net

H a i f a

22 21 20

أسبوع ّي ة ُق طر ّي ة ،مستق لّ ة ،شاملة

العدد 495

الجم عة  15كانون األول 2017
ُ

36 34

20
40 38

33 32

27 26 25

17 16

29+28

17+16

توزّع مجا ًن ا

مائة عام من األمل

جواد بولس
قبل أيام جمعتني صدفة جميلة بالسيد عبد الرحمن رشيد
النجاب ،ابن «جيبيا» ،قرية صغيرة عزالء وغير منسية
من قرى محافظة رام الله .رجل سمرته عذبة ساحرة،
وكالمه مفيد ومنعش كزيت الزيتون األصيل ومثله يترك
في النفس رغبة ملعانقة السحاب.
ولد في آذار قبل خمسة وتسعني عا ًما ،لعائلة كرمية
عشقت رهافة الفجر ورقة األرض حتى التعب ،لكنها
خبرت ،كذلك ،أن العلم مطرقة تشق بها دروب السعادة،
ومنجل يجني السالمة ويحصد األمن واخلالص.
تعلم رغم شظف العيش وقساوة ظروف عائلته .تنقل من
قريته الوادعة إلى املدينة فإلى القدس العاصمة وبعدها
وعلما
خبيرا زراع ًيا عامل ًيا ً
إلى جهات الريح األربعة .صار ً
جال مع قلة من أبناء فلسطني ً
دول كثيرة .قبلوا العمل
فيها كي يقفوا إلى جانب شعوبها ،ونقلوا إليهم ،قبل
اخلبرة املهنية ،عشق احلياة وقدسية االنسان.
بقي كما كان ببساطة الفالح الذي تذوق في ظل عرائش
الكرمة والشجر حنان الندى على زهر اللوز وذكاء النحل
في جني العسل.
كلما أجلس في حضرة «أبو الرشيد» أمتنى أال يتوقف عن
احلديث ورواية القصص .سيرته أخت لتاريخ هذا الشرق
«احلديث» ومجبولة بحكايات العزة والشقاء والضنى.
مسيرته مليئة بكنوز حكمة التجارب وعشرة من صدقوا
ووفوا ومن غدروا وخانوا وانطفأوا .إنها مائة عام من رحلة
الصبر والعطاء والشمم.

في بيت األصدقاء ابنته د .سلوى اخلطيب جناب وزوجها
د .غسان اخلطيب ،في رام الله ،قرأت على مسامعه آخر
سطر في كتابه «جيبيا ،أول املشوار ،»١٩٢٣-الذي
يشبه كتب السيرة ،وسألته :من أين تأتي بهذا األمل؟
وكيف نحفظ نحن رغم اخليبات والوجع وصيتك القاهرة،
حني تقول لنا« :ورغم ذلك يجب أن ال نفقد األمل وأن
نستمر في العمل بأساليب علمية عقالنية ،والنصر
والظفر في النهاية للشعوب”.
تبسم بحياء سواسن وهاد «جيبيا» ،وبخفة الغزال أعادني
إلى مواجع أيامنا إلى ترامب وغزوته اجلديدة.
القدس أكبر من معبد ،القدس وطن
ال ميكن التقليل من وزن وأهمية ردود الفعل العاملية
ضد اعالن دونالد ترامب بشأن القدس حيث جتاوزت
تلك املواقف ما ألفناه من ديبلوماسية روتينية وشعاراتية
طقسية ،فجاء رفضهم لتصريحه حاز ًما وصاحبه على
األغلب تأكيد تلك احلكومات واملؤسسات الدولية على
خصوصية مكانة القدس وحق الفلسطينيني فيها ،فيما
يتعدى جزئية حرية العبادة وحماية األقصى وسائر األماكن
املقدسة ،كما لفت إليه ترامب بشكل مباشر ومستفز
ومقصود.
إلى جانب مواقف السياسيني واالحتجاجات الشعبية،
على تفاوت وتائرها وأحجامها ،أعلنت كنائس عديده
في العالم عن رفضها القاطع للموقف األمريكي وشجبها
لتبعاته وما قد يفضي إليه من تداعيات سلبية على أرض
الواقع ،وقد يكون موقف بابا الفاتيكان أبرز هذه املواقف
ومثله موقف البابا تواضرس املصري.

املدير العام واحملرر املسؤول :راني ع ّباسي
مدير التحرير :نايف خوري
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أما في اسطنبول فلقد تنادت الدول األعضاء في «منظمة
التعاون اإلسالمي» وعقد رؤساؤها قمة طارئة انتهت
بدعوتهم للعالم إلى االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة
لفلسطني وذلك كرد على القرار األمريكي.
وفي بيان نشر األربعاء الفائت جاء على لسانهم« :نعلن
القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطني وندعو الدول
إلى أن تعترف بدولة فلسطني وبالقدس الشرقية احملتلة
عاصمة لها »..كما وأضافوا في بيانهم« :نرفض وندين
بأشد العبارات القرار األحادي غير القانوني وغير املسؤول
لرئيس الواليات املتحدة األمريكية القاضي باالعتراف
بالقدس عاصمة مزعومة السرائيل ،السلطة القائمة
باالحتالل ،ونعتبره الغ ًيا” .
ال نعرف كيف وأين ستصرف تلك املواقف «النارية»
املوشاة باألحمر املهزوم واملراق ،ولن نطيش في نقطتني
من «بوسفور» و»ذهب أسود» ،فهتافات اخلديعة تناثرت
دو ًما وهي ملفوفة بفيض من العواطف الشرقية الزاهية،
ومدججة بخياالت شهرزادية ،وهي ،كما يشهد تاريخ
الهزائم في مضاربنا ،قد أنهكتنا ،نحن الفلسطينيني،
خاصة إذا ما استذكرنا أهازيج زحف األمة اخلائب عبر
العقود اخلالية ،وهدير حناجر أبنائها وهي متأل الفضاء
بلهيب الشرق وتقسم أن تبني أمجاد العروبة واالسالم
على تالل من اللحم واجلماجم.
لقد كانت أمام زعماء «منظمة التعاون اإلسالمي»
احتماالت عديدة لردات فعل مؤثرة تتخطى ما صرحوا
به وأعلنوه ،لكن السؤال كان ويبقى هل هم ً
فعل قادرون
على إقحام أنظمتهم في مثل تلك الرهانات واملجازفات؟
وهل يستطيع قادة «منظومة احلكم اإلسالمي» املتنفذون
في دولهم اخلروج عن عباءة النظام «الشرقأوسطي» اجلديد
وهم من حاكوه ودفعوا أثمانه بأنهار من شرايني والجئني؟
ذاكرة الفلسطينيني يقظة ،قد تكون مشوشة لكنها لم تشخ،
وهي ال تبدأ بسقوط ابنها البار ،عبد القادر احلسيني ،وال
بقصاصة ورق صغيرة ألقاها في وجه التاريخ لتبقى شاهدة
على عهر مقاومة العرب «للكيان الصهيوني املزعوم»
وذلك حني خاطبهم ،قبل عودته من الشام ،ليروي تراب
«القسطل» بدمائه وبالكرامةً ،
قائل « :إني أحملكم
املسؤولية بعد أن تركتم رجالي في أوج انتصاراتهم بدون
عون أو سالح» ،ولن تنتهي ،تلك الذاكرة ،اليوم ونحن
نشاهد ونسمع عن أحالف الدمى بني بعض «األشقاء
العرب» و»االخوة املسلمني» مع ترامب« ،سيف الصحراء
املغمود»  ،ومع قادة تلك «القدس املزعومة» ،عاصمة
إسرائيل ،كما وصفها بيان اسطنبول املذكور.
فكيف سيستوي اميان من يتوجعون مع وعود من
يتبجحون؟
كثيرون من أبناء األمة لم يتأثروا بجديد أمريكا ،وبعضهم
قد عبر عن فرحته بإعالن ترامب ،فاستفزازه ،هكذا أفتى
هؤالء ،وضع قضية القدس في صدارة األحداث وأعاد
لفلسطني لونها املنسي؛ هذا عالوة على أن اخلطوة
كشفت عورة «الدجال» احلقيقية وأحرجت أصدقاءه من
الفلسطينيني والعرب واملسلمني ،بينما أكد آخرون ،بنبرة
عزفت على مقام «بلفور» ،بأنه تصريح صادر عمن ال ميلك
ومقدم ملن ليس له احلق ،في حني تأهبت قلة ،بفرح عظيم،
ألننا أمسينا على أعتاب هزة جامحة ستطيح بالرؤساء
وفؤوسا ونعوشا.
واألمراء والعروش وستمأل الدنيا
ً
ضجيجا ً
كانت تلك عينة من ردود فعل «طبيعية» وليدة حلالتنا
الراهنة ،فواقع «األمة» وقصورها الفاضح ال يتركان
للعاقلني املتزنني هوامش لالستقراء السليم ،وظروف

الفلسطينيني ،في جميع أماكن تواجدهم ،ال تسمح
بفرص إلصابة احملللني واملتكهنني ،ولذلك ال يبقى ،في
ميادين السراب ،سوى همهمات العاجزين ومتتمات الكهنة
وصيحات جتار القضية وشطحات ثلل من املنجمني وبعض
الهتافني والشطار املصابني بالزمة «الغضب املكنّب»،
وهؤالء ما توقفوا ،منذ أعلنها ترامب حر ًبا «صحراوية»
جديدة ،من تفريغ «أقسام» فيسبوكاتهم األوتوماتيكية
وتصويبها على كل من همس أو عطس أو أومأ أو أشار أو
اجتهد أو حترك أو وعظ ،وهم ،من على كنباتهم ،ميلكون
احللول ويتحكمون في مقادير الثورات ويعرفون كيف
يندلق ،مع صهيل الفرس ،غيم املسير وحليب املصير .
مائة عام من األمل،
من الضرروي ّأل نضيع البوصلة في هذه األيام العصيبة،
فكثيرون من املزايدين واملنتقدين آثروا اغفال سياسة
ترامب وجموحه وتناسوا ممارسات حكومات إسرائيل
املتعاقبة وقمعها ،واستعاضوا عن ذلك مستسهلني توجيه
حرابهم إلى اجلسد الفلسطيني وقياداته ،فهم وإن كانوا
ببعض ما قالوه محقني وصادقني ،يخطئون التصويب ،ألن
األولى في هذه املرحلة أن يكون الصوت في فلسطني واحدً ا
وإيقاعه واحدً ا ومحطه واحدً ا.
فنحن الذين نعيش في القدس نعرف أن تصريح ترامب،
في األوقات احلالية ،ال يغير شيئًا على أرض الواقع ،ألن
إسرائيل لم تتوقف ،منذ احتاللها للقدس الشرقية ،عن
محو جميع معاملها العربية وتهويدها بعمليات اسئصالية
جراحية معقدة ودقيقة ،وبعد متكنها من خلق مدينة جديدة
املعالم واجلغرافيا ،بدأت منذ سنوات مبحاوالت إلبتالع
البشر ،واستهدفت مبنهجية حكيمة وخبيثة صالبة املجتمع
املقدسي وهويته الوطنية الواضحة فعكفت بشتى أساليب
الترهيب والترغيب على تفكيك حلمته اجلامعة وتشويهها
بشكل مقلق وخطير.
لن يستخف عاقل بكل موقف صادق ساند احلق
الفلسطيني في القدس وفي فلسطني ومبن عارض تصريح
ترامب اخلطير ،لكننا نعرف أن صمود املقدسيني في
أرضهم كان ولم يزل هو الضمانة األهم إلفشال ما تسعى
من أجله إسرائيل وإلبقاء القدس الشرقية كيا ًنا حقيق ًيا
وليست فكرة مزعومة كما يريدها البعض.
مع هذا فموقف القيادة الفلسطينية سيبقى مفتاح
املستقبل وقفل االستقالل وبوابة الدولة اآلمنة ،وكما قلنا
نؤكد على ضرورة فتح طرقات جديدة مبتكرة وتبني خطاب
مغاير وسبر إمكانيات حتالفات جديدة فاذا كانت أكثرية
املسيحيني «األفنجاليني» وراء تصريح ترامب فهنالك
مئات ماليني املسيحيني وكنائسهم تعارضه وتدعم احلق
الفلسطيني وعلى القيادة أن تعمل لتجدهم والتحالف
معهم ،وإذا كانت أكثرية كبيرة من اليهود الصهاينة
مع تصريح ترامب سنجد يهودً ا وصهاينة ،على قلتهم،
يعارضون تلك املواقف ويجب السعي لتجنيدهم.
القضية الفلسطينية تواجه في هذا العصر أكبر محنها
وأخطرها ولن ننتظر مائة عام كي نشهد كيف أعقب ترامب
جده بلفور ،وكيف صار وعده حقيقة كوعده ،وكيف بقيت
بيانات األشقاء العرب واملسلمني كما كانت سيو ًفا من
ورق مزعومة ،فخوفي من بيان اسطنبول وانشائه الشبيه
ببيانات القمم النازحة حني كان امللوك والرؤساء يهددون
بالكذب إسرائيل املزعومة وباخلفاء يحالفونها.
قال النجاب« :النصر والظفر في النهاية للشعوب ،وفي
العمل بأساليب علمية وعقالنية» ..والقول كما قال
النجاب.

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

وائل عوض (تصوير فوتوچرافي)

بريد إلكترونيhaifa.newspaper@gmail.com :

هاتف 048522822 :فاكس 048522767 :إعالنات0546481533 :
املقاالت املوقّعة ال تعبّر عن رأي التحرير .اإلعالنات على مسؤولية املعلنني.
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تقدير موقف ملدى الكرمل :املماطلة في تنفيذ
أضر باملشتركة
التناوب ّ

ملراسل «حيفا»
أصدر مركز مدى الكرمل ،املركز العربي للدراسات
االجتماعية والتطبيقية ،ورقة تقدير موقف بخصوص مسألة
تنفيذ اتّفاق ّية التناوب ،أو ما ُ
اصطلح عليه إعالم ًّيا «أزمة
التناوب» .وجاء في الورقة ،التي كتبها خالد عنبتاوي،
منسق مشروع الرصد السياسي في مدى الكرمل ،أن
القائمة حظيت ،منذ تأسيسها ،بالعديد من التحليالت
والبرملاني ،وكان
السياسي
والتقييمات املختلفة ألدائها
ّ
ّ
ّ
لهذه التقييمات حضور أبرز ،عند احملطات السياس ّية
اخلالف ّية ،التي عكست التباينات السياس ّية بني مر ّكباتها،
والتي حملت معها ّ
الداخلي.
مؤشرات من التصدّ ع
ّ
وتقوم الورقة بالوقوف عند النقاشات األخيرة ،التي
تلت أزمة التناوب منذ متّوز األخير ،وحتليل انعكاسات
اإلعالمي حول أزمة التناوب ،شعب ًّيا وسياس ًّيا،
النقاش
ّ
والسيناريوهات املمكنة ملستقبل الشراكة في القائمة
املشتركة .وجاء في الورقة أنه ال ميكن فصل أزمة التناوب
واألكادميي،
اجلماهيري
احلزبي،
احلال ّية عن ُم ْج َمل النقاش
ّ
ّ
ّ
حول القائمة املشتركة وأدائها .حيث يظهر من النقاش
الدائر واملواقف حول أزمة التناوب ،أ ّنه امتداد للنقاش
الك ّل ّي حول منطلقات تأسيس املشتركة :بني رؤيتها كحالة
انتخاب ّية محض من جهة ،أو اعتبارها حتال ًفا استراتيج ًّيا
الفلسطيني،
السياسي في الداخل
وطن ًّيا لـ َم ْأسسة العمل
ّ
ّ
من اجلهة املقابلة.
من الورقة ومن االستطالعات املذكورة ،يظهر أنّ املماطلة
في تنفيذ اتّفاق التناوب ،والنقاش اإلعالمي العا ّم الدائر
ضررا ً
بالغا بنسبة التأييد للقائمة املشتركة؛
حوله ،أض ّرا ً
االنتخابي وعلى مستوى الرضى
على مستوى التأييد
ّ
العام .وقد جاءت أزمة التناوب مضافة إلى سلسلة
ّ
رجح ك ّفة أصحاب
محطات عصفت بالقائمة املشتركة ،ل ُت ّ
الرأي الذين ال ي َر ْون في املشتركة أكثر من حلظة انتخاب ّية،

ال مرحلة تاريخ ّية.
وأ ّكدت الورقة على أنه ال ميكن ّ
البت واجلزم بشأن مستقبل
الشراكة ،لكن من الواضح أنّ املشتركة اليوم أمام مفترق
طرق ،وربّ ا ميكن اجلزم بأ ّنها ستتهدّ د ك ّل ًّيا إن لم َي ْجرِ
عما س ُتفضي إليه األزمة
التناوب .بَ ْيدَ أ ّنه ،بصرف النظر ّ
احلال ّية ،ستتو ّلد عنها دون ّ
شك ديناميك ّيات داخل ّية جديدة
بني أطراف املشتركة ،ستكون لها إسقاطاتها اجلماهير ّية،
وإن جرى التناوب.
وتخلص الورقة إلى التأكيد على أنه ليس في اإلمكان
معاجلة أزمة الثقة الناجتة بني اجلمهور والقائمة املشتركة،
من خالل ّ
حل أزمة التناوب وتنفيذه فحسب ،بل بالعودة
السياسي األشمل ،وبإجراء تقييم وحوار
إلى السؤال
ّ
جذر َّيني داخل َّيني بني أطراف املشتركةَ ،يطول املستويات
السياسي واألداء
البرملاني ،األداء
الثالث َة املذكورة :األداء
ّ
ّ
جماعي يكون
املؤسساتي ،والوصول إلى َعقد
اجلماهيري
ّ
ّ
ّ
ّ
عابرا ل ّلحظة االنتخاب ّية ،يضمن التعدّ د ّية في ظل السقف
ً
السياسي األكبر ،وأسلوب إدارة هذه التعدّ د ّية دون جتنُّبها
ّ
املؤسسات
أو حتاشيها ،ويضمن العمل على إعادة بناء ّ
يؤسس
الوطن ّية األخرى واإلسهام في ذلك .ميكن لهذا أن ّ
العربي في الداخل؛ أ ّما
السياسي
ملرحلة جديدة من العمل
ّ
ّ
املراوحة فلن تكون سوى مقبرة للتو ّقعات ،التي أرادت أن
وطني ،ال
استراتيجي
تأسيسا ملشروع
ترى في املشتركة
ً
ّ
ّ
حلظة انتخاب ّية عابرة.

نداء مشترك من حزب الشعب الفلسطيني
واحلزب الشيوعي اإلسرائيلي
ملراسل «حيفا»
أصدر حزب الشعب الفلسطيني واحلزب الشيوعي
اإلسرائيلي بيانا يدين بشدّ ة قرار الرئيس األمريكي
دونالد ترامب يوم  6.12.2017بشأن القدس،
والذي ّ
سافرا على حقوق الشعب
يشكل
ً
اعتداء ً
ً
صارخا مبتطلبات السالم العادل
ومسا
الفلسطينيً ،
حسب قرارات األمم املتحدة ،والتي
تتبنّاها معظم دول العالم واألكثرية
الساحقة من شعوب األرض.
وأضاف البيان :إنّ السياسة
األمريكية الداعمة لالحتالل
اإلسرائيل في األراضي احملت ّلة عام
 ،1967لن تؤ ّدي إال إلى تأجيج
الفوضى وعدم االستقرار في
املنطقة والعالم .بل تؤ ّكد مجدّ دً ا
أنّ الواليات املتحدة األمريكية هي
جزء من املشكلة ،ال من احلل؛ فال
ّ
حل إال بإنهاء االحتالل ومبمارسة
الشعب الفلسطيني ح ّقه في تقرير
مصيره ،وإقامة دولته املستق ّلة في
أراضي العام  1967بعاصمتها القدس ،وحلّ
قضية الالجئني حسب القرار األممي .194
ّ
يتنكر بشكل ك ّلي ويتعارض
وإنّ قرار ترامب
ً
تاما مع كافة قرارات الشرعية الدولية
تعارضا ً
ومجلس األمن ،ويخالف القانون واإلجماع الدولي،
الذي يعتبر القدس ً
أرضا محت ّلة .األمر الذي يحتّم
علينا العمل على عزل هذه السياسة ومواجهتها
والعمل على إسقاط هذه القرار.

ومضى البيان يقول :إنّ التحالف الثالثي بني
اإلمبريالية العاملية بقيادة الواليات املتحدة،
ً
ممثلة بحكومة االستيطان والض ّم
والصهيونية
ٌ
معاد
اإلسرائيلية ،وقوى الرجعية العربية؛ هو
حتالف ٍ
حلقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والتاريخية غير
القابلة للتص ّرف .إنّ فشل
مخططات هذا التحالف
في املنطقة  -ال س ّيما في
سوريا واليمن  -يدفعه
إلى الضغط أكثر على
الورقة الفلسطينية وابتزاز
القيادة الفلسطينية.
واختتم البيان :في
مواجهة هذا التحالف ال
بدّ من تعزيز التضامن
األممي مع الشعب
الفلسطيني ،ومع القضية
وتكثيف
الفلسطينية
الضغط على حكومة
االحتالل .ويناشد حزب
الشعب الفلسطيني واحلزب الشيوعي اإلسرائيلي،
والعمالية في العالم،
جميع األحزاب الشيوعية
َ
ّ
وجميع القوى التقدّ مية والدميقراطية ،إلى تصعيد
َ
نضالها ضدّ االحتالل اإلسرائيلي وتضامنها مع
الشعب الفلسطيني وحقوق املشروعة ،ومن أجل
السالم العادل والشامل في املنطقة ،والقائم على
احترام حقّ الشعوب في احل ّرية واالستقالل.

شكر على تعاز

ودعناك بالدموع فاستقبلتك السامء بالشموع
فإنعمي بأحضان يسوع
نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان اىل كل
من شاطرنا االحزان والعزاء برحيل
فقيدتنا الغاليه

عفاف رفيق(نخله) ميخائيل

خالل مراسيم الجنازة الدفن وتقبل العزاء .لقد
كان لتعزيتكم الرقيقة ابلغ األثر يف نفوسنا،

نسأل اللّه عز وجل ان يحفظكم وعائالتكم ذخرا
وسندا لنا.

زوج الفقيده ابناؤها ،بناتها ،والدتها واخوتها
والعائلة يف حيفا وشفاعمرو.
4
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وزارة املواصالت تعيد برمجة شاشات
االستعالمات بسبب أخطاء في اللغة العربية

ملراسل «حيفا»
أرسل النائب دوف حنني ،رئيس اللجنة الفرعية
للمواصالت العا ّمة في الكنيست (اجلبهة والقائمة
املشتركة) ،رسالة إلى السلطة الوطنية للمواصالت
العا ّمة في إسرائيل ،مطال ًبا بتعديل أسماء احملطات
والترجمات العربية ،التي تظهر على شاشات
االستعالمات ،في محطات املواصالت العا ّمة
اإلسرائيلية ،وذلك بعد أن ُرصدت ظاهرة الترجمة
اخلاطئة ،التي تغ ّير من األسماء العربية للمحطات،
وتستعمل ترجمة مغلوطة ،ال تتوافق مع ُأسس وقواعد
اللغة العربية .وجاء في رسالة حنني ،إن ظاهرة الترجمة
املغلوطة ألسماء البلدات عامة والعربية خاصة ،على
شارات االستعالمات املرورية ،باتت شائعة في أرجاء
ً
ومؤخرا بدأت هذه األخطاء بالظهور أيض ًا على
البالد.
شاشات االستعالمات اإللكترونية التي وضعت على
احملطات وفي احلافالت العمومية.
ومضى حنني يقول في رسالته« :وصلت مكتبي
البرملاني عدّ ة أد ّلة ،تظهر من خاللها أخطاء باللغة
العربية ،إضافة لترجمات خاطئة ألسماء احملطات كما
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ظهرت على شاشات االستعالمات ،والتي وضعت
على احلافالت ومحطات الوقوف» .وتابع حنني في
رسالته «أطالب املسئولني بدراسة ورصد الظاهرة،
وإصالح اخلطأ على الفور ،كما أطالب بالتأكد أن
تظهر املعلومات على شاشات االستعالمات وتكون
متساو أيض ًا للمسافرين العرب وذوي
بشكل
متاحة
ٍ
ٍ
االحتياجات اخلاصة».
رده على رسالة النائب دوف حنني ،صرح شاي
وفي ّ
جيربي ،مدير قسم التكنولوجيا في السلطة الوطنية
وبناء على
للمواصالت العامة في وزارة املواصالت ،إنه ً
طلب النائب حنني ،فقد قامت السلطة بفحص شامل
لهذه الظاهرة ،ومت التحقق من مصدر اخلطأ وإصالحه.
وأضاف جيربي إن السلطة قد أرسلت فيما بعد حتديثا
جلميع التطبيقات التكنولوجية املسؤولة عن الترجمة،
في كافة وسائط املواصالت العامة ،وذلك ملنع حدوثة
ً
ً
مشيرا إلى أن األخطاء جنمت بسبب اختالف
مجددا.
بني مناذج اخلط املصادقة من جهة ،واملستعملة في
التطبيقات والبرامج احملوسبة من جهة أخرى.
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مؤمتر املكانة القانونية للجامهري العربية يف إرسائيل:

يتم تشريعه في الكنيست في السنوات األخيرة من
«ما ّ
قوانني ستؤدّ ي إلى تغيير مكانة املجتمع الفلسطيني»

ملراسل «حيفا»
نظم مركز مساواة حلقوق املواطنني العرب في إسرائيل،
مؤمتر «املكانة القانونية للجماهير العربية في إسرائيل»
في الناصرة ،مبشاركة ما يزيد عن  220شخصا.
افتتحت املؤمتر منسقة البرامج في مركز مساواة
وعضو بلدية حيفا عرين عابدي ،بحضور وزير التربية
والتعليم الفلسطيني الدكتور صبري صيدم ،ورئيس
جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة،
ومدير مركز مساواة جعفر فرح ،وأعضاء كنيست عن
القائمة املشتركة من بينهم د .يوسف جبارين وجمعة
الزبارقة ،ورؤساء سلطات محلية بينهم د .عامر
الهزيل من رهط ،مضر يونس -عرعرة ،عماد دحلة-
طرعان ،عمران خطيب -يافة الناصرة ،والعديد من
الشخصيات البارزة في املجتمع العربي.
وتناول املؤمتر ثالث حلقات حوارية بالتوازي «حقوق
متض ّرري االعتداءات» وموضوع «التّعاون ما
ّ
اخلط األخضر» و»السلطات احمللية -
بني طرفي
املسؤول ّيات القانونية واألخالقية» .ويعتبر هذا
املؤمتر
املنصة القطرية الوحيدة التي تنعقد سنو ًّيا
ّ
منذ عام  2004للتّحاور بني القانونيني والسياسيني
واإلعالميني والنشطاء.
وبدأ املؤمتر بجلسة افتتاحية عن املوضوع األكثر أهمية
وهو تداعيات تصريحات الرئيس األمريكي دونالد
ترامب بعد إعالنه عن القدس عاصمة إلسرائيل ،حيث
حتدث فيها د .صبري صيدم – وزير التربية والتعليم
الفلسطيني ،وجعفر فرح – مدير مركز مساواة ،ومحمد
بركة – رئيس جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية.
املستقبلي
السياسي
وتبلور احملور املركزي حول الدّ ور
ّ
ّ
الفلسطيني في ّ
ظل األزمة الداخلية
العربي
للمجتمع
ّ
ّ
في القائمة املشتركة والتشريعات التي تبادر إلى
والتحوالت في اليسار اإلسرائيلي،
سنّها الكنيست
ّ
مبشاركة نيفني أبو رحمون – عضو املكتب السياسي
حسان – عضو املكتب السياسي
للتجمع ،شرف ّ
للحزب الشيوعي ،النائب جمعة الزبارقة عن القائمة
املشتركة ،واحملامي أمير فاخوري وسندس صالح عن
احلركة العربية للتغيير.
كما عالج املؤمتر ما مت ّر به القائمة املشتركة وعالقتها
يتم تشريعه في
مع جلنة املتابعة العليا من جهة ،وما ّ
ستؤدي إلى
الكنيست في السنوات األخيرة من قوانني
ّ
واملس باستقاللية
تغيير مكانة املجتمع الفلسطينيّ ،
اجلهاز القضائي ،وتعميق التوتّر بني يهودية الدولة وما
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تب ّقى من قيم دميقراط ّية ،حيث يتم التعامل مع تأثير
قانون القومية ،وتغ ّير مواقف حزب العمل في موضوع
االستيطان والدولة اليهودية والعالقة مع القائمة
املشتركة ،وأزمة اليسار اإلسرائيلي واقتراحات لتوحيد
اليسار اإلسرائيلي مع قائمة أو قوائم متثل اجلماهير
العربية .ففي ظل التغييرات في مواقف حزب العمل،
تعمقت أزمة «حتالف الدولتني لشعبني» بني األحزاب
التي مت ّثل اجلماهير العربية واليسار الصهيوني .وفي
ّ
ظل هذه التغييرات ما هي البدائل الواردة أمام املجتمع
الفلسطيني :مقاطعة االنتخابات ،تأسيس برملان
التمسك
مستقل ،التحالف مع اليسار الصهيوني،
ّ
بالقائمة املشتركة أو البحث عن بدائل الدور العربي.
وقدم الباحث د .نهاد علي حتليال واسعا ملعطيات
دراسة حول مواقف املجتمع العربي ،وتطرق احملور
األول للمؤمتر إلى حقوق متض ّرري االعتداءات،
املجتمعي،
واخلوض في حقوق ضحايا العنف
ّ
مؤسسات الدولة ،حيث
بغياب حت ّرك جدّ ي من قبل ّ
أدار اجللسة احملامي نضال عثمان ،ومبشاركة سماح
سالمية – مؤسسة جمعية (نعم) للنساء العربيات في
املركز ،احملامية شذا عامر – جمعية حقوق املواطن،
احملامية بشائر فاهوم جيوسي ،احملامي ألبير نحاس،

كاتسونوبو – مستشار الشؤون السياسية في سفارة
اليابان ،نصر عطياني – مدير عام شركة جايبكو ،وليد
عفيفي – رئيس جمعية الناصرة للثقافة والسياحة،
تومومي هيراتا – مكتب جايكا الفلسطيني وخليل
أبو ربيعة – محاضر وباحث في جامعة بن غوريون.
ومت خالله التطرق إلى السبل القانونية والسياسية
لضمان التبادل االقتصادي والثقافي والتعليمي
العادل ،بني الداخل واملناطق الفلسطينية احملتلة عام
 .1967كما تناول هذا احملور حقّ املجتمع الفلسطيني
في الداخل في احلصول على فرص متساوية في
التعليم في اجلامعات الفلسطينية واألردنية ،وموضوع
التبادل التجاري والسياحي بني الناصرة وبيت حلم
واملنطقة الصناعية في أريحا .وأيضا آليات استخدام
الصلح العشائري بني جنوب الض ّفة واألردن والنقب،
والتحدّ يات السياسية والقانونية لوصول فلسطينيني
من الدّ اخل إلى العالم العربي بالهوية الفلسطينية.
وفي احملور الثالث الذي أدارته د .رنا زهر مبشاركة
ّ
املخططة هبة بواردي واحملامي لؤي زريق ،وطاقم
احملامني أحمد غزاوي ونورين ناشف ومتيم عبد احلليم،
مت تناول قض ّية املسؤوليات القانونية واألخالقية في
عمل السلطات احمللية العربية ،في ظل اقتراب موعد

احملامي عامي هولندر واحملامي خالد تيتي .ومت
التطرق إلى استخدام الدعاوى التمثيلية واملدنية لردع
املعتدين على الناس ،وأيضا قضايا حقوق النساء
املعتدى عليهن ،وحقوق العمال ضحايا حوادث العمل
والعامالت اللواتي يتم استغاللهن في أماكن العمل.
أ ّما احملور الثاني فتناول قضية التّعاون ما بني طرفي
ّ
اخلط األخضر ،وأدارته إقبال دحلة وشارك فيه تاكادا

انتخابات السلطات احمللية ،ومن الضرورة التحذير
من شراء الذمم ،واخلوف من سيطرة العائلية والسوق
السوداء واملافيا على احلكم احمللي العربي ،حيث مت
التطرق إلى قضية التعيينات السياسية ،املناقصات،
استغالل املال العام لتحصيل الدعم االنتخابي في ظل
عدد من القرارات املهمة ،التي صدرت في السنوات
األخيرة ضد رؤساء وموظفي سلطات محلية في

البالد .كما مت التطرق إلى مسؤولية السلطات احمللية
عن توفير الوسائل املطلوبة لتقدمي اخلدمات لذوي
اخلاصة .وكذلك ،مت بحث األفضليات
االحتياجات
ّ
التي مينحها قانون السلطات احمللية لتشجيع ترشيح
نساء في االنتخابات املقبلة.
وصرح د .صبري صيدم بقوله« :حالة االرتباط
العضوي ما بني الفلسطيني والفلسطيني على امتداد
مهمة ومحورية في
الوطن من البحر إلى النهر قضية ّ
حياتنا الفلسطينية ،وعملية الترابط على املستوى
التعليمي والثقافي والتجاري ،هو جزء من مقومات
الصمود الفلسطيني واملقاومة الفلسطينية األصيلة،
التي فيها إعمال العقل والتم ّيز واحلضور والنوعية
والفوارق ،لتعزيز التواصل والتالحم ما بني الفلسطيني
في الضفة الغربية واألهل في الداخل .لذلك اليوم هي
ليست حقوق املواطن العربي داخل دولة االحتالل ،وإمنا
حقوق الفلسطيني ،خاصة بعد التطورات األخيرة.
وبعد أزمتي الرجلني اللذين يحاوالن من خالل
التصريحات ومواقفهما أن يخرجا من عالم األزمة
إلى عالم احلضور ،مثل اإلعالن عن القدس عاصمة
إلسرائيل ،وقرارات مجنونة من هذا النوع .الفلسطيني
ال يُ حى بج ّرة قلم وال يستثنى فقط بقرار اعتباطي
من قبل مصارع قرر أن يقفز في حلبة الصراع ضد
الشعب الفلسطيني ،وإمنا برؤية الشعب الفلسطيني
الذي سيحسم الزمان لصاحله طال الزمان أم قصر».
وقال جعفر فرح« :أمامنا حتديات كبيرة ،فتصريح
ترامب يهدف إلى إنقاذ حكومة العنصرية ،وعلينا بناء
برامج عمل ملؤسساتنا املنتخبة ،وضمان جناعتها في
تنظيم الناس والتأثير على مصيرنا .استعادة امللكية
على الوطن واملبادرة بدل رد الفعل .ثقة املشاركني من كل
انحاء البالد دليل ثقة بدورنا ورغبة باملشاركة الفعلية».
وقال النائب يوسف جبارين« :من ح ّقنا كأق ّلية عربية
أن نتمتع بنوع من االستقاللية الذاتية ،في كل ما
يتعلق بقضايا التربية والتعليم ،والدين والثقافة
والتخطيط والبناء .وأيضا ننادي بحقوق تاريخية
كتحرير األوقاف اإلسالمية ،والبلدات العربية غير
املهجرين إلى قراهم
املعترف بها في النقب ،وعودة
ّ
املهجرة .هذه القضايا وغيرها من احلقوق اإلنسانية.
وفي هذا املؤمتر يتم حتشيد آراء الرأي العام لتوعيتها
حول أهمية هذه القضايا ،وأن نتداول بيننا ما هي
الوضعية احلالية لقضايانا ،وكيف نعمل كمجتمع على
تطويرها».
الجم عة  15كانون األول 2017
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انعقاد املؤمتر الثاني
لالحتاد القطري لألدباء
الفلسطين ّيني -الكرمل
وانتخاب جلان االحتاد
ملراسل «حيفا»

عقد االحتاد القطري لألدباء الفلسطين ّيني-
الكرمل املؤمتر العام الثاني ،وناقش عدة
مواضيع إدارية ودستورية ،واستعرض نشاط
أعضاء االحتاد منذ عقد املؤمتر األول وحتى
الثاني .كما انتخب املؤمتر جلانه املختلفة
وهيئاته الرسمية ،وانتخب األديب فتحي
فوراني باإلجماع رئيسا لالحتاد ،للمرة
الثانية .كما انتخب الدكتور أسامة مصاروة
نائبا للرئيس ،وانتخب الكاتب سعيد
ن ّفاع أمينا عاما لالحتاد ،والكاتب علي
هيبي ناطقا بلسان االحتاد ،واألديب مفيد
صيداوي رئيسا للجنة الثقافية.
كما انتخب للجنة املراقبة الدكتور بطرس
د ّلة رئيسا ،وعضوية نايف خوري سكرتيرا،
احملامي حسن عبادي ،واحملاسب خالد
خليل.
ويضم االحتاد القطري لألدباء الفلسطين ّيني-
الكرمل نحو مائتني من الك ّتاب والشعراء
العرب في حيفا ،اجلليل واملثلث.
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ضمن اليوم العاملي حلقوق االنسان -زيارة ميدانية لسفراء االحتاد
األوروبي ّ
لالطالع على حالة اإلسكان للعرب في حيفا
رسية
من خلود فوراين ّ

قام وفد من السفراء األجانب والدبلوماسيني من
الدول األعضاء في االحتاد األوروبي (فنلندا،
إسبانيا ،أملانيا ،السويد ،سلوفاكيا ،إيرلندا،
بلجيكا وأستونيا) يرأسه سفير االحتاد
األوروبي اجلديد السيد إميانويل جوفري،
األسبوع املاضي بزيارة ميدانية حلي وادي
النسناس احليفاوي ،كنموذج لالطالع على
وضع األحياء العربية في حيفا ،وذلك بتنظيم
من جمعية العدل في التوزيع ،جمعية التطوير
االجتماعي والعيادة القانونية في جامعة
حيفا ،وهي اجلمعيات الثالث الشريكة في
مول من االحتاد األوروبي.
مشروع السكن املُ ّ
وتأتي هذه الزيارة ضمن النشاطات الرامية
إلى االحتفال باليوم العاملي حلقوق اإلنسان،
وقد رافقهم في الزيارة مركزو املشروع من
اجلمعيات الثالث ،ومحامون شركاء وعدد
من ناشطي املنتدى السكني ،الذي تبلور
خالل العمل على هذا املشروع منذ سنتني،
املنسقة اجلماهيرية في املشروع،
وقد ع ّرفتهم ّ
خلود فوراني س ّرية ،عن طبيعة عمل ونشوء
هذا املنتدى .استمع الوفد إلى حالة اإلسكان
والتخطيط لألقلية العربية في املدينة،

مبشاهدة احلالة على أرض الواقع وسماع
أصحاب قضايا سكن ،يعانون من اإلجحاف
واملماطلة من قبل شركات اإلسكان ،حيث
مت ّثلهم اجلمعيات الشريكة أمام القانون لنيل
حقوقهم.
وقد تطرقت احملاميتان نورا أشقر -زهر
همام للضائقة السكانية
وجمانة اغباريةّ -
اخلانقة ،التي يعاني منها اجلمهور العربي
في حيفا ،كنتيجة لسياسات التمييز في
تخصيص املوارد في شتى املجاالت ،لغياب
خرائط هيكلية محدّ ثة تتناسب مع احتياجات
األحياء العربية ،إلقصاء السكان في تلك

األحياء من مشاريع تخطيطية تعنيهم
أهمية املشروع في
وغيرها .من هنا تنبع ّ
العمل على تقليص تلك الفجوات وضمان
حقوق السكان.
وتركت اجلولة انطباعا لدى الوفد ،ال س ّيما
أنها زيارة ميدانية مرفقة بشرح عن األوضاع،
وقد أثنى أعضاء الوفد على عمل اجلمعيات
املهني املمنهج ،وع ّبروا عن امتنانهم
للجمعيات الشريكة على إتاحة الفرصة لهم،
للمس واقع األحياء العربية في حيفا ،على
أمل متابعة متويل املشروع في سبيل إحداث
التغيير املنشود.

الجم عة  15كانون األول 2017
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اذا انت من عشاق بذر البطيخ:
مجب���ور ...مجب���وووووووووو
وووووووووووووووووو
وووووووووووووووووو
ووووووووووووووووووو
ووووووووووووووووووو
ووووووووووووووووووو
ووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووو
ووووووووووووووووووو
ووووووووووووووور تج���رب
ب���ذر بطي���خ أبي���ض م���ن نخل���ة!
جديد لعشاق بذر البطيخ!
بذر بطيخ أبيض نخلة.

رئيس البلديّة يونا ياهف يشارك ثانويّة
الكرمة العلم ّية في يوم املع ّلم احليفاوي

ملراسل «حيفا»
زار رئيس البلد ّية يونا ياهف ،وإيالنا تروك مديرة
قسم التّربية وال ّثقافة وال ّرفاه ،ويئيرا كوهني مديرة قسم
الدّ عاية والتّرويج يوم االثنني الفائت مدرسة الكرمة
وذلك للمشاركة في االحتفال بيوم املع ّلم والفعال ّيات
التي أقامتها املدرسة.
وأقيم بهذه املناسبة احتفال مم ّيز حيث استقبلت جلنة
أولياء األمور مع ّلمي املدرسة بتقدمي وردة لكل مع ّلم
وتقديرا جلهوده وعطائه .و ّ
مت تقدمي هد ّية رمز ّية
تكرميًا
ً
لكل مع ّلم من ِقبل جلنة مع ّلمي الدّ عاية والتّرويج.

وألقت كل من رئيسة جلنة املع ّلمني ورئيس مجلس
ّ
الط ّلب كلمات الترحيب ،واختتمها رئيس البلد ّية
ّ
يونا ياهف مع ّب ًرا عن تقديره جلميع املعلمني بشكل
عام ولإلدارة بشكل خاص على اجلهد املبذول لتطوير
املدرسة وتقدّ مها.
الصف
واخ ُت ِتم البرنامج بتقدمي أغنية لطالبة من ّ
احلادي عشر وعرض رقص شعبي ودبكة تقدمي فرقة
املدرسة .في نهاية االحتفال شاهد طاقم املدرسة أثناء
تناول غداء مشترك ً
ساخرا قدّ مه الفنّان
عرضا فكاهيا
ً
نضال بدارنة.

شتاء دافئ وكله دالل يف كافيه كافيه
شبكة املقاهي االكرب يف البالد “كافيه كافيه” تطلق تشكيلة
.
مرشوبات ساخنة كلها دالل خاصة لاليام الباردة
يف الوقت الذي بدأنا نشعر بالربد واملطرن اطلق شبكة املقاهي
االكرب يف البالد “ كافيه كافيه” مجموعة جديدة من املرشوبات
الساخنة  ،كلها دالل وبحلة محدودة
مجموعة املرشوبات الساخنة تشمل املرشوبات الساخنة
الكالسيكية واملعروفة باالضافة اىل تجديدات حلوة:
ايريش فرنش فانيال -مرشوب ساخن بطعم الفانيال مع اضافة
االسربيسو والفانيال.
كليك نوغا -مرشوب كريم ساخن مع مع الجوز ،صلصة
الشوكوالطة و ،مسيل الكليل نوغا والقشدة
شوكو -مرشوب شوكو ساخن مع ميني وفل بلجييك ،صلصة
الشوكوالطة  ،الحليب املكثف والقشدة
مجموعة مرشوبات الشتاء تنضم اىل املرشوبات الساخنة األخرى
املوجودة يف الالئحة الثابتة يف “كافيه كافيه” ،ومن بينها :دويت
شوكواله ،عصري تفاح ساخن ،تشاي التيه ،مرشوب امليكوبيلت،
فرينش فانيال كوكوس وغريها.
مجموعة املرشوبات الشتائية يف فروع شبكة “كافيه كافيه” يف
انحاء البالدwww.cafecafe.co.il :
حول مجموعة كافيه كافيه :شبكة كافيه كافيه  ،هي شبكات
املقاهي الرائدة يف البالد ،متلك أكرث من  152فرعا منترشة يف جميع
انحاء البالد .كافيه كافيه وللمرة الخامسة عىل التوايل تدخل يف
قامئة السوبربراندس ،والسنة السابعة عىل التوايل يف قامئة الـ
 100ماركة الرائدة
لشبكة جلوبوس.
مجموعة كافيه
كافيه بادارة مدير
عام املجموعة
نوعام تسيمرمان،
ومبلكية رونني
نامني ومييك
طال ،متلك
مجموعة شبكات
مقاهي ومطاعم
بانتشار قُطري:
شبكة “كافيه
كافيه” شبكة مقاهي ومخابز “לחם ארז" شبكة الباستا عالية
الجودة " לבורטוריו די פסטה" ،شبكة مطاعم اللحوم "לחם
בשר" ،شبكة مقاهي "" Fresh kitchenشبكة ساندويتشات
اللحوم “.”Ruben
ملجموعة كافيه كافيه نادي اعضاء  ،MOODالذي يجمع كل
الشبكات ومينح اعضاء النادي ميزات ،تخفيضات ومفاجأت.
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حمالت العيد يف شبكة هونيجامن

مع اقرتاب االعياد
وراس السنة اطلقت
شبكة هونيجامن
حملة خاصة
ومميزة يف فروع
شبكات هونيجامن
وهونيجامن كيدز.
يف اطار الحملة
تعرض شبكة
هونيجامن من
الفساتني الشتوية
بتخفيض ،%40
كام تعرض يف
حوانيت هونيجامن
كيدز حملة عىل
الفوتر يف اطارها
ميكن الحصول عىل
 4قطع بـ 99.90
شيكل فقط.
الحملة سارية
املفعول يف
الحوانيت

ناطرك سهران كونسيرت لسيمون شاهني وأمير دندن
ملراسل «حيفا»
من املتوقع أن يحيي املوسيقار سيمون شاهني أمسية
فنية في حيفا مبناسبة األعياد املجيدة ،في مطلع األسبوع
القادم .وذلك حتت عنوان« :ناطرك سهران» .ويستضيف
شاهني في هذا الكونسيرت املطرب أمير دندن ،ابن مجد
الكروم ،الذي حاز على املرتبة الثانية في برنامج محبوب
العرب «أراب آيدول» .وسيعزف شاهني على آلتي العود
والكمان حيث يقدّ م مجموعة من املعزوفات واملوسيقات
التي وضعها خصيصا ،كما سيقدّ م مقطوعات من ألبوماته
املوسيقية التي تعزفها معه الفرقة املوسيقية.
وكان شاهني قد استمع إلى دندن أثناء وجود األخير في
أميركا ،عندما قدّ م سلسلة من األمسيات الفن ّية الطرب ّية.
وقد أبدى الدكتور شاهني إعجابه الشديد بصوت أمير
الذي صدح مبجموعات من األغاني الشعبية والطربية ،ما إقرارا مبنجزاته على الساحة العاملية ،وبثباته في السعي
أذهل اجلمهور وشدّ ه في تلك احلفالت .وقال شاهني :إن للتفوق في اختصاصاته خلدمة مجتمعه احمللي واإلقليمي
أمير يحمل ّ
مقومات املطرب األصيل ،بصوته وأدائه ،وهو والدولي .وأضاف أنه يثبت بعمله التفوق في اخلدمة
قادر على يخطو خطوات واسعة في مجال األغنية ،وخاصة الفنية .وأنه جتسيد لروح حملة الريادة واالبتكار .ومضى
أنه يتمتع بشخصية وحضور جميل على املسرح ،ويتفاعل يقول« :إن شاهني من الرواد االستثنائيني ،الذين يش ّقون
بإيجاب وجاذبية مع اجلمهور ،وهذا يزيد املستمعني ح ًبا الطريق ويقودون ويبتكرون ويخدمون ،محدثني أثرا كبيرا
أكثر.
في العالم اليوم .وأنه منوذج راسخ للمواطنة امللتزمة وإثراء
سيمون شاهني ،مؤلف موسيقيُ ،رشح جلائزة غرامي املعرفة والتجديد املترامي ،خاصة أنه يحافظ على الثقافة
املوسيقية  11مرة .كما أنه منتج شغوف للمهرجانات ،والتراث ،ويسعى بثبات للتم ّيز في عمله.
وقائد شهير لفرق موسيقية ،وفائز بجوائز دولية متعددة ومن املقرر أن يحيي شاهني واملطرب دندن أمسيتني في
إلبداعاته األصيلة في املوسيقى العاملية ،وألملعيته كعازف قاعة األوديتوريوم في حيفا في  19و  20كانون أول
عود وكمان مبدع .وهو أستاذ املوسيقى في كل ّية بيركلي اجلاري .حيث تنظم هذين احلفلني جمعية تطوير التعليم
للموسيقى في بوسطن ،ويعتبر أحد أهم املوسيقيني وفناني والثقافة العربية في حيفا.
األداء العرب في جيله .شارك في وضع املقطوعات وعلى صعيد آخر ،فإن شاهني يقيم منذ عدة سنوات
املوسيقية ألفالم سينمائية وعروض مسرحية وأفالم ورشات فنية في مجال الغناء واملوسيقى في القدس ورام
وثائقية.
الله ،كلما زار البالد ،حيث يشترك عشرات الشباب في
األمريكية
اجلامعة
من
الفخرية
الدكتوراه
شهادة
على
حاز
هذه الورشات ،ويتم اختيار عدد منهم للحصول على منح
في بيروت ،ووصفه األستاذ الدكتور فضلو خوري تعليمية في مجال املوسيقى في جامعة بيركلي في بوسطن
رئيس اجلامعة ،بأن اجلامعة اختارت الدكتور شاهني بالواليات املتحدة.
االعتناء ببرشة الوجه يف فصل الشتاء
اتباع عادات عناية سليمة للبرشة هو امر هام طيلة ايام السنة ،لكن يجب ان نالمئها
للتغيريات يف الطقس واملواسم.
يواجه الجلد يف فصل الشتاء ظروفا تعيق اداء وظيفته بشكل سليم .فالطقس يكون
بارد وجاف ،التغيريات يف درجات الحرارة ،املكوث يف اماكن مغلقة دون تهوئة ،والتدفئة
واستخدام املكيفات ،كل هذه االمور ترض بالجلد وتظهر االرضار مبارشة للعني :يتحول
الجلد اىل جاف ويفقد حيويته .للحفاظ عىل سالمة البرشة يف فصل الشتاء تُقدم لكم
رشكة سابوكامل  ،املختصة يف منتجات العناية الطبية لعالج البرشة الحساسة منذ اكرث
من  20عام ،عدة نصائح تساعد يف اجتياز املوسم البارد بسالم من املهم اتباعها :
افتتاح رائع ليوم شتايئ:
ينصح ببدء اليوم مع االستحامم ،حيث يحصل الجسم عىل جرعة من الطاقة ،ومن
املفضل انهاء االستحامم باملاء الفاتر من اجل اغالق املسامات التي تفتحت بسبب املاء
الدافئ .يف الشتاء تتكون عادة القرشة اكرث يف فروة الرأس لذلك ينصح باستخدام
شامبو لطيف يزيل القرشة ويبقي البرشة نظيفة وناعمة .بعد الغسل يفضل استخدام
كريم خاص مينع ظهور القرشة من جديد ،الحكة والجفاف.
التغذية السليمة يف الشتاء
يستهلك الجسم يف الشتاء سعرات أكرث من اجل مواجهة الربد .ينصح باتباع تغذية
متوازنة والحفاظ عىل نشاط جسامين منتظم .يستحسن تناول مكمالت غذائية تدمج
االعشاب الطبية ،الفيتامينات ومضادات االكسدة التي تساعد يف الحفاظ عىل صحة
البرشة.
معاناة العينني والرقبة مع الربد
البرشة الناعمة التي تحيط العينني وبرشة الرقبة ،رقيقة مقارنة ببقية االماكن يف
الجسم .ارضار الطقس مثل الربد ،الجفاف ،الرياح وتغري درجات الحرارة ،قد تعرضها
اللتهاب الجلد املثي ،االحمرار والحكة .لذلك ينصح بتدهني كريم للعينني والرقبة ليزود
املناطق الحساسة بالرطوبة التي تحتاجها.
منع الجفاف وعالمات الشد
الهواء الجاف والبارد يف الشتاء يحول الجلد اىل جاف وحساس أكرث .الشعور بالحكة
يزداد بعد االستحامم ،ويف بعض
الحاالت يحدث احمرار والتهاب جلد
مثي ،وقد تزيد املياه والصابون الجفاف.
يجب اختيار كريم للجسم وظيفته تهدئة
الجلد وابقائه طريا .من املستحسن
اختيار كريم للجسم غني بخالصات
النباتات والزيوت التي تعيد املرونة
للجلد.
تغذية برشة الوجه
مييل الجلد يف الشتاء اىل الجفاف أكرث
من املعتاد ،وقد يؤدي غض النظر عن
ذلك إىل جلد محمر واىل تقرشات .يجب
التشديد عىل استخدام مستحرضات
توازن مستوى الدهون يف الجلد ،غنية بالرطوبة ومتتص بسهولة .استخدام الكرميات
الغنية فوق كرميات الرطوبة متنع الشعور بالجفاف ،التجعدات ،ومينح لك مظهر
مرشق ومنعش.

ماركة االزياء الرائدة للشباب
 TNTوبالتعاون مع -
 - Sweetweetأروع قناة يف
االنرتنت  -تطلقان الول مرة
مجموعة بلوزات مميزة

 TNTهي شبكة ازياء شابة وعرصية ترتبط
بشكل مبارش مع ابناء الشبيبة .وتعرض
الشبكة منتجات عرصية ،بالوان مختلفة
ومعروفة بالتعاونات الناجحة عىل مر السنني.
هذا العام اختارت يت ان يت التعاون مع قناة
هي االنجح واالروع يف شبكة االنرتنت ،وبذلك
انتاج مجموعة مميزة تدمج بلوزات الـ  Tمع
مطبوعات مميزة لـ .SweeTNT
يف اطار التعاون ،وكجزء من عملية التسويق،
ستزف البرشي من خالل اليوتيوب ،اشخاص
مؤثرين يف الشبكات االجتامعية ومحبي ماركة
 .Sweetweetسيتم تسويق املنتجات يف فروع
الشبكة خالل شهر كان االول.
تشمل املجموعة بلوزات مع اكامم طويلة
وبلوزات لالوالد والبنات مع مطبوعات رائعة
تتميز بالستايل مثل مطبوعات الدونات،
السكاكر مع العصا ،جهاز علكة الكريات
وغريها.
املقاسات0-5 :
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רד לייבל
יבואן
רשמי
 700מ״ל

בלק
לייבל
יבואן
רשמי
 700מ״ל

מוגבל ל  -1בקנייה
מעל  200ש״ח
לא כולל מבצעים

8990

₪

וודקה בלוגה  700מ״ל
יבואן רשמי

מוגבל ל2-

מוגבל ל  -1בקנייה
מעל  200ש״ח
לא כולל מבצעים

99

₪

מוגבל ל2-

2

7990

₪

9990

₪

110

מוגבל ל2-

וודקה גרייגוס  750מ״ל

99

מוגבל ל2-

מוגבל ל2-

59

₪

69

מוגבל ל2-

₪

מוגבל ל2-

מגוון יינות מבעבעים

109
100
4190
حيفا شارع الخوري ( 2מגדל הנביאים) 04-8666512
₪

מוגבל ל2-

₪

מוגבל ל2-

₪

2

25

29

90

יין סלקטד
אדום יבש

ב

4990

₪

יין
blue nun
 750מ״ל

₪

קרטון בלו

בירה קורונה  335מ״ל24/

₪

פינלנדיה  700מ״ל

₪

90

₪

89

₪

טקילה קוארבו  700מ״ל

ליקר בליס  700מ״ל

34

9990
קרטון סטלה  330מ״ל24/

מוגבל ל2-

90

₪

₪

וויסקי
שיבאס
 12שנה
 700מ״ל

מרטיני
ביאנקו
 1ליטר

ב

קוניאק הנסי  700מ״ל

229

₪

בושמילס  1ליטר

ליקר שרידנס  500מ״ל

מוגבל ל2-

5990

פלטינום לייבל
 18שנה  700מ״ל

קוניאק קמוס  700מ״ל

₪
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2

ב

25

₪

تشكيلة واسعة من زينة عيد امليالد
يف مي ماركت فرع حيفا
פרגיות עוף טרי

חזה אסאדו טרי

4

3

ק״ג

49

29

₪

100

₪

₪

מוגבל ל 3-ק״ג

שלישיית קינדר בואנו
חלב/מריר -לבן

1

ק״ג

3

₪

ב

29

₪

₪

תפוח אדמה לבן ארוז/לאפייה
גזר ארוז ,חצילים ,חסה ערבית

תפוח עץ סמיט -זהוב
רימון

90

₪

1

5

ק״ג

59

1

ק״ג

כנפיים עוף טרי

100

₪

שוקולד סוריני  500גרם סנטה

39

ק״ג
₪

ק״ג

ק״ג

590

ק״ג

90

תפוז ברשת ,אשכולית ,פמולית,
פלפל ירוק-חריף ,נהריה

1

3

6

אחורי כבש בלדי

4

ק״ג

פלפל אדום ,לימון

מוגבל ל 3-ק״ג

ק״ג

בשר בקר טחון

4

1

120

100
עוף שלם טרי

כבד עוף טרי

₪

₪

החל מ 4 -ק״ג

בשר עגל טרי

כרעיים עוף טרי

1

ק״ג

7

2

90

מוגבל ל 3-ק״ג

בונבוניירה פררו רושה  375גרם

₪

ק״ג

90
מוגבל ל 4-ק״ג  ,חסה מוגבל ל 4-יח׳

₪

טובלרון  200גרם

מגוון שוקולד איטלקי  1ק״ג

10
מילקה חלב  250גרם

2490

790

₪

גרעינים
שחורים

 100גרם ב

150

 100גרם ב

שקית סנטה
 100גרם

בונבוניירת רפאלו  150גרם

₪

בונבונירה בושה קוטידור  200גרם

אצבעות קינדר  100גרם

2

ב

10

₪

₪

פיסטוק
חלבי ,קשיו
שקדים,
בונדוק

690

מוגבל ל2-

2990

₪

2990

790

₪

₪

סנטה
דמות
 60גרם
מוגבל ל2-

1090

₪

4

ב

990

₪

2

10

ב
₪
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12

₪
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קטשופ אסם  750גרם

לחם אחיד פרוס

סוכר

קפה ג'ייקובס  300גרם

קורנפלקס קלוגס  750גרם

4

ב

10

₪

קמח  1ק״ג

2

ב

10

₪

מוגבל ל2-

₪

2

50

149090
21

₪

ריוויון 1ליטר תנובה

חלב תנובה  1ליטר

2

890

מוגבל ל2-

₪

15

מוגבל ל2-

3790
10

₪

مفتوح  7أيام يف األسبوع

₪

7

19

15

90

₪

מוגבל ל1-

11

מגוון אולווייז  -ג׳יגה פאק

90

מנקה אסלות סנו 00

מוגבל ל2-

שמן חמניות  3ליטר

מרסס סנו פורטה פלוס

₪

10

₪

14

90
₪

₪

נוזל כלים פיירי  1350מ”ל

מי פה לסטרין  500מ״ל

₪

אבקת כביסה
טייד  8ק״ג

3990

מוגבל ל2-

90

90

₪

אבקת כביסה
סנו מקסימה
 6ק״ג כל הסוגים

שמפו אלוויו  600מ״ל
יבואן רשמי

1490

ב

19

₪

תבנית ביצים M
 30יחידות

מגבות מטבח ניקול שישייה

2

ב

מוגבל ל 2-מימושים

תמר מג׳הול  908גרם

ב

₪

10

90

קוויאר  95גרם

קיסוני מאמא מרי  1ק״ג

מוגבל ל2-

7

90

5

ב

90

90

2

₪

890

ב
₪

17

90

7

90
₪
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نادي اينرويل ستيال مارس يقيم
البازار اخليري األول في حيفا

ملراسل «حيفا»
أقام نادي إينرويل ستيال مارس ،بإدارة الس ّيدة
ً
بازارا خير ّي ًّا ألول م ّرة في حيفا
دوريس مجدالني،
ً
ً
بعنوان «أترك أثرا وضع بصمة» مدّ ة ثالثة أيام
متتالية مبناسبة األعياد امليالدية املجيدة .تخ ّلل
البازار العديد من ّ
احملطات املختلفة ،استه ّلها بكرم
الضيافة ومن ثم الدخول للمعرض والوقوف عند كل
زاوية إبداعية فن ّية ،بعضها من إنتاج العضوات
والبعض اآلخر ُج ّمعت من أماكن ُمتعدّ دة ،حيث
توافد جمهور الزوار ،إميان ًا بقدس ّية العطاء وزرع
بذور احمل ّبة والتّفاني واإلخالص .كما قالت السيدة
مجدالني ،وأضافت إنّ ريع هذا البازار ُيساهم
بحاجة إليه .ولذا
وبإدخال الفرح إلى قلوب َم ْن
ٍ
ّ
ال بدّ من تقدمي ُ
الشكر اجلزيل إلى املجلس امللي
األرثوذكسي ،بأعضائه املمثلني بالرئيس السيد
السخي بقاعة
يوسف خوري ،على دعمهم وتب ّرعهم ّ
ّ
ولكل َم ْن ساه َم وتب ّرع مبدّ يدُ ال َع ْونِ
الكنيسة،

24

إلجناح هذا املشروع اخليري ،فاإلميان َوحد ُه يصنع
ُ
ويخترق كل
املعجزات ،ويسمو فوق اإلمكانيات،
ال َعقبات .ومبناسبة األعياد السعيدة أعاد ُه الله
على اجلميع بال ُيمنِ واخليرِ والبركات.
تطوعي ،شعاره التآخي
نسائي
ناد
و»اإلينرويل» هو ٍ
ٍّ
ّ
جميعا مهما كانت انتماءاتهم السياس ّية
بني الناس
ً
مجموعة
أو الدين ّية .تأسس عام  2014مببادرة
ٍ
املاسة
من النساء احليفاويات ،وذلك حلاجة املجتمع ّ
إلى األعمال التطوع ّية واخلدمات االجتماع ّية،
باإلضافة إلى دعم العديد من العائالت العرب ّية
نشاطات خير ّي ٍة ،منها
ماد ّيا .وقام النادي بعدة
ٍ
التبرع ملؤسسة قلب يسوع ،دير راهبات القديسة
حنّة في صفورية ،بيت النعمة ،دعم مادي لطالب
املدارس ،دعم نويدي لألوالد في ضائقة ،تقدمي رزم
غذائ ّية في عيدي األضحى وامليالد ،كما يدعم هذه
السنة مركز األنوار للفتيات.

دورة لتطوير القيادة الشابة
في البيت املسيحي

ملراسل «حيفا»
بدأت في البيت املسيحي دورة جديدة ضمن برنامج
تطوير القيادة الشابة ،مبشاركة حوالي  20طالبا،
وتتم بالتعاون مع مدرسة الكرمل ،واملر ّكزة التربوية
مارلني داود ،واملديرة األخت أنا ماريا ك ّرام .ويلتقي
الطالب في هذه الدورة مرة في األسبوع لثالث
ساعات كل لقاء .ويقدم الدروس في هذه الدورة كل
من وديع شحادة ،وسيم أبو سالم ،بسام ريناوي ومركزة
البرنامج ماري حداد وإشراف مشيل يعقوب .وقال
الدكتور رميون جبران رئيس الهيئة اإلدارية في البيت
املسيحي« :نفتخر بهذا الكادر املهني املعطاء ،الذي
يعطي بسخاء من وقته وخبرته ومحبته ألوالدنا ،دون
مقابل ،لتحضيرهم ملواجهة حتدّ يات املستقبل على
كافة املستويات واألصعدة» .وأضاف :هنيئا للبيت

املسيحي وملجتمعنا لوجود مثل هذه الكوادر املثقفة
في صفوف مجتمعنا.
وأشار الدكتور جبران إلى مواصلة النشاطات
والفعاليات املقررة مبوجب الرؤيا اجلديدة للبيت،
وتطوير برامج مفيدة وعصرية تتالءم ومتطلبات طالبنا
وطالباتنا بجميع األعمار واألجيال.
ومن ناحية ثانية ،بدأت دورة مميزة في البيت املسيحي
لتعليم اللغة اإلجنليزية احملكية ،بالتعاون مع مدارس
راهبات الناصرة والكرمليت وحوار ،وبإشراف مؤسسة
ولستريت العاملية مبشاركة  12طالبا .ومتتاز هذه
الدورة بأن املعلم فيها ال يتكلم اللغة العربية ،بل
إن لغته األم هي اإلجنليزية .وتخطط الهيئة اإلدارية
إلقامة عدد من الدورات اجلديدة لطالب الطب ،باللغة
اإلجنليزية املهنية طب ًيا.
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مدير عام شركة ميكروسوفت يزور الكلية األكادميية
العربية للتربية
ملراسل «حيفا»
استقبل رئيس الكلية األكادميية العربية للتربية ،
احملامي زكي كمال في الكلية مع اخلبير والعا ِلم في
مجال الهايتك ،يورام يعقوبي ،املدير العام لشركة
ميكروسوفت لشؤون البحث والتطوير ،والسيدة أورلي
بن غال ،املسؤولة في شركات هايتك والناشطة في
تدعيم مكانة املرأة ودمج السيدات العربيات في سوق
الهايتك.
وقال احلامي كمال بهذه املناسبة" :نقشنا على رايتنا
ومنذ عشر سنوات ،ورمبا أكثر بقليل راية دفع وتعزيز
تعليم التقنيات العالية ،في مجاالت احلوسبة ومجاالت
العلوم ،وو ّفرنا لذلك كافة اإلمكانيات األكادميية واملالية
واللوجستية .ولقاؤنا اليوم الذي يجمعنا مبدير عام شركة
ميكروسوفت لشؤون البحث والتطوير ،ما هو إال تأكيد
على أننا نواصل بكل ما أوتينا من إمكانيات البحث،
عن آفاق تعاون جديدة مع شركات رائدة في مجال
الهايتك والعلوم الدقيقة ،واملجاالت البحثية األخرى،
في خطوة إضافية نحو تعزيز قدرة طالباتنا وطالبنا
على منافسة نظرائهم في أفضل املؤسسات األكادميية
والبحثية والعلمية في البالد والعالم».
وأضاف احملامي زكي كمال« :إميانا منّا بأن التوجه إلى
الهايتك والعلوم الدقيقة هي الضمان ملستقبل أفضل
مي ّيزه االندماج السريع في سوق العمل ،واالنخراط
الكامل في مجال التقنيات العالية عامل ًيا ومحل ًيا،
والتقدم علم ًيا واقتصاد ًيا وإنتاج ًيا ،بادرنا لعقد هذا
اللقاء في مسعى لبحث آفاق التعاون املستقبلي مع

شركة ميكروسوفت ،الرائدة في مجال الهايتك ،وفي
مجاالت عديدة ،أولها تعزيز تدريس الهايتك في
الكلية ،والثاني فتح أبواب شركات الهايتك أمام
األكادمييني واألكادمييات من املجتمع العربي ،وزيادة
أعداد الطالبات والطالب العرب ،املتوجهني لدراسة
الهايتك والعلوم الدقيقة .تتمتع الكلية بقدرات تكفي
ملنافسة املؤسسات الرائدة من جهة ،واختراق السقف
الزجاجي ،واحلصول على أماكن عمل في أفضل
شركات الهايتك في البالد والعالم».
من جهته أ ّكد يورام يعقوبي مدير عام ميكروسوفت
لشؤون البحث والتطوير ،ضرورة التوجه إلى دراسة
ً
مشيرا إلى أن
الهايتك ،ومواضيع هندسة التقنيات،
كبيرا في مضامني الدراسة،
املستقبل سيشهد
تغييرا ً
ً
والتقنيات واالختراعات من جهة ،وفي مجاالت العمل
من جهة أخرى ،ما يعني أن مهن ًا مع ّينة سوف ّ
تقل
أهميتها ،واإلقبال عليها ،مقابل مهن يزداد الطلب
عليها ،وفي مقدّ متها فرص العمل في مجال الهايتك
والعلوم املتقدمة والدقيقة .وأضاف« :هذا ما أقوله
للجميع ،في محاولة مني لتغيير أمناط تص ّرف سائدة
خاصة في الوسط العربي .ولذلك جئنا إلى الكلية
األكادميية العربية ،لبحث آفاق التعاون وفتح املجال
أمام خريجات وخريجي الكلية ،لدخول عالم الهايتك،
واالنخراط في سوق العمل .وذلك ألننا نؤمن بأنه تتو ّفر
في املجتمع العربي قدرات كافية لالنخراط في سوق
الهايتك ،واألعداد الكافية من اخلريجات واخلريجني
الذين ميكنهم منافسة الغير».

وأضاف« :أرى في الكلية األكادميية العربية للتربية في
حيفا ،مؤسسة رائدة ذات رصيد ودور هام في إعداد
وتخريج عشرات آالف اخلريجات واخلريجني .وأؤكد
أمامكم اليوم أهمية تعزيز التوجهات العلمية ودراسة
الهايتك ،باعتبارها أفضل ضمان ملستقبل تتوفر
فيه االستقاللية االقتصادية ،وتكمن فيه إمكانيات
املنافسة والتطور والعمل».
وأ ّكدت أورلي بن غال رغبتها في دعم ودفع الكلية،
وتوجهاتها العلمية ،وسعيها نحو تعزيز التوجه نحو
دراسة الهايتك ،وأضافت أنها ستبادر إلى لقاءات
جتمع كبار املدراء في شركات الهايتك ،ورئيس الكلية
احملامي زكي كمال لتعزيز التعاون في هذه املجاالت.

وقدّ م األستاذ إسماعيل سلمان رئيس قسم علم
احلاسوب ،مداخلة حول البرامج التعليمية احلديثة
املنتهجة فيه ،وحول املشاريع الرائدة التي طرحها القسم
بالتعاون مع أقسام أخرى في الكلية ،أمام مؤسسات
عديدة ،والتي تتمحور في بدء تأهيل الطالب املتميزين
في مجاالت احلاسوب والهايتك ،منذ املرحلة اإلعدادية
ورمبا قبلها ،إضافة إلى ضرورة الشروع بدورات مك ّثفة
لتأهيل خريجي الكلية ،وتوجيههم إلى مجال الهايتك
وضمان انخراطهم فيه .كما حتدّ ث الدكتور أحمد
بشير رئيس فرع الكيمياء ،عن التعاون بني الكلية
ومؤسسات عاملية ومح ّلية في مجال البحث العلمي،
والعمل على تطوير مجال النانو تكنولوجيا.

أساف رون مدير عام مؤسسة بيت الكرمة:

«تصريحات أفيجدور ليبرمان ال عالقة لها بالنسيج االجتماعي بني
مواطني الدولة ،وإمنا ما يحدد مصيرنا هو املجتمع املشترك»
ملراسل «حيفا»
أساف رون مدير عام مؤسسة بيت الكرمة انتقد
خالل حواره معنا تصريحات وزير األمن أفيجدور
ليبرمان حول مقاطعة أهالي وادي عارة ،وبخصوص
مشيرا إلى أن «ليبرمان» لم
نواب املشتركة،
ً
يستطع حتديد املسار احلياتي ملواطني هذه الدولة،
وإمنا من يحدد ذلك هم األشخاص عربا ويهودا،
الذين يعيشون سويا في هذه الدولة ،كما أشار إلى
أهمية دور مدينة حيفا في تعزيز العيش املشترك،
من خالل فعاليات عيد األعياد التي انطلقت هذا
األسبوع .كما دعا رون كافة أبناء املجتمع العربي
من مختلف البلدات للمشاركة في هذه االحتفاالت.
ورد على املنتقدين إلحياء فعاليات عيد األعياد
ّ
ّ
احلساسة في ظل تصريحات
تزامنا مع هذه الفترة ّ
الرئيس األمريكي ترامب حول القدس عاصمة دولة
إسرائيل.
حيفا حتتفل من خالل إضاءة وإنارة شجرة امليالد،
وسلسلة من االحتفاالت التي انطلقت مؤخرا،
ومستمرة على مدار أسبوعني متتاليني لغاية 23
من الشهر اجلاري ،ماذا مي ّيز احتفاالت هذا العام؟
إن كل فعاليتنا هذا العام أصفها مبثابة التحدّ ي
إلظهار اجلانب حول احلياة املشتركة التي مت ّيز هذه
املدينة ،األهمية تكمن بخيار العيش املشترك سواء
كنا غاضبني أو غير مؤيدين للقرارات السياسية وما
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يجري من حولنا من أوضاع سياسية .عيد األعياد ليبرمان ال تروق لك ملاذا؟
هو األمر الطبيعي الذي يجب أن حتتذي به كافة ال يوجد أي سياسي يستطيع إيقاف السرب والعيش
البلدات في إسرائيل ،يجب اجلميع أن ينظروا إلى املشترك الذي نصبو اليه ،وحتى تصريحات الوزير
بعضهم البعض واحلياة تستمر كون العنف ليس أفيجدور ليبرمان ال عالقة لها بالنسيج االجتماعي
هو احلل .ما أجمل حيفا في مثل هذه األيام حيث بني مواطني الدولة ،وفي نهاية املطاف تلك
يحتفل باحلانوكا وعيد امليالد وقبل أيام احتفلنا التصريحات لن تقرر ما سيجري وإمنا ما يحدّ د
بذكرى مولد النبي محمد ،حيفا تتزين بح ّلة العيد مصيرنا املشترك هو املجتمع املشترك ،وهذه
بهدف إعطاء اجلميع األمل أننا قادرون على العيش تصريحات خطيرة من قبل وزير في احلكومة ،حول
إقصاء ومقاطعة مئات األلوف من املواطنني ونحن
املشترك جميعنا من كافة األديان.
هنالك من ينتقد إحياء فعاليات عيد األعياد في نرفضها ً
جملة وتفصيال.
ماذا مييز احتفاالت هذا العام؟
ظل األوضاع السياسية الراهنة؟
هدفنا أن نقرب وجهات النظر ونبرز العيش املشترك ،احتفاالتنا املعروفة سنويا ،سواء من خالل مسيرة
يجب الفصل بني السياسي والثقافي حسب رأيي ،العيد أيام السبت وبيت بابا نويل ،فيلم عربي،
ما يجري في حيفا هو فعاليات احتفالية باألعياد وزيارة البيوت املفتوحة ،ولدينا سلسة محاضرات
لكافة الطوائف ،كما أدعو اجلميع سواء احليفاويني وحوارات سنقيمها في  22مقهى وبار حيفاوي
وأهل الناصرة واملثلث وشفاعمرو وإكسال ومن كافة واملزيد املزيد من الفعليات
البلدات للمشاركة في هذه االحتفاليات املتميزة .ما هي أهمية احلوار خالل عيد األعياد؟
وليس صدفة أننا في حيفا كمؤسسة بيت الكرمة ،مهرجان «عيد األعياد» هو حدث أعدّ لتعزيز
والتي تعمل على التعايش ،فجيراننا مؤسسة املجتمع املتعدد .مدينة حيفا هي مدينة مختلطة.
مساواة احلقوقية التي تعمل على حقوق األقلية إنها تشكل أرضية خصبة لوجود احلوار الفعال
الفلسطينية في إسرائيل ،هذه األمور ليست مفهومة بني املجموعات املتنوعة في املجتمع اإلسرائيلي.
ضمنًا وهي موجود في حيفا ويجب احلفاظ عليها بواسطة الثقافة والفنون ميكن خلق مدى متساو
وآمن ،الذي يتيح احلوار العميق بواسطة قبول اآلخر
وإبرازها كنموذج يجب أن يحتذى.
أشرت إلى أن تصريحات وزير األمن أفيجدور بدون أحكام.
الجم عة  15كانون األول 2017
ُ

ﺲﻐﺛ ﻄﻐﻘد ﻄﺔﻐﺛ

فؤاد صهيون،
الصبي طائر ًا
حينما يصبح
َ

حيفا في ناعورة الزمان
()18
ٌ
ٌ
بيوت وناس
حارات
روضة غنايم مص ّورة باحثة وكاتبة
التوثيقي – حيفا
يف املجال
ّ

صورة تجمع عائلة إبراهيم صهيون يف ساحة الفيال يف شارع الجبل  ،31التقطت الصورة عام 1944
من ألبوم (فؤاد صهيون) .يف الصف األول من اليسار إىل اليمني :ماري ،ليىل ،نهاد وسعاد .ويف الصف
الثاين من اليسار إىل اليمنيُ :سم ّية (والدة فؤاد) ،أندريا ،إبراهيم ،جوزيف ،الجدة ماري تحتضن الطفل
ألفرد ،الج ّد إبراهيم صهيون يحتضن حفيده الطفل فؤاد وجوليا .يف الصف الثالث :من اليسار إىل اليمني:
رجا،موريس ،جان ،روز،حبيب عزام،نجيب،جورج،مراجل،إيزابيل،أنطون وشكر الله.

فؤاد يرتدي الحطّة الفلسطينية يف رشفة بيته يف
حيفا ،التقطت الصورة عام  ،1946من ألبوم (فؤاد
صهيون).

صورة تجمع الج ّد فريد كركبي والجدّة روز أبيض
كركبي .من ألبوم (فؤاد صهيون).

مسار..
حيفا ،بيروت ،اإلسكندرية ،الكويت ،القارة األمريكية.
قصص التغري ّبة الفلسطينّية بأبعادها
كل هذه البالد تروي ّ
وأشكالها املختلفة .وأنت يا فؤاد ه ُّجرت من حيفا إلى
هذه األماكن لتعود بعد عشرات السنني إلى مسقط رأسك،
عروس البحر،مق ّب ًال تُرابها .ولكن عودتك إلى املدينة التي
أحببتها كانت من خالل جواز سفر كندي.
ما هذه املفارقات! هي الدنيا رحبة وفيها الغريب والعجيب.
م ّرت أيام وسنوات طويلة دون أن تشاهد عيناك زرقة بحر
حيفا ،والذي اعتدت مشاهدته طف ًال م ّرات كثيرة في اليوم،
كما حدّ ثتني.ال بدّ أنك في جوالتك الكثيرة شاهدت البحر
األبيض املتوسط من دول ومدن أخرى عديدة ،لكن النظر
إلى البحر من شارع صهيون ،من قلب وادي النسناس يبقى
له مذاق ًا خاص ًا.
في صيف عام  1948أسدل الستار على أربعة أعوام من
حياتك في حيفا ،ولم تدرك حينذاك أن الستار سيحجبك
زح الستار إال بعد ستة وأربعني عاما.
عن وطنك .ولم ُي ِ
وخالل كل هذه السنوات في الهجرة لم يتركك حنينك
لعصفور طفولتك ،الذي كنت تستيقظ على تغريده.وعلى
الرغم من أنك ُجلت العالم بأسره فبقي قلبك يخفق حليفا،
ويتذكر أشعة الشمس التي كانت كعادتها تخترق غرفة
نومك كل صباح .وأنت كالطير الذي مهما طار وابتعد عن
وطنه يبقى يعشش احلنني في قلبه.وال بدّ من العودة إلى
العش األول.
يف السادس والعرشون من شهر ترشين أول هذا
العام رنّ هاتفي
«هالو ،صباح اخلير ،بحكي مع السيدة روضة»؟

فؤاد يف رشفة البيت يف شارع الخوري /صهيون يحيك مع عصفوره،
ألتقطت الصورة عام  ،1944من ألبوم (فؤاد صهيون).
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العامرة التي تقع مكان فيال صهيون يف شارع الجبل (هتسيونوت) ( .31تصويري).

فؤاد الوالدة ُسم ّية والوالد رجا صهيون .التقطت الصورة يف عام  ،1944حيفا .من
البوم (فؤاد صهيون)

«نعم» .أجبت.
«بحكي معك فؤاد صهيون ،أنا من مواليد حيفا وأعيش
في كندا ،واآلن أنا في زيارة حليفا أليام .وحصلت على
ً
قاصدا خدمة
رقمك من أرشيف بلدية حيفا .أتصل معك
تخص جدي إبراهيم صهيون».
بحثية ّ
ً
«أه ًال وسهال بك في وطنك ومدينتك حيفا ،ويا لها من
مفاجأة جميلة» .قلت وأكملت حديثي»«قبل يومني زرت
السيدة وداد بحوث قريبتك ،من أجل بحثي ،وكنا نتصفح
صور العائلة ،وفي أحد األلبومات صادفت صورة جتمعك مع
وداد ،وحتدثنا عن صلة القرابة بينكما وحينذاك قالت لي:
«عندما سيأتي فؤاد إلى حيفا ويزورني سأدعوك لتتع ّرفي
عليه ،فهو من سكان حيفا األصليني».
«أتعرفينني؟»
«نعم .في عام 2014شاهدت الفيلم «حلم فؤاد» في
مسرح امليدان ،وكنت أنت وزوجتك السيدة هالة في العرض.
وسرد ِ
قصت َك في الفيلم أثار اهتمامي ،وشعرت حينها برغبة
أن أكتب قصتك من أجل توثيقها في كتابي عن حارات
وعائالت حيفاو ّية .ولكن لم تسنح لي الفرصة حينذاك
ملقابلتك .وها أنت تفاجئني بحضورك.أليست هذه مصادفة
جميلة؟» ،قلت.
«بالتأكيد» أجاب..
اللقاء..
بعد يومني من محادثتنا الهاتف ّية التقينا وحتدّ ثنا في أيام
قليلة بعد لقاءنا األول .قمنا بجولة ً
سوية إلى البيت الذي
ولد فيه فؤاد في شارع اخلوري  22زاوية شارع صهيون.
ومنح اسم شارع صهيون نسبة لعائلته العريقة ،وتكرميًا
وتاجرا معرو ًفا
أراض
جلدّ ه إبراهيم صهيون ،الذي كان م ّالك ٍ
ً

فؤاد يف رشفة البيت( .تصويري).

في حيفا والبالد.وبني األعوام  1940-1926كان إبراهيم
عضوا في املجلس البلدي في بلدية حيفا ،والح ًقا
صهيون
ً
ُعني نائ ًبا لرئيس بلدية حيفا وقتئذ حسن شكري .وبعد زيارة
البيت اجتهنا في املركبة إلى عمارة ضخمة ،تقع في شارع
امللوك «هعتسمئوت اليوم» رقم  .39التي كان ميتلكها جدّ ه
إبراهيم .وأكملنا جولتنا إلى بناية أخرى تقع في شارع اجلبل
«هتسيونوت  31اليوم» والتي كانت فيال جدّ ه إبراهيم
صهيون،وقد هُدمت البناية قبل سنوات ،وأقيمت مكانها
بناية ضخمة بناها املقاول السيد يوسف خوري .وجانب هذه
البناية في شارع اجلبل  29زرنا بيت جدّ ُسم ّية ،والدة فؤاد،
املرحوم أبو فريد كركبي .وعند مدخل البيت قال لي فؤاد:
«عندي صورة جتمعني مع عائلتي وأنا طف ًال هنا في ساحة
البيت ،ما قبل النكبة عندما أعود إلى كندا سأرسلها ِ
لك».
ثم ع ّرجنا إلى شارع أللنبي حيث زرنا بيتا آخر ألبو فريد،
الذي يقع فوق بقالة مسعود أبو خضرة ،وهو اليوم مبلكية
طائفة الروم األرثوذكس.
لقاء فؤاد مع عائلة أبو مارون التي تسكن بيت
عائلة صهيون
ً
اجلو ماطر،املطر خفيف.
،
ا
صباح
عشر
الساعة احلادية
ّ
املكان:شارع اخلوري رقم.22هنا يقع بيت عائلة صهيون
حيث ولد فؤاد .صعدنا الدرج سوية إلى الطابق الثالث.
خطوات فؤاد كانت سريعة وكان يتقافز برشاقة وخ ّفة ،كأنه
أبن الرابعة الذي يعود من الشارع بعد يوم لعب مع أترابه
في احلارة .وصلنا مدخل البيت .قرع فؤاد جرس الباب.
فتح لنا شاب(الحق ًا تع ّرفت عليه وهو إلياس جنل
أبو مارون) .قال له« :أنا فؤاد» عرفه إلياس
ً
فورا ،فعانقه بشدّ ة .وبعد ذلك أدخلنا إلى غرفة

جورج موىس (أبو مارون) وزوجته انرشاح عبودـ موىس ،التقطت الصورة يف
نهاية الخمسينات .من ألبوم( :عائلة أبو مارون).
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فؤاد صهيون وزوجته هالة( .تصويري).

الصالون ،حيث وجدنا والدَ ي إلياس :الوالدة انشراح
والوالد جورج جالسني ،يرتشفان قهوة الصباح .عندما
دخلنا الغرفة وقفا واستقبال فؤاد وأنا بسرور ورحبا
بنا أميّا ترحيب .بدأ فؤاد وساكنو البيت يتحدثون.
تساقطت الذكريات واختلطت املشاعر وهم يتحدثون،
بدأنا نتجول في البيت ،وانتقلنا من غرفة إلى أخرى،
وبني شرفة وأخرى وذلك على إيقاع قصص املاضي.
واحلنني النابض في ثنايا القلب والروح كان مسموعا
من صوت فؤاد« :هذه غرفة نومي ،وهنا كان سريري
عندما كنت طف ًال.وعلى هذه الشرفة كان لي عصفور
صغير في القفص ،وكنت أحكي معه خالل اليوم مرات
عديدة ،وأنظر إلى البحر األزرق الكبير».
وعندما كنت أصغي إلى حديث فؤاد مع أبو مارون،
فكرت بداخلي:ها أنا أقف وأنظر وأستمع لشجن حديث
هجر من
هجر من حيفا ،واألخر ُم ّ
هذين الرجلني :األول ُم ّ
قرية كفر برعم ،اشتدت ملعة الدموع في املقلتني.وقفت
حائرة وأنا أرى هذا املشهد من واقع مأساة النكبة ،قلت
قسرا ،ولن
في نفسي :ليس سه ًال أن ت ّ
ُهجر من بيتك ً
تستطيع العودة للعيش فيه ،وليس سه ًال أن جتد ساكن
بيتك فلسطين ًيا مثلك ،من وطنك ،ه ُّجرهواآلخر واق ُتلع
من بيته في ريعان صباه ،فأي وجع هذا وأي تغر ّيبة؟
أهذه هي «امللهاة الفلسطينًية»!.
بينما كنت شاردة في تفكيري قفزت جملة ونحن على
الشرفة من أبو مارون صاحب البيت اليوم،قائ ًال لفؤاد:
«رجعني إلى برعم وخذ البيت».
ّ
نظرت إلى األفق وتساءلت بنفسي هل ستتحقق هذه
األحالم؟
نزوح العائلة عن حيفا
أشهر عديدة قبل النكبة اشتد العنف والقتال في
البالد ،وق ّرر جدّ فؤاد إبراهيم صهيون،وحتديدً ا في شهر
آذار في عام  1948السفر مع زوجته وأوالده التسعة،
إلى زيارة ابنته إيزابيل التي كانت متزوجة ومقيمة في
اإلسكندرية ،وذلك على أمل أن ينتهي القتال قري ًبا،
ويعودون بعد ذلك.وأما جدّ ه لوالدته أبو فريد كركبي
وجدّ ته روز أبيض كركبي ،غادرا حيفا ،وذلك قبل
سنتني من النكبة ،إلى البيت الذي كان ميتلكه في
بيروت وذلك نتيجة عدم االستقرار الذي ساد البالد،
فورا .وأما
وهم يعتقدون أن الوضع سيهدأ ويعودون ً

فؤاد ينظر إىل جبل الكرمل من غرفة نومه
التي تركها يف سن أربع سنوات( .تصويري)
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والدا فؤاد ،رجا وسم ّية وجميع األوالد ،حلقوا باجلدّ أبو
فريد كربي قبل نشوب احلرب بشهرين .وحينذاك كان
فؤاد في سن أربعة أعوام .ويذكر فؤاد كيف سافرمع
عائلته في سيارة السيتروين السوداء من حيفا إلى
بيروت .وبعد عام  1948لم تستطع العائلة العودة إلى
حيفا بسبب إغالق احلدود ،وقيام الدولة العبر ّية ،وذلك
على الرغم من محاولة العائلة ،وخاصة اجلدّ إبراهيم،إال
أنّ جميع هذه احملاولة باءت بالفشل .وهكذا قطعت
النكبة أوصال العائلة بالوطن ،وصودرت جميع أمالك
وعقارات العائلة.
فؤاد صهيون يف سطور:
فؤاد رجا إبراهيم صهيون ،من مواليد عام  ،1944في
مدينة حيفا .تع ّلم فؤاداالبتدائية والثانوية في مدرسة
الفرير في مدينة اإلسكندرية .وأما والده ،رجا وعمه
جنيب وخاله حبيب عزام ،افتتحوا دكان لألقمشة
والصوف ،وأطلقوا عليه اسم «آمال لألصواف» .وآمال
هي ابنة حبيب عزام ،التي تعيش اليوم في بيروت.
وهكذا بدأت العائلة التأقلم مع الواقع اجلديد.
ولرنجع إىل فؤاد..
فؤاد ذو صوت جميل ،فعندما كان عمره ستة أعوام،
شارك ضمن نشاطات املدرسة في مسرحية غنائية.
والح ًقا رتّل في جوقة «الترنيم الكنسي الكاثوليكية».
ومن سن اخلامسة عشر حتى السابعة عشر ،كان يغني
في فرقة موسيقية ،كان من مؤسسيها األغاني شرقية/
غربية .وفي سن األربعني حتى السادسة واألربعني كان
يغني في أوبريت مبشاركة ابنته احملامية ليلى ،وأدى
األغاني الكالسيكية في فترة عيد امليالد .وعن تلك
املوهبة قال«:كانت متلك والدتي صوتًا جمي ًال ،وكانت
تعزف على البيانو ،وكذلك جدّ تي روز والدة والدتي
كانت تعزف على البيانو .وكنا نعمل حفالت عائلية
موسيقية في البيت ،فنشأت في بيت مليء بالفنون
واملوسيقى والغناء .وفي اإلسكندرية كنت أذهب حلضور
حفالت ،لكبار املطربات واملطربني العامليني ،أذكر منهم
أم كلثوم ،داليدا وآخرين».
وفي عام  1961التحق فؤاد بجامعة اإلسكندرية
ودرس في كلية الهندسة ،وتخ ّرج عام  1966بشهادة
مهندس كمبيوتر .وفي عام  1968تخرج من جامعة
ويسكونسني في أمريكيا ،وحصل على لقب املاجستير

فؤاد وأبو جورج يف غرفة الصالون يف البيت( .تصويري).

يف الصورة عامرة ضخمة كانت ُملك إبراهيم صهيون يف شارع امللوك –هعتسمئوت
اليوم ( .39تصويري).

في موضوع علوم الكمبيوتر ،وفي عام  1971حصل
على ماجستير ثان في موضوع إدارة األعمال من
مهندسا للكمبيوتر في األمم
جامعة نيويورك .وعمل
ً
املتحدة في جنيف ملدة خمسة أعوام ،ثم انتقل إلى
أسس شركة خاصة وكبيرة،
العمل في الكويت ،حيث ّ
بعنوان «املركز العربي للحاسب اإللكتروني» .وبعد
النجاح الذي ح ّققته الشركة باعها وانتقل إلى العمل
في نفس املجال في لبنان ليكون قري ًبا من العائلة .وفي
عام  1990قرر الهجرة مع أسرته إلى كندا ،ومنذ ذالك
الوقت يعيش ويعمل في مدينة مونتريال في كندا.
فؤاد متزوج من السيدة هالة خوري .وله ثالثة أوالد:
ليلى ،وليد وعمر .وهالة هي فلسطينية اجلذور من
مهجرمن مدينة
مواليد بيروت عام  1958والدها
ّ
يافا ووالدتها من القدس ،وجدّ هالة من طرف والدتها
سلفيا هو تيوفيل البوتاجي .وعائلة البوتاجي هي
من العائالت التي كانت معروفة في حيفا في زمن
االنتداب البريطاني ،كانت عائلة عربية ثر ّية ذات
خاصا
مكانة مرموقة .وكان تيوفيل بوتاجي ميلك شاطئا ً
يسمى اليوم
للعائلة وهو شاطئ« :تل السمك» الذي ّ
«بات جاليم» على مقربة من معهد األبحاث البحري.
والعائلة امتلكت الكثير من العقارات .ولها بنايات
فخمة في حيفا .كما اشترى جنل تيوفيل تشارلز ،وهو
خال هالة ،فندق «ويندزور» والذي كان يقع في حي
األملانية ،وكانت متلكه عائلة من التمبالريني .وكان لي
حديث شائق مع هالة حول تاريخ العائلة.
ونتابع قصة فؤاد
في عام  1994حصل فؤاد على اجلنسية الكندية ،وزار
حيفا ألول مرة منذ التهجير .وحسب إرشادات والدته
اهتدى إلى بيت العائلة ،تع ّرف على أقربائه في حيفا.
زياريت الثانية لبيت عائلة صهيون..
ً
وخاصة
أحببت أن أتعرف على ساكني البيت اليوم،
أنهم مهجرون بأنفسهم من قرية كفر برعم ،قضاء صفد،
التي تقع على حدود لبنان .منذ عام  1968انتقلت
عائلة السيد جورج (أبو مارون) من عكا إلى مدينة
حيفا ،وسكنت العائلة في بيت رجا إبراهيم صهيون.
ولم يعرفوا وقتئذ ملن يعود هذا البيت ،إال عندما زارهم
فؤاد في املرة األولى في عام 1994وأخبرهم عن تاريخ
البيت.

فؤاد يسري يف شارع صهيون يف قلب
وادي النسناس حيفا( ،تصويري).

السيد جورج مارون موسى من مواليد قرية كفر برعم
عام  1929وزوجته السيدة انشراح ع ّبود من مواليد
قرية اجلش عام  1934تزوجا عام  1954وسكنا في
البداية في مدينة عكا ،وأجنبا سبعة أوالد :ثالث
بنات وأربعة صبيان .عمل جورج مقاو ًال للعمار.وخالل
زيارتي له ولعائلته تواجدت االبنة رندة وزوجها في
زيارة .ورنده هي الوحيدة من بني أشقائها ولدت في
هذا البيت ،جلست رندة على األريكة جانب والدها وأنا
جلست جانب والدتها ،حدّ ثتني رنده عن حنني ووجع
ُ
متحها السنون ،بل على العكس مع
والدها الذي لم ُ
الوقت ،يكبر احلنني وحلم العودة يبقى هو األمل .قالت:
«عندما نذهب لزيارة قرية كفر برعم من حني إلى آخر،
وذلك وفق طلب والدي الذي ال يزال يعيش على أمل
العودة إليها ،وذكرها اليفارق لسانه،وحديثه اليومي.
فور وصولنا إلى القرية ونزولنا من املركبة ،ميسك والدي
عكازته ويسير بني أنقاض البيوت متفقدً ا أحجارها،
وإذا كان ثمة مجموعة من الناس متواجدة في املكان،
يتدخل ويحدّ ثهم عن قريته ويقول لهم :هنا ولدت ،وهذه
بلدي ،ويحكي بغصة عن التهجير من البلد .ما تزال
أحجار البيت موجودة وبئر املاء ودالية العنب في البيت
أيضا.وع ّرفنا أوالدنا أي أحفاده عما جرى.والدي حتى
اليوم منزعج مما حصل معه ،نحن األوالد كبرنا على
كالم والدي عن بلدته».
«هذا البيت لك يا حبيبي إذا بتعطينا البيت يف
كفر برعم تفضل خذ بيتك»
وعن زيارة فؤاد األولى عام  1994إلى البيت حدثتني
السيدة انشراح قائلة« :عندما زارنا فؤاد ألول م ّرة قرع
جرس الباب وع ّرفنا بنفسه.لم نتردد للحظة بإدخاله إلى
البيت ،ورحبنا به أميّا ترحيب ،وحتى أني أذكر أنني
كنت أحضر طعام الغداء ،ودعوته بحرارة ليبقى ويتناول
معنا الغداء ،هو وزوجته السيدة هالة ،لكنه اعتذر
وقال« :نحنا معزومني عند أقرباء لنا» ،وطلب حينها
أن يشاهد البيت ويتجول فيه ،وقلنا له هذا البيت لك
يا حبيبي ،اذا بتعطينا البيت في برعم تفضل خذ
بيتك.وأنا كمان عندما ازور بيت أهلي في اجلش أشعر
بالفرح ،وهكذا كل إنسان يحب موطنه األصلي».
E- rawdagniam@gmail.com

إبراهيم صهيون وحسن شكري .يف سنوات الثالثينات .من ألبوم (فؤاد صهيون)
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املتنبي عنصر فعال في صنع اإلنسان،
وتفاعله في املجتمع
ملراسل «حيفا»
في أعقاب االتفاق الذي توصلت إليه ّ
كل من
وزارتي املالية والتربية والتعليم ،مع منظمة
املعلمني فوق االبتدائيني ،التقينا باألستاذ رائف
عمري مدير مدرسة املتنبي ،واملربية رق ّية عدوي
ونظرا إلى
واملستشارة التسويقية جورجيت حنا.
ً
أن الطاقم التربوي في املتنبي يندرج في سياق
هذا االتفاق ،طرحنا على األستاذ عمري سؤاال
حول مدى قبول هذا االتفاق ،وهل يل ّبي النواحي
التي يتعامل معها سائر املر ّبني .فأجاب :أعتقد
أنه يجب تغيير احملاور املركزية أو على األقل
إعادة النظر في احملاور التي وضعتها وزارة
يتم حتديد أهداف التربية
املعارف ،والتي مبوجبها ّ
والتعليم في الدولة .ذكروا أوال أن الطالب في مركز
العملية التربوية ،حتى وصلنا إلى وضع بني احملزن
والساخر ،ألن طالب املدرسة أضاعوا البوصلة
ومعها هدف التربية والتعليم داخل املدارس .أصبح
القانون ،مع األسف ،مدعاة للسخرية ،ألنه لم تظهر
نقطة التوزان بني حدود الطالب لنفسه وبني القانون
الذي يحمي الطالب .وذلك كي يبلغ عطاء املر ّبي
معا
أقصى درجة .وهنا تأتي مكانة املعلم والطالب ً
في احملور املركزي ،ونظرا للظروف التي يعمل بها
املعلم وهي ممتازة ،فإن الرفاهية النفسية للمعلم،
فورا على الطالب
تكون كذلك ،ما ينعكس ً
وحتسن أداء الطرفني .فالطالب لن يستوعب املادة
ّ
التعليمية إال إذا كان جاهزً ا لذلك ،ويتق ّبل عملية
التعليم ،ولذا يجب أن تكون الظروف ك ّلها مه ّيأة
بأفضل حال .واملعلم ،حتى مرحلة التغيير الذي
حدث ،كان يعمل في ظروف صعبة وقاهرة ،وتؤدي
إلى التآكل السريع في العمل ،واملدرسة مبثابة
مصنع هايتك لكل شيء .فيعمل في مدرستنا
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املتنبي ،نحو  60عضو هيئة تدريسية ،وكلهم
أكادمييون ويحملون األلقاب األولى والثانية ومنهم
من يستعد للقب الثالث أيضا .ويجتازون دورات
االستكمال السنوية بهدف تعزيز أدائهم املهني،
ويتحسن عمل كل معلم بشكل دائم .وكل ما كانت
ّ
الفوارق االجتماعية واسعة في املجتمع ،والفوارق
كبيرة في دخل األفراد ،فإن الرفاهية النفسية في
التحسن الذي سيطرأ
املجتمع تكون متد ّنية .ولعل
ّ
على رواتب املعلمني ،ينعكس على حتسني العملية
التربوية أيضا.
ومدرسة املتنبي كانت واعية لهذا األمر ،وجعلنا
املعلم في املركز ،ومما استحدثناه هذا العام كان
توفير الراحة والوسائل الكفيلة ،كي يؤدي املعلم
مهمته التربوية .ولدينا تأهيل إضافي يسمى
«التفكير اإليجابي» ،وكإنسان وكمعلم ،أن جتد
النمو الذاتي في كل حالة ،فإذا كان حتصيل
الطالب  %50فيجب عدم إحباطه ،بل يقوم املعلم
بدعمه وتعزيز مكانته وتشجيعه حتى ينجز %50
األخرى .والفرق واضح وشاسع بني التسبب بإحباط
الطالب أو تشجيعه ،ليرتقي مبستواه العلمي نحو
األفضل .هذا إلى جانب قيم أخرى كاالستقامة
واجلدّ ية واملثابرة واالجتهاد.
وإزاء كل هذا فاالختالف والتم ّيز واجب ،ألن
التشابه يخلق رتابة وملال ،فحتى ترى اخلير يجب
أن تعرف الشر ،وكي ترى اللون األبيض يجب
أن تقارنه باألسود ،نحن كبشر متساوون ولكننا
غير متشابهني ،وخيارنا في املدرسة هو أن نرسم
الصورة املالئمة للعملية التربوية ،وكيف جنمع قطع
الصور لتؤ ّلف صورة واحدة ،وهذا يتم ّثل بالطالب
حد سواء .ونحن نعيش في املتنبي
وباملعلمني على ٍ ّ
حالة تناغم ووضوح وشفافية ،بحيث ال نسلك

مبا يغاير العملية التربوية والقيم التي نب ّثها في
طالبنا .وهذا يظهر باملساقات العلمية التي تو ّفرها
املدرسة للطالب ،نظرا للتم ّيز الذي يتح ّلى به كل
طالب وكل معلم .وكل طالب ميكن أن يبدع إذا
أعطيته املساق املالئم له ،وهكذا تتوفر املواضيع
اللغوية والعلمية واألدبية والتكنولوجية بتوسع،
لكل طالب يرغب بذلك بحسب ميوله .وبعد أن
ّ
يطلع الطالب على كافة املساقات في املدرسة،
أصبح يدرك ميوله ،وطموحه ،ومستقبله وما يرغب
نوجه الطالب بني الرغبة والقدرة
أن يكون .ونحن ّ
على اختيار املساق املطلوب ،وسد الفجوات عن
طريق صفوف ذات عدد قليل من الطالب ،ونك ّرس
لهم الوقت الكافي ليختاروا االختيار الصحيح.
وتقاس املدرسة بعدة أمور ،وبتحصيلها العلمي
أيضا ،إذ كانت املتنبي قد أحرزت املرتبة األولى
من بني املدارس العربية واليهودية في حيفا ومبكانة
رائدة في السباقات ،وعلى مرتبة متقدّ مة على
املستوى القطري مبسابقات الرياضة وسباق احلقول،
وعلى الصعيد العلمي فإن األبحاث والدراسات
العلمية التي يجريها طالبنا يناقشها التخنيون
كمعهد علمي أكادميي ،واملعلمة املشرفة على هذه
األبحاث ستحظى في األسبوع القادم بشهادة
تكرمي على مستوى البالد كلها.
ونحن نقوم بفعاليات قبيل األعياد امليالدية ،بجمع
التبرعات والرزم للعائالت املستورة ،وأصدرنا ك ّراسا
بعنوان «حوارية املتنبي» وهو مشترك مع طالب
مدرسة حوار ،والصالون األدبي الذي نستضيف
فيه أثناء االجتماعات للهيئة التدريسية ،أحد
األكادمييني ،والكتاب والشعراء ،ليستزيد املعلمون
وعلما .وحصلت املتنبي على جائزة وزارة
ثقافة
ً
بناء على
املعارف في مجال املكافآت للمعلمني ً
النجاح في معدّ الت البجروت .ونحن نحافظ على
نزاهة االمتحانات ،بحيث مت تصنيفنا كمدرسة
خضراء.
وفي املجال التعليمي فقد وضعنا عدّ ة أهداف،
كتقوية النهج العلمي وبناء صفوف متم ّيزة ابتداء
من الصف التاسع ،وفي العام القادم سنفتتح
ص ًفا إضاف ًيا للتم ّيز العلمي .وتقوية كافة
املوسعة في الرياضيات،
التخصصات األدبية
ّ
واللغات اإلجنليزية ،العبرية والعربية ،وتخصصات
في اإللكترونيكا وتعزيزها ،الصحافة واإلعالم،
التذ ّوق الفني ،علم احلاسوب وسائر التخصصات.
وتقوية وتدعيم العالقة بني املدرسة وجلنة أولياء
األمور ،وسائر املؤسسات املجتمعية ،كمراكز
الشبيبة ،واجلمعيات اخليرية ،ومؤسسات ثقافية
وجندرية والتي تعالج آفات مجتمعية ،وسياقة
آمنة ،والعنف املجتمعي بكافة أشكاله وصوره،
وهذه تبني اجلانب اإلنساني ،مع اجلانب التعليمي.
وما هي املستجدات التي تضعها املدرسة نصب
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أعينها ،تقول املستشارة جورجيت حنا مركزة
التسويق في املدرسة ،نحن أدخلنا موضوع التسويق
إلى املدرسة قبل أي مدرسة عربية أخرى في املجتمع
العربي ،ونحن نضع أنفسنا على اخلارطة التنافسية
ونحدد أهدافنا ،ونضع ّ
خطة استراتيجية ونط ّبقها،
وبعد أسبوع سنقدّ م ّ
خطة مستقبلية لهذه السنة .وما
ّ
يتعلق باإلعالم سيكون ضمن اخلطة املستقبلية.
والهدف هو أن يتحول الطالب إلى كائن اجتماعي،
ولديه الرغبة بالتفاعل املجتمعي ،وتقوية انتمائه
للبيئة احمليطة به ،وأعمال تطوعية مجتمعية.
وعلى صعيد احترام اآلخر وقبوله تقول املربية رق ّية
ّ
مصغر عن املجتمع
عدوي إن املدرسة هي عالم
القائم خارج املدرسة ،ولذا تقوم املدرسة بدور هام
في العملية التربوية واملجتمعية ،ونحن نضع نصب
أعيننا إمكانية تعليم الديانات ،والثقافة الدينية
بكل مر ّكباتها ،وكشف الطالب على عادات
وتقاليد متنوعة وجذورنا التراثية ،ألن املجتمع
يفتقد ملعرفة واحترام اآلخر ،وإذا انكشفنا ،كل منّا
على ثقافة اآلخر وديانته ومعتقداته كمجتمعات
متعددة ،فإننا نؤ ّكد ثقافة االختالف واحترام اآلخر
وقبوله.
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الفيلم الترويجي «طريق السعادة» ملدرسة
املتنبي يحرز املرتبة األولى مبسابقة األفالم
ملراسل «حيفا»
حتت رعاية بلدية حيفا ،وبحضور مجموعة كبيرة من
اإلعالميني والرواد في مجال التسويق والعالقات
العامة ،استضافت قاعة السينامتك في حيفا كوادر
من مدراء مدارس ومعلمني ،مركزي تسويق وطواقم
تسويق ّية طالب ّية من كافة املدارس احلكومية في
والعربي.
اليهودي
حيفا ،من الوسطني
ّ
ّ
وكان الطالب قد اشتركوا في دورة إنتاج أفالم
حتضيرا ملسابقة  ،loohcsiالتي ّ
نظمتها
ترويج ّية
ً
بلدية حيفا .وقد حازت مدرسة املتنبي على اجلائزة
األولى في هذه املسابقة عن الفيلم الترويجي
«طريق السعادة» ،الذي تناولته وسائل التّواصل
االجتماعي ّ
وغطته كافة وسائل اإلعالم املرئ ّية،
ّ
املسموعة واملكتوبة.
البلدي إيالنا
وذكرت مديرة جهاز الترب ّية والتعليم
ّ
تروك ،أنّ الفيلم ح ّرك مشاعر املشاهد ،وكان األكثر
ً
ووقعا في جذب أكبر عدد من املشاهدين
تأثيرا
ً
واملصوتني .وقد حاز فيلم «طريق السعادة» على
ّ
أعلى نسبة تصويت بني جميع املدراس املشتركة في
املصوتني  0734صوتا عبر
املسابقة ،حيث بلغ عدد
ّ
الفيسبوك واإلنستغرام.
التسويقي
الطالب
طاقم
ومن اجلدير بالذكر ،أنّ
ّ
ورغم
في مدرسة املتنبي هو اال ّول في البالد،
ّ
حداثته فقد استطاع العمل بجدّ ية ومهن ّية أثارت
إعجاب اللجنة املهن ّية ،التي كان لرأ ّيها  %04من
القرار بالفوز ،مقابل  %06للتصويت عبر وسائل
االجتماعي.
التواصل
ّ
وقد أشاد املربي رائف عمري مدير املدرسة بهذا
اإلجناز قائال« :عندما شاهدت الفيلم أل ّول مرة،
وسمعت كلمات الطالب شعرت بأهمية عملنا في
مجال الترب ّية .ليس من املفهوم ضمنًا أن تعطى
احلرية الكاملة لفريق تسويق باختيار موضوع
ترويجي للمدرسة ،لكن عندما تفوق النتيجة
فيلم
ّ
التوقعات ،يعجز اللسان عن التعبير عن شعور

بالفخر ،االعتزاز والسعادة .إنّ
رسالتنا التربو ّية وصلت الطالب،
وهم قادرون على إيصالها
بطريقتهم الشفافة إلى أكبر عدد
من املشاهدين .ع ّبر الطالب عن
إحساسهم باالحتواء والدعم من
قبل املدرسة بكلماتهم البسيطة:
«أنا لست ش ّفافا ،أنا لست
رقما ..أنا إنسان ولي كيان».
ً
هذه الكلمات قد أث ّرت في ّ
كل
من سمعها ،ابتداء منّي شخصيا.
التحدي األكبر كان أمام جلنة
أما
ّ
التحكيم ،التي اعتمدت مقاييس
مهن ّية بحت في تقييم العمل .وقد
أعلنت اللجنة أن الفيلم كان األشدّ
تأثيرا ،والرسالة األوضح بني جميع
األفالم املشتركة في املسابقة.
ك ّلي فخر بالطالب املشتركني،
بالتزامهم بحضور جميع اللقاءات
في الدورة ،العمل املشترك،

واملجهود الكبير الذي بذلوه في إنتاج الفيلم,
وكذلك بطالب املدرسة جميعا ومعلميها ،باملشاركة
تعبيرا عن شعورهم
في نشر الرسالة وتسويق الفيلم
ً
الص ّف.
بفخر االنتماء ووحدة ّ
ومضى األستاذ عمري يقول :إن ّ
تدخلي الوحيد كان
في توعية الطالب ألهمية العمل باستقامة ،حيث
أ ّنها احلدّ الفاصل بني املسموح واملمنوع ،بني املقبول
تربو ّيا كقيمة إنسان ّية أساس ّية وبني جتاوزها ،من
منطلق الغاية تبرر الوسيلة ،فليس هنالك شعور أفضل
من الفوز في منافسة شديدة واحلفاظ على طهارة
ونقاء العمل .وبذلك فقد مارس طالبنا ما تع ّلموه
من ق ّيم إنسان ّية وأثبتوا ا ّنهم بالكدّ والعمل الدؤوب
يستطيعون حتقيق أعلى املراتب بشهادة اجلميع.
وقد أثنى الدكتور ماجد خمرة ،مدير وحدة النهوض

بالتعليم العربي في بلدية حيفا ،على الفوز وأضاف
«ال ّ
شك بأن فوز مدرسة املتنبي هو إشارة وعالمة
والتحصيلي للطاقم
التربوي
جامعة ملجمل النشاط
ّ
ّ
التربوي وللطالب .فعند اجتماع اخلامات الطالب ّية
ّ
الواعدة والبيئة املدرس ّية الهادفة ،لك أن تصعد
اجلبال ومتتطي صهوة النجاح .فالقول «أنا مش
شفاف أو رقم».
ً
أسرت قلوبنا عاطفيا ،واستحوذت على ُر ْش ِد عقولنا.
هنيئ ًا لكم ولنا بهذا الفوز والى األمام جلوائز أخرى
في املستقبل.
وقالت السيدة سامية عرموش رئيسة جلنة األهالي
تبوء املرتبة األولى في مسابقة
في املدرسة« :إن ّ
إنتاج أفالم مدرس ّية ترويج ّية ،ليس باألمر املفهوم
ضمنًا ،إذ أ ّنه يحمل رسالة عميقة ،تشير إلى أن
املدرسة هي التي تصنع منتجي الغد! فبال شك،

أن املدرسة التي تعي بأن رسالتها ،هي بناء اجليل
ّ
الزجاجي،
حتما من حتطيم السقف
الواعد،
ستمكنه ً
ّ
ومتنحه كافة األدوات للخروج من خانات التفكير
املتقوقع نحو اإلبداع .وليس هذا فحسب ،فاملدرسة
التي تعي بأن رسالتها هي بناء اإلنسان ،تتكاتف
كل مسيرة ّ
مع أولياء األمور إلجناح ّ
وكل مشروع.
وهذا ما حدث فعال عند إنتاج هذا الفيلم الرائع،
نظرا
الذي اقشع ّرت له األبدان عند مشاهدتهً ،
لصدق كلماته املنبثقة من الطالب ،فانا عن نفسي
كأم لطالب شارك في الفيلم ،أؤ ّكد بأنّ إتاحة جتربة
كهذه أمام الطالب ،عززّت من ثقتهم وقدراتهم،
ووضعت أمامهم التحديات التي أتت بهم إلى
النجاح .فهنيئا لطالبنا وهنيئا للكوادر التعليم ّية
املم ّيزة وهنيئا ألولياء األمور الذين كانوا جزء
فعاال».
ّ

املتن ّبي؛ قسم التربية
خاص
ّ
اخلاصة بعطاء ّ

ملراسل «حيفا»
انشغل ّ
اخلاصة في املتن ّبي ،على مدار األسبوعني
التربية
قسم
طلب
ّ
ّ
الطلب على
األخيرين بورشة عمل فريدة من نوعها؛ إذ دأب
تتويج انتمائهم للمدرسة ،خالل ابتكار هذه الورشة التي يعمل
بها ّ
الطلب ،على إعداد م ّل ّفات شخص ّية ّ
لطلب املدرسة ،وذلك
امليالدي ،الذي تطلقه املتن ّبي مبناسبة
بالتزامن مع موسم العطاء
ّ
حلول عيد امليالد املجيد.
وتعكس هذه الورشة فلسفة املتن ّبي التي ترى بالطالب مركزً ا وعمادً ا
ُنمي
بأهم ّية عمله وقيمة العطاء ،وت ّ
في ذات الوقت ،ف ُتشعر الطالب ّ
وتهتم في املقابل بدعم الطالب ومتكينه نفس ًّيا
الفعالة
حس املشاركة ّ
ّ
ّ
وشعور ًّيا.
معا نكتب
املتن ّبي ،تُر ّبي طال ًبا يؤمن بالعطاء و ُيقدّ س املشاركةً .
حكاية املتن ّبي« ،فمن يكتب حكايته يرث أرض الكالم وميلك املعنى
متاما» .للعطاء ّلذة وللمشاركة نغمة وللمتن ّبي حكاية.
ً
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املسرح كان في مركز احلدث في أمسية “فنجان ،إيقاع
وإبداع” األسبوع املاضي

منذ أن أطلقت مؤسسة “األفق” للثقافة والفنون
مشروعها الفني الثقافي ،أمسيات “فنجان ،إيقاع
وإبداع” ،جنحت باستقطاب نخبة من الفنانني
واألدباء والشعراء وشخص ّيات اجتماع ّية بارزة،
وأدرك ر ّواد هذه األمسيات أ ّنهم بصدد برنامج
ثقافي فني مختلف ،جنحت من خالله مؤسسة
“األفق” بإنشاء إطار ثقافي فني ،تلتقي فيه
الكلمة مع األغنية واملوسيقى والرقص واملسرح
والرسم ،ليقدّ موا للجمهور لوحات فن ّية ساحرة،
فلفتت تلك األمسيات األنظار وأدهشت األوساط
مؤخرا املدرسة
الثقافية والفنية ،حيث بادرت
ً
اإلعدادية الشاملة في الفريديس باملشاركة في
إحياء األمسية األخيرة ،جن ًبا الى جنب مع مؤسسة
“األفق” ،مساء اخلميس  ،2017/12/7في قاعة
متحف الفنون في مدينة حيفا ،بحضور عدد غفير
من أهالي الفريديس وحيفا.
افتتح األمسية الفنان والكاتب عفيف شليوط،
مدير عام مؤسسة “األفق” للثقافة والفنون ،مرح ًبا
مشيرا الى املبادرة الرائدة التي قامت
باجلمهور،
ً
بها إدارة املدرسة االعدادية الشاملة في الفريديس،
ومعلنًا أن ريع هذه األمسية سيخصص لدعم مشاريع
ثقافية وتربوية في املدرسة .دعا بعدها الفنان كمال
سليمان ليحاوره حول مسيرته الفن ّية ،وعن جوالته
في البالد والدول العربية والواليات املتحدة وكندا
والدول األوروبية ،وحول العقبات التي تواجه انتشار
األغنية احمللية ،وكيف يوفق كمال سليمان بني عمله
في الغناء واملرافعة الشرعية واإلرشاد األسري ،قام
من بعدها الفنان كمال سليمان بتقدمي وصلة غنائية
بصوته الرخيم وإدائه املميز.
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ثم دعا شليوط الشاعر د .إياس ناصر الى املنصة
ليحاوره عن شعره وعن موضوع أطروحة الدكتوراة
مؤخرا من قسم اللغة العربية
التي حصل عليها
ً
وآدابها في اجلامعة العبرية ،والتي تناولت اجلانب
السردي في االفتتاحيات العاطفية املختلفة
للقصيدة اجلاهلية التي ُيع ّبر فيها الشاعر عن أمله
لفراق حبيبته ،الذي ُيعرف بالوقوف على األطالل.
كما مت التطرق خالل احلوار لديوان «قبل ٌة بكامل
شهرزادها» للشاعر إياس يوسف ناصر والذي صدر
مؤسسة األفق للثقافة والفنون – حيفا
عن منشورات ّ
«قمح
ديوانه
بعد
الثانية
الشعرية
 ،وهو املجموعة
ٌ
في ّ
كف أنثى» الذي صدر عام  2012عن املؤسسة
العرب ّية للدراسات والنشر – بيروت ،وعن مكتبة كلّ
شيء – حيفا ،وأختتم اللقاء بإلقاء باقة من قصائد
الشاعر إياس ناصر التي حظيت بإعجاب اجلمهور،
الذين ع ّبروا عن إعجابهم من خالل التصفيق احلار
بني ّ
كل قصيدة وقصيدة.
بعدها فاجأ الفنان عفيف شليوط اجلمهور ،بتقدمي
مشهد مسرحي كوميدي ساخر لم ُ
يخل من اإلرجتال،
استطاع أن يجذب إهتمام اجلمهور وضحكه
املتواصل والذي لم يتوقف طوال عرض املشهد.
بعد إنتهاء املشهد دعا شليوط الفنان املسرحي
املنصة ليحاوره حول حال املسرح
راضي شحادة الى ّ
احمللي ومسيرة راضي املسرحية ،وعن اإلنقطاع أو
شبه انقطاع املسرح الفلسطيني في منطقة القدس
ومنطقة السلطة الوطنية عن جمهور اجلليل واملثلث
والنقب .كما ّ
مت التطرق للمسرح الغنائي ،وجتربة
مسرح «السيرة» ،ومسرح «احلكواتي» حيث كان
راضي شحادة من مؤسسيه.

بعدها حتدّ ث املسرحي محمود صبح عن جتربته
املسرحية الغن ّية ،حيث عمل في وظائف إدارية في
مسارح محلية عدة باإلضافة لعمله كممثل ومخرج
وكاتب مسرحي ،وتو ّقف عند جتربته في تدريس
موضوع املسرح في املدارس الثانوية ،معددً ا إجنازاته
في هذا املجال ومؤكدً ا على أهمية تعليم املسرح في
املدرسة .كما مت اإلشارة خالل اللقاء الى مساهمة
الفنان محمود صبح في نشاط مؤسسة «األفق»
املسرحي بشكل خاص ،والفني والثقافي بشكل
رئيسا ملجلس إدارة املؤسسة
عام ،حيث أنتخب ً
في العام  2010واستمر في إشغال هذا املنصب
حتى العام املاضي ،حيث ّ
مت انتخاب الشاعر رشدي
املاضي لهذا املنصب ،والذي ال يزال ُيشغله حتى

اآلن .كما حتدّ ث الفنان محمود صبح عن مساهمته
مؤخرا في تأليف وإخراج مسرحية جديدة لألطفال
ً
بعنوان «املغارة السحرية» ملسرح مؤسسة األفق،
جناحا ملفتًا للنظر.
والتي حققت ً
إختتم األمسية الفنان راضي شحادة ،حيث قدّ م
مقطعا من مسرحيته «عنتر في الساحة خ ّيال»،
ً
بهرا اجلمهور
استخدم خالله الدمى واألقنعةُ ،م ً
بعناصر الفرجة املسرحية .هذا ومن اجلدير بالذكر أن
األمسية حظيت بتغطية إعالمية واسعة ،حيث قام
تلفزيون «مساواة» بإعداد تقرير خاص عن األمسية
لصالح القناة ،باإلضافة الى وسائل اإلعالم املطبوعة
واأللكترونية التي قامت بالنشر عن هذا احلدث.
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«عمري مع الفن»

الفنانة مايا دبس يدفعها الطموح واملوهبة الر ّبانية
الفن نتاج لإلبداع اإلنساني حيث يعتبر لونا من ألوان
الثقافة اإلنسانية ،وتعبيرا عن التعبيرات الذاتية
وليس تعبيرا عن حاجة اإلنسان ملتطلبات حياته ،حيث
ّ
يشكل فيه املواد لتع ّبر عن فكره أو يترجم أحاسيسه
يجسدها في أعماله،
أو ما يراه من صور وأشكال ّ
رغم أن بعض العلماء يعتبرونه ضرورة حياتية لإلنسان
كاملاء والطعام ،فالغناء موهبة تولد مع الشخص ،أم
من املمكن خلقها ،إنه ومن املؤكد أن الصوت اجلميل
من املواهب التي تولد مع الشخص ،إمنا أحيانا حتتاج
ملن يكتشفها ويعمل على تطويرها وصقلها ،فالغناء
كاملواهب األخرى يحتاج إلى الكثير من التدريب
والعمل للحصول على صوت موسيقي جميل .وهكذا
صحيفة «حيفا» قطفت لكم اليوم حوارا من فنانة
صاعدة رقيقة ،يتخللها الطموح واملوهبة الربانية،

ما هو هدفك كفنانة صاعدة؟
واسعا وأن ألقى
انتشارا
-هدفي أن يعرف فنيً
ً
إعجاب اجلمهوري مبا أقدمه.
هل يعترب الغناء
حلم سعيت إليه أم موهبة
ً
ربانية؟
-لم يكن الغناء يوما هدفي ،فهو إلى اآلنموهبة ،وأحاول صقلها ألكون دائما في املستوى
املرغوب .ومادام ما قدمته نال إعجاب اجلمهور
صممت أن أواصل ،وسأقدم فنّا بتوجه جديد
فقد ّ
إن شاء الله.
هل تعتقدين أن اقتصار موهبة صاعدة
عىل نرش أغانيها عىل اليوتيوب واملواقع
االجتامعية ،هو طريق ٍ
كاف نحو الشهرة؟
--اليوتيوب واملواقع االجتماعية تبقى بوابة

وقررت التحدّ ي لتحقيق موهبتها ،إنها الفنانة مايا
دبس ،وأما والدها الفنان غصوب دبس فساعدها كي
تصبح مطربة ،ويستمع اجلمهور إليها ،بعدما أحلقها
بعدة معاهد لتطوير قدراتها الغنائية ،وتطمح للوصول
إلى النجومية في مجال الفن ،من غناء وكتابة كلمات
ووضع أحلان .تفتّح وعيها في عائلة دعمتها منذ
نعومة أظافرها وهيأت لها األجواء للدخول في هذا
املجال.
من تكون مايا دبس؟
-مايا دبس ،فتاة تشقّ طريقها بنفسها ،محاولةحتقيق آمالها في الوصول إلى ما تريد ،ومن
مواليد 2001من مدينة شفاعمرو ،من أسرة
متواضعة.
كيف بدأت قص ّتك مع الفن ،خصوصا الغنا؟
-لم أتخيل نفسي يوما أن أغني رغم وجوداملوهبة ،فقد كنت محتفظة بها لنفسي إلى أن
حتب
شجعني أقاربي ومعارفي،
ُ
ّ
ونشأت في بيئة ّ
املوسيقى ،ومحيط يزخر باأللوان والثقافات
املوسيقية ،مما جعلني أتأثر بإيقاعاتها املتنوعة.
وبداياتي كانت في احلفالت املدرسية واملناسبات
العائلية ،أما اهتمامي فبدأ في سن املراهقة.

رسالة ،فالفن بر ّمته ليس فارغا من املضمون،
يوجه
هما ،أو ّ
بل ال بد أن يحمل فكرة أو ينقل ّ
رأ ًيا أو يع ّبر عن وجهة نظر املواطن أو املجتمع.
برأيك كفنانة ،هل يلعب اإلعالم دو ًرا يف نجاح
مسرية الفنان؟
-بالتأكيد ،فاإلعالم الناجح يسهم في تشجيعاملواهب وتطويرها باستمرار ،وهذا بدوره يحصل
معي.
برأيك كيف كان رد النقّاد «إن وجدوا» أو من
سمع صوتك حول ما تقدمينه؟
-كانت الردود إيجابية جدً ا وهذا بدوره ساعدنيوشجعني على تطوير أعمالي باستمرار ،واخلروج
مبا هو جديد ،حيث هنالك تنويع في طبيعة
األحلان.
هل تفكرين يف املشاركة يف برامج فنية
عربية؟
-لم ال؟ إذا أتيحت لي الفرصة فأنا مستعدةخلوضها.
كلمة أخرية؟
لإلطاللة على اجلمهور ،بالنسبة لي العمل اجليد --أشكر صحيفة حيفا على هذا اللقاء الرائع والذي
هو الذي يحدّ د مصير كل موهبة صاعدة.
من خالله تعرفتم على جانب آخر من شخصية
هل كان هناك تشجيع من األهل واملجتمع
الفنانة مايا دبس ،وأشكر كل العائلة واألصدقاء،
املحيط؟
وأخص املنتج اإلعالمي عمري حسنني.
ّ
-نعم ،فاألهل هم البذرة التي تبعث منها أعماليتصوير  :يارس شواهنة
املختلفة ،فهم كانوا الداعمني األساسيني وال
زالوا يقومون بكل ما في وسعهم إلعطائي دفعة
الى األمام.
هل تبتغني من الفن الوصول إىل أهداف مادية
أم أشياء أخرى؟
-أنا أحب الغناء بشكل كبير وحبي يزيد عندتقاسمه مع اآلخر ال لهدف ما ّدي بل لهدف
إنساني.
مباذا تنصحني املواهب الصاعدة ليك تنمو؟
-نصيحتي لكل شاب ،ال حتزن لو دخلت مسابقةوفشلت ،ألن كثيرا من النجوم واملبدعني فرضوا
ورسالتهم دون أي
أنفسهم على املجتمع بفنّهم
ّ
مسابقات.
برأيك هل يعكس غناء الفنان للمساعدة يف
إبراز صوت املواطن؟
املوجه لنقل
-نعم ألن الفن الصحيح هو الفنّ
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انحياز وانزياح
• كل الوقت كانت السلطة الفلسطينية تعترب
أمريكا إنها وسيط معتدل ،للتوفيق بني إرسائيل
وفلسطني • .وكانت أمريكا تتعامل مع هذا
الوضع بوجهني • ..الوجه األول كانت تقول
إلرسائيل نحنا واقفني معكم ومساندين كل
قراراتكم وسياساتكم ..وهيك تعمل • .والثاين
تبي لفلسطني والعامل إنها مش منحازة لحدا،
ّ
وتقول إلرسائيل عيب تبنوا مستوطنات ،ما
بنفع ترضبوا غزة ،ما بليق تحبسوا أعداد من
األرسى الفلسطينيني ..وكله حيك بحيك..
وما تعمل يشء • .وتقول ما تهدموا البيوت،
حافظوا عىل حقوق اإلنسان ،وغريها من
رباقة واليل
الشعارات الرنّانة والط ّنانة ..وال ّ
بتعمي األبصار واألنظار • ..ولكن الخطوة
األخرية اليل قام فيها ترامب ،بإعالن القدس
عاصمة إرسائيل ،وهو بعرف متام املعرفة إنها
كامن عاصمة فلسطني ،ما عاد موقفه عادل وال
بنفع يكون وسيط • ..هو حط حالو يف موقف
املنحاز متاما إلرسائيل ،وما بنفع يفصل أو
يحكم بالعدل يف القضية الفلسطينية ..موقفه
مع إرسائيل وال يشء غريها • ..ال بنفع يكون
جه وال مفتش
راعي لعملية السالم ،وال حتى مو ّ
عن طرق السالم ،خلص أمريكا حرقت أوراقها
كوسيطة ،أو راعية • ..ما بدو السالم وال
الخري لغري إرسائيل ،ما بدو يعرتف بفلسطني
وال بعاصمتها القدس .وبدو القدس إلرسائيل
فقط ال غري • ..عشان هيك ما عادت أمريكا
تنفع الفلسطينيني ،وال عادوا يلجأوا إلها وال
لغريها ،ألنه غريها مرتبط ومتعلق بأمريكا• ..
أمريكا ماسكة االتحاد األورويب من خوانيقه..
وحاطّة إيدها بحلق الدول املانحة ،ومسكّرة ف ّم
مخل أمريكا لحدا
ّ
الرباعية الدولية • .مش
مطرح يتنفس منه ،ماسكة الحكام العرب
والزعامء وامللوك واألمراء من أكرث املواقع
حساسية بني إجريهم ..أنتو فاهمني وين• ..
هل بقدر حدا ثاين من الدول العظمى يحل
محل أمريكا ويضغط عىل إرسائيل؟ • ميكن
اإلمرباطورية الربيطانية اليل كانت مستعمرة
أكرث من نص العامل ،والشمس ما بتغيب عن
أرايض مستعمراتها عىل الكرة األرضية• ..
ميكن فرنسا ،اليل تقاسمت مع اإلنجليز الرشق
األوسط يف سايكس بيكو • ..ميكن الصني،
اليل مش معروف عدد سكانها وجيوشها
جحافل بتس ّد وجه الشمس إذا مشيت ،واليل
سألت عن إرسائيل يف أي أوتيل نازلني• ..
وميكن روسيا ،اليل ملا حطت قدرتها غلبت
داعش ودعست عىل رقاب كل املتطرفني
واملنقسمني يف سوريا ..فهل هي األمل الوحيد
لفلسطني؟ • أكيد األمل مش يف الجامعة
العربية ..وال ملوكها وال أمرائها وال رؤسائها..
وال يف دول عدم االنحياز ،وال يف الدول
النامية ،وال يف مؤمتر الدول اإلسالمية ،وال
كل املسيحيني ،وال كل املسلمني • ..وال يف
الشعارات ،وال يف الهتافات ..وال يف الكتابات
وال يف املحارضات • ..لكنها يف الضمري..
يف ضمري العامل ،إذا كان يف عنده بعد نتفة
ضمري..
أبو إلياس
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ترميم للعالقة ما بني اهلل واإلنسان
ميالد املسيح
ٌ
امللكيي الكاثوليك ،حيفا)
األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى (رئيس رع ّية
ّ

املسيحي :ملاذا
كياني َي ُص ُّب في ُعمقِ إميا ِننا
وجودي
تساؤل
عنوا ٌن َي َض ُعنا أمام
ٍ
ّ
ّ
ّ
جتسد الكلم ُة؟ وما هو الدّ افع وراء هذا احلدث العظيم؟
َّ
للجواب على هذه التساؤالت ال بدّ لنا من العود ِة إلى بدايات اخلليقة إلى
ِ
ِ
السفر املقدَّ س الذي َي ِص ُف لنا َبس ٍرد رائع ُمجريات عمل الله تعالى في اخللق.
ّ
َصنع اإلنسا َن
فبعد اليوم اخلامس ،فكر الله في خلقِ اإلنسان ،فقال“ :لن ِ
الكتابي
النص
على صورتنا كمثالنا” (تك  .)26 :1ل َن ُق ْم بتشريح هذا ّ
ّ
ُ
نظر مسيح ّية الهوت ّية .إنّ الفعل املستَعمل
املليء باملعاني الروح ّية من ُوجهة ٍ
“لنصنع” يد ُّل على صيغة اجلمع وكأنّ الله عبارة عن جماعة ت ِّ
ُفك ُر وتَعملُ.
في لغتنا العرب ّيةُ ،يستَخد ُم الفعل بصيغة اجلمع دالل ًة على االحترام الذي
االجتماعي
خاطب إنسا ًنا له مرك ُزه
ُيعطيه اخلطيب للمخاطب
ّ
وبخاصة حني ُي ُ
ّ
الديني أو  ...فهل الله بحاجة إلى هذا النوع من املخاطبة؟
أو
ّ
َّ
داللة الهوت ّية في استعمال الله لصيغة اجلمع في
معنى ذا ٍ
من املؤكد أنّ هناك ً
ِ
املفسرين والشارح َ
ني للكتاب املقدّ س،
نظر
وجهة
من
نص ِسفر التكوين :إ ّنه،
ّ
ِّ
جدا في املسيح ّية هي الله الثالوث :اآلب واالبن والروح
عقيدة ها ّمة ًّ
يد ُّل على ٍ
وضوح
الكتابي َ ِن ُد هذه احلقيقة واضح ًة
النص
القدس .فإذا َتَ َّعنا ًّ
َ
جيدا في ّ
ّ
الشمس ،وتأتي على الشكلِ التالي:
قَ
السماوات واألرض ( ”...الفصل
† الله اآلب هو اخلالق“ :في البدء َخ َل الله َّ
األول من سفر التكوين)؛
َ
ُ
َ
† الله االبن هو الكلمة التي من خاللها ّمت فعل اخللق حني نطقَ الله بالفعل
“قال” (مذكور  9مرات في الفصل األول من سفر التكوين) ليأتي القدّ يس
بداللة واضحة على أنّ الكلمة
النص
يوحنا
الكتابي ٍ
اإلجنيلي و ُيعي َد قراء َة هذا ّ
ّ
ّ
املتجسد“ :به (أي
ة
ي
اإلله
الكلمة
يسوع
هو
اخلليقة
الله
بها
ن
و
ك
التي َّ
ِّ
ّ
ُّ
بالكلمة) كان كل شيء ،وبدونه ما كان شي ٌء ممَّا كان” (يو )3 :1؛ وال بدّ
من اإلشار ِة ً
أيضا إلى النّشيد الذي َك َت َب ُه بولس حول أول َّي ِة املسيح في رسالته
ً
ُّ
السموات و ّمما في األرض
إلى أهل كولسي ،قائال“ :ففيه ُخ ِلقَ كل شيء ّمما في َّ
ُّ ...
شيء َخ ِلقَ به وله” (كول .)16 :1
كل ٍ
ُ
َ
الرب اإلله اإلنسا َن
روح احلياة ،الروح امليي:
“وجبل ُّ
† الله الروح القدس هو ُ
َ
َ
َ
تُرا ًبا من األرض و َن َف َخ في أنفه ن َس َمة حياة ،فصا َر اإلنسا ُن ن ًفسا ح َّية” (تك
.)7 :2
َ
َ
ِ
ِ
ِ
مبفاجأة قل َب ْت مسا َر حياة اإلنسان
إال إنّ الفصل الثالث من هذا السفر ُيطال ُعنا
ٍ
املخلوقِ على صورة الله ومثا ِله وأو َق َع ْت به رهين ًة بني يدي احل ّية التي ُت ِّث ُل
ِمحو َر الشيطان والش ّر .فهذا الفصل يتض َّمن احلر ّية اإلنسان َّية واملسؤول َّية في
التق ُّيد بتعليمات الله ووصاياه؛ فالله َخ َلقَ اإلنسا َن ح ًّرا و َمن ََح ُه السلطة على
جميع َخل ِقه ،وأعطاه أن َ
يأكل من ثمرِ أشجار اجلنّة إال من ثمرِ الشجرة التي
وحواء َّ
فضال أن يتبعا مشور َة
في َو َس ِط اجلنة ،هذه هي وص ّية الله .إال إنّ آدم ّ
احل ّية َّ
“فانفتحت أعينُهما فعرفا
وغضا النظ َر إلى وص ّية الله وأكال من الشجرة
ْ
أ َّنهما ُعريانان” (تك  .)7 :3للعري أهم ّية في الكتاب املقدّ س إذ يرم ُز إلى
شخص ّية اإلنسانِ احلقيق ّية غير املقنَّعة واملز ّيفة أمام الله احلقيقة املطلقة،
وحواء من عريِهما أمام الله أل ّنهما لَبِسا أقنع ًة مز َّيفة و َع َرفا
ولذلك َخجِ َل آد ُم ّ
بعيدة عن ما أراد
حالة جديدة ُم َقنَّعة ٍ
ليس أ ّنهما عريانان بل أ ّنهما أصبحا في ٍ
لهما الله .هذه احلال ُة اجلديدة التي لَبِساها هي اخلطيئة ،املوت ،الغربة عن
“السماء” إلى املنفى “األرض”.
الذات احلقيق ّية والنّفي من الوطن
احلقيقي ّ
ّ
مع ّ
رأس
حواء أنّ من نس ِلها سيأتي من َي َ
سحقُ َ
كل هذا بَ ِق َي الل ُه أمينًا إذ َو َع َد ّ
ُ
“وأجعل عداو ًة ِ
بينك (أي احل ّية) وبني املرأة وبني نس ِل ِك ونس ِلها ،فهو
احل ّية:
رأس ِك ِ
وأنت تُصيب َ
صيص األملِ
ني َع ِق َبهُ” (تك  .)15 :3هذا كان بَ َ
َيسحقُ َ
لإلنسان لتحريرِ ه من ِ
قبضة الشيطان وإعتا ِقه من العبود ّية امل َّرة إذ أصبح عبدً ا
للش ّر وخاد ًما للخطيئة وح ًّيا للموت.
ثم جاء النبي أشعيا ل ُيط ِلقَ نبوءتَه الشهيرة عن مجيء املسيح من عذراء إذ
قال“ :ها إنّ العذراء َت ِم ُل ف َت ِل ُد ابنًا وتَدعو اس َمه ع َّمانوئيل” (أش )14 :7
وكأ ّني بهذا النبي ُ
يقرأ بتم ُّع ٍن وتأ ُّم ٍل آية الوعد باخلالص اآلنفة الذكر .هذا
هو األساس :أن ننط ِلقَ من قراء ِة هذه النبواءت التي ِقي َلت عن املسيح ونرى
ِ
املتجسد يسوع املسيح في العهد اجلديد.
بالكلمة اإلله ّية
حتقي َقها الذي ّمت
ِّ
يهودي آخر .وقد َّ
مما ال ّ
شك فيه أنّ الرسل قرأوا العهد القدمي ِ
شك َل
أي
ٍّ
كمثلِ ِّ
َ
ُ
ُ
َ
فهم هو ّية املسيح املنتَظر التي لم تتوضَّ ح معاملها إال
هذا نقطة االنطالق في ِ
بعد القيامة ،ذلك أ ّنهم أي الرسل أعادوا قراء َة ِ
العهد القدمي على ضوء ِ
حدث
قيامة يسوع من بني األموات.
أو ُّد أن أتو َّق َف عند كتابات يوحنّا وبولس اللذين َيس ُبرانِ َغو َر هذا الس ِّر
ِ
الكلمة اإلله ّية في شخص يسوع .فيوحنّا اختص َر في
جتسد
العظيم ،س ِّر ُّ
ُ
اإللهي بقوله“ :في البدء كان الكلمة ،والكلمة كان
التجسد
مقدّ مة إجنيله س ّر
ُّ
ّ
فسكن بيننا” (يو ،1 :1
لدى الله ،والكلم ُة هو الله  ...والكلم ُة صا َر بش ًرا،
َ
 .)14فيسوع الكلمة هو “صور ُة الله الذي ال ُيرى” على حسب تعبير بولس
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في رسالته إلى أهل كولسي (كول  .)15 :1الله
الذي ال يستطي ُع أح ٌد أن يرى وج َهه ويبقى ح ًّيا،
ماوات ً
الس ِ
نفسه
الله الذي اتّخ َذ َّ
عرشا له ،هو الله ُ
الذي تناز َل وأخلى ذاتَه بيسوع الكلمة ً
آخذا صور َة
قراءة إميان ّية لبولس الذي َو َص َف
ٍ
عبد .يا لها من ٍ
بكلمات تفوق الوصف واإلدراك،
العظيم
ر
الس
هذا
ٍ
ّ
إذ قال“ :هو الذي في صور ِة الله لم َي ُعدَّ مساواتَه
لله غنيمة ،بل َ َت َّر َد من ذاته مت ً
َّخذا صور َة العبد،
إنسان” (فيل  .)7-6 :2إخال ُء
وصا َر على مثالِ البشر ،وظه َر في هيئة
ٍ
ِ
ِ
الذات هذا أو التج ُّرد من الذات َي ِ
هد ُف في أساسه إلى إعادة ترميم العالقة
احلقيقي،
املنقطعة بني الله واإلنسان وبالتالي إلى إعادة اإلنسان إلى وط ِنه
ّ
اإللهي :أن َيعي اإلنسا ُن هو َّيتَه
التجسد
إلى احلظير ِة األبو ّية .هذه هي ثمر ُة
ُّ
ّ
احلقيق َّية ودعوتَه اإلله ّية :إ َّنها دعوةٌ إلى َخ ِلع اإلنسانِ العتيق مع أعماله
(البغض ،الكبرياء ،األنان ّية ،التعجرف ،احلقد ،اللسان الباطل ،الشهوات
 )...ولَ ْب ِس اإلنسانِ اجلديد الذي على صور ِة املسيح (الوداعة ،التواضع،
احمل ّبة ،املغفرة ،التسامح ،التوبة ،املشاركة ،االنفتاح ،املبادرة  .)...هنا،
أو ُّد أن ُأر ِّك َز على مفهوم “املبادرة” .كما الل ُه باد َر وتناز َل إلينا غاف ًرا لنا
ذنوبَنا ومعاصينا ،هكذا يجب على اإلنسان أن ُي ِ
باد َر جتاه أخيه اإلنسان
ِ
غاف ًرا ما َص َد َر منه عليه .ال تَنت َِظروا أن ُيباد َر اآلخر إليكم ،بادروا أنتم
باحلري نحوهمَ ،أعيدوا فتح األبواب التي ُأغ ِل َقت قدميًا وأنا أعني باألبواب
ّ
هنا “القلوب” :ال ميالد بدون غسيل القلوب الذي يت ّم باملغفرة والتسامح.
كيف ال ونحن نص ِّلي يوم ًّيا الصالة الرب ّية التي ع َّلمنا إ َّياها يسوع وكيف ال
نتو َّق ُف خاشعني وصامتني أمام العبارة “واغ ِفر لنا خطايانا كما َنغ ِف ُر نحن”.
أنفسنا على ضوء هذا احلدث العظيم ،ال أن يَ ُ َّر مرو َر الكرام أو
علينا أن ُنق ِّي َم َ
أن َ
نعيشه بوثن ّي ٍة بحت بعيدً ا عن معانيه الروح ّية الكثيرة.
في ا ِخلتام ،أو ُّد أن ُأ ِّخل َص ما َو َر َد في مقالتي هذه بطريقة األفكار ،أي أنّ َّ
كل
فكرة تكون منفصل ًة عن األخرى ولكنّها ت ِ
َهد ُف ك َّلها إلى إبرازِ معاني هذا
ِ
احلدث العظيم وكيف َّية التعامل معه وعيشه:
في امليالد يؤمن املسيحيون بأن الله ليس فكرة ،أو تصو ًرا ،أو مثا ًال نظر ًيا،
حب ،وعالق ُة
ناموسا مهيمنًا ،أو طاقة كونية ،بل هو صل ُة ٍّ
أو حالة رفيعة ،أو ً
و ّد ،ومصد ُر حياة وإشعاع.
الطريق إلى الله هو طريق اللقاء الشخصي .ففي امليالد ُيدرِ ُك املسيحيون أن
ديانتَهم املسيحية هي ديان ُة ِ
اللقاء الشخصي بحيث َت َت َع َّز ُز فيها سمات اإلميان
وااللتزام الشخصي والبحث احلر.
في حدث الظهور اإللهي يتج ّلى لإلنسان بعض من سمات االلوهة .فاأللوهة
في املسيحية ليست هي في املقام األول اقتدار الفعل القاهر ،وال فرادة
الكيان اخلارقة .ففي امليالد يدرك املسيحيون أن األلوهة هي قبل كل شيء
رقة وحنان ،ولطف ووداعة ،ووهب وجود .ألوهة امليالد في املسيحية هي
ألوهة فيض احلب ،وألوهة العشق اإللهي ،وألوهة الثقة الكاملة باإلنسان.
َ
ُ
السبيل الوحيد الذي
احلب اإللهي هو
في امليالد ُيدرِ ُك املسيحيون أنّ
سبيل ِّ
يقو ُد اإلنسا َن إلى جتاوز غرب ِته عن ذاته وجتاوز غربته عن اآلخرين وجتاوز
غربته عن الله .فغاي ُة الظهور اإللهي أن يختب َر اإلنسا ُن أن الله يحبه في
إنسانيته ،وأنّ احلب هو وحده قادر على إلغاء القطيعة الناشبة بني اإلنسان
احلب
وذاته ،وبني اإلنسان واآلخرين ،وبني اإلنسان والله .أمثول ُة امليالد أنّ َّ
َيب ُل ُغ بالله عي ِنه مبل َغ املغامرة بكيانه والدخول في مجرى االنعطاب البشري،
إذ ال شيء يستوقف احلب حني يروم أن ينقذ احملبوب من جتربة الشك في
صدق احلبيب.
على َقدْرِ ما يول ُد الل ُه في اإلنسان ،يول ُد اإلنسا ُن في الله .ومعنى هذه الوالدة
اإلنسانية أنّ احلياة اإلنسانية تقترب بعمق فكرها وخصوبة قولها وجمال
فعلها من احلياة اإللهية التي ظهرت لنا في شخص يسوع املسيحُ .
ومثل
هذه الوالدة اإلنسانية في الله تقتضي على الدوام من اإلنسان املؤمن جتديدً ا
وإبداعً ا .ولذلك كان امليالد ،ميالد الله في اإلنسان وميالد اإلنسان في الله،
هو حدث الوعي والصحوة وااللتزام.
بخشوع وتقوى
عيش هذا الزمنِ املقدَّس
من هنا ،فإ ّني أدعو اجلمي َع إلى ِ
ٍ
فسح املجال لطفلِ املغارة أن َي ُنص َب خيمتَه في
َّ
بالصالة ّ
والصوم والعبادة وأن َن َ
ِّ
قلوبِنا ف َين ُف َض منها ُغبا َر السنني التي ِعشناها بعيدً ا عنه و ُينظ َف َع َف َن قلوبِنا
مينحكم
تعشيش اخلطيئة فيها ،طال ًبا من هذا الطفل
من ج َّراء
ِ
اإللهي أن َ
ّ
ُ
نيعا في ِ
وجه
وعائالتكم مزيدً ا من احمل َّبة واأللفة والتكاتف وأن يبقى سو ًرا َم ً
تعيشه عائالتُنا من َّ
ما ُ
وأخالقي.
روحي
تفك ٍك ٍّ
ّ
ُ
ُأ ِ
األبواب أمام املسيح
ناشدُكم وأح ِّرضُ كم باسم ر ِّبنا يسوع املسيح أن تَفتحوا
َ
َ
َ
ليجعل منها كنيس ًة مص َّغرة .آمني
ليدخل إلى عمقِ عائالتكم وبيوتكم

أخالق املؤمنني (القوّة)
الشيخ رشاد أبو الهيجاء

(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الرشعي)

القوة خلق من أخالق
يسأل سائل كيف نعتبر ّ
القوة عند البعض البطش
املؤمنني؟ ذلك ألن ّ
والقتل وغيرها من السلوكيات السلبية ،التي
قد تصاحب بعض أصحاب العضالت املفتولة،
القوة من اجلانب اإليجابي،
ولكننا ننظر إلى ّ
الذي فيه العطاء والتضحية ونصرة املظلوم،
القيام بالواجب جتاه من يعول من الناس ،ونصرة
الدين والوطن واملقدسات وغيرها من مناحي البناء
والعمران واجلامع لكل فضيلة وخير .ومن هذا
احلسية
املنطلق ننظر إلى القوة من ناحيتنيّ :
القوة ّ
احلسية التي ع ّبر عنها القرآن (خير من استأجرت
والقوة املعنويةّ .
فالقوة ّ
صحة اجلسد وسالمته من األمراض ،والقدرة
القوي األمني) ،وهي تقوم على ّ
على العمل .وهذا يوجب على املرء أن يراعي طرق الوقاية في جميع مناحي
احلياة ،من مطعم ومشرب ومسكن وبيئة ،فإن سلم اجلسد من األسقام كان
صاحبه أقدر على تدبير األمور بحكمة ودراية ،كما قيل (العقل السليم
في اجلسم السليم) وللحفاظ على سالمة اجلسد ّ
رخص رسول الله للزبير
وعبد الرحمان بن عوف في لبس احلرير ّ
حلكة بهما ،مع أن األصل في الشرع
خاصة بالليل.
التحرمي ،ومراعاة لسالمة اجلسد ،أمر بتغطية أواني الطعامّ ،
قال رسول الله ّ
(غطوا اإلناء ،وأوكئوا السقاء ،فإن في السنة ليلة ينزل فيها
وباء ،وال مي ّر بإناء ليس عليه غطاء ،أو سقاء ليس عليه وكاء ،إال نزل
به من ذلك الوباء)ّ .
وحث على النظافة والطهارة ،فش ّرع للمؤمن أن يتوضأ
ّ
في اليوم خمس مرات ،وأن يغتسل وأن ينظف أسنانه بالسواك ،وكل هذا
(درهم وقاية خير من قنطار عالج) .ومن الوقاية ما أخبر رسول الله (ما
مأل ابن آدم وعاء ً
شرا من بطنه ،بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ،فإن
كان ال بدّ فاع ًال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه) .وهو توجيه نبوي
للمؤمنني ،حتى ال يصابوا بأمراض .فقد قال طبيب العرب احلارث بن كلدة
احلمية (أساس كل شفاء واملعدة بيت كل داء) .وقد جاء في القرآن الكرمي
القوة املعنوية تقوم على
التوابني ويحب املتطهرين) .فأما ّ
(إن الله يحب ّ
أمور جتبل عليها النفس ،مثل الثقة بالنفس وقوة الشخصية ،والثبات على
املبدأ ،مهما كانت التحديات واملخاطر واإلغراءات .وأن يعزم على احلق وأن
يقول كلمة احلق في وجه الظاملني ،إلميانه بأن الله ناصره ،وأنه ال يخلف
واحلسية هو مطلب ضروري في حياة املؤمن.
وعده .فاجتماع ّ
القوتني املعنوية ّ
وقد ّبي رسول الله في حديثه القائل (املؤمن القوي خير وأحب إلى الله من
املؤمن الضعيف ،وفي كل خير ،احرص على ما ينفعك ،واستعن بالله وال
تعجز ،وإن أصابك شيء فال تقل :لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا .ولكن
فالقوة املعنوية عند
قل :قدر الله وما شاء فعل ،فإن تفتح عمل الشيطان) ّ
املؤمنني تستمد من تو ّكلهم على الله واالستعانة به ،وتفويض األمر إلى
جالله .وهذا الذي ر ّبى رسول الله أبناء أصحابه عليه ،فعن عبد الله بن
عباس قال :كنت خلف النبي يوما فقال( :يا غالم ،إني أع ّلمك كلمات:
فسلِ الله ،وإذا
احفظ الله يحفظك ،احفظ الله جتده جتاهك ،إذا سألت َ
استعنت فاستعن بالله ،واعلم أن األ ّمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء
لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه الله لك ،وإن اجتمعوا على أن يض ّروك بشيء
لم يض ّروك إال بشيء قد كتبه الله عليك ،رفعت األقالم وج ّفت الصحف).
وفي رواية قال( :احفظ الله جتده أمامك ،تع ّرف إلى الله في الرخاء يعرفك
في الشدة ،واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ،وأن ما أصابك لم يكن
ليخطئك ،واعلم أن النصر مع الصبر ،وأن الفرج مع الكرب ،وأن مع العسر
يسرا) .املؤمن يستمدّ ّقوته املعنوية من الله ،لذلك ال يتح ّرى إال مرضاته،
ّ
جل في عاله ،مصدّ قا في ذلك قول رسول الله (من أرضى الناس بسخط
الله و ّكله الله إلى الناس .ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة
الناس) .وقد قال قائل (والرضا عن الله والرضا به يثمر اعتماد القلب
على الله ،واستناده إليه ،وسكونه إليه ،واليقني بأنه احلافظ املانع العاصم
مما ينزل بالعبد ويقلقه ،ذاكم هو التوكل) فاملتو ّكل على الله واملستند عليه
ال ّ
والقوة ،ألنه يلجأ إلى القوي املتعال.
يذل وال يخيب ،بل يشعر بالعزّة ّ
القوة املستمدّ ة من الله أركانا أربعة ،أولها :علمت
وقد وضع العلماء لهذه ّ
أن رزقي ال يأكله غيري فاطمأنت به نفسي .وثانيها :وعلمت أن عملي ال
يعمله غيري فأنا مشغول به .وثالثها :وعلمت أن املوت يأتيني بغتة فأنا
مستح
أبادره .ورابعها :وعلمت أني ال أخلو من عني الله حيث كنت فأنا
ٍ
حسية،
منه .وقد ترجمت هذه ّ
القوة في سلوك أصحابه ،بل أضعفهم ّقوة ّ
فهذا س ّيدنا عبد الله بن مسعود الذي بلغ من ّقوته اإلميانية ما بلغ ،كان أول
من جهر بالقرآن املجيد أمام ّ
مكة ،فآذوه في الله فصبر .فلما رأى أصحابه
ما أصابه قالوا :حذرناك .فقال لو شئتم أن أعود ملثلها لفعلت.
الجم عة  15كانون األول 2017
ُ

القدس رمز قداسة وعروبة ،وستبقى
عاصمة فلسطني

اإلعالمي أحمد حازم
بعد وقت قصير من إعالن الرئيس األمريكي ترامب عن (القدس عاصمة
موحدة إلسرائيل) ،دعت اجلامعة العربية لعقد
اجتماع عاجل لوزراء خارجية األنظمة العربية،
لبحث هذا املوضوع .وبحكم جتربتي الشخصية
واإلعالمية من هكذا اجتماعات ،ألني شاركت
في بعضها ،كنت أعرف مسب ًقا نتائج االجتماع
الذي أسموه عاج ًال ،حيث صدر البيان اخلتامي،
الذي لم يكن في شكله ومضمونه أفضل وأحسن
من البيانات السابقة ،رغم الفارق الكبير في
احلدث .والبيان يذ ّكرني بقولّ :
«متخض اجلبل فولد
فأرا» .قالوا لنا في البيان إن قمة عربية على مستوى امللوك والرؤساء
ستنعقد بعد شهر ،وكأن احلدث الذي اجتمعوا من أجله هو حدث عادي.
وبد ًال من دعوة طارئة وعاجلة لهؤالء بني يعرب ،الذين يحملون لقب
(قادة) ،ملناقشة حدث يتع ّلق بأهم مدينة للمسلمني واملسيحيني ،من
أجل إنقاذ القدس من االعتداء عليها ،وبالتالي حمايتها من الصهينة،
يعطي هؤالء (العربان) لنفسهم مدّ ة شهر ،وال أحد يدري ملاذا هذا
الشهر؟ وملاذا ال يعلنون عن اجتماعات دائمة مفتوحة من أجل القدس،
قدس العرب مسلمني ومسيحيني ،وكأن هؤالء ال ينتمون لإلسالم أو
للمسيحية.
وحده وزير اخلارجية اللبناني جبران باسيل ،الذي لفت أنظار العالم إلى
كلمته ،خالل اجتماع لوزراء اخلارجية العرب ،في مقر اجلامعة العربية
مخصص لبحث قضية القدس ،والتي كانت بالفعل تن ّم عن
في القاهرةّ ،
إحساس فلسطيني أكثر ما هو لبناني ،ولكن ال حياة ملن تنادي .فقد
خاطب باسيل املجتمعني بالقول« :إن شرف القدس من شرفنا ،والتاريخ
لن يرحمنا ،وأوالدنا لن يشعروا بالفخر مما فعلنا ..فالويل لنا إذا خرجنا
بتخاذل» .أعذرني معالي الوزير باسيل على قولي« :لو كان لدى وزراء
اخلارجية العرب الذين خاطبتهم ،أدنى نسبة من الشرف ،ملا خرجوا مبثل
هذا البيان ،لذك كن على ثقة من أن التاريخ لن يرحم قادة سكتوا على
قيام إسرائيل بإحراق ق ّبة الصخرة في العام  .»1969ومنذ ذلك التاريخ
وعار ملا جرى من
بخزي ٍ
فإن األجيال العربية الالحقة ،ولغاية اليوم تشعر ٍ
تخاذل بلغ ذروته في ردود الفعل الرسمية على إعالن ترامب.
ٍ
ومبا أن باسيل يعرف جيدً ا ،أن كل بيانات اجلامعة العربية هي مجرد كالم
لرفع العتب فقط ،فقد أفهم املؤمترين بوضوح« :نحن لم ِ
نأت لرفع اليدين
لبيان رفع العتب ،بل الستعادة الذات واستعادة القضية الفلسطينية».
ولكن هل من يفهم ما قاله باسيل؟ أشك في ذلك .فكيف ميكن ألنظمة
عربية قمعية ،دكتاتورية فاشلة ،أن تعمل على إيجاد سياسة عربية
موحدة ،التخاذ إجراءات ردعية ردً ا على القرار األميركي؟
ّ
وما دام الشيء بالشيء يذكر ،فال بدّ من املرور على املتاجرين بالقدس،
أي حدث يتع ّلق
الذين تنفتح أفواههم على وسعها (مزاودة طبع ًا) عند ّ
بالقدس .فالشيعي حسن نصر الله الذي ال يترك فرصة إال ويزاود فيها
على فلسطني عامة ،والقدس خاصة ،ألهداف سياسية بحتة ،وليست
وطنية كما يعتقد البعض ،سمعناه يصرخ في خطاب له قبل أيام:
فتصوروا هذا النفاق الكبير« .طيب
«عالقدس رايحني شهداء باملاليني».
ّ
يا نصر الله روح مني مانعك» .كفى مزايدات وكفى جتارة بالقدس.
األمر املخجل بل املخزي ،أنّ املوقف الفلسطيني الرسمي ،ال يزال يتحدث
عن (مفاوضات) ،ولكن بدون األمريكيني .كيف ميكن لفلسطيني
مسؤول احلديث عن مفاوضات ،في وقت تُسرق فيه القدس عالنية وفي
وضح النهار؟؟ عن أي مفاوضات تتحدث يا أبو مازن؟ وهل تعتقد بأن
ً
كثيرا إذا قاطعاتهم رسمي ًا؟
مهتمون
األمريكيني ّ
ّ
ّ
القدس يا أبو مازن ليست مدينة صفد ،التي تخليت عنها عندما تخليت
عن حق العودة حسب تصريحاتك ،صحيح أن صفد ألهلها باستثناء
من يتخلى عنها ،لكن القدس ليست ألهلها فقط ،بل لكافة املسلمني
واملسيحيني .وباإلذن من فيروز والرحابنة ،فلو أنك يا سيادة الرئيس
«مشيت بالشوارع ..شوارع القدس القدمية» وفهمت ما تغنيه فيروز:
«عم ص ّرخ بالشوارع ..شوارع القدس العتيقة» ،خلاجلك شعور آخر
كلي ًا ،وتتابع الكبيرة فيروز في أغنية أخرى عن القدس” :الغضب
الساطع آت ..من كل طريق آت ..سيهزم وجه القوة ..البيت لنا والقدس
لنا” .فهل يفهم حكام العرب هذه الكلمات؟ أستبعد ذلك.
هناك عشرات األطنان من األوراق التي حملت كالما عن فلسطني وعن
القدس ،ولكني أنا شخصي ًا مع الذين يرون ،أن الدنيا ليست بخير طاملا
أن فلسطني ليست بخير ،والعالم كله لن يكون بخير ،طاملا القدس
تُغتصب ،واملطلوب إنقاذها من االغتصاب واملغتصبني .فهل من آذان
صاغية؟
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فتحي فوراين

حارس الطفولة ..وشجرة امليالد الزاهرة
عني عىل األطفال!
مدينة البشارة ت ِع ّد العدّة الرتداء أجمل ما لديها
من فساتني استقبالً للعام الجديد..
عىل األبواب عيد امليالد املجيد!
وعيد رأس السنة املبارك!
يطل بابا نويل حامال مح ّمال بالهدايا
من بعيد ّ
واملفاجآت.
رص أن ال يكون وحيدًا هذه السنة،
ي
عيد امليالد ّ
ويتأ ّهب الستقبال أخيه من أمه وأبيه ..عيد
األضحى املبارك!
تزامن استثنايئ ونادر .يلتقي العيدان املجيدان،
فيتعانقان عناقًا حا ًرا ،ويتعانق األح ّبة أبناء
رصا ،فيخيّم
الشعب الواحد هاللً وصليبًا ونا ً
دفء األلفة واملح ّبة عىل مدينة البشارة ،ليطرد
رش طردة!
برد كانون القارس ّ
ففي كوانني يغزو الربد القطبي مدينة البشارة،
ويقعد عىل صدرها ،ويف وصف جحافل الربد
املجتاح جرت عىل ألسن أهل النارصة العبارة
«الربد يق ّط املسامر» ويشطره شطرين! فهو برد
رب له يعبده..
ال يرحم ،ال دين له ،وال ّ
الصباغ ودحدل توأمان سياميان!
الع ّم سليم سليامن الصباغ (أبو نسيم) حارس
ملصدر رزقه ،يف إدارة مقهى «صباغ -دحدل».
واملقهى واسع األرجاء ويتّسع لجمهرة من
جون أوقات الفراغ
الشباب والرجال ،الذين يز ّ
يف ورق اللعب والرند ،هروبًا من هموم العرص
هل علينا بعد النكبة ،وتضميدًا
الجديد ،الذي ّ
رشعة عىل جهات الكون
وامل
للجراح النازفة
ّ
األربع.
الرشيكان سليم سليامن صباغ وهيالردو
دحدل قبطانان يديران دفّة املقهى ،ويتناوبان
تول أمره ،والحرص عىل إدارة شؤونه
ّ
يف
عىل أفضل وجه .رشاكة استثنائية ونادرة ،ع ّز
نظريها يف أي مصلحة أخرى يف املدينة .يتفق
الرشيكان« ،نتقاسم القمر ،شهر لك وشهر يل».
رقم قياس ًيا يف التفاهم واالنسجام
ويرضبان ً
والثقة املتبادلة .كانا توأ ًما ينبض يف صدريهام
قلب واحد ،ويتنفّسان من رئة واحدة .قالت
العرب «الرشكة تركة» للداللة عىل استحالة
نجاح الرشاكة بني اثنني ،والتي غال ًبا ما تنتهي
بأن يرتك الواحد اآلخر« ،فتفسخ» الرشكة
ويذهب كل واحد يف طريق .وهي عبارة ال مكان
لها يف قاموس الرجلني ،وال عالقة بينها وبني
عاملهام ،الذي يسوده االنسجام والتفاهم التام.
فقد استطاعا أن يبطال مفعول هذه «النظرية»،
وأثبتا أن «الرشكة بركة» ..وأي بركة!
ويكون االزدهار االقتصادي واالجتامعي سيد
املوقف ،الذي يخيم عىل العالقة بني الرجلني
والعائلتني الكرميتني ..صباغ ودحدل!
حارس الطفولة
الخالة أم نسيم عقيلة الع ّم سليم سليامن
الصباغ ،وجارة الرضا ،سيدة فاضلة قلبها عامل
واسع ،عامر باإلنسانية واملحبّة والحنان.
يحدث أن تُضطر خالتي أم نسيم للذهاب إىل
الطبيب أو الخ ّياطة ،أو إىل السوق لقضاء حاجة
من حاجات الدنيا ،ورمبا لرشاء ثياب العيد
للمالكني الصغريين ،نسيم وجانيت! الدنيا برد،
والعصفوران «يكنكنان» يف البيت الدافئ.
نسيم وجانيت أمانة بني يديك ..يا عبد الله.
بني -عي ًنا حارسة عىل املالكني
فكن -يا ّ
الصغريين ،حرسك الله ،ريثام أعود ..تقول أم
نسيم..

**
أيها الفتى ..أيها االبن النبيل عبد الله.
أمامك مهمة ،ويف عنقك أمانة ،فأنت الحارس
األمني للمالكني الربيئني! إنها مسؤولية كربى،
وثقة أعت ّز بها!
أنت أمام عرس من الزخارف واأللوان
نحن عىل أعتاب عيد امليالد ،وغرفة األطفال
عطل من الزينة! هلم أيها الفتى عبد الله!
ش ّمر عن السواعد ،اذهب إىل مكتبة خالد
الزعبي (أبو رأفت) يف سوق الروم ،واشرت عرش
طرح ّيات من األوراق امللونة الالمعة ..األحمر
واألخرض واألبيض واألسود ،واألصفر والزهري
والفض .أمامك
والربتقايل والليليك والذهبي
ّ
مملكة عامرة من أقواس قزح ،فلتفتح ورشة
املقص وقلم الرصاص والبيكار
حض
اإلبداعّ .
ّ
واملثلث الخشبي واملسطرة وقنينة الصمغ .وأرنا
مواهبك يا محرتم!
وتبدأ طاحونة الزمن تدور وتدور ،وخالل
دقائق معدودة تولد الحلقات املل ّونة املتشابكة،
والكرات والكواكب والنجوم الذهبية والقناديل
الورقية .وتتشكّل سالسل طويلة وحلقات مل ّونة
ومزركشة تزيّن سامء الغرفة وحيطانها وأبوابها
وشبابيكها ،ألوان راقصة وجذّابة تخلب األلباب،
وتسحر عيون الناظرين!! الغرفة الصغرية ما
عادت غرفة ،فقد ارتدت زيًّا آخر ،وأصبحت لوحة
إبداعية تحفل باأللوان الراقصة والصاخبة .أنت
أمام عرس من الزخارف والسالسل والنجوم
الالمعة ،ودنيا مليئة فر ًحا وبهجة!
شجرة امليالد ..يف انتظارك!
أنت عىل موعد مع شجرة امليالد! تنظر إىل
أسفاط الكرتون املغلقة واملزنّرة باألرشطة
الذهبية ،والتي تخبئ يف عتمتها الكرات امللونة
املطلية بالزخارف والنجوم املتأللئة.
فيتوث ّب الفضول الكتشاف الكنوز امليالدية
الكامنة يف هذه العلب الكرتونية ،تفتح السفط
األول ،فيشهق الخيال ..ما هذا؟ إنه كنز!
وتلحقه بالثاين والثالث والرابعّ ..
تفك الحصار
عن األسفاط األربعة ..وتطلق رساح الكنوز
املخبأة .فتتأ ّهب العصافري ليك تطري وتهبط
عىل أغصان الشجرة وأوراقها الخرضاء الناعمة!
شجرة الصنوبر الخرضاء ،تركت موطنها يف
الحي النمساوي ،وحطّت
غابة الصنوبر يف
ّ
رحالها يف زاوية من زوايا غرفة األطفال.
وراحت تنتظر أمريها الذي سيلقي عليها رداءه
امللويك!
إنها يف انتظارك يا عبد الله! فهل ّم ..ألقِ عليها
ثوبها املزركش ،واسرت ُعريها األخرض!
خذ هذه الكريات املل ّونة الرباقة ،والكواكب
املضيئة والرشائط الذهبية ،وارسم عامل ًا جميلً ،
وأجواء مليئة بالبهجة استقبالً لألعياد ..عيد
امليالد املجيد ..وعيد األضحى املبارك ..وعيد
رأس السنة امليالدية الجديدة! تنتهي من عملية
اإلبداع! فيصفق املالكان ويطريان فر ًحا!
إن الشجرة يف كامل جاملها وبهائها ،وتألقها
وكربيائها! وتتألأل النجوم ،وترقص العصافري
الخرضاء والزرقاء ،إنها دنيا عامرة فر ًحا
وبهجة! ويصدح صوت فريوز املالئيك،
راسم
ً
أجواء احتفالية طافحة بالبهجة والفرح ،يف هذا
البيت النبيل..
الليلة ليلة عيد
ليلة عيد ..ليلة عيد ..الليلة ليلة عيد
صوت والد ..ثياب جداد ..وبكرا الحب جديد

عم بتالقوا األصحاب ..الهدية خلف الباب..
يف سجرة بالدار ..ويدوروا والد زغار
والسجرة صارت عيد
والعيد سوارة بإيد
واإليد تعلّق عىل السجرة غ ّن ّية وعناقيد
ليلة عيد ..ليلة عيد ..الليلة ليلة عيد..
تلج تلج ..عم بتش ّتي الدنيا تلج
ثم يهبط القطب الشاميل ،ويخيم بأجنحته
ليغطي سامء مدينة البشارة!
تلج تلج عم بتشتي الدنيي تلج
والنجامت حريانني وزهور الطرقات بردانني
تلج تلج عم بتشتي الدنيي تلج
والغيامت تعبانني عالتلة خيامت مضويني
ومغارة سهرانه فيها طفل صغري
بعيونو الحلياين حب كتري كتري
تلج تلج عم بتشتي الدنيي تلج
كل قلب كل مرج ز ّهر فيه الحب متل التلج
حذار أن تأكل أصابعك!
وعىل الطاولة تنتظر عبد الله صينية مآلى
بالحلويات الرشقية ،التي صنعتها اليدان
الذهبيتان ،يدا الخالة أم نسيم ،ال ْغ َريبة التي
تعبق برائحة ماء الزهر وترشح الصدر ،وعرائس
املعمول املحش ّو بالجوز والقرفة والسكّر .أنت
أمام مملكة عامرة بالرتاث الفولكلوري .بعدها..
حذار أن تأكل أصابعك! إنها أجواء ع ّز نظريها..
الدنيا مليئة فر ًحا وبهجة وتفاؤلً وطأمنينة!
فسقى الله أيامكم أيها األحبة! لقد غمرمتونا
بإنسانيتكم ،بالدفء بالعطف وامل َح ّبة!
لقد علمتموين كيف أعشق طقوس امليالد
الراقصة ،وكيف أعشق الفرح يف شهر كانون
األول ..د ّرة التاج يف أشهر السنة! ويف الخارج
ثلج ..ثلج ..الدنيا ثلج ..وفريوز تغ ّني بصوتها
يل الدافئ أغنية الثلج واألطفال الفرحانني!
املخم ّ
لقد عشقت هذه األجواء ،كام عشقت أجواء عيد
الفطر وعيد األضحى املبارك .ففي هذه األجواء
كانت طفولتنا الربيئة ترقص وتلعب ومترح يف
مالعب الطفولة.
لقد كرثت أحالم الصبا ..وبنينا عامل ًا زاخ ًرا
بذكريات الطفولة الوردية ،والطموحات التي
راقصا ،ومل يخطر
ستبدع عامل ًا آخر ضاحكًا
ً
ببالنا ما يخبئه لنا املستقبل املرتبص بنا وراء
رض..
الزاوية ،والحافل باملفاجآت!! فمنها ما ّ
رس!
ومنها ما ّ
أحالم تحطمت عىل صخرة الواقع الرمادي،
وأخرى نبتت لها أجنحة فحلّقت يف ساموات ال
سامء لها!
سقى الله أيامكم!
ويظل الحنني القاتل إىل أيام الطفولة والصبا
والفت ّوة الجميلة ،نب ًعا ننهل منه ،ونغذّي
حارضنا ونستم ّد منه الطاقة ملواصلة املسرية
يتخل
يف مشوار العمر الطويل .هذا الحنني ال
ّ
عن ُس ّنة الحياة ،فيشهر بطاقة حمراء ويرصخ
بأعىل صوته محذ ًرا ،العمر غفلة .فاغتنموا من
العمر ساعة سعد .واغتنموا من الحارض لحظة
فرح قبل غيابها! سقى الله أيامكم عط ًرا زمزميًا
كوثريًا أيها األح ّبة! فكيف أنساكم!؟ أنتم يف
القلب والوجدان إىل أبد اآلبدين!
طابت أيامكم ..وكل عام وأنتم وشعبنا بخري!
**
من كتاب «جاريات نرصاوية» -رشفات عىل
الزمن الجميل
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سلطات
بانواعها
نصف كيلو

مع ال

سلطا
ت
و
ا
ال
ض
ا
ف
ا
ت

₪15
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صنية كباب بصلصة البندورة
او طحينة لخمس اشخاص

نلبي جميع
الطلبات

رقبة خروف محشيه

₪199

منسف دجاج

₪150

منسف عجل

₪250

منسف خروف

₪350

اباط خروف

₪350

االسعار
ال تشمل
االرساليات

עוף בגריל  2 ₪55ב₪100 -

تجهيز بوفيهات لجميع المناسبات

همغينيم  - 3لإلرساليات04-8600822 :

صحوة األوابد
واحلجارة

هاشم ذياب

رشدي املايض

متظاهرون..

بالنبيذ والنهود والتبجيل

يف نعال الوغى

طلينا معناها بال ّرخاء..

يراوحون صامدين

عىل املوائد اللئيمة.

بوجه األهوال واملوت

الثورات تهدأ قبل األوان..

القرب لنا

يف عقولنا.

يبلعنا الحب.

تتالىش..

حفرت قربي

صمت
يف
والحجارة

رسي
ونام القلب يف ّ

*

عىل الجمر
تدب روايتي للحفيدة
ّ

أحالمي العاديّة
وص ّية غدي..

طحني الصدى
فالرحيل العائد بنا

ال نصري له..
ال أشقّاء..
ال نخوة.

أوالدنا

وتاهت..
خياراتنا املتاحة
*

بريق الغريق ُأ ْ
فول.

جل الفرسان ِتباعا..
تر ّ
بال وداع

ك َمن يج ّذف األمل..
عىل بالون ال ّنجاة.

يؤ ّرخ قانون الفنت
املسلمون عىل أبواب
الراحة..

انّه غريب مصلوب
الحكامء غرف قدمية

سفينة العودة املعا ِكسة

وأنا شظ ّية تائهة..
عن لفيف الجاللة

فالدهامء كالجريح..
تنام وتزأر.
والحكم يقهر
يسوس ويكرب

يستسلمون للقدر

قلوبنا غارقة باألىس
دف ّنا الرباءة واستبدلناها

***
أوقفوا ال َّزمان
ّ
إن أتَع َّرى ِمن عريي العار
ال أخىش وصول أوراق ال ّتني
يل
وال قُدو َم البح ِر َمدَّ ا إ َّ
***
ج ُل نب ّيا
أتر ّ
أولدُ طفال
يَ َز ُر واز َرت َِك
ِ
ُدس
فأنت ...يا ق ُ

وزهرة ف َْيوز
نافذ ًة
ِ
شوارعك القدمية
عىل
تنظ ُر ِ
إليك فال ترى سوى
قيامة تأيت عظيمة...
***
ِ
قدس هنا
أنت يا
ُ
وليس هناكَ ِم ّني
يا أزل ّية الوالدة
بداي ًة ونهاية!!!
***
ا ِ
ح ُّب ِك صمودا ..أح ُّب ِك وفاء َو َع ْهدا
ال أبايل إن جِ ْئتني

ليست هي األُخْرى..
ْ

ج ْزرا..
َمدّ ا أو جئتني َ

***

يف حضوري وغيايب

سأَتْركني

ح َّب َة ال َق ْمحِ
س ْنبلتي و َ
يا ُ

الطريق..

َّإل غيابا

للطارق املجهول

مريدا يُجدّ د بَ ْي َعتَهُ

ال ..تغادروا..

محتفيا

يا ..رفاقي ..أبدا
كلّنا نعاين يف طريقنا

املناسك ستارا..

لكن..

ُ
وأنهض من َم ْه ِد املَسيحِ

الباب والعامود
َ

***

*

نرف عىل حبل املآيس
ّ

تلف األمل باإلحساس
ّ

صخرة

يحرس
ُ

وقد أرادوا ّأل ِ
أراك

رشع الحقوق لقتيل
ي ّ

للصمت والتكرير

ّ
الباق
إن أتر َّ
جل عن ظهر ُ

سور ِِك
حجرا ِل ُ

س ْبعاي وغاليل
يف َ

رسات.
بدل امل ّ

*

أوقفوا ال ّزمان

خالصا

جهال ْء.
ُ

*

50

للقدس َر ٌّب ُ
يسكنها

وع ُينا يستبدّ به الغرباء

ِ
ِس ٍ
يديك
قوط قلبي ُم ْن َتشيا بني
ب ُ
أيا قصيدة من نغمي و ِمن لحني
اسمك

ِ
عليك..
سأفيض
ُ
جا ِ
حدة
ال أبايل َق ْبض ًة َ
أفيض و ُأحل ُِّق
ُ
س
َ
متجاهال ُمتناس ًيا
جنحة
لدي أ ْ
َأنَّهُ ليس َّ

قدس معا
ْمل يا
حمن وال ّزيتون وال ّتني ِلنك َ
ُ
من ِ
س َو ِر ال َّر ْ
***

راي ًة

تعصباتنا..
نُطلق
ّ

ِ
أريدك
أنا

املوت
َ
تَ ْنفي

من أدغالها

ك َُّل رجوع وخروج

قدس
يك ال متويت ..ال متويت يا
ُ
َزهْرة و ُأغْنية..

نرابط عىل هضابنا..

أيّتها الصحوة األبديّة
حيفا

خذيني
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رحيل وأشياء أخرى
االجتماعي ،الفيسبوك ،بعد
حت موقع التواصل
تص ّف ُ
ّ
انشغالي طوال النهار عنه ،فور تسجيلي الدخول
أعرِ ُفه ع ّز املعرفة ،لم أكن
حلسابي وإذ
ٍ
لرجل ْ
بصورة ٍ
ّ
إضافي ألتلعث َم أما َم الصورة أو أن
لوقت
بحاجة
ٍ
ٍ
ّ
علي الوجوه واملالمح .الصورة كانت مرفقة
تتشاب َه ّ
بنع ِّي ِه واإلعالن عن موعد جنازته من بعد ظهر ذات
مت عليه قبل
اليوم .جنازة ذك الرجل الط ّيب الذي س ّل ُ
بحاجة لدقا ِئقَ إضافية؛ أقرأُ
صرت
يوم ونصف ،اآلن
ُ
ٍ
ّ
فيها االس َم من جديد ،أتف ّر ُس في مالمح وجهه وقامته
دْت
املمشوقة التي صارت حتت أطباق الثرىَ ،أ َع ُ
العم فيصل في ذ ّمة الله.
القراءة م ّرة تلو األخرىّ ...
ُ
ِّ
العم فيصل ،عالمة فارقة وبه أعل ُم مدخل احلارة
ّ
ّ
ُ
رب
واحلي؛ فعند عودتي للبيت نهاية كل أسبوع ،ق َ
ّ
أجِ
جالسا عند
ده
كنت
الشوارع
وتقاطع
احلارة
رأس
ُ
ً
ّ
عتبة باب بيتهُ ،يقلب صفحات كتابه وهو يقرأ بنهم
وشغف ،أنا العشرين ّية املشغولة بفرامل سيارتي وألبوم
العربي،
بحث َي ْصدُ ر عن الربيع
القيصر اجلديد ،وآخر ٍ
ّ
السبعيني املنشغل بكتاب عن فترة االنتداب،
وهو
ّ
والكثير من املجازر وال ُهدَ ن ،هو الذي يضع في صدر
صالون بيته صورة مزخرفة ألسماء الله احلسنى على
اليمني ،ومن جهة اليسار ُيع ّلق صورة املوناليزا ،وفي
الوسط ُيز ّي ُن الرفوف اخلشب ّية بصحون تذكار ّية جلزر
العم
ومدن مختلفة من أنحاء العالَم .لقد َع َر ُ
فت ّ
وجارا ودودً ا يصو ُن
فيصل قري ًبا َي ِص ُل َر ِح َم ُه فال يقطع ً
ُ
مت عليه قار ًئا ُم َث ّقفاً
ِ
العشر َة
ويحفظ حقّ اجلار ،وس ّل ُ
سواي
هم
من
ا
م
أ
بيته،
عتبة
يبرح
وال
كتابه
يترك
ال
َ
ُ
ّ
بأدوار شتّى ،وأح ّبوه خلصاله احلميدة،
فقد عرفوه
ٍ
ورفقته الهانئة وابتسامته اآلسرة .فجاء رحيله املفاجئ
َ
املقتل والدهشة،
سكتة قلب ّية ،ل ُيصيب منّا
على أثر
ٍ
ً
َ
تاركا خلف ُه األسئلة املفتوحة ،والوجوه التي تبكي س ّر
عم فيصل مقعدك
رحيله الهادئ ،فلمن خ ّل ْف َت يا ّ
شاغرا ،عتب ُتك حزينةُ ،كتبك وشاشة األخبار وميادين
ً
التضامن مع سور ّية؟
الناصري العتيق ،من أولئك الذين
العم فيصل؛
ّ
ّ
آمنوا ذات نهار بالقوم ّية العرب ّية وأح ّبوا بالد الشام،
وأخ َلصوا لها ولياسمني دمشق ،برتقال يافا ،نوارس
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قلعة كفر الم

تتواجد قلعة كفر الم بلقرب من شارع حيفا – تل
أبيب ،في املنطقة التي تواجدت فيها القرية «كفر
الم» ،باجلوار من «عني الغزال» وقرابة  21كم
الى اجلنوب من حيفا .تعتبر واحدة من املواقع
األثرية الهامة في منطقة الشاطئ

َ
رحيل ّ
كل الكبار
حيفا وزيتون اجلليلُ .يشبه برحيله
الذين يرحلون بصمت وهدوءَ ،يع ُبرون بأجسادهم من
دنيانا ُألخرى ،تبقى آثارهم لتقول لنا إ ّنهم هنا كانوا
ومن هُنا م ّروا ،أ ّما نحن ومن بعد الف ْق ِد فنعو ُد ل ُن َل ْم ِل َم
بائسة إلعاد ِة ترتيب
ضجيج أرواحنا ،في محاوالت
ٍ
املكان من بعد رحيلهم ،ونفض الغبار عن ذاكرة
تشابهت عليها األحداث واختلطت عليها األلوان،
ذاكرة ُي ِثق ُلها اليوم الفقد و ُيره ُقها غدً ا األلم .هم يرحلون
فجأة فال يبقى لنا الكثير من أولئك الكبار ،الذين
ميكن لنا أن ُنؤ ّرخ أ ّيامنا وفق رزنامة حياتهم اخلالية،
نسأ ُل عن أسباب الرحيل وتداعيات الغياب.
ميالدي لنستقبل
العم فيصل ورحيل عام
ّ
يتزامن رحيل ّ
ضرب من ضروب الكون
عاما آخر من جديد ،هو
ٌ
ً
وسنّة من ُسنن احلياة وتق ّلب األ ّيام .قد يكون لرحيل
ُ
األشخاص رسائل مفا ُدها أنّ احلياة هي تلك اللحظة
الفاصلة فيما بني املوت واحلياة ومستق ّر اجلسد حتت
األرض ،وصعود الروح إلى السماء ولرحيل األعوام،
رسائل أخرى تقتضي أنّ احلياة ذاتها متنحك ّ
كل يوم
فرصة االستمرار والتحدّ ي ،إلى أن حتني ساعة الرحيل
ليبقى اإلرث؛ إرث اإلنسان اخلالد رغم فاجعة الرحيل.
ُرق ّية عدوي
ُمد ّرسة في مدرسة املتن ّبي

الصورة رقم 1

كفر الم
ُذكرت كفر الم عند املؤرخ ياقوت احلموي (1179
–  1229ميالدي) الذي يذكر وجود قرية باملوقع
حتت اإلسم «كفر الب» بناها اخلليفة هشام ابن
عبد امللك ( 743 – 691ميالدي) خالل القرن
الثامن ميالدي فيقول أبن احلموي« :هي قرية
على الشاطئ السوري على الطريق الى قيسارية
بناها اخلليفة هشام ابن عبد امللك».
خالل الفترة العربية بنيت القلعة (التي ميكن
مشاهدة بقاياها حتى أيامنا) والتي تعتبر قلعة
مميزة من حيث الفن املعماري ،حيث نشاهد أبراج
احلراسة األربع في زوايا القلعة دائرية الشكل
(الصورة رقم  – 1رسم ملبنى القلعة) .احتلها
الصليبيون خالل القرن احلادي عشر .بعد احتالل
املماليك لقالع الصليبني وقعت أيضا كفر الم

الهيلينية (القرن الرابع ميالدي).
اما احلفريات األولى في القلعة ُأجريت عام 1999
بإدارة سلطة اآلثار (الباحثان حاييم باربة ويؤاف
لرر) ،حيث مت إجراء التنقيبات داخل القلعة
وخارجها في املنطقة املالصقة للواجهة الشمالية
والغربية (الصورة رقم  – 2احدى العرف في
القلعة) .وقد كشفت احلفريات داخل القلعة عن
بداية إستيطان في العصر النحاسي ،كما أنها
أثبتت بناء القلعة الى الفترة األموية (القرن
الثامن ميالدي) ليستمر إستعمالها حتى الفترة
العثمانية.
مساحة القلعة قرابة  3دومن (طول جدرانها 46.6
مترا 51.5 ،مترا 60 ،مترا 62 ،مترا) مبنية من
احلجر الرملي املميز ملنطقة الشاطئ .أبراج احلراسة
دائرية الشكل وضعت في زوايا القلعة قطرها 5
امتار (كل برج) بينما املدخل الرئيسي للقلعة كان
من اجلدار اجلنوبي.
عام ُ 2007أجريت حفريات الى اجلنوب من القلعة
في املنطقة املعدة لبناء وحدات سكنية جديدة،
أدارها الباحث عوزي عاد من قبل سلطة اآلثار
(الصورة رقم  – 3منطقة احلفريات) .كشفت
احلفريات عن بقايا كهوف ومعاصر تاريخها الفترة
الرومانية ،بعض اجلدران تاريخها الفترة اإلسالمية
وكنيسة اريخها الفترة البيزنطية (الصورة رقم -
مبنى الكنيسة كم مت تصويره من اجلو) حتت
أرضيتها كان قبرا كما يبدو للكهنة احملليني
(الصورة رقم  – 5القبر من الداخل) .ما مييز
الكنيسة من حيث الفن املعماري انها بنيت على
شكل صليب ،وهذا شكال ليس مألوفا في بناء
الكنائس خالل الفترة البيزنطية في هذه املنطقة.
الصور املرفقة بلطف عن سلطة اآلثار

تشكيلة االكسسوارات يف  CRAZY LINEملظهر متكامل خالل فرتة عيد امليالد املجيد
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مبناسبة موسم األعياد تخفيض بقيمة  50%عىل مجموعة من
أزياء شتاء 2018
مع بدء العد التنازيل لالحتفال مبوسم االعياد ،ترغب معظم
النساء يف اقتناء أزياء انيقة ومميزة يليق بفرتة االعياد  ،لذا ما
من شك ان اجمل ما ميكن ارتداؤه هو ازياء واكسسوارات تدمج
يف حلتها األحمر ،الفيض ،االسود يك تظهر املرأة برونق خاص
يتناسب مع روح الكريسامس والوان هذا املوسم املميز.
لذلك أطلقت شبكة االزياء النسائية  CRAZY LINEمبناسبة
موسم األعياد تشكيلة اكسسوارات خاصة تم تصميمها وفقا
آلخر رصعات املوضة يف العامل يك تعطي مظهرا متكامال للمرأة
املحتفلة باألعياد.
من بني تشكيلة االكسسوارات ميكن اختيار وشاح فرو باللون
البوردو والذي ميكن ارتداؤه فوق املعطف ،اضافة اىل كفوف من
الجلد باللون االسود وجزدان مسايئ من نوع (الكالتش) باللون
االسود ايضا .كام ميكن اختيار جزدان مسايئ باللون الفيض مع
كفوف جلد باللون الليليك واضافة قالدة مصممة من الخطوط

الجم عة  15كانون األول 2017
ُ

والكريستال.
وملظهر سبورت اليجانت ميكن اختيار جزدان كتف ناعم مع
رشاشيب باللون االحمر اضافة اىل كفوف جلد باللون االسود
ووشاح فرو باللون االسود .كام باإلمكان ايضا مالمئة بعض
املجوهرات املصممة والتي تناسب تشكيلة األزياء لتالئم كافة
أذواق النساء اللوايت يحتفلن مبوسم االعياد ،سعيا لتقديم أفضل
ُصمم وفق رؤيا خاصة
التصاميم الرائدة يف مجال املوضة والتي ت َ
ومميزة مع األخذ بعني االعتبار جودة القامش ومراعاة لذوق
واحتياجات املرأة العربية.
وتعرض كريزي الين اآلن حملة نهاية السنة تتضمن تخفيض
بقيمة  % 50عىل مجموعة من ازياء شتاء  2018الحملة ال تشمل
املعاطف ,قطع الجلد والربومو .وميكن الحصول عىل تشكيلة
االكسسوارات يف جميع فروع شبكة األزياء النسائية CRAZY
 LINEوعرشات الفروع يف املجتمع العريب ومبقاسات 40-52
وايضا عرب املوقع االلكرتوين www.crazyline.co.il

حتت احلكم اململوكي.
كذلك زارها الرحالة لورنس أوليفنت عام 1884
وصف احد املبان فيها كما ذكر انه تلقى من
سكانها سراجا أثريا وبعض العمالت النقدية
القدمية.
عام  1966عثر احد سكان القرية التعاونية
«هبونيم» على حجر يحمل نقشا تاريخه الفترة
الرومانية كما يبدو انه جزأ من ضريح يحمل اسم
«طيطس موتيوس كلمنس» وهو احد القادة في
اجليش الروماني من القرن األول ميالدي.
احلفريات األثرية
بدأت األبحاث األثرية األولى في منطقة القرية
كفر الم عام  1989كشفت عن آثار بداية
اإلستيطان في املوقع ابتدأ من العصر النحاسي
(قرابة  7500عام قبل أيامنا) إستمرار حتى
الفترة الفارسية (القرن السادس ميالدي) والفترة
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ارضاب املرافق االقتصادية االحد
نيسانكورين“ :طيفاع تلقت امتيازات رضيبية تقّدر
بـ  22مليارد شيكل من الحكومة وها هي اليوم تدير
ظهرها للعامل واملواطنني يف ارسائيل»
«رشكة «طيفاع» لطاملا اعتربت رمزا للصناعة يف
البالد بينام نراها االن رمزا لدمار الصناعة االرسائيلية”

أعلن رئيس الهستدروت آيف نيسانكورين مساء اليوم خالل مؤمتر
صحفي عقده يف مدينة تل ابيب عن ارضاب يف املرافق االقتصادية يف
البالد يوم االحد القادم حتى ساعات الظهر ،وذلك ردا عىل ما نرش حول
نية رشكة األدوية «طيفاع» بفصل ما يقارب  3500عامال يف فروعها يف
البالد من بني  6432عامل يعمل يف مصانع الرشكة يف ارسائيل.
واشار كورين يف حديثه “ان االرضاب يأيت كخطوة اولية من عدة خطوات
ستتخذها الهستدروت احتجاجا عىل فصل العامل .وان اول املرضبني
عن العمل سيكونون عامل مصانع رشكة االدوية «طيفاع” .وسيشمل
االرضاب ايضا كافة البلديات ،البنوك ،املواصالت العامة ،صناديق املرىض
والعاملني يف مطار بن غوريون الدويل ،وذلك يف خطوة ملساندة العامل
املعرضني لخطر الفصل.
واضاف كورين خالل املؤمتر الصحفي انه يلمس نوعا من الالمباالة بكل
ما يتعلق بقضية فصل عامل «طيفاع» مؤكدا انه لن يسمح مبرور هذه
القضية مر الكرام.
ونوه كورين ايضا ان رشكة “طيفاع” لطاملا اعتربت رمزا للصناعة يف
البالد بينام نراها اآلن رمزا لدمار الصناعة االرسائيلية ،ان رشكة “طيفاع”
والتي تأسست عىل يد ارسائيليني من خالل معهد فايتسامن قدست
الصناعة االرسائيلية من خالل نجاحاتها الكبرية ،بينام اليوم نراها
ترتاجع عن ق ّيمها وتبتعد عن الرؤيا التي رسمها لها مؤسسيها األوائل،
كام قال.
وقال ايضا «انا اؤمن ان مؤسيس رشكة «طيفاع» سيكونون منزعجني
جدا اذا كانوا عىل قيد الحياة ويواكبون خطوة مثل هذه املتمثلة بفصل
عامل يف فروع الرشكة ،وهذا االمر من غري املمكن ان يحدث لو كان هؤالء
ما زالوا موجودين عىل راس الرشكة .ال يعقل ان يؤيد هذه الخطوة اعضاء
مجلس ادارة الرشكة االرسائيليني دون تردد االمر الذي سيرتتب عليه
بالتايل القضاء عىل رشكة «طيفاع” يف البالد والقضايا عىل الرؤيا التي
عملت بحسبها الرشكة .ان آالف العائالت مرتبطة باستمرارية عمل رشكة
“طيفاع” .هذه العائالت لن تنام خالل الليل ولن يغمض لها جفن .ماذا
سيقول هؤالء العاملني املفصولني ألفراد عائالتهم ؟ وكيف سيتدبرون
امورهم؟ اين الكرامة االنسانية؟ نحن نتحدث عن عامل الرشكة من
كافة انحاء البالد من كريات شمونه حتى النقب ،عامل مخلصون لطاملا
افتخروا كونهم عامل يف هذه الرشكة”
وشدد خالل اقواله مشريا اىل ان املتهم االسايس يف هذا االخفاق هم
االدارة ومجلس االدارة ،لقد دعموا الرشكة ووقّعوا عىل صفقات فاشلة،
لقد اخطأوا يف الترصف بعرشات ماليني الدوالرات  .لقد عملوا عىل ادخال
مئات ماليني الشواقل اىل جيوبهم يف السنوات االخرية .ان املدير العام
األخري لرشكة «طيفاع” تلقى مبلغا بقيمة  20مليون دوالر يف حني ان
ثقل هذا املبلغ يتحمله العامل .اننا نرى بالعامل كمن يتحملون هذا العبء
يف حني يتم تجاهلهم ،ان الخطوة االوىل التي قام بها املدير العام للرشكة
كانت فصل عامل ارسائيليني بشكل جامعي .انه ألمر مخجل فعال”.
واختتم حديثه قائال »:لقد تلقت الرشكة منذ عام  2006امتيازات
رضيبية بلغت  22مليارد شيكل من قبل حكومة ارسائيل باسم جميع
سكان ارسائيل .بينام اليوم تدير ظهرها إلرسائيل وملواطنيها وللعامل.
من غري املعقول ان تقف الحكومة مكتوفة االيدي وصامته عام يجري
يف «طيفاع» ،مل ارى الحكومة تتطرق اليوم لهذا املوضوع ،فكام اعطت
الحكومة لرشكة «طيفاع» هذه االمتيازات الرضيبية ،عليها اآلن ان
تطالبها بإيجاد حل وبوضع رؤيا الستمرارية عمل الرشكة يف ارسائيل «.
«ال شك انه تم تخطي الخطوط الحمراء يف هذه القضية ،حيث انه مل
نشهد حالة مشابهة لترصف احد املشغل يف السنوات االخري بهذا الشكر،
حيث اننا نشهد مشغل الذي يتعامل مع العامل كأرقام .ان الواقع الذي
نشهده يؤكد ان الصناعة التقليدية يف البالد تحترض ،عىل الحكومة ان
تتيقظ اآلن وتقوم بحل املشكلة يف «طيفاع» واملرافق الصناعة عامة.
الحكومة ال تكرس التفكري الالزم لتشجيع الصناعة االرسائيلية .يف
الواقع ان الصناعة تنهار والدولة ال تحرك ساكنا  .ان رئيس الحكومة
والحكومة بأكمله ال ميكنهام تجاهل ذلك وان اتوقع منهم التعامل مع
هذه القضية بشكل عاجل».
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توصيات غذائية من كالليت لعيد امليالد املجيد
ورأس السنة امليالدية
خالل فرتة عيد امليالد املجيد ورأس السنة امليالدية ،نحتفل مع العائلة واألصدقاء ونقيض
الكثري من وقتنا حول مائدة الطعام لنستمتع بتذوق أشهى األطباق والحلويات .ونكتشف
يف نهاية العيد أننا قد تناولنا خالل فرتة قصرية العديد
السعرات
من الوجبات الغنية بالدهون والكثري من ُ
الحرارية.
لهذا تقوم كالليت هذا العام بتقديم التوصيات الغذائية
الالزمة لزبائنها املحتفلني بعيد امليالد املجيد ورأس
السنة امليالدية لتحضري مأكوالت منوعة ،لذيذة وصحية
خالل فرتة األعياد:
إختاروا الشوكوالطة الداكنة التي تحتوي عىل 70%
عىل األقل من الكاكاو
ترافق الشوكوالطة جميع األعياد واملناسبات السعيدة
بسبب التأثري االيجايب التي تقوم به عىل املزاج ،حيث
متنح شعور بالفرح والراحة وتزيل االكتئاب .وتختلف القيمة الغذائية باختالف أنواعها،
فتعترب الشوكوالطة الداكنة أفضل أنواع الشوكوالطة وأكرثها فائدة لصحة اإلنسان .تتم ّيز
الشوكوالطة الداكنة بإحتوائها عىل كمية كبرية نسبياً من الكاكاو ( 70%عىل األقل)،
حيث أنه كلام ارتفعت نسبة الكاكاو يف الشوكوالطة ،كلام ازدادت قيمتها الغذائية .وقد
كشفت الدراسات أن استهالك كمية قليلة من الشوكوالطة الداكنة بانتظام مرتبط بتخفيض
احتامالت االصابة بالجلطة القلبية ،بتحسن من تدفق الدم يف الرشايني لدى املدخنني ،بتنظيم
ضغط الدم .بسبب احتواء الشوكوالطة عىل كمية عالية نسبياً من السعرات الحرارية (500
سعر حراري لكل  100غرام) ،ال ينصح باستهالك أكرث من  -15 10غرام يف اليوم الواحد.
فضّ لوا املكرسات عىل النقرشات املص ّنعة
ابتعدوا عن النقرشات املص ّنعة ألن معظمها يحتوي عىل الدهون املهدرجة وكمية عالية
ح ًي وتتم ّيز بإحتوائها عىل كميات متساوية من
من امللح ،وتعترب املكرسات غذاء طبيع ًيا ص ّ
األحامض الدهنية أوميغا -3وأوميغا .-6باإلضافة إىل فيتامني  Eواأللياف الغذائية ،تحتوي
املكرسات أيضا عىل الحامض األميني  L-arginineالذي يحافظ عىل صحة الرشايني ومينعها
من التصلب .تنصح الجهات الصحية املختلفة يف أنحاء العامل باستهالك معدّ ل  30غراما من
املكرسات يومياً ،وهي كمية تعادل بالتقريب  180سعرة حرارية.
تج ّنبوا املعجنات
تتكون معظم أنواع املعجنات من طحني أبيض وكمية عالية من الزيت ،وبعضها يحتوي
حية ،إليكم
أيضً ا عىل مسحوق الحليب الكامل الدسم .إذا أردتم تحضري معجنات بيتية ص ّ
النصائح التالية:
• اخلطوا الطحني األبيض بالطحني الكامل أو استبدلوه كل ًيا به.
• تأكدوا من أن كمية الزيت ال تتجاوز ملعقتني صغريتني وأضيفوا ثالث أكواب من اللنب
القليل الدسم إىل كل كيلو طحني ،إذ أن اللنب يجعل العجينة طرية ويضيف إليها كمية عالية
من الكالسيوم .وبدال من اللنب ميكن استبدال كل كمية الزيت أو الدهون يف الوصفة بنفس
كمية هريس التفاح ثم إضافة ملعقتني صغريتني من الزيت.
• استخدموا مع العجينة الخرضوات أو األجبان القليلة الدسم أو اللحوم الخالية من اللية،
وابتعدوا عن اللحوم املص ّنعة كالنقانق.
يف هذا السياق ،تحدث السيد محمد فريج البدوي ،مدير التسويق للوسط العريب يف
كالليت »:نحن يف كالليت نرافقكم دامئاً يف املناسبات واالعياد ايضاً ،بحيث أنه بإمكانكم
االستفسار حول معلومات طبية أو حول ساعات دوام العيادات املختلفة خالل أيام العيد عن
طريق التوجه للعيادات أو زيارة موقع كالليت عىل االنرتنت  www.clalit.co.il/arbأو زيارة
صفحتنا عىل (الفيسبوك) .ويف هذه املناسبة أتقدم بإسمي وبإسم إدارة «كالليت» بتهنئة
زبائننا املحتفلني بحلول عيد امليالد املجيد ورأس السنة املباركة وأمتنى أن يعاد عليكم باملزيد
من الصحة والخري».

عايديت عليه؟
خيل معايدتك عليه مميزة هاي السنة  ..ويتذكرك فيها كل السنة!
شبكة الساعات واملجوهرات الرائدة عاملياً  JACKIE Oتحتفل بشهر كانون األول
وبتقدملكوا عرض مميز عىل ماركة ساعات   BULOVA
 25%تخفيض عىل مجموعة ساعات  CURVللرجال
و 25%تخفيض عىل مجموعة ساعات  DIAMONDSللنساء
العرض سا ٍر بني التواريخ  2.1.2018-12.12.17يف شبكة JACKIE O
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عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية

وزارة املالية وبنك ارسائيل يكشفان خطة
استكامل زيادة املنافسة يف السوق املرصيف
عرض وزير املالية ،موشيه كحلون ،ومحافظة بنك ارسائيل ،د .كرنيت فلوغ،
خطّة االصالح التي تتيح االنتقال من بنك إىل
بنك آخر بكبسة زر وذلك بهدف زيادة املنافسة
والتسهيل عىل الزبائن املرصف ّيني .ومتكّن خطّة
جه لبنك جديد وبنفس
االصالح الزبون من التو ّ
اللحظة تنتقل كل تعامالته املالية للحساب الجديد.
وزير املالية ،موشيه كحلون« :البرشى الكبرية التي
نبش بها الجمهور أنه سيكون باالمكان االنتقال
ّ
من بنك إىل بنك آخر خالل أسبوع بدون بريوقراطية
وصعوبات .هذا العائق األكرب أمام األشخاص املعن ّيني باالنتقال إىل بنك آخر.
الزبائن ال يستبدلون اليوم البنك النّهم يضط ّرون إىل مالحقة كل أوامر الدفع
والفواتري .أيضً ا يف مجال الهواتف الخليويّة حني قمنا بسن قانون ينص
عىل أن تكون الرشكات ملزمة بنقل الزبون مع رقمه ،رأينا تدفق كبري للزبائن
واالنتقال من رشكة لرشكة .الجمهور انتظر هذه الخطوات عىل مدار  40سنة.
أنا سعيد بالتعاون املشرتك مع املراقبة عىل البنوك يف بنك ارسائيل واملحافظة.
وسنواصل العمل سويًّا لتعزيز املنافسة».
محافظة بنك ارسائيل ،د .كرنيت فلوغ« :انا سعيدة أنّ بنك ارسائيل ووزارة
املالية يتعاونان م ًعا لتنفيذ هذه الخطوات .االصالحات الهيكل ّية يف املجال
املايل التي نقوم بها بشكل مشرتك وباالتفاق ما بني بنك ارسائيل ووزارة املالية
احتامالت نجاحها أكرب ،لذا انا أبارك ذلك».
ويذكر أنّ الخطة االصالح ّية لزيادة املنافسة يف الجهاز املايل تضم ثالث
خطوات:
• االنتقال بني البنوك «بكبسة زر» ،بحيث ستقام منظومة متكّن الزبائن من
ستبسط
االنتقال من بنك إىل بنك آخر بشكل بسيط وسهل .هذه الخطوة
ّ
االجراءات البريوقراطية وتساهم يف زيادة املنافسة بني البنوك .ويذكر أن
الزبائن اليوم املعن ّيني باالنتقال من بنك لبنك آخر يرتتب عليهم القيام بالعديد
من الخطوات مقابل البنك الجديد والبنك السابق وجهات أخرى يح ّول لها
الزبون دفعات عرب أوامر الدفع الثابتة كرشكة الكهرباء ورشكة الهواتف
الخليويّة وغريها ،إىل جانب الجهات التي يحصل منها عىل دفعات .وعند
تطبيق الخطة االصالحية سيتم بشكل تلقايئ تحويل كافة التعامالت من
الحساب القديم إىل الحساب الجديد.
• املستهلك يستطيع مقارنة تكاليف الخدمات املالية التي يحتاجها والخاصة
به بسهولة ،وذلك بواسطة هيئة مهن ّية .وستلزم البنوك بتحويل املعلومات
التي تخص الزبون مبوافقته وبشكل آمن لجهات تخضع للمراقبة والتي تقدّ م
للزبون العروضات األوفر له.
• تسهيالت للبنوك الجديدة من خالل املساعدة يف اقامة دائرة مركزية
للخدمات املرصف ّية املحوسبة ،من أجل زيادة املنافسة يف السوق املرصيف
والتسهيل عىل البنوك الجديدة التي تواجه اليوم عوائق أمام دخولها السوق.
وستخصص وزارة املالية لهذه الخطوة  200مليون شيكل.
ّ

العمل م ًعا :سيميالك يرشحون ما هو الدمج
السنبيويت؟
عندما تعمل األلياف
الغذائية والجراثيم
الودودة م ًعا – تكون
النتيجة ممتازة
لجهاز املناعة عند
الطفل .ليك نفهم
كيف ،مختصو ابوت
يعلمون بعض األمور
عن الـﭙـروبيوتيكا
للمبتدئني
سنبيوتيك هي الدمج
بني الجراثيم الودودة– الپروبيوتيك ( ،)Probioticsمع األلياف الغذائية-
ﭘريبيوتيكا ( )Prebioticsوالتي تشكّل الغذاء الذي تستهلكه هذه الجراثيم .لقد
أُثبت أن هذا الدمج يساهم بشكل خاص لصحة األطفال.
الپروبيوتيك
كلمة «الپروبيوتيك « تتطرق إىل الجراثيم الودودة ،التي تساعد يف املحافظة
عىل صحة الجهاز الهضمي .يوجد يف الجهاز الهضمي لإلنسان حوايل
 400نوع من الجراثيم الـﭙـروبيوتية ودورها هو تقليل منو الجراثيم
الضارة .كام أنها مهمة لتطور األمعاء وجهاز املناعة ،وامتصاص املركبات
الغذائية التي تساهم يف تطور طفلنا .الجراثيم الـﭙـروبيوتية ،التي أجريت
حولها أبحاث واسعة جدً ا ووجدت انها آمنة لالستخدام هي الكتوباسيلوس
وبيفيدوباكترييوم الكتيس (.)B.lactis
پريبيوتيكا
"پريبيوتيكا» ( ،)Prebioticsهي ألياف غذائية من مجموعة الكربوهيدرات،
التي ال يتم هضمها يف جسمنا ولذا فإنها تصل إىل األمعاء الغليظة وتستخدم
هناك كغذاء للجراثيم الودودة .لذا فان إضافتها للغذاء تساهم يف تطور ومنو
الجراثيم الجيدة يف األمعاء وبالتايل تساهم يف صحة الجهاز الهضمي
وتعزيز الحامية املناعية للطفل .توجد أنواع مختلفة من األلياف الغذائية
والتي مصدرها من الغذاء الذي يستهلكه الطفل .حليب األم ،مثالً ،يحتوي
عىل أنواع كثرية من األلياف الغذائية ،منها ()Galacto-Oligosaccharides
 GOSبينام تحتوي الخضار والفاكهة عىل ألياف غذائية من نوع (Fructo-
.Oligosaccharide) FOS
الدمج السنبيويت
درست الكثري من األبحاث يف العامل تأثري الدمج السنبيويت عىل صحة الطفل
ووجدت أنها تساهم يف تعزيز الحامية املناعية لألطفال ،تقليل اإلسهال،
األمراض ،والتلوث ،مع الحفاظ عىل صحة الجهاز الهضمي لألطفال .من
املهم أن نفهم أن الجهازين يرتبطان بعضهام البعض :حوايل  70%من جهاز
املناعة عند األطفال متواجد عىل امتداد الجهاز الهضمي .الجهاز الهضمي من
جهة ،مسؤول عن امتصاص املركبات الغذائية و»إدخالها» إىل الجسم ومن
جهة أخرى ،يقي من دخول األجسام املرضة املختلفة .ومن هنا فان الجهاز
الهضمي الصحي واملتوازن ،يشمل تطو ًرا للجراثيم الـﭙـروبيوتية ،والتي تؤثر
عىل عمل جهاز املناعة بشكل سليم.
سيميالك أدﭬـانس ﭘـلوس* ،يحتوي عىل دمج سنبيويت من الپروبيوتيك
من نوع  B. lactisوألياف غذائية من نوع  ،GOSوالقائم أيضً ا عند األطفال
الذين يرضعون حيث أُثبت علم ًيا أنه يساهم يف تعزيز الحامية الطبيعية عند
األطفال.
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عرض مميز يف مجوهرات "" PANDORA
الخاتم الثالث هدية عند رشاء خامتني

مطلوب
لرشكة تخطيط واستشارة
هندسية يف حيفا مطلوب
مساعد\ة مدير عام
ومدير\ة رشكة٠
مفضل לבוגרי תעשיה

וניהול ו/או מנהל עסקים

عند رشاء خامتني من جميع املوديالت واملجموعات تحصلون عىل خاتم ثالث
كهدية.
*عند رشاء خامتني -األرخص من بينها.
العرض سا ٍر من 12-25.12.17 :او حتى نفاد املخزون.
متوفر يف الحوانيت الرئيسية لـ  - Pandoraويف شبكة الساعات واملجوهرات
 JACKIE-Oويف املوقع www.pandora-shop.co.il

مطلوب
موظفة ملكتب محاماه يف حيفا تجيد اللغة العربية والطباعة
عىل الحاسوب وتسكن يف مدينة حيفا ومفضل ان تكون قد
اشتغلت يف مكتب محاماه
يرجى ارسال السرية الذاتية اىل فاكس 04/8515276
او الربيد االلكرتوين tan_law@netvision.net.il
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سرية داتية
mhandasa2000@gmail.com
مطلوب
لمكتب مراقب حسابات في حيفا
مطلوب مديرة حسابات
بوظيفة جزئية

الرجاء إرسال سيرة ذاتية إلى ايمييل cpa12006@hotmail.com

لاليجار

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

الدخول
فوري
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