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األسبوع  بداية  املقرّبني،  األصدقاء  أحد  هاتفني 
ا ناقًما،  اجلاري، خالل عطلة الفصَحْني، غاضًب
ال  ُمرغًما   – أتابع  أن  ومتوّسًال  ُمستنجًدا 
مغرًما، طبًعا – «أحدث املستجّدات والّتطوّرات 
الّتثقيفّية/ «البرامج  وأهّم  الّتكنولوجّية» 

اإلخبارّية»  و«الّنشرات  الّتعليمّية/الّترفيهّية» 
قناة  عبر  تبّث  اّلتي  («املُستحَدثة»)،  َثة  اُحملدَّ
الّتجهيلّية  بالّلغة  اإلسرائيلّي،  الّتلفزيون 
أن  املفترض  من  اّلتي  ّية،  البدائ الّتحقيرّية 

ّية! تكون بلغتنا العرب
اضُطررُت إلى اجللوس ساعات قليلة متقّطعة، 
من  برامجها؛  أتابع  ما  نادرًا  قناة  شاشة  أمام 
منطلقات فكرّية وثقافّية وسياسّية؛ ألكتشف 
عجلة  أّن   – طويلة  زمنّية  مقاطعة  وبعد   –

تاريخ  وأّن  الّدوران،  عن  كّفت  والّتّطور  الزّمن 
الِفَلسطينّي  شعبنا  وإجنازات  وثقافة  وفكر 
املثّقفني  رؤية  وفق   – عقود  منذ  مقصورة 
ّية في  «العظماء» املسؤولني عن البرامج العرب
 – «املستنيرة»  وعقولهم  اإلسرائيلّية،  القناة 
«الّتثقيفّية»/«الّترفيهّية»  البرامج  أهّم  على 
ّية (مطعم أبو رامي)؛ و«آخر املستجّدات  احملّل
الّتكنولوجّية» اّلتي أكل عليها الّدهر وشرب، 
منذ أّيام اجلاهلّية األولى! وأهّم الّنشرات اإلخبارّية 
اإلسرائيلّية،  بالّشؤون  ُتعنى  اّلتي  ّية»  «العرب
من وجهة نظر إسرائيلّية بحتة.. لتستمّر هذه 
على  احلاصلة  املُمأَسسة،  احلكومّية  الّشاشة 
خالل  من  قبلنا  من  واملموّلة  جّمة  ميزانّيات 
ثقافة  بنشر  البّث،  سلطة  ضريبة  جباية  فرض 
الّتجهيل واخلنوع والّتخّلف واإلقصاء املُمنَهجة 
وأجهل  أسوأ  بذلك  لتنافس  شعبنا،  أبناء  بني 

وأتفه القنوات الّتلفزيونّية.
وبعد متابعة وجيزة للقناة، خذلتني الكلمات، 
مجّدًدا، وصّعبت علّي َمهّمة الّتعبير عن مدى 
ّي)،  رداءة وتفاهة هذا الّتلفزيون احلكومّي (احملّل
فمسلسل (مطعم أبو رامي) «الّتاريخّي»(!!) 
ال  اليوم،  في  عّدة  مرّات  و«املعلوك»  املتكرّر 
يرقى باملشاهد، كما أّن برامج «آخر املستجّدات 
الّتكنولوجّية» اّلتي دخلت األرشيف منذ عقود!! 
ال تفي باملستوى األدنى املطلوب حّتى ملشاهدي 
الّنشرات  إلى  وبالّنسبة  اجلاهلّي!!  العصر 
ّية  العرب أقصد  آسف   – ّية»  «العرب اإلخبارّية 
حرج،  وال  فحّدث   – العبرّية!!  عن  املُدبلجة 
والّتهليل  للّتبجيل  وُممنَهجة  وُممأَسسة  ُمختارة 
ومؤّسساتها،  إسرائيل  حلكومة  املديح  وَكيل 
ومشاكله. العربّي  مجتمعنا  أخبار  وتهميش 

برامج  من  يبّث  ّمما  كبيرًا  عدًدا  أّن  كما 
«ثقافّية» و«سياسّية» و«حوارّية» و«ترفيهّية» 
ال  اإلسرائيلّية،  الّتلفزيونّية  القناة  هذه  في 
واملستوى  الفحوى  حيث  من  باملشاِهد،  يرقى 

واملضمون والّتقدمي..!
أجّدد  لم  أّنني  ويّدعي  البعض  ينتفض  قد 
فسياسة  ا؛  كوكًب اليوم،  أكتشف،  ولم  شيًئا 
ّية»  القائمني على هذه القناة الّتلفزيونّية «العرب
اإلسرائيلّية واملسؤولني عنها، وعدد من العاملني 

فيها، معروفة للجميع.. وهذا صحيح. لكّني 
لم أتوّقع من هذه القناة اّلتي حتصل على دعم 
على  واّلتي  الّشواقل،  مباليني  ومتويل  حكومّي 
مدار عقود قمنا بتمويلها ودفع ضريبة البّث 
والّتلفزيون غير املُنصفة لها مقابل احلصول على 
واملستخّفة  املُهينة  الّتجهيلّية،  البرامج  أتفه 
بعقول عربنا، أن تستمّر في سياستها من دون 

رقيب أو حسيب.
وبعد أن كان قد أعلن وزير االّتصاالت، چلعاد 
الّتلفزيون  ضريبة  جباية  فرض  إيقاف  إردان، 
حّتى نهاية العام اجلاري (2014)، ألّن فرض 
دفع هذه الرّسوم الّضريبّية غير عادل، بتاًتا..! 
ُمستميتًة  املَدينني،  البّث  سلطة  اآلن،  تالحق، 
في احلصول على «مستحّقاتها» بكّل وسيلة، 
ّية وتضييق اخلناق  من خالل فرض عقوبات مال
ّية (البنكّية)  وحجوزات على احلسابات املصرِف
األموال  هذه  جلباية  القضاء،  إلى  والّتوّجه 

ة» وفوائدها الّطائلة! «املستحقَّ
املَدينني  تالحقون  وشرعّية  حّق  فبأّي 
املظلومون  األبرياء  وكأّنكم  واملُسَتضعفني، 
ألم  حّقنا؟!  في  املجرمني  الّظاملني  أكبر  وأنتم 
يِحِن الوقت لتقدمي املسؤولني و«كبار مثّقفينا» 
«الّتجهيلّية»  بالّلغة  الّتلفزيون  هذا  على 
ّية واحملاكمة،  ّية» إلى املساَءلة القضائ و«البدائ
حّقنا  في   – عقود  مدار  على   – اقترفوه  ملا 
من تشويه وحتقير وإهانة وجتهيل؛ ضمن برامج 
بتمويلها؟!   – سنوات  مدار  على   – قمنا 
كمموّلني للّتلفزيون والبّث  أليس من حّقنا – 
أن نراقب ونستفسر عن امليزانّيات املقّدمة   –

واملهدورة، ونحاسب املسؤولني؟!
َم على املشاهد العربّي أن يستمّر بدفع ثمٍن  ِل
ُمضاعف لسلطة البّث، ضمن مالحقة لتسديد 
الّديون الّضريبّية «املستحّقة»، بينما عمد هذا 
الّتلفزيون – وعلى مدى سنوات – إلى معاقبة 
وتقزميه  تهميشه  خالل  من  العربّي  املشاهد 
وإقصائه وجتهيله، رغم متويل هذا املشاهد لهذا 
سلطة  ضريبة  مستحّقات  ودفعه  الّتلفزيون، 
الوقت  يِحِن  ألم  سنوات؟!  مدار  على  البّث 
جتب  َمن  ومحاكمة  ومعاقبة  ومساَءلة  ملالحقة 

محاكمته، فعًال؟!
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به مطرانّية الرّوم الكاثوليك واملدرسة األسقفّية في 
االثنني  يوم  حيفا،  في  املرَكزّية  للمحكمة  شفاعمرو 
من  اثنني  ضّد  األسبوع (22/4/2014)،  هذا  من 
ملّف  في  محفوظة  (االسماء  الّطّالب  أمور  أولياء 
مع  املوّقع  التعّهد  إيفائهما  عدم  باّدعاء  الّتحرير) 
الّشهرّية  األقساط  دفع  عن  ومتّنعهما  املدرسة  إدارة 
املستحّقة للمدرسة بحّجة وجود قرار صادر من قبل 
وزارة الّتربية والّتعليم في الّسابع من شهر أّيار من 
األقساط  بدفع  أولياء األمور  العام 2012، ال ُيلزم 
الشهرّية املستحّقة، طاملا أّن املدرسة اّلتي يتعّلم فيها 
أبناؤهم وبناتهم تتلّقى الّدعم واملساعدة من الوزارة.

غير   - والّتعليم  الّتربية  وزارة  قرار  جرّاء  وبالفعل 
ا - امتنع بعض أهالي  ـً ّي املُطّبق بشكل فعلّي حال

املستحّقة  الّشهرّية  األقساط  تسديد  عن  الّطالب 
للمدرسة. مّدعني أّن املدرسة - وبحسب قرار الوزارة 
- من املفترض أن تتلّقى الدعم وامليزانّيات الكافية 
الّتربوّية  املسيرة  في  االستمرار  تخوّلها  اّلتي 

الّتعليمّية من دون احلاجة جلباية أقساط شهرّية.
بينما تؤكد املدارس األهلّية أّن الّدعم اّلذي تتلّقاه من 
ا، وال  وزارة الّتربية والّتعليم يصل إلى %60 تقريًب
يفي باملصروفات. كما أّكدت إدارة املدرسة أّن هنالك 
والّتعليم  الّتربية  وزارة  قرار  بني  جّمة  تناقضات 
الصادر في الّسابع من شهر أيار من العام 2012 

والقانون، ما يضع املدارس في إشكالّيات معّينة.
اإليفاء  األهل  على  أّن  جاء  احملكمة  قرار  وفي 
بتعّهدهم أمام املدرسة، عند الّتسجيل، حيث كانوا 
األقساط  دفع  واجبهم  من  بأّن  مسّبق  علم  على 
املدرسّية املستحّقة لقاء احلصول على خدمات تربوّية 

وتعليمّية في املدارس األهلّية.
احلالة  هذه  في  األمور  أولياء  يلتزم  لم  أّنه  ومبا  لذا 
بقرارات املدرسة وباالّتفاقية، أقرّت احملكمة املركزّية 
في حيفا إلزام أولياء األمور بدفع جميع األقساط 
الّضريبّية  الفوائد  وبدفع  للمدرسة  املستحّقة 

وتكاليف احملكمة.
بكّل  جديد  من  الّنقاش  باب  سيفتح  القرار  وهذا 
املدارس  في  الّشهرّية  األقساط  بجباية  يتعّلق  ما 
أبنائنا  تعليم  في  بحّقنا  املطالبة  إزاء  األهلّية، 
بشكل  املموّلة،  األهلّية  املدارس  بأفضل  وبناتنا 

مجانّي، دون االلتزام بأقساط شهرّية.
هذا وكانت صحيفة «حيفا» قد انفردت في عددها 
األخير بخبر يحمل ُعنوان: «اجلبهة حتّذر: سياسة 
«املعارف» قد تؤّدي إلى انهيار املدارس األهلّية!»، 
أشرنا فيه إلى اإلشكالّيات العالقة بكّل ما يخّص 
املدارس األهلّية، منوّهني أّن وزارة املعارف متّول 60% 
ّية،  إلى %70 فقط من ميزانّيات املدارس االبتدائ
على  أّن  مؤّكدين  األخرى!  الّتمويل  مصادر  ومتنع 
األهلّية  املدارس  مع  مشترك  نضال  خوض  األهالي 

ضّد قرارات الّسلطة لتحصيل حقوق طّالبنا!
فلن يقفل باب الّنقاش وملّف األقساط املدرسّية في 
املدارس األهلّية، عند نهاية كتابة هذه الّسطور، بل 
سُيفتح من جديد، حلني إيجاد إجابات شافية وحلول 

وافية وسّن قوانني عادلة.
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موثوقة  مصادر  من  «حيفا»،  صحيفة  مراسل  علم 
ومّطلعة، أّن إدارة مستشفى «رمبام» في حيفا، قرّرت 
ّية ألهالي ومرافقي  االمتناع عن تقدمي الوجبات الغذائ
والّضّفة  غزّة  من  الِفَلسطينّيني،  املرضى  األطفال 
ّية، اّلذين يتلّقون العالج في املستشفى؛ وجرّاء  الغرب
لبنى  احليفاوّية  االجتماعّية  الّناشطة  ناشدت  ذلك 
صفدي، أهالي اخلير وأصحاب الّضمير إلطالق حملة 
الّالزمة  املساعدات  وتقدمي  العون  يد  ومّد  مساعدة، 
املرضى  ألهالي  ّية  الغذائ والوجبات  املطلوب  والّدعم 
الِفَلسطينّيني، اّلذين يصعب عليهم اقتناء الّطعام 
لسبب  املستشفى  في  املتواجدة  األكشاك  داخل  من 

سعرها املرتفع.
°W ÒOz«cG�«  U³łu�« .bIð sŽ ŸUM²�ô« 

إدارة  قرار  «إّن  قائلة:  صفدي  حّدثتنا  ذلك  وعن 

ملرافقي  ّية  الغدائ الوجبات  تقدمي  بعدم  املستشفى 
من  الرّغم  على  األقارب،  من  الِفَلسطينّيني  املرضى 
مصاريف  بكاّفة  تتكّفل  الِفَلسطينّية  الّسلطة  أّن 
العالج، خاّصًة لدى مكوث املريض وذويه لفترة زمنّية 
األمراض  من  العالج  لهدف  املستشفى،  في  طويلة 

املُستعصية املختلفة».
وأضافت صفدي: «ومن املعلوم أّن فترة عالج أطفال 
املعاناة  عدا  طويًال،  وقًتا  تستغرق  الّسرطان  مرضى 
اجلسدّية والنفسانّية، لذا من الّضروري أن توّفر إدارة 
لألطفال  املرافقني  لألقارب  الالزم  الّطعام  املستشفى 
القادمني من الّضفة وقطاع غزّة، حيث إّن سعر وجبات 
الّطعام باهظ جًدا، وال ميكنهم توفير ثمن الوجبات».

WÒOBý …—œU³� 

خبر  مسامعي  إلى  وصل  «عندما  صفدي:  وأردفت 
مؤّكد بأّن إدارة مستشفى «رمبام» امتنعت عن تقدمي 
الفلسطينّيني،  املرضى  ألقارب  ّية  الغذائ الوجبات 
بادرت على الفور إلى إرسال ما استطعت توفيره من 
ّية لسّد رمق هؤالء احملتاجني. إّنها مبادرة  مواّد غذائ
بوجود  أعلم  أن  لي  فكيف  قبلي،  من  شخصّية 
محتاجني من دون أن أسعى لتقدمي الدعم واملساعدة 

الّالزمني لهم».
…bŽU�� ÒÍQÐ V ÒŠd� 

مساعدة  كّل  إّن  بالقول:  حديثها  صفدي  وتابعت 
مباركة وُمرّحب بها.. فباإلضافة إلى الّطعام الّضرورّي 
نحتاج إلى متطوّعني يعملون كمترجمني بني الّطاقم 
إلى  نحتاج  كما  واملريض،  املريض  وعائلة  الطّبي 
العالج،  استكماله  بعد  املريض،  ملرافقة  متطوّعني 

وأفراد عائلته إلى املعابر».

5 ÒO M O D ÓK H « v {d *« w I «d *  U ŽÒd ³ ð èK L Š v ≈ —œU ³ ð ÍbH� v M ³  è Ò¹ËUH O («
 rN� ÂUF ÒD�« .bIð sŽ åÂU³�—ò vHA²�� …—«œ≈ XH Ò�uð Ê√ bFÐ

وأردفت قائلة: «لدى االّتصال بي، أحاول فورًا توفير 
ا للمرضى، كمخّضات لعالج  ـً ما أجده الزًما وضرورّي
العقاقير  وبعض  عجالت،  كراسي  عكاكيز،  الرّبو، 

واألدوّية واألغراض املرافقة».
5½«u�Ë WLE½√ 

«على  بالقول:  حديثها  صفدي  لبنى  واختتمت 
املتطوّعني أن يخضعوا ألنظمة وقوانني املؤّسسة اّلتي 
بخصوصّيات  التدّخل  وعدم  فيها،  العمل  يرغبون 
املريض أو زيارته من دون تنسيق مسّبق مع املسؤولني؛ 

كما يجب مراعاة الّسرّية الّتامة للمريض».
 r²¹ r� ÊU�O Ó½ dNý W¹«bÐ cM� ∫»—U�_« bŠ√ 

°W ÒOz«bG�«  U³łu�« dO�uð

وفي حديث لنا مع أحد أقارب األطفال الفلسطينّيني 
اإلفصاح  رفض  «رمبام»،  مستشفى  في  املُعاَجلني 
في  محفوظ  الكامل  اإلعالم (االسم  عبر  اسمه  عن 
هيئة الّتحرير)، اّدعى:  «إّن إدارة مستشفى «رمبام» 
ّية  دأبت منذ سنوات على تقدمي ثالث وجبات غذائ
ملرافقي املرضى الفلسطينّيني املُعاَجلني ضمن أروقة 
مستشفى  إدارة  من  صادر  قرار  وجرّاء  املستشفى. 
آذار  شهر  نهاية  املّتبع  الّنهج  هذا  توّقف  «رمبام»، 
ْيسان اجلاري ال  املنصرم؛ وها نحن منذ بداية شهر َن
ّية ُتذكر! ما يضطرّنا إلى  نحصل على أّي وجبة غذائ

إيجاد بدائل لسّد رمقنا».
من  اليومّية،  املعاناة  تكفينا  «أال  قائًال:  واختتم 
أن  أيعقل  ألطفالنا،  مريرة  وعالجات  طويل  عذاب 
نترك أسرّة أطفالنا للبحث عن لقمة طعام نأكلها؟!».

åÂU³�—ò vHA²�� VOIFð 

وفي أعقاب توّجهنا إلدارة مستشفى «رمبام» لسماع 

تعقيبها عّما ورد في اخلبر، وصلنا الرّد الّتالي، من 
مستشفى  باسم  اإلعالمّي  (الّناطق  ريتنر  داڤيد 

«رمبام»)، جاء فيه: 
من  ممّول  غير  احلكومّي  «رمبام»  مستشفى  «إّن 
حكومّية  ميزانّية  أّي  يتلّقى  وال  احلكومة  قبل 
املُعاَجلني  املرضى  ملرافقي  ّية  غذائ وجبات  لتوفير 
في املستشفى، بغّض الّنظر عن جنسّية أو قومّية 

ا. ـً ّي ا/ِفَلسطين ـً ّي ا كان أم أجنب ـً ّي يل املُعاّلج، إسرائ
الرّغم  وعلى   – الفلسطينّيني  للمرافقني  «بالّنسبة 
ّية  غذائ وجبات  لتمويل  امليزانّيات  توافر  عدم  من 
اهتّمت إدارة مستشفى «رمبام» على مدار فترة   –
ّية للمرافقني، من أموال  زمنّية، بتقدمي وجبات غذائ
يهودّية  مجموعة  قبل  من  املستشفى  تصل  كانت 
أمريكّية، ولكن هذه الهبة من األموال لم تصل منذ 
ّية. مّدة، ما اضطرّنا إلى عدم توفير هذه الوجبات الغذائ

«فكما تدأب وتهتّم اجلمعّيات واملؤّسسات الدينّية 
(كوشير)  احلالل  الّطعام  بتقدمي  مثًال  املختلفة 
في  للمرضى  املرافقة  املتدّينة  اليهودّية  للعائالت 
مع  الّتعاون  مستشفى «رمبام»  يسعد  املستشفى؛ 
ّية إسرائيلّية كانت  أّية مؤّسسة أو جمعّية خيرّية عرب
املساعدات/ تقدمي  ّية  مسؤول لتولي  ِفَلسطينّية  أم 

الفلسطينّيني،  املرضى  ملرافقي  الغذائية  الوجبات 
املسؤولني  الدعوة  هذه  وصلت  حال  في  وسنسعد 
واملهتّمني عبر منبر صحيفتكم، وساعدت في نشود 

هذا الهدف الهام».

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 
www.haifanet.co.il
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استاد  في  القادم،  الّثالثاء  يوم  ستجري   ≠  åUHO�ò  q�«d*

«كريات إليعزر» مباراة نهائي كأس الّدولة، بني فريقي الّشبيبة 
احليفاويّني، مكابي حيفا وهپوعيل حيفا،  وذلك في متام الّساعة 

السابعة والّنصف مساًء. 
للّسنة  بالّلقب  للفوز  االستماتة  حيفا  مكابي  شبيبة  وسيحاول 

الّثانية على الّتوالي، لهدف االحتفاظ بالكأس.
ويذكر أّن الّشاب احليفاوّي عالء جعفر، هو أحد أبرز الّالعبني في 
صفوف  في  يلعب  أّنه  كما  حيفا،  مكابي  شبيبة  فريق  صفوف 
شبيبة فريق هپوعيل حيفا، الالعب احليفاوّي الّشاب ندير غنطوس. 
ا،  ـً ّي وننوّه للقرّاء وحملّبي كرة القدم أّن دخول املباراة سيكون مجان
وميكن للرّاغبني احلصول على بطاقة للمباراة من مرَكز «پانوراما» 

أو في مجمع «ليڤ همفراتس».
 ©÷u� qz«Ë ∫d|uB
®

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il

UH O Š  èM ¹b  ◊u I Ý  v K Ž  U Î U Ž  66
ـ66 لسقوط مدينة حيفا، نّظمت «الورشة» - مساحة فنّية، يوم  في الّذكرى ال
الّثالثاء من هذا األسبوع، أمسّية ثقافّية فنّية حتت ُعنوان «راجعة يا حيفا»، 
كما متّت إقامة جولة تاريخّية في شوارع حيفا اجلديدة، بإرشاد بالل درباس.

 - بشارة  ليليان  من  لكّل  حيفا  عن  شعرّية  مجموعة  األمسّية  تخّللت 
منصور والّشاعر علي مواسي، وقرأت الّصحافّية رشا حلوة قصائد للّشاعرة 
إلى  إضافة  النكبة؛  عام  حيفا  من  عائلتها  جلأت  التي  اجلابر،  عبد  سمر 
كما  حليحل.  عامر  الفّنان  ألقاها  البحيري،  حسن  حيفا  لشاعر  قصائد 

أبدع الفّنان عالء عزّام بتقدمي نخبة من أغانيه اخلاّصة. 
تلتها محاضرة قّيمة للمؤرخ د.جوني منصور الذي حتدث عن سقوط حيفا، 
قائًال «سقطت حيفا بيد الّصهاينة قبل سقوطها الرسمي ليلة 21 ـ 22 
ْيسان من العام 1948. فالّتعداد الّسكانّي لليهود بلغ في ذاك العام ما  َن
يقارب 70 ألًفا، بينما بلغ عدد العرب ما يقارب 65 ألًفا، أي أّن اليهود 
ـ %50 من  تفوّقوا على العرب أبناء املدينة األصالنّيني بنسبة جتاوزت ال
العدد اإلجمالّي لسّكان املدينة. إضافة إلى أّن اليهود قد تبوأوا أهم املراكز 

البريطانّي،  لالنتداب  التابعة  اإلدارية  األجهزة  في  وارفعها  الوظائف  وأدق 
بينما حصل العرب على الوظائف الّثانوّية والهامشّية. ومن جهة أخرى لم 
ّية الِفَلسطينّية أو اخلارجّية سيناريوهات ملواجهة احتمال  تِنب القيادة العرب
ّية في املدينة. في حني كانت املنّظمات  أّي هجوم يهودّي على األحياء العرب
ـ«هَچناه» تدرس انتشار العرب في  العسكرّية اليهودّية، وفي مقّدمتها ال
ّية واملخّططات الالزمة لتفريغ املدينة  األحياء السكنّية، وتضع اخلطط احلرب

من املواطنني العرب القاطنني فيها منذ عشرات، بل مئات الّسنني».
وقّدم بالل درباس خالل اجلولة في حيفا اجلديدة، اّلتي عكف على بنائها 
الورشة  مقر  من  اجلولة  انطالق  منذ  شرًحا  الزّيداني،  العمر  ظاهر  القائد 
لساحة احلناطير إلى كّل معالم حيفا، واّلتي شملت ساحة احلناطير، برج 
الّشرقية،  البوابة  امية،  ابن  وشارع  حيفا  ِمنطقة  الكبير،  اجلامع  الساعة، 
جامع النصر، جامع االستقالل، عمود فيصل، سّكة احلجاز، وادي الّصليب، 
حّمام وقصر الباشا، كنيسة السيدة.. هذا وشملت اجلولة شرًحا عن تاريخ 

حيفا وكيفّية تطوّر املدينة واحلياة.
©å«dJ�ò l�u� s� nDK�®
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األيام  هذه  في  علينا  «تعود   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ذكرى أليمة، أصابتنا جميًعا لم تبرح ذاكرتنا، إّنها 
اّلذي  زبيدات،  محروس  اليافع  الّشاب  قتل  جرمية 
مجتمعنا  تضرب  التي  العنف  موجة  ضحّية  سقط 
مقتل  هّز  لقد  خاّصًة.  واحليفاوّي  عاّمًة،  العربّي 
وهّبت  وضمائرنا،  وجداننا  وأيقظ  مشاعرنا  محروس 
لن  أّننا  أّكدنا  ويومها  وتشجب،  تستنكر  حيفا 
اململوء  الّشاب  وضحّيتها  املروعة  اجلرمية  هذه  ننسى 
 - محروس»  وعطاًء،  خيرًا  والواعد  ونشاًطا،  حيوّية 
هذا ما جاء في رسالة جمعّية الّتطوير االجتماعّي 
استعداًدا  األسبوع،  هذا  أصدرتها  اّلتي  حيفا،  في 
دعوًة  وفيها  للحياة»،  محروس  «بطولة  النطالقة 
تأتي  اّلتي  البطولة،  هذه  في  للمشاركة  مفتوحة 
في الذكرى الّسنوية األولى لسقوط الّشاب محروس 

ًة للعنف املستشري في مجتمعنا.  زبيدات ضحّي
جمعّية  قبل  من  البطولة  لهذه  املبادرة  جاءت  وقد 
الّتطوير االجتماعّي، وبالّتعاون مع الّلجنة الّشعبية 
ّية في مدينة  لذكرى محروس واملراكز اجلماهيرّية العرب
ّية متّثل أحياء  حيفا، وتشارك فيها ثماني فرق شباب

ّية ومسقط رأس محروس (سخنني).  حيفا العرب
الفرق  بني  يجمع  الذي  األّول  الّلقاء  وسيجري  هذا 
الرابعة  الّساعة  من   30/4 األربعاء  يوم  الّثمانية 
الرياضّية  القاعة  في  مساًء،  السابعة  وحّتى  عصرًا 

شارع   - الرياضّي  «املتنّبي»  (شيزاف)  مرَكز  في 
يوم  فسيجري  الّتصفية  لقاء  أما  حّجار.  املطران 
وحّتى  مساًء  اخلامسة  الّساعة  من   7/5 األربعاء 
مرَكز  في  الرياضّية  القاعة  في  مساًء،  الّسابعة 
(شيزاف) «املتنّبي» الرياضّي، على أن يتّم في هذا 
املشاركني،  على   والكؤوس  امليدالّيات  توزيع  اللقاء 
يضّم  ّية،  العرب األحياء  من  واسع  جمهور  بحضور 

ممّثلي األحياء والهيئات الرسمّية واألهلّية.  
وقد جاء في نشرة جمعّية الّتطوير االجتماعي: «لقد 
التقت الهيئات واألطراف املبادرة مؤّخرًا وعقدت النّية 
محروس  لفقدان  األولى  الّسنوّية  الذكرى  إحياء  على 
ّية رياضّية جتمع من خاللها شباب  املأساوي، بفعال
مدينتنا من مختلف األحياء، ليس للّتنافس والّسعي 
ّية أو كأس، وكّلها أمور  للفوز واحلصول على ميدال
مهّمة. لكن لكي جنمع شبابنا من مختلف األحياء 
لتعميق الّتعارف بينهم وإمناء روح الّصداقة والّتعاون، 
خالل  من  بينهم،  والّتسامح  احملّبة  قيم  وغرس 
والّشدائد،  املصاعب  أمام  والّصبر  اآلخر،  قبول  تعوّد 
والتصرّف بحكمة عند الضيق وتقّبل اخلسارة كالفوز، 
ألّن احلياة تبقى القيمة الُعليا لنا جميًعا؛ وهذا ما 
واألمان  احملّبة  بأّن  املبكرة  أّيامه  في  محروس  أدركه 
تساويان احلياة. وكي نصل للحياة ونعيش في أجواء 
ّية  من األمان واحملّبة علينا تذويت تلك القيم اإليجاب

sdchaifa@013.net.il
www.sdc-haifa.org

il
www.sdc-haifa.org
sdchaifa@013.net.i
www sdc-haifa.org

8514648 21
3104302 4454

وتعزيزها ونشرها في مجتمعنا، وأن نتعاون جميًعا 
في سبيل ذلك.»

يذكر أّن الفرق املشاركة في البطولة، هي: فريق املرَكز 
فريق  الّنسناس،  وادي  حي   – «األخوّة»  اجلماهيرّي 
املرَكز اجلماهيرّي «هچيبورمي» - حّي احلّليصة، فريق 
فريق  الكبابير،  حّي   – الكبابير  اجلماهيرّي  املرَكز 
املرَكز اجلماهيرّي َشلفاه - حّي األملانّية، فريق أبناء 
احلّي الّشرقّي – احلّي الّشرقّي، فريق حارة محروس - 
ـ«هدار»، فريق مدرسة «املتنّبي» - حّي عّباس،  حّي ال

فريق أبناء اّحتاد سخنني (مسقط رأس محروس). 
من  لعدد  هادفة  برقّيات  الرّسالة  حملت  كما 
منه،  والهدف  املشروع  حول  املجتمعّية  الّشخصّيات 
وحّث اجلمهور على التصّدي للعنف ونشر روح اإلخاء 
والّتسامح، على الّنحو الّتالي: «أفضل رّد على ما 
جسد  واحد،  كرجل  اجتماعنا  هو  عنف  من  يجري 
واحد، فإذا تداعى عضو منه ساندته سائر األعضاء».

مسجد  (إمام  الهيجاء  أبو  رشاد  الّشيخ 
على  نبكي  أن  نريد  «ال  حيفا):  في  اجلرينة 
اّلتي  الّصعبة  الّظروف  هذه  في  نريد  إّمنا  األطالل، 
يحياها مجتمعنا العزيز أن نحافظ على بعضنا».

األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى (الرئيس 
الكاثوليك  امللكّيني  ّروم  ال ة  لرعّي ّروحي  ال

البطولة  هذه  من  األسمى  «الهدف  حيفا):  في 
هي  والرياضة  الّشبابك؛  بني  العالقات  توطيد  هو 
وسيلة لزرع األلفة واحملّبة بني أبناء الّشبيبة، ونبذ       

العنف ومنعه».
ة  ّي الّشعب الّلجنة  (رئيس  عيسى  سمير 
لتخليد محروس): «محروس أحّب احلياة لنفسه 

ولآلخرين.. أحّبوا احلياة كما أحّبها محروس».
«رسالتنا  محروس):  (والد  زبيدات  موّفق 
ورجاؤنا ألهلنا جميًعا، صغيرهم وكبيرهم، أن يبذلوا 
بأشكاله  العنف  مظاهر  ملناهضة  جهودهم  كاّفة 
كّل  ّية  مسؤول فهذه  واجلسدّي.  الكالمّي  املختلفة، 

فرٍد مّنا، فكّلنا راٍع، وكّلنا مسؤول عن رعّيته.». 
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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شبكة املراَكز اجلماهيرّية مرَكز «كلور» وجلنة املشاريع الّتابع ملرَكز «ليو-
ّية في حّي وادي اِجلمال؛ حيث  ِبك»، ّمت تنظيم مسيرة وفّعاليات احتفال
وفي  العاّمة.  احلديقة  إلى  وصوًال  «َهتورن»  شارع  من  املسيرة  انطلقت 
ختام املسيرة التقى املشاركون واحملتفلون من العرب واليهود لالحتفال 
الفصح  وعيد  العبرّي  الفصح  عيد  بختام  ّي،  فّن برنامج  ضمن  مًعا 

املجيد، واستعداًدا لشهد رمضان املبارك.
ا منوًّعا، شارك ضمنه عدد من الفّنانني،  ـً ّي وقد شمل احلفل برنامًجا فن
أمثال: إلياس جوليانوس؛ ملحم شامي؛ سمير حزّان؛ إليان ليبا، وإميل.  
وفي حديث لصحيفة «حيفا» مع يوسف أسعد (عضو جلنة املشاريع، 
جًدا  فخور  إّنه  قال  اِجلمال)،  وادي  حّي  جلنة  في  وناشط  فّعال  وعضو 
مبشاركة أهالي وسّكان حّي وادي اِجلمال.. واختتم قائًال: «حضورهم ساهم 
في إجناح هذا املشروع ومنحنا الّدعم والّتشجيع على االلتزام ومواصلة 
ّية في الّسنة القادمة، لنحافظ من خاللها على روح  هذه املسيرة االحتفال

احملّبة والّتعايش في مدينتنا احلبيبة، حيفا». 
©÷u� qz«Ë ∫d|uB
®

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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بعد إمتام كاّفة الّتحضيرات، وفي متام الّساعة الّسادسة مساًء من يوم 
الرعّية  سمرا (كاهن  دميتريوس  اإليكونوموس  ترأس  العظيمة،  اجلُمعة 
األرثوذكسّية في حيفا)، خدمة جّناز السّيد املسيح في كنيسة القّديس 

يوحّنا املعمدان األرثوذكسّية، بحضور املئات من أبناء الرعّية.
وقد برز من بني احلضور: القنصل اليونانّي في حيفا كوستا زينوبيوس 
وعقيلته؛ رئيس املجلس املّلي األرثوذكسّي يوسف خوري؛ رئيس الهيئة 
الّتمثيلّية  الهيئة  أعضاء  من  والعديد  ُمطلق؛  دياب  د.  الّتمثيلّية 
للرعّية األرثوذكسّية. وقد شاركت جوقة القّديس يوحّنا املعمدان بإشراف 

املرّمن طوني باسيال في قّداس اجلُمعة العظيمة.
وقد سار املشاركون في الّقداس في مسيرة في الّشوارع احملاذية للكنيسة، 
تتقّدمهم سرّية كشافة ومرشدات القّديس يوحّنا املعمدان األرثوذكسّية، 
حاملة األعالم والّطبول والِقرب والقناديل برفقة معّلم الّسرّية سهيل منصور، 
وقائد جوقة القرب عزمي منصور. وقد سار جميع املصّلني خلف الّنعش 
مرّمنني مع اجلوقة الّترانيم احلزينة اخلاّصة. وبعد تطواف دام ساعة كاملة، 
عادت املسيرة إلى الكنيسة؛ وكما جرت العادة منذ ّمت رفع نعش املسيح 
ًيا عند مدخل باب الكنيسة حيث عبر من حتته جميع املصّلني. عال

—u ÒM�« X³Ý

الّنور  استقبال  مسيرة  اليوم  أصبحت  تقليد،  مجرّد  كانت  أن  بعد 
املقّدس عرًسا حتتفل به مدينة حيفا، لتثبت للعالم على أهمّية الوحدة 

املسيحّية، وبأّن املسيح واحد. 
وصل اإليكومنوس دميتريوس سمرا في متام الّساعة اخلامسة مساًء حامًال 
الّنور الفائض من كنيسة القيامة، لينير به كنائس حيفا. حيث كان 
في استقباله األلوف من سّكان حيفا واجلوار، للحصول على بركة نور 
اخلالص، يترأسهم لفيف كبير من الكهنة، األرشمنديت أغابيوس أبو 
الروم  رعّية  شارل (كاهن  األب  الكاثوليك)؛  الروم  رعّية  سعدى (كاهن 
الكاثوليك)؛ األب سمير سركيس (كاهن رعّية الروم الكاثوليك)؛ األب 
جريس  الّشماَسْني  املارونّية)؛  لويس  مار  رعّية  (كاهن  يعقوب  يوسف 

جريس وسليم قمر. 
يوحّنا  القديس  سرّية  العديدة:  الكشفية  الّسرايا  املسيرة  تقّدمت 
سرّية  الكاثوليكّية؛  «الكرمل»  سرّية  األرثوذكسّية؛  املعمدان 
شارع  من  املسيرة  انطلقت  «األخوّة».  سريّة  املارونّية؛  «البراعم» 
لالتني،  يوسف  مار  كنيسة  األولى  احملّطة  لتكون  «همچينيم» 
مار  رعّية  (كاهن  عبدو  عبدو  األب  استقبالهم  في  كان  حيث 
الكنيسة.  داخل  كبيرة  شمعة  إشعال  ّمت  ومًعا  لّالتني)،  يوسف 
ّية مار إلياس للرّوم امللكّيني، حيث كان في  ثّم تابعت املسيرة صوب كاتدرائ
استقبال الّنور رئيس أساقفة حيفا واألراضي املقّدسة، مطران رعّية مار لويس 
املارونّية، واملدّبر الرسولّي موسى احلاج حامًال الّنور املقّدس إلى الكنيسة 
ا قام. ـً ُمعلًنا بأّن املسيح قد قام، ليرّدد اجلموع الغفيرة احملتلفة بأّنه حّق
إلى  احلاج  املطران  انضّم  («هتسيونوت»)،  اجلبل  جادة  في  وصعوًدا 
حيث  اإلجنيلّية،  للرعّية  لوقا  مار  كنيسة  الّثالثة،  للمحّطة  املسيرة 
كان باستقبال الكهنة واحلشد القس الكنن حامت شحادة والقس عماد 
دعيبس، حيث ُأدخل الّنور إلى هيكل الكنيسة وأشعلت شمعة كبيرة، 

ورّنت األجراس وهتف املصّلون أّن املسيح قام.
واستمرّت املسيرة باّجتاه كنيسة القديس يوحّنا املعمدان األرثوذكسّية، 
على أصوات قرع الطبول ورنني أجراس الكنيسة، فدخل الّنور املقّدس 
الّسنوّي  باالحتفال  املشارك  الّشعب  فرح  وسط  األرثوذكسّية  الكنيسة 

ُمعلًنا قيامة السّيد املسيح.
…b¹UF�

بعد قّداس ثاني يوم الفصح دعا اإليكونوموس دميتريوس سمرا جميع 
املصّلني إلى القاعة الكبرى للمعايدة، حيث حضر وفد كبير من الرعّية 
الكاثوليكية لتقدمي الّتهاني بالفصح املجيد؛ ترأس الوفد األرشمندريت 
جريس  جريس  والّشماس  سركيس  سمير  واألب  سعدى  أبو  أغابيوس 
استقبالهم  في  كان  حيث  ود،  عّبّ نبيل  الكشاف  سرّية  ورئيس 
امللّي  املجلس  (رئيس  خوري  ويوسف  سمرا،  دميتريوس  اإليكونوموس 
األرثوذكسّي) وعدد من أعضاء املجلس امللّي والهيئة الّتمثيلية ورئيس 

جلنة الكنيسة جريس خشيبون.
رّحب اإليكونوموس دميتريوس باحلضور وطلب منهم املشاركة في ترتيلة 
ّية واليونانّية. كما رّحب يوسف خوري باحلضور  «املسيح قام»، بالعرب
والفّعالة،  املختلفة  املسيحّية  للرعايا  املشاركة  من  فرحته  عن  وعّبر 
أكد  كلمتة  وفي  وتقويتها.  الروابط  هذه  توطيد  على  الكهنة  وناشد 
حمة املسيحّية في  األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى على أّن هذه اللُّ
حيفا تشّكل قدوًة لكاّفة البلدان، ومن املُعيب أن نكسرها ألّننا كنيسة 

ّية، ورأسها هو املسيح. واحدة جامعة رسول
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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ّية لدعم ضحايا  ُتطلق جمعّية «الّسوار» (احلركة الّنسوّية العرب
االعتداءات اجلنسّية)، بدًءا من اليوم اجلُمعة، اخلامس والعشرين 
ْيسان اجلاري، حملة توعية إعالنّية/إعالمّية جديدة  من شهر َن
وعملت  أشرفت  واّلتي  حترّش!»،  هذا  ك..  حَدّ «ِالزم  بُعنوان 
وطّالب  طالبات  من  والّشّبان،  الّشاّبات  من  مجموعة  عليها 
ّيات املختلفة، إضافًة إلى  اجلامعات واملعاهد األكادميّية والكّل
وطاقم  واملتطوّعني،  املتطوّعات  والّشّبان  الّشاّبات  من  عدد 

جمعّية «الّسوار».
فئات  من  تأتينا  أّنها  ّية  الّشباب املجموعة  هذه  ميّيز  وما 
مختلفة،  أكادميّية  ومجاالت  ومناطقّية  واقتصادّية  اجتماعّية 
هذه  ضمن   – الّضوء  لُتلقي  وخبرًة،  وتنوًّعا  غًنى  يزيدها  ما 
على ظاهرة الّتحرّشات اجلنسّية داخل أروقة  احلملة اخلاّصة – 

ّيات. اجلامعات واملعاهد األكادميّية والكّل
إلى  املجموعة  هذه  تهدف  اّلتي  احلملة  رسائل  بعض  وتؤّكد 

إيصالها أّن:
- احلملة موّجهة إلى كّل متحرّش يشرّع لنفسه انتهاك خصوصّية 
ك»، ليس من حّقك  وحرّّية اآلخر، لنقول له بصوت عاٍل «ِالزم حَدّ
«تسميع اَحلكي» والّتلويح أو الّتلميح بعبارات جنسّية مرفوضة 
غيرك..  وحتترم  ك  حَدّ تلزم  أن  عليك  حتّتم  فاألخالق  ا؛  ـً ّي كّل
وللجم واحلّد من ظاهرة الّتحرّش: «الزم إنِت تبّطل تتحرّش!».

- في هذه احلملة نقول للّنساء املتعرّضات للّتحرّشات اجلنسّية 
املختلفة إّننا، مًعا، سنواجه املتحرِّش ونضع له حدوًدا وخطوًطا 
حمراء؛ ولكي ننجح في حتقيق ذلك من املهّم أن نروي للجميع 
قّصتنا، رغم الّترّدد واَحليرة والّصعوبات واملخاوف، ألّن قّصتنا 
قوّتنا! فال متكن مواجهة الّتحرّش بصمت أو في دائرة ُمظلمة؛ 
الّظاهرة  عن  والكشف  باحلديث  تبدأ  أن  يجب  املواجهة  إّن  بل 

وعن املتحرِّشني.
- الّتحرّش اجلنسّي ليس مجرّد ِمزاح أو نكتة أو مداعبة، كما 
أّنه ال يعتبر إطراًء أو تغزًّال؛ هو تصرّف ُمهني ومرفوض، ألّنه 
تشعر  ويجعلها  حرّّيتها،  من  ويحّد  املرأة  خصوصّية  ينتهك 

بالّدونّية وعدم الرّاحة واألمان، عدا اإلهانة والّتحقير.
- تذّكروا أّن الّتحرّش اجلنسّي هو جرمية ُيعاقب عليها القانون.
وتؤّكد «الّسوار» – من خالل هذه احلملة – أّن مواجهة الّتحرّشات 
إلى  مشيرًة  فينا،  واحد/ة  كّل  ّية  مسؤول على  تقع  اجلنسّية 
وحركاته  وبأحزابه  املختلفة،  الّتمثيلّية  بهيئاته  مجتمعنا  أّن 
اته  الّسياسّية، مبثّقفاته ومثّقفيه وناشطاته وناشطيه وأكادميّي
وأكادميّييه، وبقياداته الّدينّية املختلفة، مسؤول عن الّدفاع عن 
خالية  كرمية  حياة  لضمان  املُستضَعفة،  والفئات  الّنساء  حّق 
ا من أّي نوع من أنواع العنف – اجلسدّي منه والّنفسانّي  ـً ّي كّل

– ومن أّي حترّشات واعتداءات جنسّية كانت.
 710 – املنصرم   2013 عام  خالل   – تلّقت «الّسوار»  حيث 
هاٍت، من ضمنها عدد ال ُيستهاُن بِه من توّجهات لطالبات  توجُّ
ا ومتفاوتة  جامعّيات، وصل جزٌء منها إلى درجات عنيفة جًدّ
من االبتزاز والّتهديد. إذ تعكس هذه الّتوّجهات جزًءا صغيرًا 
من مدى اّتساع الّظاهرة الفعلّي، حيث ال يزال حاجز الّصمت 
في  األمور  هذه  وإبقاء  الّسرّّية  على  احلفاظ  وعامل  واخلوف، 

اخلفاء، ميّيز الّتعامل مع ظواهر الّتحرّش املختلفة.
في  يترّددن  (الفتيات)  الّصغيرات  الّشاّبات  من  العديد  إّن 
الكشف عن هذه املمارسات؛ خوًفا من تذنيبهّن أو الّتشكيك 
ميكن  اّلذي  الّثمن  من  خوًفا  أو  روايتهّن،  مصداقّية  في 
بتشويه  أم  حركتهّن  من  باحلّد  ذلك  أكان  سواٌء  يدفعنه،  أن 
سمعتهّن. كما أّنه من شأن الّتعريف الّضّيق لالعتداء اجلنسّي، 
وما يحويه من ممارسة، استثناء عدٍد ال بأس به من املمارسات 
لوال  جنسّي،  اعتداء  بأّنها  ُتصّنف  أن  املمكن  من  كان  اّلتي 
ضيق منظورنا للّتعريف. ذلك باإلضافة إلى مفهومنا اإلدراكّي 
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واّلتي  اليومّية،  وممارساتها  واألنوثة،  الذُّكورة  ملاهّية  الُقطبّي 
ُتبنى عليها ديناميكّية كاملة ُتشرعن االعتداء بأشكال غير 
ُمباشرة، كما أّنها ُمتلي على العديد – ذكورًا كانوا أو إناًثا – 
عدم البوح وكتمان الّسرّ، مبا في ذلك من تعزيٍز لهذه املنظومة 

اّلتي باتت ُتغّذي نفسها مبحض ُممارساتها.
وتسعى هذه احلملة، اّلتي ستستمّر حّتى 25 أّيار املقبل، إلى 
تسليط الّضوء على ظاهرة الّتحرّشات اجلنسّية في املؤّسسات 
وضرورة  اّتساعها،  مدى  فحص  تعريفها،  املختلفة،  األكادميّية 
مواجهتها. إذ يرون – ضمن هذه احلملة – أّن طالبات وطّالب 
اجلامعات وكالء تغيير وشركاء في تشكيل ثقافة مجتمعّية 

خالية من أّي حترّش.
سترافق احلملة ملصقات ومنشورات سيتّم نشرها في اجلامعات 
من  عدد  في  وكذلك  املختلفة،  ّيات  والكّل األكادميّية  واملعاهد 
حف. كما سُتقام – خالل احلملة – ورشات عمل،  املواقع والصُّ
ناشطات  مع  بالّتنسيق  مختلفة،  وفّعالّيات  وبرامج  وندوات 

ّية في البالد. وناشطني في كّل جامعة وكّل

«الّسوار»؛  جمعّية  مكاتب  قصدت  احلملة،  على  وللوقوف 
ا،  ـً ّي ا، ال بل استفزّتني إيجاب وعند دخولي شّدتني ولفتتني جًدّ
رسالة  من  حتويه  ملا  واملنشورات،  للحملة  اإلعالنّية  الّدعايات 

ِجّدّية قوّية ومؤّثرة، كالًما وصورًا.
«إيش يا َشْقفة.. يا ريتني كرسي ُتُقعدي عليه..!»؛ 
آجي  بتحّبي  اِلك..  َحلَ َساْكنة  إّنك  «سِمِعْت 
َلد...  َب ال ِبْنت  «ُشو  ة؟!»؛  َب الّالم ّيرِلك  أَغ يلة  الّل
أَْهِلك  يلي  قوِل ارِح..  َب م شاب  َمع  رانة  َسْه ُشفِتك 
أشياء  َعنَّك  سمعت  أّمور..  يا  «شو  َرفوا؟!»؛  ْع ِي ب
يلة أَطْلَعك ِمن خزانتك..!»  ِحلوة.. تعال ِعندي الّل
هذه هي بعض اجلمل املُستخدمة ضمن احلملة اإلعالنّية،   –
واّلتي يستحيل أن تغّض الّطرف عنها.. وهذه ليست ُجمًال 
بريئة أو نادرة الوجود، بل جمٌل تعكس نهًجا وواقًعا َمِعيًشا، 
بها،  ب  املرَحّ غير  والّتحرّشات  املضايقات  من  لألسف،  مؤًملا 
ّيات  ا، تتعرّض لها طالبات اجلامعات والكّل ـً ّي واملرفوضة أخالق
واملعاهد املختلفة. هي جمل ملمارسات يومّية تضطّر الفتيات 

اجلامعّيات – وغيرهّن كذلك – إلى سماعها.
في  الّطوارئ  خّط  (مرّكزة  هردل  ُهزام  حّدثتني  ذلك  وعن 
جمعّية «الّسوار»)، قائلًة: لقد استوحينا جمل هذه احلملة ّمما 

سمعناه من شريحة طالبات اجلامعات، سواٌء أكان ذلك ضمن 
الّطوارئ  خّط  إلى  الّتوّجه  خالل  من  أم  مختلفة  عمل  ورشات 
اّلذي تفّعله «الّسوار»؛ لذا وجدنا – بعد دراسة معّمقة للّطاقم 

– أن نطلق حملة ُحتاكي الّطّالب اجلامعّيني.

أّن  تعتقدين  أال  حتديًدا؟  اجلامعّيون  الّطّالب  َم  وِل  -
بدأ من سّن مبّكرة؟! الّتوعية يجب أن ت

ال (مرّكزة احلملة): كان من املهّم تسليط الّضوء  أسرار كّي
– ضمن هذه احلملة – على شريحة الّطّالب اجلامعّيني ألّنهم 

عماد املجتمع؛ ورغم ذلك، ففي حاالت عديدة هم سبب رئيس 
ملمارسات خاطئة وحترّشات جنسّية. لقد أطلقنا، العام املنصرم، 
تربوّية  مشاريع  إلى  إضافًة  املدارس،  بطّالب  خاّصة  حملة 

وتوعوّية عديدة تقودها «الّسوار» على مدار العام.

- ورغم ذلك، أملس ازدياًدا – لألسف الّشديد – 
اعتداءات  أو  حتّرشات  من  املشتكيات  عدد  في 

ة، كيف تفّسرين ذلك؟ جنسّي
الّطوارئ  خّط  إلى  الّتوّجهات  زيادة  ولكن  صحيح؛  هردل: 
االعتداءات  أو  الّتحرّشات  نسبة  أّن   – بالّضرورة   – تعني  ال 
اجلنسّية قد زادت، بل يشير إلى زيادة الوعي وضرورة الّتبليغ 
وعدم الّسكوت بعد اليوم. وفي املقابل، بات الّتحرّش اجلنسّي 
أسهل لتوافر جميع الوسائل الّتكنولوجّية احلديثة؛ من وسائل 

اّتصال وغيرها، وهذا ما يزيد من انتشاره وحّدته، أيًضا.

توّجهات  تقتصر  وهل  متاًما..  ّرأي  ال أوافقك   -
املشتكيات إلى مرَكز خّط الّطوارئ على شريحة 

نة؟ ة أو فئة عمرّية معّي مجتمعّي
هردل: تصلنا توّجهات من جميع األجيال واألطياف، وغالبّية 
املشتكيات ُتراوح أعمارهّن بني 18 و40 عاًما. كما ال تقتصر 
تصلنا  حيث  معّينة،  مجتمعّية  شريحة  على  الّشكاوى 
املكاملات من جميع املناطق ومن مشتكيات ذوات مستويات 

أكادميّية ومناطقّية ومجتمعّية وبيئّية واقتصادّية مختلفة.
ال: وهذا هو هدف احلملة، حيث نؤّكد – من خالله – أّن  كّي
العديد  إّن  معّينة؛  مجتمعّية  فئة  على  يقتصر  ال  الّتحرّش 
ا؛  ـً من الّطّالب اجلامعّيني واحملاضرين، أيًضا، يتحرّشون جنسّي
لذا وجدنا من األنسب – ضمن هذه احلملة – توعية الّطالب 
اجلامعّي، وتوجيه رسالة صارخة وواضحة إليه، نقول له فيها: 

ك.. هذا حترّش!». «ِالزم حَدّ
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في حيفاأل� ليلة و
قريًبا

ما  خضّم  في  ولكن  سؤالي..  يستفّزك  قد   -
يوم، هناك شعرة فاصلة ما بني الّتحّرش  نشهده ال
اًنا، إلى  اجلنسّي واإلطراء، ما قد يدفع الفتاة، أحي

استغالل ذلك..!

ّية نواجهها ِمرارًا، وخصوًصا لدى  ال: صحيح، وهذه إشكال كّي
دراستنا لألمور ومحاولة وضع تعريفات للّتحرّش اجلنسّي. إّن 
مفهوم أّي جملة أو إطراء معّني يختلف من فتاة إلى أخرى، ومن 
فئة مجتمعّية وبيئّية إلى أخرى أيًضا، فما قد تعتبره فتاة 
معّينة إطراًء قد تعتبره أخرى حترًّشا! وباملُطلق، فإّن أّي جملة قد 
ا ملشاعر اآلخر تعتبر حترًّشا. ـً تسّبب إهانًة أو استغالًال أو مّس

هردل: أوافقك الرّأي، فهناك جدل دائم حول تعريف الّتحرّش.. 
ومن غير املنطق، أساًسا، أن نستخدم كّل كلمة كذريعة لتحرّش 
جنسّي. ولكن عندما يشعر الّشخص بأّنه أساء إلى اآلخر – 
محاوًال  كالمه  في  واستمّر   – َعْمد  بال  ذلك  كان  لو  حّتى 
ولكّن  حترًّشا.  ذلك  ُيعتبر  عليه،  والّتأثير  ضغوطات  تفعيل 
هناك جمًال واضح أّنها حترّش جنسّي، ال ميكن الّلغط فيها أو 
حتريف فحواها، كتلك اّلتي اخترنا استخدامها ضمن احلملة.

- وعودة إلى احلملة املوّجهة، أساًسا، إلى الّطّالب 
بات اجلامعّيات  اجلامعّيني.. أال تعتقدين أّن الّطال
فيه  مبا  ا،  ـً ّي ونفسان ا  ـً وعلمّي ا  ـً فكرّي الكفاية للّدفاع عن أنفسهّن؟مؤّهالت، 
و«مثّقفة»  «متعّلمة»  ذكورّية  ّية  طّالب شريحة  هناك  هردل: 
لألسف، جتد في الّطالبات اجلامعّيات املستقّالت، وخصوًصا 
هذه  فتشرّع  سهلة،  فريسًة  وحدهّن،  يسكّن  الّلواتي  الفتيات 
الّشريحة الّذكورّية لنفسها حّق تفعيل الّضغوطات والّتحرّش 
قْدر  على  اجلامعّيني  الّطّالب  أّن  الكثيرون  يعتقد  واالعتداء.. 
كاٍف من الوعي واإلدراك، ولكّنهم – لألسف – خالف ذلك. وفي 

حاالت عديدة تتحّول حرّّية الفتاة من نعمة إلى نقمة، من جرّاء 
الّتحرّشات والّضغوطات واالبتزازات املختلفة اّلتي قد متارس ضّدها.

ِمْهنّيو  هم  الّتغيير،  وكالء  هم  اجلامعّيني  الّطّالب  إّن  ال:  كّي
املجتمع،  في  كبير  تأثير  لها  شريحة  هم  املستقبل،  ومرّبو 
ومشاركتهم في هذه احلملة ستجني ثمارها. فلرّمبا نستطيع 

بذلك تغيير نظرة الّشباب املغلوطة عن الفتاة املستقّلة.

- وَمن يقف ِمن وراء هذه احلملة؟
الّشباب  من  كبيرة  ومجموعة  «الّسوار»،  طاقم  ال:  كّي
والّشاّبات، من بينهم: أسرار كّيال (مرّكزة احلملة)، ُهزام هردل 
(مرّكزة خّط الّطوارئ)، ملياء نعامنة (مسؤولة املشروع الّتربوّي 
في جمعّية «الّسوار»)، ليلى جاروش – حسن (املرّكزة العاّمة 
جلمعّية «الّسوار»)، وطاقم من الّطالبات والّطّالب اجلامعّيني: 
منى  قّسوم،  محمود  إبراهيم،  عامر  ذّباح،  مي  كبها،  سناء 
عبد  الچرافّي  املصّمم  والّداعم،  الّدائم  واملرافق  شيمي، 
تؤّهله  مكّثفة  تدريبات  إلى  الكادر  هذا  خضع  وقد  طميش. 
للّتوعية واإلرشاد في كّل ما يتعّلق بحملة الّتحرّش اجلنسّي 
باملوضوع  متعّلقة  مختلفة  بفّعالّيات  والقيام  واالعتداءات، 
حَسب االحتياجات الّالزمة؛ ما قد يساهم في جناح هذه احلملة.

- رغم حمالت الّتوعية والّتأهيل العديدة اّلتي 
ًرا  ي تغي أملس  ال  ّسوار»،  «ال ة  جمعّي يها  إل بادر  ت
ا –   لألسف – على أرض الواقع، فما  ـً ّي ق العائلة حقي داخل  ة  اجلنسّي الّتحّرشات  نسبة  زالت 

رعبة..! ا، ال بل ُم مرتفعة جًدّ
ا،  هردل: إّن نسبة الّتحرّش اجلنسّي داخل العائلة مرتفعة جًدّ
وهذا  اجلنسّي،  الّتحرّش  حاالت  من   70% إلى  تصل  حيث 
ا من  ا. خصوًصا عندما يكون املعتدي قريًب املُعطى ُمقلق جًدّ
أًخا،  أًبا،  الّضحّية:  إلى  بالّنسبة  الّثانية  أو  األولى  الّدرجة 

ا..! ا، خاًال، ابن عّم، ابن خال، أو خطيًب ـً عّم

هذه  معاجلة  في  ة  ّي إشكال أو  خلل  هناك  إًذا،   -
احلاالت..

«محرّمات»  اختراق  في  صعوبة  هناك  نعم؛  ال:  كّي
ّية  وخصوصّيات البيوت. لذا نسعى للوصول إلى شرائح شباب

تشارك، مستقبًال، في بناء هذا البيت.
اجلنسّي  الّتحرّش  سياسة  يعزّز  الّذكورّي  املجتمع  إّن  هردل: 
لألسف؛ من خالل ممارسات يومّية قامعة لتضييق اخلناق على 
أخًتا  أم  ا  ـً أّم أكانت  سواٌء  ّيتها،  واستقالل حرّّيتها  وكبت  املرأة 
أم ابنة أم زوجة. هناك فئة ال ُيستهان بها في مجتمعنا تعزّز 

سياسة الّتحرّش اجلنسّي!

ية ذكورّية  - أال يجب أن نلوم أنفسنا على ترب
على  الّلوم  إلقاء  بدل  للمجتمع،  مغلوطة 

ة؟ ّي املؤّسسات احلكوم
ّية األولى واألخيرة على عاتق كّل  هردل: طبًعا، تقع املسؤول

واحد من أفراد مجتمعنا، ولكن ميارَس في حّقنا، أيًضا، قمع 
للمرأة  مساوية  عمل  فرص  توافر  فعدم  واقتصادّي؛  سياسّي 
ّيتها ويحّد من حرّّيتها. كما أّن تقاعس الّشرطة  يهّدد استقالل
واملكاتب احلكومّية املختلفة يزيد الّطني ِبّلة، فمن بني 5,000 
معّدله  ما  تقدمي  يتّم  جنسّي،  اعتداء  أو  حترّش  عن  شكوى 
يابة العاّمة، أي ما نسبته باملجمل 5%،  25 قضّية إلى الّن

في   – ويعاني  بامتياز،  ذكورّي  مجتمع  أّننا  ورغم  فقط..! 
حاالت عديدة – تخّلًفا، إّال أّنني أتساَءل: أين دور املؤّسسات 

واجلمعّيات واحلركات املسؤولة؟!
مستقّلة،  حرّة  إنسانة  املرأة  مجتمعنا  يرى  ال  ال:  كّي
إليها  وينظر  ُيقصيها  بل  ا،  ـً وسياسّي ا  ـً ّي وأكادمي ا  ـً اقتصادّي
كسلعة جنسّية. وذلك نابع من مجتمعنا الّذكورّي الّسلطوّي.. 
احلملة  هذه  في  الّشباب  نشارك  أن  الّضرورّي  من  وجدنا  لذا 

اإلعالمّية/اإلعالنّية، ليكونوا شركاء في تغيير املجتمع.

وبخصوص االعتداءات والّتحرّشات اجلنسّية، تؤّكد ُهزام هردل أّن 
هناك ارتفاًعا في نسبة الّتحرّشات واالعتداءات واالغتصابات 
حيث  وخطير.  ُمقلق  مؤّشر  وهذا  حيفا،  مدينة  في  اجلنسّية 
حّتى  الّنهار،  وضح  في  يومّية  اعتداءات  تعاني  الفتاة  باتت 
وردع  واحلذر،  اِحليطة  أخذ  فعليها  واملكاتب،  احلافالت  داخل 

املعتدي والّصراخ بوجهه «ِالزم حّدك.. هذا حترّش!».
اّلتي  للحملة،  اإلعالنّية  الّدعايات  إلى  وعودة  اخلتام،  وفي 
الّضوء  تسّلط  فهي  صارخ،  بشكل   – ا  ـً ّي إيجاب  – استفزّتني 
على ِمنطقة العضو الّذكرّي ُمهّمشًة ومقزّمة الّذكر ذاته، مشّددة 

على الّتحرّش اجلنسّي بشكل واضح وفاضح وخطير..!
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إيناس ابنة أحمد ووجدان مصاحلة وشقيقة تامر ويامن، من سّكان 
في  وتعّلمت  دّبورية،  بلدة  في  وترعرعت  ولدت  حيفا،  مدينة 
ّيتها. ثّم أنهت تعليمها الّثانوي في مدرسة «املطران»  ابتدائ
في الّناصرة، وانتقلت بعدها إلى القدس لتلتحق باألكادميّية 
عام  منذ  األّول  الّلقب  حاملة  وتخرّجت  هناك،  املوسيقّية 
2005. انضّمت إلى فرقة األوّپرا اإلسرائيلّية، وظهرت في 

عدد من األوّپرات واألعمال الفنّية في تل أبيب، وانتقلت 
أوپرا»،  «شتاتس  األوّپرا  بيت  إلى  أملانيا  إلى  بعدها 
برنبومي.  دانييل  العاملي  املوسيقي  قيادة  حتت  وعملت 
 – ميالنو  في  سكاال»  «ال  األوپرا  بيت  في  وعرضت 
وعروضها  حفالتها  لتقّدم  البالد  إلى  وعادت  إيطاليا. 

املنفردة، وتفرّدها في تعليم تطوير الّصوت. 

وخاّصة  ة،  ّي الفن حياتك  بدأت  كيف   
ة؟ ّي ة أو الغنائ املوسيقّي

مصاحلة: نشأت على حّب املوسيقى في بيت ُمولَع 
يتحّلون  واإلخوة  عذب  صوت  ذو  ووالدي  بالغناء، 
إلى  الّدوام  على  أستمع  وكنت  جميلة؛  بأصوات 
أّم  الّصافي،  وديع  خاّصًة  واألغاني،  املوسيقى 
مّكاوي  سّيد  إمام،  الّشيخ  الوهاب،  عبد  ُكلثوم، 
العائلّية  املناسبات  في  أغّني  وكنت  وغيرهم. 
ليلى  الرّاحلة  الكبيرة  للفّنانة  اخلاّصة  واحلفالت 
لاللتحاق  العائلة  من  الّتشجيع  وتلّقيت  مراد. 
ودرست  عامر،  بن  مرج  ـ(كونسرڤتوار)  ال مبعهد 
فترة  وفي  مبّكر،  جيل  منذ  الپيانو  على  العزف 
التحقت  حّتى  الّصوت  تطوير  تعّلم  بدأت  الحقة 
الغربّي  الّصوت  وتطوير  املوسيقى  لدراسة  باجلامعة 

(األوپرا). 

املوهبة  بني  دمجت  أّنك  أي   
والّدراسة..

لغة  فاملوسيقى  صحيح؛  مصاحلة: 
يستخدمون  وكثيرون  وشغف، 
بقواعدها  اإلملام  دون  الّلغة 
نتعّلم  أّننا  وكما  وأصولها. 
وقواعدها  وتاريخها  الّلغة 
لغة  فهي  املوسيقى،  كذلك 
عاملّية يفهمها اجلميع. وحّبذا 
املوسيقى  لغة  الكّل  تعّلم  لو 
لكّل  وأهمّية  تأثير  من  لها  ملا 
تهذيب  تعّلمنا  فاملوسيقى  إنسان، 
الرّوح،  وتنقية  اإلصغاء،  وحسن  الّنفس 
ا  ـً حضارّي وتغّذينا  الّتربية  في  وتساعدنا 

ا. ـً ّي وتراث

 ملاذا توجهت إلى الغناء األوبرالي؟
ألّنه  الغربّي  والغناء  املوسيقى  تعّلمت  مصاحلة: 
ا  ـً جذبني مبا فيه من اختالف لكّل ما كنت أعرفه من قبل حضارّي
أّنه  ورأيت  الّصوت،  تطوير  مسألة  شّدني  ما  وأكثر  ا.  ـً وموسيقّي
من الّضروري العمل في هذا املجال ألهمّيته وحساسّيته. وال غنى 
صحته،  صيانة  على  والعمل  بصوته،  العناية  عن  اليوم  للمطرب 

والّتعامل به تعامًال سليًما. 
الّصوتّية  الّتقنّيات  لدراسة  األوّپرالي  باملوضوع  اهتمامي  وجاء 
الكونسرڤتوار  معهد  ومدير  األهل  أّن  حّتى  ّية،  والغنائ واملوسيقّية 

كان من أكثر املشّجعني لدخولي عالم األوپرا.

بتقدمي  فوًرا  باشرت  بالد  ال إلى  عودتك  بعد   
ة؟ ّي عروضك الفن

مصاحلة: نعم، منذ 10 سنوات أقدم العروض الفنّية املختلفة، وأهّم 
هذه العروض «غّنيلي صالة»، وقّدمت هذا العمل الكبير في البالد 
في  عرضته  إذ  أمريكا،  من  ابتداًء  عرًضا،   120 حوالي  واخلارج، 
إحدى أكبر الكنائس هناك، وفي أوروّپا في العديد من دولها، ثّم 
قّدمت في البالد عروًضا في حيفا ويافا والّناصرة والرّامة وشفاعمرو 

وغيرها.

ّي اّلذي كان   كيف تقّبل اجلمهور هذا الّلون الغنائ
غير مألوف عليه؟

مصاحلة: فعًال شعرت بتخوّف في بادئ األمر من رّد فعل مختلف 
من اجلمهور، ولكّني فوجئت بأّن اجلمهور تقّبل هذا الفّن، رّمبا ألّني 
والّنغمّية،  الّلغوّية  تعقيداته  دون  وُمبّسط،  سهل  بشكل  قّدمته 
حافّيات اّلتي امتازت مبهارة اإللقاء واحلضور وهي  واخترت إحدى الصِّ
أميان بسيوني، وكانت تقرأ على مسامع اجلمهور املقاطع الّشعرّية 
وكلمات األغاني والّتأّمالت الروحّية اّلتي أؤّديها أمامهم. والحظت 
هذا اجلمهور الرائع اّلذي يتعّطش للتعرّف على أساليب فنّية جديدة 

ومغايرة، ويتفّهم هذا الفن اّلذي نادرًا ما يستمع إليه.

ا  الفونولوجي علم  توظيف  ميكنك  كيف   
(الصوتيات) في هذا الفن األوبرالي؟

ـ«فونولوجيا» علم يعالج مسألة الّصوت والّلفظ والّنطق  مصاحلة: ال
للحروف ومخارجها. وقد متّكنت من توظيف هذا املجال في الغناء 
واالستعمال  بالّنَفس  العناية  جتري  وفيه  العربّي،  والّصوت  العربّي 
الّصحيح للرئتني في عملّية التنّفس، واالستخدام الّصحيح لألوتار 
بشكل  اجلسم  عضالت  واستخدام  بالغناء  ذلك  ودعم  الّصوتّية 
من  ُنطلقها  اّلتي  ّية  الغنائ املشاعر  عن  للّتعبير  وسليم  صحيح 
حناجرنا. ولكّل نوع من أنواع الغناء تقنّية ميتاز بها للمحافظة على 
الّصوت وصّحة األداء. وبالّتالي ينعكس هذا على قدرة الفّنان على 
يتعب  فال  أكثر،  حّتى  أو  ساعتني  أو  لساعة  الغناء  َمهّمة  حتّمل 

بسهولة، وال ُيصاب بالبّحة وانهيار الّصوت.

على  املغّني  بها  يقوم  نة  معّي تدريبات  هناك  هل   
صوته؟

على  القدرة  متنحه  التي  هي  الّتدريبات  وهذه  بالّطبع؛  مصاحلة: 
جنري  املغّنني  أحد  بتدريب  أقوم  وعندما  صّحّي.  بشكل  الغناء 
الّتمارين الرّياضّية لبعض عضالت اجلسم، وأهّمها الّلسان. فعضلة 
الّلسان اّلتي يستعملها املغّني هي أّول ما يدّل على تعبه، وكأّنها 
له باملرصاد كالعدو الّلدود الذي يحتاج إلى ترويض وتدريب. ألّنها 
يشعر  يزال  ال  أّنه  أو  باإلرهاق،  وإصابته  املغّني  تعب  على  تدّل 

بالراحة املطلوبة لالستمرار في أداء عمله.

اًال أكثر من الّطّالب للتدرّب على  ب  هل تالحظني إق
الّصوت؟

مصاحلة: اإلقبال شديد، وخاّصًة طّالب املوسيقى، أو اّلذين يقّدمون 
على  اعتادوا  املغّنني  هؤالء  أّن  والحظت  ّية،  والغنائ ّية  الّطرب فنونهم 
طريقة خاطئة بالغناء، وامتازت أصواتهم بالّنشاز ولم ينتبهوا إلى 
مختلف  ويتناولون  أصواتهم،  ُترهق  بطريقة  يغّنون  ألّنهم  ذلك. 
ولكن  صوتهم،  يجلو  لكي  وغيرها  واحللويات  والّسكاكر  احلبوب 
غنائهم،  بطريقة  بل  لوحدها  باحلنجرة  تكمن  ال  إرهاقهم  حقيقة 

وطريقة استخدامهم لألوتار الّصوتّية ولألنفاس والرّئتني.

ر على الّصوت، واّلتي   ما هي أهم العوامل اّلتي تؤّث
يها أثناء الّتدريب؟ حترصني على تالف
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%ن التحّرش مش مزحة وال نكتة، التحرش تصّرف ُمهين وغير أخالقي وجريمة 
بيحاسب عليها القانون. 0نه من حقنا نعيش بكرامة بمجتمع آمن من دون 

تحرشات و%نه مسؤولية محاربتها بتقع على ُكل واحد وواحدة فينا. 
لمعلومات إضافية تابعونا 

ك هذا تحّرش! إلزم َحدَّ
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اّلتي  والّنصائح  والّتوجيهات  اإلرشادات  من  عدد  هناك  مصاحلة: 
أقّدمها للمغّنني واملتدرّبني على تطوير أصواتهم، مثل االبتعاد عن 
الّتدخني وعدم اجللوس إلى جانب املّدخنني، فالّتدخني ُمضّر بصورة 
شديدة للرّئتني وللّصوت. ثم تعاطي الكحول واملُسكرات فهذه تؤّثر 
األوتار  جتعل  ألّنها  الّصوتّية،  األوتار  على  مباشرة  وبصورة  ا  سلًب
تنتفخ وال تقوم بوظيفتها بالّشكل الّصحيح والّسليم، كما تؤّدي 

إلى االسترخاء والّذبول.

ة  ّي بات، هل اكتشفت خامات صوت  من خالل الّتدري
دة لطّالبك؟ جّي

مصاحلة: طبًعا، واخلامات كثيرة؛ فيتعّلم عندي طّالب بانتظارهم 
مستقبل باهر في مجال الغناء واألداء الّصوتي، أمثال: رلى حكيم، 
نذهب  ولن  وغيرهم..  صايغ،  كريستني  جبارين،  زياد  جبران،  ماريا 
بعيًدا، فإّن الّصديق الفّنان احليفاوّي تشارلي خوري يتمّتع بصوت 

رائع. وعندما جاء إلّي للّتدريب أُعجبت إعجاًبا شديًدا بصوته، فهو 
مولود مع خامة ُمذهلة، وبعد تدريب دام عامني قلت له: من اخلسارة 
أن أمتّتع لوحدي بهذا الّصوت اجلميل، ال بد وأن تظهر على املسرح 
ّية لكي يستمتع اجلمهور كّله بهذا الّصوت الرائع.  في أمسّية غنائ
ولذا بدأنا بالّتدريب على الغناء، باإلضافة إلى الّتراتيل الكنسّية 
اّلتي آلت في نهاية األمر إلى إقامة أمسّية خاّصة به. وقد ُأصبت 
وجدير باجلمهور أن  تشارلي،  على صوت  في تخميني ومراهنتي 
يستمع إليه ويستمتع به، فأحّبه هذا اجلمهور اّلذي مأل القاعة في 
«بيت الكرمة»، وأبدى إعجابه بغنائه وحسن أدائه، وصّفق اجلميع 
الّتقنّيات  وحتريرها،  الّصوتّية  األوتار  الّتدريب  وشمل  طويًال.  له 
ّية، مخارج احلروف، فتغّلب على رهبة الظهور أمام اجلمهور،  الغنائ

وهي وقفة يرتبك فيها أّي شخص بظهوره ألّول مرّة على املسرح.

بيزنطّي بأحلانه املختلفة، وبني الغناء  رنيم ال  بني الّت
الكالسيكّي، هل من عالقة تربطهما؟

مصاحلة: بطبيعة احلال جند الّتشابه والّتقارب بني األحلان البيزنطّية 

واملوسيقى والغناء الكالسيكّي، ولكن تفصل بينهما مسألة السّلم 
يتمّتع  أن  املرّمن  أو  املغّني  على  ينبغي  الّنمطني  وفي  املوسيقّي. 
عدم  أو  الّنشاز  شائبة  تشوبه  أن  ال  األداء،  وعذوبة  الّصوت  بنقاء 
من               تعقيًدا  وأقّل  بساطة،  أكثر  الكالسيكّية  فاألحلان  اإلتقان. 

األحلان البيزنطّية.

 هل تعّدين لعرض فني خاص بك؟
ّية  غنائ حفلة  إعداد  على  اآلن  أعمل  فإّني  شك،  بدون  مصاحلة: 
مبثابة الكونسيرت، ومن املتوّقع أن تصبح جاهزة وتخرج إلى الّنور 
نحو شهر َحزيران القادم. ويتضّمن هذا العرض العديد من املواضيع 
الروحّية، ألّنه يدور في محورين هامني في حياة اإلنسان، أال وهما: 
ّية اّلتي وضعها  احلياة واملوت. وقد استعنت بأشهر القصائد العرب
كبار الّشعراء، إلى جانب عدد من األحاديث النبوّية الّشريفة اّلتي 
نوعم  اإلسرائيلي  املوسيقي  وسيقوم  واملوت.  احلياة  إلى  تطرَّقت 
ا، وسنبدأ بتقدميه للجمهور في تل  سيڤان بتلحني هذا العرض قريًب

أبيب ثّم سيجول في أنحاء البالد.
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ديوان  ضمن  منشورة  رد»  النَّ «العب  قصيدة 
الّشاعر الباقي أبًدا محمود درويش «ال أريد لهذه 
القصيدة أن تنتهي»، اّلذي رأى الّنور عام 2009. 
وقد ُنشر الّديوان بعد رحيله، ويذكر العارفون أَنّ 
هذه القصيدة ألقاها شاعرنا أّول مرَّة في مدينة رام 
الّله بفلسطني، في تاريخ 6/7/2008، أي قبل 

ا.. وفاته بشهر واحد تقريًب
وتبرز القصيدة - على الرّغم من طولها – وكأّنها 
ّية  والّتلقائ بالعفوّية  تّتصف  واحدة،  شعرّية  دفقة 
ماسك – وتعزف على أوتار احلياة... والرَّصانة والتَّ
ّية املتنوّعة صورة كلّية/ د صورها اجلزئ وعليه ُجتسِّ

ّية متكاملة ومتناغمة، بدالالتها  لوحة فنّية شمول
ا ملبدأ: «الوحدة  ـً ّي املتنوّعة.. وبهذا أتت جتسيًدا فن

في إطار الّتنوّع» أو «الّتنوّع في إطار الوحدة».
تنمو  ُمحّددة  بؤرة  من  رْد»  الّن «العب  وتنطلق 
في  وأحاسيسها،  الّذات  جتربة  لُتصوّر  وتتفرّع 

مواجهة الّلحظات الفاصلة بني احلياة واملوت.
ولذلك، فحّتى وإن بَدت «الّذات» فيها ذاًتا فردّية 
نفسه  الوقت  في  تبدو  أيًضا  فهي  وشخصّية، 
ذاًتا إنسانّية تتخّطى األزمنة واألمكنة، ّمما جعلها 
َيْنشد  أفًقا  ا،  ـً ّي وإنسان ا  ـً وجودّي أفًقا  نكتسي 
احلرّية ومواجهة الزّمن والعدم، والّتمّسك باحلياة.

أّن  يلمس  أن  الرّائي  القارئ  على  يصعب  وال 
«املا-بني»:  في  تتحرّك  الّلغوّية  القصيدة  ُبنية 
بني احلياة واملوت، الوجود والعدم، األمل واليأس، 
ال  جاءت  وقد  والَنّحن...  األنا  واحلقيقة،  الوهم 
متداخلة/متشابكة/ كحاالت  بل  «كثنائّيات»، 

متحوِّلة/متكاملة.
..«من حسن حظ املسافر أَنّ األمل توأم اليأس، 

أو شعره املرجتل»...
على  املتكّلم  ضمير  هيمنة  من  الرّغم  وعلى 
القصيدة - إّمنا هي ذوات متعّددة - تستمّد وجودها 
«اآلخرين». أو  «الّنحن»  من  وكيانها  وموقعها 

ويظهر هذا واضًحا من جلوء القصيدة إلى الزمة 
الزمة  مًعا...  و«اآلخرين»  تضّم «األنا»  «مركزّية» 
ألقول  أنا  «َمن  وتختتم..  القصيدة  بها  تفتتح 

لكم... ما أقوُل لكم»؟!
وهي الزمة تنطوي على دالالت عديدة؛ وتكرارها 
وتكرار فعل «القول» فيها قد يعني أّن «األنا» 
سّن «بأهمّيتها» أو تشعر «بهامشّيتها» في  ُحتِ

آٍن واحد أمام اآلخرين.
رد»،  النَّ «العب  القصيدة:  ُعنوان  إلى  ُعدنا  وإذا 
واالحتماالت،  املصادفات  ببروز  مباشرًة  نشعر 
ويتعزّز هذا الّشعور عندما نقرأ: «أنا العب نرد» 
و«لسُت سوى رمية نرد» و«أّن القصيدة رمية نرد».. 
وذاتّية. ومحلّية  كونّية  إلى:  املصادفات  وتتفرّع 

ّية،  أّما املصادفات الكونّية فهي ذات صفة شمول
تشمل الّنوع اإلنسانّي. كالوالدة في زمن ما، وفي 
واملصادفات  محّددين...  أبوين  ومن  ما،  مكان 
احمللّية أتت مستمّدة من مكانه/املكان الذي ولد 
فيه الّشاعر ونشأ فيه، ومن مسار حياته وجتاربه 

املصادفات  من  الّثالث  الّنوع  لكّن  الّشخصّية... 
فهو ذو صبغة فردّية وشخصّية بالّدرجة األولى.

وفي هذا الّصدد ال بّد أن نشير إلى أّن املصادفات 
الفّن/القصيدة  في  واملصادفات  شيء  احلياة  في 
لها أبعاد أُخرى؛ الّن الّتعبير عنها شعرًا مينحها 
دالالت فنّية متعّددة، وهذا ما أّدى بها أن ترتبط 

باجلوانب الغامضة من احلياة.
هذا، واملعروف أن «املصادفة» ترتبط – أحياًنا - 
بلفظة «احلّظ» اّلتي نستخدمها عادًة بعد وقوع 
احلدث، ولكن ال يتّم حتديدها إّال من خالل وصفها 

ّيئ... باَحلَسن أو السَّ
أوصاًفا  وتأخذ  القصيدة  في  تتكرّر  احلّظ  وكلمة 
ًنا.. «هو احلّظ،  متعّددة دون أن متتلك معًنى معّي
واحلّظ ال اسم له».. «قد ُنسّميه حّداد أقدارنا، أو 

ُنسّميه ساعي بريد الّسماء».
وعن موضوع الّذات وحتوّالتها في القصيدة يبرز 
أّن الّشاعر بعودته إلى ذاته، أي جتاربه اخلاّصة أو 
الّشخصّية، أّكد ما وصل إليه من اّتساع الرّؤية 
املكان  من:  والفلسفّية  الفكرّية  مواقفه  وتنوّع 
واألسطورة  اإلنسانّي  والوجود  واإلبداع  والعالم 

والّتاريخ، إلخ.
فالّذات في القصيدة هي ذوات متعّددة، إذ لها 
«ُهوّيات» ال «هوّية» واحدة، وُجتّسد حقائق فنّية 
جديدة، وتتمحور حول: (1) الّذات الفلسطينّية، 
(2) الّذات الّشاعرة، (3) الّذات/األسطورة، (4) 

الّذات اإلنسانّية...
في  ونشأت  وُلدت  ّية،  عرب فلسطينّية  فاألولى 
ألّنها  خصوصّيتها  لها  والّثانية  خاّص،  مكان 
ُمبدعة وشاعرة، لها حساسّيتها ورؤيتها اخلاّصة 

للفّن واألدب والّلغة واإلنسان والعالم...
أّما الّذات األسطورة، فقد رأى بها الّشاعر نفسه 
بّدد طاقاته اإلبداعّية  ا حلرّيته وقوّة ضاغطة، ُت سلًب
وتصادرها. ويظهر هذا حينما تتحّدث القصيدة 
كما  جميًال  ليس  «..نرسيس  «نرسيس»..  عن 
الّذات  لكّن  مبرآته»..  ورّطوه  ُصّناعه  لكّن   ، ظَنّ
بصفات  اّتصافها  من  الرّغم  على   - اإلنسانّية 
ذات  مع  تتماهى  فإّنها   - وشخصّية  فردّية 
واحمللّي  والعالم  اخلاّص  فيمتزج  إنسانّية،  كلّية 
والكونّي؛ ألّن رحلة الذات هي رحلة اإلنسان عاّمًة 

في هذه احلياة.
وتكشف القصيدة في هذا املوضوع أّن توأم الوهم، 
واملجد الفردّي.. توأم الُعزلة واملعاناة واالغتراب.. 
الّال- األزرق  بالّذهب  املُتوّج  كهذا  مجًدا  «ولكن 
نهائّي، صعُب الزّيارة: يبقى الوحيد هناك وحيًدا، 

وال يستطيع الّنزول على قدميه».
إضافًة إلى ما تقّدم، تكشف قصيدة «العب الّنرد» 
بالقادة  ُتشّكك  فهي  أخرى.  ُمهّمة  حقيقة  أيًضا 
«صانعي الّتاريخ»، وبأهدافهم «اخلفّية» «اخلاّصة»، 
«القادة»؛  عن  دفاًعا  ميوتون  اجلنود  تصوّر  إذ 
«الغنائم»!!! ينتظرون   – بأنواعهم   – و«القادة» 

اجلانبني،  من  هناك  ماتت  اجلند  من  ألوًفا  ..ألّن 
دفاًعا عن القائدين الّلذين يقوالن: «هّيا. وينتظران 
الغنائم في خيمتني حريرتني من اجلهتني.. ميوت 

اجلنود ِمرارًا وال يعلمون...». 
وقصائده  الّنرد»  «العب  في  درويش  أّن  شّك  ال 
هي  احلرّية  أّن  الرّاسخ  ملوقفه  أميًنا  بقي  األخيرة، 

القيمة اجلوهرّية للقيم كّلها.
ولهذا ال يصّح أْن نصفه إّال بأّنه – شاعر احلرّية – 
حّتى حلظاته األخيرة.. الّشاعر اّلذي حافظ على 
يحدث  وما  وبالعالم،  واملجتمع  باحلياة  عالقته 
واقي  تشخيص  من  ومتّكن  متغّيرات،  من  فيه 
تكن  لم  عديدة  لقضايا  وفلسفّي  فكرّي  معّمق 

تعنيه وحده، وإّمنا تعني اآلخرين أيًضا..
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اإلميان،   أركان  من  األّول  الرّكن  هو  بالّله،  اإلميان 
ومعناه االعتقاد اجلازم أّن الّله هو اخلالق واملالك 
اّلذي  وحده  وهو  الكون،  هذا  في  شيء  لكّل 
وصوم  صالة  أنواعها من  بكّل  العبادة  يستحّق 
املّتصف  وحده  وأّنه  وخوف،  وذّل  ودعاء  ورجاء 

بصفات اجلمال والكمال. 
وهذا  بجالله،  يليق  مبا  توحيده  يعني  وهذا 
ّية  الربوب توحيد  أنواع:  ثالثة  يتضّمن  الّتوحيد 

وتوحيد األلوهّية وتوحيد األسماء والّصفات. 
هو  الّله  بأّن  اإلقرار  فهو  ّية،  الربوب توحيد  أّما 
الفاعل املُطلق في هذا الكون فهو اخلالق واملالك 
ومدّبر األمور  وهو الّنافع والّضار والقدير واحمليي 

واملميت واملانع واملُعطي. 
رب  تبارك  واألمر  اخللق  له  «أال  نفسه  عن  قال 
وتفصح  إّال  القرآن  من  سورة  جتد  وال  العاملني»، 
عن هذا الّنوع من الّتوحيد. ومبا أّن الّله هو اخلالق 
والكمال  اجلالل  بصفات  اجلدير  فإّنه  واملدّبر، 
العاملني،  رّب  إّال  يستحّقها  ال  ألّنها  واجلمال، 
إّال  العبودّية،  مقامات  من  مقام  من  ما  ولذلك 

ّية فيه.  وجتد أثر توحيد الربوب
ففي الّصالة يقرأ املصّلي بفاحتة الكتاب «احلمد 
لّله رّب العاملني»، وعند دعوته لالستسالم للخالق 
جتد قول الّله {ُقل إن َهدى الّله هَو الَهَدى وَأمرَنا 
رَّب اْلَعاملَني}.. وفي مقام الّدعاء {ادعوا  ِلَنسلم ِل
اخالص  مقام  وفي  وخفية»}..  تضرًّعا  رّبكم 
القصد {ُقل إنَّ َصالتي وَنَسكي محياي وَمماتي 
لّله رّب العاملني}.. وفي مقام العبادة {وما لي ال 

ِه َترَجعون}. ْي ُد اّلذي َفَطرني وإلَ ُب أَع
توحيد  بني  جمع  قد  الكرمي  القرآن  جتد  إّنك  ثّم 
{أّال  قوله  مثال  والّصفات،  واألسماء  ّية  الربوب
فَمن  بيرُ}.  اْخلَ ِطيُف  اللَّ َو  وَُه َخَلق  َمن  ُم  َيْعَل
صاحب  وأّنه  والرّازق،  اخلالق  هو  الّله  أّن  اعتقد 
له  يخلص  أن  بّد  فال  صفاته،  في  املنزّه  األمر 
مؤمن  أنا  يقول:  من  جتد  ولكّنك  العبادة.  في 
من  فخوفه  غيره.  يعبد  ذلك  ومع  بالّله، 
ورجاؤه  اخلالق،  من  خوفه  من  أشّد  املخلوق 
الّله.  عند  مبا  رجائه  من  أكبر  الّناس  عند  مبا 
والّله تعالى يقول في سورة يونس {ُقل َمن يرزقكم 
َمَع وَاْألَْبَصاَر  َماِء وَاْألَرِْض. َأَمن َميِْلُك السَّ ِمَن السَّ
ّيَت ِمَن اَحلّي  وََمْن ُيْخرُِج اَحليَّ ِمَن املَّيت وَُيْخرُِج اْملَ
َه َفُقْل َأَفَال َتّتقوَن}. َسَيُقولوَن اللَّ َر * َف ُر اْألْم وََمْن َيدِب

ويعترف أكثر الّناس بأّن الّله هو اخلالق، ولكّنهم 
ينكرون  أوضح  مبعنى  بالعبودّية،  حّقه  ينكرون 
على  املبنّي  األلوهّية  وتوحيد  األلوهّية.  توحيد 
العلماء  أحد  عنه  عّبر  لّله،  العبادة  إخالص 
اخلضوع»،  كمال  مع  احلّب  «كمال  بالقول: 
في  له  فيخلص  الّشاملة،  بالعبادة  واملتمّثل 
احملّبة واخلوف والرّجاء والّدعاء والتوّكل والّطاعة 
والتذّلل؛ ولهذا املقام من الّتوحيد خلق الّله اخللق.
َيعِبدون}. قال تعالى {وََما َخَلْقُت اِجلنَّ وَاْألُْنس إالَّ ِل

والّثواب  اجلزاء  يقع  وعليه  تيمية:  ابن  قال 
أرسل  هذا  أجل  ومن  واآلخرة.  األولى  في 

ٍة  أمَّ ُكّل  ِفي  َعْثنا  بَ {وَلََقْد  قال  الرُّسل،  الّله 
اغوتَ}؛  الطَّ ُبوا  وَاجَتَن َه  اللَّ ُدوا  اعِب أَن  رَسوًال 
إالَّ  رَُسوٍل  ِمْن  ِلَك  ْب َق ِمْن  َأرَْسْلَنا  {وََما  وقال 
َفاعِبدون}. َأَنا  إالَّ  إلََه  َال  ُه  َأنَّ ِه  ْي إلَ نوِحَي 

وُيفهم من هذه اآلية أّنه من أجل هذا الّتوحيد 
يكون  األساس  هذا  وعلى  الرّسل،  أرسلت 
في  فيقّدمه  تعالى،  الّله  حّب  في  اإلخالص 

احملّبة، فال يحّب أحًدا كحّبه لّله.
ِه َأْنَداًدا  ِخذ ِمْن ُدوِن اللَّ اِس َمْن َيتَّ قال تعالى {وَِمَن النَّ
ِه}. ا ِللَّ ّبً ِه وَالَّذيَن َآَمُنوا أََشدَّ ُح وَنهم َكُحبِّ اللَّ ُيِحبُّ

اّلتي  البشرّية  الفطرة  إّن  قائل  يقول  وقد 
اآلباء  محّبة  تقتضي  عليها  الّناس  الّله  فطر 
يعني  هذا  فهل  واألوطان؛  واألبناء  واألّمهات 

القضاء على هذه الِفطرة؟ 
األمور  هذه  على  لّله  حّب  يقّدم  واحلقيقة 
حّق  ذي  لكّل  يعطي  لّله  حّبه  من  وانطالًقا 
حّقه، بأمر من الّله اآلمر ببّر الوالدين، واعتبره 
اه          إيَّ إالَّ  ُدوا  َب َتْع أََال  رَبَُّك  {وََقَضى  له  طاعة 

وَاِلَدْيِن إْحَساًنا}.  وَِباْل
إن  {ُقْل  فقال  عاله،  في  جّل  ورّكز  لذلك 
وأزواجكم  وأخوانكم  وأبناؤكم  آبَاؤكم  َكاَن 
كسادها  تخشون  وجتارة  اقترفتموها  وأموال 
الّله  من  إليكم  أحّب  ترضونها  ومساكن 
حّتى  فترّبصوا  سبيله  في  وجهاد  ورسوله 
الَفاِسقنيَ}. َيْهدي  َال  والّله  بأمره  الّله  يأتي 
والرّجاء  الّدعاء  اخالص  يقتضي  الّتوحيد  وهذا 
والّتذّلل جلالل الّله، ومن ذّل لّله أعزّه الّله في 
الّدنيا واآلخرة، ألّن الّله وحده اّلذي ينفع ويضّر 

ووحده اّلذي يستجيب الّدعاء. 
قال تعالى {وََال َتَدْع ِمْن ُدوِن لّله َما َال َيْنَفعك 
اِملنيَ}؛ ألّن في  وََال َيُضرَّك َفإن َفَعلَت َفإنََّك ِمَن الظَّ
تعّلق اإلنسان بأخيه اإلنسان دون التوّكل على 
الّله كمال الّظلم من العبد لنفسه لتخّليه عن  
الّلجوء إلى القوّي احلّي اّلذي ال ميوت، ويتعّلق 
فيكون  وسلطانه،  وجاهه  وماله  هو  يزول  مبن 
على  التوّكل  ازداد  وكّلما  منثورًا،  هباًء  رجاؤه 
الّله في نفس اإلنسان كّلما شعر بالطمأنينة 
في قلبه، فال ميكنه بعد ذلك أن يخشى شيًئا 
كخشيته من الّله، ألّن اخلشية من الّله منبعها 
احلّب له - جّل في سلطانه - ولهذا دعا عباده 
ُه  الَلّ َسْسَك  َميْ وقال {وَِإْن  َفاهُبون}؛  اَي  فقال {ِفإيَّ
ٍر  ْي وَِإْن َيردَك ِبَخ َو *  ِبُضٍرّ َفَال َكاِشَف لَُه ِإَالّ ُه
اِدِه  َب َفَال رَاَد ِلَفْضِلِه ُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِع

رِحيم}.  َو اْلَغُفوُر الَّ وَُه
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عمل  يوم  من  أفرُغ  حيُث  اخلميس،  ليَل  عادًة، 
لغتي..  ْي  برئَت الكرمل  ألتنّفس  أخرج  شاّق، 
وَيداَي  وأُُذناَي  وأنفي  وعيناَي  رِجالَي  أخذتني 
وَشَفتاي.. على طول امتداد الّصنوبر والّسنديان.. 
وبسطُت  هناك  وقفُت  البهائّيني.  متنزَّه  إلى 
ذراعّي باًعا ألضّمها حيفا، بحرًا وبرًّا وهواء.. وال 
أخفيكم سرًّا أّنه، فعًال، انتابني شعور حقيقّي، 
إلى  اآلن،  أضّمها،  بأّنني  خيالّي،  وال  واقعّي  ال 
صدري.. وأّن ملح بحرها يلفح، اآلن، وُجنتّي؛ وأّن 
رمل برّها يدغدغ، اآلن، قدمّي؛ وأّن عطر هوائها 
ميأل، اآلن، رئتّي؛ وأّن َكْهرَمان أضوائها يلّون، اآلن، 
عينّي.. وأّن حركتها وسكونها، ومنامها وقيامها، 
وسعادتها  ومرارتها،  وحالوتها  وجنونها،  وهدوءها 
اآلن،  تتغلغل،  حيفا..  كّلها،  كّلها،  وشقاوتها، 
فّي، تعصف، اآلن، بقلبّي؛ قلبي وقلب لغتي.. 
وانتبهُت إلّي، فكنُت ال أزال واقًفا على الرّصيف 
احلجرّي.. مشيُت قليًال ونظرت إلى األعلى أقّل، 
وإذ بالفتة للزّائرين، تنتصب هناك، كما يحرَص 
البهائّيون على نصب األشياء.. كانت هذه بلغات 
ثالث؛ على اليمني، عبرّية كانت، وعلى اليسار 
منهما  الوسط  وفي  أيًضا..  كانت،  إنچليزّية 
أو  ّية  األلفبائ أو  األبجدّية  بحروفنا  ا  نًصّ الحظُت 
حروفنا..  هي  دامت  ما  شئت،  ما  أو  األبتثّية، 
أمعنُت فيه بعينّي لغتي ووَِجيب قلبي ووَْمض 
الرّمادّي فّي.. فأدركُت أّنه َنّص مترَجم ظّل يحاول 
أن  إلى  ا،  ًيّ عرب كالًما  َقوامه  يصوغ  أن  ويحاول 
الرّخام  على  وارمتى  فاستسلم  املسير،  أضناه 
فيه  مغلوًطا  ًكا  مفَكّ بارًدا  ا  َنًصّ هناك،  الرّطب 

من  فيه  ليس  أبجدّيتنا،  عن  ا  غريًب ا،  َمعيًب
منطقها،  سالمة  من  وال  شيء،  ّية  العرب حرارة 
جمال  من  وال  وصرفها،  نْحوها  عافية  من  وال 
ُحورها، وال من، وال من.. بعض شيٍء، أيُّ شيء..

ّية من طالسم في الّالفتة  وّمما جاء بحروفنا العرب
قارئي،  أّنك،  أرجو  ما  هي،  كما  ُنورُِدها  أعاله، 
احلدائق  بزائري  «حتياتنا  بالله:  والعياذ  تراه، 
ملنح  اجلهود  كل  تكريس  مت  و«لقد  البهائية»، 
جتربة وحدانية للزائرين»، و«حسن احلدائق منفعل 
يسهو»،  أن  احملتمل  ومن  لإلعجاب  ومثير 
هذه  قراءة  متابعة  قارئي،  لك،  وأترك  و«...».. 
نادانَي  اّلتي  الّلغوّية،  والّسخافة  الّنّصّية  املهزلة 
خجِلهما  عن  أمامي  ُيعرِبا  ل واحلجر،  احلبُر 
باحتماِل هذا الفعل اإلجرامّي مكرهْني، معتذرْين 
بأْن ما بيديهما ِحيلة، إْن هي إّال بأيدي البشر..

واجليران  اإلخوان  أّيها  يا  البهائّيون،  أّيها  فيا 
احلريصون، عشُمنا أن حترَصوا على جمال لغٍة هي 
األقدر على وصف جمال بساتينكم.. عشُمنا أن 
حترَصوا على جمال األشياء في لغة البشر، كما 
الّشجر واحلجر..  لغة  في  جمالها  على  حترَصون 
وراء  من  ولغتي  ورّبي  مساعدة..  ألّي  هنا،  وأنا 

ّية.. قصدي.. الّتوقيع: خادم العرب
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!
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إلى أخي وصديقي أبي وجد، مروان نزيه مّخول، 
في  أنظُر  فبتُّ  ُبرْهة،  منُذ  ْيهًة  ُهَن أرَُه  لم  اّلذي 
قصائده ألتذّكر مالمحه كيف ُترى.. إلى شاعرنا 

ِقَبل  ال  شعرّي  مبشروع  الواعد  الّصاعد،  املارد 
طائرًا  إلينا  العائد  بعد..  به  الّشعر  لشياطني 
شعرّية  أمسّيات  جولة  بعد  الورد..  ورق  على 
أكثر من موّفقة في أرض الواليات، وما أدراك ما 
أرض الواليات.. حيث أعاد الّشاعر هناك كتابة 
ومنطق  وهيئة  ووِقفة  بطّلة  جديد،  من  نصوصه 
مروان،  أخي  الّسماء..  منه  تغار  وإلقاء..  ونبرة 
عدوى  من  ساًملا  إلينا  عدت  أن  على  لله  احلمد 
األدرينالني،  من  ضرورّية  بجرعة  غاًمنا  الواليات.. 
هي ما يحتاجه كّل مبدع بني احلني واحلني.. حيُث 
َنَغباِت  وشاعرًا،  إنساًنا  محّبوك،  إّياها  أسقاك 
إعجاب.. صعد مداه من الّتراب إلى الّسحاب، 
وأبَعَد  وارتَفَع  فارتَفَع  الرَّباب..  سالم  َيفِتْنه  ولم 

وأسَعد..
بّد  فال   – املروان  وصديقَي  أخي  يا   – اآلن  أّما، 
بعد  لك أن تعود إلى محراب نّصك وشعرك – 
رَكعتني،  وتصّلي   – ا  ًيّ مل توّضأت  قد  تكون  أن 
عبًدا في حضرة سّيده، سّيدته، قصيدته.. فانُض 
عن ذراعك، وشّمر عن ساقك، واسُفر عن وجهك، 
وادُخل  أسنانك..  عن  وافتّر  رأسك،  عن  واحُسر 
ِخْدر مخدومتك، ومارس فحولة موهبتك.. وأجنب 
الباقيات..  الغاليات  الّتاليات  قصائدك  لنا 
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قصائد ديوانك اآلتي، هذا العام، ال محالة.. وإّال 
فما بيني وبينك بيني وبينك..

أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

ÆÆd
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الفائتة،  قبل  اجلُمعة  صباح  كنَت،  إياس..  يا 
كنُت  حيُث  الكرملّية،  شرفتَي  على  جليسي 
يا  (بالّسعتر،  بالزّعتر  الّصباح  شاي  أحتسي 
البسكويت  قطع  فيه  أَْغِمَس  أن  قبل  أستاذ) 
أنفاَس  فيها  احتسيُت  كنُت  ليلٍة  بعد  وبَعَده.. 
ا.. وإذ بك تطّل من صفحة اجلريدة وجَه  ًيّ الّنوم مل
أّنه  إلى  اطمأنْنُت  وكم  أفرََحْتني..  كم  قصيدة.. 
عر ال تزال هناك حجارة، وأيُّ حجارة  في وادي الشِّ

يا إياس.. فهنيًئا لك.. وهنيًئا لنا بك..
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

وحديثنا، أبًدا، عن لغتنا وَنْحن!
ة، مترجم،  ّي الكاتب دارس عاشق لّلغة العرب

ق، ومحرِّر محّرر لغوّي، مدقِّ
info@assadodeh.net
www.assadodeh.net
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*åUHO�ò q�«d ≠ استقطبت االحتفاالت والّنشاطات 

اّلتي جرت في مدينة حيفا، خالل عطلة عيد الفصح، 
واألجيال  البالد،  أنحاء  مختلف  من  احملتفلني  ألوف 
جمهور  توافد  حيث  االجتماعّية.  واألطياف  العمرّية 
كبير من املتنزّهني على فعالّيات اِملهرجان الّدولي ملسرح 
املتاحف  في  العديدة  والفعالّيات  املعارض  األطفال، 
البلدّية، إضافًة إلى الفعالّيات في حديقة احليوانات 
متحف  في  والبحر  الّسفن  معرض  الّتعليمّية، 
من  العديد  وغيرها  الّتكنولوجّية «مداعِتك»،  العلوم 
وتفاعله. الزائرين  استحسان  القت  التي  الفّعالّيات 

موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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*åUHO�ò q�«d ≠ في أعقاب إصدار أوامر جتنيد للّشباب 

العرب املسيحّيني، وصل مكاتب صحيفة «حيفا» بيان من 
ّية، جاء فيه: احلركة الّشباب

أهلّية  وأطر  ّية  شباب كحركات  ندعو  أدناه،  املوّقعني  «نحن 
الرّافض  الّنضال  لتصعيد  الِفَلسطينّي  الّداخل  في  فاعلة 
القائم  كاإلجباري  االحتالل،  جيش  في  العسكرّية  للخدمة 
والطوعّي  والّشركس،  الدروز  العرب  الّشباب  على  املفروض 
في  وذلك  الِفَلسطينّي،  الّشعب  أطياف  باقي  لدى  القائم 
أعقاب إعالن إذاعة اجليش (چالي تساهل) عن البدء بإصدار 

أوامر جتنيد للّشباب العرب املسيحّيني.
«نحّذر أّنه بالرّغم من أّن هذه األوامر غير ُملزمة، إّال أّنها أتت 
لتجنيدهم  العرب  الّشباب  على  ضغط  لتشكيل  كمحاولة 
للجيش وعزلهم عن شعبهم، ومن هنا ندعو لقطع الّطريق 
أمام مخّططات الّتجنيد وكّل مشاريع األسرلة وتشويه الُهوّية.

«نحن على ثقة أّن الّشباب العرب سترفض كّل مخّططات 
الذي  اخلطير  الّتصعيد  هذا  وأّن  أنواعها،  بكّل  الّتجنيد 
إّال  العرب  الّشباب  يزيد  ال  اإلسرائيلّية  املؤّسسة  به  تقوم 
لشعبنا  واالنتماء  الوطنّية  بالُهوّية  التمّسك  على  إصرارًا 

الفلسطينّي ومحاربة الّتجنيد في كّل القرى واملدن.
ّية  «نتوّجه جلميع األطر الفاعلة لتكثيف الّنشاطات الّشباب
في  واالستمرار  بدائله،  وكّل  للّتجنيد  الرافضة  والّشعبّية 
ونتوّجه  األسرلة؛  مخّططات  من  والّتحذير  الّتوعّية  حمالت 
واضح  موقف  أخذ  إلى  احمللّية،  واملجالس  للبلدّيات  كذلك 
في  مشاركة  ألوسع  وندعو  للمخّطط،  للتصّدي  فّعال  ودور 
في  القادم  الّشهر  في  التجنيد،  ضّد  العاّم  الوطنّي  املؤمتر 
مدينة سخنني، واّلذي تنّظمه جلنة املُتابعة بكاّفة مرّكباتها، 
على  اإلجبارّي  الّتجنيد  فرض  حملاوالت  شعبّي  كرفض 

الّشباب العرب.
منتدى الّتكافل املجتمعّي للتطوّع  «املوّقعون: «حراكنا» – 
ّية، أرفض شعبك  والقيادة اجلماهيرّية، جمعّية الّثقافة العرب
جمعّية  العربّي،  الّتعليم  قضايا  متابعة  جلنة  يحميك، 
الّتعليم  لدعم  «حراك»  مرَكز  «بلدنا»،   - العرب  الّشباب 
ّية حلقوق اإلنسان  العالي في املجتمع العربّي، املؤّسسة العرب
- حركة «حّق»،  «أنا من هذه املدينة»، مرَكز الّطفولة، مرَكز 
الّتوجيه  جمعّية  رعوت»،   - «صداقة  جمعّية  «مساواة»، 
الدراسّي للّطلبة العرب، الّشبيبة الشيوعّية ومبادرة «تساهل 
ة في احلزب الّشيوعّي واجلبهة  ّيّ ما بستاهل»، الدائرة الّطالب
ّية  الّطالب الدائرة  «ِاقرأ»،   – ّية  الطالب احلركة  الدميقراطّية، 
وشبيبة حركة أبناء البلد، الّتجّمع الطالبّي الدميقراطي واّحتاد 
الّشباب الوطنّي الدميقراطّي، وحملة «لن أخدم جيشكم»». 
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 Trans (باإلنچليزّية  الّتقابلّية  الّدهون 
لنوع  شائع  اسم  هو  فاتس»)،  Fats «ترانس 
من الّدهون غير املُشبعة، واّلتي حتوي متزامر 

تقابلي للحمض الّدهنّي. 
الّدهون الّتقابلّية ميكن أن تكون دهون أحادّية 
أو عديدة الال-إشباع. معظم الّدهون الّتقابلّية 
طريق  عن  ا  ـً صناعّي ُتنتج  احلالي  الوقت  في 

باتّية..! هدرجة الزيوت الّن
كم من مرّة تتساَءل إذا كان استخدام الّسمن 
ا من  ـً النباتّي/املرجرين في الّطبخ أفضل صحّي
الّسمن  أّن  تعتقد/ين  ورّمبا  الزّبدة؟  استعمال 
الزّيت  مصدره  ألّن  أفضل،  يكون  قد  الّنباتي 
ألّن  خاطئ،  اعتقاد  هو  ذلك  ولكّن  الّنباتّي. 
باتّي يحوي كمّية عالية من دهون  الّسمن الّن
الّدراسات  أثبتت  واّلتي  املُهدرجة،   Transـ ال
تأثيرها الّسلبّي على معّدل الكوِلسترول في 
الّدم، وبالّتالي على زيادة مخاطر أمراض القلب.

ـ Trans املهدرجة، وما  ما هي دهون ال
ة؟ ّي هي مصادرها الغذائ

بكمّيات  ـTrans املُهدرجة  ال تتواجد دهون 
ّية، مثل  صغيرة طبيعًيا في املنتجات احليوان
الّلحوم ومشتّقات احلليب. ومبا أّنها جزء من غذائنا 
على  معتادة  أجسامنا  أصبحت  فقد  اليومّي 
وجود هذا الّنوع من الّدهون، لكن بنسب قليلة.

من  أيًضا،  تتكّون،  ـTrans املُهدرجة  ال دهون 
الزّيت  حتويل  أي  «الهدرجة»،  عملّية  خالل 

باتّي الّسائل إلى ماّدة جامدة.  الّن
تصنيع  في  أحياًنا،  الّطريقة،  هذه  وُتستخدم 
بعض األطعمة، مثل: املخبوزات، البسكويت، 

احللويات واملرجرين. 
تستعمل عملّية «الهدرجة» ألّنها تساهم في 
استقرار الزّيوت، وحتافظ على نوعّية األطعمة 
لفترة أطول؛ باإلضافة إلى أّنها حتّسن نكهتها 
مصانع  من  العديد  يدفع  ما  وهذا  وقوامها 

اإلنتاج إلى إضافتها إلى منتجاتهم.
في  أيًضا  ـTrans املهدرجة  ال تتواجد دهون 
األطعمة املقلّية في املطاعم، كالبطاطا املقلّية 

احملّلى.  اإلسفنج  كعك  مثل  احللويات  وبعض 
ولكن أثبتت الّدراسات أّن تناول كمّيات كبيرة 

منها له تأثير سلبّي على الّصّحة.

ـ Trans املُهدرجة  ما هو تأثير دهون ال
على الّصّحة؟

السّيئ  الكوِلسترول  نسبة  ترفع  إّنها   -
نسبة  LDL Cholesterol وتخفض 
الكوِلسترول اجلّيد HDL Cholesterol ما 
يزيد مخاطر اإلصابة بأمراض القلب والّشرايني. 
الّدهون  مع  الّدهون  هذه  مبقارنة  قمنا  وإذا 
والّلحوم  والّسمنة  الزّبدة  في  املوجودة  املُشَبعة، 
والبيض ومشتّقات احلليب كاملة الدسم، نرى 
معّدل  على  فقط  سلبّي  تأثير  األخيرة لها  أّن 
على  تؤّثر  أن  دون  من  السّيئ،  الكوِلسترول 
نسبة الكوِلسترول اجلّيد، ولهذا الّسبب ينصح 
كمّيات دهون     استهالك  إلى  أكثر  باالنتباه 

ـTrans املهدرجة. ال
- تزيد من احتمال اإلصابة مبرض الّسّكري من 

نوع 2.
- تساهم في إعادة توزيع الّدهون في اجلسم، 

لتتراكم في ِمنطقة البطن.

 Trans ـ  ال ة دهون  كمّي هي  ما 
ا؟ ـً ّي املهدرجة املسموح بها يوم

القلب،  لصّحة  األمريكّية  املنّظمة  تنصح 
ـTrans املهدرجة بنسبة  بتحديد نسبة دهون ال
%1 أو أقل من مجموع الّسعرات احلرارّية اّلتي 

تزيد  ال  أن  على  ا،  ـً يومّي استهالكها  يتّم 
تناول  عند  اليوم،  في  غرام   2 عن  الكمّية 
حرارّية.  سعرة   2000 يحوي  ا  ـً ّي غذائ نظاًما 
الكمّية  هذه  يتخّطى  أن  للّشخص  ميكن  لكن 
بسهولة، في حال تناوله 3 قطع من البسكويت، 
ـ مثًال، قد حتوي وحدها 2.5 غرام من دهون ال

Trans، أو إذا تناول قطعة من كعك اإلسفنج 
احملّلى (دونت)، والّتي قد حتوي 5 غرامات من 
ـTrans. باإلضافة إلى ما حتويه بقّية  دهون ال

األغذية، كالّلحوم ومشتّقات احلليب.
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الّتكرير عند البنك اّلذي سأقوم بعملّية الّتكرير 
قد  ما  شاقل؛  آالف   405 مببلغ  ستكون  عنده 
يعود بالفائدة الربحّية علّي، ألّنني سُأوّفر ما بني 
عشرات إلى مئات ألوف الّشواقل مقابل غرامة 

مببلغ 5 آالف شاقل فقط، مثًال.
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فحص  على  يجرؤون  ال  املُقَترِضني  من  العديد 
القرض الّسكنّي وُمحاولة تغيير شروطه لسبب 
أو  والبيروقراطّية  املوضوع  تعقيد  من  اخلوف 
املصاريف املُرافقة للموضوع؛ ولكّنني سأشرح لكم 
باختصار، وُأبّني لكم سهولة املوضوع وبساطته. 

ُمستند  لطلب  البنك  إلى  التوّجه  عليكم 
إلى  والّتوّجه  الّسكنّي،  القرض  لتسديد  ُمفّصل 
فيما  لكم  ليفحص  عقارّية  قروض  اختصاصّي 
حال  وفي  ال؛  أو  للّتوفير  مكان  هنالك  كان  إذا 
يقوم  أن  فبإمكانه  للّتوفير،  إمكانّية  وُِجَدت 
بكّل العملّية حّتى مرحلة الّتوقيع على القرض 
املصاريف  كّل  أّن  إلى  وُأشير  اجلديد..  الّسكنّي 
ستكون  ُفرِضت،  إن  الغرامة  وحّتى  املُرافقة، 
«بسيطة» أمام الّتوفير اّلذي ستجنونه أو الّضرر 
اّلذي ستتكّبدونه لسبب إهمالكم للموضوع، من 

ُمنطلق الرهبة أو الكسل أو عدم املعرفة.
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يعتقد الكثيرون، فعًال، أّنه قد فات األوان إلجراء 
وبأّنهم  الّسكنّي،  القرض  شروط  في  الّتغييرات 
يتراكم  الّضرر  وبأّن  طائلة،  أمواًال  دفعوا  قد 
إلى  بالّتوّجه  أنصحكم  لذلك  يوم؛  بعد  يوًما 
اختصاصي قروض عقارية ُمستقّل عن البنوك، 
ليفحص لكم فيما إذا كان قد فات األوان للقيام 
حلول  أّي  تواجدت  وإن  ال؟!  أم  الّتكرير  بعملّية 

أخرى لذلك؟!

بديًال  ليست  املقالة  هذه  أّن  بالّذكر،  اجلدير  من 
إلستشارة اختصاصّي مؤّهل، وهي ليست مبثابة 
فحص  ويجب  األشكال،  من  شكل  بأّي  توصية 
كّل حالة بشكل خاّص، وبحسب ظروفها اخلاّصة.
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يعتقد الكثيرون أّن القرض الّسكنّي غير قابل 
للّتغيير، وال ُميكن حتسني شروطه وكأّنه ُمنزَل من 

الّسماء، وذلك لألسباب الّتالية:
يعتقدون أّن األمر دائًما َمنوط بدفع غرامة.

(املكتبّية)  البيروقراطّية  اإلجراءات  أّن  يعتقدون 
ُمعّقدة واملصاريف املُرافقة كثيرة.

يعتقدون أّنه قد فات األوان للقيام بعملّية تكرير 
القرض الّسكنّي.

احلاالت  أغلب  في  أّنه  سُأوّضح  املقالة  هذه  في 
هنالك إمكانّية لتحسني شروط القرض الّسكنّي 
شروط  حتسني  إّن  حيث  كبير؛  بشكل  القائم 

القرض الّسكنّي القائم سيؤّدي إلى ما يلي:
توفير عشرات، ورّمبا مئات ألوف الّشواقل اّلتي 
كّنا سندفعها طوال فترة القرض الّسكنّي. مثالً: 
إذا كان القرض الّسكنّي بقيمة 400 ألف شاقل، 
ـ 170  فمن املمكن احلصول على توفير ُيقارب ال
ألف شاقل (وذلك اعتماًدا وبناًء على خبرتي في 

ملّفات القروض الّسكنّية اّلتي عاجلتها). 
القرض  مبلغ  كان  كّلما  أّنه  بالّذكر  اجلدير  من 

الّسكنّي أكبر، كان الّتوفير املُنَتَظر أكبر.
الّشهرّي  القسط  نختار  حينما  كثيرة  أحياًنا 
وُمخّططة  مدروسة  خلطة  بحسب  الّصحيح، 
تقليل  بإمكاننا  الّسكنّي،  القرض  ملسارات 
عدد سنوات القرض الّسكنّي والتخّلص من هذا 

املصروف الّشهرّي الّثقيل واملُتِعب.
نوّفر  أن  املمكن  من  أيًضا  األحيان  بعض  في 
ونقّلل الّضرر املادي اّلذي قد يسّببه لنا القرض 
مبلغ  تخفيض  أيًضا  نستطيع  وقد  الّسكنّي، 

القسط الّشهرّي.
فمثًال:  الّسنينك؛  مع  تتغّير  املُقترضني  ُقدرة 
في  الزّوجني  أحد  ترقية  الّشهرّي،  الراتب  ارتفاع 
العمل.. وإذا كان أحد الزّوجني عاطًال عن العمل 
وأصبح يعمل وغير ذلك. وفي ظل تغّير الّظروف 
على  سيساعدنا  الّسكنّي  القرض  تكرير  فإّن 
تخطيطه بشكل أفضل وبشكل مدروس، يجعل 

القرض الّسكنّي أفضل، وأكثر ُمالَءمة وتوفيرًا.
كما ذكرت في بداية املقالة فإّن املُقترضني بشكل 
ملصير  ويقلقون  الغرامة  دفع  من  يخافون  عام 

األقساط اّلتي قد ّمت تسديدها.
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أوّد أن ُأنوّه بأّنه ليس من الّضرورة وجود غرامة 
فبعض  الّسكنّي؛  للقرض  املُبّكر  الّتسديد  عند 
خروج»،  «محّطات  فيها  الّسكنّية  القروض 
دفع  يتطّلب  ال  املُبّكر  تسديدها  قروض  وهنالك 
غرامة، كما هناك حاالت حّتى وإن ُفرَِض علينا 
فيها دفع غرامة نقًدا، قد يكون ذلك ُمجدًيا ألّننا 
وقد  الّشواقل؛  ألوف  مئات  ورّمبا  عشرات  سنوّفر 
تكون الغرامة ال ُتذَكر أمام املبلغ اّلذي سنوّفره، 
من  اقترضت  أّنني  لنفرض  مثاًال:  سأعطيكم 
شاقل،  ألف   400 بقيمة  ا  ـً ّي سكن قرًضا  البنك 
لسبب  دفعها  املفترض  من  اّلتي  والغرامة 
الّتسديد املُبّكر أو تكرير القرض الّسكنّي هي 
عملّية  احلالة  هذه  ففي  شاقل؛  آالف   5 مببلغ 
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) (مدير قسم ال

للمحامي سيكوندو ڤيا، اّلذي كان هاٍو 
كمحاٍم.  مهنته  جانب  إلى  للّتصوير، 
ومنذ تلك الفترة ّمت تصوير الكفن مرّات 
أيامنا  حّتى  استعملت  وقد  عديدة، 
أتت  األحوال  جميع  وفي  اآلالت،  أحدث 
والّصور  بالّنتائج  الّتصوير  عملّيات 

ذاتها.
واستناًدا إلى تلك الّصور استنتج الباحثون ما يلي:

إّن صورة الّشخص البارزة على الكفن تؤّكد أّن املتوّفى ذكر، وقد ُصلب 
عارًيا في جيل راوح بني 30 و45 عاًما (ّمت صلب املسيح وهو في 

ا)، وكان طوله ما بني 175 إلى 180 سم. سّن 33 عاًما، تقريًب
ووفًقا لألبحاث، فإّن املوت ّمت قبل أن يتّم لّف اجلثمان بالكفن ببضع 
ساعات فقط. كما أّن اجلثمان لم يلمس الكفن بعد لّفه ألكثر من 
ّمت  لسوائل  عالمات  إلى  استناًدا  وهذا  فقط،  أيام  ثالثة  أو  يومني 
افرازها من اجلسد على القماش (الكفن) بعد املوت، وفي الوقت ذاته 

ال توجد على قطعة القماش أّي عالمات تشير إلى التعّفن!
وقد ّمت إحصاء ما بني 60 إلى 120 عالمة للضرب بالّسياط كان 
قد تعرّض لها قبل الوفاة، كما تبرز على الكفن عالمات املسامير 
اّلتي استعملت خالل عملّية الّصلب في األطراف (األيدي واألرجل)، 
كما تبرز في الّضلوع جروح يعتقد الباحثون أّنها حدثت بعد الوفاة. 

WÒOLKF�« ÀU×Ð_«

ا  ـً حتدّي وأكثرها  الّطبيعّية،  غير  الّظواهر  أحد  من  الكفن  يعتبر 
الّسؤال  على  اإلجابة  اآلن  حّتى  العلماء  يستطع  لم  إذ  للعلماء؛ 
الرئيس، وهو: كيف ُطبعت الّصورة على الكفن؟ ويطرح هذا الّسؤال 
نفسه: إذ أّن الّصورة ليست مجرّد لوحة رُسمت من قبل فّنان، كما 

أّنها ليست مصوّرة بآالت الّتصوير املعروفة لنا اليوم. 
وقد وصف هذا الّتحّدي العلمي جيم بيكر (عامل في معهد األبحاث 
الّصورة  فحص  خالل  األمريكّية)،  كاليفورنيا  في  واألشعة  للّتصوير 
الّظاهرة على الكفن: «من املمكن أن يبرهن الباحثون بسهولة أعمال 
تزييف الّتحف األثرّية ألّنها عادة ما تكون مصنوعة من مواد عصرّية 
ا  ـً ميكننا بحثها وإيجاد األعمال املزوّرة. إّال أّن هذا يعتبر حتّدًيا حقيقّي
كالّصورة  طبيعّية،  غير  ظاهرة  ودراسة  بحث  نحاول  حني  للعلم 

املطبوعة على الكفن من تورين».
ولهدف محاولة اإلجابة على هذا الّتساؤل، اّلذي يثير فضول الباحثني 

والقارئني، ّمت إجراء العديد من األبحاث. نذكرها منها باختصار:
نسج الكفن: 

ُنّظفت  ثّم  ومن  يدوّي،  بشكل  اخليطان  (حياكة)  َجدل  مت  أّنه  تبّني 
اخليطان بنوع من الّصابون الذي كان يحّضر من األعشاب.  وفي املرحلة 

احتفلت الّطوائف املسيحّية، األسبوع املنصرم، بعيد الفصح املجيد 
االحتفاالت  تلك  لتستمّر  األموات،  بني  من  املسيح  السّيد  وقيامة 
يحّل  اّلذي  العنصرة  عيد  فيليها  الّسماء،  إلى  الّصعود  يوم  حّتى 
خمسني يوًما بعد الفصح، وهو اليوم اّلذي تأّسست فيه الكنيسة. 

وقد ُسئلُت بهذه املناسبة من قبل بعض قرّاء زاويتي حول عدد من 
املكتشفات األثرّية املتعّلقة بعيد الفصح، خاّصًة تلك اّلتي ما زالت 
تثير احليرة واجلدل لدى الباحثني في أّيامنا هذه، حيث عرّفها بعض 
الباحثني على أّنها «معجزة»، كالكفن اّلذي عرف باسم «الكفن من 
ّية) أو باسم «كفن الّسّيد املسيح».  تورين» (نسبًة ملدينة تورين اإليطال

WÒO¹—U Ò²�« —œUB*« w� ¡Uł U� o�Ë sHJ�«

إّن أقدم املصادر اّلتي ُيذكر فيها الكفن هو اإلجنيل: {وإذا رجل أسمه 
َجسَد  وَطلَب  بيالطس  إلى  م  تقدَّ ارًّا.  وبَ ُمبّشرًا  صاًحلا  وكان  يوسف 
ُه بكّتان ووضعه بقبر منحوت، حيث لم يكن أحد  يسوع. وأنزَله وَلفَّ
وضع قط} (إجنيل لوقا؛ إصحاح 32: 41-45). بعد ذلك ظهرت 

كتابات أولى لذكر الكفن، خالل القرن الرابع عشر، فقط. 
إّن تاريخ وصول الكفن إلى أوروپا من الّشرق ليس واضًحا متاًما، حيث 
تذكر املصادر املكتوبة أّن الكفن كان ُملًكا لشخص هو دوق مدينة 
«ليري» في فرنسا. وقد ُحفظ الكفن في كنيسة ُبنيت خّصيًصا حلفظ 
الكفن. في عاّم 1532 شّب حريق في هذه الكنيسة، وقد ّمت إنقاذ الكفن 
يران، إّال أّن أطرافه تضرّرت قليًال من احلريق.  بأعجوبة قبل أن تلتهمه الّن
الّصيانة  أعمال  لتتميم  إيطاليا  إلى  الكفن  نقل  ّمت  احلريق  بعد 
ّية. والّترميم، وقد بقي الكفن منذ تلك الفترة في مدينة «تورينو» اإليطال

sHJ�«

ُقرابة  وعرضها  مترًا   4.3 طولها  قماش  قطعة  عن  عبارة  الكفن  إّن 
1.3 مترًا، ُصنعت من الكّتان. تبرز على الكفن صورة لشخص قد 

ذكرها  ورد  اّلتي  الّتفاصيل  جميع  الّصورة  هذه  وتشمل  صلبه.  ّمت 
في اإلجنيل املقّدس حول تعذيب املسيح في أثناء الّصلب؛ إذ تبرز 
على الرأس عالمات وخزات إكليل الّشوك، بينما تبدو على األيدي 
واألرجل عالمات املسامير اّلتي وضعت في أثناء الّصلب. كما بدا 
واضًحا على اجلسم عالمات ضرب الّسوط، إلى جانب العديد من بقع 
الّدم اّلتي ُدمغت على القماش. جدير بالّذكر أّن الّصورة الّظاهرة على 
في  وضع  الّشخص  أّن  يؤّكد  ما  واخللف،  األمام  من  لشخص  الكفن، 

وسط الكفن وُلّفت جّثته به .
في عام 1898، وعندما احتفلت عائلة ساڤوي مبناسبة مرور 400 
الكفن  ُعرض  ّية،  اإليطال تورينو  في  ّية  الكاتدرائ تأسيس  على  عام 
آنذاك  الّتصوير  ة  مهمَّ أوكلت  وقد  بتصويره.  الّسماح  وّمت  مرّة،  ألّول 

الّتالية متّت حياكة الكفن باخليطان بواسطة الّنول. تلك الطريقة كانت 
مّتبعة خالل الفترة الرومانّية، وقد وصفها املؤرّخ الرومانّي بلينيوس.

باتات:  الّن
تلك  النباتات  هذه  بني  من  عديدة؛  لنباتات  آثار  الكفن  على  برزت 
اّلتي وُضعت حول جثمان املتوّفى وهي خضراء الّلون، أي أّنها ُقطفت 
ووضعت قبل أن ُجتّف. وكان الباحث ماكس باري، سويدّي اجلنسّية، 
آثار  إلى  أشار  من  أّول   ،1973 عام  الكفن  بحث  في  تعّمق  اّلذي 
النباتات على الكفن لكّنه لم يتمّكن من التعرّف على أنواعها. وقد 
حاول العديد من الباحثني التعرّف على أنواع النباتات، حيث متّكن 
اثنان من الباحثني من اجلامعة العبرّية في القدس وسلطة اآلثار على 
التعرّف على أنواع معّينة كانت تنمو في تلك الفترة مبنطقة جبال 

يهودا، ما بني القدس واخلليل.
بقع الّدم: 

إّن العديد من الّتحاليل اّلتي أُجريت، ومن بينها الّتحاليل األخيرة، 
أثبتت أّن بقع الّدم الّظاهرة على الكفن هي آثار لدم حقيقّي، اّلذي 
من  كمّية  جانب  إلى  بشرّي،  لدم  املالئمة  احلديد  من  كمّية  يحوي 

الهيموچلوبني اّلذي هو عامل أساس في تركيب كريات الدم.
صورة الكفن: 

ليست هنالك إجابة علمّية مؤّكدة عن كيفّية طباعة الّصورة على 
اّلتي  اآلالت  بأحدث  متت  تصوير  عملّية  وكأّنها  تبدو  حيث  الكفن، 
وسائل  أّن  املعروف  ومن  البنفسجّية.  فوق  الّليزر  أشّعة  بقوّة  تعمل 
الّتصوير هذه لم تكن موجودة وال متداولة خالل العصور القدمية؛ كما 
أّنها لم تكن متوافرة خالل العصور الوسطى - تلك الفترة اّلتي مييل 
القرن  خالل  تزييفه  ّمت  الكفن  بأّن  االّدعاء  إلى  الباحثني  من  البعض 

الّثالث عشر.
فحوصات كربون 14: 

لقد أُجريت بعض الفحوصات لتحديد تاريخ الكفن واّلتي أشارت إلى 
أّن تاريخه يعود إلى ما بني عام 1260 و1380. وقد أثبت طاقم من 
العلماء الرّوس، خالل الّسنوات األخيرة، أّن نتيجة الفحص اّلذي أجري 
للكربون 14 غير دقيقة، حيث إّن العّينات إلجراء الفحص، أخذت من 
قطع قماش كانت قد أضيفت للكفن خالل القرن الّثالث عشر مبحاولة 

لصيانته بعد احلريق اّلذي ُشّب في الكنيسة.
اخلالصة:

جتدر اإلشارة إلى أّن العلم والّتاريخ ميكنهما أن يثبتا حقيقة وجود 
شخصّية املسيح، وأّنه عاش بيننا؛ إّال أّن القرار حول مدى ألوهّية هذه 

الشخصّية تعود إلميان ومعتقدات كّل إنسان.

واخللف؛                  األمام  من  للكفن  صورة   (1) املرفقة:  الّصور 
ألبحاث  تهيئته  تتم   ،1978 عام  من  للكفن  صورة   (2)
األّول؛  أكتوبر/تشرين  و13   8 بني  ما  أّيام،   5 مّدة  استغرفت 
ترأس  اّلذي  جاكسون،  جون  د.  باحث  ال يسار  ال من  ويظهر 
ـ 16 للفّنان پاتيستا،  البحث آنذاك؛ (3) لوحة من القرن ال

يصف خاللها طريقة لّف اجلثمان بالكفن.
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∫ ÒwI�√

1. حرب .....، تسّببت فيها امرأة في اجلاهلّية - امرأة عمران.
2. مظهر - ذو الّنورين.

ـ.....، من أسماء الّله احلسنى - يترّدد على. 3. ال
4. دعاء الرّاعي لغنمه - خضع.

5. من الّشهور الّسريانّية - نؤاخي (معكوسة).
6. بّدل نعله (مبعثرة) - قادم.

ـ... فإّن الّسفر طويل (معكوسة) - في كّل ذات كبد  7. أكثر ال
رطبة... (معكوسة) - األمر من باع.

ـ....، سادس َمن أسلموا. 8. أشمل - نصف مبدأ - خباب بن ال
9. ماء (مبعثرة) - بدايات (معكوسة).
10. نتدرّب - من الّضمائر (معكوسة).

∫ ÒÍœuLŽ

1. شعوب - ماتوا في سبيل الّله.
2. أعّلم األّمة باحلالل واحلرام (معكوسة).

3. ..... الهمذانّي، صاحب املقامة القريضّية.
4. صاحب كتاب «اإلسالم ومشكالت احلضارة».

5. جيش جرار.
6. آخر من قتله احلّجاج.

7. أبو سفيان بن....، سّيد فتيان اجلّنة (معكوسة) - األمر من كان.
8. أنقذتنا - متشابهان.

ـ... أجرهم بغير حساب. 9. أنا (مبعثرة) - إّمنا يوفي ال
10. مثلت بحمزة بن عبد املّطلب.
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 Àœ«u(« Ác¼ w� q² Ô� bI� WOŁ—U�  UODF*« ∫s�ü« lL²−LK� wÐdF�« e�d*« – ÊU�« e�d�

 «c¼ d³²F¹ ¨p�– s� ržd�UÐË ÆwÐdF�« jÝu�« s� UBý 30 w�U(« ÂUF�« lKD� cM�

 Æ2013 ÂUŽ w� UNð«– …d²H�« l� W½—UI*UÐ % 19 W³�MÐ UCHM� œbF�«

 63 qÐUI� 2014 ÂUŽ W¹«bÐ cM� UBý 49 q² Ô� bI�  ¨W½—UI*UÐ ¨ÍœuNO�« lL²−*« w� U�√

ÆvK²I�« œbŽ w� 22% W³�MÐ U{UH½« q¦1 U� ¨2013 ÂUŽ s� UN�H½ …d²H�« w� UBý

 …bŠ«Ë …U�Ë l� ÀœUŠ q�® W²OLÔ*« Àœ«u(« s� 79  p�UM¼ ÊU� 2014  ÂUŽ W¹«bÐ cM�Ë

Æ oÐU��« ÂUF�« w� …d²H�« fH½ l� W½—UI� XO2 ÀœUŠ 11?Ð q�√ ¨©q�_« vKŽ

 l�u²� U* d¹c½ w¼Ë WOŁ—U�  UODF*« ò   ÊU�√ e�d* ÂUF�« d¹b*« ¨  dÐUł U{—  w�U;«

 vKF�  —UE²½ô«  ÂbŽË  ÂuO�«  W�“ö�«   «uD)«  –Uð«  V−¹  p�c�  q³I²�*«  w�  tŁËbŠ

 —UL¦²Ý« o¹dÞ sŽ »dF�« 5Ð  UO�u�« œbŽ s� b×K� —uH�« vKŽ qLF�« W�Ëb�«  UDKÝ

 WOŽu²�«Ë nOI¦²�« …œU¹“ p�c�Ë WOÐdF�« ÈdI�«Ë ÊbÔ*UÐ WO²×²�« WOM³�« 5�×²� œ—«u*«

 UMFL²−� w� s×½ UMOKŽË »dF�« lL²−*« w� ‚dD�« vKŽ —c(«Ë W�ö��« ‰U−� w�

 ¡UH²�ô« ÂbŽË UNðU³ł«uÐ ÂUOIK�  UDK��« l�œË UMðU¹u�Ë« rKÝ vKŽ Ÿu{u*« «c¼ l{Ë

åU½ö²� œ«bF²Ð

©ÆŸÆŸ®

 w� ‚dD�« Àœ«uŠ vK²� YKŁ s� d¦�√

»dF�« s� qOz«dÝ≈

œö³�« w� …b¹b'« C CLASS o¹u�²Ð √b³ð ”bOÝd� qOÐu*u�

…œUOI�« w� …bŽU�*«Ë ÊU�ú� …—uD²� rE½ INTELLIGENT DRIVE 

  ”bOÝd�  U¾� …œUO� w{U*« w� «uÐÒd−¹ r� œbł szUÐ“ ÂULC½« u×½ t Òłu²�« …b¹b'« C CLASS q
«uð Ê√ l�u²½ UM½≈ ∫…dšUH�«  «—UO��« WŽuL−� ÂUŽ d¹b� ü²MOÐ qOz—√

 …—UOÝ w¼Ë ¨œö³�« w� …b¹b'« C CLASS o¹u�²Ð √b³ð ”bOÝd� qOÐu*u�

 r�  «d¹uDðË  «—UJ²Ð« WK�KÝ ÂÒbI¹ Íc�«  U�dA�« œU%ô …b¹b'« Êu�UB�«

Æ‰U−*« «c¼ w�  «—UO��« Ÿd� w� qO¦� UN� o³�¹

 YOŠ  ¨6  Ë—uO�«  dO¹UF0  W�UF�Ë  W¹u�  …b¹bł   U�d×0  C CLASS  eOL²ð

 W½—UI�®  20•  W³�MÐ  œu�u�«  „öN²Ý«  d�u¹  U2  UNz«œ√  vKŽ   UMO�%   dł

 l� WŠd²I*« C180 W¾� œö³�« v�« qB²Ý ¨v�Ë_« WKŠd*« w� Æ©WIÐU��« W¾H�UÐ

 …—Ëœ 5300 bMŽ ÊUBŠ …u� 156 b�u¹ Íc�«Ë ¨VFJ� rÝ 1600 „d×� WFÝ

 s� œu�u�« „öN²Ý«   jÝu²�Ë ¨100 v�≈ 0 s� WO½UŁ 8.5 Ÿ—U�ðË WIO�b�« w�

 VFJ� rÝ 2000  „d×� l� WŠd²I*«  C250  W¾�Ë ¨r� 100  ? �  d²�  5.8≠5.4
Æ100 v�≈ 0 s� WO½UŁ 6.6 Ÿ—U�ðË U½UBŠ 211 …u� d�u¹ Íc�«Ë ¨Ÿ—U�ð

 ”bOÝd� ÷dFð ¨S CLASS   U¾� w� …d� ‰Ë_Ë ÕU−MÐ UN−�œ - Ê√ bFÐ

 INTELLIGENT  ozU��«  …bŽU��Ë  ÊU�_«  rE½  ŸUDI�«  «c¼  w�  …d�  ‰Ë_

  «—UO��UÐ Â«bD
ô« lM� vKŽ bŽU�ð W�UF� ÊU�√ rE½ sLC²ð w²�« DRIVE
 …—UO��UÐ  Â«bD
ô«  lM�Ë  —U�*«  vKŽ  WE�U×LK�  W�UF�  rE½  ¨…UA*«Ë  …—U*«

 Y¹b(« —Ëb¹ Æ¡«u{_« Z¼u� ÷dF²�« lM� ÂUE½Ë WKÐUI*« WN'« s� W�œUI�«

 l�  wŽUMD
«  ¡U�–Ë   UO�“—«uÐ  W−�b�   U�−0  œËe�  —uD²�  ÂUE½  sŽ

 ¨ UO�“—«uÐ   U½UO³�«  W'UF0  ÂuIð  ¨÷«dž_«  …œbF²�  u¹d²Ý   «dO�U�

 nOMBð  ¡«dł≈Ë  œUFÐ_«  WOŁöŁ  WO�U�_«   U�uKF*«  rOOIð  ¡«dł≈  s�  sJ9Ë

Æ—Ëd*«  «—Uý≈Ë …UA*« W�dŠË —Ëd*« W�dŠ YOŠ s� e ÒO(«

 —c×¹  Íc�«  ATENTION ASSIST  ÂUE½  C CLASS  W¾�  sLC²ð  UL�

 s�  UOðu
Ë  U¹dBÐ  —c×¹  Íc�«  CPA  ¨‚U¼—ù«Ë  ÁU³²½ô«  ÂbŽ  s�  ozU��«

 …u�  ÂUEM�«  nOC¹ q�«dH�«  vKŽ jGC�«  bMŽË WO�U�_«  …—UO��«  s� »«d²�ô«

 …—UO�K�  ·UCð  Ê√  sJL*«  s�Ë  ÆWK�dH�«  …u�  s�  60•  v�«  qBð  Èdš√  `³�

 W�UŠ w� WOzUIK²�« WK�dH�« `O²ð w²�« Adaptive Brake Assist q¦� rE½

 Distronic Plus  ¨œd�«  w�  ozU��«  `−M¹  ô  U�bMŽ  Â«bD
ô«  dDš  œułË

 dO�ð w²�« …—UO��« l³²²¹ Ê√ sJ1  «—U�*«  U�öŽ nA� v�≈ W�U{ùUÐ Íc�«

 vKŽ  ÿUH×K�   Lane keeping assist  ¨WŽU��«  w�  r�  60  s�  q�√  WŽd�Ð

 ¢̈W²O*«¢  WIDM*«  w�  r�ł  œułË  ‰uŠ  tO³M²K�  Blind spot   d̈O��«  —U��

 Parking assist  ÂUE½  ¨ÀœUŠ  W�U(  …—UO��«  TON¹  Íc�«  PRE SAFE
 hA¹  ÂUE½  ¨Wł—œ  360  «dO�U�  ¨‰UF�  œuI�  l�  wJOðU�uðË_«  ·u�uK�

ÆU¼dOžË ¨o¹dD�«  UD�U¹Ë —Ëd*«  «—Uý≈

 wz«uN�« oOKF²�« ÂUEMÐ …eN−� w¼Ë ÆUN²IÐUÝ s� ‰uÞ√Ë d³�√ C CLASS ? �«

 ozU��«  sJ1Ë  UO½Ëd²J�«  tOKŽ  …dDO��«  r²¹  YOŠ  —̈UO�  AIRMATIC
 Æ…—UO��«  vKŽ  qL(«  —«bI�  V�ŠË  tðU³žd�  UI�Ë  …œUOI�«  »uKÝ√  —UO²š«  s�

 Ác¼ —d×²ðË ¨WOzUÐdN� ·u�Ë q�«d� l� …b¹b'« C CLASS? �« W¾� qBð UL�

Æ…—UO��« ·u�Ë W�UŠ ozU��« wNM¹ U�bMŽ wzUIKð qJAÐ q�«dH�«

 ¨”bOÝd�  qOÐu*u�  w�  …dšUH�«   «—UO��«  WŽuL−�  ÂUŽ  d¹b�  ü²MOÐ  qOz—√

 ÂULC½«  u×½  t Òłu²�«  q
«u²Ý  C CLASS  ? �«  W¾�  ÊQÐ  bI²F¹  t½≈  ‰uI¹

 W¾� l� 5O{U*«  5�UF�«  w� p�– fJF½«  UL� ¨”bOÝd� „ö²�ô œbł szUÐ“

 ‰U³�≈  w�  fJFM¹  w*UŽ  t Òłuð  sŽ  Y¹b(«  Íd−¹  ÆCLA  ? �«Ë  A≠Class  ? �«

 ÂbI½ ÊQÐ ÊË—u� UM½≈  ∫özU� ·U{√Ë Æ”bOÝd�  «—UOÝ vKŽ b¹bł —uNLł

 ¨…œUOI�« WF²� YOŠ s� …bz«—Ë …b¹bł W¾� œö³�« w� szUÐe�« —uNL' Èdš√ …d�

 r� w²�«Ë ¨ozU��« …bŽU��Ë ÊU�_UÐ oKF²ð …b¹bł rE½ Z�œ YOŠ s� W
UšË

   ÆS≠Class ? �« W¾� w� ô≈ Êü« v²Š UN−�œ r²¹

∫—UFÝ_«

ÆÃÆ‘ 295¨900   Avantgarde  C180
ÆÃÆ‘ 310¨000    Vision  C180

 ÆÃÆ‘ 340¨000   AMG  C180
 ÆÃÆ‘ 340¨000  Avantgarde  C250
 ÆÃÆ‘ 365¨000   Vision  C250
 ÆÃÆ‘ 380¨000   AMG  C250

©ÆŸÆŸ®

 å‰u½uÝò  UD×� w� œu�u�« TÒ³F½

U¹«bN�UÐ “uH½Ë

 LED g½« 42 WýUý 40 W�dA�« UN{dFð w²�« U¹«bN�« 5Ð s�

WF³� 500Ë …d� 500 ¨ÊU�uO½ XOÐ s� Haier W�dý s� full HD

 Ê«uMŽ X%  …b¹bł WKLŠ ¢‰u½uÝ¢ œu�u�«  UD×� WJ³ý XIKÞ«

 dOC×²Ð  ‰u½uÝ  W�dý  X�U�  b�Ë  Æ¢Èd³J�«  ‰u½uÝ  W�uDÐ¢

 s� ÆWKL(« w� 5�—UA*«≠U¼—uNL' ez«u'« s� …dO³� WŽuL−�

 LED full g½« 42 WýUý 40 ∫W�dA�« UN{dFð w²�« U¹«bN�« 5Ð

ÆWF³� 500Ë …d� 500 ¨ÊU�uO½ XOÐ s� Haier W�dý s� HD
 WFÐU²�« œu�u�«  UD×� v�« —uC(« rJOKŽ ¨WKL(« w� W�—UALK�

 8.4 a¹—Uð s� ‚u� UL� UJOý 250 mK³0 œu�u�UÐ œËe²�« ¨‰u½u��

 Ë«  ©—ôuÝØs¹eMÐ  ∫œu�u�«  Ÿ«u½«  q�  W¾³Fð  rJMJ1®  20.6  v²Š

 q� Æ‚u� UL� qJOý 40 mK³0  œu�u�«  UD×� XO½«uŠ s� ¡«dA�«

 ¨WKL(«  ◊Ëdý  o�Ë  ¨‰u½uÝ   UD×�  s�  …Ëdý  Ë«  œu�Ë  W¾³Fð

 rJOKŽ  œu�u�«   UD×�  w�  °ez«u'«  `Ð—Ë  “uH�«  W
d�  s�  b¹eð

  „u³�OH�«  vKŽ  ‰u½uÝ  W×H
  v�«  ‰ušb�«  rŁË  rJKO
UHð  „dð

 —UE²½«Ë  https∫ØØwwwÆfacebookÆcomØsonolsogood

Æ V×��«

 q�  w�  ¨22.6Ë  8.6  ¨25.5  ¨11.5  a¹—«u²�«  w�  qŠ«d�  4  vKŽ  r²²Ý  V×��«  WOKLŽ

 W�dý s� LED full HD  g½«  42  Êu¹eHKð   UýUý 10  vKŽ V×��«  r²OÝ WKŠd�

ÆWF³� 125Ë Âb� …d� 125¨ÊU�uO½ XOÐ s� Haier
ÆWKL(« w� W�—UA� ‰u½uÝ W�dA� WFÐU²�« œu�u�«  UD×� q�

 U¹«bN�«  lO³Ð  œu�u�«   UD×�  q�  ÂuI²Ý  ¨V×��«  v�«  W�U{ôUÐ

  Z�b²Ý U¹«bN�« q� Æ5�L×²*« 5F−A*« bF�²Ý w²�« ¨  W¹—U�c²�«

 W�U{ôUÐ  ÆÂb�  …d�Ë  »—UC�  ¨WHK²*«   UF³I�«  ¨‰U¹b½u*«  —UFý

 —u
  l�  ¢‰ułdÐuÝ¢   U�UDÐ  s�  WŽuL−�  r�—UE²½UÐ  ÊuJ²Ý

Æ‰u½uÝ W�dA� UBOBš WLLB*« —̈U³J�« ÂbI�« …d� w³Žô

 WO{U¹d�« WO�UH²Šô« ‚öD½ô  w�“UM²�« bF�« «b³OÝ WK³I*« ÂU¹_« w�

 ‰öš  UNOKŽ  ‰uB(«  sJ1  w²�«  WFz«d�«  ez«u'«  —UE²½«Ë  d̈³�ô«

¢‰u½uÝ w� r�UF�« ”Q� ¢ ‰u½uÝ WKLŠ

 Àb(«  ‚öD½«  »«d²�«  l�  wðQð   WKL(«  Ác¼  Ê√  Ád�cÐ  d¹b'«

 5¹ö�  tO�«  »c−¹  Íc�«Ë  ¨r�UF�«  w�  r¼ô«Ë  d³�ô«  w{U¹d�«

5�L×²*« 5F−A*« rŽb�Ë r�UF�« ‰uŠ 5F−A*«

 a¹—Uð  v²Š  8.4.2014  a¹—Uð  s�  ‰uFH*«  W¹—UÝ  WKL(«

20.6.2014
©ÆŸÆŸ®



27 2014 ÊU�ÚO Ó½ 25 WF ÔL'«



282014 ÊU�ÚO Ó½ 25 WF ÔL'«

قريًبا في حيفا...

أصول  الضيافة..أصول  الضيافة..


