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أول الكالم

متى نوقف العنف؟
عندما نعود أنفسنا على احترام بعضنا البعض، احترام خصوصية كل شخص، االستماع لبعضنا 
البعض في املجالس ووسائل االتصال، احترام الرأي اآلخر وعدم االستخفاف به، عدم إهانة اآلخر سواء 

كان خصمنا أم حليفنا.
عندما نحذف من قاموسنا كل الشتائم والتعابير املسيئة لآلخر، ونمتنع عن ترداد األهازيج واألغاني التي 
تشجع على العنف والقتال في أعراسنا، وتبتعد محطاتنا التفلزيونية عن بث األفالم العنيفة القادمة من 

عالم االجرام، أو بث البرامج الحوارية الصدامية القتالية.
عندما نطبق الشعارات واألقوال التي نرددها على أرض الواقع، وال نكتفي بالتغني بها دون فهم معانيها 

ومدلوالتها اإلنسانية واألخالقية.  
عندما نعلم أن العائلة رباط لأللفة والتعاون واملحبة وليس للعدوان واالنتقام وفرض الهيمنة.

عندما نذوت في قلوبنا وتفكيرنا فعال أن الدين فوق وأهم من الطائفة.
عندما نوقن أن التسامح واملصافحة والغفران أقوى من التهديد واملقاطعة والضغينة.

عندما نعود لقراءة كتاب بدل أن نعقد جلسة اغتياب ونميمة.
عندما نؤمن أن حمل الورود أفضل من حمل السالح.

ون« متى 5:5 »طوبى للباكين فإّنهم ُيعزَّ
أيام تفصلنا عن األعياد امليالدية املجيدة، أعياد الوالدة من جديد، أعياد الفرح والتفاؤل، أعياد الطفولة 
والبراءة.. وعشية األعياد علينا أن نذكر العائالت املحزونة ونعزيها كما أوصانا السيد املسيح، له املجد، 
وخاصة العائالت التي فقدت أحباءها بموت عبثي يصعب فهمه. شاب في الثالثينات يتوقف قلبه فجأة 
وال يستجيب ألي نداء أو محاولة احياء، وهو في عز الفرح. مربية في الخمسينات تستسلم للمرض الخبيث 
بسرعة وقناعة. رب أسرة يقف على جانب الطريق بجانب بيته، تمر سيارة تدهسه ويسقط صريعا ال 
حول له وال قوة. انه املوت العبثي، املوت الفجائي الذي يحير العقول ويعقد األلسنة ويشعل القلوب. 
املوت الذي ينتزع األحبة من بين أحبائهم، هذا الشاب الذي ترك أهله وزوجته وأطفاله وأصدقاءه، 
يبكونه بحرقة وبدموع حبيسة تدمي القلوب. وتلك املربية التي بكاها زمالؤها وطالبها الصغار، الذين 
تدربوا على يديها ونهلوا من بئر معرفتها وأمومتها. الوالد الذي فقده أبناء بيته على مرأى عيونهم وهم 

عاجزون عن تقديم أي مساعدة أو مساندة له للبقاء على قيد الحياة.
العيد مشاركة وتبادل تهاني ومشاعر، فلتكن قلوبنا مع العائالت الحزينة، كما هي مع األطفال األبرياء، 

وكل عام وجمعينا نحتفل بحياة جديدة.

فيروز.. وجبة الصباح اليومية
احتفل محبو »جارة القمر« الفنانة الراقية واملحترمة السيدة فيروز، الشهر املا�ضي بعيد ميالدها الـ 38، 

وشاركت بهذه املناسبة اللطيفة بالكلمات التالية. 
فيروز، ويكفي أن تلفظ اسمها حتى تختصر كل األسماء التي تعب أهالينا في التفتيش وراءها ليمنحونا 
اياها.. يكفي أن تقول فيروز كي تصلي خاشعا تحت أحلى سما.. أن تهتف باسم فيروز يعني أن تحبها 
بالصيف والشتاء، في الليل والنهار.. أن تنادي فيروز يعني أن يأتيك الغضب الساطع عدال وحقا.. فيروز 
تأتي لك بكل ما تشتهيه من جمال وسكينة وأحالم.. هي وجبتنا الصباحية اليومية التي ال تفارقنا.. مع 
كل صباح لنا وجبة شهية من األغاني واأللحان والكلمات املنتقاة من أجمل بساتين الشعر والسحر.. 
تأتيك حاملة لك السالم على أجنحة الحمام، لتلقيها عند أقدام بيروت بحنين ال يسعه املدى، وتبعث لك 
بروحها على دروب الهوا وتنادي لحبيبها بأن قلبها ليس معها، وألن معرفتها بك كبيرة تطلب منك البقاء في 

البيت حتى تبقيا سوا.
رئيس التحرير



بنك مساد بنك املعلم�
يتمنى للجميع عيد ميالد مجيد 

وسنة جديدة مباركة 
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كل عام وأنتم خبري

جراند ماركت

تتقدم إلى زبائ�ها الكرام وعموم أهالي شفاعمرو

 بأجمل ال�هاني والتبري�ات بمناسبة قدوم 

األعياد الميالدية المجيدة

شمُس الحبِّ
ليديا طوبا�سي- ديك

أمس  ال  خيالي،  صنِع  من  بعالٍم  أنا  ها 
يؤملني وال غٍد يشغُل بالي. في صباحي تشرُق 
وتنير  وجنتاي  تداعُب   ، الحّبِ شمُس 
زوايا القلِب، فتشع عيناي أنواَر طمأنينة 
وسالم، تمألني طاقة وأُهمَّ بأولى خطوات 
الدرِب. أرفرف عالًيا  بأجنحتي الرقيقة، 

 أقليٍة ضاعت  
ُ
ملء عيني األمل للبحِث وإيجاد حقيقة. حقيقة

بين جموع الناِس، تمألهم املحبة ورقي العواطف واإلحساِس، 
ويحثني الظُن أنهم باإلنقراِض مهددون، فأتلو صالتي وأزرع 
والنجاِح عن  االنتصاِر   

ُ
تمألني فرحة بالفكِر والظنون.  األمَل 

حقيقة ليست بعالنيٍة وال بمباٍح، أنني أنا نف�ضي هذا اإلنسان، 
ومن يقابلني يكون مرآة تعكُس رقي عواطفي والحنان. أعلنت 
تنقرض  نف�ضي لئال   

َّ
يحث أنا من  انني  نف�ضي،  االنتصار على 

محبتي لكل الناس،
لئال أفقد املقدرة بإيجاد ذرة الحب املدفونة عميًقا بزاوية من 
 
ً
زوايا القلب، لئال أبخل بانتشالها وري عطشها، لتغدو شجرة

 يقطف ثمارها ماّرو الدرب 
ً
كبيرة

وينتهي يومي ويعلو سماءه القمر، وأفرح بقلٍب يمأله الحبُّ قد 
انتصر. 

عظمة الحب االلهي
ليندا مطر

إلى هذه الدرجة تحّبني، إلى هذه الدرجة حتى تترك كل �ضيء 
ايها  تترك عرشك وملكك  أنت  وتتجرد من كل �ضيء ألجلي؟ 
القدوس العظيم، ضابط الكل وخالق السماء واألرض وكل 
صغيرة  مغارة  في  وتولد  فتتجسد  صورتي  وتأخذ  فيهما،  ما 
ومذود قش ملاذا؟؟؟!!! ملاذا كل هذا؟؟!! ملاذا وانا ال استحق كل 

هذا؟؟!! ومن أنا لتفعل ربي كل هذا ألجلي؟؟!!  
كل هذا ألنك تحّبني!!! سامحني فعقلي املحدود ال يستوعب عظمة هذا الحب، 

وقلبي الصغير ال يستوعب حجم هذا الحب!!
كيف وأنا البشر معتادة أن آخذ وال أعطي، أن أحب وال أحب، أن يضحوا ألجلي وال 

أضحي من أجل غيري، أن أتكبر وال أتواضع أن وأن وأن...
فجأة أنت بميالدك كسرت كّل القوالب، تواضعك وتنازلك وتضحيتك وووو... 
فكيف لي أن أقاوم روووووعه هذا الحب الغريب والعجيب؟؟؟!! وما عساي أفعل 
سوى أن أفتح قلبي الصغير ليكون مغارة لتولد بها يا حبيبي، فينبض قلبي بحبك 
ويسري دمك بعروقي، فتتغذى كّل خلية من حبك فأتغير وأتبدد على صورتك، 

فيشّم كل من حولي رائحتك. 
تعال يا من تحبه نف�ضي وال تتأخر، تعال وال تنظر الى صغر واتساخ املغارة، فهي ال 
تليق بك وبعظمتك ايها القدوس، ألنه ليس غيرك يستطيع أن ينظفها، وليس غيرك 

يستطيع أن يحولها الى قصر.  
أتوسلك تعال تعال ولتولد بكل مغر قلوبنا، ليس ألجل استحقاقنا بل ألجل محبتك 

العظيمة لنا، استجب وارحم.



تجارة أخشاب على أنواعها، للنجارين ومقاولي العمار وأعمال النجارة املختلفة

 

شفاعمرو- املنطقة الصناعية    هواتف: 04-8492308/ 052-2413471

بإدارة: أسامة مباري�ي

مباريكي لألخشاب

بمناسبة أعياد امليالد املجيدة

كل عام وأنتم خبري
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مغارة الميالد في المهد
المكان  في  نجد  الميالد  مغارة  نزور  عندما 
الذي ولد فيه السيد المسيح نجمة ذات أربع 

عشرة زاوية ... لماذا؟؟؟

هذه النجمة تدل على األجيال األربعة عشر من آدم إلى ابراهيم، 
ومن ابراهيم الى دواد النبي وامللك، ومن داود الى السبي الى بابل، 
ومن السبي الى بابل الى يوسف زوج مريم التي ُوِلَد منها يسوع وهو 
إلى داود  إبراهيم  ُيقال له املسيح. »فمجموع األجيال من  الذي 
 ،

ً
، ومن داود إلى الجالء إلى بابل أربعة عشر جيال

ً
أربعة عشر جيال

.« )متى 17:1(.
ً
 ومن الجالء إلى بابل إلى املسيح أربعة عشر جيال

وهذا يدل على أن السيد املسيح هو آدم الجديد الذي سيخرج 
من نسل املرأة )مريم حواء الثانية( سيسحق رأس الحية، وأنه 
تنتظر  كانت  األجيال  كل  وأن  القديم،  العهد  لنبوءات  تحقيق 
اذن  املسيح...  السيد  بميالد  الزمان  ملء  في  تم  الذي  الخالص 
فامليالد هو خلٌق جديٌد أو بمعنى آخر تجديد للخلق بعد خطيئة 
الخطيئة. قبل  األولى  حالته  الى  االنسان  اعادة  إي  وحواء   آدم 

هذه النجمة تدل على مراحل درب الصليب األربع عشرة، التي 
قادت السيد املسيح من الحكم عليه باملوت عبر درب اآلالم نحو 
الجلجلة والصلب واملوت على الصليب، ومن هنا تفسير تقدمة 
 ،

ً
 وُمرا

ً
 ولبانا

ً
املجوس للطفل عندما سجدوا له وقدموا له ذهبا

 أي أن هذا الطفل هو ملك )الذهب( وإله )اللبان( وسيتألم )املر(.
وهذا يدل على أن هذا الطفل املولود سيتألم ويموت أي أنه ُوِلد 
)سر التجسد( لُيحقق الخالص البشري )سر الفداء(، أي أن هدف 
التجسد هو الفداء »هكذا أحب هللا العالم حتى أنه أرسل ابنه 
 الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل ينال الحياة االبدية”.

ولكن األهم هو الكتابة التي نقرأها على النجمة باللغة الالتينية 
Hic natus est Jesus Christus ex Maria Vergine  وترجمتها: 
»هنا ولد السيد املسيح من مريم البتول«. وأهم ما في هذه الكتابة 
كلمة »هنا« وهذا يعني بأن هذا سر التجسد العظيم قد تم في هذا 
املكان بالذات وهذا يعني بأن هذه النقطة الجغرافية هي محورية 
ومركزية ألنها نقطة التقاء بين السماء واألرض وهللا واالنسان، ال 

بل نقطة نزول السماء الى االرض فتحولت األرض الى سماء.

عن صفحة املطران عطاهلل حنا





كانون األول 2018فانه ليس خفّيٌ إلاّ سيَظهر، ولا مكتومٌ إلاّ سيُعلن 10

مجعيتنا
أكثر من 70 منحة مالية للطالب 

الجامعيين لهذا العام
70 منحة مالية للسنة  قامت جمعية رسل املستقبل، الشهر املا�ضي، بتوزيع أكثر من 

السابعة على التوالي بقيمة 2500 شيكل لكل منحة، في قاعة كنيسة الروم الكاثوليك، 
اندراوس  األب  قدس  بحضور 
القديسين  كنيسة  راعي  بحوث، 
الكاثوليك  للروم  وبولس  بطرس 
راعي  كرزم،  ايلي  األب  وقدس 
لالتين  يوسف  القديس  كنيسة 
وأعضاء املجلس الرعوي وعدد من 

الطالب الجامعيين وأهاليهم.
زياد  الكاتب  وأداره  اللقاء  افتتح 

شليوط، سكرتير جمعية رسل املستقبل وقدم األب اندراوس بحوث كلمة مباركة وتحية 
وأعقبه الدكتور نزار بحوث، رئيس جمعية رسل املستقبل بكلمة موجزة عن الجمعية 
ومشروع املنح الذي يلقى الدعم املباشر من الكنيسة ورعاتها ماديا ومعنويا. وحيا االحتفال 
والطالب الجامعيين والجمعية على عملها املتفاني كل من األستاذ أشرف جبور، مدير عام 
برنامج رواد التعليم العالي والبروفيسور زاهر عزام، محاضر في التخنيون ونائب رئيس 
القسم الداخلي في مستشفى رمبام واملربي فاروق فرهود، مدير املدرسة األسقفية الثانوية. 
وعقب الدكتور نزار بحوث، رئيس جمعية رسل املستقبل في حديث خاص، قائال: » نتقدم 
بالشكر الحار لألب اندراوس بحوث، بعد شكر هللا، على دعمه الدؤوب للطالب الجامعيين، 
حيث أثبت أن همه لم يكن فقط بناء الحجر، بل مد لنا يد العون لنبني سوية حجر االساس 
ملجتمع ناجح وصالح، وهم طالبنا الجامعيين وشبابنا الذين سيبنون املستقبل. كل التقدير 
واالحترام ألهلنا في شفاعمرو على وقوفهم الى جانبنا مؤمنين ومقدرين ما نعمله. كما أنني 

أحيي جميع أعضاء الجمعية على ما يقدمونه من جهد تطوعا وتضحية«. 

مناظرة فكرية حول 
قانون القومية 

الشفاعمرية، مساء  املستقبل  أقامت جمعية رسل 
العذراء  السيدة  قاعة  في   2018/11/21 األربعاء 
ثقافية فكرية حول  في شفاعمرو، مناظرة  الرعوية 
الكنيست  سنته  الذي  العنصري  القومية  قانون 

مؤخرا، وانعكاسه على املواطنين املسيحيين العرب في 
إسرائيل، بحضور األب ايلي كرزم والقس فؤاد داغر 
والقائم بأعمال رئيس البلدية، جريس حنا وعضوي 
البلدية، نزار الياس وعامر أرملي وعضو البلدية السابق، 
 الدكتور كميل عزام وممثلي هيئات وعدد من األهالي. 
جمعية  رئيس  بحوث،  نزار  الدكتور  املناظرة  افتتح 
فؤاد  القس  وتاله  بالحضور  مرحبا  املستقبل  رسل 
التحية  فقدم  الكهنة  زمالئه  باسم  متحدثا  داغر، 
املتفاني.  عملها  على  املستقبل  رسل  لجمعية 
جمعية  سكرتير  شليوط،  زياد  الكاتب  وتولى 
حديثه  فبدأ  املناظرة،  عرافة  املستقبل  رسل 
القومية. قانون  وحي  من  ساخرة  ناقدة   بكلمة 

قدم املداخلة األولى الدكتور جوني عا�ضي، محاضر 
جامعي في كلية الحقوق في جامعة النجاح الوطنية – 
نابلس، حيث تناول القانون الجديد من وجهة نظر 
قانونية وتعارضه مع القانون الدولي، كذلك أوضح 
وتوقف   .

ً
مستقبال القانون  هذا  تداعيات  خطورة 

عند أبعاد بعض البنود مثل حق تقرير املصير ولم 
الشتات، وخلص الى القول بأن هناك مخاوف من 
القومية ألنه يعطي سيطرة ملجموعة معينة  قانون 

على الرموز واملوارد. 
منصور،  بطرس  للمحامي  الثانية  املداخلة  وكانت 
املدير اإلداري للمدرسة املعمدانية في الناصرة الذي 
تحدث عن القانون العنصري الجديد من وجهة نظر 
ترتكز  مغايرة  نظرة  من خالل  ومقاومته  مسيحية، 
على رؤية التعاليم الدينية املسيحية.  توقف منصور 
وأعقب  املتغيرة.  الهوية  مركبات  عند  مداخلته  في 
ذلك مداخالت قصيرة شارك فيها البروفيسور زاهر 
نعوم. جالل  والسيد  حسون  حاتم  األستاذ   عزام، 

الجمعية تهنىء القوائم الفائزة 
بعضوية المجلس البلدي الجديد

قامت جمعية رسل املستقبل ممثلة برئيسها وأعضائها بزيارة ملنزل السيد جريس حنا، 

الذي  النجاح  على  وقائمته  لتهنئته 
حققته في االنتخابات البلدية األخيرة، 
كما هنأت القائمة السيد حنا بتسلمه 

منصب القائد بأعمال رئيس البلدية.
قائمة  أعضاء  الجمعية  زارت  كما 
»اإلصالح بلدنا« في مقر القائمة لتقديم 
وكان  الكبير.  النجاح  على  لهم  التهاني 
رئيس  الجمعية  أعضاء  استقبال  في 
وعضو  الياس  نزار  السيد  القائمة، 

البلدية السيد عامر أرملي، والناطق باسم القائمة السيد زاهر بابا وعدد من أعضاء 
الكادر واملرشحين.



است�اد وتسويق

بمناسبۀ األعیاد المجیدة 

نتمنى لکم أعیادا سعیدة

جميع أنواع ا��وبات والشوكو�طات

6567460-02القدس ـ ت:9868434-04شفاعمرو ـ ت:
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مرشان   – البلدي  الثقافي  وعاملو  المركز  وموظفو  مدير 

التبريكات  آيات  أسمى  يرفعون  شفاعمرو،  في 

المسيحيين  لعموم  المجيدة  الميالدية  باألعياد 

مدينتنا،  أبناء  وخاصة 

حال. أحسن  في  ونحن  علينا  تعود  أن  آملين 

المركز الثقافي البلدي – مرشان

زاید خنیفس – مدیر المركز

كانت وما تزال اللغة العربية من اجمل اللغات 
في العالم كونها لغة شاعرية لقوم يحبون الشعر 

والكلمة والخطابة البليغة.

 أن اللغة العربية هي لغة سامية وأنها 
ً
وليس سرا

تاثرت بالسريانية واآلرامية وغيرها من اللغات.

ولكن هذه اللغة العريقة تواجه اليوم تحديات 
كبيرة حيث تمتلىء صفحات التواصل االجتماعي 
بأخطاء امالئية وكلمات من صنع اصحابها وطرق 
لفظ غير معهودة. وهذه التحديات تشير بوضوح 
أبينا  أم  شئنا  جديدة  لغوية  ثقافة  هناك  أن 

 لها أو نغض الطرف عنها.
ً
وعلينا أن نجد حلوال

ونالحظ على الفيسبوك والتويتر كتابة الكلمات 
»جدن«  املثال،  سبيل  على  لفظها،  يتم  مثلما 
 »

ً
 من »شكرا

ً
بدال « و«شوكرن« 

ً
 من »جدا

ً
بدال

 من »ما شاء هللا.”
ً
و«ماشاهلل« بدال

واملشكلة في هذه الكتابات أنها تجعل الناس أقل 
 للطريقة الصحيحة في الكتابة.

ُ
إدراكا

فاألطفال الذين يتابعون صفحات اصدقاءهم 

لفظ 
ُ
كتب مثلما ت

ُ
سيجدون أن كلمة »ضابط« ت

كلمة  وأن  »زابط«  حتى  أو  »ظابط«  بالعامية 
كلمة  نن�ضى  ولن  »موّضف«.  لفظ 

ُ
ت ف« 

ّ
»موظ

كتب 
ُ
كتب »ألبي« أو »حبيبة« التي ت

ُ
»قلبي« التي ت

»حبيبت،« والخ.

الذين يتواصلون مع بعضهم  كما أن األطفال 
يكتبون   

ً
أحيانا »واتساب«  تطبيق  عبر  البعض 

بطريقة خاطئة وال يوجد احد ليصحح لهم الخطأ، 
وهكذا ينشأون وهم يكتبون بالطريقة الخاطئة.

الالتينية  باألحرف  العربية  اللغة  هناك   
ً
وطبعا

التي تم اختراعها خصيصا للتواصل االجتماعي. 
 على الكتابة الصحيحة 

ً
وهذه اللغة تؤثر أيضا

باللغة العربية ألن الذين يعتادون عليها سوف 
كتب بعض الكلمات 

ُ
ينسون مع الوقت كيف ت

باللغة العربية.

في  تكمن  الكبرى  املشكلة  او  الطامة  ولكن 
»خبراء« اللغة العربية الذين ما يزالون يرفضون 
خالل  ومن  العادي.  لالنسان  اللغة  »تسهيل« 

مجال  في   
ً
عاما  40 قرابة  امتدت  التي  خبرتي 

الترجمة والكتابة الصحافية وجدت ان نسبة 
يواجهون  واملغتربين  املقيمين  العرب  من  كبيرة 
قراءة(  فقط  )وليس  فهم  في  كبيرة  صعوبات 
احدهم  لي  قال  وكما  العربية.  اللغة  نصوص 
 ألنها بلغة 

ً
:«عندما أقرأ مقاالتك أفهمها جيدا

من  كثير  في  ولكن  فصحى  لغة  أنها  مع  سهلة 
األحيان عندما أقرأ مواضيع في نشرات أو مجالت 
، واعتقد أنني لو 

ً
عربية ال استطيع فهمها كليا

قرأتها باللغة االنجيلزية لفهمتها أكثر من اللغة 
العربية. » هذا هو حال انسان متعلم ومثقف 
الذي  املغترب  العادي  باالنسان  الحال  فكيف 
جاء إلى استراليا منذ زمن طويل أو أنه لم يكمل 
تعليمه في بالده السباب الحروب ويكافح لفهم 
لغته. هناك حاجة ملحة لتجديد في عالم اللغة 
العربية مثلما هو حاصل في لغات أخرى كي يفهم 
وبدون  مبّسط  بشكل  لغته  العادي  االنسان 

تعقيدات »الخبراء!”
عن موقع أبونا

اللغة العربية في زمن الفيسبوك والتويتر
سدني - انطون سابيال



معرض حبيب عوكل للميالد

ان كنتم تبحثون عن األروع واألمجل واألفضل نحن العنوان 

تصميم واسترياد بام يريض أذواقكم

شفاعمرو - المنطقة الصناعية- هاتف: 8800812-050/ فاكس: 04-9862206

مركز البلد بالقرب من باب الدير هاتف: 04-9867525

أحدث وأجمل زينة للشجرة والميالد تجدونها في معرضنا في السوق القديم 
)مبنى مدرسة الكاثوليك- سابقا(

بمناسبة األعياد المجيدة 
نتمنى لكم أعيادا سعيدة

خبرة أكثر مصنع حبيب عوكل للموبيليا
من 40 عاما 

في عالم 
الموبيليا

بمناسبۀ األعیاد المجیدة نتمنى لکم أعیادا سعیدة
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الشعبي  املثل  هذا  غّنى«  غّنى،  مين  كل  »مش 
البسيط، ينطبق على كل من اّدعى »أنا كاتب« 
»أنا مطرب«، ألن حمل هذه  »أنا شاعر«...  أو 
 
ّ
أال ويجب  هذا،  زمننا  في   

ً
سهال ليس  األلقاب 

إرضاء  أجل  من  تباهًيا،  الكّتاب  بعض  يحمله 
كبرياء أجوف... أو سعًيا وراء مكسب جماهيري 
هور لديهم. األلقاب لها 

ّ
إلشباع غريزة حب الظ

التقديرّية  وقيمتها  املعنوي،  وزنها  لها  هيبتها... 
ل أو 

ّ
توازي أي جائزة مادية يحصل عليها أي ممث

مبدع، بعد أن قدم للناس فنه بعد عطاء وجهد 
كبيرين، وضّحى كثيًرا في سبيل الوصول إلى قّمة 
مجده الفني أو األدبي. بعدما تم�ضي فترة طويلة 
على مشواره اإلبداعي، يحين وقت االستحقاق، 
لينال جائزة ما، عن جدارة، وليس عن طريق 
سمسرة أدبية رخيصة، إذا صّح التعبير، أو على 

أكتاف الوساطة. 
لقب كاتب: لقب جميل، لكن مطلوب من حامله 
التقرب من دنيا الثقافة الشاملة، لُيثري فكره، 
متينة.  إبداعّية  ُبنية  تأسيس  له  يتسّنى  حّتى 
ريقة املشروعة واملتداولة بين الكّتاب 

ّ
بهذه الط

وضعّيتها  تأخذ  اللقب   
ُ
بلَورة تبدأ  املعروفين، 

الصحيحة، شيًئا فشيًئا في حياتهم األدبية. على 
الكاتب أن يتمّتع بموهبة الكتابة، كي يكتسب 
يطمح  الذي  اللقب  ألن  ممّيزة،  تعبيرية  قدرة 
ه واملحّفز له على  إليه أي كاتب مبتدئ هو املوّجِ
اإلبداع، والكلمة هي األداة التي يشق بها طريقه 

إلى اللقب.  
ِقَبل  من  مستباًحا  اليوم  بات  »كاتب«،  لقب 
ألي  ُيتيح  الذي  اإلنترنت  عصر  في  البعض، 
شخص فِشَل في نشر كتاباته في الّصُحف،  أن 

ى العقبات التحريرية، التي يضعها أمامه 
ّ
يتخط

هل، ألي  محّررو الّصحف، من خالل لجوئه السَّ
ر فيه كتاباته، كما يشاء، ألّن أصحاب 

ُ
موقٍع ينش

املواقع ليسوا أصحاب خبرة أدبية، بل أصحاب 
الكّتاب  بعض  فلجوء  إلكترونية صرفة،  خبرة 
وري  الصُّ االنتشار  بهدف  هو  املواقع،  هذه  إلى 
وبالنسبة  القّراء،  في  ر 

ّ
يؤث ال  الذي  والفوري، 

رحلة  مجرد  األدب  على  املتطفل  الكاتب  لهذا 
ه 

َ
استجمام أدبية - إذا جاز التعبير-  لُيريح ِدماغ

ِتها!!.     قَّ
َ

من ضغوطات الكتابة الجّيدة وَمش
مطرب: لقب خطير جًدا، ألنه يقف أمام جمهور 
م األول واألخير 

َ
مستمعين، والجمهور هو الَحك

م األول واألخير في تحديد 
َ
على نجاحه... وهو الَحك

ن 
َّ
مستقبله، ألن لقب »مطرب« يعني أن يتمك

صاحبه من تشنيف آذان املستمعين وإطرابهم، 
الغناء  فن  من  وبتمكنه  بقدرته  يقنعهم  وأن 
والطرب، فكم من »مطرب« محلي يقود فرقته 
املسرح،  خشبة  على  واقًفا  نراه  املوسيقية، 
ق عليه حسب اللغة 

َ
»باللوك الجديد«، وكما ُيطل

الترفيهّية الّدارجة New Look. بعض املطربين 
يمارسون على املسرح رياضات بهلوانّية، ليهّيجوا 
الجمهور في الحفالت، ُيغّنون وصلة من األغاني 
باتت  التي  القديمة،  العربّية  حّتى  أو  اللبنانية 
عليها  ُيضيفون  لهم،  يحلو  كما  موضة،  اليوم 
الّرحب!!،  خيالهم«  »فيض  من  غريبة  كلمات 
والّسبب... ليس ألن معظمهم لم يعاصروها، بل 
ألن زميلهم غّناها في حفالته، يعني مبرمجون كما 

تعمل أدوات الحاسوب، »نسخ« و«لصق«. 
إذا تعمقنا في ثقافة معظم مطربينا املحليين، 
نكتشف أّنهم معدمون فنًيا، لكنهم أثرياء مادًيا، 

هذه هي أسس املعادلة، التي يعمل بها معظمهم، 
رفعتهم  أجل  من  أن يضحوا  دون  ُيغنون  فهم 
»اللي  الخارجية  كمالياتهم  وجميع  املوسيقية، 
 للفت األنظار، 

ّ
بهيلمو فيها على الناس« ليست إال

املوسيقية...  ثقافتهم  موارد  شح  على  للتغطّية 
وللتغطية على نعيق صوتهم.  

كونها  التضحية،  ب 
ّ
تتطل  

ً
إجماال األلقاب 

»الفانوس السحري العجيب« الذي يفتح دروب 
أراد  لكل من  العديدة والصعبة جًدا،  اإلبداع 
ثمرة  املبدع  يرى  فقط  هكذا  لقًبا.  يحمل  أن 
عَتبر 

ُ
ى أمامه فيما بعد. املثابرة، ت

ّ
تضحيته تتجل

الجليس الحقيقي، لكل من أراد أيًضا أن يحمل 
لقًبا، لتضعه على أولى درجات الوصول إلى نيل 
وأن  يتوانى،  أال  شريطة  الرفيع،  اللقب  وسام 
يضّحي من وقته وفكره في سبيل الحصول على 

اللقب املنشود.
األلقاب ليست مهمة على اإلطالق، ألن بعض 
املصيبة«،  و«هون  الغرور،  ينتابهم  منتحليها 
فنراهم ال يهتمون بتقديم الجديد، ويكتفون بما 
كتبوا، أو يكتبون من أجل الظهور، مّما يجعل 
القراء يتجاهلونهم وينبذونهم. أنصُح كل هاٍو أن 
، ولو كَتب مادة واحدة 

ً
يفهم قيمة ما يكتبه أوال

إبداعية راقية في الشهر أو في السنة، بشرط أن 
تكون لها قيمة إبداعية ولغوية، فإن ذلك يكفي 
لتبدأ قيمة ذلك الكاتب املبتدئ تظهر وتتبلور 
البياني  الّرسم  ط 

ُ
وتخ الزمن،  مع  الّناس  بين 

تقّبل  مدى  أقصد  هنا  بأسلوبه،  إلعجابهم 
الناس ألسلوبه، لذلك عليه االهتمام بالكيف ال 
بالكم وتقديم األفضل واألجود قبل البحث عن 

األلقاب.

حمل األلقاب ليس سهاًل!!
بقلم: مارون سامي عّزام

طريقة التحضير :
امزجي اللحم والبصل املفروم والثوم وامللح والفلفل 
وصوص الصويا في وعاء كبير. ثم  شكلي الخليط إلى 

كرات متوسطة الحجم باستخدام يديِك.  افردي 
عجينة معدنوات على سطح مستِو مرشوش بالطحين 
ثم قطعي مستطيل العجين إلى شرائط عريضة بحجم 

قطر كرات اللحم.
اغر�ضي طرف شريط من العجين في سيخ خشبي )يجب 

أن تكون األسياخ منقوعة في املاء ملدة ساعة قبل 

االستخدام( ثم اغر�ضي كرة لحم ثم اغر�ضي العجين 
وهكذا بالتناوب.

كرري ذلك في الكمية املتبقية ثم ضعي شيش الكفتة 
في صينية خبز مدهونة بالزيت.

ضعي الصينية في فرن محمي على حرارة 180 درجة 
 وينضج اللحم.

ً
مئوية حتى يصبح العجين ذهبيا

ضعي شيش الكفتة بالعجينة الهشة في طبق التقديم 
وقدميه على سفرة الكرسميس مع الكاتشب.

وصحة وهنا

كفتة 
بالعجينة

املقادير :

• 500 جرام عجينة معدنوت 
• 500 جرام لحم بقري مفروم

• 1 حبة بصل مفروم
• 2  فص ثوم مفروم

• 3  ملعقة كبيرة صوص الصويا
• ملح وفلفل حسب الذوق
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إصدارات جديدة للفنان الشفاعمري 
زاهد عزت حرش

أصدر الفنان التشكيلي والشاعر الشفاعمري الصديق زاهد عزت 
حرش، كتابين خالل العام املنصرم. الكتاب األول وهو عبارة عن 
جزئين بعنوان »نثرات تشكيل فلسطينية«، وفيه يقدم بانوراما فنية 

وأعمالهم  الفلسطينيين  التشكيليين  للفنانين 
الحركة  يوثق  مبارك  مجهود  وهو  الفنية، 
مناطقها  مختلف  في  الفلسطينية  التشكيلية 

وتياراتها.
والكتاب الثاني وهو ديوان شعر بعنوان » نهدك 
والجراح« ويأتي بعد الديوان األول الذي صدر 
الوطن«.  جسد  على  تقاسيم   « عامين  قبل 
والصديق  للزميل  تبارك  »السراج«  مجلة 
والتوثيقي  األدبي  نتاجه  حرش  زاهد  الفنان 

وتتمنى له مزيدا من العطاء الفني واألدبي. 

‘البطريرك ميشيل صباح 
للكنيسة واإلنسان والوطن‘ كتاب 

جديد للكاتب زياد شليوط

يصدر قريبا جدا كتاب جديد للكاتب زياد شليوط، 
سكرتير جمعية رسل املستقبل ورئيس تحرير مجلتها 
»السراج«، يحمل عنوان »البطريرك ميشيل صباح 
الكتاب  ويضم  والوطن«،  واإلنسان  للكنيسة 

خمسة فصول وملحق ومقدمة. 
يتناول الكتاب فترة خدمة البطريرك ميشيل صباح 
القدس ملدة عشرين  في  الالتين  على رأس كنيسة 
عاما، والتحديات التي واجهت غبطته حيث تناول 
األرا�ضي  في  الالتينية  البطريركية  األول،  الفصل 
املقدسة في فترة البطريرك صباح والفصل الثاني، 
املحلية  الكاثوليكية  للكنائس  السينودس  مسيرة 
والفصل الثالث، دور البطريرك صباح في الحوار 

االسالمي – املسيحي في فلسطين والفصل الرابع، 
التوجه السيا�ضي الوطني للبطريرك صباح والفصل 
بعد  للبطريرك  املتصاعد  النشاط  الخامس، 
التقاعد. أما امللحق فضم مقاالت كتبها املؤلف عن 

البطريرك وكتبه ولقاء صحفيا أجراه معه.
واستند الكاتب إلى شهادات املطران بطرس املعلم 
واملطران الياس شقور، وقدس اآلباء: مناويل مسلم، 
الياس عودة ورفيق خوري الى جانب الدكتور ذياب 

عيوش، نائب رئيس مجلس أمناء مركز اللقاء.
ويتوقف الكاتب زياد شليوط عند جانب هام من 
السيا�ضي  الجانب  وهو  صباح،  البطريرك  نشاط 
الباحثين،  قبل  الكافي من  االهتمام  يلق  لم  الذي 
اإلسرائيلية  السلطات  مع  املتوترة  وعالقاته 
الفصائل  مع  اإليجابية  والعالقات  ناحية  من 

الفلسطينية.
يصدر الكتاب عن منشورات مركز اللقاء في بيت 
في  إمرزيان«  »مؤسسة  وطباعة  تصميم  من  لحم 

القدس.
ويذكر أنه سبق وصدر للكاتب ثالثة كتب وهي: عبد 
صندوق،  يا  عجايب  فلسطينية،  بعيون  الناصر 
الجميلة. كما قام بتحرير عدد آخر من الكتب، كان 
العنصرية  املجزرة  حول  »املجزرة«  كتاب  آخرها 
في شفاعمرو عام 2005 والتي راح ضحيتها أربعة 
شهداء، وقد صدر الكتاب في الصيف املا�ضي عن 

بلدية شفاعمرو.
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كل عام وأنتم خبري

منجرة أسامة مطر
تتقدم إلى زبائ�ها الكرام وعموم أهالي شفاعمرو

 بأجمل ال�هاني والتبري�ات بمناسبة قدوم 

األعياد الميالدية المجيدة

0525975808 املنطقة الصناعية – شفاعمرو

الغيرة بين االطفال المشكلة والحل
 

أثر  لها  بالنسبة للطفل، وقد يكون  الغيرة من املشاكل الطبيعية  تعتبر 
إيجابي في دفعه لكي يكون أفضل وأحسن مما هو عليه، لكنها في بعض 

األحيان تخرج عن حد االعتدال...
الغيرة: )الغضب( بمظاهره املختلفة من ضرب أو سب أو  ومن مظاهر 

تخريب أو ثورة أو نقد وغير ذلك.
 ومن مظاهرها كذلك امليل للصمت أو االنسحاب واالنطواء أو فقد الشهية.

وقد ينعكس التأثير النف�ضي للغيرة على الصحة الجسمانية للطفل، فقد 
ينقص وزنه ويشعر بالتعب أو يصاب بالصداع.

مسببات الغيرة:
التفريق في املعاملة بينه وبين أخوته.. لذلك نهى الرسول عن ذلك؛ . 1

كما روي عن أنس - ر�ضى هللا عنه - أن رجال كان عند النبي صلى هللا 
عليه وسلم، فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه، وجاءته بنت له 

فأجلسها بين يديه، فقال: )أال سويت بينهم؟( ]البزار والهيثمى[.
املقارنة بين طفل وآخر، وتؤدى هذه املقارنة إلى خلق عقدة النقص . 2

وإضعاف الثقة في نفس الطفل لدرجة قد تصيبه بمشاعر اإلحباط.
الشعور بالنقص خاصة إذا ما كانت جوانب النقص هذه ترجع إلى . 3

عيوب جسمية أو عقلية.
العالج:

في  والتفريق  بالنفس  الثقة  وضعف  والخوف  القلق  مشاعر  كانت  إذا 
املعاملة من أهم العوامل التي تولد اإلحساس بالغيرة لدى الطفل، فإن 

عند  الغيرة  لعالج  الخطوات  أولى  من  تعتبر  املشاعر  هذه  أسباب  إزالة 
في نفسه، وإسناد  الثقة  أو زيادة  الطفل، ويصبح من الضروري إعادة 
 بعض املهام التي في استطاعته القيام بها، والثناء عليه عند النجاح فيها.
أنجح  باتباع  الولد؛ وذلك  تربية  في  يكونا حكيمين  أن  األم واألب  وعلى 

الوسائل في إزالة ظاهرة الغيرة من نفسه..
فإذا كان مجيء وليد جديد في األسرة يشعره بفقدان محبة أبويه وعطفهما، 
فعلى األبوين أن يبذال جهدهما في إشعاره أن هذه املحبة باقية ولن تزول، 
ألن تفضيل أحد أخوته عليه في معاملة أو عطاء يغيظه، ويولد في نفسه 

الغيرة.. فعلى الوالدين العدل واملساواة بين أبنائهم.
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  ت: 04-9861665

 فاکس: 04-9866822

بورصۀ 
ایهاب 

للمجوهرات 

تتقدم بأحر التهانی للمحتفلین تتقدم بأحر التهانی للمحتفلین 

باألعیاد المیالدیۀ المجیدةباألعیاد المیالدیۀ المجیدة

بورصۀ ایهاب  للمجوهرات  

شفاعمرو

أطباق ليلة عيد الميالد عند الشعوب
يعتبر عشاء امليالد الذي يتم في ليلة العيد أو مأدبة الغداء يومه، جزًءا هاًما 
من االحتفال بالعيد. ال يوجد طبق موحد يقّدم ملناسبة العيد في مختلف 

أنحاء العالم، بل األطباق تختلف من بلد إلى بلد باختالف الثقافات. 
بريطانيا

في بريطانيا والدول التي تأثرت بتقاليدها تضّم مائدة عيد امليالد الدجاج 
املح�ضي واإلوز إلى جانب اللحوم واملرق والخضروات وعصير التفاح في بعض 
الديك الرومي املشوي هو األكثر شيوعا،  كما يطبخ في العشاء  األحيان، 
ويقدم مع بطاطس مشوية وصلصة التوت البري باإلضافة إلى الخبز واملرق.

فرنسا
الكافيار وطبق  التقليدية  الوجبة  التقليدّية وتشمل  وجبة عشّية امليالد 
إلى جانب مشروبات كحولية خاصة كالنبيذ  الراتاتوي واملحار والكركند. 

األحمر والليكور، فالطبق الرئي�ضي هو اللحم دائما تقريبا.
أملانيا

أملانيا والتشيك والنمسا عاًدة ما يشمل عشاء امليالد التقليدي لحم األوز 
والخنزير والدجاج املح�ضي. ويأكل األملان وجبة سهلة جدا من سمك القد 
املسلوق والخضار املتنوعة عشية عيد امليالد. وفي يوم عيد امليالد، معظم 

األسر تأكل شواء من لحم املاعز مع البطاطا.
اليونان

وجبة  عادة  وهي  الرئيسية  الوجبة  إلى  يضاف 
بحرية، مقبالت مثل السلطة اليونانية والسالمي 
املقبالت  من  وغيرها  والجاجيك  والزيتون 
لحم  كما يتناول في العشاء  التقليدية اليونانية. 
الخنزير املشوي مع مجموعة متنوعة من األطباق 

الجانبية.
املجر

يتناول الطبق الرئيس والذي هو شوربة السمك 
أو الدجاج.

إيطاليا
بعض  الرئيسية  القائمة  تتضمن  إيطاليا  في 
األطباق الشهيرة تشمل الباستا والبيتزا والالزانيا 

والفوكاتشيا، إلى جانب مشروبات كحولية خاًصة كالنبيذ التوسكاني.
بولندا

بولندا وأجزاء أخرى من أوروبا الشرقية وإسكندنافيا، فإن األسماك غالًبا 
ا أخذ لحم 

ً
ما تكون هي الوجبة الرئيسية في العشاء التقليدي، ولكن حديث

الخراف والعجول يحّل إلى جانب األسماك.
البرتغال

في البرتغال تعتبر الوجبة البحرية مثل الكلماري وقريدس الوجبة الرئيسية. 
املكسيك ودول أمريكا الالتينية

 عن الفاكهة 
ً

 لحم الخنزير هي الوجبة الرئيسية في العشاء التقليدي، فضال
والسلطات والنبيذ والكوكتيل.

أميركا الشمالية 
بما أّن الواليات املتحدة وكندا تعتمد تقديم ديك الحبش ليلة عيد الشكر 
بين شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، فيستعاض عنه باملأكوالت البحرية 
 من األسماك والقريدس واملحار وغيرها، إضافة إلى أطباق معدة من 

ً
إجماال

لحم الخنزير، ويقدم إلى جانبها النبيذ األحمر. 
اللحوم  بانواع مختلفة من  العيد يعتمد على املشاوي  اما عندنا عشاء 
أبرزها التبولة والفتوش وبابا غنوج وغيرها من املقبالت اما  واملقبالت، 

الدجاج املح�ضي مع األرز فهو غذاء يوم العيد. 
اهم من كل هذا هي ملة العائلة، شاكرين الرب على والدته مثمنين أن يولد 

بقلوبنا ويتربع بها الى األبد.
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الاعلانات على مسؤولية المعلنين

المقالات لا تعبر بالضرورة عن 

رأي ادارة التحرير أو الجمعية

فانه ليس خفّيٌ إلاّ سيَظهر، ولا مكتومٌ إلاّ سيُعلن

تهنئة لقدس األب اندراوس بحوث
املقدسة،  األرض  في  الكاثوليكية  الكنائس  رؤساء  مجلس  أعلن 
في أواخر شهر تشرين ثاني املا�ضي عن تعيين قدس األب أندراوس 
والقّيم  شفاعمرو  في  الكاثوليك  الروم  كنيسة  راعي  بحوث، 
 على مطرانية عكا وحيفا 

ً
 بطريركيا

ً
الجليل، مدبرا العام ملطرانية 

والناصرة وسائر الجليل للروم امللكيين الكاثوليك، وذلك بناء على 
القرار الذي صدر عن غبطة البطريرك يوسف العب�ضي، بطريرك 

أنطاكية وسائر املشرق للروم امللكيين الكاثوليك.
وقد جاء هذا القرار اثر شغور كر�ضي مطران الجليل مع انتخاب 

 على بيروت وجبيل وتوابعهما. كما يأتي هذا القرار ليمنح 
ً
سيادة املطران جورج بقعوني مطرانا

األب أندراوس بحوث صالحيات ادارة مطرانية الجليل حتى يتم تعيين مطران لهذه املطرانية 
بالتنسيق بين سينودس كنيسة الروم الكاثوليك والكر�ضي الرسولي.

وبهذه املناسبة ترفع جمعية » رسل املستقبل« الشكر هلل على تعيين راعينا األب املحبوب اندراوس 
بحوث، متمنين له التوفيق في دوره الجديد كمدبر بطريركي ملطرانية الجليل للروم الكاثوليك.

ميالد نور أيها المسيح

الدكتور نزار إبراهيم بحوث- رئيس جمعية رسل املستقبل

كم من مرة احتفلنا بذكرى ميالدك أيها املسيح االله، وفي كل مرة 
نجد بصيص نورك في أق�ضى خندق الحياة المعا معطيا بصيصا 
جديدا من النور، مبشرا قائال » أنا نور العالم وأنا هو الطريق«، 
فمن يسير في نوري متابعا خطاي في دربي أعطيه الحياة الدائمة. 
وكم نحاول ان نفعل مشيئتك وفي كل مرة نجد ألنفسنا أسبابا تافهة 

لنشرح ملاذا ابتعدنا عنك.
الفقراء،  قلب  في  قاطنا  فوجدتك  القصور  كل  في  عنك  بحثت 
العط�ضى، املحتاجين للحب والدفء، وفي قلب كل الخطأة مسددا 
خطاهم لئال يعثروا. عظيم أنت يا هللا في جميع أعمالك وساٍم في 

مفاهيمك، وعدلك يسود على الجميع.
السير بدربك وتطبيق تعاليمك هما امليالد الروحي اليومي لكل واحد منا، فأنرنا يا رب بنورك 
واعبر عن كل خطايانا، ألننا غير مستحقين عدلك يا رب. ساعدنا يا هللا ان نحيا املعنى الحقيقي 
للميالد، ميالد املحبة، الغفران، العطاء، العدل وأن نقبل بك الراعي واألب الحنون، وأن نضع 

رجلنا على الدرجة األولى في سلم االيمان حتى ولو لم نستطع أن نرى الدرج كله.
هيا بنا ننقي نفوسنا من شوائبها، ونعترف بأخطائنا أمام أنفسنا أوال ونندم عليها بعدها نرفعها 
للرب، وهكذا نستطيع أن نعلم أبناءنا أن الفضيلة وااليمان هما أول وأهم أسباب سعادتنا، 
وهكذا وبعد أن غيرنا أنفسنا نحو األفضل نستطيع ان نبدأ بتغيير العالم.  نتيجة ألعمال العنف 
في مجتمعنا عامة وضد املرأة خاصة، أود أن أقول ملجتمعنا كله: إن املوت ليس هو الخسارة 
الكبرى، الخسارة األكبر هو ما يموت فينا ونحن أحياء، أال وهو الضمير. أقول لكل مظلوم ولكل 
امرأة أنه اذا لم يكن لديك �ضيء تدافعين عنه فأنت غير جديرة بالحياة، والدفاع هو اإلخالص 
والتفاني في صنع األعمال السامية، واملثابرة على برنامج واضح ومكتوب ليكون لك مرجعية، 
واألهم من الكل إيجاد لغة الحوار الراقي الجذاب بين كل أطياف املجتمع واحترام حرية اآلخر 

وكرامته، ألنه اذا أردنا مبارزة النسر علينا أن نحلق معه.

أخيرا أتمنى لكم ميالد محبة، مسامحة، غفران، عطاء، وكل الصحة والنجاح.

ميالد مجيد وسنة مباركة.
.
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مجلس التعليم العالي حقق غاياته التي اقرها للعام 2022	 

اللقب األول – ارتفاع بنسبة %82 بعدد الطالب	 

اللقب الثاني – ارتفاع بنسبة %228 بعدد الطالب	 

اللقب الثالث – ارتفاع ب 114% 	 

رئيسة لجنة التخطيط والتمويل بروفسور يافا زلبرشتس: »ان ثورة دمج 
لدولة إسرائيل عامة  هي بشرى كبيرة  العالي،  التعليم  في  العرب  الطالب 
مرافقة  النطاق،  واسعة  شاملة  خطة  بفضل  خاصة.  العربي  وللمجتمع 
شخصية ونعني بذلك برنامج رواد التعليم العالي من مرحلة الثانوية وحتى 
األلقاب املتقدمة، وكذلك بفضل االستثمار الكبير في امليزانيات نجحنا بفتح 
أبواب التعليم العالي للطالب العرب، ونجحنا بإزالة عقبات كانت موجودة 
لعشرات السنين. التعليم األكاديمي هو مفتاح لتقليص الفروقات وللريادية 

املجتمعية، للعمل ولالندماج باملجتمع اإلسرائيلي«.

أشرف جبور، مدير عام برنامج رواد التعليم العالي: اندماج املجتمع العربي 
في التعليم العالي هو مهمة أساسية للحراك االجتماعي االقتصادي. املعطيات 
التي ننشرها تظهر أننا نفذنا هذه املهمة. تمكين املجتمع العربي من االنخراط 
في األكاديمية االسرائيلية على أحسن وجه وتقليص نسبة الطالب العرب 
الذين يسافرون للدراسة في الخارج. الطالب العرب يتواجدون اليوم في كل 
ومهمتنا االن هي توجيه الطالب ليتعلموا املواضيع  الجامعات والكليات، 
العلمية والهايتك، علم النفس، االقتصاد ومجاالت أخرى مطلوبة في سوق 

العمل وفي املجتمع العربي«.
انجاز مثير لالنطباع في جهاز التعليم العالي عامة وفي املجتمع العربي خاصة – 
في البرنامج متعدد السنوات الجديد -2016 2021 تم تحديد غايات لزيادة 
تمثيل املجتمع العربي في التعليم العالي للعام 2022. الغاية حددت حسب 

نسبتهم من عدد السكان.
اللقب األول – الغاية %17) الغاية حققت ( 

اللقب الثاني – الغاية %12 )فعليا – %14 - اعلى من الغاية التي حددت(
اللقب الثالث – الغاية %7 ) قريب للنسبة الفعلية – 6.7% (

هذا االرتفاع الحاد يبين ان مجلس التعليم العالي قد حقق كل الغايات التي 

للمجتمع  العالي  التعليم  لنفسه إلتاحة  وضعها 
املوعد  قبل  سنوات   3 ذلك ب  وحقق  العربي، 

املحدد لتحقيق هذه الغايات.
االرتفاع  الى  اإلشارة  املهم  من  السياق  هذا  في 
العربيات في التعليم في  امللحوظ في عدد النساء 
الجامعات. اذ ان نسبة الطالبات العربيات شكلت 
في العام 1990، %40 من كل الطالب العرب، وفي 
ثلثي  الى  حصلت قفزة في عددهن   2018 العام 
الطالب العرب في الجامعات اإلسرائيلية، مع ان 

عدد الطالبات اليهوديات هو نصف الطالب اليهود الدارسين للقب األول.

برنامج شامل لدمج الطالب العرب في التعليم العالي: 
تنفذ  والتمويل  التخطيط  لجنة  فإن  السنوات  املتعدد  البرنامج  إطار  في 
والذي  »برنامج رواد«  برنامجا شموليا والذي يبدأ في املرحلة الثانوية مع 
استشارة وتوجيها  معلومات،  بلدة والتي تقدم انكشافا،   73 تم تفعيله في 
أكاديميا وكذلك دعما في دورات عينية مثل البسيخومتري وياعيل وجوالت 
بمشاركة املؤسسات داخل  معرض تعليم عاٍل  في املؤسسات األكاديمية، 

البلدات.
باإلضافة لذلك، فأنه في إطار تعليم السنة التحضيرية واللقب األول، يتم 
تفعيل برامج داعمة مخصصة للمجتمع العربي والتي تشمل تقوية في اللغة 
كذلك  واجتماعيا.  اقتصاديا  أكاديميا،  دعما  وكذلك  وانجليزي(  )عبري 

»ارتقاء«  منحة  تقديم  تم 
سنة  كل  في  طالب   800 لـ 
يتم اختيار الطالب  تعليمية. 
حسب وضعهم االقتصادي 
االجتماعي ومجاالت الدراسة 
ترافق  املنحة  املفضلة. 

الطالب لكل فترة تعليمه.
برنامج  أصدر  العام  هذا  في 
كتاب  العالي  التعليم  رواد 
نحو  األولى  خطوتي   «
باشراف  األكاديمية« 
ومرافقة األستاذ أشرف فؤاد 
جبور، مدير عام برنامج رواد 
التعليم العالي، والذي يعتبر 
إنجازا ضمن برنامجنا حيث 
عن  يزيد  بما  مجانا  سيوزع 

والذي  لجمهور طالبنا املقبلين على الدراسة األكاديمية،  ألف نسخة،   20
يشكل دليال مرافقا عمليا للطالب عشية انخراطه في السلك األكاديمي.

وفي الختام نتوجه باسم برنامج رواد، إدارة ومركزات وموظفات لجميع 
املحتفلين باألعياد امليالدية املجيدة ورأس السنة املباركة، ونتمنى سنة 

نجاح وتألق وانجازات لجميع طالبنا، وكل عام وأنتم بخير.    

برنامج رواد دينامو ثورة منالية التعليم العالي للمجتمع العربي

برنامج رواد يصدر دليل الطالب الجامعي »خطوتي 
األولى نحو األكاديمية« بـ 20 ألف نسخة مجانية

 ) ع.ع( 



خطوتكم ا��و� ا� ا��اديمية

ا�ف فؤاد جبور ا�ف فؤاد جبور 
مدير عام برنامج رواد مدير عام برنامج رواد 
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 �
� وا��ما��

� ںتقدم بأحر التها��
� وا��ما��

ںتقدم بأحر التها��
بمںاسبة حلول ا��عياد المجيدة بمںاسبة حلول ا��عياد المجيدة 

عيد الميالد المجيدعيد الميالد المجيد
ورأس السںة المباركةورأس السںة المباركة


