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نتقّدم بأعطر تهانينا القلبيّة، لمناسبة عيد 
المولد النبوّي الشريف، متمنّين للكم أعوامًا 
عديدة وأزمنةً مديدة، ملؤها الّصحّة والخير 

والّسعادة وهدأة البال.
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لن تكون قاضيا عربيا في احملكمة العليا االسرائيلية
جواد بولس 

في تاريخ 31/1/2017 أصدرت »محكمة العدل العليا 
اإلسرائيلية« قراًرا موجًزا من فقرتني قضتا عملًيا بقبول 
سكان  من  فلسطينيني  مواطنني  عشرة  به  تقدم  التماس 
بلدة سلواد الواقعة شمال شرق مدينة رام الله ومعهم رئيس 
مجلس القرية ومنظمة » يش دين« اليهودية الناشطة في 
االحتالل  حتت  الواقعني  الفلسطينيني  حقوق  عن  الدفاع 

االسرائيلي.
على  إليه  أفضتا  ما  بسبب  الفقرتان،  هاتان  تكون  قد 
الصادرة  النادرة  االيجابية  القرارات  من  الواقع،  أرض 
 1967 العام  في  أبوابها  فتحت  منذ  احملكمة  هذه  عن 
لتظلمات الفلسطينيني امللتمسني عدلها في وجه ممارسات 

قوات االحتالل اجلديد وأدوات حكمه. 
 جاء في نص الفقرة األولى من القرار ما يلي: » يلغى 
على  املصادقة  بشأن   ١٧٧٧ العسكري رقم  األمر  بهذا 
اقامة مواقع سكنية مؤقته ذات أهمية اقليمية واعفائها 
أصدره  والذي   .. الترخيص  على  احلصول  ضرورة  من 
الضفة  في  االسرائيلي  الدفاع  جيش  قوات  قائد  ووقعه 
الغربية ..« وفي الفقرة الثانية للقرار جاء ما يلي : » 
تلغى قرارات قائد اجليش ورئيس اإلدارة املدنية في الضفة 
الغربية والتي مبوجبها قرر وضع يده على أجزاء من قطع 
اقليمي  تلك األراضي من خالل مجلس  أراضي.. ومنح 

ماطه بنيامني لصالح أهالي جمعية عامونه ».
ويورام  جبران،  سليم  القاضيان  املذكور  القرار  على  وقع 
أدى رأي  ولقد  هاندل،  نيل  القاضي  وعارضه  دنتسغر، 
األغلبية إلى إلغاء تشريع عسكري وقرارات تنفيذية لو 
املباني السكنية على أراضي  لم تلغى لوضعت عشرات 

ميلكها مواطنون فلسطينيون سلواديون . 
لم يثر هذا القرار املقتضب في حينه، رغم نتائجه، ردود 
أهميته،  على  يسترع،  ولم  العربية،  األوساط  في  فعل 

كتابة واعالن  بعد  اال  »وحلفائهم  »الفسابكة  تعليقات 
مسوغاته في مطلع نوفمبر املنصرم وبعد ما صاحبها من 
والناشرين  املروجني  مصلحة  حسب  وبثت  حيكت  أخبار 

وأهدافهم.
أستطيع أن أجزم أن األكثرية الساحقة من املعلقني على 
القرار لم يقرأوا مسوغاته الكاملة والتي جاءت في حوالي 
السوابق  عشرات  من  كذلك  يتحققوا  ولم  صفحة،  املائة 
األرضية  له  وشكلت  به  ذكرت  التي  القضائية  واملراجع 
القانونية، وأعتقد أنه لو لم يكن من بني القضاة قاض 
إهتماًما،  القضية  أعاروا  املعلقون وما  اسُتنفر  ملا  عربي 
ففي املاضي سكتوا عن أقبح منها وأغفلوا اصدار مئات 
القرارات الكارثية التي بتت فيها نفس »احملكمة العليا« 
كوكيلة  عملها  من  عقود  خالل  يعرف،  ما صار  وأرست 
رئيسية ملنتجات االحتالل، بقواعد الذل والظلم  في حق 

الفلسطينيني .        
هنالك ما يبرر الغضب العربي »األخوي« على ما عزي 
كمبررات  ساقها  مواقف وأراء  من  جبران  سليم  للقاضي 
لقراره املذكور، ذلك رغم أن بعضها لم يكن دقيًقا وبعضها 
موتوًرا من نصه الكامل، فالغريزة االنسانية األولى تتوقع 
من  يخدمون  عمن  متيزه  مواقًفا  شعبك«  »أبن  يتخذ  أن 
مثبتة،  عدائية  سياسية  أيديوجليات  القضائية  مواقعهم 
مع  يتساوق  ما  إال  يردد  أاّل  منه  تنتظر  الغريزة  ونفس 
أبجديات املسميات الصحيحة، فاالحتالل جرمية وأفعاله 
بأن  تقضي  البسيط  الطبيعي  العدل  وبديهيات  كذلك، 
الفلسطيني كصاحب حق وكمظلوم ال سيما حني  يعامل 
يأتي مستنصًرا مبحكمة يخفق على رايتها العدل وصوتها 

القانون .
تابعت ما تسنى من تعقيبات على القرار واكتشفت مرة 
يكون  وقد  األسود.  بتاريخ  احملكمة  الناس  أخرى جهل 
مفيًدا للوقوف على هذا التاريخ الرجوع وقراءة مسوغات 

املعارض  القاضي  رأي  وكذلك  األغلبية  قاضيي  رأي 
قضاة  عن  الصادرة  األحكام  قواعد  لتطور  واستعراضهم 
األراضي  ملفات  عشرات  في  املتعاقبني  احملكمة  هذه 
املستشهد بها  منذ أواخر السبعينيات مثل قضية »ألون 
فقهية«  »نظريات  من  حوته  وما  اليوم  ولغاية  موريه« 
به االحتالل  وفذلكات أكادميية بررت عملًيا كل ما قام 

في ترسيخ حكمه على رقاب الفلسطينيني.
قراءة ملوجز ذلك التاريخ ال تترك للمتابع هامًشا للتخمني 
ماذا سيكون قرار القضاة في أي ملف يقع فيه التخاصم 
االسرائيليني،  املستوطينني  أو  واجليش  بني  فلسطينيني 
كاف  الفاسد  االنتاج  من  عقود  خمسة  حصاد  ومتابعة 
ليوصل القاريء كذلك إلى ما كان يجب أن يكون القرار 
»الطبيعي« في قضية أراضي سلواد احلالية؛ ولكن ما 
الذي  القاضي سليم جبران  الشارع كان عروبة  لفت نظر 
أغضب عليه معلقي شبكات التواصل اإلجتماعي سريعي 

الفوران .
في  القاضي  عروبة  ألن  رومانسي،  و  واهم  غضب   إنه 
عن  خلروجه  وال  املهني  لتميزه  ضمانة  ليست  إسرائيل 
خاصة  قاضًيا،  يصبح  فالعربي  القائمة؛  القضاء  قوالب 
بل رمبا رغًما  عروبته  بسبب  ليس  العليا،  احملكمة  في 
عنها، وهو من حلظة إنتمائه إلى »عائلة القضاة الكبيرة« 
و«مبسؤولية راشدة«  موزونة«  »بحكمة  بالتصرف  يلتزم 
قبل  من  له ولنا  املؤسساتية واضحة  احلرية  هوامش  ألن 

دخوله إلى  قصور العدل . 
لقد قلت في مقالتي السابقة أن املشكلة األخطر ستبقى 
يقرأ عشرات  اإلسرائيلي وفي وظائفه، ومن  القضاء  في 
املذكور  قراره  في  جبران  القاضي  كتبها  التي  الصفحات 
سيكتشف ذلك وسيرى كم تلوى هو في دهاليز األحكام 

السابقة وكم تاه في تعاريجها.
أخالني أنه حاول أن يقول من خالل ذلك الشرح الالفت 
عندي،  مخارج  وال  لدي  سحر  ال  وللعالم:  ولنا  لنفسه 
فلقد حللوا قبلي وأجازوا احلرام، وها هي أعينكم ترى ما 
تضمنته عشرات القضايا، فهي مثل شريط موجع، توضح 
كيف صار االحتالل حالة »مستساغة وطبيعية« وأفعاله 
قبل  كيف  كذلك،  وترينا،  مرقع،  عدل  سراويل  ألبست 
الفلسطينيون أن يكونوا مجرد مواطنني »محميني« مثل 
أصحاب  »مدنيني«  املستوطنون  أمسى  وكيف  الفراش 
قاض  من  أكثر  ليس  فأنا  احملكمة،  دخولي  قبل  حقوق 

مقيد في محكمة إسرائيلية!  
القاضي  عتبات  عند  متعلقة  ليست  القضية  أن  أعرف 
جبران، لكنني لو كنت مكانه ملا كتبت كما كتب، وهو 
لو شاء لكتب في متون القرار لغة مستلة من قواميسه 
هو، ولسمى الصباح صباحًا وقال للمعتدي كفاك، خاصة 
اخلارج  وهو  آثر،  لكنه  الديك،  في قضية واضحة كعني 
الى التقاعد، أن ينصف امللتمسني الفلسطينيني بوسطية 

معقدة ورطته مع »جده ومع جدته« على السواء.
بأعني  يتفحصه  فمن  كبيرة،  أهمية  للقرار  تبقى  هذا  مع 
بعيدة عن حرفة التنقير املوضعي والشخصي ويحس بعجز 
اذا  يسأل  أن  يضطر  املنهكة،  جبران  القاضي  مخاضات 
كان هذا هو احلال فما الفائدة من توجه الفلسطينيني إلى 
»محكمة العدل العليا االسرائيلية« ومتى سيتوقفون عن 
فعل ذلك؟  فاملشكلة كانت وما زالت مشكلة شعب ُيعّرى 
ويذل ويسلب لكنه آمن ويؤمن أن سكني قضاة أورشليم 
قد  الغزاة  عدل  سياط  وأن  »عيبال«  حجارة  من  أسلم 

تنصفهم يوًما وترحمهم  !
مشكلة  جبران  القاضي  برأيي  قرار  مجددا  كشف  لقد 
استمرار تشبث الفلسطينيني بالتوجه إلى محكمة العدل 
العليا التي لم تنصفهم وال في أي قضية أساسية اطالًقا، 
»معضالت«  من  واحدة  الوقت  ذات  في  أظهر  لكنه 

املواطنني العرب وعالقاتهم مع املؤسسات اإلسرائيلية.
على  القضاء  سلك  في  العرب  احلقوقيني  انخراط  فهل 
مجاز  أمر  هو  العليا  احملكمة  في  وخاصة  درجاته 
املتساوية  املدنية  حقوقنا  نيل  من  ومستحب ويعد ضرًبا 

مع مواطني الدولة اليهود؟  
مستقاًل  كان  مهما  العربي  القاضي  بأن  يعرف  كلنا 
ومنتمًيا لقضايا شعبه وصاحب ضمير حر سيصبح، بحكم 
املتبعة وأنظمة وسياسات صياغة  العمل  موقعه وآليات 
األحكام ومرجعياتها، مقيًدا بسقوف قد ال ترقى لتوقعاته 
ومعتقداته الشخصية السابقة أو قد تتعارض مع مواقف 
وأماني مجتمعه وقضايا شعبه، فاملواطن العربي عندما 
يصبح قاضًيا سيتصرف كإسرائيلي مستقيم وكونه عربًيا 
العالقة  أو  والتأثير  السياق  عن  خارجة  حقيقة  سيبقى 

بوظيفته.
مسوغات  يكتب  أن  جبران  القاضي  بوسع  كان  فهل 

مختلفة لقراره ؟
معظم من تعاطى مع هذه املسألة احلاسمة أغفل اإلجابه 
الذي  سالمة  سليم  والكاتب  الصحفي  باستثناء  عليها 
عاجلها بنزاهة ومهنية بارزتني في مقاله هامة له بعنوان 
التاريخي » وقال  » حتى لو  »القاضي جبران واالجناز 
جلس شخص آخر ) عربي فلسطيني( في كرسي القاضي 
جبران للنظر والبت في هذه القضية، لكان من املؤكد أنه 
سيسير في املسلك نفسه ويتوصل إلى املقوالت نفسها، 
ذلك أن املرجعية هنا هي القوانني اإلسرائيلية والتفسيرات 
القانونية القضائية امللزمة التي وضعتها احملكمة العليا 
السابق  في  اصدرتها  عديدة  حكم  قرارات  حيثيات  في 
..«  واجلديد يبقى برأيه أن هذه املرة صاغ هذه املسوغات 

قاض عربي ! 
اًذا عدنا إلى حيث بدأنا فعروبة القاضي في مسألة القرار 
تبقى  ولكنها  وزن وعالقة،  ذا  عامال  برأيي،  تكن،  لم 
واحدة من معضالت كثيرة يعيشها املواطنون العرب في 

إسرائيل وحتتاج إلى مواقف ومواجهة حقيقية.
فنحن اذا تفهمنا وطالبنا كجماهير بحق املواطن العربي 
حقنا  نسقط  اإلسرائيلي  القضاء  سلك  إلى  باالنضمام 
بالتلومي عليه واتهامه باخلروج عن طوع القبيلة، وال مبرر 
الوطنية  األمانة  بقراراته  »يخون«  كيف  مبساءلته  لدينا 
وتوقعات أبناء شعبه أن يكون قاضًيا مختلًفا، ألنه في 
قصور ذلك العدل على جميع القضاة أن يتصرفوا كأبناء 

أورشليم  ! 
وأخيرا أعرف كيف تسير األمور بني قضاة احملكمة العليا 
وقد يكون هنالك احتمال بأنه  لو لم يسوغ القاضي جبران 
قراره مثلما فعل خلسر صوت القاضي دنتسيغر وألفضى 
مستوطنة  الفلسطينيني واقامة  التماس  إلى رفض  ذلك 
»عامونا« على أراضيهم، ولكن مع هذا فلو كنت مكانه، 
وأعرف أنني لن أكون، لكتبت بحكمة ما يجب أن يبقى 
بيت حلم،  كنجمة  الشرق  التاريخ يضيء  بطن  في  بيرًقا 
وحلفرت بحنكة لي عالمة في سجل احلوادث تنطق عن 
العدل  وزيف  الظلم  على  شاهًدا  يكون  أن  إنسان رفض 

وجبروت القانون .    
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مؤمتر مركز مساواة حول املكانة القانونّية للجماهير 
العربّية سيعقد يوم 8.12.2017

ملراسل »حيفا« 

العربّي  للمجتمع  املستقبلّي  السياسّي  الّدور 
القائمة  في  الداخلية  األزمة  ظّل  في  الفلسطينّي 
سّنها  إلى  تبادر  التي  والتشريعات  املشتركة، 
اإلسرائيلي،  اليسار  في  والتحّوالت  الكنيست، 
القانونية  املكانة  مؤمتر  في  مركزّية  محاور  ستشّكل 
 8.12.2017 يوم  عقده  املقرر  العربية  للجماهير 
متضّرري  »حقوق  املؤمتر  سيتناول  كما  الناصرة.  في 
اخلّط  بني طرفي  ما  االعتداءات« وموضوع »الّتعاون 
األخضر« و«السلطات احمللية - املسؤولّيات القانونية 
واألخالقية«. ويعتبر هذا املؤمتر املنّصة القطرية الوحيدة 
بني  للّتحاور   2004 عام  منذ  ا  سنوّيً تنعقد  التي 

القانونيني والسياسيني واإلعالميني والنشطاء.
قررت  أنها  للمؤمتر  التحضيرية  اللجنة  قرار  وجاء في 
تخصيص احملور األول حول تأثير املشاركة السياسية 
والتحالفات  التشريعات  ظّل  في  العربي  للمجتمع 
»ما  سيتناول  املؤمتر  أن  اللجنة  وأضافت  املمكنة. 
املتابعة  جلنة  مع  وعالقتها  املشتركة  القائمة  به  متّر 
في  الكنيست  في  تشريعه  يتّم  جهة، وما  من  العليا 
تغيير  إلى  ستؤّدي  قوانني  من  األخيرة،  السنوات 
باستقاللية اجلهاز  الفلسطيني، واملّس  املجتمع  مكانة 
القضائي، وتعميق التوّتر بني يهودية الدولة وما تبّقى 
تأثير  مع  التعامل  سيتم  حيث  دميقراطّية«،  قيم  من 
قانون القومية وتغّير مواقف حزب العمل في موضوع 

القائمة  مع  والعالقة  اليهودية،  والدولة  االستيطان 
املشتركة وأزمة اليسار اإلسرائيلي، واقتراحات توحيد 
اجلماهير  متثل  قوائم  أو  قائمة  مع  اإلسرائيلي  اليسار 
العربية. ففي ظّل التغييرات في مواقف حزب العمل 
تعّمقت أزمة »حتالف الدولتني لشعبني« بني األحزاب 
التي متّثل اجلماهير العربية واليسار الصهيوني. وفي 
ظّل هذه التغييرات ما هي البدائل الواردة أمام املجتمع 
برملان  تأسيس  االنتخابات،  مقاطعة  الفلسطيني: 
التمّسك  الصهيوني،  اليسار  مع  التحالف  مستقل، 

بالقائمة املشتركة أو البحث عن بدائل دولّية.
»حقوق  إلى  فسيتطّرق  للمؤمتر  الثاني  احملور  أّما 
متضّرري االعتداءات«، وسيتّم فيه اخلوض في حقوق 
ضحايا العنف املجتمعّي، بغياب حتّرك جّدّي من قبل 
استخدام  إلى  التطّرق  سيتّم  كما  الدولة،  مؤّسسات 
الدعاوى التمثيلية واملدنية لردع املعتدين على الناس، 
وستبحث أيًضا قضايا حقوق النساء املعتدى عليهّن، 
والعامالت  العمل،  حوادث  ضحايا  العمال  وحقوق 

اللواتي يتّم استغاللهّن في أماكن العمل.
بني  ما  الّتعاون  قضية  فسيتناول  الثالث  احملور  أّما 
طرفي اخلّط األخضر، وسيتّم خالله التطّرق إلى السبل 
االقتصادي  التبادل  لضمان  والسياسية،  القانونية 
واملناطق  الداخل  بني  العادل  والتعليمي  والثقافي 
سيتناول  كما   .1967 عام  احملتلة  الفلسطينية 
في  الداخل  في  الفلسطيني  املجتمع  حّق  احملور  هذا 

متساوية  فرص  على  احلصول 
اجلامعات  في  التعليم،  في 
الفلسطينية واألردنية، وموضوع 
والسياحي  التجاري  التبادل 
واملنطقة  حلم  وبيت  الناصرة  بني 
أريحا. وسيتطّرق  في  الصناعية 
آلّيات  إلى  أيًضا  احملور  هذا 
بني  العشائري  الصلح  استخدام 
والنقب،  واألردّن  الضّفة  جنوب 
السياسية والقانونية  والتحّديات 
الّداخل  من  فلسطينيني  لوصول 
بالهوّية  العربي  العالم  إلى 

الفلسطينية.
تناول  سيتّم  الرابع  احملور  وفي 
القانونية  »املسؤوليات  قضّية 
السلطات  عمل  في  واألخالقية 
احملور  فلهذا  العربية«.  احمللية 
اقتراب  ظل  في  خاّصة  أهمية 

الضرورة  ومن  احمللية،  السلطات  انتخابات  موعد 
التحذير من شراء الذمم، واخلوف من سيطرة العائلية، 
والسوق السوداء واملافيا على احلكم احمللي العربي، 
حيث سيتّم التطرق إلى قضية التعيينات السياسية، 
الدعم  لتحصيل  العام  املال  استغالل  املناقصات، 
التي  الهاّمة  القرارات  من  عدد  ظل  في  االنتخابي، 

وموظفي  رؤساء  ضد  األخيرة  السنوات  في  صدرت 
في  التطرق  سيتّم  كما  البالد.  في  محلية  سلطات 
مسؤولية  إلى  املوضوع  لهذا  ستخّصص  التي  الورشة 
السلطات احمللية، عن توفير الوسائل املطلوبة لتقدمي 
سيتّم  وكذلك،  اخلاّصة.  االحتياجات  لذوي  خدمات 
بحث األفضليات التي مينحها قانون السلطات احمللية 

لتشجيع ترشيح نساء في االنتخابات املقبلة.
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ش.جهذا األسبوع
رقم الدور  174801 يشمل التحويالت.

وفقاً ألنظمة مجلس التكهنات في الرياضة . قد تطرأ تغييرات في النسب.

متوفر أيًضاأيضا بالخلوي! 
باألندرويد

الدوري االسباني الدوري االيطالي

العليا الدرجة 
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مليارد   0.5 مبلغ  إضافة  عن  التربية  وزارة  أعلنت 
الشبيبة  الال منهجي وحركات  التعليم  لدعم  شيكل 
احمللية  والسلطات  حيفا  في  الشبيبة  ومنظمات 
مبلغ  تخصيص  مت  أنه  البيان  في  وجاء  العربية. 
130 مليون شيكل لدعم املشاريع والنشاطات الال 

منهجية في املجتمع العربي، وأهّمها: مالئمة مالعب 
رياضية، فتح مراكز جماهيرية، تعيني مديري وحدات 
عدد  زيادة  العربية،   السلطات  جميع  في  شبيبة 
أبناء الشبيبة في منظمات وحركات الشبيبة، إقامة 
وبنت،  ولد  لكل  مّجانّية  دورة  جماهيرية،  مدارس 
زيادة عدد الطالب في برنامج التداخل االجتماعي، 
برامج  من  والعديد  البالد،  ملعرفة  املرشدين  وعدد 

التعليم الال منهجي.
وأبرزت الوزارة في بيانها معطيات عاّمة عن حركات 

الشبيبة والطالب:
 190 نحو  الشبيبة.  حركات  في  طالب  ألف   300

ألف طالب في منظمات الشبيبة. 130 ألف طالب 
في برامج التداخل االجتماعي. 33 ألف طالب في 
برنامج دورة مّجانية لكل ولد. مّت في املجتمع العربي 
افتتاح 42 فرعا جديدا ملنّظمات الشبيبة، و22 فرعا 
جديدا حلركات الشبيبة التي تعمل في عدد من املدن 

والبلدات العربّية، وهي:
منّظمة نحشونيم: فرع في احلّليصة في حيفا، وفي 
العام 2018 سيفتتح فرع جديد في الرملة وقلنسوة.

منّظمة كّشاف السالم: في العام 2017 مّت افتتاح 

عرعرة،  عيلوط،  طمرة،  شعب،  في  جديدة  فرق 
جلجولية، عني نقوبا، نحف. إضافة لدعم فرق عكا: 
الكّشاف األرثوذكسي واملنارة، عبلني، شفاعمرو، كفر 
كّنا، املشهد، الناصرة. حيفا: مدرسة عبد الرحمن في 
احلليصة، ومدرسة مار يوحنا اإلجنيلي. طلعة عارة، 
كفر  عرعرة،  الفحم،  أم  مصمص،  املشيرفة،  زلفة، 
األرثوذكسّي  اللد:  الطيبة.  الطيرة،   جت،  قرع، 

والقطار، تل أبيب يافا، أبو غوش. 
أما منّظمة الكّشافة الكاثوليكّية: قّدمت دعما لفرقها 
في العام 2017 في عيلبون، يافة الناصرة، عسفيا 
وصفوري. إضافة إلى فرق الكشاف في شفاعمرو، 

فسوطة، املغار، كفر كّنا، طرعان. الناصرة: العني، 
حيفا:  الناصرة.  يافة  واصف،  أم  السادس،  بولس 
الكاثوليك األولى الكرمليت. الرينة، سخنني، وادي 
ساّلمة، عبلني، ومخّطط في العام -2018 2019 

في  جديدة املكر، دير حّنا، البقيعة، وشفاعمرو.
في  جديدة  فروع  افتتاح  مّت   : الّشبيبة  حركة وسام 
سخنني، جسر الزرقاء، إكسال، شبلي، طوبا، عرابة، 
فروع  لعّدة  إضافة  دبورّية.  املكر،  جديدة  عيلبون، 
قائمة في مدن وقرى عربّية، ومن املقرر افتتاح فروع 
األسد،  دير  القدس،  في   2019-2018 العام  في 

راهط وحيفا. 

وزارة التعليم تدعم املنظمات الشبابية في 
حيفا وفي السلطات احمللية العربية

النائب عودة يخطب 
بالبرملان اإلسباني 

ويجرى لقاءات رسمية 
وشعبية في إسبانيا

ملراسل »حيفا«

أمين عودة  النائب  التقى  في زيارة سريعة إلسبانيا 
اإلعالم  وسائل  أهم  مع  املشتركة  القائمة  رئيس 
راثون  ال  صحيفة  وهي  حدة،  على  كل  اإلسبانية 
)احلقيقة( ووكالة األنباء اإلسبانية )efe( وأوروبا 
إسبانيا  إسبانيا: راديو  في  مذياعني  بريس، وأهم 
النائب  حتّدث  كما  )الكون(.  سير  احلكومي وقناة 
عشرين عضو  اإلسباني، والتقى  البرملان  في  عودة 
برملان مؤيًدا حلقوق الشعب الفلسطيني. وِفي املساء 
استضاف البيت العربي النائب عودة في لقاء مفتوح 

ضّم إسبان وفلسطينيني.
نتنياهو  حكومة  ممارسات  عودة  النائب  وأوضح 
حكومة  تريده  الذي  القومية،  قانون  عند  متوقًفا 
كل  ُتفّسر  وأن  األعلى،  القانون  يكون  أن  اليمني 
القوانني وفقه! وأن تكون اللغة العربية ذات »مكانة 
خاصة« بدال من رسمية، وهو يخصص أماكن سكن 
التمييز أّكد  إبراز أبعاد  لليهود فقط. وإلى جانب 
هذه  حتّدي  على  مصّرون  العرب  املواطنني  أن  عودة 

السياسة وخوض غمار العمل السياسي بشجاعة.
أن  خاصة  االحتالل.  قضايا  عند  عودة  وتوقف 
الشعب  مع  العاملي  التضامن  يوم  نوفمبر   29 يوم 
العام  والرأي  البرملان  أعضاء  داعًيا  الفلسطيني، 

اإلسباني إلى االعتراف بدولة فلسطني.



شبيبة كفر قاسم - بطل الدرجة القطرية 2016
يتدربـون في ملعـب أقيم بـمساهمة التـوتو

التوتو يستثمر اليوم في أبطال الغد!

نحن في التوتو نؤمن بأن جيل اليوم تكمن فيه القدرات ليكون بطل الغد. 
لذلك، نحن نستثمر كل سنة أكثر من 500 مليون ش.ج  في تطوير مشاريع، 
تأهيل مدربني، إنشاء مالعب، قاعات، منشآت، بنى حتتية  وأجهزة رياضية.
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الرعوي  املجلس  في  الثقافية  اللجنة  استضافت 
لكنيسة مار إلياس البروفيسور إدوار أبي نادر، في 
محاضرة حول »سيرة ذاتية، مساهمة نصف قرن في 
تطوير عالج القلب«. وقال البروفيسور أبي نادر إنه 
ال يستطيع إجمال سيرته الطويلة بغضون دقائق، لكن 
اجتازها منذ  التي  إلى بعض احملطات  ميكن اإلشارة 

تخّرجه من دبلن في إيرلندا عام 65 وحتى اليوم. 
على  اإلضاءات  بعض  نادر  أبي  البروفيسور  وألقى 
العمليات اجلراحية الرائدة التي استحدثها في مجال 
لدقات  منّظم  وتركيب  القلب،  وعالجات  القسطرة 

هذا  في  املستحدثة  الطبية  الفحوص  القلب، وإجراء 
مرضى  على  أجراها  التي  األبحاث  وكذلك  املجال، 
القلب، وخاصة أثناء وجودهم في منطقة البحر امليت، 

كمنطقة منخفضة. 
ونّوه البروفيسور أبي نادر إلى أنه استحدث كثيرا من 
قسم  للقلب، وافتتح  املسحية والصوتية  الفحوصات 
القلب في مستشفى روتشيلد )بني تسيون(، وأجرى 
من  األم، وغيرها  بطن  في  ألجنة  القسطرة  عمليات 
اإلجنازات العلمية والطّبية الكثيرة التي كان هو أول 

من قام بها في حيفا والشمال.       

ملراسل »حيفا«

طالب النائب عيساوي فريج للمرة الثانية، واملرة األولى 
استاد  على  العربية  اللغة  إضافة  عامني،  قبل  كانت 
سامي عوفر الرياضي في حيفا، فجاء رد البلدية: »إن 

البلدية تعمل وفق االتفاق مع املتبرع«.
وعّقب على هذا الرد بالقول: »بلدية حيفا التي تنادي 
بأنها  والداني،  القاصي  عرفها  مدينة  في  بالتعايش 
منوذج للحياة املشتركة بني اليهود والعرب، تصفع أوال 
السكان العرب الذين ميّثلون أكثر من %10 من سكان 
احليفاوية  القدم  كرة  مبشّجعي  تستهتر  املدينة، وثانيًا 

من العرب وهم كثر«.
بوابة  عوفر  سامي  »استاد  يقول:  فريج  النائب  وتابع 
حيفا اجلنوبية ويستقبل فرقا رياضية من خارج البالد 
أيضًا، وكان األجدر ببلدية حيفا ورئيسها يونا ياهف 
العربية  اللغة  أخرى، وإضافة  مرة  الطلب  يدرسوا  أن 
العرب  بني  احلقيقية  املشتركة  احلياة  نقل  يتم  حتى 

واليهود في املدينة«.
وكان النائب عيساوي فريج قد طالب بذلك قبل أكثر 
احليفاوي  األعمال  رجل  أن  إلى  ويشار  عامني،  من 

املعروف سامي عوفر قد توفي عام 2011.

ملاذا ترفض بلدية حيفا إضافة اللغة العربية 

عىل استاد سامي عوفر؟

النائب عيساوي فريج طالب بإضافة اللغة 
العربية والبلدية ترد بأن املتبرع )املتوفي( 

لم يطلب الكتابة بالعربية!

املجلس الرعوي لكنيسة مار إلياس 
يستضيف البروفيسور أبي نادر
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القطرّي،  الّطرق  على  احلذر  أسبوع  فعالّيات  ضمن 
حتت  قّمة  يوم  اإليطالّية  االبتدائّية  املدرسة  نّظمت 
شعار »نتعّهد إدارة، ومعّلمون وطاّلب أّننا لن نترك 
عنها...”.  مسؤولون  نحن  القدر  أيدي  بني  حياتنا 
افتتحت، خالل طابور الّصباح، مديرة املدرسة راغدة 
داود واملربّية حياة فران مرّكزة احلذر على الّطرق في 
الّطالب  ألقى  ثّم  املوضوع.  عن  بكلمات  املدرسة، 
رامي شقير رئيس مجلس الّطاّلب كلمًة في موضوع 
احلذر، ثم قام ممّثل عن كّل صف من الّصفوف األولى 
في  وتعليقه  احلذر  عن  قول  بتقدمي  الّسادسة  حّتى 
نطاق شعار اليوم. كما قام طاّلب صفوف الّسادس 
احلذر  منهاج  ضمن  عمل وفعالّيات  أوراق  بتجهيز 
قاموا  مالئمة  عارضات  إلى  إضافًة  الّطرق،  على 
اخلامس،  حّتى  األّول  من  نيا  الدُّ للّصفوف  بعرضها 
وقّدموا شروًحا وفعالّيات حول قوانني الّسير واألمان 

على الّطرق. كما تطّرق الّطاّلب ملمر املشاة والّطرق 
الّصحيحة الجتيازه، وحلزام األمان وأهّمّيته، وقوانني 
نكون  أن  أهمّية  وإلى  بها  الّتقّيد  وضرورة  الّسير 
األمر  كان  إذا  محّقني،  الّشارع وليس  على  حكماء 

يشّكل خطًرا على حياتنا.
فقد  الّصفوف،  ألبواب  الطالب  تزيني  جانب  وإلى 
واملعّلمني،  الّطاّلب  إعجاب  الفعالّيات  هذه  القت 
وأضافت أجواء من الفرح والّسعادة لهذا اليوم. وفي 
ختام اليوم مت توزيع قّبعات لصفوف االول )أ+ ب( 
االبتدائّية.  املدرسة  طاّلب  جلميع  مفاتيح  وعاّلقة 
الّشكر والّتقدير  داود  املدرسة راغدة  مديرة  وقدمت 
لكّل من شارك في إجناح هذا اليوم، احلافل املمّيز، 
خاّصًة مرّكزة احلذر على الّطرق في املدرسة، واملربّية 
رلى فرحات مرّكزة الّتربية االجتماعّية، وكّل الّطاقم 

الّتربوّي على املشاركة في إجناح هذا اليوم.

ملراسل »حيفا«

املّلي  للمجلس  التابعة  النشاطات  جلنة  دعت 
ثقافية  ندوة  إلى  حيفا  في  األرثوذكسي  الوطني 
احلياة  سيرورة  في  األهل  دور  مبوضوع   تربوية، 
املدرسية، قّدمتها األخصائية في القيادة التربوية 
املرّبية أميرة حايني غرّيب. وتوّلى عرافة األمسية 
الذي رّحب  مويس،  كميل  احملامي  اللجنة  عضو 
باحلضور وقال: »إن هذه األمسية الثقافية التربوية 
النشاطات  جلنة  فعاليات  ضمن  تأتي  املميزة 
األرثوذكسي،  الوطني  امللي  للمجلس  التابعة 
ويرأسها األخ هنري خوري، والتي دأبت على إثراء 
حياتية  مجاالت  في  قّيمة  مبحاضرات  اجلمهور 
وتربوية مختلفة. واختيارنا حملاضرة اليوم من أجل 
أن نطرح موضوعا هاًما ونلقي الضوء على أمور 
احللول وطرق  إلى  ونحتاج  حياتنا،  في  نواجهها 
العالج. خاصة أن نتائج البحوث التربوية احلديثة 
ضرورية، وتدعو ملشاركة األهل في العمل املدرسي 
والتربوي، ملا في هذه املشاركة من تأثير إيجابي 
في  املشاركة  العناصر  على  الطالب وكذلك  على 

العملية التعليمية.
وأكدت املربية حايني في محاضرتها إلى أن سياسة 
األبواب املغلقة في املدارس، التي استثنت وهّمشت 
في حينه دور أولياء أمور الطالب، ومشاركتهم في 
العملية التعليمية، قد وّلت وانتهت. وإن مشاركة 
األهل في العمل املدرسي هي ظاهرة اجتماعية آخذة 
باالزدياد والتوسع لتشمل مجاالت عديدة. فبعد 
معاجلة وتقومي  على  األهل  مشاركة  اقتصرت  أن 
سلوكيات األبناء، أصبحت مشاركتهم تعتبر قيمة 
سياسة  حتديد  مّت  املنطلق  هذا  هامة، ومن  تربوية 
األهل  مشاركة  إلى  تدعو  التي  املعارف،  وزارة 
حيث »يرى جهاز التعليم بأولياء األمور كشركاء 

حقيقيني للمدارس في العملية التعليمية«.
مشاركة  أن  إلى  غريب  حايني  املربية  وأشارت 
األهل تسهم في خلق مناخ إيجابي في املدرسة، 
الشعور  من  تعّزز  تعاونية،  إنسانية  وعالقات 
الالزم  الدعم  لتقدمي  والعمل  واالنتماء  بااللتزام 

لنجاح املسيرة التعليمية. 
 

ملراسل »حيفا«

حفال  الليلة  هذه  للموسيقى  الكرمل  جمعية  تقيم 
وصورة«  نغم  »كونسيرت  العنوان  يحمل  موسيقيا 
وذلك في كنيسة مار يوحنا اإلجنيلي. ويتضمن احلفل 
معزوفات موسيقية عاملية، حيث يعزف هانس دوميير 
كنيسة  في  األورغن  آلة  على  العاملي  األورغ  عازف 
كنائس حيفا.  األقدم في  اآللة هي  يوحنا، وهذه  مار 
الكالرنيت  آلتي  على  جبريئيلي  عيريت  تعزف  كما 

والساكسفون. أما الفرقة املوسيقية »الكرمل« ستقدم 
معزوفات متنّوعة بقيادة األستاذ ألبير بالن. ومن جهة 
أخرى ستقّدم أمل بشارة عبّود مجموعة من األغاني. 
الكليغرافيا  فن  في  للوحات  زيارة  احلفل  ويتضمن 
مجموعة  سيعرض  حيث  ضو،  كميل  العاملي  للفنان 
في  منها  بعض  في  التي شارك  لوحاته،  من  مختارة 
فإبداع  اآلخر  البعض  وأما  وعاملية،  محلية  معارض 

حديث. 

أسبوع احلذر على الّطرق في 
املدرسة االيطالّية حيفا

جمعّية الكرمل املوسيقية تقيم حفال 
موسيقيا ومعرضا للفنان كميل ضو

دور األهل في سيرورة احلياة املدرسية 
– محاضرة للمربية أميرة حايني غرّيب

 ملراسل “حيفا”

لوزارة الصحة أن طوارئ  جاء في استطالع أخير 
جمهور  استحسان  من  نسبة  بأكبر  حظي  رمبام 
مستشفيات  في  الطوارئ  غرف  بني  املتعاجلني 
في  االستطالع  هذا  الوزارة  أجرت  وقد  البالد. 
أوساط 11 ألف شخص تعاجلوا في غرف الطوارئ 
وتبنّي  مستشفى.  وعشرين  خلمسة  البالد،  في 
ارتفاع  طرأ   2015 عام  منذ  أنه  االستطالع  في 

 .16% بنسبة  املتعاجلني  مع  التعامل  في حتسني 
ومن األمور التي مّت فحصها في االستطالع كان 
وتقدمي  أمينة،  أيٍد  بني  بأنهم  املتعاجلني  شعور 
وأوقات  الطبي،  الفريق  من  الالزمة  التوضيحات 
االنتظار، وحسن املعاملة وغيرها. وفي هذا املجال 
لرمبام،  احملاذي  لألطفال  روت  مستشفى  لقي 

استحسان %88 من جمهور املتعاجلني. 
  

وزارة الصحة: طوارىء رمبام حظي بأكبر 
نسبة من استحسان جمهور املتعاجلني
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ُملِوثَة لسيارات  الدخول  ممنوع  حيفا  ي 
�ف  Google-بجوجل ابحثوا  او 

    avirnaki.yefenof.co.il    *2491 لمعلومات إضافية

 وزارة حماية البيئة تمنحكم
ي الكراجات المختارة

ة محددة �ف الدعم %50 لف�ت
كيب ي منطقة حيفا فقط – سارعوا لل�ت

 �ف
ي أنحاء البالد(

ي الكراجات المخّولة �ف
كيب بدون دعم �ف )يمكن ال�ت

ابتداء من 1.2.18 سيبا�ش بتنفيذ القانون وستفرض غرامات

ثة إىل حيفا" بقيادة وزارة حماية البيئة،  وع "ممنوع دخول السيارات الملوِّ م�ش
كة يافيه نوف، يهدف إىل الحد من تلّوث الهواء  بلدية حيفا ومساعدة �ش

اير 2018  المنبعث من السيارات، ويؤثر عىل سكان حيفا والمارّة. ابتداء من ف�ب
سيسمح بدخول سيارات الديزل فوق 3.5 طن عيار 4 يورو وفوق. يطلب من 

السيارات بعيار يورو أقل تركيب فل�ت للحد من تلّوث الهواء.
ثة إىل حيفا" ي جوجل "ممنوع دخول السيارات الملوِّ

 ابحثوا �ف
كيب فل�ت بالسيارة رتّبوا موعدا ل�ت

اير 2018 ابتداء من ف�ب
ثة فوق 3.5 طن  سيارات الديزل الملوِّ

تدخل حيفا مع فل�ت فقط

איזור אוויר נקי - אסורה הכניסה לרכבים מזהמים
* המעבר במנהרות הכרמל מותר לכל כלי הרכב

ملراسل »حيفا«

عرض كل من وزير املالية موشيه كحلون ووزير الصحة 
يعقوب ليتسمان ورئيس الهستدروت آفي نيسانكورن 
ونائب وزير املالية يتسحاق كوهني، اخلّطة التمريضية 
القومية اجلديدة في مطلع هذا األسبوعن والتي ستوّسع 
السّن ولعائالتهم،  لكبار  ستقّدم  التي  اخلدمات  سّلة 
اخلّطة  هذه  عاّمة،  املجتمع  في  أو  املنزل  في  سواء 
الذي  الدخل  وتزيد  البيروقراطي  العبء  تخّفف  التي 
يتلقاه هؤالء. وسيتّم املصادقة على هذه اخلّطة خالل 
شهر  في  املتوقعة  االقتصادية  اخلّطة  على  التصويت 
بشكل  تطبيقها  وسيتم   ،2018 أول  كانون  يناير/ 

تدريجي ابتداًء من السنة القادمة. 
ومن أهم بنود اخلطة التمريضية القومية:

إضافة ساعات مساعدة لكبار السن في املنزل مجانا، 
بزيادة تقدر بنسبة %40 في عدد ساعات املساعدة، 
أوضاع  من  يعانون  الذين  للمسنني،  سترصد  التي 
صحّية صعبة. وستبلغ قيمة مخصصات التأمني التي 

سيتلقاها هؤالء 5 آالف شيكل في الشهر. 
التمريضي  التأمني  ملخّصصات  جديدة  حزمة  إضافة 
للمسنني، الذين يتمّتعون بقدرات وظيفية عالية بقيمة 

1000 شيكل شهريا ملدخولهم. 

األدوية  سّلة  ضمن  السّن  لكبار  األسنان  عالج  شمل 
لتخفيف العبء املادي، املكِلف للعالجات الطّبية، عن 

كاهل شريحة املسّنني وكبار السّن في البالد.
املتعلقة  باألمور  املرضى  صناديق  مشاركة  توسيع 
والصحية،  التمريضية  اخلدمات  ناحية  من  باملسّنني 
خطط  بناء  خالل  من  املنزل،  في  لهم  ستقدم  التي 
وممرضني  أطباء  بإشراف  للمسنني،  ومساعدة  عالجية 
يصلون إلى منزل املسن، وتسخير التكنولوجيا احلديثة 

واملتطورة لهذا الغرض.  
بناء آلية جديدة إلعادة التأهيل للمسّنني في املجتمع، 
إعادة  آليات  بإتباع  املرضى  صناديق  ستقوم  حيث 
احلياة،  جودة  حتسني  أجل  من  املجتمع،  في  تأهيل 
متوسط  وإطالة  للمسّنني  الصحي  التدهور  وتأخير 

العمر لديهم. 
بتعبئة  واختصارها  البيروقراطية  املعامالت  تقليص 
استمارة واحدة فقط، من قبل كبار السّن على أن ال يخضع 
تشخيص واحدة.  عملية  من  ألكثر  السن  في  املتقّدم 
ملحوظ،  بشكل  االجتماعية  اخلدمات  زيادة وحتسني 
لصالح  اجتماعية  خدماتية  برامج  تطوير  طريق  عن 
املسّنني وكبار السّن، ومن هم بحاجة لرعاية متريضّية، 
املجتمع،  في  ومشاركتهم  تداخلهم  زيادة  بهدف 

وبالتالي حتسني مستوى احلياة لديهم.
مبساعدة  يقوم  مهني«  عالجي  »منسق  بـ  االستعانة 
وبناء  احلقوق،  كافة  حتصيل  في  وعائلته  املسّن 
لرعاية  بحاجة  هو  ملن  أو  له  شخصية  مساعدة  خّطة 
متريضية، على أن تكون هذه اخلطة مبثابة العنوان لكافة 

احتياجات املسن. 
إلغاء مشاركة أبناء عائالت كبار السن فيما يسمى 

بـ«الرعاية التمريضية«
اجلماعية  التأمينات  ضمن  للمؤّمنني  املجال  إتاحة 
من جيل 60 االنضمام لتأمني صندوق املرضى، دون 
تصفيات« ودون  »فترة  يسمى  مبا  الجتيازهم  احلاجة 

احلاجة ما يسمى بعملية »لالكتتاب«.
السن  لكبار  واملساعدات  املساعدين  أجور  زيادة 
متريضية  لرعاية  بحاجة  هم  الذين  املواطنني  ولشريحة 

وتشجيع انخراط عمال جدد بهذا املجال.
ومع اإلعالن عن هذه اخلطة عّقب وزير املالية موشيه 

تعتبر  التمريضي  التأمني  أزمة  »إن  قائال:  كحلون 
إحدى التحّديات األكبر التي واجهتها كوزير للمالية. 
وكسائر األزمات التي عاجلناها في السابق، ها نحن 
من  سنوات  بعد  األزمة  هذه  معاجلة  أجل  من  نتقّدم 
اإلهمال الصارخ. لقد وضعنا نصب أعيننا وعدًا وهو 
عدم إبقاء مسّن واحد وأي مواطن دون تغطية ضمن 
اجلديدة  اخلّطة  توفره  ما  وهذا  التمريضي«.  التأمني 
التمريضية احلكومية، التي تصل ميزانيتها إلى أكثر 
تعطي رسالة واضحة  اخلطة  هذه  شيكل.  مليارد  من 
عميقا  يدها  تدخل  الدولة  أن  حيث  املواطنني،  لكافة 
نحن  مواطنيها.  جتاه  املسؤولية  وتأخذ  اجليب  داخل 
األخيرة  األشهر  في  جًدا.  قوي، وقوي  اقتصاد  لدينا 
كيفية  حول  النقاشات  من  العديد  إلى  استمعت 
أقول  أنا  وها  االقتصادي،  االزدهار  بثمار  التصرف 
لكم بثقة كاملة، إنه ال توجد إمكانية أفضل من هذه 
في استثمار هذه امليزانيات لصالح كبار السن، إذ أن 
هذه اخلطة تعطي شبكة أمان حكومية، ألهلنا وألوالدنا 

ولكافة املستضعفني في املجتمع. 
تعقيبه  في  فقال  ليتسمان  يعقوب  الصحة  وزير  أما 
لشريحة  قومية  بشرى  يعتبرها  إنه  اخلّطة،  هذه  على 
خّطة  عن  »نتحدث  البالد، وأضاف:  في  السن  كبار 
هم  ومن  املسّنني  لصالح  اجتماعي  إلصالح  تاريخية 
حيث  إسرائيل.  في  املواطنني  لرعاية، ولكافة  بحاجة 
سيستحقون التأمني الواسع خلدمات التمريض العاّمة 
احلكومية. أبارك جهود رئيس احلكومة نتنياهو لدعمه 
املالية موشيه  أقّدر كثيرا مجهود وزير  وتأييده، كما 
كحلون على جتّنده لصالح املواطنني في البالد عامة، 
واملساعدة  للرعاية  واحملتاجني  واملسّنني  السّن  وكبار 
التمريضية. هذه ثورة اجتماعية نقودها بحزٍم ومواظبة 
املجال  تغيير جهازي كامل في  بهدف  طيلة سنوات، 
وشريحة  عائالتهم  وأبناء  املسنني  لصالح  التمريضي 

احملتاجني لرعاية«. 
عقب  فقال  نيسانكورن  آفي  الهستدروت  أما رئيس 
عرض هذه اخلطة، مشيرا إلى أنها حتمل بشرى سارة. 
وأضاف: »نحن نستكمل من خالل هذه اخلّطة خطوة 
هاّمة تغّير وجه الدولة بأكملها في املجال التمريضي. 
لصالح  جتندا  يعتبر  احلكومي  التمريضي  التامني  إن 
اإلنسان، الذي هو بحاجة لرعاية، سواء في منزله وفي 
بالتغطية  الزيادة  جانب  فإلى  املجتمع.  مرافق  سائر 
أيضا  اخلّطة  تتضمن  للرعاية،  للمحتاجني  املالية 
وتخفيف  البيروقراطية،  للمعامالت  ملحوظا  تقليصا 
احلمل الثقيل الذي كان ملقى على كاهل أبناء عائالت 
املسنني، وكبار السن ومن هم بحاجة للرعاية، إضافة إلى 
توسيع سّلة األدوية وتوسيع دائرة املستحقني للرعاية، 
في دور ومؤسسات الرعاية والعجزة«. وأضاف قائال: 
حيث  البالد،  في  للواقع  حقيقي  تغيير  هنا  »يوجد 
األجور  معدل  لألجور ودفع  األدنى  احلّد  بزيادة  بدأنا 
مخصصات  في  بزيادة  املسيرة  وواصلنا  لألعلى، 
مع  املسيرة  نستكمل  نحن  وهنا  اإلعاقة،  أصحاب 
شريحة من هم بحاجة للرعاية التمريضية في البالد. 
إن شعار احلملة اإلعالنية التي أطلقتها الهستدروت 
»ال  كانت  التمريضي  التامني  أجل  من  النضال  في 
تتركني«، وها نحن اليوم نحقق هذه الغاية. من هنا 
أعّبر عن شكري وامتناني لوزير املالية موشيه كحلون 
املجتمع،  أنه وزير يعمل لصالح  أثبت مجددا  والذي 
ونائبه  ليتسمان،  يعقوب  الصحة  وزير  أشكر  كما 
شمولي  إيتسيك  الكنيست  كوهني وعضوي  يتسحاق 
ويوآف كيش اللذين جتندا من أجل دعم هذه اخلّطة«.

عرض الخطّة الجديدة للتأمني التمرييض

وزير املالية كحلون: »اخلّطة اجلديدة ستصل 
ميزانيتها ألكثر من مليارد شيكل، ستستثمر لصالح 

املسنني واحملتاجني لرعاية متريضية«







اذا انت من عشاق بذر البطيخ: 
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ب���ذر بطي���خ أبي���ض م���ن نخل���ة!

جديد لعشاق بذر البطيخ!
بذر بطيخ أبيض نخلة.
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للثقافة  األفق  مؤسسة  عقدت 
جبهة  مع  بالتعاون  والفنون 
أمسية  الدميقراطية  شفاعمرو 
“نوم  كتاب  حول  ثقافية 
األخير  اإلصدار  الغزالن”، 
طه،مساء  علي  محمد  للكاتب 
في   2017/11/23 اخلميس 
شفاعمرو.  عمال  مجلس  قاعة 
موسى  املربي  األمسية  افتتح 
عرافتها،  وتولى  الصغير 

فرّحب باحلضور قائاًل :”نحتفل هذا املساء بأديب 
امليعاري وعبق  الزعتر  فلسطيني تفوح منه رائحة 
امليرامية واحلنني الى ماٍض لم يبق منه إال حجارة 
موسى  وأشاد  الصّبار”.   ونبات  املهّدمة  قرانا 
بأهمية عقد مثل هذه األمسية قائاًل :”  الصغير 
حضوركم معنا هذا املساء يؤّكد أنه ال يزال هنالك 

مكان للفكر والثقافة واألدب والفن”. 
مدير  شليوط،  عفيف  والفنان  الكاتب  حتّدث  ثّم 
بكتابات  مشيًدا  للثقافة والفنون،  األفق  مؤسسة 
املسرحية،  النصوص  مجال  في  طه  علي  محمد 
مفتوح”،  “إضراب  مثل  بعضها  عند  متوقًفا 
الى  أخته”، ودعا محمد علي طه  أخو  و”شوفير 
االستمرار في الكتابة للمسرح، نظًرا حلاجة مسرحنا 
احمللي الى نصوص مسرحية تعكس واقعنا. كما 
تناول وضع احلركة الثقافية في شفاعمرو، متناواًل 
املجال،  هذا  في  األفق ودورها  مؤسسة  إسهامات 

داعًيا الى حتييد النشاط الثقافي عن الصراعات 
احلزبية والفئوية.    

بركة، رئيس جلنة  السابق محمد  النائب  قّدم  كما 
“نوم  كتاب  خاللها  تناول  أدبية  مداخلة  املتابعة 
ومستعرًضا  املواقف  بعض  لدى  متوقًفا  الغزالن” 
محطات هامة وبارزة في الكتاب، وأخذ يستذكر 
بأسلوب  الكتاب  في  وردت  التي  األحداث  بعض 

أدبي بامتياز.  
به  احملتفى  الكاتب  مع  بحوار  األمسية  أختتمت 
تلحمي  أسعد  اإلعالمي  حاوره  طه،  علي  محمد 
حول مسيرته األدبية وعالقاته املتشعبة مع األدباء 
محمد  الكاتب  خالله  حتدث  السياسيني،  والقادة 
اجلمهور  شارك  حيث  الشّيق  بأسلوبه  طه  علي 
بذكرياته وحكاياته التي تفوح منها رائحة الزعتر 
وعطر الليمون. من اجلدير بالذكر أن الفنان محمود 

ا راقًيا. صبح قام بإخراج األمسية إخراًجا فنّيً

شفاعمرو حتتفي باإلصدار اجلديد للكاتب كيف هربُت من كندا قبل أن يسرقني سحرها
محمد علي طه  بقلم: عفيف شليوط

“ساخر  صحيفة  مؤخًرا  نرشت 

العربية  باللغة  تصدر  التي  سبيل” 

زاوية  يف  األسبوع  هذا  كندا  يف 

“عابر سبيل” مقااًل للكاتب عفيف 

نعيد  لكندا،  زيارته  حول  شليوط، 

نرشه يف صحيفة “حيفا” 

قمُت بزيارة العديد من الدول في العالم، الواليات 
تشيكوسلوفاكيا،  تركيا،  بريطانيا،  املتحدة، 
األردن،  مصر،  رومانيا،  أوكرانيا،  إيطاليا، 
من  العديد  والعديد  النمسا  مالطا،  اليونان، 
أشعر  جعلتني  لكندا  زيارتي  ولكن  العالم،  دول 

بإحساس لم أشعر به بأّية دولة من تلك الدول. 
ومساحاتها  البالد  جغرافية  عن  أحتدث  ال  وهنا 
عن  وال  الساحرة،  طبيعتها  عن  وال  الشاسعة، 
عن  وال  والعظمى،  الكبرى  اخلمس  البحيرات 
هذا  عن  أحتّدث  إمّنا  املذهلة،  نياجارا  شالالت 
التناغم بني الثقافات املتعددة، وعن حماية التراث 
الثقافي لسكان كندا بتنوعه، بل  شعرُت بافتخار 
كل فئة بلغتها وتراثها ودينها وعاداتها وتقاليدها.   
منذ دخلت مدينة مسيساجا، شعرت بدفء املكان 
األّول  اليوم  ففي  املنخفضة،  احلرارة  درجة  رغم 
ألختصر  وناسي،  أهلي  بني  أني  شعرُت  إلقامتي 
اجلالية  أبناء  مع  لقاءاتي  خالل  من  املسافات 
الفلسطينية الذين استقبلونا بحفاوة لم أشهد مثياًل 

لها في مكان آخر. 

هنا، في كندا، 
تقاطر أحّبة لنا 
من  نعرفهم  لم 
ولكني  قبل، 

أحسسُت 
وكأني 

منذ  أعرفهم 
طويل،  زمن 
يلتقون  كانوا 
ويدعونا  بنا 
مبحبة  لزيارتهم 

عن  بعيًدا  بصدق  ووطنه،  ببلده  املتّيم  العاشق 
الرسميات واملجامالت. 

حتدثت معهم عن ظروف املعيشة وخالل اجاباتهم 
شعرُت كم هم مندمجون في املجتمع الكندي، بل 
هنا،  العيش  مبتعة  بالتغني  النخاع  حتى  غارقون 
في كندا، فتذكرت كلمات أغنية الفنانة األسطورة 
صغير  “بيت  أرددها،  وأخذُت  كندا،  عن  فيروز 
بكندا ما بيعرف طريقه حدا، قرميده مغطى بالثلج 
بترتاح  بتغط  كتير  وعصافير  شجر  املرج،  وكل 
وبتطير، عقرميد بيتي الصغير بكندا”. ففرحُت من 
أجلهم، وقلقُت عليهم، هل سحرتهم كندا الى هذا 
احلد، فأصبح الوطن مجّرد ذكريات؟ هل سرقتهم 

كندا وسرقت أحالمهم وحنينهم الى املاضي؟ 
رغم أني أقمُت في كندا عشرة أّيام فقط، إال أني 
شعرُت مبا يشعرون، وأخذ سحر كندا يغزوني في 
األعماق، فخفُت أن يحصل لي ما حصل للكنديني 
العرب، فشددُت الرحال وأسرعت الى العودة حليفا 

قبل أن تسرقني كندا كما سرقتهم.

Tel:048555901 | Fax:048552772
Email:mosawa@rannet.com | www.mossawa.org

facebook: The Mossawa Centerمركز مساواة 

مركز مساواة
Mossawa Center

مؤتمر المكانة القانونّية
للجماهير العربّية � إسرائيل

8/12/2017
فندق ليجاسي، الناصرة

Conference on the Legal Status
of the Arab Community

9:00-9:30 إستقبال وتسجيل 
9:30-10:30 جلسة إفتتاحية 

السيد جعفر فرح - مدير مركز مساواة
السيد محمد بركة - رئيس لجنة املتابعة

10:30-12:30  الجلسة املركزية 
المشاركة السياسية في ظل 

التشريعات والتحالفات الممكنة
السيدة نيڤني أبو رحمون - عضو مكتب سيايس للتجمع 

الوطني الديمقراطي

السيد رشف حسان
د. نهاد عيل

املحامي أمري فاخوري
د. منصور عباس - نائب رئيس الحركة اإلسالمية

عضو الكنيست جمعة الزبارقة - القائمة املشرتكة
عضو الكنيست د. أحمد طيبي - القائمة املشرتكة

12:30-12:45 إسرتاحة قهوة  
 

12:45-14:30 ثالث حلقات حوارية بالتوازي
حقوق متضرري االعتداءات

إدارة الجلسة: اإلعالمية خلود مصالحة
السيدة سماح ساليمة - مؤسسة جمعية «نعم» نساء 

عربيات يف املركز

املحامية شذا عامر - جمعية حقوق املواطن
املحامي البري نحاس

املحامية غدير ابو نقوال - جمعية صوت العامل
املحامي عامي هولندر
املحامي خالد تيتي

املحامية بشائر فاهوم جيويس

التعاون ما بين طرفي الخط االخضر
إدارة الجلسة: إقبال دحلة

د. صربي صيدم - معايل وزير الرتبية والتعليم الفلسطيني
السيد تاكادا كاتسونوبو - مستشار الشؤون السياسية يف 

سفارة اليابان

السيد نرص عطياني - املدير العام لرشكة جايبكو
السيدة تومومي هرياتا - مكتب جايكا الفلسطيني

السيد وليد العفيفي - رجل اعمال 
السيد خليل أبو ربيعة - باحث ومحارض جامعة بن جوريون

السلطات المحلية - المسؤوليات 
القانونية واألخالقية
إدارة الجلسة: د. رنـا زهـر

املحامي لؤي زريق
هناء شالعطة - ناشطة إجتماعية

املحامي أحمد غزاوي  
املحامية نورين ناشف - قائمة باعمال رئيس نقابة 

املحامني، املثلث
املحامي إيهاب عراقي- ماجستري قانون الدستوري واإلداري
املحامي تميم عبد الحليم- مستشار قانوني للسلطات املحلية

14:30-15:30 وجبة غداء 
15:30-16:00 تلخيص



يعقوب شاهين
1199//1122/22000177

أمير دندن
2221//1222/22000177

طوني قّطان
220///11222///220001177

محمد عّساف
222///112222///220001177

أيـام ميالدية في الناصرة 

ةيةبرعاية منفذ البرنامج
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املوسوم باسم »طريق  الترويجّي  املتنّبي  تصّدر فيلم 
الزرقاء  االجتماعّي  التواصل  صفحات  السعادة«، 
هذا  يأتي  االنستغرام.  الصور  وموقع  الفيسبوكّية 
الترويجّية  األفالم  مسابقة  ضمن  الترويجّي  الفيلم 
 Ischool باسم  املدينة  في  احلكومّية  للمدارس 
الطاّلب  دمج  بهدف  ذلك  حيفا،  بلدية  وبرعاية 
بالعملّية التسويقّية-الترويجّية للمدارس في سبيل 
في  الصّف  ووحدة  الطاقات  حشد  االنتماء،  تعزيز 
الطواقم  بإخضاع  البلدّية  قامت  املختلفة.  املدارس 
حتضيرّية  لدورة  احليفاوّية  املدارس  من  التسويقّية 
ُمكّثفة تناولت الفيلم الترويجّي، ماهّيته وسُبل بناء 

وإنتاج فيلم ترويجي. 
طاقم طاّلب املتنّبي التسويقّي، املكّون من مجموعة 
مختارة من صفوف املدرسة والرائد في البالد يشترك 
ببناء ووضع أسس اخلّطة التسويقّية للمدرسة، تنظيم 
باإلضافة  املختلفة  املدرسّية  والفعالّيات  احلفالت 
لتسويق املدرسة. مؤّخًرا  استطاع أعضاء هذا الطاقم 
الترويجّي  فيلمهم  وانتاج  بناء  نظيره  عّز  وبإبداع 
الفيلم  وبناء  إنتاج  في  اشترك  السعادة«.  »طريق 
كلٌّ من: سمارة عّوادين، بيرال خازن، جوانا خضر، 
رزان عودة، عدنان محاميد، منّور عطّية وقد اشترك 

في تصوير الفيلم الطالب فوزي زيدان. 
»ندى ابداح«: إرث ورسالة حياة 

حتّدثت الطالبة رزان عن الطاقم فقالت: »نرغب، ومن 
خالل جتاربنا الشخصّية في أروقة مدرسة املتنّبي، أن 
عاّمة،  خاّصة، واملجتمع  احليفاوّي  املجتمع  نكشف 

على مدرستنا التي حتتضن أجمل أّيام عمرنا والتي 
نشعر باالنتماء إليها، وكذلك على جّوها التربوّي-

التعليمّي املمّيز والذي يجعلنا في املركز«.
سمارة:  قالت  فقد  الفيلم  وراء  من  الفكرة  عن  أّما 
أودى  الذي  التراجيدّي  احلادث  جّيًدا  نذكر  »نحن 
بحياة صديقتنا ندى إبداح أمام أعيننا نهاية العام 
لها  التسويق،  لطاقم  رئيسة  كانت  ندى  املنصرم. 
حكايتها وحلمها وإبداعها، وكانت حتّب احلياة كثيًرا 
ونحن نحّب احلياة مثلها متاًما، ونعمل على استغالل 
الفردّية لتوظيفها بصورة جماعّية. الرسالة  طاقاتنا 
هي: »أنا إنسانة ولدّي كياني اخلاّص ولست بشّفافة 
أو مخفّية، أحب أن يراني اجلميع وأن يتعامل معي 

على هذا األساس، ولي احلّق بتحقيق ذاتّي«. 
جوانا حتّدثت عن إنتاج الفيلم الذي مّت على مرحلتني: 
»األولى هي مرحلة التحضيرات وجمع املعلومات من 
احلقل، مّت ذلك بواسطة البحث عن الفيلم الترويجّي، 
العنكبوتّية،  الشبكة  عبر  مختلفة  مناذج  ومشاهدة 
شكل  على  قصير  آراء  باستطالع  كذلك  وقمنا 

مقابالت مع معلمني وطاّلب«. 
مجموعات  وبواسطة  كذلك  »قمنا  بيرال:  أضافت 
مرّكزة باستطالع آراء الطاّلب الذين انتقلوا ملدرسة 
املتنّبي من مدارس أخرى. كان اإلجماع سّيد املوقف 
بني  املمّيزة  العالقات  باالحتواء،  املتنّبي  تتمّيز  إذ 
املعّلمني والطاّلب وجتنيد الطالب الستخراج مكامن 

اإلبداع من نفسه. 
عن املرحلة الثانّية حتّدثت منّور: »املرحلة الثانية هي 

املمثلني  القّصة واختيار  السيناريو وتخطيط  مرحلة 
أّيام  ثالثة  استغرت  التي  التصوير  بعملّية  والبدء 

ومن ثّم عملّية املونتاج«. 
رائف عمري: املتنّبي مدرسة انقلبت بيًتا

خلف  ويقف  اإلجناز  هذا  عمري  رائف  املربّي  يقود 
بنهجه  استطاع  إذ  مغايرة،  تربوّية-تعليمّية  فلسفة 
اإلدارّي التربوّي أن يجعل من املتنّبي بيًتا وحاضنة 
حتتضن جميع طاّلبها دون استثناء. عن هذا اإلجناز 
املتنّبي،  حكاية  بتسطير  نشرع  عام  »ككّل  يقول: 
حكاية جديدة مفتاحها اإلخالص وأّول سطر فيها هو 
لبصيرة،  بحاجة  الناجحة  التربوّية  الرؤية  االنتماء. 
طاّلبها،  نفوس  في  اإلبداع  مكامن  تبصر  أن  لها 
وأن حُتاكي بوعي وإدراك حاجات وطموحات طاّلبنا 
الذين نعتبرهم أبناًء لنا وعماًدا ملجتمعنا الذي نرنو 
ا يرقى بنا ونرقى  ا وطالئعّيً ألن يكون مجتمًعا واعّيً
الترويجّي هو فيلم صادق وشّفاف،  الفيلم  به. هذا 

وأحالمهم  طاّلبنا  جتارب  يحاكي 
أحّبتها  تفاصيل  كذلك  ويحمل 
طالبتنا الراحلة املبدعة ندى إبداح 
لنمضي  للحياة  حّبها  نستعير  إذ 

قدًما«. 
 « قائاًل:  عمري  األستاذ  وميضي 
دار  شكل  على  مدرسة  املتنّبي؛ 
احلضن  ُتشبه  تربوّية  وحاضنة 
الذي يأوي إليه طاِلُبه بكل حاالته 
التي  املتنّبي  هي  واستثناءاته. 

تربوّية-تعليمّية  فلسفة  خلف  اخلطى  واثقة  تسير 
إليه  تنتهي  الذي  املركز واحملور  هو  طالبها  جتعل 
العملّية التربوّية وتفضي إليه العملّية التعليمّية كما 
بّد  ال  االحتضان  بهذا  يشعر  الذي  الطالب  يجب. 
له ومن أن ُيعّبر عن ذلك بإبداع وانتماء عّز نظيره 
لصّفه ومدرسته  سفيًرا  فيصيُر  الطالب  هذا  لينقلب 
حكاية  نكتب  مًعا  بها وبه.  يليق  كما  إّياها  مُمَّثاًل 
املتنّبي »فمن يكتب حكايته يَِرُث أرض الكالم وميلك 

املعنى متاًما«
الترويجّي  فيلمها  ملشاهدة  جميًعا  تدعوكم  املتنّبي 
الفيسبوكّية ودعمها من خالل  البلدّية  على صفحة 
عبر  أو  الصادق  احلقيقّي  الفيلم  لهذا  التصويت 

الروابط املباشرة التالية:
https://m.facebook.com/story.php?story_fb

id=10155838865950699&id=153025375698

https://www.instagram.com/p/BbwMs7IH4gi

املتنّبي؛ ترويج إبداعّي وإرٌث انسايّن

»طريق السعادة«: فيلم ترويجّي للمتنّبي



23 الجُمعة 1 كانون األول 2017

سغث طغقد طةغث







الجُمعة 1 كانون األول 262017

حيفا في ناعورة الزمان
حاراٌت بيوٌت وناس )16(

روضة غنايم مصّورة باحثة وكاتبة 
يف املجال التوثيقّي – حيفا

عباس زين الدين، من صفد البطيخ 
في لبنان - إلى حيفا

الشخصّية  قّصته  األرض  على وجه  إنسان  لكل 
سأروي  املقالة  هذه  في  اآلخرين.  عن  متّيزه  التي 
التطوعّي  بالعمل  وناشط  كادح  رجل  قّصة 
الدين  محمد زين  عباس  السيد  هو  اجلماهيرّي، 
البطيخ«  )أبو عصام(، من مواليد قرية »صفد 
التي تقع في جنوب لبنان في محافظة »صور« 
عامًا  وستني  خمسة  منذ  جبيل«.  »بنت  قضاء 
النسناس  وادي  حّي  في  عصام  أبو  يعيش 
بجمالها،  سحرته  التي  املدينة  حيفا.وهي  في 
فسكنها وله فيها بصمات محمودة في املساهمة 
لتطويروإنعاش حّي وادي النسناس، وأحياء أخرى 

في املدينة وخاصة في املجال اإلسكاني.
بالسيدة   1956 عام  في  عباس  السيد  تزوج 
وأجنبا  األصل.  لبنانية  وهي  الدين  نور  عفيفة 
)طبيب(،  عادل  )طبيب(،  أوالد: عصام  أربعة 
أسنان(. )طبيبة  طبية( وعبير  )سكرتيرة  إلهام 

توفيت زوجته عفيفة في عام 2002 وتزوج من 
السيدة هيفاء.

في الفترة األخيرة زرت أبو عصام في بيته. وهذا 
األسبوع قمت معه في جولة على درب ذكرياته 
وخطواته األولى في حيفا.وامتد املشوار من شارع 
مئير)املستشفى سابقًا( إلى وادي النسناس. في 
البداية زرنا العمارة  في مئير رقم 16، وهنا كان 
عّرجنا  ثم  الكادحني«  »قوت  دكان  املاضي  في 
التي   24 اخلوري  شارع  في  األخرى  البناية  إلى 
كانت الفرع الثاني للدكان. وأبو عصام عمل في 
دكان »قوت الكادحني« من عام 1952 حتى عام 
1962.وثم أكملنا مشوارنا إلى األماكن التالية: 

الكادحني«  »فرن  الكادحني«  قوت  »مطعم 
اخلوري 24، »جريدة االحتاد« و«نادي الشبيبة« 
في »ساحة الشيوعيني«في حّي وادي النسناس، 
ومقّر »مجلة اجلديد« في شارع صهيون. ومررنا 
على البيوت التي سكنها أبو عصام مع عائلته 
 ،20 وصهيون رقم   ،7 قيسارية رقم  شارع  في 
وبعد اجلولة أكملنا حديثنا لشريط ذكرياته، الذي 
في  الواقع  بيته  األلم واألمل،في  بني  ما  يجمع 

شارع اخلوري 16. 
تعُريف عىل أبو عصام  

تعّرفُت على السيد عباس زين الدين في شهر أيلول 
 250 »ائتالف  نّظمه  مهرجان  خالل  عام2011 

عاًما على تأسيس حيفا اجلديدة« وأقيم املهرجان 
في مسرح امليدان لتخليد ذكرى الشهداء الذين 
حيث   17.9.1961 في  غزة  حدود  على  قتلوا 
انفجارالغضب  حالة  كلمته عن  أبو عصام  ألقى 
االستشهاد.وأنا  مرحلة  تلت  التي  اجلماهيري، 
املنّظمني  كلمة  بإلقاء  املناسبة  تلك  في  قمت 
أبو  املهرجان زرت  بعد  للمهرجان. وأيام معدودة 
عصام ألول مرة في بيته في حي وادي النسناس 

ألستمع إلى قصته. 
البداية كانت يف عام 1947

برفقة  عباس  الصبي  جاء   1947 عام  آخر  في 
أحد  لزيارة  الناصرة  مدينة  إلى  شقيقه وشقيقته 
هذه  أن  عصام  أبو  حينها  يعلم  ولم  األقارب. 
الزيارة ستقطع أوصاله عن مسقط رأسه. فقريته 
القدر  ورمبا   1948 عام  وراءه. وحرب  أصبحت 
البطيخ«.  »صفد  بلدته  بينه وبني  حاجزًا  وضعا 
عندما  البالد.  في  عصام  أبو  »علق«  وهكذا 
الناصرة كان عمره ثالثة عشر  إلى مدينة  وصل 
في  يتعلمه  كان  الذي  قرآنه  حاماًل  عاًما، وكان 
الذكرى  هو  الكتاب  وهذا  بلدته.  في  الُكتاب 
في  به  يحتفظ  زال  ما  قريته.وهو  من  الوحيدة 

مكتبة بيته.
لبنان.  إلى  العودة  األكبر  شقيقه  فقط  استطاع 
ينجحا  لم  فاطمة  شقيقته  مع  عصام  أبو  لكن 
ال  آمنة وهما  غير  كانت  الطرقات  ألن  بالعودة 
بدأ  والشهور  األيام  مّرت  وعندما  طفلني.  زاال 
نفسه.  ليعيل  عمل  عن  يبحث  عباس  الصبي 
وحّدثني عن تلك الفترة قائاًل:»كان في الناصرة 
القليل من أماكن العمل، أبرزها شركة الدخان، 
معمل البالط، معمل الثلج والكازوز، والورشات 
لك  جتد  أن  والنجارة.وحتى  للحدادة  الصغيرة 
مكانا للعمل تواجهك صعوبات كبيرة. لقد عملت 
في مصنع الكازوز مبرتب زهيد، وكان يعمل أيضًا 
في املصنع رفاق من احلزب والشبيبة الشيوعية، 
الغداء  أثناء فرصة  املرحوم غسان حبيب.  بينهم 
إلى  سياسية  أمور  عن  يتحدث  غسان  كان 
العمال.كنت استمع إلى احلديث وكانت عبارات 
لم أفهمها وأمورأخرى كانت واضحة لي،  كثيرة 
وعندما كان يجري نقاش كنت أشارك به. وبعد 
مدة طلب مني الرفيق غسان االنتساب إلى احتاد 

1950.ومت  عام  في  وذلك  الشيوعية  الشبيبة 
ذلك وأصبحت منّظم خلّية، حيث كان يطلب من 
الرفاق أعمال حزبية مثل: بيع جريدة االحتاد في 
األحياء والقرى املجاورة، التي لم يكن فيها فروع 

للشبيبة واحلزب«. 
حصوله عىل هوية 

عندما بلغ أبو عصام ستة عشر عامًا حصل على 
هوية. ومن أجل طلب الرزق ذهب في صباح أحد 
الناصرة  إلى املسكوبية )مقرالشرطة( في  األيام 
من  حيفا،وذلك  إلى  سفر  تصريح  على  ليحصل 
كان  األيام  تلك  وفي  عمل،  عن  البحث  أجل 
ما  عن  وحّدث  سارًيا.  العسكري  احلكم  قانون 
حصل معه في املسكوبية قائاًل:»وقفت في الدور 
عربي  شرطي  التصاريح،جاء  غرفة  إلى  للدخول 
بالوقوف  االلتزام  املوجودين  البلد وطلب من  ابن 
هناك،  مسن  يعجبه رجل  لم  الصف، ولكن  في 
اقترب منه ودفعه إلى احلائط بقوة على مرأى من 
املوجودين وأنا بينهم. صرخت في وجهه وشتمته 
الشرطّي  أخذني  الرجل. عندها  مع  على تصرفه 
إلى غرفة التصاريح وصفعني على وجهي وصادر 
الهوية«. ألخذ  يأتي  أبوك  قائاًل:»خّلي  هويتي 
ليس لي أب لقد توفي. ذهبت إلى احلزب ورويت 
ذهب  الذي  خميس،  صليبا  للرفيق  لي  جرى  ما 
بدوره إلى املسكوبية وأعاد الهوية مع التصريح. 
مبدينة  يقول:»أعجبت  اختياره مدينة حيفا  وعن 
حيفا عندما شاركت في مهرجان ومخيم الشبيبة 
الشيوعية على جبل الكرمل، في منطقة موريا. 
وأتذكر أننا نزلنا من اجلبل إلى حّي األملانية سيرًا 

على األقدام«.
مل يفقد األمل

األمل  عصام  أبو  يفقد  لم   1948 حرب  وبعد 
في العودة إلى بلدته في لبنان.ويقول عن ذلك: 
أيام  القضية مزحة،بضعة  أن  »عشت على آمل 
وتعود األمور كما كانت. واملزحة طالت، وفلسطني 
أصبحت ُتعرف بإسرائيل«. ولكن بعد تعب وجهد 
مؤسسات  مبساعدة  عصام  أبو  استطاع  كبيرين 
دولية إنسانية أن يحصل على حقه في العودة إلى 

تاريخ لبنان من خالل قانون لّم الشمل. وحدد 
تنفيذ القرار في 4.6.1967  ولكن 
الستة،  األيام  حرب  نشبت  لألسف 

صورة تجمع أبو عصام مع زوجته طيبة الذكر عفيفة. يف سنوات 

الستينات من القرن املايض. من ألبوم )أبو عصام(. 

الصورة يف دكان »قوت الكادحني« يف شارع الخوري 24 من اليمني إىل 

اليسار طيب الذكر فاروق صبحي بولس، عباس زين الدين وطيب الذكر 

طوين نقارة من )ألبوم أبو عصام(. 

أبو عصام ونجله عصام يف ساحة البيت 

يف شارع قيسارية يف بداية سنوات 

الستينات )ألبوم أبو عصام(.

أبو عصام يف شارع الخوري وخلفه كان يقع مطعم »قوت 

الكادحني« يف زاوية شارعي الخوري 24/صهيون يف الطابق 

األريض، )تصويري(. 

رسالة تقدير ومحبة من الرفيقني توفيق 

واولغا طويب

صورة تجمعني مع أبو عصام يف بيته، عام  2011  
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وهدمت معها حلم العودة إلى موطنه. لكن احلنني إلى 
الوطن واألهل لم مينعه مجددًامن التفكير ولو بزيارة ملرة 
واحدة. ففي شهر آب من هذا العام 2017 حتقق حلمه 
وزار قريته »صفد البطيخ« وأماكن طفولته. وهذه هي 
قريته  إلى  عاد  عاًما  سبعني  غياب  منذ  األولى  املرة 
وبيته الذي ولد وترع فيهما. ومتّت الزيارة مع شقيقته 
فاطمة )أم عدنان( وابنة أخيه.وفي بلدته كانت تنتظره 
مفاجأة غير مخطط لها، وهي كتاب بعنوان »األلبوم، 
الدكتور  تأليف  من  الذاكرة«  من  ووريقات  صفحات 

أحمد مراد. وفي هذا الكتاب فصل عن أبو عصام.
نشاطات أبو عصام التطوعّية والجامهرييّة

احلزب  إلى   1955 عام  في  عصام  أبو  انتسب 
فيه  وناشطًا  عضًوا  زال  وما  اإلسرائيلي  الشيوعي 
حتى اليوم.عمل أبو عصام من عام 1966 حتى عام 
االحتاد.وعاصر  صحيفة  في  للحسابات  2000مديرًا 

الشيوعية«،  »بستان  في  تصدر  كانت  منذ  االحتاد 
مقّرها  يوحنا،وفي  مار  شارع  في  املؤمتر  مبنى  في  ثم 
العمل  »جلنة  رئيس  احلريري.كان  شارع  في  احلالي 
لقب  ُمنح   2013 عام  حيفا«.في  في  احلزبي  البلدي 
»عزيز حيفا«، لعطائه ونشاطه التطوعي في املدينة. 
الوطني  التامني  مؤسسة  في  عديدة  سنوات  وتطّوع 
»التطوير  جمعية  في  ناشطا  املسنني. وكان  ملساعدة 
للدفاع  اإلسالمية  املبادرة  وفي«جمعية  االجتماعي« 
عن املقدسات«. ومازال أبو عصام ناشطا حتى اليوم 

في األعمال التطوعية.

الجمعية التعاونية »قوت الكادحني«

غير  تعاونّية،  جمعية  هي  الكادحني  »قوت 
العّمال  »مؤمتر  أقامها  ة،  ِرْبِحيَّ أو  استثمارّية 
العرب« بقيادة الّشيوعّيني بعد االحتالل، في أوائل 
الُقُطر،  مستوى  على  املاضي،  القرن  خمسينّيات 
ليضمن لقمة عيش العّمال، ليعيشوا بشرٍف دون 
ِمّنٍة من أحد، من خالل فتح بقالة تعاونّية لتحمي 
الّسوداء«  »الّسوق  منشار  من  العاملني  جمهور 
في زمن شراء املواد الغذائّية مقابل بطاقات متوين 
الّتموين، حيث كانت متنح هذه اجلمعية  من دائرة 
ُمراقَبة،  بأسعاٍر  الغذائّية  احتياجاتهم  أعضاءها، 
والّسّكر  والبيض  ومنتجاته  واحلليب  كالّطحني 
وامللح والقهوة، كٌل حسب حاجته وفي موعٍد ُمحّدد 
يخزنون  البقالة  أصحاب  بعض  كان  وقت  في 
بضاعتهم ليبيعوها في وقت الحق بأسعاٍر عالية 
حني كانت تنقص من الّسوق« من يوميات برهوم 

البلشفي -16 د.خالد تركي.
عمل أبو عصام في مصنع الكردوش للثلج والكازوز 
في مدينة الناصرة. وهذا املصنع كان يعمل فقط صيفًا، 
وفي الشتاء كان مقفال. فتوجه أبو عصام ألحد الرفاق 
ليدّبر له عماًل آخر،ليضمن راتًبا طيلة السنة. فتوجه 
بتوصّية،  نصار  سهيل  الرفيق  احلزب وهو  أحد رفاق 
إلى السيد سركيس أبريان، الذي كان مدير »اجلمعية 
التعاونية للكادحني«،لكي يشّغل أبو عصام. فوافق 
عصام  أبو  بدأ  الطلب، وهكذا  على  أبريان  سركيس 

العمل في حيفا. 
كان العمل عبارة عن عتالة،أي نقل البضاعة بواسطة 

عربات بدائية وترتيب البضاعة في الدكان. 
وكان أبو عصام يبلغ آنذاك أربعة عشر عامًا. وعمل 
 –1952 عام  من  أي  أعوام  عشرة  مدة  اجلمعية  في 
أذهب  كنت  يقول«  اجلمعية  في  عمله  1962.وعن 

بالعرباي من شارع اخلوري نزواًل إلى شارع »مئير«في 
حّي األملانية، لكي أحضر األغراض من هناك،وأعود 
صعودًا بالعرباي إلى شارع اخلوري. وهذا العمل كان 
يتطلب مجهودًا جسديًا كبيرا«. وبعدها طّور أبو عصام 
عمل الدكان.وعن ذلك يقول:»لم يوفر الدكان لرّواده 
اخلضروات والفواكه،فبدأُت بشراء اخلضار والفواكه من 
السوق الذي كان يقع في الساحة حيث كنيسة الروم 
الدكان وهذا  نبيعها في  الفرس،وكنا  اليوم في شارع 

ساهم برفع مردود الدكان«.
مطعم » قوت الكادحني« 

زاوية  في  يقع  كان  الذي  الكادحني  قوت  مطعم  عن 
املطعم  يقدم  حدثني:»كان  وصهيون  اخلوري  شارعي 
طعاما بدون حلوم، من بقوليات وقهوة وشاي وكازوز، 
وكانت أسعاره شعبية. ومن رواد املطعم كان العاملون 
في صحيفة االحتاد وعمال وزبائن من مناطق مختلفة 

وعابري سبيل. 
منها  عصام  أبو  ذاكرة  من  ونهفات  طرائف 

مؤثرة ومنها فكاهية 

ونحن في شارع مئير حيث كان دكان قوت الكادحني 
في زاوية شارعي مئير/ همجينيم، قّص لي أبو عصام 
الدكان في  يعمل في  بدأ  طرفة حصلت معه، عندما 
منه  طلب  عمله  من  األول  اليوم  في   .1952 عام 
صاحب العمل أن يذهب إلى أعلى شارع مئير، لشراء 
اخلبز لكي يبيعوه في الدكان. فقال: »ذهبت صعودًا 
فصادفت رجال  فرًنا  أجد  فلم  مئير  شارع  في  ونزواًل 
يهوديا فسألته: وين في »بيت حلم« ولم أعرف وقتها 
العبرية جيدًا، فقال لي: »بيت حلم موجود في الكرمل 
الفرنسي«. وأنا قصدت أين يوجد مخبز، واعتقدت أن 

الفرن يأتي اسمه على غرار »بيت كفيه« أي مقهى 
أو« بيت مركحات« أي صيدلية. فعدت إلى الدكان 

بخفي ُحنني« 
 وعن نهفة أخرى حدثني قائاًل:

»في مساء أحد األيام قلت ألختي فاطمة إنني ذاهب 
حلضور اجتماع للشبيبة في نادي الشبيبة الكائن في  
إن  السكرتير  قال  االجتماع  نهاية  في  املوارنة.  درج 
الليلة.. والواجب  هذه  هام  عليهم واجب  ثالثة رفاق 
هو حراسة النادي خوًفا من اعتداء محتمل على نوادي 
باألمر،  شقيقتي  أخبر  كي  أذهب  أن  طلبت  احلزب. 
الواجب  بهذا  سيقوم  أنه  املسؤول  الرفيق  رّد  وكان 
اثنني  أهل  إبالغ  مت  بذلك.  شقيقتي  ويبلغ  ا  شخصّيً
منا، ونسيا إبالغ شقيقتي! فلم يصلها البالغ. الساعة 
الواحدة ليال! وبعد قلق شديد نزلت شقيقتي إلى النادي 
فوجدت الباب مغلقا ومقفال بجنزير. وبعد جهد جهيد 
استطاعت الدخول. وجدتني نائًما على األرض.. كان 
التعب تسلل إلى أنحاء جسدي وغلبني النعاس فرحت 
أغّط في سبات عميق.وفجأة صحوت على صوت يقول 
»الناس ناميني!وإذا بشقيقتي تصّحيني من النوم وتقول 
ساخرة: يا عيني على هيك حّراس! كأنها نسيت القلق 

الذي دفعها إلى البحث عن أخيها«.
نهفة مؤثرة يف مدينة صوفيا: 

حدثني أبو عصام عّما حصل معه في صوفيا: »في 
احلزب  من  وفد  مع  سافرت   1968 عام  متوز  شهر 
الشيوعي اإلسرائيلي إلى العاصمة البلغارية صوفيا.

احلادي  العاملي  الشبيبة  للمشاركة في مهرجان  وذلك 
جامعة  من  اللبناني  الوفد  إقامة  أن  وصادف  عشر. 
إقامتنا.  بالقرب من مكان  السوفياتية كان  الصداقة 

وكان يترأس هذا الوفد أحمد مراد. 

املهرجان  أيام  أحد  قائاًل:»في  عصام  أبو  يستطرد 
جامعة  وفد  حيث  لنا،  املجاورة  البناية  إلى  ذهبت 
رئيس  أقابل  أن  املبنى  حارس  من  فطلبت  الصداقة 
الوفد. ذهب حارس املبنى وأعلم الوفد بأن أحد أعضاء 
جامعة  وفد  رئيس  مقابلة  يريد  اإلسرائيلي  الوفد 
الصداقة. فجاء رئيس الوفد برفقة احلارس إلى صالون 
املدخل الرئيسي. فسألته بلهجتي اللبنانية:»حضرتك 
من  مراد  أحمد  اسمك  الصداقة؟  جامعة  وفد  رئيس 
وحضرتك  أجابني:»نعم  كذلك؟«  أليس  عيترون 
عضو  الدين،  زين  عباس  أجبته:»أنا  تكون؟«  من 
وفد  في  وعضو  اإلسرائيلي،  الشيوعي  احلزب  في 
سألني:»ماذا  املهرجان«.  إلى  الشيوعية  الشبيبة 
أنا  أحمد  أجبته:»سيد  معي؟«  اللقاء  من  تريد 
لبناني من قرية صفد البطيخ، التي ال تبعد كثيرًا عن 
بلدتكم، وعائلة مراد هي األكثر عددًا في عيترون«، 
أجابني:»صحيح«. فقلت له: »وقد اغرورقت عيناي 
بالدموع، حدسي طلع مبحّلو، وحظي سعيد جدًا، أني 
واقف مع شخص، قريب من ريحة احلبايب«. فقال لي: 
شقيقة  له:»لي  قلت  تقصد؟«  ماذا  اجلس،  »تفضل 
متزوجة في عترون وينادونها »أم فؤاد بوعايقة« هل 
تعرفها؟«، أجابني:»أم فؤاد بيعرفها الكبير والصغير 
في عيترون، وبيتها قريب جدًا من بيتنا، أعرفها جيدًا 
وأعرف زوجها. وهنا عندما عرف من أكون صافحني 
لي:»جتمع  وقال  الهوية  إسرائيلية  متجاوزًا  بحرارة 
عائلتنا مع عائلة زين الدين في صفد البطيخ ومجدل 
بها«  أخبرني  قصتك  ما  ولكن  أخوة.  عالقة  سالم 
قلت له:»قصتي مثل مأساة كل العرب في فلسطني، 
 1948 العام  في  خرجوا  الفلسطينيني  من  الكثير 
السريعة  العودة  آمل  على  الدار  مفتاح  معهم  آخذين 
بهّمة جيش اإلنقاذ العربي، وما زالوا جياًل بعد جيل 
ينتظرون هذه اللحظة. أما أنا اللبناني فكنت في زيارة 
ملدينة الناصرة، وحصلت النكبة ولم أستطع العودة إلى 

مسقط رأسي«. 
في آب صيف هذا العام 2017 سافر أبو عصام إلى 
لبنان ألول مرة بعد النكبة، سأل عن الدكتور أحمد، 
»األلبوم  كتابه  أحمد  الدكتور  أهداه  التقاه  وعندما 
أن  كان  واملفاجئ  الذاكرة«.  من  ووريقات  صفحات 
مراد كتب فصال حتت عنوان »حكايتي مع عباس زين 
الدين »أبو عصام« في حيفا« فكتب له إهداء على  
الصفحةاألولى من الكتاب: »منذ نصف قرن في متوز 
1968 كان اللقاء األول في صوفيا وتواصلنا سنة عبر 

اللقاء األول مع  جريدة االحتاد. في عام 1978 كان 
ولي العهد عصام. اليوم جتمعنا أنا وأبو عصام عباس 
زين الدين أرض عاملة وشذى ليمون فلسطني.إلى هذه 
عربون وفاء واحترام  العمل  هذا  أقدم  الكرمية  العائلة 
في  عيترون  عصام،  أبو  بعمرك  الله  أطال  وتقدير، 

23.8.2017، أحمد مراد«.

وهذه اللقاءات تعكس حال عرب بالد الشام وفلسطني 
إّبان النكبة واالحتالل والتفريق بني الناس، ولكن يبقى 
األمل ساكنا في قلوب وعقول الناس والعودة حق ولو 

طال الزّمان.
 E- rawdagniam@gmail.com

أبو عصام يف شارع مئري يف حّي األملانية، مكان 

خطوته األوىل )تصويري(.

أبو عصام أمام دكان »قوت الكادحني« يف شارع مئري 

16، ما زالت البوابة الحديديّة قامئة. )تصويري( 

أبو عصام يف درب حنا نقارة، درب الذكريات والبدايات 

البو عصام. )تصويري(.

أبو عصام أمام دكان » قوت الكادحني« شارع الخوري24. )تصويري(.
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ملراسل »حيفا«

التي تبث برامجها  العراقية،  بدعوة من الفضائية 
الصباح،  قهوة  برنامج  استضاف  عمان،  من 
اإلعالمية احليفاوية تغريد عبساوي. وحاورها مقّدم 
ومنتج ومعّد البرامج السوري أحمد شبيب، ومقدمة 

البرنامج  العراقية زينه سليم.
الناحية  في  أساسية  محاور  عدة  احلوار  وتضّمن 
عن  عبساوي  وحتدثت  واألدبية.  والفنية  الثقافية 
املجتمع  اليوم في  التي حتدث  الثقافة والتطورات 
إن  وقالت  الفنية.  املجاالت  في  وخاصة  العربي، 
اإلصرار واملثابرة واجلهود الكبيرة التي يبذلها الفنان 
للوصول إلى ما يتمناه، يصعب وصفها. واضافت 
إن الفنانني العرب يعانون من قّلة اهتمام املنتجني 
بهم، حيث يعمل الفنان أو األديب على إنتاج فّنه 
وهذا  اخلاص.  مبجهوده  يستطيع،  الذي  باملستوى 
يعقوب شاهني، ومحمد   العرب  ما حصل حملبوبي 
بجانب  شعب  رساله  يحمل  منهم  وكل  عساف، 

رسالته الفنية.
وتطّرقت إلى موضوع اإلنتاج الفني بصورة مكثفة 
الفنان  ترعى  إنتاج  شركات  وجود  عدم  نتيجة 
وأعماله، بل يضطر أن يعمل جاهدا كي يصل إلى 

العامليه التي هي حلم كل فنان
وعلى الصعيد األدبي قالت: إننا نرى اليوم اهتماما 
كبيرا باألدب والشعر، وندوات كثيرة تقام في هذا 
املجال، مما يسهل انتشار األعمال األدبية. هذا عدا 
عن أن مواقع التواصل االجتماعي سرقت العالم، 
وساعدت على التقوقع في البيوت، فيصلهم اخلبر 

واحلدث دون بذل أي مجهود.
فلسطني  إلى  وزيارتهم  العرب  الفنانني  عن  أما 
قالت: إنه مقتصر فقط على بعض الدول العربية 
فقط. مع العلم أن كل فنان يحلم بزيارة هذه األرض 
املقدسة، وإقامة حفل خاص فيها. كما أن الشعب 
هنا بغاية الشوق حلضور مثل هذه احلفالت. واليوم 

للمشاركة  بلده  خارج  يسافر  ألن  اجلمهور  يضطر 
في هذه االحتفاالت، وااللتقاء بالفنان الذي يحب.

شبيب واإلعالمية  أحمد  اإلعالمي  من  كل  وأكد 
تخطي  ضرورة  على  اللقاء  نهاية  في  سليم  زينه 
الفنانني  أحالم  لتحقيق  الصعوبات،  من  الكثير 
بأن  تغريد  واألدباء، واجلمهور. ووصفا اإلعالمية 
ما تقوم به ضمن عملها اإلعالمي يدّل على مدى 

نشاطها ومثابرتها.
في نهاية اللقاء شكرت اإلعالمية تغريد عبساوي 
اإلعالميني الرائعني أحمد شبيب وزينه سليم، وقناة 
ANB وجميع القيمني عليها، ألنها قناة تستضيف 

كل الفئات والقوميات في جميع املجاالت املختلفة. 

عقد يوم األحد املاضي مؤمتر صحفي ملهرجان »الشام« 
في مطعم »باك تو بالك« في البلدة التحتى في حيفا 
بحضور رئيس البلدية يونا ياهف. ويقام للسنة الثالثة 
مهرجان  حيفا.  في  التحتى  البلد  في  التوالي  على 
»الشام« يأتي احتفاء باملطبخ العربي الشامي الذي 
نشأ في بالد الشام، بني مدينة حلب السورية شماال، 

لبنان غربا، األردن شرقا والنقب جنوبا. 
ومتهيدا للمهرجان، الذي سيقام في الفترة 13 – 15/ 
البلدة  في  بالك«  تو  »باك  مطعم  استضاف   ،12

البلدية  الصحفي. وافتتح رئيس  املؤمتر  هذا  التحتى 
يونا ياهف بكلمات ترحيبية، وحتّدث عن أهمية إقامة 
املهرجان في حيفا. وأضاف: »مهرجان الشام هو ُبعد 
آخر مييز مدينة حيفا، حيث حتظى املأكوالت التقليدية 
كل سنة في املهرجان مبعنى جديد. ويجذب املهرجان 
في كل عام أعدادا كبيرة من اجلمهور، ونحن سعداء 

جدا بفكرة املهرجان وتنفيذها«.  
وقامت الدكتورة نوف عثامنة، املديرة واملشرفة الفنية 
على املهرجان، بعرض مدخل مرئي للمهرجان، شرحت 
املهرجان، واألطباق  أيام  البرنامج في  من خالله عن 
التي  املعروفة،  غير  واجلديدة  املعروفة،  الشامية 
سيقدمها كبار الطهاة في البالد، في ما يقارب 25 

مطعما في أنحاء البلدة التحتى. وهم: 
الشيف  كردي،  الشيف صالح  أسامة دالل،  الشيف 
الشيف  الفحم(،  أم  البابور  )مطعم  عباس  حسام 
حلبي  معني  الشيف  عكا(،  )البابور  عباس  نشأت 
لوكندا،  )مطعم  مطر  الياس  الشيف  )مطعم رلى(، 
مجدلينا(،  )مطعم  خطيب  علي  الشيف  زينة(، 
عمر  الشيف  ديانا(،  )مطعم  صفدي  ُدخل  الشيف 
الشيف ماهر عرايدي  الشيف أحمد سالمة،  علوان، 
)مطعم  ضاهر  عدنان  الشيف  ماهر(،  أبو  )قاعات 
باإلضافة  مجدلينا(،  )مطعم  حنا  زوزو  معّدلة(، 

للسيدة علياء دسوقي والسيدة ميسر أبو شحادة.

صفدي  ُدخل  الشيف  من  كل  املؤمتر  خالل  قدم  كما 
والشيف حمودة عقلة والشيف عمر علوان عرضا شمل 
تذوقا للوجبات التي سيقدمونها خالل أيام املهرجان. 
األطباق  على  الضوء  السنة  هذه  املهرجان  وسيسلط 
)من  اخلاصة  باألعياد واملناسبات  اخلاصة  التقليدية 
الوالدة إلى الزواج وحتى أيام احلداد(. كذلك األطباق 
كل  في  املتوفرة  اخلام  املواد  تستغل  التي  املوسمية 
الذي  يافا والسرسيسو  من  التعشيمية  مثل  موسم. 
الذي  الكشك  املجيد، وحساء  امليالد  عيد  في  يقّدم 
يقّدم في الشتاء، والرشتاء والربيعية واملنسف وحّراق 

األصابع واملزيد من األطباق الشهية واخلاصة. 
ورشات،  ندوات،  أيضا  ستقام  املهرجان  جانب  إلى 
العربية  الثقافة  من  وجميعها  موسيقية،  وعروض 

والتراث.

مهرجان »الشام« مذاقات وقصص من 
املطبخ العربي 12\15-13

تغريد عبساوي تتأّلق عبر القناة 
ANB  الفضائية العراقية
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الصحافة  اهل  من  كبري  عدد  شارك 

واالعالم يف املؤمتر الصحفي الذي اقامته 

آتا للوسط  IKEA يف فرع كريات  رشكة 

العريب.

السيد  من  كل  الصحفيني  إستقبل  وقد 

آرش بن هاروش، مدير IKEA فرع كريات 

نائبة  بورات،  تسور  افرات  والسيدة  آتا, 

املدير العام .

الخدمات  عن  الكشف  تم  املؤمتر  يف 

الرشاء  وتجربة  املميزة  والتسهيالت 

الفريدة التي تقدمها IKEA  لزبائنها, من 

بينها :

البيت،  حتى  السنوي  الكتالوج  توصيل 

رعاية  خدمة  والرتكيب،   التوصيل  خدمة 

يف  مؤهلني  أشخاص  قبل  من  األطفال 

 ، IKEA-ل التابعة   « األطفال  مملكة   «

عىل   IKEA تقدمها  التي  الكفالة 

منتجاتها والتي ترتاوح بني سنتني حتى 

15 سنة !, خدمة إعارة »إستبنة« للسيارة 

مجانا ملساعدة الزبائن عىل تحميل ونقل 

البضائع بشكل مستقل, وغريها..

 IKEA عالقة  عن  أيضاً  الحديث  وتم  كام 

متيز  التي  األمور  وعن  العريب  بالوسط 

عىل  وعرضوا   .. غريها  عن   IKEA

والخطط  الفعاليات  من  جزء  الحارضين 

يف   IKEA ستطرحها  التي  التسويقية 

عام 2018.

 IKEA أقسام  يف  جولة  الربنامج  تخلل 

املتنوعة ومن ثم تناول وجبة الغداء املدللة 

من  العديد  يقدم  الذي   IKEA مطعم  يف 

الوجبات بالنكهتني املحلية والسويدية.

IKEA للصحفيني هدايا  بالنهاية، قدمت 

مميزة تقديراً عىل مشاركتهم يف املؤمتر.

ملراسل »حيفا« 

للدراسات  العربي  املركز   - الكرمل  مدى  مركز  نّظم 
االجتماعية التطبيقية في حيفا، ندوة أكادميية ملناقشة 
وتقدمي كتاب »جسد الدولة املشتهاة – املجتمع، العلم 
الفلسطيني«  العدلي  الطّب  مؤسسة  في  والسياسة 
عبارة  هو  الكتاب  ناشف.  ظاهر-  سهاد  د.  للمؤلفة 
عن ثمرة بحث ميداني أجرته الباحثة في معهد الطّب 
»أبو  القدس  جامعة  في  الواقع  الفلسطيني  العدلي 
في  للدكتوراه  دراستها  إطار  في  به  قامت  ديس«، 

العلوم االجتماعية واإلنسانية في اجلامعة العبرية.
ناشف  ظاهر-  سهاد  د.  من  كل  الندوة  في  حتّدثت 
مدار-  مركز  مديرة  غامن،  هنيدة  د.  الكتاب،  مؤّلفة 
املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، وبانة شغري، 
محامية وخبيرة في مجال حقوق اإلنسان والقانون الدولي، 
وأدارت الندوة عرين هواري، من مركز مدى الكرمل.
املداخلة األولى كانت ملؤّلفة الكتاب د. سهاد ظاهر- 
املختلفة،  الكتاب  فصول  استعرضت  التي  ناشف، 
ومعاهد  العدلي،  الطّب  منظومة  املقّدمة  تسرد  حيث 
إلى  باإلضافة  الفلسطيني،  العدلي  الطّب  ومؤسسات 
الفلسطيني.  العدلي  الطّب  ملنظومة  التاريخي  التطور 
الفصل األول في الكتاب يسرد األدبيات والكتابات 
عن اجلسد في العلوم االجتماعية عاّمة، وكيفية صياغة 
الثاني  الفصل  خاّصة.  العربية  األدبيات  في  اجلسد 

يحّلل ويوّثق انعكاس السياق السياسي- االجتماعي 
على سيرورة جسد امليت وامليتة. أما الفصل الثالث، 
في  وامليتة  بامليت  اخلاصة  الفتاوى  كافة  فيتناول 
فلسطني عاّمة، وملنظومة الطّب العدلي خاّصة. الفصل 
الرابع يوّثق كيفية تأثير هوّية امليت وامليتة على كينونة 
جسده\ا، حني يصل أو ال يصل، بسبب هذه الهوية، 
ملنظومة الطّب العدلي والّتشريح. الفصل اخلامس يتتّبع 
املنطق البيروقراطي ملنظومة الطّب العدلي الفلسطينية 
في ظل غياب دولة، وجود سلطة فلسطينية واحتالل- 
مبناقشة  السادس  الفصل  ويقوم  إسرائيلي.  استعمار 

قضايا احلّيز- زمن جسد امليت وامليتة.
قرأت  »عندما  غامن:  هنيدة  د.  تعقيب  في  وجاء 
الكتاب، شعرت بصعوبة بسبب املشاهد الكثيرة، لكن 
هذا أمر ال بّد منه من أجل الدراسة. هذا الكتاب سوف 
يثري املكتبة املتخصصة بدراسة املجتمع الفلسطيني، 
وهو ينتمي للبحث االثنوجرافي، املعني بفهم السلوك 
للفرد  اليومية  املمارسة  توصيف  خالل  من  اإلنساني 
زماني  تقاطع  في  انتظامها  وأسلوب  للجماعة،  أو 
ومكاني محدد، وذلك بهدف فهم العوامل املؤثّرة على 
املختلفة.  االجتماعية  والقيم  البنى  وتشّكل  نظمه، 
بالتفصيل  التجارب  بتسجيل  الباحثة  قيام  أن  كما 
هو منهجية نسوية بامتياز، مما يسمح بإنشاء معرفة 

معّمقة للمجتمع«. 

»جنحت  شغري:  بانة  احملامية  مداخلة  في  وجاء 
عّنا،  أفكارها  بتذويت  نقوم  جتعلنا  بأن  الكولونيالية 
املستوى  على  األفكار.  هذه  لكسر  بحاجة  نحن  وكم 
القانوني، نتحّدث عن احلّق في االنتصاف القانوني، 
احلق في احلياة، في احلماية من التعذيب، في إجراء 
هو  ليس  القانوني  اجلانب  عن  احلديث  لكن  عادل. 

عن  لكن  قانونية،  ومضبطة  مرجعّية  هنالك  املهم، 
أي قانون نتحدث عندما ُينتهك احلّق األول وهو حق 

الوصول إلى اجلثة.« 
دار  عن  العبرية  باللغة  صادر  الكتاب  أن  يذكر 
نسخة  وستصدر   .290 صفحاته  وعدد  »ريسلينج« 

عربية موّسعة قريبا.

مدى الكرمل: تقدمي كتاب »جسد الدولة املشتهاة« لسهاد ظاهر-ناشف

نّورتونا يف »ايكيا« اللقاء الصحفي االول للوسط العريب
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يسة  ال تهدف هذه الصفحات إلى اإلضاءة على سيرة حياة القدِّ
مرمي يسوع املصلوب بكّل تفاصيلها، بل تهدف باحلرّي إلى 
اكتشاف عمل الروح في قلٍب استسلم لله وترك الروح يقوده 
ل  والتأمُّ الصالة  على  ة  املبنيَّ ة  الكرمليَّ ة  الروحانيَّ خالل  من 

الصامت في كلمة الله.
ابنة  وهي  املصلوب  يسوع  مرمي  الراهبة  تقديس  حدث  إّن 
وروحيٌّ  تاريخيٌّ  حدٌث  هو  الكاثوليك،  للروم  اجلليل  أبرشية 
إكليروًسا  األبرشية،  حياة  في  ااًل  وفعَّ مؤثًِّرا  يكون  أن  يجب 
وشعًبا. إّنه حدٌث يدعونا جميًعا إلى نهضة القلوب وتسامي 
الفكر وفتح صفحٍة جديدٍة في تاريخ أبرشّيتنا احلبيبة. فمرمي 
د والسّر الفصحّي، وهي  يسوع املصلوب هي ابنة أرض التجسُّ
فة بالتحديد حُتاكي كلَّ عضٍو من أعضاء كنيستنا  بهذه الصِّ

اجلليلّية املقّدسة.
يستنا: إليك أيُّها القارئ الكرمي أبرز محّطات حياة قدِّ

ٌة من مواليد قرية عبلني في 1846/1/5  ٌة كرمليَّ هي راهبٌة عربيَّ
أّما مسقط رأسها فهي  ع.  ٌد ومُشِّ متوقِّ إمياٌن  أسرٍة ميألها  في 
قرية حرفيش، لذلك ُدِعَيت في بعض املراجع التاريخّية: »مرمي 

ة«. احلُرَفْيشيَّ
س في 1846/1/15 في كنيسة  َقِبَلت مرمي سّر الِعماد املقدَّ

يس جاورجيوس للروم الكاثوليك في قرية عبلني. القدِّ
في  الفرنسّية   )Pau( بو  مدينة  في  الكرمل  مرمي  دخلت 
1867/6/15، حيث عاشت ثالث سنوات، اكتسبت خاللها 

عطف القلوب ببساطتها وسخائها، فقالت في ختام خالٍة من 
حاالت االنخطاف التي كانت متّر بها: 

إليه  لُتحِسَن  أخيك  في  رَت  فكَّ إن  الله.  هناك  احملّبة  »حيث 
ر فيك. وإن حفرَت ُحفرًة ألخيك ستقع أنت فيها.  فإّن الله ُيفكِّ

ستكون احلفرة لك«. 
في هذه املرحلة اّتخذت مرمي اسم »مرمي يسوع املصلوب« – 
َي نفسها »الَعَدم الصغير ليسوع«:  كما كانت حُتِّب أن ُتسمِّ
ر أنِّي  ًدا أّن الله أخرجنا من العدم. وأنا حني ُأفكِّ »أعرف جيِّ

من العدم، هذا يجعلني أهتزُّ طرًبا.«
في   1871/11/21 في  الدائمة  الرهبانّية  نذورها  أبرزت 
كرمل منغالور – الهند، الدير الذي اختبرت فيه مرمي مواهب 
في  والتشكيك  فهمها  سوء  إلى  ت  أدَّ وانخطافات،  خارقة 
صدق وصّحة ما كانت تختبره، فُأعيَدت إلى كرمل »بو« في 
فرنسا سنة 1872. مّما قالته مرمي في تلك املرحلة »تسبحة 

اخلليقة«:
»الكلُّ نائم. والله، الكلّي الصالح والَعَظمة والواجب تسبيحه، 
ر فيه. أنظري، الطبيعة تسبِّحه. السماء  َمنِسّي... ال أحد ُيفكِّ
الذي  واإلنسان،  ُيسبِّحه.  شيٍء  كّل  والعشب،  والكواكب 
وا نوقظ  يعرف إحساناته والذي يجب أن ُيسبِّحه، نائم... هلمُّ

الكون.«
في العام 1875 راحت مرمي يسوع املصلوب حتلم بتأسيس ديٍر 
هت إلى بيت  كرمليٍّ في بيت حلم، بإيعاٍز من السماء. فتوجَّ
حلم مع مجموعٍة من سبع راهبات، ووصلت أخيًرا إلى مدينة 
املهد، حيث بدأن العمل في البحث عن مكاٍن للكرمل اجلديد، 
والعمل على إشادته على إحدى التالل في بيت حلم، وكانت 
املكان،  لهذا  ة  احلقيقيَّ املهندسة  املصلوب  األخت مرمي يسوع 

وتابعت مراحله املتعاقبة.
ُأصيبت بالغرغرينا، حيث ما لبثت أن تُوفَِّيت في بيت حلم في 

.1878/8/26

في العام 1928 بدأت في روما قضية تطويبها.
بولس  يوحنا  يس  القدِّ البابا  أعلنها   ،1983/11/13 في 
بطرس  يس  القدِّ كنيسة  في  كبيٍر  احتفاٍل  في  طوباوّية  الثاني 

في روما.
ل  األوَّ فرنسيس  البابا  قداسة  سُيعلنها   2015/5/17 في 

يسًة لكّل الكنيسة اجلامعة. قدِّ
من أقوالها املأثورة:
»الله وحده يكفي.«

»من الله فقط أنتظر كلَّ شيء.«
في احلّب األخوّي: »إذا رأيِت َخرًقا في ثوب غيرِك ال تزيدي 

اخلرق ولكن خذي من ثوبك وأصلحي ثوب أختِك.«
ي كّل شيء. ماذا أعمل يا إلهي  »احملّبة هي الرداء الذي ُيغطِّ
القدير  اإلله  تنازَل  إّذاك،  لك؟  حقيقيٌّ  حبٌّ  فّي  يكون  حّتى 

إلّي، أنا التي ليست سوى حّبة ُغباٍر صغيرة.«
»اليوم، القداسة ليست الصالة، وال الرؤى، وال االنخطافات، 
بل  ف،  التقشُّ أعمال  وال  املـُسوح  وال  البليغ،  الكالم  وال 

التواضع.«
»أترمنَّ بعظائم الله وقدرته. هلمُّوا نسجد له. ألّننا ُصنع يَديه 
فوا عند ما هو من األرض  وثمُن دمه، هلمُّوا نسجد له. ال تتوقَّ
مسافرين  إاّل  لسنا  له.  نسجد  هلمُّوا  عدم...  كّل شيٍء  ألّن 
على هذه األرض، هلمُّوا نسجد له. هو ملكنا وأبونا، هلمُّوا 

نسجد له.«
ٌع ال يعرف أن يستقبل الله، ألّن الله ال يتجلَّى  »قلٌب متسرِّ
مكرٍَّس  في زمٍن  بل  باملواعيد وااللتزامات،  مليئٍة  أجندا  في 
سة عالمٌة للزمن املّجانّي،  ق حضوره. احلياة املكرَّ ٍص لتذوُّ مخصَّ
الرابط بني الله واإلنسان، فهو زمٌن ُيقال فيه منذ اآلن شيٌء 

ما عن األبدّية.«
»يريد يسوع قندياًل ساهًرا لليل. زجاجه هو اإلميان والرجاء. 
زيته هو الصالة املستمّرة. الفلينة الطافية هي حّب الله الذي 
الذي  البذل والعطاء  هي  الفتيلة  األرض.  فوق  النفس  يرفع 
يبذل نفسه وينسى مصاحله اخلاّصة في سبيل سعادة اآلخرين. 

وأخيًرا النور الذي ُيضيء هو الطاعة وطهارة النّية.«
وكيف  أعمل  أن  يجب  ماذا  أنِرني.  القدس،  الروح  »أيُّها 
يفهموا  يسوع ولم  مع  كانوا  التالميذ  يسوع؟  ف ألجد  أتصرَّ
يسوع. وأنا أيًضا مقيمٌة في بيت يسوع وال أفهم يسوع... 
ر صفائي وُيحدث فيَّ االضطراب. أيُّها الروح  َأَقلُّ شيٍء ُيعكِّ
لم  التالميذ.  اختفى  النور،  شعاع  وهبتهم  عندما  القدس، 
دت. وتضحياتهم أصبحت  تهم جتدَّ يعودوا ما كانوا قباًل. قُوَّ

سهلة. عرفوا يسوع أكثر مّما عرفوه لـّما كان معهم.«
»يا ينبوع السالم، أيُّها النور، تعال أنِرني. أنا جائعة، تعاَل 
ني. أنا َعِطَشة، تعاَل ارِوني، أنا عمياء، تعاَل أضئ لي.  غذِّ
أنا فقيرة، تعاَل َأغِنني. أنا جاهلة، تعاَل علِّمني. أيُّها الروح 

القدس، أنا تاركٌة نفسي لك.«

سة  املقدَّ األرض  ي  ملسيحيِّ ا  حّيً مثااًل  املصلوب  يسوع  مرمي 
تاريخ اخلالص وتدعونا  إّنها حتمل شهادة  والشرق األوسط. 
حياتنا  قّصة  في  أمامنا  ح  يتفتَّ التاريخ  هذا  نرى  أن  إلى 
الشرقيِّني.  إخوتها  إلى  تتوّجه  إّنها مسيحّيٌة شرقّية  نفسها. 
وهم أقلّيٌة دينّيٌة في مختلف بلدان الشرق األوسط. وحضورهم 
سائر  وملؤمني  العالم  في  املسيحيِّني  لسائر  ضرورّيٌة  عالمٌة 
كّل  يروي  وتاريخهم  للكنيسة،  احلّية  اجلذور  هم  الديانات. 
اجلماعة املسيحّية بأمانة الروح القدس لشعبه. هم في اخلطِّ 
ل للحوار مع اليهود واملسلمني، وخبرتهم ُتنيرنا في حتدّيات  األوَّ

لقاٍء حقيقيٍّ في املعرفة واالحترام املتبادلنَي.
مرمي، ثمرة قداسٍة في كنيسة الشرق

صلى  محمد  الرسول  مولد  ذكرى  ظل  في  نعيش  زلنا  ما 
الله عليه وسلم، وقد وقفُت في األسبوع املاضي على نسبه 
توّلد  املعرفة الصحيحة  لنتعرف عليه. ألن  وأسمائه، ذلك 
احلّب، واجلهل يوّلد احلقد. وهنا أقول إن مولد الرسول محمد 
كان في مكة، وكان ذلك في عام الفيل سنة 571 للميالد. 
للتغيير، حيث  أهمية قصوى  ذو  كان  مبكة  الرسول  فمولد 
أن مكة مع ما انتشر بها من جهل في العبادة، إال أنها 
فكل  والعسكرية.  الدينية  الصراعات  عن  بعيدة  كانت 
من  يعتريها  كان  احلقبة،  تلك  في  كانت  التي  احلضارات 

مظاهر الصراعات الشيء الكثير. فمثال بالد فارس مع ما كان بها من حضارة، إال 
أن حّكامها تبنّوا مذهب الزرادشتية، والذي يفّضل زواج احملارم. وفي املقابل انتشر 
كاشتراكهم  بها،  يشترك  سلعة  املرأة  من  يجعل  والذي  الزدكية،  مذهب  العوام  بني 
الهندية بأفضل، بل كان حالها في  باملاء والنار والطعام. ولم يكن وضع احلضارة 
تلك احلقبة من أسوأ احلقب التي متر عليها. أما احلضارة اليونانية فقد كانت غارقة 
لتوليد  قوًيا  سبًبا  كان  احلضاري والفكري،  التوّجه  وهذا  اخلرافات واألساطير.  في 
الصراعات العسكرية. أما أهل اجلزيرة العربية، مع جهلهم باملعبود، إال أنهم كانوا 
ميتازون بخصال اخلير، كالوفاء والكرم وحسن اجلوار والعفة، ولكن جهلهم باملعبود، 
كان يغلب على تصرفاتهم، فيقتلون بناتهم حفاظا على الشرف، ويهلكون أنفسهم 
فمثال  اخلير.  دوافع  غاية  عن  االنحراف  إلى  األمر  يصل  حتى  اخلير،  مناحي  في 
يهلكون أموالهم حتت مسمى الكرم، ويثيرون معارك بدافع النجدة. وبقيت اجلزيرة 
العربية أّمية بالنسبة لباقي األمم احمليطة باجلزيرة العربية. فأرسل الله رسوله ليصّحح 
لهم الطريق. قال تعالى: )هو الذي بعث في األميني رسوال منهم، يتلوا عليهم آياته 
ويزّكيهم ويعّلمهم الكتاب واحلكمة، وإن كانوا مكن قبل لفي ظالل مبني(. وكانت 
الكلمة األولى التي يتلقاها الرسول من الوحي هي كلمة )اقرأ( ليبدأ اإلصالح في 
اجلزيرة. فصالح اجلزيرة العربية، وقلبها مكة املشّرفة، ال بّد أن يؤّثر على باقي األمم، 
ألن مكة من الناحية اجلغرافية، تقع في وسط تلك البلدان، األمر الذي يفتح املجال 
لعقيدة التوحيد، أن تنتشر في باقي بقاع األرض وهذا الذي حصل. وال ننسى أن 
مكة فيها الكعبة املشّرفة، وفيها مقام إبراهيم وسيرة حياة إسماعيل، األمر الذي 
كان بإمكانه أن يجمع شتات العرب في ذلك الزمان، وخصوصا أنه جاءهم بشريعة 
األنبياء. قال تعالى: )شّرع لكم من الدين ما وّصى به نوًحا والذي أوحينا إليك وما 
وّصينا به إبراهيم وموسى وعيسى * أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه * كبر على 
املشركني ما تدعوهم إليه * الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب(. وحتى 
الرسالة أن ترفع من شأن  بد لهذه  الرسالة اإلمكانية في االنتشار، ال  تكون لهذه 
أهل اجلزيرة العربية، وجتعل لهم اعتبارا بني األمم. فاالنطواء ال ميكن له أن يرتقي 
السائدة والثقافات احلاضرة من  املعتقدات  ليرتقي بفكره وحضارته، فوق  بصاحبه، 
حولهم، فهيئ الله ملولد رسول الله حدًثا عظيًما دّون في القرآن الكرمي. قال تعالى: 
)ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل * ألم يجعل كيدهم في تضليل * وأرسل 
عليهم طيرا أبابيل * ترميهم بحجارة من سجيل * فجعلهم كعصف مأكول (. كان 
أثره أن ال سيادة للشرك على بيت الله احلرام، وأن السيادة على بيت الله احلرام لرّب 
البيت، أال وهو الله. وهذا املعنى عبر عنه عبد املطلب، جّد رسول الله، عندما أخذ 
له جيش أبرهة مائتي بعير كان ميلكها، فذهب يكّلم أبرهة بذلك. فقال له أبرهة: قد 
كنت أعجبتني حني رأيتك، ثم قد زهدت فيك حني كّلمتني، أتكّلمني في مائتي بعير 
أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك، قد جئت ألهدمه ال تكّلمني فيه؟ قال 
له عبد املطلب: إني أنا رّب اإلبل، وإن للبيت رّب سيمنعه. قال أبرهة: ما كان ليمتنع 
مني. قال: أنت وذاك. فرّد عليه اإلبل، ولكن الطريق إلى الكعبة لم يكن مفروًشا 
بالورد ألبرهة األشرم، حيث من فور خروجه من اليمن، بدأت قبائل العرب تعترضه 
وتقاتله، لتصّده عن الكعبة، فخرج إليه ذو نفر فهزم ذو نفر، فخرج إليه نفيل بن 
حبيب اخلشعمي في مجموعة من قبائل العرب فهزمهم أبرهة وأسر نفيال، وتوجه إلى 
الطائف فخرج إليه رجل من الطائف يقول له إن البيت الذي تقصده في مكة. ثم تبدأ 
اخليانة األولى في حياة العرب، حيث تطّوع أبو رغال ليكون دليل أبرهة إلى بيت الله 
احلرام، ولكنه مات في الطريق، ودفن حيث مات، فجعلت العرب قبره مرجما. وكان 
في هذه األحداث إشارة واضحة إلى حاجة اجلزيرة العربية إلى قائد يقودهم نحو العّزة 
والكرامة، فكان هذا القائد هو محمد رسول الله، حيث لم جتتمع كلمة العرب على 
رجل واحد قبل مبعثه، فأّلف بني قلوبهم على اإلميان بالله، وجعل أخّوة الدين هي 
أساس قوّي في بناء املجتمع اجلديد. قال تعالى )َوَألََّف بنَْيَ ُقلُوِبِهْمۚ  لَْو َأنَفْقَت َما ِفي 
َه َألََّف بَْيَنُهْم ۚ ِإنَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم( وقد عّبر  ا َألَّْفَت بنَْيَ ُقلُوِبِهْم َوَلِٰكنَّ اللَّ اأْلَرِْض َجِميًعا مَّ
عمر بن اخلطاب عن هذه العّزة فقال: )كّنا أذاّلء فأعّزنا الله باإلسالم ومهما ابتغينا 

العّزة بغير ما أعّزنا الله به ألذّلنا الله(.

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

)إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الرشعي(

مولد الرسول محمد )2(  يسة مرمي يسوع املصلوب القدِّ
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ينهض كالعنقاء.. وعيونه على املستقبل
أين نلتقي هذا املساء؟

في »اجلنينة«!
وأين يكون لقاؤنا غًدا؟

أيضا في »اجلنينة«.. عند العّم أبو ماهر!
***

الزمان: الستينات من القرن املاضي..
املكان: جنينة »أبو ماهر« التي كانت، وما زالت، مجمع اخلالن. 
وكانت َمعلًما بارًزا من معالم املدينة كعني العذراء.. عندما كانت 

العني عيًنا وكانت العذراء عذراء.. 
جميع ألوان الطيف االجتماعي والثقافي والسياسي والتعليمي تُأّم 
مسّجلة،  ماركة  فالـ«جنينة«  رحالها!  فيها  وحتّط  »اجلنينة«  هذه 

وأيقونة معّلقة على صدر هذه املدينة الطّيبة!
هي والناصرة توأمان سياميان!

***
شعب مثخن باجلراح النازفة، خارج من بني األنقاض واخلرائب. ينفض 
عن كاهله رماد النكبة.. فينهض كالعنقاء.. وعيونه على املستقبل!

معلمون انتدابيون.. يلعنون »أبو هذا الزمن«!

في »اجلنينة« ُتنصب »املوائد الثقافية« التي تزّين املدينة! يشارك 
في تشكيل املشهد معلمون كبار، كانوا جزًءا من املشهد التربوي 
الثامن  الصف  أنَهوا  ومعظمهم  الناصرة،  مدينة  في  والتعليمي 
االبتدائي قبل عام النكبة. ثم تابعوا املسيرة، بعد النكبة، في بناء 
األجيال! لقد مللم هؤالء جراحهم وميّموا شطر »اجلنينة«.. فتكّرم العّم 
أبو ماهر وخّصص لهم جناًحا خاًصا، كان املأوى واملتنّفس لتضميد 
اجلراح النازفة التي أبدعتها النكبة. وما إن ُيفتح باب اجلناح، حتى 
فنرى  الغرفة،  سماء  على  منها  ونطّل  الضغط«..  »طنجرة  تفتح 
لفافات  من  تتصاعد  الدخان  من  وحلقات  كثيفة،  بيضاء  غيوًما 
عاصرت  التي  األجنبية  والغاليني  ب  املهرَّ العربي«  »التنت  التبغ 
اإلجنليزي  التوباكو  برائحة  اجلو  يعبق  الغارب.  االنتداب  عصر 
عيوننا  تقع  »عايدة«.  الرخيصة  الوطنية  مور« والسجائر  »إيرين 
على معلمني يقفون أمامنا في غرف التدريس في ساعات الصباح، 
وفي ساعات العصر واملساء، نرى الشخصيات نفسها، شخصيات 
لعلها  »الشدة«،  بيش وأوراق  النرد والشيش  نلمح العبي  أخرى، 
يدور  السباع«  نواس »وحليب  أبا  نلمح  املعاناة.  شّدة  تنقذهم من 
على فتيٍة أبى الزمان أن يدين لهم.. فأصابهم ما أصابهم! يغّص 
الزمن،  هذا  أبو  تلعن  التي  الشتائم  بعض  بهؤالء، وتنفلت  اجلناح 

الذي أصبح فيه الديك.. أبا علي! 
وينضم إبراهيم طوقان إلى شلة األنس فيحمل الفتة مرّصعة بحروف 

من لهب كتب عليها: »املهاتيك سادة   عبر الدهر تفلق«!!
وليسرح اخليال ليكتشف التصحيف والتحريف في »املهاتيك«!!

املائدة الثقافية.. تتحلّقها كوكبة من األجيال الصاعدة

اجلميلة  احلديقة  في  أخرى  إلى  مائدة  من  تتنقل  الكاميرا  عدسة 
مميزة!  نكهة  لها  فتحّط على »مائدة«  العذراء،  املشرفة على عني 

املائدة  عند  العدسة  تتوقف  قف!  هنا.. 
الثقافية. يجلس إلى هذه املائدة شعراء وأدباء 
ومثقفون معروفون، شّكلوا تضاريس اخلارطة 
وسمائها  ووديانها  وجبالها  بسهولها  األدبية 
وبحارها. وحتتّل إبداعاتهم الصفحات األدبية 
دورها  تلعب  التي  احمللية  الصحف  في 
مرّكباته،  بكل  األدبي  املشهد  تشكيل  في 

»املائدة  هذه  إلى  وتنضم  الوطن!  هذا  في  ووسًطا،  ويساًرا  مييًنا 
على  ميض  لم  الذين  واألحّبة  األصدقاء  من  مجموعة  الثقافية« 
االمتحانات  غبار  كواهلهم  نفضوا عن  لقد  أيام معدودة.  تخّرجهم 
حديقة  في  يوم  يوم  ليلتقوا  جماعات،  جماعات  النهائية، وتدّفقوا 
ليتنّفس  التربوي«  »القفص  من  السجني  خرج  لقد  ماهر«!!  »أبو 
»املائدة«  هذه  إلى  األحّبة  يجتمع  احلرية!  شمس  الصعداء ويعانق 
ذات النكهة املميزة التي تختلف عن باقي »املوائد« في احلديقة. 
في  السندبادية  املغامرات  يعشقون  طموحون  ثانويون  طالب  إنهم 
بحار املعرفة، ويقتلهم الفضول للكشف عن عوالم ثقافية غابت عن 
ا  سّنً يكبرونهم  من  على  للتعّرف  جامحة  برغبة  عاملهم. ويتمّتعون 
وعلًما وثقافة، ليفتحوا أمامهم الشرفات على حدائق املعرفة. لقد 
طمح هؤالء الفتية والشباب إلى التمّثل بهؤالء »الكبار« والسير 

على خطاهم التي أوصلتهم إلى هذه املرتبة!
سياسية  ثقافية  أدبية  حلبة  إلى  الثقافية«  »املائدة  وتتحّول 
واألذواق،  واألهواء  واآلراء  األفكار  فيها  تتصارع  اجتماعية، 
والتحليالت النقدية والسياسية والفلسفية، التي تطمح ألن تكون 
رصينة وجّدية، وال تخلو من آراء وطروحات عميقة أحياًنا، وسطحية 

أحياًنا أخرى!
يف هذه »الحديقة الثقافية«.. كانت لقاءاتنا مع »الكبار«!

كان لقاءات يومية، وكنت أشعر بأكثر من رباط خفّي يربطني بهؤالء 
»الكبار« ويشّدني إليهم. ثم اكتشفت سر هذا اجلاذبية.. إنه احللم 
املشترك الزاخر عشًقا وحميميًة: عشق اللغة العربية، لغتنا القومية، 
وحرارة االنتماء إلى التاريخ العربي والقضّية الفلسطينية. حتت ظّل 

املّد القومي الذي رفرفت في سمائه رايات الناصرية! 
وكان جيلنا ينظر برهبة واحترام ملن هم أكبر مّنا سًنا ومكانًة وثقافة 
ومعرفة، والذين يشّكلون خارطة التربية والتعليم في مدينة الناصرة 
والقرى املجاورة، ويعملون في ورشة بناء األجيال الصاعدة من رماد 

النكبة، والتي تتطّلع إلى غد أفضل.
لقد أحببنا أن نناقشهم وجنادلهم مبا أوتينا من معرفة. وأحببنا أن 
نتمّثل بهم ونسير على خطاهم! وأحببنا أن نتحّداهم! فنحن أيًضا 

عندنا ما نتمّتع به وما نستطيع أن نقّدمه في احللبة األدبية!
سقى  الله أيامك يا عمي »أبو ماهر« رؤوف العثمان..

وسقى الله أيام الـ«عشرة قهوة« للشباب يا نعمان!
وسقى الله أيام الزمن اجلميل!

**
)من كتاب »بني مدينتني«- سرية ذاتية(

فتحي فوراين

جنينة أبو ماهر.. أيقونة مسجلة.. وملتقى 
املعلمني واألصدقاء واألدباء والشعراء!

بعد انتشار حاالت العنف.. ظاهرة السرقة 
تتفاقم في املجتمع العربي

اإلعالمي أحمد حازم

ظاهرة السرقات كثيرة ومتعّددة، ولألسف منتشرة 
في املجتمع العربي. فهناك حرامّية الليل، وهناك 
حرامّية النهار، وكل له أسلوبه اخلاص في اقتناص 
الضحية. وقد قرأت تقريرًا عن السرقات في قرى 
جليلّية  ومن بينها سرقات ألموال، جاء فيه أن ظاهرة 
السرقات قد تفاقمت في الفترة األخيرة في املجتمع 
العربي، وهناك مطالبة بالعمل على وضع حدٍّ لهذه 
حالة  مجتمعنا وجود  في  املؤسف  األمر  الظاهرة. 

غريبة حتت مسمى السرقات. وهذه احلالة يكون مّتفق عليها بني طرف من 
العائلة وطرف آخر، مبعنى ترتيب إخفاء مبلغ من املال واإلعالن عن سرقته.

»مبارح  قائاًل:  شاكيا  القدمية  معرفتنا  أحدهم وبحكم  جاءني  يوم  ذات 
يصعب  التي  السرقة  كيفية  لي  شرح  وقد  مرتي«.  ذهبات  إنسرقوا 
احلّمام  دخل  وكعادته  مساًء،  العمل  من  عاد  إنه  لي  قال  تصديقها. 
سمعت  »فجأة  القاسي. ويضيف:  العمل  من  طويل  يوم  بعد  ليستحّم 
زوجتي تصرخ حرامي حرامي«. وقد سأل زوجته إذا كانت قد رأت وجه 
عرفتو«.  ما  لكن  شوي  فأجابت: »حملتو  مقنعًا.  كان  أنه  أو  احلرامي 
وقد أعلنت الزوجة عن فقدان »ذهباتها«. وفّر احلرامي، لكن الزوج لم 
يتقّدم بشكوى للشرطة. وكل ما فعله أن قام بتحديد شباك غرفة النوم 
وتركيب كاميرات ملراقبة ما يجري حول بيته. والسؤال الذي يطرح نفسه: 
كيف عرف احلرامي بوجود مكان  »الذهبات« في غرفة النوم وكيف فّر؟! 

احلرامي بطريقة سريعة. 
عالمات  على وجهه  وترتسم  نفسه  الشخص  جاءني  أشهر  بضعة  بعد 
كبير  مبلغ  سرقة  أخرى  مّرة  شاكيًا  سيئة،  نفسية  شديد، وحالة  غضب 
من املال من بيته، رغم الشباك احملّدد ملنع السرقة، ورغم الطرق احلديثة 
ملعرفة السارق من خالل الكاميرات. وعلى فكرة فإن الشخص املذكور 
إنسان طيب الذكر، وال توجد عليه ديون، لكنه  يفّضل االحتفاظ مباله 

في البيت وليس في البنك. ورغم ذلك لم يذهب للشرطة.
وقبل فترة أخبرني شقيق الشخص أن سيارة أخيه تعرضت لياًل للسرقة 
فقام  املال.  من  مبلغ  سرقة  ومت  السيارة،  شبابيك  أحد  زجاج  بكسر 
الشخص بفحص الكاميرات حيث تبنّي له أنها كانت معّطلة. مرة أخرى 
لم يذهب الشخص للشرطة لإلعالن عن سرقة. ومرة أخرى ال بّد من طرح 
أسئلة عديدة مثل: كيف عرف »احلرامي« بوجود املال في السيارة، وملاذا 
لم تتعرض السيارة العتداء أو محاولة سرقة إال في تلك الليلة؟ ومن 
البيت؟  داخل  من  فقط  يتّم  تعطيلها  أن  الكاميرات رغم  بتعطيل  قام 
والسؤال األهم: ملاذا لم يذهب الشخص املسروق إلى الشرطة للتحقيق 
في األمر؟ وقد تكون هناك أسئلة كثيرة أخرى ال تعرفها وفقط يعرفها 

ذوو االختصاص.
حاالت السرقة هذه أثارت عندي غريزة حّب املعرفة أكثر وأكثر حول جرمية 
السرقة !! فذهبت إلى صديق لي وهو محّقق خاص لسماع وجهة نظره 
كصديق. وقد اقتنعت بوجهة نظره حول هذا املوضوع، الذي خّلصه بكلمات 

قليلة بقوله: »احلرامي منهن وفيهن وعندي كتير من هاي التجارب«. 
وما دام الشيء بالشيء يذكر وما دمنا في احلديث عن جرائم السرقات، 
بالسرقة،  مختّصون  كبارا  »نشالني«  هناك  إن  القول  من  لي  بّد  فال 
يتجّمع  موسم  احلج  أن  السعودية. واملعروف  في  احلج  موسم  في  حتى 
فيه املسلمون من كل مكان ألداء فريضة احلج، لكن اللصوص املجرمني 
احلجاج واملقيمني  بنشل  القيام  إلى  نواياهم  احلج وتّتجه  فترة  يستغّلون 
واملواطنني، وليس هدفهم احلج بل السرقة. ولقد جاء في دراسة بعنوان 
»اآلثار النفسية واالجتماعية لظاهرة النشل في احلج والعمرة«، قام بها 
ألبحاث  الشريفني،  احلرمني  خادم  معهد  من  كسناوي  محمود  الدكتور 
احلج في جامعة أم القرى، أن 17 باملائة من النّشالني واللصوص الذين 
مّت القبض عليهم خالل موسم احلج، قدموا لغرض السرقة فقط. وأفادت 
الدراسة بأن الكثير ممن ميارسون جرمية النشل، يرتدون طيلة فترة وجودهم 
حّجاج  بأنهم  واحلّجاج  األمن  رجال  ليوهموا  اإلحرام،  مالبس  مكة  في 

عاديون، وليسوا قادمني من أجل ارتكاب جرمية السرقة. 
السعودي،  امللكي  الديوان  في  املستشار  العلماء،  كبار  هيئة  عضو 
له مع صحيفة )سبق(  املطلق، وفي حديث  الدكتور عبدالله بن محمد 
السعودية طالب مبعاجلة موضوع السرقات، مشيرًا إلى وجود فئة تستغل 
احلجاج خالل موسم احلج وتسلب أموالهم بدون رحمة، وهي فئة تأتي من 

بلدهم متخصصة في سرقة احلجاج. 

 الفرشاة الرائجة تصل أخريًا إىل فروع شبكة سوپر- فارم. فرشاة مهنّية لفك عقد وارتباطات 

الشعر، بتصميم مريح يناسب كّفة اليد، ويالئم جميع أنواع الشعر.

ميكنك استخدام الفرشاة عىل الشعر الجاف أو الرطب، بسهولة وبرسعة دون شد أو إزالة الشعر.

TANGLE TEEZER شكل أشبه بلحية خفيفة ثوريّة، بارتفاعني مختلفني، تعطي نتائج  لـ 

فوريّة بال أمل.

تساعد عىل الّتقليل إىل أدىن حد من تقطّع وإزالة الّشعر، نتيجة متشيط غري صحيح، وتساهم 

يف زيادة ملعان الشعر، فيبدو مظهر الشعر المًعا وناعاًم كالحرير بعد التصفيف.

TANGLE TEEZER محمّي من قبل سجّل التصميم وله براءة اخرتاع بريطانّية.

وصل إىل البالد نوعان رائجان من الفرشاة: 

THE Original

بثالثة ألوان رائجة

  COMPACT Styler  بخمسة أنواع

فرشاة صغرية ونوعّية مع غطاء ميكن فتحه وإغالقه بكبسة، لتمشيط بسيط وسهل يف كل 

مكان. رضورّي يف كّل حقيبة!

ميكنكم الحصول عىل الفرشاة يف شبكات السوپر- فارم.

TANGLE TEEZER سوپر- فارم تطلق

العالمة التجاريّة األصلّية من لندن بتعاون تجاري مع اليف!



همغينيم 3  -  لإلرساليات:  04-8600822

نلبي جميع 
الطلبات

تجهيز بوفيهات لجميع المناسبات 

وجبة دجاج مسحب لـ خمس اشخاص 

وجبة شنتسيل لخمس اشخاص

 دجاجتين مشويتن 

صنية كباب بصلصة البندورة
 او طحينة لخمس  اشخاص

مع السلطات واالضافات 

مع السلطات واالضافات 

مع السلطات واالضافات 

100
حملة الـ

₪

رما
شوا

مطبخ بيتي و

رقبة خروف محشيه

منسف دجاج

منسف عجل

منسف خروف 

 اباط خروف

₪199 

₪150

₪250

₪350

₪350

₪100 2 ב-₪55

سلطات
 بانواعها

نصف كيلو
₪15

עוף בגריל

االسعار
 ال تشمل 
االرساليات
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رشدي املايض

املساء ثدي

تشتهيِه مصيدة الليل

مطرا

تلّوح له من عطش

أن يطرق زجاج الّنافذة

***

وحدي مع بيانو

األَصابع الّدافئة

أقطع نوتة ألزرع وترا

ينزل عىل سالمل اللّحن

إىل بّوابتي املفتوحة عىل رائحة 

األَرض

مالمح وطن ُمْبهمة!!!

***

املوسيقى تعلو.. تُسلِّم نفَسها لليل 

والقمر

لكّني أخاف أن أراقص هذه الليلة 

أنثى املطر

***

صهييل!! ال تفتح بابا لَك موصدا!!!

***

لذا.. قّررُت أن أعدو يف مدن الخيال 

والحلم

ألرسق بعضا من عبثّية الطفولة

وأنسّل مع حرب أقالمي

فحات  لنلج معا بكارة بياض الصَّ

القادمة...

***

أنا يا وقت حُضور

ال أريد أن ألْمَحَك يف َخلْفّية املَْشهد

يك أراَك يف مرآة سواي

مل أعد أريد أن نلتقي

يف الفواصل والّنقاط وأرصفة 

طور السُّ

هذي الوقفات عىل حدود الزَّمن

ال تروي براكيني

وال مثَن للحظٍة من وجود لَك 

وحضور

***

آن لَك أيها الوقت

أْن ترتّجَل عن الوقت

لُِنفسح لنا ولو مرّبعا يجمعنا 

واقفني

***

ُق بعنف يف أعيننا نُحدِّ

يف صْمت.. ييش بالكثري

***

وقتي لَك... أيا نهرا

أتوق أن أقطعُه مرّتني

ألنهل ما يكفي لردم فجوات

تنهُش لحم الوطَن!!!

*******

يَب أّيها الوقت

نهم للَحديث إليك..

كلامت اُعّمر منها منازيل

وبَك تكاثرات لرباعم

األشياء واألسامء..

*******

لن أقبَل بقاَءك مصادفة

وال أن تصبح أمنيايت.. تقاطعا

يف اسرتاحة العمر عىل عجل...

***

أنا لسُت..

يف وقت الفراغ

وال يف فراغ الوقت

ممّرات حزينة باردة

هاشم ذياب

يا.. أفندي..

سئمُت التعليق.. عىل شاّمعتي.. 

ناقدا.

وما جّد اآلن يب ال يهّم سمّوَك 

العايل.

قلمي يسيئ للسيادة..

يجوع يل ويصمت

وإْن تهّوس.. ِبحكمتَك الّسنّية 

ومْدمنيها.

ترُتجم.. الُعهر بالحب

واالنبطاحة للسلطان.. يف 

الحظرية.

من الذي..؟ يطلُّ كاملحكمة.. قبل 

النوم. 

يهلّل للسلطة.. يتقّمصه النأي 

بالنفس..

واالنفصام.. حني يختيل.. 

بالخيال واألمل.

يرتّبع يف صوامع غريبة.

يتعاىل بخياله عىل املغاالة..

ماسحا سُمّوه.. بالصدارة 

والحضارة

لألمارة يف الحرب.. ورأس املال.

باملجد الزائل مصريا

باملجد الذي ينبش قبوره

يف علم الحفرّيات للجامعات

والتمويل.. يف الفصل..

أستاذنا غائب مفتون

يروي ربيع الغياب

يجمعنا يف املرعى..

ويتبعه املنافقون.. باألحالم..

يرّسج القدر.

القدر ترٌف.. كل األمل فيه.

نَْعلم.. أّن دوره..

عىل ميني الغدر.

وما جرى يُْخفيه.

ُينكر العهود.. التي قطعها..

)لِشنبات( جّده..

فهذا ال يليق بالوعد..

للكبري املحتكر لألجور

*

تبارك نِياَفته.. يُْغدُق.. يجوُد..

عىل املجرور اعتبار.

يتعاىل بتواضعه رحيام..

لِمداهنيه الذين )يسحجون(..

لِِشلَلهم.. وبطونهم يف اإلعالم

*

لقد.. قّدمَت القرابني للوالء

للقطط الّسامن الجديدة..

يف رحلة العمر

ألنّها.. وطنّية القلب ويف الجيب

حيفا

حني يسير املثّقف بالقطيع 
الى السلطان وال يعلم!

بوح لزائري الوقت

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

 تعزير وشهود
• ما كنت أحسب هيك يصير في مجلس نوابنا.. 
برملاننا احملترم.. الكنيست • ما عاد البرملان يشتغل 
على حماية املواطن وسّن القوانني اللي تخدمه.. • 
القوانني  احلكومة وسن  حلماية رئيس  يشتغل  صار 
اللي تخدمه مع عيلته.. • ما عادت احلكومة تنفذ 
القوانني اللي بسّنها أعضاء الكنيست..  • صارت 
الكنيست تنفذ األوامر والتعليمات اللي بدو اياها 
رئيس احلكومة • ما عادت القوانني املشّرعة تخدم 
املواطنني وتصون حقوقهم بكل املجاالت السياسية، 
 • وغيرها..  وغيرها  واالقتصادية  واالجتماعية 
يتهّرب  عشان  خصوصي  تتشّرع  القوانني  صارت 
القوانني  صارت   • العدالة..  من  احلكومة  رئيس 
حتمي رئيس احلكومة من التحقيق والسؤال.. ليه؟؟ 
ألنه واقع في العفن.. • صارت القوانني تسد الطريق 
أمام احملكمة في وجه العدالة.. ليه؟؟ ألنه الريحة 
املفطسة طالعة للجو.. • صارت القوانني متنع عن 
اجلمهور معرفة احلق واحلقيقة.. ليه؟؟ ألنه مجاري 
القوانني  • صارت  الشعب..  على  فايضة  احلكومة 
تغّطي على هذا الرئيس وأعماله الفاسدة، وسرقاته، 
وخداعه. • صارت القوانني ترّجعنا لسيطرة احلاكم، 

الواحد، املستبد، اللي بعمل السبعة وذمّتها وبقول 
تابع  للرئيس  تقول  القوانني  صارت   • بريء..  أنا 
هون  من  خذ  والسرقة..  الفساد  من  زيد  طريقك، 
وحط هون.. • صارت القوانني تقول للرئيس إلعب 
ميدانك،  وامليدان  ساحتك  الساحة  بدك،  ما  مثل 
في رقاب  الطيبة واحكم  هاألرض  في  صول وجول 
في  املهازل  هاي  شايف  واحد  وكل   • العباد.. 
الكنيست واحلكومة.. من الداخل أو اخلارج.. بقول 
العالم  قدام  تعزير   • شهود..  تعزير.. وعليه  هذا 
على  وشهود  واخلداع..  والغش  العيب  أعمال  من 
االدعاء إنه كل هذا ملصلحة الشعب املسكني.. • 
ال يا عالم.. ال يا جماعة.. ال عشان الشعب وال 
عشان األمة.. • بس عشان وقع رئيس احلكومة في 
منه..  ينجا  بدو  كيف  عارف  التحقيق، ومش  فخ 
• يا كنيست.. يا حكومة.. لوين بدكو توصلوا؟؟ 
طلعت ريحته  خلص  الطابق..  املسألة وظبوا  فّكوا 
احلقيقة.. والسترة  بإعالن  هي  العدالة   • املقرفة.. 
ينقلع للسجن  أو  بيته  إما ينظب في  الرئيس  لهذا 

مثله مثل اللي سبقوه...

أبو إلياس

H a i f a net
www.haifanet.co.ilية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو
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األثرية  بعثة احلفريات  أن  نشرت الصحف احمللية، 
في  احلفريات  تدير  والتي  أبيب،  تل  جامعة  من 
“مغار كفر قاسم”، أعلنت العثور على دليل لوجود 

إلى  تاريخها  يعود  التي  العالم،  في  مدرسة  أقدم 
مدرسة  كانت  يبدو،  كما  التاريخ.  قبل  ما  عصور 
لتعليم صناعة أدوات الصوان وكيفية استعمالها في 
االحتياجات اليومية مثل ذبح احليوانات أو حتضير 

اجللود وغيرها.
املغارة

تتواجد بالقرب من كفر قاسم على الشارع رقم 5، 
إلى الشمال من رأس العني. مّت العثور عليها عام 
بإدارة  األثرية  احلفريات  فيها  2000 ومنذئذ جترى 

البارزة  اآلثار   .)1 )الصورة رقم  أبيب  تل  جامعة 
في املغارة تعود إلى العصر احلجري القدمي ما بني 
400،000 إلى 200،000 عام قبل أيامنا. خالل 

احلفريات مّت العثور على بقايا الستعمال النار خالل 
أدوات  من  العديد  على  عثر  كما  العصور،  تلك 
الصوان )الصورة رقم 2 – عن موقع اإلنترنيت لبعثة 
احلفريات جلامعة تل ابيب(، عظام متحّجرة لبعض 
احليوانات واألبرز بني املكتشفات كانت بعض أسنان 

لإلنسان القدمي. 
مواقع  إلى  املغارة  تقسيم  ميكن  للمكتشفات  وفقا 
متعددة، إذ عثر في جزء منها على مكان إشعال 

الصوان،  أدوات  صنعت  آخر  موقع  وفي  النيران، 
بينما صنعت اجللود في زاوية أخرى من الكهف. 

املكتشفات الحالية

أدوات  على  أبيب  تل  جامعة  أجرتها  لدراسة  وفقا 
الصوان، استنتج الباحثون أن تلك األدوات هي جزء 

املعروفة  املدارس  مثل  تقليدية  ليست  مدرسة،  من 
أدوات  صناعة  مهنة  تدريس  فيها  مت  أيامنا،  في 

الصوان. 
تطّور  على  دليل  أنه  إذ  هاما  اكتشافا  هذا  يعتبر 
املجتمع القدمي في عّدة مجاالت، نذكر منها: وجود 
الصوان،  أدوات  صناعة  مهنة  تدريس  على  دالئل 
تطوير  ذلك  في  مبا  املجتمع،  تطّور  على  دليل  هي 
طرق التواصل )مبا يوازي تطوير لغة اجتماعية( كما 
أنه دليل على وعي يهدف إلى احلفاظ على تراث 

معني. كذلك، من احملتمل أن هذا االكتشاف يشير 
إلى أن اإلنسان املفّكر، لرمبا ظهر في منطقتنا قرابة 
100،000 عام أقدم مما اعتقد الباحثون حتى اآلن. 

في حديث مع الباحثة “ألة أساف” من جامعة تل 
 ،2010 العام  منذ  البحث  في  تشارك  التي  أبيب 

الصوان  أدوات  من  املئات  ودرست  بحثت  والتي 
هذه  “ليست  قالت:  املغارة،  في  عليها  عثر  التي 
بل  هذه،  أيامنا  في  لنا  املعروف  النوع  من  مدرسة 
انها طريقة معّينة مت عن طريقها مترير املهنة من جيل 
بحاجة  الصوان  حجر  من  أدوات  صناعة  آخر.  إلى 
أدوات  دراسة  خالل  من  معينة.  مهارة وتقنية  إلى 
استعملت  التي  احلجارة  بعض  أن  الصوان، الحظنا 
كنواة، لكي يتم صناعة األدوات منها، تظهر عليها 
عالمات نحت بأساليب مختلفة، مما يشير إلى أن 

من  أكثر  استعملها  احلجارة  تلك 
شخص ذي مهارات مختلفة. العثور 
على كمية كبيرة من األدوات، التي 

استعمل  شخص،  من  أكثر  أن  على  دليال  حتمل 
النواة ذاتها حملاولة صناعة األدوات، هي دليل على 

الصناعة.  مهنة  لتعليم  استعملت  احلجارة  تلك  أن 
العثور على جميع  يزيد دعم هذا االحتمال هو  مما 
حجارة النواة واألدوات في زاوية واحدة معا، وغير 

مبعثرة في أنحاء مختلفة من املغارة”. 
العثور على تلك املكتشفات من شأنها طرح أسئلة 
جديدة ال تزال حتت الدراسة على سبيل املثال: هل كانت 
آنذاك لغة متطورة للتواصل؟ كيف وفي أي الوسائل 
مت تطبيق الدروس املهنية آنذاك؟ وغيرها من األسئلة 
القادمة. العلمية  األبحاث  بانتظار  زالت  ال  التي 

—UŁü« WDKÝ w� ‰ULA�« WIDM� d¹b� ≠ Í—UÝ qOL� Æœ العثور على أقدم مدرسة في العالم بالقرب من كفر قاسم

شارك وفد إرسائييل من قبل وزارة الصّحة، األسبوع املايض، يف مؤمتر الرعاية الصحّية 

برنامج  العاملّية وأطلق  التغذيّة  ناقش مخاطر سوء  والذي  الّدويل،   ONCA للجميع  األمثل 

33 مليون بالغ يف أوروپا  »التغذية األمثل« يف جميع أنحاء أوروپا. ووفق املعطيات فإّن 

معرّضون لخطر اإلصابة بسوء التغذية، واملوارد املستثمرة لعالج املصابني بسوء التغذية قد 

تصل إىل 170 مليار يورو سنويًّا.

عرض الوفد اإلرسائييل املمثل من قبل وزارة الصحة، أداة مبتكرة تساهم يف تحديد مكان 

 - اللحم  العضلّية )ضمور  الكتلة  التغذية وفقدان  اإلصابة بسوء  لخطر  املعرّضني  السكان 

Sarcopenia(. الحديث عن أداة من شأنها أن تتيح لكاّفة الناس، بتشخيص حالتهم الغذائّية 

الصّحة.  وزارة  موقع  خالل  من  مهّمة  مبعلومات  مزّودين  املعالج  الطبيب  إىل  والوصول 

شبكة  عرب  دورة  تطوير  إىل  األيام  هذه  يف  مكّثف  بشكل  العمل  يجري  ذلك،  إىل  إضافة 

للكشف  أدوات  لهم  توّفر  التي  واملمرضات،  لألطّباء  التحليلّية  التغذية  مجال  يف  اإلنرتنت 

األويل الهام عن حاالت سوء التغذية يف أوساط السكان ومنع تدهورها.

 ،BMI( 22-21( وتظهر الدراسات األخرية أّن البالغني الذين يعانون من مؤرش كتلة الجسم

معرّضون لخطر الوفاة بنسبة %12 أكرث من أولئك الذين لديهم معّدل مؤرش كتلة الجسم 

الـ65  سن  فوق  البالغني،  تغذية  وحالة  وزن  مراقبة  املحّبذ  فمن  هذا،  ضوء  عىل   .24-23

عاًما. فحص سنوي لطول ووزن البالغني فوق سن الـ65 عاًما هو أمر رضورّي. كام يجب 

االنتباه إىل عدم انخفاض مؤرش كتلة الجسم ألقل من 23، ما قد يؤّدي إىل حدوث وفّيات 

بني البالغني يف مثل هذه الفئة العمرية.

الرئّيسيني يف  الّتغذية  اختصاصّيي  مع  بالتعاون  الصّحة،  وزارة  التغذية يف  قسم  ويعمل 

رشكة  األطباء،  ممّثيل  »عتيد«،  الّتغذية  خرباء  ورابطة  املرىض  وصناديق  املستشفيات، 

الغذايئ  والعالج  للكشف  الجودة  تعزيز  املرىض عىل  التحليلّية، ممرّضات وممثيل  التغذية 

الصحي يف البالد.

الربنامج  يف  للجودة  جديدين  مؤرشين  دمج  عام،  نحو  قبل  تّم  النشاط،  هذا  من  وكجزء 

الجديدان  املؤرشان  يراقب  البالد.  يف  املجتمعّية  الصحّية  الرعاية  جودة  ملؤرشات  القومي 

نقص الوزن بني أولئك الذين يبلغ أعامرهم 65 عاًما وما فوق )مؤرش كتلة الجسم <23(، 

أّن  يّتضح  البالد  يف  املرىض  صناديق  معطيات  من  أوزانهم.  يف  امللحوظ  النقص  وتراقب 

BMI>23kg/( 15 من البالغني يف عمر 75 عاًما وما فوق، يعانون من نقص يف الوزن%

m2( ونحو %7 من بينهم فقدوا من وزنهم بشكل ملحوظ )أكرث من %10 من وزنهم بني 

قياسني أخريين(.

ميكن لسوء التغذية أن تؤّدي إىل نقص يف الپروتني الذي يسبب الهشاشة، ويشكل عاماًل 

خطريًا للسقوط ولتدهور الحالة الصحّية والذهنّية. التغذية املثىل هي خري من قنطار عالج، 

وتغني عن األدوية املساهمة يف التأهيل الصحي لكثري من املرىض. الدمج بني نظام غذايئ 

الرياضّية  التامرين  ومامرسة  صّحي 

الجسم  تعزيز  إىل  سيؤدي  بانتظام، 

أفضل  بشكل  والتكّيف  األداء  وتحسني 

مع الحالة املرضّية.

ضّم الوفد اإلرسائييل، پروفيسور رونيت 

وزارة  يف  التغذية  قسم  مديرة  إندڤيلت، 

الصّحة؛ السّيدة يوسيفا كاحل، منّسقة 

مجال التغذية والشيخوخة - وزارة الصحة؛ الدكتور داڤيد دڤري، اختصايص طب العائلة، 

املدير الطبي للمركز التأهييل »رعوت«، السّيدة رونيت فريدمان، اختصاصّية تغذية تحليلّية، 

التغذية »عتيد«، السّيدة رونيت دويڤ، املديرة الطبية برشكة »أبوت«.  ممّثلة رابطة خرباء 

من   ،ONCA للجميع  األمثل  الصحّية  الرعاية  منظمة  يف  أوروپّية  دولة   16 نحو  وتشارك 

أجل تحسني الحالة الغذائّية للمرىض املعرّضني لخطر اإلصابة بسوء تغذية، وتوفري العالج 

لقاءات مع مهنّيني ومجموعات  الدول  أوروپا. وتنظم هذه  أنحاء  لهم يف جميع  الغذايئ 

الصحي.  املجال  الّشأن يف  الصّحة وغريهم من أصحاب  من املرىض وممثلني عن وزارات 

التلّيف الكييس  البالد، والتي تعاين من  ويف إطار هذا املؤمتر، رشحت ممثلة املرىض يف 

غذائّية  مشاكل  من  يعانون  الذين  املرىض  مع  التعامل  صعوبة  عن   ،)Cystic Fibrosis(

معّقدة ويتناولون أطعمة خاّصة. وقال عضو الربملان األوروپي، إيچور سولتاس: »إّن انتاج 

األغذية املحلية ميكنه أن يلبي االحتياجات الغذائية للسكان املعرضني لإلصابة بخطر سوء 

التغذية، وإيجاد حلول عديدة للمرىض يف جميع أنحاء العامل«.

ENHA عن منظّمة

ENHA )الّتحالف األوروپي للتغذية الصحّية( تعترب منصة متشّعبة األهداف عىل  منظّمة 

املستوى األوروپي، والتي تساهم يف التوجيه والتنسيق بني الدول للوصول إىل عالج أمثل 

لهذه العملية الصحّية الشائكة. ENHA تعّزز الكشف عن مخاطر التغذية، والتوعية العامة، 

التثقيف الصّحي، وتعّزز الرعاية الغذائّية  والتعاون، ووضع اسرتاتيجّيات، كام تعمل عىل 

األمثل.

ويف جميع أنحاء أوروپا، الپروفيسور أويل ليونجكڤيست )Olle Ljungqvist(، رئيسة عام 

)ESPEN(؛  الغذايئ  والتمثيل  التحليلّية  للتغذية  األوروپي  املجتمع  متّثل   ،ENHA منظّمة 

والپروفيسور كورنيل سيرب )Cornel Sieber(، ميّثل الجمعّية األوروپّية ألمراض الشيخوخة 

 .)IAGG( الجمعية الدولّية لعلم وأمراض الشيخوخة األوروپّية ،)EUGMS(

الرابط:   أدخلوا   ENHA عن  املعلومات  من  ملزيد  ربحّية.  غري  منظّمة  ENHAهي  منظّمة  

www.european-nutrition.org

  Sebocalm Baby مرهم التحفيض من

اآلن يف سعر خاص

املختصة  الرشكة  سيبوكامل،  رشكة  أطلقت 

بالبرشة  للعناية  تجميل  مستحرضات  بانتاج 

الحساسة، حملة خاصة عىل مرهم التحفيض، 

الذي يحافظ عىل برشة الطفل ويعالج الطفح 

اطار  يف  الحفاضات.  عن  الناتجني  واالحمرار 

بـ  ومميز  خاص  بسعر  املنتج  يُعرض  الحملة 

تاريخ 3.12.2017 وحتى  39 شيكل وذلك من 

.3.1.2018

املرهم هو بنسيج كرميي ناعم، يحضن ويحمي 

بالسوبر فارم  الحفاضات وهو متوفر  االحمرار واالصابة بطفح  الطفل مينع  برشة 

والصيدليات الخاصة.

للعالج  نباتية،  زيوت  من  مكون  هو  الحافظة،  املواد  او  املاء،  عىل  يحتوي  ال  املرهم 

الرطوبة  من  الحامية  من  القليل  بانتاج  املرهم  يتميز  الحفاض.  منطقة  يف  اليومي 

والبلل، دون اغالق مسام البرشة وبالتايل يسمح للبرشة بالتنفس.املرهم غني برتكيبة 

الزيت الخالصة ومع املكونات النباتية، يساهم يف تهدئة برشة الطفل ويساعد عىل 

حاميتها. النسيج الخفيف والخاص ملرهم التحفيض من Sebocalm Baby يجعل من 

استخدام املرهم مريح، سواء يف البيت او يف الخارج، ومينح حامية قصوى لبرشة 

الطفل، بدون ابقاء طبقة الصقة، ثقيلة ومليئة باالوساخ.

تجدر االشارة اىل ان املرهم هو هيبوالرجينيك, حيث خضع  واجتاز بنجاح الفحوصات 

الطبية للبرشة الحساسة.

صفحتنا  زيارة  ميكن  طفلكم  برشة  عىل  للحفاظ  والنصائح  التفاصيل  من  للمزيد 

www. الرسمية باللغة العربية عىل الفيسبوك او من خالل زيارة موقعنا عىل االنرتنت

sebocalm.co.il

تنوڤـا تطلق اصدار خاص لفصل الشتاء

مرشوب حليب للقهوة، بطعم البندق الغني، %1 دسم فقط

ازدادت فئة مرشوبات الحليب الخاصة بالقهوة يف السنة املاضية بنسبة 25%، 

بفضل ازدياد استهالك القهوة البيتية بـ %30 بني مستهليك القهوة يف البالد

برشى لذيذة ملستهليك القهوة: تنوڤـا، توّسع مجموعة مرشوبات 

الحليب الخاصة بالقهوة وتطلق مذاًقا جديًدا: مرشوب حليب بطعم 

البندق، بنسبة دسم أقل- %1 فقط. مرشوب حليب بطعم البندق، 

مخصص للخفق بواسطة الخض ويهدف اىل تعزيز تجربة القهوة. 

للكرتونة ميكننا الحصول عىل قوام كثيف  بواسطة خض خفيف 

وغني للحليب. كل هذا مبرافقة طعم ورائحة رائعة للبندق وبنسبة 

دسم قليلة.

حجم  األخرية  السنوات  يف  البالد  يف  القهوة  مستهلكو  زاد 

تنوڤـا  أجرته  بحث  من  يستدل  ما  هذا   ،30% بنحو  االستهالك 

أنهم يستهلكون  القهوة  TNS. يقول معظم مستهلكو  عرب رشكة 

شعبية  األكرث  القهوة  أن  حيث  اليوم،  يف  كؤوس   3-2 من  يومًيا 

للتحضري البيتي مع حليب هي القهوة رسيعة الذوبان. مع االزدياد 

الخاصة  الحليب  مرشوبات  عىل  الطلب  اتجاه  يزداد  باالستهالك، 

بالقهوة، وبالفعل فان الفئة كلها قد ازدادت بـ %25 منذ عام 2016. 

كرشكة متصدرة، والتي تعرض منتجات حليب للقهوة، الحظت تنوڤـا الحاجة اآلخذة 

باالزدياد وقررت إنعاش الفئة وزيادة عرض اإلمكانيات والتشكيلة عىل املستهلكني، 

وخاصة ملستهليك الـ %1 دسم.

الحليب من  إىل تشكيلة مرشوبات  البندق  الخاص قهوة بطعم  تنوڤـا  ينضم حليب 

تنوڤـا، ومن بينها: حليب ڤـانيل، حليب غني وغريها.

33 مليون بالغ يف أوروپا معرضون لخطر اإلصابة بسوء التغذية  وتكاليف العالج قد تصل إىل 170 مليار 

يورو سنويًّا

قّدم الوفد اإلرسائييل من قبل وزارة الصّحة يف مؤمتر ONCA الدويل  حلواًل عينّية لتحديد مكان تواجد املرىض الذين يعانون 

من مخاطر سوء التغذية

بيت العطور الربيطاين JO MALONE LONDON معروف بعطوره األنيقة، بالفخامة وبالعناية 
 Lime Basil & األول  العطر  املاركة  عرضت  عندما  وللجسد.  االستحامم  حوض  يف  والتدليل 

Mandarin أعترب استخدام مركبات غري متوقعة أمرا طالئعيا يف عامل العطور.
منذ ذلك الحني، جميع منتجات جو مالون لندن تتميز بخاصيتها العطرية، من حيث البساطة 
الـ  بطريقة  آخر  عطر  مع  دمجه  أو  لوحده  عطر  كل  “ارتداء”  باالمكان  واملفاجئة.  املحكمة 

Fragrance Combining™, طريقة إلنتاج عطور شخصية تحمل توقيعك الخاص.
يعمل يف البيت التاريخي يف لندن، طاقم من املبدعني عىل كل عطر جديد، يستوحي االلهام 
من الثقافة االنجليزية ومن التعاون مع عدد من املواهب الفنية يف انجلرتا. هنا ال يقوم الطاقم 
الخالق بتطوير القصة التي تصمم كل عطر فحسب، إمنا يقوم بتوجيه كيفية تطور االنتاج 

حتى الحصول عىل االنتاج املتكامل.
بعلبة  املنتوج  تغليف  يتم  حيث  ذلك،  مالحظة  وباالمكان  كبرية  بعناية  منتج  كل  انتاج  يتم 
ايقونية باللون األسود واللون الكرميي مع رشيط من الحرير األسود الخاص والذي مييزنا. 
العامل بفضل  انحاء  املرغوبة، حيث تحظى بتقدير يف جميع  العلبة اىل رمز للامركة  تحولت 
كهدية  او  شخيص  كتدليل  الرفيق  الذوق  أصحاب  قبل  من  وتعترب  مميزة،  كهدية  تقدميها 

متكاملة لشخص مميز.
ابيب،  تل  يف   TLV كانيون  افيف،  رمات  كانيون  يف  متوفرة   Jo Malone London منتجات 

ماميال.
 

Jo Malone London تعرفوا عىل بيت العطور
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لمكتب مراقب حسابات في حيفا 
مطلوب مديرة حسابات 

بوظيفة جزئية

مطلوب

cpa12006@hotmail.com الرجاء إرسال سيرة ذاتية إلى ايمييل 

لاليجار 
دار بالكبابير 

شقة ٤ غرف مرممة مطلة على البحر 
تشمل شرفة ومكيف 

كاجلديدة 
لالتصال 0505647741

الدخول 
فوري 

للبيع 

شارع لفونتين
 طابق ارضي حوالي 60م 

2.5 غرف حمام ومطبخ

للتفاصيل
054/4750620 

مطلوب

سرية داتية
mhandasa2000@gmail.com

 لرشكة تخطيط واستشارة 

هندسية يف حيفا مطلوب 

مساعد \ة مدير عام 

ومدير\ة رشكة٠ 

مفضل לבוגרי תעשיה 

וניהול ו/או מנהל עסקים

حملة شتوية يف سونول: مجموعة من الشوربات بـ 5 

شيكل فقط 

مع اقرتاب فصل الشتاء، اطلقت رشكة سونول مجموعة من الشوربات بطعامت مختلفة  

يف اطار حملة “شتاء دافئ مع سونول”.

السحلب  الساخنة مثل  املرشوبات  الرشكة مؤخرا مجموعة من  اطلقت  انه  بذكره  الجدير   

والشوكوالطة الساخنة بـ 10 شيكل.

الحملة سارية يف الحوانيت املختارة






