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َ
ّ
حين كانت ِفلسطين محتلة!

مجتمع بمرتبة القرف!

ُ
َ
ّ
َ
بتصرفاتنا،
ونرتقي
نسمو بأخالقنا
* لن ْح ِسن التربية كي
ّ
منا يصلً ،
ّ
يوما ،إلى مرتبة الحيوانات
عل البعض
الحاصلة على مرتبة الشرف!*
مطانس (طوني) فرح
جاء في تعريف التربية ّأنها علم ،وظيفته البحث في أسس
ّ
البشرية وعواملها وأهدافها الكبرى ،حيث تشتمل
التنمية
ّ
ّ
ّ
التربية على تعليم وتعلم مهارات معينة جوهرية .وجاء في
َْ َ ْ َْ ًَ َ َ ً َ
ليمة :أ ْي [سهر
قاموس املعانيَ :س ِه َر على ترِبي ِة اب ِن ِه ترِبية س
َْ َ
ََ ْ
َْ
يم ِه َوتن ِشئ ِت ِه.
على] ته ِذ ِيب ِه وتع ِل ِ
ّ
واضح من التعريف أعاله أن التربية السليمة معدومة في
ّ
محط مهانة من ّ
ّ
جراء
العربي ،بعد أن أصبحنا
مجتمعنا
ّ
ّ
“تذيلنا أعلى” درجات االنحطاط واالنحدار والهمجية التي
ّ
ّ
ّ
يمكن الوصول إليها ،بعد أن كنا – منذ أمد بعيد – محط مباهاة بسمونا وأخالقنا
وتربيتنا.
ّ
ّ
ّ
ُ
طلقات نارية فتاكة ..سكاكين جزارمميتة ..عربدة ..بطش ..دهس ..ابتزاز ..اعتداء..
ثأر ..دماء ..قتل ..قتلى ..ضحايا ..جثث وجثث وجثث !..وهذا غيض من فيض
ّ
اللغة الوحيدة التي يفلح مجتمعنا في إتقانها ،بعد أن ّ
تربى
مفردات ومصطلحات
ّ
ّ
على التفنن في مهاراتها “الجوهرية”!
ّ
ّ
ّ
ّ
واألخالقية واألعراف
اإلنسانية
السماوية جميعها ،واملسلمات
لقد أوصت األديان
ّ
ّ
االجتماعية ،اآلباء واألمهات ،بتنشئة األبناء والبنات ورعايتهم رعاية شاملة ،تقوم
ّ
على الصالح وحسن التربية واحترام وتقبل اآلخرواملساواة .فواجب األهل ال يقتصر
على اإلنجاب فقط؛ فالحيوانات تلد كذلك!
ّ
مبنية على عقليةّ
حزبيةّ ،
طائفيةّ ،
ّ
ّ
تفضيلية،
ذكورية،
عندما تكون تربيتنا تربية
ّ
ّ
متحجرة ّ
صدئة ،أساسها إبداعات ّ
املحرمات واملحلالت في مجتمعنا،
رجعية وأفكار ِ
كل ساعة العشرات من أحداث العنف بدرجات متفاوتةُ ..
سنشهد ّ
ستقتل االبنة\
ّ
األخت\الزوجة\األم ً
حتما عندما نطالب البنت بخدمة أخيها وتلبية جميع طلباته؛
ّ
ألنه “رجل” ،عندما نطالبها بالعودة إلى املنزل في ساعات املغرب وال نسأل أخاها
ّ
ّ
عند دخوله البيت ً
الحب ونحلل ألخيها مجامعة جميع
فجرا ،عندما نحرمها من
ّ
ّ
نساء هذا الكون!! ُ
سيقتل شبابنا ً
حتما عندما يتباهى حتى “املثقفون” من بيننا
ّ
ويشجعون أطفالهم الذين لم َّ
ّ
يتعدوا الخامسة من أعمارهم بعد على ّ
حب التملك
والسيطرة وضرب ومعاداة ّ
بقية األطفال ،لهدف الحصول على مآربهم ّ
بأي ثمن
ّ
كان؛ عندما نرفع من شأن ديانة ونحقر ديانة أخرى؛ عندما نقف إلى جانب األخ
ّ
ظل ًما؛ عندما ّ
العم وإلى جانب ابن ّ
على ابن ّ
نربي على
العم على الغريب وإن كانوا
ّ
ّ
التسلط وفرض الرأي وتهميش اآلخر؛ عندما نسمح ّ
لكل فرد بيننا بسن قوانينه
ّ
الخاصة من دون ّ
محرمات وال ممنوعات؛ عندما ..وعندما ..وعندما!
نعم؛ طاملا َيربى أبناؤنا وبناتنا على مشاهد ّ
يومية من الثأر واالضطهاد والقتل
ّ
سنبقى أعداء أنفسنا ..فأين هي مسلمات التربية واألخالق والفكروالشرف والدين
التي كان ّ
يتغنى بها أجدادنا؟!
ّ
وكما سبق وذكرت ،لألسف ،في مقالة قديمة سابقة (دق َ
الم ّي وهي َم ّي) ،نحن
نفتقر إلى أدنى درجات األخالق ،ولم ُ
تع ْد لدينا ّ
محرمات وال ممنوعات؛ نقترف في
مما تقترفه الشرطة واالحتالل في ّ
ّ
حق أنفسنا جرائم أسوأ وأخطربكثير ّ
حقنا! كفانا
ّ
ّ
اختالق ألف سبب ُومسبب لنعلق – من خاللها – مشاكل تربيتنا على ّ
شماعات
السلطات واالحتاللّ ،
غاضين الطرف عن أخطائنا وعيوبنا ومفاسدنا ووبائنا..
ّ
واملؤسسات الحكومية لم تدخل غرف نومنا وال بيوتنا لترشدنا
فالشرطة واالحتالل
إلى ّ
كيفية تربية أطفالنا وأوالدنا!..
أنوه ّ
مؤسسات الدولة ّ
بأن موقفي من الشرطة واالحتالل وما تمارسه ّ
ّ
ضد أبناء
ً
ّّ
ً
ً
ّ
وواضحا كشمس آب اللهاب؛ باعتباره فعل
وسيظل ثابتا
شعبنا وأرضنا ،كان
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
أخالقي وغير حضاري ،تجب مقاومته ،أبدا ،حتى يزول ..لكن من
إنساني وغير
غير
ّ
الضروري عدم خلط الحابل بالنابل!..
ّ
ّ
علنا نرتقي ً
يوما لنصل مرتبة الحيوانات التي تلد وتربي وتحترم قوانين الغاب ..عار
هذا املجتمع ،عار ..قرف القرف!

جواد بولس
ّ
ّ
ّ
أحاول منذ مدة طويلة أل أمثل أمام املحكمتين العسكريتين
َ
ّ
سطينيين ومعاقبتهم بعد إدانتهم «كمجرمين»
الفل
املوكلتين بمحاكمة ِ
ّ
يستحقون حياة السجون ،فقط.
َ
ُ
سطينيين ّ
ّ
ضد
الفل
لقد بدأت مزاولة مهنة الدفاع عن املقاومين ِ
ائيلي قبل زهاء أربعين ً
االحتالل اإلسر ّ
عاما.
ّ
ً
عقودا أربعة من التحدي والشقاء؛ ِانتظرت فيها أصابع
كانت هذه
ّ
ّ
ّ
الرب عساها تطل وتمطرالشر بحجارة عدلها.
أربعون خلت من عمر شعب لم يزل يعشق الغزالة وينام في عين
ّ
القدرّ ،
لكنه لم َير من السماء إل الغضب والظلم والنسيان.
ُ
ً
أعتن بتصفيف شعري
لبست قميصا أبيض وربطة عنق سوداء .لم ِ
فتركته يالئم إحسا�سي في ذلك الصباح الثقيل.
ّ
صرت أكره تبديد وقتي في ساحة محكمة عوفر العسكرية ،فاتصلت
ّ
ّ
فصدق على ما
بزميلي ألتأكد من ساعة بدء جلسة الشبل شريف،
كان.
وصلت في العاشرة كما كان طلب رئيس املحكمة ،الذي وعد بأن ننهي
جلستنا بسرعة بال انتظار.
ّ
مشيت بتثاقل .كانت درجات الحرارة مرتفعة وكنت أتنفس بصعوبة
رغم ّأنني تناولت أدويتي اليومية بالكامل .دخلت ّأول ّبوابة َ
كهربائية
من دون انتظارودخلت الثانية بالسهولة نفسها.
ّ
سلمت بطاقة املحامي ودخلت ّبوابة ثالثة ،كان حارس ينتظرني
ّ
ً
منتصبا كدأبي .لم
ُوراءها وقد الحظ ّأن شعري أشعث وأنني ال أم�شي
ً ً
ّ
ّ
أطل املحادثة معه رغم شعوري بأنه كان قلقا فعل على صحتي!
ّ
كل �شيء في هذا االحتالل قد ّ
تغير ،إل ّ
ّ
شهيته للقمع والبطش وإذالل
َ
ّ
ّ
ّ
الفلسطينيين .كنا نقابله كل يوم ً
وجها لوجه ،فقد كانت مركباته
ِ
َ
الفلسطينية وتنتشر روائحه
العسكرية تجوب شوارع املدن والقرى ِ
وحواجزه في ّ
كل املفارق .جيشه يحكم ببساطير وخوذات ،وجنوده
يواجهون ببنادقهم ً
شعبا يزرع وينشد وال ييأس؛ يعمل ويجوع وال
يهادن؛ يسجن ويموت ويقاوم.
َ
ّ
ّ
ّ
الفلسطيني كيف يكون
تسعينيات القرن
حتى بداية
املا�ضي لم يعرف ِ
ّ
ً
ً
االحتالل مجازا أو استعارة أو تجليا لاللتباس؛ فلالحتالل كان لون
واحد؛ ورغم حلكته واجهه املواطنون بإرادة ّ
وعزة وكرامة.
كانوا رغم القمع يسيرون نحو الهدفّ ،
ويتنقلون رغم القهر ّ
بحرية
نسبية ،ويكتبون على الجد ان بألم وأملّ ،
وحتى دخولهم إلى إسرائيل
ر
ُ ً ّ
جازا إل للممنوعين من ذلك.
كان م
لم ينجح قادة إسرائيل ،رغم جميع محاوالتهم ،في القضاء على
َ
ّ
سطينيين في مقاومة االحتالل ونضاالتهم من أجل كنسه؛
الفل
إصرار ِ
ّ
وقد فشلوا كذلك ،رغم كل استثماراتهم الخبيثة في خلق قيادات
ّ
«ڤيشية» متعاونة ،تساعدهم على تحقيق مآربهم؛ ذلك ّ
ّ
ألن
محل ّية
ّ
القيادات الوطنية ّ
تمسكت بمواقفها الصارمة وبتأييدها ملنظمة
َ
ّ
الفلسطينية وما مثلته وعنته في ذلك الحين.
التحرير ِ
ّ
طمأنت الحارس على صحتي ودلفت إلى «طريق املاعز» ،وهي عبارة
ّ ّ ُ
عن مسارب ّ
حتى تف�ضي في نهايتها إلى
ضيقة تحيطها األسالك وتتعرج
ساحة ّ
معدة ألهالي األسرى ،فيها ينتظرون بداية جلسات أبنائهم.
ّ
ً
ّ
سلمت على والدي شريف ،فقابالني بترحاب وأبديا رضا من وصولي.
كانا في منتهى الدماثة ،مبتسمين مع ّأنهما يعرفان ما ينتظرابنهما؛ فهو
ّ
يهودي في أحد املتاجر.
ّمتهم بتنفيذ عملية طعن وقتل
أصغيا باحترام؛ ورغم تظاهرهما بالهدوء ،شعرت كيف كان قلب ّأمه
يبكي وكيف كانت عينا والده تبحثان في عتمة الغابة عن مخرج قد
ينقذ صغيرهما من النهاية الصعبة .عندما ّ
قرر شريف تنفيذ العملية
مع رفاقه كان عمره آنذاك أربعة عشر ً
ربيعا.
ّ
مبد ًدا لآلمالّ ،
حاولت ّأل أكون ّ
لكنني أفهمت العائلة أننا أمام
ّ
ُ
ّ
املستبدون؛ ففي ظروف ّ
ّ
عادية كان
مؤسسة ال تجيد إل ما يجيده
على القضاة أن يأخذوا بعين االعتبار حداثة عمر الجاني ويحتسبوه
سببا لتخفيف الحكمّ ،
ً
ولكننا هنا أمام واقع مغاير وأشخاص ُجبلوا
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من طينة أخرى.
قاطعتني والدة شريف بصوت يشبه
التنهيدة قائلة« :ولكن يا أستاذ لقد حكموا
عربا بأحكام خفيفةّ ،
على قاصرين يهود قتلوا ً
فربما يفعلون هذا
مع شريف ً
ّ
أيضا» .كانت تقف أمامي ومنديل يلم شعرها ،عيناها
ّ
كثيرا من نضرته .جلبابها يغطي ً
حزينتان وغائرتان في وجه فقد ً
تعبا
ّ
وبقايا سهر قضته وهي تحاول أن تتذكر مالبس ابنها وهو ذاهب إلى
مدرسته وما كانت ّزوادته ،وتستحضر بسمته في ذلك الصباح الذي
خرج فيه شريف ولم يعد ،منذ أكثرمن عام ونصف.
ً
ّ
شريفا
«ربما» قلت ،ووعدتها بأن أقاتل ،جهدي ،ومضيت كي أقابل
قبل نقله إلى قاعة املحكمة.
ّ
تعبت يداي من مالطمة مخارزهم؛ رغم أنني لم ألج هذا العالم،
ّ
ّ
مصرا على أن ّ
ّ
ًّ
أحول
والقوة الخرقاء والعبث ،إل
عالم اللمنطق
عجز الضحايا إلى ذخائر .فال عدل تحت ّ
قبة االحتالل وال خالص
ّ
في جحيمه؛ وأمام عنجهية ّ
الدبابة ،لندع الضمير يسجل انتصاراته
الصغيرة ،عساها تستقدم االنفجار الكبير ،وأمام «خوف الغزاة من
ّ
الذكريات»
لتتحول الخسارات إلى ربح في حساب التاريخ.
ّ
لوالدي شريفّ ،
لم أشرح ّ
ّ
لكنني طلبت منهما التحلي بالصبر
كل ذلك
وبحكمته الخالدة ،وتزويقه ببعض من براعة التأويل وسحر البيان،
ُ
خصوصا إذا ما ر َ
ً
ً
اجعنا
«انتصارا»،
فنجاة ابنهم بعد العملية تعتبر
جداول الدم في حاالت مشابهة.
ً
محاطا ّ
بسجانين وبكثير من الكراهية .لون وجهه كلون
كان يجلس
ّ
ّ
ّ
ّ
ى
الكستناء؛ يلبس البني مثل كل األسر ؛ وعيناه تائهتان .بدا كأنه ال
يستوعب ماذا يدور حوله.
ّ
ي
التحية وأفهمته ما نحن بصدده وما سيجر ؛ ولوهلة
ألقيت عليه
ّ
شعرت بأنه شخصية من روايات الخيال وأفالم الكارتون؛ كان
ّ
يتحادث معي بنوع من النضوج غير املكتمل .عبر عن ثقته بموقفي
وتبسم حين طلبت منه أن يفعل ليزيل آثار خوف حاول ّ
ّ
سجانوه أن
يكتشفوه على وجهه.
ّ
ً
معتذرا عن
وتوجهت إلى قاعة املحكمة فجاءني القا�ضي
تركته
ّ
التأخير ،لكنه وعد بأن تبدأ جلستنا على الفور.
أفهمني ّأنهم يقومون بتنظيف قاعات املحكمة ً
وفقا لتعاليم دينهم
التي تلزمهم بذلك .يقوم الجنود بتنظيف وتعقيم القاعاتّ ،
ثم يتبعهم
فحصا ً
ً
قاض ُويجري
دقيقا لضمان سالمة النظافة.
طاقم يرأسه ٍ
ينتظر الجميع نتيجة فحص القا�ضي ،فإذا ما أمر بإعادة التنظيف
ّ َ
مجد ًدا تكرارهذه العملية.
فسينتظرالجميع
عدت إلى شريف فوجدته أكبر من ذي قبل .سألته ما إذا كان سيفعل
مرة أخرى لو أتيح له ذلك؛ فانتفض كاملقروص ّ
ما فعله ّ
ومد يديه
ّ
إلى أعلى بحركة مستنكرة وقال الاا ،بألف ما زالت ترن في أذنيّ ،
ثم
ً
صمت .قلت له :إذا ملاذا فعلت ما فعلت؟ فأطرق ولم أسمع إجابته،
ّ
ّ
ألن القا�ضي بعث ّ
بجندي يستدعيني إليه.
إلي
أخبرني القا�ضي ،بنوع من األسفّ ،أن القاعة غير جاهزة ،إذ يجب
ّ
مرة أخرى .لم ّ
تنظيفها ّ
أتبسم مع أنني كنت على حافة الضحك،
ّ
لكنني أجبته بعفوية مقهورة وعلى مسمع من بعض الزمالء :إن كان
ّ
ال بد من تنظيف هذه القاعات فيجب تنظيفها من أمور أخرى؛
فدعونا ،نحن املحامين ،نفعل ذلك!
ّ
نظر ّ
إلي بدهشة ت�شي بطرف احتجاج وقلب كفيه بحركة تشبه الدعاء
مبال.
من السماء ،فتركته غير ٍ
دخلنا بعد ساعة كاملة إلى القاعة .وقف شريف أمام القضاة
ً ّ ّ
إلي :يمثلني جواد في هذه اإلجراءات ،وجلس؛ فبدأت
وأجابهم مشيرا
ّ
ن
الجلسة التي سيكو لها تتمة بعد شهر.
غادرت املعسكر وبي حزنانّ ،
األول على تيه جيل في شعاب من
ّ
ألني في هذا اليوم بالذات ،طويت ً
عاما آخر من عمر
سراب ،والثاني
شقي؛ في دنيا صارت تفيض مرارة ً
ّ
وتعبا وخر ًابا.

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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بلدية حيفا فرصة لتشكيل مجموعة عمل ّ
ِانتخابات ّ
بلدية
ّ
االنتخابية تعادل  ،%11ولكن ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
النسبي
واألخالقية أكبرمن حجمنا
االقتصادية
قوتنا
قوة العرب
من :جعفرفرح
ّ
تشكل االنتخابات فرصة للناس لطرح مطالبهم
ّ
ّ ّ
من املرشحين والتأثير على آلية اتخاذ القرار في
ّ
ّ
يتحمل مسؤولية تقديم
البلدي ،الذي
املجلس
الخدمات التخطيطية والتربوية والرياضية والثقافية
ً
واالجتماعية .وتصبح هذه ّ
تعقيدا في
املهمة أكثر
مدينة مختلطة مثل حيفاّ ،
تحول العرب فيها من
ّ
أصحاب البلد إلى أقل ّية عددية ونسبية تبحث عن
وسائل لتحصيل حقوقها في الخدمات ّ
املتنوعة ،التي
ّ
من املفروض أن تمنحها البلدية لسكان املدينة .وقد
تجاوز عدد العرب في املدينة الـ 45ألف ّ
عربي ،ما جعلنا
ّ
ّ
ً
تنظيما وتأثيراً.
التجمعات العربية وأقلها
أحد أكبر
مؤسسات االستيطان واليمين العنصريّ
يشار إلى ّأن ّ
تستهدف املدن املختلطة والنقب ّ
وأم الفحم ،وتحاول
ّ
العربي في هذه البلدات .وما حدث
نزع شرعية الوجود
ّ
في مدينة حيفا يوم  18.5.2018لم يكن الحدث األول
في قمع مظاهرات سلمية ،إذ يقوم اليمين العنصر ّي
َ
ّ
وينضم إليه قيادة املركز
بالتحريض على عرب حيفا
ّ
وحتى اليسار ،كما حدث قبل وبعد مظاهرة 18.5
واملظاهرات التي سبقتها.
مدني ،ميزانية ،وقوانين بلديةّ
تخطيط ّ
ّ
يمكننا إجمال صالحيات بلدية حيفا في هذه املجاالت
ّ
الثالثة .فعلى البلدية وضع مخططات تخدم مصالح
أهل املدنية وتتجاوب مع حاجاتهم السكنية والترفيهية
والتشغيلية .وعليها أن ّ
تجند امليزانيات التطويرية
ّ
والعادية لتضمن تقديم الخدمات لسكان املدينة.
جهازالتربية والتعليم

4

ّ
تشكل ميز ّ
انيات التعليم والرفاه االجتماعية في البلدية
حصة من امليزانية العادية .فامليزانية التي ّ
أكبر ّ
تحولها
وزارة التربية والتعليم يجب أن تتجاوب مع حاجات
ّ
ّ
ّ
واالقتصادي.
االجتماعي
وتخصصاته ووضعه
الطالب
وبسبب تقصير البلدية في بناء املدارس واالستثمار
ّ
الرسمي وصلت نسبة الطالب العرب في
في التعليم
املدارس األهلية إلى أكثر من  70%من أبناء وبنات
املدينة العرب .وعدا توفير ميزانية البنايات والتطوير
ّ
تتحملها املدارس األهلية تقتصد البلدية في
التي
االستثمارفي الطالب َ
حسب املعاييراملطلوبة اقتصادياًّ
ًّ
ًّ
وتعليميا .فها هي مدارسنا األهلية والرسمية
واجتماعيا
ّ
ّ
ّ
تعاني من شح الفرص التخصصية في الثانويات؛
ّ
التخصصات املتوافرة للطالب
فيصل الفرق بين
الثانو ّي إلى عشرات آالف الشواقل ،ما يعني غياب
ّ
ّ
تخصصات تربوية تكلف جهاز التربية والتعليم ،ومنها
الفنون ،التجارة والخدمات ،الصناعة ،والتكنلوجيا
ّ
املتطورة ،واملهن الخارجية التي تكلف من ناحية
استثمار في البنية التحتية وتكلفة الطالب .فنرى في
ّ
متطورة تمنح الطالب الفرصة
حيفا مدارس صناعية
ّ
العربي يحصل
للدراسة في الـ»تخنيون» ،ولكن الطالب
ّ
لتقني ْمه ّي ،بدون
على فرص لدراسة أساس تصلح
وجود البنية التحتية واألجهزة املطلوبة ،على سبيل
املثال للدراسة لشهادة ّ
ّ
سينمائي.
تقني أسنان أو إخراج
ال يعني توفيرنا أموال البنايات وتكلفة الطالب على
البلدية أن نتنازل عن ّ
حقنا في بنايات مدارس عصرية
في أحياء ّ
متفرقة .فها هي مدرسة حوارالحكومية تعاني
من ّ
شح امليزانيات ومن ظروف تعليمية صعبة ،وها

هي بلدية حيفا ترفض تخصيص بنايات ملدارس في ّ
حي
وادي الجمال أو «شدروت هن�سي» أو ّ
حتى شارع الجبل.
فبدل أن تمنح البلدية بنايات مدارس يهودية فارغة،
ّ
ّ
خاصة ،أو تنقل
لجمعيات
نجدها تمنحها للبهائية أو
ّ
طل ًبا إلى مدارس ّ
حي األملانية من أحياء بعيدة ،لكي ال
تفتح مدارس عربية في هذه املناطق.
ّ
العربي الحيفاو ّي من مبنى جهاز التربية
يعاني املجتمع
والتعليم ،فالعائلة العربية تخ�شى على مقاعد التعليم
منذ الحضانة ،وتبحث عن ّ
حل ألوالدها يبدأ من
ً
الحضانات ،فمن ال يضمن ألوالده مكانا في الحضانات
ّ
يعرف أنه سيستجدي من أجل مكان ألوالده في املراحل
ًّ
القادمة .على البلدية أن تمنح أهل حيفا العرب حل
ً
لكل جهاز التربية والتعليم ،من الحضانات ّ
متكامل ّ
حتى
ّ
ّ
املنهجي املهمل.
الثانويات ،على أن يشمل التعليم غير
ّ
التخطيط ُ
التحتية والسكن
والبنية
ّ
لقسم التخطيط في البلدية قوة هائلة في التأثير على
ُه ّوية املدينة وتمويل املشاريع فيها .فتخطيط األحياء
التفصيلي وتطوير ُ
ّ
البنية التحتية والخدمات يحتاج إلى
ّ
ّ
رؤية طويلة األمد ،ومخططات مصدق عليها تحصل
على امليزانيات التطويرية من الوزارات أو من ميزانية
البلدية العادية .يتقاعس قسم التخطيط عن القيام
بواجبه تجاه حاجات ّ
ّ
الطبيعي لعرب حيفا ،فنرى
النمو
التغيير الديمغر ّ
افي يحصل في األحياء املختلفة بدون
ّ
ّ
ّ
فعلي وبدون تصور لحاجات السكان من
تخطيط
ناحية خدمات تربوية أو دينية أو اجتماعية .فيبقى حيّ
ّ
وادي النسناس – بسبب السوق
واملؤسسات الدينية
ّ
واملؤسسات التربوية – القلب النابض لعرب حيفا،
ّ
رغم بعد مناطق سكنهم عن مراكز الخدمات ،ما يؤدي
حي ّ
إلى أزمات مرورية يومية في مداخل ّ
عباس وحي وادي
النسناس.
تشير معطيات الهجرة إلى املدينة إلى هجرة يهودية
سلبية إلى خارج املدينة وإلى هجرة عربية إيجابية
إليها ،وذلك بسبب أزمة السكن والخدمات في البلدات
العربيةّ .
وتؤدي هذه الهجرة إلى رفع أسعار السكن في
األحياء األقرب إلى مراكزالخدمات االجتماعية والتربوية
ّ
لعرب املدينة .يشار إلى ّأن البلدية قد خططت وبنت
ُ ّ
أحياء كاملة منذ عام  ،1948وهذه األحياء خططت مع
ّ
ّ
العامة مثل بيوت العبادة واملدارس ،لكي
املؤسسات
ّ
اليهودي ،وتجاهلت تخطيط ّ
حي ّ
عربي
تخدم املواطن
جديد .فأصبحت عملية زيادة كثافة السكان في األحياء
ّ
التاريخية أولوية قسم التخطيط ،ولم يفكرهذا القسم
حي «كريات إليعزر» الجديد ّ
في تخطيط ّ
كحي ّ
عربي أو
ّ
ّ
العربي.
كحي مختلط ،رغم قربه من مراكزحياة املجتمع
ّ
الحقوق التاريخية – حي وادي الصليب كنموذج
حيفا الحالية تتجاهل الحقوق التاريخية لعرب حيفا،
وتبقى عملية الحفاظ على األمالك والتاريخ والذاكرة
ّ
ُ
األهلي .واصلت البلدية
واله ّوية مسؤولية الناس والعمل
ّ
عمليات تفريغ وهدم حي وادي الصليب ،وتتجاهل قرية
حيفا التاريخيةّ ،
وقررت تحويل استثماراتها إلى أحياء
ميناء حيفا بدل توزيع االستثماربين األحياء التي تحتاج
ّ
إلى تطوير ،مثل وادي النسناس والحليصة.
ما حدث في ّ
حي وادي الصليب خالل السنوات األخيرة،
َ
تحاسب عليه بلدية حيفا
من هدم وإهمال ،يجب أن
في سياق املصالحة التاريخية واملسؤولية عن محو
الحقوق التاريخية ألهلنا وشعبنا ،وتجاهل املسؤولية
عن النكبة.
ورغم ّأن بلدية حيفا تستخدم بنايات بملكية الطوائف
ّ
املسيحية ،مثل بناية متحف حيفا ،إل ّأنها تتجاهل
حقوقنا التاريخية وثقافتنا .فحاجاتنا الثقافية وإلى
متحف وأرشيف أصبحت مسؤوليات ّ
مؤسسات أهلية
عربية ،بدل أن تكون مسؤولية البلدية .فها هي البلدية

تجبي املاليين من ّ
املؤسسات األهلية كضرائب السكن
ّ
(أرنونا) ،بدل أن تخصص البنايات املصادرة لهذه
ّ
املؤسسات لتخدم عرب املدينة وتمنحهم الحاضنة
االجتماعية والثقافية والتربوية.
مجلس عرب حيفا
لضمان الحوار والتأثير على ّ
متخذ القرار الحيفاو ّي
علينا تشكيل مجلس لعرب حيفا ،يلتقي ًّ
شهريا ويناقش
ّ
تحديات عرب املدينة على جميع املستويات ،ويستفيد
من القدرات املوجودة في املدينة .فلدينا الخبرات ،ومن
ناحية عددنا ّ
وقوتنا االقتصادية علينا تنظيمها للتأثير
وتحسين وضع العرب في هذه املدينة .فبسبب نسبتنا
ّ
املنخفضة من السكان نجحنا – حتى اآلن – في تحصيل
 3أعضاء من  35عضو بلدية في حيفا .ولكن عددنا
الذي يتجاور الـ 45ألف مواطن في هذه املدينة ّ
يحتم
ّ
التحديات واملطالب
علينا االجتماع الشهر ّي للتشاور في
َ
ّ
الرسميين في
التي نطرحها ،بالتعاون مع املنتخبين
ّ
البلدي .تشكيل مجلس عرب حيفا كمجلس
املجلس
ّ
ْ
ظل يتعامل مع أقسام البلدية بمهنية ،ويطرح مطالب
عرب حيفا ويدافع عن مصالحهم ،يجب أن يتحول إلى
نموذج في ّ
كل املدن املختلطة.
ال يعني تشكيل هذا املجلس وتنظيم عرب حيفا تغييبنا
ّ
العام للمدينة ،فتنظيمنا يمنحنا القدرة
عن املشهد
ّ ّ
على أن ننطلق إلى املجتمع اليهودي منظمين .وعلينا أن
ّ
ّ
ّ
واليهودي من
مسؤوليتنا في االنطالق نحو اآلخر
نتحمل
ّ
الحقيقي
منطلق الحياة الكريمة واملتساوية ،والتعايش
ظل التعايش ّ
املزيف الذي ّ
يتم تسويقه ًّ
وليس في ّ
حاليا.
لدينا ّ
القوة السياسية واالقتصادية للتأثيرعلى الخطاب
في انتخابات بلدية حيفا واالنتخابات القطرية .وعلينا –
التحر ّ
ّ
ري
من خالل املمارسة والتنظيم – طرح خطابنا
ّ
الدونية الذي تحاول أن
وعدم االنجرار نحو خطاب
تفرضه أطراف سياسية في األغلبية.
هذه فرصتنا لتنظيم ذاتنا وبلورة مطالبنا وتشكيل
ّ
ّ
جماعي.
مؤسساتنا والتفاوض حول مطالبنا بشكل
ّ
ففريق كرة القدم في حي الحليصة هو مسؤولية
ّ
املؤسسات الكنسية التي تعاني من تمييز في تخصيص
ّ
املوارد .بلورة مطالبنا تتطلب شراكة الناس وخلق
األطر لطرح هذه املطالب في مرحلة تشكيل القوائم،
ّ
واملفاوضات مع املرشحين\ات للرئاسة ،واملفاوضات مع
ّ
البلدي،
قوائم العضوية ،وفي مرحلة تشكيل االئتالف
ً
والحقا في ّ
كل جلسات إدارات البلدية وشركاتها ولجانها.
وفي هذا السياق فقد ّ
توجهنا إلى أهلنا في املدينة بطلب
املشاركة في طاولة مستديرة ملناقشة االستعدادات
النتخابات البلدية ،وذلك يوم الجمعة  14.9.2018في
َ
مركزالكرمل.
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ّ
للصف ّ
األول حدث مفصليّ
االنتقال اآلمن
في حياة الطفل
ّ
حيفا – ملراسلنا – ينطوي االنتقال من البستان إلى الصف
األول على عوامل ضاغطة أبرزها الذهاب من ّ
ّ
«حيز» مألوف
ّ
إلى مكان «مجهول» .وهذا ما يحمل ّ
مكونات ضغط أو ترقب
بالنسبة إلى الطفل وأهلة .وعملية االنتقال هذه تجعل
ّ
بأمس الحاجة إلى مرحلة
الطفل
ّ
ّ
ّ
تكيف ،وإلى تقبل وتفهم من
املحيطين به في البيت واملدرسة.
ّ
قد يتأثراألطفال بشكل مختلف أو
متفاوت من عملية االنتقال أو في
ّ ُ
مرحلة ّ
املهم أن تعنى
التكيف .ومن
املدرسة التي ينتقل إليها الطالب
وكذلك أهله بأمر انتقاله ّ
وتكيفه،
ّ
كي يضمنوا له بداية موفقة في
املكان الجديد املجهول .وكلما عرف ّ
املعنيون أكثر أسرار هذا
ّ
االنتقال وعملية ّ
يتأثرالطفل ً
سلبا بهذا االنتقال.
التكيف لن
وألهمية هذا املوضوع ّ
ّ
عممت جمعية التطوير االجتماعيّ
رزمة أصدرتها في هذا الصدد في بداية السنة املدرسية،
ّ
للصف ّ
األول»؛
من إعداد الطاقم التربو ّي ُبعنوان «مرحى
بهدف تسهيل عملية االنتقال وتيسير ّ
التكيف على الطفل
وأهله وعلى املدرسة ً
ً
ّ
تتضمن الرزمة شرحا عن
أيضا.
ّ
ّ
ّ
طبيعة االنتقال في املستوى
الذهني،
السلوكي،
االجتماعي،
والعاطفيّ ،
ّ
وتخوفات األهل وتوصيات لألهل واملدرسة.
ّ
وعليه ،نظمت مدرسة الكرمليت – بالتعاون مع جمعية
ّ
االجتماعي – ورشة سرد ّ
ّ
قصة تحضيرية لطلب
التطوير
ّ
ّ
ّ
صف األول في مرحلتهم الجديدة ،بحضور األهالي .قدمتها
الحكواتية حنان أبو الزلف ،حيث سردت بأسلوبها ّ
ّ
الشيق
ّ
ّ
ّ
وتضمنت عدة رسائل وقيم
قصة األميرة ورغيف الخبز،
ّ
ّ
الجد واالجتهاد،
تربوية أهمها الصبر ،االعتماد على الذاتِ ،
املحاولة والكلمات السحرّية مثل ً
شكرا ،من فضلك ،ولو

الحكواتية ّ
ّ
ورددوا مقاطع
سمحت .وقد تفاعل األوالد مع
ّ
َ
القصة ،وقد نالت املضامين وأسلوب سرد
وأغاني من
ّ
القصة استحسان األهالي واملرّبين.
ّ
وفي تعقيب ملركزة البرامج التربوية في جمعية التطوير

السيدة فيحاء عوضّ :
ّ
االجتماعيّ ،
ّ
التوجه من
«إن ازدياد
ّ
قبل املدارس للحصول على رزمة «مرحى للصف ّ
األول»
والشروع في برامج ونشاطات قبيل افتتاح السنة الدراسية،
ّ
ّ
للصف ّ
ً
األول ،يؤكد على أهمية املوضوع والحاجة
تحضيرا
ّ
املاسة ،في محاولة لتسهيل عملية االنتقال من البستان إلى
ً
ّ
الصف ّ
ًّ
مفصليا في حياة الطفل
األول ،والذي ُيعتبر حدثا
ً
ّ
ومتفاوتا من طفل إلى آخر؛ حيث ينعكس على توجه األهالي
ّ
وتجاربهم ،وبال شك – على ّ
توجه املدرسة في هذا املوضوع.
ّ
ّ
ّ
ّ
املطوية «مرحى للصف األول» قيمة
باإلضافة إلى ذلك ،أجد
ّ
ّ
ّ
وثرّية بمعلومات أساس ،وحبذا لو أن كل األهالي واملعلمين
يقومون باالطالع عليها ،حيث تأتي لتشرح ما هي مستويات
االنتقال عند األطفال؟ َّ
مم يخاف األهل في هذه املرحلة؟
كيف يمكننا كأهل التعامل مع هذا االنتقال؟ وما هو دور كلّ
من األهل واملدرسة؟ وفي النهايةّ ،
أتمنى سنة مثمرة وناجحة
ّ
لجميع طلبنا ومدارسنا ،مليئة بتعزيز الثقة واملبادرات نحو
التغييرلألفضل».

ّ ّ
ّ
األوروبي ،فدريكا موچريني
خارجية االتحاد
رئيس القائمة املشتركة ،النائب أيمن عودة ،يلتقي وزيرة

ّ
ّ
عودةّ :
أحيي رفضها لضغوط اليمين إللغاء اللقاء ،وقد كان اللقاء
ّ
ًّ
ومؤس ًسا ملرحلة جديدة
هاما
ِ
حيفا – ملراسلنا – التقى النائب أيمن عودة ،رئيس القائمة
املشتركةّ ،أول من أمس ّ
األول ،الثالثاء ،وزيرة خارجية
االتحاد األوروبي ،فدريكا موچريني ،وقد أعرب النائب
عودة عن قلقه من إسقاطات قانون القومية على األقلية
ّ
واملس الخطير ملبدأ
القومية العربية داخل إسرائيل،
ّ
املساواة ،وطلب النائب عودة من االتحاد األوروبي إدانة
قانون القومية ودعوة دولة إسرائيل إلى إلغائه.
كما ّ
شدد عودة خالل اللقاء على ّأن التعبير األساس الذي
ّ
يفتتح القانون هو «أرض إسرائيل» ،والذي يعبر بالضرورة
عن األرا�ضي الفلسطينية املحتلة عام  ،1967وليس عن
دولة إسرائيل في حدود  ،67وبهذا ّ
فإن قانون القومية
ّ
ّ
التوصل إلى سالم عادل بين
يمس بشكل مباشر إمكانية
الشعبين.
هذا ّ
وتطرق عودة وموچريني من خالل حديثهما إلى مواضيع
ّ
ّ
عدة تخص املواطنين العرب داخل إسرائيل ،من ضمنها
واالجتماعي ّ
ّ
ّ
ضد املواطنين العرب في
االقتصادي
التمييز
ً
إسرائيل ،هدم البيوت في النقب ،وأيضا تحريض رئيس
الحكومة ووزرائه ّ
ضد املواطنين العرب داخل إسرائيل.
ّ
ّ
األوروبي،
ومن الجدير بالذكر أن وزيرة خارجية االتحاد
ّ
تحدثت ّ
فد يكا موچريني ،كانت قد ّ
بحدة ضد قانون
ر
ّ
القوميةُ .ويذكر في هذا السياق ،وفي ردها على استجواب
ُ
ّ
األوروبي بصدد قانون القوميةّ ،أنها قالت
ق ّدم في البرملان
ّإن هذا القانون يتعارض بشكل مباشرمع املعاييرواألعراف
الدولية ،وبرأسها الحفاظ على حقوق اإلنسان ،والتي تعتبر
هاما ًّ
جزءا ًّ
ً
ّ
األوروبي مع دولة
جدا من عالقة االتحاد
إسرائيل ،إلى جانب حقوق األقلية العربية داخل إسرائيل.
ّ
ّ
«نقدر موچريني إلصرارها على عقد اللقاء رغم الضغوطات
الكبيرة التي مورست عليها إللغائه»
ً
وقد ّ
ى
صرح النائب عودة ،قائل« :أر ببالغ األهمية دعم

االتحاد األوروبي لنضالنا من أجل إلغاء قانون القومية،
ً
ًّ
داخليا في ّ
ظل الهجوم على
حيث ال يمكن اعتباره نضال
حقوق أقلية قومية في دولة ديمقراطيةّ .
أقدر موقف
وزيرة الخارجية موچريني التي ّعبرت عن موقفها من قانون
القومية ،والذي يضرب املواطنين العرب بالدرجة األولى،
ولكنً ،
اطي بشكل ّ
أيضا ،يضرب الهامش الديمقر ّ
عام،
وإمكانية إقامة دولة فلسطينية وإحقاق السالم”.
َ
كما أعرب النائب عودة عن تقديره ملركز مساواة وملديره
امله ّنية ُ
ّ
العامّ ،
السيد جعفر فرح ،على ْ
وعمق العالقات،
ً
األمرالذي يساهم كثيرا في إنجاح مثل هذه اللقاءات ،وعلى
متابعة ّ
كل األمور بعدها.
ّ
وأضاف عودة« :نضالنا ضد قانون القومية سيكون في
جميع املستويات ،وفي أساسه سيكون داخل إسرائيل،
باملشاركة ّ
الفعالة بين املجتمع العر ّبي والقوى اليهودية
الديمقراطية .وفي الوقت ذاته ،لشركائنا في املحافل
وفعالة في دعم نضالنا ّ
الدولية مساهمة كبيرة ّ
ضد قانون
ّ
ّ
سنته حكومة اليمين العنصر ّي
املتطرفة،
القومية ،الذي
والذي ي�سيء إلى جميع املواطنين بمأسسة التمييز،
التفرفة ،والعنصرية”.

رابطة خريجي الكليّة األرثوذكسيّة العربيّة في حيفا
المنصة الفكرية

لقاء الشهر

بلدية حيفا

املدرسة الثانوية البلدية «املتنبي»/حيفا
نعلن عن حاجتنا ملعلمين مختصين
لوظائف شاغرة باملواضيع التالية
للسنة الدراسية 2018/2019
)1
)2
)3
)4

حاسوب – برمجة
برمجة ( CNCمجال هندسة املاكنات)
كهرباء (مجال هندسة الكهرباء)
مساعدات تربويات مع لقب أول

تسرنا دعوتكم/ن لحضور ندوة بعنوان

قانون القومية  -أالسقاطات السياسية ،االجتماعية والقانونية
بمشاركة
السيد محمد بركة

رئيس لجنة المتابعة

المحامي حسن جبارين
مدير مؤسسة عدالة

السيد جعفر فرح

مدير مركز مساواة

وذلك يوم الثالثاء  11.09.2018الساعة السابعة والنصف مسا ًء
في قاعة الكلية  ،شارع يتسحاق سديه  32حيفا.

مفضل من أصحاب التجربة وأصحاب شهادة تدريس
على املالئمين إرسال سيرة ذاتية إلى البريد االلكتروني:

almutanabihaifa@gmail.com
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الدعوة عامة
يسعدنا حضوركم /ن ويسرنا تعميم الدعوة على معارفكم/ن وأصدقائكم/ن
الج معة  7أيلول 2018
ُ

מרכז הבשר כבאביר
 1ﻛﻴﻠﻮ رﻗﺎب ﺧﺮوف

65

₪

 1ﻛﻴﻠﻮ اﺑﺎﻃﺎط ﺧﺮوف

65

₪

 1ﻛﻴﻠﻮ ﻗﺺ ﺧﺮوف

40

₪

 1.5ﻛﻴﻠﻮ ﻋﺠﻞ ﻟﻠﻄﺒﻴﺦ

100

₪

 1.5ﻛﻴﻠﻮ ﺷﻮارﻣﺎ ﻋﺠﻞ

100

₪

 7ﻛﻴﻠﻮ ﻓﺨﺎد دﺟﺎج

100

₪

 4ﻛﻴﻠﻮ ﺷﻨﻴﺘﺴﻞ

100

₪

 4ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺮﻏﻴﻮت

100

₪

 6ﻛﻴﻠﻮ ﺟﻨﺤﺎن

50

₪

 3ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺒﺪة

50

₪

 3ﻛﻴﻠﻮ ﻗﻠﻮب

50

₪

* ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ،ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﺮﺩﻭﺩ

ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﺴﻨﺎﺱ ،ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺎﺭﻳﻮﺣﻨﺎ 04-8510776 30
ﺍﻟﻜﺒﺎﺑﻴﺮ ،ﺷﺎﺭﻉ ﻋﻮﺩﻩ ﻧﺪﻯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ  | 052-9598903ﻋﺒﻠﻴﻦ052-7012438 :

الج معة  7أيلول 2018
ُ
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ُّ
ّ
ّ
جمعية التطويراالجتماعي تعد ورقة
ْ
ّ
العربي في حيفا
مه ّنية لقضايا املجتمع
حيفا – ملراسلنا – ّ
ّ
االجتماعي
أعدت جمعية التطوير
َ
ّ
مهنية ّ
ورقة ْ
مفصلة تلخص القضايا واملطالب املركزية
العربي في حيفاّ ،
ّ
يتم طرحها على
لألحياء واملجتمع
ّ
مرشحي الرئاسة والعضوية في انتخابات البلدية املقبلة.
وذلك ضمن خطوات جماهيرية ّ
متعددة في حملة «30
ّ
العربي
آكتوبر» بهدف وضع قضايا وحقوق املجتمع
ّ ُ
العربي ،قبيل
الحيفاو ّي في صلب الخطاب والصوت
االنتخابات املقبلة؛ وإعالء صرخة نابعة من أهالي
األحياء ،ال ّ
سيما األحياء التي تعاني اإلهمال واإلقصاء
املزمن من البلدية ،واملطالبة بحقوقنا في مجال التربية
ّ
والتعليم ،السكنُ ،
العامة،
البنى التحتية ،الخدمات
وغيرها.
وتجدر اإلشارة إلى اعتماد ورقة املطالب على نتائج
ّ
التخطيطي الذي أجراه
البحث والتحليل واملسح
ّ
مخطط املدن والباحث ،عروة سويطات ،والذي أظهر
بشكل مدروس وغير مسبوق مدى إقصاء املجتمع
ّ
ّ
ّ
البلدي وعلى
العربي في حيفا من عمليات اتخاذ القرار
ّ
ّ
مستوى اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي ،إضافة
َ
إلى إقصاء الثقافة ُ ّ
الفلسطينية التاريخية،
والهوية ِ
ً
وخصوصا اإلقصاء في سياسات اإلسكان والتخطيط
ّ
ّ
والحيز العام .باإلضافة إلى ذلك ،نتجت ورقة املطالب
بعد سلسلة لقاءات جماهيرية ومشاورات مع نشطاء
ّ
منظمات أهلية ْ
ومه ّنيين في مجاالت
في األحياء ومع
مختلفةّ ،
مهتمين في قضايا عرب حيفا.
ّ
ّ
االجتماعي،
وتجدر اإلشارة إلى أن جمعية التطوير
وضمن حملة  30آكتوبر ،وبمشاركة وتعاون مع ناشطي
ّ
وناشطات األحياء املختلفة ،تجتمع مع املرشحين
لرئاسة البلدية بهدف وضع املطالب أمامهم بشكل ْمه ّي

ّ
ومدروس ،كما تنظم الجمعية في مطلع الشهر القادم
ّ
ًّ
ً
جماهيريا يشمل مناظرة بين املرشحين ويعرض
مؤتمرا
قضايا ومطالب األحياء العربية في حيفا.
ّ
وتشمل ورقة املطالب مطالب جماعية تخص مكانة
ّ
العربي في حيفا على مستوى املشاركة في
املجتمع
ّ
ّ
اتخاذ القرار ،وتعزيز التمثيل واملساواة الفعلية في
ً
ّ
البلدية ،وأخرى
تخص حلول تخطيطية وإسكانية ألزمة
ّ
السكن في األحياء العربية التاريخية ،وتخص التطوير
ّ
ّ
واالجتماعي .كما تشمل الورقة مطالب
االقتصادي
حار ّ
اتية لجميع األحياء العربية في حيفا ،على مستوى
التخطيط والترميم واملرافق الجماهيرية والخدمات
ّ
العامة ُ
والبنى التحتية.
وفي تعقيب للمديرة ّ
ّ
االجتماعي،
العامة لجمعية التطوير
املحامية جمانة اغبارية – ّ
همام ،قالت« :يعاني
مجتمعنا من اإلقصاء في املجاالت الحياتية املختلفة،
األمر الذي ّ
يحتم علينا أخذ زمام األمور والسعي من
أجل رفع الوعي الحتياجاتنا ومطالبنا .األمور أعمق
من ميزانية هنا وميزانية هناك ،وبالتالي يجب علينا
املطالبة بتخصيص ميزانيات أكثر ووضع البرامج
واملشاريع للنهوض بأحيائنا من خالل تفكير استراتيجي
ّ
ّ
وتطورنا في املدينة ،وهذا ما تدأب
مستقبلي لوجودنا
عليه الجمعية في السنوات األخيرة .نأمل تعاون أهلنا
ّ
والفع ّ
اليات املجتمعية والسياسية ،لرفع مطالب
العربي في املدينة أمام ّ
ّ
املؤسسة الرسمية وال
املجتمع
ّ
سيما البلدية ،من أجل تحسين أوضاعنا ووضعنا على
ّ
أجندة صانعي القرار .كما أن االنتخابات البلدية هي
فرصتنا للتأثيرمن أجل مستقبل أفضل».

ّ
اإلعالمية
«الجبهة» تفتتح حملتها

ّ
الترشح لقائمتها النتخابات ّ
بلدية حيفا
وتفتح باب
في  30تشرين ّ
األول\أكتوبر
ّ
ّ
واليهودي
العربي
رجا زعاترة :نسعى ألوسع تحالف في الشارعين

حيفا – ملراسلنا – بحلول شهر أيلول افتتحت
«الجبهة» في حيفا حملتها اإلعالمية نحو انتخابات
بلدية حيفا ،التي ُ
ستجرى يوم  ،30.10.2018تحت
شعار«نحن ّ
نحب حيفا».
ّ
وتشدد الحملة على قيام العدالة واملساواة ،وعلى
املستقبل املنشود لحيفا كمدينة مشتركةّ ،
تعددية،
ديمقراطية ،ثقافية ،متكافلة ،متواصلة ،عاملة
ّ
ومتعلمة.
ّ
باملقابلّ ،
تم فتح باب الترشح لألماكن األربعة
األولى في قائمة العضوية ،وذلك ّ
حتى موعد أقصاه
ّ
الشيوعي
 14أيلول الجاري .وقال سكرتير الحزب

و»الجبهة» في حيفا ،رجا زعاترة :االنتخابات فرصة
ّ
البلدي ومواجهة
لتقوية تمثيلنا وتأثيرنا في املجلس
ّ
ّ
ى
التحديات املركبة التي تواجهنا على مستو الحياة
ّ
اليومية والخدمات ،وكذلك على املستوى
السيا�سي
ظل األوضاع ّ
في ّ
العامة التي تشهدها البالد ،والتي
ً
وصلت إلى حيفا ،أيضا ،في السنوات األخيرة.
وأضاف زعاترة :نحن نسعى لطرح قائمة تلبيّ
ّ
الحاجة إلى أوسع َوحدة نضالية للجمهور
العربي
الحيفاوي ،وأوسع شراكة مع القوى الديمقراطية
العاقلة في الجمهور اليهودي .ويدنا ممدودة ألوسع
تحالف على هذه األسس.

عشــــان مــا تقولوا مشفناش
أصحاب بطاقة اعتماد مرگنتيل سمايل

يتمتعـ ــون من تخفيض ثـابت
عند الدفـع فـي ش ــبگة أوبتيگا هلپرين

 4%تخفيض
للتفاصيل:
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عربي في حيفا يفتتحون السنة املدرسيةّ
 7,600طالب ّ
ّ
حتى الثانويةّ
من مجمل  55ألف طالب ،من رياض األطفال
حيفا – ملراسلنا – ِافتتح – في بداية هذا األسبوع –  7,600طالب ّ
عربي
السنة املدرسية في مدارس حيفا الرسمية ،من مجمل  55ألف طالب عادوا
رياض األطفال ّ
حتى الثانوية.
إلى مقاعدهم الدراسية ،من
ّ ّ
هذا ّ
وإن حوالي  1,400طالب عربي يتعلمون هذه السنة في رياض األطفال،
من ّ
سن ثالثة أعوام إلى خمسة ،وفي املرحلة االبتدائية هناك حوالي 4,000
عربي من الصفوف األولى ّ
طالب ّ
حتى الثامنةّ ،أما في املرحلة الثانوية ،من
ّ
الصف التاسع حتى الثاني عشر فعدد الطالب العرب يصل إلى 2,300
ّ
ً
علما ّأن هذه السنة شهدت التحاق ً 480
طالبً ،
جديدا بالصف
طالبا
ّ
األول.
وبمناسبة افتتاح السنة املدرسية الجديدة قام رئيس بلدية حيفاّ ،
السيد
يونا ياهـﭫ ،يوم الثالثاء من هذا األسبوع ،بزيارة ثالث مدارس عربية في
ّ ّ
ّ
الحليصة ،ابتدائية الكرمة في ّ
حي
الحاج في حي
املدينة :مدرسة عبد الرحمن
ّ
ّ
عباس ،واملدرسة األحمدية في الكبابير .هذا ورافق رئيس البلدية كل من:
مديرة مديرية قسم التربية ،التعليم ،الثقافة والرفاه في البلديةّ ،
السيدة
ّ
العربي في بلدية حيفا ،د .ماجد
إيالنا تروك؛ مدير َوحدة النهوض بالتعليم
خمرة؛ ومندوبون عن قسم التربية والتعليم في البلدية.
ّ ّ
ّ
وقد كانت بداية الجولة زيارة مدرسة عبد الرحمن الحاج في حي الحليصة،
ّ
الطلب ،حيث ّ
ً
عرضا ر ً
وذلك بمشاركة أولياء أمور
اقصا
قدم التالميذ
ّ
ًّ
وغنائيا بإرشاد املعلمة تغريد عبساوي ،ومن بعدها قام مدير املدرسة،
عواد ،بإلقاء كلمته؛ حيث ّ
محمد ّ
شدد من خاللها على ّ
األستاذ ّ
أهمية
ّ
التعاون الجماهيري املوجود في املدرسة.
ّ
ّأما في املدرسة االبتدائية – الكرمة فقد قدمت جوقة املدرسة ،بإرشاد
ّ
باللغة العربية والعبرية ،ومن بعدها ّ
رحب
األستاذ رامي زيتون ،أغنية
التالميذ بالحضور .هذا وقام مديراملدرسةّ ،
السيد حمودي عي�سى ،بعرض
الخاصة املوجودة في املدرسةّ ،
ّ
وتحدث عن طريقة التعليم املختلفة
البرامج

تميزاملدرسة ،بالذات خالل تعليم ّ
التي ّ
املواد األساس.
وفي نهاية الجولة قام الوفد بزيارة املدرسة األحمدية في
الكبابير ،بحضور أمير الجماعة اإلسالمية األحمدية
ّ
محمد شريف ،ومندوبين عن
في البالد ،الشيخ
ّ
ّ
لجنة أولياء األمور .وهناك قاموا بزيارة الصف األول
حيث ّ
وجه التالميذ لرئيس البلدية أسئلة مختلفة
ّ
الخاصة.
عن عمله ،كما عرضوا أمامه مطالبهم
باإلضافة إلى ذلك قام رئيس البلدية واملرافقون
ّ
بزيارة الصفوف الثنائية اللغة املوجودة في املدرسة
ّ
األحمدية ،حيث ّ
قدم تالميذ الصف الثالث لرئيس
البلدية رسائل ّ
حضروها ّ
مسب ًقا ،وبدوره وعدهم بأن
ّ
يرد على رسائلهم وأن يقوم بإرسال ردوده إلى املدرسة.
ّ
ّ
ّ
ّ
وقد تأثر يونا ياهـﭫ بالتحصيل اللغوي
واالجتماعي
ّ
املوجود في الصفوف الثنائية اللغة .وفي نهاية الزيارة
ّ
السيدة نسرين عودة،
عرضت مديرة املدرسة،
ّ
ّ
الخاصة املوجودة في املدرسة ،وشددت
البرامج
ّ
َ
ّ
على البرنامج البيئي الذي قام بإعداده طاقم معلمي
ً
نموذجا ًّ
قطريا ُي َّنفذ في العديد من املدارس في
املدرسة ،وهو ُيعتبر ،اليوم،
البالد.
ّ
وعن هذه الزيارة قالت السيدة إيالنا تروك ،مديرة مديرية التربية ،التعليم،
الثقافة ،والرفاهّ ،
بأنها« :فخورة بإنجازات املدارس الحيفاوية التي أصبحت
ً
ً
ونموذجا في حيفا والبالد .ومع افتتاح السنة املدرسية أرى في عيون
مثل
ّ
احتواءّ ،
ً
التدري�سي ً
ّ
ومحبة للطلب وللمدرسة».
ضوءا،
املديرين والطاقم
ً
ّ
ّ
السيد يونا ياهـﭫ ،فقد لخص هذه الزيارة قائل:
ّأما رئيس البلدية،
ّ
العربي في حيفا ،ولذلك قمنا
ِ«افتتحنا قبل يومين جهاز التربية والتعليم

اليوم بجولة وزيارة املدارس .خالل هذه الجولة سعدنا بهذا الجهاز الذي
ّ
تطور في السنوات األخيرة ،سواء ِأم َن ناحية املحتوى أم من ناحية املبنى.
العامةُ ،وي ّ
نحن نرى اليوم زيادة في التسجيل للمدارس ّ
عبر ذلك عن ثقة
ّ
املواطنين بالجهاز ّ
ّ
\البلدي .باإلضافة إلى ذلك ،نشهد اتجاهات جديدة
العام
من ناحية جودة التعليم ،محتوى التعليم ،وطريقة التعليمّ .
أود التعبيرعن
فخري بما أيناه ،سمعناه ،وشاهدناه اليومّ .
أتمنى للجميع ً
ًّ
مدرسيا
عاما
ر
جديداً ،
ً
ّ
والتميز».
مليئا بالنجاحات
تصويررؤوبين كوهين – مكتب الناطق بلسان بلدية حيفا

هنية
تخفيض بخ ّلي نومتك ّ
أصحاب بطاقة اعتماد مرگنتيل سمايل
يتمتعـ ــون من تخفيض ثـابت
عند الدفـع فـي شبگة فريد

 3.5%تخفيض
للتفاصيل:
الج معة  7أيلول 2018
ُ

073-7802861
11

مفتوح!  7أيام يف األسبوع
פלפל ירוק -בהיר

מוגבל ל 4-ק״ג

1

תפו״א לאפייה
גזר ארוז ,כרוב לבן/אדום

ק״ג

590

₪

רימון
תפוח עץ גאלה

מוגבל ל 4-ק״ג

מוגבל ל 4-ק״ג

1

ק״ג

פרגית עוף טרי

290

אגס ,מנדרינות

1

ק״ג

590

₪

690

10

ב

ב

890

₪

990

צלחות  1ק״ג

האגיס

3

ב

99

₪

ב

15

1090

1390

₪

1

₪

400

2

26

ב

ק״ג

גרם

5990

₪

15

₪

890
סט  18חלקים

2

3

₪

ב

10

₪

טולברון  100גרם

ב

10

₪

מגוון מחבתות וסירים
יוקרתי חדש

ב

1

ק״ג

1490

₪

מלפפון פרי חן 9-7
עם  20%תוספת

קיט קט מגוון צורות

5

1

ק״ג

1490

₪

נקניקיות ג׳מבו
טירת צבי

1990

₪

₪

ק״ג

6490

₪

בקלה צעיר פילה זהבון

שמן זית  100%אמיתי
 750מ״ל

₪

דנטס אריזות

3

ק״ג

100

1

₪

גבינת עמק במעדניה

טופיפי  125גרם

בונבוניירה פירגל
איטלקית  130גרם

₪

100

₪

לה קרמריה
משפחתית

790

2

ק״ג

מוגבל ל2-

₪

כבש אחורי טרי

פילה סלמון נורבגי
פסקוביץ

יוגורט תנובה  1.5ליטר

₪

קוטידור בושה  200גרם

4

₪

קטשופ אסם  700גרם

שמן לוקס  900מ״ל

2

1

ק״ג

2

₪

ק״ג

90

₪

פילה אמנון פסקוביץ

חלב תנובה  1ליטר

בורקס גבינה/תפו״א
מעדנות ,פילו גבינה ,בולגרית
ֿ

990

מוגבל ל 4-ק״ג

בשר בקר טחון

3

₪

مي ماركت

110

₪

الحملة سارية حتى  ١٣.٩.20١8أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله
* ال ازدواجيه في الحمالت * الصور للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت  ،احتمال الخطأ وارد ومردود

2

ב

10

₪

שולחן מתקפל רטאן
סרוג חום/שחור

130

₪

عبي الدار بأرخص االسعار
שיפודי פרגית קפוא

4

כנפיים עוף

ק״ג

100

₪

יין הר תבור

5

30

ק״ג

₪

יין סגל  ,פרימייר

4

ב

100

300

גרם

50

ב

1990

₪

טחינה אל אמיר
 900גרם

אפונה עדינה ,שעועית
שלמה ,שעועית חתוכה
גזר גמדי ,אפונת גינה
קלחוני תירס ,פול ירוק

990

3

ב

12

פחמים  5ק״ג

2490
الج معة  7أيلول 2018
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3

ב

990

6990

2490

₪

ב

1090

₪

1990

מוגבל ל2-

1

2790

ב

₪

5

ב

1090

₪

רסק עגבניות פרי חן
 600גרם

3

ב

790

₪

ערמונים קלויים
ֿ
אלטאי

₪

ב

סוכר  1ק״ג

4

₪

90

₪

היינקין ,קרלסברג ,סטלה
שישיות

שלישיית קינדר

ג'ייקובס  200גרם

₪

ק״ג

3

₪

ספגטי מס  8אסם

₪

₪

מנגל נירוסטה  +רשת
ידיות עץ מתקפל

₪

₪

סניקרס ,מארס,
מילקה וואי  200גרם

12

1

2990

₪

עוגת אחווה דבש  400גרם

₪

1790

1490

2

60

ב

ק״ג

50

₪

יין חרמון  ,הרי גליל ,יין
 PCיקבי כרמל,

פילה סלמון פסקוביץ
אלתית ואקום

דבש טהור משק לין
 1ק״ג

₪

פרימור  1.5ליטר
טעמים שונים

₪

אצבעות שניצל
מאמא עוף  700גרם

₪

ק״ג

4490

4

₪

יין טפרברג  -אימפרשן

1990

₪

צמד חמד טירת צבי
 800גרם

10

5

ק״ג

100

1

₪

יין ברק קלסי קברנה
סוביניון  -מרלו

3

₪

פריזר  ,תה מעושן
סלאמי ,פסטרמה כפרי
טירת צבי

בשר עגל טרי

כרעיים עוף טרי

עוף שלם טרי

3

ב

12

₪

קרטון תמרים  5ק״ג

3

ב

1090

₪

حيفا شارع الخوري ( 2מגדל הנביאים) 04-8666512

70

₪
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ّ
ّ
ماء من منقارقبرة كرميلية تساوي بحارالدنيا”...
«ونقطة ٍ
تقرير :نداء نصير

ّ
الحالي،
في زيارتي إليها مع نهاية فصل الربيع من العام
ّ
ًّ
شعرت أنني أدخل عشا للعصافير النائمة في حضن
َ
ّ ّ
ّ
املهجرة
الفلسطينية
الزينات – القرية ِ
شجرة ..أم ِ
واملنكوبة الواقعة جنوب شرق حيفا ،والتي تبعد عنها
مسافة  20كمُ .بنيت على جرف صخر ّي في الجزء
ّ
ّ
الشرقي من جبل الكرمل.
الجنوبي
ّ ّ ّ
الزينات عنقها صباح مساء لترى أرا�ضي وقرى
تمد أم ِ
الروحة املترامية األطراف ،تعانقها وتبكيها في َ
مرثية:
«آبن ّأم الزينات ومن ّ
مية نبعها روينا ..حكاية طويلة
ّ
ّ
ّ
الزينات كانت عالكرمل
تمهلوا علي تأحكيها يا إخوان...أم ِ
نجمة ،كانت عروس البلدان.”...
ّ
العم غازي فحماوي ،والد صديقتي ساميه فحماوي –

14

َ
ّ
يتوان للحظة
السياحي ،الذي لم
سرور ،كان مرشدي
ّ
عن ّرد طلبي ..فاستقبلني أحر استقبال في بيته في دالية
الكرملّ ،
أصر بلهجته الريفية مع التشديد على حرف
ًّ
القاف أن نرشف القهوة – وكانت حلوة جدا ،كحالوة
روحه وكالمهّ ،
عرفني إلى أفراد أسرته من أبناء وبنات
ّ
ً
وأنساب وأحفاد ..وكان األشد وقعا على مسمعي كالم
ّ
نسيبه (زوج ابنته ،سعيد) ،حين قال لي إنه يشعر
باالختناق إذا لم يذهب ليوم واحد لزيارة البلدة.
سألني ّ
عمي غازي« :شو ّبدك أحكيلك؟» «احكي شو
ّ
ّبدك» ..ومن تلك اللحظة لم يسكت ّ
عمي غازيّ ،
ظل
َطوال مسارنا حوالي الساعتين ونصف ّ
يحدثني عن
ّ ّ
الزينات بلهفة وشوق« :هون كنت ألعب»« ،هون
أم ِ

ّ
صفي ،وأكلنا علقة»« ،هون
كان
ّ
ّ
الحاكورة السرية واملرجيحة» «وفي
العرس كانت تقوم سباق الخيل»
«وهون وهون وهون.”...
ّ ّ
ّ
الزينات وهو في
ترك العم غازي أم ِ
التاسعة من عمره ،ورغم ذلك فهو
وكل شجرة ّ
كل بقعة فيهاّ ،
يعرف ّ
وكل
صخرة وبقايا البيوت ملن تعود..
وحين وصلنا إلى مقبرة البلدةّ ،
حدثني
ّ
ّ
العم غازي أنه لم يذكر على مدار
سنواته التسع في القرية حاالت
وفاة ،داللة على طول عمر الناس في
تلك القرية ،ملا كانت تحمله من كرم
والرمان والخوخ – َ
العبهر ّ
عيش ونسائم مفعمة.
غزل ال ينتهي
عمي غازي« :موقع البلدة خالل الجولة الربيعية املفعمة بالبرودةّ ،
وعن موقع البلدة يقول ّ
حدثني العمّ
استراتيجي ،فهي ملتقى الشمال ،الجنوب والشرق غازي عن أنواع األشجارالتي كانت تنمو في البلدة :شجر
ّ
الزينات ّ
ألن بناتها ّ
ّ ّ
كن التين ،الخوخّ ،
الدراق ،املشمش البلدي ،اللوز ،وشجر
والغرب ،وقد أسموها أم ِ
جميالت .وقد سكن البلدة مجموعة من العائالت العبهر الذي كانوا يصنعون منه البنانيرّ ،
والرمان الذي
ً
حاضرا هناكً .
ً
ً
حاضرا ،أيضا ،ولكن
طبعا كان
العربية املسلمة منها :فحماوي ،حردانِ ،ب ِشر ،سالمة ،ما زال
مشوه ،شجر الصنوبر ،وعلى ّ
ّ
حد علم عميّ
ّ
وعائلة الشيخ يوسف ،هذا إضافة إلى عائلة واحدة
بشكل
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
الزينات (عائلة الون ،اليوم غازي« :الصنوبر يا عمي صناعة إسرائيلية ،فكروا
مسيحية كانت تقطن أم ِ
ّ
ّ
تقطن في شفاعمرو).
يزيلوا معالم القرية من خالل الصنوبر ،بس يا عمي ما
ّ
ومنطقة وادي امللح ،حزروا”.
تحيط البلدة :أم الجمال ،إجزمِ ،
ّ
ّ
الزينات
وقد حوت البلدة ثالث آبار :بيرالهرامس ،بيرناطف ،وبير ليلة القبض على أم ِ
الشقاق.
وعن احتالل البلدة ،فمن املعروف ّأن البلدة كانت
ّ
ُ
َ
محاطة بثالث مستوطنات« :عين عيمق» (עין
باص ِمسعد ملا بتركبه بتسعد
بعكس الدعاية التي ُر ّو َج ْت آنذاك ّ
«أن هذه البالد עמק)« ،رمات هشوفط» (רמת השופט)« ،عين
ِ
ّ
كانت خالية من السكان وال حياة فيها» ،يشير ويؤكد هشوفط» (עין השופט) .وقد أتت مجموعة من
العم غازي ّأن ّأم ّ
ّ
الزينات – مثلها مثل الكثير من القرى أهالي هذه املستوطنات قبل احتالل البلدة بليلة
ِ
ّ
ّ
املهجرة – كانت عامرة بأهلها .وقد حظيت البلدة آنذاك واحدة ،وأعلموهم بنوايا تلك العصابات .من تبقى في
ّ
بشوارع ّ
معبدة باألسفلت كان ّ
يمر منها «باص مسعد» البلدة ،وهم ثلث السكان ،ناموا بين كروم الزيتون،
ّ
ّ
وهو باص يعود إلى شخص من قرية عسفيا ،كان خط أمهلوهم مدة  24ساعة إلخالء القرية ،وكان من ضمن
ّ ّ
الزينات وبالعكس .هذه العصابات «أصدقاؤهم» من اليهود من البلدات
السفر من ُ عسفيا -الداليةّ -أم ِ
ّ ّ
خرج ً
ّ
املحيطة ،الذين اعتادوا أن يزوروا القرية ليأكلوا
فوجا من املتعلمين..
الزينات ت ِ
أم ِ
َّ
ّ
ّ
ّ
ّأما التعليم ،فرغم صغر البلدة ضمت مدرسة حتى ويشربوا منها ما لذ وطاب ،لكنهم في تلك الليلة املشؤومة
ّ
الصف السابع ،وكانت مدرسة للبنين فقط ،أطلق عليها لم يعودوا لشرب القهوة ولتناول التين ّ
والرمان ،إنما
ّ
ّ
اللغة اإلنكليزية عادوا ّ
مدججين بسالحهم ،قتلوا من قتلوا وأمروا بنقل
اسم املدرسة األميرية .تعلموا في املدرسة
ّ
العم غازي ً
من الصف الثاني ،وحين فحص ّ
املتبقين إلى دالية الكرمل.
الحقا (على
ّ
ّ ّ
ّ ّ
ّ
الزينات عند
ّزمن إسرائيل) مناهج التدريس في اللغة اإلنكليزية ،رأى حكاية عمي غازي حكاية أم ِ
الزينات ،وأم ِّ
ّ
أن ما كان يدرسه في الصف الثاني ّ
عمي غازي وعند سعيد وعند سامية وبشار وأبناء
يتم تمريره للتالميذ
ً
ّ
ّ
الزينات غير مقرونة بأداة الشرط« :إذا» .يعني ما
في الصف الثامن،
واسم الكتاب تحديدا  ،reader 1-2أم ِ
ّ
ّ
ّ
كما ّأن ّأول فوج من متعلمي القرية أنهى الصف السابع بفهم عمي غازي ل ـا حدا ببدا سؤاله« :إذا رجعت شو
ّ
ّ
طلب ،ذهبوا ّ
وأتموا دراستهم في عكا ،ثالثة راح تعمل؟» ،على هيك سؤال عنده اعتراض ،إذ تجب
كان من 5
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
منهم نجحوا وأكملوا مشوارهم التعليمي ،منهم من تعلم إعادة صياغة السؤال أول وبعدين عمي غازي بجاوب
ّ ّ
الزينات بإسهاب وعلى راحته...
في جامعة النجاح في نابلس وقد عاد وقتها إلى أم ِ
لتدريس التالميذ.
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فتحي فوراني

ُ
ً
ّ
الثقافية والقوميةّ
ّ
دفاعا عن هويتي
َ
ّأيها اإلخوة واألصدقاء
ً
ِاسمحوا لي ّأول أن أشكر جميع الهيئات التي تنادت لعقد هذا اليوم
الثقافي ّ
يخيا ،نرجو أن يكون ً
الهام ..الذي أرى فيه ً
يوما تار ًّ
ّ
يوما له ما بعده.
ّ
ّ
ّ
مفصلية بارزة في تاريخ شعبنا الذي تضرب
ونحن نعتبرهذا اللقاء محطة
ً
عميقا في أرض آبائه وأجداده .نشكر جميع الهيئات املبادرة
جذوره
ّ
إلقامة هذا اليوم ..ونخص بالشكر لجنة املتابعة ،لجنة متابعة قضايا
التعليم العر ّبي ،ورئيسها األخ شرف ّ
حسان الذي نرجو له النجاح في
قيادة سفينة لجنة التعليم.
ُ ّ
َ
ّ
طر ّ
ّ
ي
باسمي وباسم زمالئي في االت
سطينيين «الكرمل»
الفل
لألدباء
الق
حاد
ِ
ّ
ً
ويشرفنا أن نقوم بواجبنا ونكون ركنا ً
اللقاءّ ..
داعما في كتيبة
نبارك هذا
ّ
ّ
اللغة العر ّبيةًّ ..ردا على قانون
القومية العنصر ّي.
املعلنين عن سنة
**
َ
ّ
االتحاد ُ
القطر ّ
قبل أربع سنواتّ ..
ّ
ي
سطينيين
الفل
لألدباء
س
تأس
ِ
«الكرمل» .ومنذ ذلك التا يخ حملنا الرسالة التي ّ
آمنا بها ..أن ننهض
ر
ّ
باللغة العر ّبية التي ّ
شوهتها مناهج السلطان ..ونزرعها في وجدان األجيال
الصاعدة.
ّ
عشرات ّ
الكتاب والشعراء أعضاء االتحاد وجدوا طريقهم إلى عشرات
املدارس العر ّبية في طول البالد وعرضها (أكثر من أربعين مدرسة)ّ ..
وكل
ّ
ّ
احتفالي من ّأيام اللغة العر ّبية..
مدرسة حظيت بيوم
ّ
املحاضرات إلى عشرات اآلالف من أبناء
عشرات املحاضرين قدموا
َ
ّ
األجيال الصاعدة املتعطشين إلى ينابيع املعرفة والثقافة العر ّبية.
َ
عشر من كانون ّ
الثامن َ
األول سنة  ،2014وعلى
وكانت االنطالقة األولى في
ّ
ّ
أقرته منظمة اليونسكو ّ
ّ
العالمي الذي ّ
العاملية..
شرف يوم اللغة العر ّبية
ّ
كانت البداية في املدارس العر ّبية في ّ
طيبة بني صعب ،وكان يوم اللغة
ً
ّ
ّ
مشهودا أبدع أجواء ّ
العر ّبية ً
ثقافية حضارية لم تشهد لها الطيبة
يوما
ّ
ً
ّ
وتكلل هذا اليوم ِبمهرجان ّ
ثقافي كبير شارك فيه األهالي والطلب
مثيل..
واألدباء والشعراء ّ
واملثقفون من ّ
الطيبة والقرى املجاورة ،ومن ضيوف
ُ
جاءوا من جميع أنحاء الوطن.
الثقافي عشرات ّ
األيام ّالتي أثرت املشهد الثقافيّ..
ّ
وقد تبع هذا اليوم
َ
ّ
وساهمت في تنشيط الحراك األدبي ودفعه إلى أمام.
ّ
ّ
وما زالت حمالت النهوض باللغة العر ّبية في مدارس الوطن واللقاء مع
األجيال الصاعدة ..على ّ
أشدها.
**
ّ
ّ
ّ
بعمائة عام قال املفكرالفرن�سي رينيه ديكارت« :أنا أفكر
ًذات يوم وقبل أر ِ
إذا أنا موجود».
ّ
ً
ّ
ً
ّ
ّ
ويقول عاشق اللغة العربية في هذه البالد التي تدر سمنا وعسل ال
ّ
وأتحدث وأعيش لغتي
مثيل لهما في الكون ..يقول« :ما دمت أقرأ وأكتب
ّ
ّ
ّ ً
ّ
القومية ..وأعلم أبناء شعبي عشق اللغة العربية ..إذا أنا موجود.
ّ
وأتحدث بها وأصغي إلى نبض حروفها في عروقي وفي كلّ
أنا أقرأها وأكتبها
ّ
ً
ّذرة في وجداني ..وأدافع عن عينيها متصديا للسهام التي يطلقها برابرة
العصر.
ّ
ّ
ّ
أنا أحاول أن أخوض بحار اللغة العربية الستخراج الدر الكامن في
أعماقهاّ ..
ألقدمه على مائدة ّ
شهية أمام األجيال الصاعدة.
ً
وما دمت كذلك ..إذا أنا موجود.
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ّ
ّ
ّ
والقومية ..وإذا
الثقافية
اللغة العر ّبية جزء من وجودي ومن ُه ّويتي
ُ
فرطت في الدفاع عنها وحمايتها ..كان هذا التفريط ً
ّ
نوعا من الخيانة
ّ
القومية.
فدفاعي عنها دفاع عن تراثي وتاريخي وحضارتي ..ودفاع عن ُه ّويتي القوميةّ
ّ
والثقافية ..ودفاع عن وجودي في وطن اآلباء واألجداد.
**
ّأيها اإلخوة
ّ
الثقافية..
ميادين الدفاع عن لغتنا تنتشرعلى العديد من الجبهات
ّ
وفي هذا السياق نكتفي بذكر بعض املواقع واالستحكامات التي تقف
ّ
ّ
ّ
تتصدى ّ
خط الدفاع ّ
ّ
القومية العنصر ّي
للرد على قانون
األول ،والتي
في
الذي يسعى إللغائنا وإلغاء ُه ّويتنا ..وطمس معالم انتمائنا لوطن آبائنا
وأجدادنا.
ً
َ
وفي لغة ّ
البرقيات ..نشير إلى بعض هذه املواقع املركزّية ..نذكرها مثال ال
ً
حصرا ..وبدون ترتيب..
ّ
ّ
أن نرضع أطفالنا – ومنذ نعومة أظفارهم – عشق اللغة العربية..
أن ّ
ّ
الذكية والـ»واتس أﭖ»
نتحدث ونقرأ ونكتب ونتواصل في الهواتف
ّ
باللغة العر ّبية ..وبالحروف العر ّبية..
َ
ّ
الثقافية باليافطات واإلعالنات
أن نمأل قرانا ومدننا ومدارسنا ومراكزنا
ّ ّ
التي تتكلم اللغة العر ّبية.
ّ
أن تكون لغة التواصل بين مجالسنا املحل ّية ومدننا وبلداتنا العر ّبية وبين
ّ
ّ
أبناء شعبنا ..اللغة العر ّبية ..وفقط اللغة العر ّبية.
ّ
ّ
معلمو اللغة العر ّبية بتعميق الوعي لدى أبنائنا ّ
ألهمية االنتماء
أن يقوم
ّ
ّ
ّ
اإلنساني ..ويزرعوا عشق اللغة العر ّبية في وجدان األجيال
القومي
الصاعدة.
dÓ ³A*«Ë
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ّ
ّ
املنابرّ ©Õ
املتقدمة للنهوض باللغة
وهذا غيض من فيض الركائز التي تشكل
ّ
العر ّبية التي يجب علينا التوقف عندها ودراسة السبل األمثل إلخراجها
إلى ّ
حيزالتنفيذ.
**
سنصون لغتنا برمش العين..
أبدا على هذا الطريقّ ..
وسنظل ً
حتى مطلع الفجرالطالع ً
ّ
حتما!
**
ّ
ُ
ّ
ّ
(نص الكلمة التي ألقيت في االجتماع الذي عقد في دارالبلدية في سخنين،
ّ
التمثيلية للمجتمع
يوم االثنين .2018\8\27 ،دعا االجتماع الهيئات
عاما ّللغة العر ّبية ،كردّ
ّ
الثقافية إلعالن عام ً 2019
العر ّبي والهيئات
ٍ
القومية» العنصريّ.
ّ
ّ
طبيعي على «قانون
ٍ
ّ
ّ
وقد كان االجتماع بمبادرة لجنة املتابعة العليا والتي مثلها رئيسها ّ
محمد
ّ
ّ
ومثلها رئيسها ورئيس ّ
بلدية البلد
بركة ،واللجنة القطرّية للرؤساء
املضيف ،مازن غنايم ،ورئيس مجلس ديراألسد ،نصرصنع هللا ،ورئيس
ّ
لجنة متابعة التعليم العر ّبي ،شرف ّ
حسان ،والقائمة املشتركة ومثلها
النائبان :مسعود غنايم ونيـﭭـين أبو رحمون .وشارك كذلك د .كوثرجابر،
ًّ
ّ
ّ
املحاضرة في كل ّية سخنين ،ومجمع اللغة العر ّبية ممثل بالـﭙـروفسور
ّ
محمود غنايم رئيس املجمع ،ولجنة أولياء أمور الطلب العرب ،وقد
ّ
ّ
مثلها رئيسها أحمد جبارين ،وكتلة الجبهة في نقابة املعلمين برئيسها
ّ
موفق خاليلة).

يبلع وال يشبع
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*حكومة نتن ياهو فتحت ّ
شهية ترامب لألكل والطمع وما
عاد يشبع * .صار ترامب يعمل شو ّبدو نتن ياهو ..وصار مثل
الخاتم بإصبعه الوسطى * .قال نتن ياهو الزم إلغاء االتفاق
النووي مع إيران ..وهيك عمل ترامب * .قال له الزم منع
ّ
النمو االقتصادي وإسقاط النظام ،وهيك فرض
إيران من
ترامب عقوبات اقتصادية على إيران * .قال له الزم نضرب
القواعد العسكرية السورية إللي فيها إيرانيين ..قال له السما
مفتوحة ،اضرب وال ّ
يهمك * ..قال له بدنا القدس عاصمتنا،
قال له خذ القدس عاصمة إلك وحدك * .قال له الزم تنقل
ّ
سفارتك للقدس ..وهيك عمل ترامب * .قال له ما عنا الجئين
فلسطينيينّ ..
وكل الالجئين استقروا في بالد الشتات ..واللي
16

الشيخ رشاد أبو الهيجاء

ّ
في املخيمات هون
بتهتم فيهم السلطة الفلسطينية * .قال
©Õ
W OÒ �UF�UÐ
dÓ ³A*«Ëعاد إلها لزوم ،سكروها ..وهيك قطع ترامب
األونروا ما
له
ّ
املساعدات عن األونروا وجففها * .بلع القدس والالجئين وزاد
ّ
والتوسع * .أعطى صالحية لقطعان االحتالل يعتدوا
االحتالل
على الفلسطينيين ،ويكسروا أشجارهم ويقلعوا مزروعاتهم.
لكن الفلسطينيين حرقوا املزروعات بالطائرات الورقية،
وحولوا مجاريهم ّ
والبالونات املنفوخةّ ..
حتى تروي مزروعات
املستوطنات ..وهيك صار أهل املستوطنات يوكلو من مجاري
الفلسطينيين * .صحتين عالطمع واألكل والبلع * ٠فلسطين
ّ
بتتغوط واملستوطنات بتوكل.

أبو إلياس

(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي)

ّ
ّ
لطلبنا ّ
األعزاء وألولياء أمورهم غداة افتتاح السنة الدراسية
أقدم رسالتي هذه
الجديدة ،وذلك لحر�صي على مصالحهم ّ
ولحبي لطالب العلم الذي يطلب العلم
ّ
ًّ
ّ
تتطلع إلى العلياء ّ
ونفسية سليمة .وال أجد بدا من أن أبدأ بتوجيه
بهمة
ونفسه
ّ
لطلب العلم حيث قال« :من سلك ً
الرسول
طريقا يبتغي
سهل هللا له ً
الجنةّ ،
طريقا إلى ّ
فيه ً
علما ّ
وإن املالئكة
ّ
ً
لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ،وإن العالم ليستغفر
له من في السموات ومن في األرضّ ،
حتى الحيتان في
املاءّ ،
وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على
ّ
ّ
سائر الكواكب ،وإن العلماء ورثة األنبياء ،وإن األنبياء
ً ّ
لم يورثوا ً
درهما ،وإنما ورثوا العلم فمن أخذه
دينارا وال
ّ
أخذ بحظ وفير» .فإذا كان هذا فضل العلم والعلماء
ّ
فأقول ألبنائنا :خذوا العلم بحظ وافر واجعلوا من
عامكم هذا مرحلة النطالقة جديدة يعمرها الجدّ
ِ
واالجتهادّ ،
حتى تصبحوا قادة ملجتمعكم على ّبينة من أمركم ،ولتنيروا طريق الناس،
ّ
ّ
فتبددوا ظالم الجهل والطغيان واالنحراف عن ّ
الحق ،واعلموا أن هللا تعالى قال:
ُ
«ق ْل هل َيستوي الذين َيعلمون والذين ال َيعلمون» .فال يستوي العالم والجاهل
ُّ ُ
كما ال يستوي النور والظالم؛ قال تعالىْ :
«أم هل تستوي الظلمات والنور»؛ كما
ال يستوي األموات واألحياء ،قال تعالى« :وما يستوي األحياء وال األموات» ،ألنّ
ّ
ّ
بالعلم يظهر ّ
الحق وتتكشف أسرار هذا الكون الدالة على عظمة الخالق ،لذلك
ّ
َ
َ
ّ
ُ
عباده العلماء» .فالعلم – أيها األحباب – حياة
قال تعالى« :إنما يخ�شى هللا من ِ
ّ
ونور ،والجهل موت وظالم ،وما يطغى ّ
الشر في مجتمع إل النعدام حياة القلوب
ّ
ّ
ونورها ،لذلك ّزينوا أنفسكم بنور العلم واطلبوه بحظ وافر .وقد ذم هللا الجاهلين
ْ َ
ُ
حسب ّأن أكثرهم َيسمعون أو َيعقلونْ ،إن ُه ْم كاألنعام بل ُه ْم ُّ
أضل
«أم ت
فقال:
ً
سبيل» .ولذلك استعاذ مو�سى – عليه السالم – باهلل فقال« :أعوذ باهلل أن أكون
ّ
من الجاهلين» .وقد جاءت األخبارأن هللا تعالى أوحى إلى داود في َّ
الزبور فقال له« :يا
ُ
داود ،ق ْل ألحبار بني إسرائيل ورهبانهم ،حادثوا من الناس األتقياء ،فإن لم تجدوا
ً
ّ
ُّ
فيهم ًّ
تقيا فحادثوا العلماء ،فإن لم تجدوا عال ـا فحادثوا العقالء ،فإن التقى والعلم
ّ
والعقل ثالث مراتب ،ما جعلت واحدة منهن في أحد من خلقي وأنا أريد إهالكه».
َ
والك ِّيس الذي يجمع العلم وينتفع به خدمة لنفسه وأهله ومجتمعه ،بل وللعالم
أجمع .وقد ّ
شبه الرسول طلب الهداية والعلم بقوله« :مثل ما بعثني هللا به من
ً
الهدى والعلم ،كمثل غيث أصاب أرضا ،فكانت منها طائفة ّ
طيبة ،قبلت املاء،
فأنبتت الكأل والعشب الكثير ،وكان منها أجادب أمسكت املاء ،فنفع هللا بها الناس
ّ
فشربوا منها وسقوا وزرعوا ،وأصاب طائفة منها أخرى ،إنما هي قيعان ،ال تمسك
ماء وال تنبت كأل ،فذلك مثل من فقه في دين هللا ،ونفعه ما بعثني هللا به فعلم
ّ
وعلم ،ومثل من لم يرفع بذلك ر ً
أسا ،ولم يقبل هدى هللا الذي أرسلت به» .فما
يعنينا في هذا املقام هو أن يكون طالب العلم كاألرض التي تنتفع باملاء أو ينتفع
الناس منها ،وهذا أملنا ورجاؤنا من أبنائنا الذين يتوافدون بجموعهم إلى مقاعد
التدريس .وقد جمع معاذ بن جبل فضائل العلم برسالة جميلة أسوقها إليكم،
ّ ّ
ّ
فإن تعلمه هلل خشية ،وطلبه عبادة ،ومذاكرته تسبيح،
حيث قال« :تعلموا العلم،
ّ
والبحث عنه جهاد ،وتعليمه ملن ال يعلمه صدقة ،وبذله ألهله قربة ألنه معالم
الحالل والحرام ،ومنار سبيل أهل ّ
الجنة ،وهو األنيس في الوحشة ،والصاحب في
ّ
ّ
واملحدث في الخلوة ،والدليل على ّ
والضراء ،والسالح على األعداء،
السراء
الغربة،
ُ
ً
ّ
والزين عند األخالء ،يرفع هللا به أقواما فيجعلهم في الخير قادة تقتص آثارهم،
ّ
خلتهم ،وبأجنحتها ّ
تمسهم،
ُويقتدى بأفعالهمُ ،وينتهى إلى رأيهم ،ترغب املالئكة
كل رطب ويابس ،وحيتان البحر وهوامه ،وسباع البحر وأنعامه ،ألنّ
ويستغفر لهم ّ
العلم حياة القلوب من الجهل ،ومصابيح األبصار من الظلم ،يبلغ العبد بالعلم
ّ
منازل األخيار ،والدرجات العال في الدنيا واآلخرة؛ التفكر فيه يعدل الصيام،
ومدارسته تعدل القيام ،به توصل األرحام ،وبه ُيعرف الحالل من الحرام ،وهو
إمام العمل ،والعمل تابعه ،يلهمه السعداء ويحرمه األشقياء» .وقد ّ
شرفنا هللا
ّ
بعلي ّ
كرم هللا وجهه القائل:
ّ
ّ
ّ
ما الفخرإل ألهل العلم إنهم \ على الهدى ملن استهدى أدلء
ُ
وقدر ّ
حسنه \ والجاهلون ألهل العلم أعداء
كل امرئ ما كان ي ِ
ً
ش ًّ
َف ُف ْزب ِعلم ت ِع ْ
حيا به أبدا \ الناس موتى وأهل العلم أحياء
املواصفاتّ ،أولها :اإلخالص في طلب العلم،
فالطالب ال ّبد أن تتوافر فيه بعض
ُ
ّ
ّ
ألنه فريضة وعبادة ،وهللا تعالى يقول« :وما أ ِمروا إل ليعبدوا هللا مخلصين» .وثانيها:
ّ
ّ
وجوب أن يتواضع الطالب ّ
ملدرسه؛ قال رسول هللا« :تعلموا العلم ،وتعلموا للعلم
ّ
َ
السكينة والوقار ،وتواضعوا ملن تعلمون منه» .وقال« :ليس من ّأمتي من لم ُي ّ
جل
كبيرنا ،ويرحم صغيرنا ،ويعرف لعاملنا ّ
حقه» .وال أن�سى ضرورة الربط بين أربعة
ثم بيوت العبادة التي ّ
أقطاب العلم :املدرسة ،واألهل ،والطالبّ ،
تربي على اإليمان
والورع والتقوى.
الج معة  7أيلول 2018
ُ
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ّ
الفعلي غائب
الجريمة تستفحل والعقاب
اإلعالميّ أمحد حازم
الواليات املتحدة ،التي يقولون عنها ّإنها الدولة األكثرديمقراطية
في العالم ،ال تزال تفرض تطبيق عقوبة اإلعدام في محاكمها ليس
ّ
ّ
وإنماً ،
أيضا ،على الذين يبيعون
املخدرات
على القتلة فقط،
وخصوصا من ّ
ً
تسبب بوفاة شخص نتيجة تناول جرعة زائدة.
ّ
ضد السياسة التي تتبعها الواليات املتحدةّ ،
صحيح ّأنني ّ
لكني
ّ
مجبر على االعتراف بتأييدها في تطبيق اإلعدام ،الذي أتمنى لو
طبق في بالدنا على القتلة واملجرمين ّ
ّ
ُي ّ
فتصوروا
بحق املجتمع.
ّ
كم عدد هؤالء الذين سيلف رقابهم حبل املشنقة في بالدنا لو
تم تطبيق حكم اإلعدام ّ
ّ
بحق القاتل.
ّ
لقد بلغ السيل ُّ
ّ
العربي فيما يتعلق بالعنف وال
الزبى في مجتمعنا
ّ
ً
العربي بصورة ال
منتشرا في املجتمع
سيما القتل ،الذي أصبح
ّ
مثيل لها ،وأصبح تعاطي ّ
املخدرات واالتجاربها أقرب إلى العالنية
ّ
منه إلى ّ
فالكل يرى
السرّية وعلى طريقة «على عينك يا تاجر».
ّ
ّ
ّ
فإما أنها مصابة بالعمى ّ
املختصةّ ،
وإما
ويعرف ،إل السلطات
بضعف البصر والبصيرةّ ،
وإما ّأنها ال تتعاطى ِبج ِّد ّية في معالجة
ّ
مثل هذه املواضيع املتعلقة بالعرب.
مواطن من الرينة عمره ً 25
عاما ،اسمه يونتان نويصري ال يزال
في زهرة شبابهّ ،
تعرض لعملية طعن يوم السبت املا�ضي وفارق
ّ
ّ
ّ
الحياة .هكذا ّ
وبكل بساطة .تصوروا أن األهل يربون ولدهم
ّ
ًّ
وينتظرون سنوات طويلة حتى يصبح شابا ،ويأتي مجرم ويقتله.
ّ ً
جدل وقع بينه وبين سائق ّ
سيارة ّأدى إلى القتل .لكن
يقولون إن
ّ
ّ
هذا يبقى في إطار التكهن حتى تصدر الشرطة تقريرها ملعرفة
ّ
خلفيات الحادث .ومهما تكن األسباب فال ّ
مبرر للقتل.
ّ
العربي؛ فكثيرة هي
هذه ليست ّأول حالة من نوعها في املجتمع
ّ
ستدل من اإلحصاءات
حاالت القتل التي يرتكبها مجرمونُ .وي
واملعطيات املتوافرة ّأن عدد ضحايا العنف والجريمة في
ّ
العربي بلغ  35ضحية منذ مطلع العام الجاري .والجميع
املجتمع
ّ
ّ
ّ
متفق على ّأن الشرطة ال تقوم بواجبها ِبج ِدية في هذا املوضوع،

َ
ّ
كمانة

ّ
لكن السبب ّ
املهم يكمن في التربية،
ً
مسنا ّ
رجل ًّ
ً
يتحدث عن
أيضا .سمعت
دافع للقتل مرتبط بالنشأة ،أي نشأة
الطفل .ورغم استغرابي حديثه ملست
ّ
املسن :اسمع يا ابني...
فيه املنطق .قال
في املا�ضي كانت حاالت القتل والعنف
جدا في مجتمعناّ ،
واإلجرام قليلة ًّ
ألن الطفل كان يرضع من
ّ
حليب ّأمه ،لكن اليوم يرضع «من القنينة»؛ يعني حليب أبقار،
ّ
الحيواني ،وهذا
وهناك فرق بين الحليب البشر ّي والحليب
ّ
ّ
املسن قد يكون
يؤثر على شعور وإحساس اإلنسان .وما قاله
ّ
صحيحاّ ،
ً
ألن ما نعيشه اليوم من ازدياد في حاالت العنف يؤكد
ّ
ّ
يتصرف بدون
اإلنساني
ّأن اإلنسان الخالي الشعور واإلحساس
عقل ،فلو كان عنده ّ
ذرة من العقل ال يرتكب جريمة قتل.
ومهما تكن خلفية الشجار الذي يقع بين شخصين أو عائلتين،
فاملطلوب ّ
التروي والتفكير ًّ
مليا وتحكيم العقل ،وليس اإلسراع
ّ
في استخدام املسدس أو السكين .والحقيقة أن جريمة القتل
– ًّأيا كان نوعها – ال يجوز – في ّ
أي حال من األحوال – أن ّ
تمر
ً
ً
بدون عقاب .والعقاب يجب أن يكون قاسيا وشديدا يوازي
مأساة فقدان اإلنسان املقتول .لكن لألسف ،األحكام الرسمية
ّ
تدخل ما ّ
يسمى
عندنا خفيفة وليست بحجم الجريمة ،بسبب
العربي ،التي ّ
ّ
تقرر قيمة املبلغ الذي
لجان الصلح في املجتمع
يجب أن يدفعه أهل القاتل ألهل املقتول ،وبالتالي يتنازل أهل
القاتل عن الدعوى ّ
وكأن حياة اإلنسان لها أسعار .وقد سمعت
ّ
الحق
ّأن «األسعار» تتفاوت قيمتها حسب العائلية؛ ويبقى
ّ
العام ،فقط؛ «يعني كم سنة وبطلع القاتل من السجن»ّ .
فأي
عقوبة هذه؟
وأخيرا ،كلمة صريحة يجب أن ُتقالّ :إن األحكام الخفيفة نسبياًّ
ً
ّ
بحق القتلة هي التي ّ
تشجعهم على االستمرارفي ارتكاب الجرائم.
ولو كان ّ
يتم تنفيذ حكم اإلعدام في القتلة واملجرمين الذين
ّ
ّ
يتسببون بموت آخرين ملا تمادى هؤالء بتحديهم للقانون.

ّ
تأسست القرية الحالية خالل الفترة العثمانية عندما
استوطن في املوقع أبناء قبيلة السواعد ،حيث تمّ
ّ
الشرقي
االعتراف بالقرية عام  ،1995فقط .في القسم
َ
ً
من القرية خربة ك ّمون بمساحة دونمين ،تقريبا؛
وتعود بداية االستيطان فيها إلى الفترة الرومانية .وقد
ّ
وتضم
ُبنيت منازل القرية األولى حول ِمنطقة الخربة.
َ
القرية ثالثة أحياء سكنية ّ
يتوسطها وادي ك ّمون ،وفي
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ُ ّ ّ
اللغة ّ
ً
ّ
أساسا في ُبنية ُ
الوطنية
اله ّوية
مكو ًنا
تعد
ّ
للمجتمع ...فهي تميز اإلنسان عن غيره من
املخلوقات ،وهي وسيلة للتعبير عن املشاعر
واألحاسيس والحاجات ،باإلضافة إلى كونها وعاء
التفكيرلديه...
ّ
ويذهب العلماء في هذا املوضوع إلى ّأن اللغة تنشأ
ّ ّ
ّ
نتيجة عاملين :فطر ّي
وبيئي ،فاللغة مكتسبة وال تولد مع اإلنسان ،وال تتشكل
ْ
ُدفعة واحدة...
ًإذا ،يولد اإلنسان بدون لغةّ ،
ثم يبدأ – من خالل املجتمع املحيط – بتكوين
ّ
ّ
مفرداته وقاموسه اللغو ّي وتنميته من خالل االكتساب اللغو ّي ،وهو ما
ّ
ّ
«املقدمة» ص...1146 .
تحدث عنه ابن خلدون في
ّ
اله ّوية باللغة ،الرتباطهما ً
وال يخفى على الدارس الرائي مدى ارتباط ُ
معا
ّ
الخاصتان مع وجود اإلنسان على األرض ،هذا
بالعقل ،فقد ُوجدت هاتان
الشخ�صي ّ
ً
رغم كون ُ
ّ
شخصا من خالل اسمه ،صفاته،
تميز
اله ّوية بنوعها
ّ
ّ
ّ
سلوكه وجنسه و ..و ..و ...ألنه – في املقابل – توجد ُ
الوطنية
الجمعية
اله ّوية
ُ
ّ
تدل على ّ
ّ
والقومية ،التي ّ
مميزات مشتركة ملجموعة من البشر تميزهم
عن غيرهم من الجماعات ،التي إن ُوجدت فيما بينها بعض الفروق ّ
تظل
القواسم املشتركة من أوجه الشبه بين أبناء هذه الجماعات هي الغالب في
ّ
نهاية املطاف ،وما ّ
واله ّوية َت ُّ
اللغة ُ
مسك األمم
يؤيد مدى االرتباط الوثيق بين
ّ
ّ
والعامة...
الخاصة
والشعوب بلغتها في جميع املحافل
ّ
والهويةّ
فاللغة هي األساس ُّ
الصلب الذي يقوم عليه الشعبُ ،
وما الغريب؟!
ّ ّ
خاص ّية اللغة ووظيفتها األساس...
هي
ّ
ّ
ّ
ّ
وهذا ما يقول به الفيلسوف األملاني فيخته ،حين سجل :إن الذين يتكلمون
ً
ُ ّ
ّ
شكلون ك ً
يانا ً
واحدا متكامل بروابط متينة وإن تكن غيرمرتبة...
بلغة واحدة ي ّ ِ
املرئي الذي ينتظم ً
وعليه ،تصبح اللغة هي الخيط غير ّ
شعبا من الشعوب...
م ّما ّ
فسر ّ
يؤدي إلى توحيد مشاعره وتقوية عالقاته وروابطه ،وهذا ما ُي ّ
نظرية
ّ
ِّ
ّ َ
اللغة الواحدة ،التي إذا ضعفت ّ
الشخصية َوف ْق ِد
يؤدي ضعفها إلى ذوبان
الصلة بالرابطة املُ ّ
اله ّوية وانقطاع ّ
ُ
وحدة...
ِ
َ
ّ
صباح الضاد السامقة الشامخة لرائد اإلصالح الر ّ
افعي وأنت القائل:
ْ ّ ّ
ّ ّ
ّ
ما ذلت لغة قوم إل ذلوا ،وال انحطت إل كان أمرهم في ذهاب وإدبار!!!

—UŁü« WDKÝ w� ‰ULA�« WIDM� d¹b� ≠ Í—UÝ qOL� Æœ

مترا أسفله عين َك ّمانة التي تجري مياهها ّ
تقع قرية َك ّمانة على جبل َك ّمون على ارتفاع ً 550
كل ّأيام السنة.
ّ
وتطل على البعض من جبال وقرى األبحاث ّ
فوق سطح البحر،
األثرية ونتائجها
الجليل؛ فهي ّ
َ
ّ
األثرية في خربة الك ّمانة ليست كثيرة .جرت
تطل على جبال الجليل األسفل وبقاعه ،األبحاث
ّ
ّ
الشمالية – الشرقية فيمكننا مشاهدة
ّ
أما من الجهة ِ
الحفريات األولى عام  2003بإدارة سلطة اآلثار في
ّ
ّ
الشمال فمن املمكن مشاهدة الخربة ذاتها ،بينما ّ
جبال الجوالن ،وأما إلى ِ
تم الكشف صدفة عن مغارة إلى
َ
ّ
صفد وجبل ميرون .بالقرب من جبل كمون قرى غور الشرق من القرية عام ّ .2015أما املسح األثر ّي فأشار
الشاغور :عين األسد ،الرامة ،ساجور ،وغيرها.
ّ
إلى وجود بقايا جدران منازل
وأرضيات فسيفساء

ملحة ّ
عامة

رشدي املاضي

ّ
والهويةّ
اللغة ُ

تاريخها الفترة الرومانية والبيزنطية.
ّ
الحفريات عام  2003بإدارة سلطة اآلثار ،حيث
جرت
ّ
ّ
تم التنقيب عن عدة طبقات من االستيطان ،األقدم
من بينها تعود إلى الفترة الرومانية (القرن ّ
األول ق.م.).
ّ
تم التنقيب في ثالثة مواقع مختلفة من القرية ،في
تم العثور على مبنىً
ّ
الحفريات ّ
ّ
الغربي من
القسم
ً
ُ
ًّ
استعمل منزل سكنيا (الصورة رقم  – 2إحدى الغرف
في املبنى) ،كما ّ
تم التنقيب عن بقايا حوض للماء.
َ
الف ّخار ّ
تم العثور على بعض األطباق،
بين أدوات
ّ
القوارير ،وسراج؛ راوح تاريخها ما بين القرن األول

صورة رقم 2

صورة رقم 3

ّ
امليالدي .وبين املكتشفات
قبل امليالد والقرن الرابع
الخزفيات التي يعود تاريخها إلى الفترة الفارسيةّ
ّ
بعض
ّ ّ ّ
والهيلينية ،إل أننا لم نعثر على بقايا االستيطان من
تلك الفترة.
ّ
ّ
عام  2015قامت سلطة اآلثاربإجراء حفريات أثرية في
تم العثور عليها صدفة بيد ّ
َمغارة ّ
متجولين في ا ِملنطقة.
املغارة طولها قرابة  200متر في الصخر الجير ّي ،وهي
ُ
طبيعية الشكل ،أي ّأنها لم تنحت بيد اإلنسان بل
ّ
ّ
ّ
الحفريات
الطبيعي .كشفت
تم استعمالها بشكلها
عن كنز من ُ
ّ
النقدية (الصورة رقم 3
الح ِل ّي والعمالت
– البعض من ُ
الح ّلي والعمالت) ،كما ّ
تم العثور على
َ ّ
ُ
أدوات الفخار التي صنعت في الجليل آنذاك ،وهي
ّ
مميزة ِملنطقة الجليل .بين املكتشفات سراج يعود
ُ
الهيلينية ،خ ّبئت داخله ّ
ّ
حبات الخرز
تاريخه إلى الفترة
املصنوعة من العقيق األبيض واألسود (الصورة رقم
ّ
النقدية املصنوعة من البرونز فيعود
ّ .)4أما العملة
تاريخها إلى العام  322ق.م..

َ
تشير املكتشفات في املغارة إلى
ّ
الهيلينية
استعمالها خالل الفترة
(القرن الرابع قبل امليالد) ،كما
ّ
ّ
يبدو ّأنها ُ
استعملت لسكان القرى املجاورة لعكا،
الذين هربوا لالختباء فيها ّإبان احتالل بطليموس
ّ
ّ
الفينيقية في الشاطئ عام  311ق.م..
األول للمدن
ّ
ّ َ
من الجدير بالذكر أن املغارة تبعد عن عكا قرابة 22
كم إلى الشرق منها ،وهي مسافة كافية ّ
للفارين من
ّ
االحتالل لاللتجاء إليها .هناك من الباحثين من يرجح
ُ
استعملت الختباء ّ
الفارين من احتالل الحاكم
ّأنها
الهيليني أنتيغونوس ّ
ّ
األول ملصر عام  306ق.م ،.إذ ّ
مر
شك فيه أنّ
ومما ال ّ
خالل احتالله في ِمنطقة الشاطئّ .
املكتشفات في املَغارة تساهم في دراسة الحكم املتغيرّ
في بالدنا آنذاك.
الصور امللحقة بلطف عن سلطة اآلثار.

صورة رقم 4
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עו¢ד סמיר ח'ורי
יועץ & משווק נדל¢ן
חפשו אותי ב-
שדרות המגינים  ,58חיפה

למכירה

רח׳ היובל  , 6כ 130-מ"ר  ,קומה  , 1חניה ומחסן בטאבו !!
מחיר חסר תקדים

-

-

048 540 450

למכירה אחד הנכסים הכי ייחודיים בעיר°°
בית ערבי נדיר  ,כ  130מ"ר  300 +מ"ר גינה )לא בטאבו(
תקרות גבוהות ,בעיצוב טמפלרי והסטורי !!

למכירה

דירת  80מ"ר  ,משופצת ומוארת  ,נוף חלקי לים  -קומה
עליונה  4 ,חד'!

נמכר
בכרמל צרפתי

מחיר ∞∞∞¨∞≥∂¨₪ ±

מחיר ∞∞∞¨∞∑≥¨₪ ±

למכירה

דירה גן מדהימה¨ משופצת אדריכלית ¨
תקרות גבוהות ¨ כ ∞∞ µמ"ר בטאבו°°

למכירה

דירת  90מ"ר  ,משופצת  4 ,חד

נמכר
ברח' דרך הים © כרמל מערבי®
מחיר מפתיע ∞∞∞¨∞∑≤¨≤ ₪

ברח' הגפן
מחיר ±¨±≥∞¨∞∞∞₪

ברח' לבונטין השקט
מחיר∞∞∞¨∞≥∑ ₪

למכירה מציאה למשקיעים וזוגות צעירים°°
דירת  75מ"ר  3.5 ,חד' ,משופצת בטוב טעם !!

ברח' הירדן

מחיר ₪ 530,000

ألول مرة في البالد املسمارالذي يصنع الفرق ..بشرى ألصحاب األطراف املبتورة:
انتهت أيام األطراف الصناعية الثقيلة واملعقدة وغيراملريحة – نصل الطرف وننطلق!
الطريقة التي سيتم تطبيقها في مستشفى
بلينسون ومستشفى لفينشتاين :هي زراعة
قضيب حديدي يدخل مباشرة في عظم
املتعالج ،دون الحاجة لجراب توصيل
تقليدي.
مبتكر الطريقة ،الجراح البروفيسور منجد
املدرس ،زار مستشفى بلينسون ملدة 24
ساعة للمشاركة في إجراء العملية إلثنين
من املتعالجين
ألول مرة في إسرائيل :إجراء جديد لزراعة
مسمار (قضيب معدني) ملبتوري األطراف،
يتم إدخاله مباشرة في عظم املتعالج،
دون الحاجة بجراب التوصيل التقليدي
الثقيل واملعقد .جراب التوصيل هو الجزء في صورة للدكتور حجاي أمير ،مديرقسم تأهيل العظام في لفينشتاين ،البروفيسور منجد املدرس ،والدكتور
من الطرف الصناعي الذي يتم تركيبه ستيفن فلكس ،مديرقسم العظام في بلينسون .حقوق الصورة :املكتب اإلعالمي ملستشفى بلينسون.
على الطرف املبتور ،ثم توصيل الطرف
على العظم يسبب تقويته وزيادة سمكه ،في املقابل ال يتم في األطراف
الصناعي به .أخصائيو عظام من مستشفى بلينسون ومتخصصون في الصناعية التقليدية وضع الوزن على عظم الفخذ ،األمر الذي يسبب
طب التأهيل في مستشفى لفينشتاين سيبدأون باستعمال هذه الطريقة ضمور العظم وزيادة احتمال اإلصابة بالكسور.
الخاصة التي ستغير حياة مبتوري األطراف ،والتي تمنح جودة حياة راحة وتحسن كبير في جودة الحياة – تمنع الطريقة الجديدة الضغط
أفضل ،دون مصاعب وتعقيدات استعمال وصلة الطرف التقليدية.
واالحتكاك الناجم عن األطراف الصناعية التي يتم تركيبها على الجلد،
ً
الجراح الذي طور الزراعة الخاصة ،بروفيسور تقويم العظام االسترالي ،خصوصا في حرارة فصل الصيف.
وصل إلى بلينسون إلجراء الجراحة مع مدير قسم العظام في بلينسون ،النظافة – ال حاجة إلزالة الطرف الصناعي حتى عند الذهاب إلى الحمام.
الدكتور ستيفن ڤلكس والدكتور حجاي أمير ،مدير قسم تأهيل العظام سهولة االستخدام – يتم ارتداء وإزالة الطرف الصناعي بسهولة وسرعة
في مستشفى ليفنشتاين ،والذي سيقود عملية التأهيل .كال الطبيبين مكثا (نحو  7-10ثواني) ،ويتم ذلك بواسطة برغي ،دون تالمس بين الطرف
في استراليا لتعلم الطريقة مباشرة من البروفيسور املدرس.
الصناعي والجلد .هذا اإلجراء مخصص لألشخاص الذي بترت أطرافهم
قضيب
بوصل
من خالل إجراء يسمى ( )Osseointegrationيقوم الجراح
ق
بسبب حوادث (إصابات الجنود ،حوادث الطر  ،حوادث العمل وغيرها)
من التيتانيوم بطول نحو  16سم مباشرة في عظم املريض .يتم وصل وهو غير مالئم ملن فقدوا أطرافهم بسبب السكري أو أمراض األوعية
أحد طرفي القضيب بالعظم وإخراج الطرف الثاني عبر جلد املريض إلى الدموية وغيرها .وهو مالئم لكل بترفوق الركبة وتحت الركبة وبتراألطراف
خارج الجسم بشكل يسمح بتوصيل الطرف الصناعي .وذلك على عكس العلوية .في املرحلة األولية ستتم مالئمة العالج للبترمن عند الفخذ فقط.
اإلطراف الصناعية التقليدية ،والتي يتم فيها تركيب جراب توصيل على بعد الجراحة ،سيمراملتعالجون بعملية التأهيل ومالئمة الطرف الحديث
الجلد يتكئ على األنسجة املحيطة بالعظم ،أو الحوض أو الفخذ – وهي في قسم تأهيل العظام في مستشفى لفينشتاين .وقد اجتازالطاقم متعدد
مواضع غيرمؤهلة لتحمل ثقل األطراف الصناعية أو الجسم.
التخصصات بمن فيهم املمرضات ،واملعالجين الطبيعيين ،واملعالجين
ً
مزايا الطريقة الجديدة:
بالتشغيل واألخصائيين النفسيين ،استكماال مع نظرائهم في استراليا
والشعور
بمكان
الطبيعية،
العضالت
بواسطة
العظم
الثبات – تشغيل
واكتسبوا الخبرة املطلوبة ملالئمة األطراف الصناعية املتصلة بالعظم.
الطرف الصناعي وتحت كف القدم والشعور باملوضع الصحيح للطرف في الدكتور حجاي أمير ،مدير قسم تأهيل العظام في مستشفى لفينشتاين:
الفراغ يحسن من الثبات.
ً «هذا يوم تاريخي لتأهيل العظام في دولة إسرائيل .وهي بشرى لكل من بترت
ً
الثقة بالطرف الصناعي – الطرف املتصل مباشرة بالعظم ،يعطي شعورا أطرافهم في حوادث وخصوصا فوق الركبة ،والذين يستصعبون التعامل
بالثقة «وكأنه نما طرف جديد» .ويسمح بامل�شي دون تفكيرأو حاجة للحذر مع األطراف الصناعية املوصولة بشكل تقليدي .لقد انتقلت إسرائيل
ً
من خروج الطرف الصناعي من مكانه في كل خطوة.
اليوم في مركز متقدم عامليا في تخصص تأهيل األطراف الصناعية».
بتلقائية،
وامل�شي
بالعظم،
جهد أقل في عملية امل�شي – التوصيل مباشرة
ن
الدكتور ستيفن ڤلكس مدير قسم العظام في بلينسو « :ستغير الجراحة
ً
أسهل بكثيروال يحتاج لبذل الكثيرمن الجهد.
حياة مبتوري األطراف بشكل كبير .فهي عملية بسيطة نسبيا تعطي
ً
ً
ً ً
مدى الحركة – يكون مدى الحركة ملفصل الفخذ كامال ودون أي معيقات .تحسنا كبيرا! أنا سعيد بأن أكون جزءا من الطاقم الذي يزف هذه البشرى
توزيع وزن الجسم بشكل صحيح ومنع األلم والكسور – حمل الوزن للمر�ضى».
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تواصل موجة رفع أجور العاملين في قطاع املواصالت العامة
بقيادة الهستدروت:

 BLUتمأل سماء رام هللا بطاقة كلها فرح
ُ
كعادتها ،تعمل شركة مشروب الطاقة  BLUعلى نشرالطاقة اإليجابية ،العطاء والفرح في نفوس املحبين ملشروب الطاقة
ً
ّ
تحديدا ،اجتمع اآلالف من الشباب والصبايا ،من
األول ،بطعماته املختلفة .وسط رام هللا ،وفي حديقة «االستقالل»
أصدقاء ومحبي  BLUيوم الخميس املا�ضي ،ليرقصوا ويفرحوا على أنغام الفنان الفلسطيني املتألق إياد طنوس والفرقة
ُ
الفلسطينية املحبوبة «اإلنس والجام» ،الذين تعاقدت معهم  BLUفأقاموا أمسية ال تن�سى ،من انتاج شركة «سما»
للدعاية واإلعالن ،املسؤولة عن الفعاليات التسويقية للشركة.
ً
تحديدا ،واهتمامه الدائم بتقديم ما ُه َو األفضل للناس ،إذ
هذا ُويعرف مشروب الطاقة ُ BLUبقربه من األجيال الشابة
ُ
تقوم الشركة ُبمبادرات ودعم كل ما ُهو جميل وجديد ويرسم الفرحة على ُوجوه الناس.
ُ
هذا وتشكر الشركة كل الجهات التي تعاون معها على إنجاح هذا املهرجان الضخم الذي أطلق عليه أسم «مهرجان BLU
َ
األول» ،في إشارة إلى ُ
ّ
أنه ستكون مهرجانات أخرى في رام هللا وفي بلدات فلسطينية مختلفة ،لنشر الفن وإدخال الفرح في
ُ
نفوس الناس .كما تشكر الشركة كل املنظمين والترتيبات األمنية وغيرها ،وشركة «سما» للدعاية واإلعالن ،التي جعلت
البرنامج ُيمرعلى أجمل وجه ،بأرقى صورة ،من لحظة اعتالء الفنانين املنصة ،حتى نهاية الحفل الجميل ..
 BLU ITع الجامد.

لاليجار
غرفة بمساحة  15م داخل
مكتب في الحي األملاني
السعر يشمل جميع
املصاريف

للتفاصيل 0528010383
لاليجار

بالكرمل الفرن�سي طابق ار�ضي  4غرف +
حمامان موقف للسيارة+حديقة 6000ش

سائقو شركة “دان” سيتقاضون مبلغ  52شيكل
لساعة العمل الواحدة

مجوهرات  PANDORAتطلق مجموعة خريف
 - 2018مجموعة ّ
ملكية براقة للغاية مستوحاة
من األساطيرامللكية والطبيعة في أنقى صورها

مجوهرات  PANDORAتطلق مجموعة خريف  .2018مجموعة ّ
ملكية براقة للغاية
مستوحاة من األساطيرامللكية والطبيعة في أنقى صورها
أساطيرامللوك
تركزاملجموعة على القصص امللهمة والرموز من عصر النهضة التي تلتقي مع الرموز
العصرية لألنوثة واألناقة .تتميز االكسسوارات السحرية بالعديد من التصاميم
ً
ملكيا ً
نمطا ً
فريدا ال يمكن تفويته.
والزينة التي تميزالفترة وتعطي
ومن بين القطع :قالدة  ROSEقالدة القلب بتصميم ملوكي عتيق ،خاتم بتصميم
التاج ،تشارم على شكل قلب  ROSEمزينة بالزركون والكريستال الوردي الضبابي.
حبيبات الحبوب
املجموعة تضم العديد من القطع املستوحاة من عالم الحبوب ،مجوهرات البراقة
مزينة بحبوب الذرة والقمح الذهبية والفضية تتحرك بلطف في مهب الريح وترمزإلى
دورة الحياة ،وبدايات جديدة والرخاء ،وبهذا تظهرالطبيعة في أنقى صورها.
من بين القطع :سلسلة  SHINEمزينة بحبيبات الحبوب الناعمة ،خاتم
 SHINEمفتوح ،أقراط ً SHINEمتطابقة.
املجموعة متوفرة في الفروع إبتدأ من  3سبتمبربالتوازي مع اإلطالق العالمي.
السعر:
يتراوح
ً
ً
ً
أساور إبتدأ من 335 :ش.ج تشارمز إبتدأ من 119 :ش.ج ،خواتم إبتدأ من189 :
ً
ش.جً ،
أقراط إبتدأ من 219 :ش.ج ،القالئد إبتدأ من 379 :ش.ج
متوفرة في الفروع الرئيسية وعلى موقع  PANDORAوفي فروع وموقع  JACKIE-Oوفي
متاجراملجوهرات الفاخرة
www.pandora-shop.co.il

استمرارا لالتفاقية التي ابرمت في شهرحزيران لعام  ،2018وقعت كل من الهستدروت ،لجنة العمال
في شركة «دان» وادارة الشركة قبل قليل في بيت الهستدروت في تل ابيب على االتفاقية غيراملسبوقة
والتي بحسبها سيتم ضمان أجور حوالي  1660من سائقي شركة املواصالت «دان» .حيث سيتم دفع
مبلغ  44شيكل لساعة العمل الواحدة للعمال الجدد و -52شيكل لساعة العمل الواحدة للعمال
ذوي االقدمية القصوى.
ابرمت االتفاقية بحضور كل من رئيس الهستدروت آفي نيسنكورن ،رئيس نقابة عمال املواصالت في
الهستدروت آفي ادري ،رئيس شركة دان السيد شموئيل رفائيلي ،مدير عام الشركة عوفر زيلبيجر،
مسؤول ملف املواصالت العامة في نقابة عمال املواصالت دورون عيزرا ،ورئيس لجنة العمال في
الشركة يو�سي كبيلوتو
هذا وتعتبر اتفاقية رفع االجور لسائقي شركة دان استمرارا ملوجة رفع االجور لجمهور السائقين في
املواصالت العامة التي تقودها الهستدروت وبضمنها رفع االجور في شركة «متروبولين” الى  44شيكال
للساعة الواحدة.
وستعمل االتفاقية الجديدة التي وقعت اليوم الخميس على تنظيم الئحة أجور موحدة لكافة
العاملين من كافة األجيال منذ اليوم األول من بدء العمل في الشركة .هذا وبحسب الئحة االجور
هذه فإن االجر االولي لكل سائق في الشركة صاحب اقدمية سنوات عمل قليلة سيكون  44شيكل
لساعة العمل الواحدة وسيرتفع لـ  52شيكل للعمال ذوي سنوات االقدمية الكبيرة .اضافة الى ذلك
فإن كل سائق صاحب اقدمية في العمل تصل الى خمس سنوات في الشركة سيحصل على 0.5%
كعالوة على االجر مقابل كل سنة اقدمية اضافية في مكان العمل .تلك االضافة يتم حسبانها بأثر
تراجعي من شهر يناير من العام  . 2018بحيث سيحصل العمال فورا على اضافة على االجور بآالف
الشواقل نتيجة للتغييرات املوجودة ضمن االتفاقية .تتضمن االتفاقية هذه ايضا مساواة شروط
التقاعد ملوظفي الجيل الثالث في الشركة مع موظفي الجيل األول وستشمل شروط تقاعد اكثر
جودة مثل مكافأة بمقدار راتب شهري تصريح سفر مجاني للسائق وأفراد أسرته .وقد رحب رئيس
الهستدروت آفي نيسانكورن باالتفاق وقال« :االتفاقية التي ابرمت اليوم هي جزء من ثورة تاريخية
تقودها الهستدروت بكل ما يخص ظروف العمل في املواصالت العامة .الهستدروت – والتي تمثل
كافة العمال في قطاع املواصالت -تهتم لتعاون مع كافة الشركات وادارتها لرفع اجور السائقين من
اجل تحسين جودة الخدمة والسالمة لصالح جميع مستخدمي وسائل النقل العام في إسرائيل.
وستستمرالهستدروت بالعمل على تقليص الفجوات بين العمال والعمل على تحسين وضع العاملين
وضمان أمنهم التوظيفي» .وقال آفي إدري ،رئيس نقابة عمال النقل في الهستدروت“ :الهستدروت
تثبت مجددا انها البيت الحقيقي لكافة سائقي املواصالت العامة واملواصالت الخاصة ،كما وتعمل
على تحسين ظروف العمل لالفضل في سوق العمل! لقد رفعنا مستوى سوق العمل ،وسنواصل
القيام بهذا بعزم وتصميم مع االستمرار في معالجة االمور املتعلقة بمخالفات السير وسنستمر حتى
الحصول على حل قانوني بكل ما يخص العنف تجاه السائقين».
اما رئيس شركة «دان» شموئيل رافايلي ومديرعام الشركة عوفرزيلبيجرفعقبا على االتفاق « :شركة
«دان» هي الرائدة في مجال املواصالت العامة في البالد وهذه االتفاقية الجيدة هي بداية ملستقبل
افضل .عمال وموظفي شركة دان وباألخص السائقين هم اساس الشركة ومسؤوليتنا تجاههم
كانت وما زالت وستستمر في املستقبل ،الن سائقي دان هم وجه الشركة وهناك عشرات آالف
املواطنين اللذين يتمتعون من خدمة سائقي الشركة من خالل عشرات آالف السفرات .هذا وبحسب
مخططات الحكومة وبقيادة وزير املواصالت يسرائيل كاتس نتوقع ارتفاع واضح بعدد السفرات
باملواصالت العامة والحافالت خاصة ولذلك من املهم العمل على تحسين ظروف العمل .نشكر كل
من كان شريكا بالتوصل لالتفاقية ّ
املعدلة للعمال”.
ً
إنجازا غير مسبوقا لجمهور
من جهته قال دان كابيلوتو رئيس لجنة عمال شركة «دان»« :حققنا
السائقين في شركة «دان» ،والذي يتضمن تغييرا كبيرا في مستوى االجور وتقليص الفجوات بين
مختلف املوظفين .أشكر رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن وآفي إدري ودورون عزرا من نقابة عمال
املواصالت على جهودهم إلتمام االتفاقية ومن خالل تعاوننا مع إدارة «دان» يمكننا مواصلة دفع
الشركة قدما» .هذا وقد مثل الهستدروت ولجنة العمال في االتفاقية املحاميان ياعيل شيلوني من
مكتب ايهود شيلوني وشركائه وطاقم الدائرة القانونية التابع لقسم التنظيم املنهي في الهستدروت
برئاسة املحامية حانة شنيتسر.

ברחוב גולומב המבוקש
בקרבת ״ בני ציון״

للتفاصيل050-5270464 :

مطلوب

مطلوب لبونبويرا ماركت
ّ
عمال /عامالت
للمعنيين052/6111112 :

مطلوب
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למכירה דירת  3.5חדרים  2 +מרפסות  ,קומה 2
כ  90מ״ר מרווחת ומוארת  -3כיווני אוויר  ,מחסן בטאבו ,
מושלמת למגורים או להשקעה  ,אכלוס מיידי

ملطعم مكسيم في حيفا
طباخ (شيف)  /مساعد طباخ  /عمال مطبخ /
نادلون/ات مع تجربة في العمل

מחיר ₪ 880000

للتفاصيل054/8064321 :

ניר 0505205561
الج معة  7أيلول 2018
ُ

شبكة االزياء  crazy lineتطلق تشكيلة خريف شتاء  2018مع تشكيلة مفاجئة
مع اقتراب فصل الشتاء اطلقت شبكة االزياء النسائية  crazy lineتشكيلة
غنية ومتنوعة لخريف شتاء  2018تتيح للمرأة بتجديد خزانتها بموضة عصرية,
رائعة بألوان املوضة لهذا املوسم  .وتفتتح املوسم بثالث تشكيالت اولية تتضمن
مجموعات االزياء التالية:
INDIGO MOOD
تشكيلة مستوحاه من عالم االنديجو تتضمن اطقم جينز ,فساتين وتنانير جينز
بمطبوعات مالئمة الى جانب بلوزات وقمصان بتصميم مربعات او مخططة مع
ملسات خفيفة للون املرجان (البرتقالي).
MONOCHROMATIC LIFE
تشكيلة بتصميم احادي اللون باللونين األبيض واألسود وملسات خفيفة للون
األحمر  .أما اللون األسود في التشكيلة مزّين بخياطة سميكة بلون الكريم باإلضافة
إلى مجموعة فساتين ناعمة املصنوعة من اقمشة السويد والتنسل املزينة بمسامير
ناعمة.
STRUCTURE
تشكيلة الكاجوال الحضارية اليومية التي تأتي بألوان الرمادي االسفلتي مع ملسات
من االزرق الغامق املتواجد في الفساتين املصنوعة من قماش السويد والفيسكوز.
هذا وتتميز تشكيلة الشتاء ايضا بعدد من املجموعات الرئيسية واملثيرة لالهتمام
مثل:
FLOWER CHECKS
تشكيلة التي تعود مجددا هذه السنة بدمج الوان دافئة كاألحمر مع ملسات من
اللون االسود .من خالل تصاميم الورود واملربعات ,الترتروغيرها.
BLACK &WHITE
تشكيلة تعكس كالسيكية فصل الخريف ،وتعرض قطع مصممة بألوان االسود
والكريم .تتضمن التشكيلة اطقم ,بلوزات وفستان الى جانب تصميم لبدلة بليزر
وبنطال بتصميم مربعات مستوحاة من قصة بريطانية معاصرة.
BURGONDY &BLUE SYMPHONY
مجموعة مستوحاة من سيمفونية خفيفة بألوان االنديجو والبورجوندي الغنية
من خالل تشكيلة تتضمن جاكيت جينز املدموجة مع قماش التويد الى جانب
معطف ناعم من قماش السويد باللون االزرق ومجموعة متنوعة من الفساتين.
LIFE IN RED
تشكيلة غنية بألوان االسود ,االحمر والكريم مع روابط هندسية من األلوان في
بلوزات الصوف الناعم ,الفساتين والكارديجان الى جانب جاكيتات ومعاطف
باللون األحمرالفاقع باإلضافة إلى بلوزات الصوف والكارديجان املصممة مع ربطة
فوق الحافة وجيوب بسحابات معدنية.
WARM DESERT
تشكيلة تتميزبألوان الصحراء الدافئة كالبني (أخضر  /أزرق) زهري قريب للرمادي
والتي تتضمن جاكيت جينز مع طوق فرو ,بلوزات من الصوف الناعم املدموجة
بألوان وأنواع من األقمشة ،معاطف صوف ناعمة مدموجة مع بلوزة من الصوف
الناعم السميك املحبوك.
URBAN TRIBE
تشكيلة تتميز بالوان الباذنجان ،الرمادي واالسود والتي تتضمن جاكيت قصيرة
مصممة بأسلوب البقع املصنوعة من اقمشة وألوان مختلفة ملظهر مبتكر
وانتقائياضافة الى جاكيتات قصيرة من قماش السويد وجاكيتات من الصوف
الناعم املزينة بالتطريزومجموعة مختارة من الصوف الناعم .
املجموعة املسائية
هذا املوسم شددت الشبكة على تشكيلة أزياء مسائية غنية باألقمشة واملواد

املختلفة مثل قماش الدانتيل املخمل  ,الشيفون واألنسجة التي تزين املالبس،
اضافة الى اقمشة الدانتيل املطبوعة واستعمال االلوان الشتائية الدافئة
كالبوردو والزهري القديم الى جانب أقمشة المعة بالف�ضي والذهبي
أما إكسسوارات  Crazy Lineلفصل الشتاء القادم فهي غنية بتركيبتها  ,عصرية
ومالئمة لكل مجموعة من مجموعات املالبس وصممت وفقها
جزادين:
مجموعة من الجزادين العصرية ذات األحجام
املختلفة .بين الجزادين هناك املعاصرة مثل
جزدان باوتش جزدان ظهر ,جزدان كتف
مليئ بالجيوب جزادين «الحقائب» بأسلوب
حقيبة السفر جزادين أنيقة وبالطبع جزادين
الكالتش واملسائية
اوشحة:
اوشحة ربط من قماش البلي�سي وأوشحة
مخملية بنقوش جميلة إلى جانب اوشحة
الباشمينا الكالسيكية بلمسة ناعمة ،أوشحة
محبوكة ،أوشحة بتصميم مربعات بونشو
املنقوش واملقلم ،عباءات ،عباءات عصرية /
قصيرة مع قبعات وجيوب إلى جانب اوشحة
االكريليك والفسكوزة الكالسيكية.
اوشحة املساء
عباءات من قماش الشيفون املزين بالفضة
 /الذهب ،األوشحة بتأثير حروق خاصة،
املخمل ،املزين باملسامير ،الترتر والتطريز.
أيضا اطقم من اوشحة محبوكة يدويا مع
قبعات مالئمة.
اكسسورارات
تشمل االكسسوارات مجموعة واسعة من
مجموعات مختلفة:
 - 1قالدات يدوية يتم فيها تغليف الخرز
بقماش الشيفون أو بشرائط ملونة ،قالدات
من خرزات خشبية مطلية بالجلود واملعادن
- 2اكسسوارات معاصرة  /حضارية تجمع بين
املعادن ,املطاط والخرز املصنوع من األكريليك
والخرز الخشبي
 - 3الكالسيكية  -اكسسوارات راقية
مالئمة للمساء تشمل مجموعة صغيرة من
اكسسوارات أحجارالشوارفسكي .
يذكر أن التشكيلة شتاء-خريف  2018متوفرة
في جميع فروع شبكة األزياء النسائية كريزي
الين في جميع أنحاء البالد بضمنها فروع
الوسط العربي وبمقاسات ما بين  40حتى 52
وايضا في موقع االنترنت
www.crazyline.com . .

למכירה -מרדכי אנילביץ
 3.5חדרים קומת קרקע עם יציאה לגינה בשימוש אישי )לא בטאבו( ₪ 1.150.000
למכירה באיזור הואדי
קומת קרקע 4.5חדרים גדולים.משופצת קומפלט מתאימה להשקעה ₪ 720.000
למכירה רח‘ יואב
3.5חדרים גישה נוחה בבניין רב קומות חנייה בשפע  2מעליות מסירה מיידית
₪ 1.080.000
למכירה בישוף חג‘אר
 4חדרים מרפסת שמש נוף לים  2מעליות –מחסן חנייה פרטית מסירה מיידית
₪ 1.440.000
למכירה כרמל צרפת רחוב ישעיהו
 5חדרים גדולים משופצת ₪ 1.350.000
למכירה עבאס
קומה  1בית אבן ערבי  4חדרים גדולים  3מרפסות שמש מסירה מיידית
₪ 1.040.000
להשכרה יצחק שדה
קומה  4 ,1חדרים משופצת קומפלט ₪ 3500
להשכרה הגפן )הברון הירש(
 4חדרים קומה  4מסירה מיידית ₪ 3500

כנסו לאתר שלנו
לעוד מגוון דירות למכירה

www. fa r i d s a e e d . c o. i l
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בקומה ראשונה ≠ ≥
וחצי חד' ´ מרפסת
סגורה
כניסה ב ∏±µØπØ≤∞±
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נכסים
יעוץ  -קניה  -מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

؟

ﺑﺪك ﺗﺒﯿﻊ ﺑﯿﺘﮏ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﯿﺖ ﻣﺠﺎﻧﺎ اﺗﺼﻞ :اﻣﯿﺮ ﺻﻔﻮري ـ اﻣﺎﻧﮥ وﻣﺼﺪاﻗﯿﮥ
ﺷﻘﻖ ﻟﻠﺒﯿﻊ
ﺷﺎرع ﻫﺠﯿﻔﻦ

 3غرف مرممة موقع مركزي امكانية زيادة بناء
₪ 880000
ﺷﺎرع اﻟﺠﺒﻞ

 3غرف +شرفة طابق ₪ 670000
ﺷﺎرع اﻟﺠﺒﻞ

 2.5غرف ار�سي חכירה ל 23سنة تسليم
فوري ₪ 350000.
اﻟﮑﺮﻣﻞ اﻟﻐﺮﺑﯽ

بينتهاوس  5غرف جديد مع موقف لـ  3سيارات
ومخزن سطح  120مترمنظرخالب بنورامي .
ﺷﺎرع ﮐﯿﺴﺎرﯾﮥ

 2.5غرف (توفيق طوبي)  +سطح طابو طابق 3
بسعرمغري.
الحي الملاني אניליביץ
 3.5غرف طابق ار�سي  +شرفتين مساحة 95
مترمع امكانية لحديقة صغيرة ومدخل منفرد
للترميم ₪ 1150000 .

חדש במשרדנו....

ﺷﻘﻖ ﻟﻠﺒﯿﻊ
ﺑﺎﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﮥ ﻗﺮب ﺷﺎرع اﻟﺨﻮري

 4غرف  3 +شرفات بيت عربي  120متر₪ 490000
في شارع אחווה
 3.5غرف موقف خاص  +مصعد مرممة بالكامل
₪ 1200000
ﺷﻘﻖ ﻟﻺﯾﺠﺎر

 4غرف بشارع هيلل  120متر+شرفة واسعة طابق 18
+موقف خاص مخزن واسع تسليم فوري ₪ 4300.
 5غرف רמת הנשיא مؤثثة بالكامل موقف لسيارتين
ومخزن ₪ 5200
 3غرف عباس علوي ،شرفة مرممة فوري ₪ 3000
اراﺿﯽ

دونم ارض (חלקה בשלמות ) قرب طبعون قرب
العمار₪ 540000
 3.7دونم ارض زراعية على الشارع الرئي�سي قرب
يوكنعام (המושבה) بسعرمغري.

שדרות הציונות  17-חיפה topnadlan10@gmail.com

נייד 054-5981556 * 058-7633398
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סלוניקי  -יוון
מי שמתעניין בקניית דירה או השקעה בסלוניקי יוון ...
במחיר אטרקטיבי עם שירות אמין ואחראי.
יש לנו מגוון הצעות  .חברה שמלווה ,מדריכה ומתחזקת את הדירות,
שכירות ,תיקון תקלות ועוד ...
מי שקונה את הדירה יקבל את דמי השכירות ישר לחשבון הבנק ללא כל
התעסקות עם שוכרים או פרוצידורות אחרות.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

למכירה
רחוב פועה מתאים למשקיעים
טאבו 3 .ח ,קומה ראשונה נוף לים זקוקה לשיפוץ .מחיר הזדמנות.
מושכרת לתקופה ארוכה
למשקיעים ברחוב סטלה מאריס
דירת  3ח קומה 600000 3
למכירה בדרך הים
דירות חדשות ומרווחות  4ח׳ מרפסת וחנייה.
רמת שאול
קומת כניסה .דירת  4חדרים עם מרפסת .חנייה .גינה גדולה של כ  120מר.
משופצת ומעוצבת עי אדריכל.
בישוף חגאר
 4ח חנייה מחסן מעלית  ..מרפסת ונוף מערבי פתוח
אלנבי
דירת  4חדרים משופצת עם מרפסת ומעלית

להשכרה
התשבי
דירת  3ח
מרוהטת
קומפלת.
קומה .3

סטלה
מאריס
 3ח מתאים
לשותפים ..
סטודנטים..
נוף לים

בלב
המושבה
גרמנית
 3ח קומה 2

חפשו אותי ב-

الج معة  7أيلول 2018
ُ

VIP
ض .ر .ﻟﻠﻌﻘﺎرات D.R. Real Estate

ﺑﻴﻊ ،ﺷﺮﺍﺀ ،ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ :ﺭﻭﺟﻴﻪ ﺿﺎﻫﺮ

للبيﻊ

الﻜرمﻞ الﻔرنﴘ ﺑالﻔيﻼت
اﻻسبانية شارع ﻛاودرس

للبيﻊ

الﻜرمﻞ الﻐرﻲﺑ شارع شوشﻨات ﻫﻜرمﻞ

95م ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ
 6ﺷﻘﻖ  3ﻏﺮف واﺳﻌﺔ
ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻠﺒﺤﺮ  ،ﻣﺮﻣﻤﺔ
ﻣﻊ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻻﺿﺎﻓﺔ
ﻏﺮﻓﺔ+ﴍﻓﺔ ﻋﲆ
اﻟﺴﻄﺢ اﻟﻄﺎﺑﻖ  3واﺧﺮﻴ

ﺷﻘﺔ ارﺿﻴﺔ ﺑﺪون
درج  5ﻏﺮف
130م ﺣﺪﻳﻘﺔ 70م
ﻟﻠﱰﻣﻴﻢ ﻣﻮﻗﻒ
ﻟﺴﻴﺎرﺗﻦﻴ وﻣﺨﺰن

للبيﻊ

ﺑوادي الﻨسﻨاس

ارض 400م ،ﺣﻮاﺻﻞ 85م ،ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ 200م ) 3ﺷﻘﻖ ﺳﻜﻨﻴﺔ( ،اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻻﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺎء ﺣﻮاﱄ 350م ،اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺪم وﺑﻨﺎء ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ ﺧﺎص4 ،ﻃﻮاﺑﻖ
ﺳﻜﻨﻴﺔ ،ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  8ﺷﻘﻖ ،ﻛﻞ ﺷﻘﺔ 80م+ﴍﻓﺔ 12م

ﻓيﻼ اﻻﺣﻼم

للبيﻊ

للبيﻊ

الﻜرمﻞ الﻔرنﴘ شارع اﻓيجدور ﻫمﺌﺮﻴي

)ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻴﺌﻮﺑﻴﻚ وﻛﻠﻴﺔ ﺟﻮردون( ﺷﻘﺔ ارﺿﻴﺔ  5ﻏﺮف ﺿﺨﻤﺔ ﺣﺪﻳﻘﺔ
واﺳﻌﺔ ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻠﺒﺤﺮ

للبيﻊ

شارع ﻫرتسليا

 4ﻏﺮف ﴍﻓﺘﺎن ﻣﺮﻣﻢ ﺣﺪﻳﺜﺎ
ﻃﺎﺑﻖ  3.5ﺣﻮاﱄ  97م
3اﺗﺠﺎﻫﺎت ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻨﻈﺮ
ﻟﻠﺒﺤﺮ واﻟﻜﺮﻣﻞ

مطران ﺣجار

للبيﻊ

ﻃﺎﺑﻖ ﻋﺎﱄ ﻣﺒﻨﻰ
ﻓﺎﺧﺮ ﻣﻄﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ
 4ﻏﺮف 95م ﴍﻓﺔ
ﻣﻄﻠﺔ ﳌﻨﻈﺮ ﺧﻼب
ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺴﻘﻮف
ﻣﺨﺰن

للبيﻊ

للبيﻊ

ﺑالﺤﻲ اﻻﳌاﻲﻧ شارع انيلﻔيتﺶ
زاوية لوﺣمﻲ ﻫجيتﺌوت

ﺷﻘﺔ ارﺿﻴﺔ)מרתף( ﺑﺒﻨﺎﻳﺔ ﺣﺠﺮ  10درﺟﺎت ﺣﻮاﱄ 95م 4
ﻏﺮف ﻟﻠﱰﻣﻴﻢ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻮري ﻣﻼﻤﺋﺔ اﻳﻀﺎ ﳌﻜﺘﺐ

اﳌﻨطقة الﺼﻨاعية نعﺎﻤن شارع ﺣيﻔا-عﻜا

للبيﻊ

ﺣﻲ ناؤوت ﺑﺮﻴس شارع ﺣمدا

ﺑﻨﺘﻬﺎوس ﺿﺨﻢ  5ﻏﺮف ﻃﺎﺑﻖ ) 6اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻖ(ﺟﺪﻳﺪ وﻣﺮﻣﻢ ﻤﺑﺴﺘﻮى راﻗﻲ ﺣﻮاﱄ
240م  4ﻏﺮف ﻧﻮم ﺻﺎﻟﻮن واﺳﻊ ﺟﺪا ﴍﻓﺔ
ﺿﺨﻤﺔ ﺣﻮاﱄ 90م
ﻣﻮﻗﻔﺎن ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻮ ﻣﺨﺰن وﻣﺼﻌﺪ

لﻼيجار

ﻛريات الياﻫو ﺑجانﺐ مﻜتﺐ الﱰاﺧيﺺ )אגד(
4ﻏﺮف ﻃﺎﺑﻖ  4ﻣﺆﺛﺜﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ وﴍﺣﺔ

ﻣﻜﺘﺐ 120م ﻓﺎﺧﺮ
 6ﻏﺮف واﺟﻬﺔ
ﻣﺪﺧﻠﻦﻴ
)שכירות עוברת(

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

