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בורקס זוגלובק

ّ
«اللوز» مراًّ
هواجس نكبة – حين يكون
جواد بولس
صغارا ع ّلمنا «الكبار» أ ّننا ُنكبنا
عندما كنّا
ً
بسبب تآمر ثالثة عوامل علينا ،نحن الفلسطينيني؛
العاملي والقيادات الرجعية العربية
فاالستعمار
ّ
الصهيونية؛ تضافروا ضدّ نا حتّى «راحت»
واحلركة ِّ
منّا فلسطني ،التي كانت أشهى من زهر اللوز في
آذار ووالدة قصيدة وتفتّق عطر الب ّيارات.
وعندما كبرنا ً
قليل فهمنا أنّ املؤامرة كانت فظيعة،
لكن بساطة الناس وجهلهم كانا أفظع ،فطيبة
ّ
وخلو اجليوب جعال مآرب «اخلواجات»
القلوب
ّ
أحالما مستحيلة ،والثقة
تبدو ،بأعني أهل البالد،
ً
مهدت الطرقات
الساذجة بأنّ «السماء» معنا ّ
لقوافل الرحيل صوب «مدائن القماش» والتيه في
«هاءات» الهجيج وعيون الوجع.
كثيرا وشاخت لوزات حواكيرنا
واليوم ،بعدما كبرنا ً
وصارت ب ّيارات يافا وبيسان مج ّرد صور في
متاحف الذاكرة والتراث ،مازلنا ننام ،كأولئك
البسطاء ،في األوكار ونصحو وكأنّ ما يلدغنا
ليس ّإل ظالل أمراس حريرية وجدائل فجر مأمول.
ّ
ّ
األكف
«تدق
على أبوابنا ،نحن أحفاد اخلسارة،
ويعلو الضجيج» وتُتلى ،بالس ّر وبالعلن ،أناشيد
املوت على مسامعنا ،والذبائح تُعدّ أل ّيام «غفران»
وشيكة ،بينما ،في املقابل ،ما زالت سماء الشرق
غافية وأصوات الضياع والعجز تهمس في آذاننا
وتُطمئن ّ
بأل نخاف ألنّ ما نسمعه هو أصداء
عنادلنا البعيدة وتهاليل إخوتنا الذين ما زالوا
هناك وراء كثبان الصحاري ،وكأ ّنهم يتأهّبون
«كفوارس اإلنقاذ» بهتافهم الصارم «ش ِّرقوا» وال
ّ
تتلكأوا ،فميعادكم عودة و«غربكم» سيبقى قري ًبا.
“التجارب مسنّات» لكنّها ليست كذلك عندنا.
يجيء آذار ويروح آذار ونحن ،أحفاد الهزائم
الصامدين على أرضنا ،ما زلنا نواجه أحفاد
املغامن .وفي شرقنا بقيت املفارقات رايات تثير َحيرة
«اللوز» الذي له عند أبناء «سام» أسماء كثيرة،
فهو كمال الغنج في السحر وهو ابتسام القلب في
حضن احلبيب ،لكنّه يدعى عندهم «شكيد» ويطير
على قرون «أييلت» وهي «الغزالة» ابنة «أ ّيل»؛
فهل تعرفون ،يا عرب ،كيف يكون فرح األيائل في
ِصهيون وكيدهم امل ّر؟
منذ تو ّلي «أييلت شكيد» حقيبة وزارة القضاء
ِ
تخف حقيقة مساعيها
في حكومة نتنياهو لم
إلحراز عدّ ة تغييرات « ثورية» في جميع ال ُبنى
القضائية والقانونية السائدة في الدولة .فأعلنت،
مصممة على تغيير
بدون تأتأة أو مواربة ،أ ّنها
ّ
خصوصا في «احملكمة
طواقم القضاة في احملاكم،
ً
العليا اإلسرائيلية» ،التي يجب أن تصبح محكمة
«محافظة»؛ وذلك في تعبير واضح منها يرمي إلى
ضمان إسكانها بقضاة مي ّثلون بآرائهم ويتماشون
مع سياسة احلكومة اليمينية ،ال س ّيما مع سياسة

اليهودي» وهو حزب الوزيرين ،بينت
حزب «البيت
ّ
وشكيد.
كذلك قادت الوزيرة شكيد وحزبها حملة تشريع
أهمها ،ربّ ا« ،قانون القومية»،
لرزمة قواننيّ ،
وتقدّ مت في عملية صاخبة وصدامية ،استهدفت
وتستهدف اقتالع الهياكل واملفاهيم القائمة
قانوني مستحدث ومتكامل ّ
ينظم
واستبدالها بقوام
ّ
ّ
العنصري بني املواطنني اليهود
ويقن قواعد الفصل
ّ
جديدً
ا
واقعا «قانون ًّيا»
واملواطنني العرب ،ويخلق ً
يستأثر فيه جميع املواطنني اليهود ،وبضمنهم على
حدّ السواء مجموعات املستوطنني ،مبواطنة ملوكية
عليا ،بينما ُيحشر املواطنون العرب في إسرائيل
في «زرائب» بائسة وهوامش ض ّيقة ليعيشوا على
ذرى الريح وقري ًبا من روائح الغبار .
ال يخفي قادة اليمني أهدافهم بل يعلنونها قبل
وبعد ّ
كل خطوة؛ وما نستشعره في هذه األيام ينذر
مجتمعي
باألسوأ .ومع هذا نعيش نحن حالة عجز
ّ
خطيرة واستخفاف مقلق مبا تقوم به احلكومة وما
ُي ّ
خطط ملستقبل املواطنني العرب في إسرائيل
بالتوازي مع مستقبل املواطنني الفلسطينيني الذين
يعيشون في املناطق احملت ّلة منذ عام .1967
فوف ًقا ملواقف جميع أحزاب اليمني احلاكمة هنالك
ن ّية لالستيالء الكامل على مناطق (ب  ،ج)
احملت ّلة التي تسكنها ،عمل ًّيا ،أكثرية املستوطنني،
وفي املقابل إبقاء مناطق (أ) حتت نوع من احلكم
الفلسطيني املنقوص ،وذلك مبا يكفل القضاء على
ّ
مشروع ّ
حل الدولتني.
ّ
ّ
املخطط ،وتواف ًقا مع مفهوم هذه
متش ًيا مع هذا
األحزاب ملكانة أرض إسرائيل ،بادرت احلكومة
خالل السنوات املاضية إلى إصدار عدد من القوانني
التي تعاملت مع مكانة املستوطنني القانونية
كمجموعة سكانية إسرائيلية طبيعية متساوية
احلقوق والواجبات ،وبذلك كشفت ،إضافة إلى ما
ضم
اتّخذته من قرارات سياسية أخرى ،عن عزمها ّ
ضما زاح ًفا وبطيئًا وهاد ًئا
الض ّفة الغربية احملت ّلة ًّ
ً
وشامل.
يستمدّ قادة الت ّيارات اليمينية املتط ّرفة ّقوة ّمما
يجري في البالد العربية واإلسالمية ،ومن دعم
اإلدارة «الترامبية» املنفلتة؛ وهم ،باستشعارهم
لوجود فرصة ذهبية لتطبيق مشاريعهم االستعمارية
والعنصرية ،ال ينامون قبل أن يضمنوا تقدّ مهم
خطوات نحو أهدافهم املعلنة.
ّ
فبما يتكامل مع تلك املخططات قامت الوزيرة
شكيدّ ،
مؤخ ًرا ،بإطالق مبادرة إلصدار قانون تؤخذ
مبوجبه من احملكمة العليا صالحيات امتلكتها منذ
عام .1967
كانت قضايا التنازع بني السكان الفلسطينيني
وبني املستوطنني حول ملك ّيات األراضي في
أهم هذه املسائل التي نظرت
املناطق احملت ّلة من ّ
فيها احملكمة العليا ،ومعها عدّ ة قضايا إدارية
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أخرى ،لن ُيسمح فيها ،بعد صدور هذا القانون،
بالتوجه إلى احملكمة العليا،
للمواطن الفلسطيني
ّ
عادي في إسرائيل،
يتوجه ،كمواطن
ّ
بل عليه أن ّ
إلى محكمة إدارية عاد ّية.
يعامل هذا القانون املواطنني الفلسطينيني ليس
ّ
كسكان وقعوا حتت احتالل دولة غريبة ،سمح لهم
االحتالل بخبث «االستفادة» من «عدل» محكمة
ُأكسبت صالح ّيتها في خطوة وقرار ملتبسني منذ
البداية ،ومع هذا لم تلتفت إليه قيادات الشعب
أو وضع محاذير وطنية صارمة ملن وكيف ومتى
الفلسطيني ّإل بعد خطوة شكيد األخيرة .
ّ
يتوجهون ،لكنّهم أعرضوا عن التعاطي مع هذه
ّ
تصريحا املسألة وم ّرت السنوات عجا ًفا «فط ّبع» املواطنون
املنوي إقراره ،قرأنا
فبعد إعالن التعديل
ّ
ً
صادرا عن وزارة «اخلارجية واملغتربني» في احملت ّلون عالقتهم مع دولة االحتالل حني طالبوا
ً
املغتصب من ّفوهة بندقية الغاصبني؛
السلطة الفلسطينية دانت مبوجبه الوزار ُة «مصادق َة بإنصاف
َ
[تصديق] اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات واملصيبة أ ّنهم فعلوا ذلك بقرار
طوعي وبقناعة أنّ
ّ
في إسرائيل مشروع قانون صاغته وزيرة القضاء «حقّ
بالتوجه إلى «محكمة االحتالل
الفلسطيني»
ّ
ّ
اإلسرائيلية املتطرفة «أييلت شكيد»[ ،و] العليا» ُيعدّ ح ًّقا طبيع ًّيا ومكس ًبا ،حتى صار في
ّ
التوجه إلى يومنا قرار الوزيرة شكيد األخير مبثابة إلغاء حلقّ ،
الذي مبوجبه س ُيحرم الفلسطينيون من
ّ
[خصوصا] في وضر ًبا للمصلحة الفلسطينية .إ ّنها مفارقة آذار ّية
خاصة
ً
احملكمة اإلسرائيلية العليا ّ
مغضبة ومستفزّة.
قضايا حقوقهم في أرضهم”.
الفلسطيني على بيان إدانة
املوقف
يقتصر
لم
ّ
يثير هذا التصريح إشكال ّيات كبيرة ال س ّيما أ ّنه
تغاضى عن تاريخ ودور هذه «احملكمة اإلسرائيلية وزارة «اخلارجية واملغتربني» ،فلقد قرأنا قبل أ ّيام
صادرا عن دائرة «الثقافة واإلعالم» في
تصريحا
ً
ً
العليا» على مستويني ها ّمني :فإعطاء الصالحية
للبت في تظ ّلمات منظمة التحرير الفلسطينية ،وعلى لسان عضو
للمحكمة العليا اإلسرائيلية ّ
املواطنني الفلسطينيني احملت ّلني كان نتاج قرار اللجنة التنفيذية ،الدكتورة حنان عشراوي ،أ ّكدت
مدروس من ِقبل أجهزة احلكم ،وقبل اندالع حرب فيه «على أنّ مشروع قانون إبعاد الفلسطينيني
عن احملكمة العليا اإلسرائيلية ،الذي صادقت
َحزيران !1967
يسمى باللجنة الوزارية
من نصح قادة إسرائيل – في حينه – باملوافقة [صدّ قت] عليه ما
ّ
على حتويل احملكمة العليا اإلسرائيلية إلى ُعنوان للتشريع ،يستكمل الس ّلة «القانونية» لالحتالل
لتظ ّلمات الفلسطينيني ،ع ّلل نصيحته بضرورة بتشريع النهب والسيطرة على األرض الفلسطينية
ً
ضم الضفة الغربية».
استكمال ملشروع قانون ّ
«تثليم» غضب الشعب الواقع حتت االحتالل
ً
النصني؛ مع ذلك
وامتصاص نقمته املتو ّقعة في «ربوع احملكمة من الواضح أنّ هنالك فرقا بني ّ
العليا» ومصارفها ،وذلك كيال يبقى ذلك الغضب يصف بيا ُن املنظمة ،ولو ب ُلغة حذرة ،قرار اللجنة
«س ّياال» في شوارع فلسطني أو في ميادين األمم االسرائيلية بـ»اإلبعاد» ،وذلك في إشارة إلى خطوة
ومؤسساته الدولية .هذا عالوة إسرائيلية مجحفة حترمه من ممارسة ح ّقه ،وبلغة
وهيئات العالم
ّ
على إبقاء تلك التظ ّلمات مسقوفة بـ»ق ّبة القانون خالية من التط ّرق إلى دور احملكمة العليا وموقف
توجه الفلسطينيني إليها.
«كوة» إلسرائيل املنظمة من ّ
اإلسرائيلي وعدله» ! وإفساح ّ
ّ
رارا إلى ضرورة إعادة النظر في
احملت ّلة من خاللها تستعرض «إنسان ّيتها وكرمها» لقد دعوت ِم ً
التوجه إلى «محكمة االحتالل العليا» ،وال أعرف
ّ
مؤسسة قضائية عندها أمام
أهم ّ
بفتح أبواب ّ
يتم ،فالوزيرة شكيد
متّى
سيتم ذلك أو لربّ ا لن ّ
ّ
«أعدائها» الذين خرجوا حملاربتها.
مبهمة كنس الفلسطينيني
عاما مضت واستفادت إسرائيل كما كان وحكومتها سيقومون ّ
سبعون ً
مخط ًطا ومتو ّق ًعا ،والفلسطين ّيون فرحوا مبا ملكت وظالل حقوقهم من أروقة تلك احملاكم وحصرها بني
ّ
نعال اجلنود وبطاقات «التفرقة العنصرية”.
أميانهم!
أ ّما على املستوى الفعلي ،وإذا ما راجعنا دور حكومة إسرائيل ستبقى كتلك «الهيدرا « التي
ّ
هذه احملكمة في معظم القضايا املبدئية الها ّمة في األساطير ،تضربنا وتضربهم ،ورغم ذلك
والفردية ،لوجدنا انحياز قضاتها ،على تعاقبهم ،أخالني أ ّننا ،املواطنني العرب في إسرائيل ،ما
واملؤسسة زلنا كأجدادنا «ط ّيبني وحاملني؛ فلم ن َر الغدَ يسرق
واملنهجي لصالح قرارات الدولة
الدائم
ّ
ّ
ُ
ويرحل”.
املاضي – طريدته
العسكرية.
كان من واجب قيادات فلسطني اتّخاذ موقف أما حان الوقت ألن تفيقوا وتصدّ قوا حدسكم؟
التوجه إلى «محكمة االحتالل العليا»
واضح ضدّ
ّ

مي را (شلهوب) فري وات (قسم اإلعالنات)
شربل الياس (تصميم الصحيفة)
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ُ
وأوقافها ُت َهودَّ
تقاوم
كنائس القدس ِ

بقلم :د .مصطفى يوسف اللداوي \ بريوت

هيوني ومعها بلدية القدس
الص
رغم أنّ حكومة الكيان ِّ
ّ
العنصري املتط ّرفِ ،نير بَ ْركات ،قد تراجعوا
ورئيسها
ّ
وجمدوا مفاعيلها اآلن ّية
عن قراراتهم التعسفية
ّ
والرجعية ،ولم تعد تطالب بلدية القدس بتنفيذها،
وذلك نتيجة موقف إدارة األوقاف املسيحية التي
رفضت االستجابة لقرار بلدية القدس ،واعتبرته
ً
باطل أصدرته سلطات احتالل عسكرية،
قرارا
ً
وعليه أغلقت ّبوابات كنيسة القيامة أمام املص ّلني
املسيحيني من الفلسطينيني وغيرهم من الضيوف
للحج وزيارة األماكن
الوافدين إلى فلسطني احملت ّلة
ّ
املسيحية املقدّ سة ،ما أ ّدى – إلى جانب الضغوط
اإلسالمي الكبير مع
الدولية العديدة ،والتضامن
ّ
إخوانهم املسيحيني الفلسطينيني – إلى تراجع سلطات
اإلسرائيلي عن قراراتها بحقّ األوقاف
االحتالل
ّ
املسيحية في مدينة القدس.
ال يبدو أنّ اإلجراءات اإلسرائيلية بحقّ كنيسة القيامة
عادي،
وأوقاف الكنيسة املسيحية في القدس إجراء
ّ
أو أ ّنها قوانني بلدية مرع ّية اإلجراء بحقّ جميع املرافق
والعقارات في مدينة القدس ،بل هي إجراءاتٌ تعسفي ٌة
متعمدة إلرهاق الكنيسة مال ًّيا
ومساع
مقصودة،
ّ
ٍ
وكسر ظهرها ما ّد ًّيا ،ودفعها للقبول مبحاوالت بيع
ممتلكاتها والتنازل عن عقاراتها لتسديد ما عليها من
رجعي ،لعلمها أنّ ممتلكات
بأثر
مستح ّق ٍات تدّ عيها ٍ
ّ
حساسة ومم ّيزة،
الكنيسة في القدس كبيرة ،ومواقعها ّ
ولهذا فهي ّ
تخطط ّ
السبل املمكنة لتجريد الكنيسة
بكل ُّ
من عقاراتها وحرمانها من ممتلكاتها ،وهناك سماسرة
يهود وغيرهم يحاولون إقناع بعض رجال الدين ببيع
بعض العقارات املسيحية لتمويل أنشطتهم الكنسية،
يوما بعد
ومساعدة أتباع دينهم الذين يتق ّلص عددهم ً
آخر في فلسطني احملت ّلةّ ،إل أنّ مسيح ّيي فلسطني
يرفضون ويستنكرون ّ
كل هذه املساعي واحملاوالت.
احلكومة اإلسرائيلية تسعى جا ّد ًة خللق دولة يهودية في
كل ما ّ
فلسطني احملت ّلة ،وتريد شطب ّ
يدل على األديان
األخرى فيها غير اليهودية ،فهي – كما حتارب اإلسالم
واملسلمني في القدس وفي عموم فلسطني – حتارب
املسيحية ً
أيضا ،وتقسو على أتباعها وتض ّيق عليهم
وتدفعهم للهجرة والهروب ،فهي ال تريد في فلسطني

احملت ّلة وجودً ا مسيح ًّيا أبدً ا ،في الوقت الذي تسعى
فيه لطمس املعالم اإلسالمية في املدينة وتهويدها،
إذ ال فرق بني املقدّ سات الدينية اإلسالمية واملسيحية
هيوني واملمارسة العنصرية اإلسرائيلية،
الص
في الفكر ِّ
ّ
معا ،ويعتدي
يستهدفهما
واحد،
و
العد
لدى
فكالهما
ً
ّ
وبقصد ،ويرى في وجودهما دعامة
عمد
ٍ
عليهما عن ٍ
للحقّ
تقوي
عربية
وصبغة
،
الفلسطيني
العربي
ّ
ّ
ّ
وترسخ أقدامهم ،وحتمي
وجود العرب الفلسطينينيّ ،
مستقبلهم.
اليهودي في فلسطني
املسيحي
علما أنّ الصراع
ّ
ً
ّ
ّ
سابقٌ
اإلسالمي لفلسطني
للفتح
مي
قد
ع
صرا
ة
ل
احملت
ٌ
ٌ
ّ
في عهد اخلليفة الفاروق ،عمر بن اخلطاب ،رضي
كثيرا من
الله عنه وأرضاه ،إذ كان املسيحيون يعانون ً
االعتداءات اليهودية على مقدّ ساتهم ،ومن مزاحمتهم
لهم في أرضهم وممتلكاتهم ،ومحاوالتهم السيطرة
على دور العبادة واحلصون املسيحية ،وتدنيسهم
لكنيسة القيامة وغيرها .ولهذا أص ّر بطريرك القدس،
صفرنيوس الثاني ،في ال ُعهدة العمر ّية ،على ّأل يقوم
عمر بن اخلطب – رضي الله عنه – مبساكنة اليهود في
املدينة املقدّ سةّ ،
وأل يسمح لهم باإلقامة فيها ،لعلمهم
أنّ اليهود قو ٌم عنصر ّيون ،وأ ّنهم انعزال ّيون أنان ّيون،
معتدون ظاملون ،يريدون االستحواذ على حقوق غيرهم
والسيطرة على ممتلكات سواهم بغير وجه حقّ  ،ال ّله ّم
بالقوة واللجوء إلى العنف واإلفراط في
ّإل االستعانة ّ
االعتداء واستخدام السلطة ،إذا ّ
متكنوا منها ،وهو
األمر احلادث ،اآلن ،في مدينة القدس ،والذي كان
ّ
ويحذرون من
بطارقة القدس القدامى يخافون منه
وقوعه.
أليس غري ًبا أن تأتي هذه االستفزازات اإلسرائيلية
املسيحي دونالد ترامب،
األمريكي
بعد قرار الرئيس
ّ
ّ
الذي هو رئيس أقوى دولة مسيحية في العالم،
واملوحدة لدولة الكيان
اعتبار القدس العاصمة األبدية
ّ
هيوني ،فجاءت هذه القرارات العنصرية على هيئة
الص
ِّ
ّ
ّ
املسيحي كله في املدينة،
قوانني بلدية ضدّ الوجود
ّ
وكأ ّنهم يشكرون ترامب على صنيعه بطريقتهم،
وميتنّون فضله بفهمهم ،ويكافئونه على ما قام به
اهتماما بأنباء م ّلته ،وحماية ملقدّ سات دينه ،ويعلنون
ً
ً
صراحة طمعهم في ممتلكات وعقارات كنائسه.
له
َ
َ
واملارق
املنسلخ عن مسيح ّيته السمحة،
ترامب
ولكن
ّ
َ

عن دينه األصيل ،والبري َء من املسيح عيسى عليه
متضامن
السالم ،والفاقدَ لل َغ ْيرة واملفتق َر إلى احلم ّية،
ٌ
معهم ،ومتآم ٌر وإ ّياهم في هذه اجلرائم النكراء ك ّلها،
التي تستهدف املسيحيني واملسلمني في فلسطني
عموما وفي القدس على وجه اخلصوص ،طاملا أ ّنهم
ً
فلسطينيون ،يح ّبون وطنهم ويعشقون قدسهم،
ويتط ّلعون إلى حتريرها واستنقاذها من االحتالل
الصهيوني الغاشم ،لكن يبدو أنّ كره ترامب
ّ
للفلسطينيني كبي ٌر ولو كان بعضهم من أبناء دينه،
وإخوانه في العقيدة ،يؤمنون مثله بالصليب واالعتراف
وقيامة املسيح عليه السالم.
يبدو أنّ احلكومة اإلسرائيلية مطمئنّة إلى ر ّدة فعل
املسيحي ،وفي املقدّ مة منها اإلدارة
حكومات العالم
ّ
األمريكية وبريطانيا ودول أوروبا الغربية مجتمعة،
الشعبي واملعارضة العا ّمة والتحريض
وال تهت ّم با َحلراك
ّ
اإلعالمي ،إذ إنّ دول أوروبا واحلكومات املسيحية
ّ
اإلسرائيلي ،وتسكت على
الكيان
حكومة
مع
متواطئة
ّ
ّ
إجراءاتها التعسفية بحقّ أبناء ملتهم وإخوانهم في
املسيحي ،الذين يجأرون بالسؤال وطلب النصرة،
الدين
ّ
ويعلو صوتهم بالشكوى والصراخ من املمارسات
اإلسرائيلية املتزايدة ضدّ هم ،ولكنّهم ال يجدون من
إخوانهم تعاط ًفا ،وال يلمسون من حكومات العالم
تفه ًما ملعاناتهم ،ونصرة لهم ،أو محاولة
املسيحي ّ
ّ
لرفع الظلم عنهم.
أال ينتصر املسلمون الفلسطينيون والعرب وغيرهم
إلخوانهم املسيحيني في فلسطني ،الذين ُيضطهدون
و ُي َّ
ويحاصرون و ُي َه َّجرون ،و ُيطردون من أرضهم
عذبون،
َ
و ُيح َرمون من حقوقهم ،وتُصا َدر عقاراتهم وتُسرق
ممتلكاتهم ،و ُيض ّيق عليهم في كنائسهم ومعابدهم،
و ُيعتدى عليهم في دينهم ،ويُ نَعون من أداء طقوسهم
والعبادة في دورهم ،و ُيد ّل ُس عليهم في مفاهيمهم،
ويكونون ص ًّفا واحدً ا وإراد ًة مشتركة ملواجهة األخطار
الصهيونية والتهديدات اإلسرائيلية؟ فهذا األخطبوط
ِّ
املخيف يستهدف االستقرار في العالم ،ويهدّ د السلم
واألمن في املنطقة ك ّلها ،إ ّنه سرطا ٌن خطي ٌر وش ٌّر مطلقٌ
يحاول السيطرة والهيمنة على حقوق الفلسطينيني أ ًّيا
كانت هُو ّيتهم وديانتهمّ ،
ولعل حقده على املسيحيني
الفلسطينيني يفوق بكثير حقده على املسلمني وكرهه
لهم.

مجموعة أبناء الكنيسة األرثوذكسية – حيفا
بدنا نعُّيد الفصح  2019مع بعض – المسيحُُّّواحدُُّّالُّيتجزأ ُّ
ُّ

بمبادرةُّمن مجموعة أبناء الكنيسة األرثوذكسية ُّومسيحيونُّغيورينُّمنُّسائرُّالرعاياُّأبناءُّحيفا ُّ
ُّ

يصادف السنة القادمة عيد الفصح  2019حسب التقويم الغربي في 21/04/2019
بينما حسب التقويم الشرقي في  28/04/2019سبعة ايام تبعدنا عن توحيد العيد !!!!

ال ولن نسمح بتكرار المهزلة التي تحصل هذا العام  , 2018إن مسيحنا واحد
لقد حان الوقت أن نحتفل بقيامته مرة واحدة مع بعض بدون تقسيمة الى طوائف .
لقد نادى المسيح بالمحبة حين قال:
كمُُّّ،أحبواُّأنتمُّأيضاًُّبَعضكمُّبَعضاًُّ.
أحبواُّبعضكمُّبعضاًُّ .كماُّأناُّأحبَبت
ِ
إذا أحبُّ بعضكم بعضُّا ً ع ََرف الناس جميعُّا ً أنكم تالميذي” )يوحنا ) ٣٤ : ١٣

المطارنة  ,الكهنة والرئاسات الروحية اليوم ترفض التوحيد بحجج شخصية كنسية
واهية تاركين الشعب والرعايا المسيحية يتخبطون فيما بينهم وتزداد التفرقة والطائفية.

يمكنكم التوقيع على العريضة بشكل الكتروني على الرابط التالي https://www.aredaonline.com/feseh2019#form:
ُّ
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للتواصل معنا عبر الفيسبوك

البريد االلكتروني orthodoxgroup@gmail.com :

تصميم  :فؤاد يوسف أبو خضرة

ليصل صوتنا وتُسمع صرختنا ونعمل معا كشعب مسيحي واحد دون تمييز وطائفية
نطلب منكم التوقيع على العريضة للمطالبة بتوحيد االعياد في العام القادم . 2019

ّ
غسان رفول ،مدير
َم ْرأب ،حصل على
َ
البرنامج
وسام
ّ َ َ
التلفزيوني «طلعت
ّ ً
صديقا»!

غسان رفول،
حيفا – ملراسل ّ
خاص – حصل الس ّيد ّ
صاحب ومدير َم ْرأب (ﭼـراج) في حيفاّ ،
خرا ،على
مؤ ً
وسام َ
«ط َ
التلفزيوني الشهير
لعت صدّ ي ًقا» في البرنا َمج
ّ
في القناة الثانية «יצאת צדיק» ،الذي يقدّ مه
الصحافي حاييم هيخط.
ّ
يتوجه في ّ
كل حلقة من حلقاته املثيرة،
ج
م
ّ
وهو برنا َ
مجهزين بكاميرات
من خالل عمالء يعملون لصاحلهّ ،
ّ
محال جتار ّية
مخف ّية عديدة ذات جودة عالية ،إلى
البيتي،
التقني أو
وأصحاب مصالح للتصليح
ّ
ّ
ليفحص ما إذا كان صاحب املصلحة أو العاملون
هناك ّ
يغشون الزبون أم أ ّنهم أمينون وصادقون معه.
خاصة مبصداقية
هذا ويفحص البرنا َمج عدّ ة أمور ها ّمة ّ
املصلحة التجارية وأمانتها :سرعة تشخيص العطل
وجودة تصليحه ،أمانة صاحب العمل ،وثمن التصليح
املعقول أو املبالغ فيه .وفي نهاية عملية الفحص
يصدر البرنا َمج حكمه :هل صاحب املصلحة َط َلع
صاد ًقا أم كاذ ًبا.
بغسان
ج
م
البرنا
على
مون
ي
الق
ّصل
وقبل أسبوع ات
َ
ّ
ّ
رفول ،مدير َم ْرأب في ِمنطقة خليج حيفا ،وطلبوا زيارة
الصباحي
بحجة أنّ بر َنامج القناة الثانية
املَ ْرأب
ً
صباحا ّ
ّ
يرغب بإجراء مقابلة مع مدير املَ ْرأب والعاملني فيه،
ّ
مبهمة تصليح العطل
وبالذات أولئك الذين قاموا ّ
املبر َمج في الس ّيارة من نوع «رينو« ،التي قد ص ّلحها
املَ ْرأب قبل شهر ون ّيف.
غسان
وما إنْ خرج مدير املَ ْرأب ،ابن مدينة حيفاّ ،
الصباحي»
رفول ،إلى الضيوف من «البرنا َمج
ّ
بالصحافي ومقدّ م البرنا َمج
املزعوم للقناة الثانية ،وإذ
ّ
الشهير ،حاييم هيخط ،يخرج من السيارة ليق ّلد
غسا ًنا والعاملني لديه وسام َ
«ط َ
لعت صدّ ي ًقا!» ألمانته
ّ
ومهن ّيته العالية.
ْ
وسيتم ّبث البرنا َمج عن نتائج فحص املرائب في
هذا،
ّ
حيفا ِّ
والشمال في األسبوعني القادمني.
فمبارك لغسّان رفول وحليفا!
الجم عة  2آذار 2018
ُ

ّ
ّ
ً
ّ
ُ
ّ
ّ
املتنبي؛ مجد طلوزي ينهي مساقا في كلية «عتيد» بعالمة تامة

ّ
ٌ
مجد إذا َ
ّ
ص َعد إلى ّ
املتنبي ٌ
القمة صار ً
نجم يتبعه فال نعرف املجد إل من النجم...
نجما ،ملجد
خــاص –
حيفــا – ملراســل
ّ
بحضــور مهيــب فــي ك ّل ّيــة
«عتيــد» فــي حيفــا احتفــل
الطالــب املتم ّيــز مجــد ط ّلــوزي
مــن مدرســة املتن ّبــي بإنهــاء
مســاق تثبيــت تكنولوجيــا
(מתקיני
الســ ّيارات
טכנולוגיות לרכב מיגון،
שמע ،מדיה אביזרים)،
بعــد أن حصــل علــى العالمــة
التا ّمــة فــي املســاق املذكــور،
ليكــون مــن اخل ّريجــن الثمانية
الذيــن اســتطاعوا إنهــاء املســاق بنجــاح .وقــد جــاء اشــتراك
الطالــب مجــد فــي هــذا املســاق بعــد حصولــه علــى منحــة
خاصــة للدراســة فــي ك ّل ّيــة «عتيــد».
ّ
املتن ّبي حضرت االحتفال مم ّث ًلة بإيزيس كلداوي ،مر ّكزة
مشروع מל››א (فسحة تعليم ّية ُأخرى) ورق ّية عدوي،
طابعا
مع ّلمة في املتن ّبي .وقد أضفى حضورهما االحتفال ً
مغايرا وخطوة تعكس فلسفة املتن ّبي التربو ّية-التعليم ّية،
ً
التي تضع الطالب في املر َكز ،تدعمه وحتتضنه في ّ
كل
ظروفه وحاالته ،تُرافق مسيرته داخل أروقة املدرسة
احلقيقي نحو حتقيق الذات
وخارجها ،ليكون سفيرها
ّ
والريادة في املجتمع.
أعرب الطالب مجد في حديث معه عن سعادته الغامرة
بهذا اإلجناز الذي جاء بعد رحلة حتدٍّ حقيق ّية لذاته أ ّو ًل
ولقدراته ثان ًيا ،وقال إنّ املساق املذكور قد منحه فسحة
للتع ّلم والتسلية ،حتدّ ي الذات والتم ّيز« .املتن ّبي؛ أحسن
مدرسة في حيفا» – بهذه الكلمات وصف مدرسته التي
يجد فيها االهتمام واالحتضان الدائم ،فحضور إيزيس
ورق ّية احتفال تكرميه خطوة تستحقّ اإلشادة بنظره ،وهي
احلقيقي كذلك لدور املدرسة بشكل عا ّم في التأثير
التج ّلي
ّ
عليه ودفعه إلى األمام ،ولدور املر ّكزة إيزيس ،ومر ّبي ص ّفه

ّ
ّ
ّ
ّ
العربية للتربية في إسرائيل – حيفا ترفض
الكلية األكاديمية ّ
ن ّ
ّ
عرض كلية «ﭼـوردو » االتحاد معها
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية
األكاديمية
رئيس الكل ّية ،املحامي زكي كمال« :األمرغيروارد في الحسبان ،والكل ّية
ّ ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
والعلمية كافة»
والبحثية
األكاديمية
التخصصات
تعمل كجامعة ،توفرلطلبها

خاص .أ ّما
األستاذ نزيه طه ،ومواكبتهما الدائمة له بشكل ّ
أ ّم مجد فقد وصفت املستشارة إيزيس بال ُع ّكاز الذي تستند
جزءا من جناح مجد الذي استطاع أن
إليه ،وإليها تنسب ً
يتحدّ ى ليتم ّيز.
ّ
ّ
أشاد كذلك الس ّيد مسعد عطا الله ،املشرف على الطلب
في املساق ،بذكاء مجد ومت ّيزه ،وشخص ّيته القو ّية التي
تقف وراء جناحه وإصراره على ذلكُ ،يذكر أنّ الس ّيد مسعد
يقف هو اآلخر مع طاقم «عتيد» جن ًبا إلى جنب ،في
قصة التم ّيز هذه ومرافقة مجد خالل فترة املساق
حياكة ّ
وفعال ّياته
ومتابعة سلوكه وانخراطه في أعمال املساق ّ
املختلفة ،دعمه نفس ًّيا ومعنو ًّيا وتشجيعهم الدائم له .أ ّما
املر ّكزة ،إيزيس ،فقد قدّ مت شكرها اخلالص في االحتفال
إلدارة ك ّل ّية «عتيد» ،املشرفني على املساق ،وللس ّيد
مسعدُ ،م ً
عربة عن فخرها بهذا العمل بشكل عا ّم وبالطالب
أهم ّية
مجد بشكل ّ
خاص ،كما أشارت في حديثها إلى ّ
املساق ودور األطراف املختلفة في تعزيز الثقة والقدرة على
التغيير والنهوض ّ
بالطلب نحو األفضل.
معا نك ُتب
املتن ّبي؛ حكاية احتضان وفلسفة مت ّيز ً ...
حكاية املتن ّبي« ...من يك ُت ْب حكايته \ َي ْ
رِث أرض الكالم
\ وميلِكِ املعنى متاما»...

حيفا – ملراسلنا – رفضت الك ّلية األكادميية العربية
قاطعا ً
للتربية في إسرائيل – حيفاً ،
عرضا تل ّقته
رفضا ً
من ك ّلية «ﭼـوردون» في حيفا ،تقترح «ﭼـوردون» مبوجبه
ّ
االتاد معها.
وجاء اقتراح «ﭼـوردون» هذا ضمن التح ّركات التي
توجه جلنة التخطيط وامليزان ّيات التابعة إلى
أفرزها ّ
مجلس التعليم العالي ،والقاضي بالعمل على تقليص
عدد الك ّل ّيات األكادميية في البالد ،عبر توحيد مجموعات
علما أنّ الك ّلية األكادميية
منها حتت لواء ك ّلية مشتركةً ،
العربية للتربية تل ّقت ً
عروضا مشابهة من ك ّليات أخرى
في ِّ
الشمال ّمت رفضها .من جهته قال احملامي زكي
أي مب ّرر
كمال ،رئيس الك ّلية األكادميية العربية« :ال أرى ّ
أو سبب ّ
أي ك ّلية أخرى ،رغم العروض
التاد ك ّليتنا مع ّ
املغرية ،والتي شملتً ،
أيضا ،منحنا اإلدارة األكادميية
واإلدارية واملالية .ك ّليتنا هي األعرق في البالد في مجال
التربية ،وفيها تخ ّرج أكثر من ستّني باملئة من مجمل
الطواقم التدريسية واإلدارية في املدارس في الوسط
ِ
نكتف بال ّلقب
فحسب ،بل إ ّننا لم
العربي .ليس ذلك ْ
ّ
األكادميي الثاني في نحو عشرة
برامج ل ّلقب
األ ّول فنو ّفر َ
ّ
مواضيع في مجاالت العلوم وال ّلغات والتدريس ،ووجهتنا
األكادميي
القادمة هي احلصول على املوافقة ملنح ال ّلقب
ّ
خاصة لتأهيل خ ّريجينا لالنخراط
الثالث ،وخلق برامج ّ
في عالم التقن ّيات املتقدّ مة ،ضمن تعاون وثيق مع كبرى
مؤسسات التقن ّيات املتقدّ مة في البالد والعالم ،وشراكات
ّ
مع اجلامعات الرائدة في العالم ».وأضاف كمال« :آالف
ّ
الطلب للقبني األ ّول والثاني وآالف املستكملني هم
ّ
ّ
ّ
الشهادة لنا بأننا نعمل كجامعة ،توفر لطلبها جميع
التخصصات العلمية والبحثية واألدبية ،بإشراف كبار
ّ
احملاضرين العرب واليهود من درجة دكتور وﭘـروفسور،
وأ ّولهم مدير الك ّلية ،الـﭙـروفسور سلمان عل ّيان ،ونائبه
محمد حجيرات ،ومعهم الـﭙـروفسورات:
الـﭙـروفسور ّ

سليم أبو ربيعة وإبراهيم طه ومئير ميداﭪ ،ونخبة من
احملاضرين كالدكتورة ألكسندرا سعد ،مسؤولة قسم
اإلرشاد ،والدكتورة رندة ع ّباس ،مسؤولة الدراسات
املتقدّ مة ،والدكتور أحمد بشير والدكتور نبيه القاسم
والدكتور إبراهيم بصل والدكتورحسني حمزة والدكتور
رافع صفدي والدكتور عصام عساقلة والدكتورنادر آغا
والدكتور إميان ّنحاس ،وغيرهم املئات».
وأشار احملامي كمال إلى أنّ الك ّلية افتتحت مطلع
احلالي حر ًما جامع ًّيا جديدً ا يدرس
األكادميي
العام
ّ
ّ
ّ
ّ
فيه طلب اللقب الثاني ،حيث سيشكلً ،
أيضا ،مق ًّرا
ني .واختتم ً
قائل« :ك ّليتنا
املهنية والتأهيل ْ
للدورات ْ
امله ّ
اخلاصة كجامعة
ستحافظ على استقالل ّيتها وميزاتها
ّ
تقدّ س وتغرس في نفوس وعقول ّ
طلبها ومحاضريها
ومستخدميها قيم التعدّ دية واحلياة املشتركة ،عبر
طاقم من احملاضرين واملستخدمني من العرب واليهود،
يجمعهم عالم البحث واألكدمييا ،بدون فارق في
والتوجهات واملواقف االجتماعية واملعتقدات
االنتماءات
ّ
الدينية وغيرها».

ّ
وشخصيات اعتبارّية من
بنك مركنتيل يستضيف رجال أعمال
ّ
العربي بالتعاون مع نادي الروتاري في حيفا
الوسط
حيفا – ملراسلنا – ِاستقبل مدير قسم الصيرفة
اخلصوصية في بنك مركنتيل ،الس ّيد دودي ميمون،
ومديرة لواء حيفا والشارون في البنك ،الس ّيدة ﭬـيرد
أﭬـيطان ،ومديرة فرع البنك في وادي النسناس في
حيفا ،الس ّيدة حياة أشقر ،ومدير ِمنطقة ّ
عكا في
بنك مركنتيل وعضو نادي الروتاري ،الس ّيد عوني
أبو سالم – استقبلوا رجال أعمال رائدين ومؤ ّثرين
على الرأي العا ّم من حيفا ،وذلك في مطعم
«شواطينا» ومبشاركة أعضاء من نادي «الروتاري»
في ّ
العربي اجلديد
احليفاوي
ستل مارس ،والنادي
ّ
ّ
الذي أقامه د .حامت خوري وقاضي احملكمة العليا
املتقاعد ،سليم جبران.
ورحب دودي ميمون ،نائب املدير العا ّم ومدير قسم
ّ
الصيرفة اخلصوصية في بنك مركنتيل ،باحلضور الكرمي،
وحتدّ ث عن احتفاالت املائة عام لبنك مركنتيل ،وقال
والتجاري
املصرفي
إنّ احلديث عن  100سنة من العمل
ّ
ّ
واالجتماعي ،متط ّر ًقا إلى دور املصالح التجارية ومتحدّ ًثا
ّ
املصرفي واالنتقال
عن التغييرات التي م ّرت على اجلهاز
ّ
املتطورة وعبر الهاتف
مي وخدمات اإلنترنت
ّ
إلى العالم الر ْق ّ
احملمولً ،
أيضا.
وأضاف ميمون« :بنك مركنتيل يقدّ م خدمات ر ْقم ّية
متطورة لزبائنه اخلصوص ّيني والتجار ّيني ،ويدور احلديث
ّ
عن تطبيقة («أﭘـليكاتسيا») سهلة ومريحة لالستخدام،
وتتيح املجال للقيام مبعامالت في ّ
أي وقت.
كل مكان وفي ّ
ومع هذا ،ق ّررنا في مركنتيل االستمرار في تقدمي خدمات
6

متطورة في جميع الفروع ،مبا يشمل ّ
موظفي الصناديق،
ّ
ّ
ّ
وبالتالي فإننا نعرض على كل زبون اختيار ما يناسبه».
وبدورها ،قالت ﭬـيرد أﭬـيطان ،مديرة لواء حيفا والشارون
في بنك مركنتيل« :ما مي ّيزنا في مركنتيل أنّ التعامل هو
مع اشخاص .الزبون لدينا في املر َكز ونبذل قصارى جهدنا
ملساعدته وعرض حلول متويلية مبا يتناسب مع احتياجاته
املصرفي
وقدراته .نشاطاتنا لطاملا دمجت بني العمل
ّ
اجتماعي يقدّ م الكثير من
واالجتماعي ،حيث إ ّننا بنك
ّ
ّ
أجل املجتمع بإرادته ّ
وبكل سرور».
أ ّما داني بيسلر ،مم ّثل «روتاري» إسرائيل ود .حامت خوري
فقد قاما بتهنئة احلضور وشكرا البنك على مشاركته،
العربي.
أهمية التربية والتعليم في املجتمع
متط ّر َقني إلى ّ
ّ
وحتدّ ث القاضي املتقاعد ،سليم جبران ،عن العالقة بني
املجتمع والتجارة ،ولفت إلى أنّ مركنتيل ّ
منوذجا
يشكل ً
ج ّيدً ا لهذا الدمج.
الجم عة  2آذار 2018
ُ

دكتوره ،بتقدري تقرأيلي
قصة قبل النوم؟

أطباء كالليت دائمًا معكم!
طبيب أخصائي أون-الين في ساعات الليل
كالليت الرائدة في طب األون الين في البالد ،تفخر بأن تقدم لكم مجموعة خدمات طبية ألخصائيين،

يمكنكم إستشارتهم من خالل الحاسوب ،التابلت أو السمارتفون من كل مكان تريدون ،بين الساعات
 ٢٠:٠٠حتى الـ  .٢٤:٠٠من اليوم بد ً
ال من الخروج من البيت واإلنتظار بالدور في غرف الطوارئ،
ببساطة أدخلوا لطب أو-الين من كالليت.
طب أطفال

طب عائلة

*الخدمة مقدمة باللغة العبرية
مقدم كمعلومات لمؤمني كالليت

طب جلد

جديد! تطور الطفل

ّ
ي
فوز الطالب الثانو من مدرسة تيراسانطة الكرمليت أدريان شقحة باملرتبة
الثانية في أوملـﭙـياد البيولوجيا على مستوى البالد

الطلب أدريان شقحة واملر ّبية لَنا شقير

نايف خوري

ّ
الصف الثاني عشر
يتع ّلم الطالب أدريان شقحة في
في مدرسة تيراسانطة الكرمليت ،ويبلغ من العمر 17
القطري في
ربيعا ،أحرز املرتبة الثانية على املستوى
ّ
ً
أوملـﭙـياد البيولوجيا الذي جرى بني املدارس الثانوية
في البالد .وإلى جانب دراسته ميارس أدريان هوايات
الصالوني ،وفي هذا املجال،
متعدّ دة ،مثل الرقص
ّ
ً
أيضا ،شارك في مسابقة في هذا الرقص وفاز باملرتبة
األولى .كما يتمتّع أدريان مبوهبة الغناء وتصميم
األزياء ،والرسم وفنون أخرى .وقد شارك أدريان في
هذا األوملـﭙـياد مع ّ
طلب ص ّفه اآلخرين من مدرسته،
وعاد بعدّ ة جوائز.

أوملـﭙـياد البيولوجيا

بدأ أوملـﭙـياد البيولوجيا في شهر تشرين األ ّول\أكتوبر
املاضي ،مبشاركة عدد كبير من املدارس الثانوية
العربية واليهودية في البالد ،وقد امتدّ على خمس
مراحل وشارك فيه حوالي  2,600طالب .وبعد إعالن
التصفيات لهذه املرحلة بقي نحو  120طال ًبا ،حصلوا
ّ
الطلبّ .ثم أجري
على أعلى العالمات من بني
امتحان آخر لهؤالء ّ
الطلب الفائزين وجنح منهم 20
طال ًبا ،وتقدّ م هؤالء إلى امتحان ثالث للتصفيات،
حيث يختبر ّ
كل امتحان مهارات مختلفة في مجال
البيولوجيا .وفاز في هذه املرحلة سبعة ّ
طلب من
العربي الوحيد ،وتقدّ م هؤالء
بينهم أدريان شقحة ،وهو
ّ
المتحان في املختبر في جامعة بار إيالن كمرحلة رابعة
من تصفيات األوملـﭙـيادّ .ثم استمع ّ
الطلب الفائزون
إلى سلسلة محاضرات في العلوم البيولوجية ،وفي
ختامها طلب الفاحصون أن يعدّ ّ
كل طالب بح ًثا حول
موضوع ّ
معي ،ويلقيه على مسامع احلضور .وكانت
هذه املرحلة اخلامسة وإعالن النتائج النهائية التي
ّ
احتل فيها أدريان املرتبة الثانية .وقد كان الفرق بينه
أي ّ
أقل من عالمة
وبني الطالب األ ّول أعشار العالمةّ ،
واحدة .جلنة التحكيم املؤ ّلفة من خمسة أعضاء ،من
بينهم الدكتور حسام ذياب ،طرحت سؤالني على ّ
كل
طالب ،على أن يجيب الطالب بإسهاب عن ّ
كل سؤال
حتّى يقنع جلنة التحكيم ،ويقدّ م بح ًثا ملح ًقا باملصادر
العلمية .الدكتور ذياب كان يترجم للجنة واحلضور
ما يقوله أدريان باللغة العربية ،أل ّنه درس موضوع
البيولوجيا في املدرسة مدّ ة ثالث سنوات بال ّلغة األ ّم،
العربيةً .
وفعل ،نال أدريان إعجاب واستحسان جلنة
التحكيم وتق ّرر منحه املرتبة الثانية.
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ّ
العلمي
البحث

قدّ م أدريان شقحة بحثه في هذا األوملـﭙـياد أمام
جلنة التحكيم وكان حول موضوع« :تأثير تراكيز
مختلفة من مستخلص الثوم على وتيرة تكاثر
البكتيريا (إي كولي)» .وهذه البكتيريا موجودة في
األمعاء وهي مفيدة لتقوية املناعة في اجلسم وإفراز
بعض الـﭭـيتامينات التي تساعد على الهضم وعلى
مجاالت أخرى في اجلسم ،مثل ﭬـيتامني «بي .»12
وإذا وجدت هذه البكتيريا في مكان آخر من اجلسم
فإ ّنها ال تفيد بل تض ّر وتؤ ّدي إلى املرض .ويقول
أدريان إ ّنه اعتمد في بحثه أ ّو ًل على ما كان يسمعه
من جدّ اتنا حول تناول الثوم ،كما ّدة تقي من األمراض،
مثل ضغط الدم؛ وكما ّدة ترفع نسبة املناعة في اجلسم،
وتساعد في كثير من حاالت الضعف وغيرها ،وأجرى
صحة املقولة
أدريان فحوصه في املختبر للتأ ّكد من ّ
بأنّ الثوم يزيد املناعةّ .
كبيرا،
تأثيرا ً
وتبي له أنّ للثوم ً

ً
فعل ،على حتسني املناعة في اجلسم ،وك ّلما كانت
نسبة الثوم أعلى في الطعام – وهذا ما ظهر في
التجارب – كانت أعداد البكتيريا – إي كولي ّ
أقل
بكثير .وهكذا ثبت أنّ وتيرة تناول الثوم تؤ ّثر على
تكاثر البكتيريا.
ورجحت جلنة التحكيم هذا البحث للفوز باستحقاق،
ّ
العلمي،
خاصة في البحث
ألنّ أدريان أظهر مهارات ّ
ّ

والتعامل مع األجهزة املستخدمة في األبحاث ،ولم
يكن االكتشاف نفسه هو القضية احلاسمة ،ألنّ البحث
الطب ،بل
لم يكن اكتشا ًفا علم ًّيا جديدً ا على مستوى ّ
اعتمدت اللجنة على كيفية طرح البحث واملهارات
املرجوة.
للتوصل إلى النتائج
التي استخدمت
ّ
ّ

الجائزة

عاد أدريان شقحة إلى مدرسته ً
حامل شهادة بحصوله
على املرتبة الثانية املش ّرفة في هذا األوملـﭙـياد ،ومنحة
ً
ومبلغا مال ًّيا
تعليمية ملدّ ة سنة في جامعة بار إيالن،
محدّ دً ا لشراء معدّ ات وأجهزة علمية للمدرسة ،وحقّ
املشاركة في رحالت وجوالت تعليمية وتثقيفية علمية
في معاهد العلوم في البالد ،وكذلك حقّ زيارة املتاحف
واملعارض املختلفة ،هو ّ
وطلب ص ّفه ،وضمان عالمة
التوجيهي – البـﭽـروت في
مائة باملائة في امتحان
ّ
البيولوجيا؛ في حال حصوله على كامل نسبة القسم

األ ّول من االمتحان ( ،)55%حيث ّ
مت إعفاؤه من
القسم ال ّثاني من االمتحان ا ّلذي ُيجرى في املختبر،
ونسبته  ،45%إذ ّ
مت اعتبارها منحة فوزه باملرتبة
الثانية في األوملـﭙـياد.

املستقبل

من ال َبدَ ِه ّي أن ّ
يفكر الطالب وذووه في املستقبل،

بعد انتهاء املرحلة الثانوية ،وأدريان الذي ينهي
ّ
الصف الثاني عشر هذا العام يرغب باالستراحة من
التعليم ،لسنة واحدةّ ،ثم سيتع ّلم لغة أجنبية ليتابع
تفوقه في
دراسته اجلامعية في خارج البالد .وذلك رغم ّ
موضوع البيولوجيا في املدرسة .وقد الحظ أنّ مشاركته
في األوملـﭙـياد فتحت أمامه آفا ًقا واسعة ،وإمكانية
التع ّرف على األجهزة واملعدّ ات التي استخدمها في
مختبر جامعة بار إيالن ،وهو ما يساعده في دراسة
املوضوع في املدرسة .ولكنّه ّ
يفكر في إمتام دراسته
األكادميية في مجاالت أخرى ،قد تكون التصميم
املعماري؛ ألنّ هذا املوضوع يدمج الفنون مع العلوم،
ّ
فاملهم أن تكون مسحة من الفنون في الدراسة.
ّ
وبالنسبة إلى األوملـﭙـياد فقد تل ّقى أدريان الدعم
والتشجيع واإلرشاد التا ّم من املدرسة بإدارتها،
وخصوصا مع ّلمة املوضوع ،املر ّبية لَنا
ومع ّلميها،
ً
شقير ،التي رافقت أدريان في ّ
كل مراحل املسابقة.
املر ّبية جزيل أبو أ ّيوب ،مديرة املدرسة
تؤ ّكد املر ّبية جزيل أبو أ ّيوب ،مديرة املدرسة ،أنّ
جدا ،بذل ّ
كل ما
أدريان شقحة طالب مم ّيز ،مجتهد ًّ
ّ
بوسعه كي يح ّقق الفوز في هذه املسابقة ،وأنه قد
بلغ املرحلة النهائية وفاز باملرتبة الثانية بجدارة ،كما
وصف الدكتور حسام ذياب من جلنة التحكيم .هذا
وتشكر املر ّبية أبو أ ّيوب مع ّلمة موضوع البيولوجيا،
املر ّبية بامتياز لَنا شقير .وتضيف مديرة املدرسة أنّ
«املشاركة في املسابقة كانت مبثابة حتدٍّ للمدرسة
بأجمعها ،إدارة ومر ّبني ّ
خصوصا أنّ تيراسانطة
وطل ًبا،
ً
الكرمليت هي املدرسة العربية الوحيدة التي بلغت
علما أنّ هذه هي السنة األولى التي
املرحلة النهائيةً ،
تشارك فيها املدرسة في هذا األوملـﭙـياد ،وقد شاركت
املدرسة – من قبل – في أوملـﭙـياد احلاسوب .هذا وتولي
التخصص
املدرسة املواضيع العلمية على مستوى
ّ
أهم ّية كبرى ،إذ إنّ هذه املواضيع تشمل الفيزياء،
ّ
الكيمياء ،البيولوجيا ،علم البيئة ،وعلوم احلاسوب،
ّ
تخص ًصا جديدً ا وهو احلسابات
ومؤخ ًرا أدخلت املدرسة ّ
وإدارة األعمال؛ واملوضوعان األخيران ،احلسابات
وإدارة األعمال مبستوى  10وحدات ».وأنهت املر ّبية
«وأخيرا عدنا برأس مرفوع،
أبو أ ّيوب حديثها بالقول:
ً
فخورين بالنتيجة التي أحرزها أدريان شقحة .ونتمنّى
ّ
الطلب ،ليخوضوا
أن يكون بذلك قدوة لزمالئه
ّ
املجاالت العلمية بالتحدّ ي املطلوب ،ويحققوا فيها
الفوز والنجاح».
الجم عة  2آذار 2018
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أرباح كبيرة

في دوري الكبار!
ابناء سخنين

ضد

بني يهودا تل ابيب

كم هدفا؟

من سيفوز؟

ابناء سخنين

تعادل

2.80

بني يهودا تل ابيب

2.40

كم ركنية؟

 0-1أهداف

2.50

 2-3أهداف

 4أهداف أو أكثر

الدوري االنجليزي

3.10

 0-8ركنيات

2.15

1.75

 9-11ركنية

2.30

2.60

 12ركنية أو أكثر

2.65

الدوري االيطالي

ليفربول

الدوري االسباني

نابولي

ضد

اشبيلية
ضد

ضد

نيوكاسل

اتلتيك بلباو

روما

من سيفوز؟

( )1ليفربول
( )xتعادل
( )2نيوكاسل

1.15
5.10
9.00

كم هدفا؟

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

كم ركنية؟

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

من سيفوز؟

( )1نابولي
( )xتعادل
( )2روما

1.55
3.30
4.40

كم هدفا؟

6.40
2.00
1.60

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

2.90
2.45
1.90

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

كم ركنية؟

من سيفوز؟

( )1اشبيلية
( )xتعادل
( )2اتلتيك بلباو

3.40
1.75
2.40

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

3.15
2.45
1.80

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

3.10
1.75
2.60

كم ركنية؟

2.20
2.40
2.45

ش.ج

رقم الدور  180901يشمل التحويالت.

أيضا بالخلوي!

1.50
3.40
4.65

كم هدفا؟

هذا األسبوع
البيع ممنوع
لمن هو دون
سن الـ 18

الدرجة العليا

أيضا
متوفر ً
باألندرويد

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

ّ ّ
ّ
ّ
ّ
بلدية حيفا تخطط إلقامة مدرسة ثنائية اللغة في حي الكبابير
حيفا – ملراسلنا – ّ
تخطط بلدية حيفا إلنشاء مدرسة ثنائية
حي الكبابير بالقرب من املدرسة األحمدية ،حيث
ال ّلغة في ّ
ستضم ستّة صفوف ،من األ ّول حتّى السادس ،وروضة ثنائ ّية
ّ
ال ّلغةً ،
أيضا.
ثنائي ال ّلغة ،وجدت بلدية حيفا
فبسبب الطلب الكبير إلطار
ّ
مساحة لبناء املدرسة ،بالقرب من مدرسة الكبابير (املدرسة
متنام،
ثنائي ال ّلغة
األحمدية) حيث يعمل فيها اليوم مسار
ّ
ٍ
من ص ّفني ،فقط .وقد قالت – في هذا الصدد – مديرة قسم
التربية والتعليم في البلدية ،الس ّيدة إيالنا طروك« :آمل أن
تنشأ املدرسة خالل سنتني» .وقد وصل جمعية «يدً ا بيد» بالغ
اخلاصة بإنشاء أطر ثنائ ّية ال ّلغة
من البلدية عن هذه املبادرة
ّ

يهودية – عربية في املدينة.
هذا ،وقد ص ّرحت مديرة قسم التربية والتعليم في بلدية حيفا،
الثنائي ال ّلغة
التربوي
الس ّيدة إيالنا طروك ،بالقول« :اإلطار
ّ
ّ
إطار ناجح ،وهناك طلب متزايد عليه .نأمل أن ّ
نتمكن خالل
سنتني من بناء مدرسة جديدة في الكبابير ،على مساحة أربعة
دومنات ،لتحتوي ّ
كل الصفوف».
سيتم توصيل طلب البلدية إلى وزارة التربية والتعليم،
وقري ًبا
ّ
لهدف التصديق عليه وحساب امليزانية املطلوبة ملشروع كهذا.
وفي حلظة احلصول على التصديق يأملون في البلدية أن يباشروا
العمل في السنة القادمة ،وإمتام البناء خالل سنتني.

حصول الطالبة
آية أبو جبل من ّ
ثانوية
ّ
العلمية في حيفا
الكرمة
على شهادة ّ
تميزمن
وزارة املعارف

يقـــدم
عــرض مســـرحية

مسـرحيـة حتكي قصــة الصــراع الفلســـطيني الفلســطيني

مساء فــي مسرح الميدان  -حيفا
وذلك يوم السبت  3/3/2018الســـاعـة 20:00
ً

تأليف ايالن حتسور
اعداد واخراج :جورج اسكندر
متثيل :ابراهيم ساق الله ،امجد بدر
وصبحي حصري.

موسيقى :معني دانيال
تصميم اضاءة :وسيم صالح
تصميم مالبس وديكور :سليم شحادة
ترجمة النص :طارق قبطي
تصميم حركة :رشا جهشان
مديرة انتاج :اليان فرانش
تصوير فيديو :محمد شناوي
تصوير فوتوغرافي :وليد حمدان

لالستفسار وحجز التذاكر054-4652033 / 054-7846939 :
لشراء تذاكر بواسطة بطاقة االعتماد ،عن طريق الفيسبوك yala parties

موقعwww.fringe-naz.org :

برعـايـة
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بريد ألكترونيfringe.nazareth@gmail.com :

خاص – تفتخر ثانو ّية الكرمة العلم ّية
حيفا – ملراسل ّ
ّ
ّ
الصف الثاني عشر،
بالطالبة آية أبي جبل ،من
لتطوعها في التداخل
حلصولها على شهادة امتياز
ّ
االجتماعي في لواء حيفا.
ّ
هذا ،وكان قد ُأقيم ،يوم ُ 12شباط املنصرم ،احتفال
متطوع في مجال التداخل
لتوزيع شهادات ألفضل
ّ
االجتماعي ،على اسم «رينب» لعام .2018
ّ
وقد كانت الطالبة أبو جبل قد قدّ مت خلوض مسابقة
املتطوع املتم ّيز لهذا العام ،وقد ّ
مت اختيارها بعد
ّ
كمتطوعة
مرورها في عدّ ة مقابالت واختبارات،
ّ
متم ّيزة في لواء حيفا ،وحصلت على شهادة تقدير
وامتياز من وزارة املعارف.
الفعال ّيات املدرس ّية وغير
فعالة تساهم في ّ
وآية طالبة ّ
«أجيال» ،متم ّيزة
املدرس ّية ،وناشطة في جمع ّية
باجتهادها وعطائها املستم ّر ملجتمعها ومبح ّبتها
ملساعدة الغير...
وقد ع ّبرت مديرة املدرسة ،الس ّيدة يسرين دكور ،عن
تقديرها وافتخارها بهذا اإلجناز الكبير ،وقالت:
االجتماعي ،ونتائجه اإليجاب ّية
التطوع
أهم ّية
«نعلم ّ
ّ
ّ
التي تنبعث على املجتمع بشكل عا ّم ،وعلى الطالب
خاص ،ما يساهم في صقل شخص ّيته.
املتطوع بشكل ّ
ّ
لذلك تعمل إدارة املدرسة وطاقمها على حتفيز ّ
طلبها
التطوع ّية ،وذلك لتعزيز ثقتهم
للقيام باألعمال
ّ
بأنفسهم وغرس حبّ املساعدة والعطاء فيهم».
الجم عة  2آذار 2018
ُ

مع لعبة

 3Dداخل الرزمة

سانو سوفت
ورق تواليت سيارات
 30لفة

سنسوداين
معاجين أسنان
 75مل

كيرفري
تشكيلة فوط يوم ّية

السعر
للوحدة

24

90

وأيضا ،حصري لزبائن
ً

السعر للوحدة

24

90

11

90
ش.ج

ﭘـانتين
منعم
شامـپـوّ /
 600مل

لينور
ُحبيبات برائحة عطرة
منعشة/فاخرة/رومانس ّية
 275غرام/
اريال كپسوالت
للغسيل
 28وحدة

12

السعر للوحدة

*ال يشمل املغ ّلفة كل واحدة على حدة

90
ش.ج

بسكويت شوكوالطة
مع كريمة الـﭭــانيل
 176غرام

فرِش /دوال كير /تبييض

لوريال
فاعل ّية ثالث ّية
كريم للنهار/لليل /للعيون

السعر للوحدة

17

90
ش.ج

السعر للوحدة

3

90
ش.ج

90
ش.ج

EAN-13
Encoded:9800000186800
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540

EAN-13
Encoded:9800000186879
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

سعر خاص!

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
نكا 7
مستحلب
استحمام
 1لتر

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ  1-7.3.2018أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق للمنتج الذي سيعرض في احلانوت.

سعر خاص!

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ  1-7.3.2018أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق للمنتج الذي سيعرض في احلانوت.

90

EAN-13
Encoded:9800000186947
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
سانو سـﭙـارك
أقراص للجالية
 30وحدة

Life Dental

فرشاة أسنان
كهربائية قابلة
للشحن

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

79

8

سعر خاص!

EAN-13
Encoded:9800000187012
BWR: 0.0016inches
1.56mils
W/N Ratio:
2.00
Bar Height:
0.9646inches
Magnification:
100.00%
x-dim:0.0130inches
N Bar Width:
0.0114inches
Printer dpi: 2540
Film:Positive/Up
Company:
Client:
Job:
Date:

سعر خاص!

احلد األدنى  3وحدات في اخملزون في كل فرع
محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ  1-7.3.2018أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق للمنتج الذي سيعرض في احلانوت.

ش.ج

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء

90

ش.ج

بتسليم هذه
القسيمة عند شراء
ﭼـارنييه
تشكيلة ديودرانت

السعر للوحدة بعد
تخفيض القسيمة

90

58

36

ن ُقص ونوفّر مع مجموعة قسائم

9

ش.ج

السعر بعد
تخفيض القسيمة

محدد باستخدام قسيمة واحدة للزبون.
سارية املفعول بني التواريخ  1-7.3.2018أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من بينهما .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل
وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق للمنتج الذي سيعرض في احلانوت.

سارية املفعول لغاية  7.3.2018أو حتى نفاد اخملزون ،األسبق من بينهما .االمتيازات املعلنة لزبائن اليف ستايل مشروطة بالدفع ببطاقة اليف ستايل فقط .الشروة محددة
لـ  4وحدات للزبون .ال ازدواجية في االمتيازات .يحتمل وجود فرق بني حوانيت الشبكة بالنسبة للسعر السابق للمنتج ولذا )1( :يحتمل وجود حاالت يكون بها السعر السابق في حانوت معينة أقل من السعر
باإلعالن ،وهو ليس من ضمن حملة في هذه احلوانيت )2( .في احلوانيت التي يسري عليها سعر احلملة ،سيعرض السعر السابق في احلانوت على املنتج أو بجانبه.

17

90

َ
ّ
ّ
مؤسسة األفق تحتفل بافتتاح مركزها املسرحي في شفاعمرو

افتتحت مؤسسة األفق للثقافة والفنون مساء
الخميس  22/2/2018مركزها املسرحي الثقافي والفني
في مدينة شفاعمرو ،باشتراك مجموعة من املسرحيين
واألدباء وعشاق الفن والثقافة من شفاعمرو ،حيفا،
سخنين ،عيلبون ،نحف وطرعان ،كان في استقبال
ً
الحضور طاقم ترفيه أضفى ًّ
خاصا على االحتفال،
جوا
كما انتشر اإلعالميون لتغطية هذا الحدث ،برز من
بينهم مراسل تلفزيون "هال" الذي قام بإجراء لقاء مع
مدير عام مؤسسة األفق نقل بالبث الحي واملباشر قبل
بدء االحتفال.
ّ
افتتحت االحتفال بكلمة قصيرة وتولت عرافته
االعالمية وفاء يوسف ،ثم ّ
تم بث فيلم قصير عن
ّ
ً
أعد خصيصا لهذه املناسبة،
إنجازات املؤسسة
استعرض خاللها نشاط املؤسسة بشكل عام ونشاط
مسرح األفق بشكل خاصّ ،
تحدث بعدها مدير عام
مؤسسة األفق للثقافة والفنون الكاتب والفنان عفيف
ً
شليوط معلنا عن افتتاح مركز األفق الثقافي واملسرحي
الجديد ،وقال أن "هذا املشروع ليس وليد صدفة،
إنما هو نتيجة تخطيط وحلم لطاملا راودنا ،فصالة
عرض ّ
ألي مسرح هو أمرحتمي ،من خاللها يقوم بعرض
انتاجاته املسرحية ،واستضافة عروض مسرحية لفرق
مسرحية أخرى ،وتقديم برامج ثقافية وفنية ،كما
في هذا املكان يتم إجراء التدريبات ّ
ألي انتاج مسرحي
12

جديد ،فاملركزبمثابة البيت الدافىء للممثلين وهواة فن
التمثيل املسرحي وعشاق الفن املسرحي".
كما ّ
عدد إنجازات مؤسسة األفق ،كان أبرزها اعتراف
وزارة الثقافة بمؤسسة األفق ،مؤسسة ثقافية رائدة في
الوسط العربيّ ،
وتم استيعاب ممثلين ثابتين يتقاضون
ًّ ً
ً
شهريا ثابتا ليصبحوا بمثابة ممثلي بيت ،من أجل
راتبا
توفير الظروف املالئمة لهؤالء املمثلين أن يتفرغوا
لإلبداع والتألقّ ،
وتم استيعاب مسرحيين رائدين،
مثل املخرجين :أديب جهشان ،محمود صبح ،إلهام
ّ
عراف وحانوخ رعيم .ومن املمثلين واملمثالت :روضة
سليمان ،نعمة خازم ،ميالد قنيبي ،صفاء حتحوت،
نور الدين مغربي وميري مطر .ودعا شليوط في كلمته
كافة املسرحيين الى االنضمام لهذه املسيرة املسرحية
وتعزيزها وتقديم االقتراحات واملبادرات ،فمركز األفق
من الجميع وللجميع ،هومنبرلكل شخص من شفاعمرو
وخارجها ،ومركز األفق سيبقى املنارة الثقافية التي
ت�ضيء سماء شفاعمرو بأفق املحبة واإلبداع والفن
والثقافة .وناشد الحضور بدعم هذا املشروع الثقافي
والحيوي
لشفاعمرو ،باالقبال على عروضه ودعمها
ً
املعنوي واملادي قائل "الفنان يا إخوان مثل الطائر
الجميل بألوانه الزاهية وتغريده الجميل ،هذا الطائر
حتى يستمر في التغريد وإطرابك ،يجب أن توفر له
الظروف املالئمة واملريحة ،وإال سيغادراملكان ولن يبقى

هناك من ّ
يغرد في شفاعمرو".
هذا وشكر الكاتب والفنان عفيف شليوط خالل
كلمته اآلنسة لبنى زعبي ،مديرة قسم الثقافة العربية
في وزارة الثقافة والرياضة ،على مجهودها الكبير من
أجل دعم النشاط الثقافي والفني في مجتمعنا العربي،
والتي ساهمت برفع مستوى الدعم للجمعيات الثقافية
العربية ،ومن ضمنها مؤسسة األفق للثقافة والفنون.
ّ
للسيد حسيب عبود  ،رئيس
كما وجه كلمة شكر
الهستدروت لواء الجليل املركزي ،الذي استقبل مبادرة
مؤسسة األفق برحابة صدر وتشجيع ودعم وإدراك
ألهمية النشاط الثقافي والفني في مدينة شفاعمرو.
ثم تحدثت لبنى زعبي ،مديرة قسم الثقافة العربية في
وزارة الثقافة والرياضة ،فقالت أن مسرح األفق لعب
ً
دورا ً
هاما في حياتنا الثقافية والفنية وال يزال يقوم
بهذا الدور ،ومن أهم األدوار الذي أخذها على عاتقه،
دعم النص املسرحي املحلي وتشجيع الكتاب املحليين
على الكتابة للمسرح ،من خالل تنظيم ورشة للكتابة
املسرحية .وهنأت مسرح األفق على افتتاح صالة عرض
له في مدينة شفاعمرو ،وقالت أن مسرح األفق اليوم
يعتبر من املسارح الكبيرة في الوسط العربي ،ودعت
الجمهور الى دعم النشاط املسرحي.
ّ
تحدث بعدها ّ
السيد حسيب عبود  ،رئيس الهستدروت
ً
لواء الجليل املركزي ،مهنئا مؤسسة األفق على افتتاح

ً
مركزها املسرحي الجديد في حيفا قائل ":تعتبر مؤسسة
ً
األفق من أهم املشاريع الثقافية التي فتحت آفاقا
جديدة ،وعملت على رفع مستوى الحياة الثقافية
وإغناء املشهد الثقافي العام من خالل نشاطات ثقافية
وفنية مختلفة ،وبالتركيز على إنتاج األعمال املسرحية".
وأعلن أن الهستدروت ترى من واجبها أن تدعم النشاط
الثقافي باإلضافة لنضالها النقابي من أجل حماية
حقوق العمال ،وهي ستدعم مؤسسة األفق من أجل
نشرالوعي والثقافة في املجتمع.
هذا وشمل الحفل فقرات فنية باشتراك الفنان خليل
ّ
أبو نقوال الذي ّ
قدم وصلة غنائية بعد أن هنأ مؤسسة
األفق على افتتاح مركزها الجديد .كما تم عرض مقطع
من مسرحية "مليس والضفدع" اإلنتاج املسرحي الجديد
ملسرح األفق ،من تأليف عفيف شليوط ،إخراج إلهام
ّ
عراف ،موسيقى وألحان معين شعيب ،كلمات األغاني
روضة سليمان وتمثيل :صفاء حتحوت ،نور الدين
مغربي وميري مطر .كما قام رئيس سرية كشافة
شفاعمرو املسيحية األولى حبيقة حبيقة باعتالء
املنصة وتسليم الكاتب والفنان عفيف شليوط ً
درعا
بمناسبة افتتاح مركز األفق للمسرح والثقافة والفنون
في شفاعمرو.
ع.ع
الجم عة  2آذار 2018
ُ

أستخدم سانو مكسيما
 SMARTألنه ينظف
ويحافظ على نصاعة
ألوان المالبس
 Number 2من سانو ِ
القط الروائح
الكريهة في مقعد المرحاض
غالبية األشخاص ينزعجون من الروائح الكريهة التي قد يبقونها بعد
استخدامهم للمرحاض .وأكد بحث أجري مؤخرًا لصالح شركة سانو أن  83%من
األشخاص ينزعجون من الروائح التي تبقى بعد استخدامهم للمرحاض خارج
بيتهم .ولك ّنني لست من بينهمّ ،
والسبب؟ بفضل منتج ( Number 2رقم  )2من
سانو ،الذي يقوم بحبس الروائح الكريهة داخل مقعد المرحاض وينشر رائحة
منعشة في الهواء.
“رقم  ”2أو  NO.2الجديد يعمل بتقنية تمنع انتشار الروائح الكريهة خارج مقعد
المرحاض ،لمنع اإلحراج.
ّ
قبل استخدام المرحاض نقوم برش البخاخ داخل مقعد المرحاض ليكوّن طبقة
حماية من الزيوت األثيريّة على المياه حيث يحبس الروائح الكريهة وتُبقيها في
ً
لطيفا في الهواء.
الماء الذي بمقعد المرحاض وتمنع انتشارها وتنشر عطرًا
“رقم  ”2هو ّ
حل مريح ويأتي بقنينة شخصية صغيرة بسعة ِ 60مل ،ويمكنكم
أخذه لكل مكان حتى خارج المنزل .ماذا تنتظرون؟ قولوا ً
وداعا للروائح الكريهة
واستخدموا  NO.2مثلي.

إطالق تشكيلة “رنوار”
لربيع وصيف 2018
للرجال والنساء
ّ

أطلقت شبكة األزياء الرائدة «رنوار» تشكيلتها لربيع
وصيف  2018والتي تبعث على التفاؤل والتجدد بما يتوافق
مع موسم دافئ ،وذلك في احتفال أقيم في كنيون مرينا
في هرتسليا ،اقتصر على نخبة من المؤثرين اإلجتماعيين
في البالد ،بينهم بلوجيريم من الوسط العربي.
وتعتمد التشكيلة على مالبس خفيفة وانسيابية بما
يشمل مالبس مثقوبة ومطرزة مع أحدث تقنيات الطباعة.
تشكيلة النساء:

 – DOTTED LINEتتميز التشكيلة بوحي الخياطة
الرجالية مع لمسات من العناصر النسائية ،مثل
األشرطة واألكمام المفتوحة وأخرى بتصميم رياضي
وخطوط جانبية ،وبدالت من الشورتات والبناطيل ّ
بقصات
ناعمة بألوان :أسود ،أبيض ،رمادي ،وألوان جنود البحرية
بإضافة الزهري الغامق.
 -MATCHPOINTصرعة أمريكية مع لمسات رياضية.
ألوان جنود البحرية ،أحمر وأبيض مع قمصان تي .وتتميز
تشكيلة الجينز بالثقوب والظالل بمشتقات اللون
الكحلي ،األحمر واألبيض المشرقة.
 -WALLFLOWER POWERال ــورود تس ــيطر عل ــى
التش ــكيلة الجدي ــدة.
ّ
تتجسد في
 -BOHEMIAN RAPSODYذروة الصيف
القماش الناعم والملوّن.
تشكيلة أزياء الرّجال:
تتميّز تشكيلة أزياء رنوار الرجالية لربيع وصيف
 2018كالتالي:
 -BEAT GENRATIONال ِق ّصة التقليدية لألسود واألبيض
ّ
بقصات شبابية وثقوب مع رسومات وبعض األزرار.
 -SMOKED WAVEمزيج من األلوان الكحلي -األحمر
واألبيض .الالعب األول ضمن هذه المجموعة هو
الجينز ،باإلضافة إلى بناطيل القطن والبرمودا مع
دمج قمصان تي.
 -TROPIC ZENاللون الزيتي حاضر وبقوة في هذه
المجموعة بكافة مشتقاته ودرجاته ،لنرى قميص تي
وردي مع رسومات نخيل وزهور وأوراق البامبوك والموز.
 -PEACE HARMONYأقمشة خفيفة وقصات ملوّنة،
تشمل األزرق والرمادي الفاتح.

ًّ
مهما في
كسيّدة أعمال تُعتبر المالبس جزءًا
حياتي العملية ،وككل سي ّدة منزل أبحث دائمً ا
عن منتجات للغسيل التي ال ّ
تنظف فحسب وإنما
تزيل البقع وتحافظ على المالبس ونصاعة ألوانها.
من اليوم لن أقلق على مالبسي ومالبس أفراد
وج ْل  SMARTمن
عائلتي ،وذلك بفضل مسحوق ِ
سانو مكسيما الذي يحافظ على المالبس كما لو
كانت جديدة ولوقت أطول .من تجربتي ،أشارككم
بأن سانو مكسيما سمارت يزيل البقع الصعبة
ّ
وينظف بعمق بفضل ّ
مركباته التي تتغلغل داخل
المالبس وتزيل األوساخ غير الظاهرة للعيان.
يمنع كلح األلوان ويحافظ على نصاعة بياضها،
بفضل مجموعة مركباته ،وعلى إشراقة ألوان
المالبس بفضل دمج المواد الفعالة التي تمنع
إنخفاض ح ّدة األلوان.
يمكن الحصول على ِجل “مكسيما سمارت”
بحجم  3لتر ،ومسحوق سمارت بحجم  5كغم،
 2.5كغم و 1كغم.

بين الوجود والحوار
األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى
ّ
(رئيس ّ
امللكيين الكاثوليك ،حيفا)
رعية
ّ
مقدمة :اإلنسان قيمة مطلقة على األرض ،صورة هلل ،القيمة
املطلقة في ّ
السماء

معا و«احلوار» متالزمان ويعيشان حتت سقف االنفتاح وقبول
«الوجود» ً
وخاصته املشروعة
كرامته
في
اآلخر
واحترام
ة
ب
احمل
نور
في
واالنفتاح
اآلخر.
ّ
ّ
أخالق ًّيا وإنسان ًّيا وروح ًّيا وضمير ًّيا هي حتم ّية ال يستطيع أن يهرب منها
املسيحي .وكنيسة املسيح تسهر على تعزيز قيمة اإلنسان املطلقة وكرامته
ّ
ميس هذه القيمة أو ينتهك هذه
من
وجه
في
وتقف
العالم،
خالص
سبيل
في
ّ
بأي دافع كان.
الكرامة ّ
وحمله
األرض
على
مطلقة
قيمة
اإلنسان
جعل
بكلمته
األكوان
الله
لـما خلق
ّ
ّ
الترابي
انتمائه
في
آدم
غاص
ا
وملـ
كمثاله.
صورته
على
خلقه
إذ
املعنى
ّ
ّ
ً
ومشوهً ا الصورة األصل ّية فيه،
الروحي
متجاهل أصوله اإلله ّية وانتما َءه
ّ
ّ
السماء على القيمة املطلقة على األرض وراح
انحنى القيمة املطلقة في ّ
الكوني في املصاحلة بني املا ّدة
اخلالصي
يوقظه على وعي هُو ّيته وعلى دوره
ّ
ّ
وال ّروح ،ليرفع هذا اإلنسان في ذاته التراب ّية-الروح ّية التي عليه أن يسير بها
الترابي إلى معانقة الروح.
دوما نحو املصاحلة بقيادة الروح ،فيسمو بالكون
ً
ّ
وبالتالي ،فاإلنسان قيمة مطلقة على األرض يوقظه الله – القيمة املطلقة في
السماء – الذي خلقه على صورته كمثاله ،على قيمته ودوره ومسؤول ّيته في
ّ
الكوني ،ويرفعه ،والكون معه وفيه ،إلى املشاركة في مجده املطلق
اخلالص
ّ
في ملء احلياة ،حتّى ولو لم َيق َو هذا اإلنسان على وعي حقيقة قيمته ودوره.
الروحي،
الترابي ويهمل البعد
ينمي في ذاته البعد
ّإل أنّ اإلنسان راح ّ
ّ
ّ
فانحنى الله ،القيمة املطلقة في السماء ،بشخص االبن الوحيد ،في يسوع
املسيح اإلله املتأ ّنس ،على القيمة املطلقة في األرض لينقذه ،وبدأ حتقيق
اخلالصي بيده في خض ّم التاريخ .وباتت هذه هي الرسالة األساس ّية
املسار
ّ
حملها املسيح إلى الكنيسة :إنقاذ اإلنسان وخالصه ،ومن خالله حتقيق
التي ّ
الكوني على أساس أنّ املسيح هو «الطريق واحلقّ واحلياة» و«نور
اخلالص
ّ
لـما وصل ابن الله إلى
العالم» ،هو النقطة األوميغا (ت ّيار دي شاردان)ّ .
حولوها إلى تقاليد بشر ّية خالية
األرض كان الق ّيمون على الشريعة اإلله ّية قد ّ
اخلالصي ،وبات السبت الذي جعلوه غاية ،الستعباد اإلنسان ال
من الروح
ّ
اإللهي منذ البدء.
التدبير
مبوجب
خلالصه
ّ

ّ
ّ
املرجعية والهدف
   )1املسيحية بين

فيوم ظهر املسيح لشاول على أبواب دمشق وسأله بحزم وثبات« :شاول
شاول ،ملاذا تضطهدني؟» (أعمال  ،)4 : 9أظهر محور ّية الرسالة املسيح ّية:
من يضطهد اإلنسان يضطهد الله ،إن كان هذا االضطهاد ضدّ املبادئ
اإلميان ّية السامية ،وال يزال هذا ما يحصل .فالله في شخص املسيح يدافع
ّ
الضال
عن هذا اإلنسان ،وقد غاص إثره في مستنقع املوت ليعود باخلروف
ويحمله على كتفيه ،فتته ّلل السماء ّ
وسكانها بخاطئ واحد يتوب (راجع
متّى  .)13 – 12 : 18اإلنسان أولو ّية مطلقة في ّ
اخلالصي،
كل مشروع الله
ّ
الصلوات
محب البشر» ،كما يتك ّرر ذلك في ّ
ث ّم إنّ الله في املسيح ّية هو «أب ّ
ّ
الليتورج ّية ،ولم يتر ّدد بإرسال ابنه إلى العالم ليخلص به العالم (راجع يو 3
 .)16 :وبالتالي فاإلنسان والسير به إلى اخلالص هو ه ّم الكنيسة وشغلها
الشاغل عبر العصور ،ولو م ّرت بأزمنة مظلمة ،ولكنّها في عهد محاكم
التفتيش وغيرها ،كانت ابنة البيئة التي باتت فيها املاضي ،ولو كانت قد
ّ
عما أتى في اإلجنيل من احترام حلر ّية اإلنسان« :من أراد
غضت النظر ّ
أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني»« ،إن شئت أن تكون
ً
الغني ،ولكنّه ميضي بح ّر ّيته.
الشاب
ميض حزينًا مثل
كامل ،»...ومن ال ُيرِ ْد ِ
ّ
ّ
وهذا املبدأ األخير كان مسار كنيسة القرون األولى في زمن االضطهادات
وفي األزمنة التالية ،وهوً ،
الـﭭـاتيكاني
أيضا ،مسار كنيسة ما بعد املجمع
ّ
دائما في الكنيسة نهج القدّ يسني.
الثاني ،وكان ً
دام ضدّ املسيح ّيني ،في معظم بلدان
يا للمفارقة! نحن نعيش زمن اضطهاد ٍ
خصوصا الكاثوليك ّية ،وفي
الكنيسة
العالم :في الغرب والعلمنة التي حتارب
ً
الشرق وفي البلدان اإلسالم ّية ،واشتداد األصول ّيات اليهود ّية واإلسالم ّية التي
حتارب الكنيسة ،حينًا من اخلارج وأحيا ًنا من الداخل عن طريق الهرطقات
ً
معتدل بتأثير وجودهم في محيطه
والبدع ،وحتارب املسيح ّيني ومن صار
حتّى من اإلسالم نفسهم .وكأنّ عيش املسيح ّية رهن بالعودة إلى أصالتها
حتت وطأة االضطهاد والعنف على اختالف أشكاله! أهذا هو مصير احمل ّبة
واحلقيقة الروح ّية في ّ
ظل املا ّد ّية املتستّرة بأهداب املبادئ الفلسف ّية املتح ّررة،
أصولي عنيف بتفكيره؟ النور أتى إلى العالم
أو بأهداب الدين مبوجب نهج
ّ
فضل ّ
ولكن اإلنسان ّ
الظالم الذي يستّر
لتكون لإلنسان احلياة ،وتكون بوفرةّ ،
عيشه في غرائزه على النّور (راجع يو .)19 : 3
(يتبع)
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اإليمان أساس العقيدة (املالئكة)
الشيخ رشاد أبو الهيجاء
(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي)

لقد كتبت – في األسابيع املاضية – عن الركن األ ّول
من أركان اإلميان الستّة ،وهو اإلميان بالله .وسأكتب،
اليوم ،عن الركن الثاني ،وهو اإلميان باملالئكة؛ حيث
اإلميان بهم يفرض االعتقاد اجلازم بوجودهم ،وباملها ّم
اجلسام التي يقومون بها .وقد ورد في القرآن والسنّة
املطهرة ما يغنينا لتثبيت هذه العقيدة؛ قال تعالى:
ّ
ُ
َ
ُ
ٌّ
ِ
ِ
نزِ
آمن
كل
واملؤمنون،
ه
ب
ر
ن
م
إليه
ل
أ
مبا
ل
الرسو
«آمن
َ
َ
ْ َ ِّ
ُؤمن
بالله ومالئكته و ُك ُتبه و ُرسله» ،وقال رسول الله للسائل عن اإلميان« :أنْ ت َ
بالله ومالئكته وكتبه ورسله ،وباليوم اآلخر وبالقدر ،خيرِ ه وش ِّره» .وقد أ ّكد
القرآن الكرمي أنّ من ينكر وجود املالئكة يصل إلى الكفر؛ قال تعالى« :و َمن
ً
يكفر بالله ومالئكته وكتبِه ورس ِله واليو ِم ِ
ضالل بَعيدً ا» .وقد
اآلخرِ فقد ضَ َّل
ْ
أخبرنا ر ّبنا من أخبار َخلق املالئكة ،فأ ّكد لنا أ ّنهم ُخلقوا قبل آدم ،وقد أخبرهم
ٌ
بخلقه آلدم ،فقالْ :
جاعل في األرض خليفة».
«وإذ قال ر ّبك للمالئكة إ ّني
كما أخبرنا الرسول عن املا ّدة التي ُخلقوا منها ،فقالُ « :خلقت املالئكة من
ّ
استدل
نور ،و ُخلق اجلانّ من مارج من نار ،و ُخلق آدم ّمما وصف لكم» .وقد
العلماء أنّ املالئكة مخلوقات نورانية ليس لهم جنس ما ّد ّي مع قدرتهم على
ّ
التشكل للبشر ،وهم ال يتّصفون بصفات البشر فوصفهم بقوله« :فال يأكلون
مطهرون من الشهوات احليوانية،
وال يشربون وال ينامون وال يتز ّوجونّ ،
ومنزّهون عن اآلثام واخلطايا ،وال يتّصفون بشيء من صفات املا ّدة التي
يتّصف بها ابن آدم» .ودليل مت ّثلهم بصورة البشر قوله تعالى« :واذ ُكر في
ّخذت من دو ِنهم حجا ًبا،
الكتاب مرمي ْإذ
انتبذت من أهلها مكان شرق ًّيا ،فات ْ
ْ
بشرا سو ًّيا» (الروح في هذه اآلية تعني
فأرسلنا إليها روحنا فتم ّثل لها ً
جبريل) .كما أنّ للمالئكة أجنحة؛ قال تعالى« :احلمد لله فاطر السموات
واألرض ،جاعل املالئكة ً
رسل أولي أجنحةَ ،مثنى و ُث َ
الث و ُرباع ،يزيد في
اخللق ما يشاء ،إنّ الله على ّ
كل شيء قدير» .وعن ابن مسعود أنّ رسول الله
رأى جبريل له ست ِّمائة جناح .ووصفهم الله – تعالى – بأ ّنهم عباد مخلصون
يعبدونه ويطيعونه؛ قال تعالى« :بل عبا ٌد مك َرمون ،ال يسبقونه بالقول وهم
بأمره يعملون» .وقال« :يخافون ر ّبهم من فوقهم ويفعلون ما يؤ َمرون» .وقال:
«ال يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤ َمرون» .ومن الكفر عباد ُة املالئكة أو
االستعانة بهم؛ قال تعالى« :وال يأمركم أن تتّخذوا املالئكة والنب ّيني أربا ًبا،
أيأمركم بالكفر بعدَ ْإذ أنتم مسلمون» .وقد تع ّلقت أعمال املالئكة بجميع
وتسجل ّ
كل حركة فيه.
خلق الله؛ حيث ترعى قوانني هذا الكون ونواميسه،
ّ
فمنهم من ُو ّكل بالشمس ومنهم من ُو ّكل بالقمر ومنهم من ُو ّكل باألفالك
ومنهم من ُو ّكل بالغيوم ومنهم من ُو ّكل باملطر ،وإلى غير ذلك؛ قال تعالى:
أمرا» .وهذا ال يتعارض مع القوانني
أمرا» ،وقال:
ّ
«فاملقسمات ً
«فاملد ّبرات ً
واألسباب املرتبطة بهذه املخلوقات؛ فاملالئكة ترعى هذه األسباب والنواميس
ومسخرة لإلنسان؛ قال تعالى« :ألم ت َروا أنّ الله ّ
ّ
سخر لكم ما
لتبقى ثابتة
في السموات وما في واألرض» .ومن أهداف املالئكة مساعدة البشر للهداية
والسعادة واجتناب الش ّر واالنحرافات عن الصراط املستقيم .وقد اختير جبريل
رب العاملني ،نزل به الروح األمني،
املهمة؛ قال تعالى« :وإ ّنه لتنزيل ّ
لهذه ّ
على قلبك لتكون من املنذرين» .وقال رسول الله« :إنّ للشيطان ملّة بابن آدم
وللم َلك ملّة :فأ ّما ملّة الشيطان فإيعاد بالش ّر وتكذيب باحلقّ  ،وأ ّما ملّة امل َلك
فإيعاد باخلير وتصديق باحلقّ » .بل وتدعو املالئكة للمؤمنني؛ قال تعالى:
«الذين يحملون العرش ومن حوله يس ّبحون بحمد ر ّبهم ويؤمنون به ويستغفرون
للذين آمنوا ،ر ّبنا وسعت ّ
وعلما فاغفر للذين تابوا واتّبعوا
كل ٍ
شيء رحمة ً
ّ
سبيلك ،و ِقهم عذاب اجلحيم ،ر ّبنا وأدخلهم جنّات عدن التي وعدتهم ومن
ويشجعون
صلح من آبائهم وأزواجهم وذر ّياتهم ،إ ّنك أنت العزيز احلكيم» .بل
ّ
على العبادة ،قال رسول الله« :واملالئكة يص ّلون على أحدكم ما دام في
مجلسه الذي ص ّلى فيه يقولون :ال ّله ّم ارحمه .ال ّله ّم اغفر له .ال ّله ّم ت ُْب عليه
يشجعون ّ
ما لم ِ
طلب العلم في طلبهم؛
يؤذ فيه ما لم ُيحدث فيه» .وهم ّ
قال رسول الله« :ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم ّإل وضعت له
املالئكة أجنحتهاً ،
رضا مبا صنع» .وقد شارك املالئكة في معركة بدر لتثبيت
املؤمنني؛ قال تعالىْ :
«إذ يوحي ر ّبك إلى املالئكة أ ّني معكم فث ّبتوا الذين
آمنواُ ،
رب العاملني املالئكة
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب» .وقد و ّكل ّ
مبراقبة أعمال العباد وإحصائها؛ قال تعالى« :ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما
توسوس به نفسه ،ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ،إذ يتل ّقى املتل ّقيان عن
اليمني وعن ِّ
الشمال قعيد ،ما يلفظ من قول ّإل لديه رقيب عتيد» .وقال:
كراما كاتبني» .وقال« :أم يحسبون أ ّنا ال نسمع س ّرهم
«وإنّ عليكم حلافظني ً
وجنواهم ،بلى ورسلنا لديهم يكتبون» .فيجب اإلميان باملالئكة الذين وردت
أسماؤهم في الكتاب والسنّة ،مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش
ومالك خازن النار وغيرهم؛ قال تعالىَ « :من كان عد ًّوا لله ومالئكته و ُرسله
وجبريلَ وميكالَ فإنّ الله عدوٌّ للكافرين».

اإلبداع
والرومانسية
رشدي املاضي
ُعنوان يضط ّرني أن أعود
إلى مبدعنا جبرا إبراهيم
جبرا ...الذي يشير
في مواقع متعدّ دة من
كتاباته إلى شغفه ّ
املبكر
ّ
الرومانسي ،وقد ع ّبر عن هذا
اإلنـﭽـليزي
بالشعر
ّ
ّ
ّ
الشغف بدراسات عن أعالم هذا الشعر ...فكتب
عن لورد بايرون ووليم بليك ،بل كتب دراسة
ُعنوانها« :ما هي الرومانس ّية؟»...
حتّى أعماله الروائ ّية ت ُْعطي صورة كاملة عن مت ّثله
الرومانسي واعتناقه له...
للفكر
ّ
ففي كتابه« :احل ّر ّية والطوفان» ص2.؛ ص،84.
يأتي بقول جون طيتس ،وهو من أعالم
«لست واث ًقا من شيء سوى قدس ّية
الرومانس ّيني:
ُ
خلجات القلب ،وصدق اخليالّ .
وكل شيء ُي ْعلن
اخليال بأ ّنه جميل فهو حقيقةُ ،وجِ دَ ِمن قبل أو
لم يوجدْ ...
وأشب ُه شيء باخليال حلم آدم إذا َأفاق
فوجد حلمه حقيقة واقعة»...
الرومانسي على َو ْحدة
وعليه ،ينبني قول كيتس
ّ
َضم :اخليال ،اجلمال ،واحلقيقةّ ،
فكل ما يعترف
ت ّ
ّ
اخليال بجماله فهو حقيقة ...وكل حقيقة يعثر
عليها اخليال هي جمال خالص...
ونضيف بأنّ عناصر اخليال تستدعي مقولة:
الرؤيا ،الشاعر يرى ما يرى ،وتوزّعه رؤيته على
زمن الغير ،وعلى زمن قادم ال يراه ّإل هو...
ّ
وتفض
وعن الرؤيا ،نزيد :بأ ّنها تخترق ا ُحلجب،
دثار األشياء ...فيصدر ّ
الشاعر الرائي ،الذي
ّبي موقعه ويشاطره شهوته في إصالح
يقاسم الن ّ
هذا العالم...
والعارف بأدب جبرا يؤ ّكد أ َّن ُه أخذ بالرؤيا اجلمال ّية
للكون ،معتمدً ا ِف ْكرة اإلميان ،حيث الله جميل
وينثر جماله على ما خلق...
كما أخذ مبثال املسيح ،اجلميل في وجهه ،واجلميل
في جمال القيم التي يدعو إليها ،لكنّه ،وهو يأخذ
مبنظور اجلمال املتعالي ،كان يفتِّش عن اإلنسان
املتعالي الذي يستعيد الس ّيد املسيح وقد أخذ
بذلك ،ال أل ّن ُه يقول ّ
ويتضمنه فقط،
بالشاعر ال ّرائي
ّ
الكالسيكي ،نقل
ّصور ،وفي شكله
بل ألنّ هذا الت ّ
ّ
الفن...
املقوالت الدين ّية إلى حقل ّ
تكاء على ذلك ،نرى أنّ ّ
الالهوتي ُيج ّلل
باب
الض
ِا ً
ّ
َّ
الس ْحرية
املقوالت الرومانس ّية كلها ً
بدءا بالكلمة ِّ
ّ
التي تقع على لسان املبدع من دون أن يتوقعها،
ً
وصول إلى الزّمن ّ
اللمتو ّقع الذي ستبوح بأسرارها
فيه...
فالرائي ،مبدعً ا ،يولد مغتر ًبا ،ألنّ في طبيعته ما
ال يؤالفه مع آخرين ،لهم ماه ّية ُمغايرة ،وهذا ما
يغض ّ
يجعله ّ
الطرف عن الواقع ،وأن يضع التّاريخ
بني قوسني ،وأن يرى في املستقبل زمنًا حقيق ًّيا
ً
ً
جميل
جمالي ،يتوالد
وجميل ،وأن يعتقد بأصل
ّ
في قبضه من البشر ،وأن يرى املعرفة دائرة من
ّ
اإلشارات وال ّرموزّ ،
وتتخطاه،
تدل على الواقع
والسماء...
أل ّنها معرفة موزّعة بني األرض ّ
صباح اخلير مبدعي اخلالد جبرا إبراهيم جبرا...
فأنت صدقت حني ُق َ
َ
لت:
الشّعر ال يُقاس بالزّمن؛ ألنّهُ هو الزّمن...
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حوارمع األستاذ عدنان أبي السعود الظاهر ()2

ّ
ّ
كتلة املعلمين الديمقراطيين وا ِملهرجانات الشعرية ..وأبو كلبشة!

فتحي فوراني

* وانطلق مارد الشعرمن قمقمه!

وقد أطلقت «الرابطة» مارد الشعر من قمقمه ،فأقامت
ا ِملهرجانات الشعرية التي استقطبت الشعراء من جميع
أنحاء بالدنا في اجلليل واملث ّلث واملدن املشتركة .وكان إقبال
تغص
الناس على حضورها منقطع النظير ،وكانت القاعات ّ
بهم والساحات تزدحم بجموعهم ،فينعكس ذلك على الروح
املعنوية ألبناء شعبنا في املدن والقرى التي تُعقد فيها هذه
الثوري الذي انبعث بعد
ا ِملهرجانات ،في مواكبة رائعة للمدّ
ّ
العربي ب ُر ّمته( .عدنان
العالم
ثورة  23متّوز في مصر ،والذي ع ّم
ّ
أبو السعود ،خمسون عا ًما على إنشاء أ ّول «رابطة لألدباء
ّ
«االتاد» 9 ،تشرين الثاني
واملث ّقفني العرب في إسرائيل»،
)2007
أقامت «الرابطة» العديد من النشاطات األدبية والثقافية التي
ساهمت في خلق حالة أدبية مليئة باحلماس ،ساهمت في خلق
ثقافي جديد .ومن أبرز نشاطات «الرابطة» ا ِملهرجان
مشهد
ّ
الشعري الذي أقيم في جمع ّية الش ّبان املسيحية ()Y.M.C.A
ّ
في الناصرة.
الثالثي على مصر ،وانسحاب اجليوش
فبعد دحر العدوان
ّ
ِ
شعري
هرجان
م
إقامة
إلى
«الرابطة»
بادرت
الغازية من سيناء،
ّ
ّ
كبير في قاعة جمع ّية الش ّبان املسيحية في الناصرةِ .اكتظت
القاعة باحلضور حتّى لم يبقَ مكان للجلوس .وكان بني شعراء
حماسا
تلك األمس ّية الشاعر حبيب قهوجي ،الذي كان يتد ّفق ً
ووطنية .فأنشد قصيدته التي مطلعها:
«قد ّلف ذيله وانسحب \ ال تسألوني ما السبب»
فضجت القاعة بالتصفيق احلا ّد وانتشت املعنو ّيات .واشتعلت
ّ
النفوس بالروح الوطنية.
(عدنان أبو السعود ،خمسون عا ًما على إنشاء أ ّول «رابطة
ّ
«االتاد» 9 ،تشرين
لألدباء واملث ّقفني العرب في إسرائيل»،
الثاني )2007
**

ا ِملهرجان الشعر ّي في سينما «أمبير».

يأخذ األستاذ عدنان (أبو بالل) رشفة من فنجان القهوة التي
يضوع منها شذا الهال ،ث ّم يقول وعلى شفتيه ابتسامة أبو ّية
خجولة:
دفعا قو ًّيا للحركة األدبية عمو ًما وللشعر
لقد أعطت رابطتنا ً
خصوصا ..فأقامت ا ِملهرجانات الشعرية التي استقطبت
ً
الشعراء من جميع أنحاء بالدنا ،في اجلليل واملث ّلث ،وكان
إقبال الناس على حضورها منقطع النظير .وكانت القاعات
الشعري الذي أقمناه يوم
تغص بهم .وما زلت أذكر ا ِملهرجان
ّ
ّ
 1958-1-2في قاعة سينما «أمبير» في الناصرة ،واحلماس
الكبير الذي استقبل به اجلمهور الشعراء وقصائدهم.
وما من ّ
شك في أنّ إنشاء «رابطة األدباء واملث ّقفني العرب»
والثقافي األه ّم بعد النكبة،
األدبي
أل ّول م ّرة ،كان احلدث
ّ
ّ
ً
ّ
ونشاطا أدب ًّيا ،لم يقتصر على األدباء واملثقفني
تنظيما
ً
برجا عاج ًّيا فيعزلهم عن شعبهم .بل
فيقوقعهم ،ولم ينبِ لهم ً
انطلق بهم ملالقاة اجلماهير الواسعة في ا ِملهرجانات الشعرية
واألدبية .وكان لهذا احلدث صدً ى واس ٌع في الصحف وأوساط
املث ّقفني واملتع ّلمني واجلمهور العريض ،وميكننا اعتباره حد ًثا
أدب ًّيا تاريخ ًّيا رياد ًّيا قام عليه نخبة من خيرة الشعراء واألدباء
واملث ّقفني العرب األوائل ،إ ّنهم ر ّواد النهضة األدبية لدينا فيما
ّ
(«االتاد» 9 ،تشرين
بعد ،وواضعو حجر األساس فيها.
الثاني )2007
**

أين محمود درويش وسميح القاسم؟

وال يلبث األستاذ عدنان أن يخرج من جعبته اجلواب التالي:
كانت «رابطة األدباء واملث ّقفني العرب» مبثابة دفيئة منا فيها
الكثير من املواهب التي دفعت احلركة األدبية والشعرية إلى
وشجعت األدباء والشعراء الناشئني وأظهرتهم وع ّرفت
األمامّ .
بهم جماهير شعبنا .وقد يسأل سائل وبحقّ  :أين شاعرانا
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الكبيران محمود درويش وسميح القاسم من ّ
والثقافي .فهذه الكوكبة
األدبي
كل هذا؟ يجدر بي لم يقتصر عملكم على امليدان
ّ
ّ
أنوه بأنّ شاعرينا املرموقني ،لم يكونا قد ظهرا بعد .وعلى من املث ّقفني كانت مس ّلحة بالوعي خلوض املعركة في امليدان
أن ّ
التربوي ..هنالك دور ينتظر من يقوم به ..القتحام الواقع
ما أذكر فإ ّنهما أخذا يظهران ويبرزان في بداية الستين ّيات من
ّ
القرن املاضي ،وليس في خمسين ّياته ،وأصبح ّ
كل منهما – فيما الصعب وإبداع واقع آخر .وهنا يأتي دور املث ّقف.
ميض على عمل هذه الكوكبة في سلك التعليم
بعد – قط ًبا شعر ًّيا تنجذب إليه املواهب الشا ّبة وتتتلمذ له .بالتأكيد .لم ِ
ثالث أو أربع سنوات حتّى اكتشفت أوضاع التعليم املزرية في
**
ّ
ّ
وحنا أبو املدارس العربية :االكتظاظ في الصفوف والغرف التدريسية
وقد يسأل سائل :أين الشاعران توفيق زياد
ّ
املستأجرة غير الصاحلة للتعليم ،وعدم وجود كتب تدريس،
حنا؟
وتتداعى اخلواطر لتطرح السؤال :أين هذان الشاعران من وسياسة التجهيل والعدمية القومية ،ومالحقات احلكم
العسكري وأجهزة املخابرات ..في هذه الظروف العصيبة كان
ّ
إقامة الرابطة ومن نشاطاتها؟
ال بدّ من العمل .فقد نهض األخ منر مرقس وأقام مع الزميل
فأقول :رغم أنّ توفيق ز ّياد كان
الغربي،
إبراهيم بولس حلقة س ّر ّية أولى من املع ّلمني في اجلليل
ّ
قري ًبا من جميع أعضائها ،ومع أ ّنها
انض ّم إليها الح ًقا الزمالء إلياس د ّلة وفريد جهجاه ومطانس
كانت موضع اهتمامه ،لم يشارك
مطانس .وكانت تعقد اجتماعاتها س ًّرا في بيت الرفيق رمزي
في إقامتها أو في نشاطاتهاّ ،
ولعل
خوري في ّ
عكا .ث ّم عمل الرفيق منر مرقس معي ومع الصديق
السبب يكمن في انشغاله الكبير
عيسى لوباني على إقامة حلقة س ّر ّية أخرى للمع ّلمني في
في الشؤون احلزبية .وأ ّما الشاعر
انضمت إليها الزميلة أنيسة جبران والزمالء فرحان
الناصرة،
ّ
واألديب حنّا أبو حنّا فقد كان له
نشاط ومشاركة وحضور في ّفعالياتها ،ولكنّه لم يشارك في عرطول وجورج جرايسي وأكرم أبو حنّا ،وفيما بعد منذر غريب.
ّ
وكنّا جنتمع س ًّرا في بيت ط ّيب الذكر فؤاد جابر خوري .وقد
هيئاتها اإلدارية.
عمل الصديق منر مرقس بال كلل أو ملل مع احللقتني في
ّ
كفر ياسيف والناصرة ،يتن ّقل بني هذه وتلك ويحاول جاهدً ا
وماذا عن العالقة مع الكتاب اليهود؟
إقامة حلقة ثالثة في املث ّلث ،وإن لم تُثمر احملاوالت بالسرعة
أهم ّيته
للنضال
ّ
السياسي املشترك ّ
ّ
اخلاصة في مثل هذه املنشودة ..وهكذا قامت أل ّول م ّرة «كتلة املع ّلمني الدميقراط ّيني»
األدبية؟
الساحة
على
امتداد
لهذا
كان
فهل
الظروف،
بقيادة منر مرقس ،الذي ناضل بال هوادة من أجل حقوق املع ّلمني
العسكري عنهم ،ومن أجل النهوض
لقد آمنّا إميا ًنا مطل ًقا بضرورة التواصل مع اآلخر من أجل ورفع ضيم واضطهاد احلكم
ّ
الدميقراطي األ ّول».
العمل املشترك خللق واقع آخر يسوده السالم العادل والشامل .مبستوى التعليم ،فاستحقّ لقب «املع ّلم
ّ
وقد يكون تواصلنا مع األدباء اليهود خطوة في هذا االجتاه** .
بعد سنة من تأسيس «الرابطة» بدأنا مبدّ جسور التواصل «أبو كلبشة» يصدر القرار :منر مرقس وعيسى لوباني وإبراهيم
مع األدباء اليهود ،وجنحنا في عقد لقاء مع أشهر األدباء بولس وإلياس د ّلة ..إلى البيت!
العبر ّيني ،آنذاك ،في صيف  :1958نتان ألترمان ،موشيه أخذت الكتلة – بعد ذلك – تصدر نشرة للمع ّلمني تطبع
شمير ،شلونسكي ،أهرون ميـﭽـد ،حاييم ﭼـوري ،وبنيامني بالـ «سْتانسِل» .وكانت هذه النشرات تصدر مل ّرة واحدةّ ،
وكل
متوز .وشارك فيه من «الرابطة» :عيسى لوباني ،عصام م ّرة ب ُعنوان مختلف وباسم مح ّرر مختلف .واقتصرت أسماء
الع ّباسي ،حنّا أبو حنّا وعدنان أبو السعود .كما نشأت احمل ّررين على أربعة أسماء :منر مرقس ،إبراهيم بولص ،عيسى
عالقات حميمة بيننا وبني األدباء اليهود العراقيني ،أمثال لوباني ،وإلياس د ّلة .وكنّا ننشر فيها قضايا التعليم واملع ّلمني.
داﭬـيد تسيمح ،ساسون سوميخ ،وشمعون بالص.
**
**
لقد كانت الظروف صعبة ،فقد كانت قصيدة وطنية واحدة
ّ
ّ
العرب»
فني
ق
واملث
األدباء
«رابطة
ميالد
وكان
احللم..
ق
ق
حت
لقد
يد ّرسها املع ّلم ّ
لطلبه كافية لفصله من العمل .وكم اجتمعنا مع
إنّ األجواء التي سادت تلك الفترة فتحت األبواب وكانت احمل ّرك الصديق عيسى لوباني ومعنا األخ منر مرقس في بيت عيسى
ّ
الرئيسي مليالد «الرابطة» ..فما هي مالمح هذه األجواء؟ في يافة الناصرة ،لتحرير النشرات وعنونتها وتدبيس أوراقها.
النسيان»
من
«أقوى
كتاب
في
جاء
ما
أقتبس
أن
لي
ِاسمح
هذا النشاط أغضب دوائر الـ ِ
العسكري،
«شني بِيت» واحلكم
ّ
للرفيق منر مرقس ،في تصوير تلك الفترة:
فكان أن فصلت وزارة املعارف األخ إبراهيم بولص عام 1957
ّ
مصر
في
وز)
مت
(
يوليو
الثوري الذي انبثق بعد ثورة 23
املدّ
ّ
ث ّم عيسى لوباني ومنر مرقس وإلياس د ّلة عام  .1958غير أنّ
وخصوصا بعد اندحار العدوان
ً
ّ
الثالثي على مصر  1956بِيد أحرار املع ّلمني لم يخافوا وانض ّم إلينا – فيما بعد – زمالء
اط
ب
والض
الناصر
عبد
جمال
بقيادة
ني،
ي
املصر
واجليش
الشعب
ّ
ّ
آخرون وعلى رأسهم األخ منذر غريب .واستم ّرت املسيرة إلى
أدبي لدينا
ً
األحرار ..أ ّدى إلى مدّ ّ
وخصوصا في مجال الشعر .أن س ّلمنا الراية إلى اجليل الذي جاء بعدنا.
فاألجواء التي سادت تلك السنة ( )1957في أعقاب هزمية **
العدوان
الثالثي على مصر وانسحاب املعتدينّ ،
ّ
فجرت – عندما يخرج املع ّلم إلى التقاعد فأمامه خيارات عدّ ة ..غير
وبأقوى من السابق – ينابيع الشعر واألدب املكافح والذي التقاعد .أحد الظرفاء من املر ّبني يحمل الشعار« :أنا متقاعد
ّ
أسماه ّ
غسان كنفاني ابن عكا «أدب املقاومة» .فقد أقيمت غير أ ّنني لست بقاعد» .أحد هذه اخليارات املفتوحة أمام
ا ِملهرجانات الشعرية العديدة في الناصرة وكفر ياسيف املع ّلم «املتقاعد» حتقيق أحالم كانت نائمة في مكان ما..
اليومي وأعباؤه وإيقاع احلياة العصرية حائلة دون
وغيرهما ،في القاعات والنوادي وفي الساحات العا ّمة ،والتي وكان العمل
ّ
كانت
ّ
تتحول إلى ِمهرجانات جماهيرية تكتظ بها القاعات حتقيق احللم.
وتزدحم بها الساحات ،لالستماع إلى شعرائنا الر ّواد :عصام تنهيدة عميقة تخرج من أعماق الصدر ..ينظر الرجل إلى املدى
الع ّباسي ،حنّا أبو حنّا ،راشد حسني ،جمال قعوار ،حنّا إبراهيم ،األزرق وإلى الشمس الغاربة ّ
فيطل من العينني فرح ربيع آخر..
حبيب قهوجي ،محمود الدسوقي ،شكيب جهشان ،وغيرهم .أعمل منذ سنوات على تأليف كتاب «دراسات في اللغة
ث ّم انطلقت حملة التحريض التي قامت بها جريدة «اليوم» العربية» ..فأنا نشأت على عشق اللغة العربية ..وعالقتي
احلكومية ومح ّررها ميخائيل أساف ،على القائمني على هذه بها حميمة ..منذ تخ ّلق الوعي وإمساكي باحلرف األ ّول..
ا ِملهرجانات إلرهابهم وردعهم .غير أنّ ت ّيار النهوض
الوطني وسوف ّ
ّ
أظل عاش ًقا لها وأص ّلي في محرابها إلى ما شاء الله.
وكان
حتريض،
بأي إرهاب أو
مي كان أقوى من أن يتأ ّثر ّ
التقدّ ّ
أرجو أن تُتاح الفرصة إلكمال ما لم يكتمل ..وك ّلي أمل ورجاء
الوضع مناس ًبا لتحقيق احللم ..وإقامة «رابطة األدباء واملث ّقفني أن أنتهي من تأليف الكتاب وإخراجه إلى النور ليساهم في
العرب».
تعزيز هُو ّيتنا الثقافية وترسيخها في وجدان األجيال الصاعدة..
**
واقعا ً
جميل ينتمي إلى املستقبل
راج ًيا لهذه األجيال أن تبدع ً
ّ
ّ
ّ
ّ
كتلة املعلمين الديمقراطيين ..واملعلم األول!
األجمل.
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من األدب الساخر

لعنة الطريق
• ليه الواحد ما بتع ّلم ّإل من كيسه؟• ..
مفصل ومرتّب ..مخيف
أعلنت الشرطة تقرير ّ
ورهيب عن مخالفات الطرق • ..الشرطة
متاما مثل ما إنت
بتربط الكمائن ..نعم ً
بتربط كمني حتّى تصيد عصفور أو جاجة..
• بتراقب السائقني بالكاميرات وتتخ ّبى ورا
أي شوفير مخالف..
الشجرة عشان متسك ّ
• وبتمسك هذا اللي قطع اإلشارة احلمرا،
وبتسج ّله مخالفة • ..بتمسك اللي بحكي
بالتلفون وهو سايق ..كمان مخالفة• ..
بتمسك اللي ما بو ّقف لعبور املشاة ..كمان
مخالفة • ..بتمسك اللي ما بو ّقف على إشارة
الوقوف في املفرق ..كمان مخالفة • ..بتمسك
اللي سايق بال رخصة من شهور وسنني ..كمان
مخالفة • ..والسايق اللي ما بعطي إشارة ملّا
بغ ّير طريقه ..كمان مخالفة • ..وبتمسك
اللي سايق س ّيارة بال ترخيص ..أو بال
تأمني ..كمان مخالفتني • ..واللي شارب خمر
وسايق ..بيرة ،عرق ،وسكي ،ﭬـودكا وغيرها
من املسكرات ..مخالفات • ..وبتمسك
وبتمسك ..والناس بتدفع مخالفات ..كأ ّنه
ما حدا مهت ّم • ..يعني الناس معها مصاري
كثير وبدها ّمتول خزينة الدولة ببالش؟ • ّ
وكل
هاي املخالفات اللي بتصير ..أكيد املخالف
صار عاملها من قبل • ..ما تع ّلم السائق من
مخالفته األولى ..أل ..بعيد املخالفة وبك ّرر
وبعملها م ّرات وم ّرات • ..صار دفع الغرامات
أكبر مدخول مليزانية الدولة • ..وال قرش
من هاي املخالفات بروح جليوب الشرطة..
وال شيكل • ..الشرطة بتعمل املخالفات
مش انتقام من السائقني ..الشرطة بتمسك
املخالفني للقانون • ..هاي غير مخالفات
البلدية ..الله يستر ..ما إلها نهاية وال
بتخلص • ..لكن الشرطة مش موجودة في
محل ومطرح ..وال في ّ
كل ّ
ّ
كل شارع وزاوية..
• تبقى مسألة مخالفة القانون مربوطة بأعناق
السائقني وبضميرهم • ..تعالوا تف ّرجوا
كيف السواقة في قلب البلد ..في حيفا
وعكا والناصرة وشفاعمرو وسخنني وع ّرابة
وطمرةّ • ..
كل القرى واملدن العربية ..وأكيد
اليهودية ،ولكن مش هالقدّ  ..وال هيك• ..
فوضى وصدامات ..وحوادث ما بتخلص
وال تنتهي • ..ليه ملّا بنشوف شرطي بنخ ّبي
التلفون ..وبنمشي بنظام؟ • ..ليه ملّا بنشوف
شرطي بنمشي عالقانون ..وبنخ ّلي املشاة
يعبروا الشارع؟ • ..ليه الزم الواحد يتع ّلم
من كيسه؟ وما بتع ّلم من كيس غيره؟..
• السواقة هي تربية للناس ..هي آداب..
مش للدواب ..هي لبني آدم مش للبهائم..
• حاشا قيمتكم وبعيد عنكمِ ..احنا الزم
نحترم القانون • ..وما نعطي الشرطي متعة
إ ّنه مسك مخالف للقانون • ..أكيد هو ما
بتمتّع ،لكن مش ممكن يتجاوز القانون• ..
صار الواحد ينزل عالشارع ومش عارف إذا
برجع لبيته سالم من احلوادث أو مع مخالفة
سير • ..يا جماعة ..حرام وحرام ث ّم حرام
على أرواحكم ..وعلى مصر ّياتكم ..وعلى
عيالكم • ..ال تخ ّلوا الطريق لعنة للسائق
واملاشي ..خ ّلوها مبتعة وسهولة وسالمة ..الله
يس ّلمكم..

أبو إلياس
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ّ
في َحنايا اللغة

َ َ
ِف ْع ُل األمر ..مسألة فيها نظر..
َْ
ُُْ
وصارت الخنساء «خنفساء»!
أسعد موسى عودة
بالشكر اجلزيل إلى ّ
أتوجه ّ
كل من ّ
تفضل
[بادئ ٍ
بدء ،بو ّدي أن ّ
بتعليقه املُطري أو استفساره القلق عن دافع كتابة مقالتي،
اجل ُمعة الفائتة ،حتت ُعنوانِ :
ياب ال ُقدْوة وحضور الن َّْزوة،»..
«غ ُ
وحتديدً ا عن «سالطني» آخر الزّمان من «ذوي القربى» و«والة
فشكرا لكم أ ّيها األعزّة؛ َفلنتم
األمر» و«حماة الدّ يار»...
ً
َ
الزّاد والعتاد والقادة وال ّر ّواد ،وإ ّني بكم لهم ومن شاكلهم ،أبدً ا،
لَبِاملرصاد ].أ ّما بعد؛
ّحريضي،
السؤال الت
السؤال نصف العلم ،جاء ّ
إ ّنه ملّا كان ُحسن ّ
ّ
ّعريفي
طالباتي النّجيبات ،حيث كان حديثي الت
يوما ،من إحدى
ً
َ
ّ
وأمرا ،باعتبارها عمل ّيات إخبار مقترنة
ا
ا
ي
ماض
للفعل،
ومضارعً
ً
ً
بأزمان ،فما كان من طالبتي ّإل أن تقول« :بَ ّس – أستاز – األمر
بالسؤال رغم احملك ّية – العا ّم ّية ،كما
ِمش َز َمن»! فكانت فرحتي ّ
شكري الباقي لطالبتي وجوابي لها ولزمالئها ،ا ّلذي أرجو أ ّنه
كان
َ
وتوضيحا.
تلميحا
جوابي األكثر
كان كاف ًيا واف ًيا شاف ًيا ،وهاكم
ً
ً
َ
وخصوصا ،لن يكون لنا خروج آمن من مثل
عموما
إ ّنه،
ً
ً
هذه املآزِ ق بدون أن تكون نقطة انطالقنا في تعاطي العمل ّية
دائما وأبدً ا ،من تعريف األشياء تعري ًفا
التّعليم ّية – التّع ّلم ّيةً ،
ّ
ّ
وسيظل
ناقصا
مانعا ،وا ّلذي بدونه
جامعا ً
ً
سيظل تع ّلمنا تع ّل ًما ً
راقصا.
تعليمنا
تعليما ً
ً
َ
الك ِل ُم (الكالم) اسم أو فعل أو حرف جاء ملعنًى – هكذا
احلارثي ،حبيبنا املل ّقب
ع ّلمنا س ّيدنا أبو ب ِْشر ،عمرو بن عثمان
ّ
ّ
ِ
السالم .والكالم في اللغة العرب ّية
برائحة ال ّت ّفاح،
سيبويه ،عليه ّ
الشريفة جملتان :جملة خبر ّية ّ
ّ
(كل كالم يحتمل التّصديق أو
التّكذيب لذاته) وأخرى إنشائ ّية ّ
(كل كالم ال يحتمل التّصديق
طلبي؛ كاألمر والنّهي
أو التّكذيب لذاته .وهو نوعان :إنشاء
ّ
ّعجب
ت
كال
؛
طلبي
غير
واالستفهام والتّمنّي والنّداء ،وإنشاء
ّ
ّ
واملدح ّ
والذ ّم وال َقسم وال ّرجاء).
والفعل هو ّ
كل ما أخبر عن وقوع حدث متّصل بزمن – بخالف
االسم ا ّلذي هو ّ
كل ما اكتمل معناه بغير اتّصال بزمن – فالفعل
املاضي ُيخبر عن وقوع حدث في الزّمن املاضي ،والفعل املضارع
ُيخبر عن وقوع حدث في الزّمن احلاضر املستم ّر أو املستقبل،
أي زمن؟ هل هو فعل
ففعل األمر ُيخبر عن وقوع حدث في ّ
أصل؟ هل هو فعلً ،
إخبارً ،
فعل؟
الفلسفي
ّعريفي
كيف سيكون اخلروجً ،إذا ،من هذا املأزِ ق الت
ّ
ّ
غوي؟ أرى لنا ذلك باعتبار فعل األمر ً
فعل وليد حلظته ،أعني
ال ّل ّ
حلظة إنشائه وطلبه؛ فاألمر هو طلب الفعل على وجه التّكليف
حاصل قبل ّ
ً
الطلب.
بشيء لم يكن
واإللزام
ٍ
إخباري عن حدث وقع في الزّمن املاضي،
ًإذا ،الفعل املاضي فعل
ّ
إخباري عن فعل يقع في الزّمن احلاضر
والفعل املضارع فعل
ّ
طلبي
املستم ّر أو سيقع في املستقبل ،وفعل األمر فعل
إنشائي – ّ
ّ
قد ُيل ّبى فيقع فعل تلبيته في املستقبل القريب أو البعيد ..ومن
هنا يستمدّ هو تعريفه بأ ّنه فعل ،فعل ناجت عن األمر به (ملن
هو دونك) أو الدّ عوة إليه (ملن هو في مستواك) أو رجائه ( ّممن
الس ْجع بكلماتي فأقول إ ّنه :فعل
هو أعلى منك)؛ وإذا ما ُ
آثرت َّ
قضاء أو دعاء أو رجاء.

ّ
ُ
ّ
املدرس واملعلم
حسن الجمع بين ثالثة:
طوبى ملن ي ِ
واألستاذ..

األسلوبي
املنهجي
فاملد ّرس هو ذلك
ّ
ّ
ال ّلصيق بدرسه ومبق َّرر االمتحان ،واملعلمّ
ّثقيفي
التوعوي الت
وحي
ّ
ّ
هو ذلك املرشد ال ّر ّ
ّحريضي ..واألستاذ هو ذلك احل ّر
الت
ّ
ّ
ّ
ّ
أسلوبي،
منهجي والل
املتبحر الل
الطليق
ّ
ّ
ّ
أبدً ا ..فطوبى له من ين َعم بهذا ال ّثالوث
املتجسد في واحد ..وليس ذلك الواحد العزيز األغلى من اإلبريز
ّ
القوي العزيز بعزيز ،وإنْ في زمن «الدّ هاليز»..
الله
على
ّ

ُ
ّ
التعليمً ،
أيضا..
ومن طرف
ِ

في مقابل ما جاء أعاله ،وبينما كان الدّرس عن الفعل املج ّرد
واملزيد ،وسؤالي ّ
طلبي عن الفرق بينهما ،جاء ر ّد أحدهم ،وهو
من بَدْونا في ِّ
الشمال ،كاآلتي« :أستاز! املزيد هو املج ّرد بَ ّس َم ْع
ضحكي املتواصل على
«توسافوت»» – أراد :إضافات .فكان
َ
ش ّر بل ّية..
َ
أعددت العدّ ة لتناول العظيمة اخلنْساء (أ ّم عمرو
هذا ،وبعد أن
ُ
ُت ِ
اضر بنت عمرو) وقصيدتها العصماءَ ،مرث ّيتها في أخيها صخر
ا ّلتي مطلعهاَ « :ق ًذى ِب َع ْي ِن ِك أ ْم بِال َع ْ ِ
فت ْإذ َخ َل ْت
ي ُع ّوا ُر \ أ ْم َذ َّر ْ
َ
من أهلها الدّ ا ُر» ،وإذ َ
لي اخلنْساء
بآخ َر من
طلبتي األعزّاء قرأ َ
َ
جِ
«ا ُخل ْن ُفساء»..
الصرخة بني دّ
«جناسا غير تا ّم»! فصرخت تلك ّ
ً
املرسل إليه؛ من
وهزل ،بني كسر وجبر ،ألوصل ال ّرسالة وال أفقد َ
ُ
ُ
دون أن يحملني ذلك املوقف بعدُ على كتابة املقامة اخل ْنفسائ ّية،
على شاكلة «املقامة ال َق َفوِ ّية» لعزيزنا الدّ كتور\الـﭙـروفسور
جريس نعيم خوري ،ا ّلذي حمله موقف شبيه ،حلظتَها ،على
الهرب – في صبيحة اليوم التّالي – من عمله في التّدريس؛
بعد أن قرأ له أحد التّالميذَ :قفا [بفتح القاف] َنبكيً ...
بدل
بيب و َمنزلِ \ ِبسقط
من « ِقفا [بكسر القاف] َنبكي من ِذكرى َح ٍ
ال ِّلوى بني الدَّ خولِ َف َح ْو َم ِل» [مطلع مع ّلقة ذي القروح ،امللك
الكن ِْد ّي ،ال َ
الض ّليل ،امرئ القيس بن ُحجر بن احلارث ِ
ِّ
الكن َِد ّي
ُ
(أمازِ ُحكم.])...

ثقافية وأساليب ّ
ّ
لغوية..
أنساق

العبري« :דיה לצרה בשעתה»
قافي
ّ
جاء في املوروث ال ّث ّ
أيَ :ح ْس ُب ال َه ِّم يو ُمه (ترجمة بتص ّرف)،
(« َد َّيه ِل ْت َس َراه ب ِْش َعتَاه») ْ
َ
ْ
ْ
ونقول في َم ْح ِك َّي ِتنا العا ّم ّية« :ل َوق ُته ب ِ
ِيجي َمق ُته» .ومسك
اخلتام وختام املسك ما قد جاء في احلديث ّ
ابن آد َم
الشريف« :يا َ
ّ
ال ْ
هم يومك ا ّلذي لم يأ ِتك على يومك الذي قد أتاك».
حتمل ّ

وحكمة األسبوع..

الصدوق ،ش.و.ب ،.في التّرجمة األنسب
سألني
صديقي ّ
َ
للمأثور عن ميكيألجنيلو (مايكل أجنلو \ )1564-1475
باإلنـﭽـليز ّية:
«The greatest danger for most of us is not
that our aim is too high and we miss it, but
»that it is too low and we reach it.
الصدوق باآلتي« :ال يكمن اخلطر األكبر
فأجبت
ُ
صديقي ّ
َ
ِ
جدا ونخطئها،
احملدق\ احملدِّ ق مبعظمنا في أنّ أهدافنا رفيعة ًّ
ّ
جدا ونصيبها».
بل في كونها
منحطة ًّ
رب العزّة –
و ِلي عودة منكم إليكم أ ّيها األعزّة – إن شاء ّ
للحديث ،أبدًا ،عن لغتنا ونحْن.
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أمريكي ّ
ّ
متهور يستهدف
دونالد ترامب ...رئيس
القضاء على مشروع الدولة الفلسطينية
اإلعالميّ أمحد حازم
يقولون في عالم السياسة العربية إنّ ّ
أمريكي
كل رئيس
ّ
يصنّف بأ ّنه أحسن من الذي يخلفه .وهذه مقولة أسمعها
مرارا،
منذ كنت
صغيرا وحتّى عندما كبرت سمعتها ً
ً
لكنّي لم أسمع عن سبب هذه املقولة .وفي حقيقة األمر
إنّ جميع الرؤساء األمريكيني لهم قاسم مشترك وهو:
الصهيونية العاملية تتمتّع بنفوذ كبير
الوالء إلسرائيل ،ألنّ ِّ
أمريكي ،وكذلك املاسونية
أي رئيس
في عملية اختيار ّ
ّ
ّ
أمريكي ملنصب الرئاسة إذا
العاملية لها تأثير .ومن املستحيل أن يترشح
ّ
لم يكن منحازً ا إلسرائيل وإذا لم تكن املاسونية راضية عنه .وهذا يعني بل
يدحض املقولة العربية اآلنفة الذكر .فما دام الرئيس منحازً ا ،سل ًفا ،للسياسة
اإلسرائيلية ّ
فكل الرؤساء األمريكيني ال يختلفون عن بعضهم ً
بعضا فيما
رئيسا أمريك ًّيا بأ ّنه
يتع ّلق بإسرائيل .ولذلك أستغرب كيف يصنّف العرب ً
ج ّيد ما دام ّ
ً
دعما مطلقا.
خطه
السياسي العا ّم هو دعم إسرائيل ً
ّ
هنا ال بدّ من اإلشارة إلى وجود حالة استثنائية فيما يتع ّلق بالرؤساء
األمريكي األسبق ،جون كينيدي ،الذي تو ّلى
األمريكيني السابقني؛ فالرئيس
ّ
رئاسة الواليات املتّحدة في العشرين من شهر كانون الثاني\يناير عام 1691
حتّى اغتياله في الثاني والعشرين من تشرين الثاني\نوﭬـمبر عام ،3691
ّ
تستدل جميع التحليالت –
يبدو أ ّنه كان في منتهى الذكاء فتظاهر – كما
لكن ممارساته في
بأ ّنه خير نصير إلسرائيل وبأ ّنه
ماسوني من الدرجة األولىّ .
ّ
السنتني األول َي ْي من واليته كانت بخالف ذلك.
الرئيسي في عملية االغتيال،
األمريكي هارﭬـارد أزوالد كان املتّهم
املواطن
ّ
ّ
يهودي ،تُو ّفي هوً ،
لكن هذا املتّهم ّ
أيضا ،قبل
مت قتله فيما بعد بيد رجل
ّ
ّ
األمريكي في ذلك الوقت كان يتحدّ ث
محاكمته في ظروف غريبة .املجتمع
ّ
عن مشتبه بهم في اغتيال كينيدي ،ومن بينهم احلركات الس ّر ّية ،كاملاسونية
وغيرها ،التي حاول كينيدي احلدّ من انتشارها وتخفيف تأثيرها في املجتمع
النووي
األمريكي .كذلك رأى البعض أنّ معارضة جون كينيدي للمشروع
ّ
ّ
اإلسرائيلي ومحاولته إرسال فرق تفتيش للمشروع كان سب ًبا في التخطيط
ّ
األمريكي حتّى لو بالقتل .وهذا ما
السياسي
إلقصاء كينيدي عن املشهد
ّ
ّ
حصل.
احلالي ،دونالد ترامب ،وهو الرئيس رقم  85للواليات
األمريكي
الرئيس
ّ
ّ
قول ً
املتّحدة ،هو الوحيد الذي أعلن الوالء التا ّم إلسرائيل ً
وفعل وبسرعة ال
رئيسا للواليات املتّحدة قدّ م
مثيل لها .فبعد فترة قصيرة نسب ًّيا على انتخابه ً
أمريكي آخر .فقد أعلن في السادس
أي رئيس
خدمة إلسرائيل لم يقدّ مها ّ
ّ
من كانون الثاني\يناير املاضي القدس عاصمة أبدية إلسرائيل ،وأعلن،
ً
أيضا ،نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس باعتبارها «العاصمة
املوحدة» إلسرائيل ،األمر الذي يتناقض مع جميع القرارات والشرائع الدولية.
ّ
ويأتي القرار في وقت يناضل فيه الفلسطينيون من أجل إقامة دولة فلسطينية
في الضفة الغربية وقطاع غزّة ،واعتبار القدس الشرقية احملت ّلة عاصمة لهذه
الدولة.
واستم ّرت اإلدارة األمريكية احلالية في إعالن الوالء إلسرائيل واالستخفاف
خاص .فقد أعلنت املتحدّ ثة
بالشعور
العربي بشكل عا ّم والفلسطيني بشكل ّ
ّ
باسم وزارة اخلارجية األمريكية ،هيذر ناورت ،أنّ مق ّر السفارة األمريكية في
إسرائيل س ُينقل رسم ًّيا من تل أبيب إلى القدس بالتزامن مع الذكرى السبعني
لقيام إسرائيل ،أي في الرابع عشر من أ ّيار\مايو املقبل .وال ّ
شك في أنّ
الفلسطيني ،أل ّنه
اختيار اإلدارة األمريكية لهذا املوعد هو طعنة في الظهر
ّ
الفلسطيني .ففي هذا التاريخ عام
مي ّثل مرحلة دموية مأساوية في التاريخ
ّ
ّ 8491
مت إعالن قيام إسرائيل على األرض الفلسطينية ،وبدأت مرحلة تشريد
الشعب الفلسطيني في دول اجلوار.
يرى بعض احمل ّللني السياسيني أنّ توقيت نقل السفارة األمريكية من تل
أبيب إلى القدس هو هدية تاريخية أمريكية تثبت إخالص اإلدارة األمريكية
إلسرائيل ،وأنّ ترامب أراد أن تكون مشاركته في احتفال سبعين ّية قيام
إسرائيل مشاركة غير مسبوقة في تاريخ العالقات بني الواليات املتّحدة
األمريكية وإسرائيل،
متاما بوجود قرارات دولية تدين سلوك ّيات إسرائيل وسياستها
ترامب يعرف ً
ّ
العدوانية في األراضي الفلسطينية التي اح ُتلت بعد عدوان اخلامس من
َحزيران\يونيو عام  ،7691وفي مقدّ متها القدس الشرقية ،ومع ذلك أقدم
الرئيس
األمريكي على اتّخاذ قراره املخالف للشرعية الدولية ،ال س ّيما أنّ
ّ
ّ
األمم املتّحدة تعترف بأنّ القدس مدينة محتلة إسرائيل ًّيا .إنّ إصرار ترامب
التمسك بقراره ليس له سوى تفسير واحد وواضح ،وهو العداء للشعب
على
ّ
الفلسطينيّ وحرمانه من إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
الجم عة  2آذار 2018
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مختصو سيميالك :نيوكليوتيدات – ملاذا تعتبر ّ
جيدة؟

ايكيا تفتتح فرع بئرالسبع
باستثمارقدره  100مليون دوالر

من :رونيت دوييف ،املديرة العلمية في ابوت ،منتجة سيميالك

إنها تتواجد في حليب األم ولها دور هام في تطور جهاز
املناعة – لكن هل يمكن الحصول عليها ً
أيضا من
تركيبة غذاء األطفال؟ كل �شيء عن النيوكليوتيدات
النيوكليوتيدات هي مركبات طبيعية موجودة في
حليب األم وضرورية لعمل كل خلية في جسمنا .لها
نطاق واسع من الوظائف الفسيولوجية واأليضية،
ودور هام في جهاز املناعة اآلخذ بالتطور عند
األطفال.
يولد األطفال مع جهاز مناعة متكامل ،لكنه غير
ناضج .بعد الوالدة ،على جهاز املناعة أن يواجه
للمرة األولى مسببات األمراض املختلفة والجديدة
بالنسبة له .التعرض ملسببات األمراض والتي
ّ
تدعى مستضدات ( ،)Antigenتمكن جهاز املناعة
ّ
عند الطفل من الرد وإنتاج مسببات مناعية مثل
املضادات ،والتي تمنح حماية مناعية للجسم ضد
األمراض
عدم نضوج جهاز املناعة عند األطفال قد يعرضهم
الحتمال اإلصابة بأمراض ناتجة عن التلوث .هناك
طريقتان للحصول على املناعة :الطريقة األولى هي

املناعة املكتسبة ،وهي نتيجة تعرض جهاز املناعة
ملستضد ّ
محدد ،ويحدث هذا عند وجود مرض ناتج
من تلوث ،أو من خالل الحصول على تطعيم يعتمد
ّ
مضعفة لكي ينتج جهاز املناعة
على مستضدات
أجسام مضادة كردة فعل.
الطريقة األخرى هي املناعة السلبية ،والتي يتم
الحصول عليها عبر الحصول على أجسام مضادة
ً
من مصدرخارجي ،مثال من جسم األم خالل الحمل،
من رضاعة حليب األم ،أو من تطعيم يعتمد على
أجسام مضادة .حليب األم هو املصدر الغذائي
املفضل لألطفال ويمنحهم حماية مناعية مثلى.
وجدت أبحاث نشرت في املجالت العلمية
Pickering et al. Pediatrics 1998; Buck et
al. Pediatric Research 2004; Schaller et al,
 Pediatric Research 2004أن إثراء تركيبة غذاء
األطفال بالنيوكليوتيدات بمستوى  72ملغم للتر،
قد زاد رد الفعل املناعي عند األطفال لتطعيمات
ّ
معينة مقارنة مع األطفال الذين تغذوا على تركيبات
غذائية لألطفال غير ّ
معززة بهذه املستويات.
ودلت أبحاث نشرت في املجالت العلمية Kuo-Inn

Tsou Yau et al. JPGN 2003 Pickering et al.
 Pediatrics 1998أن تركيبة غذاء األطفال املعززة
بالنيوكليوتيدات ،بمستوى  72ملغم للتر ،قد زادت
ّ
مستويات األجسام املضادة في الدم وقللت بشكل
كبيرحاالت اإلسهال عند األطفال األصحاء.
سيميالك هي تركيبة غذاء األطفال الوحيدة في
البالد التي تحتوي على نيوكليوتيدات بمستوى 72
ملغم للتر.
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جوائز
قي ّمة

صالون جول

ايكيا بئرالسبع ،الفرع الرابع للشبكة ،افتتح بتاريخ  ،26.2.18على مساحة تبلغ حوالي
 22،000متر مربع ،بما في ذلك قاعتي مبيعات 881،000 ،منتج وعشرات من غرف
املعرض واإللهام
إيكيا تتوقع أنه في عام  ،2018سوف يزور الفرع ما يقرب  800،000زائر وسيتم بيع
حوالي  3ماليين منتج
أطلقت ايكيا فرع بئر السبع ،وهو الرابع في الشبكة .تم فتح املتجر للزوار في 26.2.18
في عيميك سارة ،بئر السبع .وتتوقع ايكيا أنه بحلول عام  2018سيزورها ما يقرب من
 800،000زائروسيتم بيع أكثرمن  3ماليين منتج.
تم بناء فرع ايكيا بئر السبع باستثمار  100مليون دوالر ،ويحتل مساحة تبلغ حوالي
 22،000متر مربع .وكباقي فروع في بالد وحول العالم ،وباإلضافة لطابقي املعرض
والبيع ,سيوفرالفرع مطعم لأللبان ومطعم للحوم ومتجرلألطعمة السويدية ومملكة
لألطفال .من أجل توفير تجربة مميزة ويوم من الترفيه لجميع أفراد األسرة ،سيقوم
الفرع بتوظيف  380موظفا ،بما في ذلك موظفي خدمة العمالء ،وممثلي املبيعات
وموظفي املطاعم والعاملين في مجال الخدمات اللوجستية وغيرهم.
وستشمل طوابق املعرض واالكسسوارات حوالي  8000قطعة التي سيتم عرضها في
جميع أنحاء الفرع ،ب  39غرفة للمعارض و 3منازل نموذجية ،من أجل تزويد الزوار
بألهام وأفكارللتصميم.
كما وسيتم تخصيص  7نقاط لخدمة العمالء ،و 21صندوق املبيعات منها  8بالخدمة
الذاتية و  3رفوف لخدمة النقل والتركيب .وباإلضافة إلى ذلك ،تم بناء ما يقارب 1500
موقف مجاني للسيارات في املجمع.
املدير العام لشركة ايكيا في البالد شوكي كوبلنز « :ايكيا بئر السبع هو الفرع الرابع
الذي نفتحه في البالد ،ولكن اإلثارة هي تماما مثل افتتاح أول فرع .هدفنا هو جعل
فروع ايكيا متوفرة قدر اإلمكان ،وبئر السبع ،هي املكان املناسب لتحقيق الهدف.
ويستند مفهوم الشبكة على خلق تجربة تسوق فريدة من نوعها لجميع أفراد األسرة
وعرض مجموعة واسعة من األثاث واألدوات املنزلية تحت سقف واحد وبأسعار
متساوية لكل جيب .املخزون متاح في أي وقت ،حتى تتمكن من زيارة الفرع ،االستمتاع
بالتصميم امللهمة ،اختياروالتقاط املنتجات وأخذها إلى البيت في نفس اليوم .ويتوفر
للزبائن خياراستخدام خدمات النقل والتركيب بتكلفة إضافية.
واضاف« :في ايكيا ،نركزعلى تجربة التسوق والخدمات ،ولهذه الغاية ،لدينا موظفين
مؤهلين ملساعدة الزبائن ،نقاط لخدمة الزبائن ،والصناديق دفع ذاتية ،وخدمات
اللوجستية ،وخدمات إقراض االستبنة املجانية وغيره».
متعة لجميع أفراد األسرة
يقدم الفرع تجربة ممتعة لجميع أفراد األسرة ،بما في ذلك مطعم اللحوم واأللبان مع
 360مقعدا .يقدم مطعم اللحوم مجموعة متنوعة من األطباق مثل سمك السلمون
وصدر الدجاج بسعر  39شيكل لكل وجبة ،واللحم ب  32شيكل و الشنيتسيل ب
 29شيكل .يقدم مطعم األلبان أيضا مجموعة متنوعة من وجبات اإلفطار ،من
وجبة إفطار كونتيننتال من  9شيكل إلى بوفيه إفطار من  39ش.ج لشخص واحد
و  69شيكل للزوج .في مملكة األطفال يمكنك التمتع في بركة الكرات ،زاوية القصة
واإلبداع ،وصالة ألعاب وخدمة تسمح لألطفال أن تبقى تحت إشراف املوظفين.
إيكيا في البالد:
افتتح أول فرع في عام  2001في نتانيا ،في عام  2010افتتح فرع ريشون لتسيون وفي
عام  2014تم افتتاح فرع كريات آتا .فرع بئر السبع ،الذي يقوي التخطيط الوطني
ويوفر حال للجنوب ،لديه  1750موظف ،باإلضافة إلى ذلك ،كما وتوفر ايكيا موقع
على اإلنترنت يعرض مجموعة املنتجات واألسعار وتوافر املخزون وموقع املنتجات في
املتجر ،ولديه  13مليون متصفحي كل عام.
ايكيا في العالم
تمتلك ايكيا  403فروع في  49دولة .في كل عام ،يزور  936مليون زائر املتاجر في جميع
أنحاء العالم ،و 2.3مليارزائريزورون املوقع كل عام.
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ِاكتشافات جديدة في الصنبرة تعود إلى الفترة األمويةّ
ِانتهت هذا األسبوع حفر ّيات أثر ّية في احلديقة
الوطنية ّ
تل بيت يراح ،املعروفً ،
أيضا ،بأسماء
عديدة مثل خربة الكرك أو الصنبرة .أسفرت نتائج
جدا؛ إذ ّ
مت حتديد
احلفر ّيات احلالية عن اكتشاف ها ّم ًّ
أنّ املبنى الذي ساد االعتقاد أ ّنه كنيس أو حصن من
الفترة الرومانية ،هو جامع القصر من الفترة األمو ّية.

ّ
تل الكرك

أو املعروف في اللغة العبرية باسم ّ
«تل بيت يراح»
الغربي من بحيرة طبر ّية .تشير
موجود إلى اجلنوب
ّ
ً
املكتشفات األثر ّية إلى أنّ املوقع كان مأهول بالسكان
البرونزي القدمي ،وكانت املدينة
ابتداء من العصر
ّ
حتصيني ضخم .إلى ِّ
الشمال منه
محصنة بنظام
ّ
ّ
األثري «أوهلو« الذي يشمل بقايا استيطان
املوقع
ّ
موسعة عن خربة
(تفاصيل
األخير
احلجري
العصر
من
ّ
ّ
الكرك واحلفر ّيات سأوافي
بها خالل العدد القادم).
ُترى حفريات الصنبرة
احلالية بإدارة الباحث
رافي ﭼـرينبرﭺ وبدعم
مؤسسة فان -بيرشيم،
ّ
الشرقي
سويسرا ،واملعهد
ّ
جلامعة شيكاغو ،ومعهد
اآلثار في جامعة تل
أبيب واجلامعة العبرية

امللحقة بلطف
بالقدس( .هذا التقرير والصور
َ
عن البعثة التي تدير وتدعم احلفر ّيات)

ّ
ّ
الحالية
الحفريات
نتائج

عاما ،كشفت أعمال احلفر
بعد مرور ما يقرب من ً 70
األموي في خربة
املتجدّ دة ،في موقع قصر الصنبرة
ّ
الكرك ،عن أنقاض قاعة ضخمة قد تكون مبثابة
مسجد القصر .ساد االعتقاد لفترة طويلة أنّ القصر
روماني ،ولكن دونالد ويتكومب،
هو كنيس أو حصن
ّ
من املعهد لدراسة املشرق في جامعة شيكاغو،
اقترح أنّ املوقع ذا احلصن والقاعة البه ّية هو القصر
األموي األ ّول ،معاوية بن أبي
الذي أنشأه اخلليفة
ّ
سفيان ،كما تشير إليه كتب التاريخ .وقد ّ
مت فحص
اآلثاري
اقتراح ويتكومب من خالل عمل ّيات التنقيب
ّ
في وقت الحق؛ حيث ّ
مت احلفر حتت أرض ّيات املبنى

املهمة
وقواعده .ومع ذلك ،فإنّ موقع املسجد ،الوحدة ّ
ً
في ّ
علمي
مجهول .وفي تعاون
كل القصور ،بقي
ّ
جديد بني ويتكومب ،توفيق دعادلة ،من اجلامعة
العبرية ،ورافي ﭼـرينبرﭺ من جامعة تل أبيبّ ،
مت
إجراء موسم أ ّول من احلفر ّيات في ِمنطقة هامشية،
كانت تُستخدم لتراكم األتربة من احلفر ّيات السابقة.
وكشفت احلفر ّيات اجلديدة عن وجود ساحة مع ّبدة
كبيرة متتدّ ِشمال القصر ،مؤ ّرخة بالقطع النقد ّية إلى
امليالديّ .
مت الكشف عن قواعد عمود ّية
القرن السابع
ّ
كبيرة قطرها أكثر من متر واحد ،مصنوعة من احلجر
واخلرسانة ،مبن ّية حتت سطح الساحة املع ّبدة .وقد
ّ
شكلت القواعد ص ّف ْي َذ َوي أبعاد منتظمة ،تشير إلى
وجود قاعة كبيرة مدعومة بأعمدة ،مماثلة في هيكلها
لقاعات املساجد املعاصرة في طبر ّية القريبة ،ودمشق
العاصمة .يقول دعادلة« :الدالئل التاريخية لنشاط

معاوية في الصنبرة تشير إلى أنّ القصر كان مر َكزً ا
سياس ًّيا ودين ًّيا ها ًّما ،وهناك دليل واحد ،على ّ
األقل،
املنطقي البحث
يصفه كواعظ هناك ،لذلك يبدو من
ّ
عن مسجد ».وأضاف ويتكومب« :إذا استطعنا أن
نؤ ّكد طابع هذه القاعة في احلفر ّيات املستقبل ّية فهذا
تطور املدينة اإلسالمية ّ
املبكرة».
سيساهم في فهم ّ
ّ
ّ
جزءا من حديقة تل بيت
ويشكل قصر الصنبرة ً
تضمً ،
أيضا ،بقايا كنيسة
يرح الوطنية ،التي
ّ
امليالدي)
من الفترة البيزنطية (القرن السادس
ّ
ضخما يعود إلى العصر
و«مخزن حبوب»
ً
البرونزي ّ
املبكر ( 2900قبل امليالد) .وتندرج هذه
ّ
الفترات الثالث في مشروع جديد للترميم أطلقته
سلطه اآلثار اإلسرائيلية وسلطة الطبيعة واحلدائق
متاحا
الوطنية اإلسرائيلية ،لهدف جعل املوقع
ً
للزوّار بحلول عام  ،2019بعد عقود من اإلهمال.
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≥ חד' בקומה גבוה פונה
לסטלה מאריס
™ חניון לדיירי הבניין
™ מעלית

חדש

ל מ כ י ר ה ≠ ברח' עבאס

בבניין אבן מיוחד עם
תקרות גבוהות
 ¥וחצי חד' כ ∞≥±
מ"ר ´  ¥מרפסות

∞∞∞¨∞∑∞¨±

₪

למכירה ≠ ברח' הירדן

חדש

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

∞∞∞¨∞≤∑
גמיש

₪

חדש

להשכרה

בהדר
ברח' הנביאים
כ ∞ ±¥מ"ר שטוח
בקומה ≤
במיקום מרכזי ביותר

חדש

למ כ י ר ה
כרמל מערבי

 µחד' ´ מרפסת
בקומה ≥
פונה לנוף ים וואדי
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العالج الطبيعي لألذن الداخلية
بإشراف املعالجة الطبيعية روضه
ما�ضي في كالليت كريات آتا

تعرفوا على ضيفنا الجديد :سنوبي! SNOOPY
األن في ماكدونالدز!

ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻟﻠﺒﻴﻊ
נצרת עילית

כרמל מערבי
املعالجة الطبيعية روضه ما�ضي ،نائب
مدير معهد العالج الطبيعي في كالليت
كريات آتا ،مسؤولة عن موضوع التأهيل
الطبيعي للمر�ضى الذين يعانون من
مشكلة الدوخة والغثيان بسبب مشاكل
األذن الداخلية.
تخصصت روضه ما�ضي في مجال خاص
من إعادة تأهيل الجهازالدهليزي  -مشاكل
في األذن الداخلية التي تظهر في الدوخة،
ً
الغثيان والقيء ،والتي يكون سببها أحيانا
تعطل في موقع البلورات في األذن الداخلية
مما يؤثر على التوازن .ينطوي العالج على
إستعادة البلورات في األذن الداخلية إلى
املوقع املطلوب ،وذلك بإستخدام العالج
الطبيعي.
لقد إكتسبت السيدة روضة ما�ضي خبرة
واسعة في املجال ،وتعتبر ذي سلطة مهنية
كبيرة في مجال عملها ،لذلك تم تعيينها
كمركزة للجنة التوجيهية القطرية لكالليت
في مجال التأهيل الدهليزي في العالج
ً
الطبيعي ،والتي أصدرت مؤخرا مبادئ
توجيهية للعالج الطبيعي في املجال.
قدمت السيدة روضة ما�ضي في األشهر
األخيرة محاضرات ودورات تدريبية لألطباء
املتدربين العامين في كالليت حول “العالج
الطبيعي والدهليزي” .وقد أجريت الدورات
في مركز لين الطبي وعيادات كالليت في
كريات يام وعيادة التخنيون.
طرق
التشخيص
في محاضراتها قدمت
والعالج للمريض الذي يعاني من مشكلة
في نظام التوازن الدهليزي ،أي من بين
التشخيصات يمكن معالجتها من قبل
أخصائيي العالج الطبيعي وما هي طرق
العالج املبتكرة لعالج هذه التشخيصات.
وقد أبدوا املشاركون في الدورات
واملحاضرات ،اإلهتمام في هذا املجال
وخاصة في مساهمة العالج الطبيعي في
مساعدة وإعادة تأهيل هؤالء املر�ضى.

160م ﻄﺛخﻀ ﻄﻈفرد 6 ،غرف  +حﺛﻏﺼﺋ +
ﻄﻌﺻﺷ خاص  ،وﻄﻈﺰر لﻂﺊﺗر

ضيف جديد زارمطاعم ماكدونالدز :سنوبي! SNOOPY
تعالوا وتعرفوا على سلسلة ألعاب سنوبي الجديدة،
واجمعوا  7ألعاب سنوبي بأشكال حلوة
مين راح تختاروا يكون أول ضيف عندكم؟ الطيار؟ املحقق او يمكن
الكاتب!
لعبة هدية مع كل وجبة أوالد هابي ميل! بانتظاركم في مطاعم ماكدونالدز
ملشاهدة مجموعة األلعاب
/https://www.mcdonalds.co.il/arأوالد/ألعاب_الشهر
* حتى نفاد املخزون.
							

למכירה )למהירי החלטה(
שי עגנון
 3חדרים קומה  4נוף לים ,חנייה בשפע ,מסירה מיידית
₪ 680.000
למכירה בבניין אבן ערבי
רחוב עבאס
 5חדרים גדולים  4מרפסות קומה  3נוף לים
₪ 1.070.000
להשכרה רחוב אלנבי
 3חדרים קומה  1מרוהטת מסירה מיידית
₪ 3000
להשכרה בלוחמי הגטאות
משרד  5חדרים מתאים לכל מטרה קומת קרקע חנייה בשפע
+₪ 6000מע“מ
למכירה המגינים
4חדרים משופצת קומפלט קומה  2עם מעלית קרובה לבתי-ספר ותחבורה
ציבורית חנייה בשפע מסירה מיידית
₪ 1.130.000
למכירה אניליביץ-מושבה גרמנית
דירת 3חדרים גדולים קומה  4משופצת קומפלט חנייה בשפע
890.000ש“ח

لاليجار
بمنطقة النبي طابق اول،
غرفتان  +صالون+
مطبخ +حمامات مرممة بوضع
ممتاز .التسليم شهر5

للتفاصيل052-6933194 / 052-6161435 :

لاليجار

داربالكبابير
شقة  ٤غرف مرممة
مطلة على البحر
تشمل شرفة ومكيف
كالجديدة

الدخول
فوري

للتفاصيل050-5647741 :

لاليجار

مطلوب

شارع هجيفن طابق 10
مطل عالبحر3.5غرف،
مصعد ،موقف خاص
(التسليم فوري)

سكرتارية إلدارة مكتب تابع لشركة
استثمار .خبرة معرفة بتفعيل الحاسوب
برامج office Word Excel
اولوية ألصحاب خبرة بمجال الحسابات
راتب جيد مع مزايا اضافية للمالئمين

للتفاصيل052-3456791:

الرسال التفاصيل فاكس15349594509 :
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קוטג 5.5 ,غرف واﺠﺳﺋ156 ،م + ,شرﺸﺋ
ﻄﻌﺻﺷ خاص  ،ﻄﻈﺰر خﻘب

الﺗﻎ اﻓلماﻇﻎ
)ﻄﻘئمﺋ لﻂمسﺎﺑمرﻏﻆ(
 3غ ،طابﺺ  ،3ﻄﺂجرة

ﻟﻳﺠﺎر

ﺣاع الﻈﺊﻎ
2.5غرف +ﻄﺧﺳﺛ

במושבה הגרמנית

חניה בשפע

אלנבי

 2.5ח קומה ראשונה  2.5חד׳ ,קומת קרקע
מתאים לעסק ...
מרוהטת קומפלט
מרפאה משרדים.
מתאים לסטודנטיות

شاي ﺲﺔﻈﻌن
 3غ طابﺺ 2
ﻄﻘئمﺋ لﻘزواج الﺤابﺋ
او ﻄسﺎﺑمرﻏﻆ

רחוב יפו

מחיר הזדמנות

 2חדרים
במכון יופי

דרושים מתווכים..
בעלי יכולת שיכנוע..
אמינות ומסירות..

شاي ﺲﺔﻈﻌن
 3غ طابﺺ 2

עבאס

2.5חד׳
עם מעלית
ﻄﺚﺞن لﻘﻏﺔار
ﻄﻈطﺼﺋ

שוק הפישפשים

ﺑﺪك ﺗﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎر أو دار؟
ﺗﺄﺟﺮ ﺑﻴﺖ أو دﻛﺎن؟
ﺑﺪك ﱢ
ﻧﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌﻨﻮان..
وادي جمال

בב
לעדיות

بنتهاوس 100م 80 +م
فة مع منظر خب
للبحر +موقف خاص+
مخزن

للبيع

ليجار
רח׳ שפירא
90م ،فتان

2500

בב
לעדיות

עין הים

120م 5 ،غرف +
20م فتان ،من
مقاول مع منظر خب
للبحر +موقف خاص
موع תמ״א

בבלעדיות פרוייקט חדש
الن موع جديد
شارع  
"גני המושבה"  40وحدة
سكنية بناء جديد ،ف ،مصعد،
موقف سيارات
تفاصيل قريبا

בית

בב
לחם לעדיות

دار  75م  3غرف
طابق 2
 +منظر خب.

₪

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

2500

₪

רח׳ בן
גוריון
غرف ليجار
للطب
وللطالبات

B.t.aovdem@gmail.com

21

ﺍﳴﻄﺮﺍﻥ
ﺣﺠﺎﺭ

ﻄﻋا ﺻﻈﺛس ﺲﻂﻎ
052-8980085

ﺟﺪيﺪ

بﻐﻈﺎﻋاوس ﻄمﻐﻐﺞ  ،ﻄطﻀ جمﻐﻀ لﻂﺊﺗر والﺔﺊﻀ
 5غرف 120 ،ﻄﺎر 3 ،ﺣرﺸات
ﻄﻌﺻﺷ وﻄﺚﺞن ﺬابﻌ

ﺟﺪيﺪ

الﺿرﻄﻀ الفرﻇسﻎ

אדמונד פלג

ﺣﺼﺋ  4غرف ،ﺬابﺼﻐﻆ  100ﻄﺎر؛ ﻄﺛخﻀ ﻄﻈفرد ﻄع ﺠاﺖﺋ
ﺦﺶﻐرة ،اﻄﺿاﻇﻐﺋ اضاﺸﺋ غرﺸﺋ ﺣرﺸﺋ وממ״ד

ﺟﺪيﺪ

רמת הנשיא
 4غرف ،ﻄرﻄمه بﺜوق ،ﺬابﺺ
ﺲالﻎ ،ﻄطﻂه لﻂﺔﺊﻀ .ﺣرﺸه ﻄﺚﺞن
وﻄﻌﺻﺷ ﺠﻐاره

تسﻂﻐﻃ 4-2018
ﻄﺤروع-תמ״א 38-
ﺣﺼﺺ  5غرف +بﻐﻈﺎﻋاوس
ﻄع ﺣرﺸات لﻂﺊﺗر ،ﻄﺧﺳﺛ وﻄﻌﺻﺷ ﺠﻐارة.

ﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ
ﺣﺼه  5غرف 120 ،م
ﺣرﺸﺋ ﻄطﻂﺋ لﻂﺊﺗر
ﻄﻌﺻﺷ وﻄﺚﺞن بالطابﻌ

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

בן יהודה

בית לחם

ﺟﺪيﺪ

 3.5غرف 75 ،م

دار  3غرف 84 ،ﻄﺎر ،ﺬابﺺ اول ،ﻄطﻂه
لﻂﻌادي والﺊﺗر ،رخﺧه لﺊﻈاء ﺣرﺸه

ﺬابﺺ اول ،بﺊﻈاﻏﺋ ﺖﺔر  +ﺣرﺸﺋ

ברכה
חבס

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
דרך הים רחוב התמר
ﺣﺼﺋ ﻄﻆ ﺬابﺼﻐﻆ 4 ،غرف120 ،
ﻄﺎر ،الطابﺺ الﺑالث ،ﻄﺚﺞن وﻄﻌﺻﺷ
ﺬابﻌ ،اﻄﺿاﻇﻐﺋ ﻗضاﺸﺋ ﺣرﺸﺋ

ﺍﻟﻜﺮﻣﻞ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

ﺟﺪيﺪ

بالﺼرب ﻄﻆ ﻄسﺎﺤفى روتﺤﻐﻂﺛ 4 ،غرف 100م ،ﺬابﺺ
ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻤﺘﺎﺯ ₪1,290,000

פועה
)ﺬابﻌ(  3.5غرف ،ﺬابﺺ  ،3بﻌضع جﻐﺛ

 ،2ﻄرتﺊﺋ ﻄع ﻄﻈﺰر لﻂﺊﺗر₪1,185,000 ،

פנטהאוס

ﺍﳴﻄﺮﺍﻥ ﺣﺠﺎﺭ
.5غ 130م  +ﺣرﺸﺋ وﺠطح 30م  +ﻄﺚﺞن وﻄﻌﺻفﻐﻆ
لﻂسﻐارات .ﻄﻈﺰر رائع لﻂمﻐﻈاء

ﺳﻠﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﻟﻠﺨﺒﻴﺮ

ﺧﻠﻴﻞ ﺣﺠﻮ 0522840945
 ..ج

ﺛﻏﺛ

ج

ﺛﻏﺛ

hajokhalil@hotmail.com

ﺧﺒﺮة  19ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻘﺎرات

اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ)اوﻟﻴﺔ( ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ،מעצבת פנים ،יועצת משכנתא ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ

لﻂﺊﻐع بﻈﺎﻋاوس ـ דרך הים

وﺖﻐﺛ بالطابﺺ 5 ،غرف  +ﺣرﺸﺎان ﺾﺊﻐرتان +
ﻄﻌﺻفان وﻄﺚﺞن.
ﻄﻈﺰر رائع لﻂﺊﺗر والمﺛﻏﻈﺋ

אלנבי )רב-חלפון(

لﻂﺊﻐع בלבונטין

4غرف+ﺣرﺸﺋ .ﺬابﺺ 3واخﻐر 78م...
ﻄطﻂّﺋ الﺊﺗر

ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﺷﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻭﻝ

 120م ــ  5غرف  +ﺣرﺸﺋ ــ ﻄﻌﺻﺷ ﺠﻐارة ،ﻄﺧﺳﺛ
ــ ﻄطﻂّﺋ لﻂﺊﺗر

لﻂﺊﻐع ـ לוחמי הגיטאות

ﺸرﺦﺋ ﻇادرة ـ ﺲﻂى دوﻇﻃ أرض ﻄﺊﻈى تارﻏﺚﻎ )الماﻇﻎ(

 .1بﻈﺎﻋاوس  127م 5 ،غرف ،ﺣرﺸﺋ
 20م وﺠطح خاص  70م ،ﻄﻌﺻﺷ
ﺠﻐارة ،ﻄﺧﺳﺛ وﻄﺚﺞن.
ﻄﻈﺰر رائع لﻂﺊﺗر والمﺛﻏﻈﺋ

بﻌادي الﺔمال دوﻇﻃ
ارض ﻄع اﻄﺿاﻇﻐﺋ بﻈاء
 9ﺣﺼﺺ .المﻌﺻع ﻄمﺎاز،
ﻊادئ وﻄطﻀ لﻂﺊﺗر

ﺣﺼﺋ ارضﻐﺋ 4غ،
 105م.2ﺬابﺺ ارضﻎ ﻄع
ﺖﺛﻏﺼﺋ ،ﻄﺛخﻀ ﻄﻈفرد،
ﻄﻌﺻفان لﻂسﻐارات ،ﻄﺚﺞﻇان،

ﻄساﺖﺋ  620م )اﻄﺿاﻇﻐﺋ تﻌﺠﻐع لﻐﺧﺊح  1060م

ﺲمارة ﺖﺔر ﻄمﻐﺞه.

لﻂﺊﻐع בורדיה

لﻂﺊﻐع ـ الﺿرﻄﻀ الفرﻇسﻎ

لﻂﺊﻐع

بﻈﺎﻋاوس  3ﺬﺊﺼات ﻄع  4اتﺔاﻊات.
5غ -250م 2ﺣرﺸﺎان ﺾﺊﻐرتان،
ﻄﻌﺻفان لﻂسﻐارات،ﻄﺚﺞن،ﻄﺛخﻀ ﻄﻈفرد ...والسﺳر ﻄمﺎاز

פרויקט יוקרתי
בכרמל מערבי
 .1بﻈﺎﻋـــاوس  4غـــرف
 +ﺣرﺸات  125م ـ ﻄطﻂﺋ
لﻂﺊﺗر  +ﻄﻌﺻﺷ  +ﻄﺧﺳﺛ
 .2ﺣﺼﺺ  4غرف  +ﺣرﺸﺋ
 20ﻄﺎر ـ ﻄﻌﺻﺷ ـ ﻄطﻂّﺋ لﻂﺊﺗر

 .2ﺣﺼﺺ  127م 5 ،غرف ،ﺣرﺸﺋ 20
م ،ﻄﻌﺻﺷ ﺠﻐارة ،ﻄﺧﺳﺛ وﻄﺚﺞن.
ﻄﻈﺰر رائع لﻂﺊﺗر

ﻄﻂﺊسﺋ ﺖﺔر
الﺎسﻂﻐﻃ بـــ  1/8/2018بﻈاﻏﺋ
ّ

إﺗﺼﻞ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ

زﺑﺎﺋﻨﻨﺎـ ﻓﺎﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﺷﻌﺎرﻧﺎ

חברת התיווך המובילה והגדולה בחיפה

עם הצלחה לא מתווכחים

אוהב נדל״ן?

בוא תעשה מזה כסף!
ניסיון של  25שנים בליווי להצלחה
אלמוג 054-4333242
חפשו בפייסבוק עבודה בנדל״ן

www.remaxcity.co.il

הקריירה החדשה שלך כעצמאי

מתחילה עכשיו!

רימקס סיטי,שדרות הנשיא  ,134חיפה04-8103203 .

קריירה בנדל״ן

רימקס סיטי

