حجج البطركية 

األرثوذكسية ومعها  املؤسسات  الواهية أصًل. معظم 

معظم القوى الوطنية الفلسطينية استفزت وتنادت إلى 

مدينة املهد حيث اجتمع املئات من أبناء فلسطني حتت 

راية الشعار الذي أعلن أن »قضية األوقاف املسيحية 

هي قضية هوية وتراب ووطن » فعادت إلى سماء بيت 

حلم جنمتها وعل الصوت مؤكًدا » موطني، موطني، 

بل  نريد،  ال  املنكدا،  وعيشنا  املؤبدا،  ذلنا  نريد  ال 

نعيد مجدنا التليد، موطني..«.  وكان املؤمتر وامليلد 

وطنًيا والعهد وليًدا. 

لقد توقعنا أن تشتد هجمة املتورطني في تلك الصفقات، 

خاصة وقد تكشفت معلومات جديدة شملت مواقع في 

الكنيسة  في  املسؤولني  بأن  وعلمنا   ،67 ال  أراضي 

متخصصة  مهنية  بجهات  يستعينون  وأعوانهم 

أنهم  وعرفنا  االعلمي،  والتشويه  الدعاية  بحملت 

وضموهم  عنهم  ابتعدوا  من  بعض  باستخارة  جنحوا 

املواجهة وقاموا  صدارة  إلى  بهم  تعزيز ودفعوا  جنود 

مجتمعني بتعليل تلك الصفقات بعد انكشافها بأنها 

ابرمت مع جهات عربية وذلك في محاولة للتعتيم على 

ما سبقها من صفقات تفريط، ومتغافلني عن تبعات 

ومسجلة  املالكني  مجهولة  لشركات  البيوعات  هذه 

وراء البحار أحياًنا، وأحياًنا لشركات قد تكون مملوكة 

جلهات عربية »نظيفة« حسب ما صرح به بعضهم.

فاملشكلة كما قلنا مراًرا، تبقى مبا قد يتبع عمليات 

مكانة  وتغيير  أفراد  لصالح  والبيع  »اخلصخصة« 

العقارات القانونية واسقاط صفة الوقف عنها وحتولها 

لشروط ومعطيات  خاضعة  أجسام جتارية  مجرد  إلى 

السوق وقوانني الربح واخلسارة، فمن يشتريها اليوم قد 

يضطر أو يختار بيعها غًدا، واذا كان املشتري اليوم 

هو زيد أو عمر فقد يصير غًدا شلومو أو بنحاس، ألن 

املال  وأصحاب  إغواءات وللتجارة ضرورات،  للسوق 

اجليب  بظهر  و«غدهم  طّماعون،  قّلبون وطّماحون/ 

والغيب«، ولنا في مثل صفقات البطركية هذه جتارب 

وعبر وأوجاع. 

بهذه  قاموا  من  على  الوطني  اخلناق  اشتد  لقد 

املعالم  واضحة  الظاهرة  غدت  أن  بعد  الصفقات 

واذا  قاتل،  نزيف  على  شواهد  صارت  والبيوعات 

القضية  لهذه  املرافقة  السياسية  العناصر  حّيدنا  ما 

وتداخلتها وتأثيراتها املتفاوته حسب أصول منشئها 

ومواقعها املختلفة، فسنجد اجلميع يشجبون البيوعات 

ويدينونها وهذا يشمل موقف معظم املؤسسات الوطنية 

واملسيحية العربية، مبا فيها »اللجنة الرئاسية العليا 

لشؤون الكنائس« التي وإن اختلفنا مع بعض مواقفها 

أنها عبّرت  أننا نعرف  بياناتها، إال  املعلنة ونصوص 

املسؤولني  البيع وطالبت  صفقات  جلميع  إدانتها  عن 

ابطالها  على  العمل  بضرورة  البطركية  في  عنها 

واستعادة األملك. 

اذا لم تستح ولم تخف فتبجح كما تشاء،

تصعيدية  خطوة  يومني  قبل  شهدنا  األجواء  هذه  في 

املقدسية،  البطركية  رئاسة  بها  قامت  مسبوقة  غير 

على  بالتلسن  مليًئا  بياًناخطيًرا  نشرت  حني  وذلك 

وامللية  الشعبية  والفعاليات  الوطنية  القوى  جميع 

والشخصيات التي شاركت في مؤمتر بيت حلم معتبرة 

تضليًل   سمي  »ما  ألن   ! ومّدعني  أصفاًرا  جميعهم 

املؤمتر الوطني العربي األرثوذكسي في بيت حلم بداية 

عدًوا  نفسه  نّصب  من  سوى  ميثل  ال  املاضي  الشهر 

ذلك  أتبعت  ثم  تضليله..«  مت  ومن  لألرثوذكسيني 

من  قامة  على  معهودة  مستفزة وغير  بلغة  بالتهجم 

فلسطيني  وقائد  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  قامات 

»وبعد  أنهم  ومؤكدين  به  مقّرعني  فيعلنون  تاريخي 

مراجعة اجلهات الرسمية الفلسطينية حول تصريحات 

السيد محمود العالول في الشأن األرثوذكسي تبني أن 

ما صّرح به املذكور وما حلقه من تصريحات له بالشأن 

األرثوذكسي ال ميثل أي موقف رسمي فلسطيني وأن 

شخصية  آراء  عن  للتعبير  ملنصبه  العالول  استخدام 

أمر مرفوض  الفلسطيني هو  الرسمي  للموقف  مغايرة 

من طرفنا هذا مع احترامنا حلقه بالتعبير عن مواقفه 

الشخصية وإن كانت مضلله وبعيدة عن احلقيقة..” 

هل يوجد أكثر من هذا بجاحة ومتادًيا مرفوًضا، فنائب 

املركزية   جلنتها  في  والعضو  »فتح«  حركة  رئيس 

مئات  يضلل  كي  السياسي  منصبه  باستغلل  ُيتهم 

فلسطني،  أرجاء  من  الوافدة  الوطنية  الشخصيات 

ويصبح عند جتار العقارات مجرد »املذكور« ومواقفه 

الوطنية املعارضة لبيع أجزاء من الوطن تعتبر في هذا 

الزمن العربي العاقر »مرفوضة ومضللة”. 

أخالني أننا نعيش » في زمن عل قدر الوضيع به« 

ولوال حرقة الوجع لضحكت مع »ابن الرومي«، لكنني 

أصرخ معكم ومن عجب: فلقد هزلت. 

عن  ناجتة  السافرة  الوقاحة  هذه  تكون  قد  باملقابل، 

البيوعات بأن فلسطني هذه  استشعار من نفذوا تلك 

ولن  تسامح  ولن  قروش«  »بخمسة  ُتشترى  لن  املرة 

وفي  الذاكرة  في  محفور  العقارات  فسجل  تنسى، 

شريًكا  كان  من  كل  بفضح  كفيل  والتاريخ  النذور، 

الرعاة  وأحفاد  الوقف وهو »مسعود«،  أموال  وتأبط 

»رب«  فللوقف  أجدادهم،  بتعاليم  ومؤمنون  صحاة 

يثأر له ويحميه، ومن يعتدي عليه يعش متعوًسا ومال 

الوقف لن يغنيه، وأما الوطن فالكرام تذوًدعنه وتبنيه، 

وأبناؤه، كميشيل ومحمود، بالغوالي تفديه.  

أعذارهم سيئة كذنوبهم 
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انعقاد المؤتمر االقتصادي الثاني للمجتمع العربي 
لـ "ذا ماركر"  وبنك لئومي

عقد يوم األربعاء المؤتمر االقتصادي الثاني للمجتمع 
العربي لصحيفة TheMarker وبنك لئومي، في فندق 
جولدن كراون في مدينة الناصرة، بمشاركة مجموعة 
كبيرة من الشخصيات االعتبارية االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية، وممثلين عن الوزارات الحكومية ومختلف 
إلى شخصيات من  باإلضافة  الشركات والمؤسسات، 

عالم المال واألعمال.
ربى  اإلعالمية  عرافته  تولت  الذي  المؤتمر  افتتح 
ورور، بكلمة مصورة  لرئيس الدولة ريؤفين ريفلين، 
وكلمة لرئيس مجلس ادارة مجموعة لئومي ، دافيد 
علي  الناصرة  بلدية  لرئيس  كلمة  كانت  كما  برودت، 
سالم، ورئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، 
البرنامج عدة جلسات ومحاضرات ومداخالت  وتخلل 
مواضيع  والبناء،  التخطيط  منها  مختلفة  مواضيع  في 

اقتصادية ومالية واالبتكار والهايتك.

ادارة مجموعة  ووقال دافيد بروديت، رئيس مجلس 
الطاقة  يرى مدى  لمن ال  أقول   " كلمته:  لئومي في 
الكامنة والكبيرة في المجتمع العربي في اسرائيل، ان 
يستيقظ! الحديث يدور عن محرك نمو عظيم. العرب 
يشكلون خمس السكان في اسرائيل، مع نسبة عالية 
النساء  نسبة  اليهودي.  بالوسط  مقارنة  الشباب  من 
العامالت في المجتمع العربي هي فقط 31%. وهنا 

تكمن طاقة عظيمة!.
في السنوات األخيرة نالحظ أن المجتمع العربي يسد 
الفوارق مقارنة بباقي المجتمعات في البالد، بضمن 
السنوات  في  الدخل  يرتفع  كما  الهايتك.  عالم  ذلك 
الجامعيين  الطالب  بعدد  كبير  ارتفاع  وطرأ  االخيرة، 

في المواضيع التكنولوجية.
البرامج  مهندسي ومطوري  4000 من  اليوم حوالي 
8 سنوات  قبل  العرب،  %3.5 هم من  اسرائيل  في 
كان العدد اقل من 350 )%0.5(. في الناصرة لوحدها 
يعمل اليوم حوالي 1000 مهندس مقارنة بـ 30 في 

عام 2007".
لئومي،  مجموعة   إدارة  لمجلس  "كرئيس  وأضاف: 
العربي محرك  بالمجتمع  نرى  باننا  أن اشير  استطيع 
نمو مع طاقة كامنة كبيرة، ونخصص الموارد من اجل 

المساعدة في تحقيق هذه الطاقة الكامنة:
العربي االسرائيلي في  البنك  قبل عامين قمنا بدمج 
بشكل  الدمج  ثمار  نجني  ونحن  لئومي،  بنك  داخل 
الخدمات  لزبائننا  يوفر  هذا  القوى"  "توحيد  تدريجي: 
البنكية الديجيتالية األكثر تطورا في سوق  البنوك اليوم، 

مع انتشار جغرافي واسع وشامل للفروع في جميع 
انحاء البالد. اشير بفخر، ان 23% من مديري فروع 

البنك هم من المجتمع العربي.

داني  لئومي  في  المصرفية  الخدمات  قطاع  رئيس 
كوهين تحدث في كلمته عن ثورة المعلومات وتأثيرها 
على الخدمات البنكية وتطرق الى المصالح التجارية 
أجل  من  البنك  ونشاطات  والمتوسطة،  الصغيرة 
نكون  ان  فخورون  "نحن  وقال:  العربي  المجتمع 
جزءا من هذا المؤتمر للسنة الثانية وآمل ان يتحول 
المؤتمر الى تقليد سنوي. بنك لئومي يدعم العديد من 
المشاريع االجتماعية الكبيرة جدا في المجتمع العربي، 
حيث ندعم مشروع "ن.ع.م" – ابناء الشبيبة المتميزين 
العرب، وموضوع المبادرين الشباب ويدعم ايضا جمعية 
ياسمين و"كاف مشفيه"، وجميع الجمعيات التي تعمل 
مع الشبيبة وتساعدنا في تعزيز ارتباطنا مع المجتمع 
العربي، وسنستمر في دعم مثل هذه المشاريع من 
منطلق مسؤوليتنا كأكبر مشغل في المجتمع العربي 

في الجهاز المالي".
وتابع كوهن في حديثه عن المصالح التجارية كمحرك 
النمو  محرك  هي  الصغيرة  "المصالح  وقال:  للنمو 
لالقتصاد وللمجتمع العربي، واستطيع القول ان %14 
هي  البالد  في  والمتوسطة  الصغيرة  المصالح  من 
بقول  وافتخر  لئومي  بنك  في  ونحن  عربية،  بملكية 
ذلك، البنك الرائد في تقديم الدعم والتمويل للمصالح 
التجارية في المجتمع العربي، وللزبائن الخصوصين. 
 800 الدولة  بكفالة  القروض  صندوق  في  استثمرنا 
مليون شيكل منذ إقامته وكانت حصة المصالح التجارية 
العربية حوالي 15%. نحن نالئم الخدمات المصرفية 
للمصالح التجارية، وتحقيق النمو يعود بالفائدة على 
الصغيرة  التجارية  المصالح  البنوك،  على  الجميع: 
حيث  الخصوصيين  الزبائن  على  وأيضا  والمتوسطة 
هم جزء من المصالح الصغيرة ويعملون فيها. أقمنا 
مدرسة إلدارة األعمال في بنك لئومي ونظمنا دورة 
في باقة الغربية وحظيت بإقبال كبير من قبل الزبائن، 

وسنستمر بذلك مستقبال".
واختتم حديثه بالقول: "الوسط العربي ولئومي ينموان 
سويا وهذا األمر يعود بالفائدة على الجميع ونرى به 

نجاحا كبيرًا وآمل ان نستمر بالحفاظ على ذلك وأن 
نحلق سويا الى المزيد من القمم".

لليهود  المشتركة  التجارية  بالمناطق  كثيرا  "أؤمــن 
قفزة  إحداث  يمكنه  األمر  هذا  ان  واعتقد  والعرب، 

كبيرة"

كما شارك محمد عوض، نائب رئيس قطاع الخدمات 

المصرفية في لئومي في جلسة "قطاع األعمال" التي 
تمحورت حول التحديات التي يواجهها أصحاب المصالح 
لهم  المتاحة  والحلول  العربي  المجتمع  التجارية في 
اليوم والتمويل، وقال محمد عوض: "أقمنا في بنك 
منطقة  في  جدًا،  وقويًا  مركزيًا  تجاريًا  فرعًا  لئومي 
 ، المنطقة  في  التجاريين  الزبائن  جميع  يركز  المثلث 
وتطور الفرع التجاري مع نسبة نمو هي االعلى في بنك 

لئومي، بفضل طواقم مهنية تتمتع بالمهارة والتجربة 
لهم  تتيح  بمعايير  امورهم  يديرون  وزبائن  المطلوبة 

الحصول على التمويل وفق المستندات وليس وفق 
الضمانات. من يأتي الينا مع خطط تجارية ورؤيا حسب 

رأيي ينجح بالحصول على التمويل". 
وتابع: "نحن نضع امام المبادرين المعرفة واألدوات 
مخططاته  تحديد  في  تساعدهم  كي  نملكها  التي 
الى  بحاجة  كان  وان  التمويل  ومصادر  واحتياجاته، 
تدخل الدولة ام ال، ودورنا في تمويل المصالح التجارية 
الصغيرة بكفالة الدولة هو األعلى. من السهل علينا ان 
نعمل مع المصالح الصغيرة بفضل المعرفة الشخصية 

مع هذه المصالح".
المحركة  القوة  هن  "النساء  عوض:  محمد  وأضاف 
لالقتصاد في المجتمع ان كان ذلك على صعيد اقامة 
مصالح تجارية وكذلك كمسؤوالت عن إدارة الميزانية 

العائلية والمصروفات".
وأكد محمد عوض: "الوسط العربي موجود امام فرصة 
تاريخية لعدة أسباب: العديد من البلدات ستدخل ضمن 
مخططات بناء متعدد الطوابق في السنوات المقبلة، 
العربي،  للمجتمع  كبيرا  مدخوال  االمر سيشكل  وهذا 
بما  فيه  اشعر  الذي  الكبير  التحسن  هو  الثاني  االمر 
كيفية  في  تتدخل  والتي  المحلية  السلطات  يخص 

تحريك االقتصاد وهذا االمر يساعد المصالح التجارية. 
العائلية ليست نقصا لكنها قد تكون عائقا ان لم يتح 
او مستشار  لخبير  المجال  التجارية  المصلحة  صاحب 
بابداء رأيه، األمر األخير، 35% من األطباء في دولة 
إسرائيل هم من العرب، فمن ناحية الرتبة، هذا يضع 
المجتمع العربي في مرتبة عالية، لكن يجب التفكير 
في مهن جديدة، مثل الهايتك حيث يعتبر الهايتك من 

الرتب الرفيعة".
بفضل  هي  األخيرة  التجارية  "النجاحات  وأضــاف: 
تعاونات بين الوسط اليهودي والوسط العربي، واعتقد 
انه في هذا الموضوع يوجد الكثير مما يمكن القيام 
وتشجيع الشراكات، وهذا األمر مبارك. أنا أؤمن كثيرا 
بالمناطق التجارية المشتركة لليهود والعرب، واعتقد ان 
هذا األمر يمكنه إحداث قفزة كبيرة. يجب تقديم الهبات 
حان  والترفيه،  المطاعم  غير  مجاالت  في  لمشاريع 
الوقت بالتوجه الى مجاالت جديدة واال ننتظر ان تقوم 

الحكومة بذلك حان الوقت ألن نقوم بذلك بأنفسنا".

*رئيس مجلس إدارة مجموعة لئومي ، دافيد برودت: "أقول لمن ال يرى الطاقة الكامنة والكبيرة في المجتمع العربي أن يستيقظ!"

*رئيس قطاع الخدمات المصرفية في لئومي داني كوهين : "لئومي هو البنك الرائد في تقديم الدعم والتمويل 
للمصالح التجارية في المجتمع العربي"

*نائب رئيس قطاع الخدمات المصرفية في لئومي، محمد عوض: "النساء هن القوة المحركة لالقتصاد في 
المجتمع ان كان ذلك على صعيد اقامة مصالح تجارية أو كمسؤوالت عن ميزانية العائلة والمصروفات"

 

دافيد برودت, رئيس مجلس ادارة لئومي

داني كوهن ,رئيس قطاع الخدمات المصرفية في لئومي

محمد عوض, نائب رئيس قطاع الخدمات المصرفية في لئومي

تصوير كفير سيفان 

تصوير كفير سيفان 
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اإلعلمية  زوجته  إن  قزعورة  إيهاب  قال 

جمانة فرح - قزعورة تعّرضت إلهانة عنصرية 

همفراتس«.  حوتسوت  »أروما  فرع  في 

وتبنّي في كشف احلساب الذي حصلت عليه 

جمانة أن اسمها »عربي« بدال من اسمها 

احلقيقي، وذلك لدواعي عنصرّية. وأضاف: 

للستراحة  أروما  فرع  »دخلت زوجتي إلى 

الشراب  بعض  ولتناول  اليومي  العناء  من 

ولكن البائعة هناك  املطعم،  والطعام من 

االسم  مكان  في  »عربي«  كلمة  سجلت 

إيهاب مقاضاة  قرر  للزبون« .ولذا  الطعام  لطلب  احلقيقي 

فرع أروما هذا لتصّرف البائعة العنصري. ولكن مدير الفرع 

حاول تدارك األمر وطلب منه محو ما كتب عن املوضوع في 

فأجابه  االجتماعي.  للتواصل  موقع  له على  تابعة  صفحة 

املوظفة،  تلك  تطرد  حتى  شيئا  أمحو  لن  إنني  إيهاب: 

تأخذ  لم  أنك  طاملا  حدث،  ملا  كامل  شريكا  بك  أرى  بل 

 املسؤولية على نفسك في هذه احلادثة، ولم تقم بإقالتها.

»بعد  بالقول:  املوضوع  على  »أروما«  فرع  وعّقب 

املوظفة،  مع  املذكور  الفرع  في  به  قمنا  الذي  االستجواب 

الصندوق  موظفة  بني  تفاهم  سوء  هنالك  حصل  أن  تبنّي 

والزبونة، فهي تّدعي أنها سألت الزبونة عن اسمها كما هو 

مألوف في فروع أروما وأجابتها أن اسمها »عربية«، ووفق 

ذلك كتبت االسم بدافع حسن النية ال أكثر، ونحن نعتذر 

من الزبونة على سوء الفهم هذا«.

ملراسل »حيفا«

الذي  الفلسطيني،  التراث  مؤمتر  جنني  في  عقد 

حتت رعاية رئيس  املفتوحة  القدس  جامعة  عقدته 

رامي  الدكتور  وبحضور  مازن  أبو  فلسطني  دولة 

احلمد الله، رئيس احلكومة الفلسطينية نيابة عنه. 

وعقد املؤمتر حتت عنوان »هوية وانتماء«. 

املؤمتر  جلنة  دعوة  املاضي  الشاعر رشدي  لّبى  وقد 

ذاتّية  شهادة  ليقّدم  إليه  وّجهتها  التي  العلمّية 

التي  اخلمسينات  مرحلة  عن  كشاعر  وشخصّية 

ادقة التي  عاشها في حيفا، ويجعل منها املرآة الصَّ

آنذاك،  الفلسطيني  العربي  املجتمع  تعكس واقع 

بواسطتها  ليبرز  الَتقّشف،  بفترة  ُتعرُف  ما  خاصة 

معركته من أجل البقاء والوجود، مستعينا مبا تٌْنِبتُه 

والعلت،  كاخلبيزة  الطبيعة،  خيرات  من  األرض 

مأكوالتنا  الى  إضافة  ووو..  والّسّنيرة  والزعتر 

املصيري  كفاحه  لتغذية  غذاء  مصدر  الّشعبّية 

بصورة يومّية.

من  محاضرا   36 قرابة  املؤمتر  في  شارك  وقد 

موضوعا  منهم  كلٌّ  تناول  الوطن،  أنحاء  مختلف 

التقليدّية، واألسطورة،  كاألواني  بالتراث،  خاصا 

واأللعاب القدمية واملثل الّشعبي وغيره.

واختتم املؤمتر مبهرجان فولكلوري تراثي ُقّدمت فيه 

لوحة من الغناء والّرقصات الشعبية والغناء.

جنازة مهيبة للشاب يوسف غّطاس بعد 
تعّرضه إلطالق النار

ملراسل »حيفا«

ما أن أذيع نبأ مقتل الشاب يوسف غّطاس من حيفا 

عن عمر يناهز 41 عاما، حتى اهتزت حيفا بأجمعها، 

واملجتمع العربي كافة لهذا النبأ. خاصًة أن أخاه سامر 

في شهر  مرّوع  إثر حادث طرق  لقي مصرعه  غّطاس 

متوز املاضي.

وكانت املتحّدثة باسم الشرطة قد أصدرت بيانا حول 

هذا احلادث وقالت: إن الشاب يوسف غّطاس تعّرض 

شاطئ  على  شكمونا  تل  من  بالقرب  نار  إلطلق 

البحر في حيفا ليلة أول أمس، األربعاء. وإن طواقم 

رمبام  مستشفى  إلى  املغدور  نقلت  التي  اإلسعاف 

غير  احلرجة،  نظًرا إلصابته  إسعافه وإنعاشه،  حاولت 

أنه فارق احلياة في رمبام. وقد باشرت الشرطة بأعمال 

وامللبسات،  التفاصيل  كافة  في  والتحقيق  البحث 

التي تعود خلفّيتها، على ما يبدو بأنها جنائية.   

ومت تشييع جثمان املغدور يوم أمس اخلميس، بجنازة 

األرثوذكسية، ومن  املعمدان  يوحنا  كنيسة  مهيبة في 

ثم إلى املقبرة في كفار سمير ليوارى الثرى في مدافن 

العائلة.

إن  غّطاس،  إبراهيم  الصيدلي  املرحوم،  شقيق  وقال 

سامر  اآلخر  الشقيق  فراق  على  بعد  لم جتف  الدموع 

الذي قضى نحبه في حادث طرق رهيب. وأضاف أن 

احلزن واألسى يقتحمان عائلة غّطاس ثانية، فما علينا 

إال أن نستسلم ملشيئة الله. 

وتستنكر  تشجب  أصوات  اجلنازة  أثناء  وتعالت 

أعمال القتل التي أصبحت جتري كل يوم في املجتمع 

العربي. وقال وديع أبو نصار قنصل إسبانيا في حيفا 

والشمال: »إن القتل مستمر بوحشية في مجتمعنا، 

املناشدات وجهود  من  بالرغم  طيًبا!  واختطف صديقا 

البعض، إال أن مسلسل جرائم القتل يتواصل، ال بل 

تتصاعد حّدته في مجتمعنا، وها هو يصل إلى الدائرة 

القريبة منّي بهذه احلادثة الرهيبة، مبقتل الشاب يوسف 

لبيب غّطاس، ابن مدينة حيفا، والذي عرفته عن قرب 

خلل األعوام األخيرة، ورأيت فيه الشاب احملّب للعطاء 

واملرح، بالرغم من كل التحّديات التي واجهته«. 

على  احلزن  يضاعف  »ومما  قائل:  نصار  أبو  ومضى 

مقتل يوسف، هي أن هذه اجلرمية تأتي بعد أربعة أشهر 

طرق  حادث  في  سامر  األكبر  شقيقه  على وفاة  فقط 

أليم! رحم الله يوسف وسامر، وألهم الصبر لعائلتهما، 

وأعزي نفسي وعموم أصدقاء يوسف، حيث كان من 

أطيب الناس الذين قابلتهم بحياتي!

وقال جعفر فرح مدير مؤسسة مساواة: »الله يساعد أم 

يوسف وسامر غطاس، لقد شقيت كل عمرها كي تربي 

أمر  إنه  منهم،  اثنني  توّدع  سنة واحدة  أوالدها، وفي 

تقريبا  الشباب والصبايا  تلحق  اجلرائم  فعل.  رهيب 

في كل بلد، اليوم قتل وجنازة حيفا وغدا قتل وجنازة 

أخرى لشاب آخر في بلد آخر. متى سيتوقف مسلسل 

أن  باألقل  علينا  ويتوجب  بلدنا  البلد  هذا؟  القتل 

نحاول حمايتها، حيفا تفقد أحد أبنائها ضحية العنف 

املستشري في املجتمع العربي، فلنتدارك أمر حياتنا.

مؤمتر الّتراث الفلسطيني – هوية وانتماء

إيهاب قزعورة:

زوجتي تعّرضت ملعاملة عنصرية في »أروما« 
كتبوا )عربي( بدل اسمها
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تعريف  على  العمل  سيواصل  أنه  مساواة  مركز  أعلن 

الفلسطيني  املجتمع الدولي بخصوصية املجتمع العربي 

واالقتصادية  السياسية  قوتنا  وعلى  البلد،  في 

واألخلقية، بالتعاون مع القيادة السياسية واملؤسسات 

هجوم  أعقاب  في  وذلك  احمللية،  والسلطات  األهلية 

وفد  على  شاكيد  آييلت  اإلسرائيلي  القضاء  وزيرة 

بتنسيق  األوروبي،  االحتاد  ملؤسسات  العربية  اجلماهير 

اخلارجية  العلقات  جلنة  مع  وبالتعاون  مساواة،  مركز 

ومؤسسة  العربية،  اجلماهير  وممثلي  املشتركة،  للقائمة 

روزا لوكسمبورغ الدولية. وقامت مؤسسة »أن. جي. أو 

مونيتور« بتوجيه االنتقادات ملركز مساواة وملؤسسة روزا 

لوكسمبورغ في البلد وأوروبا في اعقاب تنظيم الوفد.

وجنح وفد اجلماهير العربية بلقاء قيادات برملانية أوروبية، 

إضافة إلى ممثلي الدول األعضاء في االحتاد األوروبي، 

والفرنسية،  البلجيكية  البلجيكي واخلارجيات  والبرملان 

إضافة إلى مدير وطاقم الـOECD وهي منظمة التعاون 

االقتصادي لعشرات الدول املتطورة.

وزيرة  قبل  من  الوفد  على  غاضبة  فعل  ردود  ووصلت 

القضاء وأعضاء كنيست وجمعيات ووسائل إعلم منتمية 

لليمني املستوطن واملتطرف. وقد مّت تنظيم الوفد مببادرة 

بالتعاون  لوكسمبورغ،  روزا  التقدمية  األملانية  املؤسسة 

بني مركز مساواة والقائمة املشتركة. ونّظم مركز مساواة 

األوروبية،  العواصم  في  االجتماعات  من  كبيًرا  جزًء 

لوكسمبورغ  روزا  وعلقات  علقاته  بشبكة  مستعيًنا 

الدولية. واعتبر مركز مساواة الوفد خطوة أخرى في وضع 

قضايا وقوة وخصوصية املجتمع الفلسطيني على برامج 

الدول واملؤسسات التي تعمل في املنطقة.

العنصرية  القوانني  قضية  زيارته  خلل  الوفد  وطرح 

التي تبادر إلى سّنها احلكومة والكنيست في السنوات 

األخيرة، مع التشديد على مخاطر قانون القومية وتأثيره 

على املجتمع العربي، وقدرة احملاكم على وقف التشريع 

العنصري جتاه املجتمع العربي. كما طرح الوفد موضوع 

العراقيب  قرى  وهدم  املنازل،  هدم  وقضايا  االحتلل 

االقتصادية  النقب والسياسة  في  احليران والزرنوق  وأم 

االجتماعية للحكومة اإلسرائيلية وأهمية تغييرها.

وعلى مستوى اخلارجية األوروبية، فقد عقد اجتماع مع 

سيكلينا  كولني  األوسط  الشرق  لقسم  التنفيذي  املدير 

نشر  منه  ُطلب  األوروبية، والذي  اخلارجية  في  وطاقمه 

القومية،  قانون  من  األوروبية  للخارجية  علني  موقف 

وموضوع التبادل السّكاني. كما اجتمع عضوا الكنيست 

حلقوق  األوروبي  املفّوض  مع  سليمان  زحالقة وتوما  د. 

اإلنسان في اخلارجية األوروبية ستابروس المبرينديس، 

ومديرة مكتب مفوض اجلوار في اخلارجية األوروبية إميا 

غودوين.

وعلى مستوى البرملان األوروبي، التقى الوفد مع أعضاء 

اخلضر،  )اليسار،  األوروبي  البرملان  أحزاب  غالبية  من 

االشتراكيني الدميقراطيني، الوسط واليمني املعتدل(، ومت 

ا من قبل حزب اليسار األوروبي، ونائب  استقباله رسمّيً

رئيس احلزب االشتراكي الدميقراطي، ورئيس جلنة البرملان 

األوروبي للعلقة مع املجلس التشريعي الفلسطيني.

واجتمع رئيس جلنة حقوق اإلنسان في البرملان األوروبي 

د.  غنامي،  مسعود  الوفد  ممثلي  مع  بانسيري  انتونيو 

هدم  من  قلقه  عن  فرح، وأعرب  جبارين وجعفر  يوسف 

خلل  االتفاق  ومت  القومية.  وقانون  النقب  في  املنازل 

اجللسة على أن تقوم جلنة حقوق اإلنسان باستدعاء ممثلي 

اجلماهير العربية ووزير في احلكومة اإلسرائيلية ملداوالت 

اللجنة خلل الفترة القريبة.

لقاًء  الوفد  عقد  فقد  األعضاء،  الدول  مستوى  وعلى 

موّسًعا مع ممثلي الدول الـ 28، ما يعني وصول تقارير 

الدول  كافة  عواصم  إلى  الوفد  مداخلت  عن  فورية 

األوروبية. وافتتح اللقاء د. يوسف جبارين وتله عضو 

الكنيست د. جمال زحالقة وعضو الكنيست عايدة توما 

ومدير مركز مساواة جعفر فرح.

املتحدثون قضايا مركزية حول حقوق ومكانة  وقد طرح 

اجلماهير العربية في البلد، مؤّكدين على أن السياسات 

للمواطنني ومع  أساسية  حقوق  مع  تتناقض  اإلسرائيلية 

حقوق األقليات القومية والثقافية، كما يضمنها القانون 

حقوق  حول  األوروبية  املعاهدات  وتضمنها  الدولي، 

مخاطر  على  حديثهم  في  النواب  رّكز  وقد  اإلنسان. 

املّس  وعلى  العنصرية  وبنوده  اليهودية،  القومية  قانون 

مبكانة اللغة العربية، وكذلك على قضية الهدم املستمر 

مسّطحات  بتوسيع  األساسي  واملطلب  العربية  للبيوت 

البلدات العربية. كما حتّدث الوفد عن خطورة طروحات 

الترانسفير أو ما يسمى »التبادل السكاني«.

وقد عّبر ممثلو الدول األوروبية في مداخلتهم عن دعمهم 

لنضال املواطنني العرب، من أجل املساواة التامة واملواطنة 

املتساوية، وأّكدوا أّنهم سيقومون بطرح هذه القضايا أمام 

املسؤولني اإلسرائيليني. كما أوضح الوفد أن التشريعات 

العرب،  املواطنني  ضد  التمييز  وسياسات  العنصرية 

األوروبي  االحتاد  بني  التعاون  اتفاقية  وبنود  تتناقض 

وإسرائيل، حيث تلزم هذه البنود إسرائيل باحلفاظ على 

حقوق املواطن والقيم الدميقراطية.

وبسبب كثافة وأهمية االجتماعات فقد اضطّر الوفد إلى 

تشكيل طاقمي عمل، وصل أحدهما إلى باريس لعقد 

سلسلة لقاءات مع اخلارجية الفرنسية، ونائب رئيس جلنة 

العلقات اخلارجية في السينات الفرنسي جيلبرت روجر. 

كما التقى الوفد مع مجموعة من ممثلي مؤسسات حقوق 

االنسان الفرنسية، التي تعمل على تنظيم التضامن مع 

الشعب الفلسطيني. كما التقى الوفد مع جلنة اخلارجية 

برملان  أعضاء  من  مجموعة  ومع  البلجيكية،  البرملانية 

منطقة بروكسل.

وعلى مستوى التطوير االقتصادي فقد التقي مدير مركز 

مساواة جعفر فرح وعضوا الكنيست د. يوسف جبارين 

ومسعود غنامي مع مدير عام منظمة التعاون االقتصادي 

OECD، انخيل غورياه، الذي صّرح خلل االجتماع أن 

منظمته ترصد تطور األوضاع االقتصادية واالجتماعية 

للعرب في إسرائيل، وتنتقد النمو االقتصادي البطيء، 

ربع  ودمج  أولوياتها،  سلم  بتغيير  إسرائيل  وتطالب 

اجليل الشاب في سوق العمل والتدريب املهني. وأضاف 

يضعف  العرب  والنساء  الشباب  استثناء  »أن  غوريه 

البنى  موضوع  وأن  إسرائيل،  في  االقتصادي  النمو 

التقرير  في  رصدها  سيتّم  البشرية  والقدرات  التحتية 

السنوي القريب، وأن املؤسسة الدولية تنوي فحص تنفيذ 

العرب  جتاه  اإلسرائيلية  احلكومة  قبل  من  توصياتها 

خلل السنة القريبة«. وحتدث خلل جلسة العمل عضو 

الكنيست د. يوسف جباربن عن أهمية رصد تغيير سلم 

والتعليم  عامة  التعليم  مجال  في  احلكومي  األولويات 

العالي خاصة.

وشرح مدير مركز مساواة أهمية رصد امليزانيات للمجتمع 

العربي في التعليم واملناطق الصناعية والصحة والفقر. 

واعتبر سيطرة الدولة على 95% من األرض معيقا لتطّور 

لبناء  األراضي  بتخصيص  وطالب  العربي،  املجتمع 

املدارس واألحياء اجلديدة واملناطق الصناعية.

وأكد عضو الكنيست مسعود غنامي على دور السلطات 

نهاية  في  االتفاق  ومّت  االجتماعية.  واخلدمات  احمللية 

ملناقشة  مشترك،  عمل  طاقم  تشكيل  على  االجتماع 

األشهر  OECD خلل  الـ  التي ستجريها  الرصد  آليات 

القريبة للتطور االقتصادي في املجتمع العربي. وسيقوم 

حول  املعلومات  بتقدمي  املشتركة  مساواة والقائمة  مركز 

سياسة التنمية جتاه املجتمع العربي.

وكشف قسم األبحاث في الـ OECD خلل اجللسة عن 

دراسة مقارنة أجراها عن مدن أم الفحم ونتانيا.

السفير  العمل  جللسة  استدعت  قد  املنظمة  وكانت 

اإلسرائيلي لديها، ليستمع للمواقف التي طرحت لينقلها 

للحكومة اإلسرائيلية. وأكد السفير أنه سينقل القضايا 

ويقدم تفسيًرا للوضع القائم والقضايا التي طرحها الوفد. 

معلومات  أعضاءها  متنح  الدول  شبكة  أن  إلى  يشار 

بفوائد  قروض  على  احلصول  من  متّكنها  وضمانات 

منخفضة.

االقتصادي  الوضع  حول  مداخلته  في  الوفد  واعتمد 

املنتدى  له  أعّدها  عمل،  ورقة  على  العربي  للمجتمع 

منّسقة  الوفد  ورافق  العربي ومركز مساواة.  االقتصادي 

البرامج في مؤسسة روزا لوكسمبورغ هناء عموري ومدير 

املؤسسة تسفرير كوهني.

وقام مركز مساواة بالتعاون مع جمعيات يهودية مناهضة 

للصهيونية في بروكسل، بتنظيم ندوة مفتوحة للجمهور في 

مدينة البلجيكي، افتتحها ناشط بلجيكي وأدارها مدير 

مركز مساواة جعفر فرح، وشارك فيها عضو الكنيست د. 

جمال زحالقة، عضو الكنيست د. يوسف جبارين عضو 

جمهور  الندوة  وحضر  سليمان.  توما  عايدة  الكنيست 

الشعب  مع  متضامن  واسع،  وأوروبي  تقّدمي  يهودي 

الفلسطيني ومع حقوقه الوطنية والسياسية واالقتصادية.

إلى أن مركز مساواة يعمل على تعريف املجتمع  يشار 

املدني الدولي على مؤسسات العمل األهلي الفلسطيني، 

األكادميية  واملؤسسات  العربية،  احمللية  والسلطات 

واملؤسسات السياسية. وميكن اعتبار ما مّت إجنازه خلل 

علقات  شبكة  بناء  نحو  إضافية  خطوة  الزيارة  هذه 

متكاملة مع املجتمع الدولي. فثّمة اتفاقات تعاون بني 

أوروبية، منها  أهلية وسياسية مع مؤسسات  مؤسسات 

بتوقيع  األخير  العام  خلل  للتغيير  العربية  احلركة  قيام 

ومن  الدميقراطي.  االشتراكي  احلزب  مع  تعاون  اتفاق 

السياسية  األحزاب  بني  دولية  علقات  تطوير  املنتظر 

السلطات  مستوى  فعلى  العربية.  احمللية  والسلطات 

احمللية العربية، وافق االحتاد األوروبي مؤخرا على دعم 

مشاريع تنموية في مجالس محلية عربية، ومنها عرعرة، 

جسر الزرقاء ومجلس حورة. كما عاد مؤخرا إلى البلد 

شمل رئيس  العربية  احمللية  السلطات  رؤساء  من  وفد 

مجلس املزرعة فؤاد عوض، فسوطة - إدغار دكور، مجد 

الكروم- سليم صليبي وعرعرة - مضر يونس، واملستشار 

جتربة  دراسة  على  عمل  غنطوس،  علء  االقتصادي 

أقليات الواليات املتحدة في بناء ميزانية الدولة والعمل 

أمام مؤسسات حكومية وإقليمية.

أجنز الوفد خلل 5 أيام ما يزيد عن 30 اجتماع التقى 

اتخاذ  مواقع  أهم  في  شخصا   150 حوالي  مع  فيها 

التراكمية  العلقة  االستفادة  خلله  مت  الدولي.  القرار 

والتي  الدولية،  املؤسسات  مع  مساواة  ملركز  واملهنية 

يضعها حتت تصّرف القيادة السياسية املنتخبة واألهلية 

لشعبنا وقضيتنا. وقال مدير املركز جعفر فرح: »نعمل 

على خلق حالة تكاملية وتراكمية بني املؤسسات األهلية 

واألحزاب السياسية والسلطات احمللية والقطاع اخلاص. 

ال منلك سفارات ال فروع في عواصم العالم، ولكننا منلك 

الشباب والصبايا الذين تخّرجوا من غالبية دول العالم، 

وعلينا تنظيمهم وتشبيكهم لنستفيد من قدراتهم املهنية 

ودول،  جامعات  في  الشخصية  وعلقاتهم  واللغوية، 

احتضنتهم خلل دراستهم اجلامعية، ومنحتهم املعلومات 

والغطاء السياسي«.

 أعضاء الوفد أمام مدخل مجلس الدول األعضاء يف االتحاد األورويب: جعفر فرح، 
د. يوسف جبارين، د. جامل زحالفة، مسعود غنايم وعايدة توما سليامن.

مركز مساواة:

سنواصل تعريف املجتمع الدولي على خصوصيتنا 
وقوتنا السياسية واالقتصادية
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ملراسل »حيفا«

والعشرين  التاسع  في  حيفا  في  املعّلم  يوم  يصادف 

نطّلع  مناسبة  عام، وهو  كل  الثاني  تشرين  شهر  من 

فيها على عطاء املعلمني واملعّلمات، وعلى دورهم في 

هذا  في  اجلديد. ونسّلط  النشء  مجتمع  بناء  عملية 

به،  ويفكرون  يفعلونه  وما  املرّبني  على  الضوء  اليوم 

للتربية والتعليم ومجتمعهم  بالنسبة  أحلمهم  وعلى 

وطلبهم. استطلعنا آراء عدد من املربيات في مجال 

عملهّن.

يف يوم املعلّم ـ نستذكر البداية

ُجمنة إغبارية ـ هّمم، املديرة العامة لجمعية 

التطوير االجتمعي

املدينة  روزنامة  في  مناسبة  احليفاوي صار  املعّلم  يوم 

الفكرة من  بدأ  التربوي.  التعليمي  واملجتمع واملشهد 

منبعها كبحث نوعي أجرته جمعية التطوير االجتماعي 

في العام 2012 حول املعوقات أمام النهوض بالتعليم 

العربي في املدينة. كان مدير عام اجلمعية املرّبي املرحوم 

توصيات  التقط  الذي  هو  )والدي(  إغبارية  حسني 

وال  جمعيتنا  في  عمل  برامج  إلى  وحّولها  البحث 

تزال قائمة إلى اليوم. وقف البحث على ترّدي مكانة 

املربي عموما، ونّصت التوصيات على ضرورة العمل 

للمعّلم  الكامل  على ترميم هذه املكانة ورّد االعتبار 

االجتماعية،  العملية  في  مفصلي  دوره  ألن  واملرّبي. 

املعرفية والتربوية  التنشئة  في  فّعاال  مشاركا  بوصفه 

على السواء. وهذه هي رسالة هذه املناسبة، نحاول أن 

إدارات  مع  بإصرار وبالتعاون  سنة  بعد  سنة  نرّسخها 

املدارس التي تلّقت املبادرة مشكورة وتفاعلت معها. 

 29 يوم  من  جنعل  أن  أيضا،  العام،  هذا  وسنحاول 

في  خاصا  يوما  عام،  كل  في  كما  ـ  الثاني  تشرين 

حياة معلمينا ومعّلماتنا من خلل تسليط الضوء على 

عطائهم ودورهم املميز في حياتنا كمجتمع وأفراد. وال 

نغفل عن تأثير املعّلم واملعّلمة على حياة كّل واحد مّنا 

شخصًيا.

ونحن في جمعية التطوير االجتماعي سنتابع املسيرة 

باطمئنان إذ يضاف هذا إلى رصيدنا والتحامنا بأهلنا، 

وهو ما يؤّكد إرادتنا كمؤسسة مجتمع مدني، وكإطار 

أهلي اجتماعي، في مواصلة الطريق التي تقوم على 

بهيئاته  مجتمعنا  مع  العلقة  في  احلوارية  الطاقات 

ومؤسساته. 

ينبغي إتاحة الفرصة للمعلّم لتطوير قدراته!

ريم دالّشة- خطيب ـ ُمحارضة يف مساق الرتبية 

الخاصة يف كلّية جوردون للرتبية: 

يوم املعّلم ـ مبادرة مباركة من أجل التأكيد على أهمية 

مكانة املعلم ودوره املصيرّي من ناحية علمّية وتربوّية. 

كما أنها مناسبة مُيكن أن تعّزز العلقة بني املعلم، من 

جهة، واألهالي واملجتمع، من جهة أخرى. ورّدا على 

سؤال ما إذا كان املعّلم يحظى بالتقدير الذي يستحقه 

من املجتمع عامة قالت: »نعم، والـ األمر يتعّلق مبنهج 

إدارة املدرسة التي يعمل فيها. من الواضح أن العلقة 

فكّلما  عطائه.  للمعّلم وبني  األهل  تقدير  بني  جدلية 

زاد تقدير األهل للمعّلم زاد عطاؤه والعكس صحيح. 

إذا  أما  املجتمع.  بدعم  املعّلم  يحظى  أن  املهم  ومن 

أردنا حتسني أداء املعّلم علينا رفع أجره وإتاحة دورات 

الطلب  مع  ليتواصل  نفسه وقدراته  لتطوير  وآليات 

بشكل أفضل وأجنع لهم وله«.

للكون  أبناءنا  يؤّهل  لإلبداع  والتعليم  الرتبية 

املفتوح

برناديت عطاللّه خريش – مدرسة مار  املربية 

يوحنا اإلنجييل:
أبارك مبادرة جمعية التطوير االجتماعي الهادفة إلى 

تعزيز مكانة املرّبني وتكرميهم في زمن عّز فيه التقدير 

والثناء. أرى أنَّ هناك حاجة للحتفاء باملرّبني تأكيدا 

على دورهم ودعمهم في حمل الرسالة التربوية. بهذه 

ُينشئ كل مرٍب جيل مثاليا،  أن  أقول حّبذا  املناسبة 

على  يصبر  أن  واالحتواء.  احلب  الثقة،  طلبه  ومينح 

هفواتهم ويكون مرشدا ناصحا لهم كاسرا حاجز اجلليد 

والرهبة«.

لم  التعليم  ألن  التعليم،  قبل  »التربية  وأضافت: 

يعد مقتصرا على الكتاب واملنهاج املدرسي فحسب. 

نبتعد  أن  املعلمني،  زملئي  ثم  أوال  نفسي  فأنصح 

حتّد  ألنها  التلقني،  طريقة  عن  تعليمنا  أسلوب  في 

نريد  نريد جيل مدّجًنا بل  أبنائنا. نحن ال  إبداع  من 

جيل مفكًرا متحرًرا من كل القيود والتكّلسات. جيل 

يتلقى، يفكر، يناقش ويحاور ليكون جزءا من عملية 

االنفتاح على العالم. خاصة أن جناح املعلم من جناح 

على  بصماته  يترك  الذي  هو  الناجح  واملعلم  طّلبه 

طلبه في مسيرة تعليمه وعطائه التربوي. 

 

املعلّم  ساعد  شد  يف  كرمية  لفتة  املعلّم  يوم 

وتقدير عطائه

راهبات  مدرسة  ُمديرة  نجار،  هيفاء  املربية 

النارصة االبتدائية: 
التطوير  جلمعّية  اجلزيل  الّشكر  تقدمي  بداية  بوّدي 

لكادر  واملشجعة  القّيمة  مبادرتها  على  االجتماعي 

يستحّقون  والذين  مدارسنا،  في  واملربيات  املربني 

بجدارة هذه اللفتة الكرمية املباركة. إّنني واثقة أّن مثل 

هذا التوّجه يعّزز مكانة املعلم ويحثـّه قدًما للستمرار 

أساسية  هي  التعليم  بالعطاء وإكمال رسالته. رسالة 

وبناتنا،  أبنائنا  وتربية  املجتمع  هذا  لبناء  ومهمة 

ليكونوا ناجحني وصاحلني في مجتمعنا. وعليه، يجب 

أن يحظى املعلم بالتقدير واإلجلل الذي يستحقه من 

املؤسسة واملُجتمع«.

اليوم  نراه  ما  ذلك،  من  بالّرغم  »لكن  واستدركت: 

هو تهميش لوظيفة املعلم ودوره الفّعال في بناء جيل 

ماّديا  كافيا،  تقديرا  املربي  يلقى  وناجح، وال  ناشئ 

ومعنويا، مقارنة بالعمل الشاق والرسالة املُضنية التي 

املعلم  التعاون ومشاركة  األهل  بها. ومن واجب  يقوم 

في سيرورة العملية التربوية.

املناسبة سد مينع التدهور يف مكانة املعلّم

املربية نداء نصري- معلمة لغة عربية يف مدرسة 

مار يوحنا اإلنجييل: 
تعّرفها  وكما  مضمونها  كما  املبادرة،  هذه  في  أرى 

جمعية التطوير االجتماعي، مبادرة مشّرفة جًدا، تضع 

املعلم العربي في البلد عاًمة وفي مدينة حيفا خاصة 

في لّب االهتمام. وإن صّح التعبير، فهي ُتعيد للمعلم 

دوره ومكانه الريادي والهام في املجتمع، سيما أن هذا 

الدور يتعّرض من فترة طويلة، ونتيجة لظروف وأسباب 

كثيرة، لإلجحاف على الصعيد املعنوي واملادي. ولكن 

املعلم ال يزال يحظى باهتمام مجتمعي، لكون املجتمع 

خدمات  عن  يستغني  أن  يستحيل  بل  يستطيع،  ال 

املعّلم ودوره التعليمي والتربوي. 

ومضت تقول: »نستطيع أن نعتمد الكثير من األمور 

في سبيل تعزيز مكانة املعلم. يبدأ ذلك بتقدير املعلم 

لذاته، ومنحه املكانة املرموقة وإعطائه الشعور بالثقة 

واألمان من إدارات املدارس، التي عليها أن تسانده 

في كل األزمات التي يواجهها خلل عمله. 

من  مجموعة  إجراء  أيضا،   ، املُهمِّ من 

املبادرات كالتي تقوم بها جمعية التطوير، 

إجماع على أهمية يوم املعّلم في لفت نظر املشّغلني 
واملجتمع إلى دور املعلمني وعطائهم

*مربيات يتحدثن عن أنفسهن وعن املهنة وتحدياتها وعن أهمية دعم املعلّم وبناء قدراته
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املعلم  دور  حيال  املجتمعي  الوعي  لترسيخ 

وقدسية عمله، وواجب احترامه«.

ال  وباملقابل  سامية،  اجتمعية  رسالة  التعليم 

تخلو من تحديات بتقدم التكنولوجيا

ومرشدة  معلمة  اغبارية،  شحادة  إميان  املربية 

للغة العربية يف مدرسة املتنبي: 
املبادرة مباركة جدا وذات أهمية اجتماعية على صعيد 

الطلب واألهل، واملجتمع كاّفة. فاملعلم امِلعطاء بكل 

مكانته  تكرميه وتعزيز  فيجب  أجياال،  يرّبي  األوقات 

اجلمعية  تهتّم  أن  غريبا  ليس  حقوقه ودعمه.  وحماية 

وتخصص مكانة ملثل هذا احلدث، وقد كان مؤسسها 

ِمعطاًء وقدوة  معّلما ومرشدا  إغبارية  حسني  األستاذ 

ألجيال عدة”.

أن  أعتقد  »ال  باملعّلم:  العام  االهتمام  إلى  وأشارت 

املعلم يحظى مبا يستحق من اهتمام مجتمعي، فلوال 

اليوم  هذا  كان  ملا  مهنته  لرفع مكانته وأهمية  احلاجة 

املهنة وجنعلها  هذه  نقّدس  ال  للمعلم. وكيف  العاملي 

من أولويات املهن. ال ميكن أن تتم العملية التعليمية 

والتربوية دون إخلص وتأهيل كاف. فالعلم كالشجرة 

التي متنح ثمارها لكل من يقطف منها من خلل تعليمه 

ألنه  الطليعة  في  دوما  يكون  أن  املعلم  حق  وجتاربه. 

يستحق ذلك«.

ولذا من الضرورة مبكان تعزيز مكانة املعلم في املجتمع، 

بأكمله من أولياء أمور وطلب. وتقديس املهنة وأداء 

اجتماعية  رسالة  ألنها  باملربني،  يليق  كما  الرسالة 

أمام  املعلمني  نحن  يضعنا  العلمي  التطور  ُعظمى. 

حتدٍّ جديد، في مواكبة العصر الذي نعيشه، وامتلك 

وسائل املعرفة العصرية. فاملعلم، واملدرسة أساس تقّدم 

بّر  إلى  األجيال  يوصلن  وهما  وتطورها،  املجتمعات 

األمان. 

لتعزيز  التكريم  من  النوع  هذا  مأسسة  يجب 

شعور املعلم بأهمّية دوره 

لغة  معلمة   - عبده  حنا  أبو  رباب  املربية 

انجليزية يف مدرسة املتنبي:
في  وهام  ريادي  دور  هو  واملربي  املعلم  دور  أّن  مبا 

املجتمع لتنشئة األجيال القادمة وتربيتها، فكل تكرمي 

أو دعم حقيقي له ولرسالته مبثابة خطوة مباركة وهاّمة 

جًدا. صحيح هو الطرح الذي قدمتموه عن أّن املعّلم(ة) 

ال يزال في اخلطوط األولى لعملية التنشئة والتأهيل، 

في  والداني  القاصي  اليوم  يعرف  املقابل  في  ولكن 

مجتمعنا أّن العملية التربوية تأتي بشّق النفس أحيانا، 

التقدير والتكرمي  من  األدنى  باحلّد  املربي  يحظى  وال 

ولذا  باالحترام.  وشعوره  وإحساسه  لتطوره  اللزمني 

يجب مأسسة هذا النوع من التكرمي، أو أنواع أخرى 

مثل التشجيع الفعلي أو املادي للمعلم واملعلمة الذين 

العزيزة  القادمة  يسهرون ويتعبون في تثقيف األجيال 

علينا«.

ملراسل »حيفا«

فعاليات  رزمة  مؤخًرا  االجتماعي  التطوير  جمعية  أصدرت 

التواصل  لشبكات  اآلمن  االستخدام  موضوع  في  صفّية  تربوية 

االجتماعي، مّت إعدادها باستشارة مهنية من أخصائي في العمل 

مختص  بدران-  إيلي  جرايسي،  عامر  د.  العلجي  االجتماعي 

في امليديا واإلعلم واألستاذ عبدالله خليلة -مختص في مجال 

اإلبحار اآلمن. 

اإللكتروني«  »التنمر  مشروع  ضمن  الرزمة  وإصدار  إعداد  ومت 

الذي تنّفذه اجلمعية في مدارس حيفا للسنة الثانية على التوالي. 

زيادة  إلى  تهدف  متنوعة  صفّية  فعاليات  تسع  الرزمة  حتتوي 

تشجيعهم  كما  اإللكتروني.  التنّمر  لظاهرة  الطلب  لدى  الوعي 

على اإلبحار األمن والتواصل واحلوار والتفكير باآلخر. الفعاليات 

الرابع  الصف  من  مختلفة  عمرية  لفئات  وملئمة  معّدة  املُقترحة 

تطبيقات ديجيتالية في  اعتماد  الثاني عشر، مت  الصف  وحتى 

الفعاليات.  

ومن املقرر أن تنظم اجلمعية في األسابيع القريبة ورشة عمل للمستشارات التربويات من املدارس العربية في 

حيفا، يقوم بتيسيرها د. عامر جرايسي حول كيفّية مترير الفعاليات مع الطلب بطرق مهنّية وجّذابة.  

جمعية التطوير االجتماعي ُتصدر رزمة فعاليات 
صفيّة حول االستخدام اآلمن لشبكات التواصل
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ملراسل »حيفا«

»الغزال  بعنوان  محاميد،  منال  للفنانة  جديد  فردي  معرض  حيفا  في  افتتح 

الفلسطيني«. وافتتح املعرض وسط حضور فني وجماهيري واسع، يوم السبت 

املاضي، في »منجم« – مختبر الثقافة في حيفا، ويستمر املعرض حتى يوم 9 

كانون األول. 

ويشمل املعرض العديد من الوسائط الفنية مثل املنحوتات والتركيبات متعددة 

الطباعة والرسم. وتقول  آرت، وفن  الفيديو  الفوتوغرافي،  التصوير  الوسائط، 

في  قد رأتها  كانت  الّلغة  ثلثّية  من الفتة  املعرض  فكرة  استوحت  إنها  منال 

فيها  كتب  أطفالها.  مع  أثناء رحلة  موتسكني،  كريات  في  احليوانات  حديقة 

بينما  الفلسطيني«،  »الغزال  اجلبل  لغزال  العلمي  االسم  بالعربية واإلجنليزية 

צבי  إسرائيلي  »غزال  أنه  على  بالعبرية  الغزال  اسم  اللفتة  نفس  على  كتب 

ישראלי".
وتضيف منال قولها إّن الّصورة »تكمل حالة الّتشويه التي فرضتها لعبة تبادل 

األدوار، وتهجني الّتسميات اّلتي ترمي إلى خلق حالٍة ثقافّية وحضارّية مشّوهة 

الهوّية، متهيًدا ملسح الّذاكرة الّتاريخّية. وإن هذا الّتصوير املغلوط يشّكل أساس 

املعرض«. 

الفنان عبد عابدي عّلق على املعرض قائل: » يشّكل معرض الفنانة محاميد 

صالة  في  أقيم  والذي  األول  ملعرضها  استمرار  الفلسطيني«  »الغزال  بعنوان 

»وقُع  عنوان  عام، وحمل  من  أقل  قبل  الله  في رام  ووان«  »جاليري  العرض 

حريرية  إنشائية، ومطبوعات  أعمال  من  شمله  املعرض وما  يحتوي  الغزال«. 

وصفر الزنك وفيلم فيديو آرت. ومضى يقول: تتناول الفنانة في معرضها هذا، 

صيرورة الغزال الفلسطيني املميز وما اعتراه من نفي ونكب في ربط مميز في 

مشاهدة البحث عن املفقود وإعادة كيانه في جغرافية وطنه الفلسطيني«.

وقالت قّيمة املعرض، رلى خوري: »إن عمل محاميد هو نوع من استقراء اليني 

واليانغ والوابي-سابي، الّتكامل اجلميل واالبتعاد عن الكمال. يعرض الغزال 

املبتور بجمالّية أنثوّية بيضاء تغّطي اجلسد العاجز. فيخلق هذا الغزال الفاتن 

مع  املعّنف،  جسده  على  الّظاهر  االستعمار  بوصل  جداًل  الّتباين، ويستحضر 

الوجود الفلسطيني املعّنف؛ وكذلك بتعريفه املتضارب املربوط بتشويش الهوّية 

الفلسطينّية والّتشكيك بها«.

أما د. حسني شحادة فعلق: »إّن حكاية الغزال ما هي إاّل حكاية واحدة من 

مّر  عليها  عنها ومنّر  الواقع، ونسمع  أرض  على  ا  يومّيً جتري  عديدة  حكايات 

الفنانة منال محاميد ال تستطيع ترك املوضوع ملجرد أنه شائع  الكرام، ولكّن 

فّنّي متكامل، فتبدأ  إلى عمل  لتبلورها  الفكرة  وعادّي جدا، وها هي تصقل 

غزالن  إلى  الكبير  الغزال  حتّول  ثّم  الطبيعّي،  باحلجم  للغزال  مجّسم  بتشكيل 

من  لُتخرَجنا  الفّنانة  لنا  تعرضها  الغزالن  من  عشرات  احلجم.  صغيرة  عديدة 

الفنان د.  أيًضا مبتور!  لعّله  إلى حكاية شعب بكامله،  املبتور  الغزال  حكاية 

عيسى ديبي، احملاضر اجلامعي والباحث في الفنون البصرية، واملقيم في جنيف 

بإصدار  اآلن  للعمل ومشغول  مواكب  »أنا  املعرض وقال:  السويسرية،  واكب 

كتاب عن جتربة منال محاميد،  واملشروع البحثي في هذا املعرض يدخل نتاج 

لفلسطينيي  املركبة  الثقافة واالستعمار والعلقة  حول  النقاش  مركز  في  منال 

الداخل مع طبيعة بلدهم، واملؤسسات التي ما زالت ترى في العلقة احلميمة مع 

الطبيعة، تهديدا للمشروع الكولونيالي في فلسطني. الغزال الفلسطيني – هي 

جتربة للبحث في جذور احلياة الفلسطينية منذ األزل محاولة محاميد بذلك أن 

تعود إلى الطبيعة كحقيقة تاريخية«.

افتتاح معرض »الغزال 
الفلسطيني« للفنانة منال محاميد

ملراسل »حيفا«

ُيغريك  الروح.  القوام وحيفاوّي  ممشوق  شاٌب واعد،  منارنة؛  رشيد 

بُسمَرِته الشرقّية ومظهره الهادئ الذي ُيداري به عشًقا يتفّجر في 

امللعب وعند الشاطئ وقُرب احلارة. رشيد طالٌب في الصّف الثاني 

باإلعلم والصحافة  متخّصص  احليفاوّية  املتنّبي  مدرسة  في  عشر 

مولٌع باألنشطة الرياضّية وُيتِقُن مداعبة الكرة بني قدميه. استطاع 

ج باملرتبة الرابعة من أصل حوالي 100 مشترك،  رشيد مؤّخًرا أن ُيَتوَّ

ا في سباق ركض احلقول املُقام في كريات يام مبشاركة  واألولى عربّيً

واسعة من مدارس عربّية ويهودّية في لواء حيفا.

كان لنا هذا اللقاء مع رشيد الذي عاد إلى مدرسِته، ُمحتَِضًنا جناحه 

ويحمل شهادة التمّيز التي أحرزها. 

- رشيد، حّدثنا عن السباق األخري 

كيلومتر   5 املسافة  كانت  يام.  هو سباق ركض حقول في كريات 

وخلل 16 دقيقة و50 ثانية كنت قد أنهيت املسافة محرًزا بذلك 

املكان الرابع. 

مباذا  النهاية  خّط  وصلت  عندما  املفصلّية؛  اللحظة  تلك  يف 

شعرت ومباذا فكّرت؟

في احلقيقة ال أعرف أو رمّبا لم يكن شيء معنّي؛ بل كان هّمي أن 

نهي السباق. كان أمامي فقط ثلثة متسابقني وكنت 
ُ
أصل وأن أ

أنا رابعهم. 

يف لحظة اإلعالن عن النتيجة، من تذكّرت وماذا خطر ببالك؟

كنت مرتاًحا، ألني كنت من الفائزين، أي أّن كّل شيٍء قد انتهى. 

الذي  الفّتاح  أستاذي محّمد عبد  تذّكرت  اسمي  عند حلظة سماع 

فقطعُت  متقّدمة،  مرتبة  بإحراز  وطالََبنا  صف،  كطلب  شّجعنا، 

العهد أمامه على أن أكون في املراتب األولى.

لو ُعدنا بك إىل البدايات، حّدثنا عن رشيد الطفل الذي كُب يف 

حّي الحلّيصة. 

أنا ابن الشارع واحلّي؛ أعني كنُت أخرج من العاشرة صباًحا حّتى 

منتصف الليل، كنت أمضي النهار بالركض خلف الكرة دون كلل 

أو ملل وأبحُث عنها بني األزّقة وحتت السّيارات املركونة في احلّي. 

اكتشفُت شغفي بلعب كرة القدم منذ كنت في السادسة من عمري. 

علقتي بالرياضة علقة أبدّية كبرُت وإّياها، هذا ما أحّب أن أعمله 

في احلياة، ارتاُح كثيًرا في ممارسة الرياضة والكرة كانت حلًما لي 

وأنا أركض خلف حلمي. 

ماذا عن األُطر التي ساهمت يف تطوير موهبتك وصقلها؟ 

احلّليصة وتابعت  نادي  في  القدم  كرة  بفريق  التحقت  البداية  في 

من  والتشجيع  الدعم  وجدت  طبًعا  مبفردي،  األسبوعّية  تدريباتي 

أهلي ومن األصدقاء واملعارف، ولكّن قضّية التدريب هي جزء من 

مسؤوليتي الذاتّية جتاه نفسي أّواًل وشغفي ورمّبا جتاه املجتمع ثانًيا. 

ماذا عن املجتمع يا رشيد؟

أنا ابن املجتمع أصًل! رغم أنه يعّج بالكثير من املظاهر السلبّية التي 

املخدرات  السجائر والنرجيلة، عدا عن  ُنحاربها كتدخني  أن  يجب 

وغيرها، وكّلها مظاهر تنال من صّحة وعافية أبناء الشبيبة الذين 

هم عماد هذا املجتمع وُبنَيِتِه األساسّية. 

ماذا عن مدرسة املتنّبي وتحديًدا درس الرياضة؟

املتنبي مدرستي، في نهاية العام سأتخّرج منها إلى معترك احلياة. 

مّثلها، وأعيش 
ُ
أ أني  دافئ، طّور موهبتي، وسررت  املتنّبي حضن 

حلظات الفوز، وأنا أتلّمس الشعور باإلجناز والفخر بني أروقتها. 

أّما عن درس الرياضة فل يكون الدرُس ناجًحا بدوني، هو الدرس 

الذي أحب، وعاملي الذي أشعر باالنتماء إليه. هذه فرصة ألتقّدم 

بجزيل الشكر وعظيم االمتنان ملدير املدرسة األستاذ رائف عمري، 

على  املدرسة،  في  والتربوّي  التدريسّي  والطاقم  محّمد  وأستاذي 

دعمهم الدائم واحتضانهم لنا كطّلب، وأبناء لهذا املجتمع. املتنّبي 

ساهمت وتساهم بصقل شخصّية الطّلب وتنمية قدراتهم وتشّجعهم 

على االستمرار والتشّبث باألمل.

ماذا عن رشيد غًدا، رشيد الطموح والغد؟

في العام املاضي كتبت لي معّلمتي على إحدى البطاقات »سأصبح 

تربية  البطاقة. وسأصبح مّدرس  بهذه  أحتفظ  أنا  أريد«،  ما  يوًما 

بدنّية، وأغدو العب كرة قدم ذا شهرة عاملّية، وأطمح كذلك على 

تطويع الرياضة ودمجها باملجتمع ملكافحة العنف وتبّني منط حياة 

صحّي وسليم.

مّثَل مدرسة املتنبي وفد من الطلب الرياضيني الرياديني في مجال 

سباق احلقل وهم:

رشيد منارنه )املرتبة 4(، زاهر محاميد )املرتبة 17(، سماح سرحان، 

بيرال  فران،  مارك  عطية،  منور  زيبق،  نورهان  قمير،  أبو  ميسرة 

خازن، يارين مصري، هاني حجازي، حمودي عودة.

واملتنّبــي ُتهّنــئ طالبهــا رشــيد منارنــة املتمّيــز اخللــوق الــذي يضــرب 

اليــوم أروع األمثلــة علــى أّن العقــل الســليم باجلســم الســليم، وأّن 

حكايــة املتنّبــي مســتمرة.. وتنــدرج حتــت شــعار: »مًعــا نكتبهــا 

بشــّتى الســبل واملجــاالت.. مًعــا نكتــب حكايــة املتنّبــي.. مــن 

ــا. ــى متاًم ــك املعن ــكلم وميل ــه َيــِرُث أرض ال ــب حكايت يكت

رشيد منارنة عّداء من طراز خاّص
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ملراسل »حيفا«

أطلقت الشاعرة فاتن مصاروة يوم األحد الفائت 

ديوان شعر جديد بعنوان »وأقطف صمت التراب 

اجلميل«. جرى االحتفال في النادي الثقافي في 

مسرح الكرمة، ضمن أمسية حوارية أجراها مع 

الشاعرة اإلعلمي رشيد خير. وشملت األمسية 

محمد  د.  توما،  منير  د.  من  لكل  مداخلت 

الفني  املير  ضو  سليم  الفنان  وقّدمها  حمد، 

للمسرح. وقّدم كل من املطرب إلياس عطا الله، 

واملوسيقي يوسف مخول عرًضا فنًيا مميًزا.

هذه  نشاط  يعاود  إنه  ضو  سليم  الفنان  وقال 

ما،  لفترة  توّقف  بعد  الثقافية  األمسيات 

من  أدباء وشعراء وفنانني  استضافة  وسيواصل 

مختلف املناطق.

ملراسل »حيفا«

البعثة  مؤخرا،  املانيا  من  البلد،  إلى  عادت 

الطلبية التابعة للمدرسة اإليطالية في حيفا، وقد 

بتقدمي  قاموا  وراقصات  موسيقيني  البعثة  ضّمت 

فقرات فنّية على مسارح مختلفة في خمس مدن، 

نوردهاوزن، ارفورت، إيلفيلت،سوول وفامير. رافق 

فيوليت  واملدّرسة  باسيل  طوني  األستاذ  الطلب 

صادر. باإلضافة إلى اجلانب الفني، اشترك أفراد 

البعثة بورشات عمل مع طلب »شاعر هنيجف« 

من جنوبي البلد. ويذَكر أن أعضاء فرقة الرقص 

فريال  الفنانة  تديره  الذي  معهد سلمى  في  تدربوا 

خشيبون.

عّبر الطلب عن سرورهم، خاصًة بعد ان تواصلوا 

إيصال  في  األخرى، وجنحوا  احلضارات  أبناء  مع 

املدرسة  أن  إلى  يشار  الفنية والثقافية.  رسالتهم 

اإليطالية، تفتح منذ حوالي عشر سنوات، املجال 

أمام الطلب املوهوبني للسفر إلى أملانيا واملشاركة 

في هذا املشروع املميّز.

ملراسل »حيفا«

بني  من  العلمّية  الّثانوّية  الكرمة  مدرسة  اختيرت 

عّدة مدارس، للمشاركة في ندوة دعت إليها جمعّية 

في  الّتبّرع  مبوضوع  اإلرشاد،  في  املختّصة  »بانيل« 

األنسجة واألعضاء اجلسدّية.

أقيمت الّندوة في األسبوع املاضي في مستشفى رمبام 

الّثاني عشر، أطّباء  الّصّف  حيث شارك فيها طّلب 

ورجال دين من الديانات الّثلث: اليهودّية، اإلسلمّية 

واملسيحّية. 

الّطّبي  اجلانب  من  املوضوع  أهمّية  األطباء  طرح 

والعلجي، وقام كلٌّ من ممثلي الّديانات الّثلث بتزويد 

معلومات حول موضوع الّتبّرع باألعضاء وأهمّيته من 

الّناحية الّدينّية واالجتماعية .  

ملحوظا  اهتماًما  عشر  الّثاني  الّصف  طّلب  أبدى 

عليها  أجاب  عديدة،  أسئلة  وطرحوا  املوضوع،  في 

احملاضرون في النّدوة.

ــة الكرمة العلمّية تشــارك  ثانوّي
ــاء  ــّرع باألعض ــدوة للّتب ــي ن ف
واألنســجة  فــي مستشــفى رمبــام

أمسية اشهار ديوان الشاعرة 
فاتن مصاروة

بعثة املدرسة اإليطالية تزور 
خمس مدن في أملانيا

ملراسل »حيفا«

أعلنت وزارة املعارف عن إطلق مشروع »دورة لكل 

ولد وبنت« في البلد. وتبنّي من معطيات الوزارة أن 

منهم  الدورات %80  لهذه  اآلن  حتى  تسّجلوا  الذين 

توفير  العام  هذا  أنه مت  كما   .. العربي  املجتمع  من 

البلد،  في  طالب  ألف   33 حلوالي  مجانية  دورة 

وهؤالء تسّجلوا في دورات افتتحت في 93 بلدة في 

الشمال. كما تبنّي أن الدورات املفّضلة لدى الطلب 

هي الرياضة، الفنون، العلوم، املوسيقى واللغات.

ومن ناحية أخرى مّت تخصيص دورات مّجانية لطلب 

اليهودية،  املدارس  في  واخلامس  الرابع  الصفوف 

ولطلب الصفوف الرابع والسادس في املدارس العربية.  

وجاء من الناطق بلسان الوزارة أن تكلفة هذا البرنامج 

طالب  كل  يساهم  في حني  شيكل،  مليون  تبلغ 44 

مببلغ 10 شيكل في الشهر. وأن الوزارة توّسع األطر 

التربوّية ما بعد الظهر من خلل النويدّيات، نشاطات 

حركات الّشبيبة، مراكز اإلثراء، والّدورات املمّولة من 

قبل الدولة.

دورة لكل ولد وبنت
في املجتمع العربي
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حيفا في ناعورة الزمان
حاراٌت بيوٌت وناس )14(

روضة غنايم مصّورة باحثة وكاتبة 
يف املجال التوثيقّي – حيفا

نائلة حنا نقارة في بيت الشعب في 
وادي النسناس،شارع اخلوري 23 

)الجزء الثاين(

فرتة الطفولة يف حي وادي النسناس

يقع بيت احملامي حنا نقارة في شارع اخلوري 23 في حّي وادي 

1978. في حّي   - 1949 السنوات  النسناس. وهنا عاش بني 

وادي النسناس. ويطّل البيت على ساحة ُعرفت باسم

"بستان الشيوعيني". وحتّول قسم من الساحة في سنوات الثمانني 

من القرن املاضي إلى ملعب كرة قدم. وفي البستان كان مقّر نادي 

احلزب الشيوعي في حيفا، الذي احتضن في السنوات األولى لقيام 

الدولة العبرّية مكتب جريدة االحتاد، وكانت البناية ملتقى ألعضاء 

احلزب والكّتاب واملثقفني الذين كانوا يكتبون في الصحيفة. فيما 

بعد أصبح النادي للشبيبة الشيوعية في حيفا.

بيت الشعب..  

عن احلياة غير العادية في هذا البيت حدثتني نائلة قائلًة: "كان 

وكان والدي  تفرقة.  أي  دون  الناس،  جلميع  مفتوحًا  أهلي  بيت 

مع  طفولتنا  نعش  لم  طوني  أنا وشقيقي  وكرمًيا.  معطاًء  إنسانًا 

يشاركنا  كان  الشعب  ألن  عائلتهم،  مع  األطفال  كباقي  والدي 

به، كون والدي مهتما ومنغمسا بقضايا الشعب املنكوب. ونادًرا 

ما كّنا نقضي أمسية سوًيا في البيت مبفردنا، ألن بعد عودته من 

مكتبه اخلاص كان يعمل في مكتبه املسائي في البيت. فكانت 

تعرف الناس أن بيتنا مفتوحا ألي حالة طارئة".

الحياة يف وادي النسناس كانت تشبه الغيتو..

بعد النكبة مّت جتميع السكان العرب الذين بقوا في حيفا، وأيضًا 

اللجئني الذين نزحوا من القرى إلى حيفا، في حّي وادي النسناس. 

وقد مّت نصب احلواجز العسكرّية في مداخل احلّي. وأصبح بكثافته 

العسكري  احلكم  نتيجة  وذلك  الغيتو،  يشبه  السكانية وإغلقه 

ومنع التجّول في عام1948، والذي إستمر في جميع أنحاء البلد 

إلى عام 1966. وأما في حيفا مّت فّك احلكم العسكري في عام  

1950نظًرا للسنة الثلجية القوية التي ضربت حيفا والتي جعلت 

اجلنود يتركون املكان نتيجة البرد القارص. 

مرحلة التعليم.. وإعادة فتح مدرسة مار يوحنا

تأسست مدرسة مار يوحنا في عام 1868 وشّيدت بناية الكنيسة 

عام 1935 وموقع الكنيسة في ساحة املدرسة. وتقع املدرسة حتى 

يومنا هذا في شارع مار يوحنا رقم 23 في قلب وادي النسناس. 

وبسبب الظروف التي مّرت بها حيفا عام 1948 اضطرت ُعمدة 

أسعد  وإلياس  نّده  وإبراهيم  قّرة  بنيامني  السادة  وهم  املدرسة، 

وحنا قفعيتي إلى إقفال املدرسة، وذلك بسبب األوضاع األمنية، 

وتناقص عدد الطلب، وعدم دفع الرسوم املدرسية. كذلك أعلنت 

بعض املعّلمات عن مغادرتهن حيفا. ففي آذار عام 48 أغلقت 

املدرسة أبوابها.

 1950 عام  "في  نائلة:  حتّدثت  املدرسة  هذه  في  تعليمها  وعن 

أنذاك  مديرها  وكان  األخّوة،  مدرسة  إلى  يدخلني  أن  أراد والدي 

أي  املدرسة،  تلك  في  صف  لي  يكن  ولم  فرحات.  حسن  املربي 

بعيدة  مدرسة  إلى  أذهب  أن  يرغب  لم  ووالدي  البستان.  صف 

عن البيت. لكن مدرسة مار يوحنا التي كانت تقع بجانب بيتنا 

كانت مغلقة. فذهب والدي إلى القسيس فرح وزوجته جنوى قعوار 

لوالدي: "ال يوجد طلب  املدرسة.فقاال  وطلب منهما إعادة فتح 

مت  وفعل  الطلب".  وسيأتي  األمر  "سنتدبر  كفاية"فأجابهما: 

صف  لفتح  أولى  خطوة  القرار  في20.9.1950.وكان  افتتاحها 

البستان وثلثة صفوف ابتدائية". 

الشؤون  ودائرة  اللجئون  استعملها  قد  املدرسة  غرف  وبعض 

االجتماعية التابعة لبلدية حيفا. كان عدد التلميذ الذين سّجلوا 

صف  صفني،  إلى  قسموا  وبنات  أوالد  طالبًا،   21 املدرسة  في 

بستان وصف أول ابتدائي. وكانت املدرسة  بإدارة السيدة ثيودورا 

إليها عّلمت هناك معلمة واحدة. واستطردت  ظريفة، وباإلضافة 

نائلة:"وهكذا كنت أنا من أول الطالبات والطلب الذين يفتتحون 

سهيل  الدكتور  شقيقات  وهن  الطالبات  أيضًا  أذكر  املدرسة. 

أسعد: عبلة وحنان، والطالبة سلوى املعلم وحفيد املديرة كوستي 

ظريفة ووديع خوري. تعّلمت في املدرسة حتى الصف السابع".

ألعب في  ُمحدثتي: "كنت  وعن ذكريات طفولية أخرى حدثتني 

احلّي مع بنات اجليران حتت البيت.مثًل لعبة اإليكس وخمس كعاب 

ونّط احلبلة. أذكر أيضًا قبل العيد بأيام كان عمال البلدية ينصبون 

في الساحة املراجيح والسحاسيل. وكان شقيقي طوني قد أّسس 

هو ورفاقه فريقًا لكرة القدم، وأطلقوا عليه اسم "فريق املستقبل". 

خالد  الدكتور  )والد  تركي  املعلم،إبراهيم  فؤاد  كان  رفاقه  ومن 

تركي( وذيب عابدي وبطرس تركي وآخرون. حفظوا كل أغراض 

الفريق ونشاطاته في بيتنا، وكانوا يتدربون حتت البيت في بستان 

الشيوعيني".

املرحلة الثانوية وبدايات الكلية العربية األرثوذكسية..

وعن املرحلة الثانوية تابعت قائلًة: "واملرحلة الثانوية تعّلمتها في 

الكلية العربيةاألرثوذكسية وكانت تقع املدرسة في البداية في بيت 

ذي عدد غرف في شارع أللنبي، فوق دكان مسعود أبو خضرة. 

وهذه البناية كانت ملكا لطائفة الروم األرثوذكس وما زالت حتى 

اليوم. تعلمت في هذه البناية سنتني ثم انتقلت إلى املبنى احلديث 

في شارع يتسحاق ساديه". 

كان احملامي حنا نقارة، محامي الطائفة األرثوذكسية، وذلك منذ 

نقارة  حنا  استطاع  احملامي  فترة الحقة  وفي   1948 عام  بداية 

حترير أرض الطائفة في شارع يتسحاق ساديه. ووقتئذ حصل جدل 

من اليسار إىل اليمني: نائلة نقارة، نادية مجدالين، نجاة رضوان، وداد شحادة، 

سلوى املعلم. يف الصف االمامي من اليسار إىل اليمني: وديع خوري، كوستي 

ظريفة، عفاف عوض، سامية زهر، علبلة أسعد ونهى عوض. التقطت الصورة يف 

منتصف الخمسينات يف مدرسة مار يوحنا يف حيفا. من ألبوم: )كوستي ظريفة( 

طوين نقارة يف رشفة البيت يف شارع الخوري 23. من ألبوم )سهيلة نقارة(

نائلة نقارة أمام بيت العائلة 

يف شارع الخوري 23 يف وادي 

النسناس )تصويري( 

طوين حنا نقارة يف لباس فريق املستقبل. من 

ألبوم )سهيلة نقارة(

حنا نقارة وزوجته أليس. من ألبوم )نائلة نقارة(طوين وزوجته سهيلة وابنائهم حنا ورانية. من ألبوم )سهيلة نقارة(
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في عام 1987 حصلت نائلة على املاجستير 

اللغة اإلجنليزية في جامعة كينت في  في 

في  اإلجنليزية  اللغة  وَدّرست  بريطانيا. 

وعملت  عاما،   22 ملدة  العربية  الكلية 

قسم  في  حيفا  جامعة  في  محاضرة  أيضًا 

اللغات األجنبية ملدة ستة عشر عاما".

"كنت  أضافت:  األخرى  نشاطاتها  وعن 

نشيطة في األطر النسائية من أجل تعزيز 

عباس  نادي  في  نشيطة  وكنت  النساء. 

احلّي  من  الصديقات  بعض  مع  واستطعت 

احلّي.  في  لألطفال  ملعب  وإقامة  التأثير 

في  عضوة  كنت  ذلك  إلى  وباإلضافة 

الدكتور  املرحوم  مع  املسيحية  اجلمعية 

عاما،  عشرين  يقرب  ما  جرايسي  سامي 

بالعمل  وقمت باألعمال اخليرية. حياتي كانت مليئة 

االجتماعي والثقافي، فمثل أقمنا في اجلامعة سمينار 

مشروع  أكادمييات، ضمن  يهوديات وعربيات  لنساء 

أنا  اليوم  اجلامعة.  في  املرأة  لتطوير  التابع  "كدما" 

منذ خمسة  األرثوذكسي  النسائي  النادي  في  نشيطة 

املجلس  في  النشاطات  جلنة  عن  املنبثق  عاما،  عشر 

سنوات  فيه  عضوة  كنت  الذي  األرثوذكسي  املّلي 

عديدة".

تدشني شارع عىل  اسم حنا نقارة  يف عام 2004

طوني  جنله  نقارة وعائلة  حنا  انتقل   1978 عام  في 

خلفون.  الراب  شارع  في  شّيدت  عمارة  في  للسكن 

تزوج طوني من سهيلة منّير وأجنبا حنا ورانية. وبعد 

عام  في  نقارة،  حنا  احملامي  من وفاة  عديدة  سنوات 

حيفا  بلدية  في  الشوارع  تسمية  جلنة  قررت   2002

بالتوصية من رفاق كان أعضاء في البلدية إطلق اسم 

حنا نقارة على أحد الشوارع، وبعد مشاورات مع ابنته 

نائلة تقرر تخليد اسمه في حي وادي النسناس. وفي 

عام 2004 مت حتقيق ذلك ودشن سبيل على اسم حنا 

نقارة على زاوية شارع اخلوري 23. وعن اختيار املكان 

قالت نائلة: "اخترت هذا املكان بالذات ألن روح والدي 

وخطواتنا األولى كانت في هذا احلّي، وأردت أن تبقى 

ذكراه في هذا املكان".

الله احملامي حنا  بلدية رام   وفي عام 2010 كّرمت 

نقارة، وقامت بإطلق اسمه على أحد شوارعها.

قبل وفاته  كتب  نقارة  حنا  احملامي  أن  ذكره  واجلدير 

في  األراضي  مصادرة  عن  اإلجنليزية  باللغة  كتاًبا 

البلد. توفي قبل أن يصدره ولكن ابنته نائلة تابعت 

موضوع الكتاب منذ سنوات مع مركز عدالة في حيفا، 

إلى  باإلضافة  إصداره.  سيتم  القريبة  الفترة  وخلل 

ذلك كتب مذكراته، وهي عبارة عن سيرة ذاتية حتى 

عام 1948 "حنا نقارة محامي األرض والشعب" ومت 

إصداره عام 1985 أي بعد وفاته بعام واحد، من قبل 

مؤسسةاألسوار في عكا، وصدرت الطبعة الثانية مع 

إضافات في عام 2011 من قبل مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية في بيروت. 

تسمية  يتم  أن  حّبذا  نداًء،  أوّجه  مقالتي  نهاية  وفي 

الذكر  طيب  اسم  على  األرثوذكسّية  العربية  الكلية 

والبارزة  الكبيرة  ملساهمته  نقارة،  حنا  احملامي 

واسترجاعها  واألملك  األراضي  حترير  قضايا  في 

ألصحابها، وكونه أول من استطاع حترير أرض الكلية 

وإعادتها للطائفة، وملبادرته وإصراره على إقامة هذا 

الصرح التربوي الكبير.

 

E- rawdagniam@gmail.com

بناء  فكرة  ساند  من  بني  امللي،  املجلس  أعضاء  بني 

كنيسة إضافية للطائفة أو مدرسة. فحنا نقارة عارض 

تفي  كنيسة  لدينا  وقال:"يوجد  إضافية  كنيسة  بناء 

باحتياجات الطائفة من جميع النواحي، ولكن ينقصنا 

لطلب  ثانوية  مدرسة  ببناء  نقوم  أن  ويجب  مدرسة 

وهم:  أعضاء  ثلثة  فكرته  ودعم  وخارجها".  حيفا 

سليمان قطران، سليم جبران وجان مجدالني. وبإصرار 

حنا نقارة أنشئت بناية املدرسة اجلديدة.التي تأسست 

املدرسة في عام 1952 وشّيدت بناية املدرسة في عام 

1960.قام بتخطيط وهندسة البناية املهندسان طوني 

حنا نقارة ويسرائيلي.

بناية  في  الثانوية  املرحلة  الستكمال  نائلة  انتقلت 

املدرسة اجلديدة، الذي كان مديرها وقتئذ املربي شكري 

العربية  اللغة  "عّلمني  قالت:  املعلمني  وعن  خازن. 

سلمى  املربية  اإلجنليزية  واللغة  حنا،  أبو  حنا  املربي 

أحب  كنت  مميزة.  علقة  بها  حيث ربطتني  املاضي، 

على  تشجعني  وكانت والدتي  جدًا،  االجنليزية  اللغة 

املدرسة  حفلت  في  وأذكر  اللغة.  بهذه  الكتب  قراءة 

كنت ألقي كلمة املدرسة باللغة اإلجنليزية".

بعد الثانوية والخروج إىل الحياة 

1961، وعملت  الثانوية في عام  نائلة مرحلة  أنهت 

موظفة في مكتب والدها ستة أعوام. وهناك انكشفت 

تذهب  كانت  التي  والتصاريح  األرض  قضايا  على 

الهويات  معاملت  في  كذلك  وعملت  إلحضارها. 

الهويات  بدل  بإصدارها  والدها  انشغل  التي  الزرقاء 

الذين رحلوا  للفلسطينيني،  املواطنة  لتثبيت  احلمراء، 

وعادوا تسلًل إلى الوطن. وفي عام 1967 تزوجت من 

وهناك  بريطانيا،  في  منه وسكنا  أبو  بطرس  األستاذ 

التاريخ  موضوع  في  الدكتوراه  أطروحة  زوجها  أنهى 

في جامعة أكسفورد وأجنبا رائد وبشير. وفي آخر عام 

1971 عادا إلى حيفا، وبدأ زوجها يعمل محاضرًا في 

جامعة حيفا في قسم تاريخ الشرق األوسط، وحصل 

الحقًا على لقب بروفيسور. 

ومضت نائلة تقول:"عند عودتنا سكّنا في حي روميما 

في جبل الكرمل في شارع أورن. كانت جتربة أخرى 

وابننا رائد  يهودي،  أقمنا في حّي  في حياتي، ألننا 

دخل إلى صف الروضة اليهودية، واندمج مع األطفال، 

وشارك أعيادهم مثل عيد الفصح واألنوار. وأنا في 

املقابل وجّهت دعوة ألوالد صفه إلى بيتنا لرؤية شجرة 

هناك  وسكّنا  العيد،  هذا  عن  لهم  وشرحت  امليلد، 

جّيدة  علقة  وربطتنا  جميلة،  جتربة  وكانت  لسنتني 

واحترام متبادل مع جيراننا اليهود. وارتأينا أن يترّبى 

أوالدنا على الثقافة واحلضارة العربية فانتقلنا للسكن 

في بيت اشتريناه في عباس 61 وعشنا فيه مدة اثني 

عشر عاما".

نائلة ووالدتها أليس من ألبوم بيت املحامي حنا نقارة شارع الخوري 23 حّي وادي النسناس )تصويري( الفتة تشري إىل إسم الشارع )تصويري( 

)سهيلة نقارة( 

نائلة وزوجها البوفيسور بطرس أبو منه 

طوين ورفاقة من اليمني إىل اليسار: عباس زين الدين )أبو عصام(، إبراهيم تريك )أبو خالد(، 

بطرس تريك وطوين نقارة. من ألبوم )سهيلة نقارة(
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غير  أو  بطريقة واعية،  فعمد،  احلديث  العصر  إنسان  أّما 

مدركة متام اإلدراك، إلى اعتماد العقاب بحّق نفسه، وهو 

يسعى إلى إحراز مستقبل زاٍه له! فهاجر، تارًكا وراءه أهله 

وأرضه وأقاربه وكنيسته، وقاطًعا مبحض إرادته ُربط عاداته 

التي  واالجتماعّية،  الوطنّية  واملناسبات  وأعياده  وأخلقه 

كفرد  األلوان واملقاييس، وتشعره  متنّوعة  أسرة  إلى  تشّده 

ا إلى عالم ذي هوّية وخصوصّية. وآلى على  بأّنه ينتمي حّقً

نفسه، فوق هذا، أن يكتسب منط حياة جديًدا، مبتدًئا به 

من أوائله، ومتغّرًبا عنه في غالب األوقات، بل مستهجًنا 

بدئه،  من  ا  شّرً صاحبنا  نهاية  فتكون  وقواعده.  أنظومته 

حينما ركب مطّية الهجرة والسفر بعيًدا.

وأوجاع  نفِسه،  آالَم  إّن  الهجرة.  إنسان  حال  هي  هذه 

مشاعِره، وحسرات قراِره، تتآّكله رويًدا رويًدا، حتى تكاد 

تبيده. يشقى كادًحا، ويترّنح ممّزًقا بني مجتمع ينتمي إليه 

بكلّيته، وجوارحه كّلها، ومجتمع يحاول جهده أن ينخرط 

فيه، وأن يندمج فيه، ومبوجز الكلم أن ينتمي إليه، فإذا 

هو عاجز متقاعس. ال ميكن مثل هذا اإلنسان، الذي فصم 

نفسه عن محتده، أن يبني أكثر من عائلته؛ وقّلما استطاع 

الكبير  أن يؤّثر في محيطه اجلديد، الصغير والضّيق، أم 

أعني  هوّيته في  تغيير  يقدر على  يكاد  بل ال  واملترامي، 

املواطنني، الذين قطع املسافات، وقاسى األمّرين، حتى يبلغ 

إليهم، وإلى العيش في بيئتهم. ففي نظرهم، هو “مهاجر” 

قدم إلى بلدهم، منذ كذا وكذا من السنني، وفي نظر الذين 

هجرهم، هو “مهاجر” تغّرب منذ كيت وكيت من السنني، 

أيًضا، عنهم. 

ا!  إاّل مضطّرً الهجرة  في  يفّكر  ال  املرء  أّن  فيه  شّك  ما ال 

عندما تغلق أبواب التوفيق أمامه، وهو في موطنه، وبني 

أهله وأحّبائه وأقرانه، أو عندما تصبح ظروف احلياة قاسية 

مصدر  عن  بحًثا  الرحيل،  سوى  مخرج  من  وما  عليه، 

عيش أفضل، أو عندما تضعف هيبة األمن، وتزداد براثن 

التفرقة، على وفق اعتبارات شّتى في ما بني السّكان، أو 

عندما ينال منه اإلحباط من جري التفاوت الكبير، الذي 

التقّدم  مواكبة  يأبى  أحّبه،  مجتمع  وسط  في  به،  يشعر 

الرقّي االجتماعي واالقتصادّي،  أو في  القوانني،  في سّن 

له، ولذويه، وألوالده.  أفضل  هو  عّما  البحث  إلى  يسعى 

األسباب  عن  مسؤواًل  ليس  قراره، ولكّنه  عن  مسؤول  إّنه 

التي حدته على اّتخاذه. فإّن هذه األسباب القاهرة خارجة 

تبديلها، ومرتهنة لظروف عاملّية ووطنّية،  عن قدرته على 

سياسّية واجتماعّية وثقافّية واقتصادّية، ليس له حول في 

على  الرحيل  يختار  لذا،  تغيير مجراها.  أو  بها،  التأثير 

حلالة  نتيجة  أو  العيش،  شظف  بسبب  مكرًها  مضض، 

تترّدى، حتى تكاد ترديه معها. 

ذات وجه  حضارة  احلديث،  العصر  في  املسيحّيون،  أنشأ 

عربّي ممّيز، في الوقت الذي كانت فيه البلد العربّية تغّط 

في سبات عميق، من جّراء االحتلل العثمانّي. فهم الذين 

نهضوا باللغة العربّية أدًبا وشعًرا، وأطلقوا املسرح، وبعثوا 

ووضعوا  األغنية، 

ومنهم  األحلان. 

العقلء،  املفّكرون 

أنشأوا  الذين 

وصاغوا  األحزاب، 

ا،  وطنّيً فكًرا 

الرؤى  وأطلقوا 

هذا  في  الفلسفّية 

اخلصوص، وأّسسوا 

ودور  الصحف، 

الصناعّيون والتّجار،  انطلق  كذلك  صفوفهم  النشر. ومن 

وراجت بفضل جهود الكثيرين منهم أسواق املال واملصارف. 

ميدان  في  رّواًدا  كانوا  الذين  املسيحّيون،  أيًضا  هم  وكُثٌر 

واملهن  بالطّب  واشتغلوا  والترجمة،  والتأليف  التعليم 

املتنّوعة، وفّن العمارة والرسم والنحت. 

سرد  لنا  يتيح  موقع  في  هذا،  الكلم  معرض  في  لسنا، 

أّسس  التي  املضامير،  وذكر  األزمنة،  وحتديد  األسماء، 

بيد  مزدهرة.  عصرّية  حضارة  املشرقّيون  املسيحّيون  فيها 

لهم،  منافس  بل  رّواًدا  املراتب، وكانوا  أعلى  تبّوأوا  أّنهم 

في إطلق النهضة العربّية احلديثة. وهذا الفضل ال ينتـزعه 

منهم أحد، ما دام التاريخ مصوًنا، واملنقّبون فيه نزيهني. 

لقد استطاع املشرق العربّي أن يركب إلى حّد ما حافلة التقّدم 

يتأّلف  التي  البلد  مسحّيي  من  بفضل  التطّور،  ومركب 

منها: سوريا، ولبنان، وفلسطني واألردن، والعراق ومصر، 

خصوًصا. لم يكن املسيحّيون دخلء في هذه األقطار، بل 

قبل  املسيحّية،  فجر  بزوغ  منذ  األصلّيون،  البلد  سكان 

ألفني من السنني. وهم فيها حتى العقد األخير من القرن 

املاضي عنصر فاعل في النسيج الوطنّي، وعامل مؤّثر في 

تكوين حلمته. ولكّنهم ليسوا كذلك، اليوم! 

إّن األحداث األليمة التي عرفتها بلدان املنطقة، وما جّرت 

سفيه  وحتنّي  بغيض،  وتطّرف  إقصائّي،  فكر  من  معها 

أوطانها  في  الباقية  املسيحّية  اجلماعات  لفحت  للظرف، 

إّما بعاصفة التهجير، كما حدث في العراق وسوريا ولبنان، 

املصير،  على  واخلوف  املستقبل،  من  الذعر  بأهوية  وإّما 

كما هي احلال عند الكثيرين، في مصر واألردن وفلسطني. 

وقد راحت العواقب تلوح منذ اآلن من جّراء هذا االنقلب: 

لألسف  الوراء،  إلى  امليادين،  كافة  في  ساحق،  انكفاء 

الشديد. 

من  البقعة  هذه  في  يحصل  ملا  مدركة  الكبرى  األمم  ترى 

الكون؟ ومجتمعات املشرق العربّي، هل هي تعي بالواقع 

ما يحّل بها في ظّل انكفاء املسيحّية عن أوطانها؟ بالنسبة 

إلّي، اجلواب هو كاآلتي: ال جّبار في األرض أعلى من الله، 

العربّي  املشرق  مجتمعات  أّما  وصانِعه.  التاريخ  صاحِب 

فتعيش فترة مخاض أليم. واملسيحّيون أينما حلّوا بحاجة 

إلى التسّلح برجاء الذي قال يوًما: “لتِطب نفوسكم، فإني 

قد غلبت العالم” )يو 33:16(. 

ومما  طلبه،  في  ويلّحون  اإلميان  أهل  يطلبه  أمر  االستقامة 

الصراط  )اهدنا  يقول  في صلته  املصلي  أن  االنتباه  يلفت 

أصول  غير  إلى  يلتفت  جتده  البعض  ولكن  املستقيم(. 

جمعيا،  السماوية  الشرائع  بها  أمرت  التي  االستقامة، 

الكرمي  القرآن  بّينها  والتي  األخلق،  من  بجملة  واملتمثلة 

به  تشركوا  أال  حرم رّبكم  ما  أتل  تعالوا  )قل  تعالى  بقوله 

شيئا وبالوالدين إحسانا وال تقتلوا أوالدكم من إملق. نحن 

نرزقكم وإياهم وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

وال تقتلوا النفس التي حّرم الله إال باحلق ذلكم أوّصاكم به 

لعلكم تعقلون * وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشّده. وأوفوا 

بالكيل وامليزان بالقسط ال نكّلف نفسا إال وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 

وبعهد الله أوفوا ذلكم أوصاكم به لعلكم تذكرون * وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 

وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم أوصاكم به لعلكم تّتقون( ويفهم من 

هذه اآليات أن االستقامة تشمل كل مناحي الدين، والذي أساسه املعاملة لقول رسول 

اإلميان  الناس على هذا األساس هو من أصول  والتعامل مع  املعاملة(.  )الدين  الله 

احلقيقية. وقد أظهر ذلك الرسول بعدة أحاديث منها )ال يؤمن أحكم حتى يحب ألخيه 

ما يحبه لنفسه(، أو يكرم جاره، أو يكرم ضيفه، أو يقل خيرا أو يصمت. وهكذا تكون 

االستقامة املطلوبة من املؤمنني هي السداد في األقوال واألفعال، والتي ترتقي بصاحبها 

إلى اإلخلص لله واالرتقاء إلى التقوى، ولهذا أمر الله تعالى رسوله فقال )فاستقم 

كما أمرت ومن تاب معك وال تطغوا إنه مبا تعملون بصير(. وقد وّضح الرسول طريق 

الله( وخط  االستقامة من خلل رسمه، حيث رسم خطا مستقيًما وقال هذا )صراط 

يلتفت  ولم  واستقام،  األتقياء  منهج  نهج  فمن  السبل(،  )هذه  متعّرجة وقال  خطوطا 

إلى دعوات باطلة وال إلى دنيا زائفة، فسيكون على الصراط املستقيم، وخصوصا أن 

طريق االستقامة محفوف باملكاره، وسبل الشيطان محفوفة بالشهوات، ومن صمد أمام 

املكاره صفت نفسه كالذهب، الذي كّلما حميت عليه النار ازداد نقاء، ومن تتبع سبل 

الشيطان وخطى عليها ال بد أن يصل إلى الهاوية. وقد توعد إبليس رّبه بعد أن غضب 

عليه فقال )قال فبما أغويتني ألقعدن لهم صراطك املستقيم(. وحتى يّتضح البيان 

ضرب لنا رسول الله مثل لسلوك شياطني اإلنس واجلن، الذين كما قال القرآن )شياطني 

مثل  الله  )ضرب  فقال  غرورا(  القول  بعض زخرف  إلى  بعضهم  يوحي  اإلنس واجلن 

أبواب مفتحة، وعلى األبواب  صراطا مستقيًما، وعلى جنبي الصراط سوران فيهما 

الصراط جميعا  ادخلوا  الناس  أيها  يا  يقول:  داع  الصراط  باب  ستور مرخاة، وعلى 

وال تعوجوا، وداٍع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد اإلنسان أن يفتح شيئا من تلك 

األبواب قال: ويحك ال تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط: اإلسلم، والسوران: 

حدود الله، واألبواب املفّتحة: محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب 

الله، والداعي من فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم(. وسلمة القلب تبدأ 

من اللسان، قال رسول الله )ال يستقيم إميان عبد حتى يستقيم قلبه، ولن يستقيم قلبه 

حتى يستقيم لسانه(، وقد استنبط العلماء أن للستقامة ثلثة أركان: استقامة في 

االعتقاد، واستقامة في القلب، واستقامة اللسان. واللفت للنتباه أن االستقامة تبدأ 

من األسفل إلى األعلى. استقامة اللسان ثم استقامة القلب، ثم استقامة االعتقاد. 

تكفر  كلها  األعضاء  فإن  آدم  ابن  أصبح  )إذا  بقوله  الله  ذلك رسول  إلى  أشار  وقد 

اعوججت  وإن  استقمنا،  استقمت  فإن  بك،  نحن  فإمنا  فينا  الله  اتق  تقول:  اللسان، 

اعوججنا(، مبعنى أنها تقول للسان أنت كافر، وظالم لنا، إال إذا سلمت نفسك من 

من  اللسان  يجلبه  أن  ميكن  ما  وكل  الغموس والفواحش،  واليمني  املغيبة والنميمة، 

مخالفات شرعية. لذلك يقّيد املؤمن لسانه وجوارحه فل ييأس على ما فاته، وال يفرح 

مبا أتاه، وال يغتم لفقد مال أو ولد، أو نزلت بساحته املصائب، بل يستسلم ألمر الله 

ويرضى، فـتأتيه البشرى من الله )إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فل خوف عليهم 

وال هم يحزنون* أولئك أصحاب اجلنة خالدين فيها جزاء مبا كانوا يعملون(. وقد يسأل 

سائل ما الذي يعينني على االستقامة من وسائل مساعدة؟ فأقول: الزوج يختار الزوجة 

الصاحلة ليكّونا مًعا أسرة صاحلة هّمها مرضاة الله وإعداد الرجال بالتربية السليمة. 

فإذا شّب الولد أحلقناه املدرسة التي تعرف أن دورها التربية والتعليم والتدريب، لتحويل 

ذلك إلى منهج حياة. وأما الصديق فهو اجلليس واألنيس والرسول يقول )املرء على دين 

خليله فلنظر أحكم من يخالل( لذلك اختيارك الصاحب الذي يعينك في أمور دينك 

ودنياك مغنمة، وإن أصبح اليوم كالعملة النادرة، فإن وجدته فتمّسك به. وال يغفل 

املؤمن عن ضرورة مجالسة العلماء واملرّبني الصادقني، وال أنسى أهمية شغل الوقت 

بالعمل النافع، ألن الفراغ قاتل. فعلينا بقراءة القرآن والكتب والعمل اجلماعي اخليري، 

األشياء  هذه  فكل  الرياضية،  العبادات والتدريبات  الصلوات وباقي  على  واحملافظة 

جتعل املرء ينشغل عن سفاسف األمور ويتطلع إلى أعلها.

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

)إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الرشعي(

أخالق املؤمنني )االستقامة( املسيحّية واحلضارة والشرق )2(

وسائل  يف  طفحوت  مزراحي-  لبنك  جديدة  حملة  األسبوع،  هذا  انطلقت، 

عىل  الضوء  تسليط  البنك  يواصل  حيث  العريب،  املجتمع  يف  املختلفة  اإلعالم 

مزراحي-  يف  “فقط  شعار  تحت  وذلك  األخرى،  البنوك  عن  واختالفه  متّيزه 

طفحوت ، لخدمة كل إنسان يوجد إنسان يف البنك”.

وقد انطلقت الحملة التي يقودها املمثل املرسحي الكوميدي املعروف، إبراهيم 

الصحف  ويف  الطرقات  الفتات  وعىل  هال  بقناة  التلفزيون  يف  الله،  ساق 

االجتامعية  والشبكات  الصلة  ذات  اإللكرتونية  املواقع  يف  وكذلك  والراديو، 

بنكك؟  يف  تحيك  مني  مع  “فش  اإلعالن:  عب  الله  ساق  ويتساءل  املختلفة. 

ويجيب: »خذ األمر بشكل شخيص!«.

إن الشعور لدى زبائن البنوك األخرى اليوم هو أن البنوك تستثمر يف الخدمة 

الديجيتالية، ليك تبعدهم عن فروع البنوك وعن املوظف البنيك. والنتيجة هي 

أن الزبائن يصبحون “موظفي بنك بأنفسهم ألنفسهم” وعندما يحتاجون إىل 

مساعدة من موظف بنيك فإنهم يضطرون للتنقل من موظف اىل آخر، وبهذا 

يجدون صعوبة يف الحصول عىل مساعدة يف الوقت املطلوب. وخالًفا للبنوك 

األخرى التي تقوم بإغالق فروع، فإن بنك مزراحي- طفحوت يدأب بالذات عىل 

خاص،  بشكل  العربية  البلدات  ويف  عام  بشكل  فروعه  انتشار  رقعة  توسيع 

ويعمل عىل تعزيز العالقة بني املوظف البنيك الشخيص يف الفرع وبني الزبائن.

الحقيقي يف مزراحي طفحوت  الشعار  الضوء عىل  الجديدة  الحملة  وتسلط 

البنك  يعرض  الذي  الوقت  يف  البنك”،  يف  إنسان  يوجد  إنسان  “لكل  أن  وهو 

راقية  شخصية  وبخدمة  عالية،  مبهنية  املرصفية  الخدمات  مختلف  ويقّدم 

البنك الشخيص يف مزراحي  ومعاملة إنسانية. تجدر اإلشارة اىل أن موظف 

وبذلك  للزبائن،  الخدمة  لتقديم  االستعداد  أهبة  عىل  دامئًا  يكون  طفحوت 

إن  املوظفني.  بني  التنقل  عناء  من  ويريحهم  الثمني  الوقت  عليهم  يوّفر 

البنك،  يف  إنسان  لديكم  يكون  عندما  هو:  للزبائن  البنك  يقطعه  الذي  الوعد 

شخيص  اهتامم  عىل  الحصول  ميكنكم 

املرصفية  الخدمات  رسيعة.  ومعاملة 

طفحوت  مزراحي-  يف  الشخصية 

مهنية  مجدية،  بخدمة  التمتع  لكم  تتيح 

إنسانية  مبعاملة  مصحوبة  ومركّزة، 

الحتياجاتكم.  تلبية  دقيقة   ومالءمة 

فش مع مني تحيك يف بنكك؟

فقط يف مزراحي- طفحوت، لخدمة كل إنسان.. إنسان !
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كيف  عرفت  التي  هاشم  غزة  من 

الغزاة،  سنابك  حتت  األرض  تزلزل 

مروًرا بالعاصمة التشيكية عروس 

حيفا  إلى  العواصم،  وأجمل  املدن 

الذي  بكرملها،  فلسطني  غزالة 

السماء بغارب«..  »يطاول أعنان 

العربي  الفتى  فيها  أصبح  والتي 

غريب الوجه واليد واللسان.

من غزة إلى براغ إلى حيفا.. طريق واحد حافل باحلزن 

والفرح والدم واأللم.. وصواًل إلى شواطئ احللم! الفتى 

الغزاوي األسمر.. رمح عربي شامخ.. نقاًء وعطاًء!

املشهد واضح ال ضباب يخيم عليه..

في بحر تكثر فيه أسماك القرش التاريخية، تتفشى 

بعض املخلوقات التي تسلبطت على التاريخ واجلغرافيا 

واحتلت خشبة املسرح. وفي غفلة من الزمن، يصبح 

القراصنة واخلصيان واملخّنثون واللصوص وزناة الليل 

الدهر  ِعَبر  فيه  العصر! وتصبح  هذا  سادة  والنهار، 

تفلق حتى الصخر!

أم إسحق تسحق  وباملتاليك ُتطرُق

»املهاتيك« سادةٌ   ِعبَُر الدهر تفلُق

عن  قصائده  إحدى  في  طوقان  إبراهيم  يصرخ  هكذا 

ُشّذاذ اآلفاق الذين صاروا سادة، وهي القصيدة التي 

لم تنشر، وما زالت رهينة في صدور أبناء جيله، وفي 

بعض الزوايا املعتمة في امللفات الثقافية! 

خري الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر!

في هذا املشهد العبثي ينطلق يوليسيز الفلسطيني، 

ذلك الفتى الغزاوي األسمر، ليحترف املنافي وميتطي 

العواصف ويفلح البحر الجتراح أجمل حلم، واحتضان 

أجمل الشواطئ!

ساخًرا فوق جرحه.. ميشي!

حتت وابل من املطر األسود.. ميشي!

وفي قلبه يتفّتح قمر ووردة!

ثم  ميشي  وطنه.  صليبه  اآلالم،  درب  في  يسير  إنه 

يسقط، ثم ميشي ثم يسقط. ثم ينتفض ويشّب وينطلق 

أعداء  رؤوس  فوق  حممها  تصّب  وبراكني  عاصفة 

اإلنسانية! ويظل صوته مزوبًعا ضمائر الدنيا. فلُتمَح 

القدم الهمجية، ولُيعَط ما لقيصر لقيصر، وما  آثار 

لله لله!

كتفيه،  على  صليبه  الغزاوي  اخلزاعي  ِدعبل  يحمل 

ينقش على ميينه ما قاله الرسول العربي )ص(: خير 

جائر! ومن رأى  سلطان  عند  تقال  حق  كلمة  اجلهاد 

منكم منكًرا فليغّيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، 

فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان! وينقش 

السلم(:  )عليه  املسيح  السيد  عبارة  يساره  على 

طوبى للباكني اليوم.. ألنهم سُيعّزون غًدا!

»عزيزي هرني«.. واإلصبع الثالثة!

الساخرة  ريشته  الغزاوي  العلي«  »ناجي  ويحمل 

إلى  ويصّوبها  الثالثة«  »اإلصبع  فيرسم  اجلارحة، 

العربي  اخلطاب  وإلى  هنري«  »عزيزي  احلميم  عزيزه 

الرسمي وجميع »أعّزائه« دّجالي هذا العصر »أخوات 

الشّليتة«!

كان الرجل كابوًسا يطارد كافور األخشيدي. فقد تفّرغ 

كسينجر،  هنري«  »عزيز  السادات  أنور  لـ«عزيزه« 

ونضا عن ساعديه، وراح يطلق سهامه إلى »ثعالب« 

أرض الكنانة، ويسّدد الضربة تلو الضربة، وعلى رأس 

شغله  السادات  كان  فقد  الثالثة«!  »اإلصبع  ِسنانه 

»االحتاد«  في  األسبوعي  مقاله  يخُل  ولم  الشاغل. 

بعض  لتصيب  أطلقها،  التي  الثالثة«  »اإلصبع  من 

»األماكن« احلساسة واملخفّية في الطوابق الساداتية 

بفبركة  املختّصون  الظرفاء  الرواة  ويروي  السفلى! 

الشائعات، أن أنور السادات كان يعاني من »عقدة 

ومنامه.  صحوه  في  يطارده  الذي  عاشور«،  علي 

باب  من  أطّل  اللد،  مطار  في  طائرته  حّطت  فعندما 

تفّتشان  عيناه  وراحت  مييًنا ويساًرا،  الطائرة، وتلّفت 

جموع املستقبلني، وأول سؤال سأله حلاشيته: فني دا 

والله  ُتروى،  رواية  إنها  األح..«؟  ابن  عاشور  علي 

أعلم!

الخبز الحايف وأحالم الفقراء

ويكون الغّزاوي عروَة الصعاليك، فينحاز إلى غلبى 

هذا العصر، ويوّظف قلمه في أشرف املعارك وأشرسها 

ثياب  في  يرفلون  الذين  زمان،  آخر  طواغيت  ضد 

يلتقون  ال  الذين  العراة،  احلفاة  حساب  على  العّز 

ويكون  الفقراء!  أحلم  في  إال  احلافي«  بـ«الـخبز 

ا شامًخا، ينحاز إلى شموخ الشمس، وإلى  علّي علّيً

الثوري، وإلى الطموح لتحقيق احللم  التقدمي  الفكر 

والكرامة  والعدالة  احلّق واخلير  عالم  وإلى  املشتهى. 

واإلباء والكبرياء! 

»يشء من الشعر«.. و»قليل من األدب«

نحمل القناديل ونشّق طريقنا إلى سراديب »االحتاد« 

يتيم  كنز  على  فنشرف  امللفات،  نفتح  و«اجلديد«، 

فنقرأ  قصاصة صغيرة،  على  الرجل، ونعثر  لنا  تركه 

فيها وصيته:

ليكتب على قبري

»وداًعا أيتها الدنيا..

وداًعا لألبد

فأنا انتهيت

وال تهّم نهايتي..

أبًدا.. أحد..!«.

ونأتي اليوم لنقف في محرابه ونهمس له: 

كم  الكبير..  األخ  أيها  مخطًئا  كنت  كم   

كنت مخطًئا يا حبيبنا.. كم كنت مخطًئا أيها اإلنسان 

الرائع، والنقّي املبدع، نضااًل وقلًما وإنسانية!

من  و«قليل  الشعر«،  من  »شيء  إبداعاتك  وتأتي 

متواضًعا  إنساًنا  إن  آخر!  شيًئا  لنا  لتقول  األدب« 

أن  إال  ميلك  ال  اإلبداعية،  الينابيع  هذه  مبثل  يتدّفق 

يفرض حضوره على املشهد األدبي، ويحظى مبرتبة لها 

قيمتها على اخلارطة الثقافية والسياسية والنضالية! 

»شيء من الشعر« يختزن الكثير اجلميل من الشعر 

الصادقة  وواقعيته  العميقة،  بإنسانيته  ميتاز  الذي 

من  بالكثير  يحفل  األدب«،  من  و«قليل  اجلارحة. 

األدب الصادق، املسحوب لتّوه من أرض الواقع بكل 

ما فيها من حرارة ومرارة.

على  املفجعة  السخرية  تهيمن  احلالتني،  كلتا  وفي 

املشهد، وال تخلو من النغمة التراجيدية التي تصبح 

سيدة املوقف.

ّوان! »أبو الهول دمدم«.. وَقرط الصُّ

يجلس الرجل إلى طاولة مكتبه، فيفرغ كنانته، وينثر 

عيدانها، ويختار اسمه املستعار »أبو الهول دمدم«! 

على  ينطوي  باإليحاءات  املليء  األدبي  القناع  وهذا 

أكثر من داللة. إنه يعرف »أن أكل احلصى قاس«، 

أشد  »السكوت  أن  يؤمن  الوقت  نفس  في  ولكنه 

بالنقاء  ميتاز  الذي  اإلنسان  ميّيز  ما  وهذا  قسوة«. 

الثوري،  الفكر  إلى  وينحاز  احلّرية  فيعشق  الثوري، 

ا من أجل الوصول إلى الشواطئ  ويختار طريًقا صدامّيً

املشتهاة! إن زفراته األدبية والشعرية، َتشي بشخصية 

ذكية متواضعة، عملت بعيًدا عن األضواء الكاشفة، 

التي تعمي البصر والبصيرة! فقد كان النقيض املطلق 

لم  والتي  اجلنون،  حاّفة  على  تقف  التي  للنرجسية، 

علي  يقف  غوايتها!  في  السقوط  من  البعض  يسلم 

املسرح  جانب  على  دمدم«،  الهول  »أبو  عاشور، 

شاهًدا على الزحام الشعري، ويطلق إشراقاته الذكية 

روح  وعن  شامخة،  إنسانية  عن  تنُم  التي  اللذعة 

دعابة ال نستطيع إال أن نعشقها!

»علوٌّ يف الحياة ويف املامِت«  

إلى  الرجل  ينشطر  الكرمل  هاشم وغزالة  غزة  بني  ما 

شطرين.. إنه يعانق كرمل حيفا، وفي قلبه غزة هاشم، 

الذي  املشهد  هو  هذا  الكبير!  احللم  عن  يتخلى  وال 

بالدخان،  النار  فيه  سخرية ومرارة. وتتشابك  يتفّجر 

»أبو  فيتمّثل  بالعاصفة،  والسكون  بالدم،  والعطر 

ا. ويكون هذا البركان الهادئ  الهول« أمامنا بشًرا سوّيً

الساخر.. الضاحك الدامع.. أبا الهول دمدم.. علي 

حد  على  ميشي  مرارة وسخرية،  الرجل  ينزف  عاشور! 

السيف، منتصب القامة، مرفوع الهامة، ويظّل وجهه 

كان،  هكذا  عاشور..  علي  باسًما!  وثغره  وّضاًحا 

احلياة  في  ا  »علّوً األجيال  ضمير  في  سيبقى  وهكذا 

وفي املماِت«. منذ انطلق السهم من غزة هاشم، إلى 

الكبرياء.. وحتى  كرمل  أحضان  في  الغزالة  إغفاءة 

مطلع الفجر!

1997-10-12 

فتحي فوراين

علي عاشور.. و»عزيزي هنري«.. واإلصبع الثالثة!
ميشي على حد السيف.. وثغره باسم أبًدا!

• نستحي ونخجل من الفضايح اليل مش خالصة يف بالدنا.. 

تعزير وبهدلة • بداية من رئيس الحكومة.. هذاك حكينا عليه 

وعىل مرتو.. وبعدهم مش خالصني.. • كل يوم تحقيق.. كل 

 • واملبعدين..  املقّربني  الشهود..  مع  ومرة  استجواب..  يوم 

محفوظ  ألنه  أسمه،  أقول  بّدي  )ما  نفسه  الرئيس  مع  مرّة 

ألنه  اسمها،  أقول  بّدي  )ما  مرتو  مع  ومرّة   • التحرير(  يف 

محفوظ يف التحرير( • هاي املرا )اليل اسمها يف التحرير( 

بالشغل،  بتعّذبها  أو  بتبهدلها،  أو  عندها،  الشغالة  بترضب 

البيت  باب  ينفتح  بتصدق  ما  والشغالة   • وبتفطسها.. 

قادرة  شغالة  وال   • سلّميني..  إجري  يا  وتقول  تنهزم  حتى 

الشغل صعب.. ال..ال..  •  البيت.. مش ألنه  تصمد يف شغل 

نتيجة  بنطاق  وال  بنحمل  ما  البيت  صاحبة  مع  الشغل  ألنه 

املعاملة.. واالستعباد.. • بتتعامل مع الشغالة كأنها حيوان، 

وجوزها   • وأكرث..  روبوت،  أو  مكنسة  كأنها  أقىس..  ال.. 

)اليل اسمه يف التحرير( مش مخيّل قضية إال متوّرط فيها، 

وكبار  املقّربني..  األصدقاء  معه  ومعلّق  أصحابه..  وموّرط 

من  أملانيا..  من  املاليني،  وأصحاب  والضباط..  املحامني.. 

أكرث  نصحته  وأنا   • العامل..  كل  من  أمريكا..  من  أسرتاليا.. 

وأريح  له  أريح  بيته،  يف  وينام  يستقيل  مّرات..  مرّة..  من 

املشاهري وكبار  البهدالت هون.. شوفو  إلنا.. • وما خلصت 

كامن..  عالفنانني  الله  شاء  وما  واملذيعني..  الصحافيني 

تحّرش.. وتحّرش..  • كل يوم يف قصة تحّرش جديدة.. ومع 

مني مع نجامت سينام وتلفزيون.. ونجوم مش مخلّني حدا 

من رشّهم..  • رصنا نعتقد إنه كل واحد مشهور.. يف وراه 

قضية تحّرش.. وكل واحدة مشهورة كانت ضحية تحّرش..  

• ما بصري هيك.. صارت البلد سدوم وعامورة.. الله ينجينا 

من الكبيت والنار.. 

f O �U �œ  Ë   d �≈©ÕÓd³A*«Ë W ÒO�UF�UÐ®من األدب الساخر   نستحي
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ملراسل حيفا:

حيفا،  في  العربّية  الّثقافة  جمعّية  نّظمتها  التي  الندوة  نهاية  في 

مساء األربعاء 2017/11/15، وحتّدث خللها أ.د. محمود يزبك 

الذهبي  الزيداني-العصر  العمر  ظاهر  »الشيخ  اجلديد  كتابه  حول 

لفلسطني في العصر احلديث«، طالب يزبك كّل املدارس العربّية، أن 

تاريخ  اللمنهجية، على  التربية  تعّرف طلبها، من خلل حصص 

الفلسطينّية  املدن  تدين  التي  الهاّمة  التاريخّية  الشخصية  هذه 

التاريخّية، خصوًصا طبريا والناصرة وعكا وحيفا، بتجديد عمرانها 

بالفترة احلديثة له، وهي شخصية يتجاهلها منهاج التاريخ الرسمّي 

املفروض على مدارسنا العربّية من قبل وزارة املعارف اإلسرائيلية.

إصدار  اختياره  يزبك، عن  أ.د. محمود  الندوة، حتّدث  مطلع  في 

الكتاب بحجم صغير حتى يزيد من إمكانية قراءته من قبل أوسع 

شريحة من الناس والطلب، ألّن التعّرف على شخصية بحجم ظاهر 

العمر الزيداني يجب أن تكون مكّوًنا أساسًيا في تشكيل الذاكرة 

اجلمعّية للفلسطينّيني. 

كملتزمي ضرائب  »الزيادنة«  ظهور  عن  يزبك  شرح  الندوة  وخلل 

في منطقة اجلليل التابعة لوالية صيدا، في مرحلة المركزية وضعف 

يزبك  ورّكز  محلّي.  كقائد  العمر  ظاهر  وبروز  العثمانّي،  احلكم 

على أهمية اقتصاد القطن في تلك الفترة، واحتكار ظاهر العمر 

لهذه اإلنتاج الزراعّي ذي اجلودة والطلب الكبير عليه في أوروبا، 

الثورة الصناعيّة وزادت حاجتها  بدايات فترة  التي عاشت حينها 

الستيراد القطن، وحيث أّن الفائض من الربح الذي جناه الزيداني من 

جتارة القطن استثمره في بناء وحتصني املدن وتعزيز قوته العسكرية، 

وقدرته على توسيع رقعة سيطرته وحكمه واجتذابه لتأييد السكان 

املهن  للحرفيني وأصحاب  حاجته  لألمان، وازدياد  احمللّيني وجلبه 

خلدمة النهضة الزراعّية والعمرانّية ما أدى لتطويره لنظام استيعاب 

هجرة لهؤالء احلرفيني وخصوًصا من الطوائف اليهودّية واملسيحّية، 

التجار  مع  متوترة  علقات  من  االحتكار  هذا  وّلده  ما  وكذلك 

الفرنسيني وصراع مع حكام منطقة نابلس. 

واستعرض أ.د. يزبك صوًرا لعدد كبير من اإلرث املعمارّي الذي 

تركه الظاهر عمر الزيداني في رحاب اجلليل، من قلع رمّمها وسرايا 

حكم شّيدها وأسوار حّصن بها املدن وكنائس ومساجد رعى ومّول 

التعايش  بناءها، وقد شّدد يزبك على ما تدّل هذه الشواهد على 

والتآخي بني األديان املختلفة التي عاشت في تلك الفترة.

جوانب  حول  احلضور واحملاضر  بني  حوار  جرى  الندوة،  نهاية  وفي 

مختلفة مثيرة من حياة هذه الشخصية التي حكمت فعلًيا منطقة 

محاولني  عشر،  الثامن  القرن  في  عقود  ستة  مدار  على  اجلليل 

التمييز بني الشخصّية األدبّية والشخصّية التاريخّية، ووضعها في 

سياقها ضمن التاريخ العثماني للمنطقة العربّية.
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7 مع النجمين

24/11/17
الساعة 20:30  - قاعة الجليل تل- حنان حيفا

يوم الجمعة

لبنى سالمة        الياس عطاهلل

يشـمل الحفـل وجبة عشـاء فاخرة

 يسرنا حضوركم

أمسية طربية راقية

&

والاستفسار  للحجز 
   0528703191
 0544518412 

أ.د. يزبك: »يجب أن يتعلم كّل طالبنا عن تاريخ ظاهر العمر الزيداني!« 



طباعة على قماش  شـــوادر  والفتات  بجميع االحجام, صغير وســـط وأحجام ضخمة  عمل تقني
لمكاتـــب  واإلعالميـــة,  التجاريـــة  للمصالـــح  خاصـــة  أســـعار  العصريـــة    التصاميـــم  وبأجمـــل  مهنـــي   
الســـعر   تحـــدد  الكميـــة  االنتخابيـــة   لحمالتكـــم  شـــوادر  طباعـــة  والطباعـــة    واالعـــالن  الدعايـــة 

شفاعمرو ظهر الكنيس بادارة هادي عبايس

اعالنكم بأجمل صورة 
وبأعلى جودة وبأسرع وقت 

جديد اوكزيون في عالم الميديا واالعالن    

وصول ماكنة لطباعة الشوادر 
والالفتات بأضخم االحجام 

الجهاز الوحيد بالمنطقة
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رشدي املايض

اسم  أذكر  امللّوح  بن  رشدي  املجنون  أنا 

ينجح  حّتى ال  بها،  ر  أُلذكِّ حيفا  حبيبتي 

في  معاملها  طمس  في  العدو  الزمن  هذا 

كتاب الغياب..

أمس، ليل، ملّْتني أرصفتها الّساهرة وهي 

حاب.. وهذا الّصباح  نائمة على سرير السَّ

طفولتي  عن  مهدها  في  أبحُث  ُرْحُت 

البعيدة وهي تلمع في عباءات الّضباب..

ليالي شبابيك حيفا تأخذني إلى جغرافيا 

وألج  فأذهب  العتيقة..  الّنسناس  وادي 

ُثمَّ  قلبي..  صوب  الّصغيرة  املساريب 

ة  أصعد، كما سيزيف، متمّردا عنيدا، ِقمَّ

كي  للعاصفة،  تنحني  ال  ًة  َقمَّ الكرمل، 

إليها..  أِطلَّ عليها، عاشقا عائدا منها 

عروسا عصّية على الّنسيان..

تولعني حيفا، ذاكرة ال تنام، ونافذة تغزل 

لعظيم،  العودة  سحر  إن  ِسحرا،  عودتي 

حاولُت  صّدقوا..  لكن  ُتصّدقون،  ال  قد 

وأحاول التَّوّقف على رتق بكارات لياليَّ 

من، وإن ِشْئتم  باحلكايا، تدوينا لذّياك الزَّ

أِصفُه بـ«اجلميل«..

واملشاغبة؛  الّشقّية  هذه  حاولَت  نعم 

ذاكرتي تأبى إاّل أن تظلَّ شهرزاد، لكّنها 

ال ترجم بالغيب، بل تروي ما عاَشْتُه وما 

زرقاء  عيون  من  حتى  أّبعد  وتراه  رأْتُه 

أعمق  إلى  تعي  أّنها  وحيث  اليمامة.. 

رحمها  من  أّن  ائي،  الرَّ الوعي  مسافات 

وذلك  البديل؛  الغد  يولد  دوما  الولودة 

الرواية  فقط بعد قيامها بإعادة تشكيل 

وتناولُت  فأسرعُت  والوطنّية،  الّسردّية 

مناعة  لتكتسب  والّسّري  اخلفّي  مَْصَلها 

كما  ولو  الفناء،  على  عصّية  جتعلها 

األشجار وهي واقفة..

عنق  لوى  ِخّل،  مريدها  أنا  وألّنني 

دواخلي  مروج  في  تركتها  املستحيلت، 

ا  قَصَّ وأحاسيسي..  روحي  ُتلعُب  ظبية 

سائغا ُوفق منظور سردّي، يتسّلل فيخترق 

حيطان مخزونها الّثرّي والّتر، رغم كونها 

ذاكرة العطر احلزين..

شهريار، ُرْحُت  ليالي  عن  نأى  وكعاشق، 

أدير ساقية الكلم ُصحَبَة ناعورة شهرزاد 

كلَّ  أديرها كي أصحو وأنهض  الّراوية.. 

صباح ألرّدد:

الذاكرة  على  وحافظ  حفظ  ّمْن  خيركم 

ظها.. وحفَّ

في  وسافرُت  الوقت،  قطار  صعدت 

الّله  كمطر  نَْشوي  ذاكرًة  رفقتها،  حجرِتِه 

سكوبا..  هفهافا  يتهاطل  ماء..  السَّ من 

لكّنُه يرفض أن يكون امِلْعول لتجريفها.. 

حال وواصلُت املسير، يتقّدمني  الرِّ شددُت 

في  املستمّر  فر  السَّ بإدمان  مصاب  هدهد 

الدروب الَعَسلّية.. نعم!!! يتقّدمني رافعا 

يافطة حفر عليها: أنا ال أريد ِلذاكرتكم 

ولو  الهرولة،  ُحّمى  في  وأنتم  تضيع  أن 

مجانّية، حلف سراَب األحداث، مهما شّع 

وسطع نورها..

مؤمتركم،  دار  على  أتركها  ال  وحّتى 

ذاكرة  أجعلها  لن  األعالي،  في  مؤمتًرا 

وأقودها  بيدها  سأمسك  حنظلة..  تنزف 

إلى  حيفا..  إلى  بي  ألعود  مكاني  إلى 

وادي  إلى  نعم!  باحلياة،  الّنبض  قلبها 

الّنسناس.. حيث كنُت أجّر القلب عكس 

الّريح إن أمكن.. أقارع الغيم لعّلي أعيق 

هجرة املطر..

ولكن، ودون أن أدري، إذا ِسْرُت.. أسير 

بل  املطرود  أنا  ألَْسُت  الّتيِه..  بدرب 

اعر الذي حرموه قبل فطامِه..  بيت؟! والشَّ

القصيد واحلليب والنَّْهد!!

في  سترسم  كيف  وتسألني:  أناي  تهبُّ 

دفاترك الّرمادّية بوابة فُْسَحِة األمل؟!

مس تدوسَك  كيف، يا شاعري؟! وحّتى الشَّ

وهي متشي نحوك حافية!!

عادة ليست  ولم مترُّ ُهَنْيهة، ألذّكرها بأنَّ السَّ

بالوصول إلى ذروة النَّجاح، بل في الّطريق 

أواصَل  أن  فقررُت  منتظرة!!  ة  ِقمَّ إليها 

سيري ولو توّقف اآلخرون..

غصنا،  زيتونك  يسار  أعطني  حيفا! 

جذرا،  متلمل  املقهور،  الّثرى  في  مَييُنُه 

وتأهََّب مطرا، اليوم أكملُت إليِك عودتي، 

يلُج  أتركيِه،  أزراُرُه،  تفلَّتت  قميصا، 

خليجك بكارة، َقْفُلها ما زال ِبكرا..

صفعُت َوْجَه الغياب.. وبحثت عن دخول 

العودة..  تراتيل  أرتُِّل  وأنا  نهاية،  بل 

عودة ُتغّني ُسْنبلة، وتقرع جرسا ملرمي وترفع 

لفاطمة آذانا ومئذنة..

أوال  النسناس  وادي  فدخلُتُه..  أتيُتُه 

التي  املخّلعة،  وأبوابه  القدمية  ببيوته 

واألقفال..  املفاتيح  وهجرتها  طّلقْتها 

أبابيل،  طيور  فوقها  حلَّقت  إن  فحّتى 

ستعصى  عابرة،  أبابيل  ماء  السَّ أرسلتها 

ليبقى  احلجارة..  منزوعة  وحتّلق  أمرها 

الوادي أسرة هادئة في مراتعها الواسعة، 

ُثّم هّيأت نفسي للفرح صبّيا، إرث الهزمية 

في دواِخِله ليحافظ على ما بقي فيه من 

مدينة  من  بها  أتى  ولو  احلياة..  أرغفة 

»أين«!!

وذهبت إلى »املدارس« مزارع.. أُلحّوش: 

ووو..  اخلبيزة والعلت وامليرمية، والزعتر 

توائِمِه  مع  العائلة..  جوع  يطعم  حصادا 

التي  واملخبوصة،  العدس  املجّدرة،  من 

كانت ضيوفا دائمة على املائدة..

أنا يوسف، آخر العاشقني مدينتي، موتي 

اْمسحي  األخرى..  قيامتي  مائِك،  في 

عن وجهِك املغدور صدأ املجاز، أدخلك: 

أنا  شمسا وقمرا وأحد عشر كوكبا.. ها 

بطعم  ُحّبا  أِحبُّها  أسرة  أمامكم..  أشهد 

الزيت والزيتون والزعتر..

ستظُل ذاكرتي تقرأني وترويني صمودا أو 

ستنقّض  بعنقاء  موعودة  ورواية  حتديا.. 

من رماد الّزمن اخلراب.. لتجعل احلاضر 

الَغِد  بيد  دم، ومُيِْسُك  الرَّ حتت  من  ينهض 

رحلة إلى املطر، إلى املطر...

الشخصية  الشّهادة  )نّص 

الرتاث  مؤمتر  يف  ألقيت  التي 

الذي  وانتامء«  »ُهوية  الفلسطيني: 

نظّمته جامعة القدس املفتوحة يف 

جنني(

حكومة البغضاء ال 

أمل فيها

ترفرف بأسامء عارية

كاللئام بكل رشاستها

تتأرجح بني خائب 

وخائب

مجرورة ِبرّمتها.

بشعرٍة و خنرص..

ترجئ نهايتها

***

يتذبذب أجلُها العائم

يرتبط.. بزيارة 

السجناء.

قرار اآللهة..

ال يستعجل الساعات

***

عىل رأسها ريشة

ودجاجة.. تِبيض 

الوقت.

دجاجة أخرى.. 

تِبيض الصمت.

ميينها.. يهمس 

االبتزاز.. والتعجرف.

يسارها.. أممي..

يحتكر.. ويبيك

***

األنباء.. 

تقرأ النرشة.. 

وتغيب.. بني الوعود

واألشالء االنتخابية.. 

يف سجّل نهايتها..

من جديد

***

الكيان.. خزنة 

لألعضاء.

يعوم باالتفاقات..

وتأجيل االنتخابات

يصون رئيسا.. تُْثنى 

له الرقاب

***

الرّقاب.. طارت

ترنّحت باإلهامل 

واالعوجاج

سادها االضطراب

رت الدولة  ُسخِّ

للفخامة

تهافتت عىل التوزيع

***

اْرسلَت.. الطائرة تلو 

الطائرة.

أفلْسَت.. دّمرَْت..

ثم.. َخْربشَت 

الحدود..

يك يغرق صامتا..

القلم.. الذي نتعلق 

به..

ِدرءاً للسكوت

***

أيتها الجيوب 

املنفوخة

أفراح املكان.. بعد 

الدمار

ها هنا..

املغلوب رس الغياب

يقطع املسافات.. 

خوفا

يستعيد رعشة.. تهز 

القدر                                            

 حيفا

باي باي.. عطااهلل

هاشم ذياب

ذاكرة من حيفا.. 
)شهادة ذاتية(

كلمات عالقة
على طرف اللسان

أنور سابا

.1

ترَفُعني أحالمي إليِك 

حنَي أدنو من شفَتيِك

قاَب قوسني ِأو أقْل

ِك تحرتُق أجِنَحتي من ناِر َصدِّ

فأسُقُط كورِق التنِي يف الخريْف.

.2

أستيقُظ كَل صباح ٍ

أستعيد أحالمي من ضباِب الذاِكرَْة

أكرُرها ألحَفَظها، كطالٍِب يف مدرَسة

ُر مع أوِل تثاؤب. لكنها تتبخَّ

.3

لو كاَن واقُع الجنِة كأحالِمكُْم

تشتعُل بأفكاٍر كأفكارِكُْم، 

تسكُُنها حورياٌت تحرَتُِق شبقاً يف انتظارِكُم 

الخرتُت جهنَّام.

.4

لِكِل ِطفٍل حلٌم يبِسُط لُه جناحاً

يف بالدي طريُق األحالم ِ ُمعتٌم

ٌح بالظالم. موشَّ

ال عجَب إن سقطْت أحالُمُهم 

عىل حافَِّة الطريْق.

.5

» وطني، قومي، مذهبي«

حربُة قتل ثالثيُة األنصال.

.6

تعتيل الشمُس عرَشها الفريوزيَّ

ترُّسُح بفتنٍة ضفائِرِها.

أرشُب قهويت املُعطرَة بالهاِل

أتناوُل قطعَة َحلوى

ملرارة فمي وكالمي الباِرحة.

.7 

تسألني حفيديت

» ملاذا يقَتِتُل الكباُر يا َجدي؟

فتموُت النساُء واألطفاُل 

ويف األرِض ُمتَسٌع، طعاٌم وهواٌء للجميع.

أشّد عىل يِدها.. أهِدُئ روَعها

أقول حزيناً.. تنُقُصُهم يا صغرييت 

رشيعُة املَحَبِة، التسامح والُغفران.
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دعونا نفكر بلغة املنطق والتحاور 
بشفافية

اإلعالمي أحمد حازم

هو  احمللية  واملجالس  للبلديات  االنتخابات 

حديث الساعة في املجتمع العربي، الذي ال يزال 

يعاني من أزمة قيادة سياسية حقيقية. وهناك 

من  هم  العرب  الكنيست  أعضاء  أن  يرى  من 

بأن  يعتقد  من  العربي، وهناك  اجلمهور  ميثلون 

البلديات واملجالس احمللية هي املمثلة للموطنني 

العرب. لكن في الواقع فإن املجتمع العربي على 

الصعيد العام متثله جلنة املتابعة العليا للجماهير 

العربية، التي تعتبر املرجع األساس للمواطنني العرب في البلد. مبعنى 

أن رئيس هذه اللجنة هو من الناحية املنطقية الرجل األول في املجتمع 

العربي. لكن في حقيقة األمر فإن الواقع يقول عكس ذلك. 

موضوع الترشيح لرئاسة البلديات واملجالس احمللية في املجتمع العربي 

مشكلة »عويصة«، ألنها ال تعتمد على نظرية الرجل املناسب في املكان 

أن  املعقول  غير  إن وجدت. ومن  جدًا  قليلة  باستثناء حاالت  املناسب، 

ينجح رئيس بلدية أو رئيس مجلس في عمله إذا لم يكن مؤهًل لذلك، 

أي قادرًا على إدارة البلدية أو املجلس احمللي. وهذه املشكلة ال ميكن 

حّلها إال بتغيير النمط التفكيري. فالعقلية السائدة في مجتمعنا العربي 

بشكل عام هي عقلية قبلية عشائرية، ترفض املنطق وتهتم بالعائلية، وال 

مانع لدى أصحاب هذه العقلية من استخدام لغة العنف والقوة، للوصول 

إلى الهدف، واألمثلة كثيرة على ذلك.

الغداء،  إلى  محلي  مجلس  رئيس  وهو  لي،  صديق  دعاني  يوم  ذات 

منه  سمعت  املجلس. وقد  لرئاسة  مجّددًا  ترشيحه  موضوع  في  للتداول 

كلًما ال يتصوره العقل فيما يتعلق بالصفقات املتوفرة لرؤساء البلديات 

ورؤساء املجالس، وأساليب هدر املال العام ألمور شخصية ومنافع ذاتية. 

وهذا ال يعني أن كل رئيس بلدية أو كل رئيس مجلس يقوم بصفقات ألن 

»الدنيا إن خليت بليت«. لكن ما عرفته من الصديق الرئيس أن عملية 

شراء الذمم، أي شراء األصوات هي عملية سارية املفعول بشكل دائم، 

وكل انتخابات واملواطن بخير.

وفيما يتعلق بلجنة املتابعة، فمن املفترض أن تكون مؤسسة قوية على 

كافة األصعدة، كونها تضم كاّفة األطياف السياسية في البلد، مبعنى 

أن تكون لها مكاتب تتأّلف من دوائر معينة تهتم بأمور املواطن العربي. 

لرئيس  يتيم  مكتب  باستثناء  ذلك،  عكس  هو  ونلمسه  نراه  ما  لكن 

اللجنة، تبّرع مبحتواه أحد رجال األعمال. وامللحظ أن رئيس جلنة املتابعة 

هناك  يكون  عندما  الضرورة،  حاالت  في  إال  منتظم،  بشكل  يداوم  ال 

في  يقع  الذي  املتابعة  مكتب  أن  أي  معني،  موضوع  ملناقشة  اجتماع 

طابق يضم عددا من الغرف، ال يوجد فيه سكرتيرة للرد على مكاملات 

املواطنني، وتنظيم استقبال املراجعني. فكيف ميكن أن تكون هناك جلنة 

متابعة متّثل حوالي مليون ونصف املليون عربي داخل إسرائيل، ال وجود 

فيها ملوظفني مسؤولني ميارسون مهام دراسة قضايا املواطن العربي. 

يقولون إن الوضع املادي للمتابعة ال يسمح بتعيني موظفني وتوفير أقسام 

إدارية لهذه اللجنة. وأعتقد بأن هذا مجرد ادعاء، والبرهان واضح متاما 

معاجلة  يريدون  الذين  املخلصني  من  الكثير  هناك  أن  أولهما  لسببني: 

الرغبة في عمل تطوعي، وأنا سمعت ذلك من بعض  لديهم  قضايانا، 

مرّكبات جلنة  تتلقاها  التي  الشواقل  هناك مليني  أن  هؤالء. وثانيهما 

املبالغ  هذه  من  معينة  نسبة  تخصيص  فبإمكانها  البرملانية،  املتابعة 

إلحياء جلنة املتابعة. ولو كانت هناك نّية لدى مرّكبات املتابعة جلعلها 

في  مرّكب  متوفرة، وكل  غير  اإلرادة  لكن  ذلك.  لفعلوا  قوية،  مؤسسة 

الذين  األشخاص،  من  قليل  عدد  باستثناء  ليله  على  يغّني  املتابعة 

يريدون بالفعل النهوض باللجنة، لكنهم يصطدمون بواقع مرير أي واقع 

املماطلة من بقية املركبات.

عندما فاز الصديق محمد بركة )أبو السعيد( في انتخابات رئاسة جلنة 

بركة  البعض أن  اعتقد  املتابعة على خصمه، )وكلنا يعرف كيف فاز( 

»سينشل الزير من البير«. وعندما زرته مهنئًا بفوزه سألته عما إذا كان 

لديه تصورات مستقبلية، تتعلق بتطوير جلنة املتابعة، أجابني بأن لديه 

برنامج عمل موّسع سيسعى لتحقيقه. فضحكت في داخلي ألني كنت 

واثقا من أن برنامج »أبو السعيد« لن يتحقق أبدًا، ليس ألنه غير قادر 

على ذلك، بل بالعكس، فالصديق »أبو السعيد« لديه خبرة كافية، لكن 

اليد الواحدة ال تصفق. وقد مضى على انتخاب رئاسة جلنة املتابعة فترة 

طويلة، وال يزال »أبو السعيد« يحلم في حتقيق برنامجه. وإذا كانت جلنة 

املتابعة موجودة باالسم فقط، وفي أحسن األحوال الدعوة الجتماعات في 

مناسبات معينة، وإصدار بيانات فهل نحن بحاجة إليها؟

العثور على باذجنان من الفترة العباسية في القدس
خلل حفرّيات أثرّية تديرها سلطة اآلثار في مدينة داهود في القدس 

أقدم  على  العثور  مّت  سلوان(،  في  احللوة  حي  في  األثرّي  )املوقع 

إثبات الستيراد الباذجنان إلى البلد حيث يعود تاريخه إلى قرابة 

1100 عام قبل أيامنا وهي الفترة العباسية.

من احملتمل، أن نتائج احلفرّيات احلالية التي جتريها سلطة اآلثار في 

القدس، من شأنها أن تشير إلى تاريخ بداية استيراد الباذجنان إلى 

بلدنا، وحتويله إلى منتوج زراعي محلي. يعود هذا إلى احلفرّيات 

التي أجريت داخل حفرة نفايات أثرّية، في املوقع األثرّي في مدينة 

داهود )في سلوان( في القدس، وهي حفريات بتمويل جمعّية ألعاد، 

حيث مت العثور داخل احلفرة على العديد من املكتشفات يعود تاريخها 

إلى الفترة اإلسلمية )الفترة العباسية 750 – 940 ميلدي(. من 

بني املكتشفات النباتية، مّت التعّرف على بذور الباذجنان – وهي أقدم 

بذور معروفة في بلدنا، إضافة إلى العثور على آالف بذور العنب، 

الزيتون، اخلوخ، التوت )األبيض(، العدس والتني. مت التنقيب عن 

حفرة النفايات خلل احلفريات التي جتريها سلطة اآلثار في سلوان.

قبل  من  احلفريات  مدير  زنطون”  “نحشون  الباحث  ألقوال  وفقا 

القدمية  واملصانع  املعامل  أنتجت  عملها،  “بطبيعة  اآلثار،  سلطة 

نفايات كثيرة، التي غالبا ما دفنت في حفر النفايات التي حفرت 

النفايات،  حفر  من  األثرّية  املكتشفات  ذاته.  املعمل  من  بالقرب 

من  التاريخية  املصادر  في  ُكتب  ملا  امللموسة  الدالئل  لنا  حتمل 

منط  التغذية،  عادات  عن  جًدا  قّيم  إثبات  أنها  كما  الفترة،  تلك 
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نحشون زنطون مدير الحفريات من قبل سلطة اآلثار يف الشارع 

املدّرج، يحمل بيده رساجا من الفرتة العباسية، عرث عليه داخل حفرة 

النفايات

أنابيب املختب داخلها البذور املتنوعة، عرث عليها داخل حفرة النفايات. من 

اليمني إىل اليسار: باذنجان، خوخ، تني، أنواع من القرع، عدس.

بذور العنب عرث عليها داخل حفرة النفايات

بعض من قرشة البيض التي عرث عليها داخل الحفرة تاريخها الفرتة 

العباسية

تنطلق تنوڤـا يف نشاط تذوق واسع النطاق للوصفات املمتازة من موقع »مطبخ تنوڤـا«.

أسبوع يف  نهايات  تراك( عىل مدار ثالث  )فود  تنوڤـا«  الطعام من »مطبخ  تتنقل شاحنة  سوف 

املميزة  الوصفات  من  صغرية  وجبات  املستهلكني  عىل  لتوزع  العريب  الوسط  يف  البلدات  مختلف 

من مطبخ تنوڤـا. 

سيجري النشاط بني الساعات 14:00 حتى 21:00 يف البلدات التالية: 

أم الفحم، شفاعمرو، سخنني، الطيبة، كفرياسيف، النارصة، باقة الغربية، طمرة ومجد الكروم.

الطعام  باحتفال  والتمتع  منهم  القريبة  البلدة  يف  بالنشاط  للمشاركة  املستهلكني  تنوڤـا  تدعو 

بخالط  والفوز  للمشاركة  تنوڤـا«  »مطبخ  موقع  يف  املتصفحني  تنوڤـا  رشكة  تدعو  واملذاقات.  

»كيتشني ايد«.

كيف نشارك يف النشاط؟

تتمتعون بالوصفات يف موقع »مطبخ تنوڤـا«، تختارون الوصفة املفضلة عليكم وتخبوننا عن 

سبب اختياركم هذه الوصفة.

http:// املستلزمات   بكافة  ومجهز  جديد  ايد«  »كيتشني  خالط  تربحوا  املوقع وممكن  أدخلوا 

/matbach-tnuva.co.il

»وراء كل وصفة عظيمة - مطبخ تنوڤـا« 

وجبات لذيذة من موقع »مطبخ تنوڤـا« تصل اليكم

تعالوا لتلتقوا مع شاحنة الطعام من »مطبخ تنوڤـا« يف أم الفحم، شفاعمرو، النارصة وغريها من البلدات األخرى 

واملدن  القدس  مدينة  سكان  بني  التجارية  والعلقات  احلياة 

إلينا  وصلت  التي  الباذجنان  بذور  عام.   1100 قبل  املجاورة 

يكمن  ملا  منوذج واحد  فقط  اليوم(، هي  )أيران  فارس  منطقة  من 

القدمية”. النفايات  حفر  في  والدراسة  البحث  إمكانيات  من 

خلل احلفريات التي أجريت في التنقيبات في الشارع املدّرج في 

بينها  العديد من املكتشفات، من  العثور على  مدينة داهود، مّت 

بقايا  البقر،  عظام  العربية،  باللغة  “البركة”  كتابة  يحمل  سراج 

عظام السمك والطيور، والعديد من البذور. شملت البذور منوذجا 

متنوعا من النباتات مثل، البقوليات، الفواكه، اخلضار والعديد من 

األعشاب البرية، التي تستعمل في األكل، والتي استعملت أيضا 

للتتبيل والطّب التقليدي.

عليها  العثور  مت  النباتية  “املكتشفات  أن  إلى  الباحثون،  يشير 

النفايات، حيث حتولت  حفرة  في  جدا حصلت  ممّيزة  بفضل ظاهرة 

منتوج  – عضوي هو  منتوج غير عضوي )منتوج ال  إلى  البذور 

اخلارجي،  شكلها  تغيير  ان  دون  الكربون والهيدروجني(  من  خال 

عليها خلل  العثور  ان مت  تتلف حتى  البذور ولم  وهكذا حفظت 

احلفريات األثرية”.

تأتي أهمية املكتشفات لكونها تشير الى بداية دخول منتوجات 

زراعية جديدة خلل الفترة اإلسلمية، التي أثرت على تبلور املطبخ 

على  جدا  يرتكز  هذه والذي  أيامنا  حتى  املعروف  أوسطي  الشرق 

اخلضار والفواكه.
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أسبوع النوم اآلمن لألطفال

24 حالة وفاه ألطفال خالل العام الحايل نتيجة “موت 

املهد” اي ارتفاع بـ 3 حاالت عن العام املنرصم
أثناء  لألطفال  املفاجئ  املوت  حاالت  لتفادي  لألمهات  “بطريم”  من  هامة  توصيات 

النوم

سيتناول  والذي  األطفال«  لدى  اآلمن  النوم  »أسبوع  فعاليات  األسبوع  هذا  تنطلق 

باملوت  أيضا  املعروف  وهو  الرضع  األطفال  لدى  املهد«  »موت  متالزمة  موضوع 

املفاجئ لطفل يتمتع بصحة جيدة دون إنذار مسبق. وبهذه املناسبة نرشت مؤسسة 

»بطريم« ألمان األوالد يف البالد معطيات لعدد حاالت »موت املهد« خالل العام الحايل 

2017 حيث تشري هذه املعطيات اىل حدوث 24 حاالت وفاة يف البالد ألطفال توفوا 

املايض حيث وصل عدد وفيات  العام  املعطيات مقارنة مع  يف أرستهم.  تأيت هذه 

 3 بـ  ارتفاع  أي   2016 عام  خالل  وفاة  حالة   21 إىل  السبب  بنفس  الرضع  األطفال 

حاالت وفاة اضافية لهذا العام. وتدل املعطيات أيضا التي نرشتها »بطريم« أنه ومنذ 

نتيجة  217 حالة وفاة ألطفال  تم رصد  السطور فقد  كتابة هذه  2008 وحتى  عام 

»موت املهد« او املوت املفاجئ عىل مستوى البالد كافة.

توصياتها  االسبوع  هذا  مبناسبة  األوالد  ألمان  “بطريم”  مؤسسة  تقدم  هنا  من 

لكافة األمهات واالهل عموما لتفادي حاالت وفيات األطفال املفاجئ او “موت املهد” 

وللحفاظ عىل سالمة االطفال اثناء النوم:

ان  املفضل  الشتاء حيث من  عدم تدفئة االطفال بشكل مبالغ فيه خاصة يف فصل 

تكون درجة حرارة الغرفة 22 درجة مئوية.

من املفضل إضجاع الطفل عىل ظهره وليس عىل بطنه خالل نومه يف النهار والليل.

الكهرباء والستائر  الريش وابعاد اسالك  الدمى وبطانيات  الوسائد,  بإبعاد  االهتامم 

عن رسيره.

من املفضل استعامل املصاصة / اللهاية  لكن دون ربطها بسلسة خالل النوم

غري  املفاجئ”  الرضع  “موت  ملنع  كوسيلة  الطفل  تنفس  استشعار  جهاز  استعامل 

محبذ.

املفاجئ  املوت  ظاهرة  لتفادي  األطفال  لطب  االمريكية  األكادميية  وتويص  هذا 

األمهات بالرضاعة الطبيعية وتجنب التعرض للدخان السلبي اي الدخان املنبثق عن 

املدخنني املتواجدين يف البيئة القريبة أثناء الحمل وبعد الوالدة والتي من شأنها أن 

تقلص احتامل موت الرضع املفاجئ املعروف بـ”موت املهد”.

 AAP - American Academy of( األطفال   لطب  األمريكية  األكادميية  وكانت 

اكتوبر  يف  أصدرت  قد   )Pediatrics

خاللها  تشري  جديدة  توصيات   2016

انه ميكن للرضيع من جيل صفر حتى 

االهل  غرقة  يف  ينام  أن  العام  جيل 

يف  لكن  املهد,  موت  خطر  لتقليص 

رسير  يف  النوم  أن  اذ  منفرد,  رسير 

منفرد يقلص من خطر »املوت الرضع 

املفاجئ« بنسبة 50%.

أقل سكر، جودة حياة أفضل

وباء،  السكري  مرض  أصبح  األخرية  السنوات  يف 

معدل  كان  املايض،  يف  إزدياد.  يف  انتشاره  يزال  وال 

اإلصابة مبرض السكري يف البالد ال يزيد عن 2٪ 4-٪، 

أما اليوم هو حوايل ٪8 ولألسف أن هذه األرقام يف 

تزايد يومياً. يف حديث مع الدكتور جرير خوري، مركز 

موضوع السكري يف إدارة كالليت النارصة وأخصايئ 

طب عائلة يف لواء الشامل: »يف املايض، كان مرض 

السكري يعرف مبرض أغنى البلدان األوروبية، ولكنه 

الدول  وخاصة  أجمع،  للبرشية  مرضاً  اليوم  أصبح 

يف  ذلك  ويرجع  النامية،  الدول  من  وغريها  العربية 

األساس إىل زيادة السعرات الحرارية املستهلكة، ويف 

الوقت نفسه انخفاض النشاط البدين«.

السكري  »معدل  خوري،  جرير  الدكتور  وأضاف  كام 

ومضاعفاته بني العرب يف البالد أعىل منه لدى اليهود، وإن انتشار مرض السكري 

لدى املواطنني العرب آخذ يف اإلزدياد. حيث يظهر املرض ومضاعفاته يف سن أصغر، 

وذلك بسبب نظام الحياة غري الصحي يف مجتمعنا العريب الذي يتمييز بتناول طعام 

العالية  الحرارية  السعرات  ذات  تقليدية  مأكوالت  وبإعداد  الحرارية  السعرات  عايل 

والدهون املشبعة املتوفرة يف ايدي جميع أفراد العائلة. كام وأن هناك بعض مرىض 

مختلف  يف  والدهون  بالكربوهيدرات  الغني  الطعام  تناول  يفضلون  الذين  السكري 

ويبقوا  السكري  مبرض  إصابتهم  للناس  يكشفوا  ال  حتى  االجتامعية،  املناسبات 

محافظني عىل صورتهم االجتامعية«.

يصبح  لكنه  سم،  يعتب  ال  وهو  للجسم،  الطاقة  مصادر  أهم  من  واحد  هو  السكر 

سامً إذا كان تركيزه يف الدم أعىل من الكمية الفسيولوجية املسموح بها. يف جسم 

اإلنسان هناك غدة البنكرياس، التي تحتوي عىل أنواع مختلفة من الخاليا مهمتها 

إفراز الهرمونات املسؤولة عن تنظيم نسبة السكر يف الدم. وتسمى هذه الهرمونات 

األنسولني والجلوكاجون.

إىل  مبارشة  البنكرياس  من  يفرز  هرمون  هو  »األنسولني  جرير:  الدكتور  يضيف 

كمية  الخاليا.  إىل  الدم  من  الجلوكوز  امتصاص  عن  املسؤول  وهو  الدم،  مجرى 

األنسولني التي يفرزها البنكرياس تعتمد عىل كمية السكر التي تدخل الجسم، وكذلك 

الخاليا بالعمل  املمتصة كبرية، تبدأ  السكر  الجسم عاٍل، وكمية  إذا كان وزن  الوزن. 

بوترية عالية إلفراز كميات كافية من األنسولني. بعد فرتة معينة، باإلضافة لوجود 

خلفية وراثية ملرض السكري، خاليا البنكرياس تتعب وتضعف. وجود نقص نسبي 

الدم. وجود مستويات  لكمية األنسولني املطلوبة يؤدي إىل زيادة نسبة السكر يف 

عالية من السكر يف الدم تعتب سامة وضارة، والنتيجة هي ضعف وتراجع إضايف 

الدم.  يف  السكر  مستوى  وارتفاع  االنسولني  كمية  يف  انخفاض  البنكرياس،  لعمل 

عالمات مرض السكري تتمثل يف األساس بالتبول الكثري  والعطش وفقدان الوزن«.

ينقسم مرض السكري إىل نوعني، النوع األول وهو سكري الشباب، والنوع الثاين 

وهو سكري البالغني، أو مرض الذين يعانون من السمنة املفرطة. مرض السكري من 

النوع الثاين هو أكرث شيوعاً وهذا هو املرض الذي ميكننا الوقاية منه، ميكن عالجه 

ومنع املضاعفات أكرث من أي نوع آخر. وهناك أيضا نوع آخر وهو مرض السكري 

النساء يتعافني منه بعد الوالدة، ولكن بعض  الحميل )أثناء الحمل( حيث أن بعض 

منهن تبقى مع املرض مدى الحياة.

الكلوي،  الفشل  القلب،  ألمراض  الرئييس  السبب  هي  السكري  مرض  مضاعفات 

فقدان البرص وبرت أعضاء الجسم. ال يوجد عضو يف الجسم ال يتأثر مبرض السكري، 

مبا يف ذلك الجهاز العصبي، نظام الجنس والتكاثر لكال الجنسني.

كالليت  قي  الشامل  لواء  يف   ً هدفا  لنا  حددنا  لقد   “ خوري:  جرير  الدكتور  يضيف 

وهو تغيري منط حياة مرضانا يف مجال مرض السكري. حيث أن هذا التغيري يتكيف 

اجتامعياً وثقافياً مع املواطنني، وسيتم ذلك مع مراعاة وإدراك جيد للعادات الغذائية 

والثقافية للمواطنني العرب«.

 

 

خباء سيميالك يرشحون: ملاذا نريد تركيبة غذاء 

لألطفال بدون زيت النخيل؟ 

عالقته  ما  ذلك،  يعني  ماذا  تفهموا  ومل  النخيل«،  »زيت  مبصطلح  سمعتم  هل 

برتكيبة غذاء األطفال التي يتناولها طفلكم، وما املقصود بذلك؟ إليكم اإلجابات

رونيت دوييف، املديرة العلمية يف ابوت، منتجة سيميالك، تقول »القيم الغذائية 

التي تظهر عىل ملصقة تركيبات غذاء االطفال هي عامل مهم يف اختيار الرتكيبة. 

تركيبة  جودة  عىل  بالرضورة  تدل  ال  طويلة  قامئة  أن  نتذكر،  أن  املهم  من  لكن 

الغذاء. أهم عامل عند اختيار تركيبة غذاء األطفال هو مستوى االمتصاص لكل 

تلك املكونات الغذائية، يف جسم الطفل وقدرته عىل استغاللها للبناء والتطور.”

ما هو زيت النخيل؟

بذرة مثرة شجرة  ينتج من  نبايت  النخيل هو زيت مشبع  زيت   « دييوف  تقول   

الـپـلمتيك  لحمض  مصدًرا  األطفال  غذاء  تركيبات  بعض  يف  يشكّل  النخيل. 

)Palmitic acid( املوجودة يف حليب األم، لكن عند انتاج حمض الـپـلمتيك من 

مصدر نبايت، فإن مبناه يختلف عن املبنى القائم يف حليب األم.”

يؤثر زيت النخيل عىل الهضم واالمتصاص

وتعود  النخيل-  زيت  عىل  تحتوي  ال  سيميالك  يف  الخاصة  الزيوت  تركيبة   

األبحاث املتكررة لتظهر أن ذلك يؤثر بشكل كبري عىل الجهاز الهضمي والهيكل 

العظمي للطفل. أجري بحث رسيري وأثبت أن األطفال الذين تغّذوا عىل تركيبة 

غذاء األطفال من سيميالك بدون زيت النخيل، عانوا من أقل مشاكل يف الهضم 

مقارنة بأطفال تغّذوا عىل تركيبة غذاء لألطفال تحتوي عىل زيت نخيل. فحص 

البحث حوايل 7000 طفل يف 17 دولة وأظهر أيًضا ان األطفال الذين تغّذوا عىل 

الذين  األطفال  مع  مقارنة  أكب  لني  براز  إخراج  وترية  لديهم  كانت  سيميالك، 

تغذوا عىل تركيبة غذاء لألطفال مع زيت النخيل وحتى أن أولئك األطفال عانوا 

أثبت أيضا أن  من نسبة منخفضة لقشط الحليب مقارنة مع األطفال اآلخرين. 

ملاذا يعتب هذا  الكالسيوم.  امتصاص  النخيل، يساهم يف  سيميالك، بدون زيت 

األمر مهم إىل هذه الدرجة؟ تطور الهيكل العظمي للطفل يف السنة االوىل هو 

األرسع: وزن الطفل يف هذه السنة يزداد بثالث مرات، ينمو الطفل بنسبة 50% 

%300. لذلك فإن استهالك  من طوله عند الوالدة وكتلة العظام تزداد بأكرث من 

وقوية  سليمة  عظام  بناء  من  الطفل  ميكّن  ودائم  متواصل  بشكل  الكالسيوم 

والتي سرتافقه طيلة حياته.

انطالق مرشوع “اقرأ تنجح” ومسابقة “الكاتب 

الصغري” لبنك هپوعليم للتشجيع عىل القراءة يف 

الوسط العريب

أطلق بنك هپوعليم البنك الرائد يف البالد، هذا األسبوع، وللسنة السادسة عىل التوايل، 

»الكاتب  ومسابقة  تنجح«  »اقرأ  مرشوع  خاص،  حفل  ضمن  سخنني،  مدينة  ومن 

الصغري« للتشجيع عىل القراءة يف املجتمع العريب.

بنك  إطاره  يف  يقيم  خاص  مرشوع  هو  الصغري«  »الكاتب  ومسابقة  تنجح«  »اقرأ 

هپوعليم معرَض كتب وفعاليات للقراءة لألوالد يف املجتمع العريب.

يف حفل إطالق املرشوع شارك من البنك، أريك پينتو - مدير عام بنك هپوعليم ، ياعيل 

أملوچ - املسؤولة عن قطاع أصحاب االهتامم بالبنك، چوالن شريمان – مدير قطاع 

الخدمات املرصفّية العامة،  نبيل توتري - مدير فعاليات البنك للمجتمع العريب، نعام 

تسيچلر كونفينو – مديرة منطقة الشامل وحيفا، مازن غنايم – رئيس بلدية سخنني 

ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات املحلية العربية، السيد أحمد دباح – رئيس 

مجلس دير األسد، الدكتور سهيل دياب – رئيس بلدية طمرة، األب عارف ميني، رجال 

أعامل، مديرو مدارس، مدراء وموظّفو بنك هپوعليم.

أريك پينتو، مدير عام البنك – رّحب باملشاركني، وقال: “فعالّية “اِقرأ تنجح”، تنطلق 

عىل  والتشجيع  التحفيز  إىل  يهدف  املرشوع  هذا   – التوايل  عىل  السادسة  للسنة 

التي  األهداف  حققنا  أّن  اإلعالن،  يرّسين  العريب.  املجتمع  يف  األطفال  لدى  القراءة 

يف  فرًعا   28 لدينا  واليوم  العريب،   باملجتمع  يتعلّق  مبا  البنك  يف  أمامنا  وضعناها 

العربّية.  البلدات  املدن املختلطة أو مبحاذاة  15 فرًعا يف  العربّية إضافة إىل  البلدات 

فروعنا يف كاّفة أنحاء البالد مزّودة بأفضل األنظمة التكنولوجّية، والتي تقّدم خدمًة 

ومخلص  مهنّي  رائع،  موظّفني  طاقم  واألهم  يوميًّا،  ساعة   24 مدار  عىل  للزبائن 

وإنسايّن، يقّدم خدمة شخصّية بأعىل املستويات لكاّفة زبائن البنك.” 

وأضاف السّيد پينتو: “نعمل وسنستمر يف العمل من أجل توفري الخدمات املرصفّية 

لزبائننا بلغتهم األم، وبذلك نضمن بأّن كاّفة السكان العرب، وخصوًصا أولئك الذين 

يجدون صعوبة باللغة العبيّة، من التمّتع بخدمات مرصفّية مهنّية، قريبة ومحّببة 

إىل قلوبهم. وقد تم دمج اللغة العربية  يف الفروع، يف القنوات املبارشة، يف املوقع، 

“پوعليم عن طريق الهاتف”، أجهزة الرّصافة اآللية وماكينات الخدمة الذاتية.”

هپوعليم،  بنك  برؤية  أشادت   - املصالح  أصحاب  وحدة  عن  املسؤولة  أملوچ،  ياعيل 

املجتمع  يف  الشبيبة  أوساط  يف  القراءة  عادات  تغيري  هو  املرشوع  »هدف  وقالت: 

يف  جامهريية  فعاليات  ينظّم  هپوعليم  بنك  القراءة.  ألهمّية  الوعي  وزيادة  العريب 

املجتمع العريب وفق اسرتاتيجّية واضحة ألهمّية الوسط العريب بالنسبة للبنك والذي 

يعمل دامئًا بتعاون جاد ويدعم فعالّيات جامهرييّة عّدة، والتي تساعد املجتمع العريب 

يف مجاالت حياتّية مختلفة.«

هذا وقد شارك يف الحفل، أيًضا، السيد مازن غنايم والسيد أحمد دباح فشكرا البنك 

إىل  الفروع  تقّدمه  الذي  والدعم  الخدمة  وعىل  العريب  املجتمع  مع  التعاون  عىل 

الزبائن.

"اقرأ  مرشوع  نطاق  يف  قال  العريب،  للمجتمع  البنك  فعاليات  مدير  توتري،  نبيل 

وحتى  بالجنوب  رهط  من  العريب،  املجتمع  يف  بلدة   26 يف  يجري  والذي  تنجح" 

للكتاب،  شيكل   10 بسعر  كتب   10 عرض  سيتّم  الشامل،  يف  الشمس  مجدل 

وستجرى فعالّيات لألوالد لهدف التشجيع عىل القراءة، ابتداًء من اليوم وحتى تاريخ 

البلدات  ملّدة يومني يف كّل واحدة من  16:00 و21:00،  الساعات  20.12.2017 بني 

التي يقام فيها املعرض.

من الرضوري التنويه إىل أنّه يف معرض الكتب الخاص مبرشوع “اقرأ تنجح” يف 

األهل ألوالدهم نحو 60,000  اقتنى  8000 ولد، وقد  أكرث من  املاضية، شارك  السنة 

كتاب، من بينهم 35,000 كتاب بسعر 10 شيكل للكتاب بتمويل من البنك.

بالتعاون  الصغري"  "الكاتب  مسابقة  الثانية  وللسنة  البنك  ينظم  ذلك،  إىل  إضافة 

التشجيع عىل كتابة  العربّية وجمعّية "املنارة" والتي تهدف إىل  اللغة  أكادميّية  مع 

قصص من نسج إبداع األوالد. يف إطار املسابقة يعرضون عىل األوالد بأعامر 8-12 

نهاية  األكادميية، يف  ادباء من  لجنة  ، حيث ستختار  400 كلمة  لغاية  كتابة قصة 

املسابقة، 10 قصص فائزة. والتي سيتّم نرشها يف كتاب مصّمم وملّون ويوّزع بآالف 

النسخ يف املجتمع، كام سيحظى لفائزون بجهاز تابليت هدية من البنك. وستقوم 

جمعية "املنارة" بتسجيل القصص العرش الفائزة يف مكتبة "املنارة" لألشخاص ذوي 

االحتياجات الخاصة.

لتفاصيل عن املعارض وساعات االفتتاح ميكن زيارة موقع البنك

/https://www.bankhapoalim.co.il/arabic 

PANDORA تطلق مجموعة شتاء 2017/2018

التي  املتنوعة  القطع  طريق  عن  تشكل،   2017/18 لشتاء  االكسسوارات  مجموعة 

تضمها، قصة شتاء مثالية

تصميم االكسسوارات مستوحى من عامل النجوم الباقة واضواء الليل الالمعة

عامل النجوم:

الوحي من شعاع  الساحر، وتستمد  الليل  الضوء عىل  اكسسوارات تسلط  مجموعة 

النجوم املتساقطة.

مجموعة MUST HAVE  املختارة خصيصاً ملوسم الشتاء، تعطي ستايل آلمع ومتألق 

كالسامء الالمعة

من بني القطع املتوفرة يف املجموعة :

مجموعة اكسسوارات مستوحاة من النجوم فضية اللون، مع دمج مشتقات األزرق

مجموعة غنية باأللوان :

تشمل املجموعة قطع بعدة ألوان واحجار براقة تزين الخواتم، الحلق والتشارمز .

القطع مزينة باحجار الكريستال امللونة ، غنية بالتفاصيل والتصميم الدقيق لتعطي 

مظهر متقن وفاتن

MAKE A WISH

مالئم  وخاتم  رائع  عقد  ناعم،  حلق  تصميم  تعرض  الساقط،  التي  النجم  مجموعة 

صمم من وحي الشعاع الذي يتشكل مع سقوط النجوم الالمعة

الدمج بني الزركون الالمع والفضة السرتلينج التي تزين االكسسوارات يعطي مظهر 

ساحر مثايل

بريق وردي المع

الذي  األنيق  الدفء  من  يزيد  باكسسوارات PANDORA روز،  الخاص  املميز  الللون 

يظهر عىل مجموعة االكسسوارات الباقة

االكسسوارات تسمح لك باختيار الستايل الخاص بك، لتحصيل عىل شتاء دافئ مثايل 

بالزركون،  املزين  حلق PANDORA روز  املجموعة،  يف  املتوفرة  القطع  بني  من  لك. 

خواتم، تشارمز ، سالسل وغريهم

املجموعة متوفرة يف فروع PANDORA، يف موقع اإلنرتنت 

www.pandora-shop.co.il

وايضاً يف شبكة JACKIE O ويف محالت املجوهرات املختارة
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ابن مدينة عكا الفنان املحبوب يوسف حلوة»عمري مع الفن« 

تغريد عبساوي

متحّملني عبء السفر وطول املسافة واالنتظار الطويل، للقاء الوّسوف الذي ما 

زال يحتّل مكانة واسعة في قلوب الشباب، الذين أتوا خصيصا من كل ناحية 

للمشاركة في احلفل الكبير الذي أقيم في األرينا في العاصمة األردنية عّمان.

مليئة  كبيرة  مبظاهرة  عمان،  املريديان-  فندق  في  الوّسوف  الشباب  استقبل 

حًبا وحنيًنا لسلطان الطرب، يؤّدون أغانيه تعبيًرا عن محّبتهم وعشقهم له، 

فكانت احملبة الكبيرة تقابلها محبة الوّسوف وتقديره.

عند  الوديع«  »أبو  هتفوا  الذين  الشباب،  فرحة  ليكّمل  الكبير  احلفل  وجاء 

إطللته على مسرح األرينا مع فرقته املوسيقية الرائعة بقيادة املايسترو مازن 

زوائدي.

وكان لي لقاء قصير مع الوّسوف، ولكن كان مؤثرا جًدا فتحدثنا قليل وأخبرته 

بأنني سوف أكتب عن احلفل، وأنشر اللقاء في الصحف احمللية، وذكرت له 

بعض أسماء الصحف مثل حيفا، وحديث البلد وبانوراما وكّل العرب والسلم، 

وعدد من املواقع اإللكترونية العربية والعاملية، فأعرب عن سعادته وقال لي 

»أنت وضميرك مبا ستكتبني عن احلفل«.

كما أعرب عن محّبته للشعب الفلسطيني واألردني طبعا، وقال: »أنا جاي 

كرمال هالشعب احملّب وإن شاء لله أقدر أكافيه على محبته الكبيرة«. وأريد 

أن أنّوه إلى أن الوّسوف كان سعيًدا جدا، وظهر ذلك خلل احلفل الذي جمع 

اآلالف، حيث غّنى أجمل أغانيه، لدرجة السلطنة، التي افتقدناها منذ فترة 

طويلة، وبدا أيضا بصّحة أفضل.

أما عن نشاطاته الفنية، فإنه بتاريخ 24 من شهر نوفمبر احلالي سوف يحي 

الوّسوف حفلتني في العاصمة الفرنسية باريس، وفي فترة عيد امليلد املجيد 

سيحي حفًل في السويد وآخر في أملانيا، أما حفل رأس السنة سيكون في 

أبو ظبي.

في نهاية احلديث متّنيت له الصحة والعافية وطول العمر، منتظرين منه كّل 

جديد، وحّملني رسالة محبة وتقدير.

ال بّد من ذكر ما حصل من مغالطة في حفل الوّسوف، حيث قيل إنه وقعت 

مشاغبات من الشباب الذين تواجدوا في احلفل، وللتوضيح على ما حصل، 

للوّسوف فقال إن حفل  كان لي حديث مع علي دوخي، املستشار اإلعلمي 

األردن كان من أجنح حفلت الوّسوف. وكان االستقبال أكثر من رائع، أما عن 

التأخير الذي حصل في بداية احلفلة فكان سببه االزدحام على املدخل الذي 

كان من املقرر أن يدخل منه الوّسوف إلى القاعة.

ليس  مّرات، وهذا  عدة  املوسيقية  الفرقة  عزف  أوقف  الوّسوف  إن  قيل  كما 

تكمل  كي  للشباب  مجاال  ويعطي  بذلك،  يقوم  كعادته  فالوّسوف  بغريب، 

قاعة  في  معينا  شيئا  يسمع  أو  يرى  عندما  األحيان  بعض  وفي  الغناء، 

الطرافة كعادته. هذا كل ما حدث وال ننسى أن  االحتفال يعّلق بشيء من 

احلفل كان ضخًما جدا واحلضور كان كبيرا.

 my magical music شركة  صاحب  مخامرة   مروان  احلفلت  متعهد 

for events القائم على تنظيم احلفل، قال: صدق املثل الذي قال »يللي 
ما بتعرفه بتجهله«.

شعرت بأني تشّرفت مبعرفة السلطان عن قرب، فهو سلطان بأدائه، باحترامه 

للناس، بتواضعه بكرمه بطيبته، مهما حاولوا املبغضون بّث اإلشاعات يبقى 

السلطان هو السلطان.

الوّسوف غّنى من كل قلبه، كان سعيدا جدا، غنى األغاني التي لم نسمعها 

منذ فترة طويلة بحفلته، وعندما ذهب إلى الفندق بقي حتى ساعات الفجر 

يستقبل معجبيه. 

يكفيني أن الوّسوف كان سعيًدا، وقال: »أنا معك بأن احلفل كان ناجحا جًدا، 

وأؤيد كلمك.

أنا أحزن عىل وضع الفنانني يف بالدنا 

يوجد فنانون ال يستحقون أن تسلط الضوء عليهم إعالمياً 

ما زال الحقد والغرية يسودان بني الفنانني 

ال نريد العنف والقتل أن يقتحم مجال الفن املحيل 

فنان محيل مشهور بتعامل بأنانية مع الفنانني الصاعدين 

املحبوب  الفنان  عكا  مدينة  ابن  عن  الضوء  تسلط  حيفا  صحيفة 

يوسف حلوة: 

الفنان يوسف حلوة نريد أن نتعرف على بداية مشوارك الفني. 

احمللية  املهرجانات  ثم  املدرسة،  حفلت  في  الفني  مشواري  بدأت  

املستمعني  من  والتشجيع  اإلعجاب  وتلقيت  الغنائية،  واملسابقات 

 ،15 بسن  األعراس  في  الغناء  بدأت  للستمرار، وهكذا  واملشاهدين 

مبرافقة فرقة الشموع الذهبية، بتشجيع من الفنان الكبير سهيل فودي. 

وتوقفت لفتره 4 سنني لظروف شخصية، منها التعليم في مجال إدارة 

احلسابات وااللتزام بتجهيزات الزواج في سن مبكر. 

ما هي أول أغنية لك؟ 

أول أغنية غّنيتها هي »ال تبكي يا ورود الدار« لنجوى كرم، وكان لي 

شعور حلو بأن أقف قدام اجلمهور. ودائمًا األغنية األولى تكون امتحانا 

كبيرا للفنان. 

يف رصيدك العديد من األعامل الفنية ! ما هي األسامء املبدعة التي 

تعاملت معها وتركت لديك انطباعات خاصة؟

املوسيقى والعزف  العازفني والفنانني، وتعّلمت  العديد من  تعاملت مع 

على آلة العود، وتعلمت املقامات املوسيقية لكي تساعدني على إدارة 

الفرقة املوسيقية تقنيًا، وال أريد أن أذكر األسماء ألنها كثيرة ولها فضل 

علّي. 

قامئة  مدرسة  هي  هل  الحالية؟  الفلسطينية  لألغنية  تقييمك  ما 

بذاتها أم موجة عابرة؟ 

األغنية الفلسطينية ذات قيمة كبيرة، والفلكلور الفلسطيني طبعا. 

التي أصبحت متحكمة يف نجاح  املعايري األساسية  يالحظ أن أحد 

عمل معني، هو نسبة املشاهدة يف اليوتوب أو التواصل االجتامعي، 

ما رأيك؟

أنا ال آخذ هذه املعايير باحلسبان، ألن مشاهدة واحدة ميكن أن حتصل من 

خللها على حفلت كثيرة، وشراء املشاهدات باملال. وأنا لست منهم. 

هل أنت راٍض عىل أدائك الفني؟ 

أنا راض حلد معني، ولكن أطمح دائما للّتقدم والتمييز في لوني، ولكني 

باألقل أعرف ماذا أغني وما هو أسلوبي في الغناء، والطبقات الصحيحة 

لصوتي، وهذا ال يتم إال بسابق دراسة ومعرفة ووعي موسيقي. 

برأيك هل الفن يساهم يف إيصال فكرة معنوية للجميع؟ 

املوسيقى  غذاء الروح

هل الفنان يوسف حلوة أخذ مكانه يف الوسط الفني؟ 

ممتاز  أنه  بنفسي  أرى  مكان  في  موجود  أنا  العاملني،  لله رب  احلمد 

قرار  اتخاذ  بعد  من  فيها،  عملت  التي  القصيرة،  للفترة  بالنسبة  جدا 

في الرجوع إلى الغناء. ولكني دائمًا أطمح إلى التقدم أكثر واجلمهور 

والناس ومحبتهم يذهبون بالفنان ألبعد احلدود. وأهم ما في األمر أن 

الفنان هو إنسان، وأن يحاول دائمًا السيطرة على الغرور بسبب الشهرة 

ومحبة الناس، وأن ال ينسى علقته برّبه ونظافة قلبه، والنّية السليمة 

هي التي حتط بك وترفع من شأنك ومحبتك بني الناس، وأن تكبر فيهم 

ال عليهم. 

ما دور العائلة يف حياتك؟ 

العائلة  الطرب والغناء، ألن  الله يرزقني عمل غير  أمي تدعو لي أن 

لألمام وعشرة  فيه خطوة  دائمًا  كان  الذي  السبب  دينيا، وهذا  ملتزمة 

للوراء، الوالد يشجعني دائمًا منذ الصغر، وأخوتي كرأي أمي وزوجتي 

ناحية وتعارض من  لنا تشجعني من  البدايات كانت زوجتي  لنا، في 

ناحية أخرى، بحّجة أني مطرب وفنان مشهور، فهذا جميل إال أنه كثير 

املصاعب، فل وقت لدي في كثير من االحيان ألرى عائلتي وبناتي لني 

املعجبني واملعجبات. وهذا  ملضايقة  معّرض  أني  إلى  باإلضافة  وليال، 

شعور الزوجة حيال زوجها، وأنا أحترم ذلك. إال أن زوجتي أصبحت في 

اآلونة األخيرة من أهم املعجبات واملشجعات لفني ولفرقتي املوسيقية، 

ولصوتي، وهي ترى ما أحققه من تقدم وجناح. 

هل تتمنى أن يكون أحد أبنائك أو بناتك يوماً يف عامل الفن؟ 

طبعا ال.. إني أرى لدى بناتي ميوال كبيرة للفن. ممكن في املستقبل، 

احلفلت  عن  االستوديو، وبعيدا  في  فقط  األغنية  البنت  تسجيل  أن 

واملهرجانات. ممكن بستايل )رميي بندلي( وأغاني األطفال. 

الفنان يوسف حلوة أين محلك يف اإلعالم؟ هل يوجد اهتامم إعالمي 

بفناين بالدنا؟ 

أنا أحزن على وضع الفنانني عندنا في البلد في مجال لإلعلم. ومنهم 

على مستوى فني عالي، لكن عدم وجود شركات إنتاج تدعم الفنانني 

بالشكل الكافي هذا مؤسف. 

فنان معروف ألسباب غرور وحسد من  لك مشكلة مرة مع  كانت 

نجاحك؟

نعم كانت مشكلة وال أريد أن أذكر اسمه. واملشكلة أنه ال يحب أن يرى 

أي فنان أو مطرب يتقدم وينجح، وهذا خوف على مكانته. كل فنان له 

احترامه ومكانته، وال داعي ليكون الفنان متعجرفا، بالعكس يجب أن 

ينقل فنه ورسالته بشكل جميل ومتواضع. كنت  أظن أوال أنه سيدعمني 

كموهبة فنية، ولكنه تصّرف على العكس متاما. 

ماذا تتذكر من املواقف الطريفة التي حدثت معك أثناء الحفالت؟ 

كل حفلتي فيها مواقف طريفة، أصل أنا ال أعتبر هذا كعمل بل هواية 

أننا كّنا في حفلة مبكان مفتوح، وبسبب  املواقف  أعشقها. وأذكر من 

لليمني واليسار. ومرة أخرى أحد  بنا  بدأ املسرح يهتز  الشديدة  الرياح 

األصدقاء تعّرض لضربة تيار كهربائي بسبب عدم وجود خط أرضي.

لنتحدث عن أحالمك املستقبلية كفنان محيل وعريب. 

أحلم وأطمح دائما حملبة وقبول الناس ألعمالي، وفرقتي املوسيقية. نريد 

التي  املواهب  برامج  العاملي، بعيدا عن  باملستوى  أعماال وإنتاجا فنيا 

نشاهدها، والتي هدفها التجارة فقط. 

كلمة أخرية للجمهور وقراء صحيفة حيفا.

مبحبتكم وتشجيعكم.  أكبر  أنا  احلبيب،  للجمهور  أولى وأخيرة  كلمة 

والفنان دون معجبيه وجمهوره ال يساوي شيئًا. والشكر اخلاص للصحيفة 

اجلميلة ولإلعلمي عمري حسنني.

املوسيقى غذاء الروح 
الوّسوف: »أنا جاي كرمال 

الشعب األردني والفلسطيني«
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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 

لمكتب مراقب حسابات في حيفا 
مطلوب مديرة حسابات 

بوظيفة جزئية

مطلوب

cpa12006@hotmail.com الرجاء إرسال سيرة ذاتية إلى ايمييل 

نقدم لكم مجموعة صور من االحتفال الرسمي الفتتاح شبكة قهويت لفرع سخنني وذلك 

بعد االنطالقة القوية يف مدينة النارصة يف شهر متوز األخري.

عامل  ومن  أعامل  وسيدات  ورجال  املهمة  الشخصيات  من  كبري  عدد  االحتفال  يف  شارك 

السياسة والفن ولفيف من أصدقاء وزبائن شبكة قهويت، أبرزهم: مازن غنايم-رئيس بلدية 

القامئة  عودة-رئيس  أمين  النائب  البالد،  يف  العربية  للسلطات  القطرية  واللجنة  سخنني 

املشرتكة، عيل عاصلة-رئيس بلدية عرابة، رجل األعامل ومدير كلية سخنني- نزيه بدارنة، 

 – توفيق حنا  واملبادر حنا حنا،  الدكتور  أبو صالح،  املقاول مراد  ريا،  ابو  الدكتور صفوت 

صاحب مطعم فرانجيليكو يف حيفا، املبادر ووكيل التأمني أكرم فارس، رجل األعامل بشري 

املحامي  كفرياسيف،  فرع  قهويت  صاحب  بشارة  ممدوح  خليلية،  شادي  الناشط  حلبي، 

الهوى(،  طواحني  مطعم  طه)صاحب  عيل  محمد  اشقر،  محمود  املحاسب  ابراهيم،  بادر 

رامي عويضة )مدير قهوة زمان(،صالح هيبي )العفيفي( والرشكاء يف املرشوع وغريهم 

قهويت  شبكة  إدارة  توجهت  ولكن  الجميع  اسامء  ذكر  عدم  من  املعذرة  مع  الكثريون 

الفيسبوك  عىل  صفحاتها  عب  والشامل  وعرابة  سخنني  وأهل  املشاركني  لجميع  بالشكر 

واإلنستجرام.

يُذكر أن شبكة قهويت هي الشبكة األوىل يف البالد التي انطلقت من البلدان العربية، يتوقع 

أن تفتتح فروع يف كفرياسيف وطمرة وشفاعمرو وأم الفحم خالل األشهر القريبة وهي 

الشبكة الوحيدة التي تبيع جميع منتوجاتها بسعر موحد: 5 شواقل فقط.

صفحة قهويت عىل الفيسبوك:

https://www.facebook.com/qahwati.co

افتتاح رسمي يف سخنني وقريباً فرع كفرياسيف






