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الثابت واملتحول ،انتخابات املجالس البلدية واحمللية
جواد بولس

بعد أقل من عام سيتوجه املواطنون العرب في إسرائيل إلى صناديق
االقتراع الختيار رؤساء وأعضاء مجالسهم البلدية والقروية.
كتب الكثير عما آلت إليه حالة بلداتنا العربية في العقدين األخيرين
وكيف انهارت أواصر احلكم احمللي الواقي وذلك بعد هزمية األحزاب
واحلركات السياسية العربية التي استطاعت ،منذ منتصف سبعينيات
القرن املاضي ،أن حتدث ثورة في مفهوم «السلطة احمللية» وآليات انتاجها
بعد جناحها النسبي بالغاء تأثير السلطة املركزية وأعوانها وإضعاف قوة
املفاعيل التقليدية مثل احلمائلية والطائفية واملنافعية وأخواتها.
من الناصرة كانت «البشارة» وتلتها بلدات كثيرة تبنى أهلها شعارات
التغيير واحلاجة إلى نفض غبار «املخاتيرية» والسلطوية ،وذ ّوتوا ضرورة
ترسيخ املجلس/القلعة؛ فواجب السلطة احمللية يجب أن يكون ً
أول
صيانة كرامات الناس واحملافظة على الهوية الوطنية اجلامعة ملجتمعاتنا،
ومن ثم سعيها من أجل حتصيل احلقوق املعيشية وتطوير القرى واملدن
من خالل إقامة منظومات عمل عصرية تعرف كيف «تفك حرف اإلدارة»
وتتفاعل مع مؤسسات الدولة بحكمة ودراية وصالبة لنيل حقوق املواطنة
املستحقة ورغم أنف السياسة العنصرية ومتييزها القومي الصارخ.
ال أعرف كم من أجيال هذه األيام ما زال يتذكر أسطع ما ميز تلك احلقبة،
فلقد كان ملفهوم «املسؤولية العامة» مكانة واحترام ولالنسان العادي
كرامة وللحيزات العامة هيبة ،وذلك في ظل الشعار الذي نحتته «اجلبهة
الدميقراطية للسالم واملساواة» وأكدت فيه أنها وجميع القوى الوطنية
والتقدمية سيقاتلون من أجل بلديات ومجالس تصون «الكرامات
معا.
واخلدمات» ً

لم تدم تلك التجربة ً
طويل ،وبدأت «القالع» تسقط واحدة تلو األخرى
ً
«موديل»
حتى هزم آخرها في معركة االنتخابات الفائتة والتي أنتجت
جديدً ا للحكم احمللي العربي يتميز بعناصر سلبية مستحدثة إلنتاج
تتحسب
السلطة وهذه تربطها ،بطبيعة احلال ،بعقود والء ليست بالضرورة
ّ
مبصلحة البلدة العامة في مفهومها البديهي البسيط ،وال تلزمها بأساليب
عمل ترعى ضرورات االنتماء الهوياتي القومي اجلمعي وتأمني حصانة
املجتمع ككل وأمن أفراده وسالمتهم.
كانت اجلبهة الدميقراطية طالئعية في تبني مفهوم الكرامة الوطنية
وتشبيكها في عملية االنتخابات احمللية ،لكنها لم تكن وحيدة ،فلقد
شاركتها ونافستها في ذلك التوجه قوى سياسية قطرية ومحلية كثيرة،
وعليه عندما نتحدث عن سقوط «القالع» نقصد كلها وما رافقه من
انحسار في قوة األحزاب واحلركات السياسية العربية وندرة تأثيرها على
العمليات االنتخابية األخيرة ،ففي عدد من املواقع شهدنا كيف تذ ّيل
بعضهم وراء مجموعات أو شخصيات كان ال يحسب لها حساب عندما
كانت طيور اجلليل تؤكد «بالطول وبالعرض اجلبهات تهز األرض»،
وعندما كان ال يقرب جانبهم السياسي في زمن كانت «الروس» يشار
لها بالبنان «والقنانير» أمثالهم كانت ترمى خارج «صحاحير» الوطن.
رغم فداحة اخلسائر لم ينتفض املجتمع وال قادته .كانت العوامل التي
أدت إلى ذلك السقوط املدوي كثيرة .بعضها من صناعاتنا احمللية
وأهمها رتقت عراه في مخايط الدولة ومؤسساتها التي استوعب قادتها
ومفكروها «خطورة» الصحوة ومعنى أن يغني الطفل والشيخ واحلجر
«بالدي بالدي لك حبي وفؤادي» ومعهم تزغرد رياحني النقب واملثلث
واجلليل «موطني ،اجلالل واجلمال والسناء والبهاء».
كيف كان السقوط ومن أين
بدأت املعاول اخلبيثة حفرها؟ قد
نختلف على االجابة عن ذلك،
لكن احلقيقة «ثابتة» فلقد وضعوا
خططهم على نار تصميمهم الهادئة
وطبخوها على مواقدنا وأشعلوها
في حاراتنا وفي أحضاننا.
لم يكن بيننا «نواطير للمفاتيح»
وال حتى «زاد خير» واحدة ،بل
كان أهل الدار يتناوشون الريح
«تركية» حينًا و»أعجمية»
أحيا ًنا ،وآخرون يطربون على
دردبة الطبول وهي سكرى تغني
«بالد العرب أوطاني».
نزعوا عن عوراتهم أسمالها البالية
وشرعوا بهجماتهم «املعصرنة»
مدججني بأسلحة الدمار الشامل
العصرية «ففرق تسد» كانت
البداية والهمزة والفاحتة ،ولعلعة
الرصاص موسيقاها التصويرية،
والقنابل رعد أعراسنا احلزينة
والدموع مطر الشوارع احلارق.
وفي عقدين من عمر حلم قصير
صارت «املجالس» إمارات وأصبح
من يحكمها ويقف على رقبتها
صاحب املغامن والعنابر واألنعام
ومعه رضا السادة من فوق ،ودعم
«قبضات» الفوالذ وحداة القوافل
وموزعي «التمائم»من حتت .
كانت شيفرة املوت مخطوطة
على الشرفات و»تسقط الوحدة

املدير العام واحملرر املسؤول :راني ع ّباسي
مدير التحرير :نايف خوري
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صحيفة أسبوعية ،اجتماعية،
سياسية ،ثقافية ،فنية ،مستقلة
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وتذل اجلباه» كتبت على حدود «الظبات» ،فعلى العرب أن يتشظوا
وعرٓ ًبا .البلدة الواحدة يجب أن تتحلل إلى
ويصيروا أعرا ًبا وغربا ًنا ُ
معادنها «األصيلة» .ا َحلمولة سيدة الوقت و»عقاربها» الصدور واألفخاذ
.العوائل جنوم الليل والسيوف بروقها .البيوت أكواخ من خوف والقلق
حارس أبوابها .االخوة في الدين وفي الصالة ،وعلى احلصائر أعداء
وفصائل ورماح مشهرة.
الدين أطياف والعصي مهور للسماء .في احلارات ال تنام أحاديث القبور،
والنذور تضرب والوالئم من سراب .في املقاهي صمت وفي املسارح نزاع
وخراب.
ً
مسؤول ،لكن اخلسارة
لن نتفق كيف ومتى حدث كل ذلك وال من كان
واضحة و «ثابتة» واملسبب غائب «ومتحول» وينتعش في االلتباس.
الدولة حاضرة واجلناة هناك والغابة موحشة فمن يزيح العتمة عن دروبنا
بعد عام؟
من الصعب أن يراهن عاقل على رجوح حدوث تغيير جذري في
االنتخابات احمللية القادمة ،فالسنوات مرت ولم جتر األحزاب واحلركات
السياسية األساسية مراجعات تقيمية جادة ومسؤولة وثورية ،وإن جرت
تفض إلى تغييرات ملموسة على مستوى القيادات
مثل تلك ،فهي لم ِ
وال إعادة نظر في املبادئ السياسية وبرامج تلك اجلهات السياسية،
وهما العنصران األخطر اللذان يبرران وجود حزب ما وامكانية تسويقه
واحتماالت إستقطابه للناخبني.
َ
ُ
تشكيل القائمة املشتركة منط عمل بلدي يتعدى
كثيرون تأملوا أن ُينتج
اجتناب احترابات الشوارع الصدامية بني «األخوة االعداء» أو احملافظة
على شروط احلد األدنى للبقاء في «بيت الطاعة» احلزبية ،وينزع إلى
تطوير حالة من العمل الشعبي املشترك وتأطيرها في جبهات محلية
قادرة على مناورة الوضع القائم القامت وحتديه بقوة موحدة فبدونها ستكون
الغلبة ألصحاب النفوذ احلاليني.
إال أن القوى املشاركة في القائمة لم تبادر لبعث مثل هذه التجربة وال
متاما ،فإننا نسمع
حتى في موقع واحد في البالد ،بل على العكس ً
القعقعات في قدر القائمة «الثابت» حال ًيا ،وبعضها أقرب إلى
التشاذبات واملناكفات التي من السهل أن تتحول إلى صراعات خالصة،
خاصة مع اقتراب موعد االنتخابات احمللية ولنا في جتارب املاضي عبر،
فمن طبع املودة بني «الضرائر» أن تبقى مهزوزة و «متحولة».
رمبا يكون ما كتبه ونشره قبل أيام الدكتور منصور عباس ،وهو نائب
رئيس احلركة اإلسالمية اجلنوبية والناطق بلسانها ،صوت الوجع الصارخ
وهمزة احلق قبل رحلة اخلريف القادمة ،فلقد تساءل بلسان العارف« :ما
حاجتنا للمشتركة اذا ال تستطيع العمل كفريق واحد بشكل حقيقي،
تخاطب باسمنا احلكم في إسرائيل وترفع قضايانا للعالم بأسره ومتثل
بوصلة العمل السياسي ألبناء شعبنا الفلسطيني وتتصدى لقضايا خطيرة
جدً ا تهدد وجودنا ونسيجنا االجتماعي؟» نعم ما حاجتنا؟
الرهان على املشتركة فيه ضرب من القمار واحتمال اخلسارة ،ولكن هل
ستقدم األحزاب منفصلة على رمي العصا ونثر حبوب األمل في بساتيننا
العطشى؟
هل ستسمع القيادات ما تقوله قلوب الشباب التائهني على مداخل املدن
البعيدة؟
وهل سيصغون الى نداءات الصباحات اجلافلة عند منحنيات الكرمل
وفي روابي اجلليل الباردة؟ وهل سيستعيدون ما كانت «النصراويات»
يقلنه السراب الطيور العاشقة؟
ما زال في األرض عرق وبركة وخصوبة ،ومحراث الناس جاهز .الندى على
األهداب ينتظر غمزة الفجر وتفجر احلناجر في اجلليل وفي كل احلقول
واحملاجر .
ً
ما الثابت اذا وما املتحول؟
ألم تعلمنا حكمة اآلباء أن الهزمية «متحولة « وحدث عابر ،والبقاء مع
السنديان واخلروب مصير «ثابت» وبيت عامر ؟ .
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البيت املسيحي يقيم حفال تكرمييا للقاضي سليم جبران
 #د .رميون جربان :يف البيت املسيحي نحن نستثمر يف اإلنسان ،والقايض جربان خري مثال  #الوزير كحلون :اجتمعت بالقايض جربان يف لجنة
تعيني القضاة ،فكان تطبيقا للنزاهة  #اإلكسارخوس فوزي خوري :هذا التكريم هو اعرتاف وتقدير ملا قام به القايض جربان  #الشيخ سمري
عايص :القايض جربان ،ابن مدينتي عكا ،دخل التاريخ من أوسع أبوابه  #القايض إيناس سالمة :تباركنا برجل ،هو القايض املعلّم ،الذي امتاز
بأخالقه وشخصيته  #يونا ياهف :منذ لقايئ األول بالقايض جربان تنبأت له مبنصب رفيع يف املحكمة العليا  #القايض جربان :يف خطايب األخري
عىل كريس القضاء ،تط ّرقت إىل أوضاع املجتمع العريب املقلقة.
ملراسل «حيفا»
شهد فندق دان كرمل هذا األسبوع حفال تكرمييا
للقاضي سليم جبران ،مبناسبة خروجه إلى التقاعد.
وقد ّ
نظم هذا احلفل مؤسسة البيت املسيحي في
حيفا ،وحضرها وزير املالية موشيه كحلون ،رئيس
البلدية يونا ياهف ،لفيف من رجال الدين املسيحيني
واملسلمني والدروز ،قضاة محاكم الصلح واملركزية
في حيفا ،أعضاء البيت املسيحي واألصدقاء من
الشخصيات االعتبارية من حيفا وخارجها ،كما
تو ّلى عرافة احلفل اإلعالمي السابق وعضو الكنيست
احلالي زهير بهلول.
وفي كلمته الترحيبية أشاد الدكتور رميون جبران،
رئيس الهيئة اإلدارية للبيت املسيحي ،بالقاضي
جبران ،وقال :إننا في هذه األمسية نك ّرم بفخر
واعتزاز ،وتقدير ومح ّبة هذا الرجل الذي أمضى
ّ
جل سنواته على كرسي القضاء ،وحكم بالعدل
والقسطاس ،وبكل نزاهة وإنسانية .وأضاف ،إن
تبوأك هذا املنصب الرفيع جعلك في موقع املسؤولية،
واالهتمام واالعتبار على كافة األصعدة ،القانونية،
السياسية ،اإلعالمية االجتماعية في البالد والعالم.
خاصة أن قراراتك كانت في كثير من األحيان غير
مسبوقة على مستوى القانون اإلسرائيلي والدولي.
ولذا نهنئ أنفسنا بشخصك الكرمي ،حيث أننا في
البيت املسيحي نستثمر في اإلنسان ،وأنت خير مثال
لهذا ،إذ نعتبرك صديقا وف ّيا وعضو شرف للبيت،
ونرجو لك دوام العطاء ،والسعادة العائلية مع األوالد
واألحفاد.
واستعرض الدكتور جبران أبرز الفعاليات والنشاطات
ضمنها في
التي يقوم بها البيت املسيحي ،وتلك التي ّ
اخلطة اخلمسية التي أقرتها إدارة البيت في املجاالت
الثقافية والفنية والرياضية واالجتماعية ،مثل إقامة
األكادميية لتعليم اللغات وخاصة اإلجنليزية احملكية،
والدورات الفنية ،واأللعاب الرياضية.
وحتدّ ث الوزير موشيه كحلون مستعرضا صفات
استقاها من شخصية القاضي جبران ،وقال إن
اجتماعه به كان في نطاق جلنة تعيني القضاة ،حيث
أبدى القاضي حرصه على اختيار األفضل من بني
املرشحني للجلوس على كرسي القضاء ،وكانت دوافعه
إنسانية متاما ،وموضوعية ،بحيث أظهر كم أن عباءة
القضاء ثقيلة على كاهل من يرتديها .ودأب ،من
خالل تواضعه على النزاهة في اتخاذ القرار دون
محاباة أو متييز بني عربي ويهودي.
أما اإلكسارخوس الدكتور فوزي خوري ،النائب
األسقفي العام في أبرشية امللكيني الكاثوليك ،فقال
إننا نحتفل ال خلروج القاضي جبران للتقاعد ،بل
تقديرا وتكرميا ملجمل أعماله التي قام بها في سلك
القضاء .وأضاف أن هذا القاضي اسم على مسمى،
فاسمه سليم ،وهو سليم القرارات واألحكام ،وجعل
من العيش الكرمي في هذه البالد دون تفرقة بني عرب
ويهود ،ما يذ ّكرنا باحلقبة األندلسية التي عاش فيها
املسيحيون واملسلمون واليهود بتناغم وتفاهم ،وكم
نحن بحاجة اليوم إلى روح تلك الفترة اجلميلة لنعيش
في بالدنا وشرقنا العزيز انطالقا من روحها.
وهنأ الشيخ سمير عاصي ،اإلمام السابق جلامع اجلزار
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في عكا ،القاضي جبران ووصفه ابن بلده عكا،
حيث أقام القاضي فيها ردحا من الزمن .ولذا ،قال،
حتتفي عكا كلها بشخصك الكرمي ،وهذا سيزيدها
اعتزازا وافتخارا ألن أحد أبنائها دخل التاريخ من
أوسع أبوابه ،وسيخ ّلده التاريخ في أعماله .فهنيئا لنا
بالرجل ذي املواقف احلاسمة ،والصعبة ،والتي جعلتك
منارة للحق والعدل ونهتدي بنزاهتها ،وأنت احملبوب،
ونقي القلب ،تفخر
الواسع األفق ،العادل واحلكيم
ّ
وتصون عروبتك وأصالتك ،وهكذا سيبقى جنمك
ساطعا في مجتمعنا.
وألقى القاضي إيناس سالمة ،رئيس محاكم الصلح
في لواء حيفا ،كلمة جاء فيها :لقد تباركنا برجل هو
القاضي املع ّلم ،الذي امتاز بأخالقه وشخصيته .فهو
يدمج قيم احلياة واإلنسانية بقراراته وأحكامه ،فساهم
بتقدم القضاء ،واعتبره كثيرون قدوة لهم .وأضاف،
أنه كان من أوائل أصدقائه في مجال القضاء ،ولذا
كثيرا ما كان يرجع إليه ويسترشد برأيه كلما طلب
يثمن
املساعدة واملعونة .وأشار القاضي سالمة إلى أنه ّ
غاليا مواقف القاضي جبران ونشاطه في مجال حقوق
اإلنسان ،خاصة أنه يطالب بتشريع قانون حلماية
حقوق اإلنسان ،رغم أن هذا القانون غير مدرج في
مجمل قوانني األساس في بالدنا.
وحتدّ ث رئيس البلدية يونا ياهف بهذه املناسبة مشيرا
إلى جتربته وعالقته بالقاضي جبران منذ أن كان ياهف
محاميا .وقال إنه التقى بالقاضي جبران في معاجلة
إحدى القضايا الشائكة واملع ّقدة ،والتي يستغرق
حلها والنظر فيها سنوات طويلة ،ولكن نظرة القاضي
جبران الثاقبة ،الذي كان في بداية عهده بالقضاء،
استطاع معاجلة تلك القضية والبت فيها بغضون
ساعة ونصف .وحينها تنبأت له مبستقبل عظيم في
سلك القضاء ،وأنه سيحتل منصبا رفيعا في احملكمة
العليا .وهكذا بعد أن أصبح القاضي جبران في
احملكمة العليا ،أضحت قراراته األكثر تأثيرا على
القضاء في حيفا.
ثم ُعرض فيلم وثائقي قصير عن سيرة حياة القاضي
جبران ،منذ طفولته وحتى خروجه إلى التقاعد .وبعد
تقدمي درع التكرمي له ،شكر القاضي سليم جبران
البيت املسيحي الذي عمل على إخراج هذا احلفل
املهيب ،وقال :إنني حاولت أن أكون عادال مع
جميع سكان البالد ،رغم مهاجمة بعضهم للمحكمة
العليا ،ومحاوالتهم للتقليل من مكانتها ،وفرضها
القانون العادل على اجلميع ،ولذا مت إفشال كل تلك
احملاوالت ،ألن املساواة أمام القانون هو في صلب
العدالة والنزاهة .وتطرق القاضي إلى عدد من
القضايا واحلاالت اإلنسانية املؤثرة التي نظر فيها،
وأجمل نشاطه في احملكمة إذ قال إنه نظر في أكثر
من  21ألف قضية ،وأصدر أكثر من  25ألف قرار.
كقاض وحيد في  500جلسة و500
وأنه جلسة
ٍ
جلسة أخرى مع قضاة آخرين .وأشار إلى أنه كان
حتت مراقبة العديد من اجلهات السياسية واإلعالمية،
والقضائية ،ولكن قراراته صدرت عما كان ميليه عليه
ضميره ،معتمدا على النزاهة والعدالة واملساواة.
وكانت تربطه بسائر قضاة العليا صداقات وعالقات
مودة واحترام ،حتى شعروا بأنهم عائلة واحدة .ومضى

قائال ،إنه كثيرا ما كان يستشهد بأحكامه مما ورد
في الكتب السماوية املقدّ سة ،وال يتو ّرع عن استخدام
اللغة العربية في كثير من األحيان ،دفاعا عن العربية
ونوه القاضي جبران إلى
وضرورة استعمالها وإتقانهاّ .
أنه تط ّرق في خطابه األخير على كرسي القضاء ،إلى
أوضاع املجتمع العربي املقلقة ،وما يعانيه من مشاكل
وأزمات وتقصير من اجلهات احلكومية املسؤولة،
ونواحي اإلجرام املستشري والعنف املنتشر والقتل

على خلفية ما يسمى شرف العائلة ،وانتشار األسلحة
وخاصة غير املرخصة بني أيدي اجلمهور واستخدامها
بسهولة ضد بعضنا البعض ،هذا عدا عن تعاطي
املخدرات وترويجها في أوساط اجلمهور كله ،إذ قد
سمعنا عن حوادث تقشع ّر لها األبدان من هولها .ولذا
فإنه سيمضي في خدمته للمجتمع ،وسيقدّ م ما بوسعه
حتى تتح ّقق األهداف السامية التي يحملها.

االحتفال بتكرمي الكاتب
واإلعالمي نايف خوري
ملراسل «حيفا»

احتفلت نقابة الصحافيني العامة في حيفا والشمال
بتكرمي نخبة من كبار الصحافيني في حيفا
والشمال ،وبضمنهم الكاتب واإلعالمي نايف
خوري العربي الوحيد .وحضر االحتفال عشرات
اإلعالميني واملدعوين ،الذين هنأوا الزميل خوري
بهذا التكرمي ،والذي جاء كشهادة تقدير ملجمل
أعماله ونشاطه في حقل الصحافة واإلعالم.
وجاء في حيثيات قرار جلنة التحكيم التي
اختارت الزميل اإلعالمي خوري أنه نظرا لسنوات
خدمته في حقل الصحافة منذ عام  ،1970وأنه
مارس مهنة الصحافة بأنواعها املسموعة واملرئية
واملقروءة ،وأنه برز في تقاريره وتغطيته الصحافية
وبرامجه املتنوعة التي كانت مثال لعمل صحافيني
كثيرين في مجاالتهم.
وأصدرت نقابة الصحافيني بيانا أكدت فيه أن
اإلعالمي خوري د ّرب عددا كبيرا من الصحافيني

واإلعالميني في اإلذاعة والتلفزيون والصحف
املختلفة ،وشقّ كثيرون منهم طريقهم في عالم
الصحافة وملع جنمهم فيها.

رئيس لجنة التحكيم يسلّم شهادة التكريم
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₪

₪
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₪
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₪
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89

₪

90

שולחן בצקים

בובת ענק דיסני נסיכות
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₪
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מארז מגנטים פליימגר

כל הפאזלים
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₪

₪
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البروفيسور حسام حايك نائبا
للقائم بأعمال رئيس التخنيون!

ملراسل «حيفا»

تس ّلم البروفيسور حسام حايك مؤخرا منصب
نائب القائم بأعمال رئيس معهد العلوم التطبيقية
– التخنيون ،لزيادة تكافؤ الفرص ،وإلى متثيل
املتفوقني ،وإلى زيادة
ودعم الطالب واحملاضرين
ّ
التشجيع واإلبداع والتفكير املستقبلي القيادي.
ويهدف املنصب اإلداري اجلديد إلى توسيع رقعة
ً
ويهودا ،في معهد
االبتكار عند الطالب ،عرب ًا
العلوم التطبيقية – التخنيون ،وتشجيع التم ّيز
من أجل املساهمة في مواجهة حتدّ يات القرن
احلالي .كما يهدف إلى صقل قدرات الطالبات
خاصة
متنوعةّ ،
والطالب الفكرية ،بواسطة أدوات ّ
في مجاالت العلوم والتكنولوجيا ،وتداعياتها
املعرف ّية ،ومن خالل املشاركة في تصميم وتخطيط
مشاريع ألهداف تطوير مهارات التفكير،
االبتكارات واملبادرات .وبذلك ميكن توفير فرص
للقيادة وال ّريادة في مجاالت مختلفة وفق القدرات
الشخصية واملهنية.
البروفسور حسام حايك هو يحمل لقب بروفسور
بدرجة األستاذية الكاملة في التخنيون ،ويشغل
منصب رئيس ثالث احتادات أوروبية مركزية.
وحصل على العديد من اجلوائز واملنح الق ّيمة ،و ّ
مت
إدراج اسمه في العديد من القوائم العاملية الها ّمة،
منها :قائمة أهم ( )35شخصية من العلماء
الشباب في العالم ،ونشرت في مجلة MIT’s
 ،Technology Reviewوقائمة املائة شخصية
عاملية في مجلة  Nominet Trustاللندنية،
والتي تضم أسماء مائة شخصية هم األكثر تأثيرا
في العالم من بني املخترعني وأصحاب التطورات
الرقمية ،وقائمة مجلة  GOODاألمريكية ألكثر
مائة شخصية تأثيرا في العالم.

ملراسل «حيفا»

البلدية تباشر ترميم درج املركز
اجلماهيري ع ّباس وتركيب مصعد جديد

ملراسل «حيفا»

قام رئيس كتلة اجلبهة في بلدية حيفا ،الدكتور
سهيل أسعد ،بزيارة إلى املركز اجلماهيري في حي
عباس .واجتمع الدكتور أسعد إلى مدير املركز
السيد بسام ريناوي ،وإلى املجموعة النسائية
في املركز ،حيث حتدثت السيدة أنطوانيت أبو
نقوال عن فعاليات املجموعة ودورها في احلياة
االجتماعية في احلي.
وأبلغ الدكتور أسعد إدارة املركز بأنه من املقرر
أن تباشر بلدية حيفا بترميم درج املركز اجلماهيري
وتركيب مصعد جديد ،وهو مشروع طالبت به
6

كتلة «اجلبهة» منذ بداية الدورة احلالية ،وتابعته
حتى إخراجه إلى حيز التنفيذ .وخالل فترة
الترميمات التي ستمتد تسعة شهور ،سيصبح
املدخل الرئيسي للمركز من شارع ابن املقفع
(هياروك) ،وذلك ً
حفاظا على األمن واألمان.
وقال د .أسعد :إن املركز اجلماهيري في عباس
نشيط جدً ا ويقدّ م نشاطاته ملختلف الفئات
وشرائح األجيال في احلي .وسنعمل على زيادة
موارد املراكز اجلماهيري ،ليس فقط لترميم
وجتديد البنى التحتية ،بل لزيادة الفعاليات
والنشاطات خلدمة األهالي في جميع األحياء.

واصـل وفـد القائمـة املشـتركة لليـوم الثانـي علـى
التوالـي لقاءاتـه السياسـية فـي مقـر االحتـاد األوروبـي
فـي بروكسـل ،حيـث يلتقـي بكبـار املسـؤولني فـي
البرملـان األوروبـي واملفوضية األوربية والدول األعضاء.
وكان اللقـاء املركـزي قـد جـرى يـوم أمـس األول حيـث
التقـي أعضـاء الوفـد مبمثلـي كافـة الـدول األوروبيـة
ّ
تشـكل االحتـاد األوروبـي واخلارجيـة
الـــ  28التـي
األوروبيـة ،وذلـك مبشـاركة نـواب املشـتركة د .يوسـف
جباريـن ومسـعود غنـامي وجمـال زحالقـة وعايـدة
توما-سـليمان ،ومديـر مركـز مسـاواة جعفـر فـرح.
وقـد طـرح املتحدثـون قضايـا مركزيـة حـول حقـوق
ومكانـة اجلماهيـر العربيـة فـي البلاد ،مؤكديـن علـى
أن السياسـات اإلسـرائيلية تتناقض مع حقوق أساسية
للمواطنين ،ومـع حقـوق األقليـات القوميـة والثقافيـة،
كمـا يضمنهـا القانـون الدولـي ،وتضمنهـا املعاهـدات
األوروبيـة حـول حقـوق اإلنسـان .وقـد ر ّكـز النـواب
فـي حديثهـم علـى مخاطـر قانـون القوميـة اليهوديـة
ـس مبكانـة اللغـة العربيـة،
وبنـوده العنصريـة ،وعلـى امل ّ
وكذلـك علـى قضيـة الهـدم املسـتمر للبيـوت العربيـة،
واملطلـب األساسـي بتوسـيع مسـطحات البلـدات

العربيـة .كمـا حتـدث الوفـد عـن خطـورة طروحـات
الترانسـفير أو مـا يسـمى «التبـادل السـكاني».
وقـد ع ّبـر ممثلـو الـدول األوروبيـة فـي مداخالتهـم
عـن دعمهـم لنضـال املواطنين العـرب ،مـن أجـل
املسـاواة التامـة واملواطنـة املتسـاوية ،وأ ّكـدوا أنهـم
سـيقومون بطـرح هـذه القضايـا أمـام املسـؤولني
اإلسـرائيليني .كمـا أوضـح الوفـد أن التشـريعات
العنصريـة وسياسـات التمييـز ضـد املواطنين العـرب
تتناقـض وبنـود اتفاقيـة التعـاون ،بين االحتـاد
األوروبـي وإسـرائيل ،حيـث تلـزم هـذه البنـود إسـرائيل
احلفـاظ علـى حقـوق املواطـن والقيـم الدميقراطيـة.
وعلـى صعيـد آخـر التقـى الوفـد مـع جلنـة العالقـات
الدوليـة فـي البرملـان البلجيكـي ،فـي جلسـة خاصـة،
ومـع رئاسـة كتلـة اليسـار فـي البرملـان األوروبـي ،ومـع
ممثلـي احلـزب االشـتراكي الدميقراطـي ،ومـع ممثلـي
حـزب احملافظين وهـو احلـزب األكبـر فـي البرملـان.
وقـد مت تنسـيق غالبيـة االجتماعـات مـن قبـل وحـدة
املرافعـة الدوليـة فـي مركـز مسـاواة ،وسـتتم متابعـة
القضايـا التـي تناولهـا املشـاركون خلال األسـابيع
القريبـة.

صرخة حيفاوية
ضد وعد بلفور املشؤوم

من يحيى أمل جبارين

شارك العشرات في نهاية األسبوع املاضي
بوقفة احتجاجية في شارع بن غوريون (أبو
النواس) في مدينة حيفا ،تنديدا بوعد بلفور
ّ
املشؤوم .وتأتي هذه التظاهرة بدعوة من القوى
الوطنية في حيفا مبناسبة مئوية وعد بلفور.

ورفع املتظاهرون ،الالفتات الداعية إلى رفض
وعد بلفور ،مثل "فليسقط وعد بلفور" .وطالب
املتظاهرون ،بريطانيا ،باالعتذار عن اجلرمية التي
ارتكبتها بحقّ الشعب الفلسطيني .وندّ د املشاركون
باملؤامرة التي اشتركت فيها أطراف عدّ ة بهدف
إنشاء وطن قوميّ لليهود على أرض فلسطني.
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يوم رياضي في مدرسة الكرمل
تزامنا مع يوم املشي العاملي

ملراسل «حيفا»
يوما رياضيا مميزً ا بإشراف معلمي الرياضة مارون
نظمت مدرسة الكرمل ً
شحادة وبشارة إندراوس واملربية حنان دبس .وتخ ّلل هذا اليوم العديد من
الفعاليات والنشاطات الرياضية املثيرة والشيقة على وقع أنغام موسيقية
أثارت حماس الطالب وعززت تفاعلهم.
وتضمن برنامج الفعاليات :فقرة «زومبا» مبشاركة طالبية مكثفة .ألعاب
ّ
رياضية ومباريات شارك فيها طالب الصفوف السابع حتى الثاني عشر،
وكان الق ّيمون على سيرها طالب وطالبات من الصف الثاني عشر،
تشجيعا للروح القيادية وتعزيزا لالنتماء املدرسي .مباراة تصفية دوري
كرة القدم املدرسي ،بني الصفني التاسع واحلادي عشر ،مرفقة بعرض كشفي
قام به طالب من الصف الثاني عشر .توزيع امليداليات وشهادات التقدير
بالء حسنا في حملة
التي فاز بها :طالب الصف التاسع الذين أبلوا ً
«أطرق الباب» ،ومن ّثم على طالب الصف التاسع «ب» الذين فازوا في
مباراة التصفية .وبعدها اإلعالن عن الطالب غسان ّ
مقلشي كرئيس ملجلس
الطالب بأجواء احتفالية رائعة.

رشكة سابوكامل يف حملة خاصة عىل مجموعة
"اينوفيشن" وتعرض كريم للوجه ضد التجاعيد بـ
 119شيكل

أطلقت رشكة سابوكامل ،املختصة يف منتجات العناية الطبية ،لعالج البرشة والبرشة
الحساسة ،حملة خاصة ،ملجموعة "سابوكامل اينوفيشن" ،تشمل اعالنات يف التلفزيون
ووسائل االعالم الديجيتالية.
وتعرض الرشكة خالل الحملة ،كريم الوجه ضد التجاعيد بـ  119شيكل ،وبقية منتجات
مجموعة "اينوفيشن" بـ  %35تخفيض .باالمكان الحصول عىل منتجات سابوكامل الرائدة
يف سوبر فارم (قسم املنتجات الطبيعية) ،الصيدليات الخاصة املختارة ومن خالل موقع
الرشكة األلكرتوين.
مجموعة املنتجات املقاومة لعالمات التقدم بالسن ،لذوات البرشة الحساسة .تحتوي
املنتجات عىل تركيبة خاصة من الفيتامينات ،األعشاب الطبية وأحامض األمينو للعالج
األمثل لثبات الجلد .املنتجات مناسبة بشكل خاص للمناخ يف بالدنا وتعطي نتائج فورية
لعالج ومنع التجاعيد والتأثريات املرتاكمة .هيبوالرجينيك وتم فحصها طبيا عىل الجلد
الحساس.
كريم للوجه ضد التجاعيد بـ  119شيكل فقط
كريم جديد للوجه ،يعطي نتائج فورية ،لثبات برشة الوجه ومنع التجاعيد.
نتائج فورية – ثبات الجلد ،تحسني قوام ومرونة الجلد.
تأثري تراكمي – مينع ظهور التجاعيد الجديدة ويقلل بشكل كبري من التجاعيد القامئة.
الكريم يعتمد عىل مجموعة متطورة وخاصة من مركبات الربوتني الفعالية ،التي تتغلغل اىل
طبقات الجلد العميقة ،ومجموعة من أألحامض األمينية التي تعزز توازن الرطوبة يف الجلد.
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البيت املسيحي في حيفا
يفتتح املركز للقيادة الشابة
ملراسل "حيفا"
افتتح البيت املسيحي هذا األسبوع
مركز القيادة الشابة الذي يهدف إلى
جتهيز شبابنا بآليات ملواجهة حتدّ يات
املستقبل على املستوى االجتماعي
والعلمي.
افتتح رئيس مؤسسة البيت املسيحي
الدكتور رميون جبران املركز اجلديد لتطوير
القيادة الشابة باالشتراك مع مدرسة
الكرمل بإدارة األخت آنا ماري كرام
تسجلوا
و 20طالبا من الصف العاشرّ ،
ألول دورة من مدرسة الكرمل ،واألخت
مرلني داهود املركزة التربوية .هذا إلى
جانب الطاقم التدريسي املهني لتطوير
القيادة الشابة واملؤلف من املهندس
نسيم أبو سالم مدير مؤسسة ""Loop
لبرمجة احلاسوب ،ووديع شحادة مدير
التطوع
يشير منهاج التدريس العصري إلى محطات مهمة في مجال
ّ
مؤسسة "شالفا" وماري حداد املتخصصة بفض النزاعات وبسام ريناوي
االجتماعي وتنظيم الوقت ،استخدام األدوات التكنولوجية للتأثير
مدير املركز اجلماهيري عباس ،ومشيل يعقوب من كلية "أونو".
على املستوى االجتماعي ،التحفيز واخلطابة ومواضيع أخرى غن ّية
وشكر الدكتور جبران إدارة مدرسة الكرمل على تعاونها الرائع الذي و ّفر
مختصرا مفيدً ا عن
باملضامني .وطرح طاقم التدريس أمام الطالب
ً
اإلمكانيات الفتتاح الدورة األولى .وأكد بأن هذه املبادرة أتت من خالل
مواضيع التدريس وورشات العمل التي سيقومون بتمريرها للطالب.
رؤيا واضحة لدى إدارة مؤسسة البيت املسيحي ،لتوعية وتزويد طالبنا
وأشارت في كلمتها مديرة مدرسة الكرمل إلى أهمية هذا البرنامج
مبعلومات هامة ،هدفها حتضيرهم ملواجهة التحديات الكثيرة ،إن كانت
في إطار املنهاج التعليمي ،وشكرت إدارة البيت املسيحي على هذه
في التحصيل العلمي أو ببناء العالقات البناءة مع الطالب ،األهل
املبادرة القيمة والتي أتاحت الفرصة أمام الطالب في إكمال التزاماتهم
واملعلمني واملجتمع باإلجمال .وتضمن االفتتاح طرح برنامج ومنهاج
املنهجية للبجروت.
تعليمي عصري أمام الطالب الذين جتاوبوا إيجابي ًا مع فحواه .كما
ماركة املاكياج العاملية الرائدة  M.A.Cتعرض يف
إطار أيام مبيعات  Shopping ILمجموعة من
املنتجات بأسعار خاصة

انضم موقع  M.A.Cاىل أيام املبيعات االحتفالية الخاصة Shopping IL " -
" ويعرض لزبائنه بشكل حرصي مجموعة من األطقم بأسعار خاصة .حيث
يعرض املوقع  www.maccosmetics.co.ilرزم ماكياج محدودة اإلصدار
وبشكل حرصي وأطقم مكملة من مجموعة  Snow Ballمن خالل املبيعات
االستباقية فقط يف موقع ماك عىل شبكة االنرتنت.
ومن بني املنتجات التي تعرضها الرشكة بأسعار خاصة باالمكان ان نجد
طقم شيمر بلون  + soft & gentleكريم رطوبة  STROBE CREAMبحجم
خاص بسعر  199شيكل .طقم ثاليث للشفاه  -ماط RETRO MATTE
 LIQUID LIPSTICKبـ  179شيكل .طقم ماسكرا + UPWARD LASH
مرش برميري منعش  PREP+PRIME FIXبـ  179شيكل .طقم للشفتني
 + VELVETEASEبرميري للشفتني  PREP+PRIME LIPبسعر خاص 149
شيكل .طقم حومرة للشفاه – ثاليث  VELVETEASEبسعر خاص 165
شيكل
كام تطلق الرشكة يف يوم املبيعات الثاين  9.11.17االصدار االول ملجموعة
 – Snow Ballأطقم مكملة بإصدار محدود يف موقع ماك.
 Snow Ball Mini Lipstick Set/MAC CLASSICSبـ  399شيكل
طقم للوجه يشمل شيمر  ,Extra Dimension Skinfinishفرشاة خاصة
وحقيبة ماكياج بتصميم مميز بـ  329شيكل.

رشكة  Estee Lauderتعلن عن أسعار خاصة يف ايام
التسوق الحافلة IL shopping

يف إطار ايام التسوق الحافلة ،IL shopping ،التي بدأت يوم  8.11وتستمر حتى
11.11
تعلن رشكة  Estee Lauderعن أسعار خاصة وتنزيالت كبرية عىل العديد من املنتجات
الرائدة ،من خالل موقعها األلكرتوين  ، www.esteelauder.co.ilومن بني املنتجات
املعروضة بأسعار خاصة ،حقيبة بلوكباستري فاخرة تشمل  12مستحرض ماكياج
وعناية بـ  499شيكل فقط حيث تبلغ قيمتها األصلية  3400شيكل .باإلضافة إىل
العديد من املنتجات األخرى مثل ظالل لليوم ،للمساء ،بودرة للخدود ،ماسكرا ،أحمر
شفاه بعدة أنواع وألوان ،إضافة إىل أنواع سريوم مختلفة ،ماء لتنظيف الوجه
ومزيالت للامكياج ،بأسعار خاصة.
كذلك باإلمكان الحصول عىل طقم عناية فاخر يشمل كريم رطوبة معقم ،سريوم
لالصالح ،صابون بـ  125شيكل بدال من  .150كام يوجد طقم عناية آخر يشمل
منتجات عناية أخرى  Daywear -بـ  200شيكل بدال من  .470وطقم  ANRبـ 470
شيكل بدال من .570
باإلضافة إىل ذلك ،عند الرشاء مببلغ  199شيكل احصيل عىل حقيبة ماكياج تشمل 3
منتجات هدية .وعند الرشاء مببلغ  299شيكل احصيل عىل حقيبة ماكياج تشمل 7
منتجات هدية( .ال ازدواجية بامليزات).
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حيفا في ناعورة الزمان
()13
ٌ
ٌ
بيوت وناس
حارات
روضة غنايم مص ّورة وكاتبة
التوثيقي – حيفا
يف املجال
ّ

نائلة وشقيقها طوين يف بداية سنوات
االربعينات .من ألبوم ( :نائلة نقارة)

مقدمة

(الجزءاألول)

عائدون على جناح الطير إلى حيفا ،وحيفا
هي الروح والقلب.هنالك من عاد جسد ًيا
ومنهم من عاد في املخ ّيلة .تبقى العودة
ً
قسرا من موطنه .وما
حقا لكل ألجيء ُطرد
قيمة الوطن بدون اإلنسان .عادت طفلة
ابنة خمسة أعوام إلى حيفا تسل ًال ،ذائقة
الرعب واخلوف من ظلمة الطرقات الوعرة.
لوال إميان والدها وشجاعته ،لبقيت تكبر
يوم ًا بعد يوم على ُحلم مثل آالف الالجئني.
زرت السيدة املربية نائلة نقارة – أبو
قبل فترة ُ
منّة (أم الرائد) في بيتها الواقع في شارع
قصة حياتها على
اجلبل 84أ واستمعت إلى ّ
مدار زيارتني .في إحدى هذه الزيارات انضم
إلينا زوجها البروفسور املؤرخ بطرس أبو منّة.

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

املحامي حنا نقارة عام  1933من ألبوم:
(نائلة نقارة)

نائلة والدها حنا ووالدتها أليس نقارة من ألبوم (:نائلة نقارة)

وهذا األسبوع قمت أنا ونائلة بجولة إلى واإلصرار في البقاء في حيفا .فبإرادة وإميان
البيوت التي سكنتها العائلة في حي األملانية ،ومجازفة والدها حت ّققت عودتهم إلى حضن
وحي وادي النسناس .وحدّ ثتني الوطن بعد تش ّردهم القسري في عام .1948
حي عباس ّ
ّ
نائلة ً
قائلة« :انتقلت كطفلة ابنة اخلمسة أعوام نبذة عن عائلة نقارة
حي وادي النسناس نائلة هي ابنة احملامي حنا ذيب نقارة ،الذي
مع عائلتي إلى السكن في ّ
في حيفا ،في بيت يقع في شارع اخلوري ُ 23عرف مبحامي األرض والشعب .ولد حنا نقارة
في الطابق الثاني .وأضافت« :كان بيتنا في عام  1912في قرية الرامة اجلليلية.
ّ
سجل
كبيرا وواسعا ،ووالدي احملامي حنا نقارة لم وسج ّلته العائلة من مواليد عكا ألن
يكن فقط محامي الشعب ،فبيتنا كان معروفا النفوس التركية للعائلة كان في عكا .انتقل
كبيت الشعب ،عشت في هذا البيت حتى للعيش في حيفا مع عائلته في عام .1919
وتوفي فيها عام  1984ووالدة نائلة طيبة
زواجي في عام .»1967
فصل عن حياة الذكر املرحومة السيدة أليس مبدى بهو من
ولكن قبل أن أحتدث بشكل ُم ّ
حي وادي النسناس ،سأسرد مواليد مدينة حيفا عام  1913وهي ابنة ظريفة
نائلة والعائلة في ّ
في هذا اجلزء مشوار حياتها وحياة عائلتها،الذي عمة حنا نقارة.
حي الوادي حسب التسلسل وفي عام  1936تزوج حنا وأليس وسكنا في
سبق استقرارهم في ّ
ّ
الزمني .وهذه السرد ّية تع ّبر عن الصمود بيت في شارع املخلص («ي .ل .بيرتس»
ّ
اليوم) وفي عام  1939أجنبا شقيق نائلةاألكبر
عصام ،أنطوان الذي ُعرف باسم طوني.وتوفي
طوني في عام  2001نتيجة جلطة دماغية.
وكان يعمل مهندس ًا.
طفولة نائلة يف الكولونية األملانية

وبعد سكن العائلة في شارع املخ ّلص انتقلت
للسكن في بيت في شارع مادر «لوحمي
هجيتئوت  »24اليوم .في الكولونية األملانية.
احلي ولدت السيدة نائلة في عام
وفي هذا ّ
.1943وعاشت هُنا حتى جيل أربعة أعوام

نائلة عىل مدخل بيت العائلة يف شارع لوحمي
هجيتئوت ( 24تصويري)
12

نائلة أمام بيت حنا الزارويب يف شارع عباس
( 40تصويري)

لوحمي هجيتئوت ( 24تصويري).

ونصف .وتقول نائلة« :هذه الفترة من طفولتي
أذكرها كأنها كانت باألمس على الرغم من
صغر سني».
ً
ويهودا ،وتقول« :كانت
كان جيرانهم عرب ًا
تربطنا مع جيراننا اليهود عالقة حسنة.وأقامت
بجوارناعائلة يهودية من أصل روماني.
وتع ّرفت الحق ًاعلى حفيدتهم ِعدنة التي شغلت
وظيفة سكرتيرة القسم العربي في جامعة حيفا
وما زلنانتواصل حتى اليوم».
وجاورهم أيض ًا أصدقاء والدها الذين عملوا
في مجال احلقوق ،منهم :أحمد اخلليل حاكم
الصلح األعلى في حيفا وزكي التميمي حاكم
الصلح في حيفا وحسني عبد الصمد حاكم
صلح جنني واحملامي والشاعر عبد الكرمي
الكرمي أبو سلمى.
الخروج من البيت لبضعة أيام..

حصل والدها حنا نقارة على شهادة احلقوق من
معهد احلقوق في دمشق عام  ،1933وعندما
تخ ّرج تد ّرب عند احملامي وديع البستاني.
وبني األعوام  1948- 1937عمل في مكتب
محاماة شريك ًا مع احملامي فؤاد عطا الله.
وكان يقع املكتب في شارع «أللنبي» ،في
بناية كانت تعرف بدار جميل األبيض ،دار
السالم .وفي شباط من عام  1948عندما
نشبت االضطرابات واملناوشات في حيفا ،قرر
شريكه احملامي فؤاد ترك حيفا خلطورة الوضع.
فقاما بفك الشراكة وتقسيم امللفات والقضايا
بينهما .ففؤاد تو ّلى قضاياالناصرة ،جنني
ونابلس وأما حنا فتو ّلى قضايا حيفا وعكا
وباإلضافة حصل على املكتب.
تقول نائلة« :في أواسط نيسان عام 1948
كان لوالدي قضية في مدينة عكا ،فاصطحبنا
معه ،أنا ووالدتي وشقيقي إلى بيت جدّ ي ذيب
نقارة ،لنمضي بضعة أيام حتى ينتهي من
عمله .كان يقع بيت جدي في ساحة ع ّبود في
الجم عة  10ترشين الثاين 2017
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نائلة تشري إىل الطابق الثاين من بيت حنا الزارويب يف شارع عباس رقم ( 40تصويري)

عكا القدمية وكان ميلك دكانا لألقمشة .وقتئذ
أخذت والدتي معها أغراضا قليلة تكفينا
لبضعة أيام ،وأودعت عند جارتنا اليهودية
التي ذكرتها مفتاح البيت لكي حترسه حتى
أن نعود».

ونحن يف عكا سقطت حيفا...

ً
قائلة« :وبعد سقوط
ومضت نائلة حتدّ ثني
حيفا بثالثة أيام قرر والدي العودة إلى حيفا
ليتف ّقد البيت.فعرف أن بوابة امليناء من اجتاه
الكولونية األملانية ال تزال مفتوحة للمرور
احل ّر.أص ّرت والدتي الذهاب معه .وتركونا
أنا وشقيقي طوني في بيت جدي .لكن في
ميناء عكا رفض الشاويش البريطاني بشدّ ة
والدي وقال لهما« :إن العودة إلى
طلب
ّ
يوجهون
حيفا ممنوعة»،وأشار إلى أن اإلجنليز ّ
الالجئني من حيفا إلى عكا .لكن والدي أص ّر
على العودة واستأجر قاربا ودفع لصاحبه لينقله
في اليوم التالي في السابعة صباح ًا إلى حيفا.
وفي الصباح ذهب والدي إلى امليناء لكنه لم
يجد صاحب القارب ،فعلم أنه غادر مع عائلته
متجه ًا إلى مدينة صور في لبنان ،نتيجة هجوم
الهجاناة على عكا في تلك الليلة .لكنه قبل
أن يغادر أودع املبلغ الذي استلمه من والدي
عند أحد العاملني في امليناء».
السفر إىل لبنان والعودة إىل حيفا..

وعن السفر إلى لبنان تابعت نائلة« :كان
والدي متي ّقن ًا أن العودة إلى حيفا أمر
مستحيل.وبعد تردد طويل نزحنا إلى لبنان
وسكنّا في قرية بريدون على مقربة من بيروت،
لبضعة أسابيع حتى تهدأ األوضاع ونعود
بعدها إلى حيفا .لكن والدي بدأ رأس ًا يفكر
في العودة .وهو أول شخص ُكتب عنه ،أنه
أشخاصا في احلكومة اللبنانية ،طالب ًا
قابل
ً
منهم فتح احلدود وعمل مسيرة عودة لالجئني.
لكن طلبه ُرفض من قبل املسئولني في احلكومة
اللبنانية .وبعد أن لم يجد طريق ًا للعودة قال
لوالدتي« :أريد أن أعود إلى حيفا لوحدي كي
أتفحص الطرقات» .وعندما أخبر أصدقاءه
ّ
عن ن ّية عودته قالوا له« :التتسلل من الب ّر

net
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وثمة طريق آمنة أكثر
ألن الطريق غير آمنةّ ،
وهي السفر في الطائرة التي تقوم بتسفير
املوظفني من الريفاينري ،وهي معامل تكرير
النفط ،فتنقلهم الطائرة من بيروت عبر قبرص
إلى حيفا .وهكذا سافر والدي مع مجموعة
من الالجئني من حيفا .وكان رجوعه بعد ثالثة
شهور من نزوحنا إلى لبنان .كان باستطاعة
والدي أن يبقى في لبنان ،ويعمل في شهادته
التي حصل عليها من دمشق ،وأن يصل
ويحصل على مراتب عالية ،لكنه أصر أن
يعود إلى وطنه ،على الرغم من ضغوطات
أصدقائه الذين كانوا يقولون له« :كيف
ستعود وتعيش وتعمل مع اليهود؟» .لكنه لم
متسكه بوطنه أقوى من
يبالِ بهذا الكالم ألن ّ
كل شيء .وأجابهم« :أريد أن أعود إلى وطني
ألساعد أبناء شعبي» .وفي هذه الفترة عشنا
كالجئني في لبنان».
عودة والدي إىل حيفا يف الطائرة..

ً
قائلة:
وعن عودة والدها إلى حيفا أضافت
«سافر والدي في الطائرة إلى حيفا .وعندما
وصل إلى املطار جاء الشرطي واستجوبه
عن مجيئه إلى حيفا؟ أجاب «أنا ابن حيفا
وعائد إلى بلدي وبيتي» .كان معه مؤيد
إبراهيم الذي كان يعمل في البلدية ،وإدوار
قطران الذي كان يعمل في دائرة تسجيل
األراضي،الطابو .فأمرت الشرطة بأن يغادر
فورا» «عودوا من حيث أتيتم ،لم يعد
الثالثة ً
لكم بلد وال شيء هنا ».ولكن والدي ورفاقه
لم يخضعوا لطلب الشرطة ،فسجنوا وقبعوا في
السجون ثالثة أشهر .وأطلق سراحهم بعد أن
ّ
تدخل األصدقاء واملعارف من احملاميني وكذلك
السياسي توفيق طوبي».
معاناة العائلة بعد العودة إىل حيفا عام  48والسكن
يف بيت حنا الزارويب يف شارع عباس رقم 40

وعندما خرج احملامي حنا نقارة من السجن،
ذهب لتفقد املكتب والبيت فوجد أن املكتب
قد ُدمر بالكامل نتيجة إلقاء القنابل عليه.
فذهب إلى بيته في الكولونية األملانية،
وعندما قرع باب البيت خرجت ساكنة

البيت يف الكولونية االملانية شارع لوحمي هجيتئوت ( 24تصويري)

جديدة ،كانت يهودية ووجد البيت منهوب ًا.
فخرجت اجلارة اليهودية التي استلمت مفتاح
البيت لتحافظ عليه وقالت له« :حاولت
أن أقنعهم بأال يدخلوا البيت،وقلت لهم إن
جيراني سيعودون إلى هنا ،لكنهم لم يسمعوا
كالمي» .فبدأ البحث عن بيت جديد.
ً
جديدا في بيت حنا الزاروبي.
ووجد مأوى
وصفت نائلة معاناة والدتها في هذا البيت
ً
قائلة« :صديق والدي حنا الزاروبي اقترح على
والدي أن يسكن في غرفة في بيته في شارع
عباس إلى حني أن يدبر أمره .فوافق والدي
وسكن هناك ،وبدأ ّ
يحضر األوراق واملعامالت
لكي نعود مع والدتي إلى حيفا .لم يكن قانون
وسجلنا
ّلم الشمل ساريا بعد .بعث لنا األوراق ّ
كن
على أننا من الرامة ،وراسلنا مع راهبات ّ
يعملن في حيفا وبيروتّ .
وخطط والدي لنا
العودة عن طريق بلدة رميش وبلدة حرفيش
ب ّر ًا .فعندما أنهينا املعامالت في لبنان سافرنا
متجهني إلى حيفا مع مجموعة من الناس،
وكانت معنا أيضا والدة حنا الزاروبي .وبدأنا
مسيرتنا في منتصف الليل تسل ًال .مكثنا
ً
وأخيرا وصلنا إلى
في الطريق أياما معدودة،
كفر ياسيف ،إلى بيت يني يني .ومن هناك
استقبلنا توفيق طوبي وقاد بنا املركبة جوزيف/
يوسف عبدو (أبو نقوال) .وبعد أن عبرنا من
نقطة التفتيش على مدخل حيفا في التشيك
بوست استلمنا والدي ،وكانت حلظة مؤثرة
ً
جدا.كنا مذهولني من الرعب الذي مررنا به في
طريق العودة».
ً
قائلة« :سكنّا في بيت حنا
أكملت حديثها
الزاروبي ،في غرفة في الطابق الثاني ،وكان
إدوار قطران يعيش في غرفة أخرى مع زوجته.
في شارع عباس وهناك بدأت معاناتنا ،إذ
أخذت الشرطة تطاردنا وتداهم بيتنا باستمرار،
وذلك ألننا كنا متسللني .فكانت والدتي تقول
للشرطة« :نحن تسجلنا في سجل النفوس
في الرامة ،وذلك عندما ذهبت في أحد األيام
لزيارة صديقتي مرمي هناك ،وكان في هذا
فسجلونا معهم» .لكن
اليوم تسجيل النفوس ّ

www.haifanet.co.il

الشرطة لم تتركنا،وكان يأتي كل صباح شرطي
ويطرق الباب بقوة ،فكانت والدتي تطلب
مني ومن شقيقي طوني أن نصعد ونختبئ
على السدّ ة .والدة حنا الزاروبي كانت مسنّة
تفتعل أنها ستموت لتنقذ الوضع .ووالدتي
قالت للشرطي« :ال أحد هنا ،فقط أنا وهذه
املسنّة وهي على وشك املوت» .في البداية
الشرطي غض الطرف ،لكن بعدها عاد وأجبر
والدتي بأن تذهب معه إلى مركز الشرطة متهيدا
لنفينا من حيفا .وكانت سيارة اجليب للشرطة
تقف أمام بيت جيراننا في عباس  .36فكان
اجليران ومنهم نور الدين العباسي وموريس
بقوة ويقولون للشرطة ملاذا
مد ّور ،يدافعون عنا ّ
تخرجونهم من حيفا .هذه الس ّيدة ولدت هنا
وهنا بيتها .زوجها في العمل والس ّيدة مع
أطفالها،ماذا تريدون منها؟ وال احد يستطيع
أن يأخذها ونحن موجودين».
ولكن نائلة تابعت حديثها« :في أحد األيام
استجوبت الشرطة والدتي عن سجل النفوس
ً
مجددا زيارتها ملرمي
في الرامة ،فروت لهم
في الرامة .فقررت الشرطة اصطحاب والدتي
إلى الرامة لفحص صدق قولها .وعندما
وصلوا إلى قرية الرامة جمعوا جميع النساء
اللواتي أسماءهن مرمي ،وسألوهن من تعرف
هذه السيدة مشيرين إلى والدتي .ولم تعرفها
أي واحدة من النساء .فعادت والدتي إلى
حيفا ،وقال لها:ضابط الشرطة «أنت كاذبة».
فأجابته والدتي« :مرمي التي كانت تعرفني
كانت بني النساء ،لكنها لم تقل شيئ ًا أل ّنها
كانت خائفة» .وحلسن حظنا جنح والدي
بإصدار هويات حمراء التي كانت تسمح لنا
بالبقاء في حيفا رغم أننا عرفنا من قبل
احلكومة «كمتسللني».وبعد عام تركت العائلة
البيت في شارع عباس وسكنت واستقرت في
بيت في حي وادي النسناس ،في شارع اخلوري
رقم  .23في اجلزء التالي سأتطرق إلى احلياة
في هذا البيت.
(يتبع)..
E- rawdagniam@gmail.com

عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية
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املتن ّبي تربط البيت واملدرسة
ّ
التعليمي
التربوي
بتوأمة التواصل
ّ

ملراسل «حيفا»

توجت املتن ّبي حيفا األسبوع املنصرم ،استراتيج ّية
ّ
تصب في
التوأمة القائمة بني البيت واملدرسة ،التي
ّ
التعليمي .واستقبلت املتن ّبيالتربوي
صلب نهجها
ّ
ّ
في هذا النطاق جمهور األهالي ،الذين أقبلوا للقاء
اإلداري في املدرسة،التربويالتدريسي
الطاقم
ّ
ّ
ّ
الستعراض نتائج وسلوك ّيات أبنائهم منذ بداية السنة.
وألقى الدكتور عامر جرايسي محاضرة أمام األهالي،
وافتتحها مدير املدرسة رائف عمري مشدّ دً ا على أنّ
الغريزة والطبيعة البشر ّية هي الدافع وراء الوالد ّية
وأب بحاجة
واإلجناب .أ ّما الترب ّية وممارسة الدور كأم ّ
إلى تدريب وتعويد بل وتأهيل ،إذا ما لزم األمر فتربية
الغصن والعناية به ال يكون مبعزل عن الشجرة األم.
طورت املتن ّبي استراتيج ّية التوأمة
وأضاف :لذلك ّ
والتواصل بني األهل واملدرسة ،كجزء من التأهيل
النفسي الدكتور
والتوجيه التربوي ،ويتناول املعالج
ّ
جرايسي في صلب محاضرته دور األهل في العمل
املدرسي.
ّ

انتخاب مجلس ّ
الطلب في املتنبي
يجسد جتربة الدميقراطية

الدكتور جرايسي في معرض محاضرته ،أشار إلى دور
وأهم ّية بناء شبكات
األهل في حياة االبن املراهقّ ،
دعم ،وفتح قنوات احلوار املختلفة مع األبناء بصورة
ناجعة ،كما استعرض آل ّيات لها أن تُدير هذا احلوار،
ردات
ومناهج من شأنها أن تعني األهل على تفادي ّ
فعل االبن املختلفة ،كالصمت ،البكاء وامليل للجدل
أو الغضب .وأسهب الدكتور جرايسي بإيراد مناذج من
حقل العمل ،واللقاء املباشر مع األبناء ،محاك ًّيا آفات
العصر التي تنتاب األبناء في جيل املراهقة ،كالفجوة
واقعا
القائمة بني أولياء األمور ،التي نرغب بجعلها ً
ّ
احلل السحر ّية التي
ملموسا .واستعرض معادلة
ً
تقتضي املوازنة في البيت بني احلقوق والواجبات
واخلاص بني جميع األطراف.
وضرورة التواصل املباشر
ّ
ونوهت املدرسة إلى هذا النهج التربوي ،على ما ورد
ّ
من أمير الشعراء ،أحمد شوقي:
ليس اليتي ُم من انتهى أبوا ُه من ه ّم احليا ِة وخ ّلفاه ً
ذليل
ً
مشغول
إنّ اليتي َم هو الذي ت ْلقى له ُأ ًّما تخ ّلت أو أ ًبا

املجتمعي،
في املتن ّبي أطرق الباب واحمل اله ّم
ّ
قيمة اإلنسان مبا ُيعطي ومينح مجتمعه

ملراسل «حيفا»

ملراسل «حيفا»

جنّدت املتن ّبي ّ
طلبها على مدار األسبوع املنصرم
وشجعتهم على تبنّي حملة «أطرق الباب» جلمع
ّ
التبرعات املا ّد ّية لصالح مرضى السرطان الذي
العالج
استوطن أجسادهم على غفلة منهم ،ونال
ُ
املقيت من هدأة بالهم وراحة أ ّيامهم .وذلك حتت شعار
«تب ّرع فقد تنقذ حيا ًة تقف أمام املوت».
بدأت احلملة في املدرسة بإقامة سلسلة محاضرات
14

توعو ّية استهدفت ّ
طلب املدرسة ،وتناولت أسباب
وأهم أعراضه اخلطيرة ومس ّبباته،
هذا املرض اخلبيث ّ
وضرورة إجراء الفحوصات الدور ّية الشاملة ّ
املبكرة،
وتوجت
باإلضافة إلى اتّباع منط حياة ّ
صح ّي وسليمّ .
احلملة بقصد البيوت السكن ّية في األحياء احليفاو ّية
املجاورة ،وطرق الطالب األبواب وجمعوا التبرعات،
متدربني على قيم التكافل والتضامن والتعاون
املجتمعي.

جرت في مدرسة املتن ّبي في حيفا األسبوع
املنصرم عملية انتخاب ملجلس الطالب،
بعد فتح باب التصويت النتخاب املجلس
ممن يرغب من ّ
الطلب في املدرسة .وقد
ّ
للطلب خالل عمل ّية التصويت
تسنّى
محاكاة التجربة االنتخاب ّية والدميقراط ّية،
وتعزيز قيم مختلفة كتق ّبل اآلخر،
أهم ّية تقسيم الوظائف
واالطالع على ّ
املختلفة ،وخوض جتربة الوعي والتنظيم
واالجتماعي وتولي املسؤولية
السياسي
ّ
ّ
في كل مهمة ومهمة.

وبعد فرز األصوات ّ
تبي أنّ الطالبة منور
عطية من الصف احلادي عشر  1فازت
برئاسة املجلس.
وجاء من إدارة املدرسة أن املتن ّبي تتبنّى
فلسفة تربو ّية-تعليم ّية مغايرة؛ التي
تضع الطالب عمادا وقواما لها ،وجتعل
والفعلي ،الذي له
احلقيقي
منه الشريك
ّ
ّ
أن يقول كلم َت ُه وأن يعي حقوقه وواجباته،
جادة من املدرسة لدمج
وذلك في محاولة ّ
حتمل
الطالب في دائرة اتّخاذ القرارّ ،
املسؤول ّية وتطبيق القيم الدميقراط ّية التي
أحوج ما نكون لها في هذه األ ّيام.
الجم عة  10ترشين الثاين 2017
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 7كغم افخاد دجاج
 5كغم صدر دجاج
 4كغم شنيتسل
 4كغم برغيوت
 3كغم كبدة دجاج
 2كغم قلوب دجاج
 1.5كغم شوارما
 2.5كغم نقانق حا ّرة
 3كغم لحمة عجل مطحون
 6كغم جناح دجاج
 1كغم عجل
كغم

دجاج كامل

100

₪

100

₪

100

₪

100

₪

100

₪

50

₪

50

₪

100

₪

100

₪

100

₪

50

₪

50

₪

الكستناء األفضل يف العالم
إحذروا التقليد

محصول  2017اآلن في االسواق
للطلبيات04-9957815 / 054-7705707/27 :

املستورد الوحيد يف البالد

مي ماركت
كاسح األسعار!
כרעיים עוף טרי

בשר עגל טרי

פרגיות עוף טרי

4

1

ק״ג

100

45

3

1190

שמן  1.8ליטר אנטואן
שוקחה תירס ,קנולה

סוכר 1ק"ג

4

ב

10

₪

10

₪

ביסקוויט סנדוויץ מילוי
וניל  -שוקולד  216גרם

2

ב

17

10

90
מוגבל ל2-

₪

5

מוגבל ל2-
מימושים

₪

גליל וופל
ממולא קרם
אגוזים ,שוקולד
 100גרם

קמח מפרץ  1ק״ג

90

10

₪

פתי בר אסם  1.75ק״ג

1790

מגוון עוגיות שקד
 600גרם

17

10

₪

10

₪

90

₪

ממרח נוטלה  750גרם

₪

100

ב

10
טחינת הנשר 1ק״ג

ק״ג

שישיית פחיות פנטה ,ספרייט,
זירו  ,קולה ,יבואן רשמי

₪

2

ב

₪

₪

שוקולד days 7
 200גרם

טונה פסיפיקו  95גרם3/

מוגבל ל2-
מימושים

6

ק״ג

₪

אורז תאילנדי סוגת/
אורזיל  1ק״ג

5

וופל עדין
בטעם לימון,
וניל ,שוקולד
 200גרם

5

ב

ב

ב

₪

₪

₪

1090

10

10
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اجلالية الفلسطينية في كندا حتتضن الشاعر رشدي املاضي
والكاتب والفنان عفيف شليوط

عن احلركة املسرحية الفلسطينية في اجلليل،
وعن مسيرته األدبية في مجال كتابة
املسرحية ،القصة القصيرة ،األبحاث األدبية
مقطعا من مسرحيته
والنقد املسرحيّ .ثم قدّ م
ً
«اعترافات عاهر سياسي» من تأليفه ً
أيضا،
ليتم من بعدها إتاحة املجال للجمهور لطرح
األسئلة على األديبني الضيفني وتو ّلت إدارة
األمسية د .نهى العايدي ،ناقدة ومحاضرة
في موضوع األدب احلديث.
كما ُعقدت أمسية أخرى مساء األحد
 2017/10/29في امللتقى الثقافي

استقبل أبناء اجلالية الفلسطينية في كندا
الشاعر رشدي املاضي والكاتب والفنان
عفيف شليوط بحفاوة بالغة ،وحظيت
زيارتهما باهتمام الصحف العربية الكندية
مثل جريدة «الوطن»« ،مشوار» ،و «ساخر
سبيل» التي قامت بالنشر عن هذه الزيارة
وعن الفعاليات الثقافية والفنية التي قاما
بها خالل زيارتهما ،كما تتالت الدعوات من
قبل أبناء اجلالية الفلسطينية في ميسيساجا،
تورنتو ،هاملتون ومن قبل البيت الفلسطيني
وامللتقى الثقافي الفلسطيني الكندي في
ميسيساجا ،الستضافة الضيفني
القادمني من مدينة حيفا واللقاء
بهما .كما نشرت صحيفة «الوطن»
الكندية في فترة زيارة الشاعر رشدي
املاضي لكندا قصيدتان ،ونشرت
صحيفة «مشوار» عن صدور كتابه
الشعري األخير «إلى أين تأخذ حيفا
أ ّيها ال ُفلك» الصادر عن منشورات
مؤسسة األفق للثقافة والفنون في
الفلسطيني الكندي ،بهدف التعريف مبشروع
حيفا.
وفنية
ثقافية
أمسيات
يف
املشاركة
مئويات ر ّواد النهضة في فلسطني ولالحتفاء
هذا وشارك الشاعر رشدي املاضي والكاتب بذكرى مرور مئة عام على ميالد الشاعرة
والفنان عفيف شليوط مساء اجلمعة فدوى طوقان ،شارك فيها د .نهى العايدي ،
 2017/10/27في إطار زيارتهما في حيث استعرضت مسيرة الشاعرة الفلسطينية
أمسية ثقافية فنية ُعقدت في البيت فدوى طوقانّ ،ثم ألقى الشاعر رشدي املاضي
الفلسطيني في ميسيساجا ،حضرها جمهور مجموعة من قصائده ،كان من بينها قصيدة
غفير من أبناء اجلالية الفلسطينية في كندا ،خاطب بها الشاعرة فدوى طوقان ،رافقه على
حتدّ ث فيها الشاعر رشدي املاضي عن العود الفنان رضوان طالب .كما نقل الشاعر
مسيرته الشعرية واحلراك الثقافي الفلسطيني رشدي املاضي حتية وزير الثقافة الفلسطينية
في حيفا ،ثم ألقى مجموعة من قصائده رافقه الشاعر إيهاب بسيسو ،الذي ّ
تعذر عليه
بالعزف على العود الفنان رضوان طالب.
احلضور للمشاركة في تلك األمسية.
بعدها حتدّ ث الكاتب والفنان عفيف شليوط هذا وقدّ م الكاتب والفنان عفيف شليوط

18

مقطعا من مسرحيته «اعترافات عاهر
ً
سياسي» بأسلوب كوميدي ساخر أثار اهتمام
اجلمهور مما دفعهم لالستفسار عن مسرح
األفق وعن إمكانات عرض املسرحية كاملة
في عدّ ة مناطق في كندا.
لقاءات وجلسات عمل

من اجلدير بالذكر أ ّنه خالل إقامة الشاعر
رشدي املاضي والكاتب والفنان عفيف شليوط
في كندا ،إلتقيا بإدارة البيت الفلسطيني في
مسيساجا ،حيث يحتضن هذا البيت أبناء
اجلالية الفلسطينية هناك و ُي ّ
نظم النشاطات

واملهرجانات املتنوعة وبشكل ثابت ،ودائم،
ومن أبرزها املهرجان السنوي مبناسبة يوم
األرض .كما إلتقيا مع محرر جريدة «مشوار»
ومؤسس امللتقى الثقافي الفلسطيني الكندي
الدكتور نزيه خطاطبة ،حيث جرى احلديث
عن نشاط امللتقى الثقافي و ّ
مت التأكيد
على أهم ّية استمرار التواصل ،خاصة ملا
ملسه الضيفان من حميمية االستقبال واقبال
جمهور املغتربني بشغف وحنني لألمسيات
خصيصا لألديبني الضيفني.
التي ُعقدت
ً
هذا والتقى شليوط واملاضي مع الكاتب
سمير جبور ،ابن مدينة شفاعمرو ،والذي
ومترجما في مؤسسة
عمل ألعوام عدّ ة باح ًثا
ً

الدراسات الفلسطينية في بيروت ،حيث
ترأس القسم العبري فيها ،ونقل من العبرية
الى العربية عدّ ة أعمال كان من أبرزها
«مذكرات دافيد بن غوريون « ،و»يوميات
احلرب  ،»1949 -1947وال يزال ينشر
في الصحف العربية مقاالت حتليلية تتناول
مختلف جوانب القضية الفلسطينية والصراع
العربي االسرائيلي.
كما التقى الكاتب والفنان عفيف شليوط مع
مجموعة من الفنانني واألدباء واالعالميني
واملغتربني الفلسطينيني في كندا ،من بينهم
املمثل املسرحي والسينمائي العريق
ابن مدينة حيفا واملقيم في مدينة
هاملتون ،يوسف عبد النور،
واملخرج السينمائي العاملي املقيم
في تورنتو إيزيدور مس ّلم ،الذي
أخرج روائع األفالم العاملية شارك
فيها ممثلون عامليون من ضمنهم
الفنان عمر الشريف .هذا والتقى
ً
أيضا مع الفنان املسرحي محمد
هارون ،الذي يقوم بدور بارز في النشاطات
املسرحية في مسيساجا ،ويحرر جريدة
مختصة بنشر األدب
«ساخر سبيل» ،جريدة
ّ
الساخر ،و ّ
مت التعاقد مع شليوط على نشر
زاوية ثابتة في هذه اجلريدة.
هذا والتقى شليوط مع محرر جريدة «الوطن»
رحب بنشر
االعالمي جمال القريوتي ،الذي ّ
قصص شليوط القصيرة في جريدة «الوطن»
باالضافة الى مساهماته األدبية األخرى.
كما التقى مع مجموعة من املغتربني
والناشطني االجتماعيني من بينهم الس ّيدة
سم ّية كعوش ،احملامي يوسف جبور ورجل
األعمال إ ّياد أبو غربية.

الجم عة  10ترشين الثاين 2017
ُ

املسيح ّية واحلضارة والشرق

امللكيي الكاثوليك ،حيفا)
األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى (رئيس رع ّية
ّ

لم تنطلق الديانة املسيح ّية من بالد أوروبا ،وال من واليات
ّ
األمريكي ،حيث اليوم للحضارة صروح عالية ،وللزهو
االتاد
ّ
ّ
برسوخها في املجتمع تاريخا وجذورا؛ وإنا انطلقت من الشرق،
الذي سادت عليه اإلمبراطور ّية الرومان ّية ،زهاء خمسة عشر
قر ًنا ون ّيف .فإذا كانت حضارة الغرب وليدة انتشار الديانة
املسيح ّية بني شعوبه ،وفي صدور حكامه وحكوماته ،فما
عمت أرجاء الشرق،
الذي أتت به هذه الديانة يا ترى ،عندما ّ
في ّ
وبتعبير
ظل امبراطور ّية واسعة األرجاء ،زاهرة وزاهية؟
ٍ
آخر ،كان لإلمبراطور ّية الرومان ّية حضارتها املزدهرة ،بنيانها،
عمت
وقوادها ،وجيش طارت شهرته حتى ّ
وأدبها ،وأعالمهاّ ،
األرجاء ،واستطاعت أن تبسط ثقافتها وأنظمتها وسياستها،
بل ديانتها ً
متنوعة األعراق واللغات
أيضا ،على شعوب
ّ
والعبادة ،عندما انطلقت الديانة املسيح ّية من أرض فلسطني،
مع حفنة من رجال ونساء ،لم ّ
يتمكنوا من ناصية الع َلم ليغنوا
به كالمهم ،ومن غير أن ينضووا حتت راية ترفرف في مقدّ مة
صفوفهم ليغزوا بها األراضي ،أو يفتتحوا بها عنو ًة بالدً ا.
ومع هذا وذاك ،جنح أولئك الر ّواد املسيح ّيون ،بفضل إميانهم،
في بسط معتقدهم ودعوتهم ،في زمن ضئيل ،على مفازات
نوعي في
اإلمبراطور ّية الرومان ّية املهيبة ،وفي إحداث تغيير
ّ
فمهدوا
وسط الشعوب التي ع ّلموها فحوى الرسالة اجلديدةّ ،
بعملهم وقولهم لنهوض حضارة عريقة وباسقة .فما تراهم
صنعوا حتى أفلحوا؟ وما كان س ّر غلبتهم حتى انقاد لتعليمهم
القاصي البعيد والداني القريب؟
الثقافي
االندماج
ّ
ال يعني االندماج االنصهار .في االندماج ،تبقى الهو ّية
مصونة ،واخلصوص ّية سليمة ،بل يجب اإلبقاء على الهو ّية
واخلصوص ّية ،لدى إمتام عمل ّية االندماج ،وال س ّيما عندما
يتع ّلق األمر بجماعة بشر ّية ذات كيان .إنّ عكس االندماج
التعصب ،بأنواعه
هو التقوقع ،والتقوقع بيئة حاضنة لنشوء
ّ
والثقافي .هو الهجرة ،والهجرة
واالجتماعي
الديني
املختلفة،
ّ
ّ
ّ
طريق سريعة إلى فقدان الهو ّية ،والتنازل عن اخلصوص ّية.
جهة
وفي الواقع أنّ ك ًال من التقوقع ،من جهة ،والهجرة ،من ٍ
تصور ّ
حل يبادر إليه الفرد ،واجلماعة ،خو ًفا من
مقابلة ،هو ّ
ً
يتصور الفرد أ ّنه بانكماشه
البقاء.
في
زائفة
ورغبة
اآلخر،
ّ
دون اجلماعة األخرى ،وفي انطوائه على ق َيمه ،يحافظ على
اإلرث الذي تس ّلمه من أسالفه ،فال تبدّ ده وتذريه في الريح
ِصالته االجتماع ّية ،وانفتاحه ،وأ ّنه مبغادرته للعيش في موطن
آخر ،وهَجرِ ه أسرته ومجتمعه ،سوف يجد ،بال ّ
شك ،ما تطمح
يتصوره املرء عادة،
إليه نفسه ،وتتوق إليه جوارحه .هذا ما
ّ
عندما يرفض االندماج في األرض واملجتمع والبيئة ،حيث
نشأ وترعرع .يه ّيئ لنفسه أ ّنه ال ّ
حل أمامه ملواجهة الواقع
سوى الهروب منه ،واعتزاله ،إ ّما باالنغالق على الذات ،وإ ّما
بالرحيل.
ماذا حدث في تباشير الكنيسة ،عندما كان املؤمنون بيسوع ال
يؤ ّلفون سوى جماعة صغيرة ،ال يتجاوز عدد أفرادها ،في أبعد
تقدير ،بضع مئات؟ كانت الغالب ّية اليهود ّية معادية لهم ،على
أساس املعتقد ،ال على أساس الثقافة .وكانت أرض فلسطني
تقطنها جاليات رومان ّية ويونان ّية ،ال تتآلف بالطبع مع منط
حياتهم ،بسبب االختالف الكبير في العادات واللغة واالنتماء
الوطني .لم يكن أمام جماعة املؤمنني أفق حياة ،أو
واحلس
ّ
ّ
ً
ّ
فرصة استمرار يدوم طويال ،إال بالعزوف عن الشهادة أمام
املجتمع ،بأطيافه املتباينة ،بفحوى اعتقادهم.
كان يكفي الكنيسة الناشئة أن تتخ ّلى عن إميانها بيسوع حتى
تسوى أمورها ،فال يضطهد أفرا َدها سائ ُر اليهود ،وال تالحقهم
ّ
السلطة الرومان ّية احملت ّلة .بيد أ ّنها لم تفعل .ورغم ما حلق
بأولئك الرجال والنساء من استدعاء لالستجواب ،ثبتوا بجرأة
على إميانهم أمام اجلميع ،من غير انكفاء على الذات ،ومن
غير مغادرة أرض فلسطني .بل إنّ ِسف َر األعمال ،الذي حت ّرى
اإلجنيلي عن أخبار اجلماعة املسيح ّية األولى ،يع ّلمنا
فيه لوقا
ّ
أنّ عدد التالميذ كان يزداد في أورشليم ،والسامرة ،وسائر
األنحاء.
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كيف حدث ذلك،
فيما احمليط ،الذي
منت فيه الكنيسة
عداء
األولى ،أبدى
ً
ً
وبغضا شديدين،
جتاه فريق املؤمنني؟
إ ّننا ،إذا تص ّفحنا
الوثائق املسيح ّية،
التي حفظها لنا
الكنيسة
تقليد
األولى ،جند أمامنا
واقعا هذه مالمحه :مشاركة املسيح ّيني األوائل التا ّمة في حياة
ً
مجتمعاتهم ،في الصلوات ،وسائر املناسبات االجتماع ّية،
وفي الوظائف ،وتبادل األعمال التجار ّية ،من جهة؛ ومساملتهم
في أداء أدوارهم حيثما وجدوا ،من جهة أخرى .لم يأنف
املسيح ّيون األوائل أن ينخرطوا في صفوف املجتمع حيث
محتجني مث ًال على معاداته لهم ،مع أ ّنه كان
كانوا يعيشون،
ّ
معاد ًيا لهم في الواقع .والبرهان على ذلك أنّ في رسائل بولس
توجيهات يسديها لفئات من املؤمنني ،توزّعت أعمالهم بني
ّ
ومصف العبيد .وإنّ في
امللكي ،واجليش ،والتجارة،
البالط
ّ
ذلك لعبرة!
املسيحي ليس انهزام ًّيا ،وال انتهاز ًّيا .ليس هو معاد ًيا
ّ
منكرا عليهم ح ّقهم في مخالفته في ما يؤمن
لآلخرين ،وال
ً
به .إ ّنه حامل رسالة املسيح إلى مجتمعه ،ال ليقهره ،أو
صاغرا لنمط في املعتقد واملسلك
يسلبه حر ّيته ،أو ليخضعه
ً
واالنقيادّ ،
تعود عليها شبهه،
التي
غير
أخرى
ا
وإنا ليريه طري ًق
ّ
فهما واستيعا ًبا ملجريات
وليظهر عليه بنظرة خالص ّية تكسبه ً
األمور.
أناسا يتحاملون على شركائهم
إ ّننا نالقي بسهولة ووفرة ً
املسيح ّيني في العمل واملسكن والرفقة ،إذ يستفسرونهم
في شؤون إميانهم ،ويستنكرون عباداتهم ،ويستغربون منهم
ّ
فينغصون عليهم وقتهم،
انقيادهم إلى معتقدات دينهم،
ومجاذبتهم احلديث ،فيما ال جند العكس يقع .ذلك بأنّ
ميل اجلاهل إلى إبرام احلكم في أمور غريبة عنه ،مستهجنًا
ومستنك ًفا ،قاعدة؛ وذلك العتقاده بأنّ ما يجري عليه هو
خير األمور ،وبأنّ اآلخرين الذين يعتمدون طر ًقا أخرى ضا ّلون،
فيجب عليه من ث ّم صدّ هم عن ضياعهم.
اجلهل موطئ العنف ،والتربية على نبذ اآلخر ّبث لروح العنف
حب الله ،وتث ّقف
في الصدور والعقول .أ ّما الذي َت َه َّذ َب على ّ
جميعا ،ونشأ على ممارسة الغفران،
في رحمته نحو البشر
ً
ّ
متم ّث ًال مبغفرة الله لألنام آثامهم ،وتعلم في املنزل أن يريد
اخلير جلاره إرادته ألهل بيته ،وتر ّبى في مخافة الله فعدل عن
مجتمعا ً
صاحلا،
احتقاره وإغاظته في سلوكه ،فمثل هذا يبني
ً
سالما ووفا ًقا ،وينظر إلى الناس نظرته إلى
يفيد أصحابه
ً
ً
األرضي ،متأ ّمال أن يكونوا شركاءه ً
أيضا في
شركاء في الوطن
ّ
السماوي.
املوطن
ّ
االنتماء امللتزم
مهما عظم شأن امرئ ،ووفرت خيراته ،فإنّ جنى عمره إلى
زوال ،إن لم يعرف إلى االنتماء امللتزم سبي ًال :انتماء لوطنه،
وأسرته ،وانتماء ملجتمعه ومناقبه ،وانتماء إلميانه .االنتماء
هو احلفاظ على ربط احلياة ،ألنّ قطع هذه الربط يعني حياة ال
شيء يحفظها ويقيها من ش ّر العزلة اخلانقة .في غابر الزمان،
عاقب املجتمع الفرد املذنب بقطعه عن الشركة في احلياة
مع سائر األفراد .وا ِحلرم ،الذي كانت تلقيه الكنيسة على
عاتق أحد أبنائهاّ ،إنا يعني جتريده التا ّم من ُربطه احليات ّية،
بسبب مجافاته ّ
وتنكره لوصاياها .إنّ سجن اجلاني هو صيغة
مستحدثة لقطعه عن العيش مع أفراد املجتمع ،بسبب مخالفة
ارتكبها في حقّ القانون .لقد جلأ الناس ،إذن ،منذ القدمي ،إلى
أساليب مختلفة ،حتى يعزلوا عن شراكة احلياة اجلماع ّية ّ
كل
متعدٍّ على األنظمة املعهودة ،واملتبعة بتوافق اجلماعة.
(يتبع)

أخالق املؤمنني (األدب )
الشيخ رشاد أبو الهيجاء

(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الرشعي)

يتم ّيز املؤمن بخلق ُحسنِ األدب في مجاالته الثالث:
األدب مع الله واألدب مع الرسل واألدب مع خلق الله.
حسن اخللق.
وعندما نتك ّلم عن األدب إمنا نعنى في ذلك َ
واملؤمن يحسن األدب مع الله فال يكفر وال يتطاول عليه
في أي حال من األحوال ،وال يسئ األدب مع األنبياء
واملرسلني ،وهذا شيء بديهي (ال ينتطح فيه عنزان).
وقد ع ّبر ابن عطاء عن هذا األدب بقوله :األدب الوقوف
على املستحسنات ،فقيل له :وما معناه؟ قال أن تعامله
سبحانه باألدب سرا وعلنا وأنشد يقول :
وإذا سكتت جاءت
إذا نطقت جاءت بكل مالحة
بكل مليح
واألدب احلسَن عنوان اإلخالص لله كما قال سهل التستري (من قهر نفسه
باألدب ،فهو يعبد الله باإلخالص .وقال يحيى بن معاذ :من تأ ّدب بأدب الله
صار من أهل محبة الله .وقال :إذا ترك العارف أدبه مع معروفه فقد هلك مع
الهالكني .وطالب النجاة يوم القيامة ال بدّ أن يكون صاحب األدب احلسن،
الذي يجعله يحسن السير إلى ر ّبه فينتفع مبسيره .قال تعالى( :يوم جتد كل
نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا
ّ
ويحذركم الله نفسه) .يحذر الذي يسيء األدب وخاصة مع الناس،
بعيدا،
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ألن الله ليقول ( َيا ِع َب ِاديِ ،إ َّنك ْم ل ْن َت ْبل ُغوا ضَ ِّري فت َُض ُّرو ِنيَ ,ول ْن َت ْبل ُغوا َن ْف ِعي
َف َت ْن َف ُعو ِنيَ .يا ِع َب ِادي ،لَ ْو َأ َّن َأ َّولَ ُك ْم َو ِآخ َر ُك ْم َو ِإ ْن َس ُك ْم َوجِ ن َُّك ْمَ ،كا ُنوا َع َلى َأ ْت َقى
َق ْل ِب َر ُج ٍل َو ِاح ٍد ِمن ُْك ْمَ ،ما زَا َد َذ ِل َك ِفي ُم ْل ِكي َش ْيئًاَ .يا ِع َب ِادي ،لَ ْو َأ َّن َأ َّولَ ُك ْم
ص َذ ِل َك ِم ْن
َو ِآخ َر ُك ْم َو ِإ ْن َس ُك ْم َوجِ ن َُّك ْمَ ،كا ُنوا َع َلى َأ ْف َجرِ َق ْل ِب َر ُج ٍل َو ِاح ٍدَ ،ما َن َق َ
ُم ْل ِكي َش ْيئًاَ .يا ِع َب ِادي ،لَ ْو َأ َّن َأ َّولَ ُك ْم َو ِآخ َر ُك ْم َو ِإ ْن َس ُك ْم َوجِ ن َُّك ْمَ ،قا ُموا ِفي َص ِع ٍيد
ص َذ ِل َك ِمَّا ِعن ِْديِ ،إ َّل َك َما
َو ِاح ٍد َف َس َأ ُلو ِنيَ ،ف َأ ْع َط ْي ُت ُك َّل ِإ ْن َس ٍان َم ْس َألَ َتهَُ ،ما َن َق َ
ص ْ ِال ْخ َي ُط ِإ َذا ُأ ْد ِخ َل ا ْل َب ْح َرَ ،يا ِع َب ِاديِ ،إ َّنَا ِه َي َأ ْع َما ُل ُك ْم ُأ ْح ِصي َها لَ ُك ْمُ ،ث َّم
َي ْن ُق ُ
ُأ َو ِّف ُ
يك ْم ِإ َّياهَاَ ،ف َم ْن َو َجدَ َخ ْي ًرا َف ْل َي ْح َمدْ ال َّلهََ ،و َم ْن َو َجدَ َغ ْي َر َذ ِل َكَ ،ف َل َي ُلو َم َّن ِإ َّل
َن ْف َسهُ) .الله لن تنفعه الطاعة ولن تض ّره املعصية ،ولكن هو ميزان األعمال يوم
القيامة .أما مبا يتعلق مبعاملة الناس فال بدّ أن يسود األدب احلسن ،ولو من
باب املجاملة ،كما ع ّبر عن ذلك الشافعي بقوله:
ملا عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من ه ّم العداوات
إني أح ّيي عدوي عند رؤيته ألدفع الش ّر عني بالتحيات
وأظهر البِشر لإلنسان أبغضه كما حشى قلبي محبات
الناس داء ودواء الناس قربهم وفي اعتزالهم قطع املو ّدات
وحتى أجلي الصورة احلقيقية لألدب احلسن ،أسوق إليكم مناذج من حياة صحابة
الرسول ،أبدأ بأبي هريرة وأدبه مع أ ّمه لتكون رسالة إلى األبناء .يروى أنه إذا
أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أ ّمه فيقول :السالم عليك يا أمتاه ورحمة
الله وبركاته ،فتقول :وعليك السالم يا بني ورحمة الله وبركاته ،فيقول :رحمك
الله كما ر ّبيتني صغيرا ،فتقول :رحمك الله كما ب ّررتني كبيرا ،ثم إذا عاد إلى
بيته يفعل مثل ذلك .أما حني التعامل مع املجتمع فال بد من انتقاء أفضل
الكلمات وأحسنها ،حتى جتمع القلوب على احملبة دون تكبر واستعالء .فهذا
عمر بن اخلطاب يذكر أبا بكر فيقول (أبو بكر سيدنا وأعتق س ّيدنا) .وفي
رواية يقول وهذا س ّيدنا بالل حسنة من حسناته ،فمن حسن األدب أن يذكر
خليفة املسلمني بالال ،وهو قبل اإلسالم عبد وبعد اإلسالم مؤ ّذن رسول الله بهذا
ِ
يكتف بذلك عمر بل كان خلقه هذا مع من أصغر منه
الوصف اجلميل .ولم
سنا ،ولم ينكر لصاحب الفضل فضله .فهذا أسامة بن زيد عقد له رسول الله
راية للحرب ،وجعله أميرا على جميع الصحابة ،ومن بينهم عمر بن اخلطاب،
وهو أصغرهم سنّا ثم مات رسول الله ،فكان عمر كلما لقيه بعد ذلك يح ّييه
فيقول له( :السالم عليك أيها األمير ورحمة الله ،توفي رسول الله وأنت علي
أمير) .ومن أدب العباس بن عبد املطلب ع ّم النبي أنه سئل :أنت أكبر أو
علي ك ّرم الله وجهه يقول
النبي؟ قال( :هو أكبر مني وأنا ولدت قبله) .وهذا ّ
عنه صهيب مولى العباس قال( :رأيت عليا يق ّبل يد العباس ورجله ويقول :يا
ع ّمَ ،
علي .وأما أدب الطالب مع
ارض عنّي) ،والعباس هو ع ّم رسول الله وع ّم ّ
مع ّلمه فنموذجه ما جاء عن أبي سلمة (أن ابن عباس قام إلى زيد بن ثابت
تنح يا ابن عم رسول الله ،فقال :إ ّنا هكذا ُأمرنا أن
فأخذ بركابه ،فقال زيد َّ
نفعل بعلمائنا وكبرائنا .فنزل عن فرسه وأخذ يدّ العباس ثم ق ّبلها وقال :وهكذا
ُأمرنا أن نفعل مع أهل بيت رسول الله .أخي الكرمي أختي الكرمية ،أسوق هذه
النماذج ،وقد يقول قائل هذا مبالغ به ،ولكن ما أريده ،أن يسود بيننا الكالم
الطيب ،وأن ننزل كل إنسان في منزلته التي أنزله الله إياها ،وأن ّ
جنل كل
إنسان وقور صالح في مجتمعه ،وأن نبذل الكلمة الط ّيبة بيننا مظهرين في ذلك
األدب احلسن.
الجم عة  10ترشين الثاين 2017
ُ

إنتبهوا لسلوكيات أوالدكم فهم فلذات
أكبادكم وال تتركوهم فريسة الواتس أب

اإلعالمي أحمد حازم

أنا شخصي ًا أحب التنقل داخل املدينة في
الباص .وعندما كنت أقيم في العاصمة
ً
كثيرا ما كنت أترك السيارة أمام
األملانية برلني،
البيت وأتنقل في وسائل املواصالت وال سيما
في الباص .وقد بقيت على عادتي حتى بعد
عودتي إلى أرض الوطن .صحيح أن الباصات
في مجتمعنا العربي حديثة مثل باصات
أوروبا ،لكن سلوكيات بعض الناس الذين
يتن ّقلون في الباصات في مجتمعنا العربي ،وال
ً
كبيرا عن سلوكيات الناس
سيما تالميذ املدارس ،تختلف اختالف ًا
والتالميذ في املجتمع األملاني ،والفرق بني السلوكني مثل الفرق بني
الليل والنهار حتى وأكثر من ذلك.
كثيرة هي املشاكل التربوية التي يعاني منها مجتمعنا العربي وال
سيما العنف بشكل عام ،مبا في ذلك أعمال القتل والسطو .لكن
ما لفت نظري في الفترة القليلة األخيرة ظاهرتان :األولى سلوكيات
التالميذ في الباصات ،والظاهرة الثانية :العنف الكالمي بني تالميذ
املدارس إزاء بعضهم البعض ،وحتى إزاء املعلم الذي من املفترض أن
يحظى باحترام التلميذ وليس إهانته من قبل التلميذ.
ذات مرة ذهبت لزيارة صديق لي في إحدى القرى ،وأعتذر من القارئ
عن عدم ذكر اسم القرية لكي ال ُيفهم كالمي ً
خطأ .هذا األمر تط ّلب
مني أن أستقل الباص لسببني :أولهما أن السيارة كانت مع ابني،
وثانيهما ألني ّ
أفضل استخدام الباص على السيارة .وصادف أن كان
عدد من التالميذ في الباص ،وقد صعد أحد الطالب الشباب ولم يدفع
األجرة ،ثم جلس على املقعد .فلفت السائق نظر الطالب أن عليه دفع
األجرة .وكم كانت دهشتي كبيرة عندما قال الطالب للسائق ،والذي
بحسب تقديري لم يتجاوز السادسة عشر« :ما بدي أدفع واعمل اللي
بدك إياه» .فقال له السائق »:ال عمي بدك تدفع مثلك مثل غيرك».
فأجابه الطالب وبكل وقاحة« :اعتبرها خاوة» .ثم اتصل بوالده حيث
ّ
تبي ذلك مبكاملة هاتفية أجراها .وعندما نزل الطالب من الباص كان
والده مع شقيق له ينتظران في احملطة ثم صعدا إلى الباص .وسأل
الوالد السائق« :ليش بتتعدى على ابني؟» فشرح له السائق ما جرى
بالتفصيل .ويبدو أن األب اقتنع مبا قاله السائق ألنه نزل وأوسع ابنه
ضرب ًا أمام الناس ،إال أنه لم يعتذر من السائق.
ً
شاهدا عليها في باص آخر .كان في الباص الذي
حادثة أخرى كنت
أستق ّله عدد من التالميذ .فمنهم من كانت سلوكياته جيدة ،لكن
سلوكيات معظمهم كانت في منتهى الوقاحة ،وكان بينهم طالبات
أيض ًا .كانوا يجلسون على املقاعد ويضعون أرجلهم بأحذيتهم على
املقاعد املقابلة ،بعضهم يأكل سندويشات ويلقون بورق السندويشة إلى
أرض الباص ،أو يأكلون املكسرات ويلفظون القشور داخل الباص.
ليس هذا فحسب :كنت أسمعهم يتبادلون كلمات وتعابير يندى لها
اجلبني ،ملا فيها من عنف كالمي ووقاحة وقلة أدب .والشيء املخزي
أن طالبا نادى طالبة ليريها فيديو على اإلنترنت ،فلما ألقت أول نظرة
على الفيديو قالت له مشمئزة« :قرف يقرفك واحد سافل» ثم عادت
إلى مكانها.
لم ترق لي هذه املشاهد املؤذية واملخزية من طالب وطالبات يفترض
أنهم شباب املستقبل .كان الباص مليئ ًا عندما صعدت سيدة مسنّة ولم
يقف أحد من الطالب ليجلسها احترام ًا لتقدمها في السن .ففعلت أنا
ذلك وأجلستها مكاني .فقلت لهم :عيب عليكو ليش بتحطو أرجلكو
على املقاعد وبتوسخو الباص» .فوقفت طالبة وأجابتني بوقاحة ال
مثيل لها« :إحنا تعبانني وبدنا نعمل اللي بدنا اياه وما حدا دخلو
فينا».
تذكرت نفسي وأنا في عمرها كيف كنا نحترم من هم أكبر منا
سن ًا ،وكيف كنا نحترم أساتذتنا في وجودهم وفي غيابهم ،وقارنت
بني سلوكيات الطالب أيام الزمن اجلميل ،أيام احترام اآلخرين وال
سيما املسنني واملعلمني ،وبني سلوكيات طالب عصر العوملة واإلنترنت
والبلفون والواتس أب ،وعصر «اجلينز املفتوح عند الركبتني وفوق
الركبتني أيضا.
ً
نزلت من الباص وأنا أقول في نفسي :يبدو أن األهل بحاجة أوال لتربية
قبل األوالد .فانتبهوا يا أولي األمر ألوالدكم فهم فلذات أكبادكم.
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فتحي فوراين

إميل حبيبي ً
عاشقا للغة العربية -
أموت وفي نفسي شيء من الهمزة!
أبوابه .فيحتضنه أبو سالم ويأمر بتوزيع أجهزته
على غرف احملررين! كل محرر وحاسوبه في
«دولته املستقلة»! الشبكة العنكبوتية أعجوبة
الدهر ،ومصيبة املصائب ،ومنحوسة املناحيس،
يقول رئيس التحرير إنها شبكة مدهشة!
ّ
يطل احلاسوب على احلاسوب ،واجلار على اجلار،
أما احلاسوب «األكبر» فيكون «عينًا» على
احلواسيب الصغيرة ،املنتشرة في غرف احملررين.
وحارسا وقائدً ا وقبطا ًنا
ويكون أبو سالم راصدً ا
ً
وبحارتها امليامني!
لسفينة احلواسيب ّ
**
األخطاء الشائعة ..خط أحمر!

عرف كيف يسخر من «الباب العايل» ..وميسح
به األرض!

كثيرا ما كان يتردد على صالون احلالقة الذي
ً
يديره «أبو فتحي الصفدي» ،حيث يلتقي
األح ّبة وغير األح ّبة! وتنشأ بيننا عالقة ُو ّدية
عزّزها إعجاب الطالب بأستاذه من ناحية،
ومن ناحية أخرى تقدير األستاذ لطالبه ،الذي
يطمح ألن يقتدي بالكبار .ويسير على خطاهم
وعلى هَديهم ،إنهم أدباء وخطباء ورجال سياسة
ومثقفون وطنيون ميألون املشهد!

نحن يف خندق واحد!

كان عبد الله طال ًبا في الصف الثامن ،وكان
أبو سالم على ظهر خيله في «الطابق العاشر»
من املؤسسة احلزبية .يعجب عبد الله بشخصية
الرجل ،شا ًبا جميل الطلعة ،مثق ًفا أني ًقا وخطي ًبا
ساخرا خفيف الظل ،عرف كيف يستحوذ على
ً
اجلماهير في االجتماعات وفي مظاهرات أول
أيار.

عرف كيف يسخر من «الباب العايل» ..وميسح
به األرض!

عرف كيف يكون عريس املظاهرات السياسية
احلاشدة واملناسبات الوطنية األخرى .يقف
الرجل على سيارة تندر في أرذل العمر ،عليها
أماما وخل ًفا،
سماعتان ينفجر منهما الصوت ً
ّ
ويكون أبو سالم سيد امليكروفون .صوت اخلطيب
ومبشرا
ميأل الفضاء في مدينة البشارة ،متفائال
ً
مبستقبل أفضل للشعب الباقي وطن آبائه
وأجداده .لقد استحوذ على مشاعر اجلماهير
طعمه بروح الفكاهة
بأسلوبه في اخلطابة الذي ّ
السياسية .كان جيلنا ينتظر املناسبة القادمة،
اجتماعً ا شعب ًّيا أو مهرجا ًنا خطاب ًّيا لسماع اخلطبة
القادمة ،واالستمتاع بخطاب إميل حبيبي.

ويف عروس الكرمل ..يستوي أبو سالم عىل
عرش «االتحاد»

مديرا لـ»االحتاد» ،يجلس خلف
أبو سالم
ً
«رئيسا للتحرير» .ويطارده هاجس اسمه
طاولته
ً
«االحتاد»!
ّ
يفكر الرجل كيف يأخذ بيد الصحيفة ويتحدى
ً
وصول إلى شواطئ
العواصف .ويرتقي بـها
األفضل حتقي ًقا حللم مشتهى .ال بد أن نخرج من
القوقعة ،ال بد من التجديد ،فلنرفع راية التغيير!
ويعطي القائد اإلشارة لركوب البحر واقتحام
عباب احلاسوب! وال يلبث احلاسوب أن ينهض
ملب ًّيا نداء احللم ،ويدخل عالم «االحتاد» من أوسع

من مكتب «االحتاد» في شارع احلريري ،يتصل
أبو سالم ،عاشق اللغة العربية.
 سالمات ..متى نلتقي «لندردش» على فنجانقهوة!
ويكون اللقاء فنجان قهوة وسيجارة ،وأحيا ًنا
كعكة أحضرها أحد احملررين ،مبناسبة عيد ميالده
اخلمسني! بال شور وال دستور ،يقول الرجل :أنا
غير راض عن حالة األخطاء في قواعد اللغة
العربية واإلمالء ،التي يقع فيها بعض احملررين
في «االحتاد» ،فهذا أمر ال يليق بنا! أريد أن
نتعاون!
إعتاد إميل حبيبي أن يجمع هيئة التحرير
عصرا ،الستعراض
يوم ًيا ،وفي الساعة اخلامسة ً
العدد الصادر ذلك اليوم ،من حيث املضامني
والترتيب والتبويب ،والتصميم الفني واللغة
وترجمة املقاالت (عن العبرية أو اإلجنليزية)،
واألخطاء النحوية واإلمالئية والطباعية ..إلخ
باإلضافة إلى التخطيط ملواد اليوم التالي.
يعرض الرجل أمرين :األمر األول :أن تكون معنا
في بداية االجتماع اليومي لهيئة التحرير لتقدمي
املالحظات حول الثقوب السوداء في الثوب
األبيض .ولفت االنتباه إلى األخطاء النحوية
واإلمالئية والطباعية في عدد ذلك اليوم .أما
األمر الثاني :فأن تك ّرس ثالثة لقاءات في
األسبوع لتقدمي دروس في قواعد اللغة العربية
للمحررين ،ولفت االنتباه إلى األخطاء النحوية
واإلمالئية الشائعة ،وما إلى ذلك من املالحظات
العامة .وفي اآلن ذاته أريد أن تخصص لنا زاوية
في «االحتاد» لألخطاء الشائعة في اللغة العربية.
**
وكان إلميل حبيبي ما أراد .وكانت اللقاءات
مع رئيس التحرير وهيئة التحرير ودروس اللغة
العربية التي استغرقت حوالي سنة .وكان ميالد
زاوية «قوس قزح» التي امتدت على ثالثني حلقة
خصصت لبحث األخطاء
أسبوعية تقري ًبا ،والتي ّ
الشائعة في اللغة العربية .هذه احللقات ُجمعت
في ما بعد وصدرت في كتاب «األخطاء الشائعة
في اللغة العربية».
الخطأ اللغوي ..من كربى الكبائر

يستحيل أن أنسى أبا سالم الذي كان يحرص
على سالمة اللغة وعافيتها ،حرصه على بؤبؤ
ميس
العني! والويل ثم الويل والثبور للمحرر الذي ّ
كرامتها ويدعس على طرفها! كان بصوته األجش
الصاعد من أعماق الصدر ،يقيم القيامة فوق
رأس عضو هيئة التحرير ،إذا «اقترف» ذن ًبا

لغو ًيا يسيء إلى طهارة لغتنا العربية ..قدس
أقداس هُويتنا القومية .هكذا كان أسلوب عجاج
نويهض في التعنيف والتوبيخ كما يفيد بعض
وعجاج نويهض مؤرخ
الذين يعرفون ما ال نعرفهّ .
وكاتب وأديب ومترجم ()1982-1897
لن أنسى زوم «البهدلة» التي انص ّبت ،ذات مرة،
فوق رأس عضو هيئة التحرير ،بجريرة ارتكابه
«ذن ًبا» لغو ًيا ال يغتفر اعتبره أبو سالم من كبرى
الكبائر!
أموت ويف نفيس يشء من الهمزة!

لقد دأب إميل حبيبي على االتصال لالستفسار
عن كلمة ما ،والتأكد من سالمتها وعافيتها،
ً
ونحوا وترجمة ..إلخ .وأكثر
لغة
ً
وإمالء وصر ًفا ً
ما كان يشغل باله اإلشكال في كتابة الهمزة
ومواقعها «اجلغرافية» من الكلمة .وإحلاحه في
ضرورة كتابة مقال (أو مقاالت) يكون مرشدً ا
ويشكل بوصلة في كتابة الهمزة «أم اخلطايا»
هاجسا يطارد الرجل
اإلمالئية .وظلت «الهمزة» ً
في صحوه ومنامه!
تعرفون قصة «حتى» التي حتحتت قلوب النحاة
وش ّيبتهم! تنسب لسيبويه العبارة «أموت وفي
نفسي شيء من «حتى»! أما أبو سالم فقد غاب
عن هذه الدنيا وفي نفسه شيء من «الهمزة»!
رحم الله صاحب «املتشائل» الذي انتقل إلى
الرفيق األعلى ،وترك «الهمزة» تسرح ومترح ،ح ّرة
طليقة ،وتنصب شراكها وتزرع ألغامها للكثير
من «األقالم» األدبية ..فما زالت «الهمزة» أ ّم
ِ
الغوايات للخطايا اإلمالئية!

أين نحن من هذا املشهد الذي ينذر بحلول
كارثة لغوية؟

وبعد..
عيني على «االحتاد» ،ورافقتها
فتحت
لقد
ُ
ّ
ورافقتني منذ أكثر من خمسة عقود ،وحتى هذه
فتى ،أن أجد فيها حاضنة
اللحظة،
ُ
واعتدت ً
فكرية دافئة وبوصلة أدبية وثقافية وسياسية،
تر ّبت عليها واهتدت بهديها أجيال كاملة .ولنا
معها حكايات تفيض حنينًا إلى املاضي اجلميل،
وال نريد للصورة اجلميلة أن تخدش وأن تكون
غير ذلك .إن «االحتاد» تتحمل مسؤولية
استثنائية ،وأ ّية مسؤولية لو تعلمون!
نحن ننادي باحلرص على لغتنا القومية وهُويتنا
ونشن حر ًبا
الثقافية ونتصدى حملاوالت طمسها،
ّ
شعواء على املؤسسات الرسمية ،التي حتاول أن
تعمل على كافة الصعد وبشكل منهجي ،لتشويه
هذه اللغة وإحداث الغربة بينها وبني أهلها وال
سيما األجيال الصاعدة! هذه هي «الرسالة» التي
حتملها هذه املؤسسات وهذا هو «دورها»!
تكاد اللغة العبرية تصبح «لغة األم» التي حتتل
املشهد اليومي ،وتغ ّيب لغتنا القومية ،وهُويتنا
الثقافية! وهنا ليسأل كل منا نفسه السؤال
التالي:
أين نحن من هذا املشهد الذي ينذر بحلول كارثة
لغوية؟ وما هو دورنا الذي يتوجب علينا أن
نضطلع به ملنع الكارثة؟
**

(من كتاب «بني مدينتني -سرية ذاتية»-
الطبعة الثانية)
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ما فائدة الصراخ إذا لم
ُيسمع؟!
في حاالت كثيرة ُيظلم املواطن ،فال يشعر بظلمه
أحد .ألنّ شكواه تقتصر على شتم اجلهة األخرى
بالسب والكفر في
فحسب .بعضهم ال يكتفي
ّ
البيت ،بني أربعة جدران .يبادر إلى إرسال شكوى
املختصني ،تُقرأ
ضدّ «املركز» .تصل الرسالة إلى
ّ
على عجل ،أو يقرأ عنوانها فقطّ ،ثم جتد طريقها
يهم املركز ّإل نشر
إلى س ّلة القمامة .ال شيء ّ
الغسيل الوسخ على األشهاد .لكي يقرأ املظالم
القاصي والداني .نصيحتنا بناء على ذلك:
انشروا سوءات املركز ،الوزارة أو السلطة احملل ّية،
في الصحف ،أو في املواقع اإللكترون ّية ،ليقرأها
اجلميع .هذه هي البهدلة احلقيق ّية ،واملوجعة طبعا!
شارع  2نوفمبر ،قرب حديقة التماثيل ،مظلوم
مثال ،منذ عهد بعيد .يبدو أنّ املركز ضدّ 2
نوفمبر .معقولة ؟ سنوات طويلة ،طويلة جدّ ا،
والشارع املذكور ال يحظى من إيجد بغير موقف
واحد ،للصاعد إلى الكرمل! أ ّما إذا شئت النزول
ّ
احملطة عند
إلى البلد حتت ،فعليك أن تنزل حتى
البهائيني ،أو تصعد في الطلعة فوق عشرات
األمتار .ليش؟ هيكّ .
دق راسك في احليط .هذا
هو قرار املسؤولني ،واحليطان كثيرة!
قبل مدّ ة قامت البلد ّية بإصالحات جذر ّية في
الشارع .ميكننا شكرهم في البلد ّية فعال ،لو
يكحلونها ! نقلوا ّ
محطة
لم يعموها حني جاءوا ّ
الباص إلى فوق ،بعد مدخل شارع  2نوفمبر
عشرات األمتار في الطلعة .ليش؟ سخافة،
ّ
احملطة وتبرير ذلك .أكثر من
صدّ قوني ،نقل
حادث طرق وقع في مخرج  2نوفمبر منذ هذا
اإلصالح «املنطقي»! سمعت من بعض اجليران أنّ
املسئولني هناك ال ّ
يتدخلون وال ينظرون في األمر،
ّإل بعد عدد ّ
معي من احلوادث .يعني بعد عدد
ّ
املشوهني أو القتلى في تلك احلوادث!
معي من ّ
في بنايتنا جارة «قانون ّية» .تظنّهم في املركز
يضم
يتأ ّثرون برسائلها .أخبرتني أنّ مل ّفا كبيرا ّ
رسائلها الكثيرة املتالحقة للبلد ّية .هل سمع
بشكوى هذه املواطنة القانون ّية أحد؟ هل ح ّركت

رسائلها الكثيرة عضلة واحدة في البلد ّية؟
ّ
ومحطة إيجد الثانية ،حتت ،للبهائ ّيني .مع
لكن الشارع هناك مسلك [נתיב]
رمزور .ممتازّ .
واحد .فإذا تو ّقف الباص في موقفه ليصعد إليه
الركاب ،فال بدّ للس ّيارات خلفه من االنتظار حتى
يصعد الر ّكاب ك ّلهم إلى الباص ،أو جتاوزه على
ّ
اخلط األبيض .وهذه مخالفة كبيرة طبعا.
في املاضي كنت أطفر على البهائيني :ملاذا لم
يوسعوا الشارع في هذه النقطة إلى مسلكني،
ّ
وأرضهم متتد هناك حتى شارع يفيه نوف؟! لكن
أحد اخلبراء شرح لي أ ّنهم يدفعون للبلد ّية بدال
توسع الشارع! املالّ ،ثم املالّ ،ثم
(כופר) فال ّ
املال .القرش يحكم العالم فعال!! والبنوك؟ إذا
كان القرش يحكم البلدية وتص ّرفاتها ،فلماذا ال
يحكم البنوك ،بنات القرش؟! بني البنوك منافسة
يسجل آخر السنة
أي بنك
حامية الوطيسّ :
ّ
أرباحا أكثر ،مبئات ألوف الشواقل طبعا .الزبائن
ومصلحة الزبائن «إلى حيث ألقت  .»..لم نعد
جند بنكا قريبا منا! العبد الفقير مستعبد لبنك
لئومي .من أ ّيام الشباب .فمتى أحت ّرر ،د ّلوني!
في املاضي البعيد كنت من زبائن فرع هرتسلية.
الفرع املذكور أغلقوه ،وأنا انتقلت إلى بنك
تشرنيخوفسكي .بعد مدّ ة أغلقوا الفرع املذكور
أيضا فانتقلنا إلى فرع هنيفيئيم .واليوم أرسلوا
يعلموننا بن ّيتهم إغالق الفرع املذكور أيضا .في
سبيل التنجيع طبعا .لكنّهم يعرفون ،ونحن
نعرف أيضا ،أنّ التنجيع ،في قاموسهم ،يعني
الربح أكثر .يق ّلصون العاملني في البنك ،ويغ ّلبون
زبائهم باسم التنجيع .واملقصود الربح أكثر طبعا،
حتّى «بخراب روما»!
املؤسسات تطحننا طحنا ،وعلى جلودنا تعيش
ّ
كالطفيل ّيات ،فمتى نتح ّرر من «املركز» الظالم؟
متى يعرف جميع الناس مبا يعاني الناس؟ لست
أدري!!
حيفاوي
(االسم محفوظ يف التحرير)

سوﭘر ماريو
اآلن يف ماكدونالدز

شبكة مطاعم ماكدونالدز توزع العاب سوﭘر ماريو مع كل وجبة هايب ميل .تشمل
املجموعة  8ألعاب مختلفة.
اجمعوا اآلن ألعاب  SUPER MARIOمع كل وجبة هايب ميل.
بإمكانكم مشاهدة جميع األلعاب يف موقع االنرتنت باللغة العربية
www.mcdonalds.co.il/ar
األلعاب متواجدة يف جميع فروع ماكدونالدز مع كل وجبة هايب ميل حتى نفاد املخزون.

الجم عة  10ترشين الثاين 2017
ُ

رشا ذ ّباح

ثورة أنثى

إهداء إلى ّ
كل ياسمينة هزتها ريح احلياة ،أذبلتها
عواصف القدر لتزيدها صمودً ا ،تأ ّلق ًا ،وكبرياء.
أخذت حتيك لي خيطان خيبتها وتروي سواد
حظها .في كانون الثاني من  ،2015وبعد يوم
عمل شاق للغاية استقليت قطار الساعة السابعة
ً
متوجهة لزيارة صديقتي التي تقطن في
مساء،
مركز البالد.
كان املطر يهطل بغزارة آنذاك ،جلست متمسمرة
موجهة لسلسلة
مبقعدي من شدة البرد .أنظاري ّ
اللوحات الفنية املتغ ّيرة عبر نافذة القطار ،أراقب
إبداع اخلالق تزامنًا مع تسلل قطرات املطر ،معانقة
الزجاج اخلارجي للنافذة .دقائق من التأ ّمل منحت
روحي هاالت من السالم الداخلي ،أضفت لها طاقة
ً
وجتددا وزادت إمياني بقدسية اخلالق.
ّ
تو ّقف القطار في احملطة التالية لصعود وإنزال
فجلست باملقعد املقابل فتاة في مقتبل
املسافرين،
َ
العمر ،نحيلة اجلسد ذات بشرة سمراء ،وعيون
عسلية .تركتها وشأنها وأبحرت ثانية مبلكوت الله،
حتى م ّرت بضع حلظات من االنغماس بالذات،
واإلنصات حلوار الكون ،إلى أن رنّ هاتفها فجأة
ً
قائلة« :حسن ًا،
فردت
مقاطع ًا سيمفونية تأ ّمليّ .
أنا بال .»....وانقطعت املكاملة لنفاذ شحن
ً
مبتسمة بعد أن رأت شاحني
هاتفها ،فسألتني
ملقى بجانبي على املقعد املجاور« :هل أستطيع
استعارة شاحنك لبضع دقائق؟ فأجبتها بابتسامة
متبادلة« :أجل بكل تأكيد».
رحنا نتبادل أطراف احلديث من سؤال آلخر ،اتسع
نطاق الكالم ،فبدأت تروي لي سيناريو قصتها
التي كان وقعها على مسمعي كالصاعقة.
زنبقة في ريعان ربيعها ،حسنة اخللق ،صدوقة
اللسان ،قالت إنها ترعرعت في بيت دافئ ،غني
فكري ًا وروح ًيا ،وأنها بنت وحيدة ألب مث ّقف وألم
حنون ،حاولت جاهدة توفير وسائل الراحة واالستقرار
ألفراد أسرتها .قاطعتها قائلة« :الله يخليلك
أهلك» .شكرتني واسترسلت بحديثها« :قبل خمس
سنوات ،وعند عودتي من عملي كمد ّربة في معهد
لتعليم العزف على اآلالت املوسيقية ،تعرفت على
شاب في الثالثني من عمره ،حسن املظهر وط ّيب

الصيت ،يحمل شهادة جامعية ،وبعد موافقة أهلي
اجتمعنا بالرباط املقدس «لقد تزوجنا».
مضت األيام وقد أثمر زواجنا بطفلة تبلغ اليوم
عامني ،كانت األيام مك ّللة بتاج احملبة ،االحترام،
والتفاهم .إلى أن جاء يوم مشئوم وتل ّقيت رسالة
بريدية ،حتوي اسم زوجي واسم امرأة أخرى .وهنا
كانت املفاجئة «يا ألله ،هذا ليس اسمي ،أنا اسمي
«شام»» .تث ّب ّت في مكاني ولم أحرك ساكنا ،وقد
جتمد الدم في عروقي ،وش ّلت حواسي.
ّ
تابعت شام سرد حكايتها وللحظات فقدت صوتها
وكلماتها ،أخذت أصغي إلى مدى األلم النفسي
اجلسيم .عدت أنصت لضجيج جرحها« :م ّر يومان
على هذا احلال ،شعرت أنهما الدهر .إلى أن ق ّررت
مواجهته .وألول وهلة أنكر زوجي وجود امرأة أخرى
أخيرا وبكل بساطة ر ّد قائ ًال« :أنت
بحياته ،ولكن ً
زوجتي الثانية «.
ه ّز كياني ،زعزع كبريائي ،فذرفت دموعي حا ّرة،
كافحت لئال يهدم بيتي ،فعرضت عليه االستمرار
في حياتنا من أجل طفلتنا ،شرط أن يط ّلق زوجته
األولى ،رفض عرضي ،فاخترت كرامتي ،طفلتي،
وق ّررت أن السماء حدودي.
كوني مثل «شام» صعبة الكسر ،صلبة اإلرادة،
اخلقي من إجهاض خيبتك والدة وحياة .حاربي
يأس روحك بشمس األمل والشغف ،اكسري
عكاكيز العجز ثم ثوري نضا ًال.

حملة «إلنو التعايش لغتي”
تبلغ ذروتها وتنتظر املزيد
عىل مدى شهور طويلة ،انشغل الرأي العام املحيل بالحملة التي أطلقها موقع «بكرا» ،تحت
شعار» ألنو التعايش لغتي» ،ضد العنف والعنرصية يف املجتمع اإلرسائييل ،ومن أجل الحياة
املشرتكة والتعايش والتفاهم واالحرتام بني العرب واليهود مواطني البالد.
تخللت هذه الحملة أنشطة وفعاليات ولقاءات وحوارات شاركت فيها مختلف الرشائح والفئات
املجتمعية ،بإسهام مكثف من ِقبل أكادمييني ومثقفني ورجال دين من كافة الطوائف،
وشخصيات متثيلية واعتبارية عىل الصعيد املحيل والقطري.
وجاءت هذه الحملة يف أعقاب موجات العنف والتحريض التي اجتاحت البالد إثر اندالع
«انتفاضة األفراد» ،التي تخللتها عمليات الطعن والدهس والقتل داخل الخط األخرض ،ويف
األرايض الفلسطينية املحتلة ،وما تالها من ردود فعل تحريضيةِ ،من قبل مفاصل السلطة
الحاكمة يف إرسائيل ،ووسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتامعي – ضد الفلسطينيني
والعرب يف كل مكان ،مام أشاع أجواء من التوتر والفزع وانعدام الثقة.
وتعدّ دت الفعاليات واللقاءات ،وتشعبت لتشمل مجاالت الفن واإلبداع املشرتكة ،كام جرى
يف مهرجان «مقدسة» («مكوديشت”) بالقدس عىل مدى أسبوع مبشاركة فنانني ومبدعني
فلسطينيني وإرسائيليني ومن الدول العربية.
ّ
تجل حضور الفت لحركة «نساء يصنعن السالم» يف إطار هذا الحراك :فعىل الرغم من
ثم
حداثة عهد هذه الحركة ،فقد نظمت العام املايض ويف األسابيع األخرية سلسلة من املسريات
والوقفات والفعاليات التي شاركت فيها بكثافة آالف النساء اليهوديات ،والفلسطينيات من
الضفة الغربية ومن داخل الخط األخرض ،يف عدد كبري من البلدات واملناطق يف إرسائيل،
رافعات شعارات تطالب باإلرساع يف التوصل إىل تسوية سلمية تضمن حق الجميع يف العيش
بوئام وسالم واستقرار.
وقد استقطبت جميع هذه األنشطة اهتام ًما من وسائل اإلعالم املحلية والقطرية والعاملية،
ودعم من األوساط املنارصة للسالم والدميقراطية والعيش املشرتك .وساهم موقع «بكرا»
ً
بدور ريادي وطليعي يف تغطية كافة الفعاليات ،باألخبار والتقارير واملقابالت ،وما زالت
أصداؤها ترتدد ،بانتظار سلسلة متواصلة من املبادرات يف هذا االتجاه ،لتشمل املزيد من
الرشائح والفئات واملناطق.
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حكاية العدد

طارق عرساوي

هنا ..وهناك

موطني

هاشم ذياب

ُ
صهيل أنفاس البالد ،وأعراف شمس نهارها اآلتي ،أما
في النشيد
بغد متعاف من االحتالل ،والعيش بكرامة وحرية
كلماته فتك ّثف حلمنا ٍ
على هذه األرض التي نرى فيها اجلمال واجلالل ونؤمن أن فيها وحدها
احلياة والنجاة.
أذكر أنني في املرة األولى التي هتفت بها النشيدَ عالن ّية وزمالء
الدراسة كنت أردد« :هل أراك في عالك تبلغ السماء ..تبلغ السماء»
مصححا «تبلغ السماك ..تبلغ
إلى أن ّقومني أستاذ الطابور الصباحي
ّ
والس ُ
ماك ً
السماك»ِ .
لغة تعني العال واالرتقاء ،وسمك السماء أي رفعها
وأعالها .ويشا ُر أيضا بالسماك إلى برج في السماء من أبراج الفلك.
يومها قرر أستاذنا أن يشرح لنا معنى النشيد ،وبعد أن أوجز لنا عن
ّ
الصف ،وراح ينشدها
الشاعر إبراهيم طوقان كتب القصيدة على لوح
بصوته اجلهور ،ويح ّثنا أن ُنع ّلي الصوت كلما قلنا «لن نكون للعدى
كالعبيد كالعبيد».
شاهدت اليو َم تسجيالت آلالف التالميذ يقفون في ساحات مائة
حني
ُ
ّ
ملبادرة خلقة
وعشرين مدرسة في فلسطني وينشدو َن «موطني» تلبية
ٍ
ً
ووقفت بينهم
مؤخرا،
سعدت باالنضمام إليهم
يقودها أصدقاء مبدعون،
ُ
ُ
في مدرسة أساسية ،ذابت فيها أصواتنا مع أصوات التالميذ املتّقدة
قدح من حناجرهم
باحلرية ،وعادت بي الذاكرة لذلك اليوم البعيد .كأن برق ًا َ
حني قالوا «ال نريد ..ذلنا املؤبدا « ،هو ذات البرق الذي تشتعل به حنجرة
البالد الرافضة للذل واخلنوع.
وحني جاء الصوت من غزّة محمو ًال على حلن النشيد «يا هـــنــاك فـي
ً
«قاهرا عداك»
عـــالك قاهرا عـــداك قاهـرا عــداك» وتصادف كلمات
مبا يوج ُز رسالة األرض التي ال تخشى الردى ،وال تقبل االنقسام ،كانت
القدس ُّ
تخط على أسوارها «مجدنا التليد».
ُ
ّ
منذ كتب إبراهيم طوقان القصيدة وحلنها محمد فليفل في العام ،1934
حفظت البالد النشيد في صدرها ،رمبا وجدت فيه ما يوجز قولها ،وحلمها
باحلرية والكرامة ،لكن السؤال األكيد بقي ُمش ّرع ًا على شفاهنا جيال بعد
منعم ًا وغامن ًا مك ّرم ًا؟
جيل :هل أراك سامل ًا ّ

تشرذم
مل نجد

أنور سابا

حني تغفو ألسنة النريان
عىل القلوب اليابسة
ترتك حرائق ،سحب دخّان
جرة
وأطياف قلوب متح ّ

***

ال حاجة لنا بعد

بضياعنا
شجرة تفيئنا
وال غيمة تائهة تظلّلنا
من قيظ صحرائنا
انحرفت مداراتنا
تبعرثت يف الفراغ
يوجعنا سؤال

لندور دورة األيام

ُيدمي فكرنا

وتركنا يف غمضة عني

حتى خطواتنا مل تعد

تاه بنا الحارض
نبحث عن مكان نختبئ
فيه
تع ّرينا وبانت عوراتنا

***

net
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تغينا؟
ملاذا ّ

تعرفنا
جرنا
ملاذا تح ّ

ملاذا انتهينا هكذا؟؟

الرعاة
يتيمة ُّ
بئري!!!

مات اللّيل وامللوك

رشدي املايض

جدَّ ف..

الوقت
َ
تركت
ُ
درج حلم متصدّع
يتسل ُّق َ

الرحيل..

وسألتها أن تقود الليل

عنفوان اللّيل.
تهافت ..عىل شفاه..
ت َوسوس ..أنينه.
ُيعلن ..انبهاره
يف حانة عارية.
زبائنها ..يف شوارع..
متاه ٍة..
تأرسهم ..برحلة
كمضغ اللّبونة..
بأسنانٍ جائعة
وحي..
بال..
ٍ
بال ..تفكري.
ُ
واألرق ..انطواء..
عىل ..قد َم ّي غانية
تقودهم باألمل
إىل موع ٍد مسعور
يتيح لإلنسان..
مامطلة املصري
***
ترنّح األمان..
يف ..هذه اللّيلة.
صارت مرايا ُه
جدافه
تعكسَ ..و ْ
ه َن ِم ْ
ُ
يف ..متاهة الحياة
السكرة
ورصاعّ ..
والصحوة.
واالنتامء لألنباء عىل..
إيقاع االنبهار

قصيد ًة
إىل فرايش ..فنمضيه

هل رحلة شتاء؟!! هل رحلة

مناصفة

صيف؟!!

قمرا فخام

أم برئ ثارت عىل ذاتها عاليا

إىل أنْ يعرتيه بعض

فغادرها املطر؟!!

أخرى

ال ُّنعاس ..فيغفو..

***

***

قصيديت برئي!!

***

قصيدي!!

ِ
وأنت؛
ال تخيش..

هنا ..وهناك

قد مي ّر يب بعض من تعب

جدتِه ثوبا
تغزلني ليتيم و َ

وأبواق الرشطة..
ترسم الحدود..
باملعابر ..والجسور.
تبيح للعاشقني ..هجرة

بني
ُيرشق مثل عصا ّ

بان ..ال ّتعب

تكرس يفَّ شجرة

عىل ..ال ّراوية

لن أجِ دها قبل أنْ نفتكَ يب

يف بحر األماين.
وزفرة ..سيجارة تخنق..
رجاء الفارس..
باالنتصار..

من وحشة األنبياء
وال من جوعهم
أتريك ..نسغ أشجارك

جدتني...
ُعلّيق ٌة َو َ

يرتوي من حلمي

***

واذهبي تأويال عاليا عابرا..

ال محنة يل سوى َق َبس

رأيت هوايئ رتيبا ّ
ممل؟!!

فَّ ليال
ُ
ميوت ِ

ِ
يهب
ه ّزي جِ ذعَهُ
بيديك حتى َّ

عىل ال ّرعب.

ليقوم و َيحيا..

واللّجوء للحوار..

***

جرسا ومئذنة..

محنتي كلمة خرساء

***

ليس لها ّإل الحنني

خديجة ..مريم

إىل الال يشء

مل ترشق عىل البرئ شموسا

رشيكة يف ابتكار الوهم

بعيدة

***

وال ليال من ديار

أرهقها ما تحمل من

ييضء ييضء

وحشتي

أبيض ليجرحا!!
َ

ومم يرمي عىل القلب
ّ

***

مع األنا ..املنفوش..
كالضباب.
ُ
يطرق الحلم واألماين..
كل باب..
يدس ..يف ّ
ُّ
مكتوب
***
هنا ..وهناك

من حزنِ ِه الشِّ ع ُر..

ماتوا..

***

سالطني اللّيل..
وامللوك
هاشم ذياب

وصفّارات االنذار

ملاذا؟؟

www.haifanet.co.il

(حيفا)

جر ِم ْل َء امتداد الضُّ حى
ويف ّ

قصيديت!!
ِ
وأنت أيتام ال ُّرعاة
أنا

أميض ومتيض معي

يطيح بنا ماض

قصيديت..

ويْضغنا الوقت
َ

إىل مدينة تلوح يف واد غري

رحى!!..

ذي زرع..

عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية
الجم عة  10ترشين الثاين 2017
ُ

العثور على مدرج من الفترة الرومانية في القدس
صور رقم 1

ملحة عن الحفريات واملوقع

جترى احلفريات األثرية في منطقة انفاق الهيكل او انفاق
حائط املبكى حتت املوقع املعروف باسم «قوس ويلسون»
(الصورة رقم  – 1من موقع ويكابديا).
«قوس ويلسون» هي مبنى على شكل قوس في اجلهة الشمالية
من ساحة حائط املبكى ،فوق شارع «باب السلسلة» ،مبنية
من  23صف حجارة البناء (حجارة ملساء) ،عرضها قرابة
 13مترا ،وتعتبر املبنى الوحيد في منطقة ساحة حائط املبكى
الذي بقي متكامال من الفترة الرومانية .سميت القوس على
إسم «تشارلس ويلسون» الذي كان مهندس وضابط في
اجليش البريطاني وكان اول من درس وبحث علميا القوس.
يعتقد الباحثون ان القوس كانت جزأ من سلسلة اقواس عليعا
امتدت الطريق التي مكنت احلجاج القادمني من املدينة الى
دخول منطقة احلرم.
اختلف الباحثني في آرائهم حول تاريخ بناء القوس :اقترح
ويلسون ان القوس احلالية تاريخها الفترة البيزنطية (القرن
اخلامس – السادس ميالدي) بينما بنيت األصلية خالل القرن
الثاني ميالدي خالل الفترة الرومانية .كان من بني الباحثني
من نسب بناء القوس الى الفترة األموية ،بينما أشار بحثا
جديدا نشره باحثو سلطة اآلثار على ان القوس بنيت خالل
فترة امللك هيرودوس.

الرومانية) ،إال انه لم يتم العثور على مسرح حتى
اآلن.
خالل مؤمتر صحفي اجري في املوقع ،قال مدير احلفريات
من قبل سلطة اآلثار «جو عوزيئل»« :يعتبر هذا
معجزة علمية .هذا اإلكتشاف هو مفاجأة تامة .كان
هدف احلفريات احملاولة لتحديد تاريخ قوس ويلسون،
ولم نخمن انها ستتيح لنا بابا الى حل احجية
املسرح الضائع من الفترة الرومانية .هكذا احلال في
احلفريات األثرية ،نبدأها مع توقعات معينة وفجأة
تظهر مكتشفات لم نكن نتوقعها .مما ال شك فيه ان
املكتشفات اجلديدة تساهم في دراسة مدينة القدس
وتاريخها.

&
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مع النجمين

لبنى سالمة

يوم الجمعة

الجم عة  10ترشين الثاين 2017
ُ

الياس عطاهلل

الساعة  - 20:30قاعة الجليل تل -حنان حيفا
يشـمل الحفـل وجبة عشـاء فاخرة

املكتشفات الحالية

كشفت احلفريات احلالية التي جترى حتت «قوس ويلسون»
عن جزأ إضافيا من حائط املبكى كان مدفونا حتت األرض،
مبنيا من احلجارة الكبيرة (يصل طول كل حجر قرابة مترا
واحدا) ،كانت مدفونة في منطقة النفق (الصور رقم 3+2
املرفقة بلطف عن سلطة اآلثار) .كذلك عثر على مبنى شكله
يشبه املسرح الروماني :مكون من نصف دائرة ،حولها نحتت
املدرجات التي شملت مقاعد اجللوس (الصورة رقم  4بلطف
عن سلطة اآلثار) .مما يتبني من احلفريات ،ان اعمال نحت
املقاعد لم تكمل نهائيا ،مما أدى الباحثني الى اإلعتقاد ان
املسرح لم ينتهي بنائه.
لهذا اإلكتشاف أهمية كبرى ،إذ ان وجود مسرح من الفترة
الرومانية ،بالقرب من منطقة الهيكل مت ذكره في املصادر
التاريخية (يوسفوس فالفيوس ومؤرخني آخرين من الفترة

صور رقم 3

أمسية طربية راقية

يسرنا حضوركم

صور رقم 4
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خالل حفريات أثرية جتريها سلطة اآلثار في القدس مبنطقة
انفاق حائط املبكى ،ومبشاركة متطوعني مت العثور على بقايا
مدرج تاريخه الفترة الرومانية .يعتبر هذا من بني االكتشافات
الهامة جدا ال سيما ،أن تلك هي املرة األولى التي يتم فيها
العثور على مدرج روماني في مدينة القدس .كما مت الكشف
عن ثمان صفوف جديدة من احلجارة تابعة حلائط املبكى لم
تكن مكشوفة من قبل(.حتت االرض)
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الرقابة عىل البنوك تطلق موقع انرتنت باللغتني العربية والعربية ملساعدة
الزبائن أصحاب الحسابات املق ّيدة
أطلقت الرقابة عىل البنوك يف بنك إرسائيل اليوم خدمة عرب االنرتنت متكّن زبائن البنوك أصحاب الحسابات املق ّيدة
من الحصول عىل معلومات شخصية ومحدّ ثة ومفصلة تتعلق بتقييد الحساب ،وكذلك إصدار تصاريح لطرف ثالث من
ومبسط.
أي جهاز بشكل سهل
ّ
املراقبة عىل البنوك ،د .حدفا بار" :هذه خطوة إضافية يف الجهود التي تبذلها الرقابة لصالح جمهور الزبائن .من اآلن
يستطيع الزبائن أصحاب الحسابات املق ّيدة االطالع عىل معلومات شخصية مفصلة حول تقييد الحساب ،والحصول
بشكل واضح ورسيع وسهل عىل معلومات حول حقوقهم وواجباتهم وسبل إلغاء التقييد ،وكذلك إصدار ترصيح حول
تصنيفهم يف البنك وغري ذلك .ويستطيع الزبائن الذين مل تق ّيد حساباتهم الحصول عىل ترصيح يثبت ذلك".
ويذكر أنّه وفق القانون ،فإن الجهات التي ميكنها أن تفرض تقييدً ا عىل الزبائن وعىل حساباتهم املرصف ّية ،تشمل
ٍ
كاف للشيكات التي قام الزبون بتحريرها .باالضافة إىل
البنوك والتي ميكنها التقييد يف حال عدم توفّر رصيد
املؤسسات غري املرصف ّية كسلطة
تطبيق القانون والجباية والتي
تشمل دائرة تنفيذ اإلجراءات
القانون ّية ومركز جباية الغرامات
والرسوم والنفقات ودائرة حارس
األمالك الرسمي ،وذلك يف حال
عدم تسديد ديون لهذه الجهات.
وكذلك فانّ بامكان املحاكم الدين ّية
فرض قيود عىل رافيض الطالق.
ويشار إىل أنّ حوايل 85%
من القيود عىل زبائن الجهاز
املرصيف ،تفرض من قبل
مؤسسات غري مرصف ّية .وهنالك حال ًّيا حوايل  460ألف حساب مق ّيد ،تعود لحوايل  266ألف زبون .منها حوايل 232
ألف حساب تم تقييدها عىل يد مؤسسات غري مرصف ّية وحوايل  34ألف حساب تم تقييدها عىل يد البنوك.
وتعمل الرقابة عىل البنوك عىل مساعدة الزبائن املق ّيدين يف املراحل املختلفة ،بد ًءا من العمل عىل تقليل عدد املق ّيدين،
ومساعدة الزبائن يف اتخاذ الخطوات الالزمة وفقًا لوضعهم ملنع فرض التقييد الفعيل؛ ومرحلة التقييد نفسها ،بحيث
تقدّ م املساعدة للجمهور يف الحصول عىل معلومات تتعلق بالتقييد نفسه؛ ومرحلة ما بعد التقييد ،من خالل مساعدة
الزبائن يف إعادة تأهيل وضعهم االقتصادي.
وقد أصدرت الرقابة عىل البنوك تعليامتها للبنوك برضورة أن ترسل لزبائنها ،املع ّرضني لخطر فرض التقييد عىل
حسابهم ،بعد إرجاع خمس شيكات لعدم وجود رصيد ،إنذا ًرا بواسطة رسالة نصية  ،SMSوقد دخلت هذه التعليامت
ح ّيز التنفيذ بد ًء من  .1.4.2017وإرسال رسالة نصية أخرى من قبل البنك عند اقرتاب فرض التقييد ،وقد دخلت هذه
التعليامت ح ّيز التنفيذ بد ًء من .1.7.2017
وبحسب التعليامت  ،430والتي ستدخل حيز التنفيذ يف  ،25.3.2018فانّ املعلومات التي تصل إىل البنوك ،من خالل
بنك ارسائيل ،بشأن أي تقييد ،لن يكون باالمكان االحتفاظ بها بعد انتهاء فرتة التقييد .كذلك ،لن يكون باإلمكان
استخدام هذه املعلومات خالل فرتة التقييد .هكذا مثال ،لن يكون باالمكان تصنيف الزبون لغرض الحصول عىل ائتامن
اعتامدًا عىل هذه املعلومات فقط.
وستساعد خدمة االنرتنت الجديدة زبائن جميع البنوك ،سواء كانوا مق ّييدين أم ال ،يف الوصول من أي جهاز ويف
أي وقت إىل صفحة التفاصيل الشخصية ،والتي تحتوي عىل معلومات حول الحسابات املقيدة ،وذلك بشكل سهل
ورسيع .وستعرض املنظومة للزبون تفاصيل الجهة التي فرضت عليه التقييد وتفاصيل الحسابات التي رفضت
فيها  10شيكات (إذا كان الحديث عن تقييد ناجم عن شيكات بدون رصيد) ،كذلك ،سيتم تفصيل جميع الحسابات
التي ستتأثر بهذا التقييد .كام ستتوفر معلومات شخصية مفصلة تتعلق بعملية تقييد الحساب ،وستعرض الحقوق
والواجبات يف موضوع فتح الحساب ،وطريقة تقديم استئناف عىل التقييد ،وتفاصيل االتصال والجهات
التي ميكن التوجه إليها بحسب كل حالة عىل حدة .كذلك ،سيسمح املوقع بإصدار ترصيح بشكل أوتوماتييك حول
مفصل يف موضوع
وضع التقييد من أجل إبرازه لطرف ثالث ،كام يشمل املوقع أيضً ا صفحة أسئلة وإجابات ،ودليل
ّ
التقييد ،والقوانني واألحكام ذات الصلة ،ومنوذج توجه محوسب لشعبة الشيكات بدون رصيد يف بنك إرسائيل
وغريها.
وألسباب تتعلق بحامية خصوصية الزبون واملعلومات ،ستقدم الخدمة يف هذه املرحلة للزبائن بشكل شخيص فقط
(ميكن للمؤسسات طب ًعا مواصلة التوجه لشعبة معالجة الحسابات املقيدة ،عرب أي من قنوات التوجه القامئة).
ومن الجدير بالذكر انّه خالل  2016عالج بنك إرسائيل حوايل  4500توج ًها كتاب ًيا (عرب الفاكس ،مناذج توجه
محوسبة ،الربيد االلكرتوين وبريد إرسائيل) وحوايل  20الف توج ًها هاتف ًيا .كذلك تم تسجيل حوايل  800ألف زيارة
لصفحات موقع االنرتنت الخاص بتقييد الحسابات والزبائن.
ميكن الدخول ملوقع الخدمة للزبائن والحسابات املقيدة عرب/http://www.boi.org.il/ar_hagbalot :

تعيني الدكتور خالد خامييس يف
منصب املدير الطبي لعيادة عني
ماهل  -كالليت لواء الشامل
الدكتور خالد خامييس ،مختص يف طب
العائلة ،تم تعيينه مؤخراً يف منصب املدير
الطبي لعيادة عني ماهل التابعة ملجموعة
كالليت لواء الشامل.
الدكتور خالد خامييس ،ابن كفر كنا ،خريج
كلية الطب يف ايطاليا ،تخصص يف طب
العائلة يف قسم طب العائلة يف املركز الطبي
هعيمك .يف حديثنا معه ،عرب الدكتور خالد
خامييس عن سعادته بتعيينه يف هذا املنصب
قائالً« :سعيد جداً بالفرصة التي منحت يل،
وفخور جداً يف خدماتنا الطبية ،املهنية
واإلنسانية التي نقدمها يف كالليت لزبائننا
الكرام».
ويف حديثنا مع السيدة مرياف جوت ،مديرة
لواء الشامل يف كالليت « :نبارك تعيني الدكتور
خالد خامييس وإستالمه الوظيفة الجديدة.
وكيل ثقة بأن املهنية والخربة التي إكتسبها
عرب السنني تصب يف صالح جمهور زبائننا.
كام أن خدماتنا الصحية يف العيادة تعطى
للجمهور عىل مسافه قريبة من بيوتهم،
وتوفر عىل زبائننا الكثري من الوقت».
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ج ّهز بيتك للشتاء:
كل ما يجب معرفته عن وضع الطبقة العازلة عىل األسطح وتجهيز البيت للشتاء
قبل حلول فصل الشتاء وقدوم االمطار والرياح ،نجهز البيت جيدً ا،
نضع الطبقة العازلة عىل السطح ونتمتع بشتاء دافئ ولطيف.
ال يشء مزعج أكرث من ترسب ماء نكتشفه فجأة يف السقف
مع سقوط املطر األول ،أو من هواء بارد يتغلغل إىل الغرفة أو
من مكيف ال يدفئ كالالزم ،بالذات يف اليوم األكرث برودة يف
السنة .ماذا نفعل إذا؟ نستعد مسبقًا .اليكم املرشد الكامل الذي
سيساعدكم يف تجهيز بيتكم للشتاء.
أفرغوا املزاريب وتأكدوا من عدم وجود انسدادات يف فتحات
ترصيف املاء يف الرشفة وعىل السطح
املزاريب وفتحات ترصيف املاء قد تسدّ خالل الصيف بسبب
األوراق اليابسة واالوساخ .النتيجة؟ املاء ال يتدفق ويؤدي اىل
ارتفاع مستوى املاء ،الذي قد يتغلغل اىل االسفل ويسبب رطوبة.
نظفوا جيدا املزاريب وفتحات الترصيف يف الرشفات واالسطح،
اكنسوا الرمال ،االوراق واألوساخ التي قد تصل اىل املزاريب او
اىل فتحات الترصيف وتتسبب بإغالقها .اسكبوا ماء داخل املزراب
لتتأكدوا من نزول املاء بح ّرية (فقط ال تفتحوا املاء بقوة ،ألن هذا
قد يؤدي إىل اتالف املزراب).
نظفوا مصايف (فالتر) مك ّيفات الهواء
تنظيف مصايف املكيفات يجب أن يتم عىل األقل مرة كل عدة
أشهر ،وإذا مل تنظفوها حتى اآلن ،من املهم جدً ا أن تنظفوها من
الغبار بعد أن عملت كثريًا كل فصل الصيف وقبل بداية الشتاء،
فإنها ستعمل ساعات إضافية من أجل تدفئة البيت.
تنظيف املصايف سيحافظ ايضً ا عىل مكيفكم
وسيساعدكم أنتم ايضً ا بالتوفري بالكهرباء .بعد أن
أنهيتم تنظيف املصايف ،شغّلوا املكيف عىل وضعية
التدفئة ،للتأكد من أنه يعمل كام يجب .فأنتم ال
تريدون أن تكتشفوا انه ال يدفئ يف منتصف أول
ليلة باردة.
اهتموا بوضع طبقة عازلة عىل السطح
قبل املطر األول ،والسطح ال يزال جافًا ،من املهم
التأكد من انه مغطى بطبقة عازلة جيدً ا ،لتجنب
تغلغل املاء يف أيام املطر .إذا اكتشفتم أن الطبقة
العازلة عىل سطحكم قد تشققت خالل فصل
الصيف ،فقوموا بتجديد الطبقة العازلة عىل
السطح .اليوم ال حاجة إلحضار خبري لوضع
الزفت عىل السطح ،وميكنكم فعل هذا بأنفسكم
مبساعدة مادة الطالء ﭘـوليـﭽـاﭺ طمبور.
ﭘـوليـﭽـاﭺ ﭘـولياوريتان  320الجديد هو مادة صديقة للبيئة،
ال تصدر مواد مرسطنة وتساعد عىل الحفاظ عىل درجات حرارة
منخفضة داخل املبنى .امليزة الكربى للـﭙـوليـﭽـاﭺ الجديد هو
مقاومته -انه يغطي املساحة لفرتة طويلة ويصمد أيضً ا أمام املاء
الراكد.
قبل وضع الـﭙـوليـﭽـاﭺ عىل السطح ،من املهم إزالة األجزاء
املتشققة وتنظيف السطح جيدً ا من الغبار واألوساخ مبساعدة

ضغط ماء قوي ،من أجل ضامن ترابط املادة مع السطح.
تأكدوا أيضً ا من وجود «رولكا» يف زوايا السطح – ميل لزاوية
معينة باتجاه فتحات ترصيف املاء .بعد أن جهزتم السطح ،أنتم
مستعدون للبدء بالدهان .عىل كل مرت مربع تريدون دهانه،
تحتاجون إىل  2كغم مادة .بعد أن اشرتيتم املادة ،نضع الطبقة
االوىل .خففوا املواد بنسبة  15%ماء وادهنوا الطبقة مبساعدة
فرشاة أو رولر (فرشاة أسطوانة) .بعد التجفيف نضع طبقتني
إضافيتني بدون التخفيف.
نظّفوا األلواح الشمسية للسخان
إذا كنتم قد صعدتم إىل السطح ،استغلوا الفرصة لفحص وضع
األلواح الشمسية للسخان لديكم .لحسن حظنا ،أيضً ا يف فصل
الشتاء يف البالد ميكننا التمتع ببعض االيام املشمسة ،وليك
نتمكن من استغاللها قدر املمكن وتوفري الكهرباء ،من املهم التأكد
من أن االلواح الشمسية للسخان نظيفة وميكنها التقاط أشعة
الشمس عىل أفضل وجه .إذا كانت االلواح متسخة ،نظفوها
بقطعة قامش رطبة .للتأكد من عمل السخان الكهربايئ كام يجب
من املفضل تشغيله ملدة حوايل ساعة يف ساعات الصباح الباكرة
والباردة قليالً .إذا مل يسخّن املاء جيدً ا او تسبب بتامس كهربايئ،
فهذا هو الوقت الستدعاء شخص متخصص ليعالج املشكلة قبل
بداية الشتاء.
تأكدوا من أن النوافذ واالبواب مغلقة بشكل محكم

النوافذ واالبواب التي ال تغلق بشكل محكم تد ِ
خل إىل البيت الهواء
والربد .افحصوا كل االبواب والنوافذ يف البيت وتأكدوا من عدم
وجود فراغات بني امللنب والحائط وبني اإلطار والزجاج .إذا وجدتم
فراغ بني اإلطار والزجاج ،تأكدوا من أن مطاط االغالق يتواجد يف
مكانه ،وإذا كان ممزقًا ،استبدلوه .إذا كان هناك فراغ بني امللنب
والحائط ،قوموا بتعبئته مبادة السيليكون أو بالصمغ االكرييل.

ابوت ،منتجة سيميالك تضع العلم تحت خدمة األهل أيضا يف شبكة االنرتنت:
موقع االنرتنت الجديد باللغة العربية لسيميالك غني مبعلومات عن فرتة الحمل وما بعد
الوالدة لالم وللطفل

ابوت ،رشكة األدوية األمريكية الكربى يف العامل ،تضع
تحت خدمة األهل العلم عرب شبكة االنرتنت وتطلق يف
هذه اآلونة موقعا جديدا ملاركة غذاء األطفال سيميالك يف
البالد .عنوان املوقع االلكرتوينwww.similacmama.co.il :
املوقع الجديد ،يعرض تشكيلة من الوسائل العلمية
الفريدة من نوعها والتي طُ ّورت بواسطة طاقم خرباء
يف سيميالك خصيصا من اجل األهل .إحدى العروض
الحديثة يف املوقع هي معلومات حول مراحل الحمل،
نصائح ،رشح بشأن الفحوصات املوىص
إجراءها خالل الحمل ،يحوي  200مقالة،
فيديوهات عن التغذية خالل الحمل وتغذية
األطفال ،باإلضافة الدوات وتحضري لوالدة
الطفل ومعلومات شاملة عن منتجات سيميالك.
رونيت دوييف ،املديرة العلمية يف ابوت،
منتجة سيميالك” نحن فخورون باطالق موقع
سيميالك يف اللغة العربية والذي يعرض أدوات
وآلة حاسبة لالمهات خالل الحمل ،معلومات عن
مراحل التطور من جيل  3سنوات”.
من بني الوسائل التي يقدمها املوقع:
تطور الطفل والجنني منذ الوالدة حتى سن 3
سنوات – معلومات حول تطور جهاز املناعة،
التطور الحريك ،التطور اإلدرايك ،التطور
الشعوري والتطور أالتصااليت.
دليل التغذية – دليل شامل يضم دليل الرضاعة،
تطور الجهاز الهضمي ،دليل تغذية مقسم وفق
فئات العمر ومقاالت حول التغذية السليمة.
حل أحجية الحفاظ – وسيلة تتيح بكبسة زر
تلقي معلومات ورشح أويل عن براز الطفل ،ما
هو الصحيح وما ال .دليل لغرفة الوالدة -الدليل
الكامل لألمهات فيام يتعلق باألغراض التي يجب
أن تأخذها معها إىل غرفة الوالدة .دليل الرجوع
للبيت بعد الوالدة -كل ما عىل االهل معرفته
من أجل استقبال الطفل الجديد يف البيت.
املوقع متاح ومناسب للقراءة لذوي االحتياجات

الخاصة وتم ترجمته يف مكتب سكتورز البستاين.
تسوق سيميالك يف العامل منذ عام  .1925وتسوق اليوم
منتجات سيميالك يف نحو  96دولة يف العامل.
ومتر كل منتجات سيميالك مبئات الفحوصات املختلفة
املتعلقة مبراقبة الجودة حتى وصولها إىل املستهلك.
عن كل سؤال يف موضوع تغذية طفلكم وللحصول عىل
العبوات يرجى التوجه ملركز” طاقم املختصني ”لسيميالك
والذي يشمل اخصائيات عىل الرقم التايل1800-65-65- :
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مجموعة مهنية للعناية بالشعر
Life by Michel Mercier
مجموعة العناية املهنية للشعر
املم ّوج (كرييل)

أطلقت شبكة األزياء النسائية  crazy lineاحتفالية مشرتيات
 SHOPPING ILوذلك عرب موقع االنرتنت التجاري الخاص
بالشبكة ،والذي يقام يف شهر ترشين الثاين من كل عام  .تعرض
وخاصة  ,منها
الشبكة من خالل هذه االحتفالية تخفيضات كربى
ّ
تخفيض بقيمة  40%عىل تشكيلة واسعة من أزياء شتاء .2018
الحملة ال تشمل قطع «الربومو» والجلد  .إضافة إىل عرض قطع
من مواسم سابقة بأسعار مغرية متل جاكيتات بـ  159.90شيكل
 ,كارديجان بـ  69.90شيكل ,بلوزات من الصوف الناعم بـ 99.90
شيكل وبناطيل «برومو» بـ  99.90شيكل .يشار إىل ان حمالت
 SHOPPING ILاالحتفالية سارية املفعول من  8اىل  11ترشين
الثاين يف موقع الشبكة االلكرتوين ،كام ان التوصيل عىل مشرتيات
االنرتنت مجاين لجميع إنحاء البالد .هذا ومن جهة أخرى تستمر
الحمالت يف كافة حوانيت " "crazy lineمنها تخفيض بقيمة
 35%عىل تشكيلة شتاء  2018تشمل اإلكسسوارات والبناطيل
وتخفيض بقيمة  30%عىل الجاكيتات ال يشمل جاكيتات الجلد.
تتميز تشكيلة الشتاء باستخدام قصات جديدة  ,بأطوال وأقمشة
جديدة مثل قامش « الاليوسل»  ,قامش الدانتيل ,قامش «البلييس»
وقامش املخمل «املحروق» وأيضا اقمشة ب ّراقة التي تلبي ذوق كل
امرأة عرصية وانيقة .من بني القطع التي سرتافق مجموعة شتاء
 2018يف  crazy lineميكن ايجاد تشكيلة متنوعة من االلوان ,
واالمناط ,الفساتني  ,التنانري والبناطيل اىل جانب االكسسوارات
الفريدة التي تالئم كل مجموعة .تشكيلة شتاء  2018متوفرة
يف جميع فروع شبكة " ”crazy lineيف البالد مبا فيها الفروع
املوجودة بالوسط العريب وعرب موقع االنرتنت الخاص بالشبكة.
./https://www.crazyline.com

مجموعة العناية املهنية بالتعاون مع ميشيل
مارسييه تتطور لتشمل الشعر املموج (كرييل)
ضمن مفهوم حديث من املستحرضات الغنية
بزيت الهيمـﭗ (كنابيس) الشائع يف صناعة
مستحرضات التجميل.
يحتوي زيت الهيمـﭗ عىل أوميغا  9،6،3والتي
تساعد عىل امتصاصه املثايل داخل الشعر
وتضفي عىل التموجات ليونة وترطيب .كام
ويحتوي هذا الزيت عىل أحامض امينية
وأحامض دهن غري مشبعة والتي متنح
التموجات املظهر الصحي واملرشق.
تتوسع املجموعة يف هذه األيام لتشمل
مستحرضات إضافية -مجموعة زيوت للشعر
وكريم ترطيب حراري ملن يستخدمون أجهزة
كهربائية للعناية بالشعر(مجفف الشعر ،جهاز
متليس الشعر وغريها) .متوفرة يف فروع سوبر
 -فارم.

للبيع
شارع لفونتين
طابق ارضي حوالي 60م
 2.5غرف حمام ومطبخ
للتفاصيل

054/4750620
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لاليجار

دار بالكبابير
شقة  ٤غرف مرممة مطلة على البحر
تشمل شرفة ومكيف
كاجلديدة
لالتصال 0505647741

الدخول
فوري
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