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حّذرت كتلة «اجلبهة» في بلدّية حيفا من انهيار املدارس األهلّية 
اتها  ّي في مدينة حيفا عموًما، بسبب تنّصل احلكومة من مسؤول

جتاه ألوف الّطّالب العرب اّلذين يتعّلمون في هذه املدارس.
وجاء هذا في أعقاب صدور منشور جديد عن املديرة العاّمة لوزارة 
جباية  من  الرّسمّية»  غير  بها،  «املعترف  املدارس  مينع  املعارف، 
اشتراكات من أولياء األمور، رغم أّنه في الوقت نفسه متّول الوزارة 
ّية، وباملقابل  %60 إلى %70 فقط من ميزانّيات املدارس االبتدائ

متتنع عن متويل كّل املصروفات اإلدارّية والّتقنّية والبنى التحتّية من 
مباٍن وصفوف ومختبرات وجتهيزات، في املدارس الّثانوية أيًضا.

الدكتور  حيفا،  بلدّية  رئيس  ونائب  «اجلبهة»  كتلة  رئيس  وقال 
سهيل أسعد: إّن ما نسبته حوالي ُثلثْي الّطّالب العرب في حيفا 
يتعّلمون في املدارس األهلّية، اّلتي تخدم كاّفة أهالي حيفا العرب 
دون متييز، وتقوم منذ عشرات الّسنني بدور تربوّي واجتماعّي ووطنّي 
جهاز  ضّد  واملَُمأسس  املنهجّي  الّتمييز  ظّل  في  األهمّية،  بالغ 
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الّتعليم العربّي عموًما، وفي املدن املختلطة على وجه اخلصوص.
وأضاف: ال ُيعقل أن تأتي احلكومة، من جهة، ومتتنع عن متويل هذه 
ألّن  األخرى،  الّتمويل  مصادر  أخرى،  جهة  من  حتظر،  وأن  املدارس، 
هذا يعني دخول املدارس في عجز مالّي وعدم دفع رواتب املعّلمني 
واألهالي  الّطّالب  حساب  على  حتًما  سيأتي  ما  وهو  واملوّظفني، 
ا على الّتربية والّتعليم في حيفا. واجلمهور العاّم، وينعكس سلًب

 - عابدي  عرين  «اجلبهة»،  عن  البلدّية  عضو  قالت  جانبها  من 
إدارات  مع  مشترًكا  نضاًال  يخوضوا  بأن  األهالي  نناشد  زعبي: 
املدارس لتحصيل حقوق بناتهم وأبنائهم، واحلذر من الوقوع في فخ 
حرف الصراع من صراع بيننا كمجتمع عربّي وبني الّسلطة، إلى 
قيام  عدم  هو  املشكلة  فجذر  واملدارس.  األهالي  بني  داخلّي  صراع 
احلكومة بواجباتها جتاه طّالبنا، وهو ما يضطّر املدارس إلى جباية 

رسوم تسجيل من الّطّالب. 
وأضافت عابدي: إّن مطلب توفير حقوق الّطّالب في املدارس األهلّية 
ّية. ففي  ال يتنافى مع مطالبتنا باملساواة للمدارس الرّسمّية العرب
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نهاية املطاف وجود املدارس األهلّية يوّفر على الدولة والبلدّية مئات 
نريد  بل  بذاك،  هذا  مبقايضة  نسمح  ولن  ا،  ـً سنوّي الّشواقل  ماليني 

ًدا ومتساوًيا لكّل طالبتنا وطّالبنا. تعليًما جّي
األهلّية  املدارس  بني  وتنسيق  تعاون  أوسع  إلى  «اجلبهة»  ودعت 
ا، وكذلك مع املدارس األهلّية احليفاوّية  ـً ّية في حيفا، وقطرّي العرب
أجل  من  املشترك  للّنضال  و«ريئالي»،  ِبك»  «ليو  مثل:  العبرّية، 
إجبار احلكومة على إيفاء طّالبنا حقوقهم، ومنع الّسلطة املرَكزّية أو 
احمللّية من التمّلص من واجباتهما جتاه جميع الّطّالب في حيفا.

هذا، وقد باشرت كتلة «اجلبهة» بإجراء اّتصاالت وعقد لقاءات مع 
إدارات املدارس، لهدف االّطالع على تصوّراتهم لكيفّية مواجهة هذه 

السياسة املُجحفة.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

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

اإلسرائيلّية،  الّشرطة  اعتقلت   ≠  åUHO	ò  q
«d*

حافّي والّناشط السياسّي  مساء الّسبت األخير، الصِّ
احليفاوّي مجد كّيال (24 عاًما)، عند معبر «جسر 
في  وهو  بيسان،  من  مقربة  على  حسني»  الّشيخ 

طريق عودته من بيروت إلى البالد عبر األردن.
مساء  اإلسرائيلّية،   - األردنّية  احلدود  كّيال  ووصل 
الّسبت برفقة والدته سهير، اّلتي التقته في األردن، 

بنانّية، دامت نحو أسبوعني  بعد زيارة له للعاصمة الّل
للمشاركة في احتفاالت األربعني لصحيفة «الّسفير».
ملحق  في  ثابت  بشكل  مجد  ويكتب 
يتناول  عامني،  نحو  منذ  العربّي»،  «الّسفير 
عموًما،  الِفَلسطينّي  الّشأن  كتاباته  في 
الّتحديد. وجه  على  ـ48  ال عرب  وقضايا 

من  والعشرين  اخلامس  في  كتب  قد  مجد  وكان 
شهر آذار املنصرم على صفحة الّتواصل االجتماعّي 
(«فيسبوك»)، بعد وصوله بيروت: «أّيها األصدقاء 
إلى  ووصلت  حلًما  حّققت  أمس  ليلة  األعزّة، 
لبنان  من  واألصدقاء  الزّمالء  مع  سأشارك  بيروت. 
واليمن،  ومصر  والّسودان  واملغرب  وتونس  والعراق 
في ندوة الّسفير العربي «نحن في 2054» وهي 
جريدة  تأسيس  على  عاًما   40 مرور  مبناسبة  ندوة 
وبرامج  فّعالّيات  في  سأشارك  وبعدها  «الّسفير»، 

لها صلة، مّدتها أسبوعني...».
إّنه  قال:  كّيال،  مبّدا  مجد،  والد  مع  حديث  وفي 
وبعد اعتقال مجد كّيال على معبر «جسر الّشيخ 
حسني» وصلت قوّات معزّزة من الّشرطة برفقة مجد، 
وقامت باقتحام املنزل وحجز أفراد العائلة في غرفة 

 ËdOÐ v�≈ tð—U¹“ »UIŽ√ w	
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واحدة. وصادرت جميع احلواسيب واألوراق واملستندات 
دولة  زيارة  بتهمة  اعتقاله  متديد  وّمت  مبجد.  اخلاّصة 

عدو والّتواصل مع عميل أجنبّي.

 ‰UI²Ž«  dJM²�¹  wŽuOA�«  »e(«

‰U ÒO�  b−�  ÍËUHO(«  »UA�«

وفي أعقاب االعتقال، أصدر احلزب الّشيوعي بياًنا، 
جاء فيه: تستنكر منطقة حيفا للحزب الشيوعي 
الشاب  اعتقال  على  اإلسرائيلية  السلطات  إقدام 
في  مؤخرًا  مشاركته  إثر  كّيال،  مجد  احليفاوي 
بيروت،  في  اللبنانية  لصحيفة «السفير»  مهرجان 

بشبهة «زيارة دولة عدو».
تعّسفًيا،  عمًال  االعتقال  هذا  احلزب  واعتبر 
في  ليست  األساسية  املشكلة  أّن  وأكدت 
العدواني  الطابع  في  بل  عربية،  دول  زيارة 
في  وبالتالي  املنطقة،  شعوب  جتاه  إلسرائيل 
عدو». كـ«دول  املنطقة  لدول  إسرائيل  تعريف 

قد  زعاترة  رجا  احلزبية  حيفا  منطقة  سكرتير  وكان 
لقاء  من  املعتقل  حلرمان  احلزب  استهجان  عن  عّبر 
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محاميه ومحاولة تغليف القضية مبسرحية «أمنّية» 
كمعتقل  حقوقه  انتهاك  تبرير  بهدف  ُمفتعلة، 
سياسي، معتبرًا هذا جزًءا من سياسة نزع الشرعية 
اخلانة  في  وزّجها  العربية  اجلماهير  عن  السياسية 
«األمنية». وأضاف أّن املطلوب هو إطالق سراح كّيال 

فورًًا دون قيد أو شرط.

 UHOŠ w	 ÒwÞ«dI1b�«  wMÞu�«  l ÒL−²�«

 w	U× ÒB�« ‰UI²Ž« WOKLŽ …ÒbAÐ dJM²�¹

 ‰U ÒO�  b−�  wÝUO��«  jýUÒM�«Ë

حيفا  في  الدميقراطي  الوطني  التجّمع  وأصدر  هذا 
عملّية  بشّدة  نستنكر  فيه:  جاء  استنكارًيا،  بياًنا 
مجد  السياسّي  والّناشط  الّصحافي  اعتقال 
في  األردن،  من  عودته  عند  املاضي  السبت  كّيال، 
«الّسفير»  جريدة  ّية  احتفال في  مشاركته  ختام 
العاملني  كأحد  مجد  بها  يكتب  اّللتي  اللبنانّية، 
بها.. نستهجن، ندين ونستنكر االعتقال والهجمة 
البربرّية على بيت والديه، إّنه أسلوب بربرّي للّتهديد 

والّترهيب. 
وكّل  وسورية،  لبنان  على  املعتدية  هي  إسرائيل  إّن 
وعدوانّيتها،  لتوسعها  يروق  ال  العالم  في  مكان 
بالعالم  نرى  ونحن  باملعادية،  الّدول  هذه  وتسمي 
العربي امتدادنا الّطبيعي ومن حقنا الّتواصل معه. 
هنا  ومن  املبدأ.  لهذا  تنفيذ  هو  مجد  به  قام  وما 

نطالب بإطالق سراح الرّفيق مجد كّيال فورًا.

‰UI²Žô« dJM²�¹ ÂöŽ≈ e�d�

هذا وأدان مركز إعالم وبشدة في بيان صحافي وصلت 
نسخة عنه مكاتب صحيفة «حيفا»، جاء فيه:

بحرّية  سافرًا  مًسا  االعتقال  هذا  في  «إعالم»  يرى 

كّيال في العمل والتنقل. ويشّدد «إعالم» في هذا 
السياق على أن كيال تواجد في لبنان ضمن عمله 
ـ 40 عاًما  ّية ال الّصحافي، حيث شارك في احتفال

لصحيفة «الّسفير» التي يعمل بها منذ سنتني.
التي  مبكيالني  الكيل  سياسة  إّن  البيان:  وأضاف 
الّصحافيني  جتاه  اإلسرائيلية  املؤسسة  تنتهجها 
على  الّتمييز  سياسة  صور  من  صورة  هي  العرب 
عدة  األخيرة  اآلونة  في  سمعنا  فقد  قومّي،  أساس 
في  تواجدوا  إسرائيليني  صحافيني  من  شهادات 
سورية وليبيا واجلزائر وحتى إيران، وكلها دول معرّفة 
على أّنها «دول عدو» - وفق القانون اإلسرائيلي، ولم 
نسمع عن موجة اعتقاالت لهؤالء الصحافيني كما 

حدث للزميل مجد كّيال.
واستهجن مركز «إعالم» منع كيال من لقاء محاميه 
له  ممثل  محاٍم  لقاء  في  املعتقل  حق  من  أن  علًما 
هو حق أساس مشتق من احلق في احلرّية، الكرامة 

واإلجراء العادل وفق كل النظم الدميقراطّية.

dAM�« lM� d�√ q¹eð WLJ;«

أّول  أزالت  قد  حيفا،  في  الّصلح  محكمة  وكانت 
أمس األربعاء، أمر منع النشر عن اعتقال الّصحافي 
املاضي،  الّسبت  مساء  منذ  املعتقل  كيال،  مجد 
قادًما  األردن  من  عودته  عند   ،12.04.2014
في  النشر  منع  أمر  احملكمة  وأزالت  بيروت.  من 
«إعالم»  ومركز  «عدالة»  مركز  قّدمه  طلب  أعقاب 
وخلود  خوري  وجاكي  عواودة  وديع  والصحافيني 

مصاحلة ويوآڤ أتيئيل.
ُيشار إلى أنه وفي ساعة متأخرة من ليلة األربعاء، 
فور إزالة األمر الذي مينع كيال من لقاء محاميه، قام 
محامون من مركز عدالة بزيارته في معتقل اجللمة 
اعتقاله.  منذ  األولى  للمرة  وذلك  للشاباك،  الّتابع 

حول  متحور  معه  الّتحقيق  إّن  حملاميه  كيال  وقال 
وأعلنه  كيال  نشره  الذي  األمر  بيروت،  إلى  زيارته 
لذلك،  باإلضافة  لبنان.  إلى  وصوله  فور  املأل  على 
من  عدد  مع  لقاءات  حول  كيال  مع  التحقيق  مت 
األشخاص خالل املؤمتر الذي شارك به. وأجاب كيال 
تأدية  إطار  في  كانت  بيروت  في  لقاءاته  جميع  أن 

مهامه كّصحافي.
وعلم طاقم احملامني أّنه وخالل التحقيق معه، مت إخضاع 
احلقيقة. يقول  أّنه  وتبّني  پوليچراف،  لفحص  كيال 

محتجز  هو  اعتقاله  منذ  أنه  محاميه  كّيال  وأخبر 
يدخلها  وال  شباك  أو  سرير  دون  مزرية،  زنزانة  في 
نور الشمس، ومضاءة بضوء أصفر قوي كل ساعات 
النهار، حتى أنه فقد حس الزمن والوقت. كما أنه مت 
التحقيق معه بشكل مكثف ولساعات طويلة، ومت 
التحقيق معه حول أمور تخص حياته الشخصية. 
رغم ذلك، بدا كيال مبعنويات عالية، وأخبر محاميه 
وفي  معه.  الّتحقيق  مجريات  عن  كاملة  بصورة 
أعقاب هذا اللقاء، يعتزم محامو عدالة اليوم تقدمي 
طلب للمحكمة إلعادة النظر بتمديد اعتقال كيال، 
الذي مدد حّتى يوم الثالثاء القادم 22.04.2014.

هذا  في  الشرطة  ممارسات  أن  مركز «عدالة»  واعتبر 
هذا  في  تراكمت  وأنه  خصوًصا  جًدا،  خطيرة  امللف 
امللف عدة انتهاكات جسيمة حلقه كمعتقل، كمنعه 
من لقاء محام، متديد اعتقاله لفترة طويلة، وأمر منع 
نشر جارف على تفاصيل القضية. هذه املمارسات، 
وآثارها املتراكمة، تفرغ من أي مضمون حقه كمعتقل 
أن  الواضح  من  أنه  كما  العادل.  القضائي  باإلجراء 
توجيه تهمة االتصال بعميل أجنبي لكيال، ليس 
لردع  عقابي  إجراء  أنها  بل  بالواقع  عالقة  أي  لها 
األخرى  والدول  لبنان  إلى  السفر  من  وآخرين  كيال 

املعرفة كدول «عدو».

واعتبر مركز عدالة أنه لم يكن هنالك أي تبرير قانوني 
ملنع اللقاء مع محام وأمر منع النشر، فمنع اللقاء مع 
محام يكون في حال رفض املشتبه اإلجابة على أسئلة 
احملققني واستجوابهم. لكن في حالة كيال، مت إصدار 
أمر منع اللقاء مع محام حتى قبل أن يتم اعتقاله.

سفر  في  ليست  املشكلة  أن  عدالة  محامو  وأضاف 
التواصل  في  أو  بيروت  في  بندوة  للمشاركة  كيال 
التي  الدول  مع  الفلسطينيني  للمواطنني  الثقافي 
تعتبرها إسرائيل «دول عدو»، بل بالقانون الذي مينع 
مكفوًال  حًقا  يعتبر  أنه  رغم  التواصل،  هذا  ويجرم 

لكل أقلية وفًقا للقانون الدولي.

UÎ ? ÒO�eM� t�³ŠË ‰U ÒO� Õ«dÝ ‚öÞ≈

أّنه  السمري،  لوبا  الّشرطة  بلسان  الّناطقة  من  وجاء 
استمرارًا إلزالة أمر حظر النشر في القضية األمنّية 
اّلتي تخص احليفاوّي مجد كّيال، والقضية التي يتم 
التحقيق فيها بجهاز األمن العام «الشاباك» ووحدة 
ّمت  الّساحل؛  لواء  في  املركزّية «اليمار»  الّتحقيقات 
ـ22  إطالق سراح املشتبه إلى احلبس املنزلّي، حّتى ال

من الّشهر اجلاري، حلني جلسة احملكمة بشأنه.
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مكتبة  شاركت  الِفَلسطينّية  الّثقافة  وزارة  من  بدعوة 
صالح  لصاحبها  احليفاوّية،  شيء»  «كل  الّنشر  ودار 
في  للكتاب  الّدولي  ِفَلسطني  معرِض  في  عّباسي، 
الّله/البيرة  رام  مدينة  في  ُعقد  واّلذي  الّتاسعة،  دورته 
شهر  من  العاشر  في  دورته  افتتح  واّلذي  (ِفَلسطني)، 
منه. العشرين  لغاية  وسيستمّر  اجلاري،  ْيسان  َن

وقد زار جناح مكتبة «كل شيء» في معرض ِفَلسطني 
واملسؤولني  الزّارئني،  من  كبير  عدد  للكتاب،  الدولّي 
في وزارة الّثقافة الِفَلسطينّية، ووزارات أخرى، برز من 
اجلناح  زارت  كما  الِفَلسطينّية،  الّثقافة  وزير  بينهم: 
قضت  اّلتي  مامكغ،  النا  د.  األردنّية،  الّثفافة  وزيرة 
«براعم  بسلسلة  واهّتمت  اجلناح  داخل  طويلة  أوقاًتا 
الزّيتون» وقصص وأدب األطفال. هذا وزار جناح مكتبة 
والّشعراء:  والرّوائيون  األدباء  شيء»  «كل  الّنشر  ودار 
فحماوي  صبحي  حامد،  أنور  الله،  جاد  إبراهيم 
األسمر (مدير  محّمد  ويذكر  وغيرهم.  املاضي  ورشدي 
زيارة  على  حرص  للكتاب)  الّدولي  ِفَلسطني  معرض 
إضافًة  أيًضا.  شيء»،  «كل  مكتبة  جناح  ومواكبة 
األدب. وعّشاق  والزّوار  املثّقفني  من  كبير  عدد  إلى 

ويذكر أّن وزير الّثقافة الِفَلسطينّية، د. أنور أبو عيشة، 
مرَكز  في  املعرض  مقّر  األربعاء،  أمس  أّول  مساء  زار 
البيرة لتنمية الّطفولة؛ وحضر حفل توقيع الكاتبة فدى 
جريس، من قرية فسوطة، على مجموعتها القصصّية 
«اخلواجا»، والّصادرة عن مكتبة «كل شيء» احليفاوّية، 
في  والّتوزيع  للّنشر  اخلاص،  املكتبة  جناح  في  وذلك 
إطار فّعالّيات مشاركتها في معرض ِفَلسطني الدولّي 
الّتاسع للكتاب في رام الله. يذكر أّن «اخلواجا» هي 

تلت  اّلتي  جريس  لفدى  الّثانية  القصصّية  املجموعة 
«حياتنا الّصغيرة»، والكتابان تناوال جوانب من احلياة 
وشائق.  فكاهّي  بأسلوب  اجلليل،  قرى  في  اليومّية 
وأن يالقى جناح مكتبة «كل شيء»، إقباًال واهتماًما 
شيء»  «كل  مكتبة  على  بجديد  ليس  فهذا  بارزين، 
ّية،  الدول ومشاركاتها  وجناحاتها  تاريخها  لها  اّلتي 
على  دائًما  عوّدتنا  واّلتي  منها،  والعاملّية  ّية  العرب
األدباء  لكبار  الِفَلسطينّية  باإلصدارات  االهتمام 
لكبار  مختارة  وبإصدارات  الِفَلسطينّيني  والّشعراء 
األسماء الالمعة في سماء األدب والّشعر واألبحاث. وقد 
دأبت مكتبة «كل شيء» خالل مسيرتها، على الّتشديد 
بإصدارات  ومتّيرت  بالدنا،  في  األطفال  بأدب  واالهتمام 
اّلتي  القصص  من  وغيرها  الزّيتون»  «براعم  سلسلة 
الرّضاعة.  جيل  من  األطفال  وتثقيف  بتربية  اهّتمت 
ضمن  مؤّخرًا،  شاركت،  قد  شيء»  مكتبة «كل  وكانت 
املّتحدة):  ّية  العرب (اإلمارات  في  عّدة،  ّية  دول معارض 
إضافًة  وغيرها،  ظبّي  وأبو  ودبّي  والّشارقة  مسقط 
(مصر)،  القاهرة  ومعرِض  (قطر)  الّدوحة  معرض  إلى 
في  عديدة  محلّية  معارض  في  مشاركاتها  عدا  هذا 
حيفا والّناصرة، وغيرها.. وفي جميع هذه املعارض كان 
حيث  والبارزة،  اخلاّصة  مكانتها  شيء»  «كل  ملكتبة 
القت اهتماًما من قبل الزّائرين واملسؤولني بريادة جناح 
املكتبة الِفَلسطينّي، ما يؤّكد أهمّية اختيار إصداراتها 
اّلتي تالقي رواًجا واستحساًنا وإقباًال منقطعي الّنظير، 
وخصوًصا قصص وأدب األطفال منها.. وبذلك حترص دائًما 
على رفع اسم ِفَلسطني ودفع عجلة الّثقافه إلى األمام.

للكتاب،  الّدولي  ِفَلسطني  معرِض  هامش  وعلى  هذا 
أمسّية  في  املاضي  رشدي  احليفاوّي  الّشاعر  شارك 

في حيفاأل� ليلة و
قريًبا
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شعرّية ضمن فّعاليات املعرض، بباقة من قصائده اّلتي 
كانت فيها حيفا عروس الّشعر؛ جاءت املشاركة بدعوة 

رسمّية من وزارة الّثقافة الِفَلسطينّية.
عقدت األمسّية في قاعة ُمتحف محمود درويش، وقد 
شارك فيها كوكبة من الّشعراء من مدينة رام الّله وغزّة، 
واملغرب. وقد غّصت القاعة باحلضور من عّشاق الّشعر، 
وقد بقي عدد من احلضور وقوًفا حّتى نهاية األمسّية.
شّتى  ضّم  واّلذي  الّنوعي،  احلضور  بني  من  وبرز  هذا 
واألدباء  الّثقافّية  الّشخصّيات  من  نخبة  األجيال، 
يحيى  الكاتب  بينهم:  من  برز  املعروفني؛  والّشعراء 
الّشاعر  الّسابق)،  الِفَلسطينّي  الّثقافة  (وزير  يخلف 
عبد الّناصر صالح (وكيل وزارة الّثقافة)، الّناقد املغربّي 

املعروف، محّمد برادة، وغيرهم.
بامتياز  أدارها  ساعتني،  ُقرابة  األمسّية  استمرّت  وقد 
الّشاعر الدكتور إيهاب بسيسو (الّناطق الرسمّي باسم 

املجلس الوطنّي الِفَلسطينّي).
ونورد إحدى قصائد الّشاعر رشدي املاضي، اّلتي ألقاها 
حّالٌج  ورابعة..  حيفا  «بني  بُعنوان  األمسّية،  هذه  في 

بغير اإلله».
وُء حتَت أسماِل املَدينة ْسكُن الضَّ َي

راَءَة املاء ُص َب يتقمَّ
ِر ْي َة الطَّ وينحُت ِحّكَم
عاُس ٍش غادرُه النُّ ِمن َمنَ

* * * * *
تاِء ميطرني َعلى نافذِة الشِّ

هدهًدا
ِب رقُّ ُد بالتَّ َسمِّ ُه املُ اُب ب َض

ّوة ب غْصٌن سعيد وُن
* * * * *

يقوُل... وال يقوُل: ....
حزمُت

ًة انتظار «رُْؤيا» اُجلبِّ حقيب
وصعدتني
«عصا» تهشُّ

ومتتطي ُلهاَت ُخطوتي «مآرَب أخرى»..
* * * * *

َتُشقُّ «الّنهر» جّالًجا يقوم
ويرتدي «دجلَة» آلهًة!!!

* * * * *
رابعة!! وأنت هناك،

يل.. هنا أراك من زاوية هذا الّل
رُّ.. اًبا َمي غي

در وعند منعطٍف في صنوبر الصَّ
توارت عن املعنى

«ِخرقًة»
ًة ُمطمئّنة!! انزلقت عليِك راضي

* * * * *
ريَق «زينب» ُتَشرنُق الطَّ

صمًتا على صمت
ًنا» وتغزل «َبردى» «ُحسي

رأُسُه األبُد!!!
* * * * *

رَخة: حيفا ورابعة في الصَّ
َمة رًة ال تأتي ُمَكتَّ بَّ استيقظي ُق

وط اكتبني مديًحا ينضُح بهزمية السَّ
اِن واْلوي يَد القضب

َرِك َشمًسا بعثري َشْع
ها «الّنهران».. يلمُّ

* * * * *
إلى يديِك يِخفُّ املاُء

ُه عليِك ي يِك.. يت يلجأ إل
مطًرا

َفِة الِعْشِق ل في اُل توغَّ
فعاد يفرُّ من صدر «اخلليج»

«حجارة»
وتوقُظ  وتضحُك  تبكي  الّشوارِع..  في  ترقُص 

سيان... النِّ
* * * * *

رابعة!!!
ْسرُِع باّجتاه َنفِسها حيفا - ُت

ياقها حترُث اشت
ياَء َظ الضِّ ْرفأ َتَلمَّ رّنُق في َم ُت

«منديًال»
يتصّفُح الوجوَه

» رآُه باحًثا عن «فاِحتٍ
رُّ...! رُّ.. رآُه َميُ رآُه َميُ

f¹dł Èb	 W³ðUJ�« ¨wÝUÒ³Ž `�U
 ¨WAOŽ uÐ√ —u½√ Æœ W ÒOMOD�KH�« W	UI Ò¦�« d¹“Ë ∫©5LO�« s�®
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يوسف  األب  حيفا،  في  للموارنة  امللك  لويس  مار  رعّية  خادم  ترأس 
يعقوب، قّداس رتبة غسل األرجل لألطفال، في كنيسة مار لويس امللك 
للموارنة في حيفا، ظهر أمس اخلميس، ملناسبة خميس األسرار لألطفال.

في  التوالي  على  الّسادسة  للّسنة  لألطفال  األرجل  غسل  رتبة  وُتقام 
الكنيسة، لهدف تعريف األطفال على هذا التقليد الدينّي وتشجيعهم 
على التقرّب إلى الله ودخول الكنيسة، كما تهدف إلى تعريفهم على 
السّيد  بها  مّر  التي  املراحل  وجميع  للقيامة،  حتضيرًا  اآلالم  أسبوع 

املسيح قبيل صلبه وقيامته من بني األموات.
حيث يأخذ األطفال دور الّتالميذ في حني يقوم الكاهن بغسل أرجلهم 
تشبيًها لغسل السّيد املسيح أرجل تالميذه بعد تناول العشاء األخير، 

قبيل تسليمه...
شارك هذا العام في غسل أرجل األطفال، إلى جانب األب يعقوب، عدد من 
األهالي واملرشدين املتواجدين في الكنيسة، حيث حضر رتبة غسل األرجل 
عدد من األطفال وذويهم اّلذين كانوا سعيدين جًدا بهذه الّتجربة املمّيزة.

©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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كرملنا  في  «كريچر»  قاعة  في  األخير،  اجلُمعة  يوم  شاهدت، 
الفرنسّي احليفاوّي، اّلتي غّصت باملئات، فيلم «املخّلص»، للُمنتج 
فعلى  قمر).  (يوسف  ساڤو  روبرت  العاملّي  الِفَلسطينّي  واملخرج 
مدار ساعتني ويزيد، مرّت كرمشة عني، أخذني املخرج واملمّثلون 
ا  ـً ّي ِفَلسطين ا  ـً ّي فّن عمًال  شاهدت  آخر..  مكان  إلى  و«املخّلص» 
ّية العاملّية وأضخمها، من حيث  ا يضاهي أكبر األعمال الفّن ـً ّي عامل
اإلخراج والّتمثيل والّتصوير واملوسيقى واملالبس والّديكور؛ ُيذهلك 
– بل ُينسيك أحياًنا – أّنك، أساًسا، أمام عمل عربّي ِفَلسطينّي 

ضخم بامتياز.
مع بداية العرض يظهر على الّشاشة الفّنان احليفاوّي الِفَلسطينّي 
القدير، يوسف أبو وردة، اّلذي يجّسد دور القّديس لوقا، فيروي لنا 
قّصة الفيلم حَسب إجنيله (إجنيل لوقا)؛ فيجعلك تتسّمر على 
ا؛ ما بني الّشّك واليقني  كرسّيك ُمغرًما ال ُمرغًما؛ مبهورًا ال ُمرهًب
يغلب  اليقني  لكّن  ّي؛  محّل ِفَلسطينّي  عربّي  عمل  أمام  أّنك 
الِفَلسطينّيني  واملمّثلني  املمّثالت  ظهور  يتوالى  عندما  الّشك، 
وتتأّكد  لتعلم  الّذهبّية،  الّشاشة  على  اآلخر  تلَو  واحًدا  والعرب، 
ا بامتياز، ولتؤّكد  ـً ّي ا ضخًما، عامل ـً ّي أّنك تشاهد فيلًما ِفَلسطين
وتثبت للجميع، بكّل فخر واعتزاز، أّن شعبنا الِفَلسطينّي ميلك 
ّية وإبداعّية وِتقنّية وفكرّية مهولة، مبستوًى راٍق وُمبدع  طاقات فّن

وممّيز، يضاهي وينافس أكبر األفالم العاملّية.
وجدت في «املخّلص» املسيح األقرب إلى قلبي ونفسي وفكري، 
رّمبا  الّسابق؛  في  جّسدته  أجنبّية  شخصّيات  عشرات  بني  من 
ومجتمعنا  وفكرنا  ولغتنا  بيئتنا  إلى  أقرب  وفينا»،  «مّنا  ألّنه 
وصورتنا، أيًضا.. وجدت املسيح شرقّي املالمح، ِفَلسطينّي الفكر، 
رمزًا للّسالم والّصدق واحملّبة والعطاء والّتضحية، من خالل قّصة 
ّي الّطابع  تناولت املعنى احلقيقّي للمعاناة. حيث لّف العمل الفّن
هي  ّية  أزل قضّية  تناقش  إبداعّية،  ّية  عرب وملسة  بفكر  الّدينّي 
األّم،  لغتنا  خالل  من  أوسعها  من  املخّلص، لتطرق األبواب  حياة 
لغة قريبة غير ُمدبَلجة، على غرار جميع األفالم العاملّية اّلتي 

ُأنتجت من قبل.
لقد استطاع ُمنتج هذا الفيلم وُمخرجه مّد اجلسور وجسر الهوّة بني 
املُسلمني واملسيحّيني وغيرهم، ضمن فيلم سينمائّي ِفَلسطينّي 
عمل  أضخم  في  «املخّلص»،  في  جمعهم  عاملّي،   – عربّي   –

في تاريخ الّسينما الِفَلسطينّية؛ ونحن من جرّاء تخّلفنا وحقدنا 
ا،  ـً ـّ ا وسياسي ـً ا وفكرّي ـً ّي ا وأخالق ـً ّي وجهلنا وتقوقعنا وتراجعنا دين
احملّبة  على  نعمل  أن  فبدل  الفيلم؛  في  جاء  ما  بخالف  نعمل 
والّطائفّي،  الّدينّي  الّتطرّف  من  والّتخّلص  اآلخر  وتقّبل  والّتآخي 
تزيدنا  جدراًنا  الواحد  الِفَلسطينّي  الّشعب  أبناء  بني  نبني 
ًة وحقًدا، ستؤّدي بنا  استقطاًبا وتطرًّفا وتخّلًفا وجهًال وغباًء وكراهَي

إلى الّتهلكة ال إلى اخلالص.
علينا جميًعا، مسيحّيني ومسلمني، َعلمانّيني ومؤمنني، مشاهدة 
فيلم «املخّلص»، لهدف الّتمّتع والفخر واالعتزاز مبا يقّدمه فّنانونا 
ومبدعونا؛ وأساًسا، لنتعّلم معنى احملّبة وتقّبل اآلخر، من منطلق 
إنسانّي ومجتمعّي، ال من منطلق دينّي فقط، بعيًدا عّما تفرضه 
دعونا  وحاقدة؛  ومتخّلفة  متطرّفة  ُطغمة  اليوم،  مجتمعنا،  على 

وفكرّية مغايرة،  لنرى األمور ونحكم عليها بنظرة ثاقبة وواعية 
عاداتنا  إلى  أقرب  برؤية  وُمنتجه؛  «املخّلص»  ُمخرج  رآها  كما 
األمريكّية  أو  األوروپّية  بالرّؤية  شبيهة  غير  وفكرنا،  ومجتمعنا 
اّلتي تناولتها األفالم الّسابقة، وال بالفكر األوروپّي أو األمريكّي 

عن مجتمعنا العربّي.
ومبا أّن املخرج روبرت ساڤو (يوسف قمر)، من مواليد مدينة القدس 
وسّكان الّناصرة، نشأ وترعرع في مجتمع يسوده عداء بني شعبني 
(يهودّي وعربّي)، وضع ُنصب عينيه أهداًفا عّدة من أجل الّتغيير 
لّب  ومن  أفضل؛  بشكل  والعيش  والّتطرّف  اجلهل  على  والقضاء 
الّنضال والّصراع والّتطرّف اّلذي عاشه، قرّر أن يكرّس حياته خللق 
من   – يأمل  روحانّي،  تغيير  أجل  من  يعمل  وأن  أفضل،  عالم 
قبل  إنساًنا  (الّشخص)  فيه  الفرد  املجتمع  يعتبر  أن   – خالله 
كّل شيء؛ حيث إّنه يصبو إلى مجتمع يعامل كّل أفراده بعدالة 
أو  إثنّية  أو  عرقّية  متييزات  دون  من  تاّمة،  ومساواة  اجتماعّية 

سياسّية أو طائفّية أو فكرّية..
وقد استطاع ساڤو – بكّل جدارة وإبداع ومتّيز – حتقيق حلم راوده 
تاريخ  في  األولى  للمرّة   – وإخراجه  بإنتاجه  عقد،  من  أزَيَد  منذ 
الّسينما العاملّية، وبعد ُمضّي أكثر من ِمائة عام على سلسلة من 
فيلم «املخّلص» بالّلغة  األفالم األجنبّية، األمريكّية واألوروپّية – 
العربّي،  الفّن  جنوم  كبار  من  ُنخبة  مبشاركة  الفصحى،  ّية  العرب
فيلم  كعرب  لدينا  ساڤو: «بات  قال  ذلك  وعن  والعاملّي.  ّي  احملّل
بلغتنا عن الّسّيد املسيح، وهذا إجناز كبير بحّد ذاته»، مؤّكًدا أّن 

املمّثلني والفّنانني ساهموا في جناح هذا الفيلم الّضخم.
ا،  وأشار ساڤو أّنه ّمت تصوير مشاهد الفيلم على مدار شهر تقريًب
في كّل من األردن وبلغاريا. وقال: «اخترت بلغاريا ألّنني استطعت 
بناء الّديكور املناسب في األستوديوهات العمالقة اّلتي ّمت فيها 
و«چالدييتر»  «كونان»  مثل:  العاملّية،  األفالم  أضخم  تصوير 
وغيرهما. لم أصوّر في ِفَلسطني ألّن مالمح القدس والّناصرة وبيت 
حلم لم تُعد على ما كانت عليه زمن املسيح.. وفي بلغاريا قمت 
باسترجاع القدس كما كانت عليه قدًميا بأسوارها وحاراتها، كما 
أّن الّتصوير في ِفَلسطني كان شبه مستحيل لسبب منع االحتالل 

دخول بعض الفّنانني، وخصوًصا العرب منهم، للّتصوير فيها».
الفّن  ميزج  اّلذي  الّضخم  ّي  الفّن املشروع  لهذا  الّتحضير  ّمت  وقد 
والرّوحانّية في األراضي املقّدسة، على مدار أزَيَد من أربع سنوات، 

في فيلم يرى املسيح برؤية مغايرة عن الرؤية األوروپّية!

شارك في فيلم «املخّلص» ُقرابة ِمائة ممّثلة وممّثل؛ من بينهم: بطل 
دور  جّسد  شريدي جبارين (أم الفحم) اّلذي  الفيلم الفّنان املُبدع 
املسيح؛ الفّنانة املتأّلقة حنان حلو (حيفا) اّلتي جّسدت دور مرمي 
العذراء؛ الفّنان عدنان طرابشة (املغار) اّلذي جّسد دور الّتلميذ/

دور  جّسد  اّلذي  (ترشيحا)  برهوم  أشرف  الفّنان  بطرس؛  القّديس 
اّلذي  (البعنة)  بكري  محّمد  القدير  الفّنان  اإلسخريوطّي؛  يهوذا 
يوسف  القدير  الفّنان  والّشيطان؛  البنطّي  هيرودس  دورَي  جّسد 
الفّنان  لوقا؛  القّديس  (الرّاوي)  دور  سّجد  اّلذي  (حيفا)  وردة  أبو 
أمين نّحاس (حيفا) اّلذي جّسد دور يوحّنا املعمدان؛ الفّنان ميالد 
إضافًة إلى مشاركته في الّتمثيل –  مطر (حيفا) اّلذي قام – 
في  املختلفة  لألدوار  املناسب  املمّثلني  طاقم  واختيار  بتشكيل 
إلى  إضافًة   – اهتّم  اّلذي  (حيفا)  مصري  أسامة  الفّنان  الفيلم؛ 
الفّنان  للفيلم؛  ا  ـً إعالمّي بالّترويج   – الّتمثيل  في  مشاركته 
جميل  الفّنان  (حيفا)؛  زايد  كمال  الفّنان  (حيفا)؛  عّبود  إلياس 
خوري (حيفا)؛ الفّنان إيهاب حمام (حيفا)؛ الفّنانة نسرين فاعور 
نويصر  لطف  الفّنان  أندراوس (ترشيحا)؛  هنري  الفّنان  (كابول)؛ 
(الّناصرة)؛ الفّنان راضي شحادة (املغار)؛ الفّنانة نسرين سطيلي 
عبد  ميساء  الفّنانة  (شفاعمرو)؛  صبح  محمود  الفّنان  (عكا)؛ 
إلى  إضافًة  (الرّامة).  سالمة  إيهاب  الفّنان  (الّناصرة)؛  الهادي 
فّنانة  عشرين  من  أكثر  جانب  إلى  الفّنانني،  من  أخرى  مجموعة 
ا، أمثال: زهير الّنوباني، عبير عيسى، نادرة عمران،  ـً ّي وفّناًنا أردن
بدر  الكوني،  نبيل  القواسمة،  الكرمي  عبد  املشيني،  غّسان 
اني، نارميان عبد الكرمي؛ وغيرهم من املمّثالت واملمّثلني العرب  قّب
العراق،  مصر،  سورية،  لبنان،  األردن،  ِفَلسطني،  من:  واألجانب، 
ّيـني  بلغاريا، وفرنسا. كما شارك في الفيلم مئات الّتقنّيني والفّن
واِملْهنّيني، من ِفَلسطني واألردن وبلغاريا والعالم العربّي، إضافًة إلى 
 – Comparsa :ّية عشرات املمّثلني «الكومپارس» (باإليطال
ّي، ال تظهر  ا في عمل فّن ـً ممّثل «زائد»/إضافّي، يلعب دورًا ثانوّي
ا ما يساهم في خلق ُمناخ طبيعّي  ّية ملحوظة، لكّنه غالًب له أهّم

للمشاهد عند احلاجة).
ُيذكر أّن فيلم «املخّلص» شارك في ِمهرجان الّسينما لدول شرق 
وحصد  صوفيا (بلغاريا)،  في  إفريقيا «املنار»،  وِشمال  املتوّسط 
استحسان  والقى  املشّجعة  ّية  اإليجاب الفعل  ردود  من  الكثير 
ا، في عدد كبير من  جميع َمن حضره. هذا وسيشارك الفيلم، قريًب
ّية، بعد أن كان قد أقيم له افتتاح  ّية الّدول اِملهرجانات الّسينمائ
الفّنانني  معظم  مبشاركة  عّمان،  األردنّية  العاصمة  في  َمهيب 
وهو  مكّثف؛  إعالمّي  وبحضور  الفيلم،  في  املشاركني  والفّنّيني 

مستمرّ، طبًعا، في جوالته في قرى البالد ومدنها.
ستتّم ترجمة الفيلم إلى أكثر من 25 لغة، وسُيعرض في مختلف 

ّية وعلى كبرى الّشاشات الّذهبّية العاملّية. احملافل الّدول
ّية عاملّية  ّية محّل لقد أبدع الفّنانون والفّنانات، ونقلوا لنا صورة فّن
ا لفريق عمل ُمذهل، كامل متكامل،  ّية عالية جًدّ ُمشرّفة، بِحرْف
شمل اإلخراج والّتمثيل والّتصوير واملوسيقى واملالبس والّديكور، 
ّي  الفّن العمل  هذا  جناح  في  ساهمت  اّلتي  العناصر  من  وغيرها 

الّضخم، اّلذي يشرّف مجتمعنا الِفَلسطينّي، وينهض به.
أنصح كّل واحد مّنا مشاهدة «املخّلص»، ال من منطلق دينّي أو 
َعَقِدّي (عقائدّي) فقط، بل ملعرفة اآلخر، أيًضا، وتقّبله.. وقد آن 
األوان أن ينظر كّل واحد مّنا إلى نفسه ويعمل على التخّلص من 
تخّلفه وجهله وتطرّفه وحقده وضغينته.. فيكفينا قيوًدا سياسّية 

وفكرّية ودينّية، فعًال..!
ّي ممّيز جدير باملشاهدة، سيترك – بدون  فيلم «املخّلص» عمل فّن
أدنى شّك – بصمة ِفَلسطينّية دامغة في فلك الّسينما العاملّية..

شاّپو ساڤو..
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احليفاوّيني،  املسيحّيني  ألوف  احتفل   ≠  åUHO	ò  q
«d*

من  األخير  األحد  وهو  الشعانني،  بأحد  األخير  األحد  يوم 
السّيد  دخول  ذكرى  اآلالم،  أسبوع  من  األّول  واليوم  الّصوم، 
أتان. ابن  جحش  ظهر  على  القدس،  أورشليم  إلى  املسيح 

وشعانني، كلمة عبرانّية من هوشعنا (أوَصّنا) وتعني: يا رّب 
خّلص.. ويأتي «أحد الّشعانني» قبل الفصح بأسبوع، وهو 
األحد األخير من الصوم، واليوم األّول من أسبوع اآلالم.. ذكرى 
دخول السيد املسيح االحتفالّي املتواضع إلى أورشليم القدس، 
استقبال،  أحسن  واستقباله  أتان،  ابن  جحش  ظهر  على 
فارشني له األرض بالثياب وأغصان الزيتون وَسَعف النخيل.
وفي ختام القداديس اإللهّية، ترأس ظهيرة يوم األحد املسيرة 
احلاج  موسى  املطران  املناسبة،  بهذه  ّية،  االحتفال الكشفّية 
(مطران املوارنة في األراضي املقّدسة) واملدّبر الرّسولي لرعّية 
الروم الكاثوليك، مبشاركة األب  يوسف يعقوب (رعّية مار 
لويس املارونّية)، األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى (رعّية 
الروم الكاثوليك)، اإليكونوموس دميتريوس سمرا (رعّية الروم 
األرثوذكس)، األب عبدو عبدو (رعّية مار يوسف الالتينّية)، 
من  احليفاوّيني  املواطنني  ألوف  يتبعهم  الكهنة،   من  وعدد 

كاّفة الرّعايا املسيحّية.
من  غفير  حضور  وسط  حيفا،  شوارع  املسيرة  طافت  وقد 
احملتفلني، حاملني سعف الّنخيل وأغصان الزّيتون والّشموع، 
ورفعت  الّطبول  قرعت  اّلتي  الكشفّية  الفرق  كاّفة  مبشاركة 
قد  املسيرة  وكانت  بالعيد.  محتفلًة  الكشفّية  األعالم 
في  األرثوذكسّية  املعمدان  يوحّنا  كنيسة  من  بدايًة  انطلقت 
شارع الفرس «هپارسيم»، باّجتاه شارع أللنبي، وجاّدة اجلبل 
«هتسيونوت»، وزاوية مار يوحّنا، «همچينيم»، «عني دور»، 

ومن ثّم عادت أدراجها إلى شارع «هپارسيم».
«حيفانت»:  موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il
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الفائت،  األسبوع  نهاية  افتتح،   ≠ åUHO	ò q
«d*

Peace-» في «بيت الكرمة» معرض صور بُعنوان
وإسرائيلّيني،  ِفَلسطينّيني  فّنانني  جمع   ،«Hub

العربّي،  العالم  أنحاء  مختلف  من  آخرين  وفّنانني 
على انغام معزوفات الّشاب املتمّيز أسيل محاميد. 
هذا وحتّدث إيال شير (منّظم املبادرة العاملّية)، قائًال 
برئاسة  مباحثات  املقبل  أّيار  شهر  في  ستقام  إّنه 

جبريل رّجوب (الرّئيس الّسابق جلهاز األمن الوقائّي 
الِفَلسطينّي)، ووفد إسرائيلّي برئاسة احملامي چلعاد 
شير (رئيس طاقم املفاوضات الّسياسّية في مؤمتر 
روبرت  الپرِفسور  برئاسة  وطاقم  ديڤيد»،  «كامپ 
جامعة  في  الّصراعات  حّل  مرَكز  (رئيس  منوكني 
«بيت  في  املعرِض  هذا  مبادرة  وتعتبر  «هارڤرد»)، 

الكرمة» هي خطوة أولى في هذا الّسياق. 

وقال املوسيقّي محاميد: قّدمت مقطوعات كالسيكّية 
ضمن  دعوتي  متّت  أن  بعد  مختلفة،  عاملّية  ملوسيقى 
خالل  موسيقّي  عرض  لتقدمي  املعرِض،  على  القائمني 

افتتاح هذا املعرِض الهاّم.
وعّقبت يعاال حزوت (مديرة وأمينة معرض الفنون في 
مؤّسسة «بيت الكرمة») بالقول: اليوم، وفي ظّل األمل 
األخير حلل الّصراع بطرق سلمّية، ّمت مجّدًدا استدعاء 
الفّنانني لرفع أصواتهم لدعم الّسالم العادل بني إسرائيل 
«اإلنترنت»  عبر  مبادرات  أُطلقت  لقد  وِفَلسطني. 

ومن  وإسرائيلّيني  ِفَلسطينّيني،  فّنانني  الستدعاء 
العادلة  للمبادئ  املؤّيدين  العالم  أنحاء  مختلف 
والِفَلسطينّيني،  االسرائيلّيني  بني  سالم  لتحقيق 
قطر،  البحرين،  من  أشخاص  مشاركة  من  وُذهلنا 
ّية واألوروپّية، وّمت طبع  إيران، وغيرها من الّدول العرب
هذه الرسومات ونشرها في املعرِض، اّلذي سيستمّر 

ملّدة شهر في مؤّسسة «بيت الكرمة».
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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في  األسبوع،  هذا  من  الّثالثاء  مساء  أقيمت، 
أمسّية  حيفا،  في  اإلجنيلّي  يوحّنا  مار  كنيسة 
صالة وترانيم، دعا إليها كاّفة رعاة الكنائس في 
حيفا، حيث شارك كّل من  القس الكنن شحادة 
شحادة، والقس عماد دعيبس (رعّية مار يوحّنا 
(رعّية  سمرا  دميتريوس  اإليكونوموس  املعمدان)، 
أبو  أغابيوس  األرشمندريت  األرثوذكس)،  الروم 
ديرار  األب  الكاثوليك)،  الرّوم  (رعّية  سعدى 
عبدو  عبدو  األب  األرمن)؛  (رعّية  هوڤاكيميان 
سوسان  سليم  األب  لّالتي)،  يوسف  مار  (رعّية 
واألب يوسف يعقوب (رعّية مار لويس املارونّية).

وقد حضر األمسّية املئات من جميع الرعايا في 
واإلصغاء  الله  كلمة  إلى  لالستماع  حيفا  مدينة 
إلى اجلوقات الكنسّية العديدة التي شاركت في 
هذه األمسّية، منها جوقة القّديس يوحّنا املعمدان 

U ¹U ŽÒd « b ÒŠu ð rO ½«d ðË …ö� W ÒO √

جوقة  باسيال؛  طوني  املرّمن  بإدارة  األرثوذكسّية 
رعّية مار لويس املارونّية؛ جوقة رعّية مار إلياس 
رعّية  جوقة  «فوكوالري»؛  جماعة  الكاثوليكّية؛ 
جماعة  «سالم»؛  جماعة  اإلجنيلّي؛  يوحّنا  مار 

«يسوع حّي».
وقد صدحت أصوات املرّمنني في األمسّية بترنيمة 
خَشبة)،  على  ُعّلق  (اليوم  العظيمة  اجلمعة 
من  مويس  وكميل  باسيال  طوني  املرّمنني  بصوت 
هذا  األرثوذكسّية.  املعمدان  يوحّنا  القّديس  جوقة 
من  آيات  قراءة  في  املشاركون  الكهنة  وتناوب 
اإلجنيل املقّدس. وفي اخلتام أقيمت صالة ختامّية 
ملناسبة أسبوع اآلالم، وإن دّلت هذه األمسّية على 
بني  املسيحّية  الوَحدة  على  تدّل  فإّنها  شيء 
الرّعايا، واّلتي ميكن حتقيقها على ارض الواقع، 

إذ أّن آالمنا واحدة ومسيحنا واحد أيًضا.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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الّتربية  وزارة  شعار  «الكرمل»  مدرسة  تبّنت   ≠  åUHO	ò  q
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للّسنة  لها  كشعار  وتبّنته  كبير  بحماس  أنا»،  هو  «اآلخر  والّتعليم، 
مبشروع  شاركت  قد  املدرسة  وكانت   ،2014-2013 ّية  احلال الدراسّية 
طّالبها  حّث  لهدف  املدرسة  فيه  شاركت  اّلذي  العاملّي»  الّسالم  «عيش 

على عيش هذا الشعار.
ـ«اآلخر هو أنا»،  ومن بني الوسائل الّتربوّية اّلتي استخدمتها املدرسة ل
هي مكّعب احملّبة والّسالم، اّلذي يحمل سّت عبارات مختلفة لكيفّية 
عيش احملّبة املتبادلة، ولبناء عالقات سليمة مع اآلخر، وهذه العبارات: 
أحّب  «أنا  أوًّال»؛  أحّب  «أنا  بعضنا»؛  نحّب  «نحن  اآلخر»؛  أحّب  «أنا 

اجلميع»؛ «كالنا يسامح اآلخر»؛ و«أنا أنصت لآلخر».
كان  إن  والّسالم،  احملّبة  مكّعب  حول  كثيرة  خبرات  الّطّالب  عاش  وقد 
املدرسة  طّالب  عاش  حيث  اجلماعّي،  على  أو  الفردّي  الّصعيد  على 
عبارة «أنا أحّب اآلخر»، واّلتي تعني أن نفعل لآلخر ما نرغب في فعله 

ألنفسنا؛ وأّال نفعل لآلخر ما ال نرغب أن فعله ألنفسنا.  
إّنها «القاعدة الّذهبّية»، اّلتي عّبر عنها غاندي بطريقة واضحة عندما 
أّكد: «أنا وأنت لسنا إّال واحد: ال أستطيع أن اُؤذيك من دون أن أجرح 
نفسي». واإلجنيل يعلن عنها بهذه الطريقة: {وكما تريدون أن يفعل الّناُس 
بكم افعلوا أنتم أيًضا بهم هكذا} (إجنيل لوقا 6، 31). أّما في اإلسالم 
فهي معروفة: {ال يكمل إميان املرء حّتى يحب ألخيه ما يحّبه لنفسه}. 
اآلخر»؛  أحّب  «أنا  عبارة  عيش  جتسيد  في  طّالبها  املدرسة  لتساعد 
حّثت اجلميع التعرّف على األعياد املختلفة اّلتي يحتفل فيها الطّالب 
وعيد  املسيحّيني،  لدى  والفصح  امليالد  كعيد  واملسلمني،  املسيحيّني 
الفطر واألضحى لدى املسلمني، وقاموا بأعمال عّبروا عن محبتهم لآلخر. 
وفي األسبوع األخير قام طّالب صفوف اخلامس في املدرسة بزيارة املستشفى 
اإليطالي، حيث قاموا مبعايدة املرضى بعيد الفصح املجيد متمّنني لهم 
ّية حتضير هدّية رمزّية ملناسبة العيد،  الّشفاء العاجل. سبق الزّيارة فعال
عبارة عن «سّلة بيض» لتكون مناسبة إلدخال الفرحة في قلوب املرضى. 
ّية في زرع روح احملّبة والعطاء والّتعاطف جتاه  وقد ساهمت هذه الفّعال

املرضى، والّشعور بألم اآلخر.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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كل عام وأنتم بألف خير
من طاقم الجاردن

’U� q
«d*

َيّ وال متنعوهم ألَنّ ملثل هؤالء ملكوت  حتت آية {دعوا األطفال يأتون إل
الّله} (مرقس 10:14)، ولهدف الّتنمية الرّوحّية والّدينّية للّطّالب في 
أسبوع اآلالم والزّمن املقّدس، زمن الّتوبة والّصالة واملصاحلة والّتقرّب من 
الكتاب  معرض  افتتاح   (9/4/2014) األخير  األربعاء  يوم  ّمت  الّله، 
في  ّية»  االبتدائ الّناصرة  «راهبات  مدرسة  في  مرقس  إجنيل  املقّدس 
اته يوم االثنني من هذا األسبوع. وقد أشرفت  ّي حيفا، واّلذي اختتم فّعال
وإليانا  صّفوري  مارغو  الّدينّية:  الّتربية  معّلمتا  املعرِض  هذه  ونّظمت 

الّشيخ، والرّاهبة كريستيال، ومعّلمة الفنون إليان مارون.
حيث  األهالي،  من  العديد  حضره  كامًال،  أسبوًعا  املعرِض  استمّر  وقد 
تضّمن مجّسمات عديدة جميلة ورسومات وأيقونات استوحاها الّطالب 
لتجّسد قصًصا من إجنيل القّديس مرقس، عملوا عليها مبشاركة أولياء 
أمورهم، بعد أن ّمت العمل معهم أيًضا في الّصفوف من قبل  معّلمتي 

الّتربية الّدينّية، خالل فصل كامل.
بالفّعالّيات  حافل  خاص  بيوم  األخير  االثنني  يوم  األسبوع  هذا  اختتم 
الباهر،  بالّنجاح  تكّللت  اّلتي  واملمّيزة،  املتنوّعة  الّدينّية  والّنّشاطات 
معّلمتي  قبل  من  عليها  والعمل  لها  والبرمجة  الّتخطيط  ّمت  حيث 
لورنس  رأسهم  وعلى  َفرحي»  جماعة «يسوع  مبساعدة  الدينية  الّتربية 

خوري وبّسام حّداد.
الروحي  (الرئيس  سعدى  أبو  أغابيوس  األرشمندريت  دعوة  متّت  كما 
كثب  عن  ويضطلع  املشروع  هذا  ليبارك  حيفا)  في  الكاثوليك  لرعّية 

على نتاج أعمال الّطالب، ومن ثّم يشارك الّطالب دورة الّشعانني.
ية هيفاء ّجنار، بكلمة شكر  وبهذه املناسبة توّجهت مديرة املدرسة، املرّب
لكّل َمن ساهم وساعد على إجناح هذا املشروع، وخاّصة معّلمتي الّتربية 
الّدينية: إليانا الّشيخ ومارغو صّفوري، ومعّلمة الفنون املُبدعة إليان 
تنظيم  على  أشرفت  اّلتي  الهيجاء  أبو  ابتسام  املديرة  ونائب  مارون، 
وترتيب البرناَمج، واملعّلمة نهى خوري اّلتي أشرفت على اخلط والكتابة، 

والرّاهبة كريستيال، وجماعة «سالم»، وجماعة «يسوع فرحي».
وقد انتهزت ّجنار هذه الفرصة لترسل تهانيها للراهبات، وعلى رأسهّن 
األخت جوانا ولطّالب مدرسة «راهبات الّناصرة» وذويهم، وملعّلمات املدرسة 
وجميع الّطاقم الّتدريسّي واإلدارّي في املدرسة، ولكاّفة احملتفلني مبناسبة 
عيد الفصح املجيد وقيامة املسيح.. راجيًة منه أن يفتح قلوب الّناس للنور 
وينّقيها من كّل الّشوائب، لهدف العمل على العطاء وبّث روح اخلير واحملّبة 
في مجتمعنا، «لنكون رسًال حقيقّيني وُندعى أبناء الّله» - كما قالت.

جبران  قال  بالقول: «فكما  لصحيفة «حيفا»  حديثها  ّجنار  واختتمت 
تصلبكم..  أيًضا  فهي  تكّللكم،  احملبة  أّن  كما  «ألّنه  جبران،  خليل 
وكما تعمل على منوّكم، هكذا تعّلمكم وتستأصل الفاسد منكم». على 
أمل أن يدخل في هذه القيامة نور املسيح قلب وعقل كّل إنسان وطفل 
فينا، كي نتغّير إلى األفضل، كي نغّير بذلك ثقافة العالم، ونعمل 
بفائدة  ليعود  بيننا  والّتسامح  املسيح  محّبة  وننشر  واخلير  الّصاحلات 

علينا وعلى مجتمعنا».
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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حيفا  في  األسقفّية  إلياس  مار  مدرسة  اختتمت   ≠ åUHO	ò q
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يع، بحفل تنكرّي ممّيز،  الفصل الدراسّي الّثاني، واستقبلت فصل الرّب
إلى  الّطّالب  توافد  اليوم  بداية  ومع  املدرسة.  طّالب  جميع  فيه  شارك 
افتتح  وبديعة.  مزركشة  جميلة،  ومالبس  بأقنعة  متنّكرين  املدرسة 
ومرّبيات  مرّبي  مع  شهّية  فطور  بوجبة  التنّكرّي  احتفالهم  الّطالب 
الّصفوف، ومن ثّم انتقلوا إلى االحتفال خالل الرّقص والّدبكة على أنغام 
ومنوعاته  بأنغامه  أحتف اجلميع  الذي   ،«Twins موسيقى «دي.جي. 
ّية، كانت أبرزها  ّية. كما تخّلل احلفل عرًضا لبعض املواهب الّطالب الطرب
قصيدة ألقاها الّطالب أمير زريق بالّلهجة البدوّية، وقد أهداها جلميع 
األّمهات. وكان مسك اخلتام دبكة ِفَلسطينّية، شارك فيها معظم طّالب 

املدرسة ومعّلميها.
اخُتٍتم،  وشّيقة،  غنّية  مكّثفة،  لقاءات  وضمن  عينه،  األسبوع  وضمن 
مؤّخرًا، مشروع: «البيولوجيا البحرّية - ביולוגיה ימית»، الفريد من 
نوعه مببادرة ورعاية وإشراف جامعة حيفا، ويهدف هذا املشروع إلى حّث 
بالّنذر  ولو  الواسع،  البحار  عالم  على  والتعرّف  البحث  على  الّطّالب 
اليسير من أحياء ونباتات بحرّية، وغيرها. وخالل الّلقاءات قام الّطّالب 
من  طّالب  برفقة  بشواطئها  والّتجوال  باملدينة  البحرّي  املُتحف  بزيارة 
اجلامعة، يحضرون للقب الّثاني باملوضوع. يذكر أّن مدرسة مار إلياس 
ّية احليفاوّية الوحيدة املشاركة ضمن مشروع  األسقفّية هي املدرسة العرب

ة». «البيولوجيا البحرّيّ
وعلى صعيد الّلغة اإلنچليزّية، حصد الّطالب عمر يونس (الّتاسع أ)، 
أشرفت  واّلتي  القطرّية،  اإلنچليزّية  الّلغة  مسابقة  في  الرابعة  املرتبة 
عليها جمعّية «إبداع» لتطوير الّثقافة والّتعليم - أم الفحم، وقد تسلم 
درًعا تقديرّية في حفل جمع كاّفة الفائزين من املدارس املختلفة، رافقته 

فيه معّلمة الّلغة اإلنچليزّية، حنني خوري.
قام  االستكمال،  دورات  وضمن  التدريسّية،  الهيئة  صعيد  على  أّما 
املعلمون برفقة مدير املدرسة، األستاذ سمعان أبو سّني، بجوله تعليمّية 
في «معچان ميخائيل»، تعرّفوا خاللها على الكائنات احلّية والنباتات 
املعارف؛  وزارة  قبل  من  اختصاصّي  مرشد  مبرافقة  اِملنطقة،  متّيز  اّلتي 

ّية تعنى بجودة البيئة. ويأتي هذا اللقاء ضمن عّدة لقاءات استكمال
صفوف  طّالب  قام  املدرسة،  لطّالب  الّثاني  الفوج  تخرّج  اقتراب  ومع 
الّثاني عشر (أ) (إدارة أعمال)، والّثاني عشر (ب) (بيئة/بيولوجيا/

احتفاًء  الكرمل،  جبال  إلى  تكّتل  برحلة  املعّلمني  برفقة  فيزياء)، 
ـ«بچروت». ال المتحانات  الّتحضير  وبةء  الدراسّية  الّسنة  بنهاية 

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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ّية للفّنانة احليفاوّية سيدر زيتون، في  من املتوّقع أن ُتقام أمسّية غنائ
قاعة «كريچر»، يوم الّسبت القادم مبناسبة األعياد.

املوسيقّي  اإلشراف  إّن  احلفل  هذا  بتنظيم  اخلاّصة  الّلجنة  أعضاء  وقال 
فنّية          فقرات  األمسية  وستتخّلل  زيتون،  رامي  للفّنان  سيكون 
ّية اّلتي ستقّدمها الفّنانة مع زوجها  متنوّعة، إلى جانب الوصالت الغنائ

رامي زيتون.   
وقال املهندس إدوار مطر (رئيس الهيئة اإلدارّية للبيت املسيحّي)، إّن 
«البيت املسيحّي» وضع نصب عينيه عّدة مشاريع ثقافّية وتطويرّية 

لتنظيم  الّتحضيرات  وجتري  املقبلني،  والّصيف  الرّبيع  فترَتي  خالل 
ّية بغاية األهمّية للّشبيبة، وذلك بالّتعاون مع قسم الّشبيبة في          فّعال

بلدّية حيفا.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il

يجري العمل على حتقيقها خالل العام احلالّي، وكّل هذا منوط باحلصول 
على امليزانّيات التي وُعدنا بها من عّدة جهات. 

ومن جهته قال الدكتور رميون جبران (السكرتير العام للبيت املسيحّي) 
إّن الهيئة اإلدارّية تنظر في هذه الّنشاطات اّلتي من شأنها توثيق العالقة 
بني البيت واجلمهور في هذه املدينة، ومنها إقامة هذا احلفل الفّني الّساهر. 
كما قّدم «البيت املسيحّي» في مطلع هذا العام، عدًدا من املنح الدراسّية 

لطّالب جامعة حيفا املتفوّقني. 
أّما األستاذ مارون خريش (رئيس الّلجنة الّثقافّية في البيت املسيحّي) 
ستنّظمها  ثقافّية  نشاطات  سلسلة  ضمن  تأتي  األمسّية  هذه  إّن  فقال 
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يهّنيء جميع المحتفلين 
بعيد الفصح المجيد

كل عام وأنتم بخير


ò q	åUHO ≠ وصلت ُمتحف العلوم في حيفا («مداعِتك»)، نحو «d*

والبحر،  الّسفن  معرض  إطار  ضمن  ا،  ـً ّي تفاُعل ومجّسًما  معروضة   30
Ships and the Sea، ضمن معرِض ُدولّي تفاُعلّي يكشف لزائريه 
بأسلوب  والّثقافّية،  العلمّية  اإلنسانّية،  املختلقة:  جوانبه  من  البحر 

جديد، شائق وُمفاجئ. 
القى املعرض إعجاب ألوف الزّائرين في متاحف ومراكز بحرّية علمّية 
اليونان،  الپرتغال،  هولندا،  الّنرويج،  منهم:  البالد،  من  العديد  في 

املكسيك، وأستراليا.   
هدف املعرِض إلى تعريف الزّائرين عن: «كيف ينهض البحر للحياة»، 
وإعطائهم فرصة خلوض الّتجربة والّشعور بأنفسهم حول أسلوب احلياة في 
محيط البحر واملوانئ، بوساطة مناذج تفاعلّية، ممتعة وتعليمّية، من بينها: 
املوجودة  (صغيرة)  حقيقّية  زوارق  توجيه  جتربة  خلوض  منوذج  يناء:  امل
في امليناء داخل منوذج ضخم مليناء حيفا عن طريق الّسيطرة عن بعد. 
اإلنسان في البحر:  منوذج تفعيلّي خلوض جتربة إنقاذ إنسان سقط 
في البحر، وعلى الزّائر توجيه الّسفينة إلنقاذه من الغرق. ُدوار البحر: 
منوذج لسفينة حقيقّية مربوطة برّفاصات، وعند الصعود عليها تشعر 
منوذج  سفينة:  ُحطام  بقايا  مع  الغوص  البحر.  وسط  في  وكأّنك 
أصوات  إلى  االستماع  حني  في  عائم  سطح  على  االستلقاء  يتطّلب 
منوذج   السفينة:  حتميل  الغوص.  جتربة  وخوض  البحر  أعماق  من 
تفعيلي الذي يعلم كيفّية حتميل احلاويات على منت سفينة من دون 

أن تغرق أو تنقلب. 
ّية  وضمن إطار «املغامرة البحرّية» ُتسنح للزّائرين فرصة مشاهدة فعال
ميناء حيفا، من دون توّقف على شاشة ضخمة.. البحر ُيثير الفضول لدى 
اإلنسان ألبعد احلدود، ورغبة عميقة في البحث والفهم واالستكشاف.  
ومبا أّن الهدف املُتحف األساس هو احلّث على االهتمام في العلوم والبحث 
وتقريبه لألطفال، واألوالد واجلمهور بشكل عام، اختار «مداعِتك» البحر 

ا لهذا العام. ـً موضوًعا مرَكزّي
وفي حديث مع عبير بخيت (مديرة الّتسويق والعالقات العاّمة للمجتمع 
العربّي في «مداعِتك»)، قالت: إّن املعرِض مهّيأ متاًما الستقبال اجلمهور 
ّية، باإلضافة إلى  العربّي، جميع الّنماذج واملعروضات ُمترجمة لّلغة العرب

ّية.  وجود إرشادات صوتّية بالّلغة العرب
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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ò q	åUHO ≠ احتفل أطفال وأهالي حضانة «املالئكة»، يوم اجلُمعة «d*

ّية مبناسبة أحد  األخير، باختتام الفصل الدراسّي، ضمن مسيرة احتفال
الّشعانني، مبشاركة سرّية كّشافة البراعم اخلضراء املارونّية.
كما شارك احلضور بهذه املناسبة بتراتيل العيد اخلاّصة.

ية ليندا عّبود، قالت إّنها سعيدة  وفي حديث مع مديرة احلضانة، املرّب
للحضور  ومتّنت  االحتفال،  بهذا  ألطفالهم  املمّيزة  األهل  مبشاركة  جًدا 
أعياًدا سعيدة وقيامة مجيدة.                    (تصوير: جورج كرّام)

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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متناسقة  متناغمة  فجاءت  والّترانيم  األغاني  لسائر  بالّنسبة  أّما 
فرقة  اّتخذ  تشارلي  الفّنان  ألّن  ذلك  من  غرو  فال  األداء،  وحسنة 
موسيقّية بقيادة الفّنان َمهران مرعب، وهذا حرص كّل احلرص على 
عازف  وهو  مهران،  واهتّم  واملوسيقى.  لألحلان  عزف  أفضل  تقدمي 
القانون، بسائر اآلالت املوسيقّية اّلتي جاء عزفها بتوزيع رائع، ودأب 
على إبراز الّتفاعل بني املوسيقى واألداء الّصوتي واجلمهور اّلذي أحّب 

هذه األمسّية، بكّل ما جاء فيها من الّترانيم واألغاني. 
ّية  وعلمنا أّن مغنّية األوپرا الفّنانة القديرة إيناس مصاحلة، وهي أخصائ
يتحّلى  لكي  طويلة  لفترة  تشارلي  رافقت  قد  األصوات،  بتطوير 
على  تشارلي  شّجعت  كما  والغناء.  للّترنيم  صحيح  وأداء  بصوت 
إقامة هذه األمسّية، فجلست في الّصف األمامي قبالته، وقالت عند 
تكرميها على املسرح، إّنها كانت تغّني مع الفّنان، تتنّفس معه وتشعر 
بأحاسيسه كّلها، ولذا صّفقت له، ودعت اجلمهور إلى الّتصفيق احلاد.

مما قيل عن املوسيقار محّمد عبد الوهاب أّنه كان يدخل الكنيسة 
بني احلني واآلخر ليستمع إلى األحلان البيزنطّية، وملّا شعر بنفسه أّنه 
قادر على أدائها، اعتبر أّن املغّني الّناجح هو املتفّهم والعارف بأصول 
األحلان البيزنطّية، ملا فيها من تشابه في املقامات، واعتماد على 

سّلمها املوسيقّي.
وهذا ما حاول تشارلي أن يجمعه في خامة صوته وأدائه، بني الهواية 
ّي واألداء الكَنسّي. ألّن  واالحتراف، بني الّترنيم والغناء، بني األداء الفّن
ومجال  الّترنيم  مجال  بني  عليهم  األمر  يختلط  املغّنني  من  كثيرًا 
املرّمنني  كبار  إلى  استمعنا  وإذا  يغّنون.  فكأّنهم  صّلوا  وإذا  الغناء، 

ّي، مًعا. جندهم يتقنون أداءهم في املجالني: الكنسّي والفّن
املوسيقّية  للفرقة  طويًال،  اجلمهور  صّفق  األمسّية،  هذه  ختام  وفي 
بقيادة الفّنان مهران مرعب، للمدرّبة إيناس مصاحلة وللمهندس الفّنان 
تشارلي خوري، اّلذي وعد اجلمهور بتقدمي عرض آخر لهذه األمسّية.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il 
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األرض  اسم «أغاني  يطلق  أّن  خوري  تشارلي  الفّنان  املهندس  اختار 
والّسماء» على األمسّية التي أقامها في «بيت الكرمة»، في نهاية 
األسبوع املاضي. وفعًال أدرج تشارلي في الريپتروار الّترانيم والّصلوات 
ترنيمة  وقدم  األمسّية.  هذه  في  والطربية  منها  الّدينية  واألغاني 
«رفعت عيني إلى الّسماء»، وهي من املزامير، ثّم قّدم ترنيمة «إّن 
املالك»، وهي ترنيمة فصحّية، وترنيمة بيزنطّية باليونانّية، وأغنّية 
أّم  أغاني  من  مجموعة  جانب  إلى  الّصافي،  لوديع  اسمع»  «ألّلهم 
كلثوم «ليه تالوعني، برضاك، يا مسّهرني، الورد جميل»، كما قّدم 
أغنّية «خايف أقول» لعبد الوهاب وأغنّية «الموني الّلي غاروا مّني» 

للطفي بشناق، وأغنّية «غريب الّدار» لعبدو سروجي.
ولكّنها  ّية،  الغنائ تشارلي  أعمال  باكورة  كان  العرض  هذا  أّن  يبدو 
في  املرّمنني  من  بأّنه  عرف  فقد  الكنسي،  بالّترنيم  األولى  ليست 
الكنيسة ألّنه يتمّتع بصوت عذب ورّنان. وفي هذا املجال، أقول من 
الّناحية الفونولوجّية، إّن تشارلي عمل على تطوير صوته والعناية 
من  والّتمارين  الّتدريبات  يتلّقى  كان  أّنه  ونعلم  جميلة،  بصورة  به 

ّية الّتدريب الّصوتي، الفّنانة إيناس مصاحلة.  أخصائ
الحظت أّنه يعتني بعملّية النُّطق عنايًة كاملة، في احلروف ومخارجها، 
ملكة  ُيظهر  أن  واستطاع  للكلمات.  والّصحيح  الّسليم  الّلفظ  في 
بدّقة.  البيزنطّية  الكنسّية  الّترانيم  أداء  من  متّكن  بحيث  بصوته، 
بصعوبة  املعروفة  اليونانّية،  بالّلغة  «الشاروبيم»  ترنيمة  وخاّصًة 
أدائها مع اجلوقة، فما بال ترنيمها على انفراد؟! وألداء هذه الّترنيمة 
يتوّجب على املرّمن أن يتحّلى بصوت تتطابق فيه املوازين املوسيقّية 
والقدرات على التمّلك بأنفاسه وطبقات صوته العالية واملنخفضة، 
وهبوًطا،  صعوًدا  وإياًبا،  ذهاًبا  البيزنطّية  الّنغمات  مع  يتالءم  فهو 
هذه  للحن  الّتوظيف  متام  وّظفها  اّلتي  صوته  طبقات  مستخدًما 

الّترنيمة وأدائها الّصعب.
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احملامني  لنقابة  عشر  الرّابع  املؤمتر  لهذا  «أردنا   ≠ åUHO	ò q
«d*

ونقطة  أخرى  قفزة  يشّكل  أن  والعاّم،  الّدولّي  املؤمتر  هذا  إسرائيل،  في 
على  تقتصر  ال  ومبتَكرة،  جديدة  مبضامني  إغنائه  عبر  إضافّية  انطالق 
في  تصّب  أخرى  أبعاًدا  إليه  تضيف  بل  القضاء،  وعالم  احملاماة  دنيا 
وهو  أجله،  من  نسعى  اّلذي  األساس  الهدف  هو  جمهور  إثراء  مصلحة 
جمهور احملامني في البالد، من العرب واليهود على حّد سواء» - هذا ما 
قاله احملامي زكي كمال، القائم بأعمال رئيس نقابة 
احملامني  نقابة  مؤمتر  ورئيس  إسرائيل  في  احملامني 
الّدولّي واإلسرائيلّي، مع انتهاء الّتحضيرات وإصدار 
الكرّاسة اّلتي تتضّمن مضامني املؤمتر الرّابع عشر، 
أّيار  شهر  نهاية  إيالت،  مدينة  في  سينعقد  واّلذي 
«اعتمدنا  املؤمتر):  (رئيس  كمال  وأضاف  القادم. 
بأّن  القائل  املبدأ  املؤمتر،  أعمال  جدول  إعدادنا  في 
احملامي، وإن كان جّل نشاطه في أروقة احملاكم وأمام 
عامله  أّن  نؤمن  أّننا  إّال  ّية،  القضائ والّشؤون  القضاة 
أوسع من ذلك بكثير، وأّن اهتماماته أكثر تنوًّعا؛ ومن هذا املنطلق جاء 
ّية  تنوّع الّندوات واملناقشات اّلتي يشملها املؤمتر لتعالج الّشؤون القضائ
واجلوانب املهنّية لعمل احملامني، ولكن ليس فحسب بل تأتي إلثراء عاملهم 
بأمور أخرى من احلياة اليومّية. فقد خّصصنا ندوات للعدل االجتماعّي 
ولقضايا العنف في املجتمع، وهي آفة ال تقّل خطرًا عن غيرها من مظاهر 
اّلتي  واملمارسات  املرأة  وموقع  العرب  للمواطنني  وكرّسنا  األخرى،  العنف 
املفاوضات  حول  بحوارات  والسياسة،  الّساسة  عالم  ووجلنا  ضّدها،  متّيز 
الّسلطات  انتخابات  وكذلك  والِفَلسطينّيني،  إسرائيل  بني  اجلارية 
العربّي،  املجتمع  في  خاّصة  وتوّترات  مظاهر  من  يواكبها  وما  احمللّية 
ّية العالقة». وقد خّصصنا مناقشات بشأن العالم العربّي والقضايا الدول

يكن  لم  الذكر  سابقة  والتطّلعات  األهداف  حتقيق  أّن  كمال  وأّكد 
واعتماد  واملناقشات،  الّندوات  في  املشاركني  اختيار  حسن  لوال  لتتم 
من  املشاركني  بني  من  ذلك  كان  سواء  فاألفضل  األفضل،  اختيار  مبدأ 
قضاتها،  وجميع  العليا  العدل  محكمة  رئيس  برئاسة  القضاء  سلك 
الّدولة  ومراقب  العدل  ووزيرة  للدولة  العام  واملّدعي  القضائي  املستشار 
الهيئات  كاّفة  من  القضاة  من  وخيرة  عاملّية،  وشخصّيات  ووزراء 
أو  والعالم  البالد  في  احلقوق  وكلّيات  القانون  وعلماء  ّية،  القضائ
الّسياسة  رجال  من  أو  سواء  حّد  على  والعرب  اليهود  احملامني  من 
غيرها. ومن  إسرائيل  من  اإلعالم  رجال  أو  الكنيست  وأعضاء  والوزراء 

أعمال  في  املشاركة  إلى  العرب  احملامني  كمال  زكي  احملامي  ودعا  هذا 
والتعرّف  والّتعارف  للحوار  منّصة  هو  بالّذات  املؤمتر  «هذا  وقال:  املؤمتر، 
وفرصة للقاء وتبادل اخلبرات بني احملامني العرب ونظرائهم اليهود، وهو 
فرصة أيًضا للقاء محامني ورجال قانون وقضاة من خارج البالد من خالل 
ّية  والقضائ القانونّية  املسائل  من  العديد  حول  ندوات  في  مشاركتهم 
فإّن  ولذلك  املشاركني،  كاّفة  تهّم  قضايا  وهي  والسياسّية،  واإلنسانّية 
تتيح  بل  فقط  املهنّي  اجلانب  على  تقتصر  ال  فيه  املشاركة  أهمّية 
للمشاركني توسيع املدارك وزيادة االّطالع وإقامة عالقات تعاون وعمل مع 
محامني من البالد والعالم وصوًال إلى وضع يكون فيه احملامي في البالد 

جزًءا من شبكة أوسع من احملامني على املستوى العاملّي.
يذكر أّن املؤمتر سيستمر بني اخلامس والعشرين والّتاسع والعشرين من شهر 
أّيار القادم، ويشمل عشرات الّندوات واللقاءات مع نخبة من احلقوقّيني 
التسجيل  ويتّم  وغيرهم،  االقتصاد  ورجال  واإلعالمّيني  والسياسّيني 
لالشتراك به لدى املكتب الرئيس لنقابة احملامني في إسرائيل في تل أبيب.
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تعريف  بضرورة  األّيام،  هذه  في  الّطلب  يكثر 
الّناس باإلميان من منظور إسالمّي، وذلك ليّتضح 
احلّق من الّباطل، والغّث من الّسمني؛ فالعقيدة 
اإلسالمّية أساسها اإلميان مبفهومه الّصحيح، فإذا 
خلق  بني  وتفاهم  تآلف  أداة  يكون  االميان  اّتضح 
هو  الّصحيح  اإلميان  معارضة  وأّن  جميًعا،  الّله 
اّلذي  الّسقيم،  الفكر  انتشار  إلى  يؤّدي  اّلذي 

بدوره ينشر الفساد في البالد وبني العباد. 
وفي طرحي لهذا املوضوع سأعتمد بشكل أساسي 
على الّنصوص الّصحيحة والّصريحة في مصادر 
الّتشريع، ألّن هذا الباب من أصعب األبواب اّلتي 
املعارضني  من  بسببها  جتد  قد  واّلتي  ُتطرق 
اإلميان  عن  حديثي  أستهّل  ولذا  الكثير.  الّشيء 
باحلديث النبوّي اّلذي رواه اإلمام مسلم عن عمر 
بن اخلّطاب، اّلذي قال فيه: «بينما نحن جلوس 
رجل  علينا  طلع  إذ  يوم،  ذات  الّله  رسول  عند 
شديد بياض الّثياب، شديد سواد الّشعر، ال ُيرى 
عليه أثر الّسفر، وال يعرفه مّنا أحد، حّتى جلس 
ووضع  ركبتيه،  إلى  ركبتيه  فأسند  النبّي  إلى 
كّفيه على فخذيه؛ وقال: يا محّمد أخبرني عن 
إّال  إله  ال  أّن  تشهد  أن  اإلسالم  فقال:  اإلسالم؛ 
الّله، وأّن ُمحّمًدا رسول الّله، وتقيم الّصالة وتؤتي 
الزّكاة، وتصوم رمضان، وحتّج البيت إن استطعَت 
يسأله  له  فعجبنا  صدقت.  قال:  سبيال.  إليه 
ويصّدقه. قال: فأخبرني عن اإلميان؛ قال: أن تؤمن 
بالّله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن 
بالقدر، خيره وشرّه. قال: صدقت. قال: فأخبرني 
عن اإلحسان؛ قال: أن تعبد الّله كأّنك تراه، فإن لم 
تكن تراه فإّنه يراك. قال: فأخبرني عن الّساعة؛ 
قال: ما املسؤول عنها بأعلم من الّسائل. قال: 
فأخبرني عن أماراتها؛ قال: أن تلد األّمة رّبتها، 
وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الّشاء يتطاولون 
قال:  ثّم  ملًيا؛  فلبثت  انطلق،  ثم  البنيان؛  في 
ورسوله  الّله  قلت:  الّسائل؟!  َمن  أتدري  عمر  يا 
دينكم. يعّلمكم  أتاكم  جبريل  فإّنه  قال  أعلم. 

عن  حتّدث  أّنه  يجد  احلديث  بهذا  املتمّعن  إّن 
اإلسالم  ألّن  ذلك  اإلميان؛  على  عرج  ثّم  اإلسالم 
االنقياد  تظهر  العبادات،  من  ظاهرة  أعمال 
أسس  على  قائم  وهو  تعالى،  لّله  واالستسالم 
أّما  اإلسالم؛  أركان  تسّمى  ما  وهي  خمسة، 
الّله  بوجود  اجلازم  القلبّي  الّتصديق  فهو  اإلميان  
ّيته؛  اخلالق، واّلذي وحده يستحّق العبادة لوحدان
ثّم الّتصديق بوجود املالئكة، والّتصديق بالكتب 
الّسماوّية املُنزلة من عند الّله، والّتصديق بجميع 
الرّسل اّلذين اختارهم الّله لهداية خلقه، والّتصديق 
بيوم القيامة، والّتصديق بأّن ما يجري في هذا 
الكون هو بتقدير الّله وحلكمة يعلمها؛ وهذا ما 
تفصيل  وسيأتي  الّستة،  اإلميان  بأركان  يسّمى 

هذه األركان الحًقا.
اإلميان  هو  اإلميان  هذا  أّن  الكرمي  القرآن  بّني  وقد 
اّلذي كان عليه رسول الّله؛ قال في سورة البقرة 
ِه وَاْملُؤِْمُنوَن ُكٌلّ  ِه ِمْن رَِبّ ْي {آَمَن الرَُّسوُل ِمبَا ُأْنزَِل ِإلَ
ْنيَ  رُِّق  بَ ِه وَرُُسِلِه ال ُنَف ِب ِه وََمالِئَكِتِه وَُكُت آَمَن ِبالَلّ
َنا  أََحٍد ِمْن رُُسِلِه وََقاُلوا َسِمْعَنا وَأََطْعَنا ُغْفرَاَنَك رَبَّ
ملن  خطاًبا  الكرمي  القرآن  ووّجه  اْملَِصيرُ}.  ْيَك  وَِإلَ
يعتبر نفسه من أهل اإلميان، يدعوهم به لإلميان 
ًنا أّن َمن  ّي بهذه األركان مع بعض الّتفصيل، مب
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انحرف عن ذلك فإّنه بعيد عن احلّق.  
ِذيَن آَمُنوا آِمُنوا  َها الَّ فقال في سورة الّنساء {َيا أَيُّ
رَُسوِلِه  َعَلى  َنزََّل  الَِّذي  وَاْلِكَتاِب  وَرَُسوِلِه  ِه  ِبالَلّ
ِه  ْر ِبالَلّ وََمن َيْكُف ُل *  ْب وَاْلِكَتاِب الَِّذي َأنزََل ِمن َق
َضَلّ  َفَقْد  ِر  اْآلِخ وِْم  َي وَاْل وَرُُسِلِه  ِه  ِب وَُكُت وََمَالِئَكِتِه 

ِعيًدا}. َضَالًال بَ
فيه  يقرن  اّلذي  البّر  أّن  الكرمي  القرآن  يبّني  ثّم 
اإلميان بالعمل، ألّن كمال اإلميان وحقيقته العمل 
رَّ أَن  ِب ْيَس اْل الّنابع من الّتصديق.. قال تعالى {لَّ
رَّ  ِب اْل وَلَِكَنّ  وَاْملَْغرِِب  اْملَْشرِِق  َل  َب ِق وُُجوَهُكْم  وا  ُتوَلُّ
وَاْلِكَتاِب  وَاْملََالِئَكِة  ِر  اْآلِخ وِْم  َي وَاْل ِه  ِبالَلّ آَمَن  َمْن 
اْلُقرْبَى  َذوِي  ِه  ِبّ ُح َعَلى  اْملَاَل  وَآَتى  َني  ِيّ ِب وَالَنّ
اِئِلَني وَِفي  يِل وَالسَّ ِب َتاَمى وَاْملََساِكَني وَاْبَن السَّ َي وَاْل
ْم  َالَة وَآَتى الزََّكاَة وَاْملُوُفوَن ِبَعْهِدِه الرَِّقاِب وََأَقاَم الَصّ
رّاِء  وَالضَّ ْأَساِء  َب اْل ِفي  رِيَن  اِب وَالصَّ  * َعاَهُدوا  ِإَذا 
ُم  ُه وَُأولَِئَك  َصَدُقوا  الَِّذيَن  ُأولَِئَك   * ْأِس  َب اْل وَِحَني 

ُقوَن} (سورة البقرة - 177). اْملُتَّ
أي   اخلالق،  مع  اخللق  حسن  أّن  اآلية  هذه  بّينت 
عبادته اخلالصة مع الّتصديق اجلازم باإلميان بكّل 
وليس  العمل  إلى  يدفع  اّلذي  هو  تفاصيله، 
دون  بالعبادة  التوجه  فقط  التعّبد  في  األصل 
هذا  يوافق  مبا  باجلوارح،  والعمل  بالقلب  اإلقرار 

اإلميان. 
مثال ذلك قال رسول الّله (ص): «َمن كان يؤمن 
بالّله واليوم اآلخر فليقل خيرًا أو ليصمت؛ وَمن 
كان يؤمن بالّله واليوم اآلخر فليكرم جاره؛ وَمن 
كان يؤمن بالّله واليوم اآلخر فليكرم ضيفه» - 

رواه البخاري ومسلم.  
وفي رواية ملسلم عن سفيان الّثقفّي، قال: قلت 
يا رسول الّله قل لي في اإلسالم قوًال، ال أسأل 
عنه أحد غيرك. قال: قل آمنُت بالّله ثّم استقم. 
الّطاعة   هي  واالستقامة  الّتوحيد،  هو  فاإلميان 
الّنابعة من اإلميان، واّلتي تؤّدي إلى حسن اخللق 

وحسن املعاملة مع اخللق ومحّبة اخلير لهم.  
ال  قال:  الّله)،  رسول  (خادم  مالك  بن  أنس  عن 
يؤمن أحدكم حّتى يحب ألخيه ما يحّبه لنفسه 

- رواه البخاري ومسلم.  
واملؤمن احلقيقّي هو من تتكامل في شخصّيته 
يكون  أن  ميكن  فال  ّية،  اإليجاب اجلوانب  جميع 
تعارض عنده بني قوله وفعله، وال ميكن أن يكون 
تناقض حّتى بني هواجس أفكاره وسلوكه، بل هو 
إنسان توافقت جوارحه من الّلسان واألذنني وسائر 
العقل  لديه  يتناسق  كما  قلبه،  مع  أعضائه 
واجلسد،  الرّوح  عنده  وتتوازن  والعاطفة  والفكر 
بدعة  إلى  مييل  وال  الّنفس،  شهوة  تتمّلكه  وال 
رسول  لسان حاله ما قاله  ومتعة زائلة محرمة؛ 
هواه  يكون  حّتى  أحدكم  يؤمن  «ال  (ص):  الّله 
تبًعا ملا جئت به»؛ ومن يحصل على ذلك، فهو 

ا بإميانه.  ـً ّي يصبح رّبان
إًذا أثر اإلميان على احلياة ومجرياتها، وعلى نظام 
إلى  يحتاج  لذا  جًدا..  كبير  اخللق  بني  الّتعامل 

تفصيل ألركانه.
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أسبوع اآلالم هو أقدس أّيام الّسنة وأكثرها روحانّية.. 
أخطر  فى  املقّدسة  بالّذكريات  مليء  أسبوع  هو 
قّصة  في  فصل  وأهّم  اخلالص،  مراحل  من  مرحلة 
قراءات  األسبوع  لهذا  الكنيسة  اختارت  وقد  الفداء. 
معّينة من العهدين: القدمي واحلديث، كّلها مشاعر 
وأحاسيس مؤّثرة للغاية، توضح عالقة الّله بالبشر. 
كما اختارت له مجموعة من األحلان العميقة، ومن 
الّتأمالت والّتفاسير الروحّية. ويسمونه أسبوع اآلالم، 
األسبوع  أو  املقّدس،  (البسَخة)  البصخة  أسبوع  أو 
للعبادة،  كّله  مكرًسا  األسبوع  هذا  كان  املقّدس. 
ويجتمعون  أعمالهم،  جميع  من  الّناس  فيه  يتفرّغ 
كانوا  والتأّمل.   للّصالة  الوقت  طوال  الكنائس  فى 
يأخذون عطلة من أعمالهم، ليتفرّغوا للرّب ولتلك 
اإلطالق  على  عمًال  يعملون  وال  املقّدسة.  الّذكريات 
سوى املواظبة على الكنيسة والّسهر فيها للّصالة 

واالستماع إلى األحلان العميقة والقراءات املقّدسة.
األعياد  في  عطلة  يأخذون  اّلذين  الّناس  أكثر  ما 
واألفراح، وفي قضاء مشاغلهم. ولكن ما أجمل أن 
كان  الكنيسة.  فى  الّله  مع  لنقضيها  عطلة  نأخذ 
هذا  فى  عطلة  مينحون  املسيحّيون  واألباطرة  امللوك 
الدولة  فى  املوّظفني  جميع  مينحون  األسبوع. كانوا 
عطلة ليتفرّغوا للعبادة في الكنيسة خالل أسبوع 
اآلالم. وقيل إّن األمبراطور ثيودوسيوس الكبير كان 
املقّدس،  األسبوع  هذا  فى  واملساجني  األسرى  يطلق 
ألجل  العبادة،  في  املؤمنني  باقي  مع  ليشتركوا 
ذلك  ولعّل  الّله.  مع  لهم  عالقة  وتكوين  روحّياتهم 
أيًضا  الّسادة  وإصالًحا؛ وكان  لهم  ا  تهذيًب يكون 
الوحى  كان  فإن  للعبادة.  عطلًة  عبيدهم  مينحون 
اإللهّي قد قال عن اليوم املقّدس {َعمًال من األعمال 
عمًال  تصنع  {ال  أيًضا  قال  فإّنه  فيه}،  تعمل  ال 
وبهيمتك،  وأمتك  وعبدك  وابنتك،  وابنك  أنت  ما، 
 .(10:20 (خر  أبوابك}،  داخل  اّلذي  ونزيلك 
حًقا إّن عبدك وأمتك لهما أيًضا حّق في أن يعبدا 
الّله مثلك، وأن يشتركا في قدسّية تلك األّيام. من 
لعبادة  أعمالهم  من  أيًضا  يتفرّغوا  أن  اخلدم  حّق 
الرّب. وهكذا حّتى في أعمق أّيام الرّق، لم تسمح 
على  مبنّية  الّسادة  روحّيات  تكون  بأن  الكنيسة 
مًعا  يعبدونه  للرّب،  الكل  بل  العبيد.  حرمان 
ويتمّتعون مًعا بعمق هذا األسبوع وتأثيره.. وقوانني 
الرّسل - في أّيام الرّق - كانت حتّتم أن يأخذ العبيد 

آخر  وأسبوًعا  املقّدسة،  البصخة  في  عطلة  أسبوع 
مبناسبة القيامة.  فهل أنت تعّطل خَدمك وموّظفيك 

خالل أسبوع اآلالم؟! 
للعبادة  تفرّغوا  إن  الّناس  أّن  طبًعا،  املعروف  ومن 
فلن  نسك،  في  خالله  وعاشوا  األسبوع،  هذا  في 
مظاهر  كانت  يخدمونهم. وقد  خدم  إلى  يحتاجوا 
الكنيسة  أعمدة  الكنيسة.  في  متاًما  واضحة  احلزن 
بالّسواد؛  مجّللة  أيًضا  األيقونات  بالّسواد.  ملفوفة 
كما  الكنيسة..  جدران  وبعض  املاجنليا،  وكذلك 
هذا  وأحداث  اآلالم  عن  والقراءات  حزينة،  األحلان  أّن 
مظاهر  كّل  عن  بعيدون  جميًعا  املؤمنون  األسبوع. 
الفرح. حترّم على السّيدات الزينة والتبرّج خالل هذا 
األسبوع. فال يلبسن احللى، وال يتجّملن، وال يظهر 
شيء من ذلك في مالبسهّن، كما أّن احلفالت طبًعا 
ملغّية في هذا األسبوع؛ فالكنيسة كّلها تكون في 

حزن، وفي شراكة مع آالم املسيح.
فهل نحن فعًال نحافظ ونحتفظ بهذا احلزن املقّدس 
خالل هذا األسبوع؟! أو على األقّل هل نحافظ على 
وقارنا فيه؟؟ أم نحن نقضي أوقاًتا كثيرة منه في 
فى  الكنيسة  خارج  ونكون  والّلهو..  واملرح  العبث 

وضع يختلف عن وضعنا داخلها؟!!
وقد كانت الكنيسة في هذا األسبوع تعيش فى نسك 
شديد؛ وكان بعض الّناسكني يطوون األسبوع كله، أو 
يطوون ثالثة أّيام منه ويأكلون أكلة واحدة؛ ثّم يطوون 
ال  كانوا  املؤمنني  من  وكثير  الباقية.  الّثالثة  األّيام 
يأكلون شيًئا من اخلميس مساًء ولغاية قّداس العيد. 
وكانت الغالبّية منهم ال تأكل فى أسبوع اآلالم سوى 
اخلبز وامللح فقط، وإن لم يستطيعوا فاخلبز والدّقة. 
شيًئا  يأكلون  ال  كانوا  األقل  فعلى  الّضعفاء،  أّما 
واملرّبى  كاحللوَى  الّصيامي،  الّطعام  من  املذاق  حلَو 
شيًئا  ياكلوا  أن  بهم  يليق  ال  ألّنه  مثالً.  والعسل 
حلوًا وهم يتذّكرون آالم الرّب ألجلهم. كما كانوا ال  
جهة،  من  الّنسك  بسبب  مطبوًخا.  طعاًما  يأكلون 
جهة  من  العبادة  عن  الّطعام  إعداد  يشغلهم  وكيال 
آالم  يذكرون  كانوا  التنّسك  هذا  كّل  وفى  أخرى. 

السّيد املسيح.  
سرَّي  عدا  ما  ُتعّطل  كانت  األسرار  غالبّية  أّن  كما 
وال  املعمودّية  متارس  والكَهنوت. فلم  االعتراف 
وال  بّخور  يرفع  كان  وما  اآلالم،  أسبوع  في  امليرون 
تقام القداديس، إّال يوم خميس العهد وسبت الّنور. 
سّر  أّما  الزّواج.  سّر  ممارسة  االستحالة  من  وطبًعا 
مسحة املرضى، فكانت ُتقام صلواته في جمعة ختام 
صلوات  تقم  لم  كذلك  اآلالم.  أسبوع  قبل  الّصوم، 

اجلنازة في هذا األسبوع، وَمن كان ينتقل فيه ال يرفع 
عليه بخور، بل يدخل جثمانه إلى الكنيسة ويحضر 
صالة  مع  الّتحليل  عليه  ويقرأ  البصخة،  صلوات 
أسبوع  في  تعّطل  كانت  األجبية  خاّصة. وصلوات 
اآلالم؛ ويستعاض عنها بتسبحة البصخة. وذلك ألّن 
ونحن  متعّددة،  مناسبات  لنا  تقّدم  األجبية  صلوات 

نريد بهذا األسبوع أن نتفرّغ آلالم املسيح فقط!.. 
فمثًال صالة باكر، نتذّكر فيها ميالد املسيح، وصالة 
وصالة  الّثاني،  مجيئه  فيها  نتذّكر  الّليل  نصف 
القدس..  الرّوح  حلول  فيها  نتذّكر  الّثالثة  الّساعة 
ونحن نريد في هذا األسبوع أن نرّكز على آالم املسيح 
تذّكرنا  اّلتي  الّسادسة  الساعة  صالة  وحّتى  فقط. 
بصلب املسيح، وصالة الّساعة الّتاسعة اّلتي تذّكرنا 
نريد  ألّننا  الكبيرة،  اجلُمعة  يوم  إلى  نؤّجلها  مبوته، 
خطوة.  خطوًة  األسبوع  هذا  في  املسيح  نتتّبع  أن 

ما  األسبوع،  هذا  في  منها،  ننتقي  املزامير  ومن 
يناسب. ونترك باقي املزامير اّلتي تشمل على معاٍن  
كثيرة غير اآلالم وغير أحداث هذا األسبوع املقّدس.  

ملاذا سّمي هذا األسبوع بأسبوع البصخة؟!
الرّب  قول  من  ومأخوذة  فصح  معناها  بصخة  كلمة 
عنكم}  أعبر  الدم،  أرى  {ملا  األول  الفصح  قّصة  في 
يوم  في  الّدم  بواسطة  النجاة  كانت   .(13:12 (خر 
الفصح األّول. والفصح يرمز إلى الّسّيد املسيح {ألن 
 .(5 كو  ألجلنا} (1  ذبح  قد  املسيح  أيًضا  فصحنا 
ونحن في هذا األسبوع نذكر آالم السّيد املسيح اّلذي 
قّدم نفسه فصًحا ألجلنا، حيث حينما يرى اآلب دم 
نهلك..  فال  املهلك،  سيف  عّنا  يعبر  الفصح  هذا 
إّال  خالص  ال  وأّنه  عّنا،  عوًضا  كان  دمه  أّن  نتذّكر 
بهذا الّدم، كما حدث يوم الفصح األّول (خر 12).  
أّيام البصخة هي أّيام مقّدسة، بل هي أقدس أّيام 
ّسنة. فما اّلذي نقصده بأّنها أّيام مقّدسة؟   ال
أن  يجب  حياتنا  أّيام  كّل  أّن  طبًعا  املفروض  من 
تكون مقّدسة.. وفي كّل يوم ميّر علينا، نصّلي صالة 
الّشكر، قائلني: «إحفظنا في هذا اليوم املقّدس، وكّل 
أّيام حياتنا بكّل سالم…». نقول هذا في كّل يوم من 
بدمه،  الرب  اشتراها  اّلتي  حياتنا  ألّن  حياتنا،  أّيام 
الّدم.  بهذا  الرب  قّدسها  مقّدسة،  حياًة  أصبحت 
من  أكثر  مقّدسة  أّياًما  هناك  أّن  ننكر  هذا ال  ومع 
غيرها.. ولعّل أّول شارة لذلك هي تقديس يوم للرب 

كّل أسبوع. 
{وبارك  اخلليقة:  قّصة  في  الكتاب  يقول  ذلك  وعن 
أمر  ثّم  (تك3:2).  وقّدسه}  الّسابع  اليوم  الرب 
لتقّدسه}(تث  الّسبت  يوم  {اِحفظ  قائالً:  اإلنسان 
12:5). إّنه يوم الرّب، يوم مقّدس، يوم باركه الرب 
يسموّنه  نقّدسه..  أن  أيًضا  إلينا  وطلب  وقّدسه، 
أي  بالرّب،  اخلاص  أي  (كيرياكي)،  اليونانّية  في 

يوم  هو  الرّب..  يوم 
ال  للرب،  مخّصص 
عمًال  فيه  نعمل 
حسب  األعمال  من 
في  وكذلك  الوصّية. 
املقّدسة  األّيام  كّل 
إليها  أشار  اّلتى 
23). إّنها  الرب (ال 
قداسة  لها  أّيام 
ليست  عادّية،  غير 

كباقي األّيام. 
احلياة كّلها مقّدسة.. ولكن أّيام الرّب لها قداسة غير 
مخّصصة  ألّنها  األّيام،  باقي  قداسة  تفوق  عادّية، 
للرب. وهناك أوقات لها قدسّية خاّصة، العتبارات 
مقّدسة،  كّلها  احلياة  أّن  فمع  معّينة.  روحّية 
واالستعالنات،  الرّؤى  الّتأّمل،  الّصالة،  لكن أوقات 
عادّي. غير  خاّص،  نوع  من  قدسّية  لها 

فاليوم  إنسان.   كّل  حياة  في  مقّدسة  أّيام  وهناك 
الذي ظهر فيه الرب لشاول الطرسوسي (أع 9)، هو 
يوم له قدسّية خاّصة. واليوم اّلذى رأى فيه القّديس 
يوحّنا احلبيب رؤياه اّلتي سّجلها فى سفر خاص، هو 
أيًضا يوم له قدسّية خاّصة. وأّيام األعياد كذلك لها 
قدسّيتها؛ وكذلك أّيام الّصوم هي أّيام غير عادّية. 
وإن كانت أّيام الّصوم الكبير هي أقدس أّيام الّسنة، 
الكبير،  الّصوم  أّيام  أقدس  هو  البصخة  وأسبوع 
أقدس  هو  البصخة  أسبوع  إّن  نقول:  أن  إذن  ميكننا 
الّنسك  درجات  أعلى  من  الّصوم  فيه  الّسنة.  أّيام 
من أّي صوم آخر. والعبادة فيه على مستوى أعمق، 
طوال  الكنيسة  في  مًعا  املؤمنون  يجتمع  حيث 
ويستمعون  واحدة،  بروح  الّصلوات  يرفعون  األسبوع، 
إلى قراءات منتخبة من العهدين القدمي واجلديد، مع 
أحلان لها تأثير خاّص، وطقس كنسّي ينفرد به هذا 

األسبوع املقّدس. 
وذكريات هذا األسبوع عميقة في تأثيرها، نتبع فيها 
الّسّيد املسيح خطوًة خطوة، ونحن نرّتل له تسبحة 
البصخة املعروفة «لك القوّة واملجد والبركة والعزّة إلى 
األبد آمني، يا عمانوئيل إلهنا وملكنا».  واملشاعر 
الروحّية في هذا األسبوع، لها عمقها اخلاص. يكون 
الّناس فيه أكثر حرًصا ودّقة وجدّية، وأكثر تفرًّغا لله. 
إّن التفرّغ الكامل هو الوضع األساسي، فإن لم يتوّفر، 
يتفرّغ اإلنسان على قدر إمكانه، ويعطي الوقت لّله.

املسيح.  آالم  مع  شراكة  في  فيه  ندخل  أسبوع  إّنه 
نضع أمامنا كّل آالمه من أجلنا، في انسحاق قلب، 
يوم  في  للتناول  نستعد  لكي  صادقة،  توبة  وفي 
اخلميس الكبير، اليوم اّلذي أعطى فيه الرب عهده 
املقّدس لتالميذه األطهار، وأّسس هذا الّسر العظيم.
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عيد  إلى  وطنّية  أهمّية  اليهود  من  كثير  يعزو 
ويعتبرونه  الّدينّية،  أهمّيته  جانب  إلى  الفصح، 

عيد احلرّية أو عيد نشوء الّشعب اليهودّي.
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معظم تقاليد العيد مأخوذة من وصفة في الّتوراة 
العقود.  عبر  إليها  أضيفت  التي  التفاسير  مع 
أكل  عن  االمتناع  هو  العيد  ممّيزات  أبرز  ومن 
املختمر،  العجني  من  مصنوع  طعام  أّي  أو  اخلبز 
وبدًال من اخلبز يؤكل الفطير غير املختمر بشكل 
(מַצָּה).  الفطير «املاْتَساه»  هذا  ويسّمى  خاّص، 
الستعجال  كرمز  الّتقليد  هذا  اخلروج  سفر  ويشرح 
لم  حيث  مصر،  من  خروجهم  عند  إسرائيل  بني 
عندما  العجني  النتفاخ  االنتظار  من  يتمّكنوا 

أعّدوا مؤونتهم.
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إّنه أحد القيامة أو يوم القيامة، وهو أهم األعياد 
ا ما يكون بني أوائل  الّدينّية في املسيحّية. وغالًب
عام.  كّل  شهر أّيار من  أوائل  إلى  نيسان  شهر 
املسيح  السّيد  املسيحّيون بقيامة  يحتفل  وفيه 
بعد موته على الّصليب ودفنه في القبر. ويشير 
الكنسّي،  الّتقومي  في  فصل  إلى  القيامة  عيد 
أحد  من  يبدأ  حيث  يوًما،  خمسني  ملّدة  ويدوم 
القيامة إلى عيد حلول الروح القدس أو العنصرة.

وتظهر كلمة الفصح تعبيرًا عن عيد القيامة في 
اإلنچليزّية  الّلغات  غير  العالم،  لغات  من  كثير 
واألملانّية والسالڤّية. وقد اشتّق االسم من «پيَسح» 
(بالعبرّية: ֶפּסַח). ومبا أّن عيد الفصح هو عيد 
القيامة.  وعيد  الفصح  بني  ربط  فثّمة  لليهود، 
ويعتمد عيد القيامة على عيد الفصح العبري، 
في  بل  الرمزّية،  معانيه  بعض  في  فقط  ليس 
موقعه في الّتقومي، حيث إّن العشاء األخير الذي 
قام به الّسّيد املسيح مع تالميذه قبل صلبه ميّثل 
ّية  عشاء الفصح، حسب ما ورد في األناجيل اإلزائ
املقّدس:  الكتاب  من  اجلديد  العهد  في  الّثالثة 
يوحّنا في  إجنيل  ويختلف  ولوقا.  مرقس،  مّتى، 
أحداثه الزمنّية حيث يكون وقت ذبح احلمالن لعيد 
الفصح هو عند موت املسيح، ولكن يعتبر بعض 
الّدارسني أّنها ذات ارتباط تاريخي بذكر األحداث 
اّلتي كانت جتري. هذا ما يضع العشاء األخير قبل 
عشر  الرّابع  في  أي  بقليل،  الفصح  عيد  حدوث 
من  القدمي  العهد  تقومي  حسب  نيسان  شهر  من 

الكتاب املقّدس العبرّي. 
عيد  «فإّن  الكاثوليكّية  املوسوعة  وبحسب 
الفصح  عيد  مبثابة  هو  املسيحّيني  عند  القيامة 
عند اليهود». وأّما في الّلغة اإلنچليزّية واألملانّية 

 «Easter» القيامة  عيد  كلمة  ُتشتّق  لم 
و«Ostern» من «پيَسخ - Pesach»، ولكن 
هذه األسماء تدّل على االسم القدمي لشهر نيسان، 
 ،Eostremonat Ostaramanoth  أپريل
البراهني  الكاثوليكّي  الّالهوت  معجم  ويورد 
الفعلّية للحدث الّتاريخّي، وتتمّثل بحقيقة حدث 
القيامة ألّن القبر وُجد فارًغا. ثّم ظهور يسوع أمام 
على  بطرس  تأكيدات  وبعدها  الّشهود،  الّتالميذ 
كلمات املنتصر على املوت؛ واألحداث اّلتي جاءت 
بحضور يسوع مع تلميذي عمواس وتوما، وغيرهم. 
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وُضعت  قد  املسيحّية  األعياد  أغلب  أّن  يعتقد 
تقليد  إلى  إضافًة  األولى،  الكنيسة  أّيام  منذ 
يعرف  ما  الكنيسة  رجال  وناقش  يوحّنا.  الرّسول 
ـ Quartodecimanism ومعناه الرّقم 14،  ب
وهذا املصطلح ُمشتّق من الّلغة الّالتينّية. فتداولوا 
في احتمال تثبيت تاريخ االحتفال بعيد القيامة 
املسيحّي في الرابع عشر من نيسان، أي حسب 
الكتاب  من  القدمي  العهد  في  العبرّي  الّتقومي 
املقّدس. في كّل حال تؤمن الكنيسة بأّن العشاء 
الرّبانّي اّلذي أقامه املسيح مع الّتالميذ هو تقليد 

يعمل به منذ أّيام الرّسل. 
رفض عدد من األساقفة األوائل مبدأ االحتفال بعيد 
القيامة في األحد األّول بعد الرابع عشر من نيسان. 
وغير  آسيا،  كنائس  في  به  معموًال  كان  وقد 
الّثالث،  القرن  وفي  عاّمًة.  الكنائس  بني  متداول 
عن  االنفصال  وتفضيلها  الكنيسة  سيطرة  وبعد 
الّتقاليد اليهودّية، ّمت فصل االحتفال العبرّي بعيد 

الفصح، عن االحتفال املسيحّي بعيد القيامة.
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يعود انفصال املسيحّيني عن األعياد العبرّية إلى 
العصور األولى املبكرة للمسيحّية، ولكّنهم ظّلوا 
لفترة من الزمن يحتفلون بالقيامة املسيحّية في 
نفس توقيت احتفال الفصح العبري في اليوم الرابع 
عشر من نيسان.  فاملسيح قام من بني األموات في 
ارتبط  لذلك  اليهود،  فصح  تلى  اّلذي  األحد  يوم 
هذان العيدان مبواعيد االحتفال بهما حّتى مجمع 
اليهود. عن  املسيحّيون  انفصل  حيث  نيقية، 
وقد جرت مراجعة توقيت عيد القيامة املسيحّي 
اإلمبراطور  إليه  دعا  الذي  نيقية  مجمع  في 
وأثبت  امليالد،  بعد   325 عام  في  قسطنطني 
املجمع قانوًنا لم َيزل ُمطّبًقا حّتى اآلن، وهو أّن عيد 
القيامة يقع في األحد األّول الذي يلي بدر القمر 
يع، فكان هناك عنصران لتعيني  الواقع في أّول الرّب
الفصح، عنصر شمسّي (وهو 21 آذار يوم الّتعادل 
الّشهر  من   14 (وهو  قمرّي  وعنصر  يعّي)  الرّب
القمرّي)، وهذا يعني أن يكون األحد اّلذي يلي بدر 
املسيحّيني.  جميع  عند  الفصح  عيد  هو  الربيع 

قسطنطني إلى  اإلمبراطور  رسالة  في  جاء  وّمما 
«إّنه  يلي:   ما  نيقية  في  املجتمعني  األساقفة 
العيد  هذا  في  وخاّصًة  اإلطالق،  على  يناسب  ال 
األقدس من كّل األعياد، أن نتبع تقليد أو حساب 
مجد  عن  وعقولهم  قلوبهم  ُعميت  اّلذين  اليهود 
هذا  اّتخاذ  على  كّلنا  نّتفق  إذ  وهكذا  املسيح، 
كّل  عن  اء  األحّب اإلخوة  أّيها  ننفصل  األسلوب، 

اشتراك مع هؤالء اليهود». 
في  اإلسكندرّية احلّق  لكنيسة  املجمع  وأعطى 

في  البالغة  لشهرتها  نظرًا  القيامة،  عيد  تعيني 
الّدقيق،  احلساب  على  وقدرتها  الفلكّية،  العلوم 
فكان أسقف اإلسكندرّية يعّني تاريَخ عيد القيامة 
اإللهّي،  الّظهور  أو  الغطاس  عيد  بعد  مباشرًة 
وُيعِلم بذلك أساقفة الكراسي األخرى، فيما كانت 

تعرف برسالة القيامة. 
وقبل انعقاد هذا املجمع كانت كنيسة اإلسكندرّية 
واّتخذت  العبرّي،  احلساب  عن  الّنظر  غّضت  قد 
لنفسها قاعدة خاّصة جعلت عيد القيامة يقع بعد 
أّول بدر بعد اعتدال الرّبيع في احلادي والعشرين 
وتبعته  نيقية  مجمع  اعتمده  ما  وهو  آذار،  من 

جميع الكنائس في العالم اآلن.
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رغم االرتباط الّتاريخّي بني الفصح العبرّي والقيامة 
املسيحّية، إّال أّنهما يختلفان في اجلوهر واملعتقد.

أهم حدث في تاريخ اإلنسانّية هو حدث القيامة، 
وليس حدث الفصح أو العبور. 

بل  العبرّي،  الفصح  في  قيامة  أّي  حتصل  لم 
حصلت القيامة في املسيحّية.

منذ أن فسخ قسطنطني العالقة وفّك االرتباط مع 
الفصح العبرّي، أصبحت القيامة مستقّلة عن أي 

احتفال ألّي ديانة أخرى.
القيامة  مع  العبري  الفصح  موعد  تزامن  وإذا 
املسيحّية، فذلك لسبب احلساب الّسنوّي فقط، وهذا 
ال يعني أّن عيد القيامة يجب أن يرتبط بالفصح.
منذ سنوات املسيحّية األولى اختلفوا على موعد 
االحتفال بالقيامة، وتضاربت احلسابات بني اّلذين 
يريدونه  اّلذين  وبني  للقيامة  ثابًتا  موعًدا  يؤّيدون 
متنّقًال، فكالهما اعتمد حدث القيامة اّلذي حصل.

كّل  اعتقدت  وتعّددها،  الكنائس  انقسام  منذ 
موعد  حساب  في  صواب  على  أّنها  كنيسة 

القيامة، ولم تربطه بالفصح العبرّي أبًدا.
طاملا أّن اليهود يحتفلون بالفصح العبرّي - كما 
فعلى املسيحّيني  وبشكل مستقّل -  يحلو لهم 
أن يَدعوا الفصح لليهود ويحتفلوا بعيد القيامة 

اخلاّص بهم بشكل مستقل.
الفصح هو من أعياد العهد القدمي، بينما القيامة 

هي لّب العهد اجلديد. 
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أحد  هو  «پيَسح»،  (פסח)  بالعبرّية:  الفصح 
به  ويحتفل  اليهودّية،  في  الرئيسّية  األعياد 
الّتقومي  حسب   نيسان  من 15  بدًءا  أيام   7 ملّدة 
إسرائيل من  بني  خروج  ذكرى  العبرّي، إلحياء 
مصر الفرعونّية، كما ورد في سفر اخلروج، ويعرف 
أيًضا بعيد الفطير. أقيم العيد في مصر تذكارًا 
للحادث اّلذي بلغ فيه خالص بني إسرائيل ذروته، 
حني ضرب الرّب ليًال كّل بكر في مصر، وعبر عن 
بيوت بني إسرائيل، أو اجتاز عنها، ألّنها كانت 
مرشوشة بالّدم، وهي العالمة التي أوصى بوضعها 

على أبواب بني إسرائيل. 
وكان العيد يبدأ مساء الرّابع عشر من شهر أبيب، 
املعروف بعد الّسبي بشهر نيسان، أي ابتدًءا من 
جدي  أو  خروف  يذبح  فكان  منه.  عشر  اخلامس 
للعشاء نحو غروب الّشمس وُيشوى صحيًحا. ثّم 
يؤكل مع فطير وأعشاب ُمرّة. وكان الّدم املسفوك 
يشير إلى الّتكفير؛ أّما األعشاب املرّة فكانت ترمز 
إلى مرارة العبودّية في مصر، والفطير إلى الّطهارة.
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يعتبر شهر نيسان في الّتقومي اليهودّي أول أشهر 
يع؛ وعيد الفصح نفسه يسّمى أحياًنا «عيد  الرّب
أشهر  هي  العبرّية  األشهر  أّن  مبا  ولكن  الرّبيع»، 
مضاعفة  الّسنوات،  بعض  في  فيجب،  قمرّية، 
الّشهر الذي يسبق نيسان، أي شهر آدار العبرّي، 

كي ال يتراجع شهر نيسان إلى فصل الّشتاء.
نيسان  شهر  منتصف  في  الفصح  عيد  ويحّل 
العبرّي، أي عند اكتمال القمر (البدر) األّول بعد 
االعتدال الرّبيعي، وهو 20 أو 21 آدار. ولكن في 
بعض األحيان يحّل في نهاية نيسان، عند اكتمال 
حساب  ألّن  الربيعي،  االعتدال  بعد  الّثاني  القمر 
الّتالؤم بني السنة القمرّية والّشمسّية ليس دقيًقا 

بشكل تاّم.
األّول  اليوم  اليهودّية يكون  الّشريعة  وبحسب 
يحظر  عطلة،  ْي  يوَم العيد  من  األخير  واليوم 

فيهما القيام بأّي عمل.
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عيد الفصح هو من األعياد املذكورة في الّتوراة، 
مصر  من  إسرائيل  بني  خروج  إلى  ويشير 
سفرَي  وبحسب  موسى.  الّنبّي  بقيادة  الفرعونّية 
الّتقليدّي  اليهودّي  والّتفسير  الّتكوين واخلروج، 
عبيًدا للمصرّيني،  إسرائيل  بنو  كان  لهما، 
فتمرّدوا على الفراعنة وذهبوا إلى سيناء ملّدة 40 
سنة، حّتى استقرّوا في بالد كنعان. خالل ترحالهم 
وبني  موسى  على  الرّب  أنزل  سيناء  صحراء  في 
لذلك  موّحًدا.  ا  شعًب وجعلهم  وصاياه،  إسرائيل 
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تعتبر بشرتك من أهّم مزايا جمالك اخلارجّي، 
باحليوّية.  املليئة  ونضارتها  وتأّلقها  بنعومتها 
ّيتها.  ويحّق لك فعًال الّتباهي بجمالها وجاذب
وبالّطبع، كّلنا نسعى للحفاظ على هذه الّثروة 
ّية بكّل ما أمكننا من جهد وأساليب،  اجلمال
على  واحلفاظ  العناية  فإّن  لذلك،  ترّدد.  دون 
البشرة هما من أهّم الّنقاط الواجب مراعاتها، 

خاّصًة خالل فترة الّصيف احلار!
اجلسم،  مرآة  هي  البشرة  إّن  يقولون  ما  كثيرًا 
تعكس حالة واحتياجات اجلسم بشكل كبير.. 

نعم، وهذا صحيح!
حالة  هي  اليومّية  لتغذيتنا  الفورّية  املرآة  إّن 
ّية. ففي حالة الّتغذية  البشرة الصحّية واجلمال
أّنها  البشرة  على  نالحظ  والصحّية  الّسليمة 

رطبة، متجانسة، نضرة، وُمفعمة باحلياة.
ونقص  الّسليمة  غير  الّتغذية  حالة  في  أّما 
ّية األساسّية فتظهر على البشرة  العناصر الغذائ
ّية  أّنها جاّفة، خشنة، ذابلة وُمبّقعة. واحلالة الغذائ
العوامل  من  الكثير  فهناك  الوحيدة،  ليست 
أشّعة  مثل  جتاهلها،  عدم  يجب  التي  األخرى 
الّشمس اّلتي تكون ُمضرّة جًدا للجلد، حني:
• يكون عرضًة ألشّعة الّشمس لفترة طويلة.

الّشمس  تأثير  أوقات  في  عرضًة  يكون   •
صباًحا  العاشرة  الّساعة  بني  ما  وهي  احلارقة، 

والّثانية ظهرًا.
للماء،  املاّسة  وحاجتها  البشرة  جفاف  عند   •

جرّاء عدم شرب كمّيات كافية من املاء.

على  للحفاظ  الّنصائح  بعض   إليك 
بشرة نضرة خالل فترة الّصيف:

• عليك احلرص على شرب كّمية كافية من 
ا للحفاظ على جسم متوازن وبشرة  ـً املاء يومّي
باإلضافة  املاء،  من  ا  ـً يومّي 8 أكواب  صحّية: 

إلى العصائر واملشروبات األخرى. 
اخلضار  تناول  من  اإلكثار  عليك   •
كبيرة  كمّيات  حتوي  اّلتي  والفاكهة، وخاّصًة 
نضارة  على  يحافظ  C، اّلذي  من  ڤيتامني 
تناول  الضرورّي  من  كبير.  بشكل  البشرة 
البرتقال، الّشمام، البروكولي والفلفل األخضر. 

• عليك االهتمام بتناول األطعمة اّلتي حتوي 
األكسدة، اّلتي  من مضادات  مرتفعة  كمّيات 
الّناجتة  الّسرطانّية  اخلاليا  محاربة  في  تساعد 
عن األشعة ما فوق البنفسجّية. ومن بني هذه 

(خضراء،  امللوّنة  والفاكهة  اخلضار  األطعمة: 
ّية، وحمراء)، املكّسرات والبذور.  برتقال

اليومّي  الغذائّي  نظامك  تعزيز  يجب   •
بڤيتامني E املوجود في الّلوز، اجلوز واألڤوكادو. 
هذه املأكوالت تساعد في احلفاظ على رطوبة 
البشرة الّداخلّية، وبالّتالي تساهم في الّتقليل 

من جفاف البشرة.
املأكوالت  تناول  عن  االبتعاد  احملّبذ  من   •
املاحلة أو إضافة ملح في الّطعام بشكل كبير، 
اجلسم؛  في  املياه  تخزين  على  يساعد  ألّنه 
وبالّتالي يؤّدي إلى اإلنتفاخ/التورّم (خاصًة في 
األطراف: اليدين والقدمني)، وذلك في حال لم 

ا.  ـً يتّم شرب كمّيات كافية من املياه يومّي
• يجب جتّنب الّتعرّض ألشّعة الّشمس بشكل 
وشديدة  حارقة  تكون  حني  خاّصًة  مباشر، 
الكرميات  استخدام  الضرورّي  ومن  الّتأثير، 
كانت  ولو  حّتى  الّشمس،  أشّعة  من  الواقية 

فترة التعرّض للّشمس قليلة.
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أستيقظ، مؤّخرًا، في ساعات الّصباح 
املرآة  أمام  وأقف  متتاٍل،  عطس  مع 
وهذا  العينني،  في  احمرارًا  فأحلظ 
الوضع يتكرّر ويقلق راحتي حّتى في 
وأنا  الّنهار.  ساعات  من  األكبر  اجلزء 
هذه  مثل  في  أّن  صغري  منذ  أتذّكر 
احلاالت يقولون إّنها مجرّد حساسية! 

ة؟  ما هي احلساسّي
پروِفسور طوبي: احلساسّية عبارة عن 
إلى  يؤّدي  املناعة،  جهاز  في  انفعال 
فإفراز  ـ«هيستامني»،  كال مواد  إفراز 

األعراض  هذه  مقل  لظهور  يؤّدي  ما  هو  املادة  هذه 
الّدمع  وذرف  احلاّدة  احلّكة  وهي  آنًفا،  ذكرتها  اّلتي 
املتتالي  العطس  يرافقها  واحمرارها،  العيون  من 
والّسعال املتواصل، أو ما نسمّيه «الرّبو» وبالعامّية 
يسّهل  واألعراض  العالمات  هذه  وجود  «األزمة». 

علينا تشخيص احلساسّية، ال االلتهابات.
ة؟ هل هناك أنواع من احلساسّي

إلى  تقسم  فاحلساسّية  نعم،  طوبي:  پروِفسور 
أو  الّسنة،  مدار  على  تستمر  قد  ُمزمنة  حساسّية 
الربيع  حساسّية  وهي  فصلّية/موسمّية،  حساسّية 
حاالت  ففي  عنها.  احلديث  صدد  في  نحن  التي 
ببعض  متعّلقة  احلساسّية  تكون  املزمنة  احلساسّية 
تقّلبات  الرّطوبة،  الغبار،  حساسّية  مثل  املواد 
حتدث  املوسمّية  احلساسّية  بينما  وغيرها.  الّطقس، 
ُمزمنة،  احلساسّية  تكون  وأحياًنا  يع؛  الرّب في  فقط 
اجلسم  حساسّية  بسبب  الرّبيع  في  تتفاقم  ولكّنها 
لنوّار الرّبيع وأشجار الزّيتون والّسرو واألعشاب البرّية.

ال  أّنها  يعني  حساسية،  مجّرد  أّنها  حقيقة  هل 
حتتاج إلى عالج؟

پروِفسور طوبي: هذا خطأ شائع. فالعديد يعتقد أّن 
احلساسّية هي شيء عابر، وأّنها ال تستدعي عالًجا. 
للجسم،  أضرارًا  أو  مخاطرًا  حتمل  ال  احلساسّية  إّن 
هبوط  إلى  تؤّدي  قد  األمراض،  من  كغيرها  ولكّنها 
وتدهور في جودة حياة اإلنسان، وتؤّثر وتعّكر سير 
أكمل  على  وواجبه  وظيفته  أداء  من  ومتنعه  حياته 
جتاهل  اخلطأ  من  لذا  جًدا؛  هام  أمر  وهذا  وجه، 
واحلرج،  الّضيق  لصاحبها  تسّبب  ألّنها  احلساسّية، 
وقد  الّناس،  وسط  العطس  نوبات  تنتابه  قد  حيث 
غير  أمر  وهو  الدمع،  وذرف  املُخاط  إفراز  من  يكثر 

مريح يعّكر جودة احلياة.
ما العمل؟

اختصاصي  إلى  التوّجه  يجب  طوبي:  پروِفسور 
عّما  واالستفسار  والّسؤال  احلساسّية،  عيادة  في 
حّدة  من  والّتقليل  الّتخفيف  أجل  من  فعله  ميكن 
احلساسّية، وحتسني جودة حياة اإلنسان بشكل واضح.
يعرف  ة  احلساسّي من  يعاني  َمن  كّل  أّن  بّد  ال 
ة، أم عليه  نفسه.. فهل ينتظر األعراض واحلساسّي
مرافقة  صّحة  مدى  وما  ة؟  ّي وقائ عالجات  باع  اّت

ة لصاحبها مدى احلياة؟ احلساسّي
ميكن  شامًال  سؤاًال  نطرح  هنا  طوبي:  پروِفسور 
اإلنسان  يناشد  أوًّال  حالة..  من  بأكثر  عليه  اإلجابة 
حلوًال غير موجودة، بهدف العالج الّتام والّشفاء من 
يعرف  ال  الّطب  إّن  أقول  احلالة  هذه  في  احلساسّية. 
سوى  املريض  منه  ُيشفى  نهائّي  عالج  له  مرًضا 
األمراض اّلتي تستدعي عملّيات جراحّية! فاإلنسان 
كيس  أو  الّدودية  الزّائدة  أعراض  من  يعاني  عندما 
املرارة مثًال، فإّن االستئصال عبر اجلراحة كفيل بشفاء 
أمراض  من  يعانون  اّلذين  األشخاص  لدى  أّما  تام. 
ُمزمنة، مثل ضغط الّدم املرتفع، والّسّكري، ومشاكل 
القلب والرئتني، فهذه األمراض ليس لها عالج نهائّي 
العالجات  وكّل  وتاّم،  كّلي  بشكل  عليها  يقضي 
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متواصل  بشكل  املريض  يتلقاها  اّلتي 
للّتخفيف  أو  املرض  تفاقم  ملنع  تأتي 
من أعراضه؛ وكذلك هو األمر بالّنسبة 
يتطوّر  مزمن  مرض  فهو  للحساسّية، 
وراثّية،  عوامل  نتيجة  االنسان  لدى 
أعراض  من  املريض  معاناة  تبدأ  وحاملا 
احلساسّية، نعرف بذلك أّن املرض مزمن 
وموجود منذ سنوات، ولكن للحساسّية 
«امتياز» عن بقية األمراض املزمنة، هو 
إمكانّية زوال هذه احلساسّية مع التقّدم 
في العمر، والّتقليل من أعراضها مع 
اقتراب الّشخص إلى سّن اخلمسني عاًما وما فوق، 

ا. ـً ّي ومن املمكن أن تزول نهائ
ما هي أنواع العالجات املستخدمة للّتخفيف من 

ة؟ احلساسّي
پروِفسور طوبي: هنالك العديد من العالجات سهلة 
صحيح  بشكل  تعاطيها  عند  اّلتي  االستعمال 
حياة  جوَدة  من  جًدا  حتّسن  ومتواصل،  وحريص 
اإلنسان، وتخّفف من أعراض احلساسّية بشكل واضح. 
ة في هذه الفترة بالّذات، في  ملاذا تزداد احلساسّي

يع؟ ّرب فصل ال
حديثي،  بداية  في  ذكرت  كما  طوبي:  پروِفسور 
يستجيب  الّناس  من  العديد  لدى  املناعة  فجهاز 
هو  األّول  العامل  عليه.  تؤّثر  قد  عوامل  لعّدة 
الغبار والرطوبة وتقّلبات الّطقس، والعامل الّثاني 
اجلو،  في  الرّبيع  أزهار  لقاح  انتشار  هو  الّشائع 
مثل نوّار الزيتون والّسرو؛ ولدى البعض يهّيج هذا 
احلساسّية. أعراض  من  ويزيد  املناعة  جهاز  اللقاح 

أّي أنواع من العالجات تنصح بتناولها؟
تابعة  عديدة  عالجات  هنالك  طوبي:  پروِفسور 
فكما  هيستامني»،  «أنتي  نسّميه  ما  لعائلة 
ذكرت لك في بداية حديثي، فإّن املواد اّلتي يفرزها 
ـ«هيستامني»، واألدوية املضاّدة  جهاز املناعة هي ال
«تيلفاست»  ـ«تيلفاست»  كال ـ«هيستامني»،  لل
من  تخّفف  وغيرها،  ِشركة «سانوفي»)  انتاج  (من 
أعراض  ومن  اجلسم،  على  ـ«هيستامني»  ال تأثير 
احلساسّية، فضًال عن وجود أدوية موضعّية كُقطرات 
القصبة  على  البّخاخ  أو  والعينني  األنف  في 
أن  جًدا  املهّم  ومن  متوافرة  أدوية  كّلها  ّية،  الهوائ
يحصل عليها من كّل َمن يعاني من احلساسّية.
ة وأمراض أشّد خطورة وأشّد  كيف منّيز بني احلساسّي
ة؟  حساسّي مجّرد  إّنها  بالقول  نسّلم  وأّال  فتًكا، 
پروِفسور طوبي: إّن َمن يعاني من التهاب الرّشح 
أو االلتهاب الڤيروسّي، عادًة ما تكون احلساسّية 
ألّيام معدودة، (3 - 4  أّيام) ثّم يزول عنه املرض، 
ثالثة  بعد  تزول  ال  احلساسّية  فإّن  باملقابل  ولكن 
أّيام، فضًال عن أّن أعراض احلساسّية متتاز بأعراض 
املستمرّ،  كالعطس  ذكرناها،  اّلتي  كتلك  واضحة 

احلّكة، إحمرار العينني وذرف الّدموع.
حديثه  طوبي  إلياس  پروِفسور  يختتم  وأخيرًا، 
اإلنسان  يعتقد  أن  اخلطأ  من  أّنه  على  بالّتأكيد 
بأّن احلساسّية ال حتتاج إلى عالج، على الرغم من 
أّنها ال حتمل مخاطر أو أضرارًا مستقبلّية؛ ولكن 
مستحضرات  هنالك  حياته  وجودة  راحته  أجل  من 
ومتاعب  أعراض  من  ويقّلل  يخّفف  تساعد  وأدوية 
احلساسّية املزعجة، فالعالجات بسيطة ومتوافرة. 
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األسعار  تخفيض  هي  بها  القيام  املفترض  من  اّلتي  األولى  فاخلطوة 
واإلعالن عن تنزيالت على البضائع لهدف جذب املُشَترين.

إّن األسعار تتعّلق بعروض الّطلب في األسواق؛ فعندما يكون هنالك 
الطلب  يقّل  وعندما  سعرها،  يرتفع  ُمعّينة  سلعة  على  كبير  طلب 
بشكل كبير ينخفض سعرها. أفضل مثال على ذلك هو وضع البيوت 
في البالد، حيث إّن الطلب الكبير واملتزايد على اقتناء البيوت أّدى 

إلى ارتفاع أسعارها.

القرض  فائدة  على  املعيشة  غالء  جدول  تأثير 
ّي: الّسكن

حّتى اآلن حتّدثنا عن جدول غالء املعيشة، ومتى ميكنه أن يرتفع أو 
ينخفض.. ولكن ما عالقة كّل ذلك بفائدة القرض الّسكنّي («املشكنتا)؟
إّن نسبة الفائدة في الّسوق تؤّثر كثيرًا على الّطلب في األسواق على 
جميع الّسلع (ليس فقط على سوق الدور، وإّمنا على كّل أسواق الّسلع).

عندما تكون الفائدة عالية فإّننا ندفع أكثر على ديوننا، على القرض 
أقّل  مال  بحوزتنا  سيكون  ولذلك  األخرى،  القروض  وعلى  الّسكني 
لننفقه على أمور أخرى؛ واملقصود هنا أّننا ُنقّلل الّطلب على الّسلع 
األخرى - كالبلوزات في املثال الّسابق - وبهذا يضطر البائعون إلى 

تخفيض أسعار سلعهم، لهدف جذبكم ُمجّدًدا، وهكذا دواليك..
عندما  أّنه  وهو  املعيشة،  غالء  جدول  على  أيًضا  تأثير  له  آخر  أمر 
تكون نسب الفوائد مرتفعة، فإّن األرباح اّلتي جننيها عند استثمارنا 
في  نحفظها  اّلتي  والودائع  البنك،  في  اإلدخار  طريق  عن  ألموالنا 
البنك ترتفع هي أيًضا، وهذا يشّجعنا على إبقاء أموالنا في البنك، 
ُيقّلل  اّلذي  األمر  املُختلفة،  الّسلع  على  نصرفها  ال  نحن  وبالّتالي 

الطلب عليها، وبالّتالي تنخفض أسعار الّسلع ُمجّدًدا.

ماذا يحدث عندما تكون نسبة الفائدة ُمنخفضة؟
الّسكنّية  والقروض  القروض  على  ندفعها  اّلتي  الفائدة  ستكون 
لزيادة  سنؤّدي  وهكذا  لإلنفاق،  أكبر  مال  لدينا  وسيكون  منخفضة، 

الطلب، وبالنتيجة سترتفع األسعار.
وكذلك الفائدة اّلتي سنجنيها من برامج اإلّدخار في البنك ستكون 
الّسلع  على  وننفقها  األموال  نصرف  أن  سُنفّضل  لذلك  ُمنخفضة، 

بشكل عام، ما سيؤّدي لزيادة الّطلب ورفع األسعار.

اّلتي  األسباب  من  العديد  هنالك  بأّن  أنّوه  أن  أوّد  مالحظة: 
القروض  مجال  في  الفوائد  نسب  تخفيض  أو  رفع  إلى  تؤّدي 
ة،  ّي يورو، الفوائد في األسواق العامل العقارّية، كقيمة الدوالر/ال
املقالة  هذه  في  حاولت  ولكّني  األخرى.  األمور  من  والعديد 
رافقة  ركيز على العالقة بني جدول غالء املعيشة والفوائد املُ الّت

ة بشكل خاص. ّي للقروض الّسكن
إستشارة  عن  بديًال  تأتي  ال  املقالة  هذه  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
من  حال  بأّي  توصية  مبثابة  ليست  وهي  مؤّهل،  إختصاصّي 
وظروفها  وضعها  بحسب  فحصها  جتب  حالة  فكل  األحوال، 

اخلاّصة.

 W Ò|—UI� ÷Ëd� w�UB��«

 jOD��Ë  „uM��«  ÂU�√  5{d�I Ô*«  qO�9  w�  qLF|®

©W|—UI� ÷Ëd� �«—U��

األأل ال امل اّلّ ل األ

WA O F *« ¡öſ ‰ËbłË w M J Ò « ÷d H « …b zU  5 Ð W ö F «  WIHM  …u ý Òd U Ð ·«d ² Žô« Òr ² ¹ q ¼
øq š Òb « W³ ¹d { V Š W ÒO ½u ½U

ÍdB� bL	√ w�U;«

ّية  اجلنائ القضايا  أحد  أّن  املعروف  من 
اخلطيرة هي قضّية الرشوة؛ فبإمكاننا 
اّلتى  القضايا  من  عدد  إلى  الّنظر 
قلبت السياسة اإلسرائيلّية رأًسا على 
عقب، كقضّية إيهود أوملرت أو الوزير 

الّسابق آرييه درعي، وغيرهما..
مبنتهى  ينظر  اإلسرائيلّي  القانون  إّن 
القضايا،  هذه  مثل  إلى  اخلطورة 
وبحسب الّتوّقعات من املفترض احلكم 
إيهود  الّسابق،  احلكومة  رئيس  على 
أوملرت، لعّدة سنوات بالّسجن الفعلّي.

ولكن إذا نظرنا إلى دافع الرّشوة مبنظور آخر، من ناحية املستحقات 
ا، هو خلق أرباح لدافع  الّضريبّية، فالهدف من دفع الرّشوة، غالًب
الرّشوة أو لشركته. والّسؤال اّلذي يطرح نفسه: هل ميكن لدافع 
الرّشوة استعادة املبالغ املدفوعة كرشوة من مستحّقات الّضرائب 
اّلذي جتب دفعها للّدولة؟! فإذا كان الهدف من دفع الرّشوة هو 
كأّي  الرّشوة  هذه  إلى  الّنظر  املنطق  فمن  ركة،  للشِّ أرباح  كسب 

نفقة للّشركة، ولذلك من املمكن استرجاعها من ضريبة الّدخل!
في قضّية ع م هـ 03/1015 شركة م. ض. ضّد مأمور ضريبة 
نتانيا تطرّق القاضي أ. مچني إلى قضّية مماثلة، قّدمته شركة 
بطلب االعتراف بالّتقرير الّسنوّي لضريبة الّدخل أن يشمل الرّشوة 
اّلتي دفعتها ألشخاص خارج البالد، كي تستطيع احلصول على 

عقود ضخمة بإحدى الّدول! 
األرباح  وجني  عقود،  إبرام  من  تتمّكن  لم  أّنها  الّشركة  وتؤّكد 
الطائلة من دون أن تدفع رشوة؛ وجرّاء ذلك دفعت الّشركة مبالغ 
بالرّشاوى  االعتراف  الّدولة  تطالب  ولذا  للّدولة!  كضرائب  طائلة 
اّلتي  الّدخل،  ضريبة  من  خصمها  يتّم  أن  على  ُدفعت،  اّلتي 

يتوّجب على الّشركة دفعها للدولة!!
وقد رفض القاضي هذا الّشرح، وتطرّق بحكمه إلى أّنه على الدولة 
الرّشاوى  ظاهرة  على  للقضاء  العاملّية  اجلهود  من  كجزء  العمل 
قانونّية...  كدفعات  املبالغ  بهذه  االعتراف  وعدم  والفساد؛ 
وأضاف أّن االعتراف بهذه الظاهرة وتقبلها يفشل جميع اجلهود 

ّية العاملّية للقضاء على ظواهر الفساد والرّشوة.. اجلنائ
من  األعلى  احلد  بدفع  الّشركة  أصحاب  على  احلكم  ّمت  ولذلك 
كرشوة بحيث ّمت الّنظر  األموال التي ّمت دفعها  على  الّضرائب 
إليها كمعاشات وفوائد ألصحاب الّشركة، ولذلك يجب أن يتّم 

دفع ضريبة عليها!
إّن البّت بهذه القضّية واحلكم بها، قّدم حلوًال لبعض الّشركات 
سبيل  على  قانونّية.  بطريقة  املعضالت  هذه  من  اخلروج  لهدف 
املثال إقامة شركة في خارج البالد ودفع أموال لهدف العالقات 
العاّمة بحيث يتّم دفع الرشاوى من قبل شركة العالقات العامة، 
قانونّية  بصورة  املبالغ  حتويل  يجب  ولكن  قانونّية،  نفقة  فهذه 

إلى اخلارج.
أّما الّنصيحة اّلتي أسديها للزبائن دائًما، هي القيام بأعمالهم 
بطرق قانونّية وجدّية، إذ تعتبر هذه طريقة وحيدة لكسب األموال 

والعمل بشكل مشروع وقانونّي!
فقط،  توضيحّي  هو  املقالة  هذه  من  الهدف  إّن  مالحظة: 
هذه  بار  اعت يجوز  فال  العاّمة،  املعلومات  لهدف  ويأتي 
حيث  ّي،  قضائ حّل  أّنها  على  أو  ة  ّي قانون استشارة  املقالة 
ة، وال تتطّرق  إّنها ال تتطّرق ألّي شخص خاص أو أّي قضّي

ة. ّي ن ة عي ّي إلى أّي إشكال
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هنالك عالقة وطيدة بني فائدة القرض الّسكنّي وجدول غالء املعيشة، 
فالّتغيير في فائدة القرض الّسكنّي يؤّثر على جدول غالء املعيشة، 

والعكس صحيح أيًضا.
سأقوم في هذه املقالة بشرح بعض املُصطلحات األساسّية، وسأوّضح 
املعيشة،  غالء  وجدول  الّسكنّي  القرض  فائدة  بني  العالقة  هي  ما 

وكيف ميكن لكّل منها أن ُيؤّثر على اآلخر.

الفائدة
يحّدد بنك إسرائيل في كّل شهر قيمة الفائدة التي ُيسّميها «فائدة 
كّل  من  اثنني  يوم  آخر  كّل  عنها  ُيعَلن  الفائدة  هذه  إسرائيل»؛  بنك 

شهر، وقد تتغّير كّل شهر.
اليوم قيمة أو نسبة الفائدة هي %0.75 على هذه الفائدة ُنضيف  
قيمة ثابتة بنسبة %1.5 وهكذا ُحتَسب فائدة الپرامي. وفائدة الپرامي 
اليوم، عبارة عن: %0.75 (فائدة بنك إسرائيل) + %1.5 (قيمة 

ثابتة) = 2.25%.
ُتسّهل  للحساب،  «قاعدة»  فقط  هو  الپرامي  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
علينا عملّية احلساب. مبا معناه أّنه لو أخذنا قرًضا ذا فائدة پرامي 
ونسبة فائدة ُحّددت بحسب: پرامي + %3، فإّن الفائدة اّلتي سندفعها 

على القرض هي 5.25% =(2.25% + 3%).
ـP يرمز إلى الكلمة  ا بفائدة P-0.7 (ال ـً ّي في حال أخذنا قرًضا سكن
پرامي)، سندفع مقابل القرض %1.55 (أي 1.5%= 2.25%-0.7%).

التي  الفائدة  فإّن  لذا  شهر،  كّل  في  تنخفض  أو  ترتفع  الپرامي  فائدة 
سندفعها مقابل القرض ليست ثابتة، وإّمنا متغّيرة بشكل شهرّي.

جدول غالء املعيشة
فنحن  الّسكنّية،  القروض  مجال  في  جدول  كلمة  نستعمل  عندما 
هو  الّسياق  بهذا  يعنينا  وما  املعيشة؛  غالء  جدول  بذلك  نقصد 
ّية ُحتّدد نسب غالء أو  «التضّخم املالي».. فجدول غالء املعيشة هو آل
إنخفاض األسعار في الّسوق. ودائرة اإلحصاءات املرَكزّية ُتعِلن جدول 

ـ15 من كّل شهر. غالء املعيشة في ال
الّنحو  على  تتّم  عاّم  بشكل  ولكّنها  جًدا،  معّقدة  احلساب  طريقة 
املنَتجات  أو  الِسَلع  سّلة  بشراء  اإلحصاءات  دائرة  تقوم  الّتالي: 
األساسّية التي حتتاجها كّل عائلة متوّسطة احلال (على سبيل املثال: 
وغيرها..).  ّية،  كهربائ أدوات  أحذية،  مالبس،  ُخضار،  فواكه،  طعام، 
مع  ويقارنونها  هذه،  األساسّية  الّسلع  سّلة  تكلفة  شهرًيا  ويفحصون 
أو  ارتفاع  هناك  كان  إذا  ذلك  حسب  وُيحّددون  سبقة،  الذي  الّشهر 
انخفاض في جدول غالء املعيشة. إذا طرأ ارتفاع في سعر سّلة السلع 
األساسّية، فهذا معناه أّن هنالك ارتفاع في جدول غالء املعيشة (على 
سبيل املثال: لنفرض أّن تكلفة سّلة الّسلع األساسّية كانت في الّشهر 
املاضي 10,000 شيكل مثالً، بينما بلغت في هذا الّشهر 10,100 
شيكل؛ وهذا يعني أّنه طرأ ارتفاع على األسعار بنسبة %1، لذلك 

فإّن جدول غالء املعيشة ارتفع بنسبة 1%).
من اجلدير بالذكر أّن بنك إسرائيل معنّي بارتفاع األسعار في البالد 
كّل  في  للتضّخم  هدًفا  لنفسه  ُيحّدد  وهو  تدريجّي،  بشكل  ولكن 
عام، ويحاول الوصول إليه (هذه الّسنة ُمعّدل الّتضّخم املُسَتهَدف هو 
بنسبة  األسعار  رفع  إلى  يطَمح  إسرائيل  بنك  أّن  يعني  وهذا  %2؛ 

%2 بالّسنة).

الفائدة  نسبة  على  املعيشة  غالء  جدول  ر  يؤّث كيف 
ر الفائدة على  ّي، وكيف ستؤّث راِفقة للقرض الّسكن املُ

اجلدول؟
ملاذا ترتفع األسعار، ومتى؟! 

األسعار ترتفع عندما يكون الّطلب على الّسلع أكثر؛ سأعطيكم مثاًال 
شهر  كّل  في  تبيع  وأّنك  مالبس  دكان  لديك  أّن  لنفرض  للّتوضيح: 
100 «بلوزة»، وفجأة في الّشهر األخير قمت ببيع 120 «بلوزة»؛ 

في هذه احلالة ستكون أّول خطوة تقوم بها هي رفع سعر البلوزات 
أيضاً؟..  الغالء  بعد  «بلوزة»   120 بيع  في  ستنجح  هل  لتفحص 
فطيلة الوقت اّلذي يزداد فيه الّطلب على الّسلع سترتفع األسعار.
من ناحية أخرى، وفي حال قّلت املبيعات وقّل الّطلب على الّسلع، 
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