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الدامور..
ِابن ّ
زَغلول ِّ
الش ِعر َع ُطول..

األستاذ جوزيف الهاشم

()1925-2018

أسعد موسى عودة

نشأت في بيت من كتب وطرب،
لقد
ُ
يس ّبح لله وللقول اجلميل ُ
وللخلق
وللصوت العذب ..وبالتّالي
النّبيل ّ
ال َغ ْر َو أنْ كان لصوت الزّغلول النّازل
علينا من أعالي صنّني مكانه املكني في مكتبة األشرطة..
ُ
السمع وأحفظ عن ظهر
وال أذكرني ّإل َ
ابن سبع سنني أصيخ ّ
ّ
قلب وأطرب ..فأر ّدد كل ما جتود به قريحة هذا ّ
الشاعر
السهل املمتنع ،ا ّلذي مأل الدّ نيا
العمالق الفائض باإلحساسّ ،
وشغل النّاس« :يا عام الستّة وسبعني زور ّ
الشرق ودمعاتو
\ ولبنان العندو مح ّبني مش راح تذبل أرزاتو \ راح ترجع
شمس التّكوين تدّ حرج ّ
عاتلتو \ وتعود تق ّلو لصنّني خذلك
بوسي من خدودي» .وأر ّدد وأنا طفل قوله وعلى املأل وبال
َو َجلّ :
«تل الزّعتر يا امد ّمر فيك ال ُبنيان \ خ ّليت ّ
الشعب
العربي يغلي غليان».
ّ
في بريق هذه املعاني تشكل وعيي وتبلورت شخص ّيتي،
وخرجت إلى الدّ نيا وما في يدي ّإل هذي احلجارة ،وال أزال
أحاول أن أبني بها العمارة..
لقد حظي الزّغلول بأعظم ما ميكن أن جتود به األقدار على
إنسان :العبقر ّيةّ ،
الشهرة ،العمر املديد ،وال ّثراء العريض؛
ّ
احملكي بوجه عا ّم ،إلى
ي
م
العا
عر
وبالش
وسار بزجل لبنان،
ّ
ّ ّ
ّ
مصاف الكمال ،من ناحية بناء املعمار ّ
عري ،التّخ ّيل
الش ّ
والتّصوير ،سالسة األسلوب ،وعذوبة األلفاظ« :تغنّى يا شعر
ف ّيي تغنّى \ أنا البلبل سمع صوتي تغنّى \ وقمر نيسان كان
اصف ّر خدّ و \ لوما بنور أشعاري حتنّى» ،وكذلك قو ُلهَ ،م ِ
الك
زجل لبنان ،لل َملك طليع حمدان« :وعا ذكر املباراة الدّ عاية
حكت عن جوق ضدّ اجلوق جايي \ ِانطلقنا ّ
كل شاعر من
مح ّلو ونقلنا من والية عا واليي \ ما جينا ال ّرمل باألحمر
انب ّلو وال نحارب وال نه ّز العصايي \ وال سيف األنان ّية نس ّلو
وال نطلب ملنبرنا حمايي \ وال للمغترب جينا نق ّلو اختلفنا
إللي اختلفناهن كفايي \ أنا جاي إلبن حمدان د ّلو على
الدّرب املشيها من البدايي \ في جوقتنا مشي وب ّيض سج ّلو
وبدي يكبر مثل إبن احلكايي \ يا حمدان إلعطاك الدّرس
تنس املركز اإلسمك وص ّلو
ج ّلو رفعلك مستواك املستوايي \ ال َ
أل ّنك ما وصلت ّلو باليي \ أنا إسمي إمام ّ
الشعر ك ّله النّسور
ّ
طعمتهن فضلة عشايي \ ْو َوراي ّ
كل أهل ّ
الشعر صلوا \
وإنت لو صرت ر ّيس جوق بعدك من البعدن عميص ّلو ورايي».
شكرا زغلول الدّ امور ،يا األستاذ جوزيف الهاشم ،على ّ
كل
ً
ّ
جتمل فيها حياتنا وال تزال ولن تزال،
كنت
تي
ل
ا
نني
الس
ّ
هذه ّ
الفن بوجه عا ّم ،وما ّ
خاص ،وهما
الشعر واألدب بوجه ّ
حيث ما ّ
أعلى مراتب الفنّان واإلنسانّ ،إل صناعة ،صناعة اجلمال من
وجع احلياة.
إ ّنا لله وإ ّنا إليه راجعون ،قدّ ر الله وما شاء فعل ،لله ما
أعطى ولله ما أخذّ ،
السماء بال
وإنا البقاء لله ا ّلذي رفع ّ
عمد .تق ّبلك ال ّله ً
وتغمدك بشآبيب رحمته
ًا
ن
حس
قبول
ّ
شعرا نقوله فيك مبا
وأسكنك فسيح جنّاته ،وألهمنا من بعدك ً
ً
ً
ً
وصالبة وطراو ًة
ونعومة
وعذوبة
ُيرضيك و ُيشبهك ،ر ّقة ودفئًا
وطالوة.
رب العزّة –
شاء
إن
–
ّة
ز
األع
ها
ي
أ
إليكم
منكم
عودة
و ِلي
ّ
ّ
للحديث ،أبدًا ،عن لغتنا ونحْن.

جواد بولس
مع بداية العام اجلديد استم ّرت اعتداءات بعض الطالب
واألهالي على طواقم التدريس في كثير من مدارسنا
التهجم على أحد املع ّلمني في املدرسة
العربية ،فلقد ّمت
ّ
«الثانوية للهندسة والعلوم أورط» في مدينة اللد ،وتاله
بعد أسبوعني ،بتاريخ  ،24.01.2018محاولة اعتداء على
مع ّل ْ
مي في إحدى مدارس قرية وادي النعيم في النقب.
على ما يبدو سوف نشهد في املستقبل تصعيدً ا في
وتيرة انتشار هذه الظاهرة املستفزّة في جميع قرانا
ّ
سجل االعتداءات
ومدننا ،وذلك حسبما ُيستدّ ل من
العديدة التي وقعت خالل العامني املنصرمني وقبلهما
في شمال البالد حتّى أقصى اجلنوب.
وحتولها ،مع أصناف عنف
نشوء هذه الظاهرة في مواقعنا ّ
أخرى ،إلى وباء موجع يعكس عمق التغييرات السلبية
التي أصابت ُبنانا السياسية واالجتماعية ،وضمور حزمة
القيم الواقية التي ّ
شكلت ،خالل عقود طويلة ،دفيئات
آمنة في أحضانها تبلورت هُو ّيتنا الوطنية اجلمعية وفي
حماها ضمن الفرد سالمته ولم يجد العنف ،بأشكاله
العصرية ،ح ّيزات تسعه وفضاءات تستوعبه وتسمح له
ضي كما يحصل في أ ّيامنا هذه.
بالتمادي املَ َر ّ
مع هذا تبقى هناك خصوصية واضحة في هذا العنف
املوجه ضدّ طواقم التدريس ،فشخصية املع ّلم ،في الشرق
ّ
عمو ًما وفي مواقعنا حتديدً ا ،حظيت مبكانة مم ّيزة ورفيعة
جعلت املع ّلمني طيلة قرون ً
«رسل» وأعمدة تش ّيد عليها
أصلح املباني وأمتنها ،فلماذا جنح االنقالب ضدّ هذه
ً
مستساغا،
حتولت حرمة املدرسة مشاعً ا
املفاهيم وكيف ّ
والعاملون فيها إلى ّ
«ملطات» يستسهل صفع سمعتهم
وتستباح كرامتهم بشكل عادي وطبيعي؟
يكتفي كثيرون بإحلاق ظاهرة العنف ضدّ املع ّلمني كجزء
ّ
املتفشي في الدولة،
طبيعي من حالة العنف العا ّم
وفي شوارع قرانا ومدننا ،لكنّني أحت ّفظ على االكتفاء
التحول في عالقة
بهذا التشخيص وذلك ملا يختزنه
ّ
معان خطيرة ،فهذه الظاهرة
املجتمع مع املدارس من ٍ
غير مدفوعة مبح ّفزات ما ّدية مثل عنف اخلاوات وتزاوج
املصالح مع املواقع ،وهي ليست سليلة تراث اجتماعي
معطوب شرعن ً
مثل ،على مدى الدهور ،دور اخلناجر
وهي ّ
تدق في خواصر الشرف لتتخ ّلص ّممن احتسنب ،منذ
ميالد الرمل والشوارب ،عورات ونوائب.
إنّ انتشار حاالت االعتداء على املدارس واملع ّلمات
واملع ّلمني ّ
ً
صارخا والفتًا على فشل شامل
يشكل برها ًنا
في عمل املفاعالت السياسية واملدنية واالجتماعية
الن ّيرة في حماية آخر أعمدة «اخليمة» ،وتد ّل على
خطورة وعمق التش ّقق في مبنى ال ُهو ّية اجلمعية ملجتمعاتنا
احمل ّل ّية واندثار العديد من قسماتها التاريخية احلافظة،
وهي في حالتنا حصانة املدارس ّ
وسكانها ،واحترامها
كمؤسسات وطنية تكمل وظيفة البيت واألهل في بناء
ّ
شخصية اإلنسان الفلسطيني اإليجابية.
فنحن وأجيال عديدة ،قبلنا وبعدنا ،تر ّبينا في ّ
ظل
معارك طاحنة استهدفت مكانة املدرسة ومها ّمها
االجتماعية املباشرة والسياسية غير املباشرة ،ففي
حني حاول ّ
احلكام ،دو ًما ،إخضاعها إلرادة «السلطان»
وأهدافه ،تصدّ ى لهم ،باملقابل ،أصحاب الوعي الوطني
السليم وحموها من السقوط حتّى بقيت حصو ًنا شامخة
مبناراتها وانتماء طواقمها الذين حرصوا ،رغم املالحقات
واملخاطر ،على ّ
ضخ مشاعر العزّة والكرامة والسؤدد في
عروق أبنائهم ً
جيل وراء جيل.

املدير العام واحملرر املسؤول :راني ع ّباسي
مدير التحرير :أسعد عودة
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تاريخ املدارس في فلسطني الكبرى حافل باملآثر
واملنطقة تشهد على ذلك .وما جرى بني ظهرا َني املدارس
العربية في إسرائيل ،التي صمدت مأساة النكبة،
ّ
يشكل ً
فصل ملحم ًّيا في حياة األقلية الفلسطينية،
ّ
املؤسسات
ويستدعي التفكر فيما آلت إليه أوضاع هذه ّ
في السنوات األخيرة.
فكيف لم تق َو النكبة واحلكم العسكري بعدها وتبعاتهما
على ّ
شل دور العملية التدريسية واملع ّلمني في ترميم
بقايا الضربة القاصمة والنهوض مبجتمعاتنا نحو النور
أياد من وسطنا بوظيفة
واحل ّرية ،بينما تقوم اليوم وتنجح ٍ
الهدم هذه من غير وازع وال روادع؟
قد يكون السؤال األنسب في أ ّيامنا هذه ،ليس كيف،
بل هل ميكن ،في حالة الوهن الراهنة ،وقف هذا األذى
وإنقاذ املدارس من تشويه مكانتها وتصغير قامات
املع ّلمني واملع ّلمات وتهميشهم اجتماع ًّيا ،كي يبقى
صوت العنف أعلى وأدوم وأجنع؟
مؤسسات الدولة ذات العالقة هي املسؤولة األولى
ستبقى ّ
عن الفشل في مقاومة الظاهرة واتّهامها بالتقصير عمدً ا
وعدم محاسبة املسؤولني والضالعني فيها سيبقى اتّها ًما
شاف وغير كاف،
صحيحا ،لكنّه ،في حالتنا ،غير ٍ
ً
فإلى جانب مسؤولية الدولة الرئيسية سنجد مسؤولية
مؤسسات مجتمعنا القيادية القطرية واحمل ّل ّية ،ألنّ
ّ
حماية املدارس ،في البداية وفي النهاية ،هي مصلحة
اجلماهير العربية العليا ،والقدرة على تأمني حمايتها
متوافرة مح ّل ًّيا لو أراد القادة املعن ّيون بيننا ذلك ،ولو
مكونات التعاطي مع تفاصيل احلوادث
لم ُيدخلوا في ّ
العين ّية اعتبارات حزبية أو حركية أو عائلية أو جتارية
وحسابات ض ّيقة ،ملفهوم الربح واخلسارة والستقرار
مكانة ونفوذ ذلك القائد أو الشيخ أو الوجيه في تلك
البلدة واملوقع واحلادث.
تعليق املسؤولية على أبواب شرطة إسرائيل التي
تتقاعس وال تالحق اجلناة صحيح ،لكنّه ال يعكس
واقعنا احمل ّل ّي كما نعيشه بتعقيداته وعلى حقيقته،
ففي بعض حاالت االعتداء لم يت ّم تقدمي شكوى للشرطة
العتبارات مح ّل ّية أو نتيجة خلوف املشتكني من سطوة
الفاعلني؛ وفي حوادث أخرى تقدّ مت املدرسة أو املع ّلم
املعتدى عليه بشكوى لكنّها ُس ّجلت ضدّ مجهول رغم أنّ
هُو ّية املعتدين كانت معروفة للجميع؛ بينما في مواقع
أخرى سمعنا عن تقدمي شكوى مع ذكر اسم املعتدي
ُ
«اضط ّرت»
والذي بادرت الشرطة إلى إحضاره ،لكنّها
بعد ّ
تدخل «أهل اخلير» واجلاهات والوسطاء لإلفراج
عنه ،فباسم الوفاق تت ّم ضبضبة ّ
امللفّ ،
وتنخ املدرسة
باسم السلم األهلي ،وحتت وطأة رجاحة العقل يصمت
املشتكي ومتسح املهانة بذقنه ،فيصير املعتدي «قدوة»
لكيف تأخذ ذراع الباطل بعد ّ
تدخل اجلاهات «ح ّقها»
من املع ّلم املهزوم واملغلوب على أمره.
أ ّما ذروة التواطؤ املجتمعي فسنجدها في تلك احلوادث
خصوصا إذا كانوا
التي «جت ّرأ» فيها املع ّلم أو املع ّلمة،
ً
من عائلة عاد ّية وليست كبيرة ،على تقدمي شكوى في
الشرطة ضدّ املعتدي ،لكنّهم ُيضط ّرون الح ًقا ،وغال ًبا
بسبب تهديد عائلة املعتدي التي تكون أحيا ًنا مشهورة
بعربداتها أو مدعومة من أصحاب القدرة و«الواصلني»،
يترجوا الشرطة كي توافق على سحب شكواههم أو
أن ّ
تغ ّير تفاصيلها ،أل ّنهم لم يجدوا ،بعد تهديدهم ،من
يقف معهم في «شكواهم\ورطتهم» .فجميع الكبار

املؤسسات
والوجهاء واملسؤولني في ّ
والناشطني في دوائر أحزابهم
وحركاتهم أو في داخل املجلس البلدي أو احمل ّل ّي أو
حتّى املدرسة نفسها نفضوا أيديهم من احلادث ،الذي لم
يعنهم في األصل ،حتّى بقي املشتكي\ة في «اجلبهة»
وحيدً ا ال يستطيع مواجهة املعتدي وعائلته وأصدقاءهم
فيشعر ،على جلده ،كيف صار معظم البشر في بلده
قطيعا يعيشون في هدي قاعدة التق ّية الكبرى «ابعدها
ً
عن ظهري بسيطة»!
نظر ًّيا يجب وميكن التصدّ ي لظاهرة االعتداءات على
املدارس واملع ّلمني ،ولكن من سيقوم بذلك؟ فإذا
افترضنا ،كما يفترض كثيرون ،أنّ الدولة ليست معن ّية
أو غير قادرة على محاربة هذه الظاهرة فسنسأل ًإذا من
مؤسساتنا القطرية القيادية،
سيفعل؟ وإذا أشرنا إلى ّ
جلنة املتابعة العليا ،اللجنة القطرية لرؤساء املجالس،
ومؤسسات املجتمع املدني على
القائمة املشتركة
ّ
تنوعاتها ،فلسوف يسأل السائل وما منعها من العمل
ّ
واحلدّ من ّ
تفشي هذه الظاهرة حتّى اليوم؟
املؤسسات في عدم جناحها
املنطق يحت ّم مساءلة هذه ّ
فنمو
ومجزوء.
نسبي
بشكل
في التصدّ ي للظاهرة ولو
ّ
ّ
الظاهرة يشير على وجود أسباب بنيوية وذاتية وفئوية
املؤسسات من الوقوف بحزم ضدّ
منعت وستمنع هذه ّ
املعتدين ومن يدعمهم ،ومطالبة املجتمع بأن يتّخذ منهم
موق ًفا حاز ًما بدون هوادة.
فلجنة املتابعة العليا قادرة على هذا احلمل ولكن عدم
تفعيل جلنة مكافحة العنف التابعة لها وسباتها الدائم
العميق غ ّيب دور جلنة املتابعة بشكل مطلق ،وأبقاها
بعيدة عن مجريات األحداث وهواجس الناس ،هذا عالوة
على عراقيل ها ّمة تعتري عمل جلانها األخرى ال سيما
جلنة احل ّريات التابعة لها التي ال تستطيع أن تتح ّرك
مبوضوعية وإنصاف حقيق ّيني ،ألسباب قد نعاجلها في
مقالة مناسبة أخرى؛ أ ّما جلنة الرؤساء فغير قادرة على
التص ّرف مبسؤولية مج ّردة وبعكس القوانني االجتماعية
واالنتخابية التي أفرزت معظم أعضائها من الرؤساء،
وبالتالي فهم يتح ّركون بحكم وتبعات تلك الوشائج
واملصالح والروابط التي بنعمها حازوا مناصبهم؛ ويبقى
ّنواب القائمة املشتركة الذين يدفعون ثمن ضعف أحزابهم
وحركاتهم من ناحية ،ومن ناحية أخرى جندهم منشغلني
بشؤون السياسات العليا ومصالح اجلماهير الكبيرة،
حتّى صار ،عند بعضهم ،االعتداء على مع ّلم أو مع ّلمة
مج ّرد خربشة عابرة في «يوم ّيات نائب في األرياف».
بخالف جميعهم قد جند أنّ «جلنة متابعة قضايا التعليم
العربي» هي ال ُعنوان األنسب لتبنّي مسألة العنف في
املدارس وضدّ املع ّلمني ،ومع أ ّنها هيً ،
أيضا ،لم تنجح،
سني عملها الطويلة ،في إيقاف
ورغم ما قدّ مته في ْ
هذا النزيف ،نتمنّى لرئيسها املنتخب حدي ًثا ،د .شرف
حسان ،النجاح ،ونتو ّقع منه أن يبادر فو ًرا إلى وضع
ّ
ُخ ّطة حقيقية تستهدف مواجهة اآلفة الوجودية املتفاقمة،
فحتّى اآلن ،وهي فترة قصيرة ،لم نقرأ فيما كتبه
وأسمعه سوى عناوين عا ّمة لن تكفي لتغيير الواقع ،مع
قناعتنا أ ّنه مثلنا يؤمن بأنّ هذا الوباء يجب أن يداوى،
ويعرف مثلنا ً
أيضا أنّ شع ًبا ال يحترم مع ّلميه وال يصون
مدارسه سوف تتركه احلياة على هامش السيرة مطو ًّيا
في غبار التاريخ.

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

وائل عوض (تصوير فوتوچرافي)

بريد إلكترونيhaifa.newspaper@gmail.com :

هاتف 048522822 :فاكس 048522767 :إعالنات0546481533 :
املقاالت املوقّعة ال تعبّر عن رأي التحرير .اإلعالنات على مسؤولية املعلنني.
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)أﺑﻮ زھﯿﺮ(

)أﺑﻮ زھﯿﺮ(

اﻓﻖ  ٢٠١٨\٢\٣اﻟﺴﺎﻋﺔ ِ
النسناس
وادي
«اجلبهة»
مقر
ﻣﺴﺎء
في اﻟﺴﺎﻋﺔ
٢٠١٨\٢\٣
وذﻟﻚ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻖ
ﻣﺴﺎء
فتتاح ّ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ً
اﻟﺴﺎدﺳﺔا ً

ﻟﯿﺎس ﻟﻠﺮوم اﻟﻤﻠﻜﯿﯿﻦ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻚ
حيفا – ملراسلنا – ّ
مت مساء يوم اجلمعة املاضي إعادة
ﺣﯿﻔﺎ
-٢٣
ﻋﯿﻦ
واجلبهة الدميقراطية للسالم
الشيوعي
دوراحلزب
افتتاح مق ّر

حي وادي النسناس في حيفا ،واملعروف
واملساواة في ّ
العمال العرب» ،بحضور العشرات من
بـ»نادي مؤمتر ّ
رفاق وأصدقاء احلزب واجلبهة في حيفا ،من بينهم
املناضلون العريقون ع ّباس زين الدين (أبو عصام)
وماجي طوبي-كركبي (أ ّم خالد) والنقابي بنيامني
اﻟﺪﻋﻮة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ دﻋﻮة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ
غونني .وجرى على هامش االفتتاح عرض بعض
الوثائق التاريخية من مرحلة ما قبل النكبة ومرحلة
احلكم العسكري.
ِافتتح األمس ّية سكرتير احلزب الشيوعي واجلبهة
رجا زعاترة ،الذي أشار إلى تاريخ هذا النادي منذ
ثالثين ّيات القرن العشرين مق ًّرا للنشاط النقابي
الفلسطينيّ ،ثم جرى استخدامه كمق ّر لعصبة التح ّرر
الوطني وكأ ّول حضانة أطفال عربيةّ ،ثم كمكاتب
ملج ّلة «الغد» وجريدة «االحتاد» ،والح ًقا كمق ّر للحزب
الشيوعي واجلبهة ،حيث جتري نشاطات الشبيبة
الشيوعية واحلزب واجلبهة .وقد ّ
مت إجراء ترميم للنادي
سيتم
واآلن
الغزيرة،
األمطار
بعد انهيار السقف نتيجة
ّ
استخدامهً ،
أيضا ،الستقبال اجلمهور من قبل كتلة
اجلبهة في البلدية :د .سهيل أسعد وعرين عابدي،
وكذلك رئيس القائمة املشتركة النائب أمين عودة.
نشاطات العمل البلدي
وحتدّ ث د .سهيل أسعد ،رئيس كتلة اجلبهة في البلدية،
مشيرا إلى أهمية التواصل املباشر مع اجلمهور ،إضافة
ً
إلى النشر حول نشاطات وإجنازات كتلة اجلبهة في
القضايا املختلقة ،ال س ّيما قضايا األحياء العربية
خاصة
واملستضعفة .حيث أصدر احلزب واجلبهة نشرة ّ

ﻓﻲ ﻛﻨﯿﺴﺔ ﻣﺎراﻟﯿﺎس ﻟﻠﺮوم اﻟﻤﻠﻜﯿﯿﻦ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻚ
ﺷﺎرع ﻋﯿﻦ دور  -٢٣ﺣﯿﻔﺎ

ﻟﻠﮫ ﻣﻜﺮوھﺎ ﺑﻌﺰﯾﺰ

ه

ﻻ اراﻛﻢ اﻟﻠﮫ ﻣﻜﺮوھﺎ ﺑﻌﺰﯾﺰ
اﻟﺮﺟﺎء إﻋﺘﺒﺎر ھﺬه اﻟﺪﻋﻮة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ دﻋﻮة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ

من  8صفحات حول أبرز النشاطات ( ّ
مت توزيعها،
ً
أيضا ،داخل صحيفة «حيفا» في عدد األسبوع
املاضي) .وقال د .أسعد إنّ كتلة اجلبهة وعلى مدار
السنوات األربع األخيرة كانت مبثابة كتلة معارضة
داخل االئتالف ،وجنحت في إحراز إجنازات عين ّية في
األحياء وفي قضية مسرح «امليدان» وتوزيع مئات
املنح على الطالب اجلامعيني من خالل صندوق توفيق
طوبي ،وغير ذلك.
تحالفات وطنية ودميقراطية
وحتدّ ث رئيس القائمة املشتركة ،النائب أمين عودة،
أهمية القائمة املشتركة في تعزيز وتوحيد صوت
عن ّ
اجلماهير العربية ،كما ظهر – على سبيل املثال –
خالل خطاب نائب الرئيس األمريكي في الكنيست

األسبوع املاضي ،واملطلوب اليوم هو خلق حتالفات
واسعة للجماهير العربية مع ّ
كل القوى التقدمية
والدميقراطية العاقلة في املجتمع اإلسرائيلي ،ملواجهة
السياسية العنصرية والتحريض الفاشي حلكومة
نتنياهو .وأشار عودة إلى ا ُخل ّطة االقتصادية 922

رجا زعاترة« :قانون القومية» جزء من تصفية
القضية الفلسطينية!

َ
ﻓﺳﯾﺣﯾﺎ "
“ َﻣن آﻣَن ﺑﻲ وإن
ﻣﺎت َ َ َ ْ

ﻗ ّﺪاس وﺟ ّﺎز ٔ
اا�رﺑﻌﲔ
واﻟدا اﻟﻔﻘﯾدة ﻧﻌﻣﮫ وﺗرﯾز  ،اﻷخ ﻓﻛري واﻷﺧوات ﻓوز ،ﻧﺟﻣﺔ ،ھﺎﻟﺔ،
ھﯾﻠدا وﻣﺟد وﻋﺎﺋﻼﺗﮭم ،اﻷﻗﺎرب واﻷﻧﺳﺑﺎء وﻋﻣوم آل ﻓرﻧﺳﯾس وآل أﺑو أﯾوب
ﻓﻲ ﻓّﺳوطﮫ واﻟﺧﺎرج
ﯾدﻋوﻧﻛم ﻟﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم ﻗداس ّ
وﺟﻧﺎز اﻷرﺑﻌﯾن راﺣﺔ ﻟﻧﻔس ﻓﻘﯾدﺗﮭم
اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺄﺳوف ﻋﻠﻰ ﺷﺑﺎﺑﮭﺎ

ﻫﻨﺪ ﻧﻌﻤﻪ ﻓﺮ�ﺴ ﺲ
وذﻟك ﯾوم اﻟﺳﺑت ٢٠١٨/٢/١٠
ً
ﺻﺑﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﻛﻧﯾﺳﺔ
اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷرة
ﻣﺎر اﻟﯾﺎس ﻟﻠروم اﻟﻣﻠﻛﯾﯾن اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾك ﻓﻲ ﻓﺳوطﮫ

ٔ
ر�اﻟ�ﺑﺪ
ﻃﻮﰉ ﳌﻦ ا�ﱰﲥﻢ وﻗ ِﻠﳤﻢ رب ِﻟ ﺴﻜ�ﻮا ﰲ د
اﻟرﺟﺎء إﻋﺗﺑﺎر ھذه اﻟدﻋوة ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ دﻋوة ﺷﺧﺻّﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
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منتقدً ا منطقها الرأسمالي وعدم اهتمامها بالشرائح
املستضعفة وباملسنني وأصحاب اإلعاقات وغيرهم.
وأكد أن القائمة املشتركة ستواصل متابعة قضايا
عموما وقضايا اجلمهور العربي في حيفا
الناس
ً
خصوصا.
ً

ھﻮ اﻟﺤﻲ اﻟﺒﺎﻗﻲ

زوج اﻟﻔﻘﯿﺪة وأوﻻدھﺎ ،واﻟﺪﺗﮭﺎ وإﺧﻮﺗﮭﺎ ﻧﺼﺮي واﯾﻠﻲ ﻋﺒﻮد وأﻣﺎل
البيوت،اﻟﺒﻼد واﻟ
وأﻧﺴﺒﺎﺋﮭﻢ ﻓﻲ
أﻗﺮﺑﺎﺋﮭﻢ
ّها ،ﻋﺒﻮد
ﺧﻮريسنوآل
حيفا – ملراسلنا – «قانون القوميةوﻋﻤﻮم
العنصريآل الذي
وقانون هدم
وﺟﻤﯿﻊ األذان،
كقانون منع

أي حقوق قومية ،يعني
يج ّرد املواطنني العرب من ّ
حتول دولة إسرائيل إلى دولة أبارتهايد بشكل رسمي.
ّ
ّ
مخطط تصفية القضية
هذا القانون هو جزء من
الفلسطينية!».
هذا ما قاله رجا زعاترة ،سكرتير منطقة حيفا للحزب
الشيوعي ورئيس جلنة اإلعالم في جلنة املتابعة
العليا للجماهير العربية ،في لقاء مع «تلفزيون
فلسطني» .وجاء اللقاء مبناسبة «اليوم العاملي لدعم
حقوق الفلسطينيني في الداخل ،والذي ّ
نظمته جلنة
املتابعة العليا هذا العام للسنة الثالثة على التوالي،
ويحظى بأصداء كبيرة على املستويني الفلسطيني
والعربي حيث يس ّلط الضوء على معاناة هذا اجلزء
من الشعب الفلسطيني وخصوصية ظروفه ونضاله
في وطنه.
وأشار زعاترة إلى العالقة اجلدلية بني «قانون
ّ
ومخطط تصفية القضية الفلسطينية،
القومية»
يسمى «صفقة القرن»
سواء أكان ذلك من خالل ما ّ
أم تصفية مخ ّيمات الالجئني لإلجهاز على حقّ
العودة .وقال إنّ اليوم العاملي هو فرصة لفضح
عنصرية دولة إسرائيل حتّى جتاه الفلسطينيني الذين
مشيرا إلى سلسلة
يحملون املواطنة اإلسرائيلية،
ً
القوانني العنصرية التي سنّتها أو تنوي الكنيست

وقانون اإلرهاب ،وغيرها من القوانني العنصرية
والفاشية التي متيط اللثام «الدميقراطي» املزعوم عن
وجه دولة إسرائيل .فاملواطنون العرب الفلسطينيون ال
وسلمي،
مدني
خطرا أمن ًّيا ألنّ نضالهم
ميكن اعتبارهم ً
ّ
ّ
ّ
خطرا دميوغراف ًّيا ألنهم مواطنون
وال ميكن اعتبارهم ً
في الدولة؛ وهذا ما يؤ ّكد اجلوهر العنصري للحركة
الصهيونيةّ ،
وتنكرها لوجود شعب فلسطيني وعداءها
ِّ
له وحلقوقه الوطنية والتاريخية .كما يؤ ّكد زيف
االدعاء القائل بأنّ إسرائيل هي «واحة الدميقراطية»
في املنطقة.

ﯾﻨﻌﻮن اﻟﯿﻜﻢ وﻓﺎة ﻓﻘﯿﺪﺗﮭﻢ اﻟﻐﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻮﻣﺔ

ﯾوﻻ اﺳﻛﻧدر)ﻋﺑود( ﺧور

اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻰ رﺣﻤﺘﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻻﻣﺮﯾ
ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﯾﻨﺎھﺰ  ٦٥ﻋﺎﻣﺎ ً

ﺳﺗﻘﺎم اﻟﺻﻼة ﻋن روﺣﮭﺎ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ  ٢٠١٨\٢\٣اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺑﻌد

ﻓﻲ ﻛﻨﯿﺴﺔ ﻣﺎراﻟﯿﺎس ﻟﻠﺮوم اﻟﻤﻠﻜﯿﯿﻦ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿ
ﺷﺎرع ﻋﯿﻦ دور  - ٢٣ﺣﯿﻔﺎ

ﻻ اراﻛﻢ اﻟﻠﮫ ﻣﻜﺮوھﺎ ﺑﻌﺰﯾﺰ
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نشاطات جمعية التطوير االجتماعي ضمن
مشروع التن ّمر اإللكتروني

تقيم جمعية التطوير االجتامعي ورشات ملستشارات مدارس ،مركّزي الشبيبة يف املراكز
الجامهرييّة ،وطالب القيادة الشابّة يف املركَز الجامهريي ع ّباس متهيدا ألسبوع اإلبحار اآلمن

مﺆﻫﻼت الﻮﻇﻴﻔﺔ:
• خﱪة ﺑالﺘسﻮﻳﻖ والﺒﻴﻊ  -اﺟﺒاري.
• رخﺼﺔ ﺳﻴاﻗﺔ.
• اﳌام ﰲ اﺳﺘﻌﺎﻤل الﺤاﺳﻮب )ﺑرامﺞ وورد واﻛسﻞ(.
• خﱪة ﰲ الﺘﻌامﻞ مﻊ الﻨاس.
الﻮﻇﻴﻔﺔ:
• اﻗامﺔ وادارة زﺑاﺋن لﻠﻤﴪح  -:مﺪارس ،ﺳﻠﻄات مﺤﻠﻴﺔ ،مراﻛﺰ ﺟﺎﻤﻫﺮﻴﻳﺔ
ومراﻛﺰ ﺛﻘاﻓﻴﺔ ،مﺨﻴﺎﻤت ﺻﻴﻔﻴﺔ ،ﻗاﻋات ﺛﻘاﻓﻴﺔ ،وﻓﻌالﻴات اخرى.
• ﺑﻴﻊ ﻋروض مﴪﺣﻴﺔ لﻠﻔﺌات اﳌﺬﻛﻮرة اﻋﻼه.
• ﻋﻼﻗﺔ مﺘﻮاﺻﻠﺔ مﻊ اﳌﻤﺜﻠﻦﻴ لﻮﺿﻊ ﺟﺪول ﺑرﻧامﺞ الﻌروض.
• ﺟﺒاﻳﺔ.
الرﺟاء ارﺳال السﺮﻴة الﺬاﺗﻴﺔ اﱃ الﱪﻳﺪ اﻻلﻜﱰوﻲﻧnuhad@beit-hagefen.com :

اﳌﻮﻋﺪ اﻻخﺮﻴ ﻻﺳﺘﻘﺒال الﻄﻠﺒات 22.2.2018
ﳌﺰﻳﺪ من الﺘﻔاﺻﻴﻞ واﻻﺳﺘﻔسار ت048525252 / 048515133 :
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خاص – عقدت جمعية التطوير بلدية حيفا بتيسير د .عامر جرايسي .تناولت الورشة
حيفا – ملراسل
ّ
التنمر اإللكتروني ،عواقب
ظاهرة
التالية:
املواضيع
مشروعها
ضمن
وورشات
ات
ي
ال
فع
سلسلة
االجتماعي
ّ
ّ ّ
ُ
«التنمر اإللكتروني» متهيدا ألسبوع اإلبحار اآلمن ومخاطر االستخدام املفرط ،طرق التعامل مع مشاكل
ّ
الذي أعلنت عنه وزارة املعارف والذي يصادف من احلقل وكيفية عالجها.
األسبوع القادم  .2018/2/9-4وقد شملت ورشة كذلك أقامت اجلمعية محاضرة لطالب القيادة الشا ّبة
تفعيلية ملستشارات ومر ّكزات تربية اجتماعية من من املر َكز اجلماهيري ع ّباس يوم األحد  1\28قدّ مها
اختصاصي اإلعالم وامليديا الس ّيد إيلي بدران .عرض
مدارس حيفا املختلفة ،كانت قد عقدت يوم اخلميس
ّ
أفالما قصيرة حول كيفية عمل اإلنترنت،
 1\25في فندق الكولوني حيفا بتيسير د .عامر خاللها
ً
االختصاصي النفسي العالجي .وقد متحور عواقب ومخاطر الشبكة ،وهل هناك خصوصية
جرايسي،
ّ
اللقاء حول موضوعني :الصعوبات والتجارب الناجحة لوسائل التواصل املختلفة؟
الفعال ّيات الصف ّية ،التي وفي حديث مع مديرة اجلمعية ،احملامية جمانة إغبارية
التي واجهوها خالل مترير ّ
تنوع نشاطات اجلمعية في هذا
إلى
أشارت
ام،
هم
–
تشجيع
لهدف
رزمة
في
جمعتها
ّ
كانت اجلمعية قد ّ
ّ
ّ
ومؤسساتنا
االستخدام اآلمن لوسائل التواصل االجتماعي .كما املوضوع استجابة الحتياجات معلمينا
ّ
ّ
وطلبنا ،لرفع الوعي لظاهرة العنف في شبكات
تناول الشقّ اآلخر من اللقاء تبادل اآلراء والتجارب
منوعة مح ّببة التواصل االجتماعي ،كما محاولة احلدّ من انتشارها
والتثوير الذهني ّ
لفعال ّيات إضافية ّ
وتوسعها .وقالت :سنعمل خالل األسابيع القادمة على
وهادفة مت ّررها الطواقم التربوية للطالب خالل هذا
ّ
التنمر اإللكتروني
مشروع
ضمن
نشاطاتنا
تكثيف
املشاركات
االسبوع .هذا والقت الورشة استحسان
ّ
متنوعة
اللواتي أثنني على البرنامج
ّ
الثري والهادف واملساعد من خالل ّ
فعال ّيات إضافية ومسرح ّيات وبرامج ّ
ّ
ّ
نأمل أن تالقي استحسان طلبنا ومعلمينا .كما
لهن في إثراء املضامني.
ّ
ومن اجلدير بالذكر أ ّنه ُعقدت ورشة إضافية يوم نشكر املدارس واألطر املختلفة لتعاونها البنّاء الذي
وتطوره ،على أمل استئناف
 1\25ساعات املساء ملر ّكزي برامج الشبيبة في ساهم في جناح املشروع
ّ
ً
مستقبلً ،
أيضا.
واملفعلة من قبل التعاون البنّاء
املراكز اجلماهيرية املختلفة ،املُدارة
ّ
الجم عة  2شباط 2018
ُ

أرباح كبيرة

في دوري الكبار!
هبوعيل حيفا

ضد

أبناء سخنين

كم هدفا؟

من سيفوز؟

هبوعيل حيفا

 0-1أهداف

1.60

تعادل

3.05

أبناء سخنين

4.50

أرسنال

 2-3أهداف

 4أهداف أو أكثر

الدوري االنجليزي

بيتار القدس

ضد

كم ركنية؟

2.75

 0-8ركنيات

2.20

1.75

 9-11ركنية

2.35

2.90

 12ركنية أو أكثر

2.50
الدوري االسباني

الدرجة العليا

ليفانتي
ضد

ضد

ايفرتون

ريال مدريد

مكابي حيفا

من سيفوز؟

( )1أرسنال
( )xتعادل
( )2ايفرتون

1.25
4.40
6.70

كم هدفا؟

( 0-1 )1أهداف
( 2-3 )xأهداف
( 4 )2أهداف أو أكثر

كم ركنية؟

( 0-8 )1ركنيات
( 9-11 )xركنية
( 12 )2ركنية أو أكثر

من سيفوز؟

( )1بيتار القدس
( )xتعادل
( )2مكابي حيفا

كم هدفا؟

4.15
1.85
2.00

( 0-1 )1أهداف
( 2-3 )xأهداف
( 4 )2أهداف أو أكثر

2.75
2.40
2.00

( 0-8 )1ركنيات
( 9-11 )xركنية
( 12 )2ركنية أو أكثر

كم ركنية؟

1.85
3.10
3.20

من سيفوز؟

( )1ليفانتي
( )xتعادل
( )2ريال مدريد

كم هدفا؟

3.40
1.75
2.40

( 0-1 )1أهداف
( 2-3 )xأهداف
( 4 )2أهداف أو أكثر

2.60
2.40
2.10

( 0-8 )1ركنيات
( 9-11 )xركنية
( 12 )2ركنية أو أكثر

كم ركنية؟

هذا األسبوع
البيع ممنوع
لمن هو دون
سن الـ 18

11.70
5.50
1.10
7.60
2.05
1.50
2.80
2.45
1.95

ش.ج

رقم الدور  180501يشمل التحويالت.

أيضا بالخلوي!

الدرجة العليا

أيضا
متوفر ً
باألندرويد

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

إدارة َ
ّ
السنوي لعام 2018
تقر برنا َمجها
مركز مساواة ّ

خاص – أق ّرت إدارة مر َكز مساواة برنامج
حيفا – ملراسل ّ
املؤسسة لعام  2018وذلك حسب حتليل أجراه
عمل ّ
املر َكز للتحديات التي تواجه جماهيرنا العربية وخطة
يتم تطويرها وتقييمها سنو ًّيا.
عمل متعدّ دة السنوات ّ
وقام طاقم املر َكز بطرح مقترح لبرنامج العمل يعتمد
على التجربة التراكمية ملر َكز مساواة منذ تأسيسه.
املعني باملساهمة في حتقيق
ودعت اإلدارة اجلمهور
ّ
صي
أهداف املر َكز إلى االنضمام إليه والعمل
ّ
التخص ّ
ّ
املنظم معه في مجاالت التطوير االقتصادي ،املرافعة
القانونية والبرملانية ،اإلعالم ،العمل اجلماهيري
والشعبي والعالقات الدولية.
يعمل مر َكز مساواة على حتقيق احلقوق االقتصادية،
االجتماعية ،السياسية ،والثقافية للمجتمع
الفلسطيني في البالد.
هذا وسيتر ّكز عمل مساواة خالل العام احلالي في
املجاالت التالية:
الحقوق السياسية :سيعمل املر َكز على بناء حتالفات
للدفاع عن احلقوق السياسية للجماهير العربية في
ّ
ظل اقتراحات القوانني التمييزية .وسيتعامل املر َكز
مع «قانون القومية» و«قانون املواطنة» و«قوانني
مصادرة األراضي في النقب» و«قانون منع األذان»
مس مكانة اللغة العربية» و«قانون األحزاب»
و«قانون ّ
و«قانون اجلمعيات» .وسيعمل املر َكز على طرح موقفه
واملؤسسات الدولية ملنع التصعيد
أمام اللجان البرملانية
ّ
التشريعي املمارس بهدف تعميق التمييز القانوني ضدّ
املجتمع الفلسطيني في البالد .يشار إلى أنّ املنظومة
القانونية اإلسرائيلية تشمل حال ًّيا عشرات القوانني
التي متنح حقو ًقا جماعية لليهود في البالد والعالم
ومت ّيز ضدّ العرب على املستوى اجلماعي والفردي.
التمثيل السيايس والخطة الوطنية للجامهري
التطور احلاصل في التمثيل
تثمن إدارة املركز
العربيةّ :
ّ
السياسي للجماهير العربية في أعقاب تشكيل القائمة
املشتركة وإعادة تنظيم جلنة املتابعة العليا للجماهير
تطو ًرا ها ًّما ،ولكنه ال يكفي للتجاوب
العربية وتعتبره ّ
مع حتدّ يات املرحلة ،وأزمة القائمة املشتركة تع ّبر
عن حجم التحدّ يات بغياب رؤية ّ
وخطة عمل وطنية
أهمية تطوير ّ
خطة عمل
مشتركة .ويؤ ّكد املر َكز على ّ
وطنية للجماهير العربية تُعتبر مرجعية وتسمح بتقاسم
املؤسسات الوطنية
األدوار .وسيعمل املر َكز إلى جانب ّ
على بلورة ّ
خطة العمل وتطوير التمثيل السياسي
والدفاع عنه ،ويأتي انتقاده ومناقشته بهدف تطوير
تتحول
مساره وحماية مجتمعنا الفلسطيني في فترة
ّ
فيها أزمة املنطقة العربية إلى حروب أهلية تد ّمر ً
دول
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وتهمش القضية الفلسطينية.
كاملة ّ
َ
املرافعة القانونية :سيعمل املركز على استخدام
ومؤسسات
اجلهاز القضائي بالتعاون مع محامني
ّ
التوجه إلى
زميلة في قضايا عين ّية ،ويتح ّفظ من
ّ
احملاكم في القضايا املبدئية بسبب مبنى اجلهاز
القضائي املتبنّي لقوانني متييزية ،والتقاسم الوظيفي
مؤسسات قانونية زميلة .ومن املل ّفات القضائية
مع ّ
واملؤسسات
التي سيتناولها املر َكز :مالحقة املواقع
ّ
العنصرية التي تدعو إلى طرد العرب من أماكن
العمل والسكن ،التصنيف العرقي في األماكن العا ّمة
واملطارات ،قتل املواطنني العرب من قبل عناصر شرطة
الصحة ،التمييز في بناء
ومواطنني يهود ،التمييز في
ّ
مؤسسات تعليمية عربية ،التمييز في بناء مدارس
ّ
مثل «حوار الرسمية» في حيفا ومدرسة عربية في
«نتسيرت عليت» ،متويل كلية عربية أكادميية عربية،
اخلاص
تشغيل عرب في املكاتب احلكومية والقطاع
ّ
مؤسسات أهلية وجلان شعبية.
واستشارات لبناء ّ
وسيعمل طاقم املر َكز على هذه القضايا بالتعاون مع
اخلاص وأعضاء
جمعيات زميلة ومحامني في القطاع
ّ
املر َكز من القانونيني.
التطوير االقتصادي وميزانية الدولة :سيتر ّكز
عمل مساواة خالل العام احلالي على حتصيل امليزانيات
املرصودة للمجتمع العربي من ميزانية عام  2018في
مجاالت مكافحة الفقر ،بناء املناطق الصناعية ،بناء
األحياء اجلديدة واحلق في التخطيط ،بناء مدارس،
االعتراف بقرى النقب غير املعترف بها .كما سيعمل
املر َكز على طرح مطالب اجلماهير العربية من ميزانية
العام  2019بقيمة ملياري شاقل والتركيز على قضية
التشغيل وبناء املناطق الصناعية.
التطور احلاصل في عمل جلنة رؤساء
ويبارك املر َكز
ّ
السلطات احمللية بقيادة مجموعة من الرؤساء العاملني
واخلبراء واجلمعيات وأعضاء الكنيست على حتصيل
امليزانيات احلكومية ،حيث ارتفعت هبات املوازنة
خالل العامني األخيرين بقيمة  300مليون شاقل ،كما
خصصت ميزانيات ملجاالت أخرى .ويؤ ّكد املر َكز على
ّ
التخصصية في حتصيل
أهمية مأسسة عمل الهيئات
ّ
ّ
احلقوق في التعليم ،الرفاه ،الصحة ،الصناعة ،الثقافة
املخصصة.
والسكن وأهمية استغالل امليزانيات
ّ
وسيواصل مر َكز مساواة عمله على مكافحة الفقر
في املجتمع العربي الذي يعاني منه نصف مجتمعنا
وإعطاء أفضلية للفئات والبلدات التي تعاني من
سياسة اإلفقار مثل عائالت ضحايا قانون املواطنة،
اإلفقار بسبب سياسة السكن والبلدات املهمشة مثل

جسر الزرقاء والنقب.
أهمية تعميق
التنظيم املجتمعي :أق ّرت اإلدارة ّ
وخصوصا اللجان الشعبية
تنظيم مجتمعنا الفلسطيني
ً
والتخصصية
واجلمعيات األهلية القطرية واحمل ّل ّية
ّ
اخلاص والسلطات
واألحزاب السياسية والقطاع
ّ
املؤسسات
أهمية بناء ّ
احمل ّل ّية ،حيث يؤ ّكد املر َكز على ّ
األهلية في ّ
خصوصا أنّ نسبة اجلمعيات
كل املواقع،
ً
العربية ال تتجاوز الـ  7%من اجلمعيات وتعاني
شح املوارد والدعم الشعبي احمللي.
غالبيتها من ّ
أق ّرت إدارة املر َكز ّ
خطة تطوير شبكة للجمعيات احمل ّل ّية
ّ
األقل ،تعمل على
مؤسسة على
والقطرية لتشمل ّ 30
ّ
والتخصصي واحملل ّي.
املستوى القطري واإلقليمي
ّ
وسيتم تطوير موقع إنترنت مشترك للجمعيات والقيام
ّ
بحمالت مشتركة لتطوير العمل وتثبيته بهدف تشجيع
العطاء الوطني .كما يؤ ّكد املر َكز على حقّ اجلمعيات
حصتها من ميزانية الضرائب
العربية في احلصول على ّ
املنهجي
التي يدفعها مجتمعنا في التعليم غير
ّ
والثقافة والرفاه االجتماعي واخلدمات .يشار إلى أنّ
ميزانية وزارة الثقافة قد ارتفعت في أعقاب التماس
مر َكز مساواة ومنتدى اجلمعيات العربية وجلنة الرؤساء
من  11مليون شاقل عام  2012إلى  29مليو ًنا عام
 2017ورصدت ميزانيات لنشاط السلطات احمللية
الثقافة .كما رصدت ،وأل ّول م ّرة ،ميزانيات للتعليم
املنهجي وحركات الشبيبة .وسيطالب املر َكز مبزيد
غير
ّ
من امليزان ّيات لالستثمار في اإلنسان ومواجهة العنف،
وسيعمل على ترشيد استغالل هذه امليزان ّيات من قبل
املؤسسات والسلطات احمل ّل ّية.
ّ
َ
مركَز الكرمل :منذ بادر مركز مساواة بالتعاون مع
جمعية التوجيه الدراسي إلى تأسيس مر َكز الكرمل
حتول املر َكز إلى مق ّر لعدد كبير من
في مدينة حيفاّ ،
املبادرات األهلية وبينها جمعيات مثل هيومانيتي كرو
وسرد ومبادرات تربوية مثل «دروس» و«دردشات».
ستعمل اإلدارة على تعميق عمل املر َكز في املجاالت
وسيتم استعراض
الثقافية ،التربوية ،واحلقوقية.
ّ
النموذج من خالل إجراء دراسة توثيقية واقتصادية
للمر َكز لالستفادة منها في مواقع وبلدات أخرى.
وتصل مساحة مر َكز الكرمل إلى أكثر من 1055
مترا من املرافق ،بينها غرف تدريسية ،غرف تدريب،
ً
املهني
مساكن للشباب والطالب ،ومر َكز للتوجيه
ّ
سيتم خالل «آذار الثقافة» 2018
ومكتبة .كما
ّ
ّ
ومنصة
افتتاح مقهى سلمان ناطور ليشكل مكتبة
ّ
للنشاط الثقافي والفكري.
متثيل الشباب والنساء يف مواقع اتّخاذ القرار:

سيوسع املر َكز عمله في مجال إشراك الشباب والنساء
ّ
العرب في مواقع اتّخاذ القرار في السلطات احمل ّل ّية
والعمل املجتمعي ،حيث يعمل املر َكز بالتعاون
ّ
ومرشحني لالنتخابات
مع رؤساء سلطات مح ّل ّية
وجمعيات مختلفة على تشجيع دمج الشباب والنساء
والنوعي الذي
الكم ّي
في االنتخابات لضمان التمثيل ّ
ّ
يتجاوب مع مر ّكبات مجتمعنا.
للجامهري
الدولية
العالقات
تعميق
َ
احلالي على
العربية :سيعمل املركز خالل العام
ّ
تعميق العالقات الدولية للجماهير العربية بشكل
أهم ّية مشاركة القيادة السياسية في
عا ّم مؤ ّكدً ا على ّ
سيشجع السفارات
املؤسسات الدولية .حيث
ّ
احلوار مع ّ
والبرملانات والدول التي يتواصل معها على التعامل
املنهجي مع القيادة السياسية إلى جانب تعميق
ّ
املؤسسات األهلية.
التعاون مع ّ
وسيعمل املر َكز على تشجيع اجلاليات العربية
والفلسطينية في طرح قضايا اجلماهير العربية
أهم ّية
الفلسطينية في مواقع وجودهم ،وسيؤ ّكد على ّ
مؤسسات
تنظيم خ ّريجي اجلامعات من دول العالم في ّ
تتواصل مع تلك الدول بهدف تعميق التعاون الثقافي
والتعليمي والسياسي .فلدينا آالف الطالب وعشرات
آالف اخل ّريجني من جميع دول العالم وعلينا االستفادة
املنظمة من قدراتهم وعالقاتهم.
أهم ّية استغالل املرحلة احلالية
وأشار مر َكز مساواة إلى ّ
في العالقات بني احلكومة اإلسرائيلية واليمني األمريكي
املتط ّرف لطرح حتالفات جديدة بني مجموعات أمريكية
متض ّررة من سياسة ترامب ،وبينها أق ّل ّيات تعاني من
سياسته مثل السود في الواليات املتحدة أو املهاجرين
من أمريكا ّ
اللتينية واجلماهير العربية.
املؤسسة :أق ّرت إدارة املر َكز سلسلة من
تطوير
ّ
املؤسسة وذلك سيشمل تشجيع
اخلطوات لتطوير
ّ
باحثني على توثيق وتقييم جتربة املر َكز للتع ّلم منها
يتحمل مسؤول ّيات مر َكزية
واستقطاب نائب\ة مدير
ّ
سيتم اختيار
كما
املستقبلية،
في إدارة الطاقم وقيادته
ّ
طاقم مسؤول عن العالقات الدولية وتطوير العمل
السنوي بهدف تشجيع
املجتمعي .ويأتي نشر البرنامج
ّ
الفعالة
املعن ّيني في االنضمام إلى صفوفه واملشاركة ّ
في العمل لتحصيل حقوق مجتمعنا الفلسطيني
وسيعمق املر َكز التعاون مع
في جميع مواقع وجوده.
ّ
مبادرات مح ّل ّية وقطرية ويعتبرها شراكات في حتقيق
األهداف ،وميتنع عن فتح فروع ويتعامل بشراكة مع
املؤسسات القائمة واملبادرات املستقبلية.
ّ
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ّ
ّ
ّ
العربية للتربية في إسرائيل -حيفا
األكاديمية
الكلية
مستمرون في التميّز والتجدّد..
سنة الدراسيّة 2019/2018
نعلن عن بدء التسجيل لل ّ
من يوم األحد  19/2/2018حتى يوم األربعاء  31/5/2018في أحد المسارات التالية:

اللقب األكاديمي األول B.Ed.

-

طفولة مبكرة )٦-٠( :سنوات
طفولة مبكرة وتربية خاصة
املسار االبتدائي :لغة عربيّة ،لغة عربيّة ،رايضيّات ،علوم
املسار فوق االبتدائي :لغة عربيّة ،لغة عربيّة ،لغة عربية موسعة ،لغة إجنليزيّة ،لغة اجنليزية موسعة ،رايضيّات،
علم احلاسوب ،فيزايء ،كيمياء ،بيولوجيا
مسار الرتبية اخلاصة (ابتدائي وفوق ابتدائي ،من صفر )21 -
املتفوقني
مسار ّ

 شهادة تدريس يف كافة املواضيع ألصحاب اللقب األولاللقب األكاديمي الثاني M.Ed.

-

تربية لغويّة :لغة عربيّة ،لغة عربية ،لغة اجنليزية
تربية يف العلوم الدقيقة :فيزايء ،كيمياء ،بيولوجيا ،رايضيات
التدريس والتعلم :طفولة مب ّكرة ،علوم ،رايضيّات ،لغات :عريب/عربي
العسر التعليمي يف اللغة العربية
لقب اثن يف التدريس (- )M.Teachاملسار فوق االبتدائي يف مجيع مواضيع العلوم ،الرايضيات ،علم
احلاسوب واللغات الثالث :العربية ،العربية واإلجنليزية
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النائب جبارين يلتقي رئيس جامعة
حيفا وعميد اجلامعة العبرية حول قضايا
الطالب العرب

ستمرارا ملتابعته قضايا الطالب
حيفا – ملراسلنا – ِا
ً
واألكادمييني العرب ،التقى النائب د .يوسف
جبارين ،عضو جلنة التربية البرملانية (اجلبهة ،القائمة
املشتركة)ًّ ،
كل من رئيس جامعة حيفا ،الـﭙـروفسور
رون روبني ،وعميد اجلامعة العبرية في القدس ،براك
مدينا ،وذلك للتباحث حول عدد من قضايا الطالب
العرب في اجلامعات اإلسرائيلية وقضايا استيعاب
احملاضرين واألكادمييني العرب ونسبة متثيل العرب في
الهيئات اإلدارية داخلها.
لتوجه النائب جبارين
ا
استمرار
ويأتي هذان االجتماعان
ّ
ً
إلى رؤساء جميع اجلامعات في البالد ،داع ًيا إ ّياهم
إلى العمل على ضمان استيعاب عدد أكبر من
مؤسسات التعليم العالي
احملاضرين العرب اجلدد في ّ
في البالد ،وذلك في ّ
ظل النسب املقلقة التي حصل
عليها من وزير التربية والتعليم ،والتي تشير إلى
أنّ نسبة احملاضرين العرب في اجلامعات اإلسرائيلية
بالكاد تصل إلى .2.26%
ً
فص ًل لإلشكاليات
م
ا
عرض
وطرح جبارين في اللقاءين
ُ ّ
التي يعاني منها الطالب العرب في اجلامعات،
وخصوصا
وفي جامعة حيفا واجلامعة العبرية حتديدً ا،
ً
ّ
كل ما يتع ّلق بالتقييدات على ح ّرية التعبير عن
الرأي من قبل اجلامعتني ،وحتديدً ا في جامعة حيفا
التي يق ّيد دستورها النشاط الطالبي السياسي
واالجتماعي .كما أ ّكد جبارين على ضرورة قيام
اجلامعات بدعم احل ّيز الثقافي والتربوي للطالب العرب
مبا يتالءم مع خصوص ّيتهم داخل اجلامعة ،وكذلك
احترام مكانة اللغة العربية فيما يتع ّلق باستعمالها
في ّ
كل ّ
اللفتات واإلرشادات داخل اجلامعات.
وقد شارك إلى جانب جبارين في اللقاء مع رئيس
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جامعة حيفا مم ّثال اجلبهة الطالبية في اجلامعة ،باسل
فرح وباسل خاليلة ،من أجل التواصل املباشر مع إدارة
اجلامعة ورفع قضايا الطالب مباشرة أمام املسؤولني،
حيث طرح فرح (سكرتير اجلبهة الطالبية) وخاليلة
عدّ ة قضايا تتع ّلق بح ّرية التعبير عن الرأي ،امليزان ّيات
ّ
اللزمة من أجل تطوير مكانة الطالب العرب
ومساواتهم في احل ّيز اجلامعي العا ّم ،دعم مشاريع
ثقافية للطالب العرب ،وغيرها من القضايا التي
تُعنى بشؤون الطالب العرب.
وحتدّ ث جبارين في االجتماعني عن رؤيته لنموذج
«اجلامعة املتعدّ دة الثقافات» ،وذلك عبر استيعاب
عدد الئق ومؤ ّثر من األكادمييني واألكادمي ّيات العرب
في الهيئات التدريسية واإلدارية في اجلامعة ،إضافة
إلى إبراز وتعزيز األبعاد الثقافية والتربوية والوطنية
للطالب العرب في احلرم اجلامعي ،وذلك ً
بدل من
حصرها في الطالب اليهود ،فقط.
وأعرب رئيس جامعة حيفا وعميد اجلامعة العبرية عن
دعمهما للمطالب التي ّ
مت طرحها أمامهما ،وأ ّكدا على
التزامهما العمل من أجل دمج أكادمييني وأكادمي ّيات
عرب في الهيئات التدريسية األكادميية والهيئات
اإلدارية ،والعمل من أجل رفع مكانة الطالب العرب
مبا يتالءم مع خصوص ّيتهم الثقافية والتربوية .كما
وعد رئيس جامعة حيفا مم ّثلي الطالب ،فرح وخاليلة،
مبتابعة القضايا العين ّية التي عرضاها.
ومن اجلدير ذكره أنّ جلنة التربية البرملانية استجابت
خاصة لبحث كيف ّية زيادة
لطلب جبارين ،حتديد جلسة ّ
مؤسسات التعليم
استيعاب األكادمييني العرب في ّ
وسيتم حتديد موعد اجللسة قري ًبا.
العالي،
ّ

املتن ّبي؛ تستضيف األديبة
شيخة حليوى
شيخة حليوى بني التجربة املهن ّية واألدب ّية،
وامليض قد ًما
مصالحة من أجل التجاوز
ّ

خاص – استضافت املتن ّبي نهاية
حيفا – ملراسل ّ
األدبي،
فعال ّيات الصالون
األسبوع املنصرم ،ضمن ّ
ّ
األديبة الفلسطين ّية شيخة حليوى ،وذلك للوقوف
األدبي-
على مالمح جتربتها املهن ّية ومشوارها
ّ
بقوة واستقالل ّية على
الثقافي الذي فرض نفسه ّ
ّ
الساحة احمل ّل ّية ليشقّ طريقه عبر الترجمة وصولً
للعامل ّية.
افتتح مدير املدرسة ،املر ّبي رائف عمري ،الندوة
واع ومث ّقف،
مشدّ دً ا على ضرورة صناعة مع ّلم ٍ
مرتبط مبجتمعه ثقاف ًّيا وتربو ًّيا .ومن أجل هذا
األدبي،
الهدف السامي ّمت استحداث صالون املتن ّبي
ّ
صالو ًنا من خالله تستضيف املتن ّبي أكادمييني
وأدباء وأصحاب جتارب ُملهمة ومم ّيزة وذلك حملاورة
عاملهم ،تقريب وجهات النظر املختلفة ،التواصل
مع املجتمع ومقاربة التجارب الشخص ّية واملهن ّية
املم ّيزة .أعقبته رق ّية عدوي ل ُتحاور الضيفة شيخة،
رحبت بها فأسهبت باحلديث عن مالمح
بعد أن ّ
جتربة شيخة التي ألهمتها لبدء مسيرتها األدب ّية
املم ّيزة ،فجعلت من وجعها زادً ا وقوتًا لها لتتصالح
مع املاضي ولتغلق الدوائر املختلفة.
حتدّ ثت شيخة في احملور األ ّول من الندوة عن
جتربتها املهن ّية الطويلة كمد ّرسة ل ّلغة العرب ّية في
مدرسة تيراسنطا في يافا ،ومن ث ّم مرشدة مرافقة
للمع ّلمني في موضوع القيادة التربو ّية ،التع ّلم القائم
على املشاريع ومتكني ّ
عموما والطالبات
الطلب
ً
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خصوصا في مدارس شرق القدس ،فعرضت ً
بعضا
ً
من املشاريع التربو ّية التي تدأب على دمجها في
املدارس املقدس ّية مبا يتناغم مع حاجات ّ
الطلب
وقدرات املع ّلمني وإمكان ّيات املدارس املختلفة.
واختتمت احملور بضرورة تبنّي القراءة كنهج حياة،
خصوصا للمع ّلمني إذ تفتح القراءة أمامهم العوالم
ً
الواسعة واملختلفة.
األدبي،
احملور الثاني من الندوة تناول مشوار حليوى
ّ
مشوا ًرا أنتج إصدارات مم ّيزة ومختلفة؛ «س ّيدات
العتمة» وهي مجموعة قصص ّية« ،خارج الفصول
تع ّلمت الطيران» وهي مجموعة نصوص ،واإلصدار
الثالث املم ّيز «النوافذ كتب رديئة» وهي مجموعة
قصص ّية ،واإلصدار الرابع «عنّا ليس ببعيد».
استحضرت شيخة حليوى بداوتها ووضعتها على
طاولة التشريح والنقد كحقٍّ مشروع لها ،تناولت
كذلك ضرورة التصالح مع املاضي ور ّد الد ْين الذي
فرضته البيئة األولى عليها .تط ّرقت كذلك إلى أزمة
النص التي رافقت كتابتها في املراحل األولى إلى أن
ّ
القصة القصيرة ،ل ُتبدع في كتابتها
الختيار
جنحت
ّ
وتصوير شخص ّياتها الذين يتأرجحون على ّ
اخلط
الفاصل بني احلياة واملوت.
ُ
تصالَح واملاضي ،جتاوزه بعد أن تارس لعبه النقد
معا نكتب حكاية
معه ،ث ّم اكتب حكايتكً ...
يكتب حكايته َي ْ
رِث أرض الكالم
املتن ّبي« ...من
ْ
وميلِكِ املعنى متاما».

عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو ية
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املتن ّبي تستضيف منافسة رياض ّية
ملدارس حيفا
الرياضة نهج حياة وتق ّبل اآلخر فلسفة بقاء

المساعدة في
القاعات البلدية
بلدية حيفا

خاص – تعزيزً ا لتواصل املتن ّبي املشترك
حيفا – ملراسل ّ
عموما
احليفاوي
الرقي بجهاز التربية والتعليم
ّ
ً
في سبيل ّ
خصوصا ،بادرت
ي
صح
حياة
نهج
ّي
ن
تب
في
ودور املدرسة
ً
ّ ّ
وللسنة الثانية على التوالي إلى إقامة منافسة رياض ّية
جتمع ّ
طلب الثوامن من مدارس حيفا املختلفة؛ الكرمة،
األخوة ،حوار ،الكرمل ،راهبات الناصرة ،ومدرسة عبد
ّ
احلاج.
الرحمن
ّ
تأتي هذه املبادرة الفريدة من نوعها تعزيزً ا لقيم ومضامني
املجتمعي
أحوج ما نكون إليها هذه األ ّيام؛ كالتكافل
ّ
وصح ّي يرى اجلسم السليم في
وتبنّي منط حياة سليم
ّ
العقل السليم ،التسامح والروح الرياض ّية التي تتق ّبل
ً
خصما أو عد ًّوا ،املنافسة
شريكا حقيق ًّيا ال
اآلخر وتراه
ً
الشريفة التي تعتمد فلسفة ونهج «ال خاسر» وتتّخذ
من تشجيع اآلخر زادً ا لها فال غالب أو مغلوب بتج ّلي
روح التعاون والرياضة ،باإلضافة إلى جمع أطراف
احليفاوي كا ّفة لتعزيز التعارف ،الفهم ،والتعاون
اجلسد
ّ
املشترك.
هو نهج املتن ّبي الذي يرى في املدارس احليفاو ّية الشركاء

الفعل ّيني في بناء وتطبيق هذه الفلسفة التربو ّية –
التعليم ّية التي تع َمدُ لبناء طالب يحمل ه ّم جسده،
مشاعره ،عقله السليم وروحه الرياض ّية ،التي سينطلق
بها من واقعه وجتربته أ ّو ًل ومن ث ّم تصحيح مسار مجتمعه
للرقي
والقيادي
الريادي
الذي ينتمي إليه ،فيأخذ دوره
ّ
ّ
ّ
مبحيطه ومجتمعه ،باإلضافة إلى كبح العنف ،العمل
ضمن مجموعة بتناغم ووفاق وخوض جتربة اكتساب
مهارات نحو تصف ّيات مح ّل ّية وقطر ّيةِ .انتهت املنافسة
بروح رياض ّية وبتتويج مدرسة الكرمل في املرتبة األولى.
هذا وتتقدّ م جلنة التحكيم وعلى رأسها مر ّكز الرياضة
محمد زبيدات وأمير
محمد عبد الفتّاحّ ،
في املتن ّبيّ ،
ّ
عوض ،بالشكر اجلزيل إلى األساتذة املرافقني لطلبهم
من مختلف املدارس ،وكذلك الس ّيد ع ّز عثمان من بلد ّية
حيفا على مساهمته إلجناح املنافسة.
معا نكتب حكاية املجتمع الذي انطلقنا منه وإليه نعود،
ً
نصنع طالبنا احللم الذي نحل ُم بأن يغدو ما ُيريد...
معا
ً
ُ
«من يك ُت ْب حكايته َي ْ
رِث أرض الكالم ومي ِل ِك املعنى
متاما».

املدرسة اإليطال ّية تتحدّ ى طرائق ال ّتعليم ال ّتقليديّة

من روزين داود:
ِارتأت مديرة املدرسة اإليطالية للقسم
الس ّيدة راغدة داود،
االبتدائيّ ،
وطاقم املع ّلمني واملع ّلمات ،منذ
اخلامس عشر من الشهر الفائت،
أن ينطلقوا مبشروع مم ّيز حتت ُعنوان
الفعال» ،إميا ًنا بتغيير
«التّعليم
ّ
معا ِلم املنظومة التّربو ّية التّعليم ّية
التّقليد ّية ،لتواكب مستجدّ ات
واستراتيج ّيات الطرائق احلديثة،
ّ
احلضاري
بكل إمكان ّيات االنطالق
ّ
نحو معا ِلم االبتكار واإلبداع والبناء
العلميّ الثّقافيّ.
ولتحقيق تلك األهداف كان ال بدّ
من حتقيق اجلودة والفاعل ّية في
عملية التّدريس ،حيث عمل ّ
كل مع ّلم على توفير البيئة
ّ
الصف ّية ا ّلتي تتم ّيز بال ّرغبة واحلافز ّية في التّعلم ،وتنمية
ّ
ّ
ّ
اتي وتطوير مهارات التفكير البنّاء والنّاقد
الذ
م
ل
ّع
الت
ّ
ّ
لدى الطالب.
الفعال بعد أن عملوا بجدّ
كما باشر املع ّلمون التّعليم ّ
فعال ّيات من ابتكارهم ووحي خيالهم
ونشاط على عدّ ة ّ
الواسع ،وقد تعدّ دت مجاالت هذا املشروع ومنها:
األلعاب التّفكير ّية ،الدمج بني املواضيع ومشاركة
املع ّلمني بعضهم ً
بعضا ،مجال الدراما واملسرح في
الص ّفي ،باإلضافة إلى
ال ّلغات ،والتّعليم خارج اإلطار ّ
الطلب؛ حيث قام ّ
حصص تعليم ّية من قبل ّ
طلب
ّ
السادس بتجسيد دور املعلم وم ّرروا العديد من
ّ
الص ّف ّ
الفعال ّيات واأللعاب التّفكير ّية في موضوع ال ّرياض ّيات
ّ
الجم عة  2شباط 2018
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تطلب بلدية حيفا نشر تقديم مساعدات ودعم في
تمويل قاعة بلدية ملنظمات وجهات بتخفيض في
القاعات التابعة إلى البلدية ،لغرض إقامة مناسبات
ثقافية ّ
ملرة واحدةُ .يسمح بتقديم الطلبات لـ :جهات
ّ
منظمات ليست لغايات ر ّ
ّ
بحية،
عامة أو جمعيات هي
تعمل في مجال الجمهور ،التربية والتعليم ،الرفاه،
ّ
ّ
الفن ،وما إلى ذلك .حيث إن املناسبات
الثقافة،
ُ
ّ
املطلوبة ذات طابع ّ
مخصصة للدفع ق ً
دما
عام أو
بهدف ّ
عام الئق أو مناسبات ثقافية.
لتقديم الطلب يجب تحميل استمارات الطلب من
ّ
موقع البلدية .يجب تقديم الطلب حتى شهرين قبل
سيتم تحديد قيمة التخفيض َ
ّ
حسب
املناسبة.
ّ
سيتم إجراؤها ،حجم امليزانية،
الفحوصات التي
تتعهد البلدية قبول ّ
وعدد الطلبات .ال ّ
أي طلب.
ُ
سيعطى تصديق اللجنة بالخضوع إلى تصديق
ميزانية ،وبتجاوز ما هو معمول به ،وليس من شأنه
أن يلزم اللجنة إعطاء تخفيض مشابه ّ
ملقدم الطلب
ألي ّ
في املا�ضي أو املستقبل ،أو في موعد آخر أو ّ
مقدم
طلب آخر.

ّ
الص ّف ال ّثالث ،وكانت جميع األلعاب من
لطلب ّ
ّ
اتي.
ابتكارهم الذ ّ
هذا وإنّ الهدف من هذا املشروع كسر جليد ّ
الطرق
ليتحول ّ
الطالب من عنصر متلقٍّ إلى
التّقليد ّية التّلقين ّية
ّ
وفعال ،بينما
زي
ّ
عنصر مر َك ّ
محوري ،ومشارك نشط ّ
املوجه واملرشد لعمل ّية التّع ّلم.
املع ّلم كان يقوم بدور ّ
الس ّيدة راغدة داود،
وفي اخلتام تتقدّ م مديرة املدرسةّ ،
الشكر إلى ّ
ّ
بجزيل ّ
املهني الذي كان مباد ًرا
الطاقم
ّ
ومتابعا ّ
لكل خطواته مع سائر طاقم
لفكرة هذا املشروع
ً
ّ
ّ
املع ّلمني ،كما تشكر طاقم املعلمني واملعلمات على
جهدهم وتعبهم ،متمنّية للجميع النّجاح في سيرورة
والفعال ،كما نشكر ّ
لطلبنا
التعليم املتجدّ د املم ّيز
ّ
الفعال ّيات
األح ّباء تعاونهم وتفاعلهم ال ّرائع خالل
ّ
التّعليم ّية.

ّ
يتم تقديم الطلبات إلى سكرتير اللجنة بعد تنسيق
موعد املناسبة ،فقط ،مع إدارة القاعة املطلوبة
َ
وحسب أنظمة القاعة.
ّ
اإللكتروني
لتقديم الطلبات :البريد

polinal@haifa.muni.il
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خاص:
عندما تتح ّول قصاقيص القامش إىل إبداع
ّ

«الضفدعة ّ
النقاقة» ..جديد
ميسون أسدي لألطفال

ثانويّة الكرمة العلم ّية في حيفا حتظى
بشهادة امتياز وتفوّ ق في املباريات الرياضية
بني الثانويّات في لواء حيفا

حيفا – ملراسلنا حازت ثانو ّية الكرمة العلم ّية في حيفا
وتفوق حلصولها على مرتبة متقدّ مة
شهادة امتياز ّ
في مباريات األلعاب ال ّرياض ّية بني ال ّثانو ّيات ،التي
ّ
نظمتها وزارة التّربية والتّعليم في لواء حيفا.
شارك ّ
طلب ثانو ّية الكرمة بعدّ ة مباريات؛ األولى سباق
ّ
مترا ،حيث فاز الطالب
ال ّركض
امليداني ملسافة ً 60
ّ
روماريو طبراني باملرتبة ال ّرابعة .أ ّما املباراةال ّثانية فقد
كانت القفز العالي على ارتفاع  1.55متر  ،حيث
فاز ّ
محمد عوض
الطالب عبودي عبد الرحمن والطالب ّ
*«الضفدعة الن ّقاقة» قصة جديدة للكاتبة
ميسون أسدي ،وهي مستوحاة من األدب الشعبي
تقص وتعدّ
العاملي ،فعلى لسان احليوان والطير ّ
الكاتبة حكايتها لألطفال حول احلنكة والعقل
والتبصر واملنفعة والضرر في حياتنا وحياة
ّ
ّ
صغارنا عن طريق الضفدعة وصديقاتها البطات.
حتب الضفدعة في هذه القصة املغامرة والفضول
ّ
ولكنّها ثرثارة وتتفاخر مبغامراتها الوهمية اخلارقة.
خالصة القول حول قصة «الضفدعة الن ّقاقة» أنّ
«من يتك ّلم فيما ال يعنيه يلقَ ما ال يرضيه»،
وفي بعض األحيان «إذا كان الكالم من ّ
فضة
فالسكوت من ذهب».
القصة ،يتع ّرف األطفال حيا َة الضفدعة
من خالل ّ
برمائي ،تشتهر بنقيقها الذي
وهي حيوان
ّ
ّ
وتتغذى على
ميكن سماعه من مسافة بعيدة،
احلشرات ،مثل الذباب والبعوض واليعاسيب
والفراش والنحل وغيرها ،باإلضافة إلى بعض
الديدان مثل دودة األرض ،واحللزونات.
ما مي ّيز هذا الكتاب عن باقي قصص الكاتبة أنّ
ميسون أسدي تعاونت أل ّول م ّرة مع الفنّان املصري
املبدع إبراهيم البريدي ،والذي ميتاز بأعماله عن
باقي الفنّانني ،حيث يقوم بخياطة قصاقيص من
القماش لينتج لوحات رائعة ومح ّببة للصغار
خاص
ويحول قصاقيص القماش إلى إبداع ّ
والكبار ّ
جدا .ويقول الرسام إبراهيم البريدي :في
ومثير ًّ
مرسمي املتواضع أصنع أحالمي وأحالم طفولتي.
صحيح أنّ املكان ض ّيق ،ولكن عندما أرسم
إحدى لوحاتي وأبدأ بالتفاصيل ،أصبح كأ ّنني
طائر أحلق فوق الكرة األرضية ،يختار ألوانه
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باملرتبة الثالثة والرابعة.
هذا وقد شارك ّ
طلب صفوف العاشر حتى ال ّثاني
عشر في مباريات األلعاب ال ّرياض ّية اخلفيفة في لواء
امليداني 4*100
حيفا؛ وكانت املباراة األولى ال ّركض
ّ
كل من ّ
متر  ،حيث فاز باملرتبة ال ّثالثة ّ
الطالب :عمر
ّ
الصف احلادي عشر والطالبان
مهجة وعمر حسني من ّ
الصف ال ّثاني عشر.
من
إبراهيم
محمد خطيب ومنير
ّ
ّ
أما ّ
الصف ال ّثاني عشر فقد
الطالب جريس نقوال من ّ
السادسة في مباراة رمي الكرة احلديد ّية.
فاز باملرتبة ّ

مئات من الفعّال ّيات الثقافية اجلماهرية في حيفا
قرب البيت
تقدّم بلدية حيفا لسكّانها يف األحياء املختلفة العديد من الف ّعال ّيات ،حيث تقدّم
غالب ّيتها م ّجانًا أو بتكلفة رمزيّة .وكلّ ذلك يف إطار ف ّعال ّيات «قرب البيت”.

بحب الولد الط ّيب «هيما» ،وهذه أ ّول م ّرة أخيط
ّ
قصاقيص القماش لكتاب أطفال – علشان خاطر
الكاتبة ميسون أسدي – التي ش ّرفتني بزيارة
القاهرة وااللتقاء بها ..وتنتهي حكاية «الضفدعة
الن ّقاقة» وهي حتمل حكمة جديدة ،مبأثرة أخالقية
ُت ّثل ذخيرة ثقافية ومعلوماتية ّ
لكل قارئ ،تنفعه
في حياته على اختالف مواقفه وموقعه.
تضيف الكاتبة ميسون أسدي :هذه احلكاية من
حكايات «كليلة ودمنة» التي أ ّلفها الفيلسوف
الهندي بيدبا ّثم نقلها إلى الفارسية احلكيم
والفيلسوف برزويه ،وترجمها إلى العربية ابن
املق ّفع ،وبيدبا ،وهو فيلسوف وحكيم هندي ،كتب
ً
تنفيذا
مجموعة قصص في احلكمة واألخالق،
لرغبة امللك الهندي دبشليم ،الذي أراد أن يكون
له كتاب ق ّيم تتناقله األجيال وتتحدّ ث عنه،
ومعظم هذه احلكايات على لسان احليوانات.

خاص – تُقام ّ
كل
حيفا – ملراسل
ّ
الفعال ّيات الثقافية
شهر املئات من
ّ
اجلماهيرية في أحياء حيفا املختلفة
في إطار برنامج العمل البلدي ،حيث
تتمحور حول احتياجات السكان في
احلي املقيمني فيه.
ّ
فعال ّيات مختلفة
لذلك ر ّكزت البلدية ّ
ومتنوعة ومجان ّية أو بتكلفة رمز ّية في
ّ
الفعال ّيات
تقام
البلد.
في
األحياء
جميع
ّ
في املراكز اجلماهيرية واملدارس
االبتدائية ،املكتبات واملتاحف ،وهي
تالئم جميع األجيال :الطفولة ّ
املبكرة،
السن .تُقام هذه
الشبيبة ،األهل ،وحتّى املتقدّ مني في ّ
الفعال ّيات في إطار برنامج “قرب البيت» ،وتشتمل
ّ
مجسدة ،عروض ،مسرح ّيات وأفالم
على :ساعة ّ
قصة ّ
والفعال ّيات
جلميع األجيال .باإلضافة إلى احملاضرات ّ
املتنوعة .خالل شهر
الفعال ّيات
الرياضية واملزيد من ّ
ّ
الفعال ّيات في األحياء ع ّباس
شباط ستقام عشرات ّ
واألملانية ووادي النسناس واحلليصة ،لكي يكون
ّ
السكان احلضور واالستمتاع بها.
باستطاعة
الفعال ّيات :
وضمن هذه ّ
احلليصة في املر َكز اجلماهيري :مسرحية خطر نت،
قصة املثل؟ فيلم جوماجني،
مجسدة :شو ّ
ساعة ّ
قصة ّ
احلي األملاني:
عة.
املتنو
ات
ي
ال
الفع
من
واملزيد
ّ
ّ ّ
ّ

معارض فنّية في متحف املدينة ،هاﭘـنينغ ورشات
إبداعية وفنّية لألهل واألوالد ،ورشة لأل ّمهات في
املتنوعة .ع ّباس
الفعال ّيات
بيت الكرمة ،واملزيد من ّ
ّ
قصة ،يوم املوسيقى،
في املر َكز اجلماهيري :ساعة ّ
منصة سـﭙـوك
يوم الوسائط املتعدّ دة (مولتيميديا)ّ ،
شبيبة .وادي النسناس في املر َكز اجلماهيري :مسرحية
خطر نت ،عرض فيلم جوماجني للشبيبة ،ورشة ضحك
قصة املثل؟ واملزيد من
قصة :شو ّ
للنساء ،ساعة ّ
املتنوعة .باإلضافة إلى الدورات :دورات
الفعال ّيات
ّ
ّ
لغة ،رياضة جلميع األجيال ،رقص وموسيقى.
للتفاصيل الكاملة حول التواريخ والساعات التي تقام
الفعال ّيات زوروا صفحة الفايسبوك.....
فيها ّ
أو اتّصلوا باملراكز اجلماهيرية
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حمالت مدهشة على تشكيلة من املنتجات اآلن في سوپر فارم
زبائن اليف ستايل يتمتعون أكثر
نشتري بـ  149ش.ج وما فوق من تشكيلة منتجات الحانوت*

89

90

ﺣﺼﺮﻳﺎ ﹰ ﻟﺰﺑﺎﺋﻦ

نضيف

ش.ج للطقم

299

ش.ج

ونحصل على

 20سم  28 +سم
من

*ال يشمل حمالت "نشتري ،نضيف ،نحصل على" .حتى نفاد اخملزون .محدد باستفادة ملرة واحدة للشروة.
• الوحيد مع مسطّ ح  • BLACK STONEأقوى بـ  10مرات من ّأي طالء غير الصق • يحافظ على القيم الغذائ ّية للطعام.
• مالئم للطهي بال زيت تقري ًبا • يناسب كافة أنواع الغازات باستثناء الغاز الكهربائي • سهل التنظيف • كفالة لسنتني

نشتري مستحضر من تشكيلة
مستحضرات التجميل
90
نضيف
ش.ج ونحصل على

29

LA TWEEZ
مهني مضيء
ملقط
ّ
مصنوع من بلورات شڤاروفسكي
ساري املفعول حتى نفاد اخملزون في الفرع .ميكن االستفادة مرة واحدة عند كل شروة بحد أدنى.

إلڤيڤ
شامپو/منعم
ّ
 600مل

دوڤ
شامپو/منعم
ّ
 600مل/
قناع
 200مل

هاواي
شامپو/منعم
ّ
 700مل/
مستحلب استحمام
 750مل

السعر للوحدة

السعر للوحدة

السعر للوحدة

14

14

90

4

90

*ال يشمل ميچا پاك

صابون بال صابون سائل*
 1لتر

أولويز*
فوط يوم ّية
رزمة توفير

تشكيلة من المنتجات
الخاصة باالمتصاص
للبالغين

السعر للوحدة

الثاني* بـ

17

50%

*ال يشمل املضخّ ة

مناديل رطبة كبيرة
وسميكة بشكل خاص
ديسپنسر
 72وحدة

12

90

تخفيض
הנחה

*األرخص من بينهما

تومي تيپي
تشكيلة من القناني*/
الكؤوس/المصاصات
ّ

شامپو/منعم
ّ
إكليل الجبل (روزمرين)
لتسريح سهل
 700مل

السعر للوحدة

السعر للوحدة

9

39

90
*ال يشمل رزمات من زوج/ثالث قناني.

90

ووليت
ِجل غسيل
 1.5لتر/
كاپس (كپسوالت)
 15وحدة

7

90

جديد!

90

سانو سپارك
سائل للجلي
 1لتر
ّ
مضخة

Life

90

90

نوتريلون
بديل حليب*
 800غرام

59

8

90

معجون أسنان
تريپلكس
ذو الفعال ّية الثالث ّية
 100مل

*احلد األدنى  25وحدة في اخملزون في كل فرع.
ال يشمل كومفورت.

כל מה שיפה ומשתלם

هاچيز پانتس
سراويل حفاضات

37

90
*مقاسات .3-6

كولون
ِجل غسيل
 3لتر/
مسحوق غسيل
 1.25كغم

پرسيل
سوپر كاپس
كپسوالت ِجل
غسيل
 14وحدة

السعر للوحدة

00

90

هدية*
מתנה*

10

14

1+1

*األرخص من بينهما .ال يشمل ستريپيم (شرائط).

سارية املفعول لغاية  14.2.2018أو 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.

16

90

جوزيف الهاشم – زغلول الدامور ،أحد أركان الزجل اللبناني – في ذ ّمة اهلل
الشعراء ومح ّبو الزجل ينعون عميدهم الشاعر الكبري جوزيف الهاشم – زغلول الدامور

عمن
«حيفا» كانت قد أجرت آخر لقاء صحايف مع زغلول الدامور ،قبيل الحفلة األخرية للراحل الكبري التي أقيمت يف ّ
نايف خوري
زغلول الدامور :في منتصف شهر تشرين الثاني\
نوﭬـمبر  ،2009ترتّبت حفلة زجلية في العاصمة
عمان ،للشاعرين الكبيرين زغلول الدامور
األردنية ّ
وعادل خدّ اج اللبنان ّيني ،وتوفيق حلبي وشحادة
خوري الفلسطين ّيني ،وحضرها ّ
عشاق الزجل والطرب
األصيل ،وكنت من بينهم .كما التقيته في حفلة أخرى
عمانً ،
أيضا .وكم كان كانت فرحتي
عام  2011في ّ
ّ
عمان واتهت إلى الفندق
عميقة عندما وصلت إلى ّ
ملقابلة الزغلول في غرفته وأجريت معه احلديث التالي.
وقد انفردت «حيفا» بإجراء آخر مقابلة صحافية مع
الزغلول:
الشاعر الكبري زغلول الدامور ،جوزيف الهاشم،
أبو إلياس ،منذ متى وأنت تنظم الشعر؟
أنا ولدت في البوشرية عام  ،1925وفي األصل من
الدامور ،وتع ّلمت في مدرسة جديدة املنت الكبرى
بإشراف اخلوري يوسف عون .وكنت أبلغ التاسعة من
العمر حني كنت أنهي ّ
كل موضوع إنشاء أكتبه بـ
«ردة» زجلية ،وهكذا بدأت كتابة الزجل.
ّ
ملاذا أُطلق عليك لقب «الزغلول»؟
كنت أنتهز ّ
وخصوصا
كل فرصة لكي أكتب الشعر،
ً
في املدرسة ،حتّى أثناء الفرصة القصيرة بني الدروس
كنت أجلس حتت شجرة وأكتب الشعر .وهكذا صار
ّ
والطلب يقولون بأنّ هذا الولد الداموري
املع ّلمون
«مزغلل».
أي حادث طريف يف املدرسة يتعلّق
هل وقع لك ّ
بالشعر؟
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طبعا ،جاء املطران أغناطيوس مبارك لزيارة املدرسة
ً
ّ
املتفوقني ،وكنت من
ب
الطل
على
األوسمة
وتوزيع
ّ
بينهم ،فقلت له:
يا سيدي املطران ش ّرفت احلما \ من بعد ما ط ّقو
القلوب من الظما
وبزيارتك عاملدرسة صرنا نقول \ (مبارك) اآلتي لعنّا
من السما
وحينها قال املطران« :بتستاهل بدل الوسام ثالثة:
واحد على جناحك في الدروس ،والثاني على صوتك
احللو ،والثالث على شعرك اجلميل».
وفي االحتفال اخلتامي للسنة الدراسية طلب منّي رئيس
املدرسة ،اخلوري يوسف عون ،أن أقرأ قصيدة بصوتي
اجلميل كتبها األستاذ وليم صعب ،مع ّلم العربية،
وأن أحفظها حتّى صباح الغد .فأخذت القصيدة
إلى البيت وأخبرت أبي باملوضوع ،فطلب أن ّ
يطلع
عليها ،وما إنْ أمسك بها حتّى مزّقها وقال :يجب أن
تكتب أنت أفضل منها .فدهشت ألنّ الوقت قصير،
وأوشكنا على اجللوس للعشاء .فقال أبي :يجب ّأل
تتناول عشاءك حتى تكتب القصيدة .انبطحت على
األرض وكتبت قصيدة جديدة ،فسمح لي أبي بالعشاء
بعدها .وفي الصباح سألت أبي كيف سأظهر بقصيدة
جديدة؟ فماذا سيقول األستاذ؟ أجاب :عندما يطلبون
منك الصعود إلى املنبر لتقرأ قصيدة األستاذ ،اقرأ
قصيدتك ً
تهتم ،فإ ّنها أجمل .وهكذا
بدل منها .وال ّ
جرى ،وقد عال التصفيق احلا ّد في ّ
كل أرجاء املدرسة.
وكان من املفروض أن أدفع ثمن شهادة التعليم ثالث
ليرات ونصف ،فلم يأخذها اخلوري بل قال :هذه دفعة

أولى لك عن شعر الزجل.
سؤال :وكيف أخذت تظهر عىل املنابر؟
أخذتني جدّ تي إلى حفلة عرس قد ُدعي إليها كبار
الشعراء ،وكانوا بحاجة إلى من ير ّد عليهم على
ّ
الدربكة وبادرت إلى ر ّدة
نصة ،فصعدت وأخذت
ِال ّ
لفتت انتباههم وأعجب بها أمير الزجل ،آنذاك،
رامز البستاني ،فطلب أن أجلس بجانبه وأنا ابن
فت
عشر سنوات ،فقط .ولكن في عام  1943أ ّل ُ
خاصة بي وأخذت أظهر في احلفالت .وقد أ ّلفت
جوقة ّ
العديد من اجلوقات والفرق ،وظهر معي العديد من
الشعراء املرموقني أمثال موسى زغيب ،زين شعيب،
الشاب عادل خدّ اج.
طليع حمدان ،خليل روكز ،وهذا
ّ
أين ظهرت ح ّتى اآلن؟
لقد طفت املعمورة وال أستطيع إحصاء الدول التي
زرتها وأقمت احلفالت فيها .ولكن أ ّول رحلة كانت إلى
البرازيل برفقة الشاعر طانيوس احلمالوي .وأمضينا
أربع سنوات ،زرنا خاللها جميع دول أمريكا ّ
اللتينية،
والواليات املتحدة وكنداّ .ثم إفريقيا ،وأستراليا،
والشرق األوسط.
أهم مواضيعك يف الشعر؟
ما هي ّ
الغزل ،االجتماع ّيات ،املناسبات الدينية والدنيوية
والوطنية ،حتّى لم يكن مجال ّإل وتط ّرقت إليه .وأنا
ال ّ
أدخن وال أشرب القهوة وال اخلمرة أبدً ا .وقد يتوهّم
بعضهم حني يرى أمامي كأس ماء ،فيظنّون أ ّني أشرب
العرق بال ماء ،بينما سائر الشعراء إلى جانبي يشربون
العرق.
أهم حدث جرى لك عىل املنابر؟
ما هو ّ
تُو ّفي أخي عام  ،1971يوم إقامة حفلة في بيت
مري .وقد ُدعي إلى احلفلة جمع غفير من الشخصيات
والوجهاء والوزراء والشعراء ،وكانت حفلة التحدّ ي
بيني وبني موسى زغيب .فأقمنا مراسم الدفن ألخي،
توجهت إلى احلفلة ّ
متأخ ًرا
وبعد اجلنازة وتق ّبل التعازي ّ
نحو نصف ساعة .وعندما وصلت بالسيارة لم أستطع
االقتراب من ساحة البلدة حيث احلفلة لسبب االزدحام،
إلي فحملوني على
وما إنْ ّ
ترجلت حتّى انتبه اجلمهور ّ
ّ
نصة ،وهم
األكف وتناقلوني إلى أن صعدت إلى ِال ّ
ّ
ال يصدّ قون أني سأحضر احلفلة لسبب وفاة أخي في
الصباح .وبدأنا احملاورة وقلت قصيدة مطلعها:
ُأعذريني يا حروف األبجدية \ إذا ما بعمل الواجب عليي
ّ
املفضل عا والدي \ وعليي مثل إ ّمي
خسرت خيي
ومثل بيي
ّ
خمس ساعات صرلو مش زيادي \ ما حلو يبتدي
النسيان فيي
ّ
لعزا خييرجعت عزّي فؤادي \ أل ّني بعتبر كل شخص منكم
محل خيي
ّ
بعد ما غاب خيي
وانطلقت احلفلة التي شارك فيها إلى جانب الزغلول

ّ
كل من عادل خدّ اج ،توفيق حلبي ،وشحادة خوري.
وأطلق الزغلول «األوف» بني احلني واآلخر ،فكانت
تع ّبر بنفسه الطويل والعميق عن مدى مح ّبته واحترامه
وتواضعه وإنسان ّيته .إ ّنها «األوف» التي ال يستطيع
أي فنّان أن يطلقها مثله ،فهي تختلف وتتم ّيز ،إ ّنها
ّ
جتلجل وتتماوج ،تعلو وتنخفض ،تشتدّ وتقوى،
تصعد وتهبط ،بتمازج وتناغم وتناسق.
وأخذ الشعراء يتبارون على املنبر باملواضيع املختلفة،
وينتقلون من فنن التحدّ ي إلى غصن الغزل ّثم إلى
قيمة الشعر والشعراء ،وإلى ألوان الزجل من املعنّى
إلى القرادي إلى القصيد والشروقية وامليجانا والعتابا،
وأورد هنا ً
بعضا من العتابا التي أطلقها الزغلول:
الزمان ّ
احلط شي بيها وشي بي \ بعد ما كنت أ ِّمن
له وِ شي بي
ورغم جتعيدة سنيني َ
وِش ْيبي \ ما فيي عيش من دون احلباب
حبيبي اللي َم َلك جيديوقلبي \ قلبني شي ألف قلبيوقلبي
عطيتو للكوي ثيابي وقلبي \ كوى قلبي بدل كوي الثياب
قالو بتهوى السمر قلتلن بَلى \ والشقر منهن ما
بيجي ّإل البال
شو ما يكونو سمر ميّا شقر بَال \ هُن شو عاد ينفع ح ّبنا
ويضيق املجال لتدوين أجمل القصائد واألشعار التي
تغنّى بها الشعراء األربعة واختتمها الزغلول بقصيدة
ُبعنوان «صدفة» ومطلعها:
\
عيوني
بعيونها
التقو
صدفة
عزموني
وعد
غير
من
وعالبيت
ْ
ومدامعي عالدرب
\
وطار
سبقني
ّي
ن
م
فلت
وقلبي
ْ
د ّلوني
ّثم أخذ يصف احلسناء الغانية بوجهها وجسمها
وقامتها حتّى ختمها بقوله:
وعاخلصر عيني بتحسد الز ّنار \ لو مطرح الز ّنار
ّ
حطوني
تا كنت أكشف بقوة األسرار \ ومعلش لو مجنون عدّوني
يا ناس هيدا اللي جرى ْ
وال صار \ وتا تصدّ قوني وتا
تعذروني
روحو معي عا بيتها شي نهار \وتف ّرجو عا حسنها من بعيد
ضل فيكن عقل لوموين
وانْ ّ

و ُيذكر أنّ الراحل الكبير اعتكف في منزله بعد هذه
جدا في التلفزيون،
احلفلة ،وكانت له إطالالت قليلة ًّ
غير أ ّنه لم يظهر على املنابر بعد احلفلة واملقابلة
عمان ،حتّى تو ّفي يوم السبت
التي أجريتها معه في ّ
املاضي 27 ،كانون الثاني\يناير  .2018ندعو لروحه
بالرحمة الواسعة من لدن الله ،والصبر والسلوان لذويه،
ّ
ولعشاق الزجل وحمل ّبي
ولعائلته الصغيرة والكبيرة،
زغلول الدامور حيثما كانوا.
الجم عة  2شباط 2018
ُ

EAN-13
Encoded:9800000156483
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:

سعر خاص!

قسائم كلها توفير
اآلن في سوپـر فارم!

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
ليلي
ورق تواليت
 24لفة

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو 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
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EAN-13
Encoded:9800000165560
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:

EAN-13
Encoded:9800000165577
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:
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سعر خاص!

EAN-13
Encoded:9800000156490
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:

EAN-13
Encoded:9800000156513
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:

120

EAN-13
Encoded:9800000165584
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:

EAN-13
Encoded:9800000165591
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:
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EAN-13
Encoded:9800000156605
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:
EAN-13
Encoded:9800000156629
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:

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

السعر بعد
تخفيض القسيمة

379

199

14

90

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو 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!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
Life BABY'S

مناديل رطبة
رزمة خماسية

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون .السعر لرزمة خماسية
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ بعد تخفيض القسيمة
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.
يحتمل وجود فرق في أسعار املنتج قبل
ولذا 90
التخفيض بني حوانيت الشبكة
سيعرض السعر ما قبل التخفيض على
املنتج /بجانبه.

14

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
مام
تشكيلة
مصاصات
ّ

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو 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 للرزمة بعد
تخفيض القسيمة

24
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سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
أزارو/
 200مل
أزارو كروم
للرجال
أ.د.ت
 200مل

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

11

90

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
كوتكس
فوط صحية/
فوط يومية

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو 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!

حفاضات دراي
پروتكت*

*مقاسات 2-6

24

90

سعر خاص!

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو 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.

3

90

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو 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.

199

149

29

90

النور
حبيبات عطرة
برائحة منعشة  275غرام/
إريال كپسوالت للغسيل
 28وحدة

السعر بعد
تخفيض القسيمة

السعر للوحدة

32

90

السعر بعد
تخفيض القسيمة

24

90

ش.ج

فوط صح ّية*/
فوط يوم ّية
السعر للوحدة

9

*ال يشمل فوط لسلس البول

9

90

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

ش.ج

لوريال
أويل كريم مغذّي
للنهار/لليل

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند
شراء
جييد
أيكون ماسك
أويل
أ.د.پ
 100مل

أ.د.ت
 50مل

59

ش.ج

90

ME

90

12

سعر خاص!

سعر خاص!

احلد األدنى وحدتان في مخزون كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق
من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات.

90

90

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
بيبي بيس
نقارش من األرز
للطفل

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء

السعر بعد
تخفيض القسيمة

9

90

89

ش.ج

پالموليڤ
مستحلبات استحمام
 750مل

*مقاسات 4-6

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو 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.

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
پرينوك
حطيفطف
 120غرام

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

*احلد األدنى  3وحدات في اخملزون في كل فرع

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
پامپرز
سراويل
ڤاليو پِك*

Life BABY'S

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو 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.

جيليت فيوجين
رزمة
شفرات حالقة ثمانيّة/
ڤينوس سويلر رزمة
يد  5 +شفرات

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء

السعر بعد
تخفيض القسيمة

ش.ج

السعر للرزمة

EAN-13
Encoded:9800000156636
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:
EAN-13
Encoded:9800000166024
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
جيڤاچو
دي إموريوس
للرجال
أ.د.پ
 100مل

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو 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

EAN-13
Encoded:9800000166000
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.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو 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

فرِش/كوول ِمنت/زيرو بال كحول/
حلماية األسنان والل ّثة

EAN-13
Encoded:9800000166017
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
أڤينت
قنينة
پولي پروپيلين
كالسيك ّية

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
ليسترين*
غسول للفم
 500مل

EAN-13
Encoded:9800000156506
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:

*احلد األدنى  30وحدة في اخملزون في كل فرع.
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون .السعر لعبوتني بعد
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ تخفيض القسيمة
 18.1-7.2.18أو 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!

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة
عند شراء
نيڤيا
ديودرانت/
سپري /رول أون

EAN-13
Encoded:9800000165607
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:

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
سيميالك
 2بـ 120
أدڤانس
پلوس/
مهادرين
بديل حليب*
 900غرام

29

90
EAN-13
Encoded:9800000156537
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.
ســاريــة املــفــعــول بــني الــتــواريــخ
 18.1-7.2.18أو 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

ميكن استغالل هذه القسائم وعشرات القسائم
اإلضافية عبر التطبيق
EAN-13
Encoded:9800000156520
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
ِهد & شولدرز
شامپو/منعم
ّ
 400مل

موليت
كومپاكت
ورق تواليت
 40لفة

السعر للوحدة

79

49

90

وأيضا ،حصري لزبائن
ً

السعر بعد
تخفيض القسيمة

149

90

99

لقائمة املاركات  www.super-pharm.co.ilأو في خدمة الزبائن  .09-9725151سوپر فايڤ سارية املفعول لغاية  7.2.2018أو 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.

ش.ج

ش.ج

آكس
بادي سپري ديودرانت
سپري/ستيك

السعر للوحدة

9

90

ش.ج

بطانية فاخرة هدية
* منوط بالشراء بـ  500شيكل من منتجات المتجر

בלק לייבל 700 ,מ״ל
יבואן רשמי

מוגבל ל 1-בקנייה
מעל  100ש״ח
לא כולל מבצעים

שישיית בירה מארטין פילס
 330מ״ל

רד לייבל 700 ,מ״ל
יבואן רשמי

8990

₪

מוגבל ל 1-בקנייה
מעל  100ש״ח
לא כולל מבצעים

5990

2

50

ב

24

ק״ג

3990
עגבניה שרי ,פלפל אדום,
תפוח עץ סמיט

1

ק״ג

1

5

90

שישיית קוקה קולה  1.5ליטר
יבואן רשמי 5+1

2890

2

90

₪

₪

פריגת  1.5ליטר

מוגבל ל 2-מימושים

מוגבל ל 3-ק״ג

12

מוגבל ל2-
בקניה מעל  200ש״ח

120
כבש בלדי אחורי

ק״ג

59

1

₪

נוטלה  750גרם

3

₪

90

₪

אוריו מיני

90

ק״ג
₪

90

₪

8

3

ק״ג

גזר ארוז ,כרוב לבן

ק״ג

מוגבל ל 4-ק״ג

₪

100

1

2

27

90

₪

90

ב

₪

5

ק״ג

₪

חזה אסאדו טרי

כרעיים עוף טרי

שישיית מים נביעות
 1.5ליטר

3

₪

₪

תפוח אדמה לבן ארוז  ,חציל

ק״ג

ב

10

₪

1

₪

₪

100

₪

אשכולית ,תפוז רשת

ק״ג

4

39

90

נס קפה טסטרס צ'ויס

3

פרגית עוף טרי ללא עור
בשר בקר טחון

30

₪

מוגבל ל1-
בקניה מעל  200ש״ח

₪

ב

בירה טלר  500מ״ל

90

כבד עוף

1

24

90

3

1090

₪

שישיית בירה קורונה  335מ״ל

₪

בשר עגל טרי

3

1690

₪

שישיית בירה סטלה

יין PC

מגוון פחיות בירה vole
 500מ״ל

מרטיני  1ליטר ,ביאנקו

ב

12

₪

* الحملة سارية حتى  ٧.٢.٢٠١٨أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله *شال ازدواجيه في الحمالت
* الصور للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت  ،احتمال الخطأ وارد ومردود

19

90

₪

مي ماركت
كاسح األسعار!
م

فتوح  7أيام يف األسبوع

סוכר לבן

שמן חמניות
לוקס מזוכך 100%

חלב תנובה 1ליטר
הומוגני

גבינת עמק תנובה

4

יוגורט תנובה  1.5ליטר
כחול ,אדום

ב

10

₪

לחם אחיד דוידוביץ

3

2

ב

45

ב

10

₪

₪

1090

1090

₪

בייגלה
מאיר  520גרם

690

10

₪

90

₪

גרם ב

5

2190

 106גרם

ב
₪

₪

שוקולד בלגי
 200גרם
ב

תמרים מג׳הול
 908גרם

15

₪

קולון ג׳ל כביסה  3ליטר

1990

10

קנה 400
שלם על  300גרם

17

זוג שקדי מרק אסם  400גרם

קינדר
בואנו
שלישייה

גרם

90

₪

890

2490

90
₪

₪

1190

₪

₪

טובלרון
 100גרם
ב

2

10

₪

דגני בוקר כריות  750גרם

פיירי  1.35ליטר

דיטול חיטוי  500מ״ל

₪

17

90

₪

מארז קליה מסיר כתמים
לבן  -ורוד

₪

14

מוגבל ל2-

10

₪

מגוון שניצלים טבעות,
ג׳ונגל ,אצבעות מאמא עוף

990

₪

2

מוגבל ל 2-מימושים

₪

מגוון פסטרמה טירת צבי

מארז
תפוצ׳יפס
עלית
 40גרם*6

שוקולד pick up minis

7

90

פסטה ספגטי אסם  500גרם
אטריות אסם  400גרם

פיצה מעדנות זיתים /גבינה

בורקס פילו מעדנות
גבינה/בולגרית

300

2

ב

790

حيفا شارع الخوري ( ٢מגדל הנביאים) 04-8666512

19

90
₪

₪

حيفا في ناعورة الزمان
()24
ٌ
ٌ
بيوت وناس
حارات
روضة غنايم مص ّورة باحثة وكاتبة
التوثيقي – حيفا
يف املجال
ّ

ّ
لوحة من أعمال أوجيني ّ
صباغ – خليفُ ،معلقة على جدران
بيت ابنتها ملياء( .تصويري)

ملياء خليف – دي بينا في بيتها في شارع ّ
عباس ( .14تصويري)

جوازالسفرالفلسطيني ألوجيني ّ
صباغ – خليف الصادرعن
املندوب السامي عام ( .1925تصويري)

أوجيني ّ
صباغ – خليف في صباها .في سنوات العشرين من القرن
املا�ضي( .من ألبوم ملياء خليف – دي بينا)

18

روضة غنامي:

روضة غنامي :أوجيني خليفّ ،
كل يوم صفحة
جديدة من كتاب

v

مقدّ مة:
أن تكون مصد ًرا لفرح اآلخرين وأن تستطيع إدخال
الفرح في قلوب الناس ليس باألمر املفهوم ضمنًا أو
السهل .وعندما تقوم بإرادة محضة بتقدمي املساعدة
لآلخرين فهذا العمل نبيل وشجاع .مساعدة دافعها
احلب والرحمة ،هدفها إبعاد اخلوف واخلطر عن الناس.
ّ
وروعة تقدمي املساعدة تكون في س ّر ّيتها وعدم
التبجيل والبوح بها .ففي هذه املقالة سأستحضر
شخصية نسائ ّية قياد ّيةُ ،شجاعة ومم ّيزة ك ّرست الكثير
من حياتها ملساعدة الناس والعمل االجتماعي
حي وادي النسناس في
واجلماهيري ،عاشت في ّ
أثرا قو ًّيا وبصمة .هي الس ّيدة
حيفا وتركت وراءها ً
أوجيني نعمة ص ّباغ خليف (أ ّم رمزي) التي ُعرفت
مبدام خليف.
ي أوجيني خليف
ملحة عن
والدَ
ْ
والدها هو املر ّبي والشاعر نعمة الص ّباغ من مواليد
مديرا في عدد من
مدينة الناصرة عام  ،1886عمل ً
املدارس في البالد وخارجها مثل :لبنان ،الناصرة،
ّ
عكا ،شفاعمرو ،القدس ،بيت حلم .كما عمل مد ًيرا
ملدرسة راهبات الناصرة في مدينة حيفا (-1945
 .)1948عام  1948غادر البالد م ّرة أخرى إلى لبنان
واستق ّر هناك مع عائلته بعد عدم ّ
متكنه من العودة إلى
ً
أستاذا لألدب العربي في ك ّلية طرابلس
البالدُ .ع ّي
عاما .انتقل بعدها إلى
الشام ،وعمل هناك مدّ ة ً 12
بيروت ُمتف ّر ًغا للشعر والكتابة حتّى تو ّفاه الله عام
 .1971تز ّوج بتلميذته أدمة شيخ العازار ،وهي عائلة
مرموقة من مدينة أميون ،وأجنبا :أمندا ،أوجيني،
مري ،ليندا ،جنالء ،جنيبة ،إلياس ،وسليمان .جميع
أبنائهم تر ّبوا وترعرعوا في لبنان وفي فلسطني:
الناصرة وحيفا .واجلدير ذكرهً ،
أيضا ،أنّ نعمة الص ّباغ
َت َع َّلم مع الكاتب ميخائيل نعيمة في مدينة الناصرة،
وكان من أصدقاء الكاتب جبران خليل جبران واملؤ ّرخ
فليب حتّي.
يف بداية األربعين ّيات ح ّتى عام  1948عاشت
العائلة يف حيفا
في بداية سنوات األربعني من القرن املاضي انتقلت
العائلة إلى السكن في مدينة حيفا ،وسكنت في بيت
كن يدرسن في
حي األملانية .وذلك ألنّ البنات ّ
في ّ
مدرسة «إنـﭽـليش هاي سكول» في شارع «شـﭭـتاي
ليـﭭـي» ،حيث ُأقيم اليوم في مبناها «متحف
الفنون» .واألبناء كان أحدهم يعمل في شركة النفط
العراق ّية ،واآلخر كان قائم مقام في وزارة الداخلية في
حيفا .وكما ذكرت أعاله ،عمل الوالد نعمة الص ّباغ
حي ع ّباس.
ً
مديرا في مدرسة راهبات الناصرة في ّ

ّ
ّ
قيسارية( .من ألبوم
كر�سي والدها نعمة في بيتها في شارع
أوجيني جالسة على
ملياء خليف – دي بينا)

أوجيني خليف (مدام خليف)
ُولدت أوجيني خليف في مدينة أميون في لبنان
مديرا في إحدى
عام  ،1910حيث كان يعمل والدها ً
مدارسها .وبعد أربع سنوات من والدتها عادت مع
عائلتها إلى مدينة الناصرة.
أوجيني خليف كانت امرأة ُشجاعة ،مناضلة ،وناشطة
اجتماع ّية ،سابقة عصرها .التربية التي تل ّقتها على
وخصوصا والدها ،صقلت شخص ّيتها.
أيدي والديها،
ً
فنشأت على مفاهيم احل ّر ّية والشجاعة ،العدل والعطاء
والتواضع .أوجيني كانت امرأة نسو ّية تؤمن باملساواة
الكاملة بني الرجل واملرأة في املجاالت الفكرية،
الثقافية ،املهنيةً ،
وأيضا في ممارسة احلياة اليوم ّية.
تع ّلمت أوجيني االبتدائ ّية في مدرسة «الفرندز» في
الثانوي في مدرسة
مدينة رام الله ،وأنهت تعليمها
ّ
«إنـﭽـليش هاي سكول» في مدينة حيفا.
عملت مر ّبية سنوات عديدة في مدرسة «راهبات
الناصرة» في مدينة الناصرة .وعام  1942تز ّوجت
قصة
بجورج خليف من مدينة الناصرة ،وذلك بعد ّ
حب جميلة .جورج عمل ّ
موظ ًفا في قسم ماكينات
ّ
الكهرباء في بلدية حيفا في فترة االنتداب .واجلدير
يحب املوسيقى والقراءة والغناء
ذكره أنّ جورج كان ّ
وكان ذا صوت جميل ،ويعزف على الكمان باإلضافة
إلى أ ّنه كان يرسم.
ِانتقال – بعد الزواج – للعيش واالستقرار في
مدينة حيفا .سكنا – في البداية – في شارع ع ّباس
ًّ
مستقل مع حديقة في شارع
وبعد ذلك اشتريا بيتًا
الراهبات .في احلرب هُدم بيتهم في شارع الراهبات.
حي
فذهبت هي وزوجها وطفالها إلى بيت عائلتها في ّ
األملانية .لكن بعد فترة قصيرة أجبرها االحتالل على
إخالء البيت .فوجدت بيتًا في عمارة صنبر في شارع
حدّ اد  – 1العمارة التي كتبت عنها قبل أسبوعني.
سكنت فيه فترة حتّى وجدوا بيتًا في شارع قيسار ّية
سمى ،اليوم ،شارع توفيق طوبي) ،فعاشوا
ُ ( 16ي ّ
ّ
فيه .وتوفي جورج عام  1998وبقيت أوجيني في
البيت حتّى تو ّفاه الله عام  .2003وبعد وفاتها سكنت
البيت بعدها حفيدتها ماريا مع طفلها حبيب – رمزي.
أوجيني وجورج أجنبا بنتني وولدً ا :رمزي (،)1943
ملياء ( ،)1947ونوال ( . )1951وفي األعوام (-1944
 )1978عملت أوجيني ُمع ّلمة لألشغال اليدو ّية واللغة
العرب ّية والتاريخ في مدرسة راهبات احمل ّبة .ومن
زمالئها املع ّلمني في راهبات احمل ّبة كان ط ّيب ّ
الذكر
إميل توما ،حيث د ّرس موضوع التاريخ؛ وط ّيب الذكر
حبيب قهوجي الذي د ّرس موضوع اللغة العرب ّية.
ّ
أغاني
الطلب
وكان املر ّبي حبيب قهوجي يد ّرس
َ

وطن ّية مثل نشيد «موطني» و«بالدي» ،وكانت تلك
األشعار واألناشيد ممنوعة من قبل السلطة في تلك
الفترة ،فكانت تأتي الشرطة إلى املدرسة العتقاله،
فكانت أوجيني تدافع عنه ومتنع اعتقاله .وبعد أن
أغلقت مدرسة راهبات احمل ّبة انتقلت أوجيني لتد ّرس
في مدرسة راهبات الناصرة في حيفا .وباإلضافة إلى
دروسا خصوص ّية وفي
عملها في املدرسة كانت تع ّلم ً
الصيف كانت ّ
تنظم مخ ّيمات صيف َية في ساحة بيتها
في شارع قيسار ّية ،في حارة وادي النسناس .واجلدير
ذكره أنّ أوجيني كانت جتيد التطريز واحلياكة وكانت
متارس الرسم وحتضير املأكوالت اللبنان ّية – النصراو ّية.
عام 1948
في فترة حرب عام  1948غادر والدا أوجيني وجميع
شقيقاتها وأش ّقائها البالد على أمل العودة بعد
حي األملانية
انتهاء احلرب .تركت العائلة بيتَها في ّ
وفيه جميع محتوياته ،من أغراض وأثاث ومكتبة
الوالد .بقيت أوجيني مع زوجها وأطفالها في حيفا؛
هي وزوجها لم يريدا ترك الوطن والرحيل عنه .وفي
فترة احلرب ذهبت مع زوجها وأطفالها لالحتماء في
دير راهبات احمل ّبة ،حيث تقع املدرسة .وفي هذه الفترة
كانت تساعد اجلرحى والعائالت املتض ّررة .واجلدير
ذكره أ ّنها في تلك الفترة استطاعتً ،
أيضا ،إطالق
سراح املعتقلني الذين اعتقلوا من قبل الـ»هاغاناه» في
الدير وإعادتهم إلى عائالتهم ،وذلك بعد مفاوضات
مع ض ّباط الـ»هاغاناه».
واالجتامعي
السيايس
نشاط أوجيني
ّ
ّ
فعالة في املجتمع وهي من
كانت أوجني
عضوا ّ
ً
مؤسسات «جمعية النساء املسيح ّيات» في حيفا،
ّ
ّ
الكشاف الكاثوليكي في حيفا ومن
وكانت رئيسة
مؤسسي «بيت الكرمة» .كانت أوجيني تؤمن باحلياة
ّ
مؤسسات
املشتركة بني اليهود والعرب .وكانت من ّ
حركة «جسر السالم – نساء عرب ّيات يهود ّيات» .كما
حصلت على لقب عزيزة حيفا من قبل بلدية حيفا.
عندما خرجت أوجيني للتقاعد ك ّرست عملها مع
الشؤون االجتماعية كمرشدة ،فكانت تذهب إلى
البيوت ّ
حلل املشاكل :العائالت الفقيرة ،العنف
واالعتداءات اجلنسية داخل البيوت ،واملشاكل
ً
فمثل ،كانت األفران ّ
حتضر لها اخلبر
الزوج ّية.
والصفائح واملناقيش والكعك وتقوم أوجيني بتوزيعها
على الفقراء .كانت تطرق األبواب بدون مهابة أحد.
كانت جتمع نقودً ا من الناس لتو ّفرها للعائالت املستورة.
ولم تكن تفشي أسرار الناس .كانت تفعل ّ
كل ذلك
بالس ّر وحتافظ على اخلصوص ّيات .وقد ساعدت
ناسا من مناطق مختلفة ،وليس من حيفا ،فقط.
ُأ ً
الجم عة  2شباط 2018
ُ

ملياء مع والدتها أوجيني عام ( .1968من ألبوم ملياء خليف – دي بينا)

أوجيني وزوجها جورج وابنتها نوال وحفيداها ديـﭭـيد وهاني جورج ،على درج مدخل
ّ
قيسارية( .من ألبوم ملياء خليف – دي بينا)
بيتهم في شارع

كن
كانت أوجيني شخص ّيتها قو ّية ،كان تعاملها مع النساء ُيعتبرن من الطبقة البرجوازية في حيفا؛ ّ
لديهن في هذا اليوم.
اآلخرين إنسان ًّيا وضدّ الطبقية .وعن هذا املوضوع روت يلبسن الفرو وأجمل ما
ّ
لي ابنتها ملياء التي زرتهاّ ،
العمة اجلارة أليس طوبي ،أ ّم
مؤخ ًرا ،في بيتها في شارع تتذ ّكر ملياء كيف كانت ّ
ع ّباس ،بحضور ابنتها ماريا وحفيدها حبيب – رمزي .توفيق ،التي كانت تسكن في البيت احملاذي لبيتها،
ً
فحدّ ثتني عن حادثة لوالدتها
قائلة« :كانت تعمل حترص عليها وعلى أش ّقائها عندما تخرج والدتها من
في بيت جدّ ي نعمة خادمة ،وكانت والدتي ما تزال البيت لقضاء حاجة ضرورية .وتقول« :كانت والدتي
عزباء تعيش مع عائلتها .في إحدى الليالي طلبت وجاراتها ،أليس ن ّقارة وأليس طوبي وأخريات ،يذهنب
ّ
يحضرن طناجر
وكن
والدتي من اخلادمة أن تذهب إلى النوم ،وذلك بعد إلى البحر للسباحة والتنزّهّ ،
ً
أن ألقت عليها جدّ تي مها ّم كثيرة في عمل البيت ،إذ ورق العنب والت ّبولة .كان لدى والدتي ،أيضا ،وقت
قامت والدتي بتنظيف البيت ً
بدل من اخلادمة .وفي للترفيه مع الصديقات .وقد استطاعت أن جتمع بني
هذه الليلة مسكتها جدّ تي وعاقبتها وو ّبخت اخلادمة حياتها البرجوازية وحياتها كمد ّرسة وحياتها في العمل
لكن والدتي وقفت أمام االجتماعي اخليري .ما زلت حتّى اليوم أش ّم وأشتاق
لدرجة أ ّنها أرادت ضربهاّ ،
والدتها وقالت لهاِ « :اضربيني أنا مكانها نحن بشر لرائحة الكعكة أ ّيام األحد ،وأشتاق لطعامها من
سواسية».
الصفيحة والق ّبة وامللوخية والكثير من املأكوالت التي
ّ
ً
وعن حادثة أخرى روت لي ملياء قائلة« :في راهبات أتذ ّوقها اليوم من ابنتي ماريا ،التي تعلمت الطهو من
الناصرة كانت املدرسة قسمني :قسم لألوالد األغنياء جدّ تها .كما أذكر صوت البرميوس الذي كانت ّ
تسخن
وقسم لألوالد الفقراء .أذكر أ ّنني ذات يوم ّ
شكلت عليه املاء من أجل الغسيل ،ونيلة الغسيل الزرقاء».
عصابة في املدرسة وق ّررنا مضايقة األوالد الفقراء ،لقب مدام من أين حصلت عليه؟
فقام أحد الطالب بتقدمي شكوى عنّي لوالدتي .أذكر في مدرسة راهبات احمل ّبة (راهبات فرنس ّيات) كانوا
حينها أنّ والدي عاقبني عقا ًبا شديدً ا ووالدتي طلبت يطلقون على الس ّيدة املتزوجة لقب «مدام» ،وبهذه
وفهمتني أنّ جميع الناس الطريقة حصلت أوجيني على هذا اللقب الذي متاشى
عما فعلتّ .
منّي االعتذار ّ
سواسية ،ومن ميلك ً
مال ليس أفضل من الفقير .وهذا مع شخص ّيتها.
أنسه».
جنازة مدام خليف
الدرس لم َ
االستقبال
يوم
عاما .قبل
ي – حفلة تو ّفيت أوجيني خليف عن ثالثة وتسعني ً
األسبوعي\الشهر ّ
ّ
شاي وأمس ّيات شعريّة وفكريّة يف البيت
وفاتها بشهر تعبت ولكنّها كانت تقاوم حتّى الرمق
كانت أوجيني تقيم في بيتها م ّرة في الشهر حفلة األخير ،ولم ترِ د أن تذهب إلى املستشفى .لكن لسوء
الصح ّي في أ ّيام حياتها األخيرة أقنعتها
يسمى بيوم االستقبال األسبوعي ،وضعها
ّ
شاي؛ وهو ما كان ّ
حيث كان االحتفال يقام ّ
كل م ّرة في بيت إحدى عائلتها بأن تذهب إلى املستشفى للعالج .فخضعت
النساء ،فكانت تأتي إليها مدام خ ّياط ،مدام ن ّقارة ،لذلك لكنّها قبل خروجها لبست أجمل مالبسها
مدام ج ّبور ،مدام كوسا ،ومدام طوبي .وكانت هؤالء وص ّففت شعرها .ونزلت عن الدرج محمولة على

أوجيني وزوجها جورج يوم ُعرسهما في الناصرة عام
( .1942من ألبوم ملياء خليف – دي بينا)
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ّ
ملياء وشقيقها ّ
قيسارية عام
طيب الذكررمزي في ساحة بيتهما في شارع
( .1949من ألبوم ملياء خليف – دي بينا)

الكرسي وكانت س ّيارة اإلسعاف تنتظرها في ساحة
ّ
ملوحة بيدها
البيت ،حيث جتمهر اجليران .نزلت كامللكة ّ
إلى الناس مو ّدعة البيت واحلارة ..خرجت ولم تعد..
الجنازة والوداع األخري
كان يوم اجلنازة في  8.3حيث صادف يوم املرأة العاملي،
وقد تكون تلك صدفة أو قد ًرا مكتو ًبا ،ألنّ هذا اليوم له
رمز ّية في حياة مدام خليف .روت لي ملياء عن حادثة
غريبة يوم جنازتها ً
قائلة« :عندما كنّا في وداع والدتي
األخير قبل الدفن .وبالطبع كان يغمرنا احلزن العميق
معا ويبدأن
على فقدانها ،وإذا مبجموعة نساء يدخلن ً
فهن واقتربت
بالرثاء املغنّى والترتيل .فوجئنا بتص ّر ّ
أخطأتن ال ُعنوان –
كن
ّ
لهن« :يبدو أ ّن ّ
منهن وقلت ّ
ّ
ّ
هنا متوفاة» .فأجنب« :نحن نعلم ذلك ،ولكن وعدنا
مدام خليف بأ ّننا حني تُتو ّفى سنأتي لنغنّي لها» .وفي
أ ّيام األجر كانت تأتينا الصبايا باكيات ويقلن« :من
ستدفع لي قسط التعليم بعد اليوم» ،وأخرى تقول:
«من ستدفع لي أجار البيت» ،والكثير من القصص
املؤ ّثرة التي عرفنا عنها من أصحابها بعد رحيلها.
أل ّنها ساعدت وعملت اخلير بهدوء وصمت وكتمان».
وأخريًا
أكملت ملياء« :طلبت منّا والدتي وص ّية أن نكتب على
قبرها «ال حتزنوا على رحيلي ،بل افرحوا أل ّنني عشت
بينكم» – وضعنا رخام ّية على شكل كتاب وكتبنا
عليها الوص ّية .وهذه الوص ّية تدل على منط حياتها
الذي كان – كلّ يوم صفحة جديدة من كتاب».

ّ
أوجيني خليف في ّ
مخيم للكشاف في جبل الكرمل ،تظهر
ّ
على يمين الصورة وداد بحوث وصديقتها وأوجيني في يسار
الصورة( .من ألبوم وداد ّ
بحوث)

ّ
طيب الذكررمزي خليف يلقي محاضرة في إحدى جامعات
الواليات املتحدة ،حيث كان يعيش( .من ألبوم ملياء خليف – دي
بينا)

حقوق املادّة والصور يف املقالة محفوظة حرصيًّا
ينع استعامل هذه املادّة بدون إذن خطّ ّي
للكاتبةُ .
من الكاتبة.

rawdagniam@gmail.com

أوجيني ّ
تتوسط ابنتيها ملياء ّ
وطيبة الذكرنوال( .من ألبوم ملياء
خليف – دي بينا)

ّ
قيسارية ( .16تصويري)
بيت أوجوني وجورج في شارع
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الصوم والليتورجيا

()3

األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى

(رئيس رع ّية امللك ّيني الكاثوليك ،حيفا)
إذ ال شيء يؤذيه أكثر ،ال شيء يقضي على
ّقوته ،أكثر من هذا التعالي عند اإلنسان على
القوانني التي أقنعه بأ ّنها «طبيعية» و« ُمط َلقة».
من دون األكل ميوت اإلنسان وبالتالي تعتمد حياته بالك ّل ّية على
الطعام .ومع هذا ،بالصوم ،أي برفض األكل طوع ًّيا ،يكتشف
اإلنسان أ ّنه ال يحيا باخلبز وحده.
وهكذا يصير الصو ُم َ
الرفض ملا صار «ضرور ًّيا» ،اإلماتة احلقيقية
للجسد الذي يعتمد ك ّل ًّيا وحصر ًّيا على «قوانني الطبيعة التي ال
فرار منها».
في الصوم يصل اإلنسان إلى احل ّرية التي فقدها باخلطيئة ،
يستر ّد في الكون املُ ْلك الذي أبطله بتعدّ يه إرادة الله .الصوم هو
رجعة اختيارية إلى إمتام الوصية التي انتهكها آدم .بقبول الصوم
يحصل اإلنسان ،مجدّ دً ا ،على الطعام كعط ّية إلهية ،وال يعود
األكل «ضرورة» ويصير الصورة احلقيقية للوليمة املسيانية إذ
« ُك ْل لتحيا» صارت مجدّ دً ا ِ
«ع ْش في الله».
ّ
يوما
فكرة الصوم هذه،
املتجذرة في صوم املسيح أربعني ً
النسكي ،
ومواجهته للشيطان ،هي أساس الصوم
ّ
الذي ينبغي متييزه (ال فصله) عن الصوم اإلفخارستي،
احملدّ د أعاله كحالة من االستعداد والتر ّقب.
ما من شيء يظهر العالقة بني أوجه الصوم هذه أو وظائفه
كما يظهرها الصوم الكبير وتفصيالته الليتورجية .من جهة،
أساسا ،أ ّيام اإلفخارستيا ،مستثناة
اآلحاد والسبوت ،كونها،
ً
«ليتورج ًّيا» من الصوم.
أي من العالمات الليتورجية املم ّيزة لأل ّيام
ليس في هذه األ ّيام ّ
الصوم ّية.
َّ
دائما بإيقاع اإلفخارستيا نفسها ،حدّ ه
الصوم اإلفخارستي محدّ د ً
نجز و ُيت َّمم
هو الليتورجيا التي يرتبط بها كاستعداد لإلمتام .إ ّنه ُي َ
في تناول الطعام اإلفخارستيً .إذا ،الصوم اإلفخارستي هو عمل
من أعمال الكنيسة ،أل ّنه يتطابق مع حالة من حاالتها.
النسكي – من جهة أخرى – هو قبل ّ
فردي
كل شيء
الصوم
ّ
ّ
ّ
كونه إجنازًا شخص ًّيا للكنيسة .القواعد التي تتعلق بهذا الصوم،
املتنوعة ،نسب ّية؛ مبعنى
حسب التقاليد احمل ّل ّية
ّ
والتي تختلف َ
أ ّنها – في لدرجة األولى – دالالت على طريقة وطيدة وإرشاد
تعليما مط َل ًقا في الكنيسة.
أكيد ،لكنّها ليست
ً
اجلو ،على طريقة احلياة في إطار
تعتمد هذه القواعد على ّ
اجتماعي محدّ د ،على الظروف اخلارجية ،وهل ّم ج ًّرا .الترتيبات
ّ
بأكل التني في هذا اليوم واحلبوب في يوم آخر ،وهي توجيهات
ما زلنا جندها في التيبيكون ،واضح أ ّنه ال ميكن قبولها حرف ًّيا أو
اعتبارها «مط َلقة».
األمر امله ّم هنا هو فهم أنّ الصوم اإلفخارستي هو صوم الكنيسة،
املسيحي في الكنيسة .األخير
النسكي هو صوم
بينما الصوم
ّ
ّ
حتدّ ده طبيعة اإلنسان ،األ ّول حتدّ ده طبيعة الكنيسةً .إذا ،خالل
الصوم الكبير يجد الصوم اإلفخارستي خامتته ّ
كل أحد في امللء
النسكي ،إذ إنّ اخلبرة
األخروي للس ّر ،بدون أن ينقطع الصوم
ّ
ّ
الدنيوية تثبت أنّ ثماره الروحية تنضج ببطء وتتط ّلب جهدً ا طويلً
أي تعارض.
ومستم ًّرا .ومع ذلك ليس بني االثنني ّ
الرهباني في يوم أحد من الصوم الكبير
ينبغي أن يكون الغداء
ّ
وكم ّيته .ومع ذلك
الغذائية
ته
ي
نوع
ناحية
«أكثر هزالة» من
ّ
ّ
إ ّنه غداء أحد ،كسر للصوم ،إذ بعد اإلفخارستيا والصوم
اإلفخارستي ،ينتمي روح ًّيا إلى خبرة الفرح واالمتالء التي هي
املسيحي.
جوهر األحد
ّ
ّ
الالهوتي للصوم
املضمون
كل
إلى
هنا
نشير
أن
املستحيل
من
ّ
كما يرد ويقضي في تقليدنا الليتورجي .ميكننا ،فقط ،أن نشير
إلى معناه األساسيّ.
ّ
حتيا الكنيسة على مستويني ،أي هي في «حالتني» .إنها
تنتظر ،لكنّها متتلك ما تنتظره في الوقت عينه .في الزمن ،في
التاريخ ،إ ّنها في «الطريق» فقط ،على طريقها إلى امللكوت،
لكنّهاً ،
أيضا ،ظهور هذا امللكوت.
ومعنى حياتها أنّ هاتني «احلالتني» ليستا مفترقتني واحدة عن
ً
تناقضا جذر ًّيا .بل
األخرى ،وال تناقض الواحدة منهما األخرى
تنشأ ّ
كل واحدة في األخرى وهي مستحيلة من دونها.
( ُيتبع)
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اإلميان أساس العقيدة ()1
الشيخ رشاد أبو الهيجاء

(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الرشعي)

اخترت هذا املوضوع ألن من الناس من يريد منا
التنازل عن جزيئات من عقيدتنا ألهداف ال تخدم إال
مصالح ض ّيقة في مجريات احلياة ،حيث إننا نعتقد
أن اإلميان السليم والعمل مبقتضاه يحفظان احلقوق
اخلاصة والعا ّمة ويح ّققان السعادة ّ
لكل أبناء املجتمع،
ّ
ألح
مع ما فيه من تعدّ د للمعتقدات والتوجهات .وقد ّ
علي بعض الغيورين للكتابة في موضوع اإلميان أل ّنه
ّ
معاني عظيمة وأل ّنه يعتبر ِصمام األمان عند أصحابه ،يحفظهم من
يحمل
َ
الزيغ والظالل ويلزمهم طريق احلقّ والرشاد .فأقول مستعينًا بالله :وردت
كلمة اإلميان في القرآن الكرمي إ ّما للنهي وإ ّما لألمر وإ ّما إلظهار حال .وهي
منزلة رفيعة يرتقي إليها من أحسن االعتقاد والعمل ،ألن اإلميان ما وقر في
القلب وصدّ قه العمل ،أي أنّ العمل يكون مواف ًقا ملراد احلقّ الذي نؤمن به.
وألهم ّية اإلميان قال بعض العلماء القدامى« :ال يض ّر مع اإلميان شيء».
ّ
فمنهم من قال ألن اإلميان هو الدافع للخير واملانع عن الش ّر ،ومنهم قال ألن
اإلميان هو األساس والعمل هو التابع فال يؤ ّثر في األساس شيء تابع .وقد
أوجزت بهذه املقدّ مة حتّى نعرف مدى اهتمام أهل العقيدة باإلميان .وقبل
اخلوض في معاني اإلميان وأسسه ال بدّ من تعريف العقيدة التي تشمل
وأهمها جاءت في احلديث الذي رواه عمر بن اخلطاب ،حيث ورد
مراتب عدّ ة ّ
محمدً ا
وأن
الله
إال
إله
ال
أن
شهادة
:
وهو
اإلسالم
له
و
أ
العقيدة
فيه س ّلم
ّ
ّ
واحلج .ث ّم اإلميان ويشمل :اإلميان
رسول الله .والصالة .والصوم .والزكاة.
ّ
بالله ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،وباليوم اآلخر ،وبالقدر خيره وش ّره .ث ّم
تأتي املرتبة الثالثة وهي االحسان :واإلحسان أن تعبد الله كأ ّنك تراه فإن لم
تكن تراه فإ ّنه يراك .فتعريف العقيدة في اللغة :العقد ،والربط ،واإلحكام،
واملراصة ،واإلثبات ،واليقني .و ُيفهم من هذه املعاني أ ّنه احلكم
والتماسك،
ّ
ّ
يحب
التي
األمور
فهي
ا،
اصطالح
ا
م
أ
معتقده.
لدى
به
الشك
يقبل
الذي ال
ً
ّ
ّ
بها ،وتنجذب إليها النفس .وفي الدين هو اإلميان اجلازم بالله ،وما يجب
له في توحيد إلوه ّيته ،وتوحيد ربوب ّيته ،وتوحيد أسمائه وصفاته ،واإلميان
مبالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر  ،والقدر خيره وش ّره .والتوحيد يفرض
وتعظيما وخو ًفا وإنابة،
املوحد أن ينجذب إلى الله بقلبه وروحه مح ّبة
على ّ
ً
عما نهى
وذلك بأن يعمل األعمال الصاحلة فيعمل ما أمر الله به وينتهي ّ
عنه ،ويتوب إليه من ّ
كل الذنوب واخلطايا .وقد وردت أركان اإلميان في
ُ
القرآن والسنّة .أ ّما في القرآن فقال تعالى« :آمن الرسول مبا أنزل إليه من
ر ّبه واملؤمنونٌّ ،
كل آمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله ،ال نف ّرق بني أحد من
رسله ،وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ر ّبنا وإليك املصير» .وقال« :يا أ ّيها
الذين آ َمنواِ ،آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي ُنزّل على رسوله ،والكتاب
الذي ُأنزل من قبل ،ومن يكفر بالله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر،
ً
فقد ّ
ضالل بعيدً ا» .وكما ب ّينت في احلديث املشهور قال رسول الله:
ضل
«أن تؤمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،وتؤمن بالقدر خيره
وش ّره» .هذه أركان اإلميان الستّة التي ُبعث بها الرسول ونزل بها القرآن،
املوحد أن يؤمن بها على الوجه الذي ّ
دل عليه القرآن
وحتّى يت ّم اإلميان على ّ
رب ّ
كل
الله
اجلازم
االعتقاد
إلى
ي
د
يؤ
الذي
املطهرة،
بأنّ
ّ
الكرمي والسنّة ّ
ّ
شيء ومليكه وخالقه وأ ّنه وحده الذي يستحقّ العبادة :من صالة وصوم
ودعاء ورجاء وخوف ّ
وذل وخضوع .وأ ّنه متّصف بصفات اجلمال والكمال
ك ّلها .وأ ّنه منزّه عن ّ
كل نقص .وحتّى يتّضح املقال ال بدّ من تفصيل في
أنواع التوحيد الثالثة والتي تدخل في معنى اإلميان بالله ع ّز ّ
وجل .أ ّما النوع
األ ّول من أنواع التوحيد فهو توحيد الربوبية :وهذا النوع ُيعتبر األساس
ألنواع التوحيد ،ومعناه اإلقرار بأنّ الله – ع ّز ّ
وجل – هو الفاعل املطلق
في الكون :باخللق والتدبير والتيسير والتغيير والزيادة والنقص واإلحياء
الرب هو املد ّبر
واإلماتة ،وغيرها من األفعال التي ال يشاركه فيها أحد ،ألنّ ّ
واملالك وهو املتف ّرد بخلق املخلوقات ومليكهم؛ قال تعالى« :أال له اخللق
رب العاملني» .ومبا أ ّنه اخلالق واملالك واملد ّبر فإ ّنه هو وحده
واألمر تبارك الله ّ
الذي يتّصف بصفات اجلالل واجلمال والكمال ،وهذه الصفات ال تكون إلّ
بحي ،وال
لله ّ
رب العاملني؛ «إذ يستحيل ثبوت الربوبية وامللك ملن ليس ّ
ّ
فعال ملا يريد ،وال حكيم في أقواله
سميع وال بصير وال قادر وال متكلم وال ّ
وأفعاله» (من كتاب فتح املجيد ،الصفحة  .)29وجند أنّ القرآن الكرمي
ذكر توحيد الربوبية في مقامات شتّى منها :احلمد والعبادة واالنقياد؛ قال
تعالى في مقام احلمد« :احلمد لله رب العاملني» ،وفي مقام االستسالم
واالنقياد قالُ « :ق ْل إنّ هدى الله هو الهدىُ ،
لرب العاملني»،
وأمرنا لنس ّلم ّ
ومحياي ومماتي
وقال في مقام اإلخالص والقصدُ « :ق ْل إنّ صالتي ونسكي
َ
رب العاملني» ،وفي مقام الدعاء قال« :ادعوا ر ّبكم تض ّرعً ا و ُخفية ،إ ّنه
لله ّ
يحب املعتدين» ،وفي مقام العبادة قال« :ومالي ال أعبد الذي فطرني
ال ّ
وإليه تُرجعون» ،وقال« :يا أ ّيها الناس اعبدوا ر ّبكم الذي خلقكم والذين
من قبلكم لعلّكم تتّقون».

هل مجتمعنا العربي بحاجة إلى
جلنة وفاق

اإلعالمي أحمد حازم
في بداية عام  2015عندما بدأ احلديث في املجتمع
العربي عن تشكيل قائمة مشتركة خلوض انتخابات
الكنيست ،التي جرت في العام نفسه ،قيل وقتها
إنّ هذه بداية وحدة األحزاب العربية ملواجهة اليمني
اإلسرائيلي .وسمعنا في الوقت نفسه عن وجود جلنة
محمد علي طه (من
تض ّم
ً
أعضاء مستق ّلني يرأسها ّ
اجلبهة ،ساب ًقا؟!) والـﭙـروفسور مصطفى كبها الناطق
الرسمي باسمها ،لترتيب ّ
مرشحي األحزاب األربعة في القائمة ،حيث
أطلق على اللجنة اسم «جلنة الوفاق» .هذه اللجنة وبقدرة قادر فرضت
أي
نفسها علينا بأعضائها التسعة ،الذين لم يعرف املواطن العربي عنهم ّ
شيء في عالم السياسة باستثناء اثنني أو ثالثة .وقد سمعنا – فيما
بعد – عن إضافة شخصني آخرين غير مستق ّلني إلى اللجنة .فكيف ّمت
مهمتها؟ ال أحد يعرف ذلكّ ،
وكل
تشكيل اللجنة ومن خو ّلها ممارسة ّ
ما نعرفه أ ّنها ظهرت فجأة ونزلت علينا من السماء مثل «الباراشوط»
واتّفقوا مع بعضهم على اسم رئيس اللجنة والناطق باسمها .فكيف ميكن
ًّ
جدا ،ورضع
أن يكون رئيس اللجنة
مستقل وهو ابن اجلبهة لسنوات طويلة ًّ
من حليب الشيوعية لفترة طويلة ،أي منذ مطلع شبابه؟ ورغم إعالن أ ّنه
شخصية مستق ّلة أل ّنه ترك اجلبهة (كما ُيقال) يقول املنطق إنّ أفكار
ومبادئ الشيوعية تبقى مغروسة في عقله وتسري في دمه .حتّى الناطق
جبهوي سابق ،كما تقول مصادر ّ
مطلعة .وما دام الشيء
الرسمي هو
ّ
بالشيء ُيذكر فال بدّ من السؤال :من الذي يق ّرر إضافة أعضاء إلى جلنة
الوفاق ،وما هي مرجع ّيتها ،وهل يوجد رقابة جماهيرية على عملها؟
أسئلة مشروعة بحاجة إلى جواب.
سألت أحد أعضاء اللجنة عن كيفية انبثاقها :هل هي رغبة شعب أم
رغبة من األحزاب العربية املشاركة في القائمة أم ماذا؟ وال بدّ من وجود
سبب لذلك .وقد فوجئت عندما أخبرني الصديق العضو في اللجنة أنّ
تشكيلها أتى مببادرة شخصية من أحد أعضائها وجرت اتصاالت فيما
بينهم ،وعرضت اللجنة نفسها أو باألحرى (فرضت) نفسها على األحزاب
العربية وهكذا جرت األمور .األمر املضحك أن اثنني ،فقط ،من اللجنة
ومحمد علي طه ،يشاركان
املذكورة ،وهما الـﭙـروفسور مصطفى كبها
ّ
ّ
في اجتماعات اللجنة بصورة مستم ّرة ،وهناك أعضاء ال يشاركون ألنهم
«قرفو« من احلالة.
ّ
ً
ّ
جلنة الوفاق أصدرت ،مؤخ ًرا ،بيانا ذكرت فيه «أنها حصلت على تفويض
والتوصل
من األحزاب األربعة في املشتركة فيما يتع ّلق مبوضوع التناوب،
ّ
إلى خارطة طريق ّ
حلل اخلالف» .هذا الكالم لم ي ُرق َق ّط للحركة العربية
للتغيير التي سارعت في توجيه انتقاد شديد اللهجة إلى جلنة الوفاق،
ونفت بشكل قاطع معرفتها بالتفويض الذي تتحدّ ث عنه اللجنة في
بيانها ،إذ أ ّكدت« :إ ّننا في العربية للتغيير نستهجن هذه التصريحات
نخول ولم نو ّكل جلنة الوفاق ،ولن تو ّقع أو توافق
من الوفاق ،إذ إ ّننا لم ولن ّ
أي اتّفاق لم يت ّم بالتنسيق معها» .وقد وصل األمر
العربية للتغيير على ّ
ّ
«تصب الزيت على النار
بالعربية للتغيير إلى اتّهام جلنة الوفاق بأنها
ّ
وتؤ ّدي إلى توتير األجواء بني مر ّكبات املشتركة ،وأنّ بياناتها فحواها
تضليلي».
محمد علي طه ،ر ّد على بيان
الغريب في األمر أنّ رئيس جلنة الوفاقّ ،
العربية للتغيير بجملة قصيرة مقتضبة ،إذ قال« :نحن لن نتراشق مع
احتراما منّا جلماهير شعبنا ولدورنا الكبير في تأسيس
أحد بالكلمات
ً
القائمة املشتركة».
أعذرني يا أبا علي ،ألنّ هذا الر ّد غير مقنع ،وكان عليك أن تواجه بإسهاب
بيان العربية للتغيير وبحقائق دامغة ،عندها تخدم جماهير شعبك .وال
عالقة للتراشق بر ّدة الفعل والر ّد على املثل يكون باملثل ،إذا كنت صاحب
حقّ  .وبالنسبة إلى ما أسميته بــ”الدور الكبير” لتأسيس القائمةّ ،
بغض
صحة هذا الكالم ،فأنا أعتقد مثل كثيرين غيري أنّ هذه
النظر عن مدى ّ
ّ
القائمة إذا استم ّرت في خالفاتها حول موضوع التناوب فإنها ستواجه
خطر االنقسام .وهذاً ،
أيضا ،رأي بعض أعضاء جلنة الوفاق .والسؤال
الذي يطرحه العديد من املواطنني عن فائدة التناوب للجمهور العربي.
فلماذا ال يت ّم تشكيل قائمة بدون تناوب؟ وهل مجتمعنا العربي بحاجة
إلى جلنة وفاق؟
مكوناتها ّ
غض النظر عن بعض
إنّ بقاء القائمة املشتركة يتط ّلب من ّ
األمور لالحتفاظ مبقاعد في الكنيست .مبعنى أنّ بقاء متاسك القائمة
املشتركة هوً ،
أيضا ،بقاء مصلحة ،وهو أشبه بزوجني عندهما أطفال ،لهما
ّ
ّ
مكانتهما في املجتمع إل أنهما غير متفاهمني مع بعضهما ،لكنّهما ال
يريدان الطالق لسببني :أوّلهما وجود أطفال وثانيهما االحتفاظ بسمعتهما
متاما على القائمة املشتركة.
في املجتمع .وهذا ما ينطبق ً
الجم عة  2شباط 2018
ُ

(سبعة عرش عا ًما عىل رحيل الشاعر جورج نجيب خليل)

فتحي فوراني
مدينة البشارة ..عائلة واحدة!
تظ ّللها سماء زرقاء واحدة!
الزمان :الستين ّيات من القرن الهارب!
املكان :ناصرة العروبة واملدّ القومي واألحالم اجلميلة..
ناصرة الناصري والناصر ّيني ،مبساجدها وكنائسها ،وناسها
الط ّيبني! ك ّلهم في اله ّم شرق! ه ّم واحد وحزن واحد وفرح
واحد وحلم واحد!
الناصرة حصيرة صغيرة واحدة ..يتر ّبع األهل واإلخوة حول
مائدة واحدة ..ويأكلون من صحن واحد!
يتقاسمون اخلبز واحلزن والفرح واألمل بطلوع الفجر!
أعياد امليالد وأعياد رأس السنة ..أعياد وطن ّية!
أعياد الفطر واألضحى ..أعياد وطن ّية!
الناصرة عائلة واحدة ..تظ ّللها سماء زرقاء واحدة!
الدنيا بخير! الدنيا بألف خير!
**
ناصرة الستين ّيات ..عاصمة يخ ّيم عليها ليل احلكم
لتوه من ليل
العسكري ..ليل القهر ..وبقايا شعب خرج ّ
املأساة ..فوجد نفسه يحترف الغربة والعذاب في وطن آبائه
وأجداده.
ناصرة الستين ّيات عاصمة ثقافية وسياسية ،وكعبة تؤ ّمها
الوفود من جميع أنحاء الوطن النازف ..أجيال صاعدة من
بني أنقاض النكبة ..ترفض املوت وتأبى ّإل أن تنتمي إلى
حتما..
احلياة وتواصل املسيرة نحو الفجر الطالع ً
ّ
وفسوطة
طالب جاؤوا من جميع أرجاء الوطن ..من اجلش ّ
ومعليا وع ّرابة ّ
البطوف وسخنني ودير حنّا وعيلبون واملغار
وكوكب أبو الهيجا ونحف والبعنة ودير األسد ومجد الكروم
والريحانية وطمرة وكابول وطرعان وكفركنّا والرينة واملشهد
وعني ماهل وعيلوط وإكسال ود ّبورية وسولم والدّ حي ونني
وصندلة ومقيبلة وزلفة وأ ّم الفحم ومصمص وعارة وعرعرة
وكفر قرع وباقة الغربية ّ
وجت وقلنسوة والط ّيبة وطيرة بني
صعب وجلجولية وكفر قاسم وأبو غوش وقرى بئر السبع
وسفيرها يونس أبو ربيعة! ..يضاف إليهم الصاعدون
لتوهم من بني أنقاض النكبة في صفورية واملجيدل ومعلول
ّ
ّ
وحطني وطبر ّية وصفد..
هؤالء تقاطروا إلى الناصرة وفودً ا وفودً ا ،لكي ينهلوا من
ينابيعها العلمية ..في عيونهم ّ
متأجج
تعطش قاتل وشوق ّ
وفضول وإصرار فوالذي يتحدّ ى ليل القهر و«غزالن»
العصر..
منظرو ّ
نحن هنا! نحن هنا! وليذهب ّ
احلطابني وسقاة املاء
مصيرا!
إلى متاحف التاريخ أو ..إلى حيث ألقت ..وبئس
ً
فالنكبة من ورائنا ..واللوبرانيون أمامنا ..وليس لنا والله
ّإل أن منتشق سالح العلم ..ونخوض املعركة الثقافية..
معركة احلاضر واملستقبل!
وليكن..
خطى ُكتبت علينا ..ومن ُكتبت عليه ً
مشيناها ً
خطى
مشاها
وليكن ابن الوردي حاد ًيا للقافلةً ..
حامل الفتة التحدّ ي:
في ازدياد العلم إرغام العدى وجمال العلم إصالح العمل
**
هؤالء هم األح ّبة ..من القرية الوادعة
طموحا ..جاؤوا من قرية
في الناصرة نلتقي طال ًبا يتد ّفقون ً
نسمع بها أل ّول م ّرة ..ويجري على ألسنتهم اسم نسمع به
أل ّول م ّرة!
من هؤالء األح ّبة :جودي سابا حاج وموريس يوسف حبيب
وأمني مطانس زيدان وأديب أبو غنيمة وسمعان عزيز دعيم
عواد وفرج نور سلمان وعكرمة نور سلمان
وموسى عودة ّ
وجريس سابا جرجورة وعيسى عبد الله الر ّيا وحنّا عو ّيد
وآخرون.
ويكون األستاذ شوقي حبيب (من طليعة خ ّريجي التخنيون)
شا ًّبا ال تسعه الدنيا ..شا ًّبا يتد ّفق عطاء وحيوية ..ويكون
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جمهورية جورجي

مديرا للمدرسة الثانوية البلدية في
مع ّل ًما للكيمياء ث ّم ً
مدينة البشارة البشارة..
تشع
ونستلطف فيه مشيته الرياضية\العسكرية التي ّ
طموحا وعنفوا ًنا وكبرياء!
ً
ويا أرض اشتدّ ي!
يتبوأون في قلبي وذاكرتي مكانة دافئة أعت ّز بها ولن
هؤالء ّ
تزول ما حييت..
األستاذ جورجي ..يرمح يف مختلف امليادين
وتدور عجلة الزمان ..فأتع ّرف إلى املئات من أح ّبتي في
هذه القرية ..أصدقاء ومعارف وطال ًبا ً
وأهل يربطني بهم
وع ًرى وثيقة ال أوثق منها وال أمنت!
العيش وامللحُ ..
ّ
أعرف في ما بعد ،من األح ّبة األوائل ،أنهم جاؤوا من قرية
اسمها ..عبلني!
وفي اآلن ذاته ..أسمع منهم أل ّول م ّرة عن األستاذ جورجي!
هكذا كانوا ينادونه حت ّب ًبا ..فتلمح في عيونهم بري ًقا
وحتس في أصواتهم نبرة من اخلشوع الذي يالمس
متو ّث ًباّ ..
التقديس النتمائهم إلى «جمهورية» صغيرة اسمها
«جمهورية جورجي»!
بالنسبة إليهم ..هو ال ُهو ّية الثقافية وهو املثل الذي ُيحتذى
به ..وهو ال َع َلم الذي تهتدي به األجيال والبراعم التي
تضحي في سبيل العلم والتي تتحدّ ى ظروف القهر..
ّ
وتسعى الستنباط املاء من الصخر!
تأتي هذه األجيال إلى الناصرة وفي قلوبها يسكن إنسان
متواضع اسمه جورج جنيب خليل!
بلد عريق ..يعيش بال طريق!
مطولة تد ّل
شعره،
من
نقرأ
في تلك الفترة ،نقرأ أ ّول ما
ّ
على نفس شعري طويل نعرف من خاللها شيئًا عن هذه
القرية الط ّيبة الرابضة في مكان ما على صدر جبل من جبال
اجلليل الغربي.
إ ّنها ماثلة أمامي ..على امتداد صفحة كاملة في الناحية
اليمنى من إحدى الصحف اليومية .ونقرأ قصيدة من
الشعر احلديث ..شعر التفعيلة ،جاء في مطلعها:
بلد عريقْ
لكن يعيش بال طريقْ
فيه الشباب الناضجونْ
األذكياء النابهونْ
ف َتن َ
ُوك إذ يتحدّ ثونْ
الصورة رقم 3
مجيب
تئن وال
لكن قريتهم ّ
ْ
جورج نجيب خليل
الطبيب؟
وتقول :دائي قاتل ..أين
ْ
النحيب
وعال
ْ
اللهيب!!!
من دون أن حتظى برحمة راحم يطفي
ْ
أو ليس فيها من له قلب رقيقْ ؟؟؟
بلد عريقْ
لكن ..يعيش بال طريقْ !!!
**
«من على منابر قريتي»ّ 1976-2001 -مت تدشني
الشارع بتاريخ  13-11-1957وبهذه املناسبة ُنظمت هذه
القصيدة.
**
أعرف أنّ هذه القرية مقطوعة عن الدنيا ..كباقي القرى
ّ
مشاق
العربية ..ويزداد تقديري للطالب الذين يتك ّبدون
السير والسفر ..وأتخ ّيل درب اآلالم التي يقطعونها حتّى
يصلوا إلى منابع العلم واملعرفة في مدينة الناصرة.
وتكون هذه األبيات شرفة ّ
أطل منها على عالم الشاعر.
.وعلى دولة الشعر الصغيرة ،التي يقف على رأسها
األستاذ جورجي!
وفي صحراء التيه والضياع والقحط األدبي. .تتفتّح
عيوننا كطالب ثانو ّيني ..على الديوا َنني «ورد و َقتاد»
و«على الرصيف» .ونبدأ منسك بطرف اخليط ..ويبدأ
وع ُينا يتخ ّلق و ُيشرف على مصطلح هجني اسمه «الشعر
احمل ّلي»! فلم يكن في قاموسنا املدرسي شيء اسمه

«الشعر الفلسطيني»ّ ..
وكل ما أري َد لنا أن نعرفه كشعب
ً
منكوب أن نطوي «صفحة املاضي» الذي ما زال موغل في
احلاضر ..وأن منشي على جراحنا ..وأن نغنّي «في عيد
استقالل بالدي ..كيف يغ ّرد الطير الشادي ..وكيف تع ّم
الفرحة البلدان حتّى السهل والوادي»!!
كل ذلك في عيد استقالل بالدي ..والناصري ينزف د ًما في
وطنه وفي مخ ّيمات التشريد في املنافي العربية!
**
عاشق اللغة العربية ..ورأس الهرم..
وتدور عجلة الزمان ..نتع ّرف إلى األستاذ جورجي ..قلعة
من قالع اللغة العربية .تتعزّز العالقات بيننا ونكتشف
ً
ً
وجبال وبحا ًرا
وسهول
هذا العالَم الصغير املمتلئ ألوا ًنا
وينابيع ..والكثير الكثير من أقواس ُقزح!
والرحالة الذي ُيبحر في محيطاتها
إ ّنه عاشق اللغة العربية ّ
ويجوب غاباتها ويس ّلط الضوء على احلجارة الكرمية النائمة
في مناجمها ..وعلى أزاهيرها ودقائقها والعطور التي
ت َُضوع منها ،واملواقع التي ال تُرى بالعني املج ّردة وحتتاج
عينًا ثاقبة حلارس ماهر من ح ّراس اللغة العربية..
ويكون األستاذ جورجي لها!
ّ
ويكون راه ًبا في معبد اخلط العربي ..يقضي ساعات
يص ّلي لهذا ّ
اخلط ..يقدّ م له القرابني ..ويقيم له التماثيل!
للج ّمال الذي يسري في فالتها
ويكون مطر ًبا ..فيغنّي َ
باح ًثا عن واحة خضراء ..ويحدو القافلة منشدً ا عبر األثير:
جمال ساري!
في الفال ّ
وإذا كان أهل ّ
مكة أدرى بشعابها ..فقد عرف أهل القرية
من يو ّلون عليهم في مرحلة تاريخية مع ّينة ..ويكون
األستاذ جورجي راع ًيا يقف على رأس الهرم ورأس اله ّم
في هذه القرية الوادعة ..ويأبى ّإل أن يكون خادم القوم..
فخادم القوم س ّيدهم!
ّ
رئيسا للمجلس احمللي في
الشاعر جورج جنيب خليل ً
عبلني!
فنعم اخلادم ونعم الس ّيد!
ّ
ويظل أبو أنور مصد ًرا يوزّع النور على األجيال الصاعدة
ً
تعب فال ترتوي..
تعب ّ
تعب منه هذه األجيالّ ..
ومنهل ّ
وال تتعب!
ّ
يبني دولة الكتاب الصغيرة ..مواطنوها أبناؤنا املتعطشون
للعلم واملعرفة ..ويكون بيته الصغير ً
كبيرا ومنارة
عاملا ً
ثقافية يؤ ّمها ّ
كل من عرفه فأح ّبه فزاره ..وأصبح من
ُمريديه..
عرص الحداثة الجاهلية
وفي هذا الزمن الذي ّ
يطل فيه أبو جهل وأبو لهب وقيس
ومين وعبس وذبيان وأبو لؤلؤة ويهودا األسخريوطي وبروتوس
وكافور ..يقودهم أنبياء َك َذبة ..يتس ّللون إلى خشبة
املسرح ..ويحت ّلون املشهد ..ويتأ ّلقون في براعة التمثيل!
في هذا الزمن الذي ترتدي فيه اجلاهلية والعصبية القبلية
ثو ًبا عصر ًّيا ..تتج ّلى فيه «احلداثة اجلاهلية» بأبهى
مظاهرها!
في هذا الزمن الذي يختلط فيه احلابل بالنابل ..فتسقط
ليلى شهيدة ..ويع ّلق قيس على أعواد املشانق ..ويطلق
الرصاص على صدره وشعره ..ويصبح برج بابل س ّيد
املوقف..
يتحول فيه الوطن إلى قفص يقتتل
في هذا الزمن الذي ّ
فيه الديوك اإلخوةّ ..
كل ديك على «منبره!» صياح..
ّ
ّ
وكل قوم مبا لديهم فرحون ..واملتف ّرجون يتف ّرجون ويصفقون!
واجلالسون وراء الكواليس املعتمة يبتسمون ويتغامزون!
في هذا الزمن العبثيّ ..
يظل حبيبنا جزيرة خضراء
متواضعة ..سماؤها زرقاء صافية ..في محيط تسيطر
عليه أمواج النفاق الشرسة واألعاصير النرجسية
واالزدواجية التي تخفي الكثير الكثير من العقد
النفسية ..تنشأ احلاجة إلجراء دراسات علمية أكادميية
املتخصصني
حتتاج إلى طاقم كبير من الباحثني والدارسني
ّ
لإلحاطة بها إحاطة شاملة..

في مثل هذا املشهد العبثي الذي يسقط فيه الكثير من
القيم والثوابت األخالقية األصيلةّ ..
يظل صاحبنا ً
قابضا
ً
محافظا على نقاء ّ
الكف ونقاء الضمير..
على اجلمرة..
ّ
حارسا
ويظل مملكة للعطر ..يقف الضمير على ّبوابتها ً
أمينًا وعينًا ساهرة!
ً
ّ
ويظل شعبنا الذي طاعن ويطاعن خيل من فوارسها
ً
أصيل يعرف بذكائه الفطري وب َوعيه الذي
الدهر ..شع ًبا
ّ
صقلته الليالي ..يظل شعبنا شع ًبا وف ًّيا يعرف كيف يك ّرم
النبي في وطنه ..ويعرف كيف يضع األوسمة والنياشني
ّ
والورد على صدور الذين احترقوا لكي يضيئوا الطريق أمام
األجيال الصاعدة نحو األروع!
وكأ ّني بأبناء هذه القرية الط ّيبة يقولونها بفخر وكبرياء..
فخرا أ ّننا ننتمي إلى تراب هذه القرية التي أطلعت
يكفينا ً
األستاذ جورج جنيب خليل.
فخرا أ ّننا عاصرنا هذا الشاعر الذي كان من
ويكفينا ً
الر ّواد الذين وضعوا هذه القرية على مكان بارز في خارطة
الشعر والوطن واملعرفة.
فخرا أ ّننا مواطنون في «جمهورية جورجي»!
يكفينا ً
إ ّنه شاهد على مرحلة ..وشريك في بناء مرحلة ..ورمز
ملرحلة ..وحارس أمني للحرف العربي اجلميل ..واللغة
العربية اجلميلة!
*
(نص الكلمة التي ُألقيت في االحتفال التأبيني للشاعر
ّ
جورج جنيب خليل ،الذي أقيم في قاعة الرشيد – عبلني
يوم )3-3-2001
**
ثقافة العيش وامللح يف «جمهورية جورجي»
وتدور عجلة الزمان ..فأتع ّرف ،الح ًقا ،على العشرات من
الطالب والطالبات الذين ع ّلمتهم اللغة العربية في الك ّلية
األرثوذكسية العربية ،والذين وفدوا إلينا من «جمهورية
جورجي» ..وال يستطيع الفضاء املُعطى حصر أسمائهم..
فالقائمة حامتية العطاء ..والبيدر عامر تغمره سنابل
اخلير..
ّ
واملؤسسات
هؤالء يحتلون مناصب رفيعة في املستشفيات ّ
التربوية واالجتماعية والثقافية ،وغيرها من املرافق احليوية
في هذا الوطن وفي بالد الله الواسعة..
هؤالء مت ّيزوا بدماثة أخالقهم وطيبتهم وح ّبهم للعلم
واملعرفة ..لهم في القلب مكانة دافئة ..وبهم أعت ّز ما
حييت.
وفي وقت الحق ّمت التع ّرف إلى اإلخوة واألساتذة :سهير
سروجي وعاصم خوري ومأمون الشيخ أحمد وصالح الشيخ
أحمد وأبنائه ود .عزيز سمعان دعيم ود .سمير احلاج وحنّا
عواد رضوان وخالد خليفة
عواد وآمال ّ
نور احلاج ومجدولني ّ
ّ
وأنطون امل ّر ود .شاكر رسالن ود .آمال رسالن وموفق خوري
ووديع خوري الداموني (أبو خليل) ود .إلياس زيدان ود.
علي حيدر ويوسف حيدر وبنيامني حيدر وزهير خوري
وجاسر داود ،وآخرين كثيرين غابوا في غابات الذاكرة.
وأي خؤون لو تعلمون .مع معظم هؤالء
فالذاكرة خؤونّ ..
ّ
توطدت عالقات حميمة سادتها ثقافة العيش وامللح.
وحتلو األ ّيام معكم أ ّيها األصدقاء واألح ّبة ..مواطني
«جمهورية جورجي»!
فالدنيا بخير ..رغم الغيوم املارقة ..و«املارقة»!
**
(كلمة شكر:
أشكر األخت طروب جورج جنيب خليل التي ز ّودتني
بصورة لوالدها ..كما أشكر املر ّبية رينيه شوفاني حاج التي
ز ّودتني بالقصيدة عن «البلد العريق»)
**
من كتاب «جداريات نصراوية» – شرفات على الزمن
اجلميل الذي صدر ،مؤخ ًّرا
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إلى ّ
اللجئني
في بيوتهم

شاعر ّ
الكل...
رشدي املايض
كان يرى في القصيدة وطنًا وفي الوطن
قصيدة...
في صفحات قليلة ،من كتابه« ،دفاتر
فلسطينية» ،يذكر معني بسيسو – فيما يذكر
– أشياء عن بداياته ّ
الشعر ّية...
ومع َأ َّن ُه ُف ِ َ
ّ
ت
اجلوالني؛ «كانوا
بالشعراء
ّ
يعتقلون اجل ِّن وامللوك واألبطال و ُيطلقون
سراحهمً ،
أجل جتواله املُشتهى
أيضا» ،فإ ّنه ّ
وارتاح إلى قصيدة – منشور – تُطلق الوطن
من قيوده وال تعتقل أحدً ا...
وهذا االنتساب إلى الوطن ،ونقيضه املنفى
الذي اكتوى بناره ،هو ما جذب معيننا إلى
قول شاعر الكون وشاعر ترك ّيا ،ناظم حكمت،

اجلميل« :أفضل أن تكون سجينًا في وطنك،
إمبراطورا في املنفى».
من أن تكون
ً
ّ
ّ
مخلصا لقول الشاعر التركي،
وظل بسيسو
ً
ينظم الوطن في مناشير متتابعة ،حتّى اختلسه
املوت في مدينة ّ
الضباب ،وفي فترة ضباب ّية
من مسار شعبه...
لذلك لم يكن غري ًبا أن ُينْهي «الدفتر األ ّول»
من دفاتره الفلسطين ّية بالكلمات اآلتية« :حني
بلغ القطار ّ
كنت ُأ ِح ُّس
محطة رفح الفلسطينيةُ ،
بعجالت القطار ،وهي تكتب فوق القضبان
منشورا جديدً ا لألرض».
ً
وعليه ،في حديثه عن بداياته ،يربط معني
بني ِفتنة ّ
الشاعر وفضيلة الدّ فاع عن الوطن،
كما لو كان :وهو املبدع احملاضر ،يرى في
َم ْن َف َت َن ْت ُه ضما ًنا يسعف ُه على مواجهة ِح ْمله

ال َّثقيل...
ومن هذه العالقة ،التي يتداخل فيها ِّ
الشعر
والوطن إلى حدود التّماهي ،اشتقّ معني صورة
ّ
يوما ،والتي أراد أن
الشاعر ،التي تخ ّيلها ً
يكونها في بق ّية األ ّيام.
ورغم من ًفى مفتوح على اجلهات األربع ،ومن
رحيل ّ
الشباب واستقرار الكهولة...
ّ
ظل شاعرنا يدّ خر في صدره ،بريئًا ،صورة
ّ
صباحا ،ويطلب
الشاعر الذي يعتقل اجلبال
ً
من األمواج املبيت في املساء...
صباح اخلير شاعري ال ّراحل ،الذي َج َع ْل َت
َ
َ
وارتضيت
مائدتك العامرة،
األرض ضي ًفا على
َّ
ّ
ُص ْح َب َة الفقراء لتَظل «شاعر الكل» الذي
يرتبط بأخالق الكرم واإلحسان ،قبل أن يصل
رِهامُهُ ورَذاذُهُ إلى احلقل ِّ
الشعري...

هاشم ذياب
ُ
أنفش ريشً ا
يف عتمة الكالم.
دمعة سائلة..
تجايف األمل.
عبارة صادقة
تزيل الغشاوة.
الذي يواسيك
يرتبّع يف األنوار التائهة
يف الغد
*
الجاه ..قرب.
ملن يسأله ملاذا؟
تصون األحالم
أنني األرسار.
تتب ّناه السلطة
ألنّه..
ال يسمع أصوات القلم.
يزهو..
بالذي يرسي عىل الجميع
كاملاء.
فالبوليس..
لألبراج واملال رفيق.
*
ِل َم ..التجريح؟
أميل ي ْحمل زادي
نتعاون يا رفاقي
زغاري ُد متظاهرة
تنوء مبا أمت ّناه.
تزرعني..
كالحقل ألحفادي.
فاألسطورة..
تنهض يب
واملخاض يواسيني
يرتوي بناري
*
يحسدونني!
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نثمل ونغيب
نصمت ..نهلك
يل
رصف ..كاآل ّ
نت ّ

نشتغل ..نتحارب
إلزامي.
فاملآل..
ّ

شيا ٌه للضباع تُساق
والحارس أخي
يجري كام يأمرون
يف ركاب الصامتني.
نتف ّرع يف مسالك
نشتعل ونغيب
*
يحسدونني!

أُغ ّني للعنان طليقًا
للقلوب العاشقة
لتقودنا إىل البهجة

نتجدّد..
بالجامع واألحالم
تنتعش آمالك الجميلة
تل ّحن الهوى دليلً
ال تجامل الخوف
فال ُح ّر من أهل الخري

بالتايض
يهمس للصديق ّ

فالجيوب للمنايف
وما القبور إلّ إشارة
*
دريب صارت منابع.
ترسي باآلمال إىل الح ّريّة

فاإلعالم يعوي عىل الجوار

(ال يُشفي الغليل)
لكن النظام مي ّر كالزمن

وتولد أحالمي

حيفا
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يئ و ُو ّقع
نها ّ

املقدر ،أحمد عابدّ ،
يوقع في
الالعب َّ
فريق ﭼـيرزنسفور من الدوري التركي

ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺎت – ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻟﻮادي
ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﺎن واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﺻﺤﻲ ﻷط ﻔﺎﻟﻨﺎ وﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻻﺳﺮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﻟﻸط ﻔﺎل ﻣﻦ ﺟﯿﻞ  3أﺷﮭﺮ وﻟﻐﺎﯾﺔ  3ﺳﻨﻮات
ﻣﻦ ﯾﻮم اﻷﺣﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ 16:00 – 7:15

خاص – و ّقع الالعب املقدَّ ر ،أحمد عابد،
حيفا – ملراسل ّ
من خالل مم ّثليه واحملامي شربل جبران في فريق ﭼـيرزنسفور
فورا ،في صفوف
من الدوري التركي الثاني ،وسيندمجً ،
الفريق.
وقد جاء في تصريح للمحامي شربل جبران« :لقد أص ّر
يتم دمج الالعب من اآلن في صفوف
ﭼـيرزنسفور على أن ّ
ّ
احلالي .حيث إنه يبني على
الفريق وليس في نهاية املوسم
ّ
مساهمة الالعب لتحسني طاقم الفريق وحتقيق أهدافه في
احلالي».
املوسم
ّ
التركي ُيعتبر
الدوري
في
عابد
أحمد
توقيع
وأضاف:
«إنّ
ّ
اإلسرائيلي في
مهما ورائدة لالعبني من الدوري
خطوة ًّ
ّ
إسرائيلي عن
أي العب
تركيا ،بعد سنوات من غياب ّ
ّ
التركي».
الدوري
ّ
ً
وأنهى احملامي جبران تصريحه ،قائل« :أتقدّ م بالشكر
التركي ﭼـيرزنسفور،
والتقدير الكبير إلى رئيس النادي
ّ
وكذلك إلى الس ّيد أوهاد كوهن ،على املهنية والتعاون في
أود أن أشكر مالك
املفاوضات أمام الفريق
التركي .كما ّ
ّ
فريق كرة القدم «كريات شمونه» ،الس ّيد إيزي شيرتسكي،
على تعاونه ومساهمته بتنازالت كبيرة أتاحت خروج أحمد
عابد إلى خارج البالد».

•
•
•
•

•
•

ﺑﯿﺌﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ داﻓﺌﺔ ﻣﻠﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﺤﻨﺎن ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﺷﺮاف وطﺒﻲ
اﺷﺮاف وﺗﻔﺘﯿ ﺶﻣﮭﻨﻲ
ادارة ﻣﮭﻨﯿﺔ وطﺎﻗﻢ ﻣﺆھﻞ ﺧﺒﺮة  64ﻋﺎﻣﺎ )اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﯿ ﻔﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ (1954
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻏﺬاﺋﻲ ﺻﺤﻲ
ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷھﻞ واﻟﻄﻔﻞ ﻣﻌﺎ

اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻟﺴﻨﺔ 2019-2018
ﯾﺒﺪأ ﻣﻦ  15.1.2018ﺣﺘﻰ 23.2.2018
ﻟﻼﺗﺼﺎل واﻻﺳﺗﻔﺳﺎر 04-8514142
052-5571399

חושב למכור?
פנה אלינו ותקבל עורך דין עלינו.
חדש

למכירה ≠ ברח' לבונטין

≥ חד' כ  ∏µמ"ר
בקומה ≥ מ ≥
™ בבניין מבוקש ™
מוארת ™ מושקעת

∞∞∞¨∞∏π
חדש

 ¥וחצי חדרים כ ∞∞±
מ"ר בבניין מטופח
™ מעלית ™ חניה ™
גישה נוחה ™
חדש

 ¥חד' כ ∞∞ ±מ"ר
´ מרפסת

∞∞∞¨∞±¨≤π

₪

למכירה ≠
שד' הציונות

חדש למכירה ≠
ברמת הנשיא
 µחד' כ ∞≤ ±מ"ר
´ מרפסת
™ נוף ים ™ חניה פרטית
™ ≤ מעליות ™

במושבה הגרמנית מרדכי אנילביץ

≥ חדרים
©אופציה ל ®¥
קרוב ל ∞ πמ"ר

∞∞∞¨∞∏π

₪
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חדש
למכירה
בבת גלים ≠ בבניין רב קומות

₪

ש

חד למכירה
ברח' שי עגנון

נמכר

≥ חד' ©אופציה
ל  ¥ומרפסת ®
בקומה ≥ מ ¥

∞∞∞¨∞∏∑
חדש

₪

למכירה ≠ ' בעין הים

 µחד' כ ∞≤ ±מ"ר ´
מרפסת פונה לנוף ים
™ חניה בטאבו ™
מעלית ™ מחסן ™

∞∞∞¨∞∞≤¨≤

₪

חדש

למ כ י ר ה ≠ בכרמל צרפתי

 ¥חד' כ ∞∞ ±מ"ר
בקומה נמוכה
™ אופציה קיימת
ליציאה לגינה ™
חדש

למ כ י ר ה ≠ ברמת אלמוגי
ברח' יקנטון

 µחד' כ ∞∞ ±מ"ר ´
מרפסת ∞≤ מ"ר
™ חניה ™ מעלית ™
נוף פתוח ™
חדש

ל מ כ י ר ה ≠ ברח' לבונטין

נמכר

≤ וחצי חדרים כ ∞∏ מ"ר
בקומה ≤
זקוקה לשיפוץ ≠ דירה
מרווחת עם פוטנציאל

∞∞∞¨∞∂π

₪

חדש

ל מ כ י ר ה ≠ ברח' עבאס
בבניין אבן מיוחד עם
תקרות גבוהות

 ¥וחצי חד' כ ∞≥±
מ"ר ´  ¥מרפסות

∞∞∞¨∞∑∞¨±

₪

למכירה ≠ ברח' הירדן

חדש

מצויינת לזוג צעיר
או למשקיעים
≥ חד' כ ∞∏ מ"ר
בקומה ≤

∞∞∞¨∞≤∑
גמיש

₪

חדש

להשכרה

בהדר
ברח' הנביאים

כ ∞ ±¥מ"ר שטוח
בקומה ≤
במיקום מרכזי ביותר

חדש

למכירה

ברח' הרצליה
≥ חד' ´ מרפסת
מצויינת למשקיעים
מחיר מבוקש

∞∞∞¨∞µπ

₪
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من األدب الساخر

أحلى سجن

ّ
ّ
ّ
واملمولين
واملتمولين
• ملا ألقت السلطات السعودية القبض على مجموعة من األمراء
ّ
ّ
• وملا كشفت عن أصحاب رؤوس األموال ووجهت لهم تهمة الفساد • سجنتهم
السلطات ً
فورا ،وبدون سابق إنذار ..وكان من بينهم األمير امللياردير الوليد بن طالل
ّ
ّ
ّ
ّ
• وملا سمعنا إنه ولي العهد السعودي بدو يكافح الفساد ويق�ضي عليه ..شفنا إنه
ّ
ّ ّ
حط الكبير والصغير في السجن • حتى ملا وصل الرئيس الحريري إلى السعودية كان
ّ
ّ
يتصرف على هواه • الحكومة السعودية وولي العهد صاروا
مقيد الحركة وما قدر
ّ
ّ
التحرر مقابل دفع
ويحرروهم من االعتقال •
يتفاوضوا مع األمراء عشان يدفعوا
مبالغ من املال ،للتعويض والتكفير عن الذنب اللي ارتكبوه في مجال الفساد • بعد
ّ
كم يوم شفنا إنه األمير امللياردير الوليد بن طالل ..كان مسجون في فندق فخم •
ودخلت الكاميرا لجناحه في السجن\الفندق ،وشفنا هذا السجن اللي كان فيه األمير
حمام البخارّ ،
الحماماتّ ..
• قال هذا الجناح غرف النوم ..هون ّ
الحمام الساخن،
ّ
بركة السباحة • وهون غرفة الرياضة ..وهون تحضير وجبات الطعام ..وهون الخدام
ّ
بشتغلو • أنا ملا شفت هالشوفة ،قلت ّنيالوّ ..نيالو على هيك سجن ..شو ناقصه؟؟ •
ّ
سجن خمسة أو سبع نجوم ،أفخم سجن في العالم ..أعظم سجين وأكبر مجرم بتمنى
ينام\ينحبس فيه • ليه األمير امللياردير وليد بن طالل زعالن؟؟ عشان بنام في هيك
ّ
ّ
سجن؟؟ أو ألنه مش عارف كيف يق�ضي وقته؟ أو مش ماسك املصاري بإيديه وبتسلى
وهو ّ
يعدها؟؟ • لكن الحاسدين كثار ..هون ،في بالدنا ،صار رئيس الدولة السابق،
ّ
ورئيس الحكومة السابق والحالي ،والوزرا السابقين والحاليين ،وأعضاء الكنيست
ّ
ّ
والحاليين ،وأصحاب الشركات الكبيرة ،والقائمة طويلة • كلهم صار بدهم
السابقين
سجن مثل الوليد بن طالل ..سجن خمس نجوم مع ّ
كل وسائل الراحة واالستجمام
واالستمتاع • لكن يا حسرة ..غرف السجن اللي هون في هاي البالد ما بتوسع ّ
كل
ّ
والتحرشات •
املجرمين والعالقين بتهم الفساد ،والسرقات واملؤامرات ،والرشوات
ّ
ال السجون بتوسع ..وال غرف التحقيقات بتوسع ..وال املعتقالت بتوسع ..كلهم بدهم
ّ
يعلقوا ويدخلوا السجن ..من ّ
أقل موظف ألعلى موظف • وبلشنا نشوف املؤامرات
ّ
ّ ّ
ّ
والدسائس وردود الفعل على املحققين والنيابة حتى يوقعوهم ويغطوا على جرائمهم
ّ
املحققين هم ّ
متهمين ..عشان ما يكشفوا نتائج التحقيق
• وانفضح الطابق ..وصار
ّ
وتنفضح القضايا • باآلخر كلهم رايحين يذوقوا يخنة الفاصوليا يوم الجمعة في
السجن..
أبو إلياس

ماركة التجميل الرائدة  M∙A∙Cتعرض تشكيلة من رزم
احمر الشفاه M∙A∙C Lip Duos

مع اقرتاب عيد العشاق ،اطلقت ماركة التجميل الرائدة رزمة جديدة من احمر الشفاه وتقدم لكم
الوان احمر الشفاه املحبوبة واملفضلة  ،مع اقالم تحديد للشفاه مالمئة وبحجم طبيعي وبسعر
خاص 139 :شيكل بدال من  183شيكل ،متوفرة بالحوانيت واملوقع بدء من  11.2.18بـ  4الوان
Lipstick Whirl / Lip pencil Whirl
Lipstick Velvet Teddy / Lip pencil Boldy Bare
Lipstick Ruby Woo / Lip pencil Ruby Woo
Lipstick Diva / Lip pencil Burgundy
باالضافة اىل رزم احمر الشفاه اطلقت املاركة طقم عطر من سلسلة  Shadescentsبعبوة خاصة
لعيد العشاق وبإصدار محدود ،كل رزمة تحتوي عىل احمر شفاه ،عطر مستوحى من لون احمر
الشفاه وعطر بحجم خاص للسفر وذلك يف رزمة مميزة وخاصة.
CRÈME D’NUDE :يطفو بنعومة حبيبات الحرير ،لون البيج الغامق ،للـ Velvet Teddy
يتحول اىل غيمة مثالية من العسل الربي وعبري املسك
 : CANDY YUM-YUMاللون الزهري الجريء من  CANDY YUM-YUMيدمج بني خيال
النيون والتطور الحيوي للفاكهة االستوائية وحلوى غزل البنات.
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اجلوالن – حملة عا ّمة

ميتدّ اجلوالن من شمال نهر اليرموك حتّى
جبل الشيخ ،ليحدّ ه في الغرب وادي األردنّ .
مساحة اجلوالن قرابة  1800كم مر ّبع ،منها
قرابة  1200كم مر ّبع داخل احلدود اإلسرائيلية.
هضبة اجلوالن غن ّية باألنهر والوديان التي
ّ
تغذي بحيرة طبر ّية مبا يقارب ثلث مياهها.
كما أنّ هضبة اجلوالن غن ّية باملواقع األثرية
ابتداء من العصور احلجرية وانتهاء بالفترات
اإلسالمية.
صخور البازلت التي مت ّيز اجلوالن مصدرها
البراكني ويعود تاريخها إلى قرابة  3.5مليون
تكون قبل بضعة آالف من السنني،
عامّ ،إل أنّ البعض منها ّ
تكون قبل ماليني
وهي تُعتبر «حديثة» نسبة إلى البازلت الذي ّ
السنني .خالل املقاالت القادمة سأعرض حملة موجزة عن بعض
املواقع املر َكزية في هضبة اجلوالن ،بدايتها حملة عا ّمة موجزة في
هذا العدد.
املصادر التاريخية
جزءا من اجلوالن (جنوب اجلوالن) قد
الباحثني
رجح بعض
أنّ
ُي ّ
ً
ُذكر أ ّول م ّرة في الكتابات املعروفة باسم «رسائل العمارنة»
(رسائل كتبها ملوك كنعان ُ
وأرسلت إلى فرعون مصر خالل القرن
الرابع عشر ق.م ،.إ ّبان فترة حكم ثالثة ملوك :أمنحوتب الثالث
 1379-1417ق.م ،.أخناتون  1350-1367ق.م ،.وتوت عنخ
آمون  1323-1332ق.مُ ..عثر على الرسائل في العمارنة في
مصر الوسطى وتُعتبر أحد املصادر الها ّمة لدراسة املدن الكنعانية
خالل تلك الفترة) .على سبيل املثال تُذكر مدينة «»Hayyonu
التي نسبها الباحث وليم فوكسويل أولبرايت إلى «العيون»
املوجودة في جنوب اجلوالن .كما ُذكرت في تلك الرسائل «»،
يرجح الباحثون أ ّنها «عنب الناب» في جنوب اجلوالن،
والتي ّ
ً
أيضا.
أ ّما االسم «اجلوالن» فيرد ذكره أ ّول م ّرة في التوراة – سفر
التثنية ،حيث نعلم آنذاك بوجود مدينة اسمها اجلوالن لربّ ا نسبة
إليها ُس ّميت الهضبة بهذا االسم .الح ًقا ،خالل الفترة الرومانية
والبيزنطية ،فاملصادر التاريخية قليلة نسب ًّيا ،حيث ُيذكر في
املصادر البعض من مدن هضبة اجلوالن ،فقط ،مثل «هيبوس»
(سوسيتا) ،البانياس ،وكورسي.
األبحاث األثرية ونتائجها
تعود بداية األبحاث في اجلوالن إلى القرن التاسع عشر ،حيث
جتولو في هضبة اجلوالن،
كان لورنس أوليفنت بني أوائل من ّ
ود ّون العديد من املواقع األثرية التي شاهدها (.)1886-1879
موس ًعا
بني األعوام  ،1886-1883أجرى الباحث شومخر ً
مسحا ّ
شمل املعلومات اجليولوجية واألثرية في اجلوالن ،حيث وصف
في كتابه «اجلوالن» العديد من املواقع التي زارها ورسم خرائط
البقايا التي وجدها ،وال يزال كتابه حتّى أ ّيامنا هذه ركنًا أساس ًّيا
في دراسة اجلوالن.
حفر ّيات ودراسات أثرية ُأجريت خالل فترة االنتداب الفرنسي،
والح ًقا خالل الفترة التي كان اجلوالن فيها حتت احلكم السوري،
حيث ّ
مت التنقيب عن مواقع مثل :بانياس ،خسفني ،فيق،
وغيرها .والح ًقا ،بعد حرب األ ّيام الستّةُ ،أجري مسح أثري
( – 1968-1967الباحثة كلير أبشطني) خالله ّ
مت العثور على
العديد من مواقع العصر احلجري القدمي واألخير ،إلى جانب
مواقع تاريخها الفترات الكنعانية والعصر احلديدي .كما أجرى
مسحا أثر ًّيا خالل األعوام  1972-1968في
الباحث «أورمان»
ً
املهجرة ،خالله ّ
مت العثور على العديد من املواقع التي تعود
القرى ّ
إلى الفترة الرومانية والبيزنطية.
ال تزال احلفر ّيات األثرية في اجلوالن مستم ّرة حتّى أ ّيامنا هذه،
ومن بينها حفر ّيات إنقاذ في مواقع معدّ ة للتطوير والبناء والقليل
منها حفر ّيات علمية بحتة .وقد أبرزت تلك األبحاث مواقع ها ّمة
تعود إلى عصور مختلفة نذكر منها :في وسط اجلوالن وجنوبه –
«رسم خربوش»« ،املجامع»« ،سير اخلرفان»« ،تل السلوقية»،

«رسم الكبش»« ،عني احلريري»ّ ،
«شلالت الداليات»؛ جميعها
من العصر احلجري .أ ّما بالنسبة إلى الفترة الكنعانية فنجد في
وسط اجلوالن وجنوبه مواقع منها« :رجم الهري»« ،الالوية»
القريب من بحيرة طبر ّية« ،تل القاضي»« ،وادي الرقاد» .وأ ّما
بالنسبة إلى الفترة الرومانية والبيزنطية فنجد املواقع« :فيق»،
«احلمة»« ،قلعة احلصن»
«خسفني»« ،الكرسي»« ،قصرين»،
ّ
الواقعة إلى الغرب من مدينة «فيق» وغيرها .وسوف أوافيكم في

التقارير القريبة بلمحة عن أبرز تلك املواقع.

الجم عة  2شباط 2018
ُ

مها قندس علي
052-8980085

املطران
حجار

جديد

بينتهاوس ممييز  ،مطل جميل للبحر والجبل
 5غرف 120 ،متر 3 ،شرفات
موقف ومخزن طابو

جديد

רמת הנשיא
 4غرف ،مرممه بذوق ،طابق
عالي ،مطله للجبل .شرفه مخزن
وموقف سياره

בן יהודה

جديد

 3.5غرف 75 ،م
طابق اول ،ببناية حجر  +شرفة

وادي
الجمال

الكرمل
الفرنسي
בית לחם

شقه  5غرف 120 ،م
شرفة مطلة للبحر
موقف ومخزن بالطابو

دار  3غرف 84 ،متر ،طابق اول ،مطله
للوادي والبحر ،رخصه لبناء شرفه

الكرمل
الغربي

الكرمل
الغربي
דרך הים רחוב התמר
شقة من طابقين 4 ،غرف120 ،
متر ،الطابق الثالث ،مخزن وموقف
طابو ،امكانية الضافة شرفة

بسعر ممتاز ₪1,290,000

רחוב קדימה,
 3.5غرف ،طابق 86، 1متر ،مرممة
بالكامل التسليم فوري

ברכה
חבס

פועה

بالقرب من مستشفى روتشيلد 4 ،غرف 100م ،طابق

(طابو)  3.5غرف ،طابق  ،3بوضع جيد

 ،2مرتبة مع منظر للبحر₪1,185,000 ،

ل

اليجار

الكبابري
شارع مور
 4غرف ،شرفة ،موقف سيارة .مصعد ،مطلة للبحر
₪ 3,800

פנטהאוס

املطران حجار
.5غ 130م  +شرفة وسطح 30م  +مخزن وموقفين
للسيارات .منظر رائع للميناء

حان وقت املغامرة
ألعاب أدڤينترش تايم  -األن يف
ماكدونالدز!

حان وقت املغامرة مع فني وجايك! ألعاب املسلسل «وقت
املغامرة» أدڤينترش تايم اآلن مع وجبات االوالد يف ماكدونالدز!
تتضمن املجموعة  10ألعاب مسلية بتصميم مميز.
اجمعوا سلسة األلعاب الجديدة ومتتعوا من وجبات هايب ميل
لألوالد
/https://www.mcdonalds.co.il/arأوالد/ألعاب_الشهر
بإمكانكم مشاهدة جميع األلعاب عىل موقع االنرتنت باللغة
العربية
األلعاب متواجدة يف جميع فروع ماكدونالدز حتى نفاد
املخزون.

					
			

كالليت تطلق ميزة جديدة لزبائنها،
تهدف لتسهيل إجراء فحوصات الدم
املخربية يف كل مكان

 Crazy lineبأسعار خاصة عىل مجموعة
من أزياء ربيع-صيف 2018
خرجت شبكة األزياء النسائية  crazy lineبحملة أسعار خاصة
عىل مجموعة من قطع األزياء الجديدة لربيع-صيف  2018التي
متنح املرأة مظهرا انيقا وعرصيا ليربز جاملها.
من بني القطع ميكن الحصول عىل جاكيت اليجانت باللون
االسود فقط ب  319.90شيكل او اختيار كارديجان مع
مطبوعات باللون االزرق العرصي مالمئة أليام الطقس البارد
فقط بـ شيكل 199.90او اختيار فستان من قامش الجينس
مع سحابات فقط بـ  229.90شيكل .أما لساعات النهار ميكن
اختيار بلوزة من الصوف الناعم مع مطبوعات مميزة فقط بـ
 219.90شيكل او اختيار بلوزة مخططة مع تطريز مميز فقط
بـ  199.90شيكل .
تتميز أزياء ربيع-صيف  2018بتشكيلة غنية ومذهلة ذات امناط
مختلفة من وحي قصص
ورموز من املايض.
من بني القطع التي سرتافق
مجموعة ربيع-صيف2018
يف  crazy lineميكن ايجاد
تشكيلة متنوعة من االلوان
القوية ,واالنسجة البارزة
,الفساتني  ,التنانري والبناطيل
جانب اإلكسسوارات
اىل
الفريدة التي تالئم كل
مجموعة.
تشكيلة ازياء ربيع-صيف
 2018متوفرة يف جميع
فروع شبكة "”crazy line

للبيع

لإليجار
شاي عجنون
 3غ طابق 2

شارع بيشوف حجار
بنتهاوس
 5غرف،بوضع جيد
כרמל מערבי
160م مدخل منفرد 6 ،غرف
 +حديقة
 +موقف خاص  ،ومنظر
للبحر

ومنظر للبحر
הציונות
 3غرف ،شرفتان مغلقتان،
طابق  3مؤثثة بالكامل،
منظر للبحر
وادي النسناس

الحي األلماني
(مالئمة للمستثمرين)
 3غ ،طابق  ،3مؤجرة
شارع عباس
3.5غرف طابق  1منظر
خالب للبحر
(امكانية اضافة بناء)
شاع النبي
2.5غرف +مصعد

فرصة ال تعوض

للبيع

مصلحة  100م
طابق ارضي
יצחק שדה

פועה

 2غرف  ،طابق 4
شارع عباس
 3غرف  +منظر للبحر

طابو 3 ،غرف ،طابق أول
منظر خالب للبحر ..مؤجرة،
مالءمة للمستثمرين

חנייה בשפע

חניה בשפע

كرمل فرنسي
 ٣غرف طابق اول
بحاجه لترميم

קוטג 5.5 ,غرف واسعة،
156م + ,شرفة
موقف خاص
منظر خالب

بمنطقة الكرمل
 4غ طابق اول مرممة
بالكامل  +شرفة

موقف خاص،منظر للبحر

يف البالد مبا فيها الفروع املوجودة بالوسط العريب وعرب موقع
االنرتنت الخاص بالشبكة ./https://www.crazyline.com

للبيع
נצרת עילית

شارع النبي
2غرف طابق ارضي تصلح

₪ 780،000

لعيادة/عيادة اسنان/مكتب

لاليجار
مبنطقة عباس طابق  2غرفتني+صالون+مطبخ
+حاممات+رشفة(مع اثاث كامل)مطلة للبحر

050-5246478

للتفاصيل:

لاليجار
أطلقت كالليت – مجموعة الخدمات الصحية األكرب يف البالد،
يف األيام األخرية ميزة جديدة لزبائنها الكرام «فحوصات
دم يف كل مكان» ،حيث يتمكنون من حجز األدوار إلجراء
فحوصات الدم املخربية يف كل عيادة قريبة من مكان
تواجدهم .تتميز هذه الخدمة الفريدة بتسهيل إجراء فحوصات
الدم لألشخاص اللذين يتواجدون بعيداً عن عيادة كالليت
التابعني لها ،فمن اليوم ميكن لألشخاص املتواجدين بعيداُ عن
أماكن سكناهم وعن عيادة كالليت التابعني لها ،بحجز دور
إلجراء فحص الدم املخربي يف أي عيادة تابعة لشبكة كالليت
يف املنطقة املتواجدين فيها.
باإلضافة إىل ذلك ،يهدف إطالق هذه امليزة الحفاظ عىل صحة
زبائن كالليت ،والتمكن من إجراء فحوصات الدم الالزمة دون
أي تأخري زمني .وباإلمكان حجز األدوار للفحوصات عرب
الهاتف الخليوي أو الحاسوب أو عرب طبيق كالليت.
يف الحديث مع السيد محمد فريج بدوي ،مدير التسويق
للوسط العريب يف كالليت « :نسعى دوماً يف كالليت لتطوير
خدماننا الصحية لجميع زبائننا يف جميع املناطق ،بهدف
التسهيل عليهم الوصول لعياداتنا وتلقي العالج املطلوب.
تتكيف هذه امليزة الجديدة مع حياتنا اليومية التي غالباً ما
يكون تواجدنا بعيداً عن أماكن سكننا بهدف العمل والتعليم،
مام يص ّعب علينا أحياناً متابعتنا لحالتنا الصحية وإجراء
الفحوصات الطبية الالزمة ،فمن اليوم باإلمكان إجراء
فحوصات الدم املخربية يف جميع عيادات كالليت دون أي
عائق».
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شارع املتنبي
 2.5غرف مع ساحة

للتفاصيل:

ב

لاليجار

للتفاصيل054-6345537 :
لاليجار
الدخول
دار بالكبابري
شقة  ٤غرف مرممة
مطلة عىل البحر
تشمل رشفة ومكيف
كالجديدة

فوري

עדיות
בל

وادي جمال

בית לחם

بنتهاوس 120م 80 +م
فة مع منظر خب للبحر+
موقف خاص +مخزن

0526772799

بصالون بول مارينا-شارع ستيال
ماريس-غرفة تصلح لبناء اضافر/
بديكور /مكياج

للبيع

בב
לעדיות

دار  75م  3غرف
طابق 2
 +منظر خب.

دار جديدة
من مقاول   وادي جمال

ב

עדיות
בל

עין הים

دار جديدة 5 ،غرف موقف
 +مخزن  +منظر خب.
ב

עדיות
בל

2,200,000

₪

شارع عباس

אולמי תפארת100 ,م،
שמורה מאוד

1,140,000

₪

ב

חטיבת כרמלי
 5دقائق من التخنيون
طابق  3 ،2غرف ،فة
منظر لخليج حيفا+
مصعد ،مؤثثة بالكامل
موقف للسيارة بوفرة
الدخول فوري

2800

120م  +فتان 20م  +موقف خاص ومنظر خب
₪ 1,700,000
استم بــ .10/2018
עדיות
בל

ليجار

₪

רח׳ שפירא
90م ،فتان

2500

اخة
بقيت دار 

وادي جمال موع תמא 38
بناء جديد  -دور واسعة  +موقف خاص
للسيارة  +فة مطلة للبحر /منظر خب،
كاما 
وانكوم  +مصعد  -بكل
مدخل مع 
طابق شقتان فقط -بقيت داران!

1,600,000

₪

₪

שד' רוטשילד
طابق  3 ،4غرف،
منظر خب للطبيعة+
موقف للسيارة بوفرة
الدخول شهر 3

2500

₪

רח׳ בן גוריון
غرف ليجار للطب
وللطالبات

شارع عصفور

120م ،ساحة  260م
تصلح كمصلحة ايضا

للتفاصيل050-5647741 :
الجم عة  2شباط 2018
ُ

רמת הנשיא

ﺑﻨﺎء ﺟﺪﻳﺪ..
 127م  5 ،ﻏﺮف 3 ،ﺣﺎﻤﻣﺎت،
ﴍﻓﺔ ﻛﺒﺮﻴة ﺗﻄﻞ ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺮ،
ﻣﻮﻗﻒ ﺧﺎص ﻣﺴﻘﻮف ﻟﺴﻴﺎرﺗﻦﻴ
اﻧﱰﻛﻮم ،ﻟﻮﻲﺑ ﻓﺨﻢ

ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺷﺎرع اﻧﺎﻟﭭﻴﺘﺶ زاوﻳﺔ ﻟﻮﺣﻤﻲ
ﻫﺠﻴﺘﺆوت

ﺷﺪروت ﻫﺘﺴﻴﻮﻧﻮت

 5ﻏﺮف ﻃﺎﺑﻖ  120 ،1م،
ﻣﺮﻣﻤﺔ ،ﻣﻮﻗﻒ ﺧﺎص

 ٣ﻏﺮف ﻗﺒﻮ )ﺗﺤﺖ اﻻرض(  78 ،1م،
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﱰﻣﻴﻢ

وادي اﻟﻨﺴﻨﺎس

ﻋﻘﺎر ﺗﺤﺎري  +ﻣﻜﺎﺗﺐ
300م ،ﻃﺎﺑﻘﺎن
ﺳﻄﺢ ﻃﺎﺑﻮ ﻣﻊ ﻧﺴﺐ ﻋﺎﻤر

ﻓﻴﻼ ﻣﻨﻔﺮدة وراﻗﻴﺔ 4 ،ﻃﺒﻘﺎت )מפלסים( واﺳﻌﺔ،
 10ﻏﺮف 6 ،ﺣﺎﻤﻣﺎت ،ﴍﻓﺎت ،ﺣﺪﻳﻘﺔ واﺳﻌﺔ ﺣﻮل
اﻟﻔﻴﻼ ،ﺑﺮﻛﺔ ﺳﺒﺎﺣﺔ ،ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺰﻲﺋ ﻟﻠﺒﺤﺮ

ﻃﺎﺑﻖ ارﴈ 6 ،درﺟﺎت 145 ،م5 ,
ﻏﺮف 2 ،ﺣﺎﻤﻣﺎت  +ﴍﻗﺔ  +ﻣﻮﻗﻒ
ﺧﺎص 2 ،ﻣﺨﺎزن

ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻓﻴﻼ ﻣﻨﻔﺮدة 330م ﻣﺒﻨﻲ ارض 760م

ﻃﺎﺑﻘﻦﻴ ﻣﻮﻗﻒ ﺧﺎص ﻟﺴﻴﺎرﺗﻦﻴ ﻣﻊ ﺳﻘﻒ
ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﴬاء ﺣﻮاﱄ اﻟﻔﻴﻼ

ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﺷﺎرع ﻫﺸﺎﻟﻮم

בית לחם

اﳌﺘﻨﺒﻲ
ﺑﻨﺘﻬﺎوس 260 ،م 6 ،ﻏﺮف،
ﴍﻓﺔ 75م  ,ﻣﻮﻗﻒ +
ﺳﻄﺢ ﻣﻊ ﻧﺴﺐ ﺑﻨﺎء

 80م ,ﻣﺒﻨﻲ ﺣﺠﺮ  3.5ﻏﺮف
ﴍﻓﺔ  36م ,ﺑﻼط ﻣﺮﺳﻮم ،ﺳﻘﻒ
ﻋﺎﱄ ،ﻋﺮف ﻛﺒﺮﻴة

 4.5ﻏﺮف  110م ،ﻃﺎﺑﻖ 2
ﻣﺮﻣﻤﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻠﺒﺤﺮ

ﻟﻺﻳﺠﺎر

ﻟﻺﻳﺠﺎر

ﻟﻺﻳﺠﺎر

ﺷﺎرع ﻫﺤﺸﺎﻤل

ﺟﺎدة ﺑﻦ ﻏﻮرﻳﻮن
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻸﻳﺠﺎر
ﻣﻮﻗﻊ رﺋﻴﴘ واﺟﻬﺔ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻣﻊ
ﴍﻓﺔ 125م اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻻول

ﺷﺎرع ﻫﻌﺘﺴﻤﺆوت
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﺟﻮن 170 ،م .ﻃﺎﺑﻖ ارﴈ ،واﺟﻬﺘﺎن
ﻋﲆ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﴘ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻔﻮري

 3ﻏﺮف ،ﻃﺎﺑﻖ 4
ﻣﺆﺛﺜﺔ

₪ 1800

-ﻟﻠﺠﺪﻳﻦﻴ ﻓﻘﻂ-ﺑﺎﻟﻜﺮﻣﻞ )יפה נוף(

اﻟﻜﺮﻣﻞ اﻟﻐﺮﻲﺑ دﻳﺮخ ﻫﻴﺎم

ﻣﻨﻄﻘﺔ دﻳﻨﻴﺎ

ﻋﺒﺎس
دار اﺳﺘﻮدﻳﻮ 36 ،م،
ﻣﺮﻣﻤﺔ  ,ﻣﺆﺟﺮة

ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﺣارع "اﺖاد ﻊﺳام"  ،10ﺖﻐفا | تﻀ | 04-8333603 :ﻇﺼال052-8260007 :
برﻏﺛ ا�لﺿﺎروﻇﻎ f d.r.realestate | dr2008r@gmail.com

تبحثون عن هدية مميزة للـ ?Valentine’s Day
كلينك تعرض رزمتني من احمر الشفاه حرصيتني
لعيد الحب!

نجمة داوود الحمراء وابوت يف البالد تتعاونان مع العب كرة
القدم كريستيانو رونالدو
من أجل رفع مستوى الوعي حول أهمية التربّع بالدم

مبناسبة عيد الحب ،اطلقت ماركة العناية والتجميل كلينك ،رزمتني من احمر
الشفاه بالوان غنية عرصية وحيوية!
الرزمة االوىل 6 :اقالم احمر شفاه  POPبحجم خاص:
رزمة حرصية وخاصة مع الوان عرصية وغنية ترتك الشفاه ناعمة ومغرية
الرزمة تشمل:
احمر شفاه  Pop Lip Colour + Primerتشمل لون وبرامير مبني ،الذي يحافظ
عىل الشفاه ويحميها عىل مدار اليوم .مينح تغطية كاملة للشفاه ويخلق مظهر
شفاه مليئة وناعمة أكرث.
احمر شفاه  Pop Matteبرتكيبة كرميية ناعمة ،تنزلق دون جهد عن الشفاه
ومتنحها غطا ًء مريحاً .احمر الشفاه مينح الشفاه مظهر ماط متجدد ويحتضن
الشفاه بلون غني باالصباغ التي تدوم كل اليوم.
احمر شفاه  Pop Lip Glazeبرتكيبة غنية وناعمة بنفس الوقت تشمل الربامير
املدمج الذي ينزلق دون اي جهد ومينحهم مظهر ماط يدون وبنفس الوقت مينح
الشفاه رطوبة فورا ولفرتة طويلة.
االلوان:
 2احمر شفاه  Pop Lip Colour + Primerبالوان  Berry Pop :و Nude pop
 2احمر شفاه  Pop Lip Glazeبالوان Bubblegum Pop :و Fireball Pop
 2احمر شفاه  Pop Matteبالوان  Rose pop :و Graffiti Pop

العب كرة القدم القدير ،كريستيانو رونالدو ،وهو متربّع دائم بالدم ،يدعو الجمهور لالنضامم إىل
ربع يف
ربع بالدم التي ستُجرى يف عرشات نقاط الت ّ
مبادرة الـ  ،Be The 1ضمن الحملة االعالنية للت ّ
البالد يف األسابيع القريبة القادمة

متوفرة يف حوانيت كلينك يف كانيون هزهاف
ريشون لتسيون ،وكامني غاندي  TLVفاشن
مول ويف موقع كلينك اونالين
www.clinique.co.il

التربّع بالدم رضوري إلنقاذ الحياة إال أن الكثريين منا ال يعريون هذا األمر اهتام ًما حتى اللحظة التي
تصبح بها الحاجة مصريية لهم أو ألقاربهم .القالئل يعرفون أنه تجرى سنويًا يف أرجاء العامل 234
مليون عملية جراحية مهمة ،والتي يف الكثري منها يتطلب منح نقل دم للمريض .عمل ًيا 1 ،من بني
ربع بالدم إلنقاذ حياتهم.
 7أشخاص ممن يبيتون يف املستشفى بحاجة إىل ت ّ
بينام يتم سنويًا جمع  108مليون تربّع يف أرجاء البالد ،فقط نسبة قليلة من  7مليار شخص ممن
هم مالمئون ومؤهلون للتربع بالدم يف أرجاء العامل يقومون ً
فعل بهذا .بالنسبة ملن يتطلب منهم
الحصول عىل نقل دم ،فان الحاجة أكرب أكرث ألن للدم فرتة صالحية قصرية .فقط من خالل عدد
ثابت ودائم من املتربعني ،ممن ال يحصلون عىل مكافأة مالية ،سيكون من املمكن ضامن تزويد
ٍ
كاف ودائم من الدم.
لهذا السبب تج ّند العب كرة القدم من فريق ريال مدريد ،كريستيانو رونالدو ،لحملة نجمة داوود
الحمراء ،منظمة اإلنقاذ الوطنية يف البالد ورشكة ابوت يف البالد لهدف مشرتك وهو رفع وزيادة
االنتباه للموضوع وتشجيع الشباب عىل االنضامم إىل مجمع املتربعني بالدم.
«بإمكاننا إحداث تغيري إذا تربّعنا بالدم .كل تربع بالدم قد يفيد حتى  3أشخاص يف حاالت الطوارئ
وكذلك يف العالجات طويلة األمد »،قال كريستيانو رونالدو ،مهاجم فريق ريال مدريد ورئيس
منتخب كرة القدم الوطني للربتغال« .لذا أنا متحمس من التعاون مع حملة ابوت ونجمة داوود
جع الناس يف ارجاء العامل عىل ان
الحمراء والتي ستزيد الوعي حول أهمية التربع بالدم وتش ّ
يصبحوا متربعني بالدم عىل مدار حياتهم ويساعدوا يف انقاذ األرواح».
رونالدو ،وكونه من كبار العبي كرة القدم يف العامل ،يعمل كسفري عاملي ملبادرة الـ ،Be The 1TM
والتي تدار يف أرجاء العامل إلثارة االلهام عند الكثريين ليك يصبحوا متربعني دامئني بالدم ،وينقذوا
األرواح.

رزمة تحتوي عىل  2احمر شفاه  POPبحجم خاص:
احمر شفاه يحتوي عىل لون وبرامير مدمج يهتم بالحفاظ عىل الشفاه
وحاميتها عىل مدار اليوم .يحتوي احمر الشفاه عىل زبدة الشيا ونبتة
املورومورو املدمجة بخليط بوليمر مرن ملنح الرطوبة للشفاه.
لون احمر الشفاه يبقى غني بالحياة وحيوي عىل مدار اليوم ،مينح الشفاه
تغطية كاملة ومينح الشفاه مظهراً ناعامً وكامالً
متوفر بلون الـ  Cherry popو الـ Plum Pop
متوفرة يف حوانيت كلينك يف كانيون هزهاف ريشون لتسيون ،وكانيون
غاندي  TLVفاشن مول ويف موقع كلينك اونالين
www.clinique.co.il

باالضافة اىل ذلك ،عند رشاء منتج من منتجات التجميل من كيلينك يف واحدة
من شبكات الفارم ،ابريل ،همشبري لترسخان ميكن الحصول عىل الرزمة بقيمة
 39شيكل فقط.
الحملة سارية املفعول من تاريخ  11.2.2018حتى تاريخ 17.2.2018
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كمتربع دائم بالدم ،منذ جيل  ،24يدرك رونالدو أهمية التربع بالدم .أول مرة تربع بها بالدم كانت
عندما مرض ابن صديق له يف الفريق وطُلب منه التربع .ومنذ ذلك الحني وهو مستمر بالتربع بالدم
بشكل دائم ويتج ّنب القيام بأنشطة والتي قد متنعه من التربع بالدم ولو حتى بشكل مؤقت.
ضمن التعاون املشرتك سيدمج قطاع خدمات الدم يف نجمة داوود الحمراء صورة رونالدو يف
مختلف اإلعالنات من اجل لفت أنظار الجمهور للموضوع ،سيقيم تربعات بالدم يف  43نقطة
مختلفة يف أرجاء البالد ويف بنك الدم الرئييس يف تل هشومري ،سيمرر عرشات املختصني بأخذ
تربعات الدم ومندوبو نجمة داوود الحمراء للجمهور محارضات ،بلغات مختلفة ،حول أهمية
التربعات بالدم وسيتم الرتويج للحملة االعالنية يف وسائل التواصل االجتامعي.
املبادرة للحملة االعالنية هي الرشكة العاملية ابوت ،والرائدة يف مجال األمراض املع ِدية وتشخيصها،
والتي تستخدم أجهزة التشخيص الخاصة بها ملسح أكرث من  50%من تزويد الدم العاملي .يف اعقاب
االختيار الدقيق للمتربعني وفحصهم ،يحصل سنويًا ماليني األشخاص عىل نقل دم بشكل آمن .عرب
برنامج املراقبة العاملي ( )Global Surveillance Programمن ابوت ،فان الرشكة تعمل للمحافظة
عىل تزويد الدم اآلمن بينام تقوم باكتشاف فريوسات وأمراض جديدة ،باإلضافة إىل اكتشاف أنواع
جديدة من االيدز ومجال الريقان من نوع  Bو  Cبهدف التحقق من اكتشاف هذه الفريوسات خالل
عملية تصفية فحوصات الدم.
باعتبارها مز ّودة الدم الكربى يف البالد والتي تز ّود الدم للمواطنني ،تنظر منظمة نجمة داوود
الحمراء بأهمية بالغة من اجل الهدف املشرتك لرفع الوعي ألهمية التربع بالدم ،وتشكر رشكة ابوت
والالعب القدير عىل نشاطهم لزيادة عدد املتربعني بالدم يف البالد ويف العامل.
مدير عام نجمة داوود الحمراء ،اييل بني« :تج ّند كريستيانو رونالدو ،أحد كبار العبي كرة القدم يف
العامل ،من اجل رفع مستوى الوعي ألهمية التربع بالدم تؤكّد عىل طابعه اإلنساين ،العطف الذي
يتمتع به واهتاممه الصادق باآلخرين.
خدمات الدم التابعة لنجمة داوود الحمراء ،مثل كريستيانو رونالدو ،تدل عىل الجودة ،السعي
لتحقيق إنجازات ومهنية بدون مساومة .نعمل يف السنوات األخرية بشكل مكثف عىل زيادة حجم
التربعات بالدم ،مبا يف ذلك إيجاد طرق عرصية وحديثة تتيح الحصول عىل تربّع من رشائح سكانية
ربع.
ُمنعت سابقًا من الت ّ
أنضم إىل نداء رونالدو وأدعو كل واحد وواحدة منكم لتكونوا رقم  ،1ان تبادروا وتشاركوا يف إنقاذ
األرواح .انضموا إلينا وتعالوا لتصبحوا متربعي دم دامئني يف نجمة داوود الحمراء».
ملعلومات إضافيةwww.bethe1donor.com :
مركز نجمة داوود الحمراء 03-5300400 -
صفحة الفيسبوك الخاصة بالحملة االعالنية.https://www.facebook.com/bethe1donor :
صفحة الفيسبوك الرسمية لنجمة داوود الحمراء/https://www.facebook.com/mdaisrael :

تدابري السالمة العامة التي يجب عىل االهل اتباعها
عند والدة طفل جديد
مع والدة طفل جديد للعائلة يدرك االهل ان حياة هذا الطفل باتت مبسؤوليتهام،
ومن هذا املنطلق تقدم مؤسسة
"بطريم" ألمان األوالد توصيات
يجب عىل كل ام وأب معرفتها
وتنفيذها منذ لحظة قدوم طفل
جديد إىل البيت والتي من شأنها
منع حوادث االطفال غري املتعمدة
والتي قد تودي بحياة االطفال يف
كثري من االحيان او تسبب االصابة يف احيان اخرى .
 .1إجالس الطفل تثبيته وربطه يف مقعد او سلة االمان منذ السفرة االوىل
ان رحلة الطفل االوىل يف السيارة تكون لحظة خروجه من املستشفى اىل
البيت ،لذا من املهم ان نوفر له بيئة آمنة من خالل اعتامد عادات وسلوكيات
امنة ،لنقوم بإحضار سلة أو مقعد االمان اىل املستشفى وربط حزام االمان
له يف طريق العودة إىل البيت اذ ان هذا الكريس من شأنه ان ينقذ الطفل يف
حالة وقوع حادث او تصادم شديد.
وينص القانون انه يتوجب عىل الرضع واألطفال الجلوس يف مقعد االمان
املالئم لهم حتى سن الثامنة .كام وتشدد مؤسسة "بطريم" عىل رضورة
إجالس طفل حتى جيل سنتني عىل األقل ،يف مقعده وبعكس حركة السري،
حيث تقع عىل االهل مسؤولية التأكد من ان الطفل جالس ومربوط يف مقعد
االمان ،عىل ان يكون املقعد مربوط بكريس السيارة الخلفي .يجب االنتباه
اىل تجنب وضع مقعد االمان مقابل وسادة الهواء ،ومن املهم اتباع تعليامت
الرشكة املصنعة لكريس االمان .كام من املهم أثناء القيادة االمساك مبقود
السيارة وعدم تركه واالنتباه اىل الطريق حتى يف حالة بكاء الطفل خالل
السفر .لذا حاولوا قدر املستطاع التخطيط مسبقا ملا يلزمكم خالل السفر
يف املركبة من حاجات وكيفية وضعها يف السيارة ملنع انشغالكم بها .وعند
الحاجة اوقفوا السيارة مبكان آمن لالهتامم بطفلكم وتوفري الحاجات الالزمة
له.
 .2عربة االطفال منعا لسقوط الطفل
عند رشاء عربة لطفلك يجب التحقق من أنها مطابقة للمعايري ،عىل ان تكون
ثابتة وغري قابلة للطي عند فتحها ،إضافة لوجود فرامل للعجالت .فقط
شخص بالغ ال يقل عمره عن  12عاما ،ميكنه جر عربة بداخلها طفل ،كام
انه عىل االهل االهتامم دامئا بربط الطفل بالحزام وفقا لتعليامت الرشكة
املصنعة ،ففي حال انقالب العربة فان حزام االمان سيحميه من التعرض
لإلصابة  .كام من املهم السري مع عربة الطفل يف وسط الرصيف وليس يف
الجهة القريبة من الشارع ،كام ومن املهم االنتباه جيدا عند عبور الشارع او
عند صعود أو نزول الدرج مع عربة الطفل.
 .3يف حوض االستحامم
هنا يجب علينا ان نتيقن جيدا ان الطفل ميكن ان يغرق ايضا بعمق مياه تصل
لـ  10سم فقط (أقل من طول هاتف خليوي) .فذلك يحدث يف غضون ثواين
قليلة وبهدوء ،لذلك من املهم ان يتواجد الطفل قريبا منا واملحافظة عىل
تواصل مريئ معه وعدم تركه لوحده حتى ولو كان ذلك بهدف احضار منشفة.
الستحامم هادئ دون حوادث يفضل تحضري اغراض االستحامم مسبقا مثل
الصابون ،اإلسفنجة ،املنشفة ومالبس الطفل وغريها.
 .4ماء ساخن ليس بالرضورة محبذ
من االمور املهمة التي يجب االنتباه اليها هي درجة حرارة املاء عند االستحامم.
ان درجة الحرارة املوىص بها لالستحامم هي  37درجة مئوية ( مياه بدرجة
حرارة معتدلة) .من املهم فحص درجة حرارة املياه قبل ادخال الطفل عن طريق
غمر املرفق الستشعار درجة حرارة املياه  .ويف حال كانت الحنفية مفتوحة
خالل وجود الطفل يف الحوض ،يجب أن تلمسوا املياه قبل وضعها عىل جسم
الطفل ،اذ ان ثانية واحدة ملالمسة جسم الطفل ملياه ساخنة تصل درجتها 60
درجة مئوية كافية لتسبب له حروق شديدة.
 .5ليلة آمنة
اختيار رسير او مهد بحسب معايري السالمة املوىص بها فقط ،حيث من املهم
التأكد من أن املسافة بني قضبان الرسير ترتاوح ما بني  5.4و  5.6سم يك ال
يعلق راس الطفل بينها .كام من املهم التحقق من عدم وجود زوايا حادة ،أجزاء
تالفة ،مكسورة ،شقوق يف الخشب ،أو كتل غراء يف الرسير .أما املهد فهو
يناسب اطفال حتى جيل ثالثة أشهر فقط .كام يجب علينا عدم وضع الرفوف
الثقيلة والصور الزجاجية وما إىل ذلك فوق رسير الطفل ،ومن املستحسن
عدم استخدام وسادة أو بطانيات ثقيلة أو لينة جدا لطفل حتى جيل العام،
واالهتامم بتغطية الطفل حتى الصدر واخراج يديه من البطانية.
 .6طاولة تغيري مالبس وحفاضات الطفل
عند اختيار خزانة االدراج لتغيري الحفاضات يجب التأكد من انها متلك معايري
االمان من قبل معهد املواصفات اإلرسائيلية .باإلضافة إىل ذلك ،يجب التحقق
من ان األدراج (الجوارير) ال تخرج او تتحرك من تلقاء نفسها.
حتى عندما يبدو لكم ان الطفل ال يستطيع الحراك ،اال انه ومنذ اليوم األول
ميكنه أن يدفع نفسه ويتحرك ،لذلك مينع ترك الطفل لوحده عىل خزانة
تغيري الحفاضات واملالبس ولو للحظة واحدة .ويفضل تحضري جميع املعدات
الالزمة للطفل مسبقا من أجل تجنب االنشغال عنه او تركه لوحده ،ورغم ان
الخزانة تعترب مكان ممتاز للتخزين ،لكن من األفضل تغيري الحفاض ومالبس
الطفل عىل أسطح بديلة للخزانة توضع عىل األرض ،مام يعطي طفلك أقىص
قدر من الحامية ومنع سقوطه.
 .7كريس الطفل
طفلكم يجلس من تلقاء نفسه ،وقد بدء يف تناول الطعام الصلب ،وتريدون
انضاممه اىل طاولة األرسة .ان كريس الطعام للطفل هو منتج الذي تعترب
معايري السالمة له ذات اهمية قصوى ،لذا فإن املعايري اإلرسائيلية لكريس
الطفل هي معايري عالية وملزمة بحسب القانون .من املهم التشديد عىل ربط
الطفل يف كريس الطعام الن معظم اصابات األطفال من الكرايس العالية
سببها السقوط بسبب متايله عليها أو تأرجحه ،أو وقوفه عليها ،أو تسلقه
عىل ظهره مام يؤدي لسقوطه منها  .لذا فأن معظم حاالت وفاة االطفال
نتيجة االصابات املتعلقة بكريس الطعام تحدث بسبب عدم تأمني الطفل
وربطه بشكل صحيح مام يؤدي النزالقه اىل ما تحت صينية الكريس وبالتايل
اختناقه .
 .8السوائل الساخنة ؟ ابقاءها بعيدا
من املهم إبقاء الطفل بعيدا عن أواين الطهي ،وابعاده من املدافئ وأفران الطهي
أثناء إعداد الطعام .يجب االمتناع من حمل الرضيع عند رشب املرشوبات
الساخنة اذ ان حركة غري متوقعة منه ميكن أن تسبب له حروق شديدة.
للمزيد من املعلومات ميكن الدخول اىل موقع االنرتنت التابع ملؤسسة
"بطريم" المان األوالد او زيارة صفحة الفيسبوك ملؤسسة "بطريم" باللغة
العربية.
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ُ

عندما تلتقي الخبرة والمهنية

بأكبر شركة عقارات في البالد والعالم

تكون الخبرة مميزة
سلم بيتك للخبير

خليل حجو 0522840945
ُ
بعت من خاللها
خبرة  19سنة في مجال العقارات
مئات الشقق في كافة احياء المدينة
يشرفنا ان تكون من بين زبائننا

فالمهنية والخدمة المميزة شعارنا
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1
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في مكتبنا مئات

استشارة

بكل حارات

محام من داخل

الشقق للبيع
المدينة

استشارة

مجانية(اولية) مع

مجانية(اولية) مع

الشركة

الشركة

للبيع בורדיה
بنتهاوس  3طبقات مع
 4اتجاهات5.غ-250م

2

شرفتان كبيرتان،موقفان
للسيارات،مخزن،مدخل منفرد...
والسعر ممتاز
للبيع
بوادي الجمال دونم ارض مع
امكانية بناء  9شقق .الموقع ممتاز،
هادئ ومطل للبحر

4

استشارة

مجانية(اولية) مع
יועצת משכנתא من

מעצבת פנים من داخل

داخل الشركة

للبيع בלבונטין
شقة ارضية 4غ 105،م.2طابق
ارضي مع حديقة،
مدخل منفرد ،موقفان
للسيارات ،مخزنان
عمارة حجر مميزه.
لاليجار
ברמת הנשיא
شقة 5غ+شرفة
وموقفين للسيارات

للبيع
בדניה א'
قطعة أرض 840م 2لبناء
بيت منفرد او بيتين.

خليل ّ
حجوhajokhalil@hotmail.com 052-2840945 :

ري ماكس سيتي .شدروت هنسي  ،134حيفا 04-8103203 -

