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علنين
ُ
عة ال تعّبر بالضرورة عن رأي التحرير اإلعالنات على مسؤولية امل

ّ
املقاالت املوق

عفيف شليوط

تعد مجرد جرائم  لم  في مجتمعنا  القتل  تسارع جرائم 
ترتكب في قرانا ومدننا العربية فحسب، فاالنفالت األمني 
لم يعد مجّرد انفالت أمني، وجرائم القتل املروعة التي 
وقعت مؤخًرا، والتي هزتنا من األعماق، جعلتنا نشعر أكثر 
فأكثر بخطورة األوضاع. إن استفحال العنف والجريمة 
التوقعات، ولم  القتل في مجتمعنا فاقت كل  وحوادث 
يعد العقل قادرا على استيعاب ما يحدث من حوله، لهذا 
أصبح األمر يتطلب رًدا بحجم املجزرة التي ترتكب بحق 
أبناء شعبنا في كافة املناطق، هذه املجزرة التي تنفذها 
أيٍد خفية، في ظل عجز أو تقاعس الجهات املسؤولة عن 

حمايتنا وضمان أمننا وسالمتنا.  
وعندما  القانون،  وُيستباح  الغاب  قانون  يسود  عندما 
مواجهة  عن  العاجزة  بمظهر  تظهر  أن  الشرطة  تحاول 
تصاعد أعمال العنف في املجتمع العربي، والتي سأطلق 
رتكب بحق أبناء 

ُ
عليها من اليوم وصاعًدا، املجزرة التي ت

شعبي، عندها كل مواطن يضطر للبحث عن سبل لحماية 

نفسه وبيته وعائلته، خاصة أن الذي من املفروض أن 
يحميه، ال يقوم بواجبه، وال يضمن له الحماية.

السبل عديدة ومتعددة، ولكن قبل الخوض بهذه السبل 
الشرطة  عليه  سارت  الذي  النهج  نستعرض  دعونا 
مجتمعنا.  في  تستشري  العنف  مظاهر  بدأت  أن  منذ 
دعونا نستذكر كيف تعاملت الشرطة مع املجرمين في 
قيادات  مع  تعاملت  كيف  وباملقابل  العربي،  املجتمع 
املجتمع ومع شخصيات لها مكانتها واحترامها في املجتمع. 
تعاملت مع املجرمين وكأنهم هم الذين يسيطرون على 
الشارع، مدعية أنها لم تتمكن من الكشف عن الجناة 
لم  باملقابل  لكنها  الجرائم،  هذه  معظم  ارتكبوا  الذين 
تتردد باقتحام منازل وأماكن عمل لشخصيات بارزة في 
مجتمعنا وألتفه األسباب، واقتحام مدارس العتقال مدير 
العنف  باستخدام  اتهامه  ملجرد  تالميذه  أمام  معلم  أو 
ودون أن تثبت التهمة عليه بعد، واعتقال أشخاص كانوا 
يدافعون عن أمالكهم في حالة تعرضهم لعمليات سطو، 
بينما يطلق سراح اللصوص الذين تحولوا بقدرة قادر الى 
»ضحايا«. مالحقة أشخاص ال حول لهم وال قوة يبحثون 

عن سبل لضمان لقمة العيش الكريم، فيطاردوهم في 
أكشاكهم »غير الرسمية«، وكأن الدنيا قامت ولم تعد. 

محاولة تلفيق التهم لشخصيات قيادية في مجتمعنا، ما 
هي إال محاولة لزعزعة ثقة الناس بقياداتهم، ومحاولة 
لهم  يتسنى  لكي  القادة واملرجعية،  تفريغ مجتمعنا من 
ذوي  كانوا  أجدادنا  صفوفنا.  وبعثرة  بسهولة  اختراقنا 
حكمة أكثر منا حيث رددوا األقوال الحكيمة مثل »اللي 
ما إله كبير ما إله تدبير«. نعم فمجتمع بال مرجعية وبال 
قيادة سيتخبط وسيدخل في متاهات ال مخرج منها، فكل 
شخص اليوم بإمكانه أن يتهم أي شخصية بأّية تهمة، 
الشخصية،  بهذه  الناس  ثقة  يزعزع  أن  وبالتالي ممكن 
ومن ثم التهجم على شخصيات أخرى وأخرى الى أن يتم 
انتهازية،  سلبية،  كشخصيات  الشخصيات  كل  تصوير 
وتأييد  بإجماع  تتمتع  التي  الشخصيات  بالتالي  ونفقد 

جماهيري كبير. 
هذا األمر سيؤدي بالتالي الى إحباط لدى الجماهير، والى 
اليأس والتشرذم، فيلجأ البعض الى البلطجية كمخرج 
لهذه األزمة، أو الستغالل هذا الوضع من أجل تحقيق 
الى  البعض  لدى  يؤدي  أن  املمكن  ومن  السريع.  الربح 
الرحيل خاصة أنه لم يعد يشعر باألمان، أصبح قلًقا على 
مستقبله ومستقبل أوالده، ولم يعد يشعر باالنتماء ألي 

�شيء.   
وهنا ال بد من طرح السؤال حول وجود عالقة بين األمن 
والقيم، أم أن األمن هو صناعة مادية بحتة تتخصص 
بها الحكومة وأجهزتها حصرا، أي السلطة التنفيذية، وال 
عالقة ملنظومة القيم بصناعة األمن من بعيد أو قريب؟ 
دعونا نطرح املوضوع بمسؤولية وموضوعية، فعادة رد 
الغالبية في مجتمعنا أنه ال توجد عالقة بين األمن والقيم، 
وفي هذه الحالة نكون كمن يدير ظهره ألهم ركيزة يستند 
إليها األمن ونعني بها منظومة القيم، فرغم كل ما ذكرت في 
مقدمة مقالي، وتحميلي جهاز الشرطة كامل املسؤولية، 
إال أنه ال يمكن أن نلغي أهمية القيم في إنشاء مجتمع 

آمن. 
أمننا  ينعكس على  القيم  تأثير  بأن  التوضيح   يجب 

ً
أوال

األمن  يتحقق  ان  يمكن  فهل  الخارجي،  وأمننا  الداخلي 
ففي حال  النبيلة،  القيم  يحترم  في مجتمع ال  الداخلي 
سيطرة منطق استخدام القوة والعنف، وهذا ما يحصل 
ألن  ودوره.  مكانته  القانون  يفقد  مجتمعنا،  في  اآلن 
تفوق منطق القوة على منطق العدل واالنصاف يقودنا 
الى تغييب القيم وينفي دورها تماما في تنظيم عالقات 
املجتمع، وهكذا في غياب القيم تسود الفو�شى، ويغيب 

األمن الداخلي، ولذلك إذا أراد مجتمع ما أن يحصل على 
التي تسود  القيم  الداخلي عليه أن يحافظ على  األمن 
القيم محمية ومصانة كان  املجتمع، فكلما كانت هذه 

املجتمع آمنا.
وهنالك األمن الخارجي، الذي من املفروض أن تحققه 
الدولة ملواطنيها، فال يمكن أن يكون هناك أمن خارجي 
اذا ضعف أو غاب األمن الداخلي، لهذا السبب تحرص 
الداخل  من  أمنها  حماية  على  املجتمعات  وحتى  الدول 
أجل  من  واالضطرابات،  الفتن  مكافحة  على  والعمل 

تحقيق األمن الخارجي.
هذا يعني أن الدولة القوية من الداخل يصعب اختراقها 
من الخارج، فإذا أراد مجتمع ما ان يكون مجتمعا متكامال 
ومستقًرا، عليه أن يحمي منظومة القيم الجيدة أوال من 
التدهور واالختراق، وهذه الحماية سوف تنعكس على 

املجاالت كافة، وبعكسه سيكون عرضة لالنهيار.
ا ال يمكن ملجتمع ما أن يكون قادرا على تحقيق األمن 

ً
إذ

للمجتمع،  الداعمة  للقيم  افتقاده  حال  في  الداخلي 
القيم  لسوء  نتاج  هي  املجتمع  في  الجريمة  فانتشار 
وضعفها، واملجتمع الذي تنتشر فيه الجريمة هو مجتمع 

غير آمن. 
األمنية  األجهزة  بأن  القول  يمكننا  هل  أخرى  من جهة 
القوية وحدها ستكون قادرة على صنع األمن، وإذا أخذنا 
أمريكا مثال، فال تنقصها األجهزة األمنية القوية، ورغم 
ذلك هنالك خلل أمني اجتماعي في العديد من والياتها، 
بينما نسبة الجريمة في كندا تكاد تكون شبه معدومة، 
ألن القيم القوية الراسخة، وعدم إلغاء اآلخر، وتشجيع 

تعدد الثقافات تحقق أمنها الداخلي. 
من هنا يمكنني توجيه بعض األسئلة لألجهزة الحكومية 
، ولقيادات املجتمع العربي ثانًيا: السؤال األول إذا 

ً
أوال

أدركت الحكومة أهمية تحقيق األمن الداخلي من أجل 
جهدها  تبذل  ال  فلماذا  الخارجي،  األمن  على  املحافظة 
الكافي من أجل مكافحة انتشار الجرائم والقتل والعنف 
في املجتع العربي، إال إذا كانت تعتبر العرب غير مواطنين 
لها، عليها  تتبع  العربية ال  القرى واملدن  الدولة وأن  في 
 على األقل من أجل تحقيق أمنها الداخلي 

ً
أن تقرر أوال

والخارجي. 
أما السؤال الثاني والذي أوجهه لقادة مجتمعنا العربي 
املحلي، ماذا فعلتم من أجل منع انتشار القيم الدخيلة 
على مجتمعنا والتي تشكل خطًرا على النسيج االجتماعي، 
وأن يشعر كل شخص باالنتماء لبلده ومجتمعه من أجل 

تحقيق األمن الداخلي.    

ماذا فعلتم من أجل تحقيق أمننا الداخلي
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القاعة الكبرى تتسع ألكثر من 700 شخص
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القاعۀ الصغرى تتسع لـ 400 شخص

القاعۀ الکبرى تتسع ألکثر من 700 شخص

مظاهرة احتجاجية في ساحة باب الدير في 
شفاعمرو مساء اليوم

ملراسل حيفا- عبر أهالي شفاعمرو عن غضبهم واستنكارهم الستمرار عمليات إطالق النار على املحالت 
التجارية والبيوت، والتي كان آخرها إطالق النيران على منزل رجل أعمال في حي الوسطاني مساء أمس 
األول االربعاء وسبقه اطالق نار آخر على منزل رجل أعمال شفاعمري في حي العين، وبرعاية من هللا لم تقع 

اصابات بشرية في تلك األحداث.
وعلم مراسلنا أنه سيتم تنظيم مظاهرة احتجاجية مساء اليوم في ساحة باب الدير، للتعبير عن االحتجاج 

واالستنكار لهذه العمليات االجرامية، واحتجاًجا على تقاعس الشرطة في حماية املواطنين.   
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أصحاب بطاقة اعتماد مرگنتيل سمايل
يتمتعــــون من تخفيض ثـابت في

GOLBARY شـبگة األزياء
عند استالم كشف بطاقة االعتماد

خاضع لما هو مذكور في موقع مركنتيل سمايل

جديد في مرگنتيل سمايل!

ملراسل حيفا- مازالت وفود التضامن واألهالي املتبرعين، تزور خيمة “البناء 
على قرار اللجنة الشعبية بهدف  بناء  أمام دار بلدية شفاعمرو،  والبقاء” 
جمع التبرعات إلعادة اعمار البيوت الثالثة التي هدمتها السلطات وأدت الى 
رد شعبي صارخ من قبل الجماهير، وتستقبل الخيمة الوافدين اليها من كافة 
الذين يأتون متضامنين مقدمين  املدينة وخاصة في ساعات املساء،  أحياء 

التبرعات بسخاء. 
رئيس اللجنة الشعبية عضو البلدية  يتواجد في الخيمة بشكل متواصل، 
السابق، أحمد حمدي وفي حديثه معنا قال: “ تشهدخيمة “البناء والبقاء” 
التي تضم كل األحزاب والحركات السياسية  التي أقامتها اللجنة الشعبية، 
واسعا  التفافا  وآخرين،  بلدية  وأعضاء  مستقلة  وشخصيات  املدينة  في 
واقباال كبيرا عليها. واجتمعت لجنة الهندسة والتخطيط املنبثقة عن اللجنة 
وضمان  الثالث،  البيوت  بناء  العادة  مخطط  بوضع  وباشرت  الشعبية 
حصولها على الرخص املطلوبة. كما تواصل اللجنة املالية عملها ووضعت 
املدينة من مجالس طالب  بالتعاون مع مدارس  التبرعات  برنامجا لجمع 
اجتماع في مركز  االربعاء،  كما عقد يوم أمس األول،  وهيئات تدريسية، 
مسرح األفق في شفاعمرو لرجال األعمال من شفاعمرو لبحث سبل دعم 

ان االقبال الكبير على الخيمة وتقديم   “ حملة التبرعات”. وأضاف حمدي 
التبرعات تثبت بأن أهالي شفاعمرو موحدون وعازمون على إعادة اعمار 

البيوت املهدومة، كما أنه يرسخ ثقافة العطاء والتطوع واالنتماء”.

د.  والباحث  الكاتب  عنا  رحل  الثقافية:  للشؤون  "حيفا"  ملحرر 
89 عاًما، بعد معاناته الطويلة مع  يناهز الـ  شمعون بالص عن عمٍر 

مرض الزهايمر. 
بدأ مسيرته في العمل في مجال   ،1930 ولد بالص في بغداد في العام 
الصحافة في العراق، حيث كان يكتب باللغة العربية. قدم الى اسرائيل 
في أوائل الخمسينات حيث بدأ يتعلم اللغة العبرية،  ومن ثم بدأ يكتب 
باللغة العبرية واستمر يكتب باللغة العبرية حتى مماته. مع العلم أنه 
وعمل في  الى اسرائيل،  كان يكتب باللغة العربية حتى بعد قدومه 
التابعة للحزب الشيوعي االسرائيلي، وكان  صحيفة "صوت الشعب" 
ينشر في املرحلة األولى من مسيرته األدبية في البالد باللغة العربية في 

صحافة الحزب الشيوعي االسرائيلي ومجلة "الشرق".   
عمل بالص محاضًرا في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة حيفا، 
وفي العام 1970 حصل على لقب الدكتوراة في مجال األدب العربي، 
وتم تعيينه محرًرا ملجلة "الكرمل" التي كانت تصدر عن جامعة حيفا. 
شمعون بالص حصل على جائزة رئيس الدولة لألدب في العام 2006، 
"األدب العربي في  من كتبه الهامة  ألف روايات عدة وأبحاث أدبية، 

ظل الحرب". 

خيمة “البناء والبقاء” في شفاعمرو، تستقبل 
المتبرعين العادة بناء البيوت المهدومة

رحيل األديب والمحاضر 
شمعون بالص

ملراسل حيفا- قام طالب مدرسة مار يوحنا في األسبوع املا�شي  بورشات 
بعد  وذلك  للعنف  مناهضة  شعارات  فيها  حضروا  الصفوف،  داخل 

إجراء نقاش داخل الصفوف وعرض املوضوع من خالل ملعلمين.. 
وكان قد تحدث مدير املدرسة د. عزيز دعيم في الطايور الصباحي لطالب 
املرحلة االبتدائية عن دور املدرسة في نبذ العنف وتمسكها بالسالم. 
اضافة الى عظته في الكنيسة لطالب اإلعدادية حول نبذ العنف بكل 
في  التربية  عمادها  السالم  لثقافة  الداعية  املدرسة  وتوجه  أشكاله 

املدرسة والبيت.

طالب مار يوحنا االنجيلي في وقفة 
احتجاجية مناهضة للعنف.. 
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ملراسل حيفا: أفاد قائد شرطة شفاعمرو أن الشرطة 
نجحت في الوصول الى شخصين يشتبه بهما باطالق 
النار على منزل ومتجر رجل األعمال الشفاعمري زايد 
زايد في األسبوع املا�شي وقامت باعتقالهما على ذمة 
التحقيق ومصادرة سيارات استخدمت في تنفيذ تلك 

الجرائم.
الحديث لصاحبه زايد  )تي أند أي(  يذكر أن متجر 
تعرض  والواقع في املدخل الغربي لشفاعمرو،  زايد، 
على مدار ليلتين الطالق رصاص من مجهولين، وفيما 
بعد  تعرض منزل السيد زايد لوابل من الرصاص، مما 
أدخل الرعب ألهل بيته من أطفال صغار على وجه 
الخصوص، كذلك لم يعرف أهل الحارة الهادئة طعم 

النوم في تلك الليلة.
احدى  على  مسلح  سطو  وقع  الليلة  ذات  وفي  هذا 
دخول  توثيقيا  فيلما  أظهر  حيث  الوقود،  محطات 
شابين ملثمين الى دكان املحطة، وتحت تهديد السالح 
النقود من صندوق  اخراج  على  فيه  العامل  أرغما 

املحل وتسليمهما إياها، وبعدها الذا بالفرار. 
اطالق  من  يومية  حاالت  شفاعمرو  وتشهد  هذا 
بشكل يهدد األمن  النار على مصالح تجارية وبيوت، 
واالطمئنان في هذه البلدة التي حافظت على الهدوء 
واألمن ملدة طويلة، بينما تقف السلطات عاجزة عن 

الحد من هذه الظاهرة املقلقة والخطيرة.

شرطة شفاعمرو: نجحنا في ايقاف مشتبهين 
باطالق النار على بيت رجل أعمال

تصعيد االحتجاج ضد استفحال الجريمة 
في المجتمع العربي

ملراسل حيفا- انطلقت صباح أمس ، الخميس، قافلة 
سيارات نحو مباني الحكومة في القدس، بهدف املشاركة 
الحكومة  تواطؤ  على  احتجاًجا  الغضب  مظاهرة  في 
العربي،  املجتمع  في  الجريمة  استفحال  مع  وشرطتها 
 التي دعت اليها لجنة املتابعة العليا للجماهير العربية.
واملدن  والقرى  املناطق  كافة  من  القافلة  وانطلقت 
سياراتهم  املشاركون  وقاد   ،6 رقم  شارع  عبر  العربية 
بالسرعة التي حددها املنظمون، مما أعاق حركة السير 

في هذا الشارع املركزي، لكي تعرف البالد كلها ما يعانيه 
وتواطؤ  الجريمة،  استفحال  جراء  العربي،  املجتمع 

الحكومة وأجهزتها مع عصابات االجرام. 
وعبر النائب أيمن عودة، رئيس القائمة املشتركة، عن 
اعتزازه بالتجاوب الشعبي الكبير في املسيرة وبإغالق أهم 
شارع في البالد، كخطوة تصعيدية في النضال من أجل 
للمواطنين  الكريمة  والحياة  الشخ�شي  األمن  ضمان 

العرب في البالد.    

طاّلب ثانوّية الكرمة يفتتحون عامهم 
الّدراسي الّثاني في قسم الّطب في رمبام

ب 
ّ

طال املا�شي،  األسبوع  شارك  حيفا-  ملراسل 
ثانوّية  اني عشر من 

ّ
والث الحادي عشر  صفوف 

ّبي 
ّ
مون باملسار الط

ّ
الكرمة العلمّية، الذين يتعل

الّدرا�شي  العام  بافتتاح  رمبام  مستشفى  في 
ب. 

ّ
ية الط

ّ
لعام2020/2019 في كل

 يتم هذا املسار الّتعليمي بإشراف أكاديمي من 
قبل معهد الّتخنيون ومستشفى رمبام بالّتعاون 
ُيعتبر  والّتعليم.  ربية 

ّ
الت ووزارة  حيفا  بلدّية  مع 

هذا املسار خاص وفريد من نوعه وذو مستوى 
ب 

ّ
ال

ّ
للط الفرصة  ُيتيح  حيث  ومتمّيز،  عاٍل 

املواجهة االستثنائّية واالنكشاف لعالم الّصّحة 
املعرفة  وإثراء  املستشفى،  في  والعمل  ب 

ّ
والط

من ِقبل أعضاء هيئة تدريس األطّباء وممّرضات 

معتمدات وخّريجي العلوم الطبّية. باإلضافة إلى 
ب بامتحان البجروت بمستوى 

ّ
ال

ّ
ذلك ُيمتحن الط

ب، 
ّ
الط تخّصص  في  تعليمّية  وحدات  عشر 

وااللتحاق  القبول  شروط  عليهم  ُيسّهل  مّما 
ب 

ّ
بالّتعليم العالي في مختلف املهن الّصحّية كالط

والّتمريض. هذا باإلضافة لتخّصصهم بموضوع 
وحدات  خمس  بمستوى  والّرياضّيات  الفيزياء 

تعليمّية بإطار املدرسة.
ُيذكر أن ثانوّية الكرمة املدرسة العربّية الوحيدة 
من الوسط العربي، التي تشارك في تعليم مسار 
ع املدرسة 

ّ
ب. وتتوق

ّ
ّية الط

ّ
ب في كل

ّ
موضوع الط

ذين سيلتحقون بهذا املسار 
ّ
ب ال

ّ
ال

ّ
أّن عدد الط

سوف يزداد في الّسنة القادمة.

مدرسة  نظمت  حيفا-  ملراسل 
في  االعدادية  خطيب  عاطف 
شفاعمرو،  »يوم الفلك والفضاء« 
باشراف مدرس  الطبقات،  لجميع 
خوري  شهاب  األستاذ  الجغرافيا، 

وتعاون الهيئة التدريسية.
الفعاليات  خالل  الطالب  استمع 
الفضاء،  عن  شائقة  ملحاضرة 
اطالق  منها  حيوية  بتجارب  ومروا 
صواريخ والكواكب في الفضاء،وتوج 
من  صاروخ  باطالق  اليوم  هذا 

ساحة االشكول من قبل الطالب.
وقد شكر مدير املدرسة، األستاذ معمر الصغير القائمين على هذا اليوم واملشاركين فيه، مؤكدا على أهمية مثل 

هذه النشاطات العلمية.
 

يوم الفلك والفضاء في مدرسة عاطف 
خطيب اإلعدادية

ملراسل حيفا: عقب النائب أيمن عودة رئيس القائمة 
و1  )عابر اسرائيل(   6 املشتركة على إغالق شارعين 
إلى  صرختنا  إيصال  أردنا  بقوله:  القدس(  )طلوع 
نريد  ألنني  االسرائيلي،  واملجتمع  الحاكمة  املؤسسة 
في  والجريمة  العنف  لقضية  ومباشرا  شافًيا  جواًبا 

مجتمعنا.

جًدا:  واضحة  واملباشرة  اآلنية  مطالبنا  عودة  وقال 
السوداء  السوق  االجرام،  عصابات  على  القضاء 
بمجتمع  نعيش  أن  نريد  السالح.  وسحب  والخاوة، 

خاٍل من األسلحة.
وعبر عودة عن اعتزازه الشديد بشعبنا الذي أغلق 

الشوارع   ليعّبر عن صرخة الحياة والعدل.

عودة: إغالق أهم شارعين في 
إسرائيل هو صرخة الحياة لجماهيرنا
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مقّدم كمعلومات لمؤمني كالليت

تعملوا نشاطات رياضّية 
كل يوم من جديد

تفوتوا ع موقع كاليت
المجّدد بالعربّية

إّنه تستعّدوا إلستقبال الشتاء... يعني

ملراسل حيفا:  أقيمت في مدرسة عبد الرحمن الحاج 
هذا األسبوع فعاليات عديدة ومتنوعة تحت شعار " ال 
للعنف، نعم للتسامح "، بمشاركة شخصيات عديدة 
مهجة  رشاد  الشيخ   منهم:  الحيفاوي  املجتمع  من 
والشيخ محمد سليمان والحاجة رقية خطيب، حيث 
تطرقوا جميعا الى األخالق الحميدة التي يحث عليها 
املحبة،  التسامح،  ومنها  الحنيف،  االسالمي  الدين 
الحوار السلمي، الصبر، مساعدة الغير، احترام وتقبل 
االخر بيننا وغيرها من قيم انسانية جميلة يجب أن 

تكون مغروسة بقلوبنا جميعا. 
الى  مداخلته  في  مصري  حمودي  املحامي  تطرق 
ومن  الجرائم،  مرتكبي  على  تفرض  التي  العقوبات 
يقوم بأعمال عنف بشتى انواعها من ناحية قانونية. 
محاضرة  بتقديم  شمشوم  الياس  الشرطي  وقام 
لطالب السوادس حتى الثوامن، متحدثا عن الطرق 
القانونية لحل قضايا العنف والقتل، وتطرق لقضايا 
داخل  تحدث  التي  واملشاكل  والقاصرين  األحداث 

األحياء العربية في حيفا بشكل خاص.
وشارك األب الثاكل أبو محروس زبيدات، الذي قتل 

ابنه محروس خالل شجار قبل عدة سنوات في حيفا، 
ابنه وعلى خسارته  فتحدث عن حزنه على فقدان 
الفادحه بموت ابنه، وكيف انقلبت حياة االب واالم 
الى  حياتهم  وتحولت  عقب  على  رأسا  العائلة  وكل 
فالقاتل ال يقتل الضحية فقط بل  لحظات حزينة، 
يقتل االب واالم وهما على قيد الحياة، فال يمكن ان 

تعود الحياة الى سابق عهدها. 
عواد:  محمد  املربي  املدرسة  مدير  قال  ناحيته  من 
عنف  حاالت  مجتمعنا  يشهد  االخيرة  اآلونة  في 
مما يقلقنا كثيرا كرجال  وقتل وجرائم بشكل كبير، 
مدار  وعلى  بكادرها  املدرسة  قامت  ولذلك  تربية، 
الصفوف  داخل  متنوعة  بفعاليات  األسبوع،  هذا 
بهدف حث الطالب  وبحصص التربية بشكل خاص، 
بشتى  العنف  ونبذ  واملحبة  واالحترام  التسامح  على 

انواعه الكالمي والجسدي. 
الخميس  أمس  يوم  الفعاليات  هذه  اختتمت  وقد 
بوقفة احتجاجية ضد العنف امام املدرسة، من قبل 
الطالب واملعلمين واالهالي ورفعوا الشعارات املنددة 

بالعنف والجريمة.

أسبوع “ التسامح والمحبة “ في مدرسة عبد الرحمن  الحاج – حيفا  
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حاوره: د . عزيز دعيم 

عّرف نفسك؟ 
ُ
كيف ت

فلسطيني  ا،  ولكن لست يهوديًّ أعرف نف�شي أني إسرائيلّي 
وأعتّز  أجنبًيا،  لست  ولكن  مسيحّي  مسلًما،  لست  ولكن 
باألبعاد املختلفة في هويتي. بالرغم من نقدي على اسرائيليتي 
ليس  مسيحيتي،  على  نقد  لدّي  وحتى  فلسطينيتي  وعلى 
باملفهوم الدينّي الروحّي ولكن باملفهوم املؤسساتّي، إذ غالًبا 
من السهل أن ننتقد، ولكني من النوع الذي أحب أن أبني، ال 
وقت لي ألبكي، دائًما أنظر ملفهوم القيامة، حتى أنه بمكتبي 
ألنني أعتبر أن  بل يوجد املسيح القائم،  ال يوجد صليب، 
فأنا متفائل حتى  الصلب مرحلة ولكن القيامة هي هدف، 

في أصعب الظروف. 
اسبانيا  كقنصل  اهتمامك  وجوانب  مهامك  هي  ما 

الفخرّي؟
هنالك أنواع مختلفة للقنصل الفخرّي، أحد األنواع عندما 
ال تكون سفارة للبلد التي يمثلها في هذه الحالة القنصل 

الفخرّي، يهتم بقضايا إدارّية مثل فيزا وتأشيرات. 
لذلك أهتم بأمور ثقافّية  في بالدنا يوجد سفارة اسبانّية، 
محاولة  وباألساس  اسبانيا،  مع  عالقات  وفتح  وتجارّية 
 فقط للعرب 

ً
تقريب املجتمع بكل فئاته، ألنني لست قنصال

بل لكل الناس، أحاول التقريب واإلجابة على استفسارات 
الناس ومحاولة مساعدتهم.

البعض يعتقدون أنه مع  للتنويه عملي هو شغل تطوعّي 
متبادلة،  "صفقة"  هو عبارة عن  القنصل الفخرّي  راتب، 
دبلوما�شّي  ورقم  مها 

َ
َعل بوضع  امتياز  تعطيك  الدولة 

وباملقابل  رأيي(  بحسب  شكلّية  امتيازات  )هذه  لسيارتك 
أنت تعطيها خدمات مجانّية مثل مساعدة السفير، إعطاءه 
استشارات ورفقته في زيارات، إضافة ملساعدة أي شخص 
اسباني في حال كانت لديه مشكلة. العملّية هي أخذ وعطاء 

مجانّي.
ماذا تعني لك ثقافة السلم املجتمعّي بشكل عام؟ ما هو 

تعريفك أو مفهومك لثقافة السالم؟ وكيف ننشرها؟
ثقافة السالم موضوع واسع جًدا. باختصار أومن أّن أهمّية 
العائلة  من  بدًءا  حياتنا  في  مجال  كل  في  الالعنف  مبدأ 
عندما  الدول.  بين  العالقات  وإلى  املجتمع  إلى   

ً
ووصوال

أقارن على سبيل املثال بين مجتمعين في التاريخ القديم، 
أثينا واسبارطه، أستنتج أّن أثينا صمدت ألنها آمنت بقّوة 
150 عاما،  أّما اسبارطه فاندثرت وسقطت بعد  الثقافة، 
ألنها راهنت بل آمنت بثقافة القّوة. أنا أومن بقّوة الثقافة، 
الثقافة هي االنفتاح على اآلخر ومعرفة ما ُيؤمله. حتى ننجح 
في ثقافة السالم علينا أن نفهم اآلخر وليس فقط معرفة 
نهتم  ال  ولكن  اآلخرين  عن  أمورا  نعرف  ما  غالًبا  اآلخر. 
اآلخر،  مشاعر  واحترام  التعاطف  وبأهمّية  بهم  بالشعور 
على  حتى لو كانت طريقة اآلخر مختلفة عني وعن فكري، 
سبيل املثال أنا ال أومن بالحداد على امليت ألني أومن برجاء 

القيامة، ولكني أتعاطف مع الذين ُيمارسون الحداد.
طاملا ال  ثقافة السالم تتمحور حول فهم اآلخر واحترامه، 

يمس بحريات وحقوق اآلخرين.
البعض ال يدرك مفهوم ثقافة السالم ويعتبرونها تصرف 
في  للزعران  االستسالم  تعني  ال  السالم  ثقافة  "هبل". 
يتعّدى على اآلخرين.  إذ يجب وضع حدود ملن  املجتمع، 
تقّبل اآلخر مطلوب حتى في االختالف إذا لم يكن ُمعتدي. 

املعتدي يجب توقيفه بطرق سلمّية وحازمة.
ثقافة  بنشر  يتعلق  فيما  والسفير  القنصل  دور  هو  ما 

سلمية؟
بالنسبة لكيفية نشر ثقافة السالم يجب أن نبدأ بأنفسنا، 

سيدنا املسيح يقول: "من ثماركم يعرفونكم".

في  الشخ�شّي  واألداء  القدوة  هي  للنشر  طريقة  أحسن 
وكذلك يوجد وسائل نشر مختلفة  التعامل مع اآلخرين، 
منها: مجموعات التواصل االجتماعي  يمكن االستعانة بها، 

واإلعالم.
دور القنصل والسفير: السفير هو حلقة الوصل بين دولته 
رجل  هو  موقعه،  تعريف  بحكم  وهو  ضيفة، 

ُ
امل والدولة 

وبوجود سفراء  يوجد سفير،  بدون سالم ال  ألنه  سالم، 
دولة  إرسال  عند  املحبة.  من  نوًعا  هنالك  أن  يعني  هذا 
سفير لها لدولة أخرى، فهي تعلن أننا في حالة سالم، بل ما 
بعد السالم، ونريد التعاون على مستويات عديدة وتبادل 
"ال حرب"،  حالة  من   

ْ
يبدأ نسبّي،  �شيء  السالم  ثقافات. 

مستويات  لتطوير  والقنصل  السفير  دور  يأتي  وبعدها 
وتعاون في مجاالت  وثقافّي  تبادل تجارّي  أعلى من السالم، 

متنّوعة.
داعم  عامل  هو  عامة  والسياسيين  السياسة  دور  هل 

لنشر السالم أم عامل مسبب للعنف؟
بيع  ويريد  انتهازّي  أنه  للسيا�شي  اليوم  الطاغية  الصورة 
بلده ملصالح شخصّية، ولكن الحقيقة أّن هذا القول فيه 
إجحاف وتعميم مبالغ فيه، إذ يوجد أشخاص محترمين في 
بينما األشخاص  "الزعران"  اإلعالم يبرز  العمل السيا�شّي. 
املؤدبون ال يهتم بهم. هنالك تحدي أمام السياسيين الذين 
قة لنشره. فكل واحد 

ّ
يخدمون السالم ليفكروا بطرق خال

التحدي هو كيف نقّدم  اليوم يستطيع أن يكتب وينشر. 
علينا أال  فاألخبار السّيئة تنتشر لوحدها.  األخبار الجّيدة، 
ال بأس به  وأيًضا جزء  هنالك سياسيون طّيبون،  نيأس، 

منهم، يتصرف بشكل سلبّي ويساهم بنشر ثقافة العنف.
الدولة ملكه الشخ�شّي  عندما يتصّرف مسؤول كبير كأّن 
وعندما يحاول أن يستحوذ على  هنا تبدأ ثقافة العنف، 
ما ليس له أو عندما يرى اآلخرين كأتباع له ويجب عليهم 

 ثقافة القّوة.
ْ
االنصياع له، هنا تبدأ

رئيس بلدّية،  )رجل دين،  على كل إنسان لديه موقع عام 
ر بالسالم 

ّ
عليه مسؤولّية أكبر حتى ُيبش مدير مدرسة،...( 

ألنه ُيعتبر قدوة.
ما هو تصورك ملجتمع يعيش ثقافة السالم؟ فّصل.

لكي نعيش ثقافة السالم يجب أن نهتم  التصّور واضح، 
بالعيش املشترك، كيف نكون واحًدا، أحب جاري وأفهمه 
وأتفّهم حاجاته. هذه خطوات أساسّية لبناء مجتمع يعيش 
لو  حتى  اآلخرين،  أتفهم  اآلخرين،  أحترم  السالم:  ثقافة 
اختلفت معهم أو حتى لو كنت عدًوا بالنسبة لهم، بالرغم 
من هذا يجب املبادرة للخير. هنا تبدأ ثقافة السالم وهكذا 
تنتشر. أنا ال أومن "بالحكي" الكثير أومن باألفعال، عندما 
أتصّرف بسلوك سليم أنا أحرج من مقابلي ممن يتصّرف 

بغير ذلك.
الفئات  أغلبية  للقاء  بادرت  فخرًيا   

ً
قنصال ُعينُت  عندما 

الفاعلة من رجال دين وغيرهم، كان ُجلَّ هّمي فتح خطوط حتى 
مع أشخاص لديهم أفكار مسبقة عّني، أو عن قوميتي أو ديني.
ولكن إذا ما بادر اآلخر،  غالًبا ما ننتظر مبادرة اآلخر، 

فماذا معي؟
ثقافة السالم تبدأ باالنفتاح والفهم واملبادرة وهذا األمر على 
كل املستويات: فردي، عائلة، مدرسة، دور عبادة وغيرها...
ما رأيك بواقع املجتمع العربي في البالد وثقافة السالم؟ 

نسبة  كبيرة،  أزمة  من  يعاني  البالد  في  العربي  املجتمع 
الجريمة عالية، وهي مؤشر ل�شيء أخطر، فعندما نسمع عن 
قتل هذه أبشع الجرائم التي قد تحصل، ولكنها تشمل تحتها 
مجموعة جرائم عنف بمستويات عديدة أخرى لم تصل 
لدرجة النشر في وسائل االعالم، فغالًبا ما يدخل السوس 
نار  أرضّية خصبة إلشعال  كان  إذا  املجتمع وخاصة  إلى 

العنصرية والعنف. اليوم هنالك أزمة عاملّية، فعندما أنظر 
للمجتمعات األخرى أرى فيها جوانب عنف كبيرة أيًضا حتى 
في الدول التي تتغنى بالحضارة والتسامح والديمقراطية، 

على سبيل املثال: بريطانيا وأمريكا.
أنا ضد جلد الذات والتنظير، وضد أن نعيش بأوهام. أومن 
وإن كنت غريًبا في مكان ما  أن العربي هو إنسان طّيب، 
وطلبُت مساعدة أو قرعت أي بيت عربّي فعلى األقل 99% 
منهم سيقّدم لي كل مساعدة ممكنة، بل سيفتح بابه ألبيت 

ب األمر ذلك.
ّ
عنده إن تطل

باملقابل هنالك أيَضا نوع من الحقد والحسد، ولذلك يجب 
كبشر فينا  ل السلبّيات. 

ّ
ر كيف نزيد الطيابة ونقل

ّ
أن نفك

فأحياًنا  آدم وحواء،  الشر من زمن  الخير وعنصر  عنصر 
قد أمس جانبه  عندما أتصرف بسلبية مع اآلخر وأهينه، 
ال يوجد مجتمع جّيد ومجتمع  والعكس صحيح،  السلبّي 
ز ونبحث عن جانب الخير  حّفِ

ُ
مس ون

َ
�شيء، إنما علينا أن ن

في اآلخرين.
في العالم تظهر كوريا الشمالّية كأنها الشريرة جًدا وسويسرا 
كبلد السالم، ولكن في كوريا الشمالّية هنالك أناس طيبون 
وفي سويسرا هنالك أيًضا حاالت إجرام. على كل واحد منا 

ه مقصر وماذا يمكن أن يعمل أكثر.
ّ
ر أن

ّ
أن يفك

أومن أّن هنالك دور على األهل وعلى املعلمين، سابًقا كان 
الذين  الناس  اليوم نسبة  ولكن  الدين،  أكبر لرجال  دور 
د أهله، 

ّ
يذهبون لدور العبادة قليل، حوالّي %7. الطفل يقل

واألهل هم قدوة ونموذج وكذلك املعلمون. اإلنسان يترّبى 
واألفضل أن يتربى في البيت  إما في البيت أو في املدرسة، 
درجة  في  املعلم  يعتبر  ما  غالًبا  فالطالب  مًعا.  واملدرسة 

قداسة معّينة.
هنالك ثالث مهن أومن أنها ليست وظائف، بل رسالة، وهي 
مهن املعلم والطبيب ورجل الدين، ألن توقعات الناس من 

هؤالء كبيرة وإذا لم تتحقق تؤثر سلًبا على املجتمع.
ما رأيك بوضع مجتمعنا نسبة للمجتمعات األخرى التي 

تلتقيها بما يخص ثقافة السالم؟ 
ق بالقيادة، 

ّ
وضع املجتمعات بخصوص ثقافة السالم يتعل

من املهم وضع حّد للجرائم والعنف. 
ال ُيمكن مقارنة الوضع في مجتمعنا مع املجتمعات األخرى 
كأسوأ أو أفضل ألن املجتمعات في حالة تغيير دائم كما 

ذكرت ووّضحت آنًفا.
ما هي العقبات التي تواجه املجتمع في نشر ثقافة السالم؟ 
أهم العقبات: اإلنسان نفسه. عندما ُيْقِنع نفسه أنه عاجز 
للوضع  االكتراث  وعدم  لالستسالم  ويميل  التغيير  عن 
القائم. فهنالك من يقول "برات سكرتي مسخرتي"، أي ما 
هو خارج باب بيتي ال يعنيني، هذا املثل الشعبي غير صحيح، 
العقبة  ي. 

ّ
ر عل ِ

ّ
 سُيؤث

ً
 أم عاجال

ً
ألنه إن شئت أم أبيت آجال

األساسّية هي ثقافة االستسالم أو التجاهل والالمباالة.
ما هي أهم معززات نشر ثقافة السالم؟ 

حزب  تكوين  فكر  أنا ضد  اآلخر.  على  االنفتاح  معززات 
األحزاب  أنا ضد  معّين.  دين  أو  قومّية  أو  لفئة  سيا�شّي، 
غير سليم.  األمر  فكرّية  ناحية  من  السياسة،  في  الدينّية 
في السياسة  كإنسان مسيحّي يجب أن أكون خادًما للكل، 
ألننا ُمطالبون بالعمل لخدمة  ال ُيمكن بناء حزب مسيحّي 
الجميع. علينا العمل وفًقا للتوّجه الصحيح، أال وهو توّجه 

)ربح – ربح(.
السالم  ثقافة  نشر  في  األهم  الدور  ملن  رأيك:  حسب 

املجتمعّي؟
هنالك ثالثة طرق للتعامل بين الدول:

ال يهمني أن أخسر املهم أن يخسر  خسارة:   – خسارة   .1
عدّوي، "بي وبأعدائي"، وهذا مبني على الحقد والكراهية.

وهي  أنا أربح أنت تخسر،  وهو السائد،  مجموع صفر:   .2
مبنّية على تبادل مصالح غالًبا بدون محبة.

ح، حتى تربح يجب أن  3. ربح – ربح: هذه هي وجتهي إرَبح ورّبِ
عطي فرصة لآلخر ليربح.

ُ
ت

أومن أن املسيح في موته باع ذاته من أجلنا ورّبح العالم، 
هذه أعظم صفقة في التاريخ.

رؤيتي مرتبطة بأهمّية عملّية التسويق لنشر ثقافة السالم، 
أي أن تكون تاجًرا شاطًرا لنشر السالم. 

يسوع املسيح "أشطر تاجر" )إن صّح التعبير( في التاريخ إذ 
قّدم نفسه واشترى مليارات البشر. علينا أن نأخذ نموذج 
إذ أن سياستهم عادة َحْضن الزبون  الشركات التجارّية، 
وحمالت تخفيضات والصدق واألمانة والخدمة، فالشركة 

تربح والزبون يربح منتج أو خدمة مناسبة.
على األهل واملعلمين أن يعطوا لألوالد نماذج راقية تستحق 

ل بها. 
ُّ
التقليد، بل الَتمث

أنت فّعال على مواقع التواصل االجتماعي. ما هو دورك 
ونوعية تفاعلك واسهاماتك في مجال الثقافة السلمّية؟ 
كنت متردًدا في موضوع الفيسبوك ومجموعات التواصل، 
ولكن شجعني عدد من السفراء ألهمّية هذا التواصل. وأنا 
أحب أن أستثمر وسائل  أحب أن أكون متعدد املجاالت، 
ببعض  الناس  أشارك  أن  أحب  إنساًنا.  ألكون  التواصل 
أناس  وبإطراء على شخصيات تستحق ذلك،  ما أقوم به، 
على جوانب في شخصيتهم  وأن أ�شيء  قّدموا ملجتمعهم، 
استثمروا  أشخاص  عن  أتحّدث  بنجاحهم.  ساهمت 
بالرغم من عدم قدرتهم املادّية لتعليم أوالدهم ومساندتهم 

ودعمهم في دراساتهم األكاديمّية.
أحّب توصيل رسائل، أّن النجاحات لم تأت من فراغ، إنما 

من املبادئ الثالثة: الصالة والِعلم والَعمل.
ليس بعيد عّنا،  ر أن املجتمع الدولّي  كما أحاول أن أصّوِ
املختلفة.  بالسفارات  يحصل  ما  العربية  باللغة  أنقل  إذ 
أستعمل وسائل التواصل لعّدة أهداف وليس لهدف واحد 

كما يفعل البعض، وأنا احترم توجههم.
اإلنسان بطبيعته متعدد وأنا أحاول حتى عندما أنتقد أن 
 مع بداية السنة الدراسّية أهتم 

ً
ر: كيف أحّسن؟ فمثال

ّ
أفك

كثيًرا بقضّية ثقل الحقيبة وتكلفة الكتب الباهظة وأفكر في 
طرق للمساهمة في طرح وحّل املشكلة.

بعبارة موجزة: ما هي رسالتك ملجتمعنا؟ 
أنه لكي ننجح على املستوى الشخ�شي  للمجتمع  رسالتي 
عائلة،  )ألني أومن أن هللا خلق البشرية بمستويات: فرد، 
ص األمر بثالث كلمات تأتي بهذا الترتيب:

ّ
مجتمع وكون( يتلخ

إمكانياتي محدودة وأتجه لإلله غير املحدود  ألّن  الصالة: 
أصير  وعندما أتحالف مع القوّي  هنالك مهندس للكون، 
أقوى مما كنت وهذا القوّي معروف للكل. دائًما هنالك طرق 
نصب واحتيال وتهديد، ولكن عندما أكون مع األقوى أكون 
. مهم أن نتحد 

ً
 أم آجال

ً
اب فأتضرر عاجال ا أما مع النصَّ محميًّ

مع ربنا، ألن هنالك قّوة بكل املفاهيم ال نستطيع استيعابها، 
وُيغلق وال أحد يفتح". "يفتح وال أحد ُيغلق،  أثق بالوعد 
العلم: ليس فقط املعرفة فقط، بل أتعلم عن غيري، عن 
ديني وهويتي. مهم أن يكون لدّي إملام معّين بهويتي، بدولتي. 

أي أن أكون مثقًفا.
العمل: ممنوع أن ييأس الواحد، أن نثابر بدون كلل أو ملل، 
عندما تعمل  "من ثماركم يعرفونكم...".   

ْ
فإني اومن بمبدأ

ه يعطيك خبرة 
ّ
بمثابرة تفرض توجهك على اآلخرين، كما أن

في العمل نتعلم من الخطأ  ؤكل الكتف. 
ُ
لتعرف من أين ت

والتجربة والخبرة ونرفض فكرة الِشحَدة. 
وكما أؤكد أهمية دور القيادات في الدول، ألن الدولة هي 

مرآة لشعوبها والشعوب هي مرآة لألفراد.

رسالة سالم من قنصل سالم

لقاء مع قنصل اسبانيا الفخري، وديع أبو نصار حول 
الثقافة السلمية ودورها في السلم المجتمعّي

*ال يمكن بناء حزب مسيحي ألننا مطالبون بالعمل لخدمة الجميع
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مدير  جبور،  أشرف  سيطلعنا  الحلقة  هذه  في 
املؤسسات  على  العالي،  التعليم  رواد  برنامج  عام 
العالي،  التعليم  ملجلس  التابعة   األكاديمية 
وسيتم عرض العمادات –פקולטות لكل مؤسسة، 
يقترح أشرف جبور على كل شخص يخطط  لكن 
ملتابعة تحصيله العلمي األكاديمي، أن يقوم بزيارة 
املوقع الخاص بكل مؤسسة من خالل الدخول الى 
موقع االنترنت للمؤسسة، لكي يحصل علىمعلومات 

أوسع وأوفى حول املساقات والتخصصات. 

ننشر فيما يلي قائمة بالجامعات في البالد، على أمل 
بها  املعترف  الكليات  عن  باملعلومات  نوافيكم  أن 
من قبل مجلس التعليم العالي في البالد في الحلقة 

القادمة:

الجامعات في البالد
 جامعة بن غوريون في النقب

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 جامعة بار ايالن
אוניברסיטת בר-אילן

 جامعة حيفا
אוניברסיטת חיפה

 جامعة تل ابيب
אוניברסיטת תל-אביב

 الجامعة العبرية في القدس
האוניברסיטה העברית בירושלים

 الجامعة املفتوحة
האוניברסיטה הפתוחה

 التخنيون معهد اسرائيل التكنولوجي
הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל

 معهد وايزمان للعلوم
מכון ויצמן למדע

 جامعة أرئيل
אוניברסיטת אריאל בשומרון

جامعة حيفا
املساقات التي تدرس في هذه الجامعة:

كلية العلوم االنسانية הפקולטה למדעי הרוח
كلية العلوم االجتماعية הפקולטה למדעי 

החברה

كلية التربية הפקולטה לחינוך
كلية الحقوق הפקולטה למשפטים

كلية علوم الرفاه والصحة הפקולטה למדעי 
הרווחה והבריאות

كلية االدارة הפקולטה לניהול
كلية علوم الطبيعة הפקולטה למדעי הטבע
مدرسة علوم البحر בית-הספר למדעי- הים

لالستفسار عن شروط قبول كل تخصص، يرجى 
www.haifa.ac.il :تصفح موقعها االلكتروني

التخنيون معهد اسرائيل التكنولوجي
املساقات التي تدرس في هذا املعهد:

הפקולטה להנדסה  هندسة مدنية وبيئية 
אזרחית וסביבתית

هندسة بيو- طبية הפקולטה להנדסה ביו- 

רפואית

הפקולטה למדע והנדסה  العلوم وهندسة املواد 
של חומרים

الطب הפקולטה לרפואה
التربية وتدريس العلوم والتكنولوجيا 

הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה

הפקולטה  الهمدسة املعمارية وبناء مدن 
לארכיטקטורה ובינוי ערים

الرياضيات العملية התכנית הבין- יחידתית 
למתמטיקה שימושית

البيولوجيا הפקולטה לביולוגיה
الكيمياء הפקולטה לכימיה
الفيزياء הפקולטה לפיזיקה

الرياضيات הפקולטה למתמטיקה
هندسة الصناعة واالدارة הפקולטה להנדסת  

תעשייה וניהול

هندسة علوم الحاسوب הפקולטה למדעי 
המחשב

هندسة الطيران والفضاء הפקולטה להנדסת 
אוירונוטיקה וחלל

هندسة بيوتكنولوجيا وغذاء הפקולטה להנדסת 
ביוטכנולוגיה ומזון

هندسة الكيمياء הפקולטה להנדסת כימית
هندسة الكهرباء הפקולטה להנדסת חשמל

الهندسة امليكانيكية הפקולטה להנדסת מכונות
لالستفسار عن شروط قبول كل تخصص، يرجى 
www.technion.ac.il :تصفح موقعها االلكتروني

جامعة تل ابيب
املساقات التي تدرس في هذه الجامعة:

مدرسة الطب בית הספר לרפואה
كلية علوم الحياة הפקולטה למדעי החיים

كلية علوم الدماغ מדעי המוח
كلية العلوم االجتماعية הפקולטה למדעי 

החברה

كلية االدارة הפקולטה לניהול
كلية الحقوق הפקולטה למשפטים

كلية العلوم الدقيقة הפקולטה למדעים 
מדויקים

كلية الهندسة הפקולטה להנדסה
كلية املواد والنانو تكنولوجي הפקולטה לחומרים 

וננו- טכנולוגיות

كلية الفنون הפקולטה לאמנויות

הפקולטה למדעי הרוח كلية العلوم االنسانية 
لالستفسار عن شروط قبول كل تخصص، يرجى 

ar-go.tau.ac.il  :تصفح موقعها االلكتروني

جامعة بار ايالن
املساقات التي تدرس في هذه الجامعة:

كلية علوم اليهودية הפקולטה למדעי היהדות
كلية العلوم االجتماعية  הפקולטה למדעי 

החברה

הפקולטה למדעי הרוח كلية العلوم االنسانية 
كلية العلوم الدقيقة הפקולטה למדעים 

מדויקים

كلية الهندسة הפקולטה להנדסה
كلية علوم الحياة  הפקולטה למדעי החיים

كلية الحقوق הפקולטה למשפטים
كلية الطب הפקולטה לרפואה

تعليم متعدد املجاالت לימודים בין תחומיים
لالستفسار عن شروط قبول كل تخصص، يرجى 
www.1.biu.ac.il / ar :تصفح موقعها االلكتروني

جامعة بن غوريون في النقب
املساقات التي تدرس في هذه الجامعة:

הפקולטה למדעי  كلية علوم الصحة 
הבריאות

كلية علوم الهندسة הפקולטה למדעי ההנדסה
كلية علوم الطبيعة הפקולטה למדעי הטבע

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية 
הפקולטה למדעי הרוח והחברה

كلية االدارة הפקולטה לניהול
كلية علوم الدماغ הפקולטה למדעי מוח

كلية علوم الصحة والطب הפקולטה למדעי 
הבריאות ורפואה

لالستفسار عن شروط قبول كل تخصص، يرجى 
التواصل مع الجامعة:  02-5882888 

in.bgu.ac.il/arabic :أو تصفح موقعها االلكتروني

الجامعة العبرية في القدس
املساقات التي تدرس هذه الجامعة:

בית הספר  مدرسة الهندسة وعلم الحاسوب 
להנדסה ולמדעי המחשב

طب أسنان רפואת שיניים
الطب רפואה

االداب מדעי הרוח

رياضيات وعلوم מתמטיקה ומדעי הטבע
العلوم االجتماعية מדעי החברה

ادارة األعمال מנהל עסקים
الحقوق משפטים

الخدمة االجتماعية עבודה סוציאלית
زراعة، غذاء وبيئة חקלאות מזון וסביבה

لالستفسار عن شروط قبول كل تخصص، يرجى 
new.huji.ac.il / ar :تصفح موقعها االلكتروني

جامعة أريئيل
املساقات التي تدرس في هذه الجامعة:

كلية الهندسة הנדסה
كلية علوم الطبيعة מדעי הטבע

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية מדעי החברה 
והרוח

كلية علوم الصحة מדעי הבריאות
الهندسة املعمارية ארכיטקטורה

الطب בי”ס לרפואה
كلية االتصاالت תקשורת

لالستفسار عن شروط قبول كل تخصص، يرجى 
www.ariel.ac.il/ar :تصفح موقعها االلكتروني

الجامعة املفتوحة
املساقات التي تدرس في هذه الجامعة:

מדעי הרוח كلية العلوم االنسانية 
كلية العلوم االجتماعية מדעי החברה

كلية العلوم מדעים
كلية الهندسة הנדסה

لالستفسار عن شروط قبول كل تخصص، يرجى 
www.openu.ac.il :تصفح موقعها االلكتروني

معهد وايزمان للعلوم
املساقات التي تدرس في هذا املعهد:

كلية البيوكيمياء הפקולטה לביוכימיה
كلية البيولوجيا הפקולטה לביולוגיה

كلية الكيمياء הפקולטה לכימיה
הפקולטה  كلية الرياضيات وعلم الحاسوب 

למתמטיקה ומדעי המחשב

كلية الفيزياء הפקולטה לפיזיקה
قسم لتعليم العلوم המחלקה להוראת המדעים

قسم علم اآلثار היחידה לארכאולוגיה מדעית
لالستفسار عن شروط قبول كل تخصص، يرجى 

 www.weizmann.ac.il :تصفح موقعه االلكتروني
 / pages / he

إلقاء الضوء على برنامج رواد التعليم العالي 

لقاء مطول وعلى حلقات مع مدير عام البرنامج أشرف فؤاد جبور
الحلقة الثالثة 

المؤسسات األكاديمية في البالد



مقّدم كمعلومات لمؤمني كالليت

تفوتوا ع موقع كاليت
المجّدد بالعربّية

 c تستهلكوا  فيتامين
من برتقال الموسم الجديد

إّنه تستعّدوا إلستقبال الشتاء... يعني

مات العرب 
ّ
مين واملعل

ّ
ملراسل حيفا: تّم في مؤتمر املعل

الذي ُعقد في مدينة عرابة األسبوع املا�شي، تكريم 
عليها  أشرفت  التي  املتمّيزة  التربوّية  املبادرات  أبرز 
مات بشكل 

ّ
مدارس، طواقم لغة عربّية، أساتذة ومعل

فردّي أو جماعّي بهدف تعزيز اللغة العربّية ومكانتها، 
ا مع عام اللغة العربّية الذي أعلنت عنه لجنة  تماشيًّ
متابعة قضايا التعليم العربّي العام املا�شي. تّم اختيار 
وتكريم  املؤتمر  في  لتتويجها  مبادرة  حوالي خمسين 
املبادرين إليها، من ضمن هذه املبادرات تّم اختيار 
مبادرة رقّية عدوي، تحت عنوان "الحضارة العربّية: 
راث وأديان" التي تعمل على تمريرها وتشغيلها في 

ُ
ت

أجرت  املناسبة  وبهذه  الحيفاوّية.  املتنّبي  مدرسة 
صحيفة "حيفا" لقاء خاص مع املربية رقّية عدوي. 

صحيفة حيفا: حّدثينا عن هذه املبادرة، ومن أين 
كانت البدايات؟

رقّية عدوي: كّل املبادرات تبدأ من الحاجة وأحياًنا 
من الرغبات. هي محاولة جاّدة للثورة على واقع معّين 
مرفوض واستحداث بديل له. نقطة البداية كانت 
عام 2016 عندما بدأت التدريس في مدرسة املتنّبي 
لزمت بتدريس ماّدة الدين اإلسالمّي، اصطدمت 

ُ
وأ

ى بمحدودّية املنهاج من 
ّ
بواقع أرفضه باملطلق، تجل

جهة واقتصاره على مواضيع معّينة، وضرورة كشف 
ب على أديان أخرى وتوسيع النقاط املشتركة في 

ّ
الطال

حّيز مكانّي مختلط ومغاير. لذلك عكفت طوال سنة 
كاملة على كتابة منهاج تعليمّي-تربوّي بديل لتدريس 

قترح من ِقبل وزارة 
ُ
الديانتين املسيحّية واإلسالمّية امل

عنوان:"  تحت  بديل  آخر  بمنهاج  والتعليم  التربية 
راث وأديان" وبعد مداوالت كثيرة 

ُ
الحضارة العربّية: ت

وجلسات خاّصة، حصلُت على موافقة وزارة التربية 
والتعليم وتّم اعتماد هذا املنهاج البديل في مدرسة 
بات هّوّيته، 

ّ
املتنّبي. يهدف إلى تعريف الطالب بمرك

كشف الطالب على التسامح الدينّي وتقّبل اآلخر من 
خالل استخدام النصوص الدينّية ألبناء الديانات 
والطوائف املختلفة، عالوة على زيادة معرفة الطالب 
بالتنّوع الحضارّي-الثقافّي في بالد الشام وبالد ما بين 

النهرين. 
صحيفة حيفا: ما هي النصوص التي ينكشف عليها 

الطالب؟
رقّية عدوي: ال ينكشف الطالب فقط على نصوص 
الطالب  م 

ّ
يتعل بل  نقدّية،  أدبّية ومقاالت  أو  دينّية 

ا بصورة مغايرة.  تحليل هذه النصوص وتناولها نقديًّ
الكريم  القرآن  قّصة من   

ً
مثال الطالب  يدرس  كأن 

استخراج  خالل  من  أدبًيا   
ً

تحليال لها 
ّ
ُيحل ثّم  ومن 

عناصر القّصة القصيرة منها، كما وندرس نصوًصا 
النصوص  هذه  نضع  بذلك  قّدس، 

ُ
امل االنجيل  من 

والنقد.  التشريح  طاولة  على  الدينّية-املقّدسة 
الشاعر  قصائد  بعض  ندرس  لذلك  باإلضافة 
الفلسطينّي محمود درويش والشاعر حّنا أبو حّنا، 
بهدف  وذلك  كنفاني  لغّسان  حيفا  إلى  عائد  رواية 
الفلسطينّي  الشعب  ات 

ّ
محط أبرز  على  العروج 

ازدواجّية  نتناول  النقدّية  املقاالت  في  وتاريخه. 
اللغة العربّية في بالدنا عالوة على اللهجات العربّية 
من  عاّمة  عربّية  لقضايا  كذلك  وننتقل  املختلفة، 
خالل تدريس قصائد للشاعر السورّي الراحل عمر 
لنتناول قضايا  املعروفة "حمدة"،  الفّرا وقصيدته 

تخّص املرأة في املجتمعات العربّية-التقليدّية.
صحيفة حيفا: باإلضافة للنصوص التي ينكشف 
عليها الطالب، هل من وسائل تعليم بديلة؟ وما هي 

طرق التقييم املتّبعة في هذا املنهاج البديل؟ 
رقّية عدوي: طبًعا، نقوم بجوالت ميدانّية للتعرف 
لتعزيز  فيه،  نعيش  الذي  واملكان  البيئة  على 
نستضيف   .

ّ
الصف خارج  التدريس  وآلّية  طريقة 

محاضرين ومحاضرات كان من أبرزهم بروفيسور 
جامعة  في  الفلسفة  قسم  رئيس  ستتمان،  داني 
حيفا والذي تناول الغفران في قّصة النبّي يوسف، 
والقرآنّي  التوراتّي  النّصْين  بين  مقارنة  كدراسة 
ب أيًضا على التعليم األكاديمّي. 

ّ
وذلك لكشف الطال

طرق التقييم تعتمد على مشاركة الطالب في البحث 
، االشتراك في 

ّ
م خارج جدران الصف

ّ
امليدانّي والتعل

املحاضرات وتقديم تقارير خاّصة، إجراء بحث نظرّي 
ب 

ّ
أو ميدانّي أبرزها كان مرافقتي ملجموعة من الطال

لالحتفال بعيد األعياد السنة املاضية خالل املسيرة 
التي جابت الجاّدة األملانّية. باإلضافة كذلك ُيمتحن 
دائرة  النظرّية وذلك إلغالق  املواّد  ببعض  الطالب 

ِشف واملشاِرك. 
َ
كت

ُ
الطالب الناِقد، الباحث، املـــ

من  املبادرة  هذه  لِك  تعني  ماذا  حيفا:  صحيفة 
املنظور الشخ�سّي؟

التعليمّي  املنهّي،  الشّق  على  عالوة  عدوي:  رقّية 
لي  تعني  املبادرة  هذه  فإن  والتربوّي-البيداغوغّي 
الكثير، ألّنها أتت لتتّوج حلًما من أحالم طفولتي. ففي 
اللعبة التقليدّية "طالب ومدرسة" كّنا نتقاسم أنا 
ّدِرس الرياضّيات 

ُ
ت وأخواتي الحصص، األولى كانت 

أختّص  فكنت  أنا  أّما  املوسيقى،  دّرس 
ُ
ت والثانّية 

أخرج  "شامل"،  اسم  عليها  أطلقت  ماّدة  بتدريس 
بها عن املنهاج فال قداسة له وال لنّص وال سلطان 
ني 

ّ
بأن يومها  اكتشفُت  الفكرّية.  والحّرّية  للعقل   

ّ
إال

ل 
ّ
شك

ُ
أهوى السباحة عكس التّيار. عالوة على ذلك ت

تجربتي في كتابة وتدريس هذا املنهاج البديل، ماّدة 
والقضايا  املختلفة  مقاالتي  إلثراء  وحيوّية  دسمة 
ثيرها عبر الصحيفة كّل أسبوع، كما 

ُ
االجتماعّية التي أ

وتساهم مساهمة جاّدة في زيادة وعيي وثقافتي وإملامي 
بمعظم ما يدور من حولنا.  

صحيفة حيفا: ما هو دور مدرسة املتنّبي في تعزيز 
هذه املبادرة؟ بتقديرك ما هي ممّيزات هذه املبادرة؟
رقّية عدوي: بادرُت إلى كتابة هذه املبادرة وتطبيقها 
بها، ولسّد فجوات عينّية 

ّ
 لحاجة املدرسة وطال

ً
تلبية

املبادرة مع واقع  تتوافق مضامين هذه  بالتالي  فيها 
املدرسة وخصوصّيتها التربوّية، التعليمّية والثقافّية. 
ثابتة  مبادرة  عتبر 

ُ
ت بأّنها  املبادرة  هذه  يمّيز  ما  أهّم 

في  اإلنسان  الطالب  تضع  تة، 
ّ
مؤق وال  موسمّية  ال 

ثانوّية المتنّبي تتكّرم في مؤتمر المعّلمين العرب عن مبادرة الحضارة العربّية
 للعقل والحّرّية الفكرّية

ّ
رقّية عدوي: ال قداسة لنّص أو منهاج وال سلطان إال
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أحصلوا على نصائح وإرشادات إلستقبال الشتاء من خالل..

موقع كالليت بالعربّية
لشتاء آمن وصّحي 

مقّدم كمعلومات لمؤمني كالليت

موقع كالليت بحّلته الجديدة بأقسام وخدمات كثيرة
نصائح وإرشادات لشتاء آمن  |  خدمات Online  |  طلب للعيادة  

حجز دور دون كلمة سر  |  نتائج فحوصات خدمات موشالم  |  مواضيع ومعلومات طبية  
دليل األدوية  |  فيديوهات طبّية  |  حاسبات طبية  |  الملف الطّبي  |  نموذج ١٧

www.clalit.co.il/arb أدخلوا للموقع

لّب العملّية التربوّية والتعليمّية في سعيها األكاديمّي 
ق وناقد يعتّز بلغته 

ّ
املدروس لبلورة طالب فّعال، خال

تضّمه  ما  بكّل  الواسعة  حضارته  على  وينكشف 
واإلسالم  واملسيحّية  كاليهودّية  أديان  ثقافات،  من 
األحمدّية.  االسالمّية  الجماعة  كالدروز،  وطوائف 
املظاهر  أكثر  من  عتبر 

ُ
ت التي  التعددّية  من  ا 

ً
انطالق

 وحيوّية لضمان بقاء واستمرارّية أّي حضارة 
ً
صّحة

إنسانّية عريقة. 
صحيفة حيفا: ماذا يعني لِك هذا التكريم؟ 

رقّية عدوي: نفتقد كثيًرا لهذه الثقافة وقد اعتدنا في 
كّرم بعضنا البعض بعد 

ُ
بالدنا ومجتمعاتنا على أن ن

لغي بعضنا البعض أو 
ُ
الرحيل عن هذه الدنيا، أو أن ن

ق على نجاحات بعضنا في مجتمعات مأزومة، 
ّ
التسل

عّزز 
ُ
وت الجريمة  عليها  وتسيطر  العنف  فيها  يتغلغل 

من التنافس السلبّي. أشكر من شغاف القلب لجنة 
متابعة قضايا التعليم العربّي على هذا التكريم، الذي 
كنُت بحاجة إليه بعد كتابتي وتشغيلي لهذه املبادرة 
التكريم  وأّن هذا  الواقع، كما  أرض  وتطبيقها على 
يعني لي الكثير ويشحنني باملزيد من الطاقات االيجابّية 
والحيوّية، إلكمال مسيرتي املهنّية الغّضة التي بدأت 
بها وتأدية الرسالة التي أؤمن بها من جهة، ومن جهة 
 

ً
أخرى ُيحّملني الكثير من املسؤولّية تجاه املبادرة أّوال

والتفكير في تفعيل مبادرات تربوّية أخرى. 

ملراسل حيفا-  ُعقد يوم األحد في بداية األسبوع 
حاضر واملهندس الحيفاوي، 

ُ
حفل توقيع رواية امل

للكتاب،  الدولي  عّمان  معرض  في  عبُده  هشام 
بحضور مدير عام دار النشر »اآلن« األستاذ جعفر 
الُعقيلي وبحضور أدباء وزّوار املعرض. قام الكاتب 
سخ الكتاب 

ُ
هشام عبده بالتوقيع على العديد من ن

خالل الحفل. 
لصحيفة  عبده  هشام  للكاتب  أولي  تعقيب  وفي 
دوليا  معرضا  املعرض  كان  »لقد  قال:  »حيفا« 
ضخما للكتب في عمان، امتّد على مساحة آالف 
األمتار املربعة في قاعات مؤتمرات مكّيفة تتخللها 
املائة  تعدت  النشر  دور  من  األجنحة  عشرات 

جناحا وأكثر.
وقد تملكني شعور رائع بالتعالي الروحي األدبي من 
خالل مشاركتي في هذا املعرض الدولي الثري، وفي 

ات«.
ّ
برنامج توقيع كتاب روايتي األولى بالذ

 تجدر اإلشارة أن لجنة قراءة دار النشر »اآلن« قد 

التالية:  عّبرة 
ُ
امل بالجمل  وقّيمتها  الرواية  صّنفت 

لعنا على روايتك، وهي تندرج ضمن األدب 
ّ
»لقد اط

املوضوع  أّن  شّك  ال  والعلمي.  الواقعي  السيا�شي 
موضوعا  يعّد  بإسهاب،  روايتك  تناولته  الذي 

حيوّيا وجديدا، وهو موضوع الساعة ايضا«.
»الوقائع  الرواية:  أن  أيضا  اإلشارة  وتجدر  هذا 
رة 

ّ
مشوم األولى ملانهاِتن!«، متوف

َ
العجيبة في زيارة ش

اآلن بغالفها امللّون في مكتب صحيفة حيفا، حيث 
يمكن الحصول عليها في شارع الجبل، في ساعات 

الدوام العادية.

حفل توقيع رواية الُمحاضر هشام عبده 

في معرض الكتاب الدولي بعمان
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الي؟
ّ
َمِن الت

اُس في وطني
ّ
يقوُل الن

الي؟
ّ
َمِن الت

َمِن املقتوُل واملذبوُح 

 واملجروُح
ُ
واملطعون

في يافا وفي الّرملْه،

ا وفي باقْه،
ّ
وفي عك

وفي وطٍن

تحّوَل دون أن ندري

ملذبحٍة وأدغاِل!

الي؟
ّ
َمِن الت

وذئُب القتِل 

َيسَرُح في شوارِعنا 

وَيمَرُح في مقاهينا

َبُه دَمنا 
ْ
خ

َ
وَيشَرُب ن

ِل!
ّ

ٍل وشال
ّ

 شال
َ

ُح ألف
َ
وَيسف

الي؟
ّ
َمِن الت

جرائُدنا توّدُع كلَّ مغدوٍر

ب�سيٍء عاجٍل وخبْر!

وال ندري عن األنذاِل 

ا واحًدا وخبْر! شيئً

حقيِق
ّ
ويكتُب قائُد الت

 الجرَم مجهوٌل،
ّ
أن

ْيِن الجانَيْيِن
َ
 القاتل

ّ
وأن

هما القضاُء مع القدْر!

عوا 
َ
 أّنهم َصن

ُ
عِرف

َ
ون

لنا هذا القضاَء

وأنزلوا هذا القدْر! 

فمن أين الّسالْح؟!

هذه  جاءت  أين  من 

األشباْح؟!

ا يبالي؟
ًّ
وَمْن حق

نا
ْ
 َصَرخ

ْ
إن

 لهم
َ
نا قائلين

ْ
ف

َ
 َهت

ْ
إن

الي؟
ّ
َمِن الت

وزيُر األمِن َيشَرُب 

كوَب قهوِتِه الّصباحّيْه،

وزيٌر آخٌر ينوي 

فاِح 
ّ
 معمِل الت

َ
زيارة

مالّيْه،
ّ

في األرِض الش

كُبُر في قرانا 
َ
وت

 األشباْح،
ُ
لعبة

ويجري دمُعنا املن�سيُّ 

ِمْن نافورِة األرواْح،

 دماُء شباِبنا
ْ

َدت
َ
 غ

َ
فكيف

ا رخيًصا أو ُمباْح!
شيئً

***

ظاَهْر
َ
فيا شعبي ت

ا!
َ
ت
ْ
ن

ُ
أينما ك

هتافاٌت... نداءاٌت

 والّصمتا 
َ

تهزُّ املوت

الي بأوطاني؟
ّ
َمِن الت

ا!
َ
ت
ْ
ن
َ
فالٌن... رّبما أ

ِلُق كلَّ مقبرٍة
ْ
غ

ُ
سن

ا
َ
ُل بالحياِة القتَل واملوت

ُ
قت

َ
ون

ا!
َ
ت
ْ
ن

ُ
ظاَهْر أينما ك

َ
ت

وارِع 
ّ

ظاَهْر في الش
َ
ت

واملفارِق واملنابِر

،
ْ

ث
ّ
في الجليِل وفي املثل

َ
َمّزِِق األكفان

واخُرْج من كهوِف الّصمِت   

َك الّصوتا 
َ
واجعْل سوط

لنا بيٌت سنحميِه،

لنا جيٌل نرّبيِه،

لنا ولٌد سنعطيِه

ْوتا
َ
مِس ال امل

ّ
طموَح الش

ْ
 َبِقَيت

ٌ
لنا زيتونة

ُصبُّ برغِم نكبِتنا
َ
ت

ا 
َ
صدى أجداِدنا زيت

لنا وطٌن... لنا بيٌت

ولن نر�سى هنا أبًدا

 يأتيَك يا وطني 
ْ
بأن

خراٌب َيأكُل الَبْيتا!

َمِن الّتالي؟
إياس ناصر 

هذا الشبل من ذاك األسد..  سعيد يدخل عالم كرة 

القدم من البوابة التي هيأها له والده يوسف 

ابن حي وادي النسناس سعيد يوسف خردون العب في صفوف فريق شبيبة مكابي حيفا يطمح 
بأن يلعب في فرق هامة محليا وعامليا 

من رزق ساحوري 
سعيد يوسف خردون، مدافع في 
فريق شبيبة مكابي حيفا، ابن حي 
يوسف  والده  النسناس،  وادي 
خردون حارس مرمى سابق في عدة 
شواطئ  في  سباحة  ومنقذ  فرق 
حيفا، له الفضل في انقاذ حياة 
العديد من العرب واليهود.  سعيد 
ابن الـ 16 عاما، طالب في مدرسة 
الكرمل األهلية في حيفا. قال في 
لقاء معه » ليس من السهل أن 
يصل شاب الى اللعب في صفوف 
في  والسر  حيفا،  مكابي  شبيبة 
ذلك تشجيع ودعم الوالد يوسف 
خردون وأستاذ الرياضة في املركز 
النسناس(،  )وادي  الجماهيري 
سالم  وصديقي  خاليلة  عادل 
واملداومة  واإللتزام  دوايمة، 
بالتمارين والتدريبات«. وأضاف« 
ارض  على  اللعب  بدأت  لقد 
وادي  الجماهيري  املركز  ملعب 
سنوات   6 نحو  منذ  النسناس، 
ووجنهي والدي ألن ألعب كرة قدم 

وليس أن أكون حارس مرمى«. 
سباحة  منقذ  خردون  يوسف 
والعب حارس مرمى سابق ابن حي 
»نشأت  يقول  النسناس،  وادي 
في صفوف مكابي حيفا لألشبال 
وشعرت أن حراسة املرمى ليست 
تتطلب جهدا وسرعة  إذ  سهلة، 
وتمرينات وقفز بدون تردد. لهذا 
مهنة  أن  رأيت  سنوات  وبعد 
املرمى  حارس  من  قريبة  املنقذ 
دخول  من  الفريق  ينقذ  الذي 
السباحة  ومنقذ  لشباكه.  الكرة 
ينقد الناس من الغرق«. وأضاف 
»بدأت حياتي الرياضية في وادي 

النسناس حيث دّربني األخ عادل خاليلة، وبدأت أتعرف على 
مكابي حيفا بسبب تألقي على أرض امللعب. فأنا لعبت حارس 
مرمى في عدة فرق منها: شبيبة مكابي حيفا، اخاء الناصرة  في 
فترة املرحوم عزمي نصار، كما لعبت في عكا وكفركنا ودبورية 
ولعبت مع األخوة حيفا وصعدنا الى الدرجة األولى من تدريب 
الالعب واملدرب سمير عي�شى. وقبل عام ونصف لعبت حارس 
مرمى في صفوف كبار فريق مكابي حيفا. لقد تعرضت لعدة 
اصابات خالل هذه السنوات وحاليا أعمل منقذ سباحة في 
شواطئ حيفا من قبل بلدية حيفا. وأقوم بتدريبات خاصة 

لالعبي كرة القدم«. ويختتم يوسف خردون« أنا لم أرغب أن 
يكون ابني سعيد حارس مرمى ألن ذلك بحاجة الى جهد كبير 
وخطورة نوعا ما، فعليه أن ينقذ الطابة بأي ثمن، فحارس 
املرمى بحاجة الى لياقة بدنية عالية وقوة جسمانية، فحارس 

املرمى يلعب أمام 10 العبين وهذا ليس بالسهل«. 
وعدت الى حوار سعيد .. الى أين تريد أن تصل سعيد؟ قال« ليس 
من السهل الوصول الى القمة فأنا طالب في املدرسة وبحاجة الى 
تدريبات كثيرة وتضحية. فبعد امتحانات واختبارات نجحت في 
الوصول الى مكابي حيفا. وأملي أن ألعب في صفوف فرق هامة 

محلية وعاملية«. 
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الشيخ رشاد أبو الهيجاء )إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي(

ّ

َ

َ
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الحين  بين  نحتاج  بأننا  الجبين  له  يندى  مما 
واآلخر، الى الحديث عن ظاهرة العنف والقتل 
يندى  وما  مجتمعنا.  في  املتعمد  وغير  املتعمد 
الرقي  يعتبر  في عصر  نعيش  ألننا  إال  جبين  لنا 
شعوب  أن  فنجد  األسا�شي،  شعاره  والتطور 
لها غايات سامية رفيعة، وأمتنا بعض  العالم 
شبابها يدمرون حتى األحالم في صدور أصحاب 
املبادرة، الذين يريدون االبداع واإلنتاج، فـتأتي 

جريمة قتل على اثر اختها، تبدد كل ذلك بعد أن بددت وشتت األفكار 
اإليجابية، لتحولها الى سلبية ذات طابع اجرامي، ال يرضاه من كان ضميره 
حي وقلبه نابض بحب عباد هللا. ومما يؤسف أيضا بأن كل أبناء مجتمعنا 
ال يشعرون في األمان بين أهليهم وذويهم، ألن الكل حذر ويترقب ويسأل من 
الضحية القادمة وكم من أبنائنا سنفقد اليوم. الى حد أن قتلى أبنائنا 
أصبحت أرقاما، وهذا الحال ال ينبغي القبول به، ألنه ال ير�شي هللا وال 
ير�شي اإلنسان السوي، الذي يعتبر كل الناس اخوة له ومن حقهم ان يحيوا 
الحياة الكريمة، التي تحفظ فيها االنفس واألموال واالعراض. وفتنتنا اليوم 
جعلت الحليم حيرانا، ألنه ال يستطيع أن يدلي بدلوه في ظل القتل املستمر 
في مجتمعنا، وعلى أيدي أبنائه الذين ال يقبلون نصيحة رجل الدين، كما 
ال يقبلون نصيحة كاتب أو مؤلف، ألن الشيطان استحوذ على عقولهم فال 
يحرمون حراما، وال يقبلون بحالل، وال ينكرون منكرا، وال يعترفون بمعروف 
يسعد الجميع. مما جعل الكل يترقب ويخاف على نفسه، او على أوالده وقد 
يصدق في هذا الحال ما اشار اليه رسول هللا، من فتن تقع قبيل الساعة التي 
ال تقوم إال على شرار هذه األمة. قال رسول هللا )إن هللا يبعث ريحا من اليمن 
ألين من الحرير، فال تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من ايمان إال قبضته(. 
األمة  إال على شرار هذه األمة(، وشرار هذه  الساعة  تقوم  وفي رواية )ال 
ينشرون الخوف والفزع بين أهلهم، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
)إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان، وينقص العلم، وتظهر الفتن، 
ويلقى الشح، ويكثر الهرج، قالوا: يا رسول هللا وما الهرج؟ قال القتل القتل(. 
وعن ابن مسعود وأبي مو�شى االشعري قاال: قال رسول هللا )إن بين يدي 
الساعة أياما ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج، والهرج: 
القتل(. وما يكون ذلك في امتنا إال لهيمنة الجهل ولقلة الدين والتنافس على 
الدنيا، على يد جهلة باعوا دينهم بدنيا غيرهم كما بين رسول هللا بحديثه 
القائل فيه )يكون بين يدي الساعة فتن كقطع )طائفة منه( الليل املظلم، 
يبيع  كافرا  ويصبح  مؤمنا،  ويم�شي  كافرا،  ويم�شي  مؤمنا،  الرجل  يصبح 
أقوام دينهم بعرض من الدنيا(. وال نقول هذا كاستسالم للواقع، بل اشار 
الرسول في هذه األحاديث الى مثالب ال ينبغي القبول بها، حتى يكتب للناس 
النجاة عند الساعة، ونجاتنا ال تكون إال بمنع هذه الفتن من االنتشار بين 
الناس، فالنجاة في الدارين باالبتعاد عن الفتن. قال رسول هللا )إن بين يدي 
الساعة فتنا كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويم�شي كافرا، 
ويم�شي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، واملا�شي فيها خير من 
الساعي، كسروا قسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم بالحجارة، 
فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير أبي آدم )هو ابن آدم لصلبه هابيل 
الذي قتله أخوه قابيل(. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا احالس بيوتكم(. أي 
الزموا بيوتكم وال تشاركوا بفتنة مهما كانت، ولو وقع عليكم ضرر من ذلك. 
وكلما ابتعد املرء عن الفتنة ولم يخض بها، كان افضل وأعظم أجرا ألن في 
ظل الفتن يهيمن األشرار، كما قال رسول هللا )والذي نف�شي بيده ال تقوم 
الساعة حتى تقتلوا إمامكم، وتجتلدوا بأسيافكم، ويرث دنياكم شراركم(. 
وال يجوز القعود ملن يمكنه فعل أي �شيء يحد من هذه الفتن، وخاصة فتنة 
القتل ألن القتل في زماننا وبين أبنائنا من أخطر ما يهدم مجتمعنا، والرسول 
عليه الصالة السالم قال )من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع 
فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف االيمان(. والعمل على الحد 
من انتشار الجريمة في مجتمعنا، هي مسؤولية كل من يستطيع، ولو بكلمة 
خير يكون املرء فيها مفتاح للخير مغالق للشر، وبنشر التوعية مهما امكن 
حتى نعذر عند هللا، بأننا قدمنا ألبنائنا النصح وحاولنا األخذ بأيديهم الى بر 
األمان، ونحن بحاجة ماسة الى بيان ما يقوله الدين في هذه الجرائم. قال 
تعالى )ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب هللا عليه 
ولعنه وأعد له عذابا اليما(. فالقاتل أول عقوبة له )فجزاؤه جهنم(، ال يخرج 
منها )خالدا فيها(، ألن هللا غضب عليه )وغضب هللا عليه(، وبما أنه غضب 
عليه استحق لعنة هللا عليه )ولعنه(. ومع كل ذلك زاده هللا )وأعد له عذابا 
أليما(، فكيف بمن يسمع هذه اآلية أن يقدم على جريمة القتل، إال إذا كان 

قلبه خاويا من اإليمان أو ال يشعر بانه ينتمي الى اإلنسانية ب�شيء. 

د. خالد تركي 

مة املقّدِ
ة، بنيامين زئيف )ثيودور( هرتسل، في  هيونيَّ وحيُّ للحركة الصَّ عى األب الرُّ إدَّ
هيرة »أرٌض  اسع عشر، أنَّ فلسطين هي لليهود بمقولته الشَّ أواخر القرن التَّ
بال شعٍب لشعٍب بال أرٍض«، والحقيقة أنَّ هذه املقولة هي مقولة كاذبة في 
أجمع  بدأُت  وعندما  بوت﴾. 

َ
﴿..الَعْنك بيت  من  وأوهن  أوهى  ها  وأنَّ شطرْيها، 

ًسا  ور وتجد متنفَّ نها لتخرج إلى النُّ ه من واجبي أن أدّوِ ذكريات والدي وجْدُت أنَّ
اء.  ائي األحبَّ لها بين قرَّ

وعندما كنُت أكتُب ذلك، كنُت أجد الحقيقة التي يعرفها شعبي في بلدي 
اريخ على أرضنا،  نا هنا منذ فجر التَّ وأصدقاؤه من شرفاء الوطن والعالم، أنَّ
دهر  إلى  لنا  األرض  هذه  وستبقى  ة«  ممتدَّ األرض  هذه  رحم  في  »وجذورنا 

اهرين، جذورنا في رحم األرض ورؤوسنا فوق الغمام شامخات وعاليات.. الدَّ
بب الذي جاء بي على إقدامي على كتابة هذه السلسلة  يجوز أنَّ هذا هو السَّ
ن�شى«، التي اعتمدُت فيها على املصادر 

ُ
من »حيفا في ذاكرة برهوم، كي ال ت

ة، لتشهد أنَّ على هذه األرض شعًبا، يعيش حياته، ويريد  ة، شواهد أوليَّ األوليَّ
ة  ضاليَّ والّنِ ة  ينيَّ والّدِ ة  قافيَّ

َّ
والث ة  اليوميَّ ة  الحياتيَّ باتها 

َّ
مرك بكّلِ  يعيشها  أن 

ة، أن نعيش حياتنا كما نشاء،  ياسيَّ ة والّسِ ة والّرِياضيَّ قابيَّ ة والّنِ نظيميَّ والتَّ
وأنَّ »على هذه األرض ما يستحقُّ الحياة«..

بة، باألساس، حيث قمُت بدعم ما جاء  ّيِ
َّ
كذلك اعتمْدُت على ذاكرة والدي الط

على لسانه، باالستناد إلى كتٍب كانت بحوزته في مكتبته العامرة، التي كنُت قد 
سناس بحيفا، لصالح مكتبتي،  ِ

ّ
»صادْرتها« من بيتنا القديم في حّيِ وادي الن

في بيتي..
بيب اللبنانّيِ د. قيصر خوري، الذي 

َّ
كريات«، بقلم الط ِ

ّ
وجدُت  كتاب »الذ

ل، عن املطبعة  من، حيث صدر كتابه، الجزء األوَّ عاش في حيفا عقوًدا من الزَّ
في  وأربعين، وجاء  وتسعمائة وخمسة  ألٍف  العام  في  القدس،  في  ة  جاريَّ الّتِ
روف التي طرأت عليَّ ومررُت بها 

ُّ
ُن الحوادث والظ ها تدّوِ مة الكتاب »..ألنَّ مقّدِ

ة مشيًدا بأمجادهما،  ًيا بالوطن والوطنيَّ  متغّنِ
ً
أحياًنا فِرًحا وأخرى حزيًنا، تارة

 برجاالتهما، وبصفاتهما«.
ً
ال ِ

ّ
ًرا وُمهل وطوًرا مكّبِ

ادر في حيفا  وكذلك اعتمْدُت على كتاب جميل البحري، »تاريخ حيفا« الصَّ
ة في حيفا، حيث  عام الٍف وتسعمائة وإثنين وعشرين، عن املكتبة الوطنيَّ
املدينة،  لهذه  يوضع  تاريخ  ل  أوَّ هو  حيفا،  »تاريخ  الكتاب:  مة  مقّدِ في  جاء 

 في ما كانت عليه في العصور األولى، وما صارت إليه 
ُ

ويبحث
بعد ذلك إلى أن وصلت إلى حالتها الحاضرة، تليه كلمة عن 
مة 

َّ
الكرمل«، وكانت »منظ وتاريخ  برى 

ُ
الك الحرب  في  حيفا، 

في دمشق  الكتاب،  نشر  أعادت  قد  ة«  الفلسطينيَّ حرير  التَّ
باسم  وأفئدتنا،  مهجنا  في  ة  والحيَّ ابض  النَّ العروبة  قلب 
ين-األمانة  الفلسطينّيِ ين  حفّيِ والصَّ اب  تَّ

ُ
للك العام  حاد  ِ

ّ
»اإلت

م  رف أن أحصل على هذا الكتاب القّيِ ة« وكان لي الشَّ العامَّ
لطة  ابق، في »السُّ قافة السَّ

َّ
 من سعادة وزير الث

ً
ا، مباشرة جدًّ

ة«، الكاتب الفلسطينّيِ يحيى يخلف، ابن  ة الفلسطينيَّ الوطنيَّ
ي استندُت  ِ

ّ
. كما أن رقّيِ

سمخ قضاء طبرية، منطقة الجليل الشَّ
، في اقتباساتي  ة اإللكترونّيِ حافة الفلسطينيَّ إلى أرشيف الصَّ

عن تاريخ املدينة..
ان مدينة 

َّ
ه كان عدد سك لقد جاء في كتاب جميل البحري أنَّ

حيفا العرب اربعة وثالثين ألف نسمة، منهم خمسة آالف من اليهود، الذين 
أتوا حيفا بعد صدور وعد بلفور، الذي وعد اليهود بوطٍن قومّيٍ في فلسطين، 
ة عشر، وقد نشبت املظاهرات في حيفا في آذار عام  عام الٍف وتسعمائة وستَّ
الم 

َّ
، القرار الظ

ً
 وُمدينة

ً
 ومعارضة

ً
الٍف وتسعمائة وواحد وعشرين، مستنكرة
ين )ص 18(: والجائر بحّقِ أهل البالد األصلّيِ

رك ضمن جامعهم الكبير،  حاصَرت فيها الحكومة املسلمين بواسطة رجال الدَّ
ين الذين كانوا خارجين من احتفال ثاني عيد الفصح الكبير  وطاردت املسيحّيِ
طلق في هذا األثناء 

َ
وا إلى املسلمين، وقد أ وم الكاثوليك لينضمُّ من كنيسة الرُّ

ابعة عشرة من عمره، )إدوار  ا في الرَّ ار فأصاب مسيحيًّ رك النَّ قائد رجال الدَّ
 عجوًزا من املسلمين )مصطفى 

ً
 وكذلك رجال

ً
بن جريس منصور( أرداه قتيال

ا  شفاهيًّ باالحِتجاج  األهلون  واكتفى  املظاهرات  ُمنعت  ثمَّ  ومن  العجوز( 
، كتب د.  حف..« وعن هذا الحادث اإلجرامّيِ  وبواسطة البرق والصُّ

ً
وكتابة

كريات« )ص 60( قصيدة بعنوان »إدوار منصور  ِ
ّ
قيصر خوري في كتابه »الذ

ة الوطن في املظاهرة التي جرت  ومصطفى العجوز« وُيضيف »وقد ذهبا ضحيَّ
ة لهو  ريق على مذبح الوطنيَّ

ُ
م الذي أ ة، إنَّ الدَّ في حيفا على املقبرة اإلسالميَّ

اهرة التي 
َّ
معة الط  من قلوب جميع أبناء فلسطين. وتلك الدَّ

َ
دٌم طاهٌر نَزف

هيد مصطفى، لهي دمعة  ي أرملة الشَّ سقطت على وجنتي أم إدوار وعلى خدَّ
وت الذي خرج  نا فلسطين تبكي مصير أبنائها..وهذا الصَّ سقطت من عيني أّمِ
ماء،  من أعماق صدور هذه الجماهير املحتشدة لصوٍت خارٍج من كبد السَّ
ون فان  ها الفلسطينيُّ ا: إلى األمام ايُّ

ً
صوت هللا من عليائه، صوت الحّقِ صارخ

الحقَّ يعلو وال ُيعلى عليه..هناك من عٍل في هذا الفضاء الواسع وفي عالم 

ة. وهنا من أسفل  حدت روحا شهيَدي الوطنيَّ الالنهاية قد اتَّ
حد  رقاء وفوق هذه العظام البالية قد اتَّ ة الزَّ تحت هذه الُقبَّ

ليب وتعالت  يس، وتعانق الهالل والصَّ يخ والقّسِ ، فم�شى الشَّ املسلم واملسيحيُّ
ه يهتف 

ُّ
عب كل ين، والشَّ لين وقرعت أجراس املسيحّيِ ِ

ّ
نين واملرت ِ

ّ
أصوات املؤذ

لغاية واحدة ووطٍن واحٍد«.
وجاء في القصيدة:

عوب وتسعُد ها فتحيا كما تحيا الشُّ
َ
»إذا لم تنل هذي البالد حقوق

ّلِ للموت مورُد
ُّ
 ألنَّ حياة الذ

ً
فخيٌر لها أال تعيُش ذليلة

إذا أنصفونا اليوم عشنا أكارًما وإن ظلمونا اليوَم ُينصفنا الغُد
نيا املسيح وأحمد« وإن كان ال يحيا املسيُح وأحمٌد فال كان في الدُّ

ده  ِ
ّ
ة، وهذا ما يؤك قافيَّ

َّ
ة والث ساتها العلميَّ لقد كانت عروبة املدينة بارزة في مؤسَّ

البحري في كتابه »تاريخ حيفا« )ص 26( عن عدد مدارس حيفا، حيث كان 
بيان والبنات، منها ثالث للمسلمين،  عددها ثالثين مدرسة: »..بين مدارس للّصِ
الب في كل مدرسة 

ُّ
ين وعشر لليهود. فلو عدَّ لنا عدد الط وسبع عشرة للمسيحّيِ

ة آالف بأقّلِ تعديل..«. مون في املدراس ستَّ
َّ
مائتين فقط لكان عدد الذين يتعل

ادرة في حيفا، يوم العاشر من شباط من  وقد جاء في صحيفة »املهماز« الصَّ
ان حيفا، )ص 8( حيث كان 

َّ
ة وأربعين عن عدد سك العام الٍف وتسعمائة وستَّ

ا  يا�شّيِ حنَّ اد، وكان في تحريرها الّسِ رها املسؤول منير إبراهيم حدَّ صاحبها ومحّرِ
حرير إميل حبيبي،  ّيِ يوسف مجدالني، وكان سكرتير التَّ ارة، وفي تحريرها الفّنِ نقَّ
ان حيفا اليهود 

َّ
د أبو زيد، ما يلي:«عدد سك ة فكان محمَّ ا مدير اإلدارة العامَّ أمَّ

ا  بما في ذلك كريات حاييم وموتسكن واملستعمرات املجاورة سبعون ألًفا، أمَّ
ين ألًفا، من بينها ما ال يقلُّ عن  عدد اليهود في حيفا نفِسها فال يزيد على سّتِ
ة، وهكذا يكون عدد  ة الفلسطينيَّ سين بالجنسيَّ ِ

ّ
خمسة عشر الًفا غير متجن

ة ال يزيد عن خمسة  ة الفلسطينيَّ سين بالجنسيَّ ِ
ّ
اليهود في حيفا نفسها املتجن

ا عدد العرب في حيفا نفِسها فيزيد عن ثالثة وتسعين ألًفا..«.  وأربعين ألًفا. امَّ
ها كانت مليئة  أنَّ املدينة  في حيفا كثيرة وتشهد على  ادرة  الصَّ حف  الصُّ إنَّ 
حف  قافّيِ واالجتماعّيِ والّرِيا�شّيِ ومن هذه الصُّ

َّ
شاط الث

َّ
ة والن بالحياة والحيويَّ

الجميل«،  »زهرة  هرة«،  »الزَّ »حيفا«،  »اليرموك«،  »املهماز«،  حاد«،  ِ
ّ
»اإلت

تجارة  لغرفة  ة،  جاريَّ الّتِ ة 
َّ
»املجل الجديد«،  »الكرمل  مير«،  »السَّ هور«،  »الزُّ

حيفتان  الصَّ في مدينة حيفا  هضة«، كذلك صدرت  و«النَّ فير«  »النَّ حيفا«، 
طبع في حيفا 

ُ
ة، كانت ت ة هزليَّ تان »جراب الكردي« ) جريدة فكاهيَّ الُفكاهيَّ

 ِ
ّ
بل« حيث كتب بالخط

َّ
وبيروت، وكان صاحبها توفيق افندي جانا( و«الط

ل ملن حاد عن 
ُ
فحة األولى »ق العريض على رأس الصَّ

بل فهو باملرصاد«..
َّ
سبيل ُهداه إحذر الط

طبع في مدينة حيفا، كمطبعة 
ُ
حف ت وكانت هذه الصُّ

القرن  بداية  منذ  حيفا،  مطابع  ل  أوَّ جدع،  باسيال 
صحيفة  صاحب  نصار،  نجيب  ومطبعة  املا�شي، 
وزكي  ا  إيليَّ األخَوة  ألصاحبها  فير  النَّ مطبعة  الكرمل، 
اد  اد لصاحبها منير ابراهيم حدَّ ا، ومطبعة حدَّ

َّ
وسهيل زك

حاد(، وغيرها من  ِ
ّ
طبع هناك صحيفة اإلت

ُ
)حيث كانت ت

املطابع املوجودة في األديرة وفي باقي مناطق حيفا..
ينما فكانت هي األخرى كثيرة وعامرة، منها  ا دور الّسِ أمَّ
»الكرمل«،  »األمين«،  صر«، »عين دور«،  »النَّ سينما 

»كولوز بوم«، »آرمون« وسينما »أورا«..
ة،  كذلك تشهد منطقة املوارس على حياة حيفا الّرِياضيَّ
ادي الّرِيا�شّيِ  «، »نادي شباب العرب«، »النَّ رسانة العربّيِ ِ

ّ
بفرقها »فريق الت

..» ادي الّرِيا�شّيِ األهلّيِ «، »فريق نادي األرمن الهومينتمن«، »النَّ اإلسالمّيِ
غير« و«اإلستقالل« و«الحاج  ناهيك عن جوامع املدينة، »الكبير«، و«الصَّ
وم الكاثوليك وأخرى  دة«، »مار الياس« للرُّ ّيِ

عبد هللا« وعن كنائسها »السَّ
وم األرثوذكس وأخرى تابعة لألرمن وكنيسة أخرى مع ديٍر على سفح جبل  للرُّ
وم األرثوذكس، كذلك كنائس »مار يوسف«، »مار لويس«،  الكرمل تابعة للرُّ
عن  عدا  املعمدان«  ا  يوحنَّ »مار  لوكس(«،  )سانت  لوقا  »مار  ص«،  ِ

ّ
»املخل

عة على جميع  املطابع التي كانت متواجدة في األديرة العديدة الواقعة موزَّ
مناطق املدينة..

هذه شواهد على حيفا العامرة التي ترفض أن تموت..
شواهد تدحض تزويراتهم حول تاريخنا ووجودنا فوق أرِضنا..

ان(  وَّ الصُّ جبال  بطل  هيد،  الشَّ ائر 
َّ
الث ِمْدِلج  ابنة  )ِغربة  فيروز  قالت  فكما 

ان« )الذي احتلَّ البالد  وَّ تها »جبال الصُّ ط، في مسرحيَّ ِ
ّ
اغية فاتك املتسل

َّ
للط

ه ال مجال، هناك،  َتَل والدها وعاث فيها فساًدا( بروح واحدة وأكيدة أنَّ
َ
وق

صر، فاستشهدت ِغربة، هرب  ها ستحاربه حتى النَّ للمساومة على الوطن، وانَّ
وك،  هُر على الشَّ اغية املنتصر، انتصر الزَّ

َّ
فاتك بعد أن انتصر، وبهروب الط

يف، انتصر الوطن وبقيت األرض ألهلها:  م على السَّ وانتصر الدَّ
ة، وراكل صخرة، تحت كل  ك تقتل تا تقتل، ما بقى رح تخلص القصَّ »شو بدَّ

ْدِلج«.. ِ
َ
د مل

َ
ة كل بيت، عم يخلق َول شجرة، بفّيِ

نا عشرون مستحيل« »هنا  لنا ماٍض وحاضر  ومستقبل كأنَّ
)يتبع(

فتنة العصر القتل حيفا في ذاكرة برهوم.. كي ال ننسى )1(
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د. كميل ساري- مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار 
مبدع من بغداد

رشدي املا�سي

ْعلن حزنها...
ُ
الّضاد ت

الوفّي  ها 
َّ
وخل اقها  عشَّ رحيل  على 

في  ُولد  الذي  واملبدع ساسون سوميخ  البروفيسور 
بغداد الّرشيد واملأمون لعائلة عراقّية يهودّية ثرّية...

نهضة  لت 
ّ
شك نابضة  مدينة  بغداد،  سوميخ  أحّب 

بكبار  رين 
ّ
متأث شعراؤها  أبدع  حيث  آنذاك،  أدبّية 

شعراء ذّياَك الّزمن الجميل، خاّصة، ت.س. اليوت، 
تناول  عامليا  توّجها  َس 

َ
عك حداثّيا  إبداعهم  فجاء 

انخراطه  وبسبب  وغيرهما.  واالشتراكّية  الواقعّية 
املبدعين  يوعي، مع نخبة من 

ّ
الش العمل الحزبي  في 

الّسلطات  أعين  عن  بعيدة  كتاباته  جاءت  اليهود، 
العراقّية.

“שמש«  مدرسة  في  انوّية 
ّ
الث دراسته  سوميخ  أنهى 

الخاّصة التي كانت تدّرس العبرّية والعربّية في آن، ألن 
الحكومة العراقّية ألزمت مثل هذه املدارس آنذاك، 

تعليم األدب وتاريخ العرب...
في  قصائده  بنشر  أيضا  حينها  مبدعنا  بدأ  وقد 
الّصحف العراقية ولكن تحت أسماء مستعارة، كما 
من  عدد  يؤمها  كان  التي  املقاهي  ارتياد  على  واظب 

املبدعين...
هاجر سوميخ مع عائلته بعد النكبة الى البالد، وسكن 
وافت  وقد  “רעננה«...  مدينة  في  قاسية  ظروف  في 

باب...
ّ

والدُه املنّية وهو في ريعان الش
روف املعيشّية البائسة الى 

ّ
هذا وقد دفعتُه هذه الظ

سامي  وصديقاه  هو  الراديكالي  اليساري  هج  النَّ تبّني 
ميخائيل ودافيد صيمح وغيرهما...

االسرائيلي  للمجتمع  اقدة  النَّ بنظرته  سوميخ  برز 
واهتم أن ُيعّرف شعبه اليهودي باألدب الفلسطيني 
عر، فترجم قصائد لراشد حسين وحّنا أبي 

ّ
خاصة الش

حّنا الى العبرّية، كما ترجم قصائد لشعراء عراقيين، 
ة 

ّ
خاّصة اليساريين منهم، وقد نشر ترجماته في مجل

“الجديد” و”االتحاد” و”صوت الشعب” “קול העם«...
ائر سوميخ 

ّ
اب الث

ّ
بعد مسيرة معاناة مريرة حصل الش

على أعلى األلقاب األكاديمّية، ليصبح واحدا من كبار 
الباحثين في اللغة واألدب العربي، فكانت رسالته لنيل 

الدكتوراة في جامعة اكسفورد عن نجيب محفوظ.
تمّيز سوميخ الذي رضع حليب ِعّدة ثقافات بإيمانه 
اليهود  خاصة  عوب، 

ّ
الش بين  املشتركة  بالحياة 

ل جزءا عضويا 
ّ
شك

ُ
والعرب... ورؤيته بالعربّية بأّنها ت

من فكره وشخصيتِه... هذا باإلضافة الى حّبه للعبرية 
واالنجليزّية في نفس اآلن..

ر 
ّ
أث مرض  الفترة  في  الضاد،  عاشق  بمبدعنا،  ألّم 

على نشاطه الفكري وحراكه الثقافي وقد ساَءُه حتى 
اللغة  على  االسرائيلية  املؤسسة  “هجمة”  الّنخاع 

العربية ومكانتها... فباح مصّرحا قبل رحيله:
ِحّس هنا أنني لم أصل الى أي مكان، ألنَّ هناك مما 

ُ
“أ

يجب علّي القيام بعد”.

تعتبر مدينة أوهريد في شمال مقدونيا غنية بمواقع التراث واملعالم األثرية، التي تجلب اليها 
السياحة األجنبية واملحلية. وتتمة ملقال األسبوع املا�شي، والذي عرضت فيه ملحة عن مدينة 
أوهريد )جمهورية مقدونيا الشمالية(، فيما يلي ملحة ألهم املواقع األثرية والتراث التي يمكن 

زيارتها في املدينة.
قلعة القيصر صموئيل

تتواجد القلعة في املدينة القديمة على قمة 
التلة العالية، وهي تطل على بحيرة أوهريد 
)الصورة رقم 1 – صورة القلعة بعد الترميم 
والصيانة(. ُسميت القلعة نسبة الى صموئيل 
األول القيصر البلغاري )بين األعوام 997 - 
1014(، الذي احتل املنطقة بأسرها ما بين 
بحر إيجا والبحر األسود، خالل القرن العاشر 
ميالدي. تم ترميم وصيانة القلعة عام 2003 
حيث تم إعادة بناء بعض األجزاء من بينها 

بناء وإضافة بعض أبراج الحراسة )التي تحدد موقعها نسبة الى نائج الحفريات أألثرية التي 
جرت في املوقع. وفقا لتلك الحفريات، فقد بنيت القلعة بيد صموئيل القيصر على أنقاض 
قلعة تواجدت في املوقع خالل الفترة البيزنطية )القرن الرابع ميالدي والتي كانت قد بنيت بيد 

امللك املقدوني فيليبوس لثاني(.
كاتدرائية القديسة صوفيا

أوهريد،  في  الكنائس  أهم  تعتبر واحدة من 
ُبنيت خالل القرن الحادي عشر وتم زخرفتها 
من  املستوحاة  الرسومات  من  العديد  في 
العهد الجديد وحياة املسيح )الصورة رقم 
2 – الرسومات في واجهة الكنيسة(. بنيت 
الكاتدرائية الحالية خالل فترة اإلمبراطورية 
البلغارية )القرن التاسع( على أنقاض كنيسة 
تاريخها القرن السادس ميالدي. خالل القرن 
في  البطرك  مقر  الكاتدرائية  كانت  العاشر 
العاشر تحولت  القرن  املدينة. الحقا خالل 
الفترة  خالل  املدينة.  في  املطارنة  مقر  الى 
جامع.  الى  الكنيسة  تحولت  العثمانية، 
الكنيسة  في  نشاهدها  التي  الرسومات  اما 
الحالية، فالبعض منها يعود تاريخها الى ما 
بين القرون 11 الى 14 ميالدي وهي تشمل 

أكثر من 60 رسمة. 
املدرج القديم

ق.م   200 عام  املسرح  مبنى  او  املدرج  بني 
مقدونيا  في  الوحيد  وهو   )3 رقم  )الصورة 
الفترة  الى  تاريخه  يعود  الذي  الشمالية 
تاريخها من  املدرجات  باقي  ان  إذ  الهيلينية، 
كمية  نعلم  ان  يمكننا  ال  الرومانية.  الفترة 
املتفرجين الذي كان بإمكان املدرج إستيعابهم 
خالل العصور القديمة، ذلك ألن املدرج لم 

يحفظ بكامله وقد تمكن األثريون التنقيب فقط عن املقاعد في الصفوف األمامية منه. خالل 
الفترة الهيلينية إستعمل املدرج كموقع عرض املسرحيات فقط، يتحول خالل الفترة الرومانية 
لإلستعمال لعرض ألعاب القتال )بين املحاربين او بين املقاتلين وبين الحيوانات أيضا(. كذلك، 
إستعمل خالل الفترة الرومانية أيضا لتعذيب املسيحيين بهدف إبعادهم عن الدين. وقد تم 

العثور على املدرج عام 1980 صدفة خالل أعمال الحفر لبناء بعض املنازل في الحي.
املتحف القومي 

يتواجد املتحف القومي في أوهريد بإحدى املباني التي يعود تاريخها الى القرن التاسع عشر )كما 
يبدو بني عام 1886( وهو مكون من ثالثة طوابق، كان في املا�شي مبنى إلحدى العائالت الغنية 

في املدينة التي عملت في التجارة.
يشمل املبنى ثالثة طوابق والتي تعرض العديد من التحف الفنية واألثرية، حيث يشمل الطابق 
الثاني والثالث  بينما يشمل الطابقان  الفنية خاصة املعاصرة،  األول العروضات للوحات 
التحف األثرية، التي يعود تاريخها الى الفترة الرومانية وهي مجموعة من التحف التي عثر عليها 
خالل الحفريات العديدة في املدينة. من بين املكتشفات نجد: التماثيل، أدوات الفخار، قناع 

من ذهب يعتبر الوحيد من نوعه في أوهريد والعديد من تحف العاج والزجاج.
كما ذكرت أعاله فاملدينة مليئة بمواقع التراث والسياحة ومن املمكن ان تشمل جولة في 
املدينة أيضا التجول على شواطئ البحيرة، واستقالل القوارب الى امليناء الذي يتواجد بالقرب 
منه السوق التركي القديم في مركز البلدة القديمة. بطبيعة الحال، ممكن الوصول الى سوق 
املدينة القديم سيرا إال ان االبحار في القارب يشمل منظرا خالبا للجبال التي تحيط البحيرة 

واملدينة، وبهذا فإن الجغرافيا الطبيعية تشبه طبيعة حيفا التي تمزج ما بين البحر والجبل.

مدينة أوهريد – مواقع أثرية وتراث

وصّية قتيلة مع وقف التنفيذ
رقّية عدوي: مدّرِسة في مدرسة املتنّبي 

 طائشة ُمدّججة 
ً
الوجُع عليِك يا رصاصة

بالحقد والضغينة أخطأت بريًئا آخر ونالت 
مّني.

املحّبة على من أحّبني ويبكي رحيلي جّراء 
وتحت  الدّم  أرض  فوق  حامت  رصاصة 

.
ً
سماء األ�شى فأردتني قتيلة

ودموع  أبي  قهر  أّمي،  قلب  على  السالم 
أخوتي، أخواتي وكّل أصدقائي...

تحّية طّيبة وبعد،
 منكم ومن ال أعرف، 

ُ
يا أحّبتي، يا من أعرف

صارت  لقد  يعرفني...  وال  يعرفني  من  يا 
مواقع  عبر  متداولة  الشخصّية  صوري 
الشريط  ذك  مع  االجتماعّية،  التواصل 
األسود أعلى الصورة من الجهة اليسرى...
ما أجمل صوري الكثيرة، تلك صورة لي من 
رحلتي األخيرة إلى األندلس وتلك التقطتها 
كنت  وأخرى  ما،  مقهى  في  صديقاتي  مع 
في قّمة سعادتي وأنا مع عائلتي في مناسبة 
سعيدة، وتلك صورة رابعة وأنا أتخّرج من 
ما...  جائزة  أو  تكريًما  استلم  او  الجامعة 

هذه صورة ال أعلم كيف حصلتم عليها...
ما اخترتم لي صورة أكثر سعادة وفرًحا 

ّ
كل

النار  اشتعلت  كلما  الحياة...  على   
ً

وإقباال
تلك  قهًرا  أبي  وازداد  أكثر...  أّمي  قلب  في 
ا. قد أكوُن في طريقي  معادلة بسيطة جدًّ
الكون  كّل  الرصاصة  تترُك  يوم  إلى عملي 
مة لصديقة لي 

ّ
وتلحقني... أذكر زميلة معل

كانت تقصد عملها ذات صباح ومّرت من 
ثمين 

ّ
مل ومعه  ثم 

ّ
مل سائقها  سّيارة  جانبها 

أو  املدرسة  بجانب  أكون  رّبما  حين... 
ّ
مسل

ان القريب... لي زميلة هاتفتها 
ّ
املقهى أو الدك

 
ُ

يحدث ًحا 
ّ
مسل نزاًعا  بأّن  أطفالها   

ُ
معلمة

للتّو أمام مدرسة أطفالها... ال يا رّبي لقد 
كنُت في الطريق، أقود سّيارتي ووقفت عند 
إشارة املرور... الجريمة األخيرة في أّم الفحم 
حدثت أمام زوجة زميل لي...ال يهّم أين كنُت 
 إن كان 

ً
وال إلى أين أنا ذاهبة... وال أعلم أصال

ملوعد  سابًقا  الطائشة  الرصاصة  موعد 
نشر هذه الوصّية، ولكّن كّل الذي أعرفه 
الطائش  الرصاص  مرمى  تحت  نا 

ّ
كل نا 

ّ
أن

في ظّل تنامي الجريمة وسيطرة عصابات 
اإلجرام وسياط العنف بكّل أبعاده والتي 
ألدنى  مراعاة  دون  النهار  وضح  في  تطالنا 

حقوق اإلنسان وكرامته. 
يا أحّبتي هي وصّيتي لكم؛

وإخوتي  أبي  ألّمي،  تقولي  بأن  أوصيكم 
ي أحّبهما كثيًرا كثيًرا... 

ّ
وأختاي بأن

أوصيكم بمقاطعة كّل األعراس التي ُيطلق 

فيها الرصاص أو يرقصون 
رشاش  إيقاع  على  فيها 
املوت  على  أهجم  أو   500

وكّل النهيق الذي يأتي على شاكلتهما. 
بي وطالباتي وكّل 

ّ
أوصيكم بأن تقولوا لطال

وأفخر  كثيًرا  أحّبهم  كنت  أني  أصدقائي 
بهم ... حّدثوهم كم كنت أحّب عملي وأنا 

املخلصة له ولهم... 
في  تركتها  التي  كتبي  كّل  بجمع  أوصيكم 
الحيفاوّي  بيتي  في  أو  أهلي  عند  البيت 
وتلك التي استعارها مّني أصدقائي، انتبهوا 
استعرتها  كتًبا  تجدون  الكثيرة  كتبي  بين 
مكتبة  من  وأخرى  الجامعة  مكتبة  من 
مدرستي، أعيدوا كتبي املستعارة واحملوا 
عليكم  ووّزعوها  الشخصّية  كتبي  كّل 
عالًيا  وارفعوها  الشوارع  إلى  بها  واخرجوا 

ضّد العنف، املوت، القتل واإلجرام.
التي  املقاالت  كّل  تجمعوا  بأن  أوصيكم 
وتناقلوها  الصحيفة  عبر  ونشرتها  كتبتها 
ني أحّب مجتمعي هذا 

ّ
روا بأن

ّ
بينكم... تذك

لوال  به...  أنهض  أن  أحاول  دائًما  وكنت 
الرصاصة الطائشة... 

أوصيكم بأن ال تكتفوا باإلضراب كوسيلة 
للتعبير عن الغضب، بل افتحوا املدارس 
ب 

ّ
الطال جميع  واحتضنوا  املدارس  وكّل 

كلمات  األلواح  على  أكتبوا  استثناء  دون 
مثل: دار، بيت، أرض، وطن، فرح، حياة، 
أغنية،  حرّية،  سالم،  إنسان،  حّب، 
سلميين  غاضبين  أخرجوا  قصيدة... 
الحياة  تفور  منكم  الشوارع  إلى  جميلين 
وضّد  الحياة  سلب  ضّد  مًعا  واصرخوا 
العنف والجريمة... دّونوا أسماء قتالنا على 

الفتات وال تجعلونا مجّرد أرقام...
أسماء،  للقتلى  أّن  ر 

ّ
بالتذك أوصيكم 

حّولوا  لذلك  وذكريات...  أحّبة  عائالت، 
ومسيرات  محّبة  لطوفان  والقهر  الغضب 
اإلبداع  فّجروا  ه، 

ّ
كل الكون  أمام  غضب 

والفّن فيكم وفينا وتظاهروا بطرق مغايرة، 
أّن  روننا 

ّ
يذك أطفال  مسيرة  في  كالخروج 

للقتلى عائالت وزوجات وحبيبات... 
روا أّن رهاني 

ّ
أوصيكم بأن ال تنسوا وتذك

دوًما كان على الذاكرة، الذاكرة وحدها. 
علقوا وصّيتي هذه على شاهدة قبري وال 
اشتروا  بل  عليه،  الورد  أكاليل  تضعوا 
الشوارع،  إلى  بها  تخرجون  كتًبا  بثمنها 
نحن...  هي  النضرة  الحقيقّية  فالورود 

القتلى... 
يومنا  الثرى،  أطباق  تحت  القتلى  نحن 
بخير...   اآلن  لكّننا  ا، 

ً
موحش كان  األول 

طّمنونا عنكم... 
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ضرورية. ·  لكنها  قديمة..  جديدة  نسوية  حركة  · طالعات 
تبيح حتى  التي  الذكور،  بالتحرر من عبودية  تطالب  طالعات 
إن كان لشرف الذين بال شرف.. أو  قتل النساء وقمعهن..  · 
وإن كان في  االنتقام من بعض الذكور في العشق املمنوع.. · 
استخدام املرأة للسرقة ونشر الفساد.. أو استباحة االغتصاب.. 
· أو في تشغيل النساء بأجور زهيدة.. ال لسبب إال ألنها أنثى.. · 
أو تشغيل املرأة مقابل اإلهانات والتحقير واإلذالل..أو اعتبارها 
سلعة للبيع والشراء..  · أو حرمان املرأة من حقوقها االجتماعية 
وامليراثية ألن حظ الذكر مثل حظ األنثيين.. · وأهمها أن الذكر 
يتخلى عنها  يعتبر كل أنثى أنها مباحة له.. يمتلكها متى يشاء.  · 
إنها  املجتمع  هذا  ون�شي  يشاء..  متى  منها  يتخلص  يشاء،  متى 
واليوم طالعات حتى يقولوا: خلص.. كفاية.. أفيقوا  إنسان.. · 

واصحوا من سباتكم.. · القتل عن جنب وطرف.. وغالبا بتكون 
السالح منتشر والتهديد باستعماله أصبح  الضحية امرأة.. · 
لينتبه املجتمع إلى  عادي.. والسالح بيد الخ..ا بجرح وبقتل.. · 
املرأة وكل أنثى.. ويتعامل معها بكرامة وتقدير واحترام.. · حركات 
نسوية كثيرة قامت لهذا الغرض، وكلها كانت ألسباب ضرورية 
وملّحة.. · لكن املجتمع، الذكوري يطمس كل مرة هذه الحركات 
التجاوب،  لقيت  وطالعات  قمعية.. ·  ووسائل  بأساليب 
األوسط.. ·  والشرق  فلسطين،  كل  في  والتأييد  والتعاطف 
طالعات  تؤيد  كلها  وأوروبا..  الالتينية  وأميركا  البرازيل،  حتى 
يمكن يطلع لنا بكرة جماعة »طالعين« مقابل  الفلسطينية.. · 

»طالعات«!!
أبو إلياس

طالعات
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יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

مصالح للبيع / لاليجار

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

 محل تجاري שדרות הציונות 17  60 متر يص�� لعياده او مكتب او تجاره فوري 

مكاتب مرممة بمساحات مختلفة من 20-200 متر  قريبة من الدوائر 
الحكومية واملواصاالت ابتدا من 1500 ₪

 

 لاليجار  شقق للبيع 
טשרניחובסקי الكرمل الفرن�سي 

4.5 غرف 125 متر + شرفة موقف خاص ومخزن 
مطلة على منظر خالب مرممة

רחוב לוונטין/הרצליה
3 غرف +شرفة طابق اول مساحة 80 متر

شارع عصفور 
4 غرف 110 متر  طابق 3 +شرفة 35 متر + موقف خاص موقع ممتاز 

بدك تبيع بيتك؟ لتقييم سعر البيت مجانا اتصل: امير صفوري ـ امانة ومصداقية

شارع بن يهودا تسيونوت 
غرفتان +شرفة مطلة على البحر طابق علوي 

فوري 1900 ₪

شارع בית אל
4 غرف واسعة طابق 2 مطلة على البحر موقف خاص ومخزن 

₪ 3900

 شارع جميل شلهوب نهاية شارع عباس 
3 غرف بنايه مرتبه مصعد وموقف خاص 2800 ₪

 شارع اللنبي
3 غرف وشرفة، مرممة ومكيف. 2500 ₪ 

רמת הנשיא 
5 غرف بناية جديدة ومرتبة 3 حمامات امكانية 

عفش جزئي مخزن وموقف لسيارتين وشرفة كبيرة 
طابق ثاني 5200 ₪

 רחוב הצלבנים 
شقة ستوديو غرفة ولوان ومطبخ شامل كل�شي 2300 ₪

لاليجار عيادة طب اسنان 
 بكامل معداتها مكونة من مكتب غرفة عالج وغرفة انتظار 

طابق ار�شي بموقع مركزي بسعر مغري

اراضي 
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�سي

 3 دونم )חלקה בשלמות( 180000 ₪ للدنم
)السعر يشمل جميع الضرائب(.

053-7548685

معنين بفتح دكانة يد ثانية؟ يمكنكم التوجه الينا!!

شيكلمجموعة اغراض ب

الهدار شارع هنفئيم حيفا

االحد- الخميس.....8:00 صباحا - 13:00 ظهرا
الجمعة...................مغلق
السبت............مغلق

االحد حتى الخميس............10:00 صباحا- 23:30 ليال
الجمعة...................8:00 صباحا – 18:00 مساءا
السبت........20:00 مساءا – 24:00 منتصف الليل

مركز الكرمل شارع ديرخ هيام -8حيفا

نوعي  بعالج  الحوامل  والنساء  األطفال  يحظى 

وممّيز في البلدات التي تضم عيادات األم والطفل 

التابعة لكالليت، وذلك كما يظهر من التقرير 

السنوي لوزارة الصحة حول خدمات عيادات 

األم والطفل. ويتناول التقرير األخير اإلنجازات 

ووفق   .2018-2016 السنوات  بين  واألداء 

النتائج التي نشرت فاّن عيادات األم والطفل 

التابعة لكالليت تعتبر رائدة في تشخيص النساء 

مع اكتئاب ما بعد الوالدة وقياس محيط الرأس 

لدى األطفال لتشخيص مشاكل التطور.  

والطفل  األم  عيادات  مركزة  فايزر،  رونيت 

وصحة املرأة في كالليت: »تدل املعطيات على 
يصغون  في كالليت  واملمرضين  املمرضات  أّن 

لالحتياجات الطبية للمتعالجات في فترة الحمل 

والوالدة. تشخيص النساء املعرضات الكتئاب 

الحمل وما بعد الوالدة يتم في مراكز صحة املرأة 

استمارة  من خالل  والطفل  األم  عيادات  وفي 

الوالدة.  بعد  ما  اكتئاب  لتشخيص  ادينبورغ 

مدى  تحديد  يتم  االستمارة  نتائج  وبحسب 

الحاجة للتدخل وبناء خطة شخصية بحسب 

حالة كل واحدة. وتتمّيز ممرضات كالليت أيًضا 

في قياس محيط الرأس لدى األطفال لتشخيص 

مشاكل التطّور بمرحلة مبكرة«.  

لألم  عيادة   60 تفعل  كالليت  أّن  إلى  ويشار 

والطفل في مختلف أنحاء لواء حيفا والجليل 

الغربي، وبالذات في البلدات الصغيرة والبعيدة. 

حيفا  لواء  في  التمريض  مديرة  باروخ،  روت 

في  كبيرة  أهمّية  »هنالك  الغربي:  والجليل 

وعالج  املبكر،  والتشخيص  الوقائي،  النشاط 

في  معيًقا  عامال  يعتبر  والذي  الحمل  اكتئاب 

نحو  والطفل.  األم  بين  ما  التواصل  عملّية 

تلدن وتعانين من اكتئاب  التي  النساء  نصف 

أداء ممّيز لعيادات األم والطفل في كالليت باألخص في قياس محيط الرأس والتشخيص املبكر الكتئاب الحمل  

 ارتفاع بنحو %20 في التحويل ملراكز الصحة النفسّية في حاالت اكتئاب ما بعد الوالدة بفضل نشاط عيادات كالليت 

في هذا املجال في لواء حيفا والجليل الغربي

مطلوب

مطلوب موظفة ملكتب مبيعات لالجهزة املكتبية في حيفا

املواصفات:

# خبرة بالحسابات

# خبرة بمجال البيع وإدارة محالت

# خبرة ببرامج الكومبيوتر

#  الوظيفه لفترة طويلة املدى

الرجاء ارسال السيرة الذاتية : فاكس 048523140

ehabja@hotmail.com : بريد الكتروني

ما بعد الوالدة تعانين من اضطراب كبير في أداء دورهّن حتى بعد 
سنة من ظهوره في حال لم تعالج كما ينبغي ويمكن أن تتحّول 

الظاهرة إلى ظاهرة مزمنة. كما اتضح أّن الكتئاب الحمل أبعاًدا 

في كالليت  البعيد. نحن  للمدى  أيًضا  الطفل،  كثيرة على تطّور 

لواء حيفا والجليل الغربي نعطي أهمّية خاّصة ملوضوع اكتئاب 

الحمل، ونقوم بالعديد من النشاطات في هذا املجال من خالل 

خطة منظمة للتشخيص والعالج الفعالين والتي يتم تطبيقها في 

مراكز صحة املرأة في أقسام النساء في جميع أنحاء اللواء، ملعالجة 

الحاالت في البلدات التي ال تتبع فيها عيادات األم والطفل لكالليت. 

في سنة 2018 تّم تشخيص 100 امرأة في مختلف أنحاء اللواء 

والتي تطلبت حالتهّن التحويل للعالج في عيادات الصحة النفسية. 

وفي الثلثين األولين من العام 2019 تّم تحويل 105 امرأة لعالج 

كهذا، وهو ارتفاع بنسبة %20 وذلك بفضل رفع الوعي 

لدى طواقم كالليت في اللواء. كما تدير كالليت عيادة خاّصة للطب 

النف�شي الجندري. هنالك جهود كبيرة تتخذ في كالليت للوقاية 

املوجودات  للنساء  خاّصة  ورشات  ذلك  في  بما  املبكر،  والعالج 

في دائرة خطر اكتئاب الحمل. وذلك بمساعدة بطاقات عالجية 

خاّصة تّم تطويرها من قبل عينات برف، املمرضة في كالليت«.     

املجال اإلضافي الذي تعتبر كالليت رائدة فيه كما يتضح من تقرير 

وزارة الصحة هو قياس محيط الرأس لدى األطفال. وتعتبر هذه 

املعلومات بالغة األهمّية ملواصلة العالج واملتابعة. ويدور الحديث 

عم مؤشر هام وحيوي للتشخيص املبكر ملشاكل التطور، بحيث 

أّن محيط رأس شاذ من شأنه اإلشارة إلى حاالت مرضية ممكن أن 

تؤدي إلى اضطرابات عصبية وتطورية. ويعتبر محيط الرأس الشاذ 

حالة تستوجب التدخل الطبي، أحياًنا بشكل طارئ. ويتم إجراء 

القياس ثالث مرات خالل النصف سنة األولى من حياة الطفل.  

وتحظى املمرضات في عيادات األم والطفل التابعة لكالليت، إلى 

من  عاٍل  بمستوى  املجالين،  هذين  في  البارزة  اإلنجازات  جانب 

الر�شى من متلقي الخدمات، كما يظهر من جميع االستطالعات 

الداخلية والخارجية، ويتم اعتبارهّن كمصدر منهي لالستشارة في 

كل ما يتعلق بالحمل والوالدة. 

رايحين مشوار؟ شبكة محطات الوقود  Ten  بتمنحكو بنزين ببالش!

أطلقت شبكة محطات الوقود  Ten  حملة جديدة، حملة بتدلل فيها الزبائن واملنضمين الجدد، بتعطيهن 2 ليتر 
بنزين ببالش.

كيف بتربحوا؟
في الحملة التي تم اطالقها بمناسبة األعياد، منفوت على وحدة من 64 محطة وقود Ten ومنشارك بالفعالية: منرسل 

رسالة نصية SMS مع الكلمة »هدية« للرقم 052-999-0053،
 ومنحصل برسالة SMS قسيمة خاصة لالستخدام االمتياز.|

الحملة سارية املفعول بين التواريخ 10-21.10.2019 في ساعات عمل املحطة.
شبكة Ten تسعى دائما على تقديم األفضل للزبون، من خالل املعاملة االفضل والسرعة واالسعار االرخص.

 



حارع "اتاد عسام"  10، تغفا   |   تض:  8333603-04   |   ظصال:  052-8260007
f   d.r.realestate   |    dr2008r@gmail.com  برغث ا�لضاروظغ

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

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP
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للبيع

للبيع

للبيع

للبيع

بالطابو  السطح  78م95+م  مجاورتان  شقتان  واخري    3 طابق  مغري  بسعر 

210م، موقفان للسيارة الشقق مرممة ومؤجرة بناية حجر مرتبة وجميلة إمكانية 

للبناء عىل السطح

مبنطقة الهدار  شارع احاد هعام

شارع املتنبي

ر
جا

ي
ال

ل

مبنى طابقني مساحة األرض 300م مساحة مبنية 190م. 6 غرف  مدخالن  رشفة بالطابق العلوي 

الخروج من الصالون اىل الساحة  موقف للسيارة  إمكانية لوحدة سكن منفردة

يف عتليت  قريب من شاطئ البحر

2.5غرف رشفتان   طابق 3  

منظر للكرمل  تقريبا 80م   

السطح مسجل بالطابو تقريبا 

80م. موقف للسيارة بجانب 

املبنى مؤجرة

شارع احاد هعام 

דירת גן 65م 

إمكانية الضافة 

25م 3 غرف  

ساحة 25م

بالحي األملاين شارع 

مردخاي انيليفيتش

 حوايل 110م  ظابق 3 مرممة

 مع منظر مفتوح  

شارع النبي

شارع يافيه نوف

تقريبا 80م  3 غرف، حاممان، مرممة بأسلوب راقي، طابق 2 

شارع بيت لحم 4 غرف طابق 2

رمات هنايس 5 غرف +رشفه طابق 12 

وادي الجامل  4 غرف طابق 2

 عباس  3 غرف طابق 2

 لوحمي هجيتاؤت  شقة ستوديو طابق 1

 ديرخ هيام  شقة ستوديو طابق اريض

 شديروت هتسيونوت 1.5 غرف طابق 2

 شارع الحنان (مركزالكرمل)  2.5 غرف طابق 1

 شديروت روتشيلد 2.5غرف طابق اريض

وادي الجامل 3.5 غرف طابق 1

للبيع بيت فاخر ببناية مكونة من 4 شقق بشارع يافيه نوف  منظر خالب من جميع 

الجهات  4 غرف تقريبا 120م  ساحة 40 م مرممة ومخزن  



ية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

على بساط السرعة..نلّبي الطلب

جديد في كالليت!
 خدمة ”أطلب من العيادة“

شّبيك لبيك الموقع بين ايديك..ياهووو

من اآلن، يمكنكم الطلب من العيادة Online .. عن طريق الموقع ، من السمارتفون، 
الحاسوب او التابلت : نموذج ١٧، فحوصات دورّية، معلومات وبيانات الدفع، تحويالت، 

طباعة ملخصات طبّية ومرضّية او فحوصات سابقة، الحصول على توصيات طبّية شخصّية.

بدون إتصال.. بدون اإلنتظار بالدور في العيادة

www.clalit.co.il/arb للتفاصيل أدخلوا لموقع كالليت بالعربّية

مقّدم كمعلومات لمؤمني كالليت


