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ترامب في القدس بدون قناع
جواد بولس
راهن الكثيرون من متابعي حلقات دونالد ترامب
املسرحية على عدم جديته ورمبا على قصوره في تنفيذ
ما وعد به ناخبيه وحلفاءه قبل وخالل مسيرته الفذة نحو
البيت األبيض ووقوفه من هناك على صدر العالم.
بعض املتخصصني واحملللني ومحترفي الشطحات النزقة
حتدّوه ّ
وسخفوا قدرات إدارته الفعلية ،ومنهم من وعده
وتوعدّ ه بانفجار حرب للنجوم لم يشهد مثلها التاريخ،
فالتحرش في القدس ،زينة قصائد العرب ،وتقويض
مكانتها «الرسمية» سيفتح على األمريكان صهاريج
جهنم ،ألن العالم اإلسالمي لن «يبلع» قساوة اخلطوة
املثيرة ،وال «األشقياء» العرب سيتحملون وقع املصيبة
والهزمية واالستفزاز ،هكذا استنبأ من قامر على أن
ترامب لن يقدم على غمز خاصرة الشرق ومس عرض
األمة وعفافها.
وتأتي الصواعق كما تشتهي احلراب وتدق الفواصل على
عتبات «الدمن»! فقبائل صحاري هذا العصر حلمها
املصالح واحلكام فيها إخوة في املعابد وشركاء في نفس
األضاحي ،وكلهم ،عرب وروم وأتراك وعجم ،في سبيل
« املجد» حزمة عصي واحدة وحلفاء.

فالقدس منذ عقود تنتهك وتغتصب ولم يسعفها
«األحبة» إال بقليل من شهدُ ،رش ،على حرج ،بالعلن،
حني كان ملحهم ككذبهم ميأل جراحها ويسطر لآلتني من
وراء الغيم حكمة «خوف الطغاة من الذكريات” .
وفي القدس ال شيء ثابت إال القاف تغضب سكينة
الوتر ،وال مهر فيها إال وريد البنفسج ينضح ويسقي
عطش الليالي ويهدئ جنون القناطر ،وفي القدس تنفس
السني باق في األرحام ينبت الزهر والقلق على صفحات
أرض عاقر.
لم نكن بحاجة للفقهاء ولعلماء السياسة والكهنة
وللعرافني كي نستكنه بطن الغيب ونترقب ما سيقيء
به فم سلطان السالطني ،فنظرة خاطفة واحدة على أشالء
ما تبقى من حلم «بالد العرب أوطاني» كانت كافية
لترشدنا إلى منابع شهية ترامب نحو «قدس العرب»،
وقراءة سريعة ملواقف من تبقوا على سدة تلك الدول
الدامية واملستدمية كانت كفيلة لتيقننا بأن جميع املوانع
والعثرات قد سقطت والطريق إلى جهنم ،بعد بزوغ معالم
الشرق اجلديد ،لم تعد مرصوفة بالنيات احلسنة .
لم يقل الرئيس األمريكي الكثير ،لكنه ،في الواقع،
قال كل شيء؛ فلقد ز ّود كل «قائد» مخادع وعاجز
ً
فرصة للتبجح في ظل عروة االلتباس املقصود ،وأتاح

املدير العام واحملرر املسؤول :راني ع ّباسي
مدير التحرير :نايف خوري
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لبائعي الهزائم املضي في مواسم صيدهم الواهم ،لكنه
أعلن ،في نفس الوقت ،برعونة قيصرية عن انتهاء عصر
السراب ،وأوضح بفظاظة « الكاوبوي» و»استقامته»
بأنه لن يكون بعد اليوم في بالد الصبر والبرتقال حمل
متاما كما أوصت
زائف ،فالقدس عاصمة لبني إسرائيلً ،
بها السماء وكما يصلي لها كل «املؤمنني» في أرجاء
املعمورة وحتت جميع أسقف الهياكل .
إنها خطبة الدكتاتور ،خطبة الدخان والنار .ومن خاللها
أسدل ترامب جميع الستائر عن مسرح الشرق الرتيب،
وأزاح «الغباش» عن مراياه املهشمة .سنكون بحاجة إلى
مزيد من الوقت والصبر واجلرأة كي نستوعب ونذوت كيف
ع ّرى «طيش» رئيس أمريكا حال القضية الفلسطينية،
فهو لوال تَز ّوده مبوافقات «سامية» مسبقة ما كان ليجرؤ
على إعالنه الواضح ،ولوال تقييمه ملوازين القوى الفعلية
في منطقتنا ملا غامر بالقاء قنبلته التي كانت معدة منذ
زمن وموقوتة في دهاليز « البيت األبيض”.
كثيرا عن احتجاجات
سنسمع ،في األيام القريبة،
ً
الرؤساء وزعل امللوك وشجب األمراء وغضب البرملانات
ودعاء رجال الدين باملوت على األعداء ،وستفور املنابر
وتضج العنابر وتشرئب األعناق وتتموج األصداغ
وتنتفخ الصدور وتتجدل العروق ولكن ..بعد حني كل
شيء سيهدأ وتعود العرب إلى عروشها وبواديها قبائل
وعربان تسير في قوافل على هدي أجدادها وتأوي إلى
قصورها وخيامها ،ليستأنف «الفرزدق» هجاء «جرير»
وليفتش «ابن قيس» على قاتل أبيه ،ويكر «املتنبي»
على طريق التاج صدي ًقا للخيل وللشراب ،و»قريش»
ستستجير بإيالفها ،ولن يبقى في الصحراء سوى
السيف والرمل والصدى وبكاء األرامل ،وما عداها مجرد
آثار ألشباح ولتاريخ دارس.
باملقابل ،من الصعب تصور ما قد يحصل في فلسطني
بعد هذه اخلطبة ،فاألوضاع بدونها كانت على حافة
االنفجار ومعها تزداد احتماالت العاصفة ،قد تنفتح
صهاريج الكبت وينطلق الذل ماردً ا والقهر يعشوشب
دوما قدحة
ً
كفاحا ،فأول احلرائق كانت في فلسطني ً
على زناد نهار جمعة جامح! والفلسطينيون لن ينتظروا
دعم الدول اإلسالمية ،هكذا علمتهم اخلسارة والتجربة،
ولن يستمطروا غيث الدول العربية التي حتول معظمها
ألمساخ دول وملجتمعات نازفة حتت أنيار حروب امللل
والفرق والطوائف واملذاهب اجلارحة.
لقد حذرنا في املاضي من حتويل الصراع على القدس
إلى صراع ديني ،ونوهنا ،في أكثر من مقال ،من كون
حكام إسرائيل املعنيني األوائل في حتقيق هذا التحول،
ألن اسقاط البعد السياسي القومي واستبعاده عن محاور
الصراع حول القدس سيعفي إسرائيل وبعض مناصريها
من قيادات دول العالم من مواجهة املشكلة احلقيقية ومن
جزءا من حل القضية
إجبارها على إيجاد حل يشكل ً
الفلسطينية الشامل ،فالصراع مع إسرائيل صراع على
األرض ومن أجل احلرية واالستقالل والدولة املستقلة.
لقد تبنى ترامب في الواقع هذا اخليار واملنطلق حني
أكد على خصوصية األماكن املقدسة وبضمنها املسجد
األقصى إلى جانب تأكيده على حريات العبادة جلميع
األديان وكأنه يطمئن املسلمني في العالم على أن
«األقصى ليس في خطر» وذلك في نص يشكل صدى
لنصوص انطلقت من نفس األسس الدينية الصرفة.

وفي محاولة منه لتخفيف وقع الضربة حاول جتميل
خطابه ببعض املساحيق ،لكنها لم تكن في مجملها
أكثر من تطمينات واهية تليت بدون أرصدة واقعيه
وبدون ضمانات سياسية بجانبها ،هذا عالوة على أنه
لم يتعهد ،كما توقع كثيرون ،بحل الدولتني وال بأي
حل سياسي آخر ،بل اكتفى بتحميل الفرقاء مسؤولية
مصائرهم متناس ًيا عدم تكافؤ الفرص بينهم واختالل
موازين القوى بني دولة عسكرية محتلة وشعب يكابد
حتت نيران بنادقها.
أشارت قراءة الرئيس محمود عباس األولية في الواقع
تشخيصا
إلى بواطن القلق والرفض الفلسطيني وتضمنت
ً
صحيحا خلالصات الكالم وخطورته السيما بخصوص
ً
واحدة من أبرز إحداثيات ذلك اخلطاب التي وصفها
الرئيس على أنها إجراءات « تصب في خدمة اجلماعات
املتطرفة التي حتاول حتويل الصراع في منطقتنا إلى حرب
دينية”.
منذ سنوات يواجه الفلسطينيون خيارات مصيرية
ومؤامرات غير مسبوقة لتصفية قضيتهم وابقاء اإلحتالل
اإلسرائيلي فوق أراضيهم عن طريق إلباسه صو ًرا مخفية
وبديلة ،وفي آخر جولة من املعارك مع االحتالل في
القدس والتي تداعت بسبب حترش املستوطنني فيها
وفي املسجد األقصى ،أثبت أهلها أنهم حراس أبوابها
النجب ،وذ ّكروا من نسوا أو جتاهلوا بأن املدينة ما
زالت حبيبتهم البهية ،وأن أسوارها ملا تزل تصحو على
رقصات عنادلها ،وفجرها يتعمشق ظل بيوتها مرددً ا
تراتيل مآذنها التي في أعناقها يتكدس البخور وينطلق
صهيل احلجر.
قد تشكر مدينة القدس ،بعد حني ،الرئيس ترامب على
«وقاحته» ،ألنها قد جتبر «االخوة األعداء» على إمتام
املصاحلة والعودة إلى القلعة لترميم أبراجها وحماية
أسوارها ،وألنها ستكشف مجددً ا عن مضرة كتائب
املزايدين واملشاكسني والهتافني املدمنني الذين سيجدون
في اخلطبة فرصة للتصفيق ألنفسهم بدعوة أنهم صدقوا
حني ق ّرعوا القيادة الفلسطينية وتعويلها على النظام
األمريكي واملفاوضات برعايته وما إلى ذلك من مواقف
تدفعهم للتمترس في خنادقهم اآلمنة من دون أن يفعلوا
شيئًا أو يعطوا البدائل الفعلية املمكنة ،خاصة في هذا
الواقع العربي الذبيح ،وقد يشكرونه كذلك ألن مواقفه
ستكشف أوراق من بقي مع فلسطني ومن صار ضدها
ومن الذ في عباءة النصوص واختبأ؛ لكنها ،على جميع
األحوال ،ستبقى عالمة ألفول عصر وانقضاء نهج ودعوة
لصحوة ومراجعة شاملتني وعكس ذلك سيبقي البلدة
على عتبة أبواب جهنم وفريسة لالرجتال والفوضى.
خطاب ترامب كان صفعة مرتقبة و»نهرة» حشرت القيادة
الفلسطينية في زاوية لم يألفوها من قبل ،وعليهم،
بدون شك ،أن يواجهوها بالعودة إلى «التاء» على أن
ً
سجينة ومربوطة ،وعليهم الرجوع
تكون أول احلروف ال
وااللتصاق بالشعب والتفتيش عن حلفاء حقيقيني
موجودين في العالم.
على القيادة تبني لغة جديدة ووسائل نضال مبتكرة
وإستراتيجية قادرة على مواجهة «استقامة» ترامب
املستفزة ،أو إن شئتم «وقاحته» السافرة ووقاحة من
تواطأ معه وكان له في السر ً
شريكا ،وإذا لم تفعل كل
ذلك سيكون على القضية السالم وفي الناس املذلة!

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.
الجم عة  8كانون األول 2017
ُ

النائب عودة يلتقي مئات الطالب
الثانويني في شبكة مدارس برانكو فايس

«ملراسل «حيفا»
بدعوة من شبكة مدارس «برانكو-فايس» شارك
رئيس القائمة املشتركة النائب أمين عودة في برنامج
ومعا» قدّ م النائب أمين عودة رئيس
«مختلفون ً
القائمة املشتركة محاضرة حلوالي  600طالب ثانوي
عربي ويهودي من مدن ومدارس مختلفة.
وأكد عودة في كلمته أن املصلحة احلقيقية للشعبني
هي العيش بسالم ومساواة وعدل اجتماعي
ودميقراطية .ولكن هذه احلكومة تعادي هذه القيم،
هنا العرب يفهمون العبرية ولكن معظم اليهود ال
يفهمون العربية ،فهل املطلوب تعليم العربية لدى
الطالب اليهود أم االنتقاص من مكانتها كما في
قانون القومية؟!

منوذجا من
وشرح عودة عن قانون القومية مقدّ ًما
ً
تصريح الوزير غالنط بأن الوجود اليهودي في
اجلليل هو مهم للمناعة واألمن! بهذا التصريح
فهو يرى بي أنا إشكالية أمنية ،بدال من التعامل
املتساوي بني العرب واليهود.
وقال عودة إن الذي له ثقة بانتمائه القومي ال
يجد أي حرج باالنفتاح للقوميات األخرى ،وهذا
األمر ُيكسب وال ينتقص من أحد .ونحن املواطنون
العرب أبناء هذا الوطن ،لنا ثقة بانتمائنا لشعبنا،
لوطنا ،لشرقنا ،ولدينا كل الثقة لتعلم اللغة
والثقافة العبرية ،فهل أنتم مستعدون ولديكم
الثقة لتعلم اللغة العربية والثقافة والتاريخ العربيني
والفلسطينيني؟!

املجلس البلدي يصادق على ميزانية
الدعم ملسرح امليدان

رئيس كتلة «الجبهة» د .سهيل أسعد :رسالة هامة يف ظل
التحريض وكم األفواه والتدهور الفايش

«ملراسل «حيفا»
أق ّرت جلنة الدعم التابعة لبلدية حيفا ميزانية الدعم
التي تقدمها البلدية ملسرح امليدان بقيمة  1.2مليون
شيكل كدعم للعام  .2017وقد ناقشت اللجنة هذا
األسبوع هذا املوضوع إزاء إيفاء املسرح بكافة املعايير
املطلوبة من البلدية .وكان امليدان قدّ م مقترح امليزانية
مرفقا باملستندات والوثائق املطلوبة ،والتي تشير إلى
اإلدارة السليمة.
وجاء قرار اللجنة بعد نقاش صاخب بني األعضاء،
صوتوا ضد
الذين عارض بعضهم دعم امليدان ،بل ّ
رجحت الكفة وأق ّرت
القرار ،لكن أصوات األغلبية ّ
امليزانية.
وخالل هذا األسبوع مارست وزارة الثقافة بقيادة وزيرة
ً
ضغوطا على البلدية لتجميد
الثقافة ميري ريجف
الدعم إلى حني النظر في اإلجراء القضائي بني املسرح
والوزارة .حيث التمس املسرح إلى محكمة العدل
العليا إلرغام الوزارة على تسديد ميزانية الدعم
للعامني  2016و.2017
وكان عضوا البلدية عن كتلة «اجلبهة» د .سهيل
أسعد وعرين عابدي قد رافقا قضية املسرح طيلة
األعوام املاضية ،في مواجهة سياسة الوزيرة وسعي
الوزارة إلى حجب امليزانيات وإلى إغالق املسرح.
ّ
ويشكل الدعم الذي تقدّ مه بلدية حيفا حوالي 40%

من ميزانية املسرح ،والذي يعمل في حيفا منذ 22
عاما.
ً
وقال رئيس كتلة اجلبهة د .أسعد :للسنة الثانية على
التوالي ننجح في انتزاع هذا احلق وصدّ محاوالت
الوزيرة ريجف وبعض قوى اليمني في حيفا لوقف دعم
مسرح «امليدان» .وقد عقدنا عدة اجتماعات في
هذا الصدد مع إدارة البلدية واجلهات املهنية املسؤولة
بالتعاون مع إدارة املسرح .إنّ هذا اإلجناز هو رسالة
سياسية ها ّمة ،اآلن بالذات ،في ظل تصعيد سياسة
التحريض وكم األفواه والتدهور الفاشي اليومي الذي
تقوده هذه احلكومة .فحيفا انتصرت لقيم الدميقراطية
واملساواة والعيش املشترك ،ولم ترضخ لألجواء
العنصرية.
من جانيه قال رئيس الهيئة اإلدارية ملسرح «امليدان»
عاما يحظى
جوزيف أطرش :منذ تأسيسه قبل ً 22
املسرح بدعم بلدية حيفا ،ويستوفي شروط الدعم
كمؤسسة ثقافية رائدة في املدينة .أح ّيي رئيس البلدية
يونا ياهف وأعضاء البلدية من «اجلبهة» على وقفتهم
الشجاعة في مواجهة اليمن العنصري .ونحن من
جهتنا سنواصل معركتنا اجلماهيرية والقضائية أمام
وزيرة الثقافة الستعادة امليزانية الكاملة للمسرح،
وسنواصل الدفاع عن حرية التعبير وحرية اإلبداع.

حظر دخول امللوّ ثات إلى حيفا

ملراسل «حيفا»
امللوثة إلى حيفا»
السيارات
دخول
مشروع «ممنوع
ّ
بقيادة وزارة حماية البيئة وبلدية حيفا ،ينطلق بواسطة
شركة «يافيه نوف» .وفي هذا النطاق تعتبر حيفا
أول مدينة في البالد يسري فيها هذا احلظر على
مناطق قليلة التلوث ،كجزء من ّ
تلوث
خطة للحد من ّ
الهواء في خليج حيفا من مصادر التلوث ،مبا فيها
السيارات .ويشمل مشروع احلظر هذا على كافة
مناطق املدينة وأحيائها .ومت رصد مبلغ  11مليون
شيكل لهذا املشروع.
وتدعو البلدية جمهور السائقني لتركيب فلترات في
السيارات التي تعمل بالديزل وذلك بدعم مالي من
وزارة حماية البيئة ،لتركيب هذه الفلترات في نحو
 700سيارة ،.األمر الذي يحد من التلوث من
السيارات بنسبة .20%
4

ومن املقرر البدء بهذا املشروع في مطلع شهر شباط
القادم ،بحيث نظمت حملة إرشاد لدى  23ألف
امللوثة من
ملوثة .وستمنع السيارات ّ
صاحب سيارة ّ
دخول حيفا ما لم تر ّكب هذا الفلتر.
وسيتم تطوير هذا املشروع مبرحلتني :األولى ابتداء
من شباط  ،2018بحظر الدخول والوقوف للسيارات
امللوثة ،والتي تبلغ زنتها أكثر من  3.5طنا ،وهي
ّ
سيارات األجرة والشاحنات .واملرحلة الثانية ،سيحظر
امللوثة التي يقل وزنها عن
الدخول والوقوف للسيارات ّ
 3.5طنا ،ابتداء من كانون الثاني .2019
تلوث
من
وتقوم البلدية بتنفيذ مشاريع أخرى للحد
ّ
اجلو باستخدام السيارات الكهربائية ،وهو مشروع
يستخدم فيه السائقون نحو  100سيارة تتحرك
بالطاقة الكهربائية ،األمر الذي يقلل من استخدام
السيارات اخلاصة والتي تستهلك البنزين.
الجم عة  8كانون األول 2017
ُ

التوتو يستثمر اليوم في أبطال الغد!

نحن في التوتو نؤمن بأن جيل اليوم تكمن فيه القدرات ليكون بطل الغد.

لذلك ،نحن نستثمر كل سنة أكثر من 500

مليون ش.ج في تطوير مشاريع،

تأهيل مدربني ،إنشاء مالعب ،قاعات ،منشآت ،بنى حتتية وأجهزة رياضية.

فتيات مكابي الفريديس  -بطل الدوري 2016

يتدربن في قـاعة أقيـمت مبـساهمة الـتوتو

مببادرة جمعية التطوير االجتامعي:

انطالق مشروع احلراك الشعبي الستثمار سنة
االنتخابات لتحقيق مطالب املجتمع العربي

ابتداء من بف�اير 2018
الملوثة فوق  3.5طن
سيارات الديزل
ِّ
تدخل حيفا مع ت
فل� فقط

ش
الملوثة إىل حيفا" بقيادة وزارة حماية البيئة،
م�وع "ممنوع دخول شالسيارات ِّ
تلوث الهواء
بلدية حيفا ومساعدة �كة يافيه نوف ،يهدف إىل الحد من ّ
المنبعث من السيارات ،ويؤثر عىل سكان حيفا والما ّرة .ابتداء من بف�اير 2018
سيسمح بدخول سيارات الديزل فوق  3.5طن عيار  4يورو وفوق .يطلب من
السيارات بعيار يورو أقل تركيب ت
تلوث الهواء.
فل� للحد من ّ
الملوثة إىل حيفا"
ابحثوا ف ي� جوجل "ممنوع دخول
السيارات ِّ
رتّبوا موعدا تل�كيب ت
فل� بالسيارة
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جلان األحياء .علينا أن ّ
نتنظم بشكل الئق مع اعتماد
متنوعة تزيد من تأثيرنا .نحن
استراتيجيات عمل ّ
متاما ونعرف ما ُنريد ،وواثقون من ُقدرة أهلنا
واقعيون ً
على إحداث التأثير ومن ثم التغيير».
وحول طبيعة املشروع قالت« :كجمعية ننشط من
عقود في متكني األهل فإننا نطمح إلى إقامة معادلة
ناجعة تقوم على التوازن الصحيح بني مطالب جمعية
وأخرى حاراتية ،وبني قوى املجتمع املدني وبني ممثلينا
في البلدية ،أمال في التأثير قبل االنتخابات وبعدها.
نحن بنشاطنا هذا إمنا نعزز عمل ممثلينا في البلدية
ونعطيه غطاء شعبيا .فعلنا ذلك في اجلولة السابقة
بنجاح نسبي ونأمل أن نح ّقق هذه اجلولة املزيد من
النجاح من أجل أهلنا وحقوقهم».
وكان ّ
مخطط املدن عروة سويطات استعرض املتغيرات
التي حصلت منذ االنتخابات األخيرة ُمشيرا إلى
حتسن في تعامل البلدية في بعض النواحي ،وإلى
املشاكل التي ال تزال قائمة .واعتبر اللقاء املداخلة
متهيدً ا لصياغة ورقة مطلبية جديدة محدّ ثة .وشارك
ممثلو اللجان بوجهات نظر نوعية ونقدية ساعدت
القائمني على املشروع في تطوير خطة عمل متكاملة
س ُتعلن قريبا.

חיפה

חוף שמן
צ׳ק פוסט

ملراسل «حيفا»
ُعقد في مق ّر جمعية التطوير االجتماعي الثالثاء
حيفاوي يقصد
شعبي
األخير اللقاء األول حلراك
ّ
ّ
استثمار سنة االنتخابات البلدية ،لتحقيق مزيد من
املكاسب التطويرية واخلدماتية للمجتمع العربي على
أحيائه ومرافقه .ويندرج انطالق هذا احلراك الذي ُيراد
له أن يكون شعب ًيا متثيليا ضمن مشروع تطوير قدرات
املجتمع العربي ،ومتكينه من حتقيق مطالبهّ ،
وحل
قضاياه ال سيما املع ّلقة بينه وبني البلدية.
ضم ممثلني عن
ُ
وعلم من جمعية التطوير أن اللقاء األول ّ
جلان األحياء العربية ،ومجموعة من األخصائيني في
مجال احلقوق ،واإلعالن والتخطيط ،وأنه انعقد بعد
سلسلة من املشاورات واالتصاالت مع فعاليات أهلية
وعلم أن ّثمة
وسياسية ،أعربت عن مباركتها للمبادرةُ .
توافق تام على إمكانية حتويل القوة االنتخابية العربية
إلى نوعية ومؤ ّثرة على صانع القرار والسياسات.
ويقوم املشروع على فرضية أن انتظام املجتمع العربي
بهيئاته وأحيائه ،وتطوير ورقة مطلبية واحدة جامعة
وتفصيلية في آن ،والتنسيق بني جلان األحياء
والفعاليات االجتماعية السياسية ،من شأنه أن
يزيد من الثقل االنتخابي للمجتمع العربي ،عشية
االنتخابات ،ومن ُقدرته على حتقيق املطالب ّ
وحل
القضايا الساخنة .ومن هنا فإن املشروع سيبدأ من
وثيقة مكتوبة تو ّثق باألرقام واملعطيات مطالب
املجتمع العربي واحتياجاته ،في حواره مع البلدية أو
املرشحني لرئاستها وعضويتها.
وفي حديث مع املديرة العا ّمة للجمعية احملامية
همام ،قالت« :أمامنا وأمام أهلنا
جمانة إغباريةّ -
فرصة للضغط وحتقيق بعض مطالبهم واحتياجاتهم
في مجال تطوير البنية التحتية ،واخلدمات وقضايا
السكن ،واملواصالت وامليزانيات للثقافة .سنفعل ذلك
من خالل حتشيد أكبر قوة شعبية وراء ورقة مطلبية
مسح ميداني ولقاءات عمل مع
ّ
مفصلة ،تستند إلى ٍ

وزارة حماية البيئة فتمنحكم

الدعم  50%ت
اجات المختارة
ر
الك
�
محددة
ة
لف�
ي
ف� منطقة حيفا فقط – سارعوا ت
لل�كيب
ي
ف
ف
المخولة ي� أنحاء البالد)
(يمكن تال�كيب بدون دعم ي� الكراجات ّ

ابتداء من  1.2.18ش
سيبا� بتنفيذ القانون وستفرض غرامات

لمعلوماتإضافية*2491

avirnaki.yefenof.co.il

او ابحثوا بجوجل Google-ف ي� حيفا ممنوع الدخول لسيارات ُم ِلوثَة
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هذا إلي
وهذا وهذا

قروض بكفالة الدولة
والمتوسـطة من
لتمويل المصالح الصغيرة
ّ

*يح ـ ّق للبنــك وقــف الحملــة فــي أي وقــت وبــدون بــاغ مســبق *عــدم اإللتــزام
بســداد القــرض قــد يــؤدي إلى فــرض فائــدة تأخيــر واتخــاذ إجــراءات تحصيل
القرض*.التفاصيل الكاملة والملزمة في الفروع *خاضع ألنظمة البنــك ولكل قانون.

تو ّجهــــوا للفــــرع
أو إتـّصـــلوا:

5600
*

مؤمتر املكانة القانونية للجامهري العربية يناقش اليوم ،الجمعة يف مدينة النارصة:

قصور في استخدام اإلجراءات املدنية من قبل ضحايا
انتهاكات حقوق العرب
ملراسل «حيفا»
قصور جدّ ي في استخدام اإلجراءات املدنية لتحصيل
حقوق ضحايا االعتداءات ،وانتهاك حقوق العرب
وردع املعتدين  -هذا ما ُيجمع عليه أغلبية اخلبراء
املشاركني في حوار حول املوضوع في مؤمتر املكانة
القانونية للجماهير العربية ،املنعقد اليوم ،اجلمعة
في مدينة الناصرة .ويوصي اخلبراء باستخدام املسار
املدني من قبل الضحايا للكشف عن تفاصيل جرائم
يتم التستر عليها ،أو مخالفات يتكرر تنفيذها بسبب
غياب حاالت الردع اجلنائية واملدنية.
سيتم التط ّرق خالل ندوة «حقوق متض ّرري االعتداءات»
املجتمعي بغياب حت ّرك جدّ ّي
إلى حقوق ضحايا العنف
ّ
مؤسسات الدولة لوقف العنف وجتارة السالح،
من قبل ّ
سيتم التط ّرق الى استخدام الدعاوى التمثيلية
كما
ّ
واملدنية لردع منتهكي حقوق الناس ،وستبحث
ً
عليهن ،وحقوق
أيضا قضايا حقوق النساء املعتدى
ّ
العمال ضحايا حوادث العمل ،والعامالت اللواتي
استغاللهن في أماكن العمل .ستدير اجللسة
يتم
ّ
ّ
اإلعالمية خلود مصاحلة.
وستتحدث السيدة سماح سالمية من جمعية "نعم -
نساء عربيات في املركز" عن مالحقة املعتدين على
النساء بواسطة النشاط اجلماهيري والشعبي .سالمية
ناشطة إعالمية وتعمل على تنشيط االحتجاج
الشعبي ضد العنف املجتمعي إعالميا وشعبيا.
وستتحدّ ث احملامية بشائر فاهوم جيوسي عن الوسائل

القانونية حلماية النساء واألطفال في مجتمعنا،
خصوصا في حاالت اخلصام والنزاع داخل العائلة.
ً
وتؤكد فاهوم «تهميش وتغييب العنف ضد النساء
يؤدي إلى تعميق العنف املجتمعي بشكل عام .من
يصرخ ضد قتل الرجال يجب أن ينزع شرعية العنف
وانتهاك حقوق النساء العربيات».
احملامية شذا عامر من جمعية حقوق املواطن
ستتحدث عن استخدام االلتماسات ملواجهة انتهاكات
حقوق الناس من قبل مؤسسات الدولة .وسيتحدث
احملامي ألبير نحاس عن شراكة العرب في محاكم
العمل ،واستخدامها في الدفاع عن حقوق العمال.
وسيتحدث عن مواقف ضحايا االنتهاكات من
االتفاقيات التي تعقدها النيابة العامة مع املتهمني.
وستتط ّرق إلى انتهاك قوانني العمل وحوادث العمل
في قطاع البناء ،والتي غالبية ضحاياها من العمال
الفلسطينيني من إسرائيل واملناطق الفلسطينية
احملتلة .وكذلك عن مسؤولية الوزارات احلكومية في
مراقبة مواقع العمل اخلطرة ،وعن عمليات التحقيق
التي جتريها الشرطة ،واإلجراءات القضائية اجلنائية
واملدنية التي تتخذ في أعقاب انتهاك قوانني العمل.
احملامي عامي هولندر سيتحدث عن املالحقة
اجلنائية واملدنية في حاالت عنف الشرطة ضد
املواطنني العرب ،وعن موضوع استيالء عصابات
على األراضي في بلدات عربية وامكانيات
استعادتها .ويتابع هولندر ملفات عنف شرطوي

ّأدت إلى قتل مواطنني من باقة وعني نقوبا.
احملامي خالد تيتي سيشير إلى تضييق ح ّيز النشاط
السياسي في السنوات األخيرة ،والدفاع عن املعتقلني
خالل الفعاليات السياسية ،ومتابعة تعويض املعتقلني
بدون أسباب قانونية .حيث سيستعرض عددً ا من
حاالت االعتقال غير املب ّرر والذي استهدفت النشاط
السياسي وردع النشطاء .ويؤكد تيتي على أهمية
متابعة إغالق ملفات االعتقال من قبل النيابة العامة،
وأهمية املطالبة بتعويض مالي ملن مت اعتقاله بدون
أسس قانونية.
ٌ
وسيتحدث عن هذه القضايا في املؤمتر كل من:
السيدة سماح سالمية ،مؤسسة جمعية «نعم» نساء
عربيات في املركز ،احملامية شذا عامر ،جمعية
حقوق املواطن ،احملامي ألبير نحاس ،احملامي عامي
هوالندر ،احملامي خالد التيتي،
احملامية بشائر فاهوم جيوسي.

متثيل العرب في
محاكم العمل ال
يتجاوز 4%
نحاس
كشفت دراسة أعدّ ها مكتب احملامي ألبير ّ
وسيتم عرضها خالل مؤمتر املكانة القانونية للجماهير
العربية ،املنعقد يوم اجلمعة في الناصرة ،أن متثيل
العرب في محاكم العمل ال يتجاوز  .4%وحسب
نحاس فمن أصل
املعطيات التي جمعها احملامي ّ
 436ممثل جمهور في محاكم العمل يصل عدد
العرب إلى  16شخصا فقط .ويستمع ممثل اجلمهور
للشكاوي إلى جانب القضاة في محاكم العمل.
وسيتم استعراض املعطيات التفصيلية خالل ندوة
حول «حقوق ضحايا املخالفات» التي ستتط ّرق إلى
موضوع حقوق ضحايا حوادث العمل ،واالستغالل
ّ
املشغلني .وفي أعقاب املعطيات املقلقة
من قبل
بعث احملامي ألبير نحاس رسالة إلى وزيرة القضاء
أييلت شاكيد ووزيرة املساواة االجتماعية جيال
غمليئيل ،ورئيس نقابة احملامني ورئيس محكمة
العمل القطرية ،مطالبا مبعاجلة املعطيات وتعيني
عرب في جهاز محاكم العمل.
وحسب الدراسة فمن  33ممثل جمهور مسجل في
محكمة العمل القطرية ال يوجد أي متثيل عربي.
أما في منطقة اجلنوب فهناك  59ممثل جمهور ال
يوجد بينهم عرب .ومن أصل  58ممثل جمهور في
محكمة القدس ال يوجد أي متثيل عربي .وكذلك
األمر في محكمة العمل في تل أبيب حيث ال
يوجد أي متثيل عربي بني  144ممثل جمهور هناك.
ويتضح أن التمثيل العربي يقتصر على محاكم
العمل في حيفا والناصرة .ففي محكمة حيفا مت
تعيني  6ممثلني عربا من أصل  102ممثل جمهور،
وفي محكمة الناصرة مت تعيني  10عربا من أصل
 40ممثل جمهور.

إجناز تاريخي بانتهاء الترميمات في
جامع النصر في حيفا
ملراسل «حيفا»
أجنزت جلنة أمناء األوقاف اإلسالمية في حيفا أعمال
الترميم جلامع النصر الصغير في البلدة التحتى،
واملجاور جلامع اجلرينة .وقد استغرقت هذه األعمال
نحو خمس سنوات بتكاليف بلغت حوالي  700ألف
شيكل .وقال راجي حسني ،رئيس جلنة أمناء األوقاف
اإلسالمية :لدينا توكيل من الدولة للقيام بأعمال
الترميم هذه ،حتى أن قسما كبيرا من ميزانية الترميم
جاءت من الدولة.
مهجورا منذ قيام الدولة
الصغير
النصر
وكان جامع
ً
وحتى اليوم ،ولذا تعتبر عملية إعادة اجلامع خطوة
تاريخية بالنسبة للمسلمني وألوقافهم .وأضاف حسني
يقول :إن العناية باملقدسات واألوقاف وصيانتها هي
واجب على كل مواطن في حيفا ،إن كانت هذه األوقاف
واملقدسات إسالمية أو مسيحية .ونسعى إلى إعادة
فتح هذا اجلامع التاريخي ،واستعماله مبا يتناسب
مع االحتياجات الضرورية ،وذلك بالتنسيق مع جلنة
األمناء ومع جلنة متولي وقف جامع االستقالل ،وجلنة
مسجد اجلرينة .وقد توجهنا إلى الدوائر املسؤولة من
أجل مدّ الكهرباء واملاء إلى اجلامع.
وسيحتفل بإعادة استعمال اجلامع في وقت الحق،
بحضور ممثلني عن احلكومة في القدس وعن السفارة
التركية في تل أبيب ،أو بحضور شخصية مسؤولة
من تركيا ،ألن اجلامع بني في العهد العثماني .وشكر
8

حسني كل املتبرعني واملساعدين الذين ساهموا بترميم
جامع النصر من مسيحيني ومسلمني سكان حيفا.
وإلى املفتش جمال موسى مدير قسم الطوائف في
وزارة األديان.
ومن ناحية أخرى تتواصل جلنة أمناء األوقاف مع بلدية
الطيرة املجاورة حليفا ،من أجل ترميم ثالثة مواقع
هناك ،وهي اجلامع ،واملقبرة ومقام الشيخ خليل.
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إضاءة شجرة امليالد في كنيسة مار إلياس واجتماع للهيئات العاملة في الكنيسة
ملراسل «حيفا»
احتفل يوم األحد املاضي في كنيسة مار إلياس للروم الكاثوليك بإضاءة
شجرة امليالد ،بحضور رئيس البلدية يونا ياهف ،والرئاسة الروحية في
الكنيسة .وشارك أبناء الكنيسة بإقامة االحتفال ،وأدى املطرب زهير
فرنسيس مجموعة من الترانيم امليالدية ،رافقته جوقة الكنيسة .ولدى
إنارة الشجرة في باحة الكنيسة ،أطلقت األلعاب النارية ،مما أضفى جوا
احتفاليا بهذه املناسبة.
وانتشرت مظاهر الزينة على جدران الكنيسة والسور احمليط ،واملنطقة
املجاورة في دوار إميل حبيبي ،امتدادا إلى منطقة وادي النسناس ،وجادة
هتسيونوت ،ومن ثم كنيسة مار يوسف لالتني ،وجادة بن غوريون من
منطقة امليناء حتى دوار اليونسكو وزاوية شارع هجيفن.
أخوي
من ناحية أخرى أقيم مساء اجلمعة في قاعة الكاتدرائ ّية ،لقا ٌء
ٌّ
عوي بال ّلجان ال ّرعو ّية :جلنة شؤون العائلة ،جلنة املدافن،
جمع املجلس ال ّر ّ
اللجنة الثقاف ّية ،جلنة كنيسة القديس غريغوريوس الالهوتي ،إلى جانب
احلركات ال ّرسول ّية ووكالء الكنيسة ،بهدف عرض املستجدّ ات األخيرة
والبرامج ال ّرعو ّية ،فض ًال عن جتسير العالقات بني األطراف كا ّفة على
اعتبار اجلميع عائلة واحدةّ ،ثم معايدة األشخاص بعضهم لبعض مبناسبة
قرب حلول األعياد امليالدية املباركة .وحضر اللقاء سيادة راعي األبرش ّية
عوي
املطران جورج بقعوني ،الذي أشار إلى أهم ّية نشاط املجلس ال ّر ّ
وال ّلجان ،ملا يعود بالفائدة ال ّروح ّية ،االجتماع ّية ،ال ّثقاف ّية والعائل ّية على
اجلميع.
واستعرض األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى الرئيس الروحي للرعية
رعوي جديد ،وسائر ال ّلجان
أهم اإلجنازات ال ّرعو ّية ،مثل :تعيني مجلس
ّ
العاملة في الرعية .وقال« :إن هذه اللجان تتألف من أصحاب الكفاءات
عوي
العلم ّية واالختصاص ّية ،بهدف بلورة األيقونة التي سترسم العمل ال ّر ّ
في رع ّيتنا وانطلقت مسيرة وضع األساسات ليكون بناؤنا على الصخر
ً
عوي هدفهم
قو ّيا متينًا
وراسخا» .وأضاف« :كل العاملني في املشروع ال ّر ّ
بناء كنيسة البشر وكنيسة احلجر ،جن ًبا إلى جنب بحسب مستلزمات
ال ّرع ّية ومتطلباتها».
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كولـﭽـيت
معجون أسنان
سنسيتيـﭫ مولتي
ﭘـروتيكشن/
معجون أسنان
سنسيتيـﭫ  +تبييض
 75مل

ليلي ﭘـاستيل
ورق تواليت
 32لفة

فليكسيتول
كريم لليدين لعالج
البشرة الجافة المتشققة
ولتهدئة الحكة

السعر للوحدة

29

9

90

وأيضا ،حصري لزبائن
ً

هد & شولدرز
شامـﭙـو
 600مل/
أولترا
توتال كير
 540مل

ش.ج

لوريال
ماجيك ريتاتش
سـﭙـري لتغطية
جذور الشعر

السعر للوحدة

السعر
لرزمة
ثالثية

24

90

9

90
ش.ج

ش.ج

صابون سائل
 500مل
رزمة ثالثية

السعر للوحدة

18

90

90
ش.ج

24

90

جيليت
ديودرانت
ﭘـوير بيدز

17

90
ش.ج

ن ُقص ونوفّر مع مجموعة قسائم

EAN-13
Encoded:9800000125045
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches

EAN-13
Encoded:9800000125137
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ  .7-13.12.2017أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر ما قبل التخفيض
على املنتج /بجانبه.

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

9

90

EAN-13
Encoded:9800000125298
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches

EAN-13
Encoded:9800000125373
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ  .7-13.12.2017أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر ما قبل التخفيض
على املنتج /بجانبه.

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

9

90

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
Life men
M6

ماكنة حالقة

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ  .7-13.12.2017أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر ما قبل التخفيض
على املنتج /بجانبه.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

19

90

*احلد األدنى  30وحدة في اخملزون في كل فرع .ال يشمل مهادرين
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ  .7-13.12.2017أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر ما قبل التخفيض
على املنتج /بجانبه.

سعر خاص!

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ  .7-13.12.2017أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر ما قبل التخفيض
على املنتج /بجانبه.

7

90

سعر خاص!

السعر لـ  3وحدات
بعد تخفيض القسيمة

180
سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
كورني
نقارش حبوب
رزمة سداسية/
ساندويش
رزمة رباعية
السعر للرزمة بعد
تخفيض القسيمة

ش.ج

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
سيميالك
أدﭬـانس ﭘـلوس
بديل* حليب
 900غرام

EAN-13
Encoded:9800000125458
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
إريال
أقراص  3في /1
سائل غسيل
 975مل

سعر خاص!

EAN-13
Encoded:9800000125212
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
دكتور عور
مستحلب
استحمام
 700مل

ش.ج

Life

محارم ورق
ناعمة
رزمة سباعية
السعر لرزمة سباعية
بعد تخفيض القسيمة

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ  .7-13.12.2017أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من
بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
التخفيض بني حوانيت الشبكة ولذا سيعرض السعر ما قبل التخفيض
على املنتج /بجانبه.

سارية املفعول لغاية  13.12.2017أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من بينهما .االمتيازات املعلنة لزبائن اليف ستايل مشروطة بالدفع ببطاقة اليف ستايل فقط .الشروة محددة
لـ  4وحدات للزبون .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق للمنتج ولذا )1( :يحتمل وجود حاالت يكون بها السعر السابق في حانوت معينة أقل من السعر
باإلعالن ،وهو ليس من ضمن حملة في هذه احلوانيت )2( .في احلوانيت التي يسري عليها سعر احلملة ،سيعرض السعر السابق في احلانوت على املنتج أو بجانبه.
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طالب مدرسة مار يوحنا
يسترقون النظر لعالم سامح..
ملراسل «حيفا»

شاهد طالب صفوف سادس -ثامن صباح يوم األربعاء
الفائت مسرحية «حلالي لبالي» ،وهي مسرحية موسيقية
مع غناء راب مباشر على منصة مسرح الكرمة .وتقوم
هذه املسرحية على فكر إتاحة الفرصة أمام املشاهد
لسرق النظر لعالم سامح الداخلي .و»سامح» هذا
فتى يعاني من فرط احلركة ،وينتابه الشعور باإلحباط
والرفض ،والفشل وبالذنب ،بكل ما يحيطه .ويتغير
فجأة عندما يكتشف شخصية الدي .جي التي تساعده
صب طاقاته الهائجة بأماكن إبداع ّية وقدرات رائعة
على ّ
من خالل املوسيقى .املسرحية نالت إعجاب الطالب
وطاقم املعلمني ،وجاءت ضمن برامج الس ّلة التربوية التي
اختارتها املدرسة لهذا العام.

االحتفال بالسنة
الهجرية اجلديدة في
مدرسة عبد الرحمن
ملراسل «حيفا»
احتفلت مدرسة عبد ال ّرحمن احلاج مبناسبة
ّ
مبحطات
السنة الهجر ّية النبوية
رأس
ّ
شعت منها أنوار القيم واألخالق.
وفعال ّيات ّ
فقد م ّررت فعال ّيات ومحاضرات في الصفوف
حول هو ّية احلدث وحول القيم التي ّ
تتلخص
من هذه احلادثة العظيمة ،التي تعتبر محطةّ
ها ّمة ومفترق طرق لأل ّمة اإلسالمية .وقد
أشاد مدير املدرسة بالفعال ّيات واحملاضرات
التّي م ّررت من قبل ّ
الشيخ بهاء بكراوي،
ّ
وخاصة أ ّنها ّتؤكد على
والواعظة رق ّية،
ّ
تذويت القيم واستخالص العبر.

قلب يتضامن وعلم يُط ّبق
املتن ّبي؛ ٌ

طلب وطالبات قسم التربية والطفولة ّ
ّ
نظمت املتن ّبي وفدً ا من ّ
املبكرة في
مؤسسة «قلب يسوع» احليفاو ّية ،وذلك ملشاركة النزالء
املدرسة لزيارة ّ
ُ
فعال ّيات تربو ّية -ترفيه ّية أعدّ ت من قبل ،وهذه الزيارة تتناغم واإلعالن
اخلاصة
العاملي لألمم املتحدّ ة عن تخصيص يوم لدعم أصحاب القدرات
ّ
ّ
وتتضامن وإ ّياهم إنسان ًّيا ،تربو ًّيا واجتماع ًّيا.
انعكاسا لفلسفة املتن ّبي التربو ّية -التعليم ّية
وتأتي هذه اخلطوة املم ّيزة
ً
التي ترى ّ
اإلنساني عا ّمة
بطلبها الشركاء الفعل ّيني ،في بناء املجتمع
ّ
خاصة ،باإلضافة لغرس قيم إنسان ّية حقيق ّية ،كتق ّبل اآلخر
ّ
واحليفاوي ّ
االجتماعي ورسم البسمة على وجوه
التكافل
الغير،
مع
والتضامن
ّ
النزالء من جهة ،ومن جهة أخرى تطبي ًقا ملوا ّد نظر ّية يتع ّلمها ّ
الطلب في
قسم التربية والطفولة ّ
املبكرة في أروقة املدرسة.
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انطالق أغنية جديدة إللياس جوليانوس وانتشارها عامليا

ملراسل «حيفا»
أطلق الفنان إلياس جوليانوس أغنية جديدة بعنوان
«عم إتغ ّير» من كلمات شاعر األغنية اللبناني نزار
فرنسيس ،وأحلان وعد ملحم بركات .وكان املطرب
جوليانوس قد التقى بكل من الشاعر فرنسيس وامللحن
عمان ،وذلك بعيد وفاة املوسيقار ملحم
وعد في ّ
بركات .وكان إلياس قد غنى بصوته أغنية تكرميا
للراحل ملحم وهي أغنية «كرمال النسيان» ،وأرسلها
إلى ذويه في بيروت ،وسمعها وعد بصوت إلياس،
فأبدى إعجابه به ،وأعرب عن استعداده لتقدمي حلن
خاص إللياس.
وهكذا ّمت اللقاء ليجمع جوليانوس بوعد وبنزار
فرنسيس .واستمع إلياس إلى مجموعة من القصائد
اجلميلة من نزار ،وإلى بعض األحلان من وعد ،فراقت
له هذه األغنية بكلماتها وحلنها اجلميل.
واختار كلمات األغنية «عم إتغ ّير» التي تقول:
عم إتغير على صحابي
من وقت ال بعمري شفتك
وعم يتغ ّير عطر ثيابي
صاروا ثيابي بعطرك أنت
علي إنك بعين َّي
وبيعتبوا ّ

في
عم تسكني ّ
وعم صير مجنونك
ما بيعرفوا قديش
بحبك ما بسأل ليش
عذرن معن معليش
ما ج ّربوا عيونك
وقام إلياس بتسجيل األغنية في استوديو كارم مطر،
ومن ثم نشرها في كافة وسائل التواصل االجتماعي.
وقد القت جناحا منقطع النظير ،حتى أن اجلمهور أخذ
يطلبها في احلفالت التي يقدّ مها إلياس ،ومت تصويرها
على شكل فيديو كليب ،وسيستمع اجلمهور إليها في
احلفالت التي سيقدّ مها إلياس مبناسبة األعياد ،فهو
يستعد إلقامة حفالت في القدس ،ورام الله ،ونادي
الليونز في الناصرة ،وبيت حلم ،وغيرها.
وهذه األغنية بلحنها الرقيق الرومانسي ،أحبها
اجلمهور ،خاصة أنها موجودة في اإلنترنيت وسائر
وسائل التواصل ،واإلذاعات ،واليوم يسعى كي تصل
إلى أكبر قطاعات اجلمهور ،في كل مكان .وقد تلقى
ردود فعل من اجلمهور في العالم ،من كافة البلدان،
وخصوصا من لبنان ،وأمريكا وكندا وأستراليا.
ويطمح املطرب جوليانوس حتى يصبح في رصيده

مجموعة وافية من األغاني اخلاصة به ،حيث يظهر
طابعه الشخصي على أغانيه ،وذلك رغم أن معظم
األغاني التي يتم تقدميها اليوم مبناسبات األعراس،
هي من األغاني اإليقاعية والشعبية ،وحاول إلياس
عدة م ّرات أن يدمج ضمن حفالت األعراس بعضا من
أغانيه ،فوجد أن اجلمهور أح ّبها وجتاوب معها ،بل
رقص على أنغامها.
وأصبح رصيد إلياس خمس عشرة أغنية خاصة به،
وينظر في إمكانية تنظيم أمسية مميزة بأغانيه فقط،
ضمن حفلة أمام اجلمهور .وكان قد أحيا حفال له في
أمسية قدّ م خاللها عددا من األغاني لكبار املطربني،
وسيعيد هذه احملاولة ألغانيه اخلاصة.
ويجري إلياس اتصاالته بعد رأس السنة ليأخذ كلمات

ألغنية جديدة أخرى من الشاعر نزار فرنسيس وحلن
جديد من املوسيقي وعد ملحم بركات .هذا إلى جانب
األغاني التي كانت من كلمات شعراء محليني ،وأحلان
ملحنني محليني أيضا .وهذا يشعره باالعتزاز لوجود
شعراء وملحنني ومطربني من بالدنا ميكنهم مجاراة
الشعراء وامللحنني في لبنان وغيرها من الدول العربية.
ويذكر أن إلياس جوليانوس ال يزال يدرس للقب الثاني
في موضوع املوسيقى في جامعة حيفا ،وسيحرز
اللقب الثاني /املاجستير في نهاية السنة الدراسية
األكادمييةِ .ع ًلما أن الدراسة املوسيقية تساعد املطرب
على أداء عمله في الغناء والعزف والتلحني ،إضافة
إلى دراسته في مجال تطوير الصوت وحتسني أدائه،
وذلك بهدف التطور الفني والتقدم بصورة صحيحة.

ألول مرة يتم استخدام مواد في قسم العظام
في رمبام كانت معدّ ة لوكالة ناسا
ملراسل «حيفا»
جزء من العظم التالف بهذه القطعة ،في منطقة عظم الفخذ
أجرى أطباء قسم العظام في مستشفى رمبام عملية واحلوض .وأفادت مصادر املستشفى أن هذه القطعة مت
جراحية إلحدى السيدات ووضعوا لها قطعة من مادة صنعها في البالد ،وأنها تتألف من مجموعات ألياف
تستخدمها وكالة الفضاء األمريكية ناسا .ومت استبدال مضغوطة ،وتستخدم بدال من الفوالذ.
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«الكرمة» الثانوية في يوم علمي مع «الروّ اد»

ملراسل «حيفا»
ّ
يوما متم ّيزا هذا األسبوع بالتعاون مع
نظمت مدرسة «الكرمة» الثانوية العلمية ً
جمع ّية الر ّواد للعلوم التي متارس فعاليات علمية في املدارس في البالد ،ومت في
هذا اليوم تقدمي فعاليات في مجال العلوم طيلة اليوم الدراسي ،حول مواضيع
البيولوجيا ،الكيمياء والفيزياء ،وهذه مواضيع التخصص في املدرسة ،كمدرسة
علمية .وقالت مديرة املدرسة املربية يسرين دكور إن الفعاليات غير املنهجية التي
متارسها املدرسة متنوعة ،وفي هذا النطاق جاءت الفعالية التي تهدف إلى إثراء
الطالب باملواد اخلارجية وتكشفهم للعالم اخلارجي ،حيث يقوم طالب من املدرسة
بإمتام حتصيلهم في مستشفى رمبام ،ويحضرون لقاءات تعليمية هناك ،وكذلك
طالب احلاسوب الذين يشاركون في األيام الدراسية وفعاليات اإلثراء في شركات
الهايتك املختلفة ،والتخنيون ،وباملقابل يأتي طالب من جامعة حيفا لتعليم الطالب
دروسا إثرائية في مجاالت متنوعة.
وأضافت املربية دكور ،إن املدرسة استضافت ضمن هذه الفعاليات عددا من قضاة
احملاكم العرب الذين حتدّ ثوا إلى الطالب عن بعض القضايا التي تعاجلها احملاكم،
والقوانني وتطبيقها .وظهر القضاة أمام طالب الصف التاسع وشاركوا بفعاليات
صف ّية في مجال احملاكم والقضاء.
هذا إلى جانب الفعاليات اإلعالمية واللقاءات التي يجريها الصحافيون مع طالب
املدرسة في ورشات عمل إعالمية ،في مجال اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء.
وكذلك مجموعة من املهندسني في مجال الهايتك ،ومعلمون ملوضوع الرياضيات،
الذين يلتقون بالطالب ويقدّ مون لهم احملاضرات والفعاليات.
وفي نطاق اليوم الدراسي قام أعضاء جمعية الر ّواد بتفعيل طالب املدرسة وإلقاء
احملاضرات وإجراء التجارب العلمية في املختبر في مجال الفيزياء والكيمياء،
وعروض علمية داخلية في الصفوف والقاعات ،وعروض خارجية في ساحة املدرسة.
وكانت مثل هذه الفعالية قد ّ
نظمت في املدرسة قبل عامني ،خاصة أن الطالب كافة
شاركوا في هذه الفعالية ،والبالغ عدد أكثر من  190طالبا .وقد أبدى الطالب تفاعال
رائعا في هذه الفعاليات ،في العروض العلمية والشروح التي قدمها الضيوف.
ومضت مديرة املدرسة تقول :إن املدرسة إذ تقيم مثل هذه الفعاليات ،إمنا هي تصبو
إلعداد الطالب بالشكل الصحيح ملرحلة ما بعد الثانوية ،علما أن ثانوية الكرمة
خ ّرجت فوجني فقط من طالبها حتى اآلن ،وقد التحق قسم منهم في اجلامعات
نظرا لنسبة النجاح املرتفعة
واملعاهد األكادميية املختلفة في البالد وخارجها ،وذلك ً
في امتحانات البجروت في السنة املاضية.
وأضافت إن املدرسة التي أصبحت تعرف كمدرسة رسم ّية علم ّية في نظر املجتمع،
وهذا الدمج لم يكن واردً ا من قبل ،أتاحت للطالب االنكشاف على عالم ال يرونه
وال يصادفونه داخل غرف التدريس ،بل خارج جدران املدرسة ،مثل مستشفى
يسهل على الطالب
رمبام ،أو اجلامعة أو التخنيون أو شركات الهايتك ،األمر الذي ّ
اختياره إلمتام دراسته األكادميية في املواضيع العلمية في املستقبل .ونرى ذلك
بوضوح ،حني يلتحق طالب منذ الصف التاسع بأعمال التمريض والطب في رمبام،
واالطالع على اإلمكانيات املتاحة لهم باختيار موضوع التعليم األكادميي.
وقد وضعت املدرسة ّ
خطة علمية يتم تنفيذها خالل هذا العام ،ملشاريع وفعاليات
بدأت بها في العام املاضي ،وأما هذا العام فتتعلق مبواضيع التم ّيز واإلثراء،
ومبشاركة كل طبقة وكل صف وتخصص ،يقوم بفعاليات تتعلق بتخصصه .وتتضمن
الفيزياء مثال ،وإجراء لقاءات مع شركات األدوية لطالب الكيمياء ،وااللتحاق
بدورات ودروس تكميلية خارج نطاق املدرسة مبا يعرف «شباب يح ّبون العلوم»
في التخنيون .وكذلك طالب البيولوجيا يتعلمون دروسا إثرائية في رمبام ،وطالب
احلاسوب يتعلمون حتت رعاية جامعة حيفا ،في إطار علوم احلاسوب للمجتمع،
فيأتي طلبة من اجلامعة ويد ّرسون طالب املدرسة مواضيع احلاسوب مبواد إضافية
عن إطار منهاج التعليم .هذا عدا عن الفعاليات التي جرت مبناسبة يوم التسامح
العاملي ،ويوم حقوق الطفل واإلنسان ،وكذلك يوم ذوي االحتياجات اخلاصة.
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اذا انت من عشاق بذر البطيخ:
مجب���ور ...مجب���وووووووووو
وووووووووووووووووو
وووووووووووووووووو
ووووووووووووووووووو
ووووووووووووووووووو
ووووووووووووووووووو
ووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووو
ووووووووووووووووووو
ووووووووووووووور تج���رب
ب���ذر بطي���خ أبي���ض م���ن نخل���ة!
جديد لعشاق بذر البطيخ!
بذر بطيخ أبيض نخلة.

النادي النسائي في شالفا يزور بيت ساحور

ملراسل «حيفا»

انطلقت يوم اجلمعة املاضي مجموعة من أعضاء
النادي النسائي املتفائالت في مركز «شالفا»
في حيفا بإدارة السيدة زهية فرح مركزة النادي،
إلى بيت ساحور .ورافقتهم الناشطة االجتماعية
ريتا توما جوليانوس .وتأتي هذه الزيارة إلى
نادي املسنني في بيت ساحور ،وذلك مبناسبة
األعياد امليالدية ورأس السنة.
وكان في استقبل الوفد احليفاوي مديرة بيت
رحبت باحلضور
املسنني في بيت ساحور .وقد ّ
وشكرتهم على القيام بهذه اخلطوة املفرحة
إلسعاد املسنني الفلسطينيني ،من بيت ساحور
ومن حيفا .ثم قام اجلميع بتزيني شجرة امليالد
في النادي ،وسط أجواء احتفالية وأداء األغاني
اخلاصة بالعيد .وفي ختام ذاك النهار عاد
أعضاء النادي احليفاوي إلى مقر النادي.

ورشة تفعيلية الصدار
رزمة االبحار االمن

ملراسل «حيفا»
ّ
نظمت جمعية التطوير االجتماعي االثنني املنصرم ورشة تفعيل ّية
شارك فيها مستشارون تربو ّيون ومر ّكزون جماهيريون واجتماعيون
من املدارس واملراكز اجلماهيرية املختلفة في حيفا .وقد تناولت الورشة
ُس ُبل تفعيل رزمة الفعاليات الصف ّية ،التي أصدرتها مؤخرا اجلمعية،
«التنمر االلكتروني»،
في موضوع اإلبحار اآلمن ،من خالل مشروعها
ّ
س ّيرها األخصائي في العمل االجتماعي العالجي د .عامر جرايسي،
وجسدها من خالل احلضور وإعطاء
حيث قدّ م شرحا عن الفعاليات ّ
أمثلة.
وقد لقي املشاركون تفاعال كبيرا ودار حوار فيما بينهم ،وقد أبدى
ّ
كل منهم رأيه بالفعاليات وطريقة متريرها بني الطالب .كما جرى احلوار
حول أهمية مالئمة الفعالية للطالب في املجموعة ،ومراعاة نسبة تبلور
املجموعة وجاهزيتها للبدء بتلك الفعاليات.
وفي تعقيب لبديلة مركزة الدائرة املجتمعية التربوية باجلمعية السيدة
عرين عوض قالت« :هنالك أهمية للتعاون مع املدارس ،وإجراء هذه
الورشات التي تتيح الفرصة للقاء ،وتبادل اآلراء واألفكار والتجارب،
بني املر ّبني واملعلمني من املؤسسات واملدارس املختلفة .ولذا نشكر كل
من شاركنا اللقاء على أمل تعاون مستقبلي بنّاء».
ُيشار إلى أن الرزمة حتتوي على تسع فعاليات صف ّية متنوعة ،تهدف
التنمر اإللكتروني ،وتشجعهم
إلى زيادة الوعي لدى الطالب لظاهرة ّ
على اإلبحار اآلمن والتواصل واحلوار والتفكير باآلخر .الفعاليات
املُقترحة معدّ ة ومالئمة لفئات عمرية مختلفة ،من الصف الرابع وحتى
الصف الثاني عشر ،مت اعتماد تطبيقات ديجيتالية في بعض
الفعاليات.
في نهاية اللقاء ،مت توزيع رزمة اإلبحار اآلمن على املشاركني الذين
طلبوا املزيد من هذه اللقاءات النوع ّية الها ّمة.

جمع تبرعات ومؤن
مبناسبة امليالد املجيد
ملراسل «حيفا»
بدأت مؤسسات وجمعيات خيرية في حيفا بجمع املساعدات واملؤن
مبناسبة امليالد املجيد ،حيث سيتم توزيعها على العائالت املستورة.
وطلب عدد من املدارس أن يجمع الطالب الهدايا من منازلهم ،وما جتود
به نفوس ذويهم ،لتركيزها قبيل حلول عيد امليالد ،ومن ثم توزيعها
على العائالت.
وكما في كل عام ،تقوم مؤسسة بيت النعمة بتوزيع املساعدات على
العائالت املستورة ،بحيث تستفيد نحو  200عائلة من هذه املساعدات.
وعلى صعيد آخر تقدّ م مؤسسات أخرى الهدايا لألطفال الذين يتلقون
العالج في مستشفيات املدينة ،إلدخال البهجة إلى نفوسهم مبناسبة
األعياد.
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حيفا في ناعورة الزمان
()17
ٌ
ٌ
بيوت وناس
حارات
روضة غنايم مص ّورة باحثة وكاتبة
التوثيقي – حيفا
يف املجال
ّ

حايا وصديقتها يافا تقفان جانب جدارية لحايا بعنوان « أحد
ما عاش هنا قبل  ، 2001، »1948شارع الوادي ،وادي النسناس.

حايا ونجلها ميخائيل يقفان جانب جدارية «
السالم» 2000 ،يف مؤسسة «بيت النعمة .من ألبوم
(ميخائيل توما).

صورة تجمع إميل ،حايا ونجلهام ميخائيل ونجلها إيال.
يف بداية سنوات الستينات .من ألبوم (ميخائيل توما).

حايا يف صباها يف أواخر سنوات األربعينات .من
ألبوم (ميخائيل توما).

28

حي
حايا توما وجداريات سراميك في ّ
وادي النسناس وبيت النعمة في حيفا

صورة تجمع الطفلة حايا مع والديّها بوريس ودفورا يف بداية سنوات الثالثينات.
من ألبوم (ميخائيل توما).

حايا توما،امرأة ثائرة ومكافحة عاشت حياتها عكس
التيار.اختارت أن تسير بالطريق التي اختارتها لنفسها.
على الرغم من درايتها أنها تسلك طري ًقا وعرة ،فيها
مطبات كثيرة وحتد ّيات كبيرة،إال أنها ثابرت وأثبتت
أنها قادرة على جتاوز حتد ّيات املجتمع.
تزوجت من السياسي املؤرخ د .إميل توما .في البداية
رفض أهلها هذا االرتباط ،حتى أنهم قاطعوها فترة
زمن ّية ،ومجتمعها العبري استهجن هذا الزواج..لكنها
لم تتراجع عن قرارها اجلريء وإرادتها ا ُحل ّرة.
حايا كانت س ّيدة متعدّ دة املواهب :فنانة سراميكُ ،مد ّربة
للرقص ،رسامة وكاتبة سيناريو.وكانت ناشطة سياس ًيا
واجتماع ًيا.
النسناس
لقاؤها األول يف وادي
ّ
في عام  1949كان «نادي الشبيبة الشيوعية» يبحث
عن مد ّربة رقص .وعرفت حايا عن ذلك عن طريق صديقة
حتب الرقص ،بادرت إلى إرشاد
لها ،ومبا أنها كانت ّ
الشبيبة ،وهكذا بدأت عالقتها مع وادي النسناس .وعن
علي جنلهما الفنان
ّ
قصة تعارف حايا وإميل املميزّة قص ّ
ميخائيل توما قائال« :التقى والدي إميل ووالدتي حايا
ألول مرة في بداية سنوات اخلمسينات،عندما كانت
والدتي مد ّربة رقص في نادي الشبيبة .وفي نفس البناية
كانت أيض ًا مكاتب صحيفة االحتاد ،حيث عمل والدي
ضجة التدريبات في القاعة املجاور
مح ّررا ،وبسبب ّ
لغرفة عمله خرج ليحتج .لكن عندما رأى والدتي نسي
احتجاجه وسأل بدهشة:من هي هذه العاصفة؟»
فمنذ ذلك اليوم خفق القلبان،وسكن الواحد في اآلخر.
وكان على الزمن أن مي ّر حتى أن قرر االثنان على الرغم
من الصعوبات ،أن يواجها املجتمع ويرتبطان ً
سوية .ففي
عام  1954انتقلت حايا من سكنها في الكرمل إلى
بيت إميل في شارع عباس ،وعاشا حتى عام ،1962
بدون إمكانية الزواج بسبب القوانني الدينية في إسرائيل،
التي ال تسمح بالزواج املدني .فقط في عام 1962
أصبح بإمكانهما الزواج في موسكو .وفي عام 1956
أجنبا ابنهما ميخائيل.عاشت حايا واندمجت في املجتمع
ّ
متخطية صعوبات اللغة .واجلدير
العربي احمليط بها،
بالذكر عندما تعرفا على بعضهما لم يتقن إميل اللغة
العبرية ،وكان عليهما التواصل باللغة اإلجنليزية .كانت
قصة إميل وحايا حاضرة في اإلعالم اإلسرائيلي دائم ًا،
خالل حياتهما املشتركة ،و ُكتب الكثير عن العالقة
املميزة في ّ
املجلت والصحف.

“ربيع لذكرى كميل شحادة” ،جدارية،2000 ،
شارع الوادي ،وادي النسناس.تصوير :ميخائيل
توما.

حايا يف سطور
حاياغربير توما من مواليد عام 1931ولدت في مدينة
أورغييف الصغيرة ،القريبة من مدينة كيشنييف عاصمة
جزء من رومانيا.
مولدافيا ،التي كانت في تلك الفترة ً
وفي عام  1933هاجرت مع والد ّيها بوريس ودفورا إلى
فلسطني .سكنت العائلة في البداية في مدينة اخلضيرة،
وهناك ولدت شقيقتها رينا عام  .1935وفي عام
 1941انتقلت العائلة للسكن في مدينة حيفا في منطقة
أحوزاعلى جبل الكرمل.
تعليمها وعملها
وبني األعوام  1945-1941تعلمت حايا في املدرسة
االبتدائية «زخرون يوسيف» في حيفا التي تقع حتى
اليوم في منطقة أحوزا .وبني األعوام 1948-1945
تع ّلمت وسكنت في كيبوتس «شاعر هعمكيم» ،وبني
األعوام  1951-1949أ ّدت حايا اخلدمة العسكرية في
القسم الثقافي بسالح البحرية .وفي عام  1952تزوجت
من السيد رولف برين وفي عام  1953أجنبت ابنها إيال.
وبني األعوام  1972-1955رقصت في استوديو الراقصة
يردينا كوهن للرقص .وبني األعوام  1974-1971درست
فن السيراميك في جامعة حيفا.وبني األعوام -1975
ّ
 1980درست الفنون في كل ّية «أورانيم» .وبني األعوام
 1996-1971عملت مديرة فرع مكتبة ستيماتسكي
في حيفا.
ّ
وبني األعوام  2004-1989علمت فن السيراميك في
«بيت النعمة» في حيفا .وعملت فيها معاجلة بالفن،
في مشروع العالج بالفن ،ضمن إطار تأهيل «السجناء
املس ّرحني» وبني األعوام  2000-1999أبدعت أعماال
بالسيراميك ضمن مهرجان «عيد األعياد» في حيفا.
أعمالها معروضة في أماكن مختلفة في حيفا ،منها
أزقة وادي النسناس ومؤسسة بيت النعمة املجاور
لكنيسة السيدة ،ولها عشرات أعمال السيراميك
اجلميلة واملتنوعة من جرار ومتاثيل ولوحات .واجلدير
ذكره أن والدها املرحوم بوريس ،له عشرات التماثيل
من اخلشب.وعن أعمالها كتبت« :أعمالي مستوحاة من
مناظر الطبيعة في حيفا.وأحاول دمج عناصر سيراميك
املعماري ،واتّسم عملي بأسلوب تهجيني،
في البناء
ّ
لتشكيل عمل ينسجم مع املنظر احمليط به».
حايا كانت كنافذة لآلخرين
إحدى صديقات حايا فنّانة السيراميك ندى ناطور ،زوجة
طيب الذكر سلمان ناطور،وقبل حوالي عشرين عاما
أصيبت ندى مبرض الباركنسون،وحتد ًيا للمرض بدأت

“ألبوم عائلتي” ،جدارية ،2000 ،شارع الوادي ،وادي النسناس.
( تصويري).

تعمل بالطني.حدثتني ندى عن ذلك ً
قائلة«:بداية عملي
شجعتني على
في السيراميك كان من خالل حايا ،حيث ّ
العمل في الطني .وقد تع ّلمت عندها في األستوديو
ً
كثيرا
اخلاص بها في بيتها.حايا دعمتني وساعدتني
وكانت كنافذة فتحت أمامي أفاق ًا جديدة .وعندما
توفيت في عام  2009أهديتها رخامية صنعتها من
ً
وشكرا لها
الطني وقد وضعت على القبر .وذلك تكرميًا
على صداقتها وما صنعته من أجلي».
وأما صديقتها األخرى الراقصة متاربن عامي ،حدثتني
ً
قائلة« :تع ّرفت على حايا في عام
عن تعارفها بحايا
 1962في «نادي الشبيبة الشيوعية» الذي كان يقع
وقتئذ في درج املوارنة ،وذلك أثناء تدريب مجموعة
راقصني ش ّبان عرب ويهود ،للمشاركة في مهرجان
الشباب العاملي ،في هلسنكي/فنلندا .فحايا هي من
أدخلتني لعالم الرقص ود ّربتني ،وكانت مبثابة معلمتي
األولى التي فتحت أمامي مجا ًال جديدً ا.وأصبحت الحق ًا
راقصة محترفة» .ووصفت متار حايا ً
قائلة« :حايا كانت
امرأة جميلة وطويلة ،ممشوقة القوام كأميرة ،وإحدى
ميزاتها في تلك الفترة كان شعرها الطويل وجدايلها
وابتسامتها الرائعة».
وأما عن فترة عملها في بيت النعمة حدثتني السيدة
أغنس شحادة (أم جمال) مديرة املؤسسة« :عملت ط ّيبة
الذكر حايا ِ
معالة بالفن سنوات عديدة مع «السجناء
املس ّرحني» الذين في مرحلة التأهيل ،ويقيمون في بيت
النعمة ،في البداية رفض السجناء التعاون معها ألنهم
لم يؤمنوا بقدراتهم ،فكانوا محبطني وقالوا «شو بدو
يطلع منّا» .لكن حايا مع إصرارها وإميانها بهم وأسلوبها
املم ّيز وتواضعها .جعل السجناء يتعاونون معها ،بل
اصبحوا ينتظرون مجيئها .كانت حايا بالنسبة لهم نافذة
للخروج إلى احلياة والتعرف على أمور أخرى جديدة،
عملت مع املجموعة جدارية ال زالت موجودة في ساحة
الكنيسة» .واجلدير ذكره أن مؤسسة بيت النعمة تأسست
في عام  1982وهي مؤسسة اجتماعية خيرية أقامها
املرحوم كميل شحادة وزوجته أغنس.
عالقة ميخائيل مع والدته
البصري عالقة قوية ومتينة
ربطت ميخائيل الفنان
ّ
مع والدته .وفي السنوات األخيرة من حياتها عرضا
أعمالهما في معارض مشتركة في أملانيا .وعن تلك
العالقة والتواصل الوجداني حدّ ثني ميخائيل
عن قصة مدهشة قائ ًال« :في عام 2010
أصدرت ديوان شعر بعنوان «أغنية احلياة»
الجم عة  8كانون األول 2017
ُ

صورة تظهر فيها متار بن عامي عام  1962ضمن مجموعة راقصني شبان الذين دربتهم حايا  .من ألبوم
(ميخائيل توما).

وأهديت هذا الكتاب لذكرى والدتي ،وإحدى
القصائد في هذا الكتاب بعنوان «ليلى».في
القصيدة أخاطب فتاة صغيرة فقدت ّ
كل شيء،
وهي تقف على أنقاض بيت أهلها ،حافية
القدمني ،متروكة من نعمة الله ورحمة الناس،
ومالبسها متّسخة ومغب ّرة .وأنهيت القصيدة
باجلملة التالية« :تعالي يا ليلى ،أعطني يديك،
أود أن أكون ِ
لك والدً ا وأنت تستطيعني أن
تكوني بنت ًا لي ،وقلبي سيكون وطنك اجلديد».
يدي مسودة وجدتها
بعد وفاة والدتي وقعت بني ّ
في بيتها لقصة قد كتبتها،على ما يبدو عند
عودتها من زيارة أحد مخيمات الالجئني في
الضفة الغربية ،وذلك أثناء نشاطها في حركات
السالم .في هذه القصة تروي والدتي لقاءها
مع طفلة الجئة ،وتصف مشاعرها نحو هذه
الطفلة .واألمر املدهش أن اسم الطفلة في هذه
القصة أيضا«ليلى» .ومضمون القصة يتشابه
مع مضمون قصيدتي .واملثير لالهتمام أنني
كتبت قصيدتي ووالدتي كتبت قصتها دون أن
نعرف أو نشارك أحدنا اآلخر .وهذه اخلواطر أو
الهواجس كانت محض صدفة لكنها تشير إلى
تواصلنا الروحاني العميق» .وأضاف ميخائيل
«وتعبيرا لهذا التواصل املم ّيز كتبت على
قائ ًال:
ً
ضريح والدتي أبيات من الشعرِ :
«عشت كزهرة
احلب واألمل عطرك ـ لن
به ّية طلعتك -ألوانك ّ
يشع إلى األبد»..
تذبل الزهرة ألن نورهاّ ،
العالقة اإلبداعية بني حايا وإميل

حايا ترسم عىل القارورة يف بداية سنوات الستينات.
من ألبوم (ميخائيل توما).

التواصل بني حايا وإميل لم يقتصر فقط على
اإلبداعي
احلب بينهما ،بل جمعهما أيض ًا العمل
ّ
الشخصي عمل
وعثر في أرشيف إميل توما
ُ
ّ
نص مسرحي بعنوان« :قصة
مشترك في كتابة ّ
قدمية» .تتحدث املسرحية بني آدم وليليت وحوا.
وجتري أحداث املسرحية في أوقات مختلفة،
تشمل الفترة القدمية «الفترة التوراتية» والزمن
احلاضر ،تظهر فيها الشخص ّيات التوراتية
بتجسيد حديث .موضوع املسرحية يتمحور حول
العالقة بني األجناس والتغ ّيرات التي تطرأ على
هذه العالقة على م ّر التاريخ البشري .وعن قدرة
اجلنس البشري في العيش من دون عنف وتدمير
ذاتي .والعالقة اإلبداعية بني االثنني جتاوزت
وفاة إميل ،وبقيت حايا تعمل من أجل احلفاظ
على تراث إميل .بجهودها أطلق اسم درب إميل
توما في عام  2004كذلك وبعد نضال شعبي،
منع هدم بيت عائلة إميل توما العريق في زاوية
شارع «هنفئيم» كما ساهمت في عمل معهد
«إميل توما للدراسات اإلسرائيلية الفلسطينية»
الذي يديره اليوم عضو البرملان األسبق عصام
مخول .وفي إطار املعهد أقيمت مختلف املؤمترات
واألمسيات.
وكثير من أعمال حايا في السيراميك تروي
املأساة الفلسطينية ،وتع ّبر عن ّقوة احلياة
لإلنسان الفلسطيني ،الذي يناضل من أجل
حياته وسعادته .وأحد هذه األعمال املؤثرة تقع
على جدار بيت في درب إميل توما ،واسم

العمل «ألن اإلنسان شجرة احلقل» والعمل يع ّبر
عن صرخة ضد اقتالع أشجار زيتون الفالحني
الفلسطينيني بيد املستوطنني واجليش اإلسرائيلي.
مسرية حياة بني جبل الكرمل والواد
أحد اخلواطر التي كتبتها حايا توما« :مضى
شبابي في أوليمبوس الكرمل .وادي النسناس
أناس
لي كوكب آخر ،فيه عاش ٌ
كان بالنسبة ّ
آخرون حتدّ ثوا ً
لغة أخرى .الوقت – أيام احلكم
جتمع
العسكري ،وداخل الواد وفي مداخله ّ
الجئون اقتلعوا من قراهم وأراضيهم بعد حرب
 ،1948الجئون في وطنهم .مشيت مع إميل
في أزقة الوادي ،تع ّلمت أن أصغي لنبض
الوادي ،وأن ألتقط الهمسات ،األحلان ،روائحه
ومذاقاته ،وأن أصغي ألحالم اآلخرين ،وأن
أرى من خالل ّمتوجات األضواء شروق الشمس
وغروبها على الوادي .هنا تع ّلمت أن أحترر من
اآلراء املسبقة ،وأن أكون حصينة من تأثيرات
عنصر ّية ،وأتقبل اآلخر واملختلف .فهمت احلاجة
حلياة متساوية ومتح ّررة من كل مر ّكب شوفيني
عنصري .وفوق كل ذلك احلاجة احليوية لتقوية
احلياة املشتركة .في أحد أعمالي ضمن عيد
أبدعت عم ُ
ال بعنوان «شجرة احلياة»
األعياد
ُ
يضم أحالم الشعبني بواسطة رموز التني ،العنب،
الرمان ،الزيتون واحلمامة .أهديته لسكان الوادي
بكثير من احلب والتعاطف ،ألن الوادي وسكانه
حتولوا إلى جزء من ألبوم حياتي».
E- rawdagniam@gmail.com

“بورس ودفورا” والدا حايا ،متاثيل خشبية من أعامل والدها “ 1991،شمس”جدارية 2001 ، ،نقلت من بيتها
“ الن اإلنسان شجرة الحقل” ،جدارية،
(تصويري).
إىل بيت النعمة عام ( .2016تصويري)  ،2008يف درب د.إميل توما ،وادي النسناس،
(تصويري)
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“شجرة رمان”  2000 ،جدارية عىل واجهة بيتها
يف شارع فيتكني يف الكرمل( .تصويري).

متثال مستوحاة من حضارة الهنود
عىل جبال األ نديز ، 2001،من
مجموعة أعامل حايا يف بيتها.
(تصويري).

حايا وابتسامتها الساحرة عام  1962من ألبوم ( :ميخائيل توما)

رضيح حايا 2009 ،تظهر الرخامية التي
أهدتها لها ندى وأبيات الشعر التي حفرها
نجلها ميخائيل تكرمياً لها .تصوير:
(ميخائيل توما).

جرة ملونة ،عام ( ،2001تصويري)

الجم عة  8كانون األول 2017
ُ

امليالد

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

عيد ميالد املسيح كإنسان هو رأس األعياد،
بحسب ما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم .كل
أعياد السيد األخرى  -الظهور ،التج ّلي ،االالم،
الصليب ،القيامة والصعود  -تتبع امليالد .من دون
امليالد لم كانت القيامة لتكون ،وبالطبع من دون
التجسد ليتحققّ .
كل هذه
القيامة لم يكن هدف
ّ
األعياد واحدة .نحن نفصلها لكي نحتفل بها،
ولكي ننظر بوضوح أكبر إلى محتواها .في كل
قداس إلهي ،نعيش ّ
التجسد اإللهي.
كل أحداث
ّ
وهكذا ،بحسب اآلباء ،كل عيد هو امليالد ،وكل
عيد هو الفصح وكل عيد هو العنصرة.
ّ
يتكشف عند ميالد
ما جرى في البشارة ،بدأ
نسميه إعال ًنا نعني أنّ هناك أكثر
املسيح .عندما ّ
ُ
من شخص ،كالعذراء ويوسف وغيرهما ،قد ك ِشف
لهم أنّ املسيح الذي كانت تنتظره ّ
كل األجيال قد
أتى إلى العالم .على األكيد ،يبقى املسيح مخفياً
عندما يظهر ،وعندما يظهر يكون مخف ًيا .نحن نرى
هذا في مجمل حياته كما في إعالنه لقديسيه.
ميالد املسيح هو حدث تاريخي أل ّنه جرى في حلظة
محددة من التاريخ ،عندما كان أوغسطس قيصر
حاكما لليهودية .شدَّ د
إمبراطورا لروما وهيرودس
ً
ً
اإلجنيل ّيون على تاريخ ّية احلدث ،أل ّنهم يريدون أن
تاريخي .هذا يعني
شخص
يقولوا إنّ املسيح هو
ٌ
ّ
التجسد
أنّ املسيح اتّخذ جسدً ا بشر ًّيا حقيق ًّيا ،وأنّ
ُّ
خارجي أو خيال .وبالرغم من
مظهر
لم يكن مج ّرد
ٍ
ٍّ
تاريخيته ،يبقى هذا احلدث س ًّرا .نحن نعرف أنّ
اإلله-اإلنسان ،اإلله الكامل واإلنسان الكامل،
موجود ،لكن ما يبقى ً
سرا هو كيفية ّاتاد الطبيعة
اإللهية بالطبيعة البشر ّية في شخص الكلمة .إلى
هذا ،ما جرى لشخص املسيح ،أي ّاتاد الطبيعة
اإللهية أقنوم ًّيا بالطبيعة البشر ّية ،جرى مرة واحدة
فقط .لهذا قال القديس يوحنا الدمشقي أن املسيح
هو «األمر الوحيد اجلديد حتت الشمس» .هذا يعني
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أ ّنه منذ خلق العالم واإلنسان ،لم يكن هناك أي
جديد في العالم .كل شيء يتكرر .والدة اإلنسان
«لنصنعن اإلنسان
هي نتيجة كلمة الله وثمرتها
ّ
على صورتنا ومثالنا» ،و»أثمروا واكثُروا وامألوا
ِ
وأخضعوها» (تكوين .)28-26:1
األرض،
اجلديد الوحيد هو املسيح اإلله  -اإلنسان.
تاريخي ال تُلغي السر ،كما
ًإذا ،حقيق َة أنّ احلدث
ٌّ
أنّ السر ال يستبعد التاريخ ّية .في عيد امليالد
نحتفل مبيالد املسيح ،ولكن في الوقت عينه نختبر
س ّر ًّيا ،في قلوبنا ،كل األحداث املرتبطة به ،إذ
عندما نكون أحياء في الكنيسة ،نشترك في كل
التجسد اإللهي ونختبرها.
مراحل
ّ
الفرق بني العهدين القدمي واجلديد هو أنّ كل
اإلعالنات اإللهية في العهد القدمي هي إعالنات
للكلمة من دون جسد ،بينما في العهد اجلديد هي
املتجسد .إنّ الذي أعلن ذاته
إعالنات للكلمة
ّ
ملوسى واألنبياء كان ابن الله وكلمته من دون جسد،
األقنوم الثاني من الثالوث القدوس .لم يكن ألنبياء
العهد القدمي وأبراره مج ّرد شركة مع كلمة الله بل
لقد عاينوا ً
أيضا جتسده .هذا هو معنى أ ّنهم رأوه
كإنسان .آدم ،كما يذكر العهد القدمي ،سمع وطأ
سائرا في الفردوس .يعقوب
قدمي الله الذي كان ً
تصارع مع الله .موسى رأى الله من اخللف .أشعيا
جالسا على العرش .دانيال رآه كشبه
رآه إنسا ًنا ً
إنسان وابن إنسان ٍآت إلى قدمي األيام .كل هذه
جتسد األقنوم الثاني
اإلعالنات تشير إلى أ ّنهم رأوا ّ
َ
جتسد خلالص
من الثالوث القدوس ،رأوا الذي ّ
اجلنس البشري.
حقيقة أنّ موسى رأى الله من اخللف تشير بوضوح
إلى أن ّه رأى ما سوف يحدث في املستقبل ،أي
جتسد الكلمة .األنبياء لم يروا طبيعة الله بل مثال
ّ
وصورة ما سوف يجري في املستقبل .فابن الله
وكلمته كان آت ًيا ليصير إنسا ًنا باحلقيقة ،لكي

يتّحد مع طبيعتنا ولكي ُيرى باجلسد
على األرض (القديس يوحنا الدمشقي).
مبعزل عن هذه احلاالت ،هناك ً
أيضا
ٍ
نصوص رؤيو ّية في العهد القدمي تتنبأ
ٌ
جتسد كلمة الله،
عن
فقط
ليس
بوضوح،
ّ
بل ً
وقائع محدَّ دة ،كمثل أ ّنه لن
أيضا عن
َ
ُي ِ
فسد عذرية والدة اإلله ،وأ ّنه سوف يجلب
السالم على األرض ،وغيرها .نحن نحاول
في هذه التفسيرات أن ننظر إلى املعاني
اخلريستولوج ّية ألعياد الس ّيد .مع ذلك،
ً
ميكننا أن جند ً
مرتبطة
وقائع عديد ًة
أيضا
َ
ّ
ِ
العالم
ص
ل
مخ
هو
املسيح
وبأنّ
بحقيقة أنّ
اختبار هذه احلقيقة يفترض مسب ًقا ً
حالة
روح ّي ًة محدَّ د ًة عند اإلنسان.
باإلضافة إلى العذراء ويوسف ،أ ّول َمن سجد للطفل
اإللهي هم الرعاة .لقد أعلمهم مالك الرب بأنّ
مخ ّلص العالم قد ُو ِلد .هذا لم يكن مصادفة ،ولم
يعنِ أنّ هؤالء الرعاة كانوا مستحقني لهذا اإلعالن
كونهم كانوا أقرب من غيرهم إلى املغارة .بحسب
اآلباء ،هذا جرى ألسباب عديدة:
بسبب براءة الرعاة الناجتة عن وحدتهم وهدوئهم.
ألنّ الرعاة كانوا يتّبعون طريقة حياة آباء العهد
القدمي وفضائلهم .هذا يعني أنّ الرعاة لم يكونوا
أشخاصا ّ
مت اختيارهم مصادفة.
ً
لكي يظهر أن املسيح سوف يكون الراعي احلقيقي
العبري واألمم.
للشعب
ّ
بوضوح أنّ املسيح اختار أكثر الناس
ولكي َيظهر
ٍ
بساطة وأكثرهم قدر ًة على تل ِّقي هذا اإلعالن ،وليس
الكتبة والفريس ّيون املاكرونّ .
كل هذه األمور تظهر
الطريقة التي ميكن اتّباعها الختبار س ّر اإلعالن.
«املجد لله في العلى وعلى األرض السالم» (لوقا
 ،)14:2هذا نشيد املالئكة املم ّيز .السالم الذي
جتسد
امتدحه املالئكة ليس ً
سالما اجتماع ًّيا ،بل هو ُّ

املسيح وحضو ُره .هكذا ،كان املالئكة يس ّبحون
السالم الذي أتى مع والدة املسيح ،وليس السالم
بتجسده
فاملسيح
الذي سوف يأتي في املستقبل.
ُ
ُّ
أعطى لإلنسان السال َم مع الله ومع أخيه ومع نفسه
ً
أيضا ،ذلك بالتحديد ألنّ الطبيعة اإلله ّية ّاتدت
بالطبيعة البشر ّية في شخصه .بعد سقوطهَ ،خ ِس َر
اإلنسان السال َم مع الله أل ّنه تخ َّلى إراد ًّيا عن اإلله
بتجسد املسيح ُأ ِ
عط َي إمكانية
احلقيقي .اآلن،
ّ
عبادة اإلله احلقيقي (حوار يسوع مع املرأة السامر ّية
عن العبادة احلقيق ّية).
توحي عبارة «في الناس املسرة» بأنّ التجسد كان
إرادة الله من قبل .بحسب اآلباء ،ت َ
ُكشف إرادة
الله في ما يسبق وما يتبع .ما يسبق هو بإرادته
احلسنة ،وما يتبع هو بسماحه .عندما ُيقال بأنّ
التجسد كان إرادة الله ً
قبلُ ،يفهم أ ّنه لم يكن
ّ
نتيجة السقوط .بتعبير آخر ،احتاد اإلنسان بالله
لم يكن لينجح لو لم يكن هناك شخص محدد فيه
تتحد الطبيعة اإلله ّية أقنوم ًّيا بالطبيعة البشر ّية.
ّ
التجسد هو إرادة الله السابقة ،ما يعني أ ّنه
لهذا،
ُّ
َّ
مخط ًطا لها ّ
بغض النظر عن سقطة آدم .ما
كان
جتسد
نتج عن السقوط كان آالم املسيح وصلبهّ .
املسيح كان نهاية اخللق .كل اخلليقة واإلنسان هم
من أجل اإلله-اإلنسان .هذا ُيقال من وجهة نظر أن
اإلنسان لم يكن ليتأ ّله وال اخلليقة لتتقدّ س لو لم
يكن اإلله-اإلنسان.
ُ
باإلضافة إلى الرعاة ،أ ِ
عط َي املجوس أو حكماء
املشرق أن يسجدوا للمسيح املولود جديدً ا .األمر
املهم ليس متى صار هذا ،بل أ ّنهم اكتشفوا املسيح.
األمر اجلوهري هو أنّ الله ُك ِش َف لهم ،ما لم يحدث
للكتبة والفريس ِّيني الذين كانوا ّ
املؤسسة
يشكلون َّ
نجمني
الدين ّية في ذلك احلني .لم يكن احلكماء ُم ِّ
بالشكل الذي نعرفه اليوم ،بل علماء فلك يراقبون
النجوم وحركاتها في السماء .في ذلك احلني ،كان
علما .اليوم انفصل علم الفلك عن
التنجيم ُيع َت َبر ً
التنجيم املرتبط باملاورائيات والشيطانيات والذي
املسيحي .عرف املجوس املسيح
يرفضه اإلميان
ّ
وسجدوا له «بسبب معرفتهم الداخل ّية» .لقد
َ
اخلارجي،
رأوا طف ًال بأعينهم اجلسد ّية وبنظرهم
ّ
ّإنا ِبنُوسهم َ
رأوا الله الذي صار إنسا ًناً .إذا ،كان
مؤاتية لي َروا الله ويعبدوه.
حالة روح ّي ٍة
ٍ
املجوس في ٍ
طهارة نوس ّي ٍة
لم يكن األمر مسألة علم ،بل مسأل ُة
ٍ
داخل ّية .ما ُيثبِت هذا الكالم هو أنّ النجم الذي
َ
رأوه في الشرق والذي قادهم إلى بيت
جنما عاد ًّيا ،بل بحسب
حلم لم يكن ً
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الرب قادهم .هذه لم تكن
القدِّ يس يوحنا الذهبي الفم ،مالك ّ
ً
حادثة عادية ،بل فوق العادية ،كما يظهر من صفات هذا
النجم :لم يكن يتح ّرك وحسب بل كان يقف ً
أيضا .كان يتح ّرك
عندما يتقدّ م املجوس ويتو ّقف عندما يتو ّقفون؛ كان يتح ّرك
ً
منخفضا أكثر من غيره من النجوم ،وعندما بلغ املجوس إلى
ّ
المعا
حيث كان املسيح ،نزل وتوقف فوق املنزل؛ لقد كان ً
أكثر من النجوم الباقية (القدّ يس نيقودميوس األثوسي) .إلى
بطريقة غريبة ،من الشرق إلى
هذا كان جنم املجوس يتح ّرك
ٍ
الغرب ،وعند النهاية حت ّرك من أورشليم إلى بيت حلم ،أي
نحو اجلنوبً .
وأيضا ،كما يذكر القديس يوحنا الذهبي الفم،
جنم َ
آخر َيظهر
كان يظهر حتّى في النهار ،بينما لم يكن ُّ
أي ٍ
في نور الشمسً .
إذا ،هذا النجم الالمع كان مالك الرب؛ لقد
كان رئيس املالئكة جبرائيل الذي َخدَ م َ
وشهِ د الس ّر العظيم،
جتسد ابن الله وكلمتهً .إذا ،كان املجوس الهوت ِّيني ،أل ّنهم
س ّر ّ
بلغوا االستنارة وأحرزوا معرفة الله.
اخلليقة كانت ً
أيضا حاضر ًة عند والدة املسيح ،وقد أخذت نعمة
ً
من ابن الله وكلمته الصائر إنسانا .تشمل عبارة «اخلليقة»:
احليوانات ،املغارة ،املذود ،اجلبال ،السماء وغيرها .تُظهِ ر
أيقونة امليالد َّ
كل اخلليقة تتس ّلم نعمة من املسيح .يظهر
املسيح في وسط األيقونة ،وهو مصدر النعمة غير املخلوقة،
ومنه تفيض ّقوة الله املقدِّ سة واملؤ ِّلهة .عند ميالد املسيح،
متجد الله خالقها .إ ّنها تشهد بأن املسيح كإله
كل اخلليقة ّ
هو صانع اخلليقة وأنّ اخلليقة هي عمل يديه .قلنا ساب ًقا إنّ
َّ
كل اخلليقة أخذت نعمة من الله عند حلظة امليالد .علينا
أن من ّيز بوضوح أ ّنه فيما قوة الله هي واحدة ،إال إنّ لها
صفات مختلفة بحسب تأثيراتها .وهكذا ،نحن نتحدّ ث
عن ّقوة مقدِّ سة ومؤ ِّلهة ،أو ميكننا أن نتحدّ ث عن قوة الله
التي تهب الكيان ومتنح احلياة وتضفي احلكمة وتقدّ س .في
هذا اإلطار علينا أن نقول أنّ من جهة األنطولوجيا ،تشارك
اخلليقة في قوة الله التي تهب الكيان ومتنح احلياة ،ومن جهة
اخلالص تشارك في قوته املقدَّ سة .وحدهم املتقدّ سون واملالئكة
يشتركون في قوة الله املقدّ سةً .إذا ،األشخاص املوجودون عند
والدة املسيح ،واملالئكة ً
أيضا ،اشتركوا في قوة الله املؤ ِّلهة،
بينما اخلليقة غير العاقلة شاركت في قوة الله املقدِّ سة .نذكر
تشو ٍش في الكالم عن االشتراك بنعمة الله.
هذا لتَالفي ّ
أي ُّ
صائرا إنسا ًنا ،من األساسي
وكلمته
الله
ابن
عن
في احلديث
ً
نتفحص األسماء التي تُعطى له ألنها تع ّبر عن عدّ ة حقائق
أن ّ
سمى األقنوم الثاني من الثالوث
الهوتية .قبل
التجسدُ ،ي ّ
ّ
القدوس ابن الله وكلمته .تشير تسمية «ابن» إلى أ ّنه ُولد من
اآلب ،وما ُو ِلد هو شخصه .تُستع َمل ً
أيضا تسمية «كلمة الله»
لإلشارة ليس فقط إلى عدم إمكانية اخلطيئة عند املولود ،بل
ً
أيضا إلى وظيفتي االرتباط واإلعالن عنده ،بحسب القدّ يس
ٌ
غريغوريوس الالهوتي .إ ّنه ُيدعى «كلمة» أل ّنه مرتبط باآلب
(مقدّ مة إجنيل يوحنا ،احلركة التنازل ّية والتصاعد ّية للكلمة
في اآليات  3-1و )18كما ترتبط كلمة اإلنسان بنوسه ،أي
أنّ الكلمة تع ِلن ما في النوس من أفكار وغيرهاً .إذا ،تسمية
«الكلمة» تُظهِ ر لنا اآلب ً
أيضا ،ألنّ َمن يفهم الكلمة ويراه
يفهم ً
أيضا اآلب ويراه في الكلمة.
َ
التجسد ،أو باألحرى عند حلظة احل َبل بالكلمة في رحم
بعد
ّ
العذراءّ ،
مت ّاتاد الطبيعة اإلله ّية بالطبيعة البشر ّية في ُأقنوم
الكلمة الذي ُي َس ّمى املسيح .إنّ تسمية املسيح هي اسم األقنوم
وال تُستَع َمل لطبيعة واحدة ،بل هي إشارةٌ إلى الطبيعتني
جتسد .مبا أنّ الطبيعة البشر ّية ُم ِس َحت من
في اإلله الذي ّ
اللهُ ،س ّمي الكلمة املسيح .تشير تسمية املسيح إلى اآلب
الذي َم َسح واالبن الذي ُم ِسح والروح القدس الذي هو الزيت

أي حال ،مبا أنّ الطبيعة البشر ّية ُم ِس َحت من
املقدس .في ّ
ّ
كل الثالوث القدوس ،فكلمة الله شارك في املَ ْسح .فالكلمة
نفسه بألوهته وفي الوقت ذاتهُ ،م ِسح كإنسان (القديس
مسح َ
يوحنا الدمشقي) .وهكذا ،اسم املسيح يعني الله واإلنسان،
ابن الله وكلمتَه قبل
أي املسيح اإلله-اإلنسانً .إذا ،الذي كان َ
ابن الله وكلم ُتهُ ،س ِّم َي املسيح بعد
دائما ُ
التجسد ،فيما هو ً
ّ
التجسد إشار ًة إلى ّاتاد الطبيعتني.
ّ
بعد كل الذي قلناه ،ميكن أن ننظر إلى النقاط األربع التالية،
ً
مقاربة شخص ّي ًة لهذا العيد العظيم« ،رأس»
التي تُظهر
أعياد السيد.
املغارة التي ُو ِلد فيها املسيح هي منوذج للكنيسة .يقول
القديس أثناسيوس الكبير تصوير ًّيا بأنّ الغرفة الصغيرة
التي انتظرت العذراء فيها والدة املسيح هي منوذج الكنيسة.
املذود هو الهيكل ،يوسف هو اخلادم ،املجوس هم اإلكليروس،
الرعاة هم الشمامسة ،املالئكة هم الكهنة ،الرب هو األسقف،
التجسد هو اللباس،
العذراء هي العرش ،ا ُحل َفر هي الكؤوس،
ّ
الشاروبيم هم املراوح ،الروح القدس هو القرابني ،اآلب الذي
يظلل كل شيء بقدرته هو احلجاب الذي ّ
يغطي القربان.
الكنيسة هي جسد املسيح اإلله-اإلنسان الذي ُح ِمل في رحم
العذراءُ ،و ِلد ،جت ّلى ،تأ ّلمُ ،ص ِلب ،قام وصعد إلى السما.
ُيح َت َفل في القداس اإللهي بهذا السر العظيم و ُنعطى إمكانية
املشاركة في نعمة املسيح .ليست الكنيسة مؤسسة بشرية وال
هي طقس استذكار وإشباع حلاجة مشاعرنا.
الطبيعتان اإللهية والبشرية متحدتان دائم ًا في أقنوم الكلمة
من دون تغ ّير أو تشوش أو انقسام أو انفصال .هذا يعني
أ ّنهما لم تنفصال ولن تنفصال .كون الطبيعة البشرية غير
دائما في
منفصلة عن اإللهية وكون اإلله-اإلنسان موجود ً
كل زمان ،ميكننا اآلن أن نشترك في جسد الس ّيد املؤ َّله،
وباشتراكنا بجسد املسيح ودمه اإللهيني نصير جسدً ا واحدً ا
ودما واحدً ا مع املسيح.
ً
ً
وخاصة ألننا نشترك بجسد
التجسد العظيم،
ر
لس
نسجد
كوننا
ّ
ّ
املسيح ودمه ،علينا أن نضلل هيرودوس كما فعل املجوس.
يقول اإلجنيلي متّى أن املجوس « ِإ ْذ ُأ ِ
وح َي ِإلَ ْيهِ ْم ِفي ُح ْل ٍم َأنْ َال
َي ْرجِ ُعوا ِإلَى ِهي ُرو ُد َس ،ا ْن َص َر ُفوا ِفي َطرِ يق ُأ ْخ َرى ِإلَى ُكو َر ِتهِ ْم».
(متى  .)12:2كلمة «هيرودوس» في العبرية تعني «من
اجلِلد» .لهذا يقول القديس نيقودميوس األثوسي أنّ علينا
أن ُنض ِّلل أفكار اجلسد وملذاته .إلى هذا ،علينا أن نخدع
شيطان الفكر الذي مينعنا من السير في طريق اخلالص .علينا
أن نعود من طريق أخرى ،بالفضائل ،إلى أرضنا األصلية،
حياة أسرار ّي ٍة
أي الفردوس .هذا يعني أ ّننا مطالبون بعيش ٍ
ونسك ّية .كل الذي يحيون نسك ًّيا ُي َ
عطون أن يتّحدوا باملسيح
في األسرار.
عندما يسلك إنسان أسرار ًّيا ونسك ًّيا ،في تناغم مع روح
التجسد اإللهي،
املسيحي ،يختبر روح ًّيا أحداث
التقليد
ّ
ّ
ً
وبصورة أكثر شموال في مجمل كيانه .فال يعود يرى األحداث
خارج ًّيا ،بل داخل ًّيا .يقول القديس سمعان الالهوتي احلديث
طهر اإلنسان قل َبه ويستنير ،يستقبل املسيح في
بأ ّنه عندما ُي ِّ
كطفل في داخله
داخله ويفهم وثباته كمثل طفلُ .يد َرك املسيح
ٍ
ويولَد بالفضائل فيحيا اإلنسان ّ
كل هذه األحداث في كيانه.
بالتأكيد ،فقط في املسيح تتَّحد الطبيعة اإلله ّية بالطبيعة
لكن الشخص املتقدِّ س يتل ّقى ً
أيضا ّقوة الله
البشر ّية أقنوم ًّياّ .
عضوا في جسد املسيح .هكذاُ ،يف َهم كيف
في طبيعته ويصير ً
تعمل نعمة الله في طبيعته وماهية إفراغ الذات وماهية تألهّ
الطبيعة البشر ّية.
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أخالق املؤمنني (سالمة القلب)
الشيخ رشاد أبو الهيجاء

(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الرشعي)

طاهرا من
املؤمن احلق هو املؤمن الذي يكون قلبه ً
كل أمراضه الكثيرة ،وإذا اعتراه مرض من هذه
األمراض بادر إلى عالجها ،متاما كما يفعل كل
سقيم ،فال يهدأ له بال حتى يزول املرض .ومن
أمراض القلوب احملبطة لألعمال الصاحلة :النفاق،
والكبر ،واجلزع ،واحلرص ،والطمع ،والرياء،
واحلقد ،واحلسد ،والغرور ،والعجب بالعمل ،وحب
اجلاه واملنصب ،واليأس من روح الله ،واألمن من
مكر الله ،والتعلق بالدنيا ،ونسيان اآلخرة .فكل
هذه األمراض لها األثر السلبي على سلوك صاحبها في احلياة الدنيا،
وكذلك األثر السيئ على مصيره بعد موته ،ومن أخطر هذه األمراض احلقد.
الذي إذا تراكم في صدر إنسان ال يبحث عن حقيقة األشياء ليريح نفسه،
إمنا ينفعل ويتسرع ،وقد يقتل أو يهلك احلرث والنسل ،بعكس سليم القلب
الذي يسأل عن األسباب لسلوك الغير .ذلك ليقطع الشك باليقني ،ويلتمس
لآلخرين األعذار ،فيزول هذا املرض من قلبه ،ليحل مح ّله اإلميان .وقد
صدق رسول الله القائل( :ال يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله
وفيح جهنم ،وال يجتمع في جوف عبد اإلميان واحلسد) .فسالمة القلوب من
احلقد واحلسد ،والغل والظلم والبغض والشحناء ،صفات الزمة للمؤمنني.
وقد وصفهم الله (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا
الذين سبقونا باإلميان ،وال جتعل في قلوبنا غ ًال للذين آمنوا ،ر ّبنا إنك رؤوف
رحيم) .وصفاء القلوب هو الذي يجمعهم متحا ّبني في اجلنة .قال تعالى:
(ونزعنا ما في صدورهم من ّ
غل إخوانا على سرر متقابلني) .وكلما صفى
القلب كان صاحبه أتقى وأنقى وأقرب .وقد سئل رسول الله :أي الناس
أفضل؟ قال( :كل مخموم القلب ،صدوق اللسان) قالوا يا رسول الله:
صدوق اللسان نعرفه ،فما مخموم القلب؟ قال(:هو التقي النقي ،ال إلثم
فيه وال بغي ،وال غل وال حسد) .وعن أنس بن مالك قال :كنا جلوس عند
رسول الله إذ قال( :يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة) قال فاطلع رجل
من األنصار تنطف حليته من ماء وضوئه ،معلق نعله بيده الشمال ،فلما
كان من الغد قال رسول الله (يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة) فاطلع
ذلك الرجل على مثل مرتبته األولى (وتكرر ذلك في اليوم الثالث) فلما
قام رسول الله اتّبعه عبد الله بن عمر بن العاص فقال له :إني الحيت أبي،
فأقسمت أني ال أدخل عليه ثالث ليال ،فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى
ّ
حتل مييني فعلت ،قال :نعم .فبات معه ثالث ليال ،فلم يره يقوم من الليل
بشيء ،غير أنه إذا تق ّلب في فراشه ذكر الله وك ّبره ،حتى يقوم لصالة الفجر
ليال
خيرا .فلما مضت الثالث ٍ
فيسبغ الوضوء ،غير أنه ال يسمعه يقول إال ً
وكاد أن يحتقر عمله قال :يا عبد الله إنه لم يكن بيني وبني والدي غضب
وال هجر ،ولكني سمعت رسول الله يقول لك ثالث مرات في ثالثة مجالس
(يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة) فاطلعت أنت في تلك الثالث
مرات ،فأردت أن آوي إليك ،فأنظر ما عملك؟ فأقتدي بك فلم أرك تعمل
كثير عمل ،فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله؟ قال :هو ما رأيت غير
أني ال أجد في نفسي ً
غل ألحد من املسلمني ،وال أحسده على خير أعطاه
الله إياه .فقال له :هذه التي بلغت بك وهي التي ال نطيق .يظهر من هذا
احلديث أن نقاء القلب يرفع صاحبه إلى درجة يستحق معها دخول اجلنة ،وال
يتم نقاء القلوب وصفائها إال باإلصالح بني الناس ،واجتناب اخلصام واحلقد
وهجر الناس .قال رسول الله سائال( :أال أخبركم بأفضل من درجة الصيام
والصالة والصدقة؟) قالوا :بلى .قال( :إصالح ذات البني ،فإن فساد ذات
البني هو احلالقة ،ال أقول حتلق الشعر ،ولكن حتلق الدين) .وفي رواية (دب
إليكم داء األمم قبلكم :احلسد والبغضاء ،والبغضاء هي احلالقة ،أما أني
ال أقول حتلق الشعر ولكن حتلق الدين) .ألن الشيطان يسيطر على الناس
بأمراض القلوب ،حتى يصبحوا عبادً ا له .قال رسول الله (إن الشيطان قد
يئس أن يعبده املصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم) .ولذلك
الشرع حرم أمراض القلوب ،فقال رسول الله (ال تقاطعوا وال تدابروا وال
تباغضوا وال حتاسدوا ،وكونوا عباد الله إخوانا ،وال ّ
يحل ملسلم أن يهجر
أخاه فوق ثالث) وقال( :ال ّ
يحل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ،فمن هجر
فوق ثالث فمات دخل النار) وقال (من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه).
املتخاصمون ال ترفع أعمالهم الصاحلة إلى املأل األعلى .قال رسول الله
(تعرض األعمال في كل اثنني وخميس ،فيغفر الله لكل امرئ ال يشرك بالله
إال امرأ كانت بينه وبني أخيه شحناء فيقول :انظروا هذين حتى يصطلحا).
الجم عة  8كانون األول 2017
ُ

القدس عروس عروبتكم يا عرب...
فماذا أنتم فاعلون؟؟

اإلعالمي أحمد حازم
موضوع إعالن القدس عاصمة «موحدة» إلسرائيل هو حديث الساعة على
الصعيدين العربي والعاملي .وهذا يعني أن الرئيس األمريكي األهوج يلعب بالنار،
ضارب ًا بعرض احلائط كل النتائج التي ستنجم عن
هذا اإلعالن األرعن .وهذا األمريكي ترامب املتخ ّلف
ً
استنادا
سياسي ًا والساقط أخالقي ًا بكافة املعايير،
إلى سلوكياته االجتماعية ،التي حتدّ ثت عنها وسائل
إعالم أمريكية ،أعلن أيضا أنه يريد نقل السفارة
األمريكية إلى القدس ،وأمر وزارة اخلارجية بالبدء في
إعداد خطة لنقل السفارة من تل أبيب خالل ثالث أو
أربع سنوات.
ّ
ترامب بإعالنه عن أن القدس عاصمة أبدية إلسرائيل ،ينفذ ما وعد به خالل
حملته النتخابات الرئاسة األمريكية ،ويخالف بذلك اإلجماع الدولي ،والتي
ال يعترف املجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على كل القدس ،التي تض ّم مواقع
إسالمية ويهودية ومسيحية مقدسة .وحسب مق ّربني من الرئيس األمريكي،
وكمحاولة للتخفيف من حدّ ة قراره ،فإنهم يرون أن ترامب ال يعتبر منظمة التحرير
الفلسطينية منظمة إرهابية ،وهذا كالم ليس سوى محاولة المتصاص نقمة العالم
بشكل عام ،والفلسطينيني بصورة خاصة على قراره ،وهو مجرد هراء ،والقدس
يجب أن تبقى بعيدة عن كل املناورات.
بدون شك ،ترامب استغل فرصة الضياع العربي وانتهز فرصة احلروب والنزاعات
العربية في ليبيا واليمن والعراق وسوريا وغيرها من املناطق ،وأعلن مدينة القدس
عاصمة إلسرائيل ،وهذا اإلعالن يعتبر حرب ًا مفتوحة على العرب واملسلمني.
اتفاق أوسلو الذي مت التوقيع عليه في العام  1994بني الفلسطينيني وإسرائيل
برعاية أمريكية يتضمن بشكل واضح عدم املساس بوضع القدس ،والذي يجب
أن يحدد من خالل املفاوضات مع الفلسطينيني ،الذين يريدون أن تكون القدس
الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية املستقبلية ،من خالل «حل الدولتني» ،والذي
القى ترحيبا عاملي ًا.
في الثالثني من شهر متوز/يوليو عام ،١٩٨٠أق ّرت الكنيست اإلسرائيلي قانوناً
أطلق عليه اسم «قانون أساس :أورشليم القدس عاصمة إسرائيل” ،وفي ذلك
العام ،نقلت بعض الدول سفاراتها إلى القدس .وفي عام  1995أقر الكونغرس
األميركي قانون ًا ينص على” :وجوب االعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل”،
وفي الثالثني من أيلول /سبتمبر عام  ،٢٠٠٢و ّقع الرئيس األميركي جورج بوش،
على وثيقة تتضمن نصوص ًا خاصة بالقدس ،تعترف بأنها «عاصمة أبدية وغير
مقسمة إلسرائيل”.
هناك قاسم سياسي احتاللي ،عنصري مشترك بني السياستني البريطانية
واألمريكية فيما يتعلق بفلسطني في املاضي واحلاضر .فالبريطاني بلفور عندما
ً
وزيرا خلارجية بلده وعد اليهود قبل مائة عام بإعطائهم فلسطني ،وهو وعد
كان
ممن ال ميلك ملن ال يستحق .والتاريخ يعيد نفسه اليوم .فها هو األمريكي ترامب
يقوم بنفس اخلطوة البريطانية :فقد أعلن عن جعل القدس عاصمة أبدية إلسرائيل
أي وعد جديد ممن ال ميلك ملن ال يستحق.
بريطانيا كانت الدولة الوحيدة في العالم التي تغتصب وطن ًا بأكمله لتمنحه
حملتل ،والواليات املتحدة برئاسة ترامب هي األولى أيض ًا في العالم والتي تنتزع
حقّ شعب في عاصمته التاريخية لتمنح تلك العاصمة لكيان محتل.
دول في العالم العربي تعاملت بوقاحة وبدون خجل مع إعالن ترامب وكأنه مجرد
حدث سياسي ،وكانت ردود فعلها في منتهى احلياء مثل« :إعراب عن قلق أو
استنكار وتنديد» وكأن ما جرى للقدس ال يستأهل أكثر من ذلك .وهنا تعود بي
النواب في قصيدة له مخاطبا
الذاكرة إلى ما قاله الصديق الشاعر العراقي مظ ّفر ّ
الرؤساء العرب« :أوالد (الـ) ما أوقحكم ...القدس عروس عروبتكم ...فلماذا
أدخلتم كل زناة الليل إلى حجرتها؟؟».
األمر املخزي أن موقف الرئيس الفلسطيني لم يكن أكثر قوة من مواقف تلك الدول
العربية .فقد اكتفى هو وحاشيته باتخاذ إجراءات ال تسمن وال تغني من جوع،
وال يكترث لها ترامب .وكان املفروض به أن يستقيل لو كان جا ّد ًا بالفعل في
مواجهة القرار األمريكي .لكن وعلى ما يبدو فإن كرسي الرئاسة أهم من القدس.
من الناحية القانونية ال يحقّ للواليات املتحدة األمريكية أن تتعامل مع وضع
القدس الشرقية على أنها عاصمة إلسرائيل .فهذا اجلزء من املدينة املقدسة يعتبر
أرضا محت ّلة وجميع دول العالم متّفقة على هذه النقطة ،وال يجوز لها أن تفعل
ذلك على حساب قرارات الشرعية الدولية.
الرئيس األميركي دونالد ترامب يتحدى مليار وستمائة مليون مسلم في العالم،
وحوالي أربعمائة مليون عربي بينهم مسيحيون ومسلمون .والسؤال الذي يطرح
نفسه اآلن :ماذا بعد لو كانت ردود فعل املسلمني والعرب على اإلعالن األمريكي
بجعل القدس عاصمة إلسرائيل ،مثل ردود فعلهم في العام  1969عندما مت حرق
ً
واستنادا إلى قوله تعالى« :فذ ّكر إن نفعت الذكرى» ،أريد أن أذ ّكر
قبة الصخرة،
(القادة؟!) العرب بأن القدس عروس عروبتكم ،فماذا أنتم فاعلون؟
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فتحي فوراين

وشم النسيم!
شارع النمساويّ ..
يتوثب الحنني املوجع المتطاء صهوة الذكريات
رشيط الذكريات يقتحم األرشيف املغلق الذي يخزن يف أحشائه
ٍ
ملاض جميل .فالحارض الرمادي
قصصا وحكايات وذكريات
ً
يغري بالهروب إىل األرشيف التاريخي ،والقيام بجولة يف
فيطل من رشفة
ّ
شوارعه وأزقته وحواريه ،ويح ّن إىل البدايات
الحارض عىل ماض مىض ،وينظر إىل وراء ..إىل أيام الطفولة
والصبا وربيع الشباب ،ويتمنى لو توقفت عندها عقارب الزمن!
السياحة يف هذه اململكة متعة وذكرى عص ّية عىل النسيان،
يتوثب الحنني املوجع المتطاء الصهوة ،واالنطالق والتحليق
فوق خارطة غزيرة األلوان والتضاريس ،التي تشكّل خارطة
املدينة ،حارة الروم ..عني العذراء ..كنيسة البشت ..سينام ريكس
الجليل ..مقهى كامل بولس ..مقهى أبو أيوب السخنيني ..جنينة
أبو ماهر (رؤوف العثامن) ..الخطّاط املبدع جورج سليامن..
كنيسة البشارة ..مقهى جرجورة ..مظاهرة أول أيار التاريخية
 ..1958هذه بعض رموز املرحلة.
**
عىل هذه الصخرة سأقيم قلعتي!
والنزهة الجامعية -شبابًا وصبايا -إىل حارة النمساوي،
وأحراش الصنوبر ،متعة عصيّة عىل النسيان .هذه الغابات
الرومانسية الخرضاء ،كانت واحة للنزهات
املسائية!! تبدأ املشاوير من «العامرة» ومن
الواصفيّة (هل سمعتم بأم واصف؟) وتنتهي يف
املطل
ّ
شارع النمساوي وأحيانًا إىل «الخانوق»
عىل مسافات شاسعة من الوطن الجميل .غابات
الصنوبر النمساوية الخرضاء ،والهواء النقي
املنعش ،والصخرة التي ترتاح يف أحد املنعطفات،
ونزهات يومية يف الشارع الذي يتلوى كالحيّة
التي تشق طريقها بني غابات الصنوبر.
قف! هنا الصخرة املقدّسة! عىل هذه التلة
النمساوية سأقيم قلعتي! محطّة لجلسات األنس
وأحالم الشباب .وأحيانًا الجلوس مع «خري جليس
يف الزمان»! يحمل عبد الله كتابًا ويروح يحلّق
يف عوامل خيالية ،ويعانق الشخصيات التي تحفل
بها الرواية ،ويشاركها أفراحها وأتراحها .ويعيش
همومها وأحيانًا يسمع صوتها ويخاطبها ويناجيها ،ويكون
السكون بينهام محاورة!
هذه الصخرة شاهد عىل جيل تع ّمد يف هذه املنحنيات النمساوية،
ونسج قصص العشق واألحالم والحب العذري!
**
طالئع الزمن الجميل
يهل املوكب فيفتح النمساوي صدره ..يا هال! ويحتضن موكب
ّ
الفتية الصاعدين إىل ال ُعال ،جورج قنازع وعادل باسيليوس
بواردي وفوزي جريس عبد الله وفكتور جميل ارشيد وبشارة
سليم بشارة وتوفيق يعقوب عواد وكامل أحمد الضاهر وأنطون
ميخائيل سابا وعثامن عبد الرحيم سعدي ومصطفى حسن
قراقرة ونرصي سليم عواد وعدنان داهود جريس فرح وكريم
مزبر وفريد ميشيل نصار وتوفيق فياض البطاح وسليم (عامد)
شقور ونبيه حنا الياس وإميل ل ّبس وجودي سابا الحاج ويزيّن
هؤالء «حبّة الربكة» وشيخ الشباب األستاذ والشاعر سعود
األسدي ،صديقنا ورفيق دربنا الثقايف .يحمل كل كتابه بيمينه،
ويف نفسه شوق ملتعة املطالعة عىل الصخرة الثقافية يف غابات
الصنوبر ،واستنشاق نسيمها العليل ذي الرائحة العطرة .متعة
فائقة ونعمة حظيت بها األجيال من الطالب الطموحني عشاق
اللغة العربية!
أم ّر على الديار ديار ليلى أقبـّل ذا اجلدار وذا اجلدارا
احلي مسرح للنزهات التي يقوم بها ِ
الفتية اليافعون بعد يوم من
هذا ّ
ً
ترويحا عن النفس ونفضا لغبار الواجبات املدرسية،
الدوام املدرسي،
ً
ً
جبال
الطالب
صدور
على
التي تقعد
الهم الثقيل.
من
ّ
ويكون الغناء ،ويصدح صوت أم كلثوم وفيروز وعبد الوهاب وفريد
األطرش ،من حناجر الفتية الذين يسيرون جماعة واحدة ،وجماعات

جماعات .وتكون حصة األسد لعبد احلليم حافظ مطرب اجليل
والعشق ،واحللم القومي الذي دغدغ مشاعر جيل بأكمله!
**
بني فينة وأخرى مي ّر عبد الله بني غابات الصنوبر النمساوية ،فتنفتح
غوال
الشرفات على شريط الذكريات ،ويتململ القلب حنينًا أليام ٍ
وخوال .فيقفز خيال «املجنون» إلى اخليال ،ويسمع صوته النازف:
ٍ
أم ّر على الديار ديار ليلى أقبـّل ذا اجلدار وذا اجلدارا
حب من سكن الديارا
حب الديار شغفن قلبي ولكن ّ
وما ّ
السياحة في هذه اململكة متعة وجتربة وذكرى عص ّية على النسيان.
مالعب الصبا وقصص العشق البريئة ،وهمسات الغزل العذري
احلي ّية ،ورسائل العيون الصامتة التي أجادها الشباب والصبايا
في هذا اجليل.
ّ
الشرفات تطل على حدائق تزخر باحلكايات والنظرات والغمزات
التي تطل من الوجنات اجلورية احلي ّية للظباء واحلور العني .الشهية
جامحة للتوغل في غابات احلنني ومعانقة شريط الذكريات،
ومداعبة أيام املراهقة التي كانت تسرح ومترح في مالعب الصبا
والعشق والصفاء .تظللها الفراشات امللونة ،ثم يغالبها النعاس
فتغفو في األحضان بني الدنان البابلية املعتقة!
**

صورة تاريخية من الزمن اجلميل في مدينة البشارة
أين أنتم؟ سقى الله أيامكم أيها األح ّبة
طالب الصف الثاين عرش العلمي ،الذين تخ ّرجوا من املدرسة
الثانوية البلدية يف النارصة ،يف الستينات من القرن املايض مع
مجموعة من األساتذة.
يف الصورة:
(الصف األخري -من اليمني) :موريس يوسف حبيب-عبلني.
بشارة سليم بشارة -النارصة .نبيه سليم الياس -كفر كنا.
(الصف الثاين -من اليمني) :مصطفى حسن قراقرة -عرابة
البطوف .محمود حسني الحاج -كوكب أبو الهيجا .عدنان داهود
جريس فرح -النارصة .فريد ميشيل نصار -النارصة .فتحي
فوزي فوراين -النارصة .كامل داود سلوم شقور -سخنني.
خالد محمد حمود -كابول .أنطون ميخائيل سابا -النارصة.
فوزي إبراهيم شاميل -عرابة البطوف.
جلوسا) :البواب سامي توما-
(الصف الثالث  -من اليمني
ً
النارصة .األستاذ إبراهيم شباط (أبو فريد) -معلم اللغة
العربية -النارصة .غازي حسن رستم -الريحانية .قاسم أحمد
شبيل -دير حنا .عثامن عبد الرحيم سعدي -عرابة البطوف.
األستاذ شوقي يوسف حبيب -معلم الكيمياء .األستاذ حبيب
حزان (أبو األديب)  -معلم اللعة العربية .األستاذ فاروق جابر
خوري -معلم الفيزياء والبيولوجي .األستاذ حسني حبيب
مرجية -معلم الرياضيات.
(الصف الرابع -من اليمني) :حنا يوسف خريش -الجش .أسامة
وهبه يونس -عارة .جودي سابا الحاج-عبلني.
**
(من كتاب «جداريات نصراوية» -شرفات على الزمن اجلميل»-
إصدار مكتبة «كل شيء» -حيفا لصاحبها صالح عباسي)
الجم عة  8كانون األول 2017
ُ

دموُ عها تفيض بي..
ُ
وأبحر

هاشم ذياب
ساعة االنبهار ..تتج ّرع اللحظة
إحساس عميقَ ..يشْ لح قناعه.

ليست هنا ..من تجرح.

دموعها تفيض يب ..وتُبح ُر.

انبها ٌر وخمر ..هذيان ح ّبي.

بذور اآلهات ..تنضح باألهواء
إشار ٌة لِجراح الولع

نواح الجياع ..دموعي الصادقة

بوصلة األمل بني خطوط الطول والعرض

بال رتاج.

لُعايب شعلة جراح الس ّيدات..

بني صمت الحراسة..

ُيطمنئ عذر ّيتها..
يصعه الحب ..يجوع بعوائه
ْ

حار
ملجأ املعتاز للمعتاز ..كالبوصلة للب ّ

رسات الق ْهر (املازوخ ّية)
م ّ
***

يف املتاهة يسلك األماين..

ِفم..
يطارح جوارحه ..ب ٍ
وشفا ٍه خاشعة ..تحارب لسانا..

بهمسات الحب ..من القلب وما يرويه

يغيب يف رؤية السامء

مقربة الهيام ..وأحاسيس التعساء.
مشريا إليها بِآهة ودمعة..

وأنخاب لألسامء العاشقة
ٍ

مرسح الهوى ..يكرب خ َياال

ملجأ الخوفِ ..لهواء العاشقات
ٍ
ومعزوفات نادرة.
***

يف عباب املاء..

بني الشجر املارد ..ينهض..

كاملح ّبني يف املحيط..

يسلك األمل يف ح ّبك..
وق ْي ِ
دك يكْرس ُه بيد ْي ِك

بحكاية وأسطورة عن الحب

عن الخوف والكون..

(ابن املل ّوح وليىل) إسامن للهوى

واألمل الذي يح ّرر من الظلم

تحمل العشّ اق يف تراكم ّية

هي ليست هنا

حكاية ساحرة ..تراوح يف قلبه

تنفض غبارها يف مسالك الدهر ال ّرايس

ترت ّبع يف قفص ..عىل أملٍ بجناحني للبداية
***

***

دموعها تفيض يب ..وتُبحر

حيفا

مختصو ابوت يرشحون ماذا يفضل أن نأكل وماذا علينا أن نتجنب يف األسابيع األوىل من الحمل
من رونيت دوييف ،املديرة العلمية يف ابوت ،منتجة سيميالك.
يحض
ّ
األسبوع األول للحمل هو عمل ًيا «ما قبل االخصاب» ،فرتة
خاللها الجسم نفسه للحمل .كام يف كل شهر ،أثناء الدورة
الشهرية ،يقوم الرحم بإزالة الغشاء املخاطي الداخيل وينتج غشاء
مخاط ًيا غن ًيا أكرث باألوعية الدموية ،والتي ميّكنها تغذية الجنني.
ما ميكنك فعله يف هذا الوقت ،هو باألساس االهتامم بصحتك
وتغذيتك ،وتحضري الجسم لأليام القادمة.
احريص عىل تناول وجبات متوازنة خالل اليوم – فطور،
غداء وعشاء ،ووجبات خفيفة بينها .من املفضل ان تتضمن
الوجبات اليومية أغذية من مجموعات الغذاء الخمسة :حبوب/
كربوهيدرات ،خضار ،فواكه پروتينات ودهون .إذا مل تكوين
متأكدة ان تغذيتك متوازنة ،حاويل أن تسجيل ملدة أسبوع
وجباتك وقارنيها مع حمية متوازنة للحمل .ميكن أيضً ا استشارة
أخصايئ/ة تغذية.
من املهم جدً ا تناول حبوب حمض فوليك 400 ،ملغم ،يوم ًيا .يتواجد
حمض الفوليك بشكل طبيعي يف الخرضاوات الورقية الخرضاء –
كالخس ،امللفوف ،السبانخ والربوكيل ،يف الحمضيات ،العدس،

40

الفول ،الفاصولياء البيضاء ،البازيالء
والحبوب الكاملة .وهو يساعد يف
منع التشوهات عند الجنني يف
األسابيع املتقدمة من الحمل .من
املفضل الدمج بني هذه املأكوالت،
وتناول املكمل الغذايئ.
تجنبي التدخني والكحول ،وحدّ دي
استهالك الكافيني حتى  3أكواب من
القهوة /الشاي يوم ًيا.
تتوجه العديد من النساء يف األسبوع
األول من الحمل ،إىل طبيب العائلة
او طبيب النساء .لذا إن كنت تتناولني دوا ًء ما ،استشريي الطبيب
حول االستمرار باستعامله.
اذا كان لديك أي سؤال حول تغذية طفلك وللحصول عىل ع ّينات
ميكن التوجه اىل مركز "طاقم الخرباء" يف سيميالك ،ويشمل
اخصائيات تغذية وممرضات من مراكز رعاية االمومة والطفولة،
عىل هاتف .1800-65-65-01

شيخ الصحافة الفلسطيني  -بنهاية جنائزية
رشدي املايض
«...وقد توفي في حيفا في مطلع سنة –
(1048؟) ،إ ّبان االضطرابات ،ومب تُتح الظروف
له آنذاك االحتفال بوفاته كما يليق به وبجهوده».
نصار« ،شيخ
هذا ما كتبه قلم جنيب عن جنيب ّ
الصحافة الفلسطينية» كما يصف ُه كثيرون.
َّ
ِ
في إشارة االستفهام ،التي جتعل يوم موته منس ّيا،
ما يجعل من ذاكرة األحزان املتجدّ دة ذاكرة وحيدة،
كما لو كان احلزن املتوارث بديال عن ذاكرة ُ ْت ِس ْن
احملاكمة ،واحلزن ماء غريب ،ال يغسل ما يجب
غسله ّإل في حلظات هاربة.
رفيقاتي،
وعليه
رفاقي أبناء هذا
الوطن «املَنْسي»،
كأن موت «أبو
فلسطني» في ذلك
اليوم املطير – ربّ ا –
رمز ّيا قبل أن يكون
جسدياّ ،
فالشيخ الذي
تداعى ،وقد جاوز
ال ّثمانني ،كان قد آثر
العزلة في بيته في بلد
ّ
الشيخ ،ضاحية حيفا،
فإن حاصره َّ
الشجن،
حملته خطاه املتثاقلة
إلى ب ّيارة موز في بيسان ،محاورا أطيافا تقاسمه
لوعة قدمية.
كان جسد «شيخنا» قد استسلم للتّداعي ،بعد رحلة
مجيدة ،والقرى الفلسطين ّية تتساقط ،واألمطار
لزمن يسقط
تنسج مشهدا جنائزيا ،وصوت ُم ْختنق ٍ
في األفول .كان وط ُن ُه يسقط من يد إلى أخرى،
ونصار ،الذي
واسمه املألوف تُطارده أسماء غريبةّ ،
السنني ،يرى إلى وطن
احتجب وراء األشجار و ِث َقل ّ
يغيب ،مؤثرا أن يغيب مع وطنه الذي يغيب ،بعد

≈�fO�U�œ Ë d
ما قدرت أسمع ترمب يف خطابه عن القدس وأقعد عا
جنب # ..مش ممكن هذا الوضع اليل حطّنا فيه هذا
األرعن املسمى ترمب ..قمة الغباء # ..هو بظن إنها
إرسائيل بتستنى ترمب عشان يعترب القدس عاصمتها؟؟
طبعا ال # ..إرسائيل بدها تضحك عىل ترمب وتثبت
للعامل إنه زعيم أكرب دولة يف العامل يف جيبتها
الصغرية # ..وهيك وقع ترمب يف الفخ ،وخلّ نتنياهو
يضحك عليه ..ويقيم القيامة فوق راسه #..يا جامعة
إعالن ترمب كالم يف كالم ..املهم هو الفعل #..يعني إذا
اعرتف ترمب بالقدس عاصمة إرسائيل أو ما اعرتف،
هو واقف ورا إرسائيل وداعمها ..وبحافظ عليها أكرث
ما بحافظ عىل العاصمة واشنطن # ..وإذا صار عىل
إرسائيل أي يش ،هو مش راح يبقى واقف يتف ّرج ،مثل
ما وقف الرؤسا اليل سبقوه مع إرسائيل وما تف ّرجوا
عليها # ..ال يف حرب  ،67وال يف حرب ترشين  ،73وال
يف حرب لبنان األوىل والثانية ،وال يف الحروب عىل
غزة ،وال يف االحتالل ،وال يف إقامة املستوطنات #..آه..
هون نكتة ،يعني ملا إرسائيل بدها تقيم مستوطنات،
بتعلن واشنطن أنها قلقة ،ومش عاجبها ،وبس ..وبس
مش أكرث من هيك أبدا #..إرسائيل بتعرف إنها أمريكا
ما بتزعل منها ،وإنها بتعلن بيانات ورا بيانات قلق
واستنكار ،ولكن بتقوم املستوطنات واحدة ورا واحدة..
وإرسائيل ما بتهتم #..حتى األمم املتحدة واالتحاد
األورويب بعلنوا استنكارهم وشجبهم ،وإرسائيل ما
بتعمل لهم حساب # ..واليوم ملا ترمب أعلن القدس
عاصمة إرسائيل ،ونقل السفارة األمريكية للقدس ،عمل

أن نذر عمر ُه له ،وهو الوطن الذي قاسمه التداعي
والغياب.
نصار ،في ذلك اليوم اجلنائزيُ ،يصافح موته
كان ّ
الثالث ،فقد لقي موته ال ّثاني وهو ُيغلق «كرم َلهُ»
في مطلع احلرب العامل ّية الثانية ،بعد صدور مستمر
قارب ربع قرن من الزَّمن.
الع ْمر،
بعبء
يشعر
صوته،
وربّ ا كان ،وهو ُي ْص ِم ُت
ُ
مدركا وهو في العقل اليقظ ،أن انفتاح ثورة 1936
على الفراغ ،فتح على وطنه باب الهاوية ،مع ذلك،
َ
طربوش ُه مائال
فإنّ «أبو فلسطني» الذي كان يضع
على طريقة ُ ّتار بيروت ،كان قد تع ّرف إلى موته
األول ،وهو يرى إلى أرواح م ّيتة صدئة وغثاثة

سياسية ،أخرجت محمد عزة در َوزة عن طوره أكثر
من م ّرة ،وأتلفت أعصاب خليل السكاكيني م ّرات
عديدة...
غصة بعد أن كان
رحل «أبو فلسطني» وفي قلبه ّ
ميشي في شوارع حيفا وحيدا ،ال يلتفت اليه أحد،
ميشي وهو ُي ْص ِم ُت صو َتهُ ،ويشعر بعبء العمر..
الصحافة الفلسطين ّية ،في ذلك
نعم!!! رحل «شيخ َّ
َ
َ
اليوم اجلنائزي إلى قبره مخذوال في وداع أخير نف ُر ُه
قليل .ألنّ «اآلخرون» حملوا خذالنهم ورحلوا..
من األدب الساخر

القدس
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متاما مثل ما بدها إرسائيل ،ولعب لعبتها ،ووقع يف
فخها # ..والدول العربية واإلسالمية ،وعدم االنحياز..
واالنحياز ،وسفاراتنا وأصدقاءنا ،وملوكنا وأمراءنا،
وثوارنا ،وأرسانا وشهداءنا ،كلهم وقفوا وقفة واحدة
ضد هذا القرار # ..كلهم أعلنوا شجبهم واستنكارهم،
وهددوا أمريكا أنهم مش راح يسمعوا كلمتها وال
يحطّوها واسطة للسالم #..ما هي املسألة هيك من
قبل ،أمريكا منحازة إلرسائيل ،عىل راس السطح وأمام
العامل كله # ..كيف بعدنا بنصدّق الكذبة إنها أمريكا
محايدة ،ووسيطة ،وعادلة ،وبتقول كلمة الفصل بني
املتخاصمني ،وتقدر تضغط عىل إرسائيل؟؟ #كيف
بعدنا بنصدّق إنه إذا زعلنا من أمريكا رايحة إرسائيل
ترتاجع عن مواقفها؟؟ #كيف بعدنا بنصدّق إنه إذا
احتجينا رايحة إرسائيل تستحي وتزيل مستوطناتها؟؟#
كيف بعدنا بنصدّق إنه إذا رصخنا وناشدنا العامل كله
عشان يوقف إىل جانبنا ،رايحة إرسائيل تعمل صلح أو
سالم مع فلسطني أو مع العرب؟؟  #كيف بعدنا بنصدّق
إنه إذا استنكرنا رايحة إرسائيل تعرتف بفلسطني؟؟#
مش مبني علينا إنها اللعبة مؤامرة؟؟ وأمريكا وإرسائيل
نغي
نغي قواعد اللعبةّ ..
بلعبوا فينا لعب؟؟ #الزم إحنا ّ
تعاملنا الربيء مع إمريكا ..وما نصدّق عدالتها #..الزم
نغي نظرتنا إلرسائيل ونعرتف بالحقيقة إنها ما بدها
ّ
الصلح وال السالم مع فلسطني وال العرب!! #مش عارف
شو مخ ّبي لنا املستقبل ..كم ترمب جاي وكم نتنياهو
طالع بالسحبة..
أبو إلياس
الجم عة  8كانون األول 2017
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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
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االسعار
ال تشمل
االرساليات

עוף בגריל  2 ₪55ב₪100 -

تجهيز بوفيهات لجميع المناسبات

همغينيم  - 3لإلرساليات04-8600822 :

األعجوبة :بني البيت واملدرسة
ُرق ّية عدوي
احلب ،مع
أعرف أنّ هذا الطفل سيكون موهو ًبا ...مع ّ
الصبر ومع اإلميان ...ستجع ُله طريقهاNatalie( ...
)”Merchant – “Wonder
جوليا روبرتس؛ قامة ف ّن ّية عمالقة ،وجنمة هوليود ّية
بارعة .أبت ّإل وأن تُو ّدع هذا العام بفيلم ميأل الدنيا
ويش َغ ُل ِ
االجتماعي ،يجدُ لهاإلنساني
الهم
حامل
ّ
ّ
ّ
ًّ
ً
ِ
ِ
لينحفر عميقا في وجدانه،
محل في ذاكرة املشاهد َ
ليصرخ ّ
َ
بكل جوارحه »:أ ّننا وما أحوجنا ملثل هذا في
ُ
أحد
عصرنا الراهن وواقعنا املعاش» .قد ال يخفى على ٍ
حاجة املجتمعات لسينما راقية ،ت ِ
ُخاطب عقل وروح
ِ
املشاهد ،تنطلق من واقعه وهمومه اليوم ّية ،اإلنسان ّية
ً
جمة ،تدفع ُه للتفكير
واالجتماع ّيةُ ،
تفتح أمامه آفاقا ّ
والتمحيص ،ع ّله َي ِجدُ ا َخلالص وب ّر األمان .احلديث هُنا
إضحاكه ّ
ِ
بكل الظروف واحلاالت .هكذا
يدو ُر عن سينما واعية و ُم َث ِّقفة لها أن متنحك الفيلم ج ّيدً ا على َم َلكة
ً
وفيلما ،التأكيد على دور الوالدين
النص ،رواية
والكتاب واألغنية ُمقابل بضع دقائق من الوقوف أمام استطاع ّ
ً
ُش ّباك التذاكر وبائع البوبكورن.
في حياة األبناء والتصالح مع حاالتهم املختلفة والقدرة
ّ
ّ
/Wonderפלא ،أعجوبة؛ كان جديد روبرتس لهذا على احتواءها وتخطي كل الصعاب ،بل ربّ ا تقتضي
العام مبشاركة الكا ِتب والنجم
األمريكي أوين ويلسون معظم احلاالت بأن يسلك أحد الوالدين أو كالهما رحلة
ّ
العبقري يعقوب ترميبالي ،إخراج
الكندي
والطفل
ّ
ّ
الروائي إلغاء الذات في سبيل أن يغدو ابنهما ما ُيريد .يعود
ّ
شبوسكي.
ستيفن
املعروف
األمريكي
والسيناريست
أوجي باك ًيا بعد يومه األ ّول ويحكي أل ّمه عن قباحته،
ّ
الفيلم مأخوذ عن واحد من أكثر كتب نيويورك تاميز فتقول له »:أنت لست بالقبيح»ُ ،يجيبها باك ًيا »:أنت
ً
ردها »:أل ّنني
مبيعا يحمل ذات االسم ((ّ Wonder
ملصممة اجلرافيك ُملزمة بقول ذلك أل ّنك أ ّمي» ،فكان ّ
ُ
يدور
الفيلم
.R.
J.
Palacio
باالسيو
رغ
والكاتبة
ّ
أهم ّية ،وألنني أعرِ فك أكثر من
أ ّمك ،هذا هو األكثر ّ
قصة الطفل أوغست بوملان ُ
حول ّ
(أوجي) الذي ُو ِلد مع اجلميع» .يخ ُلص أوجي بذلك إلى االعتقاد بأ ّنه هو
َ
ة
ي
لق
خ
هات
تشو
مع
لوالدته
ت
أد
نادرة
ة
ي
جين
متالزمة
ّ
عادي
ّ اإلنسان الوحيد في العالم والذي يعرف كم هو
ّ
ّ
ّ
ّ
أثرِ
دة،
ق
ع
م
ة
ي
جراح
ات
ي
عمل
ة
ها
على
خضع
بوجهه،
لعدّ
وطبيعي.
ُ
ّ
ّ
ّ
ألزمت تلك العمل ّيات والدته تأجيل كتابتها ألطروحة
دورا ها ًّما ومركز ًّيا في حياة اإلنسان
ُ
تلعب املدارس ً
هو ّيته ،ولوال وعي األ ّم وإدراكها لهذه الفكرة
املاجستير والتف ّرغ التا ّم ملرافقته في املشفى ،املداومة وتشكيل ّ
على تدريسه في البيت وذلك لعدم التحاقه ّ
بأي مدرسة لتابعت تدريس ابنها في البيت بعيدً ا عن املجتمع
ً
ً
َ
ضرورة
على
حتّى جيل العاشرة ،إلى أن ُتمع العائلة
الذي يراه مختلفا كونه يحمل اختالفا خلق ًّيا .للمدارِ س
ّ
وأهم ّية التحاقه
واألكادميي الراحل
بالصف اخلامس االبتدائي في املدرسة .سطوة كما يعتقد ويحكي الناقد
ّ
ّ
ّ
ُّ
أوجي الذي يبدأ بوصف نفسه ،ابن العشر سنوات
ّ
املدارس مكا ًنا مُ ّيزً ا
العادي ادوارد سعيد في مذكراته إذ حتتل
ُ
البوظة
جدا والذي ميكنه أن يركب الدراجة وأن يأكل
ًّ
ّ
ورا ُمصغرة عن
في ّ
قصته _سعيد_ حلدّ اعتبارها ُص ً
ُ
يعمل في حقل التربية
ويعتني بكلبته وميكنه كذلك ركل الكرة ،تلك األشياء املدن واملجتمعات املختلفة ،و َمن
عادي .من الداخل يشعر هو ِ
تقلبه إلنسان
ّ
الطبيعي أن يرى أنّ البيئة املدرس ّية
بعاد ّي ِت ِه .والتعليم ِفمن
ّ
الروائي
النص
لكنّه في قرارة نفسه يعرف أنّ األطفال من حوله والناس تستحقّ الوصف والسرد بنوع
ّ
خاصّ .
ّ
العادي ،ولن
أجمع يعلمون أ ّنه ليس بالطفل أو اإلنسان
ّ
وأهم ّيتها في حياة
والفيلمي لم يغفل عن دور املدرسة ّ
ّ
ينظروا إليه بشكل
ّ
عادي أو بنظرات عاد ّية ،فاألطفال أوجي ،بل كانت املدرسة
محورا مركز ًّيا ومكا ًنا دارت
ً
ّ
ّ
على حدّ قوله يتحلون بالصدق وال ميكنهم التحكم احلبكة فيه وحوله ،هي رسالة مفا ُدها أنّ املدارس هي
بتعابير وجوههم أو إخفاء شعورهم .كيف سينظر هؤالء حاضنة األبناء ،بيتهم الثاني إن لم ُ
يكن األ ّول ولم يغفل
األطفال له فور التحاقه باملدرسة؟ ماذا عن ح ّبه للعلوم
التعليميالنفسيالتربوي
النص عن تكامل ّية الدور
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
كمل لدور األ ّم في حياة أوجي والذي جعل من األخير
وشغفه بالفضاء وعالم الكواكب؟ ما الذي ينتظر أوجي امل ّ
ً
خارج جدران البيت وسرير املشفى؟ ماذا عن ضفيرته
لتفوقه وكونه
بطل ُيحتذى به فنال وسام املدرسة وجائزتها ّ
وشعره الطويل الذي يحاول به إخفاء وجهه و ُيعينه على مصدر الهام وحتدّ ي لغيره .رسال ٌة مفا ُدها يقتضي إعادة
عدم رؤية ما ال ُيريد أن يراه؟ واألهم ،أين ستختفي النظر ب ُبنية جهاز التربية والتعليم في بالدنا ،رفع الوعي
اخلوذة التي اعتاد أن يلبسها في الشارع
الوالدي في
وأهم ّية الدور
ّ
ّ
واحلي؟ .في مبا يتع ّلق باملدارس ومكانتها ّ
املدرسي.التربوي
اليوم األ ّول ألوجي في املدرسة ،تُفت َُح ّبوابات الصراع املدرسة وانخراط الوالدين في العمل
ّ
ّ
وعلى مصراع ْيهاُ ،يواجه الطفل الشغوف بالعلوم ّ
ُ
العاملي
الفات من هذا الشهر واليوم
طلب إنسان ًّيا؛ تزامن
ّ
اخلاصة والذي أق ّرته
ص ّفه اجلدد ،مدرسته ومجتمعه ...وربّ ا الكون أجمع .للتضامن مع ذوي االحتياجات
ّ
ّ
ِيق ُف أوجي أمام التحدّ ي األبرز؛ طفولته
الوعي
الغضة أمام األمم املتحدّ ة عام  1992وذلك لدعمهم ورفع
ّ
الدولي ملختلف قضاياهم .هم وبال أدنى ّتشوه وجهه واختالفه من جهة ومجتمعه من جهة أخرى،
شك
اإلنساني
ّ
ّ
ّ
وخاصة بهم دون سواهم ،قد يندرج
لتبرز بذلك وبحنكة الثنائ ّية التكامل ّية؛ البيت واملدرسة .أصحاب قدرات مم ّيزة
ّ
بتقمص دور األ ّم أيّ ا أوجي ومتالزمته النادرة ضمن هذه الفئة وحتت هذا
أبدعت النجمة جوليا روبرتس ّ
ّ
جسدت أسمى معاني األمومة وجتلياتها اإلطار .أعتقد أ ّننا وفي هذا العصر الرديء ،وقد باتت
إبداع ،إذ ّ
ّ
للقدرة
باإلضافة
والتشجيع
العطاء
ة،
ي
التضح
األبرز في
اما ،أحوج ما نكون للمحافظة
ّ
كل قضايانا اخلاسرة أ ّي ً
على احتضان االبن ّ
بكل حاالته ومشاكله ومعاونته على على بقايا اإلنسان فينا ،نحترم االختالف ونتق ّبله لكونه
ّ
بقوة ،صبر وصالبة .من املعروف أن األنثى موجودً ا مع وجود اإلنسان األ ّول وكونه احلالة األخرى
تخطيها ّ
تكون أ ًّما بالفطرة والغريزة وأنّ الرجل ال يكون أ ًّبا ّإل لوجودنا وكينونتنا بل وضرورة لبقائنا واستمرار ّيتنا على
باملمارسة والتجريب فإ ّننا جند في املقابل النجم أوين هذه األرض .وكما تع ّلم أوجي من والدته »:إذا شعرت
تقمص بحنكة دور األب الذي يستطيع أ ّنك في املكان اخلاطئ تذ ّكر املكان الذي حتلم بأن تكون
ويلسون قد ّ
احتواء ابنه والتأقلم مع حالته ،والشعور به بل والتد ّرب به ...وتخ ّيل».
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العثور على مبنى هل هو معبد أم قصر؟

غالبا ما يواجه عالم اآلثار ،الكثير من التخبط
والتفكير حول حتديد ماهية املكتشف األثري،
ذلك لعدم وجود دليل قاطع على استعمال
املكتشفات في الوقت ذاته ،فهي تتشابه
من حيث املبنى واجلوهر .على سبيل املثال
أعرض في هذا العدد املكتشف من األسابيع
األخيرة والذي لم يحدّ د الباحثون حتى اآلن،
فيما إذا كان هذا املبنى الفخم معبد أم قصرا؟
األثري
املكتشف
خالل احلفريات األثرية التي جترى بإدارة سلطة
اآلثار واجلامعة العبرية في منطقة خربة العمودة
في النقب ،مت العثور على مبنى تاريخه الفترة
الهيلينية (قرابة  2200عام قبل أيامنا) .حتى
اآلن لم يتم حتديد استعمال املبنى .كما يبدو،
فقد هُدم املبنى بشكل متعمد خالل احتالل عائلة
احلشمونائيم للمنطقة (الصورة رقم  – 1املبنى
خالل احلفريات تصوير ديان كريشتنسون).
يفترض الباحثون أن املبنى ،الذي كما يبدو كان
تابعا لألدوميني (قبائل بدوية سكنت النقب
وغور األردن آنذاك) ،من احملتمل أنه كان معبدا
أو قصرا خالل الفترة الهيلينية .وفقا ألقوال
مديري احلفريات د .أورن جوتفيلد (اجلامعة
العبرية) وبابلو بيتسر (سلطة اآلثار)“ :فيما
لو صح االفتراض أن املبنى هو قص ٌر أو معبد
أدومي (تابع لألدوميني) فإن هذا االكتشاف
هام ونادر جدً ا ،إذ ميكننا إحصاء املباني من هذه
الفترة في بالدنا على أصابع اليد الواحدة .كما
يبدو ،فقد ّ
متعمد بيد
مت تفكيك املبنى بشكل
ّ
عائلة احلشمونائيم الذين احتلوا املنطقة آنذاك”.
داخل غرف املبنى مت العثور على أدوات من
الفخار التي استعملت في الطقوس الدينية
للبخور ،وهي تشبه في شكلها املذبح صغير
احلجم .واحد من بني هذه املكتشفات ،زُخرف
في إحدى الواجهات ،مبنحوتة نشاهد فيها وجه
ثور بني أعمدة مبنى ،من احملتمل معبد (الصور
رقم  – 3 + 2تصوير كالرا عاميت من سلطة
اآلثار) .وفقا للباحثني“ :هذا مكتشف نادر
ومميز .من احملتمل أن الثور أمام املعبد ،هو
رمز إلحدى اآللهة التي سجد لها األدوميون”.
بني املكتشفات أيضا أدوات من الفخار مت
السرج من الفخار.
استيرادها من اليونان وبعض ُّ
كما مت العثور في املوقع على بعض الكهوف
املنحوتة حتت األرض ،شملت بعضها على
املعاصر القدمية أو أحواض املاء ،ومنها ما

استعمل كمحجر الستخراج حجارة البناء.
كما أنها احتوت على املخابئ املنحوتة ،التي
استعملت لالختباء خالل ثورة اليهود ضد الرومان
أ ّبان فترة بار كوخبا ( 135 – 132ميالدي).
مت العثور على املبنى عن طريق تصوير بواسطة
طائرة صغيرة التي ُأدخلت مؤخرا لالستعمال في
احلفريات األثرية .وخالل مسح أثري يجرى من
اجلو (بواسطة تصوير من الطائرات الصغيرة)
ضمن دراسة املنطقة ،مت مسح املنطقة ما بني
بيت جبرين وما بني القرية التعاونية “أماتسيا”
(سابقا كانت في املوقع قرية الدوامية) .أشارت
نتائج املسح إلى وجود آثار عديدة من بينها هذا
املبنى .شارك في احلفريات عدد من الطالب
اجلامعيني الذين يدرسون علم اآلثار في جامعة
بار أيالن واجلامعة العبرية ،مع مجموعة من
املتطوعني من الواليات املتحدة األمريكية.
خربة عمودة – كانت خالل الفترة الهيلينية إحدى
القرى الزراعية في منطقة بيت جبارين ،التي كانت
عاصمة األدوميني في الفترة الهيلينية .استوطن
األدوميون املنطقة خالل القرن اخلامس قبل امليالد
واختلطوا مع القبائل العبرانية أثناء احتالل عائلة
احلشمونائيم للمنطقة عام  112قبل امليالد.
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دودي ميمون :مركنتيل هو البنك ال ّرائد يف
مجال إعطاء القروض للمصالح الصغرية
بكفالة الدّ ولة
القروض التي ُيعطيها بنك مركنتيل
ألصحاب املصالح التجارية الصغرية
هي مببلغ أقىص يصل إىل %8
من مجمل الدورة املالية السنوية
للمصلحة القامئة ،وحتى  500ألف
شيكل للمصلحة قيد اإلنشاء .بنك
مركنتيل يعمل عىل مدار أكرث من
عقد يف مجال القروض للمصالح
واملتوسطة
التجار ّية الصغرية
ّ
وحصد شهرة ونجاحات.
دودي ميمون نائب املدير العام
ومدير وحدة الصريفة الخصوص ّية
يقول« :بنك مركنتيل سيحتفل مبرور  100عام عىل تأسيسه،
ويشارك منذ أكرث من عقد يف منح عدّ ة قروض للمصالح التجاريّة
حصته نحو  %27من هذا السوق.
واملتوسطة ،وتشكّل
الصغرية
ّ
ّ
ّ
عىل مدار سنوات أعطى البنك قروضً ا بلغت قيمتها نحو  3.3مليارد
شيكل ،من أصل  12مليارد شيكل قدّ متها كل البنوك العاملة يف
مجال قروض بكفالة الدّ ولة».
مجتمعي ،نرى ،نحن يف مركنتيل ،أهم ّية
ويضيف ميمون« :كبنك
ّ
بالغة يف مرافقة املصالح التجارية الصغرية واملتوسطة .الحديث
عن برنامج يشكّل جز ًءا ها ًّما يف الصناعة ،التجارة وتقديم
الخدمات .أكرث من  %90من املصالح يف إرسائيل هي مصالح صغرية
ومتوسطة وتشكّل أكرث من نصف الناتج التجاري» .ولفت بالقول:
ّ
«بنك مركنتيل يعرض عىل املصالح الصغرية ،قروضً ا حتّى  %8من
الدورة املالية السنوية األخرية للمصلحة لغاية  5سنوات مع إمكانية
تأجيل البدء بسداد القرض ملدّ ة  6أشهر .نقدّ م يف هذا املضامر عدّ ة
قروض :قرض ملصلحة قيد اإلنشاء حتّى  500ألف شيكل ،وقرض
حتّى  2مليون شيكل ملصلحة صغرية مع دوريّة مال ّية سنويّة حتى
املتوسطة
 25مليون شيكل ،وقرض بقيمة  8ماليني شيكل للمصالح
ّ
مع دورية مال ّية سنويّة من  25مليون شيكل ،ولغاية  100مليون
شيكل».
باإلضافة إىل ذلك ،يشغّل البنك صندوقًا بكفالة الدّ ولة ملبادرين من
القادمني الجدد أو مواطنني عادوا إىل البالد ،ويف إطار هذا الصندوق
ميكن الحصول عىل قرض حتى  150ألف شيكل لفرتة  6سنوات مع
إمكان ّية لتأجيل البدء بالسداد ملدّ ة  6أشهر .ويقول دودي ميمون يف
السياق« :يف بنك مركنتيل قسم مهني خاص يتابع موضوع
هذا ّ
القروض للمصالح التّجار ّية يف إطار قروض بكفالة الدولة ،والذي
يعمل بتعاونٍ تام مع فروع البنك .وأنتهز الفرصة ألناشد أصحاب
جه إلينا لإلستمتاع مبرافقة مهنية وخدمة رائعة وج ّو
املصالح بالتو ّ
يل مننحه لزبائننا».
عائ ّ
جب عىل البنك اإلبالغ بأنّ «عدم اإللتزام بسداد
وفقًا للقانون يتو ّ
القرض قد يؤدّي إىل فرض فائدة تأخري واتخاذ إجراءات لتحصيل
القرض».

جديد من اليف!
جهاز البخار  – Easy Cleanلتسهيل
التنفّس ،وينظف بسهولة!
مع حلول فصل الشتاء يستخدم أكرث
فأكرث من الناس أجهزة البخار املختلفة من
أجل تسهيل عملية التنفس عند أوالدهم،
وخاصة عند األطفال الرضّ ع .يوىص
باستعامل أجهز ة البخار باستمرار من قبل
أطباء األطفال يف أرجاء العامل كجزء من
عالج ضيق التنفس ،واملتسبب غال ًبا نتيجة
أمراض الشتاء املختلفة .يقلل الجهاز بشكل
ملحوظ من الجفاف يف الغرفة من خالل
توزيع بخار املاء الذي يف الجهاز ،وبالتايل
يزيد من الرطوبة ويس ّهل عملية التنفس.
كذلك تخفف أجهزة البخار أيضً ا عىل من
يعانون من الجفاف بالعينني وتزيد من
الرطوبة أيضً ا يف الغشاء املخاطي لألنف
الذي مييل إىل الجفاف لدى الكثريين خالل
فصل الشتاء .تعرض اليف الجهاز الجديد  Easy Lifeويشمل وعاء
إلضافة الزيوت العطرية ،شاشة تشغيل ديغيتالية ،إضاءة لِد «»LED
خفيفة بعدة ألوان والتي تضفي أجواء لطيفة عند األوالد ليالً4 ،
درجات رسعة مختلفة لقوة البخار وفتحة لخروج البخار واملتفرعة
إىل جهتني.
عند استخدام أجهزة البخار من املهم جدً ا تنظيف الجهاز بشكل
متكرر ليك ال تنشأ بيئة للجراثيم .الجهاز الجديد من اليف جهاز
مميز وذلك الحتوائه عىل وعاء تنظيف سهل جدً ا .جهاز التنظيف
الجديد من اليف يشمل غطاء يرتفع والذي يتيح تنظيف مريح
للوعاء من الداخل ،باإلضافة اىل هذا فانه يحتوي عىل وعاء إلضافة
الزيوت والتي هي بحد ذاتها ناجعة ملشاكل التنفس .ال حاجة
لتجفيفه ،ميكن تنظيف وتجفيف كل الوعاء بقطعة قامش.
جهاز البخار الجديد  Easy Cleanمتوفر فقط يف شبكة سوبر-
فارم.

وسط أجواء احتفالية ومبعرض للرسومات واإلبداع ،الكلّية األكادميية العربية للرتبية يف حيفا

تخرج عشرات اخلريجني من دورات
ّ
الفنون واإلبداع

ملراسل «حيفا»
احتفلت الك ّلية األكادميية للتربية في إسرائيل-
حيفا بتخريج الدفعة األولى من خريجات وخريجي
دورات الفنون واإلبداع التي ّ
تنظمها الكلية ضمن
نشاط قسم الدراسات اخلارجية ،بحضور عشرات
الطالبات وطالب دورات الفنون واإلبداع ،وأفراد
ضم عشرات اللوحات
عائالتهم ،ومبعرض مم ّيز ّ
من إبداع الطالب .وكان حفل التخريج وتوزيع
الشهادات ،الذي جرى بحضور البروفيسور محمد
حجيرات نائب مدير الك ّلية والدكتورة نادية غالية
مسؤولة االستكماالت ،ومها أبو حسني مسؤولة
دورات الفنون ،ومصطفى عبد احلليم مدير قسم
الدراسات اخلارجية ،والذين نقلوا إلى اخلريجني
رسالة رئيس الك ّلية احملامي زكي كمال واعتزازه
باخلريجني وأعمالهم وقدراتهم ،وتأكيده على أهمية
دور الفنون في صقل النفوس وإرساء قيم ح ّرية
التعبير وفسح املجال أمام اإلبداع الدفني.
وقد بدأ االحتفال بعرض أعمال الرسم على اختالف
أنواعه ،حيث كان الطالب في دورات الفنون قد
رسموها خالل دراستهم ،وأعدت بعضها خصيص ًا
علما أن عشرات من
حلفل توزيع الشهاداتً .
طالب ومحاضري الكلية زاروا املعرض واستمتعوا
باملعروضات التي تعكس املستوى الراقي للخريجني
وتبرز قدراتهم ومواهبهم.
ّ
البروفيسور محمد حجيرات نائب مدير الكلية قال
في كلمته إن الك ّلية األكادميية العربية للتربية إمنا
تط ّبق بهذا احلفل ما نقشته على رايتها ومنذ سنوات،
من اهتمام بالفنون على أنواعها ،وافتتاح ملسارات
دراسية كالفنون واإلبداع والتمثيل واملسرح ،وقريب ًا
فرع املوسيقى ،ملا لهذه املواضيع من تأثير إيجابي

غذاء للروح.
على النفس البشرية باعتبارها ً
مها أبو حسني مسؤولة الدورة أكدت شكرها العميق
للك ّلية مبنحها املساحة الكافية للعمل وتدريس
الرسم والفنون بكافة مدارسها وحقبها .وقالت:
«هذا بيتي األول ،فيه أعطي وأبدع مؤكدة بأنني
فخورة لكوني جزء من مؤسسة عريقة وراقية ،متنح
أبناء مجتمعها والبالد عامة ،علم ًا وتربية على
مدار سبعة عقود ،وتغرس فيهم قيم العطاء والعيش
املشترك والتعددية وح ّرية الكلمة والفكر الن ّير.
رئيس الك ّلية احملامي زكي كمال قال« :أنظر إلى
الوراء ،وأتذكر كافة أولئك الذين ّ
شككوا في كون
مجتمعنا العربي مجتمعا يسعى إلى دراسة الفنون،
وترددوا في افتتاح دورات الفنون واإلبداع وبعدها
املوسيقى ،وأقول إزاء ذلك وبكل فخر واعتزاز ،إن
خريجا من دورات
حفل التخريج اليوم لنحو ثمانني ً
الفنون ،إمنا هو الدليل على أننا شعب تكمن فيه
القدرات الكثيرة والقسط الوفير من اإلبداع والرغبة
فتيات القوة ويوكاي واتش!
األن يف ماكدونالدز

سلسلة األلعاب الجديدة مع وجبات األوالد اآلن يف ماكدونالدز
ألعاب فتيات القوة (باور باف جريلز) ويوكاي واتش مع كل وجبة هايب ميل.
تتضمن املجموعة  4ألعاب فتيات القوة و 4ألعاب يوكاي واتش.
ألعاب جديدة وكتري نغشة بانتظاركم مع وجبات األوالد
/https://www.mcdonalds.co.il/arأوالد/ألعاب_الشهر
بإمكانكم مشاهدة جميع األلعاب يف موقع االنرتنت باللغة العربية
األلعاب متواجدة يف جميع فروع ماكدونالدز حتى نفاد املخزون.

 YVES ROCHERيف النارصة!
 ، YVES ROCHERاملاركة الرائدة ملستحرضات التجميل النباتية الطبيعية من فرنسا تتوسع وتفتتح فرع جديد يف الشامل!
تواصل شبكة « »YVES ROCHERتوسيع نطاقها
وتفتتح فرع جديد يف « BIG FASHIONالنارصة».
مع إطالق الفرع الجديد يف بيج فاشني
النارصة ،يصبح للامركة  11فرعا يف جميع
أنحاء البالد ،باإلضافة إىل متجر االنرتنت www.
yvesrocher.co.il
يقع الفرع الجديد يف الطابق األريض ،وهو مصمم
بحسب املفهوم املبتكر للامركة  ،ويقدم تجربة رشاء
تفاعلية للزبائن ،ضمن تصميم يسمح بتجربة
املنتجات يف جو الطبيعة النباتية
الفرع هو ثالث فرع للشبكة يف الشامل ،والذي
ينضم إىل متجر افتتح يف اذار يف بيج فاشني يف
طربيا والكريون يف كريات آتا.
يوفر الفرع تجربة تفاعلية فريدة من نوعها للزبائن،
ومصمم بنفس مفهوم بقية الفروع يف البالد
والخارج.
التقسيم الداخيل يكون بحسب أنواع وفئات
املستحرضات إبتدا ًء من مستحرضات العناية
بالبرشة ،واالستحامم والحامم ،ومستحرضات
التجميل والجامل ،األمر الذي يسهل عىل الزبائن
ايجاد املستحرض الذي يرغبون به .التصميم املبتكر
للرفوف املفتوحة ميكن الزبائن من تجربة املنتجات.
ترتاوح أسعار املنتجات بني  12شيكل إىل  220شيكل
فقط.

www.haifanet.co.il
net
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في طرق أبواب وعوالم الفنون واإلبداع .وأننا
مجتمع ينبض باحلياة ويفرح لرؤية الربيع واألزهار
ويبدع رسم ًا وتلوين ًا ليع ّبر عما في خاطره من
مشاعر وتطلعات .ألننا شعب كباقي الشعوب أذا
ما تو ّفرت لنا الفرصة املواتية».

عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية
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فيليبس تعرض :ماكنة حالقة الذقن والشعر القدمية
تساوي الكثري
انتم ايضا تواجهون صعوبة بالتخلص من ماكنة الحالقة التي تركها لكم جدكم؟ ال
تستطيعون رمي ماكنة قص الشعر االوىل التي قمتم برشائها؟ رشكة الكرتا وجدت لكم الحل
املثايل – حملة  trade innعىل ماكنات الحالقة او قص الشعر املتطورة من فيليبس .كل ما
عليكم فعله هو التوجه اىل احد فروع الكرتا مع ماكنة الحالقة او قص الشعر ،تسليم الجهاز
القديم والحصول عىل تخفيض حتى  250شيكل لرشاء ماكنة حالقة من فيليبس جديدة ومن
االجهزة املشاركة يف الحملة.
رشكة  ،PHILIPSالرائدة العاملية يف مجال الحالقة والعناية للرجال ،تعمل
منذ اكرث من  70عا ًما من اجل تطوير روتني حالقة الرجال ،ليتمكنو من
يثقوا بانفسهم والشعور بافضل الحاالت  .تم يف السنوات االخرية اطالق
اجهزة عناية كثرية ومتعددة ،بتكنولوجيات متطورة ،سهلة االستخدام
وصديقة للمستخدم ،تساعد الرجل عىل العناية بشعرهم  ،الوجه والجسم
برسعة وبسهولة اكرث من ما مىض.
االجهزة املتطورة املشاركة يف حملة الـ  trade innهي:
ماكنة حالقة  S9551من مجموعة  9000االكرث تطورا مع رأس حالقة
خاص يتحرك بـ  8اتجاهات بنفس الوقت مبا يتالئم مع خطو الوجه
ماكنتني من مجموعة  7000الخاصة للبرشة الحساسة وبغطاء
 Microbeadوهو اخرتاع خاص بفيليبس لتقليص االحتكاك بالبرشة وملنع احمرار وتهيج
البرشة بعد الحالقة.
ماكنة من سلسلة  5000التي تخول حالقة رسيعة بفضل تقنية الـ 5-direction flex heads
لعملية حالقة ناجعة وناجحة
ماكنة قص شعر برمييوم بشفرات تيتايوم موديل  HC9490من مجموعة  9000التي تخول
اختيار بدرجة طول من بني  400درجة طول لسيطرة ودقة كاملتني ولنتائج تصفيف شعر
مهنية .ماكنة قص شعر موديل  HC7460من مجموعة 7000
التي تشمل امكانية اختيار درجة طول من بني  600درجة
وشاشة ديجيتالية متطورة.
قيمة االرجاع تتغري وترتاوح بني  50و 250شيكل حسب
نوع املاكنة التي اخرتتم رشاؤها
الحملة خاضة لرشوط الحملة املعلن عنه يف املوقع
 ،www.electra-trade.co.ilالحملة سارية املفعول
من  16.11.2017حتى  ،31.12.2017او حتى نفاذ
املخزون  ،االسبق بينهام.

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

46

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

וניהול ו/או מנהל עסקים
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

net

H a i f a

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