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توزّع مجا ًن ا

رسالة إلى دانة
جواد بولس
ُ
اعتدت في املاضي توديع السنة إ ّما مبقالة أجمل
فيها أبرز ما تركته «أسنانها» على أجسادنا من
جراح كانت تبقى نازفة مع قدوم عام جديد ،أو برسالة
مخصصة مفتوحة كنت أط ّيرها على أجنحة الريح ً
آمل
ّ
أن تصل عنوانها املقصود ،ويكون لها وقع وتأثير
مرجوان وملموسان.
ّ
عذرا ألنني سأشذ
اء
ر
الق
فسأستميح
العام
هذا
في
أ ّما
ً
ّ
عن مألوفي وأبعث رسالة مفتوحة عن وإلى «دانة»،
الصغيرة بني أوالدي الثالثة ،وهي تتأهب ،بثقة ْأر ٍزة،
قمة احللم ،وذلك بعد اجتيازها ،قبل
لرحلتها نحو ّ
أيام قليلة ،امتحان نقابة احملامني ،وعزمها كمحامية
واعدة على املضي في مسيرة ال َفراش ،ملواجهة «املهمة
غمد من
املستحيلة» ،وهي مزنرة بسيف مزروع في ٍ
بقايا رعد األساطير ،التي كانت تنتصر فيها آلهة
اخلير والطيبة على الشر واخلبث.

ّ
وتدق أبواب العبث،
قري ًبا ستلبس العباءة السوداء
قس ًما لنصرة املساكني واحملتاجني،
وهي ترفع في ميينها َ
وفي يسارها شعلة من نور العدل «العذري» الذي
سيكون ،هكذا تؤمن دانة ،له الغلبة على األشرار
وقساة القلوب وحلفاء الشيطان.
لم تسألني عندما اختارت وجهة طريقها ،بل أذكر
كيف جاءتني ،بعد قبولها في جامعة حيفا كطالبة في
كلية احلقوق ،وسألتني ،بر ّقة مطبوعة في روحها ،إن
ً
معترضا على ما قررته واختارته؟
كنت
من أين لي هذا احلق؟ وكيف أعترض؟ وقد كنت
«إمامها» منذ يوم ميالدها؟ ق ّربتها إلى صدري
وضممتها كأنها لم تزل لعبتنا األثيرة ،ومتنّيت لها
وكثيرا من الصبر والقناعة.
السالمة والظفر
ً
حاولت ببعض فضالت من حكمة جتربتي أن أه ّيئها
كيف ستكون أفراحها «الكبرى» ليس إال انتصار
ّ
وأوضحت لها معنى أن تكون
السكني،
اجلرح على
ُ

نعي
أبناء الفقيدة وبناتها فادية ونجوى
وفراس وأمل وعصام وكميل ونجاح
وأمري وعبري
ينعون مبزيد الحزن واألىس راحلتهم الغالية

انرشاح نجيب مخول
(أم فراس)

أرملة املريب حنا فارس مخول

املتوفاة عن سبعة وتسعني عاما
تجري مراسم الجناز والدفن اليوم الجمعة  2017\12\29الساعة
الثانية والنصف ب.ظ .يف كنيسة سيدة الجليل للروم الكالثوليك يف
قرية مخول – البقيعة.
ويسجى جثامنها يف قاعة الكنيسة الساعة الثانية عرشة والنصف.
تقبل التعازي أيام السبت واألحد واإلثنني والثالثاء من الساعة الثالثة
وحتى التاسعة ليال.
لها الرحمة ولكم طول البقاء

املدير العام واحملرر املسؤول :راني ع ّباسي
مدير التحرير :نايف خوري
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صحيفة أسبوعية ،اجتماعية،
سياسية ،ثقافية ،فنية ،مستقلة
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ّ
احملتل حتى وإن كنت السجني ،وكيف
حرا في وطنك
ً
يصير القهر في حلقك أو القيد في معصميك مفاتيح
ً
وعالمة للهزمية مطبوعة على
لفيض الروح والفرح،
جبني سجانك وقامعك.
لقد اخترت يا جنمتنا الوادعة مهنة ستبقيك واقفة
على ذرى العواصف ،ال تنامني إال في دفء املآقي
وفي صلوات البسطاء القانعني ،فاليوم أن تكوني
محامية يعني أن تسيري على األشواك في غابات
تسودها قوانني الثعالب واملكر وفي ميادين صارت
فيها املسدسات مش ّرعً ا ،واجلشع هياكل والدوالر غاية
الغايات ،واخلوف أضحى ملجأ املقهورين والضعفاء
والعاجزين.
أقلقتني ثقتها بسيادة اخلير ،وإميانها بأن السماء قد
متطر على الناس غض ًبا وتيهً ا ،لكنها ستبقى مأوى
للمالئكة واحلقّ  ،وحاضرة األنبياء والقديسني .فخفت
على قلبها الكبير وعلى ندى عينيها وهي التي عاشت
ردحا في القدس ،وسمعت قصص افتراس الليل
ً
لتناهيد العذارى ،وشاهدت حوافر اخليل تدوس عزائم
الشباب ومناديل بائعات العنب واخلوخ والتفاح ،في
زمن ضاعت فيه األرصفة واحلصون ،وتعثرت البصيرة
وساد القهر والق ّلة.
حاولت أن أفهمها ما معنى أن يعيش اليمام في
حضن أوكار الدواهي ،لكنها أجابتني بعقلها الناضج
ومبنطقها السليم ،وكأنني نسيت أنها ولدت في
«اجلانب الصحيح» وكبرت مع من أ ُذ ّلوا على حواجز
القمع ،فكانت ك ّلما تسمع زغرودة أ ّم وهي متسح
الغبار عن ك ّفي ابنها العائد بسالمة من طريق النحل،
وهو كامل األعضاء واإلرادة ،تنام كظبية عاشقة ألنها
حتب الوحوش والكواسر ،وتؤثر معانقة الزنابق
مثلها ال ّ
والرقص بني يدي الشجر.
سمعنا في الصباح أن نتائج االمتحان أعلنت فدخلت
غرفتها .نظرت إليها وهي نائمة فتي ّقنت أن للمالئكة
أرواحا ،وأحسست بالفجر ،رغم إخالصه للشجر ،قد
تسلل خلسة من ش ّباكها ليغفو في حضن القمر.
على وجهها ،رغم عذوبته الالفتة ،بدت عالمات تعب
وطيف دمعة حائرة وآثار لوجع.
أحست بوجودي فحاولت أن تفيق بكسل .كنت واق ًفا
ّ
أمامها كعمود من دهشة .تذكرت كيف مضت السنون
كغفوة فالح حتت عناقيد الريح ،وكيف صرنا اليوم
نقف عند حدود احلسرة ،وفينا ذلك احلنني ّ
الهش إلى
كل ما فات ولن يعود ،وإلى مستقبل يعيش في
حاضرنا بدون مستقبل.
نظرت إليها فغمرتني السعادة ،وحاولت أن أتعزى
بترف الفلسفة ،فقلت لنفسي :من ال مستقبل له فله
احلياة في احلاضر الذي ال ينتهي.
تبسمت كطفلة
فتحت عينيها مثل البنفسج وبتأنيهّ .
وأخبرتني بهدوء بأنها جنحت في االمتحان .متاسكت
حتولت
وخفت من سقوط حاجبي احلاجز .أ ّمها ،التي ّ
لغم موقوت انفجرت
وهي تنتظر نتائج االمتحان ،إلى ٍ
بعد سماعها للخبر ،فمألت صرختها فضاء البيت
حتى الفزع .

وقفت وألقت برأسها على كتفي ،فشعرت أنها تغلق
عاما .غمرتني راحة
دائرة بدأتها أنا قبل أربعني ً
تلوت عليها ً
بعضا من تراتيل اآلباء.
سحريةُ ،
فأنا أعرف أنك ،مثل أبناء جيلك ،تنتمني إلى عصر
مختلف عن عصري ،وأعرف أنك قادرة على مواجهة
هذا الزمن الرديء ،ألنك قد نشأت بقناعة أن العلم
يحصنه وميتّنه ،فنهلت من هذا
سالح لكن التث ّقف
ّ
وعشقت ذاك.
حب الناس ،كل الناس،
وأعرف أنك تط ّبعت على ّ
احلب لوحده قد يسقط اجلسد
لكنك خبرت أن
ّ
فالتبصر فضيلة واإلمساك مأثرة والتعقل
ويض ّيعه،
ّ
كنز ال يفنى.
فكوني كما أنت قوية كابتسامة احلفيد األولى،
وناصعة من غير أقنعة ،ألن احلياة مج ّرد غفوة،
واخلسائر احلقيقية تتحقق في اللحظات الرمادية.
دائما فسحة
حاربي من أجل ما تؤمنني به ،واتركي ً
للتصالح ،وفرصة للغد عساه يكون أضمن وأجمل.
فتّشي عن العدل وحاولي أن جتديه في حقول القمح
وفي رائحة رغيف اخلبز الساخن ،وال تيأسي إذا وجد ِته
مغتص ًبا في دهاليز وقاعات احملاكم.
تذ ّكري كيف قتل الفالح «قابيل» أخيه «هابيل»
راعي الغنم ،ألن السماء آثرت رائحة الدم على طعم
اجلنى ،وتركتنا نغتسل في دماء األساطير ،ونغرق في
بحور التأويل ،ونختصم حول النوايا واألفعال ،وكيف
ويتمم احلكم باإلنصاف.
يتحقق العدل ّ
ال جتزعي إذا خسرت قضية ،فاالنتصارات ليست
فقط باخلواتيم ،بل تكون أحيا ًنا في نقطة الصدام
بني من ميارس إنسانيته النقية وبني ظالم في ثياب
قاض .يكفيك أن تعودي في املساء وتنامي في ليل
ٍ
من خمائل.
كوني مع شعبك في ح ّقه وال تكرهي أحدً ا ،فسيري
دائما عقلك موالك
حيث يقودك قلبك ،وليكن
ً
وبوصلتك الثابتة.
ستمارسني مهنة تتعاطى مع فقه القوانني ،فتذ ّكري أن
صنّاع هذه القوانني هم أناس ال يحبونك ،ألنك لست
مثلهم ومنهم ،وتذ ّكري أن احملاكم امتألت بقضاة
مسممة ،وما كان يعرف بسلطة
نشأوا في دفيئات
ّ
القانون ذهب وو ّلى ،فالقمع ازداد والعنصرية رفعت
رأسها ،وهوامش الدفاع عن حقوق املظلومني انكمشت
بصورة مؤملة.
ّ
ستدافعني عن الضعفاء في مجتمعك ،لكن تذكري
ّ
تشظى هذا املجتمع وصارت شوارعه مسارح
كيف
ّ
للخناجر املعربدة ،ولبائعي السموم ولبعض جتار الدين
وأصحاب العصي واملعاصي.
وتذ ّكري كيف تسفك دماء الرياحني باسم الرجولة،
وشرف هزيل وموهوم ميارس سطوته في الظلمة ،مثل
كل متج ّبر مأزوم.
فابقي يا ق ّرة العني وأنت متارسني مهنتك اجلديدة
كما أنت ،ضحكة الصباح الراوية وتنفس الساقية،
والر ّقة إذا حت ّركت والطيبة إذا تك ّلمت .فأنت الدانة
الفلسطينية الغالية.

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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صحيفة هآرتس :الشرطة هي املسؤولة وليس ضحايا العنف
ملراسل «حيفا»
خصصت صحيفة هآرتس افتتاحيتها
أمس األول لقضية العنف املتفاقم في
البلدات العربية ،موجهة نقدً ا الذعً ا
جلهاز الشرطة ،وذلك اعتمادً ا على
املعطيات التي كشف عنها استجواب
النائب د .يوسف جبارين لوزير األمن
الداخلي ،جلعاد أردان ،حول اخفاقات
الشرطة بالقيام بالتحقيق اجلدّ ي
وتقدمي لوائح اتهام ضد املجرمني.
وجاءت االفتتاحية بعنوان «املسؤولية
على الشرطة ،وليس على ضحايا
حملت الصحيفة الشرطة
العنف» .وقد ّ
مسؤولية العنف املتفاقم في البلدات
العربية ،كما فنّدت ادعاءات الشرطة
ووزارة األمن الداخلي حول عدم
تعاون األهالي .وقالت الصحيفة في
افتتاحيتها إن «الشرطة تته ّرب من
مسؤوليتها بكل ما يتعلق بحوادث
إطالق النار ،والعنف اخلطير داخل
املجتمع العربي ،وحسب املعطيات
التي س ّلمها أردان لعضو الكنيست
يوسف جبارين بعد أن قام األخير
باستجوابه ،فإنه من بني أكثر من
 ٥٠٠ملف حتقيق مت فتحها في
الشرطة ،في السنوات الثالث االخيرة،
تتعلق بحوادث إطالق النار في أم
الفحم مت تقدمي  ٦لوائح اتهام فقط».

وأضافت الصحيفة أن «البلدات
العربية أصبحت عبارة عن مناطق
خالية من دور فعلي للشرطة ،وبالرغم
من مطالب قيادة اجلماهير العربية
بأن تأخذ الشرطة دورها ،واتّباع كل
الوسائل القانونية من أجل محاربة
العنف ،ومصادرة السالح املنتشر
في الوسط العربي ،إال أن اجلهات
املسؤولة واملعنية لم تبذل أي جهد
يذكر ملناهضة العنف ،واكتفت فقط
بالتصريحات والوعود».
حملت الصحيفة الشرطة ووزارة
وقد ّ
األمن الداخلي مسؤولية ما يحصل
في املجتمع العربي من حاالت عنف،
بالتنصل من مسؤولياتهما،
واتهمتهما
ّ
وذلك عبر توجيه اللوم للمواطنني
العرب بالتستّر على املجرمني .وأكدت
هآرتس في افتتاحيتها أن هذا االدعاء
مفاجئ وال يتالءم مع جسم حكومي،
إذ أنه من الطبيعي أن تكون هناك
صعوبات في جتميع أدلة خالل أي
حتقيقات.
وطالبت الصحيفة في نهاية
افتتاحيتها أن تقوم الشرطة بتطبيق
فوري للقانون في البلدات العربية كما
تفعل في الوسط اليهوديً ،
بدل من أن
تقوم باتهام الضحية.

ل األبد
ف ِديَار َِك إِ َ
ُوب لِ َم ْن ا ْ
تت َ ُه َو قَ ِبلْتُ ُه يَا َّر ُّب لِ َي ْسك َُن ِ
ط َ
خ َْ

قداس ذكرى االربعني
زوج الفقيدة فوزي دكور وابنائه وبناته وعموم آل دكور وآل خوري
وجميع اقربائهم وانسبائهم ف البالد واملهجر يدعونكم ملشاركتهم
قداس ذكرى االربعني راحة لنفس فقيدتهم الغالية املرحومة

رشبل)دكور
ندى (امحنا

وذلك يوم السبت املوافق  13/01/2018الساعة السادسة مساء
ف كنيسة مار لويس امللك للموارنة
شارع روبني  5حيفا

لها الرحمة ولكم من بعدها طول البقاء
الرجاء اعتبار هذه الدعوة مبثابة دعوه خاصه للجميع
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جمعية التطوير االجتماعي حيفا
تنشر البسمة على وجوه األطفال

ملراسل «حيفا»
قام املنتدى النسائي في جمعية التطوير االجتماعي-
حيفا ،بتنظيم زيارة ملؤسسة قلب يسوع ،التي تؤ ّمن
اخلدمات التربوية واالجتماعية ألطفال ذوي احتياجات
تعمها احملبة
خاصة خالل أيام السنة .وذلك في أجواء ّ
والعطاء مبناسبة األعياد املجيدة .وقدّ م بابا نويل،
ممثال بشخصية السيد نقوال عبدو الهدايا الرمزية
على أوالد وبنات املؤسسة ،مضيفا األجواء امليالدية
وزارعا البسمة على وجوههم والفرح في قلوبهم .وقامت
مجموعة القيادة الشبابية في اجلمعية مبرافقة عدد من
أعضاء الطاقم ،بزيارة لقسم األطفال في مستشفى
الكرمل -حيفا ،لتوزيع أكياس احللويات على األطفال
الذين ميكثون في املشفى ،متمنني لهم أوقاتا أفضل

8

واستعادة صحتهم وعافيتهم .وقد تبلورت هذه
املجموعة الشبابية قبل حوالي شهرين لتضم شبيبة
من صفوف العاشر من مدارس حيفا املختلفة ،عن
طريق مشروع «مجتمع آمن» وضمن ساعات التداخل
االجتماعي امللزمني بها من قبل وزارة املعارف.
وفي حديث مع مر ّكزة املنتدى النسائي السيدة فريدة
بدران ،ومركزة القيادة الشبابية عرين عوض ،فقد ّنوهتا
إلى أهمية هذه الفعاليات التي تزرع روح التكافل
املجتمعي ،والتواصل بني مجموعاته وفئاته املختلفة
في األعياد واملناسبات.
جدير بالذكر أن االكياس والهدايا والقرطاسية كانت
بدعم مشترك من السيد نيقوال عبدو ومكتبة الياس
حداد وجمعية التطوير االجتماعي.

رئيس البلدية يهنئ املسيحيني
باألعياد املجيدة

ملراسل «حيفا»
زار رئيس البلدية يونا ياهف الكنائس املسيحية
في حيفا مهنئا باألعياد املجيدة ،وقد زار كال من
كنيسة مار إلياس للملكيني الكاثوليك ،كنيسة
مار يوسف لالتني ،وكنيسة مار لويس امللك
املارونية ،والكنيسة األجنليكانية في بيت العائلة
املقدسة ،وكنيسة يوحنا املعمدان األرثوذكسية
واملجلس امللي األرثوذكسي الوطني.
وقال رئيس البلدية إنه يود أن ينقل الكهنة ،رؤساء

هذه الكنائس ،التهاني بالعيد ألبناء الرعايا
واملؤمنني .وأضاف إن عيد امليالد املجيد ورأس
السنة املباركة هما فرصة مواتية إلظهار طبيعة
احلياة املشتركة في حيفا ،خاصة إزاء االحتفاالت
املتنوعة التي أقيمت في حيفا ،مثل عيد األعياد.
وأعرب عن أمنياته بأن هذه األجواء االحتفالية
احليفاوية ّ
تشكل منوذجا لتعايش أبناء كافة الدول
املجاورة والعالم أجمع.
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جلنة املالية تقرر حتويل نصف
مليارد شيكل للسلطات احمللية
العربية ضمن اخلطة 922

ملراسل «حيفا»
حولت جلنة املالية ،يوم األربعاء الفائت ،مبلغ  492مليون شيكل
ّ
للسلطات احمللية العربية ،وذلك ضمن اخلطة املالية  .922وقد
شارك في اجللسة من قبل القائمة املشتركة النائبان أحمد طيبي
وجمال زحالقة .وهذه هي الدفعة الثالثة للسلطات احمللية ،فاألولى
كانت  300مليون شيكل والثانية  650مليون شيكل .هذا عدا
عن املخصصات عن املواصالت العامة والرفاه وغيرها.
وع ّقب النائب أمين عودة رئيس القائمة املشتركة ،أنه بالشراكة
الكاملة مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات احمللية ،حققت القائمة
كبيرا ،بإقرار اخلطة االقتصادية .922
املشتركة قبل سنتني إجنازً ا ً
ومنذ ذلك الوقت وهي جتتمع شهر ًيا مع الوزارات املختلفة من
أجل العمل على تنفيذ اخلطة .وقال عودة إن الطريق للمساواة ما
زالت طويلة جدً ا ،ألن سد الفجوات املادية يقتضي دفع  64مليارد
شيكل ،كما أن اخلطة ليبرالية وتنقصها األبعاد االجتماعية ،مثل
الصحة واملتقاعدين وغيرها .وأضاف كل هذا ناهيك عن املساواة
القومية ،ولكننا بالقائمة املشتركة نص ّر على طرح كل القضايا
السياسية وبالوقت ذاته انتزاع قضايا عينية كما فعلنا باخلطة .922
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توزيع جوائز باللغة العربية عن عام  2015و 2016
ملراسل خاص
أعلن سعادة القاضي املتقاعد فارس فالح،
رئيس مجلس أمناء جوائز اإلبداع باللغة
العربية وجوائز الفن كمشروع حياة ،عن
أسماء احلاصلني على اجلوائز للعامني 2015
و ،2016وعددها ( )24جائزة )12( ،جائزة
عن كل سنة .وقد شملت اجلوائز الفئات التالية:
النثر والشعر ،الترجمة ،البحث العلمي ،أدب
األطفال ،وقد استحدثت هذه املرة جائزة األديب
الناشئ ،تشجيعا لألدباء والشعراء الناشئني.
وجائزة مشروع احلياة عن مجمل أعمال الفنانني
التي قدّ مت للمجتمع العربي ،شملت الفنون:
الفن التشكيلي ،املوسيقى ،الرقص واملسرح.
وجاءت اجلوائز على النحو التالي:
النثر -مصطفى مرار ،سميح ناطور ،عودة
بشارات ،نائلة ل ّبس.
الشعر -يحيى عطا الله ،ليليان بشارة ،سامح
خاسكية ،عبد الهادي قصقصي ،سامر خير.
الترجمة -بشارة مرجية ،نايف خوري.
البحث العلمي -ياسني كتّانة ،محمد هيبي،
قسوم ،محمد حمد ،إبراهيم طه.
كوثر ّ
أدب األطفال -عبيدة بلحة ،زهير دعيم.
األدب الناشئ -ميساء صح ،شهربان معدّ ي.
فن تشكيلي -أحمد كنعان.
مسرح -عاصم زعبي.
موسيقى -تيسير الياس.
رقص -نهاد ومعني شمشوم.
وأضاف القاضي فالح أنه تقدّ م جلائزة
األدب ّ 53
مرشحا ،وحصل عليها  20فائزا

منهم في مجال النثر والشعر وأدب األطفال
والبحث العلمي ،أما في مجال الفن باعتباره
مشروع حياة ،فقد حصل عليها أربعة فنانني.
وتبلغ قيمة اجلوائز هذه املرة 1.300.000
(مليون و 300ألف) شيكل ،عن السنتني
.2016/2015
ومضى القاضي فالح يقول إنه خالل الشهر
القادم سيعقد مجلس األمناء جلسة خاصة
لفتح باب الترشيح لنيل اجلائزة للعام .2017

ويذكر أن القاضي فالح يشغل منصب رئيس
ملجلس أمناء جائزة اإلبداع منذ عام .1994
ويتم مبوجب دستور اجلائزة منح  10جوائز في
مجال اإلبداع كل سنة وجائزتني كمشروع حياة
في الفنون .ويحق لكل مبدع أن ّ
يرشح نفسه
لهذه اجلائزة ،أما من حصل عليها فيمكنه
ترشيح نفسه م ّرة أخرى بعد مرور  7سنوات
على نيله اجلائزة أول مرة.
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التبرع بالشعر لصالح
مرضى السرطان
ملراسل «حيفا»
قدّ م الطفل مجد علي من حيفا شعره هدية ملرضى السرطان ،من أجل صنع
غطاء للرأس .وكان الطفل مجد البالغ من العمر تسع سنوات ،والطالب في
الصف الرابع في مدرسة حوار األهلية ،قد رأى صديقة له مريضة بالسرطان ،وقد
تساقط شعر رأسها نتيجة العالج الكيماوي ،وعندما سأل والدته عن السبب،
وكيف ميكن منع تساقط الشعر ،أوضحت له أنه بعد تل ّقي العالج سينمو
الشعر مرة أخرى ،ولكن في هذه األثناء يضع املريض شعرا مستعارا على رأسه
ويحصل عليه من متبرعني ،أو من احملالت اخلاصة.
فقرر مجد أنه سيطيل شعره حتى يصبح جديلة طويلة ويتبرع بها للمحتاجني
بقصه يوم أمس
للشعر .وبعد مضي ثالث سنوات بلغ شعره الطول املطلوب وقام ّ
وتقدميه للمستشفى كي يصنع منه غطاء مالئما لرأس أحد املرضى.
وقالت والدة مجد إن طفلها يتعلم في مدرسة حوار األهلية ،حيث لم يطالبه
املعلمون بقص شعره ،بل تلقى التشجيع من الهيئة التدريسية ،حتى أن بعضا
من رفاقه قرروا هم كذلك التبرع بشعورهم بعد إطالتها لصالح مرضى السرطان.

أجمل التهاني القلبية معطرة

بالفل والياسمين ومغلفة بباقات
التهاني والتبر يكات نقدمها إلى

فاتنة عفارة خوري
بمناسبة حصولها على شهادة
ماجستير بالإدارة التربو ية

قدما وإلى األمام
ً
مقدمة من عائلة عفارة وعائلة خوري
12
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بإدارة :ميشيل بشارة وأوالده

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR

أفــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع الـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــات

حيفا  -شـارع الـخوري  ،22هاتف04-8622719 :

إجمال لنشاط مستشفى االحتفال بامليالد
رمبام في العام  2017املجيد وسط ذكرى
هدم إقرث
ملراسل "حيفا"
أعلن مستشفى رمبام إجماال لنشاطه وفعالياته في العام 2017
ومن أبرز هذه املعطيات ما يلي:
ولد في املستشفى  5.046طفال ،منهم  2598ذكور و2448 -
إناث .ومعدّ ل سن معظم األمهات بلغ  30سنة .كما أجريت 1349
عملية قيصرية لألمهات الوالدات.
املتوجهني إلى غرفة الصدمات أو الهلع بلغ  96.341شخصا،
عدد
ّ
والذين تلقوا العناية في غرف الطوارئ  138.103شخصا.
وحدة املسح اإلشعاعي أجرت  58.828فحصا ،ما معدّ له 160
فحصا كل يوم.
أجريت عمليات القسطرة لنحو  2085و 533 -عملية جراحية في
القلب.
أجريت  27.858عملية جراحية في غرف العمليات على النحو
التالي 4989 :عملية في العظام 2.022 ،عملية جتميل1.243 ،
عملية في األعصاب 2.769 ،عملية في العيون 542 ،عملية في
الصدر 49 ،عملية زرع كلى.
 104عملية قسطرة للدماغ نتيجة جلطة دماغية.
تقدمي  40منحة أبحاث لألطباء والباحثني من الصناديق الداعمة
لألبحاث في البالد واخلارج.
زيارة  1700باحث من  73دولة في العالم.
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ملراسل «حيفا»
ترأس قدس األب سهيل فايز خوري قداس عيد امليالد
املجيد في كنيسة السيدة العذراء في إقرث ،وسط
ذكرى هدم البلدة عام  ،1951في ليلة امليالد من
تلك السنة .وقال األب سهيل في عظته إننا نحتفل
مبيالد السيد املسيح وروائح البارود والتفجير ال تزال
منتشرة في اجلو ،وآثار الهدم ال تزال حولنا .ولكننا
ال نزال نؤمن بأننا عائدون ،وال بدّ من حمل رسالة
امليالد ،باألمل واحملبة كي تدفعنا في مطالبتنا
الدائمة بالعودة ،وحتى لو مضى اجليل األول وقسم من
الثاني ،إال أن األجيال تتوارث محبة إقرث والتش ّبث
بترابها وتستمر بالتمسك بأمل العودة ،إن كان قريبا
أو بعيدا.
وكان األب سهيل قد قام بتعميد طفلني قبيل القداس،
وهما حفيده سهيل فرج خوري ،وحفيد أخيه مشيل
وسام خوري ،وسط أجواء اعتبرها اجلميع مثاال لسائر
األهالي كي ميارسوا طقوسهم الدينية في كنيسة إقرث.
ويذكر أن شباب إقرث يتواجدون في الكنيسة على
الدوام ،وقد أضاؤوا شجرة امليالد وز ّينوا الكنيسة
باألنوار وزينة امليالد ،كما أقيمت حفلة ترانيم دينية
وتراتيل ميالدية قبل ذلك ،حضرها لفيف من األهالي،
الذين شعروا بأن فرحة العيد يجب أن تكتمل على
أرض إقرث.
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املتن ّبي ّ
وثائقي في تل أبيب
تتأهل بفيلم
ّ

ملراسل «حيفا»
ُيذكر أنّ املتن ّبي هي املدرسة العرب ّية الوحيدة التي
ّ
متكن فرع اإلعالم
ّ
الريادي في املتن ّبي احليفاو ّية أن وصلت إلى النهائ ّيات مع تسع مدارس أخرى يهود ّية،
يختم هذا العام
ّ
امليالدي بإحراز هدف جديد في مجال وذلك من بني نحو مائة مدرسة شاركت في املسابقة،
التفوق والتم ّيز ،بتمثيل املدرسة في التصف ّيات قبل كما اختيرت املتن ّبي لتكون ضمن مدارس التصفية
ّ
شرف
على
أبيب،
تل
مدينة
في
املقامة
ة،
ي
النهائ
الثالث األخيرة املرشحة للفوز .ويتم ّيز فيلم املتن ّبي
ّ
من
عشر
الثواني
لطلبة
زة
ي
املتم
ة
ي
السينمائ
األعمال
الوثائقي الوحيد من بني جميع األفالم
الفيلم
بكونه
ّ
ّ
ّ
مختلف مدارس البالد ،ضمن وظائف منهاج البجروت الروائ ّية والتي وصلت للنهائ ّيات .وقد وضعت جلنة
املق ّررة لطلبة فرع اإلعالم .وشارك عدد من طالب التحكيم والتق ّييم في تل أبيب الشروط القاسية
الصف الثاني عشر؛ هيثم م ّريد ،كارال ّ
ّ
ً
رافعة بذلك سقف التو ّقعات واآلمال أمام
قط ويارا والشديدة،
حجير ،بإشراف املربي أنيس مصري ،في االحتفال األفالم املختارة للتنافس ،على أمل اإلعالن عن
اخلاص الذي أقيم بهذه املناسبة.
النتائج النهائ ّية في شهر آذار القادم.

الصحافة الفلسطينية في كندا حتتفي
َّ
بالشاعر رشدي املاضي

الصحتفة العرب ّية الفلسطين ّيةفي كندا َّ
الشاعر
َّ
خصت ّ
رشدي املاضي باهتمام بارز وملموس أثناء زيارته
ملدينة مسيساغا جار ًة لتورنتو الكند ّية ،ضيفا
على «البيت الفلسطيني» وعلى «امللتقى الثقافي
الفلسطيني» هناك...
فقد قام صاحب صحيفة «ساخر سبيل» الفنان
املسرحي املبدع األستاذ محمد هارون مبرافقة املاضي
في زيارته «للبيت الفلسطيني» وإقامته ندوة أدربية
الصديق والفنان املسرحي واألديب
خاصة مبشاركة ّ
عفيف شليوط عنوانها «ذاكرة من حيفا» جتدّ ثا
فيها عن واقع احلراك الثقافي في حيفا بني املوجود
واملنشود...
وقد محور الشاعر املاضي حديثه حول واضع
سيرة ومسيرة النساط األدبي والثقافي في فترة
اخلمسينات ثم قرأ باقة من قصائده تاله الفنان
عفيف حيث قدّ م مشهدا من مسرحيته «يوميات
عاهر سياسي» ،وقام السيد محمد هارون بتغطية

كامل تفاصيل األمسية بالكلمة والوصرة ،ثم أحرى
مقابلة خاصة مع الشاعر رشدي املاضي نشرها بعد
مغادرته كندا تناول فيها سيرته ّ
الذاتية ومسيرته
اإلبداعية خالل نصف قرن مضى...
أ ّما ندزته في «امللتقى الثقافي الفلسطيني»
فقد قام صاحب صحيفة «مشوار» الدكتور نزيه
خطاطبة بتغطيتها بصورة شاملة كما ونشر قصيدة
املاضي»لفدوى العشر املذهّبات» حيث أنّ الندوة
أقيمت احتفاء مبئوية سنديانة فلسطني ابنة جبل
النّار فدوى وشاركت فيها الدكتورة نهى العايدي...
كما قام الدكتور نزيه بنشر خبر خاص عن صدور
ديزان املاضي «الى أين تأخذ حيفا أ ّيها ال ُفلك؟».
هذا وقد خصص صاحب جريدة «الوطن» الباحث
األستاذ جمال القريوطي زاوية اتّفق أن ينشر يها كل
خاصة ّ
للشاعر رشدي املاضي...
أسبوعني قصيدة ّ
الصحف الثالث بتغطية نشاط املاضي
وتواصل ُّ
ّ
الشعري وال ّثقافي في البالد واخلارج...

رسامة مبدعة
دنيا كركي من املتنبي ّ
خاص
من طراز ّ
ملراسل «حيفا»
استطاعت دنيا كركي؛ الطالبة املتم ّيزة واملبدعة من
ّ
الصف احلادي عشر في مدرسة املتن ّبي احليفاو ّية ،أن
مت ّثل املدرسة وتشارك في مسابقة الرسم والكاريكاتير
التكنولوجي والروبوتيكا في
«التطور
حول موضوع:
ّ
ّ
احلياة اليوم ّية» .وأقيمت هذه املسابقة بالتعاون بني
بلد ّية حيفا ووزارة الترب ّية والتعليم ،وشملت عدّ ة
مدارس من منطقة حيفا ،وكانت املتن ّبي هي املدرسة
العرب ّية الوحيدة املشاركة في هذه املسابقة.
ّ
الطلب من تطويع
وتهدف املسابقة إلى متكني
التكنولوجيا واألدوات العلم ّية ،جلعلها في خدمة
والفن،
الفن ،في عمل ّية تكامل ّية ،جتمع بني العلم
ّ
ّ
التطور والتفكير ،اآللة واإلنسانّ .
ومتكنت دنيا،
ّ
طالبة املتن ّبي من تسخير موهبتها ومخ ّيلتها في
خدمة هذا املشروع الفريد ،فرسمت لوحة ُتاكي
تطور اإلنسان وتقدّ مه ،في عالم بدأت تُسيطر عليه
ّ
التكنولوجيا واملعرفة .وقد تابع املربي أنيس مصري
أعمال الطالبة دنيا وأرشدها إلمتام رسمتها والتقدّ م
للمسابقة بجدارة واستحقاق.
وأعربت دنيا عن سعادتها بهذا اإلجناز ،وشعورها
باالنتماء للمتن ّبي العريقة التي متنح ّ
طلبها الفرص
املناسبة واملتعددة لتطوير مواهبهم املختلفة،
واحتضان هذه املواهب ورعايتها بأمانة ومح ّبة.
وأقامت بلد ّية حيفا ً
حفل تكرمي ًّيا بافتتاح املعرض
ّ
الطلب ورسوماتهم،
الذي عرضت فيه لوحات
املشاركة في املسابقة.
16
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تنظيم احتفال بامليالد لسيدات حيفاويات

ملراسل «حيفا»
شاركت العديد من النساء احليفاويات في
احتفال مميز مبناسبة األعياد املجيدة .ونظمت هذا
االحتفال وسط أجواء احتفالية مميزة ،الناشطة
االجتماعية ريتا جليانوس توما وأميرة أبو
عباس.
وتخلل االحتفال الذي جمع النساء من مختلف
الديانات في حيفا ،فقرات غنائية مع ال dj
الياس أشقر وراني سمعان وجورج ساحوري
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ومروان دكور.
وألقت الناشطة االجتماعية ريتا جليانوس توما
كلمة ترحيبية بالنساء املتواجدات ،متمنية لهن
عيد ميالد مجيد ،ورأس سنة مباركة .وأضافت
ّ
تشكل حافزا
إن أماني احملبة واخلير والسالم
قويا لإلنسان في حياته ،ودافعا له كي يصنع
اخلير مع غيره .ثم وزعت الهدايا من بابا نويل
على النساء ،وقمن بأداء األغاني واألناشيد
امليالدية املالئمة.
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أمسية خيرية جلمعية «يدا بيد» ملدارس ثنائية اللغة

ملراسل «حيفا»
استضافت مدينة حيفا األسبوع املاضي أمسية
التبرعات االحتفالية جلمع ّية «يدً ا بيد» املُشرفة على
مشروع إقامة وإدارة املدارس ثنائ ّية اللغة املشتركة
للعرب واليهود في أنحاء البالد .وقد شارك في
األمسية عشرات املتب ّرعني وأعضاء املجتمعات
احمللية للجمع ّية ،ضمن احتفاالت عيد امليالد
واحلانوكا.
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حتدّ ث في األمسية االحتفالية عدد من الشخصيات،
حيث سرد كل منهم قصته الشخص ّية املتعلقة بجمع ّية
«يدً ا بيد» ،من خالل التركيز على إحدى القيم
التي مت ّثل املدارس الثنائ ّية اللغة :كرامة اإلنسان،
التضامن ،التعليم ،السالم ،املساواة ،املجتمع،
احل ّرية والصداقة .وقد حظيت كل قيمة بزينة مالئمة،
التي ز ّينت ك ّلها شجرة عيد امليالد في املطعم .كان
أول املتحدثني احملامي جواد بولس ،الرئيس املشارك

ملجلس إدارة اجلمع ّية ،ثم كانت الكلمة لداني إلعزار،
املدير العام اجلديد ،الذي قال« :أشعر بالكثير من
االنفعال في هذه األجواء هنا .أبدأ وظيفتي في «يدً ا
بيد» مع خبرة سابقة في مجالَي اإلدارة والتعليم ،مبا
فيها جتربتي في برنامج من الينابيع ،وهو برنامج
للحياة املشتركة يستند على التعلم املشترك لنصوص
من الثقافات الثالث ،اإلسالم ،اليهودية واملسيحية،
وهو يشبه برنامج مدرسة /بيت مدراش جلمع ّية «يدً ا
بيد».
تعمل «يدً ا بيد» في قضايا احلياة املشتركة ،وهي من
اإلسرائيلي ،وعلى النحو األكثر
أهم قضايا املجتمع
ّ
عم ًقا وجد ّية وشمول ّية ،وسوف نواصل العمل على هذه
القضية ،وسنواصل النمو وقيادة الكثيرين معنا في
السنوات القريبة».
أما شولي ديختر ،املدير العام السابق ،فقال« :أود أن
أشكر جميع من جاء إلى حفل احلانوكا والكريسماس،
والشكر اخلاص جلميع املتب ّرعني ،الذين يساهمون
بوقتهم وجهودهم وأموالهم في أهم مشروع قائم اليوم
بنظري ،مشروع بناء شبكة تربوية مجتمعية للحياة
املشتركة لليهود والعرب .لقد اخترت التركيز هذا
املساء على قيمة املساواة.
منذ طفولتي في الكيبوتس وحتى اليوم ،وأنا أختبر
على جلدي عدم املساواة ،ولكن من اجلانب املريح،
من جانب أصحاب االمتيازات .موضوع عدم املساواة
ينبغي أن يقلق كل فرد منا طوال الوقت .كما ال
ينبغي أن نغفل عن سيطرة الدولة العسكرية على حياة
ماليني الفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
فاملساواة بني اليهود والفلسطينيني في الدولة وعلى
جميع جوانبها ،هي أمر ضروري حلياتنا هنا في البالد،
مثل أهمية الهواء للتنفس وأهمية املاء للعطش في
الصحراء .لذلك لن نتوقف للحظة بغية حتقيق ذلك.
واليوم ،فإن رمزية املساواة تنتقل من شموع احلانوكا
إلى شجرة عيد امليالد ،وبعد نصف عام ،وكجزء من
تقومينا السنوي متعدد الثقافات ،سوف تنتقل إلى
هالل شهر رمضان ،ليتكرر األمر في كل عام في دائرة
التقومي السنوي متعدد الثقافات لدينا في اجلمع ّية.
هذه األمسية املثيرة هي فرصة بالنسبة لي لوداع
«يدً ا بيد» .لكنني على يقني بأنني سأواصل القدوم
لالستمتاع بالبنى التحتية للحياة املشتركة التي
معا ،واملشاركة بتوسيعها».
ش ّيدناها ً
وعلى مدار األمسية واصل أعضاء املجتمعات
احمللية للجمع ّية مبشاركة اجلميع قصصهم الشخص ّية،

وبضمنهم آية أبو صالح ،خريجة مدرسة اجلليل ثنائية
اللغة بالقرب من سخنني ،إذ قالت« :تع ّلمت كيف
أكون مم ّيزة ..وكيف أكون سعيدة مبا لدي ،وأن أدرك
أن كل إنسان ميلك في داخله ثراء ال نهائيا ،وإن كل
إنسان عالم كامل بحد ذاته ،وأن لكل مكانته ،وطريقة
جمالية داخلية ذاتية ميلكها .لقد تربيت على أن آية
متم ّيزة بالضبط مثل يوڤال ،ومثل إياله ومثل روان.
تربيت على اإلميان بنفسي وأن الطريق أمامي هناك،
وليس على سوى اإلميان بذلك».
وقد تأسست جمع ّية «يدً ا بيد» عام  1997وهي تعمل
اليوم في ستة محاور :القدس ،وادي عارة (كفر قرع)،
حيفا ،اجلليل (كيبوتس إشبال بالقرب من سخنني)،
منطقة املثلث اجلنوبي ويافا.
يتعلم في املدارس ثنائية اللغة األطفال العرب واليهود
سوية ،في صفوف متساوية من ناحية العدد ،مبا
يعني عدم وجود «أقلية» في املدارس ،بل مجموعتني
متساويتني.
تعمل في كل صف معلمتان ،عربية ويهودية ،وكل
واحدة تع ّلم التالميذ وتتحدّ ث معهم بلغتها األم.
وعالوة على تع ّلم اللغة ،فإن املنهاج التعليمي مينح
مكانة متساوية لتع ّلم الثقافة العربية وتع ّلم السرد
التاريخي الفلسطيني.
إلى جانب كل مدرسة جند مجتمعا ً
نشطا من أهالي
الطالب وغيرهم ،ومن النشطاء من يدعمون احلياة
املشتركة ،وهم منخرطون في النشاطات العامة
ويساهمون في تطوير الفكرة.
يلتقي أعضاء هذه املجتمعات احمللية في إطار
متنوعة ،مثل الرحالت ولقاءات
نشاطات مشتركة
ّ
احلوار العربي اليهودي ،ولقاءات برنامج «مدرسة/
معا نصوصا ثقافية
بيت مدراش» ،حيث يتعلمون ً
باللغتني ومن الثقافتني.
حول فكرة املجتمعات احمللية يقول محمد مرزوق ،مدير
الدائرة اجلماهير ّية في مؤسسة «يدً ا بيد»« :الفكرة
بسيطة جدً ا ،فنحن نؤمن أنه من غير املنصف وغير
الصحيح إلقاء كامل مسؤولية احلياة املشتركة على
أكتاف التالميذ فقط .وال يكفي أن يرسل األهالي
أوالدهم إلى مدرسة مشتركة للعرب واليهود ،وعليهم
أن يشاركوا هم ً
أيضا وينخرطوا في املجتمع املشترك
الذين يبنونه ألوالدهم .ونحن فخورون بشكل خاص
باملجتمع احمللي في حيفا على سبيل املثال ،الذي
ّ
يشكل القوة احمل ّركة إلقامة الروضات ثنائية اللغة
فيها ،ومساهمته في منوها إلى مدرسة بلدية».
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طالب مار يوحنا يختتمون الفصل الدراسي األول
ببرامج فنية رياضية

ملراسل «حيفا»
مع انتهاء الفصل الدراسي األول ،اختتم طالب مدرسة مار
يوحنا اإلجنيلي ببرامج فنّية رياضية متنوعة ،حيث شارك طالب
السادس واملرحلة اإلعدادية بحفلة غنائية راقصة في قاعة اجلليل
في تل حنان.
بينما شارك طالب املرحلة اإلعدادية بعدها في يوم رياضي حتت
إشراف أستاذ التربية البدنية داهود أشقر ،في القاعة الرياضية
ملدرسة املتنبي .وذلك بعد إجراء عدة لقاءات بني إدارتي املدرستني
من أجل التعاون والتنسيق على الصعيدين التربوي والتعليمي.
توجه جزيل الشكر
ومدرسة مار يوحنا بإدارتها وهيئتها التربوية ّ
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إلدارة مدرسة املتنبي على روح التعاون البناء.
وقدّ م طالب املرحلة االبتدائية األولى من الصف األول حتى الثالث
مواهبهم املتعددة ،ضمن يوم املواهب الذي أشرفت عليه معلمة
املوسيقى املربية إيلني جنار ،إلى جانب برامج ترفيهية وأخرى
رياضية لبقية الصفوف في ذات اليوم.
يشار إلى أن الطالب كانوا قد حصلوا يوم اجلمعة املاضي على
شهادات التحصيل والسلوك الفصلية ،والتي أصدرت بح ّلة
جديدة في إطار منظومة متابعة التحصيل والسلوك واملتابعات
اليومية والتواصل مع األهل -منظومة «اليف توب».

حملة ّ
«فكر بغيرك» مبناسبة األعياد

ملراسل «حيفا»
قام األسبوع املاضي حوالي  25من شبيبة املركزين اجلماهيريني شالفا وع ّباس
بحملة ّ
"فكر بغيرك" التي تهدف إلى العطاء والتبرع من أجل العائالت
احملتاجة لتنعم هي أيضا بفرحة العيد .وكان فريق احلملة قد تواجد في شبكة
«ماي ماركت» على مدار  4أيام متتالية ،ووزع املنشورات على الزبائن ،التي
ح ّثتهم على شراء منتجات غذائية والتبرع بها للعائالت احملتاجة في حيفا.
كما قام فريق ّ
«فكر بغيرك» ،إضافة إلى جمع املواد الغذائية ،مبرافقة الزبائن
ومساعدتهم على حمل املشتريات .حيث القى هذا املشروع جناحا ونال إعجاب
الزبائن الذين تعاونوا مع فريق املشروع وساهموا بشراء املنتجات بسخاء.
وجنح أفراد الفريق بجمع ما يقارب  55صندوقا من املواد الغذائية األساسية
التي حتتاجها العائلة في كل بيت .وتو ّلت مؤسسة بيت النعمة مسؤولية توزيع
الطرود الغذائية .
حم ــاد أب ــو ظ ــام ،عل ــى
ـماح
ـ
وس
ـوض
ـ
ع
ـن
ـ
عري
ـروع
ـ
املش
وأك ــدّ ت مركزّت ــا
ّ
ض ــرورة تكثي ــف املش ــاريع اخليري ــة اجلماهيري ــة ،الت ــي تس ــاهم بتذوي ــت قي ــم
ـــوع مـــع القيـــم واألثـــر
العطـــاء والتآخـــي والشـــعور باآلخـــر ،وأهميـــة التط ّ
اإليجابـــي.
منوهً ا إلى
وأثنى مدير مركز شالفا وديع شحادة على هذا العمل اإلنسانيّ ،
أهمية التطوع وأثره على املجتمع .وأشار بسام ريناوي مدير املركز اجلماهيري
ع ّباس إلى أن هذه احلملة واحدة من سلسلة مشاريع جماهيرية معدّ ة للمجتمع
العربي احليفاوي سيتم تنفيذها.
وشكر املديران كل
شركاء احلملة الذين
مدّوا يد العون
إلجناح هذا املشروع
اإلنساني ،وأعضاء
املراكز اجلماهيرية
شالفا وعباس،
ومؤسسة بيت النعمة
وفريق الطالب من املدارس الثانوية املختلفة ،وشبكة "ماي ماركت" التي
بكمية من املواد الغذائية للعائالت احملتاجة أيضا.
تب ّرعت ّ
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ن تكون طالبا يف الثانويات
أ
يف حيفا
لسبل للنجاح
كل ا
علوم
روبوتيكا
بيوتكنولوجيا
إلكترونيكا،

رياضيات

حاسوب

سينما

فنون
اتصال

محاماة

طب

مجتمع وأدب

مسرح

لغات

ّ
هامة عن المدارس
كلمات
الثانوية التجريبية عيروني أ

ثانوية سداسية السنين حوغيم

بيت دافئ ذو جودة للطالب
الطب ،القانون،
الراغبين بدراسة
ّ
البيوتكنولوجيا ،إلكترونيكا ،إعالم،
موارد بشرية .التركيز على أفق
أكاديمي وتربية اجتماعية ،حديثة
وها ّمة.

تركز ثانوية حوغيم على رعاية
التميز والتوجيه األكاديمي ،منح القيم
ّ
والمهارات الحياتية للقرن ،21 -تنمية
المواهب االجتماعية ،التربية للتطوع
المجتمعي ،رعاية وتوعية بيئية،
تربية لمحبة البالد ورعاية الهوية
اليهودية واإلسرائيلية.

الثانوية سداسية السنين
عيروني ج׳

ثانوية أليانس – كل
إسرائيل أصدقاء

مسارات متنوعة من النمو البشري،
منح مؤهالت اجتماعية ومهارات
تعليمية :مشروع «حلم» للطالب
المتفوقين« ،التوجيه للتخنيون»
تعلّم األبحاث ،هندسة البرمجيات
وصف القيادة.
ّ

ح

توجه
مدرسة سداسية السنين التي ّ
للتفكير اإلبداعي واألصيل ،إبداء
المسؤولية الذاتية والجماعية معا،
تنمية التفكير النقدي ،وتخزين
المصادر العلمية ألجل اكتساب
المعرفة المشتركة وعرضها.

المرحلة اإلعدادية
نعوريم ليؤبيك

المدى التعليمي –
الثانوية البلدية هـ.

أنواع المساقات المميزة :دراسة
مواضيع العلوم االجتماعية واألدبية
بعناقيد بحثية ،مجاالت التعليم
العصرية ،برامج للعناية بالمواهب
السلوكية ،القيادية والتطوعية،
دروس إثراء ،صف رياضة ،صف
موهوبين ،صفوف إعالم وأنواع
البرامج الدولية.

مرحلة إعدادية في جو بيتي ،برامج
وتميز ،إثراء وأبحاث علمية،
قيادة
ّ
طموح علمي – تكنولوجي ،برامج
مميزة بالرياضيات ،التربية للتداخل
ّ
والتطوع ،ومساقات فنية ،مسرح
ّ
وسينما.

الحرم التعليمي – الثانوية
البلدية الشاملة ،كريات حاييم
التميز في
وتنمي
ّ
تعنى الثانوية ّ
أوساط الطالب في كافة المجاالت.
تقيم المدرسة برامج إثرائية متعددة:
التميز بالرياضيات
تقود إلى التخنيون،
ّ
والعلوم ،الربوتويكا ،العمل االجتماعي
القيمي وغيرها.

المدرسة العلمية التكنولوجية
بسمات

ثانوية سداسية السنين للمنطقة.
دفيئة للشباب المطلّع ،إبداع ومبادرة،
تهتم بالمواضيع العلمية المكثفة إلى
جانب الدراسات التكنولوجية ،مساقات
مميزة :تعلم اللغة الصينية ومبادرات
تجارية ،تخطيط محوسب وطباعة
ثالثية األبعاد ،ربوتيكا ،إلكترونيكا،
الحماية من القرصنة ،نانو كيمياء
وغيرها.

رعوت للفنون

مدرسة سداسية السنين للمنطقة،
مهيأة للطالب المبدعين ،الطامحين
لتنمية مواهبهم الفنية ،إزاء المواضيع
النظرية .المساقات في المرحلة
اإلعدادية :موسيقى ،فنون تشكيلية،
مسرح ،رقصن .يمكن دراسة مواضيع
أخرى في مساق التصميم المرئي،
التصوير وتصميم أزياء.

التسجيل للمدارس فوق الثانوية والصفوف للمنطقة

السنة الدراسية 2019 – 2018

الطالب الذين يرتقون للصف السابع ،يمكنكم التسجيل للمدرسة فوق االبتدائية
في منطقة سكناكم أو التقدّم لالمتحانات في المنطقة التي في مدارس المدينة.
األيام المفتوحة

هيا لتأخذوا انطباعا من المدارس ،من البرامج التعليمية المميزة ومن طواقم التدريس

مواعيد امتحانات المالءمة للصفوف في المنطقة:

الثانوية ك .حاييم

رعوت للفنون

عيروني أ

حوجيم

الخميس  04.01.18الساعة  18:30في
مركز هبايس في الثانوية

الثالثاء  20:00 – 15:30 ،9.1.18في اإلعدادية

صف الطب وصف القانون:
 ،1.2.18التحضير لالمتحانات:
29-30.1.18

الصف المك ّثف07.02.18 :

الثالثاء 19:00 – 17:30 ،9.1.18

عيروني ج.

إعدادية ليؤبيك

الصفوف العلمية،05.02.18 :
التفاصيل عن التحضير
لالمتحانات في موقع المدرسة

حوجيم
األربعاء 19:00 – 17:00 ،3.1.18

عيروني أ.
االثنين 19:30 – 16:30 ،8.1.18

عيروني ج.
األحد 21:00 – 19:00 ،7.1.18

عيروني هـ.
الخميس 20:00 – 18:00 ،4.1.18

أليانس

الخميس 16:00 / 11.1.18

بسمات العلمية التكنولوجية
االثنين  19:00 – 17:00 ،15.1.18في المركز
التكنولوجي

أليانس
م.ت .ت -قيادة ،إعالم ،اتصال:
06.02.18
إعدادية ليؤبيك
التميز بالعلوم والتكنولوجيا28.01.18 :
ّ

عيروني هـ.

بسمات

الصف الثانوي،02.02.18 :
أمسية توضيحية،27.12.17 :
دورة التحضير،29-30.01.18 :
01.02.18

العلمي التكنولوجي12.02.18 :

يتم التسجيل ابتداء من الخميس  11.1.2018حتى الخميس 25.1.2018

رعوت للفنون
موسيقى ،رقص ،مسرح ،فنون
تشكيلية13-14.02.18 :

في موقع بلدية حيفا  www.haifa.muni.ilمركز استعالمات في فترة التسجيل ،أيام األحد – الخميس في الساعات 1-700-507-002 : 15:00 – 08:00
ينبغي التأكد من ساعات امتحانات التصنيف ودورات التحضير من المدرسة

مسار في أزقة وادي النسناس،
بني احلاضر والذاكرة

حيفا في ناعورة الزمان
()20
ٌ
ٌ
بيوت وناس
حارات
روضة غنايم مص ّورة باحثة وكاتبة
التوثيقي – حيفا
يف املجال
ّ

سائح يسلط الكامريا عىل إمرأة عجوز تجلس يف ساحة بيتها( 2011 ،تصويري).

مع نهاية عام  2017أكون قد قدمت للق ّراء األعزاء
عشرين مقا ًال في زاويتي األسبوعية
«حيفا في ناعورة الز ّمان ،حارات،بيوت وناس» ،وفي
التوثيقي في
هذه املقاالت تط ّرقت ووصفت مشواري
ّ
حارات حيفا .وأطلعت الق ّراء على قصص من املوروث
االجتماعي والثقافي للمدينة ،وذلك من خالل وصف
املكان وحياة الناس بصورة قصصية توثيق ّية ،لكي
نتعرف على جتاربهم ومساهمتهم في بناء املجتمع
قصص التاريخ.
التي قلما حتدثنا عنها عندما نسرد ّ
فارتأيت في مقالتي األخيرة لهذه السنة أن أكتب عن
الشخصية مع وادي النسناس.
جتربتي
ّ
العيد
ً
عامة يوم االجتماع والوحدة بني الناس
يعتبر العيد

روضة تعتيل حج ًرا عاليا جانب درج ريشفون ،عرض «شو العالقة»
 2014تصوير :نيفا بن عامي.
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ويع ّبرعن سرور وفرح ،هو ما يعود على الناس كل
عام وجمع كلمة عيد أعيادُ .يحتفل في العيد بذكرى
عزيزة أو دين ّية أو تاريخ ّية .العيد عند جزء من الناس
هو بهجة قيد االنتظار واشتياق للفرح .والعيد يعني
ً
للجميع،وخاصة لألطفال :مالبس جديدة ،حلوى،
نزهات ،هدايا وأمور أخرى محببة عندهم .أما العيد
الذي أو ّد التحدث عنه في هذا املقال هو مهرجان
«عيد األعياد» :فهو تقليد سنوي في حيفا منذ
أربعة وعشرين عاما.ويجري في حي وادي النسناس.
ويستقطب هذا املهرجان عشرات اآلالف من الزوار من
مختلف أنحاء البالد.
يرمز هذا املهرجان ويؤكد على احلياة املشتركة والتآخي
والتآلف بني مختلف سكان حيفا ،وهذه هي شعارات

سلة البطاقات ،عرض»شو العالقة»  ، 2014تصوير :نيفا بن عامي

كبيرة ورنانة .نعم شعارات تخفي وراءها حقائق
مخيفة.
وقد نصبت هذه الشعارات والرموز لثالثة أديان،
املسيحية واليهودية واإلسالمية ،على أحد جدران
مباني «بيت الكرمة» الذي ينظم هذا املهرجان بالتعاون
مع بلدية حيفا .ونرى الرموز ً
أيضا منصوبة في أحد
ميادين «جادة بن غوريون» التي كانت تسمى سابقاً
«جادة الكرمل» .وهذه الشعارات والرموز التي تنادي
«بالتعايش» ،ال ّ
متت للواقع بأي صلة عدا حقيقة
واحدة وهي أن حيفا يقطنها ناس من مختلف األديان.
في الواقع السكان العرب في حيفا يعانون من التمييز
ً
حتديدا يعاني من هذا التميز
املمنهج .ووادي النسناس
املجاالت.احلي يواجه االندثار .أال يحق أن
في جميع
ّ

أشخاص يشاهدون عرض «شو العالقة» ، 2014 ،تصوير( :ميخائيل توما)

ترمم البلدية مباني وادي النسناس وأن حتافظ على
هذه البنايات التاريخية التي بنيت من حجارة صخر
جبل الكرمل ،وعمرعدد من هذه البنايات جتاوز املائة
عام ،فالبيوت جبلت كما جبل اإلنسان من ذات الطينة
والطبيعة.
إلى متى سيبقى حي وادي النسناس «فرجة
للناس»؟ويحولون بؤس الناس إلى «متحف عربي»
فيه جميع األلوان من احللويات املأكوالت واألغراض!
احلي العريق خرج األدباء والشعراء
من رحم هذا
ّ
والفنانون الفلسطينيون ،وعاش الناس في املدينة فيما
مضى مع ًا دون متييز بني األديان.
إغتيال روح املدينة
اغتالوا روح مدينة حيفا في عام  1948وذلك قبل
النكبة ،كانت حيفا مدينة جتمع خليطا من السكان
واأللوان البشرية .ولألسف اتبعوا سياسة «ف ّرق
تسد» بني الناس ،بالتوازي مع دمار معاملها الثقافية
ضمت اإلنسان واحلجر مع ًا .ولألسف
والتاريخية التي ّ
ً
وخاصة تاريخها
سياسة التهميش لتاريخ حيفا،
حي وادي
العربي ،مستمر حتى يومنا هذا.فمث ًال ّ
ّ
الصليب لم يبق منه سوى بقايا أطالل و ّ
مت تهويده،
ّ
احملطة الذي ينتظر تخطيط املخطط لتحويله
وحي
ّ
حي وادي النسناس
ملركز سياحي يقطنه األغنياء ،وأما ّ
فهو أحد األحياء القليلة في حيفا التي يحافظ على
العربي.
النمط العمراني واحلياتي
ّ
تطورت بشكل سريع على
صغيرة،
وكانت حيفا قرية
ّ
مدى القرن التاسع عشر ،لتصبح مدينة مركزية تربط
العربي.عن طريق ّ
سكة حديد
مابني أوروبا والعالم
ّ
«احلجاز» وامليناء.واستثمرت أمواال عرب ّية في تطوير
املدينة من ناحية سياحية وجتارية وصناع ّية مثل عائلة
قرمان ،البوتاجي واخل ّياط وغيرهم .كانت حيفا ً
أيضا
قبل النكبة غنية جدا في النتاج الثقافي ،كان يصدر
فيها ما يقرب من ثالثني صحيفة ومج ّلة عربية،
ومكتبات عامة تكدّ ست فيها الكتب واملجالت القادمة
من كل أنحاء العالم العربي .وكان يؤمها أهل الفن
من مختلف الدول العربية ،وقد أحيوا فيها حفالت من
العربي ،وكذلك
مطربني ومطربات من العالم
ّ
عرض على خشبة مسارحها مسرحيات لكبار
الجم عة  29كانون األول 2017
ُ

بني الحارض والذاكرة« ،شو العالقة» ،2014 ،تصوير :نيفا بن عامي

تعج بدور
املخرجني واملمثلني العرب.وكانت املدينة
ّ
السينما ،كما انتشرت فيها املقاهي.
مشوار يف ُمخيلتي
في أحد األيام ،قبل سنوات عديدة عندما زرت
حي وادي النسناس.وبعد هبوطي من درج الوادي
وقصص ألشخاص عاشوا هنا في
استوقفني صوت ّ
قصص وذكر ّيات ،وعندما كنت
املاضي ،بقيت منهم ّ
أسير بني البيوت التي ه ُّجر منها ُسكانها .بدأت
أحتدّ ث في ُمخيلتي مع هؤالء الناس الغائبني عن
املكان واحلاضرين في ذاكرتنا .وذاكرة أحد هؤالء
الناس محفورة اسماؤهم على مداخل البيوت..بعد
مروري من جانب بيت الشاعر حسن البحيري أصغيت
بداخلي لقصته الصعبة ،التي حتداها في غزارة أدبه،
وتذ ّكرت أشعاره التي وصف فيها ح ّبه حليفا .وتقدّ مت
في مسيرتي حيث وصلت بيت املناضل داوود تركي
(أبو عايدة) فأصغيت من خالل حجر البيت لقصة
نضاله،محاكمته في عام  1973بتهمة محاولة
إقامة تنظيم كفاحي س ّري يهودي عربي .وبعد ذلك
أكملت مسيرتي إلى فرن أبو أنطون النجار ،وليس
ً
بعيدا عنه دعاني الشاعر أحمد دحبور إلى ش ّقته
قصص أ ّمه أمينة
خلف الفرن لنشرب الشاي ،وسرد لي ّ
عن حيفا ،وعن بحر حيفا الذي كانت جتلبه خصيصا
له وتنشره في املخيم ،وفي الليل تقفل أمه البحر،
وترسله في «احلنطور» إلى حيفا ،وعن جبل الكرمل
الذي كان ميشي كل سنة سبعة أمتار .كان حديث ًا
شائ ًقا لم أرده أن ينتهي .استأذنت وأكملت مشواري،
وإذ بالشاعر الثوري واملقاوم ضد الظلم نوح إبراهيم،
ً
عائدا إلى بيته ،فس ّلمت عليه وتبادلت أطراف
متوجهً ا
احلديث معه عن أبطال سجن عكا ،عن الثورة عام
 .1936وأكملت مسيرتي اخليال ّية ورأيت األطفال
يحملون على رؤوسهم اخلبز والكعك متجهني إلى
فرن أبو محمد .والتفت جانب ًا حيث مطبعة «االحتاد»
املقابلة للفرن ،وهناك حملت املناضل عودة األشهب،
فدخلت ألس ّلم عليه ،بعد حديث مثير معه الحظت
يعج بالناس لطباعة اجلريدة .بعد ذلك
أن املكان كان ّ
نزلت إلى شارع ماريوحنا،إلى مكتب إميل حبيبي
فبعد أن استقبلني ،بدأ يبوح لي ويخبرني عن بديعة
وأم نعيم ،عن زنوبيا النور ّية احلسناء وما فعلته في
حيفا .كل هذه األحاديث الشائقة جعلتني أتعطش إلى
سماع املزيد .فعدت إلى شارع الوادي ألرتوي من بئر
الذكريات مبالمح مضخة ماء احلاج حسن بكير.
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ماذا لو يعود الز ّمان
وقفت في الوادي ساكتة ومتأملة في ما لو ..لو
استطاع الالجئ أن يرجع إلى بيته ،لو استطاعت األم
ترك البحر في مكانه ليسبح به أوالدها متى شاؤوا ،لو
استطاع الكاتب أن ينهي قصته ،ولواستطاع احل ّيفاوي
محملة
أن يحيي تراثه الثمني؟ فخرجت من الوادي ّ
بالقصص الكثيرة التي حتكي تاريخ وذاكرة الشعب
العربي الفلسطيني الذي أقتلع وطرد من وطنه.
عرض شو العالقة
هذا املنتوج واملخزون الثقافي ال يظهر في مهرجان
«عيد األعياد».ما يظهرونه هو نوع واحد من تراثنا
العريق الذي يتع ّلق باملأكوالت فقط ،حيث نرى في
هذا اليوم أفواه الزائرين وهم يلوكون مختلف األطعمة
العربية ،وكأنهم يتذوقون بها نشوة «التعايش»
للحظات ،خاصة من اليهود .وكأن حضارة العرب
تنحصر باألطعمة فقط .وهذا يك ّرس الصورة النمط ّية
املوجودة في عقل اليهودي.
2014
في نهاية عام  2014ق ّررت بشكل فردي ومبادرة
شخصية مني بدون أي دعم مادي أن أع ّبر عن
استيائي من فكرة هذا املهرجان الذي الميثلني والميثل
املوروث الثقافي الفلسطيني ملدينتي حيفا .فقمت
بعمل عرض« ،برفورمينس» بعنوان «شو العالقة»
أي ما عالقة ما يحدث في هذا املهرجان وبني تاريخ
وحضارة سكان وادي النسناس.
وصف العرض
وقفت في مدخل احلي في بداية شارع الوادي من زاوية
شارع اخلوري ،اعتليت حجرا عاليا ،بلباس أسود،
عليه سبع قطع ورقية ،حتوي تساؤالتي باللغتني
العربية والعبرية ،وهي :عيد األعياد م ّرة في نهاية
السنة،شو مع بقية أيام السنة؟ ماذا تعرفون عن تاريخ
وتراث الواد غير
«احلمص والفالفل»؟ هل تعرفون
ّ
مث ًال :نوح إبراهيم ،حسن البحيري ،أحمد دحبور..
ألخ؟ عمارات الوادي التي أرقامها ،52 ،38 ،43
 .. ،26ألخ ماذا تعني لكم أو ماذا تعرفون عنها؟
إلى جانب التساؤالت َ ّ
حضرت بطاقات شرحت فيها
عن تاريخ الواد ،ونبذة عن شخصيات فلسطينية
احلي .وضعت هذه البطاقات في
عاشت وعملت في ً
س ّلة تواجدت بجانبي ،وبطاقات السلة هي رمز للغذاء
الروحاني الذي أردت أن أطعمه للمارين .أحيانا
يدي.
حملت السلة بني ّ

جولة بني الناس مع سلة البطاقات« ،شو العالقة» ،2014 ،تصوير :ميخائيل توما

تفاعل الناس
واهتموا،
ثمة ناس م ّروا ،تطلعواومضوا .وآخرون وقفوا
ّ
سألوني وحاوروني .وغيرهم أخذوا بطاقات وذهبوا
يبحثون عن البيوت ليتعرفوا على مواقعها .ومنهم
من أثرت لديهم تساؤالت أخرى ،فمث ًال من حوارات
الناس كانت إحدى املقوالت األكثر ترديدا هي« :معك
حق في طرح األسئلة ،ال نعرف عن الوادي وال نعرف
أي شيء سوى املأكوالت .كان امللفت للنظر ،أن عدم
املعرفة لم تنحصر فقط على الزائرين اليهود ،وإمنا
أيضا على العرب ،وقالوا نحن محرجني لعدم معرفة
تاريخنا .وهذا كان لألسف ينطبق على قسم من سكان
الوادي.
مشهد حليمة
إحدى الصور املع ّبرة النتقادي لفحوى املهرجان هي
صورة التقطتها في كاميراتي ،والصورة تظهر املشهد
التالي :سائح يس ّلط الكاميرا على امرأة عجوزّ ،
تطل
من الشرفة على اجلمهورالذي ميتد في الشارع أمام
جزء مما يحدث حولها .آملني
بيتها .وكأنها ليست ً
منظرها حيث أصبحت «فرجة للناس».وهذه الصورة
التقطتها عندما زرت هذه املرأة املسنّة حليمة لتوثيق
قصتها.
يوم حصار
نظرا
الوادي.
ألهالي
أيضا
الضيق
يسبب
واملهرجان
ّ
ً
للحواجز التي تنصب في هذا املهرجان في الوادي،
ويضطر سكانه وزواره في أيام السبت ،إلى اخلضوع
للتفتيش عند عبور احلواجز ،وحتيي هذه اإلجراءات
في نفوس أهل احلي ذكريات قدمية وأليمة من أيام
احلكم العسكري البغيض ،ولهذا فإن السؤال املطروح
ال يكمن في «التعايش» ألن التعايش على رقعة
هذه األرض قائم ،بل كيف نتعايش؟ وهل نستطيع
أن «نتعايش» ..ويكمن أيض ًا بأبسط حقوق احلياة
املهضومة التي لم نحصل عليها بعد؟
وهل مت تقييم هذا «العيد» ومدى تأثيره على كيفية
«التعايش» بني العرب واليهود في حيفا؟
بحسب رأيي «عيد األعياد» ال يستطيع صنع
«التعايش» ألنه عيد مفتعل ،هدفه تبييض وجه
املدينة أمام العالم لتحقيق املكاسب واألموال الوفيرة
من وراء الناس.
الحاجز
يضاف إلى هذا فإن عملية التفتيش وإبراز الهوية
شيء مقيت جدا .وقد طلبوا من أحد الشباب ،وهو
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من سكان وادي النسناس إبراز هويته ،وألنها لم تكن
بحوزته منع من الدخول ،ومن الطبيعي أن مثل هذه
اإلجراءات تعود باألذى النفسي على املواطنني ،ناهيك
عن اإلزعاج واألصوات العالية التي تقلق اجلميع.
عربت برصخة احتجاج ّية فكريّة
في بحثي امليداني طرحت سؤا ًال على مجموعة من
الزائرين لوادي النسناس في هذا اليوم عن سبب
مجيئهم ،وكانت إجابتهم بأنهم يأتون ليستشعروا
ً
بعيدا
أجواء عيد امليالد في حيفا ،بد ًال من السفر
إلى الدول األوروبية .وأجاب أحدهم بأنه يأتي ليتذوق
الطعام العربي ألنه يذ ّكره بطعام والدته املرحومة من
أصول عراقية .واضح من إجابتهم أنه مجرد «فرجة»،
ال أكثر وال أقل ،كما ب ّينت في بداية هذه السطور.
ففي النهاية ما قمت به هو صرخة احتجاجية لواقع
مؤلم وغيرعادل في املدينة ،التي حتولت بالقوة من
عرب ّية إلى عبر ّية.خرجت بجسدي ألقول للناس :الوادي
ليس أكال ،وال شربا وال زينة ّ
فقط ،الوادي فيه ناس
وقصص،تاريخ وتراث،الوادي أخرج كتّابا ،مناضالت،
ّ
ُ
همهم كان أن
شعراء وثوارا ثاروا على ظلم املتل .كل ّ
نعيش بكرامة،أح ّبوا الوطن وو ّرثونا ح ّبهم .من واجبنا
على احلفاظ على تراثنا املعماري واحلضاري في مدينة
ً
وخاصة األحياء العربية مثل وادي النسناس.
حيفا،
فك ّلي آمل في السنة القادمة تكون سنة التي نستطيع
أن نفعل للحفاظ أو إلجناح هذه املهمة .أرجو جلميعنا
سنة خير.

مرسحية « الدب» ، 1968 ،فرقة الكلية األرثوذكسية عىل مرسح
وسمية زهر عبود.
سينام متار يف حيفا .فريال خازن خشيبون ُ
إخراج أديب جهشان .من ألبوم(فريال خازن خشيبون) .

تنويه :في املقال الذي نشر في عدد يوم اجلمعة املاضي
 22.12.2017وقع خطأ ،األول في تصميم املادة
ووضع صورة ال ّ
متت للمقالة بصلة مكان صورة أخرى.
يخص املمثل وديع منصور الذي نشر
وأما اخلطأ الثاني ّ
ً
سهوا وديع نصار .وهذا اقتضى التنويه.
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ميالد املسيح ..ميالد اإلنسان اجلديد
امللكيي الكاثوليك ،حيفا)
األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى (رئيس رع ّية
ّ

إىل نفوس حزينة يف عيد امليالد.
ليس من تعزية للقلب احلزين أفضل من الكالم عن فرح ال ّر ّب .وما أحوجنا
اليوم ،نحن الغارقون في ضجيج العالم وقسوته وعنفه إلى هذا الفرح
احمليي لنفوسنا .وليكن كالم التّعزية نابع ًا من قلوبنا ا ّلتي اختبرت فرح
املسيح ،ولننقله إلى إخوة كثيرين ّ
يتألون من احلزن لفقدانهم أح ّبائهم أو
يكن كالم تعزية
الغترابهم عن أوطانهم أو الفتراقهم عن عائالتهم ..وال ْ
مصطنعة تخدّ ر احلزن وال تعاجله ،بل مشاركة حقيق ّية نحمل من خاللها قدر
اإلمكان بعض ًا من ألم اإلخوة.
ّ
إنّ ال ّر ّب يسمع أنني أبنائه وصراخهم ،ويرى مذلتهم وهوانهم ،فينزل إليهم
ليرفعهم من أرض ّ
الشقاء إلى أرض جديدة ،فيكون هو العزاء واملعزّي،
واخلالص واملخ ّلص ،واحل ّر ّية واحمل ّرر .ال يترك أبناءه تائهني في هذا العالم
فكل نفس ّ
كل حني ليمنحهم فرح احلياة .لذا ّ
ويتدخل ّ
ّ
متألة
املضطرب،
وحتن من يد ال ّر ّب ،وتتبارك ّ
تلقى اليوم ،بل اآلن ،ملسة تعزية ّ
كل نفس بنور
ّ
ً
إزهارا،
الطفل اإللهي« .ستفرح الب ّر ّية ويبتهج القفر ويزهر كالنّرجس يزهر
ً
أعطي له ،وبهاء الكرمل ّ
ويبتهج ّ
والشارون ،فيرى
ويرن طربا .مجد لبنان
َ
ّ
بشر مجد الله وبهاء ال ّر ّب إلهنا(».أشعيا .)35 :2،1
كل ٍ
وحده ال ّر ّب يفهم بعمق حزن قلوب البشر ووحده يحتمل معهم حزنهم وأملهم
ّ
ويترأف بهم ،ويعدّ لهم فرح ًا ال ينتهي وال يزول .ونحن بدورنا علينا أن
وتفهمه وحتنّنه ،ونتشارك معهم في هذا العيد
ننقل لهم بصدق مح ّبة ال ّر ّب ّ
ّ
املبارك ولو بكلمة مح ّبة أو ابتسامة رقيقة أو انحناء رحمة .فكل إنسان
على هذه األرض يستحقّ أن يحيا بفرح ألنّ مشيئة الله هي سعادة اإلنسان.
من امليالد إلى القيامة جت ّلى ال ّر ّب فرح ًا ّ
لكل شخص قابله أو رافقه ،ولم
يتوا َن عن إسعاد النّاس واحترام كرامتهم اإلنسان ّية .واليوم ّ
وكل حني وإلى
احلب املنسكب في قلوب البشر
األبد يبقى املسيح فرح احلياة وسالمها ،ونبع ّ
حتّى يحيوا فرح ًا وح ّب ًا.
إلى ّ
ومنحن من شدّ ة الوجعّ ،
هشم مالمحه
كل شخص محزون ومتعب ،متأ ّلم
ٍ
األسى واستحكمت فيه ظالل الكآبة ،ويبتعد عن العيد مبقدار اقترابه من
معتبرا أنّ ال معنى للعيد في هذه ّ
ً
الظروف القاسية نقول:
حزنه وأساه،
احلياة تستحقّ التّحدّ ي واملقاومة في سبيل هبة احلياة املمنوحة لنا من الله.
والسماء ،تتّجه أنظارنا نحو القدير
وفرحة العيد هي العالقة بني األرض ّ
وتكون عالقتنا معه متكاملة .ومن ال يشعر بالعيد هو من انقطعت عالقته
بالسماء .وبقدر ما نعيش فرحة العيد ونتواصل مع اآلخر من خاللها ،بقدر
ّ
احلقيقي.
معناه
يأخذ
العيد
يبدأ
ما
ّ
ّ
أ ّيها الطفل اإللهي الفائق العذوبة ،أرح قلوب إخوة كثيرين من احلزن
للسالم
السالمّ ،
هب كل معوز ّ
واأللم ،وأنعم عليهم بفرحك الغامر .يا رئيس ّ
طمأنينة من قلبك ّ
ّ
الطاهر وانزع من نفوس كثيرة كل قلق واضطراب .يا س ّيد
ورب األرباب ،اآلتي إلى عاملنا احلزين ،ارفعنا من أرض
السادة وملك امللوك ّ
ّ
ّ
الشقاء إلى أرضك اجلديدة .أ ّيها املسيح احلبيب ،ليفض سالمك على العالم
ّ
أجمع فيته ّيأ للقائك املجيد ويع ّيد معك العيد الذي ال ينتهي وال يزول.
يك ال تبقى وحيداً يف هذا العامل.
وسمو عامل َّي ْي ،ومهما تر ّفع إلى أعلى الدرجات
مهما بلغ االنسان من رفعة ّ
ً
ً
ً
ّ
كنوزا وأمواال ،يبقى وحيدا ما لم يعلم أنّ كل ما
واملناصب ،ومهما ا ّدخر
وصل إليه ّ
فان وإلى زوال .هذه الوحدة هي نتيجة لتع ّلقه مبا
وكل ما ميلك ٍ
ّ
مادي بحت ،وانغماسه في األنان ّية .وكلما غرق
ولسجنِ نفسه في إطار ّ
ميلك َ
بالضرورة أن ينعزل عنهمّ .
في أنان ّيته ابتعد عن النّاس وليس ّ
وإنا لشدّ ة
انهماكه مبا لديه من مال أو مواهب أو جمال ،...أو ومبا ح ّقق من جناحات
معتبرا أ ّنه ح ّققها بذاته ّ
ً
متنك ًرا ملا منحه ال ّر ّب من ّقوة وقدرة ،انشغل عنهم
الهتمامه بذاته فقط.
الوحدة قاتلة إذا ما مألت حياة اإلنسان .إ ّنها تزيد من قلقه واضطرابه
فتسيطر على حياته الوحشة والغربةَ .وهو املرتبط بأشخاص كثيرين
واملنهمك مبشاغل عدّ ة ونشاطات شتّىّ ،
يعشش في داخله فراغ كبير وكآبة
ً
ً
ال تعاجلها أ ّية عالقة .من ناحية أخرى هناك من يحيا وحيدا ظاهر ّيا لكنّه
حب وصداقة مع يسوع املسيح.
ممتلئ من احلضور اإللهي ،ومرتبط بعالقة ّ
ّ
العالقة مع الله ّتؤدي باإلنسان إلى االكتفاء واالستغناء عن كل األمور
الدّ نيو ّية مبعنى أ ّنه ميلك ّ
كل شيء ولكنّه ال يسمح لشيء أن يستعبده
أو يستحكم به« .كمجهولني ونحن معروفون ،كمائتني وها نحن نحيا،
كمؤ َّدبني ونحن غير مقتولني ،كحزانى ونحن دائم ًا فرحون ،كفقراء
ونحن نغني كثيرين ،كأنّ ال شيء لنا ونحن منلك كل شيء» 2 ( .كو:
ً
بعيدا عن ال ّر ّب ،تسلب منّا جمال
نتلهى بأمور عديدة
 .)10،9:6ونحن ّ
ْ
املمنوحي لنا من كرمه وبالتّالي
والسالم
هذا ال ّلقاء ،وحترمنا من الفرح ّ
حترمنا من التّصالح مع أنفسنا.
من اختبر العالقة مع يسوع املسيح وولج س ّرها العظيم ،فهم أنّ القيمة
احلقيق ّية لإلنسان هي حياته في املسيح .وأدرك أنّ هذه احلياة هي احلياة
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األبد ّية ا ّلتي تنمو في داخله ومتأل كيانه فيحسب ّ
كل أمر غير مهم ويحسب
أنّ القيمة الوحيدة ا ّلتي تظهر جماله ومعرفته وجناح أعماله عي النّعمة
املعطاة من املسيح« .إ ّني أحسب ّ
كل شيء أيض ّا خسارة من أجل فضل
معرفة املسيح يسوع ر ّبي ،ا ّلذي من أجله خسرت ّ
كل األشياء ،وأنا أحسبها
ّ
نفاية لكي أربح املسيح» ( فيليبي  .)8:3إنّ معرفة املسيح هي الطريق
تصور ّ
كل شيء من أجله ربح يفوق ّ
كل معرفة ،وخسارة ّ
إلى ّ
وكل
كل ّ
إمكان ّيات إنسان ّية .واخلسارة هنا ال تعني أن نحيا حياة راكدة وفاشلة،
دون عمل أو حتصيل علمي وثقافي ّ
وإنا يريد بولس ال ّرسول أن يقول لنا أنّ
احلقيقي .فالكنز والنّعمة هما يسوع املسيح فقط ،بعطاياه
ال نعتبرها كنزنا
ّ
ً
وسمو ًا .ومتى ربحنا املسيح ربحنا ّ
ِ
كل
را
ب
وك
معرفة
نزداد
وبه
نكبر وننمو،
ّ
َ
ً
ً
ً
شيء واستحالت حياتنا فرحا مستدميا ولقاء مستم ّرا مع الله ومع اآلخر
ّ
وتضمحل الغربة.
فتنتفي الوحدة
املسيح أتى إلى هذا العالم من أجل كل واحد منّا ،وأراد من ذلك أن يبني
عالقة شخص ّية مع ّ
كل فرد منّا كي ال نبقى وحيدين في هذا العالم الكئيب
واحلزين .كذا يقول ال ّر ّب لنا في ( لوقا  :)10،9:15أح ّبكم ،مثلما أح ّبني
اآلب ،فاثبتوا في مح ّبتي .إذا عملتم بوصاياي تثبتون في محبتي».
إنّ حياتنا في هذا العالم ّ
للسقوط في أ ّية حلظة .ولكنّنا في
هشة وآيلة ّ
ّ
احلب بيننا وبني يسوع املسيح،
حياة
ها
ن
إ
بالفعل.
داخلنا نحيا احلياة األبد ّية
ّ
فنحسب أنّ العالم ك ّله ال يعني لنا شيئ ًا ما دام احملبوب اإللهي حاضراً
في أعماقنا ومالئ ًا كياننا .فنهت ّم لنح ّبه أكثر ونتّحد به أكثر ،وننشغل في
إرضائه حتّى ال جنرحه في صلب مح ّبته.
شهادة للمسيح.
«ال تقل إ ّنك ال تستطيع أن تؤ ّثر في اآلخرين ،فإ ّنك ما دمت مسيحي ًا حقاً
يستحيل ّأل تكون ً
مؤثرا» (القديس يوحنا الذهبي الفم).
ً
ّ
َ
أن تؤ ّثر في النّاس فهذا يتطلب منك ح ّبا كبيرا تغرفه من قلب ال ّر ّب،
املسيحي وهو
وحكمة متّزنة تستقيها من نبعه ا ّلذي ال ينضب .فتأثير
ّ
ّ
اللبس املسيح واملتّحد به ينبغي أن يح ّرك ّ
الضمائر والنّفوس .وعلى مثال
ويتفهمه دون أن
املسيح يلتفت إلى إنسان ّية اإلنسان املجروحة ويفتقده
ّ
ً
بأهمية حياته،
يدينه ويحكم عليه .ويخدمه
معتبرا أ ّنه مينحه ح ّقه و ُيشعره ّ
وينصحه دون أن يعظه ويص ّلي من أجله كيما يقتبل نور املسيح في قلبه
وينفتح عليه .وقول واعظ املسكونة القدّ يس يوحنا فم ّ
الذهب ،يضعنا أمام
أنفسنا ويدفعنا الختبارها وتقييمها من ناحية سلوكها مع اآلخر.
وصحته يكون بالوقوف أمام املسيح وتأ ّمل كلّ
الدّ ليل على ّمنو إمياننا
ّ
تص ّرفاته وسلوك ّياته ث ّم مقارنتها بتص ّرفاتنا وسلوك ّياتنا .عندها سنعلم إذا
ما كنّا مؤمنني بحقّ أم نحمل في داخلنا تصديق ًا ملتبس ًا وثقة مهزوزة
بال ّر ّب ،أم أ ّننا نط ّبق ظاهر ّي ًا مح ّبة املسيح.
بقوة وحكمة وتواضع إذ ال
والتّأثير في اآلخرين يتط ّلب إعالن احلقيقة ّ
تعصبك أو هشاشة إميانك.
ميكن أن يصغي لك من أظهرت له تك ّبرك أو ّ
« َفالبسوا كمختاري الله القدِّ يسني احملبوبني أحشاء رأ َف ٍات ،ولط ًفا،
ً
أناة ،محتَم ِلني بعضكم ً
بعضا ،ومسامحني
وتواضعا،
ووداعة ،وطول ٍ
ً
َ
َ
َ
بعضكم ً
بعضا إن كان أل ٍحد على أ ٍحد شكوى .كما غفر لكم املسيح هكذا
أنتم ً
أيضا» ( كولوسي « .)13 ،12 :3من هُو حكيم وعالم بينكمَ ،ف ْل ُيرِ
ِ
ِ
احلكمة» (رسالة يعقوب .)13 :3
وداعة
أعماله بالت ََّص ّرف احلسن في
وال ّرأفة ال تعني االستسهال ،وال ّلطف ال يعني املراوغة ،والتّواضع والوداعة
السماح لآلخر بالتّمادي ّ
وتخطي
ال يعنيان االنكسار ،وطول األناة ال يعني ّ
حدود االحترام واألخالق.
بالصمت ومنهم بالوعظ وآخرين
من آبائنا القدّ يسني من أ ّثروا مبن حولهم ّ
يصب في إعالن حقيقة املسيح مبحبة واتّضاع
بالعملّ ...
ولكن كل ذلك كان ّ
السبب يقول ال ّر ّب«« :سيبغضكم العالم من أجل اسمي.
واستقامة .لهذا ّ
ولكن من يثبت إلى املنتهى يخلص» ( متى  .)22:10ال يبغضنا العالم
ملج ّرد أ ّننا مسيح ّيون بل أل ّننا مؤ ّثرون في العالم ،ونح ّرك ضميره ونوقظه،
ونشعل النّفوس ونح ّيرها ونستف ّز بصائرها لترى نور املسيح ،فتفرح بالفرح
املشع في قلوبنا
ا ّلذي مينحه للعالم أجمع .فلو م ّر أحدهم مبكان ولفته الفرح ّ
قال في نفسه« :ال بدّ أنّ مسيح ّيني يسكنون هذا املكان» .ولو عاين
والصراعات قال في نفسه« :ال بدّ أ ّننا وصلنا
سالمنا وسط نيران احلروب ّ
السالم حيث أبناء املسيح».
إلى مدينة ّ
ّ
َ
احلي ،وإعالنا حلقيقة املسيح.
املسيح ّية قبل كل شيء هي شهادة للمسيح ّ
ً
شهودا في أورشليم وفي ّ
والسامرة وإلى أقصى
ة
ي
اليهود
كل
«وتكونون لي
ّ
ّ
ّ
األرض» ( أع ّ .)8:1
والشهادة هي أن نكون جنمة تدل على املسيح فيأتي
العالم بأسره ليراه ويسجد له .وهي أننا حيث مررنا تركنا ً
أثرا للمسيح،
احلب
وحيثما حللنا عكسنا نوره ومح ّبته ورحمته ،وحده ا ّلذي يليق به كل ّ
واملجد واإلكرام ،اآلن وكل أوان وإلى دهر الدّ اهرين .أمني.

امليالد واملولد
الشيخ رشاد أبو الهيجاء

(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الرشعي)

بداية أتقدم إلى جميع من يحتفل مبيالد املسيح
عيسى عليه السالم بأح ّر التهاني ،راج ًيا من الله
أن يعيده على اجلميع ،وأمتنا قد تعافت مما أصابها
من فتنة مظلمة نهارها كليلها حالك .نتط ّلع إلى
نور ساطع ينير شرقنا وينشر السالم على الدنيا.
وخصوصا أننا خالل شهر واحد نحتفل مبيالد املسيح
عيسى ،ومبولد رسول الله محمد صلى الله عليهما
وسلم .وال ّ
شك أن اجلميع يتحدث في مثل هذه
املناسبات عن تعاليم األنبياء وسيرتهم العطرة،
التي غ ّيرت مجرى التاريخ في املاضي .ولكن يطرح
السؤال اليوم كيف نريد املستقبل؟ وكيف هو احلال اليوم؟ وهل نحن نريد السير
على خطى األنبياء ،أم أننا نريد هذه التعاليم وهذه السيرة فقط لسردها ،روايات
خالية من مضمونها ،ال حتمل رسالة التغيير التي من أجلها بعث الله األنبياء؟
ولهذا أطرح عليكم بعض األفكار التي قد تعيننا على الفهم الصحيح لروابط
املتمعن في القرآن الكرمي يجد أن العالقة بني األنبياء
الدين بني الناس ،الن
ّ
عالقة تكامل وتعاون واحترام .وهنا أطرح الرابط األول وهو أن األنبياء الكرام
كانت دعواهم واحدة ،ألنهم يستقون من معني واحد .وهذا ما ذكرته لنا السيرة
النبوية ،حيث أن النجاشي ملك احلبشة استقبل املسلمني عنده ،ملا ف ّروا بدينهم
وخافوا على أنفسهم ،وسمع منهم أهم أسس التغيير التي جاء بها نبيهمّ ،
فخط
ً
خطا على األرض وقال :ليس بيننا وبينكم إال مثل هذا ّ
اخلط .وع ّبر بقوله إن ما
جاء به محمد إمنا هو من نفس املعني الذي جاء منه املسيح عيسى عليهما أفضل
الصالة والسالم .أما الرابط الثاني فهو أن املسيح عيسى كان البشير مبحمد ،كما
جاء في سورة الصف ،قال تعالى( :وإذ قال عيسى ابن مرمي يا بني اسرائيل إني
رسول الله إليكم مصدّ قا ملا بني يدي من التوراةّ ،
ومبشرا برسول يأتي من بعدي
اسمه أحمد ،فلما جاءهم بالب ّينات قالوا هذا سحر مبني) .فإذا كان األمر كذلك
يتحول إلى
فإن الرابط الثالث يقول إن اختالف الناس في أديانهم ال ينبغي أن ّ
عداء وخصومة واقتتال ،بل يجب أن يفرض التعاون على اخلير ومكافحة الشر،
على أساس قوله تعالى( :وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم
أسسا يرسخ عليها فكر
والعدوان) .وأن يكون ال ِب ّر والتواصل وحسن الضيافة ً
مجتمعنا األصيل ،كما ّ
حث على ذلك كتاب الله .قال تعالى( :وطعام الذين
حل لكم وطعامكم ّ
أوتوا الكتاب ّ
حل لهم) .يأتي هذا الفهم ألننا نؤمن أن األنبياء
ّ
أخوة ،ال تفاضل بينهم من حيث الرسالة .والنبي أكد هذا املعنى بقوله( :األنبياء
أخوة أل ّمهات شتّى ،وأنا أولى الناس بعيسى ليس بيني وبينه نبي) .ويؤكد هذا
قوله تعالى( :أمن الرسول مبا أنزل إليه من ر ّبه واملؤمنون ،كل آمن بالله ومالئكته
وكتبه ورسله ،ال نف ّرق بني أحد من رسله .وقالوا سمعنا وأطعنا غفراك ربنا وإليك
املصير) .فالتفاضل بني الناس يكون بقدر اتّباع احلقّ والتزام التقوى .قال تعالى:
(يا أيها الناس إ ّنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ،إن
أكرمكم عند الله أتقاكم ،إن الله عليم خبير) .وهذا يعني ضرورة انفتاح الناس
على بعضهم ليتعارفوا ويتآلفوا ،دون أن ُيكرِ ه أحدهم اآلخر على عقيدته ودينه،
وإذا احتاج األمر إلى حوار ونقاش فليكن باحلسنى .قال تعالى( :وال جتادلوا أهل
الكتاب إال بالتي هي أحسن) .وقال( :ال إكراه في الدين) .ومما ال ينبغي جتاهله
أن هذه املفاهيم حتا َرب اليوم ،فتجد أناسا يتستّرون بالدين إلثارة الفنت الطائفية
املقيتة ،فظهرت الطائفية التي جزّأت األ ّمة ،ألن دعاتها يتبنّون أفكارا يحاولون
تعصبوا لها ،وقد جتاهلوا مصالح أ ّمتهم
كل جهدهم ،طرحها ولو بالقوة ،بعد أن ّ
وغفلوا عن أن الذي يجمعنا أكثر وأقوى من الذي يفرقنا .فظهرت عندهم لغة
التكفير والتبديع والتضليل والتفسيق ،فتجاوزوا ّ
الصحية لالختالف،
كل احلدود ّ
وحتولوا
فلغوا مفهوم األ ّمة الواحدة ،وقضوا على الروابط التي تربط هذه األ ّمةّ ،
إلى طوائف يلعن بعضهم بعضا .وقد عجبت حلديث رسول الله الذي رواه البخاري،
والذي يقول فيه( :هالك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء) ،هؤالء السفهاء يثيرون
فتنة الطائفية بني أبناء الدين الواحد ،وكذلك بني الرساالت السماوية ،بعد أن
نقضوا عهدهم مع الله ومع شعبهم وأ ّمتهم .قال رسول الله( :كيف بكم وبزمان إذا
رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخ ّفت أمانتهم ،وكانوا هكذا :وشبك بني أصابعه.
قال( :الراوي) فقمت إليه فقلت له :كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال:
الزم بيتك ،واملك عليك لسانك ،وخذ ما تعرف ،ودع ما تنكر ،وعليك بأمر
خاصة نفسك ودع عنك العا ّمة) .وقال أبو نعيم في كتاب الفنت ،قال رسول الله:
(إن الفتنة إذا أقبلت شبهت ،وإذا أدبرت أسفرت ،وإن الفتنة تلقح بالنجوى،
وتنتج بالشكوى ،فال تثيروا الفتنة إذا حميت ،وال تعرضوا لها إذا عرضت ،إن
الفتنة راتعة في بالد الله ،تطأ في خطامها ،ال ّ
يحل ألحد من البرية أن يوقظها
يتوعد بالعذاب.
حتى يأذن الله لها .الويل ملن أخذ بخطامها ثم الويل له) ،أي ّ
لم كان يسوق الفتنة إلى الناس ،لهذا ندعو إلى تق ّبل الناس كما هم ،واحلياة
معهم بأمان متبادل.
الجم عة  29كانون األول 2017
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" – 128ال" في وجه األمريكي ترامب من
أجل نصرة فلسطني وزهرة املدائن
اإلعالمي أحمد حازم
ً
ً
يحكى أن صاحب مزرعة لألغنام الحظ نقصا متزايدا في عدد
األغنام ،حيث تبني له أن «حرامية» الليل يدخلون خلسة إلى
املزرعة ويسرقون منها ما يستطيعون .فنصحه أحد املقربني
منه أن يستعني بكالب قوية حلراسة مزرعته .فقال له صاحب
املزرعة :املشكلة ليست في إيجاد الكالب بل املشكلة من
سيطعم هذه الكالب ألن تكاليفها باهظة كونها كالبا مدربة.
هذه احلكاية تنطبق بالفعل على دونالد ترامب الذي أمر
العاهل السعودي بدفع مبلغ  400مليار دوالر بدل حماية
(حراسة) للسعودية ،األمر الذي أرهق كاهل السعودية .وكان ترامب قال في حملته
االنتخابية إن السعودية عليها أن تدفع ثمن احلماية األمريكية من ثروتها ،وإن
كما هائ ًال من املال
السعودية ال تعامل الواليات املتحدة بعدالة ،ألن واشنطن تخسر ً
للدفاع عن السعودية ،حسب زعمه.
ً
يرى بعض احملللني أن من يتابع سيرة الرئيس دونالد ترامب منذ كان شابا حتى
االن ،يكتشف لغة التهديد والوعيد باحلصول على أموال اآلخرين ،الذين يعتقد
أنه يحميهم مجان ًا .فقد طالب في حملته االنتخابية بكل وضوح أن يحصل على
(حقه) في املال العربي (من السعودية وغيرها) ،بينما لم يطالب «إسرائيل» بدفع
دوالر واحد مقابل احلماية التاريخية لها .من املعروف أن القواعد األمريكية املوجودة
في العالم ،ليس هدفها دفاعا عن الدول املقامة على أراضيها هذه القواعد؛ بل
هذه القواعد موجهة لدول عظمى في إطار احلرب الباردة ،والواليات املتحدة هي
املستفيدة من وجود قواعدها ،وعلى الدول املوجودة على أراضيها قواعد عسكرية
أمريكية أن تدفع للواليات املتحدة مقابل هذه القواعد ،كما تفعل مع الفلبني وكوريا
اجلنوبية واليابان ودول خليجية وغيرها.
وما دام الشيء بالشيء يذكر ،وما دمنا في احلديث عن القوة (البلطجة) ،فإن
األفالم األمريكية بشكل عام ومنذ نشأة هوليوود تعتمد على القوة في مضمونها،
وتستهدف رسالة واضحة ،مفادها أن القوة هي األساس وأن األمريكي هو األقوى
على هذه األرض .وقد ظهر ذلك في غالبية األفالم األمريكية وال سيما في أفالم
تقمص شخصية (رامبو) ،األمريكي الذي
املمثل األمريكي سيلفستر ستالون ،الذي ّ
ال يقهر وصاحب القوة في كل أفالمه .وحسب صحيفة «الديلي ميل» فإن الرئيس
األمريكي دونالد ترامب هو صديق شخصي لـ «رامبو» ومعجب به ،ويكيالن املديح
لبعضهما ألنهما يؤمنان فقط بالقوة ،لدرجة أن رامبو وصف تـرامب بأنه «أكبر من
احلياة» .ويبدو واضح ًا أن املمارسات السياسية للرئيس األمريكي ترامب تعتمد
بالدرجة األولى على «العضالت» وليس على العقل ،متام ًا مثل ممارسات رامبو.
منظمة األمم املتحدة مثال آخر على العنجهية األمريكية وتهديد ترامبو .فمن
املفترض أن هذه املنظمة تأسست من أجل نشر العدل واحلوار السلمي بني الدول،
ً
بعيدا عن استخدام التهديد بالقوة أو حتى التلويح به .ومن املفترض أيض ًا أن تكون
الدول الكبرى راعية للدول والشعوب الفقيرة لتحسني اقتصادها .لكن ما يحصل هو
ً
ابتزازا
العكس ،فنحن أمام منظمة دولية ميارس أعضاء فيها مثل الواليات املتحدة،
رخيص ًا لبقية األعضاء؛ ما يتناقض مع االتفاقات والقوانني الدولية ،وكنا نعتقد
بأن «البلطجة» هي عمليات فردية ،فإذا بنا أمام دول مثل الواليات املتحدة ،متارس
البلطجة بشكل رسمي على الدول األخرى ،دون خجل أو حياء.
لقد صدق أحد الزمالء الذي قال إن العنجهية األمريكية بلغت ذروتها ،حني هدّ دت
واشنطن الدول األعضاء في األمم املتحدة بقطع املساعدات عنها ،إذا ما صوتت ضد
قراره الذي يعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل .املندوبة االمريكية في األمم املتحدة
تصوت ضد
نيكي هايلي قالت بكل وقاحة إن ترامب سيقطع الدعم عن كل دولة
ّ
قراره؛ لكن الرئيس االمريكي أصيب بخيبة أمل حني صوتت  128دولة من أصل
ً
عضوا في مجلس األمن ،الذي يبلغ عدد أعضائه
 194دولة ضد قراره ،وصوت 14
ً
 15ضد قراره أيض ًا ،ووجد ترامب نفسه وحيدا  ،ولم يبق أمامه سوى التهديد
والوعيد
إن موافقة  128دولة في اجلمعية العامة لألمم املتحدة على اقتراح يلغي قرار ترامب،
وقبله تصويت مجلس األمن الدولي ضد القرار ،يؤكدان على العزلة األميركية التي
سببها قرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل .وال بد من اإلشارة إلى أن
القرار الدولي رقم « A/ES-10/L.22يطالب اجلميع بعدم تغيير طابع مدينة
القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الدميغرافية ،وأي قرار ينص على التغيير هو
الغ وباطل وليس له أي أثر قانوني» .الدول التي صرخت «ال « في وجه ترامب ولم
تأبه لتهديده بقطع املساعدات األمريكية عنها ،دليل على أن العالم تغير أمام هالة
القدس وأن هذه الدول استجابت لضميرها بقول ال للرئيس األمريكي .هذه الدول
أفهمت ترامب أن الكرامة ال تباع بالدوالرات ،كما قال الرئيس التركي أردوغان،
ولذلك انتصرت هذه الدول لكرامتها .من قالوا (ال) في اجلمعية العامة لألمم
املتحدة قالوا في الوقت ذاته نعم للقدس عربية فلسطينية ،ألن القدس تستأهل
وبكل حقّ كل الكالم الذي يجعلها وجها فلسطينيا مضيئ ًا.
سنة جديدة سعيدة وكل عام والقدس بخير عربية فلسطينية.
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معرض أثري من مكتشفات خربة كسترا في بيت الشبيبة في حيفا
افتتحت سلطة اآلثار بالتعاون مع جمعية بيت الشبيبة في حيفا ،النحاسي (قبل  7000عام) وآثار من العصر البرونز األوسط
معرضا للتحف األثرية من خربة كسترا ،الذي يشمل العديد من (ما يقارب  4500عام قبل أيامنا).
املكتشفات التي تروي قصة املدينة في العصور القدمية (الصورة نستدل من خالل املكتشفات في املوقع التي شملت العدد الكبير
رقم  .)1أقيم حفل االفتتاح هذا األسبوع مبشاركة نائب املدير من معاصر الزيتون (بيت البدّ ) والنبيذ ،على أن صناعة زيت
العام لسلطة اآلثار ،املسؤول عن قسم السياحة في جمعية بيت الزيتون والنبيذ كانت ركنًا أساس ًيا ،في العالقات التجارية
الشبيبة ،واألثريون من سلطة
واقتصاد املدينة خالل الفترة البيزنطية .أما في قبور املوقع
اآلثار الذين أداروا احلفريات
فتم العثور على كثير من املكتشفات ،من بينها مجموعة
ّ
في املوقع خالل سنوات
مم ّيزة جدً ا من أدوات الزجاج ،مت حتديد تاريخها ما بني القرن
التسعني من القرن املاضي.
األول حتى السابع ميالدي (الصورة رقم )2
يجدر الذكر أن املكتشفات
املعرض
معروض في صالة االستقبال
يرتكز موضوع العرض الرئيسي على قصة االستيطان في
وهي مفتوحة للجمهور مجانا
املدينة األثرية في كسترا وتطورها عبر العصور .من بني
كل أيام السنة.
الصورة رقم  1املكتشفات حتف أثرية ،تعطينا حملة عابرة على احلياة
خربة كسرتا
اليومية التي سادت املدينة ،مثل :طناجر الطبخ ،أدوات
250
عن
يزيد
مساحتها ما
السفرة اليومية ،احللي واملجوهرات ،سراج وعمالت نقدية.
ُ
دومنا ،على املنحدر الغربي
األبرز من بني املكتشفات املعروضة تشمل بعض التحف
التي ّ
جلبل الكرمل .مي ّر في املوقع
مت العثور عليها داخل القبور األثرية مثل مرآة،
يصب في شاطئ
واد صغير
أدوات الزجاج املم ّيزة أرضية من الفسيفساء وبعض أجزاء
ٍ
ّ
البحر .أجريت في املوقع
الكنيسة التي عثر عليها في املوقع.
دراسات أثرية عديدة شملت
بني املكتشفات قناعان من الفخار (الصورة رقم  )3األول
مسحا أثريا وعدة تنقيبات
مزخرف بأوراق الدوالي ،وهو يرمز إلى “دسونسيوس”
ً
(خالل أعوام التسعينات من
إله اخلمر والطبيعة والثمرة ،والقناع الثاني الذي يصف
القرن العشرين) ،كشفت عن
كما يبدو “أريدنا” التي كانت زوجة “ديونيسيوس” وفقا
معالم االستيطان القدمي في
لألساطير الرومانية ،وهي كانت إلهة الفرح واحلزن والزواج.
املوقع ،والذي كانت بدايته
تلك اآللهتان ارتبطتا بعالم األموات ،ومن هنا كانت توضع
خالل الفترة الرومانية (القرن
متاثيلهما منحة في القبور مع األموات.
في
 2ميالدي) ،وبلغ ذروته
الصورة رقم  1وفقا ألقوال “نافيت بوبوفيتش” كانزة املعرض“ :سلطة
الفترة البيزنطية (القرن الرابع
تشجع إقامة
اآلثار تُقرض التحف األثرية للعرض ،وهي ّ
منازل
الفترة
تلك
من
املكتشفات
بني
– السابع ميالدي) ،إذ جند
املعارض في جميع أنحاء البالد .هذه املعارض تكشف التحف
السكن ،بعض الكنائس ،قصور األغنياء وبعض مواقع صناعة األثرية للجمهور الواسع ،ليتع ّرف على حضارات املاضي واملوروث
املعادن والفخار آنذاك .أما املرحلة األخيرة من االستيطان فكانت احلضاري ألرض إسرائيل ،كما أنها تربط املاضي باحلاضر من
إ ّبان الفترة اإلسالمية األولى (القرن الثامن ميالدي) .كما ّ
مت أجل املستقبل”.
العثور ألول مرة في املوقع على آثار استيطان تعود للعصر
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وإحنا يف نهاية السنة ،وعىل أعتاب السنة الجديدة # ..بحب
أقدم نصيحة لرئيس الحكومة بنيامني نتنياهو ..ولحكومته
الحاكمة # ..يا عمي يا بنيامني ،شو رأيك تقلب صفحة السنة
املاضية وتفتح صفحة جديدة؟؟  #تقلب صفحة االحتالل..
وتفتح صفحة السالم # ..تقلب صفحة الكربياء ..وتفتح
صفحة التواضع # ..تقلب صفحة التخويف بالسالح ..وتفتح
صفحة الرتغيب للخري # ..يا عمي يا بنيامني ..الواحد بعمل
خل ضمريك
حساب ضمري كل يوم ،وكل شهر ،وكل سنةّ # ..
خل ضمريك يصحى من غرور القوة..
يتنظف بأعامل الخريّ ..
خل ضمريك يوعيك وتفيق عىل واقع مختلف # ..صدّقني
ّ
هيك أحسن لك ..شو الواحد ماخذ معه؟؟ يعني بدك تعبط
الدنيا كلها؟؟  #بالتايل مش راح ينفعك إيش إال أعاملك# ..
والناس بتذكرك باللعنة إذا كانت أعاملك رشيرة # ..وبتذكرك
بالرحمة إذا كانت أعاملك للسالم والخري # ..خلينا نتذكرك،
بعد عمر طويل ،إنك سعيت للسالم ،أو حققت السالم# ..
ال تخاف ما حدا بقدر يقتلك ..إحنا بنحميك # ..إحنا اليل
نحب السالم نحميك ..اليل نحب بلدنا نحميك ..واليل نحب
الخري نحميك # ..انت شفت بنفسك ،إنها القوة ،واالحتالل،

من األدب الساخر

والقمع والبطش ما بجيب أي نتيجة # ..والسالم اليل حكيت
فيه مش هو املطلوب ..يعني انت قلت للفلسطينيني اسكتوا
وانكتموا وناموا بتكونو بخري وسالم ..لكن هاي مش مزبوطة
منك عمي # ..اسمع من الله ومني ..خيل ربنا ين ّبه ضمريك..
ويص ّحح دربك ..ويهديك لطريق الصواب # ..وعنا يف
املسيحية واإلسالم قضية فحص الضمري ،والندم عىل الخطايا،
خاصة ملا نوعد ربنا نبعد
وإعالن التوبة عن الرش مهمة جدا..
ّ
عن طريق الرش ،واإلثم واملعصية ..ونعمل الخري # ..اعمل
مثلنا ..ألنها رحمة الله ،سبحانه ،واسعة ،ويقبل التوبة# ..
صل شوي لربنا ..اطلب منه يفرجيك طريق السالم الحقيقي..
ّ
هو أكيد راح يسمع منك ملا بتطلب منه أي يشء لصالح السالم..
بعدنا بأول السنة ..ال تخاف ..قدّم لألمام ..ما بنفعك إيش غري
السالم # ..توكل عليه ..وقول يا الله ..خلصنا من املايض
الشنيع ..وتبنا عن الرش # ..خلصنا من مناظر االعتقاالت..
خلصنا من القتل ..بكفي حروب ..بكفي هدم # ..بدنا نفتح
صفحة جديدة مع السنة الجديدة ..وتكون مباركة علينا وعليك
إن شاء الله..
هاي صاليت
أبو إلياس

الجم عة  29كانون األول 2017
ُ

من أرشيف السرية الذاتية «حكاية عشق»

فتحي فوراين

مجلة «الطالب» ..مغامرة أدبية جميلة!

عبد الله يف الفرع العلمي ..عاشقًا لألدب!
أسعد الله صباحك يا عبد الله!
أمرا ،جزاك الله
علي ،إذا
ُ
نسيت ً
ال تلمني ،وال تعتب ّ
خيرا! فلطاملا خضعت لسلطان الذاكرة التي اعتدت أن
ً
أصفها بالذاكرة اخلؤون! وعزائي في ذلك أنني لست
الضحية الوحيدة التي سقطت في َشرك الذاكرة التي
يتسرب منها بعض الذكريات! فمعي في هذه اآلفة
الكثيرون من عباد الله ،وعلى أي حال ..فاحلمد لله..
يا عبد الله!
**
َ
اخترت
أنت اآلن في الصف احلادي عشر العلمي! لقد
َ
التخصص في الفيزياء والكيمياء والرياضيات،
إضافة إلى اللغات الثالث ،العربية واإلجنليزية
والعبرية .أما الفرع األدبي فقد تخصص في التاريخ
واجلغرافيا والرياضيات ذات املستوى الذي يختلف
َ
أحببت املواضيع
عن رياضيات «الفرع العلمي» .لقد
َ
عشقت املواضيع األدبية ،وعشقت
العلمية ،لكنك
اللغات ،وعلى رأسها اللغة العربية! لقد أردت أن
علما وأد ًبا!
جتمع املجد من أطرافه ً
جريدة الحائط ..أول الغيث!
على فنجان قهوة جتتمع «كتيبة املغامرين» .إنهم فتية
يجمعهم الفكر الواحد والطموح نحو اإلبداع ،كما
الهم الواحد واحللم الواحد في احلياة األجمل.
يجمعهم ّ
ويدور احلديث حول ما ميكن عمله إلدخال روح جديدة
وغير مألوفة «تزلزل» الرتابة في املشهد التعليمي!
وبعد نقاش وجدال يصدر القرار بإنشاء «جريدة
احلائط»! لقد بدأنا اخلطوة األولى في مسافة األلف
ميل! نبدأ بـ»جريدة احلائط» كخطوة أولى متواضعة
اعتبرها بعضنا «مغامرة» جريئة!
إنطلقت «اجلريدة» اخلجولة من غرفة الصف احلادي
عشر العلمي ،وراحت تز ّين احليطان األربعة باإلبداعات
بدءا من مواضيع اإلنشاء التي
األدبية والثقافيةً ،
تدعي أنها «أدب رفيع» ،ثم الترجمات عن العبرية
واإلجنليزية ،ثم «األدب الضاحك» ،ثم «هل تعلم
أن..؟» ثم األحاجي ،ثم «طرائف من التراث» ،وما
إلى ذلك.
لقد تفجرت الطاقات األدبية الكامنة لدى الفتية،
بدءا
ثم راحت «العدوى» تنتقل إلى باقي الصفوف ً
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من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر .وسرعان
ما راحت النصوص األدبية «السريعة» تغزو لوحات
اإلعالنات التي تز ّين الليوان الطويل ،وانتشرت
«األعراس» الثقافية في األجواء اإلبداعية في
املدرسة!
نحن أمام مشهد الفت تسوده البهجة ،إنه «ربيع
أدبي حقيقي»! وحاولنا إقناع أنفسنا أننا سنأتي مبا
لم تستطعه األوائل! هكذا توهّمنا!
**
لقد كانت الطلقة األولى طلقة جتريبية ،ثم راحت تنتظر
ردود الفعل! ونعترف أننا أخطأنا ً
كثيرا!
قليل وأصبنا ً
وكاد صوابنا يفقد البعض صوابهم! وبدأت األصداء
تتوالى واملالحظات واالنتقادات والكلمات الناقدة
واملشجعة .وراحت اإلطراءات وإلى جانبها االنتقادات
تنهال على «الكتّاب والشعراء» الشبان الواعدين
وكثيرا ما متنّى البعض «سقوط
وغير الواعدين!
ً
اجلمل» فسنّوا سكاكينهم! اعلم يا عبد الله أن جناحك
يكشف فشل اآلخرين! ويوسوس الوسواس اخلنّاس في
بعض النفوس الضعيفة «ملاذا أنت ،وليس أنا!؟».
هكذا يكون لسان حال بعض الذين يعانون من داء
احلسد.
يا عبد الله ..ستبدي لك األيام القادمة والسنوات
ً
جاهل ..وسوف تقتنع بصحة هذه
القادمات ما كنت
الفرضية! ألم أن ّبهك يا عبد الله!؟
**
ميالد مجلة «الطالب» ..كان حدثا!ً
تنجح التجربة ،واألجواء التربوية جاهزة النطالقة أخرى!
وتكون اخلطوة الثانية! يجتمع األح ّبة الطموحون حتت

شجرة الصنوبر في غابة النمساوي لتقييم التجربة ،ما
لها وما عليها! ويكون القرار :إصدار مجلة أدبية!
تصب الروافد في «صندوق
من مصروف اجليب
ّ
صغير» .وتبنى امليزانية إلصدار العدد البكر من مجلة
«الطالب»! ُت َمع الليرات اليتيمة من اجليوب التي
تعاني فقر الدم املادي ،فتوضع في «اخلزينة»ّ ،
ونعي
حارسا وعينًا
واحدً ا منّا
«وزيرا للمالية» حتى يكون ً
ً
ساهرة على «الكنز»!!

بقروشكم القليلة أيها الفتية الطموحون ،وإرادتكم
صغيرا وجميال ،وع ّلقتم
«صرحا»
الفوالذية ،أنشأمت
ً
ً
على بوابته يافطة كتب عليها مجلة «الطالب»!
وتتألف هيئة التحرير من شركاء العيش وامللح :فوزي
جريس عبد الله وعثمان عبد الرحيم السعدي وأنطوان
ميخائيل سابا وكامل أحمد الظاهر وفتحي فوراني.
ويكلف اإلخوة الصديق فوزي جريس عبد الله ليكون
َ
عليك يا عبد الله
رئيسا للتحرير ..ويقع اختيارهم
ً
سكرتيرا للتحرير .فترفع الكؤوس ،ونشرب
لتكون
ً
نخب ميالد «الطالب»!
طالب احلادي عشر العلمي يضعون أقدامهم على
حافة العتبة من امليل األول من األلف ميل ،ويصدرون
مجلة «الطالب» األدبية! ويكون هذا حد ًثا!
**
«كتيبة املغامرين» تنطلق ..لتوزيع «الطالب»!
مرحا يحمل البشرى السا ّرة.
راقصا ً
يرنّ جرس الهاتف ً
وعلى الطرف اآلخر من السماعة ،يأتينا صوت دافئ
وحنون ،إنه العم فؤاد دانيال (أبو النعيم) حامي حمى
«الطالب»!
مبارك! املولود جميل وفي متام الصحة والعافية!
صمم الغالف ورسم اخلط الطالب فتحي فوراني،
وفي العدد الثاني يزين الغالف ريشة الفنان املبدع
جورج سليمان! وشتان ما بني ّ
خطي وبني خط اخلطاط
بدءا
الذي ترك بصماته على مئات وآالف املواقعً ،
من األوراق والبطاقات الشخصية والكتب واملجالت،
ً
وصول إلى اليافطات التي تزين احلوانيت في املدينة.
وتنضم إبداعات جورج سليمان الفنّية إلى إبداعات
زميله إسحق داود!
وما دام احلديث ذا شجون ،فهل تذكرون البرنامج
اإلذاعي «سفينة نوح»؟ هل تذكرون عبد الله زعبي
(أبو طافش)!؟ هل تذكرون هذا الثنائي املرح عبد الله
زعبي وإسحق داود؟
**
العدد البكر جاهز وفي انتظار اإلشارة ،إنه على أهبة
االستعداد ويتوثب لالنطالق .يحمل «املغامرون»
حالهم ،والدنيا ال تسعهم ،ثم ينضون عن السواعد،
وينطلقون لتوزيع املجلة .فيمشطون حارات املدينة
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ومنازلها وشوارعها ومدارسها .ويطرقون األبواب
ويغزون مقاهي املدينة .ثم يلقون عصا الترحال
في جنينة أبو ماهر «امليدان الثقافي» ،وأحد
املراكز التي تستقطب املع ّلمني واملث ّقفني والشباب،
واملهتمني واملنخرطني في األحداث األدبية والسياسية
واالجتماعية ،التي تعصف بخارطة مدينة البشارة في
فترة احلكم العسكري!!
تشق املجلة طريقها لتغزو جميع أنحاء املدينة! وتكون
حديث الساعة في أوساط الطالب وأوساط املعلمني
وأوساط األهالي وتكون حديث املنتديات األدبية.
طالب من الصف احلادي عشر العلمي في املدرسة
الثانوية البلدية أصدروا مجلة أدبية! هكذا يكون
العنوان ..الذي يتبوأ املراتب الرفيعة في جميع أرجاء
املدينة!
**
حشد من األسامء ..يز ّين اللوحة!
نستعرض أعداد مجلة «الطالب» ،فنلتقي طال ًبا
ّ
يشكلون مساحة كبيرة من خارطة الوطن :فيوليت
خليل ديب وفريدة نعمان رزق وفوزي جريس عبد الله
وأنطوان ميخائيل سابا وعدنان داود فرح وفتحي
فوراني وفؤاد شفيق ندّ اف وكامل أحمد ظاهر ونصري
سليم عواد ويوسف محمود عبد الغني وحسن محمد
زيود وتوفيق الياس دانيال وإبراهيم صالح أبو عريضة
وفكتور قحاز وسامي ورور وكليمانص عبود وعايدة
عبد الغني وفوزي عواد ونزيه ماجد الفاهوم ونسيم
شوفاني (الناصرة) مصطفى حسن قراقرة وعثمان
عبد الرحيم سعدي وفخري مصطفى شحادة (نعامنة)
سعيد أحمد الصح وسليمان عبد يوسف (عرابة) سمير
حافظ طنوس وسامي خوري وعزيز أبو شقارة ومنيب
رجا حسني وهايل محمد صالح وفؤاد عرطول (املغار)
أسامة وهبي يونس (عارة) إلياس خريش وعلي وهبه
(اجلش) سليم أحمد خضر زعرورة (الرينة) أمني
مطانس زيدان وإبراهيم حبيب إبراهيم ونبيه غريب
مطر (عبلني) فواز حسن عبد املجيد وذياب لطف
عبد املجيد (دير حنا) مجيد دغش (الرامة) علي
حسني قدح ومحمد علي زيدان (كفر مندا)
عبد الرؤوف محمود إبراهيم هندي (طمرة)
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أنيس أحمد محمود (دبورية) عزيز نعيم صل ّيح
(عيلبون) محمد حسني حبيب الله (عني ماهل) غازي
حسن رستم (كفر كما) سلمان فراج (الرامة) صالح
شبلي (لتل روك-أمريكا) وآخرين غابوا في األعداد
الضائعة من مجلة «الطالب».
***
الشعراء واملعلمون والطالب ..يف خندق واحد!
وينضم إلى هؤالء الطالب الطموحني شعراء على ظهر
خيلهم :راشد حسني وجمال قعوار وعصام العباسي
وعمر حمودة زعبي (الناصرة) .ولم تقتصر مجلة
«الطالب» على نشر إبداعات الطالب ،فقد ساهم
األساتذة في دعمها وإمدادها باملقاالت .أذكر من
هؤالء األساتذة األفاضل :حبيب حزان (مد ّرس اللغة
العربية) وفاروق خوري (مد ّرس الفيزياء والبيولوجي)
وشلومو برنبلوم (مد ّرس اللغة العبرية) وفريد وجدي
الطبري (مد ّرس اللغة اإلجنليزية) وهاني راجي
صباغ (مد ّرس الرياضيات) واسعيد خميس (مد ّرس
الرياضيات)..
تفتح املجلة شرفاتها لتطل على العالم العربي ،فتنشر
تيسر احلصول عليه من مقاالت وقصائد وقصص
ما ّ
إلطالع الطالب على ما ينشر خارج الوطن .و ُنطلع
الطالب على نصوص أدبية وثقافية «ض ّلت» السبيل،
فلم جتد طريقها إلى البرامج الرسمية .ويقرأ الطالب
إبداعات أدبية لرفيق فاخوري وصالح جودت وعناية
احلسيناوي ويوسف السباعي وآخرين ّممن هربوا من
الذاكرة.
ملاذا أذكر هذه األسماء وهذه التفصيالت؟ إنه احلنني
القاتل إلعادة تركيب لوحة ذكريات تاريخية .وتسليط
الضوء على املشهد الثقافي احلافل باألقالم الفتية،
جتمعت في املواقع املتقدّ مة من الصف احلادي
التي ّ
عشر العلمي في مطلع حياتهم الطالبية والثقافية..
***
«صحيفة «االتحاد» ترحب بالطالب ..وتطالب!
ورحبت صحيفة «االحتاد» مبجلة "الطالب" وكتبت
حتت عنوان «صدور نشرة «الطالب»:
«أخذ نفر من طالب املدرسة الثانوية البلدية في املدة
األخيرة يصدرون نشرة باسم «الطالب» يتناول الطالب
فيها ً
نبذا من مواضيعهم املدرسية .ويظهر من النشرة
أن محررها املسؤول هو الطالب فوزي جريس عبد الله،
وسكرتير التحرير هو الطالب فتحي فوراني .كما
ّ
عي محرروها عنوان املراسلة باسم الطالب أنطوان
ميخائيل سابا -املدرسة الثانوية البلدية -الناصرة.
إننا نرحب أجمل ترحيب مبحاولة الطالب ناشري هذه
النشرة ونرجو لهم التوفيق ،ونعتقد أن لديهم كل
منبرا
اإلمكانيات لالستمرار في إصدار النشرة وجعلها ً
لرفع مستوى الطالب الثقافي ومعاجلة قضايا الطالب
املختلفة .وإننا لنعتقد أن من واجب بلدية الناصرة،
صاحبة املدرسة ،أن متدّ يد املساعدة لتحسني هذه
النشرة ومتويلها».

***
ميالد أرسة «الجيل الجديد» ..عىل صخرة
النمساوي «التاريخية»!
طموح هؤالء الفتية ال يعرف حدودً ا ،ونار الشباب
تشتعل في دمائهم .يجتمع شمل األح ّبة في «برملان
أدبي» ،يعقد اجتماعاته على صخرة «تاريخية»
تتحصن عند أحد املنعطفات في شارع النمساوي.
الصخرة «شاهد على العصر» ،وشاهد على اتخاذ
القرارات «الهامة» ،ومعل ٌم من معالم امليالد الثقافي!
وعلى بساط البحث يكون العدد األول من مجلة
«الطالب» .وماذا بعد؟ وماذا بعد بعدها؟ ويكون
النقاش واجلدال والرأي والرأي اآلخر حول املشاريع
املستقبلية .يحتدم النقاش ،ويظل الو ّد سيد املوقف!
ثم يصدر القرار ..على هذه الصخرة سأبني قلعتي
وأقيم «اجليل اجلديد».
وتولد «أسرة اجليل اجلديد»!
في األسبوع التالي تظهر املقاالت األدبية والشعرية
والنقدية في الصحافة احمللية ،قصيدة بقلم «فوزي
جريس عبد الله» من «أسرة اجليل اجلديد» ،قصيدة
لعثمان سعدي من «أسرة اجليل اجلديد» ،قصة بقلم
«فتحي فوراني» من «أسرة اجليل اجلديد» .إن هذه
التسمية تنطوي على داللة ،إنها دليل على طموح
جامح متو ّثب يطفح في قلوب هؤالء الفتية ،ويفتح
الشرفات لإلطالل على مشارف األمل والطموح نحو
املستقبل األجمل!
***
أمنيات عىل الدرب  -فوزي جريس عبد الله
(من أسرة اجليل اجلديد إلى الصديق فتحي فوراني
جميعا)
وإلى أصدقاء الدراسة
ً
فتحي ،أتذكر يا أخي وردً ا زرعناه سويا
عند السماء وفي البعيد هناك ريحا ًنا ند ّيا
فسقيته دمعي وأنت سقيته ماء زك ّيا
وعشبت مما حوله ..والشوك قد أدمى يد ّيا
صابرا  ..ومتدني عط ًفا سن ّيا
فبقيت حتنو ً
زهرا به ّيا
زرعنا..
لنقطف
وبقيت تدفعني
ً
وتقول لي :عند الصباح سنحصد النور القو ّيا
**
والدرب يا فتحي ،أتذكره ،أتذكر كيف كانا؟
ً
متعطشا ال ينتهي ..ويضم في عطف هوانا
كنّا نسير به وننثر فوق تربه من منانا
كنّا نقدس تربه ..ولقد عشقناه حنانا
جسرا في احلياة ..وبعده نبني الزمانا
إذ كان ً
الدرب لن أنساه يا فتحي ..ولن أنسى صبانا
متعثرا بعض الطريق وبعضه يقوى جنانا
ً
**
والصحب يا فتحي ،أتذكر كيف عشنا في سرور
كنّا كبيت من قصيد الشعر يحمل في العصور
كل املعاني الشاعرية ..كل أحالم الطيور
وينغم اآلفاق موسيقى فتسبح في حبور

ويعطر األجواء حلنًا ذاب في عبق الزهور
كنّا كأجمل وردة مزروعة قرب الغدير
الشمس تلثمها وتنشر عطرها ..أحلى عبير
**
الهضاب
ِ
يرددها املدى فوق
كأغنية
كنّا
ّ
فتذوب في ماء السواقي ..في الربيع وفي الروابي
الشهاب
ِ
ساحرا ..في النجم ..في ملع
في الصبح يبسم
ً
املذاب
ِ
في زقزقات الفجر تنعشنا وفي النور
العباب
ِ
في كل شيء راقص ..في املوج ..في صخب
الشباب
ِ
في بسمة األزهار ..واألطيار ..في سحر
ذاب
كنّا كتمتمة الضحى ..كنّا كأحلان ِع ِ
**
كنّا ..ولكنّا نثرنا ..مثل أوراق الورود
في األمس ،يا فتحي نثرنا ..مثل أبيات القصيد
فتف ّرق األصحاب في دنيا التجارب والقيود
لكن ذكراهم ستبقى في فؤادي ..في وجودي
وسأذكر الدرب الطويل ،وكيف سرنا في البعيد
والورد لن أنساه يا فتحي ..سيحيا في نشيدي
فالورد يا فتحي ..سنقطفه على نغم سعيد
(مجلة «الهدف» 6 -آذار )1961
***
«حديث األربعاء» ..يف منتدى األربعاء..
الزمان ..ستينات القرن الهارب! جمعية الشبان
املسيحية في مدينة البشارة .كانت مركزً ا ثقاف ًيا
يستقطب املئات واآلالف من الطالب واملعلمني،
واألدباء والشعراء وعشاق اللغة العربية .وكانت منارة
نهتدي بها .وواحة ظليلة نستظل فيها في أيام القحط
الثقافية .فتحت أمامنا األبواب على مصاريعها.
مجا ًنا
املكتبة حتت تصرفكم ..اقرأوا ما شئتم ..العلم ّ
للشعب! طاولة البنج بوجن حتت تصرفكم .األمسيات
األدبية والثقافية تدعوكم ،وتفتح قلوبها لكم .اجلمعية
منكم وإليكم فاختاروا الغرفة األنسب الجتماعاتكم!
اجلمعية كلها حتت تصرفكم هذا بيتكم! أنتم جيل
املستقبل ..أنتم أبناؤنا ..أنتم لنا ..ونحن لكم!
هكذا يغمرنا بعطفه واحترامه ..بسعة صدره ودعمه
وتشجيعه .األستاذ فهد سمعان سكرتير اجلمعية،
عم فهد
رحمه الله ،وأسكنه فسيح جناته! أنت يا ّ
سمعان ،فهد يسمع نبض قلوبنا .ويقرأ بريق الفرح في
عيوننا ،ويصطاد اللهفة املنطلقة من صدورنا.
عماه كرمي ،ونحن نستحق احلفاوة والتكرمي.
أنت يا ّ
يتقرر إقامة حلقة ثقافية في جمعية الشبان املسيحية،
تيمنًا بكتاب
نطلق عليها اسم «منتدى األربعاء»ّ ..
«حديث األربعاء» لطه حسني .ويعقد املنتدى كل
يوم أربعاء.
«منتدى األربعاء» الثقافي ندوة أسبوعية ،يشترك
فيها مجموعة من األصدقاء والزمالء واملهتمني
عضوا.
باألدب .يصل عددها نحو خمسة عشر
ً
تناقش الندوة األسبوعية مواضيع أدبية ونقدية وثقافية
مختلفة .وأحيانا تك َّرس للقراءات الشعرية والنصوص

األدبية ،فيقرأ املشاركون من محاوالتهم األدبية التي
تطمح أن تؤسس لها مكا ًنا على املشهد األدبي.
يقرأ جورج قصيدة «ابتسامة في صورة» ،ويقرأ
ّ
يترجل» ،ويقرأ توفيق فياض
فوزي قصيدة «الفارس
قصة «وأتى الطوفان» ،ويقرأ فتحي قصة «املدينة
السوداء» .وعن هذا «احلراك الثقافي» ،الذي يقوم
به طالب من الصف احلادي عشر العلمي يحكون في
املدينة ..وتكون حكايا وحكايا!
ثم ينهمر املطر ،وتتسع الدائرة وتزداد اتساعً ا ،وتضرب
جذورها عمي ًقا في أوساط املهتمني باألدب من أبناء
جيلنا .وينضم عدد آخر من الذين يعشقون اللغة
العربية إلى الكتيبة الطالئعية.
***
تكون الفاتحة بخربشات أدبية ..ثم ينهمر
املطر!
الوسمي بخربشات
وهكذا تكتمل الصورة ،فقد بدأ
ّ
غزيرا،
أدبية على «جريدة احلائط» .ثم انهمر املطر ً
وه ّلت طالئعه حاملة على أكتافها مجلة «الطالب».
ثم «أسرة اجليل اجلديد» ،ثم «منتدى األربعاء»
الثقافي ،خامتة هذه املرحلة من حياتنا الطالبية.
وكان من الثمار اجلن ّية لهذا احلراك الذي اجتاح
الصحافة ،ميالد القصص والدواوين واملسرحيات.
ووجدت هذه األسماء موطئ قدم سرعان ما رسخت
جذوره في املشهد األدبي والثقافي .فقد نشر توفيق
فياض قصته «وأتى الطوفان» التي كانت حديث
املنتديات األدبية ولفتت انتباه النقاد إلى قلم يشق
طريقه بهدوء وبخطى ثابتة في عالم القصة القصيرة.
«املشوهون» التي أثارت الزوابع
ومستقبال تظهر رواية
ّ
النقدية .ثم مجموعة «الشارع األصفر» ،ثم مسرحية
«بيت اجلنون» ثم «وادي احلوارث» ،ثم «البهلول».
وتختبئ في امللف «نواعير الذاكرة» التي تتأهب
لالنطالق من زنزانتها لترى النور قري ًبا!
وتكون اإلطاللة األولى لفوزي جريس عبد الله
مبجموعته الشعرية «موعد مع املطر» و»شدّوا اخلطا»
و»الفارس يترجل» وغيرها من الدواوين..
***
من هذه الورشة الطالبية األدبية تخ ّرجت أسماء ما
لبثت أن احتلت مراكز قيادية رفيعة ،أضاءت اخلارطة
األدبية واالجتماعية والثقافية والسياسية في هذا
الوطن .بدأنا بسنبلة صغيرة ما لبثت أن تكاثرت
وانتشرت ،فامتألت ربوع الوطن سنابل!
رسالة إلى األجيال الصاعدة!

نرسل هذه «الوثيقة التاريخية» إلى عناوين
عدّ ة ،آملني أن تصل الرسالة خاصة إلى
أحبائنا من طالب ومع ّلمني ،وإلى األجيال
الصاعدة ،راجني لهم أن يجدوا طريقهم ..نحو
اآلفاق األجمل!

مبناسبة حلول عيد امليالد املجيد ورأس السنة امليالدية

نظّم بنك هـﭙـوعليم لقا ًء احتفال ًيا ملئات رجال األعامل والشخصيات الرسمية من املجتمع العريب
مبناسبة حلول عيد امليالد املجيد ،أقام بنك هـﭙـوعليم
حفالً ميالدياً خاصاً ،شارك يف املئات من رجال األعامل
والشخصيات الرسمية من املجتمع العريب يف البالد ،وقدس
األب حنا كلداين النائب البطريريك الالتيني العام يف البالد،
املطران رياح ابو العسل  ،السيد عيل سالم رئيس بلدية
النارصة ،والعديد من رؤساء السلطات املحلية ورجال الدين.
شارك يف االحتفال السيد عوديد عريان رئيس مجلس
إدارة بنك هبوعليم ،السيد رونني شطاين نائب املدير العام
واملسؤول عن القطاع التجاري ،السيد ﭼـوالن شريمان مدير
قطاع الخدمات البنكية العامة يف بنك هـﭙـوعليم ،السيد نبيل
توتري مدير فعاليات البنك يف املجتمع العريب  ،السيدة نعام
تسيـﭽـلر كونفينو مديرة منطقة الشامل وحيفا ، ،طوﭬـيا
بركوﭬـيتش مدير مركز االعامل شامل ،ومدراء الفروع .
حب باملشاركني وقال:
رئيس مجلس اإلدارة عوديد عريان ر ّ
«نحن يف بنك هـﭙـوعليم نتابع وباهتامم تطور املجتمع
العريب ،يف مجال التعليم العايل ،املصالح التجارية اآلخذة
بالتطور ،انخراط النساء يف سوق العمل وغريها ،ونحن
ندرك ان لدى املجتمع العريب قدرة منو كبرية والتي سيساهم
تحقيقها يف تحريك االقتصاد يف البالد وإىل ارتفاع كبري
يف مستوى الحياة ،ونحن نريد ان نتواجد معكم يف هذه
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اللحظات الهامة».
حب باملشاركني
مدير القطاع التجاري السيد رونني شطاين ر ّ
يف الحفل «ستحتفل هذا الشهر الديانات الثالثة بأعياد
مهمة ،عيد املولد النبوي الرشيف ،عيد األنوار (الحانوكا)
وعيد امليالد املجيد ،ونحن هنا معكم هذا املساء ،إدارة
وموظفني ،ليك نحتفل م ًعا بعيد امليالد املجيد ونتمنى لكم
عيدً ا سعيدً ا .لقد عمل بنك هـﭙـوعليم وسيستمر بالعمل
بشكل شخيص ،إنساين وتكنولوجي من أجل توسيع
عمله يف املجتمع العريب ،سنستمر يف مرافقة مئات آالف
الزبائن املخلصني والذين يشعرون بالرضا عن خدمات البنك
وسنستقبل بكل ترحاب زبائن جدد من القطاع الخاص
وقطاع األعامل».
كام وه ّنا أيضً ا خالل الحفل رئيس بلدية النارصة السيد عيل
سالم ،األب حنا كلداين النائب البطريريك الالتني يف البالد،
والسيد راجي منصور رئيس صندوق النارصة الذي حصل
من إدارة البنك عىل تربّع للصندوق لتوزيع منح للطالب
الجامعيني من العائالت املحتاجة واملحامي عباس عباس
الذي شكر البنك عىل تربعه املستمر لجمعية املنارة.
وقد تخلل األمسية برنامج ف ّني احتفايل.
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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 :

كان
القتيل!

إياس يوسف نارص

القتيل َ
ُ
هناكَ ..يسأ ُل ر َّب ُه
كان
ويرت ُّل ِّ
الذ ْك َر احلميدَ خشوعا

القتيلَّ ...
ُ
وظل بعد رحي ِل ِه
كان
روحا تزيدُ على القيا ِم ركوعا...
ً

وكنيسة
مسجد
يا مص ُر ..كم من
ٍ
ٍ
محمدً ا ..ويسوعا؟!
قد َيندُ بانِ ّ ..

إنْ َيهدموا األهرا َم ِ
فيك َف َه ّي ٌـن
إنْ كان ُ
ّفس ِ
فيك فظيعا!
قتل الن ِ

القتيل َ
ُ
هناك ...يدعو راض ًيا
كان
إذ كان ر ُّب َك للدّ ِ
عاء سميعا

ِ
استبقيت شيئًا في فمي
يا مص ُر ما
صار الكال ُم على ال ّلسانِ دموعا

غدوت َ
ِ
سفينة
مثل
يا مص ُر ...كيف
ٍ
مثقوبة ...والبح ُر ليس وديعا!
ٍ

* على إثر أحداث مسجد ال ّروضة
في سيناء 24/11/2017 -

بابا نويل ..و..
ّ
احلق
ميالد

تينة القدس ثدي
ُيرضع احلجر...

هاشم ذياب

الضيف لنا ..للجميع
يطوف عىل مواقد كثرية
جار ومذ َود للحبيب.
ن ّ
كُ ِتبت حكاية القداسة..
عىل حجر.
حينام تجلّت معجزاتها..
خالدة االعتقاد
صارت سرية الرشق..
يطل عنفوانها منار.
ّ
***
تل ّونت بآيات مجيدة
طاوالت ..للوجيه ..للمسيح.
ِع ْب ُة املائدة..
ومضة النجاة.
صارت معركة عىل الخوف
***
ح َيوات بداية
جاءت ..تعيد لل َ
كاألمل ..كاملرساة للّقيط
لليائس..
ال يخاف داخلها.
تراءت لألهايل..
زينة الحياة.
فاملوت ..خريف ينفخ انبعاثها.
رسالة للناس من اإلحسان..
إىل اإلحسان..
ميزان ..وأمان.

***
الشجرة مضاءة
موقد للكون منارة
تجدّ د نورها
صوتها ..إيقاعها ..للبداية والخامتة.
سبيل األح ّباء ..تنرش أخبارها.
لك ّنهاُ ..رؤيا ورؤية
بني رمادها واضحة
حقيقة يتيمة وحيدة
عىل أراجيح الجشع
***
هي ..وأساطريها مصادرة
يف مخازن السياسة.
عىل املنابر..
تأ ّمالت خاشعة ..أطياف
بني شتات األمم والحزن.
حكاية ..أسطورة الحق.
***
شجر يأوي مريديه.
يف بريق املتاهة
يجيد نيشان الخوف
شق للجياع ورغيفه حافيا.
يُ ْ
أشواق متأل الفم.
تنسل ..مغادرة كالصدى
ّ
بالخري باألنباء ..ازدانت ..لنا
حيفا

رشدي املايض

أن ِ
ْتقيك ً
أمل

وأميض

***

ِ
سريتك االُوىل ..أميض
نحو

سي إىل أسوارك
يَ ْ

يا مدينتي الحبيبة

حل ُِّق عىل جناحيه
طليقا أ َ

***

واُشْ ِعل ال َّنا َر يف صمت القصيد...
ِ
نحوك
ألَميض

ولو

حجرا

أشدو له

جليس األرصفة
َ
مؤنس املقهى
َ

باب العمود
توأ َم ِ

ِ
سريتك األوىل
عاد إىل:
إىل شوارعك األنيقة...

أز َّق ًة لن تحترض ..ولو أنَّها قدمية
قدمية

***

ج ِ
ُ
صادفة
دُك..
أحرق ذاكر َة امل ُ َ
اُ َم ِّ

جدُ ِ
فيك القيامة
اُ َم ِّ

أيَّتها القيامة الخالدة!!!
***

أعيش عاشقاِ ..
َ
لك يا قدس
يك

أشق طريقي بيدي
ّ

أهد ُم حاجزا ،أزر ُع ياسمينة

الصمت وال َغفْوة!!!
َ
حوة ..يف زمن َّ
ص ْ
ني معي
أميض ..وأن ِْت تَ ْض َ
ي عىل َمسامري القصيدة
مصلوبَ ْ ِ

نُعل ُّق :األحالم واآلمال واألماين

أيقونة ..عىل صدر نَب ِّي شاهد
اإلله!!!

***

أس ُ
قط
س ْ
َ

حرِقني
يا
قدس و َأ ْ
ُ

ح ْي ِة ضَ ْوء
يف بُ َ

َع َّبدهَا ال َّر ُّب ِبخُطاه
***

سأس ُ
قط
ْ

سور الق ِ
َصيدة
عىل مرآ ِة ُ
ِ
جيئك ..ل ُتعيدي
و َأ

ل
تُعيدي َع َ َّ
يل الحياة..
ع َّ

مبناسبة عيد امليالد املجيد والسنة الجديدة :ابوت منتجة سيميالك تعايد يف مستشفيات النارصة
ابوت ،رشكة األدوية ومنتجات الصحة العاملية ،تنظر بأهمية كبرية إىل
املعايدات يف االعياد وقضية دعم املجتمع وتعمل من اجل رفاهية السكان
يف البالد وكجزء من هذا الدعم زار طاقم سيميالك هذا األسبوع ،وككل سنة،
أقسام الوالدة يف املستشفى االنجليزي واملستشفى الفرنيس واملتسشفى
النمساوي للمعايدة.
يف النارصة هذه الفعاليات جزء من النشاطات التي تقوم بها سيميالك
كل عام بلقاءات مع نساء حوامل ،مؤمترات خاصة ،اتاحة موقع االنرتنت
سيميالك ماما لالمهات باللغة العربية ومرشوع «احسن ماما» الذي يشمل
فيديوهات باللغة العربية التي تعطي وضعيات لالمهات بشكل يومي .حيث
قام طاقم سيميالك رزم الهدايا عىل االمهات مبناسبة عيد امليالد .وضمن
النشاط وزّعت مندوبتي سيميالك يف الوسط العريب كيان خوري وكميليا
جهشان الهدايا مبرافقة دبدوب سيميالك حيث فرحت االمهات والزوار بهذه
املبادرة الطيبة كام والتقطوا صورا لهم مع دبدوب سيميالك ومتتعوا بالنشاط
املتميز.
هذا وشكرت إدارة املستشفيات الفرنيس ,والنمساوي و االنجليزي رشكة ابوت
عىل هذه املبادرة املميزة .مؤكدين انهم دامئا يسعون لتقديم الخدمات االفضل
يف قسم الوالدة ،والقىص عناية ورعاية ،الذي قامت به رشكة سيميالك هو
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نشاط خاص ومتميز للغاية فقد أضفى الجو االيجايب يف القسم.“ .
ياعيل رافهون ،املديرة العامة يف ابوت يف البالد»:الهدف من زياراتنا ألقسام
الوالدة هي أن نُظهر للجميع أننا نهتم باملجتمع وانه من املهم لنا املعايدة
رسة .ونتمنى
واملباركة يف املستشفيات ،خاصة يف هذه األيام أيام األعياد وامل ّ
لالمهات واملواليد حياة سعيدة واننا نعمل كل سنة عىل هذه املعايدة ”.
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ألول مرة يف طمبور ،رشكة الدهانات يف البالد ،تعلن عن دهان السنة لعام  /2018لون
الصدأ

احدى أبرز الرصعات يف السنوات األخرية يف عامل التصميم
والدهان هي العودة اىل املواد والدهانات الطبيعية ،تلك التي
«تهرم باحرتام» مع الوقت وتحمل بفخر العالمات التي تبقيها
الطبيعة عليها .االسمنت املكشوف ،املعدن ،الذهبي والنحاس كانت
مسيطرة جدً ا يف عامل الهندسة املعامرية والتصميم يف السنوات
األخرية ،ورشكة طمبور ،رشكة الدهانات يف
البالد ،تؤمن يف ان الرصعة القادمة يف عامل
الدهانات هي الدهان بلون الصدأ.
حسب أقوال نيـﭭـا يحيآڤ ،مديرة التسويق
يف الهندسة املعامرية التصميم وااللهام يف
طمبور»:عىل الرغم من املفهوم الشائع انه
«مثة واحد هو يحدد والجميع يتبعونه(أو
يتبعونها) ،عمل ًيا ايضً ا يف مجال املوضة فإننا
نستمتع من ثورة املعلومات واملشاركة اآلخذة
باالزدياد ،ونحاول أن نحدد مسبقًا متطلبات
ورغبات األشخاص -وكيف ستتجسد يف
املنتجات ،املواد ،األشكال واأللوان .انها
متابعة مستمرة ملا يريده الجمهور يف مختلف
املواضيع -وتقديم رشح لالتجاه الذي قد
يتطور نحوه .من هنا ولد اختيارنا لدهان
السنة – الصدأ».
ياعيل بن تسفي ،نائبة املدير العام للتسويق يف طمبور تذكر انه
«قبل اربع سنوات كانت طمبور أول من الحظت املوضة للعودة
اىل املواد الطبيعية وقامت بإطالق منتجني مميزين مبظهر
االسمنت(قصارة عراﭬـا وتأثري االسمنت) والتي ارتفعت مبيعاتها

يف السنتني األخريتني .هذه السنة أيضً ا ،مل نكتف باختيار الدهان
«العادي» كدهان السنة ،بل ذهبنا خطوة واحدة اضافية اىل األمام
وط ّورنا منتج دهان مميز يالئم أحدث االتجاهات يف عامل التصميم
رشا لرصعة
والدهان – تأثري الصدأ .اننا نعترب الصدأ استمرا ًرا مبا ً
االسمنت :من جهة يتكون الصدأ من املادة بشكل طبيعي ،ومن
جهة اخرى يحتوي عىل الربيق اللطيف واأللوان
الساخنة من الربتقايل والبني التي تناقض
االسمنت ،اال انها أيضً ا تكمله».
تأثري الصدأ من طمبور ،هو دهان بتصميم
جميل مبظهر الصدأ .الصدأ هو أحدث يشء يف
عامل التصميم لعام  .2018تأثري الصدأ مخصص
إلبراز الجدران الخاصة يف البيت ،يف املساحات
التجارية ،مساحات الرتفيه واملكتب ،وغريها.
يأيت تأثري طمبور يف رزمة تدمج ما بني لونني-
لون بني مبظهر خشن ،ولون معدين (متايل)
مائل اىل الربونز ،والتي يتم دهنها فوق بعضها
البعض.
تأثري الصدأ مناسب ملن يحب املظهر الصناعي وملن
يريد حائط مميز يف مدخل البيت ،يف املقهى،
املطعم وما شابه .انه يندمج بشكل رائع مع
مظهر االسمنت ،مع الخشب الطبيعي وبالطبع
مع عنارص من املعدن .تندمج كلها يف رصعات عامل التصميم لعام
 2018والعودة اىل املظهر املكشوف والطبيعي.
تأث ــر الص ــدأ م ــن طمب ــور متوف ــر يف رزم ــة بس ــعة  1.5ل ــر
(حوايل  200ش.ج).

انطالق استطالع املنسف األكرب ليوغورت تنوڤا
– ملك الطاولة

نتقدم لزبائننا الركام
بأرح التهاني بمناسبة
االعياد المجيدة

كم هو لذيذ ومرغوب فيه ومتكامل املنسف ،إىل جانب يوغورت تنوڤا – ملك
ً
فعل ،م ّرة وإىل األبد ،كيف ّية أكل املنسف التقليدي ..مع
الطاولة .دعونا نفهم
يوغورت تنوڤا املطبوخ أم البارد؟ ما هو املنسف األل ّذ واألطيب ،املخلوط مع
يوغورت تنوڤا أو إىل جانب يوغورت تنوڤا؟ كيف يتم طهي املنسف ،يف الفرن
أو عىل الغاز؟ تنوڤا تدعوكم إىل املشاركة يف استطالع املنسف األكرب ،الذي
سيعطيكم ،أخريًا ،أجوبة كاملة عن كيف ّية أكل املنسف – أو عىل األقل أجوبة عن
رصف الغالب ّية لدى أكل املنسف..
كيف ّية ت ّ
ميكن للمشاركني يف االستطالع الفوز بوجبة منسف ساخنة ،ستصلهم إىل البيت
أيام الجمعة ،للتمتّع مع أفراد العائلة بوجبة لذيذة.
كيف ميكنكم املشاركة؟ ابحثوا يف الفيسبوك عن صفحة «يوغورت تنوفا»  ,يف
كل أسبوع سيتم نرش سؤالني يف صفحة الفيسبوك  .اختاروا الجواب املالئم
جلوا يف التعليقات السبب الذي تستحقون من أجله الفوز
بحسب اعتقادكم ،وس ّ
بوجبة منسف عائلية لذيذة وكلّها دالل .يف كل أسبوع ستفوز العائلة التي تعطي
جوابًا أصل ًّيا ومبدعًا.
ه ّيا ،شاركوا وأثّروا يف استطالع املنسف األكرب ليوغورت تنوڤا – ملك الطاولة!
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ملن تنتهي صالحية تأمينهم نهاية هذا العام
اتاحة الفرصة للأممنني ضمن التأمني التمرييض الجامعي
االنضامم لتأمني ضمن صناديق املرىض دون الحاجة إلجراء
فحص طبي
اعلن وزير املالية موشية كحلون ورئيس الهستدروت آيف نيسانكورن واملسؤولة عن
سوق املال ،التأمني والتوفريات دوريت سلينجر اليوم االربعاء ان املأمنني ضمن التأمني
التمرييض الجامعي والذين يبلغون من العمر  55عام وما فوق ،بإمكانهم االنضامم
للتأمني التمرييض املتاح ألعضاء ومنتسبي صناديق املرىض دون اخضاعهم لتشخيص
طبي مع انتهاء مدة التأمني التمرييض الجامعي الذي ميتلكونه بتاريخ . 31.12.2017
إن اتاحة االمكانية ملن هم يف سن  55وما فوق لالنضامم للتأمني التمرييض من خالل
صناديق املرىض ،دون اخضاعهم للتشخيص الطبي أسوة مبن هم يف سن  60وما فوق،
من شأنها ان تساهم يف تحسني وضعهم وتضمن لهم استقرارا من خالل تأمني مترييض
بتغطية مناسبة وبتكلفة مبتناول اليد.
وكجزء من هذا القرار ،فسيكون بإمكان كافة املأمنني من خالل التأمني التمرييض
الجامعي قصري األمد ،ملن هم يف جيل  55وما فوق والذين تنتهي مدة تأمينهم التمرييض
مع نهاية هذا العام  ، 31.12.2017االنضامم لصناديق املرىض حتى عام . 2018
هذا وسيتمكن كافة املأمنني ضمن التأمني التمرييض الجامعي مامرسة حقهم من خالل
امتالك تأمني مترييض شخيص لهم يف رشكات التأمني دون اخضاعهم لتشخيص طبي.
اىل جانب ذلك فان املأمنني سيكون بإمكانهم االنضامم للتأمني التمرييض يف صناديق
املرىض .اما فيام يتعلق باملأمنني من جيل  55وما فوق والذين تعترب تكاليف تأمينهم باهظة
الثمن مام سيصعب عليهم مامرسة حقهم يف امتالك تأمني ،فانه سيتاح امامهم الحل
املذكور اعاله.
وقال وزير املالية موشيه كحلون حول هذا املوضوع «انه من مسؤوليتنا ان نضمن
للمواطنني الذين قضوا سنوات حياتهم يستيقظون صباحا ويتوجهون الماكن عملهم
يوميا ويدفعون الرضائب املرتتبة عليهم ،ان ال يجدوا انفسهم عند تقدمهم يف السن دون
تأمني مترييض او مع تأمني مترييض يكون باهظ التكلفة .ان هذه الخطوة تنضم اىل خطة
التأمني التمرييض الحكومي والتي خصصنا ألجلها مليارد شيكل خالل السنة القريبة .ان
جميع هذه الخطوات من شأنها ان تساهم يف اصالح االرضار التي حصلت يف التأمينات
التمريضية طيلة سنوات بهدف ضامن تأمني مترييض بتكلفة معقولة لكافة املواطنني».
وقال رئيس الهستدروت آيف نيسانكورن بهذا الصدد «اننا قد تقدمنا بخطوة هامة من
أجل اصالح الغنب والدفاع عن عرشات اآلالف من املواطنني املتقدمني يف السن .ان حقيقة
اتاحة االمكانية للأممنني ضمن التأمني التمرييض الجامعي والذين بلغوا من العمر 55
عاما وما فوق ،لالنضامم من اآلن فصاعدا للتأمني التمرييض يف صناديق املرىض دون
الحاجة الجراء فحوصات طبية لهم ودون الحاجة لالنتظار طويال ضمن ما يعرف بفرتة
«التأهيل» ودون الزامهم بدفع رسوم تأمني باهظة الثمن ،من شأنها ان متنحهم شبكة
أمان وهدوءا نفسيا ليس فقط لهم انفسهم ،امنا ملئات اآلالف من أبناء عائالتهم ايضا .نحن
نتحدث هنا عن اجابة واضحة الحتياجات هذه الرشيحة ،ليس فقط فيام يتعلق برضورة
امتالكهم لتأمني مترييض امنا ايضا االخذ بعني االعتبار تكاليف هذا التامني عىل ان تكون
متوفرة مبتناول يدهم .انا اود ان اشكر وزير املالية موشيه كحلون عىل االلتزام الذي ابداه
للمجتمع وعىل التعاون من أجل دفع هذا املوضوع قدما .كام واشكر نائب وزير املالية
يتسحاق كوهني للمجهود الشخيص الذي بذله كام واعرب عن امتناين لدوريت سلينجر
املسؤولة عن سوق املال للمرونة التي أبدتها من أجل الوصول اىل هذه الغاية .ان توسيع
دائرة املأمنني الذين سيتمتعون يف استمرارية مدة التأمني التمرييض تعترب تجسيدا واضحا
للقيم التي تجعل املجتمع االرسائييل اكرث قوة وصمودا».
اما املسؤولة عن سوق املال والتأمني والتوفري دوريت سلينجر فقالت ان سلطة سوق املال
تعمل من أجل رشيحة املأمنني لضامن آلية دفاع مترييض لهم طويل األمد بتكاليف مبتناول
اليد .ان توسيع دائرة االستحقاق لهذا التأمني سوف تكون مبثابة إجابة مناسبة الحتياجات
املأمنني ضمن التأمني التمرييض الجامعي الذي سينتهي بتاريخ .3.12.2017
اما نائب وزير املالية يتسحاق كوهني فقال اننا نتحدث عن برشى حقيقية اضافية لرشيحة
املواطنني كبار السن يف البالد .ان الخطة الوطنية للتأمني التمرييض تعترب اصالحا
اجتامعيا تاريخيا ملصلحة كبار السن ،للأممنني ضمن التأمني التمرييض ولكافة املواطنني
يف البالد حيث سيستحقون من اآلن تغطية واسعة لخدمات التمريض العامة».

تألقي يف ليلة راس السنة مع CRAZY LINE
ليلة دافئة ،تحت ضوء القمر ،مع
عائلتك أو أصدقاءك ،واحتفاالت
متأل األجواء ،إنها ليلة رأس السنة،
ِ
منك إطاللة متميزة
التي تتطلب
وخاطفة لألنفاس ،لذلك أطلقت
شبكة االزياء النسائية CRAZY
 LINEتشكيلة شتاء مميزة التي
متنح املرأة مظهر انيق وعرصي.
من بني مجموعة الشتاء ملظهر
انيق ومتألق يف ليلة راس السنة
ميكن اختيار فستان باللون االحمر
مدموج مع وشاح من الصوف
الناعم العرصي بألوان األحمر
واألسود ،و إلكامل إطاللتك ميكن
إضافة جزدان "كالتش" مسايئ
باللون االسود  .او ميكن اختيار
تنورة من الصوف الناعم مع
"كارديجان" بتطريز مميز مدموج
بعباءة طبقات باللون األسود .
وللنساء اللوايت يحبنب الظهور
مبظهر "سبورت اليجانت" يف
ليلة راس السنة ميكن اختيار
بلوزة من الرتتر مدموجة مع
تنورة كالسيكية باللون االسود
مع "كارديجان" من الصوف
الناعم وإلطاللة متكاملة ميكن
اختيار قالدة دوائر من الجلد باللون
الفيض.
تشكيلة شتاء  2018ميكن
الحصول عليها يف جميع فروع
شبكة األزياء النسائية CRAZY
 LINEوعرشات الفروع يف
املجتمع العريب ومبقاسات 40-
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موظفو بنك هـﭙـوعليم يف حيفا يعايدون الطالب
يف العيد املجيد
شارك موظفو فروع بنك هـﭙـوعليم يف حيفا يف احتفاالت عيد األعياد يف حيفا ،الذي يقام
عىل مدار الشهر يف املدينة.
وكجزء من النشاط التطوعي الذي يقوم به البنك ،يف فرتة األعياد قام كل من ،مدير الفرع
زئيف كورتوبيس ،منال شقري ولينا هلون بتوزيع هدايا عىل الطالب يف مدرسة راهبات
النارصة حيفا .وقد استقبلهم مديرة املدرسة والنائبة مرحبني بهم وشكروهم عىل هذه
املبادرة املباركة.
السيد زئيف كورتوبيس ،مدير الفرع قال« :اشكر ادارة املدرسة عىل منحنا فرصة لنكون
معهم ومع االطفال يف هذه املناسبة السعيدة والتي تجسد العالقة الوطيدة التي تسود مع
املجتمع ،الفرحة التي رأيناها عىل وجوه االطفال هي السعادة الحقيقة يف العمل التطوعي
الذي عودنا عليه بنك هبوعليم».
املشاركون من البنك قاموا مبعايدة الطالب ووزعوا عليهم رزم الحلويات والهدايا ومتنوا لهم
سنة جديدة سعيدة.

الـ  e-commerceوصل إىل الخليوي :
ذروة يف املدخوالت يف بيليفون مع أكرث من  50مليون شيكل
يف الديجيتال عام 2017
أكرث من  %70من باقات خارج البالد بيعت يف الديجيتال

بيليفون تستثمر  15مليون شيكل يف الديجيتال :الرشكة اطلقت موقع بيع متطور ،مدونة يف
مجال الديجيتال والخليوي ،ذوتت الرشكة منصة تكنولوجية حديثة إلدارة مجموعة من الخدمات
الديجيتالية – دون انتظار هاتفي وعرضت منظومة MARKETING AUTOMATION
ايالن سيغل ،نائب املدير العام لشؤون التسويق يف بيليفون“ :بيليفون يف ذروة ثورة املعلومات
الديجيتالية يف عامل الخدمات واملبيعات للزبائن حيث مينح ذلك الزبون تجربة مبيعات وخدمات
ديجيتالية من الطرف اىل الطرف .أكرث من  %50من التفاعالت املتعلقة بالخدمات من قبل زبائن
بيليفون تتم يف الحلبة الديجيتالية ،واستثمرنا فيها لنقدم لهم الخدمة األفضل”.
واصلت رشكة بيليفون هذا العام ثورة الخدمات التي تعود بالفائدة عىل زبائنها ،حيث قامت
بتحديث جهاز الخدمات الديجيتالية للزبائن مع عرض موقع مبيعات حديث وتفاعيل ،للبيع
لألفراد واملصالح التجارية .ويعرض املوقع الحديث للزبائن باالضافة اىل بيع االجهزة واملكمالت،
كامل املعلومات املتعلقة باالجهزة الرائدة ،النصائح ،ارشادات تشغيل ومالءمة شخصية
وغريها .كام يشكل منصة لالسئلة واالجابات من قبل الزوار ،تجارب للمستخدمني ،مقارنات
ونصائح الخرباء.
كام عرضت بيليفون مدونة تكنولوجية حديثة وشاملة ،الستكامل املعلومات ذات الصلة
للمتصفحني .املدونة عبارة عن منصة مضامني خاصة تزود املعلومات املتعلقة بالثقافة
الديجيتالية ،التكنولوجيا وعامل الهواتف الذكية .تشمل املدونة بداخلها مضامني ذات صلة
بالعربية تقدم كل ما هو جديد ومحتلن مبا يتعلق باالجهزة الجديدة ،مقاطع UNBOXING
بالعربية ،مراجعات ومقارنات بني االجهزة ووفق االختيار ،اخبار من عامل الدجيتال ،لجمهور
هدف متنوع.
كام انتهت الرشكة من تذويت منصة تكنولوجية جديدة –  Bumpyardتتيح ادارة مجموعة من
قنوات الخدمة الديجيتالية بشكل سهل وناجع – دون اي انتظار عىل الهاتف.
من بني الخدمات املعروضة :دردشة مع مندويب خدمة زبائن وماسينجر يف الفيسبوك ،تشات
من خالل  SMSومحول ذيك يف شاشات اللمس (يعمل مع االتصال باملركز) .جميع الخدمات
متوفرة يف موقع بيليفون يف الهاتف النقال ويف تطبيق بيليفون .وبذلك باالمكان الحصول
عىل خدمة الزبائن يف الفيسبوك ،املاسينجر ،تشات  ، navigatorوتشات من خالل .sms
الخدمات ودودة لالستخدام ومتنح املستخدم تجربة استعامل متطورة وتفاعلية.
كام عرضت بيليفون منظومة  ,MARKETING AUTOMATIONباالشرتاك  IBMو ، Be2See
وتتيح للزبائن تجربة خدمات شخصية تعتمد عىل الداتا ،مع اقرتاحات متت مالءمتها شخصيا
وباملنصات املالمئة لها – بريد الكرتوين ،اس ام اس ،تطبيق بيليفون ،موقع الرشكة ،الشبكات
االجتامعية وغريها.
مجمل املدخول من املبيعات يف الديجيتال حققت رقام قياسيا وبلغت  50مليون شيكل ،زيادة
 %40مقارنة بنفس الفرتة من العام املايض .باقات خارج البالد هي مثال جيد للنمو يف
الديجتال ،ويف السنة املاضية تم بيع أكرث من  %70من خالل الديجيتال.
ايالن سيغل ،نائب املدير العام لشؤون التسويق يف بيليفون :الرشكة تسهل لزبائنها الحصول
عىل كامل املعلومات عن العامل الخليوي ،وتتيح لهم رشاء كل منتج تكنولوجي بوسائل متطورة
وديجيتالية .نضع يف خدمة زبائننا مجموعة من القنوات للتوجه لنا من خالل الديجيتال
والحصول عىل الخدمات والقيام بالعمليات بخدمة ذاتية من اي مكان ويف اي وقت .باستطاعة
كل زبون ان يختار قناة الخدمة املريحة له وتوفري الوقت الثمني”.
بيليفون استثمرت هذا العام يف قسم الخدمات الديجيتالية حوايل  15مليون شيكل ،مبا فيه
املنصات الديجيتالية الجديدة وتخطط االستمرار ايضا عام .2018

مف ّوض ّية تكافؤ الفرص يف العمل تنرش التقرير الثاين
ملؤش التنويع يف التشغيل للعام 2017
ّ
وزير العمل والرفاه حاييم كاتس يقدم لرئيس الدولة تقرير
التنويع يف التشغيل
بحسب املعطيات التي تظهر يف التقرير:
هناك نقص يف متثيل النساء والعرب يف السلك األكادميي ،هناك
متثيل كبري لألقليات يف الفروع متدنية األجور ،ولكن متثيلهم
منخفض يف الفروع عالية األجور ،تعاين النساء األكادمييات من
تفرقة يف األجور بسبب التمييز الجندري أعىل من تلك لدى النساء
غري األكادمييات
تظهر معطيات مؤرش املساواة هذا العام صورة مثرية للقلق.
فبحسب املعطيات ،ال يضمن التحصيل األكادميي بالنسبة لرشائح
املجتمع التي تعترب من االقل ّيات مساواة يف الفرص .االكادمييون
العرب ،والقادمون من إثيوبيا ،واملتدينون متثيلهم منخفض جدً ا
يف معظم فروع سوق العمل .كام يعاين األكادمييون من األقليات
من فجوات يف األجور أعىل منها لدى العامل غري األكادمييني
من رشائح األقليات .تبني معطيات مؤرش التنويع أن األكادمييني من رشائح األقليات
ممثلني بشكل اكرب يف الفروع متدنية األجور ،بينام هناك نقص يف متثيلهم يف الفروع
مرتفعة األجور .رغم االرتفاع يف معدالت التحصيل والتشغيل لدى رشائح األقليات ،من
ّ
متدن يف
األكادمييني العرب ،واملتدينني واملهاجرين من إثيوبيا ،فإنهم ممثلون بشكل
الفروع التي تدفع رواتب مرتفعة يف السوق ،وهم يعانون من متييز يف األجور مقارن ًة
مبجموعة األغلبية .يف فرع برمجة الحاسوب عىل سبيل املثال ،يجني العرب  66%مام
يجنيه اليهود ،اليهود املتدينون يجنون  69%من رواتب اليهود غري املتدينني ،ومهاجرو
إثيوبيا يربحون  54%من أجور اليهود من غري املهاجرين.
كام يتبني من املعطيات أن األكادمييني من مهاجري اثيوبيا يعانون من تفرقة يف
التشغيل هي األشد من بني الرشائح التي متت دراستها يف سوق العمل .يف خمسة من
الفروع التي متت دراستها ،مل يكن لألكادمييني من مهاجري اثيوبيا أي نصيب ،ويف
نصف الفروع التي متت دراستها ،يعمل أقل من أربعني موظفا أكادمييا من مهاجري
إثيوبيا يف كل فرع.
يبني املؤرش انه بالنسبة للنساء ،مل يقلص
مستوى التحصيل العلمي من الفروقات
الجندرية .ففي فرع برمجة الحاسوب
مثال ،تربح النساء األكادمييات  67%من
رواتب الرجال ،ويف فرع البحث العلمي
والتطوير  56%من رواتب الرجال .كذلك،
حصلت النساء من رشائح األقليات عىل
األجور األقل يف السوق يف معظم الفروع.
يف فرع البحث العلمي والتطوير تجني
األكادمييات العربيات  65%من رواتب
األكادمييات اللوايت ينتمني لرشيحة
األغلبية.
ق ّيم التقرير هذا العام وضع التنويع
يف القطاع األكادميي ووجد أن رشائح
األقليات ممثلة بشكل منخفض يف السلك
األكادميي ،خصوصا يف الجامعات .فهناك مثال نقص يف متثيل العرب يف سلك التعليم
العايل ،ومتثيل أكرث انخفاضا يف درجات األستاذية املتقدّ مة ،بينام تنخفض نسبة متثيل
النساء يف الطواقم األكادميية العليا كلام ارتفعت الدرجة األكادميية .إضافة لذلك ،فال يوجد
بحسب نتائج املؤرش مهاجرون من اثيوبيا بني طواقم التعليم العايل حتى العام .2013
تنرش وزارة العمل والرفاه تقرير التنويع للعام  2017والذي يقيم أمناط عدم املساواة يف
سوق العمل .هذه هي املرة الثانية التي يقدم فيها وزير العمل والرفاه حاييم كاتس تقرير
التنويع يف التشغيل ضمن مراسم احتفالية يف بيت الرئيس بالتعاون مع دائرة اإلحصاء
املركزية وجامعة تل أبيب.
يدرس التقرير بشكل منهجي ومتواصل التمثيل يف سوق العمل لخمس مجموعات تنتمي
إىل رشائح األقليات يف إرسائيل وهي :النساء ،والعرب ،واملتدينون ،ومهاجرو اثيوبيا،
وممن هم يف جيل  45فام فوق .التقرير مقسم لثالثة فصول :يفحص الفصل األول
مستوى التمثيل وفروق األجور للموظفني األكادمييني وغري األكادمييني يف كل واحدة
من الرشائح يف  30فرعا .ويقارن الفصل الثاين بني الفروق يف أجور رشائح األقليات
املختلفة ويقيس فروق األجور بني األكادمييني وغري األكادمييني يف كل مجموعة
من رشائح األقليات ،ويتناول الفصل الثالث مستوى التمثيل واملساواة يف األجور يف
الجامعات والكليات.
تعمل وزارة العمل والرفاه عىل زيادة متثيل القوى العاملة من رشائح األقليات يف الفروع
مرتفعة األجور .فقد عقدت وزارة العمل دورة جديدة تدعمها الحكومة بالتعاون مع
التخنيون وبرنامج «وسط الطريق» تهدف ملنح مهنديس الربمجة من أبناء  45فام فوق
تأهيالً تكنولوجياً محدثاً يوفر مرافقة تشغيلية ومرافقة يف التوظيف يف مجال الهايتك.
كذلك ،تشغل الوزارة بالتعاون مع جمعية « »Shecodesوباستثامر مشرتك بلغ  20مليون
شيكل ،برنامجا يسمح لكل امرأة يف إرسائيل بتعلم الربمجة مجانا.
وزير العمل والرفاه حاييم كاتس« :يعطينا التقرير صورة محدثة عن الفجوات بني رشائح
املجتمع املختلفة ويساعدنا عىل تخطيط توزيع املوارد بشكل يخلق املساواة املطلوبة.
تعمل وزارة العمل والرفاه طوال السنة عىل تطوير وتوسيع خطط لصالح من يواجهون
تحديات تشغيلية ،وتزود تأهيالً عايل الجودة ال يساعد فقط عىل االندماج يف سوق
التشغيل ،بل أيضاً عىل االستيعاب فيه بظروف عمل وأجور محسنة ،والوصول ملناصب
مرموقة ،بل وحتى اختيار طريق العمل املستقل .ميكننا مالحظة تغيري ايجايب وانفتاح
عىل التنويع من جهة املشغلني ،وما زال أمامنا الكثري من العمل .أؤمن بأننا خالل سنوات
معدودة سرنى سوق عمل أكرث تنوعاً»
رئيس الدولة رؤفني (رويب) ريفلني« :حتى قليلو الصرب منا يدركون انه من أجل خلق
تغيري عميق ،خصوصاً يك نرى عدداً أكرب من املتدينني والعرب ومهاجري اثيوبيا يف كل
فرع من فروع السوق ويف وظائف قيادية وإدارية ،يتوجب علينا العمل بشكل حثيث
ومتواصل لعدة سنوات .اجتامعنا هنا كام التزمت أمام السيد الوزير للسنة الثانية يبعث
يف نفيس التفاؤل .عندما سنبلغ السنة الثالثة ،ميكننا القول بكل ثقة بأننا قد أسسنا
منهجاً .منهجاً من النظر ألنفسنا يف املرآة بكل موضوعية؛ منهجاً من االلتزام بالعمل
الجاد جداً من أجل تغيري الصورة التي تنعكس يف املرآة».
املحامية مريم كبها ،مفوضة تكافؤ الفرص يف العمل« :إنني فخورة بتقديم تقرير التنوع
لعام  2017وهو تقرير شامل ينرش للسنة الثانية يفصل التنوع التشغييل يف سوق
العمل يف إرسائيل .نرش التقرير يف العام املايض دفع املشغلني للعمل مع املفوضية لدعم
خطوات املساواة والتنويع .اخرتنا هذا العام أن نق ّيم بشكل أعمق مساهمة التعليم العايل
يف اندماج ومستوى أجور الرشائح التي تناولها التقرير .تبني املعطيات ان هناك فروقاً
كبرية يف متثيل ويف أجور األكادمييني من الرشائح التي شملها التقرير .نرى أن التحصيل
األكادميي وحده مل ينجح يف تقليص الفجوات يف سوق العمل .نؤمن يف املفوضية
بأن علينا جميعاً ،واألكادمييني يف هذا السياق أيضاً ،أن نصطف من أجل تغيري الواقع.
مساواة الفرص وتنويع التشغيل هو ما نسعى إليه جميعاً ،إضافة إىل املزايا االقتصادية
االيجابية للتنويع يف التشغيل ،نحن نؤمن أن مجال التشغيل يسمح ملجتمعات عديدة
ومتنوعة بااللتقاء ويخلق تواصالً واندماجاً بني جميع أطياف املجتمع اإلرسائييل».
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مطلوب
net

H a i f a

www.haifanet.co.il
عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية

لأليجار
لأليجار في وادي جمال طابق ارضي  3غرف مع شرفة مغلقة
وشرفة مفتوحة مؤثثة جزئيا مألئمة ايضا للطالب والطالبات
للتفاصيل052-8909898 :

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

וניהול ו/או מנהל עסקים

مطلوب مدير/ة حسابات (מנהל/ת חשבונות)
للعمل في شركة انتاج في حيفا
شروط العمل - :وظيفة كاملة  -خبرة سنتني على األقل  -مسؤولية
وامكانية عمل مع طاقم  -من منطقة حيفا وضواحيها
الرجاء ارسال السيرة الذاتية الى البريد األلكتروني:
faten879@gmail.com

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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