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تو ّزع مجا ًنا

الرسوں املدرس ّي ٹ بني املسموح واملطلوب !..
** املستند الذي وزعته املدارس على األهالي غير قانوني،
أل ّن ه مخالف لتصاريح اجلباية التي أصدرتها الوزارة للمدارس األهل ّية! **
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بالتعاون ما بني مسرح الس راج وجمعية التطوير االجتماعي

عرض احتفالي ملسرحيٹ «خطر النت»

رسومات ميخائيل توما
قصص ا وذگريات
تروي ً

4

احملامي وليں شقير
رجل السنٹ في حيفا
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لإليجار في حيفا

بيت لإليجار في منطقة كريات إليعزر،
 75م .2طابق ٍ
مرم.
ثان .مّ
التسليم فوري ..لتفاصيل إضافية:

وسيبقى البيت في شارع ع ّباس  45بالذاكرة
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سأتعرض في مقالتي إلى ثالثة مشاهد حدثت في
مؤخرا ،ومع أنها تبدو للناظرين متمايزة
مواقعنا
ً
ومختلفة لكنها في الواقع مترابطة وتع ّري مجتمعةً،
ما وراء سياسات قادة إسرائيل احلقيقية ،ومخططاتهم
في االستفراد بالقدس ،وتثبيت سيطرتهم على أكبر
مساحات ممكنة من أألراضي الفلسطينية الواقعة بني
النهر والبحر .فاستشراس التيارات اليمينية الدينية،
وتكثيف عملياتها االستيطانية ،بات شأ ًنا مألو ًفا
ً
ومستساغا لدى أكثرية سكان إسرائيل ،وأصبح
ظاهرة "طبيعية" في أعني "العالم" .وقد سبق ذلك
عملية انصهار اجتماعية سياسية بنيوية كاملة
للمستوطنني ،وقبولهم كمركب "حيوي وشرعي"،
أسوة بجميع مركبات املجتمع اإلسرائيلي ومفاعيله
املؤثرة ،فاالستيطان اليهودي في الضفة الغربية
لم يعد مجرد "فذلكة" تكتيكية ،أو ورقة جوكر"
تسحب عند الضرورة السياسية ،كما خطط لها بعد
احتالل الضفة وغزة ،بل هو في نظر األغلبية اليهودية
عبارة عن جتسيد حق جوهري ،وتنفيذ لوعد اإلله
وحتول املستوطنون من مجرد
"إيل" باسترجاع بيتهّ .
"مجموعات هامشية" مغامرة ،أو فوائض بشرية قد
يقايض مصيرها مقابل حقوق العائدين الفلسطينيني
عند ساعة الصفر ،إلى رموز للتضحية والوفاء
الوطني ،وإلى حماة املشروع الصهيوني األصلي ومن
يقف في مقدمته.
واشنطن /القدس ،تقرير دائرة شؤون
املفاوضات حول القدس،
من مشفاه في واشنطن عقب أمني سر منظمة التحرير
الفلسطينية الدكتور صائب عريقات على ما أسماه
"احلملة الشرسة التي تنفذها قوات االحتالل ضد أرض
وشعب فلسطني على مدى األشهر التسعة املاضية
وبشكل خاص على مدينة القدس احملتلة" ،وذلك
بعد نشر "دائرة شؤون املفاوضات" لتقرير شامل
يرصد مجمل املمارسات القمعية املنفذة بحق القدس
وأهلها ،في مسعى حملو الطابع العربي عن العاصمة
الفلسطينية ،وتهجير سكانها أو تذويبهم وتهويد
املدينة بشكل كامل.

القدس في ثالثٹ مشاهد
جواد بولس
لقد حاصرت إسرائيل مدينة القدس منذ العام 1993
ومنعت أكثر من أربعة ماليني فلسطيني من دخولها،
ولم تتوقف عن البناء في املستوطنات املزروعة في
قلبها وعلى أطرافها مثل "راموت" و"بسغات زئيف"
و"عطروت" وغيرها ،فخططت ،منذ مطلع العام
وباشرت ببناء  1600وحدة سكانية في األحياء
املذكورة وفي "هار حوماه" و "جيلو" و"النبي يعقوب".
رافق عمليات االستيطان إعالن احلكومة عن نيتها،
بتهجير التجمع البدوي الفلسطيني الذي يسكن في
منطقة "اخلان األحمر" وغيرهم من التجمعات البدوية
في املناطق الشرقية (مثل عرب اجلهالني) ،في عملية
سيضمن تنفيذها قطع ُس ّرة القدس من جميع اجلهات
عن باقي املناطق الفلسطينية ،وإحكام احلصار املُ ّ
ذل
واملُنهك على سكانها ،وسيفضي ذلك ً
أيضا إلى فصل
الضفة الغربية بشكل نهائي وتقسيمها الى قسمني
واإلجهاز على فرصة ّ
حل الدولتني.
وفي نفس الوقت قامت إسرائيل منذ مطلع العام
بهدم  36بيتًا فلسطين ًيا ،وأخلت قسر ًيا تسع عائالت
فلسطينية من بيوتها في مناطق حي "الشيخ جراح"
و"سلوان" وغيرها .ون ّفذت قوات أمنها أكثر من
 400عملية اعتقال ،رافقها تكثيف املستوطنني
األقصى،
للمسجد
لهجماتهم واقتحاماتهم
واعتداءاتهم على سكان البلدة القدمية .هذا إضافة
إلى تثبيت إغالق العشرات من املؤسسات املدنية
الفلسطينية ،وحرمان سكان القدس من اخلدمات التي
كانت تقدمها لهم.
لقد أنهى الدكتور صائب تعقيبه على تقرير املمارسات
القمعية بحق القدس وفلسطني ،بوصفه تلك األفعال
"كخرق خطير التفاقيات جنيف الرابعة ،وهذا يرقى إلى
نداء إلى
جرائم حرب حسب القانون الدولي" .وأضاف ً

الدول واملجتمع اإلنساني ،يدعوهم فيه إلى "إخضاع
إسرائيل إلى املساءلة الدولية ،واتخاذ إجراءات حاسمة
إلنهاء االحتالل العسكري االستعماري لفلسطني منذ
عاما ..وليبدأ فصل جديد من األمل".
خمسني ً
هكذا جاءت ،من بعيد ،صرخة "صائب" ،وهو على
فراش القلق ينتظر الفرج ،واستبدال رئتني أعطبهما
التعب من مقارعة أصحاب دولة ناشزة ،ومن وعود
وتوهوا ،وركضة في الزحام األخضر ووراء
أشقاء تاهوا ّ
سراب الشرق املعتّق وعهر الغرب املج ّرب.
بيت حلم /القدس ،املؤمتر الوطني لدعم
القضية األرثوذكسية العربية،
ّ
شكل انعقاد املؤمتر الوطني لدعم القضية األرثوذكسية
حاسما ،وعالمة
العربية في مدينة بيت حلم منعط ًفا
ً
فارقة في تاريخ وجع "أم الكنائس" ،وممارسات الكهنة
اليونانيني املستحكمني برقبتها دين ًيا وماد ًيا.
فبعد ثبوت قيام ثيوفيلوس اليوناني ،الرجل األول في
الكنيسة األرثوذكسية املقدسية ،ومجمعه "املقدس"،
ومبساعدة محاميه وبعض املتعاونني العرب وغيرهم،
بإبرام عدد من الصفقات املستفزّة مع جهات غريبة
وشركات صهيونية واستيطانية ،وجب على كل
الغيورين واملتكاسلني واملترددين التحرك الفوري.
فالصمت على ما نشر يعدّ مشاركة فيما أسميته "مذبحة
عقارات الكنيسة األرثوذكسية" والتعامي عما قام به
دعما للمتورطني،
رؤساء الكنيسة ومعاونوهم يعتبر ً
الذين أنزلوا ضربة قاصمة على ظهر "مدينة الصالة"
وسدّ دوا في خواصرها طعنات جنالوات مدميات.
سرا أن القدس بر ّمتها هي املستهدفة من وراء
لم يعد ً
املؤامرة الكبرى ،ومن الواضح أن البلدة القدمية هي
هدف املؤامرة املاسي ،فمن املؤسف واملوجع أن نرى
أن ما عجزت على نيله إسرائيل من خالل املفاوضات
السياسية أو عمليات التزوير أو الترهيب أو الترغيب
منذ العام  ،1967فازت بج ّله من خالل املتنفذين
املتعاونني في البطركية املقدسية ،وما كشفته الوثائق
األخيرة يثبت فداحة اخلسارة الوطنية الفلسطينية ،وقد
يكون املخفي أفدح وأعظم.
تفاصيل كثيرة رافقت أعمال هذا املؤمتر الذي التأم
في األول من أكتوبر املنصرم وبحضور مهيب ،وطني
ومسيحي ،واسع ومتنوع .وسيبقى شعار املؤمتر
األساسي واحتسابه قضية تسريب عقارات الكنيسة
كقضية وطنية ،وقضية هوية وبقاء ،هو العنوان
التاريخي األهم .فالنجاح بإخراج مسألة التفريط
بعقارات الوقف املسيحي من قالبها الكنسي الداخلي
وموضعتها على خارطة املصالح الوطنية ،يعد
وانتصارا للعرب املسيحيني
كبيرا
إجنازً ا فلسطين ًيا
ً
ً
األرثوذكسيني ،الذين صرخوا منذ عقود باسم هذا
الشعار.
أضفى انضمام القوى الوطنية الفلسطينية وممثلو
طابعا مميزً ا ،وقد
فصائل منظمة التحرير على املؤمتر ً
يعكس حضور األخ محمود العالول ،نائب رئيس حركة
فتح وعضو اللجنة املركزية للحركة ،أهمية خاصة.

املدير العام واحملرر املسؤول :راني ع ّباسي
مدير التحرير :نايف خوري
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ّ
هاما يكشف بسفور قاطع ،عن
وشكل حضوره
مؤشرا ً
ً
مناصرة سيادة الرئيس محمود عباس ،ودعم القيادة
الفلسطينية كلها النعقاده ومخرجاته .ويبعث بذات
الوقت ،رسالة قاطعة لكل من حاول الرهان على
مواقف القيادة الفلسطينية وافتراضهم بأنها مك ّبلة
بأصفاد السياسة الكبرى ومصالح الدول.
ومن اجلدير أن نقرأ بإمعان ما ص ّرح به العالول في
املؤمتر وبعده ،حني أ ّكد بحسم "أن ما ّ
إحلاحا
شكل
ً
على عقد املؤمتر هو التسريب في القدس احملتلة،
وعلى وجه اخلصوص من أمالك تابعة للكنيسة
األرثوذكسية ،على أعتاب املسجد األقصى في البلدة
القدمية" .واعتبر أن هذا األمر يأتي ضمن استهداف
شامل تتعرض له األرض الفلسطينية قائلاً " :وطاملا
أن القضية تتعلق باألرض فهي تتجاوز حدود أمالك
الكنيسة لتصبح قضية وطنية بامتياز" ..هكذا قطع
كل ّ
العالول قول ّ
مشكك ومغامر ومارق!
من بيت حلم جاءت في البدء الرسالة ومنها حسم
الوطن أمره ،ففلسطني لن تقبل من يهزأ بترابها
ويف ّرط به وأهلها لن يستقبلوا ،بعد اليوم ،من خان
األمانة والوفاء لرسالة املذود.
غوش عتصيون /القدس خمسون عا ًما على
االحتالل
عاما على االحتالل دعت حكومة
خمسني
مبناسبة
ً
إسرائيل إلحياء مهرجان ،لالحتفال مبرور خمسني
عام على استعادة االستيطان في يهودا والسامرة،
والذي أقيم في "غوش عتصيون" قبل أيام .حظرت
رئيسة احملكمة العليا اإلسرائيلية في حينه مشاركة
القاضي "هندل" في هذه االحتفاالت ،لكونها ذات
طابع سياسي خالفي.
مؤخرا كشفت صحيفة هآرتس عن مشاركة قاضي
ً
احملكمة العليا "سولبرغ" وأبناء عائلته في تلك
االحتفاالت ،معلال مشاركته بصفته الشخصية،
وبكونه مستوطنًا في إحدى املستوطنات جاء ليحتفل
مع عائلته وأصدقائه في الذكرى ومعانيها.
لن أطيل احلديث عن هذه القضية ،فلقد نوهت في
املاضي أن احملكمة العليا اإلسرائيلية عملت منذ بدء
ومسوغة جلميع ممارسات
متممة
االحتالل ،كذراع ّ
ّ
وطالبت
االحتالل ضد األرض واملواطنني الفلسطينيني.
ُ
مرارا بإعادة النظر في جدوى مثول الفلسطينيني
أمامها .واليوم سأترككم مع مشهد هذا القاضي
الذي جاء ليحتفل بنصره واستعادة "أرض أجداده"
ممن سكنوا عليها ،وفي الصباح سيعود إلى عمله في
متظلما
القدس ويحسم ،مثلاً  ،بقضية فلسطيني أتاه
ً
ضد مستوطن سلب أرضه ،أو ضد أمر عسكري
يقضي بهدم بيته ،أو في شأن عائلة صدر بحقها أمر
إخالء وما إلى ذلك من مآس يواجهها الفلسطينيون!
تخيلوا..
وتبقى القضية فلسطني  /القدس
هي ثالثة مشاهد تبدو متفرقة لكنها واحدة فالقدس
في عني العواصف أ ّنى رحلت ،وفلسطني كانت وما
زالت عذراء الشرق املباحة واملشتهاة.
فعد يا "أبا علي" معافى كالبرق "ألريحتك" التي ما
زالت تفتش عن أسوارها و"هشامها" ،عد وستجد
فوق بيت حلم جنمة ساطعة ،والصوت في وديانها
هازما "هيردوس" العصر ،والعدل في القدس
يجلجل ً
يبكي الصخر ويستمطر صحوة "املنظمة" والبشر.
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الرسوں املدرسيٹ بني املسموح واملطلوب!..
مل راسل «حيفا»

بعثت إدارة مدرسة راهبات الناصرة في حيفا رسالة
إلى أولياء أمور الطالب بشأن األقساط املدرسية
للعام الدراسي احلالي .وجاء في الرسالة:
"نود أن نعلمكم بهذا أن القسط املدرسي للعام
ّ
الدراسي احلالي  2017/2018سيكون على النحو
التالي :للصفوف االبتدائية :من األول  -للسادس
 6400شيكل * للصفوف االبتدائية العليا –
سابع وثامن  6900شيكل; وبعد خصم مبلغ 900
شيكل – الذي دفع وقت التسجيل على حساب
الرسوم املدرسية لهذا العام ,يبقى القسط السنوي:
* للصفوف األول – السادس  5500شيكل *
للصفوف سابع وثامن  6000شيكل
املبلغ أعاله يشمل جميع التكاليف واملصاريف
الضرورية للطالب عدا الرحالت والفعاليات
املدرسية ،حيث تجُ بى التكلفة عن كل منها في
حينه.
وجاءنا رد الرابطة القطرية لألهالي في املدارس
األهلية الكنسية على طلب اجلباية في مدرسة
راهبات الناصرة في حيفا:
"تعتبر رسالة اجلباية التي أرسلتها مدرسة راهبات
الناصرة لألهالي غير قانونية ،مثلها مثل بقية
الرسائل التي صدرت عن مدارس أهلية أخرى،
تطالبهم تسديد أقساط تعليمية عالية للسنة
الدراسية احلالية" ،هذا ما شرحه مدير قسم دفعات
األهالي في وزارة التربية والتعليم ،د .دان غروسمان،
في رد ّ
خط ي على االستفسارات التي قدمتها له

الرابطة القطرية .ومضى يشرح أن املدارس األهلية
تستطيع جباية املبالغ التي حددتها تصاريح
اجلباية إذا توفر لديها التالي:
 .1احلصول على موافقة املفتش العام للمدارس
األهلية بخصوص األقساط.
 .2نشر جدول مفصل لألهالي بالدفعات يلتزم
بتصريح اجلباية الوزاري.
 .3إعطاء شرح تفصيل لألهالي عن الدفعات
اإللزامية والدفعات االختيارية.
وشدد غروسمان أنه ابتداء من السنة الدراسية
احلالية  2018/2017يتوجب على املدارس إقامة
جلان أولياء أمور طالب منتخبة تتمتع بحقوق
مع ّي نة من ضمنها املصادقة على الدفعات السنوية
للسنة الدراسية القادمة.
أما املستند الذي وزعته املدرسة/املدارس على
األهالي فهو غير قانوني ،ألنه مخالف لتصاريح
اجلباية التي أصدرتها الوزارة للمدارس األهلية.
وقد حددت رسالة املدرسة املذكورة بعض املبالغ
التي وصلت إلى ما يقارب الـ  7000شيكل عن
املرحلة االبتدائية ،األمر الذي جعل الرابطة تشكك
مبصداقيتها جملة وتفصيال .فتوجهت رسم ًي ا
عن طريق احملامي إلى اجلهات املعنية املختصة،
معارضة الدفعات االستثنائية التي متّت املصادقة
عليها في جميع املدارس األهلية الكنسية ،بالذات
ألنها غير مبررة.
وأعلنت الرابطة أن املبلغ الذي يجب جبايته (استنادًا
إلى تصريح اجلباية اخلاص ب املدرسة) هو 3400

شيكل  49 +شي كلاً  ،كتأمني شخصي للطالب.
وهذا يظهر الفرق الشاسع بني ما سمحت به
الوزارة ( 3449شيكل) وما تطالب به املدرسة
( 7000شيكل) .أما ما يخص املرحلة الثانوية
فالدفعة اإلجبارية الوحيدة هي  49شي كلاً  ،وأي
دفعات أخرى هي دفعات اختيارية ،يتوجب
على املدرسة تفصيلها ،ولألهل احلق في
املوافقة أو عدمها ،وبالتالي يدفعون مقابل
اخلدمات التي يختاروها.
وقد صرحت الوزارة وبشكل استثنائي لهذه
السنة فقط للمدارس األهلية ،في املرحلة
الثانوية ،بأن جتبي دفعة عما تسميه תל"ן
(وهو برنامج تعليمي إضافي واختياري خارج
املنهاج الدراسي ،يعطى بعد انتهاء الدوام الدراسي).
ويبدو أن بعض املدارس األهلية لم تكشف للوزارة
عن عدم توفر هذا البرنامج لديها ،وهذا يعلل صدور
التصريح .ولكن ح املا علمت الوزارة من الرابطة أن
هناك مدارس ال تقدّ م هذا البرنامج أمرت بعدم وجوب
دفعه على األهالي هناك .ومن اجلدير بالذكر أن هذا
البرنامج ال يصبح ساري املفعول إال بعد موافقة جلنة
أولياء األمور عليه ،باإلضافة ملوافقة كل ولي أمر
بشكل خطي ،وال يحق للمدرسة فرضه على طالبها.
أما اخلدمات االختيارية املختلفة فيجب على املدرسة
تفسيرها لألهل ،وعلى كل ولي أمر أن يختار إذا
كان ولده سيشارك فيها وبالتالي أن يدفعها أو ال.
كذلك األمر بالنسبة للسلة الثقافية والرحالت فهي
دفعات اختيارية ال يجب أن تتجاوز حدً ا أقصى

صورة زنكو

غرافية عن رسالة

إلحدى املدارس

حدّ دته الوزارة وتُدفع عند احلصول على اخلدمة.
وتستنكر الرابطة القطرية ما جاء على لسان
العديد من املدراء في مدارس أهلية مختلفة ،بأن
أوراق طلب الدفعات السنوية تلتزم ببنود تصاريح
اجلباية ،وأنهم يتبعون تعليمات الوزارة بحذافيرها،
مفصلة وبشكل
مع العلم أن القانون والتعليمات ّ
واضح باللغة العبرية وال يصعب فهمها!
وفي تعقيب ملدير مدرسة راهبات الناصرة األستاذ
جم ال أكد أن املنشور الذي عممته املدرسة
باسم ّ
هو قانوني ،ومت بالتنسيق مع اجلهات املعنية،
خاصة أن كل مدرسة تفرض الرسوم املطلوبة بحسب
احتياجاتها!!

Coca-Cola Always Classic
ً
گالسيگيٹ ورحلٹ عبر الزمن
تقدں لگں جوائز

اطلقت شركة كوكا كوال مؤخرا معرضCoca-Cola :
 . Always Classicوالذي يشمل عرضا ضخما من خالله
يستطيع الزوار عيش جتربة مثيرة والسفر عبر الزمن.
وتدعو الشركة خالل فعاليات املعرض املستهلكني املشاركة
والفوز بالعديد من اجلوائز القيمة من بينها :رحلة الى الواليات
املتحدة  ،ميني براد ،حقيبة كالسيكية ،منشفة بحر ،زوج كؤوس
زجاجية حقيبة ظهر وغيرها من اجلوائز الكالسيكية والقيمة
للمشاركة في الفعالية والفوز باجلوائز:
نشتري من منتجات كوكا-كوال ،كوكا كوال دايت وكوكا كوال
زيرو املشاركة في احلملة
ندخل الى املوقع ""http://www.alwaysclassic.co.il
http://www.alwaysclassic.co.il
ُندخل الصورة املوجودة على املُنتج الى املوقع عن طريق اختيار
الصورة املالئمة وإدخال الكود املالئم الظاهر على املنتج.
ندخل املجموعة الكالسيكية ونختار اجلائزة.
نتأكد انه لدينا عدد صور كافي مختلفة لتحقيق اجلائزة.
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بامكانكم فحص عدد الصور التي لديكم ومن اي نوع في
حسابكم الشخصي.
نختار الصور للتحقيق مقابل الربح وبحسب العدد والنوع
املفصل باجلائزة
طلب اجلائزة من الفئة  :1نتأكد من انه لدينا تأكيد الطلب
الظهاره في املعرض في التاريخ املختار
طلب اجلوائز من الفئة 2و :3ننتظر استالم مكاملة من مندوبينا،
ليتأكدوا ان لديك الصور املالئمة ومالئمة موعد االرسال
ُيذكر ان املعرض ُيقام في "بيت هفديراتسيا" في ميناء تل ابيب،
وحتاكي باحة املعرض شوارع ومحالت ومصانع ودور سينما
من القرن املاضي حتى يومنا هذا .كما ستكون هناك معارض لهواة
جمع قطع كالسيكية ُمختارة من جميع انحاء البالد باإلضافة
الى عروضات حية .ويدمج املعرض عناصر املولتيميديا
واملسرح ،وبامكان اجلمهور ان يكون فعاال خالل الفعالية.
الفعالية سارية املفعول وهو ساري املفعول حتى
. 2017/10/14

هونيچمان تفتتح موسم اخلريف
والشتاء بتشگيلٹ مميزة
افتتحت شبكة هونيجمان موسم خريف شتاء 2017/18
باطالق تشكيلة جديدة ومميزة.
وبالتزامن مع اطالق التشكيلة اجلديدة  ،اعلنت شبكة
هونيجمان عن حملة جديدة ،في اطارها تعرض %20
تخفيض على التشكيلة اجلديدة ،العضاء النادي
واملنضمني اجلدد .
كما وتعرض الشبكة تشكيلة من الفساتني بـ  9990شيكل،
وتشكيلة من بناطلني اجلينز بـ  16990شيكل.
اجلمعة  6تشرين األول 2017

عودٹ يتصل بالرئيس محمود عباس ورئيس
حرگٹ حماس اسماعيل هن ّي ٹ ً
مهنئ ا باملصاحلٹ
مل راسل «حيفا»
اتصل مساء يوم الثالثاء األخير ٫النائب أمين عودة
رئيس القائمة املشتركة بال رئيس الفلسطيني محمود
ع ّب اس ،وب رئيس املكتب السياسي حلركة حماس
اسماعيل هن ّي ة.
وقال النائب عودة بأن شعبنا الفلسطيني في اجلليل
واملثلث والنقب ومرج ابن عامر ينظر إلى ترتيبات
املصاحلة بتقدير وأمل كبيرين ،مؤكدً ا أن اجلهود كلها
يجب أن تتوحد من أجل إنهاء االحتالل ،ويجب تذليل
التناقضات الثانوية في مواجهة التناقض ال رئيسي.
وأكد ال رئيس الفلسطيني محمود عباس ،على
إصراره الدائم إلجناز املصاحلة واالتفاق على برنامج
حد أدنى متفق عليه يساهم في توحيد كل الشعب
الفلسطيني ضد االحتالل.
وقال ال رئيس الفلسطيني بأن اجلميع يجب أن يتحد
حتت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية مبا يستحق
من مكانة جماهيرية لكي تكون املساهمة موحدة
وفعالة ضد االحتالل .وقال السيد اسماعيل هن ّي ة بأنه
كثيرا ألنه تع ّب ر عن مشاعر الشعب
يقدر هذا احملادثة
ً
الفلسطيني في كل مكان ،ومؤكدً ا على اإلخالص
في الوحدة إلنهاء كلي واستراتيجي لهذا االنقسام،
وتوحيد اجلهود املشتركة نحو إنهاء االحتالل.

اختيار احملامي وليں شقير
رجل السنٹ في حيفا

مل راسل «حيفا»
أعلن في حيفا عن اختيار احملامي وليم شقير
املستشار القانوني في بلدية حيفا ،وزميلته
احملامية عنبال بن آريه كشخص ّيني مؤ ّثرتني جدً ا
لهذا العام في حيفا ،وذلك إثر مهارتهما املهنية
حيث استطاعا كسب قضية كبرى في احملاكم
وهي قضية مصنع األمونيا.
وقد واجه احملاميان في هذه القضية كبار رجال
القانون واملستشارين لشركة حيفا كيميكاليم.
واستطاعا إقناع احملاكم بوجهة النظر البلدية،
مما أدى باحملاكم على كافة مستوياتها أن تقضي
بإغالق مخزن ومصنع األمونيا في حيفا.
وقال احملامي شقير إنه فوجئ من قرار االختيار
هذا ،وإنه يقوم بواجبه املهني كما يليق ،ولذا
استطاع أن يوضح ويقنع احملاكم مبا يتعلق
مبصلحة اجلمهور وصحة املواطنني.

هل ستغلق نقابة الصحافيني
في حيفا والشمال أبوابها
مل راسل "حيفا"
بعث رئيس نقابة الصحافيني في حيفا والشمال
الدكتور غابي زوهر رسالة إلى كافة الصحافيني
األعضاء في النقابة ،ووصلت "حيفا" نسخة عنها،
ُي بلغ فيها عن عزمه إغالق نقابة الصحافيني في
حيفا والشمال ،والتي ت ّتخذ من حيفا مقرا لها وقد
تأسست قبل نحو خمسني عاما.
ّ
وقال الدكتور زوهر في رسالته إن كافة املساعي
إلنعاش النقابة قد فشلت ،رغم احملاوالت العديدة
التي بذلت من أجل جمع أكبر عدد من الصحافيني
وانتظامهم في النقابة .وأضاف أن عدم جتاوب
املسؤولني في البلدية لدعم النقابة ،باعتبارها جمعية
غير ربحية ،قد فشلت هي األخرى ،ولم تعد البلدية
ومؤسسات أخرى كثيرة تعقد م ؤمتراتها الصحافية
في مقر النقابة ،كما لم تعد هذه املؤسسات تبعث
أخبارها ونشاطاتها عن طريق النقابة إلى مجموعة
فع الني في الصحافة
الصحافيني الذين ال زالوا ّ
املكتوبة واملسموعة وامل رئية.
وأنحى الدكتور زوهر بالالئمة على وسائل اإلعالم
التي تتعامل مع الصحافة كمهنة ميكن أن يعمل
فيها من يشاء ،املهنيون منهم وغير املهنيني ،مما
ّ
يحط من قيمة العمل الصحافي ورسالته في
املجتمع .هذا عدا عن عدم انضمام صحافيني جدد
إلى النقابة وخروج الصحافيني القدامى للتقاعد،
وقال لم نعد نشهد إقباال على العمل الصحافي
املهني واملنظم ضمن نقابة تسعى حلماية حقوق
الصحافيني ومكانتهم املهنية.
وقد يتم إغالق أبواب النقابة في نهاية هذا العام ،بعد
االحتفال التكرميي ألربعة من كبار الصحافيني في
حيفا والشمال وهم الدكتورة حفيفا روغر ،يوئيل دار،
أوري شارون والكاتب واإلعالمي نايف خوري ،تقديرا
خلدماتهم وأعمالهم الصحافية وتأثيرها على املجتمع.
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مسرح السراج وجمعيٹ التطوير االجتماعي
يقيمان ً
عرضا احتفال ّي ـً ا ملسرحيٹ «خطر النت»

مل راسل «حيفا»
أقام مسرح السراج وجمعية التطوير االجتماعي هذا
األسبوع العرض االحتفالي ملسرحية "خطر النت" من
تأليف وإخراج الدكتور ناظم شريدي .استقطب هذا
العرض الذي جرى في مسرح امليدان في حيفا ،اهتمام
رجال التربية والتعليم من حيفا واملثلث واجلليل،
حيث شاهدوا صورة واقعية ملا يتعرض له الشباب
من مخاطر في الشبكات العنكبوتية ،وكيفية
معاجلة هذه القضية .وهي تأتي حتذيرا وتنبيها
وترشيدا ملسألة النت التي أصبحت جزءا ال يتجزأ
من االستهالك اليومي واحلياتي.
هم ام ،مديرة جمعية
وقالت احملامية جمانة اغبارية ّ -
التطوير االجتماعي ،حيث تساهم اجلمعية برعاية
املسرحية ،إن هذا العرض هو باكورة عمل مشترك
بني مسرح السراج وجمعية التطوير ،في تناول ظاهرة
اإلفراط في استخدام شبكات التواصل االجتماعي
والتنمر اإللكتروني املنتشرة.
وأضافت أن اجلمعية حرصت منذ تأسيسها قبل أكثر
عام ا على تطوير برامجها ومشاريعها التي
من ثالثني ً
تواكب فيها احتياجات املجتمع ،وخاصة مسألة التنمر
اإللكتروني ،وهذا مشروع توعوي تقوم به اجلمعية منذ
ثالث سنوات في مدارس حيفا العربية باالستشارة
املهنية من الدكتور عامر جرايسي وإيلي بدران.
ثم حتدّث األستاذ عبد الله خطيب مدير املعارف
العربية مشيدً ا بدور مسرح السراج الذي يديره
املنتج علي عباسي في إثارة مواضيع ذات أهمية
على الصعيد االجتماعي والتربوي .وقال إن هذا
من شأنه أن يزيد من الوعي في أوساط الطالب
واألهالي ،ألننا كثيرا ما نرى الذين يقعون ضحايا
نتيجة االستخدام السيء للشبكة العنكبوتية.
كما أن وسائل التواصل أصبحت تتطلب مناقشة
ضرورية حملاربة استخدامها بشكل غير صحيح.

ومضى يقول :ح ّب ذا لو تُعرض هذه املسرحية
في كل مدرسة وفي كل بلد من بلداتنا العربية.
وتروي أحدث املسرحية قصة طالب في املدرسة
يتعرض للعنف والتنكيل من بعض رفاقه في
الصف ،ثم يلجأ إلى احلاسوب ليستعني به
في اخلروج من هذا املأزق الذي يرافقه يوم ًي ا في
املدرسة .وتتدخل إدارة املدرسة مع ولي أمر الطالب
حلل هذه املشكلة تربو ًي ا ،وإعادة لحُ مة الصداقة
بني أبناء الصف الواحد إلى طبيعتها ،بعيدا عن
تدخل احلاسوب ،وشبكاته ومشكالته الفاضحة.
وبعد العرض الش ّي ق مت تكرمي طاقم املسرحية من
املمثلني :الياس جبران ،قمر بدر ،خليل قدورة ،عماد
ياسني .ومصمم املالبس والديكور توفيق سعيد،
املوسيقى معني شعيب ،مصمم اإلضاءة نزار خمرة،
هندسة الصوت واملؤثرات عامر همام .وكاتب ومخرج
هذه املسرحية الدكتور ناظم شريدي.
(تصوير :وائل عوض)

پيليفون مستمرة في تطوير التربيٹ الديچيتاليٹ في املجتمع العربي ،وهذه املرٹ في عرابٹ
تستمر شركة بيليفون باملشروع اجلماهيري الذي
أطلقته في السنة األخيرة في املجتمع العربي ،والذي
يهدف الى تقليص الفجوات الديجيتالية ،والتثقيف
للتم ّيز التكنولوجي ابتداء من جيل الطفولة املبكرة،
وهذه املرة تصل الى مدينة عرابة.
في اطار تعاون بيليفون مع املجتمع العربي من خالل
القسم التجاري في بيليفون ،بادرت شركة بيليفون
إلى انشاء شراكة مع بلدية عرابة ووزعت عددا من
احلواسيب اللوحية – التابليت ،في روضة املنارة،
روضة بستان الورود وروضة النرجس في القرية
بهدف مساعدة احلاضنات في الروضة على تطوير
التعليم للتكنولوجيا وتشجيع االطفال على استخدام
احلواسيب ،وذلك من منطلق ان توفير احلواسيب
والنشاطات الديجيتالية هي من األمور الضرورية
للنجاح في التعليم.
رجب عرو ،مدير الوسط العربي في القسم التجاري في
بيليفون قال " :املسؤولية املجتمعية هي جزء ال يتجزأ

من ريادة شركة بيليفون .كلي فخر وسعادة بأخذ
دور في هذا املشروع الهام ،والذي يهدف الى اتاحة
التكنولوجيا لألوالد واالستثمار في جيل املستقبل ،اشكر
رئيس البلدية السيد علي عاصلة ،ومركزة احلضانات
سمحة سعدي ورئيس جلنة العمال في البلدية محمد
داوود على التعاون الذي جاء لتسخير العمل التجاري
لبيليفون من اجل اجلمهور ،ومن أجل اجراء تغيير
ايجابي في حياة االوالد في املجتمع العربي ،وتخويلهم
خوض جتربة تعليم مثيرة وتسهيل الوصول الى
االخبار واالبتكار".
علي عاصلة ،رئيس بلدية عرابة قال ":اريد ان اشكر
شركة بيليفون على املبادرة املباركة ملنح حواسيب
لوحية لرياض االطفال وتشجيع التميز التكنولوجي
منذ جيل مبكر"" .شركة بيليفون جنحت اليوم في
الدمج بني اجلانب التجاري واجلانب االجتماعي وآمل ان
تستمر مثل هذه الشراكة ايضا في املستقبل".

حملٹ نهايٹ الصيف في سونول
مع انتهاء فصل الصيف وحلول
فصل اخلريف ،اطلقت شركة سونول
حملة خاصة على منتجات التخييم
واحلدائق.
في اطار احلمالت االحتفالية
تدعوكم الشركة للدخول الى
حوانيت الراحة والتمتع من
8

عشرات املنتجات بأسعار مميزة.
من بني املنتجات  :حصيرة  3*3بـ
 99.90شيكل ،كيس نوم بـ  6990شيكل،
فرشة تخييم بـ  9990شيكل واثاث
للحديقة بـ  129شيكل .احلملة سارية
املفعول حتى  31.10.2017او حتى
نفاد املخزون
اجلمعة  6تشرين األول 2017

االفتتاح الرسمي ملعرض عمان الدولي
للكتاب بحضور وزير الثقافٹ األردني
وجناح خاص ملكتبة ودار النشر كل شيء

افتتاحي وانتخاب جلنٹ أولياء أمور
املتن ّب ي ..لقاء
ّ

مل راسل «حيفا»

مل راسل «حيفا»

افتتح في عمان املعرض الدولي للكتاب الذي يقام للسنة السابعة
عشر على التوالي مبشاركة حوالي  350دار للنشر ،بشكل مباشر
أو بالتوكيل من الدول التالية :األردن ،اإلمارات العربية املتحدة،
إيطاليا ،بريطانيا ،الصني ،الهند ،اململكة العربية السعودية،
العراق ،الكويت ،تركيا ،تونس ،سوريا ،فلسطني ،كندا ،اجلزائر،
املغرب ،لبنان ،مصر.
وزادت مساحة املعرض عما يعادل  1200متر مربع عن املساحة
مربع ا ،بعد تقليص املساحات
مترا ً
املمكنة والتي بلغت ً 3250
املطلوبة من قبل املشاركني املقبولني.
وتشارك مكتبة ودار النشر "كل شيء" لصاحبها األستاذ صالح
عباسي في هذا املعرض ،بجناح خاص يتضمن عشرات العناوين
واملؤلفات ،التي أصدرتها مكتبة كل شيء وخاصة لألدباء
الفلسطينيني احملليني.
مترا صحاف ًي ا بهذه املناسبة،
ؤ
م
عقد
األردني
وكان وزير الثقافة
ً
حضره كبار املسؤولني في الوزارة وفي أمانة عمان الكبرى ،واحتاد
الناشرين األردنيني ،وامللحق الثقافي في سفارة دولة االمارات العربية
املتحدة ،إذ أن دولة االمارات العربية ضيف الشرف على املعرض
لهذا العام ،خاصة أنها تشهد نهضة ثقافية واسعة ،وبرامج متنوعة
تخدم الثقافة العربية عامة ،وتعكس مدى اهتمام الدولة بالتنمية
غني يقود إلى تفاعل
الثقافية ،وتشارك دولة اإلمارات ببرنامج ّ
حضاري وثقافي مم ّيز بني األردن ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
كما حضر مدراء املعارض العربية ،وأعضاء مجلس إدارة احتاد
الناشرين العرب ورؤساء االحتادات والنقابات واجلمعيات .ومن أبرز
النشاطات املصاحبة للمعرض ،مائدة مستديرة يشارك فيها مدراء
املعارض وأعضاء مجلس إدارة احتاد الناشرين العرب حتت عنوان:
َدور املعارض العربية في الثقافة.

املت ّن بي بلورت منتصف األسبوع املنصرم ،ثالوثها املقدّ س الذي يقف
على رأسه الطالب املرتكز على دعم مر ّب ي ص ّفه ومواكبه ذويه .أتى هذا
حتضيري أقامته املتن ّب ي ،دعت إليه
افتتاحي
التبلور في أعقاب لقاء
ّ
ّ
تضم ن اللقاء تداولاً مهن ًّي ا لقضايا الصفوف
وقد
طلاّ ب املدرسة وذويهم.
ّ
ً
وعرضا لفلسفة املدرسة التربو ّي ة وأهدافها للسنة احلالية،
املختلفة
باإلضافة لعرض ّ
خطة وبرنامج مراحل امتحانات البجروت املختلفة،
ّ
الصف الثاني عشر.
التي يجب على الطلاّ ب اجتيازها ح ّت ى نهاية
الفردي ّ
لكل طالب وطالبة ،وذلك انطال ًقا
املتن ّب ي تؤمن كذلك بالنهج
ّ
ّ
ً
من أنّ ّ
كل طالب في املدرسة ُي شكل عاملا مختل ًفا ومم ّيزًا بحدّ ذاته،
مت تخصيص اجلزء األخير من اللقاء لعرض أداء وسلوك ّ
لذلك ّ
كل طالب
بحضور أهله ،واقتراح آل ّي ات ميكن تب ّن يها لتحسني األداء أو احملافظة
عليه .األمر الذي سينعكس كذلك إيجا ًب ا على الطالب من ش ّت ى
النواحي واالجتاهات كاالجتماع ّي ة ،التحصيل ّي ة والنفس ّي ة.
تتويج ا
ملدرسة،
وفتح باب الترشيح الختيار جلنة أولياء أمور لطلاّ ب ا
ً
لنهج املتن ّب ي التي تُؤمن بجعل األهل شركاء املسيرة ،ال ب املستهلكني
األمهات الالتي
ملتفرجني فقط .كما حرصت املتن ّب ي على لقاء بعض ّ
ا ّ
جزءا منها:
ع ّب رن عن
ّ
رأيهن ب املدرسة ،نستعرض فيما يلي ً
الس ّي دة رمي عودة :أنا خ ّريجة املتن ّب ي ساب ًقا ،حتديدً ا عام  1986وها
ّ
الصف التاسع املتم ّيز ،وأصبو
أنا أعود إليها ُأ ًّم ا لطالب التحق مبسار
ّ
للصف ال العكس .إنّ فكرة تطوير شخص ّي ة
ألنّ يكون ابني هو املالئم
يتطور
كثيرا ،إذ ال يكفي أن
الطالب فكرة رائعة ،وفي احلقيقة جذبتني
ّ
ً
الطالب تعليم ًّي ا بل علينا أال نغفل عن تطوير شخص ّي ته كأن يقف

طالب راهبات الناصرٹ في "ألفا أوميغا"
ومستشفى العائلٹ املقدسٹ

ملراسل "حيفا"
قام طالب الثاني عشر املتخصصون بفرع االلكترونيكا واحلاسوب
في مدرسة راهبات الناصرة يوم األربعاء  ،4.10.2017بجولة في
شركة "ألفا أوميغا" الواقعة في مدينة الناصرة حيث استقبلتهم
مديرة الشركة املهندسة رمي يونس ولفيف من املهندسني العرب.
وخالل الزيارة تعرف الطالب على آخر املستجدات في عالم الهايتك
عامة ومجال الهندسة الطبية بشكل خاص ،حيث دأب املهندسون
على حتفيز الطالب وحثهم على التعليم األكادميي وإمكانيات
االنخراط في مجاالت العمل العاملي من خالل التواجد احمللي في
شركات محلية وعاملية.
بعدها قام الطالب بزياره فريدة من نوعها ملستشفى العائلة املقدسة،
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دون خجل أمام اجلمهور .وأضافت أعتقد أنّ املتن ّب ي ستو ّف ر البني هذه
الفرصة .وعن سبب رغبتها بأن تكون في جلنة أولياء األمور فقد قالت
ّ
بصف
جزءا من منظومة اتّخاذ القرار فيما يتع ّل ق
إنها ترغب بأن تكون ً
ُ
ابنها وسائر صفوف املدرسة وملواكبة املدرسة كذلك عن ق رب.
الس ّي دة زينب سم ّي ة :االحتواء هي الكلمة التي ميكنها أن تُع ّب ر عن
املتن ّب ي ،إذ أ ّنني وأل ّول م ّرة أشعر بأ ّنها هي اإلطار احلقيقي الحتضان
ابني ومراعاة ّ
كل ظروفه وحاج ّي اته املختلفة ،وبذلك يكون هو ضمن ح ّيزه
اخلاص واملناسب .ما مي ّيز املتن ّب ي كذلك هو املنظومة اإلدار ّي ة-التربو ّي ة-
ّ
التدريس ّي ة باإلضافة لبرامجها التربو ّي ة املختلفة ،وتقسيم الصفوف
ملجموعات أثناء احلصص ،لتحسني أداء الطلاّ ب ومتابعة سلوك ّي اتهم.
"أن تطرق مر ّب ي ٌة ّ
صف ابني باب بيتي" كانت تلك مفاجأة عظيمة،
أود اإلشارة إلى
عكست الفلسفة التربو ّي ة للمدرسة .وفي هذا الصدد ّ
أ ّنني أقرأ وأتابع املقاالت األكادمي ّي ة املختلفة ،وشدّتني االستراتيجيات
امل ّت بعة في مدارس فنلندا ،التي تق ّل ص الوظائف البيت ّي ة مبفهومها
ملدرسي لألمور التعليم ّي ة
وتخصص الدوام ا
التقليدي املتداول م ثلاً ،
ّ
ّ
ُ
ّ
لت بأنني أشع ُر بالتشابه بني النظام هنا
والتربو ّي ة .أنا ال أبالغ إن ق ُ
والنظام في فنلندا ،وهذا ما يضاعف سعادتي ب املدرسة ونهجها.
الس ّي دة نسرين شنبور :انتقلت ابنتي للمدرسة منتصف العام املاضي،
وجدت لها في املتن ّب ي
وخالل فترة قصيرة صارت أكثر انطال ًقا وحيو ّي ة.
ُ
التربوي املناسب الذي ُي عزّز قدراتها ،إمكان ّي اتها ومن
ملدرسي -
اإلطار ا
ّ
ّ
ً
مانحة إ ّي اها األمل والطاقة اإليجاب ّي ة .املدرسة هنا هي
ثقتها بنفسها
ملكم ل لعملنا في البيت ،وأنا أشعر بأنّ ابنتي جتدُ في املتن ّب ي مكا ًنا
ا ّ
آمنًا ُي شعرها بالراحة واالنتماء.

حيث استقبلهم دكتور القلب عدي فرنسيس ومختصون في أمراض
الكلى ،وقد دخل الطالب إلى األقسام املختلفة ،وعاينوا أحدث
التجهيزات العلمية في املستشفى وطرق العالج احلديثة.
تأتي هذه الزيارة من خالل البرنامج التعليمي لطالب فرع
االلكترونيكا املتخصصني بالهندسة الطبية في الصف الثاني عشر
مع املعلمني إيهاب صبرا وقسطنطني عيساوي.
وفي حديث مع مدير املدرسة املربي باسم ج َّمال ،أشاد باجلهود
املبذولة من أجل توفير وحتقيق أفضل الظروف للطالب ،كتجهيز
مختبرات اإللكترونيكا في مطلع هذا العام مبعدات حديثة وحواسيب
حتاكي احلاضر واملستقبل القريب ،ودعم البرامج التي ترقى بجميع
طالب راهبات الناصرة إلى أعلى املستويات.
اجلمعة  6تشرين األول 2017
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حمالت مدهشة يف

רימון ,אפרסמון ,אגסים

תפוח אדמה לבן,
גזר ארוז

כרוב לבן  ,עגבניה

1

1

ק״ג

690

₪

1

ק״ג

4

90

בטטה,
קישואים

₪

ק״ג

2

90
מוגבל ל 3-ק״ג

1

ק״ג

6

90

₪

₪

لحوم وخضار طازجة كل يوم
כבש
בלדי
אחורי
טרי

פרגיות עוף טרי

כבד
עגל
טרי

1

3

ק״ג

30

6490

₪

בשר עגל טרי

ק״ג
₪

חזה אסאדו טרי

1

49

₪

₪

סוכר 1ק"ג

ב

10

6

90

₪
₪

המבורגר
קבב נטו אדום
 500גרם

2

ב

₪

₪

4

2490

₪

استهالك الكحول بكميات
كبرية يشكل خطر عىل الحياة
ويرض يف الصحة

10

₪

790

3

₪

10

19

₪

90

₪

אפונה ,אפונה
וגזר ,שעועית
חתוכה ,תירס

1090

₪

الحمالت محدودة ألعضاء النادي فقط

990

9

₪

חלב תנובה
 1ליטר
הומוגני
מוגבל ל2-

מוגבל ל4-

ב

יוגורט
תנובה
 1.5ליטר

90

סנפרוסט
ירקות

פסטה
ספגטי אסם  500גרם

3

6

10

₪

מוגבל ל2-

מוגבל ל2-

3

50

₪

ב

מוגבל ל1-

ב

5

ק״ג

מוגבל ל2-
מימושים

מיונז תלמה
 500גרם

שימורי פריזה  -פריחן

₪

75

₪

קוטג׳ תנובה

לבנת אלכרמל
 500גרם

מוגבל ל1-

₪

ק״ג

120

₪

ק״ג

עוף שלם טרי

בשר בקר טחון

₪

10

ק״ג

30

2

שמן קנולה
בריאות
עץ הזית
 1ליטר

3

₪

ב

10

90

90

טונה פסיפיקו  95גרם3/

שמן
עץ הזית
כתית מעולה
 750מ״ל

₪

100

אורז פרסי
סוגת
 1ק״ג

ק״ג

100

₪

נס קפה
ג׳יקובס
 300גרם

מוגבל ל2-

5

4

5

₪

ק״ג

7

מוגבל ל2-

פסטה
ברילה
 400גרם
ללא גלוטן
 2סוגים
ב

100

10

90

₪

ק״ג

שמן
חמניות
 900מ״ל
100%

קטשופ
היינז
910
גרם

4

990

ק״ג

120

90

4

כנפיים עוף טרי

4

פילה
אמנון
דלידג נטו

3

ק״ג

חזה עוף טרי

חזה הודו

2

₪

10

ב
₪

ال ازدواجيه يف الحمالت
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مفتوح

ألسبوع

م يف ا

 7أيا

יין קלאסיק
ברקן
קברנה
סובניון

יין ברקן
ריזרב +יין
 P.Cיקבי
כרמל

3

יין הר חרמון
לבן/אדום יין
הר יקב תבור

ב

99

₪

גרייגוס
 700מ״ל

בלק לייבל
 1ליטר עם
פורר

מוגבל ל2-

100

₪

קרטון סטלה
 330 /24מ״ל

100

₪

יין סלקטד
 750מ״ל

99

19

99

90

₪

₪

פינלדייה
 700מ״ל

וויסקי
בושמילס
 1ליטר

מוגבל ל2-

מוגבל ל2-

₪

₪

₪

89

90

59

מוגבל ל2-

מוגבל ל2-

₪

₪

8990

שישיית RC
 1.5ליטר
5+1

100

49

קוקה קולה פחיות
 330מ״ל* 24כשר

₪

110

מוגבל ל2-

3

1090

מגוון עוגיות שקד
 600גרם

10

₪

3

ב

12

₪

מגוון
סלטי
מיקי 400
גרם

זוג קליה
וניש ספריי
להסרת
כתמים
 750מ״ל

1990

₪

2

ב

1190

₪

9

5

₪

₪

קנה דיטול  750מ״ל
קבל מרסס  500מ״ל

₪

5

ב

11

₪

מגוון טבלאות
וירגינה שוקולד
מריר

5

ב

1090

9
מגוון
דוריטוס
עלית
 55גרם

מתנה

34

2

ב

90

90

690

₪

ב

16

90

₪

ערמונים
קלויים
אלטאי

₪

פחית בירה
אוקראינית
צ'רניגובסקה

מגוון חטיפי אסם ,במבה ,דובונים,
ביסלי ,אפרופו ,פופקו

פיירי
 1.35ליטר

29

90

שישיית
מים 1.5
ליטר

₪

ב

1790

₪

קרטון קורונה
 330 /24מ״ל

ג׳מפ 1.5
ליטר

89

₪

שישיית
היינקין,
טמפו

90

5990

₪

מוגבל ל2-

מוגבל ל2-

קרטון  XLיבאן
רשמי  24יח׳

מוגבל ל2-

₪

רד לייבל
 1ליטר
עם פורר

₪

ג'יימסון  1ליטר
יבואן רשמי

קוניאק
קמפוס
 700מ״ל

₪

129

90

9

90

גריי גוס
 1ליטר

מוגבל ל2-

129

90

4

ב

5

ב

תירוש ענבים
של סגל
 1ליטר

₪

₪

צ׳יפס  2.5ק״ג
פסקוביץ

1990

حيفا شارع الخوري ( 2מגדל הנביאים) 04-8666512

חומוס
מסעדות
 700גרם

6

90
₪

حيفا في ناعورة الز ّمان
()8
بيوت وناس
حارات
ٌ
ٌ
روضة غنامي مصورة وباحثة – حيفا

صور من شرفٹ بيت الفنان ميخائيل توما
حياته وذگرياته من شارع عباس 45
الفنان ميخائيل توما

بورتريه شخصي ،قلم رصاص على ورق1976 ،

ميخائيل يتوسط والديه في قبرص عام  1963من ألبوم :ميخائيل توما

"إنني أسير في مسقط رأسي ،مدينة حيفا .تغ ّي ر "املشهد البشري"
في املدينة ،وأدرك أن قسمات وجه أبي وأسارير أبناء جيله على وشك
االختفاء ،تلك الوجوه التي جبلتها الريح واألمطار والشمس ،ذلك
النوع من الناس الذي مت ّي ز بحراثة احلقول وصعود اجلبال.اآلن يحوي
بقصص أخرى ".تأمالت،
املكان أخالط ًا من الوجوه اجلديدة ،ويزخر ّ
(ميخائيل توما).
في سلسلة كتاباتي عن شارع عباس،أصف بشغف تلك التفاصيل
اليومية التي من خاللهاأقترب من البيوت ،ومن حياة سكانها وأكشف
عن سراديب داخلية .وفي هذا املقال ارتأيت استحضار شخصية عاشت
البصري ميخائيل توما من مواليد عام
احلي ،وهو الفنان
ّ
سنوات في ّ
 ،1956جنل د.إميل توما وفنانة السراميك حايا غربير توما .وقد عاش
ميخائيل مع عائلته في شارع عباس  45حتى مغادرة البالد في عام
 ،1987ليقيم في مدينة اليبزيغ -أملانيا .وهناك درس الفنون البصر ّي ة
ً
حاضرا لعدة سنوات في
في معهد الفنون ،وبعد إنهاء دراسته عمل ُم
املعهد نفسه وتفرغ الحق ًا للعمل اإلبداعي في حقل الرسم والكتابة.

تعرفت على ميخائيل قبل عدة أعوام ،اعتقدت أن اختيار
عندما
ُ
ً
عربي
ألب
ا
ابن
لكونه
واليهود،
العرب
عند
متداول
كاسم
جاء
اسمه
ّ
ٍ
وألم يهودية .بعدها أعلمني أنه يحمل اسم شقيق جدّه جبرائيل وهو
ً
عضوا لسنوات عديدة في بلدية حيفا في فترة
ميخائيل الذي كان
عم ه األكبر حنا.نشأ وترعرع ميخائيل في
االنتداب .فإسم اجلد ُمنح البن ّ
رحاب ثالث حضارات ،هي العربية واليهودية والروسية .تعلم الكثير
عن حياة تاريخ عائلته من جدّته ألبيه ماري التي عادت من لبنان في
عام ()1965عن طريق قانون ّلم الشمل ،بعد أن رحلت مع الذين رحلوا
عام (.)1948
عندما بدأ ميخائيل يروي لي ذكرياته من البيت والشارع اختار أن
يرويها من خالل رسوماته التي رسمها في بداية السبعينات ،من وحي
البيت ّ
وسكانه ،وهم اجلدّة ماري واألب إميل واألم حايا .وعدّة رسومات
تُظهر مشاهد من ُش رفة البيت .سألته":هل كانت للشرفة مكانة خاصة
ً
"نعم،خاصة في أيام الصيف.أتذ ّك ر شرب
في حياة العائلة؟"أجابني:
والدي وجدتي فيها .وكنا
القهوة وتناول البطيخ البارد بعد الظهر مع
ّ
جنلس على ُ
الش رفة مع ًا ألقارب واألصدقاء ،وأحيان ًا مع الصحافيني
ّ
الذين أتوا إلجراء مقابالت مع والدي.ومبا أن الشرفة تطل على البحر
كنا نشاهد البواخر الكبيرة التي كانت تدخل إلى امليناء ،ونشاهد كيف
كانت تغادر امليناء .وفي يوم صاف كنا نشاهد جبال لبنان.
وخالل حديثنا أخرج ميخائيل من رزمة رسوماته الورقية من احلجم
الصغير رسمة تظهر امرأة من اخللف ،جالسة على كرسي هزاز،وحذاؤها
البص ر .حدّثني ميخائيل
ساقط من قدميها ،وهي تتأمل املنظر على مد ّ
كيف بدأ يرسم في سن الرابعة عشر قائ ًال" :في البداية كنت أرسم من
خيالي ،ومع الوقت بدأت أرسم أيض ًا مناظر واقعية ،استوحيت قسما
منها من أجواء البيت .مث ًال رسمت جدّتي ،ورسمت أبي وهو يكتب
وراء مكتبه ،ورسمت زوايا البيت" .وأشار إلى الرسمة التي أخرجها
مستطردًا" :هذه الرسمة حتمل عنوان "جدّتي"رسمتها بقلم جرافيت وقلم
رصاص في عام  ،1972وجدّتي ماري كانت تسكن معنا .في الصباح
كنا جنتمع ونتناول الفطور مع ًا .وبعد الطعام كنا نغادر البيت ،فوالدي
كان يذهب إلى عمله في مجلة "اجلديد" أو"االحتاد" ووالدتي إلى حانوت
الكتب"ستيماتسكي" الذي كانت مديرته ،والذي كان يقع في شارع
االستقالل (شارع امللوك سابق ًا).وأما أنا فكنت أذهب إلى املدرسة .وتبقى
جدّتي في البيت تعدّ طعام الغداء.وجدّتي امرأة هادئة وهي من نوع
الناس الذين يصغون لآلخرين باهتمام كبير.وعندما لم تكن مشغولة
بأعمال البيت أو قراءة اجلريدة أو نسج وغزل الصوف ،كانت جتلس
في الشرفة وتتأمل املدينة بصمت .وكان جلوس جدّتي وتأملها يلفت
انتباهي ،وهذه الرسمة رسمتها من الذاكرة.
وأكملنا تصفح الرسومات وانتبهت إلى رسمة يظهر فيها رجل جالس
كرسي من القش ،وإلى جانبه امرأة واقفة وظهرها لنا ،وكالهما
على
ّ
يراقبان طائرة الهليكوبتر في السماء.
حدثني ميخائيل عن الرسمة قائ ًال" :هذه واحدة من ثالث رسمات بقلم

امرأة في ضوء القمر ،تقنيات مختلطة لوحة خشبية2000 ،
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الرصاص،بعد مضي سنوات عديدة من مشاهدتي هذا املنظر .وقد كانت
احلرب األهلية في لبنان في أوجها ،وكانوا يأتون من جنوب لبنان
ب املصابني في طائرات هليكوبتر إلى مستشفى"رمبام".كنت أرتبك
وأنزعج عندما أشاهد هذا املشهد من الشرفة .وتساءلت في نفسي،
كيف ميكن هنا في حيفا ،حيث يسود الهدوء والسكينة ،وفي مكان
ليس بعيدا عني ،ثمة أناس يعانون من احلرب والدمار! وعندي ذكرى
خاصة مع والدي في ُ
الش رفة ،فوالدي كان أحيان ًا يجلس ويتأ ّم ل املنظر
جلست إلى جانبه وسألته عن األوضاع
من ُش رفة البيت .وذات يوم
ُ
السياسية احملبطة التي سادت وقتئذ البالد ،وأجابني بصوته الهادئ
حتليله لألوضاع السياسية ،وأما أنا فكنت أكثر إحلاح ًا وقلت له:
"األمور سيئة وال أرى ضوء االنفراج" .فنظر إلى األفق وقال" :يا إبني
الزم نشوف األمور في أبعادها التاريخية" .أذكر إلى اليوم تلك النظرة،
ورمبا شعرت بحزن ولكن أدركت أيضا حكمة والدي".
وثمة لوحة شباك ،وعلى يد الشباك ع ّلقت وردة منحنية .اللوحة
مرسومة على ورق كرتون بألوان زيتية .ألوانها زاهية،من ناحية تُع ّب ر
عن أمل وقوة ،ومن ناحية أخرى تع ّب رعن حزن .سألته عن معنى اللوحة
أجابني":إن للشباك في حياتي معنى خاص ،فمن ُ
الش باك أطل إلى
احلياة ،وفي املدرسة كنت أحب اجللوس في املقعد األخير وأتأمل حركات
الغيوم ،وتقافز العصافير واألشجار.وأما لوحة ُ
الش باك التي نراها
رسمتها سنة  1973وهي شباك غرفتي في البيت في عباس 45وتع ّب ر

تأمالت ليلية ،تقنيات مختلطة ،لوحة خشبية2000 ،
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عارية على خلفية حمراء ،ألوان زيتية على قماش1999 ،

عن شعوري وقتئذ باحلزن واألمل وعنوانها "الشباك األخضر،ألم وأمل".
وسألته عن لوحاته من السنوات األخيرة ،إذ للمرأة حضور بارز ،أجابني:
"إن املرأة في فني متثل احلياة ،وهي متنح العالم االستمرارية بوالدات
جديدة ،واملرأة ترمز إلى قوة الطبيعة مثل نور الشمس ،صالبة اجلبل
وثبات الشجر وجذوره".
حدثني ميخائيل عن صراع الهويات في حياته ،وعن قصة السجادة
التي عادت من بيروت إلى حيفا وعن أحداث أخرى:
"روت لي جدتي عن بيت العائلة القائم في شارع األنبياء "هنفئيم ،"3
والذي كانت بنايته واحدة من عدة بنايات أقيمت على نفس الطراز،
بناها اإلخوة جبرائيل وميخائيل توما .والساحة التي تربط بني البنايات
كانت تسمى (ساحة توما) .وتعتبر هذه البنايات من أهم ما تبقى من
ملعماري في حيفا .في نكبة عام( )1948اضطر األهل
التراث العربي ا
ّ
ً
إلى ترك البيت والرحيل قسرا إلى لبنان ،حينها لم يكن لديهم الوقت
الكافي ألخذ أغراضهم معهم ،لكن في اللحظة األخيرة استطاعت جدّتي
ماري أخذ بعض السجاجيد الفارسية.وعندما عادت إلى حيفا أحضرت
سج ادتني ألبنائها ،واحدة ما زالت موجودة في بيتي في حيفا".
معها ّ
كما حدّثته جدته عن احلياة في املنفى ،وكيف تخلى جدّه بحسرة وألم
عن مفتاح الدار ،بعد أن قضى عليه املرض وفقد األمل بالعودة.ومن هذه
الظروف رمبا نفهم تأ ّم الت اجلدّة الشاردة في أبعاد الفضاء..
وقبل عدة أعوام قام ميخائيل بتكرمي جدّه جبرائيل بطريقة خاصة ،وهي
عمل كوالج فني يجمع صورة اجلدّ وأفراد العائلة في حيفا والشتات.
أما عن جدّ ه اليهودي "بوريس" وجدّته"دفورا"،حدثني كيف كانت العائلة
جتتمع في املناسبات واألعياد التي شملت أيضا اخلالة رينا وعائلتها،
وكيف كان جدّ ه يقرأ في عيد الفصح أسطورة خروج اليهود من مصر..
وقد توطدت صلة ميخائيل مع جدّ ه "بوريس" بعد أن بدأ جدّ ه بنحت
التماثيل من اخلشب .ويحتفظ ميخائيل بعدّة متاثيل في بيته.عرض
قسما منها في معرض ّ
نظ مه في مدينة اليبزيغ في أملانيا تكرمي ًا
جلدّ ه ،وشمل املعرض أعمال سراميك أل ّم ه حايا ولوحات له .وأطلق على
املعرض اسم "ثالثة أجيال" .ثم حدّثني عن حبه للغة اإليديش التي كان
اجلدّ واجلدّ ة يتحدثان بها أحيانا ،والتي تشعره بحنني إلى املاضي حني

"جدّتي" ،قلم جرافيت1972 ،
الشباك األخضر،ألم وأمل ،ألوان زيتية على كرتون1973،

  بعد الظهر على الشرفة في عباس ،قلم جرافيت1997 ،

يسمعها اليوم من عابري السبيل.
وعن احلضارة الروسية قال ":كان لهذه احلضارة تأثير عميق على
حياتي وثقافتي ،فمث ًال أول الكتب التي قرأتها كانت قصص "ألنطون
تشيخوف" وروايات "إليفان تورجينيف" و"ليوتولستوي" وآخرين .ففي
والدي إلى موسكو ،وامتدت إقامتنا هُناك ثالثة
عام 1965سافرت مع
ّ
أعوام ،حيث عمل والدي على إنهاء رسالة الدكتوراه في التاريخ".
واحلياة في موسكو أ ّث رت بشكل ملموس على نهج حياة ومنط تفكير
ترس خ وعيه الثقافي ،واندمج باحلضارة
ميخائيل.فخالل تلك السنوات ّ
الروسية واألوروبية بشكل كبير.تعلم في مدارسها الداخلية ،وعاشر
املجتمع الروسي بشكل قوي ،مما أضعف وقتئذ من لغتيه العبرية
والعربية.وعاد إلى البالد عام ( )1968فواجهته صعوبة اللغة
والتعبير بواسطتها ،فاجته ليع ّب ر عن نفسه بطريق الرسم.

حيفا في الليل ،نظرة من الشرفة إلى امليناء ،ألوان زيتية على ورق1980 ،

نظرة من شباك الصف ،رسم ديجيتالي2001 ،
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رقصة احلياة ،أقالم ملونة ،على ورق2007 ،

عاش ميخائيل الصراع اليهودي العربي ،مما ترك أثره عليه حتى اليوم.
ففي املدرسة اليهودية التي تعلم فيها حتى الصف الثاني كولد تع ّرض
للضرب والشتم وقالوا له "عربي ننت" ،وعندما َد ّرس موضوع الفنون في
وجهت له أحيانا تساؤالت عن سبب لهجته ولكنته ،وأما
القرى العربية ّ
ً
في روسيا فتع ّرض في املدرسة مرارا ملضايقات عنصرية من األوالد.
يقول ميخائيل“ :اللغة مهمة جدا في تكوين هوية اإلنسان ،ووجودي
في موسكو أ ّث رعلى وعيي وثقافتي من ناحية وعلى الرابطة بيني وبني
املكان من ناحية أخرى”.
وفي أملانيا ،بدأ يعيش في ثنائ ّي ة صراع جديد ،ما بني الغربة االختيارية
واحلنني إلى الوطن .والصراع الداخلي لم ينته وال يزال يرافقه حتى اليوم.
صحيح أنه يعيش ويبدع في أملانيا ،لكن جذوره تشدّه بني حني وآخر
الستنشاق هواء الوطن.
وأخيرا عند درجات البيت عادت به عجلة الزمان إلى الوراء ،وكأنه أبو
السبعيني ،الذي كان يجلس عند شباك داره ،وينظر
جميل الرجل
ّ
نحو البحر والناس واألطفال الذين يلهون في احلارة ،ويحلم أبو جميل
أن ينطلق إلى العالم ،فعبء احلياة في البالد أتعبه .وفي أحد األيام
قرر أن يركب سفينة راسية في امليناء ويترك وراءه املدينة البحرية
حيفا ..ويبدأ مشواراً جديداً في حياته .وشخصية أبو جميل هي قصة
وهم ّي ة ع ّب ر عنها ميخائيل في قصة كتبها ورمبا كان هو بطل هذه
الشخصية.
E- rawdagniam@gmail.com
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الدين :انفتاح و مح ّبٹ

خلق املؤمنني (احللں)

األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى (رئيس رع ّية امللك ّي ني الكاثوليك ،حيفا)

الشيخ رشاد أبو الهيجاء
(إمام مسجد اجلرينة ومأذون حيفا الشرعي)

كثيرا على هذا اخللق ألنه مفتاح األخالق
أركز
ً
جميعا ،ويظهر ذلك من معناه أال وهو :احتمال
األذى ،وكظم الغيظ ،والعفو عن املسيء ،وملك
النفس عند الغضب .وأعلى مراتب احللم حني
قادرا على االنتقام أو الرد على
يكون اإلنسان ً
املسيء ب املثل أو أكثر ،ولكنه يعمل لولوج اجلنة
عمال بتوجيه الرسول ،كما أخبرنا الصحابي
أبو الدرداء قال :قال رجل لرسول الله د ّلني على
عمل يدخلني اجلنة .قال الرسول (ال تغضب
ولك اجلنة) وبينّ الرسول في املقابل أن عدم احللم
وعدم الصبر على الناس من دواعي غضب
الله ،ذلك ما رواه الطبراني من قول رسول الله
للسائل الذي سأله يا رسول الله :ما يبعدني
عن غضب الله؟ قال( :ال تغضب) يفهم من
ذلك أن الغضب قد يغضب الرب ،واحللم سبب
لرحمته ،وهو عنوان للرجولة والبطولة ،ال كما
يعتقد بعض الشباب .قال رسول الله (ليس
الشديد بالصرعة ،إمنا الشديد الذي ميلك نفسه
عند الغضب) .وصدق الشاعر حني قال:

يقابلني السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون
له مجيبا
يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده اإلح راق
طيبا
أحب مكارم األخالق جهدي وأكره أن أعيب وأن
ّ
أعابا
وأصفح عن سباب الناس حلما وش ّر الناس
من يهوى السبابا
ّ
ومن هاب الرجال ته ّيبوه ومن ح ق ر الرجال
فلن يهابا

وكان من وصف أم املؤمنني عائشة لرسول الله إذ
قالت (ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده ،وال
امرأة وال خادما إال أن يجاهد في سبيل الله.
وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إال
أن ينتهك شيئا من محارم الله تعالى فينتقم
لله تعالى) .وكان من أقوال عمر بن اخلطاب (ما
جت ّرع عبد جرعة من لنب أو عسل خير من جرعة
غيظ) .وقال (من اتّقى الله لم يشف غيظه،
ومن خاف الله لم يفعل ما يشاء ،ولوال يوم
القيامة لكان غير ما ترون) .فاملؤمن احلليم هو
الذي يدفع إساءة الناس إليه باحلسنى لينشر
احلب والرحمة بينهم .قال تعالى (ادفع بالتي
هي أحسن ،فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه
ولي حميم * وما يلقاها إال الذين صبروا وما
يلقاها إال ذو حظ عظيم) .قال أنس بن مالك
في تفسير هذه اآلية :هو الرجل يشتمه أخوه
فيقول( :إن كنت كاذبا غفر الله لك ،وإن كنت
صادقا فغفر الله لي) .وقد كان من أهم أسس
التعامل عند أصحاب النبي هو احللم ،ع ّب ر عن
ذلك علي كرم الله وجهه حني قال :ليس اخلير

أن يكثر مالك وولدك ،ولكن اخلير أن يكثر
علمك ،ويعظم حلمك .وأن ال تباهي الناس
بعبادة الله ،وإذا أحسنت حمدت الله تعالى،
وإذا أسأت استغفرت الله تعالى) .بل اعتبر
احلسن احلل َم زينة للعلم ،فال خير في علم ال
ُ
يوصل صاحبه إلى احللم .قال (اطلبوا العلم
وز ّي نوه بالوقار واحللم) .وهذا احلال ال يتغ ّي ر عند
املؤمنني وإن تغ ّي ر حال الناس كاملعدن الثمني
ال يتغير ثمنه بتغير حال الطقس .وتثبيتا
لهذا املعنى في النفوس قال أبو الدرداء (أدركت
الناس ورقا ال شوك فيه ،فأصبحوا ً
شوكا ال
ورق فيه ،إن عرفتهم نقدوك ،وإن تركتهم لم
يتركوك .قالوا :كيف نصنع؟ قال :تقرضهم
من عرضك ليوم فقرك) .فهو يصف حال الناس
الذي يتجدد في كل زمان ومكان ،فقد تسمع
من كبار السن أن الناس كانوا في خير فيما
حتول حالهم وساء .ولكن الوصية
مضى ،واليوم ّ
منه واضحة يقول فيها :رغم إساءتهم لك دعهم
على حالهم ،حتى ولو وقعوا في عرضك ،إمنا
يقرضونك حسناتهم ليوم القيامة حني تكون
أحوج الناس إلى مثل هذه احلسنات .ومما أفرح
احلسن البصري أن قيل له فالن يطعن فيك
ويقول كذا ..وكذا ..وكذا ،فذهب واشترى له
طب ًقا من احللوى ،فقال له :ل َم هذه احللوى .قال
يا أخي :بلغني أنك أهديتني حسناتك فأردت
أن أكافئك فأهديك طبق احللوى .وباحللم يسود
املرء قومه ويعرف قدره بني الناس .سأل معاوية
عرابة بن أوس ،وكان سيد قومه (مب سدت
قومك يا عرابة؟ فقال :يا أمير املؤمنني ،كنت
أحلم عن جاهلهم ،وأعطي سائلهم ،وأسعى في
حوائجهم ،فمن فعل فعلي فهو مثلي ،ومن
جاوزني فهو خير مني ،ومن قصر عني فأنا
خير منه) .والذي يرحم العباد ال بد أن يرحمه
الله يوم القيامة ،هذا ما أكده الرسول (وإمنا
يرحم الله من عباده الرحماء) .وقال أهل اجلنة
ثالثة( :ذو سلطان مقسط موفق ،ورجل رحيم
رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ،وعفيف
متعفف ذو عيال) .وهذه الرحمة واجبة جتاه
جميع ا ،من بشر وحيوان ،وأهم البشر
اخللق
ً
الذين يقدّ مون في الرحمة هم األهل .قال تعالى
(واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب
ارحمهما كما ربياني صغيرا) .أما الرحمة
باحليوان عدم إيذائه ،قال ابن عمر :لعن رسول
الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا) ،أي هدف
يرمى ،وقد م ّر بحمار وسم في وجهه فقال (لعن
بغي دخلت اجلنة
الله من وسمه) .وأخبرنا أن ّ
لسقيها كلبا ،وامرأة دخلت النار في قطة لم
تطعمها.

إنّ ّ
كل األديان تسعى في طريق التق ُّرب إلى
بأشكال مختلفة ،بحيث يقول الصوفي
الله ،ولو
ٍ
ُ
جنم الدين الكبرى (ت1221 .م)" :الطرق إلى
الله بعدد أنفاس اخلالئق ال احلصر"؛ فعلى املرء
متتالية
يات
أن ينظر إلى األديان باعتبارها جت ّل ٍ
ٍ
احلب
للحقيقة اإلله ّية ،باإلضافة إلى فكرة
ّ
نفسها ،وما ميكن أن ترتقي به لتصل إلى احلقيقة
احلب هو الذي جعل الله
املرجتاة .وحني نؤمن بأنّ ّ
يرسل أنبياءه ليع ِّلم الناس طرائق الوصول إليه،
سبيل لبلوغ مرضاته أكثر من أن
ندرك أنّ ما من ٍ
ُيخ ِلص الناس في ُو ِّدهم لشركائهم في اإلنسان ّية،
التعصب ،الذي يقود إ ّما
فيتجنّبون بذلك غوائل
ُّ
إلى الكراهية واحلروب ،أو إلى أوهام الشعور
بالتفوق واألفضلية ،وهذا ما ال يتّفق مع هدف
ُّ
التعارف بني الشعوب والقبائل املختلفة ،الذي
أشار اليه القرآن الكرمي ،فليس أح ٌد أفضل من
أحد إلاّ بالتقوى ،والتقوى في جوهرها خلقٌ
ٍ
وادعاءاتهم
مي ال ينسجم مع جت ُّهم
ِّ
املتشددين ِّ
كر ٌ
بالتم ُّيز.
لذا ،فإ ّنه ينبغي علينا بالتالي أن نعمل جاهدين
جديد بعقل ّي ٍة
إنسان
كلل ،لبناء
ٍ
ٍ
ملل أو ٍ
دون ٍ
جديدة مبن ّي ٍة على
وثقافة
جديدة
جديدة وذهن ّي ٍة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
قبول اآلخر باختالفه َ
وغير ّيته ،إذ إ ّنه ُيع ِّبر عن
حضور الله عز وجل في هذا الكون؛ علينا أن
ُندخل في عقول أبنائنا هذا التعايش املشترك
األخوة اإلنسان ّية ،وعلى الكنيسة أن
وهذه
ّ
ٌ
مشترك مع اإلسالم ،وعلى
تُع ِّلم أبناءها ما هو
ٌ
املسجد أن ُيع ِّلم أبناءه ما هو ً
مشترك مع
أيضا
املسيح ّيةُ ،مبعدين عنهم مفهوم التعبئة الدين ّية
الذي ستكون نتائجه كارث ّي ًة على اجلميع،
مسيحيني ومسلمني.
ِّ
األهم للمسيح ّية العرب ّية هي وجودها
امليزة
إنّ
ّ
شراكة إنسان ّي ٍة ووطن ّي ٍة واجتماع ّي ٍة وحضار ّي ٍة
في
ٍ
وبخاص ٍة أنّ العرب
املسلمني،
العرب
مع
ة
ي
وثقاف
ٍّ
ّ
ِّ
املسيحيني يتك َّلمون بلغة القرآن الكرمي ،كتاب
املسلمني املجيد .من هنا تبرز أهمية اَّ
اللهوت
املسيحي -
العربي إزاء احلوار
املسيحي
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي ،وإزاء قضايا املسلمني والعرب .وقد
ّ

net

كان اَّ
اللهوت ُّيون العرب الس ّباقني في إظهار
واملسيحيني
النقاط املشتركة التي جتمع املسلمني
ِّ
على صعيد اإلميان بالله الواحد واخلالص والعمل
املشترك في سبيل إعمار األرض وخير اإلنسان.
فال نريد من املسلم أن يتس ّلح ل ُيدافع عن نفسه
املسيحي أن يتس َّلح
خو ًفا من اآلخر ،وال نريد من
ّ
خو ًفا من اآلخر ،نريد أن نتس َّلح بالسالح األقوى
واألجنع ،احمل ّبة" :أ ُّيها األح ّباء ،ل ُي ِح َّب ُ
بعضنا
بعضا فإنّ احمل ّبة من اللهُّ ،
ً
فكل َمن ُي ِح ّب هو
مولو ٌد من الله ويعرف الله" ( 1يوحنّا .)7 :4
نؤسس احلوار،
ًإذا ،فعلى وحدة املصدر
اإللهي ِّ
ّ
نؤسس احلوار ،وعلى أنّ
وعلى أنّ الله مح ّبة ِّ
مح ّبة الله فينا تتج ّلى في مح ّبتنا لآلخرين
نؤسس احلوار وحضارة احمل ّبة ،ونشهد لهذا احلوار
ِّ
تضامن
بالعدل واقتسام خيرات األرض في
ٍ
وإنسان .فاجلائع
إنسان
اجتماعي ،ال يمُ ّيز بني
ٍ
ٍ
ٍّ
واملريض واملهاجر واملسكني ،واملقهور والفقير
والبائس أيقونة الله وأخوة املسيح وال دين
ُحاسب في آخر الزمان
لوجعهم على األرض .وسن َ
على احمل ّبة حتّى ألعدائنا .فلنُحاور إله السماء
انطال ًقا من ُأ ُخ َّوتنا على األرض ،لنكون ح ًّقا
ٌ
تاريخ جدي ٌد وليس
أبناء الله ،فيقوم على أيدينا
نهاية التاريخ في صراع احلضارات واألديان ،بل
في حوار احلضارات والثقافات والناس واألديان.
ّ
فنطل
مدعوون إليها
هذه هي املغامرة التي نحن
ُّ
ورجاء على املستقبل الكئيب
وفرح
بها
ٍ
ٍ
بجرأة ٍ
والتعصب ،والذي راح يرتسم
بالترويع
املضروب
ُّ
على فجر أ َّيامنا اآلتية.
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شرفة على الزمن الرمادي

عندما يگون الگذب رمز الرجولٹ يا من زار النسيان..
تعال وتخيل الگاهن سمعان نصار ..وجمال عبد الناصر!
في املجتمع يتفشى العنف
فتحي فوراني
اإلعالمي أحمد حازم

في السنوات القليلة األخيرة كثرت
حاالت اإلجرام والعنف بشكل كبير
ً
وكثيرا ما نسمع
في املجتمع العربي.
عن هذا املوضوع من مسؤولني وقادة
في هذا املجتمع من ساسة ووجهاء
وناشطني ،وحتى من منظمات إنسانية
واحتادات وجمعيات ،لكن كل ذلك لم
يفد بأي شيء .وال يزال هذا املوضوع
حديث الشارع العربي ،وأعتقد أنه
سيبقى موروثا لألجيال العربية املتعاقبة.
املخرج املصري الوطني املعروف علي بدر
خان ،الزوج الثالث للفنانة الراحلة سعاد حسني ،قال لي خالل لقاء جمعني
به في منزله في شارع الهرم في القاهرة ،وكان احلديث يدور عن الفساد
والعنف في املجتمع املصري" :لو سألنا كل عائلة في مصر عن سلوكيات
أفرادها ،فسيقولون بدون شك إنها مثال يحتذى به ،ولكن ما دام األمر كذلك
فمن أين يأتي االنحدار االجتماعي والعنف والفساد في هذا املجتمع؟"
ونحن أيض ًا لو قمنا بطرح نفس السؤال في مجتمعنا العربي ،لوجدنا أيض ًا
نفس اجلواب ،وهنا تكمن املشكلة .واملشكلة هي في التربية من األساس أي
بناء على هذا األساس،
التربية البيتية .فالطفل الذي يكبر مع العنف يتصرف ً
إن كان ذلك في املدرسة أو في اجلامعة وحتى في املمارسات احلياتية العملية.
لقد تع ّرفت على عادات وتقاليد شعوب كثيرة في هذا العالم بحكم عملي
الصحفي ،حتى وصلت إلى أدغال أفريقيا وعشت أيام ًا مع قبائل فيها،
ولم أر هناك ما رأيته في مجتمعنا العربي .صحيح أن املدنية والعلمانية
لم تأخذ طريقها إلى هناك بعد ،لكن الطيبة واملصداقية ال زالت موجودة
في هذه املجتمعات .أنا لم أر ولم أسمع عن أي مجتمع يرفع شعار الكذب
عند الرجال ،مبعنى أن الكذب رجولة سوى في املجتمع العربي .فهناك مثل
شعبي مشهور ومعروف عند العرب يقول " :الكذب ملح الرجال وعيب
عاللي بصدق" .نعم لقد أصبح الكذب في مجتمعنا رمزا للرجولة العربية.
ذات يوم دعاني صديق لتناول طعام الغداء في بيته للحديث حول موضوع
ً
عائدا من املدرسة،
اجتماعي معينّ  .وبينما نحن أثناء النقاش دخل ابنه
وعلى وجهه عالمات توحي بحدوث مشكلة معه .فسأله األب عن ذلك
فأجهش االبن في البكاء قائ ًال" :ضربني األستاذ علي" .وبدون أي سؤال
عن السبب سارع األب إلى القول بعصبية كبيرة" :ما تزعل يا حبيبي
أنا بعرف كيف أربيه ..وكيف ميد إيدو عليك هالكلب" .لم أصدق ما
سمعته ،خصوص ًا أن األب نفسه ناشط في جمعية إنسانية .فنصحت األب
بالتريث ،وأن يعرف أو ًال السبب ،ثم يتصرف ،رغم علمي التام بأن املعلم
مخول ،بل وممنوع عليه ضرب التلميذ مهما كانت الظروف .وقد
غير
ّ
تبينّ لي فيما بعد أن االبن استخدم العنف مع زميل له في الصف ،وأن
األب نفسه يستخدم العنف مع أفراد عائلته .فإذا كان األب كذلك ،فإن
االبن سيسير على نفس النهج .ولذلك فإن السلوكيات في البيت تلعب
ً
دورا هام ًا في املجتمع .فإذا كانت العائلة متارس حياة طبيعية خالية من
العنف والفساد ويتصرف أفرادها بصدق ،فال شك في أن مستقبل العائلة
سيكون سليما ،وإذا كانت املمارسة غير ذلك فتلك مصيبة اجتماعية.
وما دام الشيء بالشيء يذكر فال بد لي من سرد حكاية عشتها في مدرسة
ابتدائية .فقد دعاني مدير املدرسة إلى "شرب فنجان قهوة" صباح ًا في
مكتبه .وعندما قرع اجلرس رأيت تصرف ًا من املدير ،ويا لهول ما رأيت ،حمل
املدير عص ًا بطول متر تقريب ًا ،كان يطلق عليها هو نفسه وباعتزاز "عصا
التربية" ،مت بدأ يالحق التالميذ هنا وهناك لالصطفاف بنظام ،ويقول لهم
بصوت عال" :يالله يا أوالد الكلب يالله بسرعة" .وعندما انتهى من مهمته
التربوية ،وجلسنا نشرب القهوة ،قلت له مبزاح" :هل هذه تربية يا أستاذ"
فأجابني" :أوالد كلب ما بيجو وما بفهمو إال هيك بالضرب" .فأي مربي
مخول ومؤ ّمن على مستقبل أطفال؟ وأي تربية هذه التي يعيشها الطفل
هذا ّ
في مدرسة يستخدم مديرها العنف عالنية صباح كل يوم مدرسي؟ فإذا كان
التلميذ منذ مطلع حياته يعيش في جو عنف ،فكيف سيتصرف مستقب ًال.
نحن في مجتمعنا العربي بشكل عام وأنا ال أعمم هنا ،ال منارس أساليب
تربية بل أساليب تخويف وترهيب ،ثم نسأل فيما بعد ملاذا يتفشى العنف
في مجتمعنا .فما دام العنف متجذرا في البيئة التي نعيش فيها ،ال
ميكن لهذا العنف أن يزول ،وبالعكس من ذلك سينتشر أكثر فأكثر.
واملشكلة أن املسؤولني يتحدثون دائم ًا عن تفشي العنف ،لكنهم ال
يطرحون حلو ًال ملعاجلة هذا التفشي ،رغم أني غير متفائل أبدا في إمكانية
إيجاد حل للعنف في مجتمعنا العربي الذي يعتبر الكذب رمز الرجولة.
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هاشم ذياب
من زار بالديَ ..فلْ َيعي..
محطة الغد.
نحتفل بالصحوة ..واحلنني إلى
فلسطني.
ُنغني للفرح ..بني مسارات
الغياب.
يتع ّتق املستعمرون..
في حلن احلب ..األمل..
ُي َب ّذر األنباء..
بالعودة ..إلى ..ب ّيارات الزمان
إلى ..اخليال
**
احلنني ..واالنبهار هنا..
في احلقل.
ألوانه ..كالشعب..
كاحلرية على الطريق.
الشعراء..
يحصدونه قصيدة..
وآهات ..في سهرة احلناء.
يحنّ الشباب ..إلى م ّوال شهواني
يتركني وحيدا
أعرض على الزائر لبالدي..
أن يزور بالدي
**
صرتُ أجالس ..قصص األغراب..
عن أبناء املوسرين
على حساب العرب ..بال تهذيب.
صفحة الوف ّيات امتألت..
باملريب..
واألبناء الشرع ّيون ..للغدر..
بال حساب ..لسان حال
املخدوعني..
ذوي الياقات احلساسة..
في الوطن األم
أو الوطن في غزة
**
ال خراب بعد اخلراب
يستوعب هدما ..أو تدميرا.
ال حساب ..ال عتب..
على البائعني للضمير..
والصخرة.
ّ
أصدقاء العروش..
و(النوفوريش)
حاشية السفير
ّ
(ومرطلي ما بني ساقي الغريب)
**
أين البراق ..من هذه العتمة
أين البراق من الهزمية
أين البراق ..ومن أرسله

• وانتشرت النار في
الهشيم النص راوي
الزمان1970-9-28 :
املكان :مدينة البشارة
وفي مثل هذا اليوم حدث
ما حدث!
***
املدرسة الثانوية البلدية في
احلارة الشرقية من مدينة
البشارة ..قلعة ثقافية
خ ّرجت أجي الاً تل َو أجيال،
وفدوا إليها من أقصى الشمال إلى أقصى
اجلنوب في وطن اآلباء واألجداد!
يقع اخلبر وقوع الصاعقة ..فتنتشر النار
في الهشيم! متتد نيران تسونامية إلى
الصفوف ،فينهض الطالب منذهلني وغير
مصدقني ..يتركون مقاعدهم على َع جل
ويخرجون إلى فضاء مجنون ،فال يعرفون
ماذا يفعلون وإلى أين ي ّت جهون! يخرجون
نهرا
من الصفوف ويتدافعون ويتد ّفقون ً
حائرا ،وال يصدّقون اخلبر! يص ّبون
بشر ًّي ا
ً
في ساحة املدرسة ،فيتبعهم املعلمون
واملر ّبون واملوظفون.
البح ارة وقباطنتهم بحر بشري تتالطمه
ّ
األمواج املضطربة .الهلع يتسرب ويتخندق
في أعماق النخاع! واألعصاب تتق ّل ى على
سطوح من الصفيح الساخن!
• طوى اجلزيرة حتى جاءني نبأ
ال أحد يصدّق ..مستحيل ..إنه من سابع
املستحيالت!
حي
خالد
أبو
أحمر!
خط
األسمر..
العمالق
ّ
ال ميوت!
أبو خالد ،خالد أبدً ا وال يجرؤ املوت على
االقتراب من حدوده!
لقد وقع علينا اخلبر وقوع الصاعقة..
نحن ال نصدق ،قد يكون إشاعة ،وقد
يكون دعابة سوداء خرجت من معطف
بعض احملترفني في فبركة اإلشاعات .وقد
وكابوس ا .أما أن يكون اخلبر
لم ا
ً
يكون ُح ً
حقيقة فذلك لعمري معجزة عص ّي ة على
التصديق!
ال صوت يعلو على صوت املعجزة!
وأصابنا ما أصاب املتنبي عند رحيل خولة
أخت سيف الدولة احلمداني:
طوى اجلزيرة حتى جاءني نبأ فزعت فيه
بآمالي إلى الكذب
• يزحف البحر البشري نحو كنيسة
البشارة
وبشكل عفوي ينهض البحر ويبدأ بالزحف،
ويشقّ طريقه ليبتلع الشارع ال رئيسي على
ميمم ا وجهه شطر عني العذراء.
مهله،
ً
وعلى ضفاف الشارع اليتيم ،يغلق العباد
وينضم ون
حوانيتهم ومحالتهم التجارية،
ّ
إلى هدير البحر وأمواجه املتالطمة .ومع
كل خطوة ،يزداد البحر اتساعً ا ليصبح
ً
محيطا بال شواطئ!
ويصب العباد في ساحة رحبة جتلس
ّ
عليها ت ّلة مرتفعة أمام كنيسة البشارة
للروم األرثوذكس.

ويخ ّيم احلزن العميق على
احمليط البشري .الوجوه
واجمة ،والعيون "عيون"
جارية ،وبعضها يتدفق
دموعً ا حمراء ح ّرى .في
الصدور براكني تتململ،
غصة
وفي احللوق ألف
ّ
وغصة.
ّ
على التلة الصغيرة احملاذية
ملدرسة "أبو جميل" ،وعلى
مقربة من مقهى جرجورة،
يعتلي الكاهن الوطني "أبونا" سمعان
ً
شامخا ،وخاط ًب ا في احمليط البشري
نصار
مترامي األطراف .احمليط بكامل جهوزيته
قل ًب ا وعقلاً ووجدا ًنا ..وآذا ًنا ُم صغية..
لسماع خطبة الكاهن النصراوي.
• صوت بالل احلبشي ..من حنجرة
الكاهن الوطني
وينطلق صوت بالل احلبشي ..مؤذن الرسول
العربي (ص) ،من حنجرة الكاهن الوطني..
األب سمعان نصار :الله أكبر ..الله أكبر..
الله أكبر!
َ
وثالث و ُرباع :الله أكبر ..الله
يعيدها مثنى
أكبر ..الله أكبر!
تتدفق الدماء الساخنة في عروق البحر،
ّ
ويقف شعر البدن .وتتفتح الشرفات
ّ
لتطل على مشهد لم تشهد املدينة له
مثي لاً ! يقف الرجل على رأس التلة ،ويروح
يلقي خطبة وطنية ته ّز املشاعر وتكهرب
الوجدان .يعدّد فيها مآثر العمالق األسمر،
ويصور آثار الصاعقة التي زعزعت نفوس
العباد ،وزلزلت املشاعر ،وأشرفت على
الطعنة النجالء التي غرسها سيف الغياب
املفاجئ واملستحيل في اخلاصرة العربية!
إنها معجزة!
• وتسقط أسطورة النرجس على
ساحة الشهادة
نحن في زمن املعجزات! وال يلبث السؤال
الساذج أن يفرض نفسه على خشبة املسرح!
"هل يغيب العمالقة"؟ وسرعان ما ينهض
املستحيل من عالم الالمعقول ..وينتصب
واق ًفا يتحدى قوانني الغياب! مستحيل!
تسقط أسطورة النرجس على ساحة
ً
شامخا ،وميتلئ
الشهادة ،وينهض املعنى
حضورا مهي ًب ا يحتضن الدنيا
الغياب
ً
العربية .فالعمالق األسمر باق في وجداننا
تاريخ إباء وكبرياء ،نورثه لألجيال الصاعدة
إلى املستقبل األجمل.
إنها صفحة زاهرة عاطرة تعبق بالشذا
الفواح ..موسومة مباء الذهب ..ووسام معلق
ّ
على صدر التاريخ البشري!
سقى الله أيامك أيها العمالق األسمر!
الدنيا بعدك يا حبيبنا ..ما عادت دنيا!
***
من كتاب ("جداريات نص راوية"-
شرفات على الزمن اجلميل) الذي
صدر مؤخ ًرا عن مكتبة "كل شيء"
لصاحبها األستاذ صالح عباسي).

(حيفا/طمرة)
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بعد الطوفان

مل راسل «حيفا»
يقام في بيت الكرمة معرض حتت عنوان "بعد
الطوفان" ويشمل أعما ًال ف ّن ّي ة خل ّريجات أقسام
الفنون وال ّت صوير في مدارس فنون قائمة في حيفا
ومنطقة ّ
الش مال ،وهن :شني بن إلياهو ،أورطال
زاخ-طموزرتي ،مروة طربيه ،يارا محاجنة ،نداء
عسل ّي ة  ،والء شحادة وسما قعدان ،سبع خ ّريجات
من أقسام دراسات الفنون في جامعة حيفا ،ك ّل ّي ة
ڤيتسو األكادمي ّي ة ،معهد الفنون -ك ّل ّي ة أورانيم،
تلخيصا
ومعهد الفنون -تل حاي .وهذه األعمال هي
ً
لنشاط صيف  .2017وتقول أمينة املعرض يعيل
ِ
ميس ر إن هذا املعرض يأتي إلبراز النّشاط الف ّن ّي
في شمال البالد ،وطموح چاليري الفنون في بيت
دارا للفنون املعاصرة احمل ّل ّي ة
الكرمة ألن يكون ً
واملنطق ّي ة .تقدّ م الفنّانات املشاركات في املعرض
ً
باقة من الصور ،احلاالت واألغراض ،التي يع ّب رن
من خاللها عن واقع احلياة الفرد ّي ة واجلماع ّي ة الذي
يعملن في نطاقه.
َ
وتضيف ميسر أن عنوان املعرض ،بعد الطوفان،
يشير إلى وضع مر ّوع في أعقاب كارثة طبيع ّي ة.
وبالفعل ،فإنّ جميع األعمال تتط ّرق ،بصورة
مباشرة أو غير مباشرة ،إلى أزمة أو صدمة،
حيث تظهر بقايا أزمات شخص ّي ة ،سياس ّي ة أو
ّ
تشكل فيها التجربة
بيئ ّي ة ،وبالطريقة التي
اخلاصة ّ
واحدة من الفنّانات .وهذه
بكل
الشخص ّي ة
ٍ
ّ
األعمال عبارة عن جتربة نسائ ّي ة مرتبطة بأسئلة
اجلسد ،احليو ّي ة واالستمرار ّي ة .كما تنفرد في هذه
الطبيعة مساحات واسعة ومفتوحة كما تركز
على عالم احل َيوان .وتتسم هذه األعمال بالدمج
اخللاّ ق واملثير للقلق في بعض األحيان للموا ّد،
ويتناولن
ال ّتقاليد واملساحات املختلفة واملتناقضة.
َ
ال ّت و ّت ر القائم بني ّ
العضوي
الط بيعة وال ّثقافة ،بني
ّ
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مؤسسٹ املنارٹ في الناصرٹ تگ ّرں األديب والشاعر حنا أبو حنا

احلي واملَ يت ،بني واقع قائم وجتربة
ّ
ناعي ،بني ّ
والص ّ
ٌ
بعض من األعمال متتزج فيها موا ّد
ُم تخ َّي لة.
تبدو ال صلة لها ببعضها ،سع ًي ا إلى خلق حقل
الس ياقات واملعاني .ونقطة االنطالق في
جديد من ّ
تعبيرا عن شيء
دائم ا
ذلك هي أنّ ا ّ
ملادة تكون ً
ً
ما أوسع وأعمق  -تقاليد ،إحساس أو معتقد –
وال ّت ركيبات الهجينة التي تقدّ مها األعمال الفن ّي ة
تخلق ح ّيزًا غير ُم ش َّف ر من املعاني .كما أنّ إنشاء
مثل هذا احل ّيز هو ً
أيضا موضوع أعمال ال ينشأ
التهجني فيها بالضرورة من دمج موا ّد مختلفة،
وإنمّ ا كنتيجة لتداخل غير ممكن بني األزمنة،
األمكنة وال ّتقاليد .وتك ّرس الفنّانات اإلمكانات
الكامنة في العمل الف ّن ّي من أجل خلق واقع
ومكان منفردين .واقع ال ميتثل إلى
مؤ َّقت ذي زمان
ٍ
وميلن إلى الدّ مج بني
القائمة.
ة
ي
االجتماع
النُّظم
َ
ّ
الس اكن
احلاضر والغابر ،بني
سمي ،وبني ّ
اليومي وال ّر ّ
ّ
والصاخب ،مما يتيح للناظر ال ّتفكير بال ّت عبير بعد
ّ
ّ
الط وفان ،ليس فقط فيما يتع ّل ق بوضع ما بعد
حدث ُم ر ّوع ،لكن ً
أيضا كأمر ُم حتمل .من عمق
ٍ
اجلرح واأللم تولد حياة جديدة :الفضاءات املتخ ّي لة
مبعان غير
ُشحن ٍ
تتحول إلى حقيقة ،واألشياء ت َ
ّ
العيني لهذا
الفني
ّشاط
ن
ال
خالل
فمن
عة.
متو ّق
ّ
ّ
الزّمان واملكان ،حتديدً ا ،يكبر ال ّتفاؤل بشأن قدرة
املواد ،املعتقدات واألشخاص على ال ّتغ ّي ر.

ملراسل «حيفا»
أقامت مؤسسة املنارة لذوي
اإلعاقات في الناصرة ح فلاً
تكرمي ًي ا لألديب والشاعر حنا أبو
حنا ،وذلك في نطاق احتفال خاص
مبناسبة صدور مجموعة قصصية
بعنوان "بني الغمام" .وقال احملامي
عباس عباس مؤسس ومدير عام
املنارة :إن املجموعة القصصية
«بني الغمام» هي باكورة ورشة
الكتابة اإلبداعية اخلاصة بجمعية
املنارة ،والتي أقيمت بعنوان «أنا
أكتب قصتي» ،والتي ّ
بش رت بوالدة ثماني زهرات
من اإلبداع والتألق .ويحتوي هذا اإلصدار املميز على
قصص لثمانية أشخاص حتدّ وا اإلعاقة وجنحوا في أن
ٍ
يتركوا بصمة مد ّوية في دفاتر الذكريات .وأضاف:
اسم ا مم ّيزًا بعنوان
اخترنا أن نطلق على هذا اإلصدار ً
«بني الغمام» ،إميانا منّا بأن حياة اإلنسان ترتطم
بالعديد من التحديات التي تتمثل بالغمام ،ونحن
كأفراد علينا أن نشقّ طريقنا بينها لنفتح طاقة من
األمل تقودنا إلى غد أكثر إشرا ًقا.
وتخلل األمسية إشهار املجموعة القصصية ،وقصائد
توجت
مغنّاة بصوت الفنانة هويدة منر زعاترة .كما ّ
األمسية بتكرمي الشاعر واألديب املعروف "حنا أبو
حنا" ،والذي قال في هذه األمسية :ثالثة من املشاهير
ذوي اإلعاقة البصرية وهم بشار بن برد أبو العالء
املعري وطه حسني ،استطاعوا أن يفرضوا أعمالهم
العظيمة ،ويبرزوا على الصعيد الثقافي والشعري
رغم ما واجهوا من صعوبات وعقبات .ولذا يجب أن
يقتدي بهم كل ذي إعاقة حتى ينهض عاليا ويعتمد

على نفسه قدر املستطاع .وقرأ
الشاعر قصيدة كتبها عن الطفل
منذ كان في السجن قبل أكثر
من خمسني عاما القت استحسان
اجلمهور الذي صفق للشاعر طويال.
واملنارة هي أ ّول جمع ّي ة عرب ّي ة قطر ّي ة
أس ستها عام  2005جماعة من
ّ
الفع الني لرفع مكانتهم
ذوي اإلعاقة ّ
العربي ،وتعزيز دمجهم
في املجتمع
ّ
متساو ،وحتقيق حقوقهم
بشكل
ٍ
على كا ّفة األصعدة :التوعوية،
ملجتمعي والدّفاع عن
التمكني ا
ّ

احلقوق.
وتندرج هذه األمسية ضمن نشاطات مكتبة املنارة
الع املية ،التي تُعدّ أ ّول مكتبة عرب ّي ة متت مالءمتها
للمكفوفني ولذوي اإلعاقة في القراءة في العالم
متخصصة في إصدار الكتب املال َءمة
العربي ،وهي
ّ
ّ
الص وت ّي ة وال ّرقم ّي ة وبطريقة برايل ،وتوفيرها من خالل
ّ
موقعها على اإلنترنت "،"www.arabcast.org
ملجاني على األندرويد وأبل
وتطبيق الهواتف الذك ّي ة ا
ّ
حتت اسم "مكتبة املنارة.
وتك ّللت جناحات مكتبة املنارة الع املية مبنحها في
الثالث من أيار املاضي ،جائزة سمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم دبي للغة العربية ،في محور
الثقافة والفكر ومجتمع املعرفة ،وذلك عن فئة أفضل
مبادرة لتعزيز ثقافة القراءة وصنع مجتمع املعرفة.
ومت في هذه األمسية عرض قصة جناح مكتبة
املنارة الع املية في األمم املتحدة في نيويورك ،ضمن
نشاطات املؤمتر العاشر للدول األطراف لالتفاقية
الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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جديد! ألعاب
پوكيمون وهلو كيتي
اآلن مع وجبات
األوالد في ماكدونالدز
توزع شبكة مطاعم ماكدونالدز
سلسلة ألعاب جديدة مع كل وجبة
هابي ميل :العاب پوكيمون وهلو
كيتي
تتضمن املجموعة  8ألعاب
لشخصيات پوكيمون و 8كؤوس شاي لهلو كيتي
اجمعوا اآلن العاب پوكيمون وهلو كيتي
مع كل وجبة هابي ميل
بإمكانكم مشاهدة جميع األلعاب في موقع االنترنت باللغة العربية

"http://www.mcdonalds.co.il/ar" www.mcdonalds.co.il/ar

األلعاب متواجدة في جميع فروع ماكدونالدز حتى نفاد املخزون.

فحصا في املرة األخيرة؟
متى أجريت
ً

كالليت لواء الشمال تدعوك للمجيء والقيام
بالفحص اإلشعاعي للثدي – فحص ينقذ حياة
في املاضي كانت إم رأة واحدة من بني 9
نساء .اليوم هنالك إرتفاع في املخاطر
املت راكمة لدى مرضى سرطان الثدي .وفقا ً
لسجل السرطان الوطني في إس رائيل،
كل عام يتم تشخيص أكثر من 4500
إم رأة بسرطان الثدي .سرطان الثدي
هو أكثر شيوعا ً بني النساء في عمر
اخلمسني عاما ً وما فوق ،وما يقارب ال
 75%من النساء مت تشخيصهن ،بينما
ما يقارب ال –  21%من اللواتي مت
تشخيصهن حتت عمر اخلمسني عاماً.
أشارت الدكتورة أوبليا أبو نصره،
مديرة مركز صحة امل رأة في عيادة أبراج
الناصرة -كالليت :أنه "كلما إكتشفنا املرض في مرحلة مبكرة أكثر ،تزيد
لدينا فرص الشفاء منه أكثر".
الفحص اإلشعاعي للثدي هو فحص إشعاعي سريع ،هدفه الكشف عن
األورام اخلبيثة في مرحلة مبكرة ،والكشف إن كان هناك أي تغييرات خبيثة
في مرحلة مبكرة في الثدي ،مثل وجود كتل صغيرة ليست واضحة .من
خالل الفحص ميكن الكشف عن ورم في مرحلة مبكرة جدا ،قبل أن ُيشعر
بها خالل الفحص اليدوي .هذا االكتشاف مهم إلحتماالت الشفاء .الفحص
بسيط ويستغرق بضع دقائق.
في حديثنا مع الدكتورة أبو نصره " :بحسب توصيات املجلس الوطني
لعلم األورام ،يجب على النساء ما فوق عمر اخلمسني عاماً ،إجراء فحص
إشعاعي للثدي مره واحدة خالل سنتني .وعلى النساء املعرضات خلطر
اإلصابة بسبب إصابة أحد أف راد العائلة باملرض ،إجراء الفحصوات إبتدا ًء
من عمر األربعني عاماً.
كما وأضافت الدكتورة إف رات هارلب ،املديرة الطبية في كالليت لواء الشمال:
"في السنوات األخيرة هناك إرتفاع في عدد النساء اللواتي مت تشخيصهن
مبراحل متقدمة .نحن ندعو النساء للمجيء إلجراء الفحوصات .هذا الفحص
هام وميكنه املساعدة على احلفاظ على حياة صحية".

هل عرفتم؟!

خبراء أبوت يؤكدون ان لعيون طفلك
قدرة على التنمية املستقبلية .من البحث
األول من نوعه يؤكد افضال عنصر اللوتني
لوتني ،مكون تغذية هام ،ميكن
قياسه من خالل مراقبة عيون
أطفالنا وهو معروف كعالقة
لصحة عيون لوتني رونيت دوييف،
املديرة العلمية في ابوت ،منتجة
سيميالك ،مكون اللوتني هام جدا
لتطوير العني واملخ عند األطفال.
مؤخرا ،مت نشر بحثني أوائل من
نوعهما ،اقيما من قبل جامعة
إلينوي وشركة أبوت في مركز
التغذية ،تعليم وذاكرة (Center for Nutrition, Learning and Memory
تبني من األبحاث أن األوالد مع مستوى لوتني عالي في العني متوقع وصولهم
افضل في امتحانات اإلدراك واإلجناز الدراسي  .توصل لهذه النتيجة بعد االخذ
بعني االعتبار مسببات أخرى تؤثر على عمليات االدراك مثل ,IQ :جنس ،تكوين
اجلسم واحلالة الصحية.
نتائج أخرى من االبحاث
البحث األول الذي نشر في ,International Journal of Psychophysiology
باحثني من أبوت واجلامعة أوجدوا أن القيام مبهام ادراكية عند األوالد الذي عندهم
مستوى عالي من اللوتني (نعم ،العلماء فحصوا مستوى النظر في عيونهم)
واوجدوا نتائج افضل.
باإلضافة ،البحث الثاني الذي نشر في  ,Nutritional Neuroscienceأوجد
العالقة بني مستوى اللوتني العالية عند األوالد ،للعالمات العالية في امتحانات
القبول للقدرات التعليمية.
أهمية نتائج االمتحان
هذه األبحاث تظهر أن املستوى العالي للوتني عند األوالد مرتبطة لنتائج االكادميية،
هذه األبحاث لم تؤكد ان اللوتني هو السبب في حتسن االدراك عند األوالد ،هذه
األبحاث أشارت ان هناك عالقة بني مستوى اللوتني في العني لقدرات االدراك.
من اجل توسيع مستوى اللوتني في الئحة األوالد ،د .مات كوتشني ( Matt
 Kuchan PhDباحث ريادي في العالقة بني ابوت ملركز التغذية ،تعليم وذاكرة
في الواليات املتحدة .يوصي بدمج تغذية غنية باللوتني مثل :السبانخ ،وامللفوف،
واألفوكادو والبيض في القائمة اليومية ألطفالنا ،ويوصي  ":كلما تعرض أوالدنا
أكثر لهذه التغذية ،يعتادون على حاجة الغذاء الصحية في بلوغهم ".
يشير د .كوتشني ان البحث هو جزء من اجلهد املتواصل البوت لفهم عالقة التغذية
على التطور العقلي واالدارك عند األوالد.

ً
عرضا ممي ًزا
مجوهرات  PANDORAتقدم
إبتدا ًء من 9/23-14
طقم مكياج من شركة النكوم هدية على كل شروة !
يحتوي طقم املاكياج على  3منتجات باحجام خاصة من بينها  :ماسكارا ،
أحمر شفاه المع  ،حومرة ،مزيل للماكياج  ،كحل عيون وغيرهم
* العرض سا ٍر بني التواريخ 9/23-14
* حتى انتهاء املخزون
* سارية ملرة واحدة فقط
* اخلطأ مردود
العرض متوفر في شبكة
محالت ، PANDORA
وشبكة JACKIE O
وفي محالت املجوهرات
املختارة وايضا ً في
حانوت اإلنترنت
www.pandora-shop.co.il

ُتطلق :تشكيلة مالبس
ميخال نچرين
واكسسوارات مالئمة خلريف شتاء 2017-2018
All Eyes On Me
شخصيات املاتريوشكا ،مناديل ملّونة بألوان جريئة ومتناقضة ومقاطعات
املصممة العاملية ميخال نچرين حول العالم،
الهند ،إلتقت جميعها في سفرات ّ
وخلقت عاملًا جديدًا من الروائح واإليحاءات التي تندمج مع بعضها في تشكيلة
األزياء واالكسسوارات للموسم القريب .
صور ألماكن خاصة مثل باب فندق إلى جانب مبانِ معمارية بأنسجة وأشكال
هندسية،تندمج في عالم التشكيلة الساحر ،التي تعرض لهذا املوسم بألوان
أحادية هادئة وشتوية إلى جانب ألوان جريئة على خلفيات مختلفة ومتناقضة
تظهر في قطع املالبس واإلكسسوارات.
تشكيلة املالبس:
خاصا من
مزيجا
تشكيلة املالبس ملوسم خريف شتاء  2017-2018تعرض
ً
ً
قصات مثيرة
القصات اجلديدة .ألعاب إخفاء بتقنيات مختلفة ،إلى جانب ّ
ّ
بألوان جريئة فوقها فساتني بوهيمية من أقمشة شفافة .
التشكيلة تدمج بني أساليب مختلفة وتشكيلة واسعة من اإلمكانيات للدمج بني
القطع .
ستحتوي التشكيلة على فساتني طويلة فضفاضة مثيرة أو محتشمة
بقصة القلم التي تضفي أنوثة على اجلسم النها مصنوعة
ومتواضعة ،تنانير ّ
من املخمل والدانتيل التي ميكن دمجها في كل قطعة موجودة في خزانتنا
بقصة اخلصر العالي ،من
للحصول على مظهر أنثوي جذاب أو راقِ  .بناطيل ّ
بقصات مختلفة :ضيقة ،واسعة،
قماش "الكريب" الواسع واجلذاب ،بلوزات ّ
ً
وأيضا لإلستعمال
قمصان بأزرار من قماش املخمل ،شيفون وتول للسهرات
اليومي .
قطع مستوحاة من عالم املالبس الداخلية مثل اجلوارب مع رسومات چرافيكية
ناعمة تندمج مع األلعاب الشفافة والطبقات  ،مش ّد (مخوخ) ناعم وعليه زهور
ناعمة مطبوعة على قماش ستان ،بوستيه مخمل أو قماش مخرم تخلق مظه ًرا
جميلاً وجذا ًبا ،دمج القماش املخرم مع الفساتني واجلاكيتات القصيرة ،قماش
املخمل املُشرق وقماش الشيفون الشفاف وكومبينزونات ميكن ارتداؤها
وحدها أو حتت فساتني الشيفون للحصول على مظهر شفاف.
باإلضافة إلى ذلك ،ميكن ايجاد قطع شتوية ،مثل اوڤروول بقصة الكيمونو
من قماش الكرب الناعم واملقلوب مع رسومات جرافيكية تبرز منطقة األكتاف،
عليونيت كيمونو بوهيمية وفساتني مخمل ملظهر راقِ وفاخر .
تشكيلة اإلكسسوارات:
تشكيلة اإلكسسوارات ملوسم خريف شتاء  2017-2018تتوافق مع
معا تكمالن بعضهما البعض .في التشكيلة يمُ كن
تشكيلة املالبس وكالهما ً
ايجاد مجموعة واسعة من سالسل بأطوال مختلفة تدمج بني املعادن امل ّزينة
واملرسومة يدو ًيا ،أقمشة فخمة ،طباعة على القماش خيوط ملّونة يدو ًيا ،خرز
مدهش مصنوع بتقنيات مختلفة ،خوامت وسالسل مع الزهور بتقنية ثالثي
األبعاد وعناصر القصص.
في هذه التشكيلة مت استخدام تقنيات جديدة لتلوين املعادن واألقمشة ،ودمج
عناصر من عالم الفنتازيا في اإلكسسوار.
بني القطع في التشكيلة ميكن إيجاد أساور وأساور تشارم ،إكسسوارات
ً
خيوطا معدنية أو حريرية ،سالسل
أساسية متنوعة ،سالسل طويلة تدمج
طوق وأطواق من القماش املخرم مع طباعات على أقمشة جديدة مع چرافيكا مع
طباعة على املالبس ،سالسل كولت ميكن وضع صورة شخص محبوب بداخلها،
تشكيلة خوامت :خوامت مرصعة ،خوامت مطلية بالذهب ،خوامت مبقاسات كبيرة،
حلق شاندلير وحلق ملتف .
أسعار التشكيلة99-2990 :
املقاسات36-46 :
متوفرة في حوانيت ميخال نچرين في جميع أنحاء البالد وفي موقع االنترنت :
"http://www.michalnegrin.com" www.michalnegrin.co
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متيرنا تطلق حملة "أ ُ ّم ال ّدالل"
نشتري من تشكيلة بدائل احلليب من متيرنا وممكن أن
نربح مئات الهدايا املد ّللة كل أسبوع

حان الوقت لتتد ّللي! متيرنا تطلق حملة "أ ُ ّم الدّالل" وتوزّع مجموعة واسعة من
الهدايا كل أسبوع.
إبتدا ًء من  11.09.2017ولغاية  09.11.2017تدعوكم متيرنا لإلستمتاع بحملة تتيح
لكم املجال الختيار الهد ّية املد ّللة ،مثل :وجبة زوجية فاخرة ،سپا ،تس ّوق ُمد ّلل ،حضور
عروض رقص ،مسرح ّيات وغيرها الكثير من املفاجآت.
كيف نربح؟
نشتري  5رزم متيرنا خالل فترة احلملة ،ندخل األكواد املوجودة في أسفل العبوة إلى
السحب األسبوعي ،عل ًما أ ّنه سيكون مئات ال ّرابحني في كل
موقع احلملة ،ونشترك في ّ
أسبوع.
السحب في األسبوع التالي،
في حال لم تربحي فإن مشاركتك ستنتقل أوتوماتيك ًيا إلى ّ
السحوبات تزداد احتماالتك بالفوز.
وهكذا فإ ّنك كلّما ج ّمعت عبوات أكثر وشاركت في ّ
إمكان ّيات املشاركة:
"السحب  "5واحتمال الفوز بجائزة مدللة
إدخال  5أكواد -املشاركة في
ّ
"السحب  "10واحتمال الفوز بجائزة إكسترا مد ّللة أو
إدخال  10أكواد -املشاركة في
ّ
"السحب  "5مرتني وزيادة اإلحتماالت بالفوز.
اختيار املشاركة في
ّ
احلملة محدودة لـ 10أكواد لكل مشترك ،وميكن الفوز م ّرة واحدة فقط.

اجلمعة  6تشرين األول 2017

َو ْر ُد!! نحن في احلانٹ ُاسْ رٹ...
صف
ُع ْري إلاّ ِن ْ
هذه املسافة
تكفيني
كي
أرسمك بأَصابعي امللساء
فراشة
وأنتظر
التي تأتي
وال تأتي سوى:
ت ّفاحة
تغتسل مباء بكارة ِ
الع ّفةَ
***
تستح ُّم
ص َّب َل ُه
و ُتلْقي في نهر ال َم َ
بجسد ديك اجل ِِّن
اسما
َ
صاغ ُه الوه ُم
َ
صاغ ُه وحشا...
***
ُو َر ْد!!!
ِمنْ أين لي أَنْ أ َ ْغتسل
وط ْه ِ
ُ
جاج َت ُه
رك ِعطر َز َّيفوا ُز َ
وأنا
ِ
نس ْيتُ احلديقة
التي طرد ْتنا ِمن دار
كانت تورق فيها احلقيقةِ ..كلْمة!!!
***
ُ
أعرف يا َو ْرد...
عبثا
أحم ُل فأسي
ْ
وأنا ب ّيارة
ُت ِط ُّل على جيرونيكا لبيكاسو
سع بعد
ال ت ّت ُ
ح ّتى حلنظلة!!!
***

تر ْك ُتني يا ورد
أتس ّك ُع
ِ
ّ
َ
في األزقة وحدي
تلسعني املَسامي ُر
وبرود ِة الغربة
***
وألَ ّني أردتني ليلة
ال يتس ّرب فيها املالل إ َل َّي
ناديتُ
َ
س ال َّر
صيف و ُقلْتُ :
على عابرَ :يدْهَ ُ
ُع َّب
َ
ْ
َ
َ
من ف ِم القدح نشوة
ال َّنبيذ وافر
ونحنُ في احلانة أ ُ ْسرة.
***
ُث َّم
َرفعتُ ال َّد َّن
السكارى ط ّرا
دُرتُ على ّ
أسقيهم ُح ْمر َة اخلمرة
ْ
***
ا ْننشى العاب ُر
واست َّل
ْ
ِ
من جي ِبه الوترا
وراح
يع ُ
رف ليلَنا حلنا...
ْ
***
ص َفا ...يا َو ْر ُد
َ
ِ
قلب حانتنا
ُ
َ
وط َفت
واألقداح
األرواح
ُ
ُ
فوق ُس ُحبِ ال ُّدخان
وبقينا
في احلانة ا ُ ْس َرة...
***

إبر و دبابيس

أبو إلياس املسؤول

** املثل الشعبي بيقول :ملا أجا احلصان
ينحذي رفع الصرصور أجره كمان ** .كل ما
ارتكب حدا في العالم أي جرمية بتعلن داعشة
عن مسؤوليتها ** .وكل ما صارت مشكلة
في العالم ..بتعلن دعيشة عن مسؤوليتها..
خلص ..ال داعش وال داعشة وال داعشية ..كان
إشي إسمه داعش ..صار غبار وطار مع الهوا
الطاير ** ..ما عاد تقوم داعشة وال داعش..
وما تصدقوا كل ما صارت جرمية في فرنسا أو
أمريكا أو بنغالدش أو بريطانيا أو أي مطرح
في العالم ،كأنها إيد داعش طايلة في كل محل.
** ال إيد داعشة وال إجرها ..كل الدواعش مثل
إجر الصرصورة وحتى النملة ..ال تصدقوا.
** يعني كل ما صارت جرمية إرهابية في
العالم بتكون داعش الصرماي وراها؟ **
هي بتدحش اسمها دحش ..عشان الناس
يحكوا عنها باألخبار ووسائل اإلعالم ..وهي
كش ما ِفش ** .متا ًما مثل ما أنا املسؤول عن
اإلعصار األخير في أمريكا ..وأنا املسؤول
عن تدمير دول الربيع العربي ..وأنا املسؤول
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(بالعام ّي ة واملشب َرح)

عن استفتاء األكراد ونتائجه ..واستفتاء
كتالونيا ونتائجه ** .أنا املسؤول عن موجة
احلر اجلديدة القادمة على الشرق األوسط..
ومسؤول عن هجرة الطيور في السما** .
أنا املسؤول عن حتركات النجوم في اجلو..
ومسؤول عن غياب الشمس كل نهار في املسا..
ومسؤول عن طلوع الشمس كل صباح ** ..أنا
املسؤول عن صيد السمك في البحر ..ومسؤول
عن املجازر وذبح الدجاج في املالحم..
ومسؤول عن قتل العجول والبقر واخلرفان في
املسالخ ** ..أنا املسؤول عن نزول الشالالت
في نياغارا ..ومسؤول عن صب نهر النيل في
املتوسط ..ومسؤول عن عدد أمواج البحر
وعن عدد رمل الصحرا ** ..وعشان أكون
صادق ..هيك داعشة صادقة مبسؤوليتها عن
أي شيء بصير في العالم ..وكأنها مسيطرة
على كل اخلليقة ..فشرت ،وستني فشرت..
هي مش صرصور وال منلة ..هي ال شيء..

(أبو إلياس)

د .كميل ساري  -مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار

العثور على ضفادع داخل جرة في قبر
يعود تاريخه إلى  4000عام بالقدس

(صورة )3

خالل حفريات أثرية أجرتها سلطة اآلثار بالقرب
من حديقة احليوانات في القدس (الصورة رقم 1
– من اجلو موقع احلفريات) ،مت الكشف عن آثار
مميزة من شأنها أن تثري معلوماتنا عن عادات
دفن املوتى خالل العصر البرونزي األوسط (قرابة
 4000عام قبل أيامنا) ،حيث مت العثور على
بقايا ضفادع دفنت في إحدى اجلرات داخل قبر
من تلك الفترة (الصورة رقم  – 2بقايا العظام
داخل اجلرة) .بني املكتشفات األخرى ،مت العثور
على بقايا تشير إلى تنمية شجر النخيل الذي
ليس مألوفا في هذه املنطقة.
أجريت احلفريات األثرية عام  2014بإدارة سلطة
اآلثار (وبتمويل وزارة اإلسكان) ،كجزء من اعمال
توسيع أحد األحياء بالقرب من حديقة احليوانات.
خالل احلفريات عثر على قبور منحوتة في
الصخر ،بداخلها وضعت الهدايا (التي وفقا
للمعتقدات آنذاك ،استعان بها املتوفي في
العالم اآلخر) ،والتي شملت األجرار واألطباق من
عظام ا
الفخار .من بينها كانت واحدة تشمل
ً
لتسعة ضفادع.
بعد انتهاء احلفريات في امليدان ،مت حتويل
بقايا أدوات الفخار الى الفحص في املختبر،
ضمن بحث مشترك للجامعة (الباحثة شوعا
كسيليفتش) وسلطة اآلثار (الباحثة زوهر
تورجمان) بالتعاون مع د .دافنا لنجتون من
جامعة تل ابيب.
في حوار مع الباحثتني زوهر تورجمان وشوعا
كسيليفتش ،قالتا" :املنطقة معروفة بخصوبتها
خاصة خالل عصر البرونز األوسط مما أدى إلى
نشوء القرى .خالل احلفريات األثرية ،مت الكشف
عن بقايا إستيطان ،معبدَين وعدة مدافن
التي تضيء معلوماتنا عن حياة املجتمعات
التي استوطنت املكان خالل تلك العصور .اما
احلفريات احلالية ،وبسبب استعمال تقنيات
علمية جديدة خالل البحث ،ساهمت في إضافة
معلومات هامة لدراسة تقاليد دفن املوتى
القدمية .القبور هامة جدا للبحث األثري إذ انها
أغلقت في العصور القدمية بعد الدفن مباشرة
ومن هنا ،فللمعلومات داخلها قيمة كبيرة.
عندما أزحنا احلجر التي غطت فتحة القبر،
فوجئنا بالعثور على أدوات س املة مثل األطباق
والقوارير (الصورة رقم  – 3بعض املكتشفات).
داخل واحدة من اجلرات مت العثور على عظام

(صورة )1

(صورة )1

صغيرة .بعد دراستها من قبل الباحث د .ليؤر
فايسبرود من جامعة حيفا ،تعرفنا عليها ان
عظام الضفادع .ما أثار الدهشة ان جميعها مت
قطع رأسها قبل الدفن في العصور القدمية".
وف ًقا للباحثة متار الجنود – التي درست آثار
النواويس وأدوات الفخار ،فقد تعرضت تلك
املكتشفات قبل دفنها في الكهف إلى املكوث
جوار شجر النخل وشجر اآلس (باالتينية –
 )Myrtusوهما أشجار ال تنمو بشكل طبيعي
في هذه املنطقة ،مما يشير إلى شتل األشجار هذه
بشكل متعمد خالل الفترة الكنعانية .يجدر
الذكر الى ان شجر التمر في العصور القدمية كان
رمزًا للخصوبة والتجديد ،مما يفسر شتلها هنا.
جزءا من بستان تواجد
من احملتمل أ َنها كانت ً
بالقرب من تلك القبور آنذاك.
(صورة )4

الصور املرفقة بلطف عن سلطة اآلثار – تصوير
شركة جريفني للتصوير من اجلو ،الباحثة زوهر
تورجمان وكالرا عاميت من سلطة اآلثار.
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