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تتقّدم صحيفة «حيفا» بأحّر الّتهاني جلميع 
احملتفلني بعيد الفصح املجيد. وبهذه املناسبة 

ستحتجب الّصحيفة عن الّصدور يوم اجلُمعة القادم 
(10/4/2015)، على أن تعود للّصدور كاملعتاد

في (17/4/2015).
وكّل عام ونحن وأنتم بألف خير
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ليوم  39 ـــ  ال الــّذكــرى  األســبــوع،  هــذا   أحيا شعبنا، 
 األرض اخلالد. وهي املناسبة الوطنّية األولى اّلتي يتّم
 إحياؤها بعد تشكيل القائمة املشتركة للكنيست.
العاّمة ـــواء  األج على  إيجاًبا  ــر  األم انعكس  ــد   وق
الّنشاط نوع  يكن  مهما  الذكرى.  إحياء   لنشاطات 
وحدوّية بروح  اّتسمت  نشاطاتنا  كّل  فإّن  زخمه   أو 
هاّم ذاته  بحّد  وهذا  توّترات.  فيها وال  تشّنجات   ال 

لشعبنا ولثقافته الّسياسّية.
 بخصوص املناسبة ذاتها، فإّنها تأتي كما هو معروف
بل في ليس في األرض فقط،   لتوكيد حّق شعبنا 
أرض فوق  ورخــاء  بكرامة  والعيش  والّنمو   التطوّر 
إليها احلاجة  بقدر  مهّمة  فــاألرض  واألجــداد.  ــاء   اآلب
 ملمارسة احلّق في العيش الكرمي. فاإلنسان هو اّلذي
وقد األهمّية.  مينحها  ــذي  اّل وهو  املعاني   يعطيها 
نحو خالل  من  أرضه  اّلذي صودرت  شعبنا،   أعطى 
ا وأمرًا على مدى عقود، ـً ّي  60 تشريًعا وتعديًال قانون
 وصوًال إلى أواسط السبعينيات من القرن املاضي،
 أهمّية خاّصة لألرض. وهو ال يختلف في هذا عن
ّية املرتبطة بوطنها. بل ظّلت األرض  األقلّيات األصالن
احلاكمة املؤّسسة  وبني  بيننا  اختالف  مثار  اآلن   إلى 
االستحواذ إلى  دائًما  السّاعية  فهي  إسرائيل.   في 
 على األرض بكّل الّطرق تواصل ذلك عبر سياسات
 الّتخطيط والّتنظيم املوروثة عن االنتداب البريطانّي.
 وهو ما أوصلنا إلى حالة نشكّل فيها نحو 18%
األرض من   4% سوى  منلك  ال  بينما  الّسّكان   من 
 أو أكثر بقليل. وهي نسبة ال نستطيع استثمارها

بالكامل بسبب سياسات اخلنق والّتضييق!
يوم على  عــاًمــا   40 نحو  بعد  علينا  ــات  ب  لقد 
املسألة لهذه  مفهومنا  من  نعّدل  أن  األّول   األرض 
 ومن معاجلتنا لها. صحيح أّن رمزّية املناسبة هاّمة
تّتصل سياسات  نعتمد  أن  علينا  لكن   وباقية، 
 باألرض والّتنظيم والّتخطيط، تتجاوز ما قمنا به
البديل للّتخطيط  العربّي  املرَكز  وكان  اآلن.   حّتى 
 و»عدالة»، قاما بجهد مبارك في هذا االّجتاه، ينبغي
ّية، كجهة  تعزيزه من خالل الّسلطات احمللّية العرب
وتوسيعها. الّنفوذ  بالّتخطيط ومسطحات   معنّية 
 هنا، نقترح أن يتّم اعتماد توّجهات عملّية مدروسة
 لتوسيع رقعة األرض للبناء والّتطوير في كّل قرية
 ومدينة. وهنا أيًضا ينبغي الّتأكيد على وجود حاجة

ماّسة إلى دور بالغ األهمّية للّسلطات احمللّية.
القضّية تــظــّل  أن  ينبغي  ـــر،  آخ مستوى   على 
التمثيلّية الهيئات  أعمال  ــدول  ج على   ساخنة 
مع تواصل  أو  لقاء  كّل  في  هنا.  لشعبنا   العليا 
املوضوع على  اإلبقاء  ينبغي  الرّسمّية   املؤّسسات 
مطلبّية كقضّية  وليس  األولوّيات.  ُسّلم  رأس   في 
أراض الستعادة  بديلة  كمقترحات  بل   فحسب، 
أو الغائبني  ــالك  أم ــارس  ح بوصاية  في  اآلن   هي 
 دائرة أراضي إسرائيل أو غيرهما، من أذرع قومّية
األرض على  لالستحواذ  اسُتخدمت  قومّية،   وفوق 
ّية. علينا في هذا الباب االستفادة من جتارب  العرب
واملقارن، ــّي  الــّدول القانون  ومن  ّية  أصالن  أقلّيات 
 ومن طاقات ومهارات مهنّية من أبناء شعبنا هنا.

 علينا أن نحّول حّقنا في األرض كما نّصت عليه
ّية، املّتصلة بحقوق األقلّيات القومّية  املواثيق الدول
عمل مشاريع  إلى  حتديًدا،  األصالنّية   واألقلّيات 
عليها العمل  يتّم  مدروسة  تفصيلّية   ومقترحات 
بلغت مهما  فــاألرض  املختلفة.  املؤّسسات   مقابل 
 من أهمّية تظّل مورًدا يحتاجه شعبنا هنا، ليتطوّر
علينا حيفا،  وفي  ومجموعة.  كأفراد  ذاته   ويحّقق 
املساحات فيها  مبا  املدينة  ــوارد  م من  نستفيد   أن 

املخّصصة للبناء والتطوّر.

tOKŽ s¹œ bzUI�« bŽ Ë
 لقد سبق إحياء ذكرى يوم األرض مسيرة االعتراف،
القائمة (رئيس  ــودة  ع أميــن  الّنائب  أطلقها   اّلتي 
ّية. وكان أمين  املشتركة)، من الّنقب إلى القدس الغرب
وبقضايا العراقيب  بقضّية  خاّص  بشكل  اهتّم   قد 
 األهل في النقب. وهو اهتمام كّلفه أحياًنا االعتقال
أّنه ويبدو  ّية.  قضائ إلجراءات  والتعرّض   واالحتجاز 
هو وها  بقضاياهم.  االهتمام  مبواصلة  أهلنا   وعد 
في ا  ونائًب للقائمة  رئيًسا  اجلديد  موقعه   استثمر 
 البرملان، ليسير مع زمالئه ورفاقه في القائمة، ومع
 نشطاء وأصحاب القضّية، إلى القدس للقاء رئيس
مقترحات وتسليمه  املوضوع  على  وإطالعه   الّدولة، 

عملّية لتسوية قضية القرى غير املعترف بها.
 وبهذا يكون أمين قد قام بالعمل على أّمت وجهه. فقد
ّية وأدوات عمل  أشار إلى وجود استراتيجّيات نضال

 غير اّلتي تعوّدنا عليها، وهي املسيرة مثًال، تضمن
التي القضّية  مع  لإلعالم  مسبوق  غير   تعاطًيا 
الرمزّية املسيرة  أّن  هو  آخر  أمر  أجلها.  من   ُيناضل 
 ُميكن أن تتحّول في حلظة محّددة إلى نشاط عملّي.
بديلة مقترحات  وبطرح  القدس  في  انتهت   فاملسيرة 
يكون وبهذا  بها.  املعترف  غير  القرى  أمر   لتسوية 
 أمين قد دمج بني الرمزي في العمل السياسّي وبني
 العملّي. فال تبقى األمور خبرًا في جريدة أو صورة
في ورفاقه  أمين  يتابع  بأن  ثقة  وكّلنا  الّشاشة.   على 
قضّية أّنها  سيما  الّنقب  في  أهلنا  قضّية   القائمة 
فهم والّتهجير.  االقتالع  مخّططات  وخاّصًة   حارقة، 
 يستحّقون من شعبنا كّل عون ومساندة وكّل عمل
إحدى هي  والبقاء،  بقاَءهم.  ويحمي  األذى   يجنبهم 

غايات يوم األرض!

qO¦L Ò²�UÐ ¡UIð—ô«
ـ األّول  امتحناها  بشرف  خاضت  املشتركة   القائمة 
بطوله كّله  املشوار  أمامها  ــزال  ي وال   االنتخابات، 
 وعرضه. ولعّل أهم املهّمات التي على القائمة الّضلوع
ّية الفلسطينّية بشرف  بها، هي متثيل األقلّية العرب
مختلف في  بل  وحده  البرملان  في  ليس   وبفاعلّية، 
 الّساحات ال سّيما الّساحة اخلارجّية. ومن هنا أهمّية
 أن تولي قيادة القائمة أهمّية خاّصة لتطوير دورها

الّتمثيلّي في الكنيست وفي احلياة العاّمة.
 فالعمل البرملانّي يحتاج إلى معرفة معّمقة في نظام
البرملاني. العمل  أدوات  وفي  وجلانها،   الكنيست 
 ولبعض األخوة في القائمة جتربة ُميكن أن ُتنقل إلى
 النوّاب اُجلدد. لألخوة في القائمة اختصاصات مهنّية
 هاّمة حّبذا لو مت استثمارها. وفي الكنيست نفسها
إليه بطلبات للحصول التقّدم  ينبغي   مركز أبحاث 
 على دراسات ووجهات نظر ومعلومات وفق احلاجة.
 وهناك أيًضا أبناء وبنات شعبنا من حاملي الّشهادات
 الُعليا، وذوي التخّصصات املهنّية املمّيزة. هؤالء، ال
في وخبراتهم،  وجتاربهم  قدراتهم  استثمار  من   ُبّد 
 سبيل إغناء املستوى التمثيلّي، وتعميقه عن طريق
متثيل فهو  الّتمثيل.  لهذا  املهنّي  املكّون   تطوير 
ُبعًدا عملًيا ال أن يظّل رمزًيا.  ينبغي أن يكتسب 
فاحتة سيشّكل  ًيا  برملان القائمة  جناح  أّن   ونعتقد 

لنجاحات خارج البرملان.
 ليسمح لنا األخوة في القائمة املشتركة أن ندعوهم،
بتطوير يهتّموا  أن  حيفا،  مدينة  في  موقعنا   من 
اآلن. منذ  له  وااللتفات  للقائمة،  الّتنظيمّي   العمل 
جسم القائمة  جانب  إلى  يكون  أن  مثًال  بأس   فال 
 استشاري واسع من بنات وأبناء شعبنا. وال بأس أن
متخّصصة قانونية  دائرة  القائمة  جانب  إلى   تعمل 
دائرة من  بأس  وال  تشريعّية.  مبادرات  إطــالق   في 
 سياسّية وما إلى ذلك حّتى اكتمال العمل واستيفاء
املتعّدد السياسّي  للعمل  اليومّية   االحتياجات 

املستويات.
 همسة أخرى تّتصل باملدن املشتركة. فكوننا ننشط
بالقائمة نهيب  املشتركة،  املــدن  إحــدى  حيفا،   في 
وهم املشتركة،  املـــدن  ــان  ســكّ تغفل  أال   املشتركة 
هنا. شعبنا  قطاعات  مــن   15% نحو   يشّكلون 
 فلهم ما يقولون ولهم ما ُيعطون أيًضا. وقد يكون
 الرّبط بني كّل قطاعات مجتمعنا مهّمة من مهّمات

القائمة ومواضيع عملها.
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انطلقت يوم الّثالثاء من هذا األسبوع (31.3.2015)، 
الكنيست  ــوّاب  ن ــأداء  ب ـ20،  ال الكنيست  أعمال 
ـ 120 ميني الوالء، حسب القانون وأنظمة الكنيست. ال

النوّاب  بينهم  من  جديًدا،  ا  نائًب  39 هؤالء  بني  ومن 
الّستة اجلدد من القائمة املشتركة: أمين عودة وعايدة 
توما وعبد احلكيم حاج يحيى ويوسف جبارين وأسامة 
سعدي وعبد الله أبو معروف. وعقدت كتلة "القائمة 
على  خالله  اّتفق  املراسم،  قبل  اجتماًعا  املشتركة" 
االحتجاج عند وضع نشيد "هتكڤا" (الّنشيد الوطني 

اإلسرائيلّي)، بالّطريقة التي يرتأيها كّل نائب.

نشيد  ـــودة:  ع ــن  أمي الــّنــائــب  القائمة،  رئيس  وقــال 
"هتكڤا" يعّبر عن فكر عنصرّي، ويقصي %20 من 
املواطنني في الّدولة، لذا قرّرنا أن نحتّج كّلنا عليه، 
وأبقينا طريقة االحتجاج مفتوحة لكّل نائب. فاختار 

جزء اخلروج من القاعة احتجاًجا.
من  لنناضل  الكنيست  إلى  نذهب  عودة:  وأضاف 
ّية  مبسؤول واليومّية،  القومّية  شعبنا  قضايا  أجل 
وكرامة. ُهوّيتنا الوطنّية ثابتة وراسخة ونحن منارسها 
منذ  امليدان،  وفي  البرملان  في  الّسياسّية  مبواقفنا 

عشرات الّسنني.

طالب الّنائب د. يوسف جبارين (القائمة املشتركة) 
بالّتحقيق في قيام إحدى روضات األطفال اليهودّية 
مدينة  مــن  مقربة  (على  طڤعون»  ــات  ــري «ك ــي  ف
حيفا)، بتوزيع «بطاقة تهنئة» مبناسبة عيد الفصح 
اليهودّي، حتمل صورة ملدينة القدس (حائط الُبراق)، 
ّمت فيها محو قبة الصخرة في حرم املسجد األقصى 

املبارك، بواسطة تقنية «فوتوشوپ».
الّتربية  ـــوزارة  ل وتابعة  رسمّية  ــروضــة  ال أّن  وُعلم 

والّتعليم واملجلس احمللي «كريات طڤعون».
وكان د. جبارين قد توّجه بطلب خّطي إلى رئيس 
املجلس احمللّي في طڤعون ومديرة وزارة املعارف في 
بالقضّية،  ــورّي  ف حتقيق  فتح  أجل  من  حيفا  لواء 
د.  وقال  املسؤولني.  بحّق  الّالزمة  الّتدابير  واّتخاذ 
جبارين: «نطالب بالّتحقيق الفورّي في هذا العمل 
ّيته  املُدان، والذي تتحّمل القسط األكبر من مسؤول
في  تهويد  سياسة  متارس  اّلتي  إسرائيل،  حكومة 

لهدف  حتديًدا،  احلــرم  محيط  وفي  احملتّلة  القدس 
واّلتي  واإلسالمّية،  ّية  العرب املدينة  معالم  طمس 
بالّتدنيس واالستفزاز،  تسمح ملهووسي «الهيكل» 
فالّسياسات  االحتالل.  وشرطة  جيش  حماية  حتت 
العنصرّية وعقلّية محو اآلخر وحقوقه تبدأ من رئيس 
املجتمع، وفي جهاز  وتتغلغل في  لتنخر  احلكومة 
اّلذي  اخلطير،  الّنحو  هذا  على  والّتعليم،  الّتربية 
والّشباب  الّطالب  بني  العنصرّية  التوّجهات  يغّذي 

واملواطنني اليهود». 
وأّكد د. جبارين:  ميكن للعنصرّيني أن ميحوا رموزنا 
ّية بواسطة الـ»فوتوشوپ»، ولكّنهم  عن بطاقة كرتون
وتاريخنا  بوطننا  عالقتنا  محو  يستطيعوا  لن 
ومقّدساتنا اإلسالمّية واملسيحّية. على كّل إنسان 
العقلّية  هذه  ضّد  يقف  أن  البالد  هذه  في  عاقل 
اجلماهير  نضال  في  شريًكا  يكون  وأن  اخلطيرة، 
ّية والقوى الدميقراطّية اليهودّية ضّد العنصرّية. العرب
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الذكرى  البالد  في  الفلسطينّية  اجلماهير  أحيت 
مبسيرات  اخلالد.  األرض  ليوم  والثالثني  الّتاسعة 
الفلسطينّي  لتثبيت  والّنقب  اجلليل  في  ومظاهرات 
على  ردًا  اليوم  هذا  أحداث  جاءت  وقد  أرضه.  في 
دومن  ألف   21 مبصادرة  اإلسرائيلية  الّسلطات  قرار 
الثالثني من  من أراضي اجلليل واملثّلث والنقب، في 
آذار عام 1976. وخرج الفلسطينّيون في مظاهرات 
إلى  أّدى  ما  شامًال  إضراًبا  وأعلنوا  احتجاجّية، 
احلدود،  وحرس  الّشرطة  مع  ومواجهات  مصادمات 
الّشبان  من  ستة  استشهاد  نتائجها  أبرز  من  وكان 

الفلسطينّيني في منطقة سخنني، عرابة ودير حنا. 
مسيرة  املاضي،  االثنني  يوم  جرت  حنا،  دير  وفي 
اخلطباء  من  عدد  فيه  تناول  األرض  يوم  ومهرجان 
القضايا التي يواجهها الفلسطينّي في هذه البالد، 
للفرد  الّصارخ  والتمييز  التعسفّية  الهجمات  إزاء 
من  أكثر  بلغ  حشد  أمام  اخلطباء  وأجمع  واجلماعة. 
باألرض  والتمّسك  الّثوابت  على  آالف شخص  ثالثة 
رّحبت  اّلتي  باجلماهير  واإلشادة  للمصادرة  والتصّدي 

بوحدة الّصف العربّي في االنتخابات األخيرة.
البلد  حّنا)  دير  مجلس  (رئيس  حسني  سمير  وقال 
احلقيقة  «حيفا»:  مع  خاّص  لقاء  في  املضيف، 
والواقع أّن يوم األرض هذا ال يشبه أبًدا ما قبله، ألّن 
ّية شعرت بوجود إجحاف وازدياد في  العرب اجلماهير 
العنصرّية أكثر ّمما يجب. ونحن استضفنا يوم األرض، 
جًدا،  قوّي  وكان  األرض.  يوم  باستضافة  الّشرف  ولنا 
وعقدنا اجتماعات عديدة دون أن نستثني أحًدا من 
دير حنا من أجل دير حنا كبلد واحدة تستضيف كّل 
اجلماهير في يوم األرض. يوم األرض هو يوم عظيم، 
شاركونا كّل جماهير يوم األرض، فنشكرهم، ونشكر 
كّل الذين قدموا إلى هنا. وبرأيي يجب أن نكون دائًما 

محافظني على أرضنا وعلى عرضنا وهذا كرامة لنا.
وقال جريس مطر (رئيس مجلس عيلبون): نصادق 
حي.  ضمير  ذي  كّل  إلى  يدنا  ومنّد  يصادقنا،  من 
الفلسطينّي،  العربّي  الّشعب  من  حّي  جزء  فنحن 
وحتدًيا  صالبة  نزداد  نحن  بل  العادلة،  قضيته  ومن 
وتصدًيا لكّل مظاهر العنصرّية في هذه البالد. ونؤّكد 

أيًضا أّننا لسنا منغلقني أو متقوقعني في القومّية، 
احلقيقّية  التقدمّية  القوى  كّل  على  منفتحني  بل 
املعارضة. والتي تؤمن بالّتعايش املشترك. وفي هذا 
الّصدد فإّن معركتنا هي واحدة، عرًبا ويهوًدا، ملواجهة 
كّل فكر ونهج عنصرّي وفاشّي. وال بّد من حترير هذه 
البالد من هذا الّنهج البغيض. نؤّكد أيًضا أّن جرح يوم 
األرض ما زال مفتوًحا ونازًفا، ال يتقادمه الزّمن، وهو 

معركة قومّية ومصيرّية.  
أّما اإليكونوموس عارف ميني (كاهن رعّية عرابة للرّوم 
في  األهل  لنشارك  جئنا  احلقيقة  فقال:  الكاثوليك)، 
هذا املهرجان األّول من نوعه بعد أن كانت الوحدة بني 
هذه  في  ّية  العرب الّساحة  على  ّية  احلزب الفئات  كّل 
البالد. جئنا لنشارك ولنشترك معهم في هذا املهرجان 
أن  احلقوق يجب  كثير من  ولنا  ثوابت  لنا  إّن  لنقول 
نثيتها، ويجب أّن نقول للّسلطة كفى متييزًا، وكفى 

محاباة. 
ومن جهته قال الّدكتور حّنا سويد (عضو سابق في 
الكنيست): يوم األرض يوم عظيم، ذلك ما زالت جذوة 

ّية في هذه  يوم األرض تسير وتهب بني اجلماهير العرب
متّسكنا  نؤّكد  الذكرى حتى  هذه  نحيي  نحن  البالد. 
هذه  في  حّقنا  على  نؤّكد  وحّتى  ّية،  العرب باألرض 
األرض وعلى حّقنا للتطوّر في وطننا، وباحملافظة على 
الّشعب  لهذا  كأبناء  كفلسطينّيني  الوطنّية  ُهوّيتنا 

الذي هو صاحب هذه األرض الّطبيعي واألصلي.
في  الكنيست  (عضو  غّطاس  باسل  الّدكتور  وقال 
الّسنة،  هذه  األرض  يوم  يعقد  املشتركة):  القائمة 
أفرزت  اّلتي  االنتخابات  االنتخابات،  من  أّيام  بعد 
للقائمة  كبير  نصر  شعبنا،  لوحدة  مشرّفة  نتيجة 
هنا،  املوجودة  األجواء  في  ينعكس  فهذا  املشتركة، 
أجواء «احتفالّية»، جتاوب كبير من الّناس رغم قصر 

وقت الّتحضير. 
يتحّول  أن  يجب  األرض  يوم  أّن  لنا  واضحا  وأصبح 
لنتساَءل  مرة  كّل  نقف  أّال  يجب  وطنّي،  عيد  إلى 
يكون  أن  يجب  ال؟!  أم  إضراب  هناك  سيكون  هل 
يوم األرض ويوم هبة القدس واألقصى يومني/عيدين 
وطنيني، يتّم فيهما تعطيل كامل للعمل الّتجاري، 

الصناعي وأن يصبح يوًما نحيي فيه األرض، نحيي 
فيه ذكرى الشهداء، نستعيد األرض، نناضل من أجل 

البقاء، هذا مغزى يوم األرض.
القائمة  في  الكنيست  (عضو  توما  عايدة  وقالت 
أن  ميكن  ال  األرض  يوم  قضّية  أّن  واضح  املشتركة): 
فيها  وما سقط  نفسها،  الذكرى  لعمق  أوًّال  تنسى، 
ا اجلرحى واملعتقلني، وكّل ما ميّثله  من شهداء وعملًي
يوم األرض من ُبعد وطنّي، صادق لتمّسك اجلماهير 
العربية الفلسطينّية بأرضها ووطنها وُهوّيتها. ولكن 
أيًضا، كون هذا اجلرح ما زال نازًفا، وكون املعركة على 
األرض وعلى الهوّية وعلى البقاء، وعلى املنزل وعلى 
آالف  عشرات  لكون  اإلنسان  يسكنه  الذي  املأوى 
الدومنات  آالف  مئات  وكون  بالهدم،  مهّددة  البيوت 
هذه  ذكرى،  ليست  هذه  واالقتالع  باملصادرة  مهّددة 

معركة يومّية.. لذا ال ميكن أن ننساها.
الّنضال، قائلة:  وأشارت توما إلى دور املرأة في هذا 
اليوم  وهو  دور،  وسيكون  كان  دور،  للمرأة  أّن  واضح 
موجود بدليل، انظر إلى املشاركني واملشاركات في يوم 
األرض، إحدى ميزاته كانت أّننا خرجنا عن بكرة ابينا 
وما  األرض،  عن  دافعنا  ونساًء،  رجاًال  خرجنا  وأمنا. 
زلنا ندافع عن األرض بشراكة حقيقّية، ليت الّشراكة 
ّية هذه تنعكس على مواقع اّتخاذ القرار لكّنا  امليدان

بأحسن حال.
على  األرض  يوم  ذكرى  إحياء  مهرجان  يقتصر  ولم 
تزال  ال  حيث  الّنقب،  إلى  امتّد  بل  اجلليل،  منطقة 
األراضي  نهب  على  تعمل  اإلسرائيلّية  الّسلطات 
البدوّية.  والتجّمعات  بالقرى  االعتراف  وعدم  هناك 
وأشار اخلطباء في مهرجان يوم األرض في راهط إلى 
أّن احلكومة ماضية في سياستها املتعّلقة باملواطنني 
العرب عاّمًة والبدو خاّصًة، وهي تعمل على تفرقتهم 

ومتييزهم ومحاولة اقتالعهم من أراضيهم. 
املشتركة):  (احلركة  زبارقة  الكنيست  عضو  وقال 
املعترف  غير  بالقرى  احلكومة  لتعترف  األوان  آن 
من  اقتالعهم  من  وبدًال  البدوّية،  وبالتجّمعات  بها 
الكرمي  العيش  وسائل  لهم  توّفر  أن  يجب  أراضيهم 

واحلياة اآلمنة.    
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وبحاجة  العيد،  هذا  إلى  بحاجة  الّشعب  أرى  ”إني 
لالختبار املتجّدد لقيامة يسوع املسيح، فرح القيامة، 
رجاء القيامة، قوة القيامة في حياتهم، إّنهم يحّبون 
في  يسوع  قوّة  الختبار  ماّسة  بحاجة  ولكّنهم  الرّب 
سيادة  قاله  ما  هذا  لهم“.  يسوع  ومحّبة  حياتهم 
وحيفا  عكا  أساقفة  رئيس  بقعوني،  جــورج  املطران 
والناصرة وسائر اجلليل في لقاء حصرّي مع صحيفة 

”حيفا“.
وأضاف أّن هذه املرّة األولى التي يحتفل فيها بعيد 
قلوبهم  فتح  إلى  اجلميع  ”أدعو  حيفا،  في  القيامة 
من جديد للرّب يسوع. ونحن جنتاز هذه األّيام أسبوع 
اآلالم، وخاّصة خميس األسرار جتارب عديدة. وتساورنا 

السيد  شكل  على  نريد  بأّننا  كمسيحّيني،  ــوازع  ن
وحّب  الّسلطة  حّب  أخرى  جهة  ومن  ومثاله،  املسيح 
للمسيحّية،  مبحّلها  ليست  التي  واحلماسة  ــال،  امل
فعلى قدر ما نكون متشّبهني بيسوع، على مستوى 
كما  أنفسنا  لبذل  مستعّدون  نحن  هل  األشخاص، 
فعل يسوع؟ أو أن نضحي ونتواضع من أجل اآلخرين؟ 
أو نخدم وليس أن ُنخدم كما يجب أن يتكّون املسيح 
فينا، ونصبح على صورة يسوع. ألّن املسيح لم يأِت 
لُيخَدم بل لَيخُدم، وبذل نفسه وأسس سّر اإلفخارستيا 
وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو 
دمي، واصنعوا هذا لذكري. فاّلذي يرغب أن يكون مع 
املسيح وعلى مثاله، مدعو أيًضا ليكون مثله فيبذل 
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نفسه وجسده في سبيل اآلخرين“. 
القيامة  عيد  أّن  إلى  بقعوني  املطران  سيادة  وأشــار 
هذا ميتاز في الكنيسة بأّنه العيد الكبير، وهنا أرى 
كبيرة  بأعداد  للّصالة  يأتون  الكنيسة  أبناء  املؤمنني، 
مدار  على  يكون  أن  أرجو  ما  وهذا  املواسم،  هذه  في 
فرح  الّشعانني  عيد  في  اختبرنا  وقــد  كلها.  الّسنة 
الّناس ورغبتهم بالّتعبير عن محّبة يسوع والكنيسة 
وإميانهم. ألّن األعداد التي حضرت، من آالف املصّلني 

هم يعّبرون عن هذا اإلميان.
أسبوع  في  اإلجنيلّية  الّنواحي  إلى  سيادته  وتطرّق 
سنني  بعد  كتبت  املقّدسة  األناجيل  إّن  وقــال:  اآلالم، 
من قيامة يسوع، كإجنيل لوقا الذي كتب بعد نحو 
ثمانني عاًما من القيامة، وإجنيل مّتى وقد كتب بعد 
وأقوال  أحداث  من  ليسوع  ما جرى  وكّل  عاًما.  ستني 
املؤمنني،  مع  تعاملها  في  نبراًسا  الكنيسة  اتخذتها 
لكي يعيشها املؤمن ويحيا مبوجبها. إّن املؤمنني اّلذين 
بأقوال وأعمال يسوع  إميانهم  نتيجة  بالعمل  يرغبون 
يتوّجب عليهم أن يكونوا أقوياء، وذلك لكي يحتّملوا 
في  نحمله  بأن  طالبنا  اّلذي  يسوع  ويحملوا صليب 

حياتنا العاّمة واخلاّصة، بل في حياتنا اليومية.
اتخذتها  ــي  ــت ال ـــــرار  األس ـــم  أه ــن  ــول ع ــق ي ــى  ــض وم
اإلفخارستيا  سّر  كان  يسوع  أّسسها  وقد  الكنيسة 
أسرار  وهذه  وامليرون،  التثبيت  وسّر  الكهنوت،  وسر 
اليوم  هذا  يعرف  ولذا  اخلميس،  أمس  يوم  مارسناها 
بخميس األسرار. فكيف يجب أن نعيش هذه األسرار، 
يتساَءل سيادة املطران بقعوني. وقال إّن املؤمن اّلذي ال 
يتواضع وال يخدم وال يضّحي فإّنه سيرى نفسه متكّبرًا 
وبعيًدا عن روح الله واملسيح، والله جعلنا أسمى من 
باملعمودّية لكي  تنا  وثّب املسيح  املخلوقات، وجاء  كّل 
نتقّدس بروحه وجسده ودمه الّلذين نتناولهما في سّر 

اإلفخارستيا.
أقوياء  أنفسهم  يظّنون  اّلذين  أولئك  سيادته  وانتقد 
العالم  تغيير  بوسعهم  أّن  ويعتقدون  املسيح،  بدون 
وبعض  بطرس  مثل  نكون  أّال  يجب  وقال:  اعتباًطا، 
الّتالميذ اّلذين طالبوا يسوع بدخول امللكوت واجللوس 
يظّنون  وهم  مجده،  عرش  في  يساره  وعن  ميينه  عن 
أّنه يبني مجًدا ومملكة على األرض لكي يصبح ملًكا 
هذا  من  ليست  مملكتي  إّن  لهم  فقال  شعبه.  على 
أطلبه  ما  حتتملوا  أن  تستطيعون  ال  وأنتم  العالم، 
وال أن تصطبغوا بالصبغة اّلتي أصطبغ بها أنا. وجند 
يسوع،  محاكمة  لدى  اخلــارج  في  خائًفا  يقف  بطرس 
أن  قبل  ــرّات  م ثــالث  فأنكر  معه،  التحقيق  وأثناء 
أّنه ال عالقة  يعرفه، وصار يحلف  أّنه  الّديك  يصيح 

له بيسوع.
وقال سيادته، نحن أيًضا في هذا الزمن ننكر يسوع 
وننفي أّننا نعرفه، في حياتنا اليومّية، وكم مرة نواجه 

بل  وتعاليمه.  ليسوع  نتنكر  جتعلنا  التي  الّتجارب 
الذي خان  يهوذا  بدور  نقوم  بأن  أكثر من ذلك  نعمل 
ويعمينا  للجنود،  وأسلمه  اخليانة  قبلة  وقّبله  يسوع 
الزّعامة  وراء  والّلهاث  ــاه  اجل وراء  واجلــري  ــال  امل حــّب 
والّسلطة. ال يكفي أن نحصل على األسرار أو نحفظ 
وواقعنا  العادّية  حياتنا  في  بها  نعمل  وال  الوصايا، 
املعاش. فنحن نعرف وصّية عدم القتل، ولكّننا نقتل، 
ووصّية عدم السرقة ومع ذلك نسرق، وسائر الوصايا 
وال نعمل بها، فما اجلدوى من الوصايا واألسرار إذن؟ 
نحن تعّمدنا مرّة واحدة، فهل ميكن أن ننسى مواهب 
هذا  في  عليها  الله  يسبغها  التي  والّنعم  العّماد 
العماد؟ وكذلك سّر اإلفخارستيا املعاش، وسّر الّتوبة، 
فكيف ميكن أن نتوب ونعود للممارسة اخلطيئة؟ ورّمبا 
باالمتناع  وااللتزام  الّتوبة  معنى  فما  ذاتها،  اخلطيئة 

عن اخلطيئة واإلقالع عّما يسببها؟   
ونوّه سيادته إلى أّننا كمسيحّيني فقد جتّددت عهودنا 
في  نحيا  جعلنا  اّلذي  الّسر  هذا  بالعّماد،  وطهارتنا 
حالة النقاء وبعيًدا عن اخلطيئة األصلّية التي أخرجت 
آدم وحواء من الفردوس. فالعّماد يجمعنا على محّبة 
والقلوب،  باألفكار  التصّلب  عن  ويبعدنا  املسيح، 
والعنف  والبغضاء،  والكراهية  األعمى،  والتعصب 
والّظلم. وملاذا نقوم بكّل هذا حيال اآلخر، من هو هذا؟ 
املسيح؟  في  قريبي  أليس  باملعمودّية،  أخي  أليس 
أن  علينا  يجب  العظيمة  اجلمعة  يوم  في  نحن  وإذ 
نقف حتت أقدام الّصليب ونصّلي، ال أن نقف متفرجني 
على يسوع، وال أن نشترك في دّق املسامير في يديه 
ورجليه وطعنه بحربة. ألّن الّشيطان، أو إبليس لم يكن 
يرغب أن يصلب املسيح، وكان يقاوم مسألة الصلب، 
ويحاول أن يبعد يسوع عن صليبه ألّن يسوع أراد أن 
ُيصلب، ومات طوًعا وباختياره، وإبلبس، أو روح الّشر 
كان يعرف ماذا سيأتي بعد الّصليب، وماذا سيحدث 
بعد موت يسوع، طبًعا هي القيامة، ومن يستطيع أن 
يقوم من بني األموات سوى اإلله؟ الشيطان كان يعرف 
يسوع  ولكن  إله،  أّنه  املسيح  له  يثبت  ال  لكي  ذلك 
أبى إّال أن يعمل مشيئة أبيه اّلذي أرسله. وها نحن 
القيامة  لنبلغ  الّصليب مع يسوع  جنتاز مراحل درب 

يوم األحد ونقول املسيح قام.     
ويقّدم سيادته معايدة للمؤمنني، املعايدة التي يقولها 
كّل مسيحي: املسيح قام، حًقا قام. وليست املعايدة 
مجرّد كلمات نرّددها، بل أن نعيشها ونختبر مفاعيل 
القيامة في حياتنا. كّل واحد مّنا مسؤول عن نفسه 
سالمتها  على  ويــحــرص  أســرتــه  وعــن  عائلته  وعــن 

ويحافظ عليها حفاظه على نفسه. 
ا للجميع قيامة مجيدة وأّياًما  ًي واختتم كلمته متمّن
في  لقيامته  نسجد  قام،  حّقا  قام،  واملسيح  مديدة. 

اليوم الّثالث.
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الّثالثاء  يوم  حيفا،  في  املركزّية  احملكمة  أصــدرت 
رنيئيل،  مناحم  الّدكتور  القاضي  برئاسة  املاضي، 
مقاول  بها  تقّدم  قد  كان  الّتي  الدعوى  في  قرارها 
البناء أمير بطحيش، ضّد املجلس املّلي األرثوذكسّي 
في حيفا، حول مشروع بناء كنيسة «يوحّنا املعمدان» 

اجلديدة.
ومبوجب قرار احملكمة الذي يضّم 82 صفحة، رفضت 
ضّد  بطحيش  املــقــاول  اّدعـــاءات  غالبّية  احملكمة 
بأكثر من  املجلس  بتعويض  وألزمته  املّلي،  املجلس 

300،000 شيكل.
ثالثة  من  أكثر  قبل  قّدم  قد  بطحيش  املقاول  وكان 
ّية ضّد املجلس املّلي األرثوذكسّي  أعوام دعوى قضائ
احملكمة  (ملّف  شيكل.  ماليني  أربعة  يقارب  مبا 
املركزّية في حيفا رقم11-12-36637) وذلك بعد 
املعمدان»  «يوحّنا  كنيسة  بناء  مبشروع  عمله  إنهاء 
باقي  له  يدفع  لم  املجلس  أّن  اّدعى  حيث  اجلديدة، 
مستحّقاته والتي تساوي 1.1 مليون شيكل. كما 
ـ 2.8 مليون  طالب املجلس إضافة لذلك مبا يقارب ال

شيكل مقابل أضرار وخسائر أخرى.
خوري  نايف  هاني  احملامي  املّلي  املجلس  ــَل  ـــ ووّك
بطحيش،  دعوى  ضّد  دفاع  الئحة  بتقدمي  ومكتبه 
بطحيش  ــاءات  اّدع كّل  خوري  احملامي  رفض  حيث 
بتاريخ  ّية  قضائ دعــوى  قــّدم  كما  املجلس.  ضــّد 
حيفا  في  املركزّية  احملكمة  (ملّف   2012/5/10
بطحيش،  املقاول  ضــّد   ،(20604-05-12 رقــم 
مقابل  املجلس  بتعويض  الدعوى  هذه  في  وطالب 
اخلسائر واألضرار التي تسّبب بها أثناء عمله مبشروع 
الكنيسة اجلديدة، إذ لم يلتزم املقاول باالّتفاق الذي 
ُعـقد بني الطرفني في تاريخ 2007/11/26، كما 

ـ 300،000 شيكل، وهو  طالبه بإرجاع ما يقارب ال
زيادة  لبطحيش  دفعه  قد  املجلس  كان  الذي  املبلغ 

على مستحّقاته.
وعقدت احملكمة تسع جلسات مطوّلة، استمع فيها 
والّشهود  ــاءات  االّدع إلى  رنيئيل  الدكتور  القاضي 
ــى  أدل خاللها  الــطــرفــان،  قّدمها  التي  والبيانات 
بشهادته كّل من يوسف خوري (رئيس املجلس املّلي)، 
واملهندس رامز منّسى الذي كان املهندس املراقب من 
الكنيسة،  مشروع  في  األعمال  على  املجلس  َبل  ـ ِق
واملهندس محمود أبو الزرد (مدير املشروع)، واخلبير 
من ِقبل املجلس املهندس يوسف شولتس. كما حضر 
جلسات احملكمة احملامية جمانة مرشي - حّداد من 
مكتب احملامي هاني نايف خوري، وسكرتير املجلس 

الّسابق سامر بالن. 
بعد سماع الّشهود والبيانات وتقدمي الطرفني مللّخص 
اّدعاءاتهما، أصدر القاضي الدكتور رنيئيل قراره هذا 
األسبوع رافًضا غالبّية اّدعاءات املقاول بطحيش ضّد 
املبالغ  ــاع  وإرج املجلس  بتعويض  وألزمه  املجلس، 
استحقاق،  دون  له  ُدفعت  قد  كانت  التي  الــزائــدة 

وإلزامه بتعويض املجلس مقابل خسائر أخرى.
ومبوجب قرار احملكمة، ُألزِم املجلس املّلي بدفع مبلغ 
288،963 شيكًال لبطحيش ألّن عمله في املشروع 
ُألــزم  بينما  عليها!  املّتفق  الفترة  من  أكثر  طــال 
614،497 شيكًال للمجلس  مبلغ  بدفع  بطحيش 
اّلذي  املبلغ  وهو  شيكًال،   296،877 تشمل  املّلي 
 310،320 ومبلغ  استحقاق،  دون  لبطحيش  ُدفع 
بطحيش  قام  اّلتي  األعمال  أضرار  نتيجة  شيكًال 
مقابل  شيكل   7،300 ومبلغ  الكنيسة،  ــي  ف
بدًال  دفعها  قد  املجلس  كان  اّلتي  الكهرباء  فواتير 

من بطحيش.
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شديدة  بحرقة  العيون  اصابت  واّلتي  الكريهة،  الروائح  من  كثيفة  غمامة  غّطت 
عن  بحًثا  البيئة،  وزارة  موّظفي  تدّخل  استدعى  اّلذي  األمر  حيفا،  خليج  ِمنطقة 

مصدر هذا التلوّث الّشديد. 
وكانت معظم شكاوى الّسّكان عن رائحة غازات ساّمة انبعثت من ِمنطقة معامل 

الّتكرير ومرَكز تنقية املياه العادمة. 
ونفت إدارة معامل الّتكرير أن تكون الرّوائح قد انبعثت من هناك، ألّنها حترص على 

تطبيق مواصفات الوقاية واحملافظة على البيئة في عملها.  
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ملناسبة حلول عيد الفصح العبرّي، ستكون مكاتب بلدّية حيفا مغلقة ابتداًء من اليوم 
اجلُمعة (3 نيسان اجلاري)، ولغاية يوم اجلُمعة القادم (10 نيسان اجلاري)، ليتجّدد عمل 

املكاتب يوم األحد (12 نيسان).
هذا وسيواصل مرَكز االّتصال البلدي 106 عمله كاملعتاد، على مدار 24 ساعة متواصلة.

åUHO�ò q�«d*
الّسمري،  لوبا  إسرائيل،  لشرطة  الرسمّية  الّناطقة  من  وصلنا 
في  املركزّية  الـ»سايبر»  الكمبيوتر  جرائم  مكافحة  وحــدة  أّن  
اخلميس، شاًبا (37 عاًما)  اعتقلت صباح أمس  الّساحل،  لواء 
بانتحال  للّتحقيق معه بشبهة قيامه  الّناصرة،  يافة  من سّكان 
عاًما)،  فرنسيس (50  زهير  املعروف  احليفاوّي  الفّنان  شخصّية 
الّتواصل  موقع  على  فرنسيس  الفّنان  باسم  صفحة  وفتحه 
عروًضا  «املزّيفة»  صفحته  عبر  طارًحا  «فيسبوك»،  االجتماعّي 

مشينة متنوّعة منافية لألخالق، أمام فتيات ونساء عربّيات.
إلى  شكوى  مؤّخرًا،  قــّدم،  قد  فرنسيس  زهير  الفّنان  وكان  هذا 
ّية تعرّضه للتهديد  الّشرطة بهذا اخلصوص، بعد أن شعر بإمكان

واخلطر جرّاء صفحته الـ«فيسبوكّية» املزّيفة!
ولدى مداهمة منزل الّشاب املشتبه به في يافة الّناصرة، واعتقاله 

للّتحقيق معه، ُضبط عدد من احلواسيب (الكمبيوترات)، اّلتي 
ّمت مصادرتها لهدف الفحص ومراجعة محتوياتها. كما  متّت إحالة 
اّلتي ما زالت جارية، في مقّر مكاتب  املشتبه به للّتحقيقات، 

وحدة مكافحة جرائم احلاسوب (الكمبيوتر).
الّتحقيقات  خــالل  اعترف  بــه،  املشتبه  الّشاب  أّن  ــى  إل ُيشار 
زهير  املــطــرّب  شخصّية  بانتحاله  إليه  املنسوبة  بالّشبهات 
املطرب  باسم  وسّيدات  فتيات  مع  اّتصاالت  وبإجرائه  فرنسيس، 
فرنسيس! هذا وأعرب املشتبه به عن أسفه الّشديد عّما بدر منه. 
ّية معه، ّمت اخالء سبيله حتت  الّتحقيقات األول انتهاء  بعد  ومن 
ملّف  مواّد  كاّفة  يتّم الحًقا حتويل  أن  املزمع  ومن  مقّيدة.  شروط 
ّية تقدمي الئحة  يابة العاّمة، بغية دراسة إمكان الّتحقيق إلى الّن

اّتهام بحّق «املشتبه».
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امللكّيني  ــران  ــط (م بقعوني  ـــورج  ج ــران  ــط امل أعــلــن 
الكاثوليك في اجلليل)، عن وصول األب عماد احلاج 
إلياس  مار  رعّية  كهنة  إلى  لالنضمام  البالد،  إلى 

للروم امللكّيني الكاثوليك في حيفا. 
واألب اجلديد من بلدة قانا (جنوب لبنان)، وهو راهب 

األرشمندريت  من  كًال  سيعاون  مخلصي،  بولسّي 
أغابيوس أبو سعدى واألب شارل ديب.

ومتّنى املطران بقعوني أن يتمّكن الكاهن اجلديد من 
القيام مبهامه خير قيام، ملا عرف عنه التقوى واخلدمة 

ّية. الرّسول

مكاتب  في  األسبوع،   هذا  من  االثنني  يوم  عقد 
ركة  ِشركة «يافيه نوف» اجتماًعا ضّم ممّثلني عن الشِّ
بينهم: د. روبير إسحاق، احملامية جمانة  برز من 
االجتماعّي)،  الّتطوير  (جمعّية  هّمام   - إغبارّية 
ممّثلني من قسم املواصالت والرّفاه وشكاوى اجلمهور 
احلّي  من  ناشطات  إلى  إضافًة  حيفا،  بلدّية  في 

الّشرقّي (تلبيوت). 
إليه  اّلذي بادرت  التوّجه  بناًء على  الّلقاء  جاء هذا 
جمعّية الّتطوير االجتماعّي بتكليف من ناشطات 
احلّي الّشرقّي للتوّجه لِشركة «يافيه نوف» من أجل 
احلّي  أهالي  يخدم  عمومّي  باصات  خّط  تسيير 

اّلذين  منهم،  واملسّنني  الّطّالب  وخصوًصا  جميًعا، 
إلى  الوصول  في  شتاء  صيف  املصاعب  يالقون 
ّية أو املرافق  املدارس البعيدة في أحياء حيفا العرب
كبيرة  مسافات  قطع  بعد  وذلك  املختلفة،  الطبّية 
للوصول إلى محّطة الباص في شارع «حالوتس». 

روبير  املهندس  من  الّلقاء  لهذا  الّدعوة  جاءت  كما 
الّشأن  وذوي  احلّي  ناشطات  مع  للّتباحث  إسحاق 
اآلخرين في وضع خّطة ملباشرة تسيير املواصالت في 
احلّي خالل الفترة القريبة. وقد أجمع احلضور على 
أهمّية هذه اخلطوة املباركة والّضرورة املاّسة لتحسني 
املواصالت لهذا احلّي، مبا يتالَءم واحتياجات سّكانه.

في  (طالبة  مطانس  ليان  الّطالبة  صورة  فازت 
مدينة  في  املوهوبني  مرَكز  من  الّتاسع)،  الّصف 
في  احمللّي  الّصعيد  على  األولى،  باملرتبة  حيفا 
في  وذلك  الفوتوغرافّي،  الّتصوير  فئة  ضمن  البالد، 
أجل  من  شباب  «صحافّيون  الّدولّية  املسابقة  إطار 
البيئة (YRE)“. وتهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا 
البيئة وسبل حمايتها، ما يؤّهل املركز لالنتقال إلى 

ّية في الدامنارك. مرحلة املسابقة الّدول
أجل  من  شباب  «صحافّيون  برنامج  ويعتبر 
ّية  الّدول املؤّسسة  برامج  أحد  من   ،“(YRE) البيئة
ّية تضّم  دول (FEE)، وهي شبكة  البيئّي  للّتعليم 

شباًبا من حوالي 25 دولة، إذ تعزز حلول املشكالت 
حافة  الصُّ طريق  عن  اليوم  نواجهها  التي  البيئّية 

ّية. االستقصائ
ّية بدايًة، عن  وتنطلق املشاركة في هذه املسابقة الّدول
طريق مسابقة محلّية، حيث يحّقق ويواكب املشاركون 
الّتحقيقات  ويعّدون  احمللّية،  البيئّية  القضايا  في 
إّطالع  لهدف  واملصوّرة،  منها  املكتوبة  الّصحافّية 

اجلمهور عليها.
الّثانية  للّسنة  يفوز  املوهوبني  مرَكز  أّن  بالّذكر  جدير 
على الّتوالي في إطار هذه املسابقة، كما حصد جوائز 

عديدة ضمن املشاريع والبرامج البيئّية.
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åUHO�ò q�«d*
ّية الفلسطينّية،  احتفلت مدرسة «عبد الرّحمن احلاج» في حّي احلليصة بشهر آذار، شهر الّثقافة العرب
ّية في املدرسة، وّمت في هذه املناسبة تكرمي الكاتبني  يع، وبحلول أسبوع اللغة العرب وشهر املرأة والرّب
حّنا أبو حّنا وميسون أسدي، وجرى لقاء مع طّالب املدرسة، مبشاركة املفّتش فريد غنامي، د. ماجد 
ّية، والشيخ عيسى مهجة - ممّثًال عن  خمرة - ممّثًال عن البلدّية، منصور عثامنة- مرشد الّلغة العرب
جلنة اآلباء. وأثناء االحتفال، قّدمت مجموعة من األمهات حوارات نثرّية مع األبناء، ثّم قّدمت برامج 
عديدة وفّعالّيات متنوّعة، بحيث ّمت تكرمي األّم بهذا االحتفال اّلذي يجّسد عطاَءها. وقّدم الكاتب 
والّشاعر واملرّبي املعروف حّنا أبو حّنا، العديد من الكتب النثرّية والّشعرّية للكبار والّصغار، والكاتبة 
ميسون أسدي التي اختّصت بكتابة أدب األطفال وقصص للكبار.  ومنحت الهيئة اإلدارّية، وسام 
ّية وإسهاماتهما الرّائدة في املشهد الّثقافّي العربّي. وقال  شكر وتقدير للكاتبني على جهودهما األدب
الكاتب حّنا أبو حّنا أمام طلبة املدرسة ومعّلميها خالل كلمته: «وصّيتي لكم أن تقرأوا وأن يكون 
الكتاب صديقكم». أّما الكاتبة ميسون أسدي فاستعانت باملرّبيتني رميا إلياس وديانا شقور بالعمل 
مع صفوف الرّابع الذين قرأوا قصة «القرد بعني أّمه غزال». كما ّمت حتضير فّعالّيات محوسبة حول 
القّصة وعرضت أمام جلنة اآلباء والضيوف، وحتّدثت أسدي عن جتربتها في مجال الكتابة واالبداع 
وقرأت عليهم بعًضا من قصصها، وأجابت على العديد من األسئلة التي وجهها لها الطالب. 
وألقى الّضيوف كلمات أشادوا فيها باملدرسة على جهودها في رفع راية العلم واألدب، وخدمة اللغة 

ّية سحر حاج علي. ّية – املرب العربية. يذكر أّن هذا اليوم جرى بإشراف مركزّة موضوع الّلغة العرب
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ّية الفلسطينّية،  احتفلت مدرسة «عبد الرّحمن احلاج» في حّي احلليصة بشهر آذار، شهر الّثقافة العرب
ّية في املدرسة، وّمت في هذه املناسبة تكرمي الكاتبني  يع، وبحلول أسبوع اللغة العرب وشهر املرأة والرّب

ي ي ج

حّنا أبو حّنا وميسون أسدي، وجرى لقاء مع طّالب املدرسة، مبشاركة املفّتش فريد غنامي، د. ماجد 
مي ي مت ي ع عع ع

ّية، والشيخ عيسى مهجة - ممّثًال عن  خمرة - ممّثًال عن البلدّية، منصور عثامنة- مرشد الّلغة العرب
مي ش ع شي ب ع ي

جلنة اآلباء. وأثناء االحتفال، قّدمت مجموعة من األمهات حوارات نثرّية مع األبناء، ثّم قّدمت برامج 
خ

عديدة وفّعالّيات متنوّعة، بحيث ّمت تكرمي األّم بهذا االحتفال اّلذي يجّسد عطاَءها. وقّدم الكاتب 
ج م ع

والّشاعر واملرّبي املعروف حّنا أبو حّنا، العديد من الكتب النثرّية والّشعرّية للكبار والّصغار، والكاتبة 
م م مي ممت مي مت

ميسون أسدي التي اختّصت بكتابة أدب األطفال وقصص للكبار.  ومنحت الهيئة اإلدارّية، وسام 
يي

ّية وإسهاماتهما الرّائدة في املشهد الّثقافّي العربّي. وقال  شكر وتقدير للكاتبني على جهودهما األدب
م

الكاتب حّنا أبو حّنا أمام طلبة املدرسة ومعّلميها خالل كلمته: «وصّيتي لكم أن تقرأوا وأن يكون 
ي ي ي إ يى ي إ ى

الكتاب صديقكم». أّما الكاتبة ميسون أسدي فاستعانت باملرّبيتني رميا إلياس وديانا شقور بالعمل 
م ي مم

مع صفوف الرّابع الذين قرأوا قصة «القرد بعني أّمه غزال». كما ّمت حتضير فّعالّيات محوسبة حول 
م

القّصة وعرضت أمام جلنة اآلباء والضيوف، وحتّدثت أسدي عن جتربتها في مجال الكتابة واالبداع 
مت ع عع

وقرأت عليهم بعًضا من قصصها، وأجابت على العديد من األسئلة التي وجهها لها الطالب. 
ع ي مم

وألقى الّضيوف كلمات أشادوا فيها باملدرسة على جهودها في رفع راية العلم واألدب، وخدمة اللغة 
ي مم

ّية سحر حاج علي. املرب ا– ّية  العربية. يذكر أّن هذا اليوم جرى بإشراف مركزّة موضوع الّلغة العرب
ع ي ى ىى

–







182015 ÊU�O½ 3  WFL'«

UH O � w � W ÒO � �–u �—_« W ÒO K J �« w � åW ÒO M O D � ÓK H �« W�UI Ò	 �«ò d N 


حيفا،  في  ّية  العرب األرثوذكسية  الكلّية  نظـّمت 
لطّالبها  مختلفة  نشاطات  املاضي،  آذار  شهر  خالل 
حتت ُعنوان «شهر الّثقافة الِفَلسطينّية»، ارتأت من 
خالله تعزيز نهجها املستمر بإحياء الرموز الّثقافّية، 
الّتراثّية والقومّية الِفَلسطينّية وتذويتها لدى األجيال 

الّناشئة. 
من نشاطات شهر الّثقافة، في مجال املسرح: عرض 
لدعم  لبالي» في مسرح «امليدان»  مسرحّية «حلالي 
سليم  الّشامل  الفنان  مع  لقاء  الِفَلسطينّي،  املسرح 
ضو، سرد من خالله محّطات هامة في تطوّر املسرح 
مسرحّية  عرض  الفنّية،  مسيرته  وفي  الِفَلسطينّي 
سلوى  احليفاوّية  للفّنانة  الله»  رام  في  «كاپوتشينو 
في  الِفَلسطينّية  ــرأة  امل دور  ناقشت  واّلتي  نــّقــارة، 
«إضـــراب  مسرحّية  وعـــرض  ــاســة،  ــي ــّس وال املجتمع 

مفتوح» لسليم ضو. 
مروان  الّشاعر  مع  لقاء  واألدب:  الّشعر  مجال  في 
مّخول، حيث استمع الّطالب لقسٍم كبيٍر من أشعاره 
ولشرٍح عن الّشعر احلديث، ولقاء األديب سلمان ناطور، 
الِفَلسطينّية وأدبائها، مثل  الّثقافة  الذي حتّدث عن 

إبراهيم طوقان وغّسان كنفاني. 
ــوار»  األس «داخــل  فيلم  عرض  الّسينما:  مجال  في 
عكا  مدينة  واقع  يصوّر  واّلــذي  بّالن  عصام  للمخرج 
وعرض  العرب،  سّكانها  يواجهها  التي  والّصعوبات 
معاناة  قصة  يسرد  اّلـــذي  ليمون»  «شــجــرة  فيلم 
الِفَلسطينّيني في ظّل االحتالل، وإقامة اجلدار الفاصل 
ومحاورة  ولقاء  بالذات،  الِفَلسطينّية  املرأة  ومعاناة 

سهى عرّاف كاتبة السيناريو للفيلم. 
في مجال املوسيقى، الرسم واإلبداع: معرض للّتطريز 
قّدمت  اّلتي  ــوري  خ ــى  رل استضافة  الِفَلسطينّي، 
أعالمه  وأبرز  الِفَلسطينّي  الفّن  تاريخ  عن  محاضرة 
عابدي،  عبد  منصور،  سليمان  شّموط،  كإسماعيل 
الّشهيرة،  ورسوماتهم  عدناني  ونبيل  حوراني  خالد 
الِفَلسطينّية  املوسيقى  عن  وشرح  موسيقّي  وعرض 
ملعرض  إضافة  الفارابي»،  «ثالثي  فرقة  قّدمتهما 
رسومات لطّالب من الكلّية، وهم: نورا نصير، مفلح 

درويش، عدن حداد، كارين عكاوي ويارا جابر. 
من  العديد  الّثقافة  شهر  نشاطات  شملت  كما 
د.  قّدمتها  محاضرة  منها:  واحملــاضــرات،  اللقاءات 
هالة بشارات حول الّتعامل مع األقلّية الِفَلسطينّية 
في إسرائيل وقوانني الّتمييز والعنصرّية، ومحاضرة 
قّدمها د. جوني منصور حول القرى املهّجرة، وخاّصة 
تلك احمليطة مبدينة حيفا، عرض محاضرة عن القرية 
غضبان،  أسيل  الطالبة  من  «الكويكات»  املهّجرة 
روت  حيث  األرض،  يوم  مبناسبة  ــاد  زّي نائلة  مع  لقاء 
األحداث التي عاشتها مع الرّاحل توفيق زّياد، وأعطت 
نبذة عن زّياد الّشاعر واملناضل السياسّي، محاضرة 
جلعفر فرح (مدير مرَكز «مساواة») حول يوم األرض، 
ومحاضرة عن يوم األرض قدمها الّطالب باسل إغبارّية 

والّطالبة ليان كردي. 
وتبّنى الّطالب مواضيع مختلفة ذات عالقة بالّثقافة 
كّل  حولها،  وإبداعات  مضامني  وبناء  الِفَلسطينّية، 
حسب شريحته. فشريحة الّتواسع متحور عملها حول 

أّما  والّسينما،  املسرح  والعواشر حول  املهّجرة،  القرى 
احلوادي عشر حول العادات والّتقاليد، والّثواني عشر 
الّتواسع  صفوف  طالب  امتاز  والّشعر.  األدب  حول 
من  كًال  بالّذكر  ونخّص  بإبداعاتهم،  الفت  بشكل 
والّطالبات سحر معّلم، مناي حّمود، شيراز  الّطالب 
لينا  كرين سالمة،  ريناوي،  ملى  حشمة،  رميا  بهلول، 
معلم، مهدي علي، نيروز أبو داهش، مي رمضاني، 
سمر بالن، رشا يونس، فراس خرعوبة، يزن زيد، رنا 

غريفات ورميا زحالقة، اّلذين قاموا بإعداد مواّد نصّية، 
وثائقّية  أفالم  مغّناة،  ولوحات، شرائح، قصائد  صور 
تاريخ  املهّجرة،  القرى  بعض  عن  محوسبة  وألعاب 
القضّية  ِفَلسطينّيني خدموا  وأدباء  ِفَلسطني، شعراء 

بعطائهم وفّنهم.  
امتاز شهر «الّثقافة الِفَلسطينّية» باملضامني الغنّية 
أظهروا  الذين  الكلّية  طــّالب  وبإبداعات  واملتنوّعة 
وعيهم وحّسهم الوطنّي واعتزازهم بثقافتهم وتراثهم.
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عيد فصح سعيد
كل عام وأنتم بألف خير
من طاقم الجاردن

åUHO�ò q�«d*
قائمة  إلى  ّيضاف  كبيرًا،  إجنــازًا  حيفا  في  «املتنّبي»  مدرسة  حّققت 
إجنازاتها، بحصول خمس من طالباتها على منحة دراسّية كاملة في 
في  املتّميزين  للّطّالب  مخّصص  برنامج  إطار  في  أبيب،  تل  جامعة 
الّشباب  وحّث  دعم  املشروع  هذا  من  اجلامعة  وتهدف  بالبالد.  املــدارس 
املتفوّقني على اكمال تعليمهم اجلامعّي. وتشمل املنحة تغطية كاملة 
للقسط التعليمّي للحصول على الّلقب األّول في كاّفة املواضيع، مثل: 
العلوم واآلداب والهندسة والطّب واحلقوق، إلخ... كما تشمل هذه املنح 

تكاليف اإلقامة واملعيشة. 
املسار  ضمن  الّتعليمّية  املنحة  هذه  على  حصلن  الّلواتي  الطالبات 
املباشر، هّن: جميلة أبو شملة، أنوار حجير، حال دهني، نرمني خليل، 
ما  املستمرّة،  املدرسّية  جناحاتهّن  لسبب  اختيارهّن  وّمت  إبــداح.  ودعاء 
رائدة  تربوّية  كمؤّسسة  البرنامج  لهذا  القبول  شروط  استيفاء  خولهّن 
امتحانات  في  عالية  الّشرائح، وحصولهن على عالمات  تخدم جميع 

«البجروت»، وتفوقهّن في الدراسة الّثانوية.
ويشير مدير املدرسة، األستاذ رائف عمري، إلى أّن هذا اإلجناز يأتي بعد 
جهد وصبر دام ثالثة أعوام من اجلّد والعمل الّدؤوب للّطالب واملدرسة، 
التي ال تّدخر وسًعا في إتاحة املوارد الّتربوية والتعليمّية من أجل الرّقي 
بطّالبها ألعلى املستويات، آمًال بأن يزداد عدد الّطّالب املستفيدين من 

هذه املنحة في الّسنوات القادمة.
وهّنأت مديرة لواء حيفا في وزارة املعارف على هذا اإلجناز، معربًة أّنه 
ترفع  زالت  ما  التي  وإدارتها،  ”املتنّبي“  ملدرسة  واعتزاز  فخر  مدعاة 
مستوى املدرسة نحو آفاق تربوّية وتعليمّية سامية. وأضافت أّن ما يؤّكد 
ذلك هو ما تشهده املدرسة في ظّل إدارتها احلكيمة من حتقيق العديد 
من االجنازات، كان آخرها قرار وزارة املعارف بتكرمي الهيئة التدريسّية 
ّية  ارة من خالل منح أعضاء الهيئة كاّفة مكافأة مال على جهودها اجلّب

بحوالي سبعة آالف شيكل، لكّل معّلم يشغل وظيفة كاملة.  
وأعرب الّطّالب عن اعتزازهم وامتنانهم حلصولهم على هذه املنحة، وقالوا: 
«إّن هذه املنحة تساعدنا على تذليل عقبات كثيرة يتعرّض لها الّطالب 
العربّي قبل وخالل دراسته اجلامعّية. كما يساهم في تخفيف العبء 
املنحة  هذه  وتعتبر  الوالدين.  كاهل  عن  الدراسة  وتكاليف  االقتصادّي 
بدايًة النخراطنا في املرحلة اجلامعّية والتحاقنا بالّتعليم األكادميّي، اّلذي 

يشّكل حتّدًيا لكّل طالب يرغب في خوض هذه الّتجربة. 
وشكرت الّطالبات مدرستهن اّلتي لم تبخل باجلهود في تقدمي الدعم 
والعون لهن، وحلرصها على إتاحة جميع املوارد العلمّية والّتربوّية أمام 
طّالبها، ولتوفيرها الظروف الالزمة لهم للنجاح في هذا البرنامج الذي 

يعود بالفائدة الكبيرة على الّطالب العربّي، اقتصادًيا وعلمًيا. 
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ـــرى غير  وقـــف أطـــفـــال مـــن الـــق
يحدقون  الّنقب  في  بها  املعترف 
أعمدة  على  املعّلقة  صورهم  في 
الّثقافّي  املرَكز  فضاء  في  خشبّية 
بني  وتنّقلوا  حيفا،  في  العربّي 
ابتساماتهم  حملت  التي  الّصور 
بيوت  ــني  ب وألعابهم  ونظراتهم 
وقد  ــالــهــدم.  ب ــّددة  ــه امل الّصفيح 
من  خّصيًصا  حضورهم  أضفى 
الّنقب إلى حيفا جوًا خاًصا على 
ــاب  ــع ــرض «أل ــع ــتــتــاح م حــفــل اف
للمصوّر  ــا»  ــه ب ــرف  ــعــت م ــر  ــي غ
الِفَلسطينّي محّمد بدارنة، مساء 
االثنني من هذا األسبوع، 30 آذار، 

في ذكرى يوم األرض.
ــل مــجــمــوعــة من  افــتــتــحــت احلــف
ــراءات  وق بكلمات  الّنقب  أطفال 
سردت أحالمهم وفرحتهم باملعرض 
وجرّافات  بلدوزرات  أمام  وجتاربهم 
الهدم، كما حتّدث إبراهيم األعصم 
للقرى  اإلقليمّي  املجلس  (رئيس 
قضّية  حول  بها)،  املعترف  غير 
القرى ونضالهم املستمّر ضّد  هذه 
ــصــادرة  وامل الّترحيل  مخّططات 
جمعّية  مدير  ورّحب  اإلسرائيلّية. 
إيــاد  الكاتب  ّية،  العرب الّثقافة 
ــي بــاحلــضــور الــكــثــيــف  ــرغــوث ب
من  املعرض  ــى  إل القادم  واملتنوّع 
ث  وحتــدّ واملثلث،  واجلليل  الّنقب 
االجتماعّي،  الّتصوير  أهمّية  عن 
باملبادرات  اجلمعّية  ترحيب  وعن 

ّية في املركز.  الّثقافّية الفّن
إلى  بدارنة  محّمد  املصوّر  وأشــار 

الّنقب،  فــي  األطــفــال  مــع  جتربته 
في  الغزّيني  األطفال  مع  وقبلهم 
أهمّية  إلى  وتطرّق  املستشفيات، 
الّتصوير كتوثيق للّثقافة والوجود 
افتتاح  حفل  أّن  ُيذكر  اّجلماعّي. 
محترف  في  أقيم  للمعرض  مواٍز 

شبابيك في مدينة غزّة.
معترف  غــيــر  «ألــعــاب  ــرض  مــع
بها» هو نتاج جهد دام 3 سنوات، 
بدارنة  محّمد  املصوّر  خاللها  قام 
التقطها  مصوّرة  لقّصص  بتوثيق 
ألطفال يحملون أصواًتا ومشهدّية 
بها  املعترف  غير  الــقــرى  ــاة  وحــي
ــراحــهــم  ــي أف ــب، وحتــك ــق ــّن ــي ال ف
املستمّر  الهدم  رغم  تعيش  التي 

ومصادرة األراضي.
املعرض  أّن  ــر  ــّذك ــال ب ــر  اجلــدي مــن 
ــســة عبد  ــن مــؤّس ــم م ــدع ــام ب ــق ُي
الّثقافة  جمعّية  القّطان،  احملسن 
«شبابيك»  محترف  ــة،  ــّي الــعــرب
طاقم  ويتأّلف  «مساواة».  ومركز 
وليد  العمل  مصمم  من  العمل 
موعد، مرّكز العمل فراس نعامنة، 
شقديح،  محّمد  ّية  فّن واستشارة 
ــادة، تصميم  ــح ش ـــراس  ف صــوت 
ــوة، إضـــاءة نــزار  ــى حــل ــي رل ــراف چ
جمعّية  من  كــّل  وبرعاية  خمرة. 
املنشر،  الــلــقــيــة،   – ـــســـدرة»  «ال
غير  للقرى  اإلقليمي  املجلس 
املعترف بها، عالم للّتأمني، فصل 
املكتبة  ــــدارن»،  «ب شركة  املــقــال، 
ـــراي»  «ال «فــّتــوش»،  الشعبية، 

و«إليكا».
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احتفلت الكنائس التي تسير بحسب التقومي الغربي بأحد الشعانني .وهذا هو األحد الذي 

يسبق أحد القيامة. 
وســار آالف املؤمنني في الطرقات والــشــوارع احملاذية للكنائس،وخاصة كنيسة مار 
إلياس للروم امللكيني الكاثوليك،حيث انطلقت مسيرة الشعانني برئاسة املطران جورج 
بقعوني،وكهنة الرعية ،وجماهير املؤمنني الذين اشتركوا في القداس اإللهي ،ثم ساروا 
وهم يحملون سعف النخل وأغصان الزيتون ،والشموع املزينة ،هاتفني":هوشعنا في 

األعالي ..مبارك اآلتي باسم الرب.»
ــوع الصلوات املميزة ألســبــوع اآلالم ،واملــعــروفــة بصالة  وقــد امــتــدت طيلة هــذا األســب
اخلنت،واختتمت بصلوات خميس األسرار يوم أمس،أما اليوم،اجلمعة العظيمة فتتوّج 

بجناز املسيح.
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في  الّطالب  بخروج  املــدارس،  في  الدراسي  الفصل  اختتام 
ّية «األخوّة»  ابتدائ ملّدة أسبوعني. واختتمت  عطلة األعياد 
الرسمّية في حيفا فصلها الدراسّي الّثاني، اّلذي احتضن 
املمّيزة،  الّتربوّية  والفّعالّيات  البرامج  من  كبيرًا  عــدًدا 

املنهجّية منها والّال-منهجّية.
الفّعالّيات مثل  متعّددة،  ونشاطات  فّعالّيات  وشملت 

موضوع  ضمن  الّتعليمّية  واجلوالت  األم،  كعيد  املوسمّية 
التعرّف على البالد، واملشاريع العلمّية الثابتة كامليدوزولوجيا 
للّصف الّثامن، ومشروع الّتوعية والّترشيد الستهالك الكهرباء

للّصف السادس.

البدنّية،  والّتربية  الصّحة  أسبوَع  املدرسة  أســرة  نّظمت 
أسبوع  اخلاّصة،  التربية  أسبوع  الّطرق،  على  احلذر  أسبوَع 
ّية.  العرب الّلغة  ويوم  الكتاب  معرض  اآلمــن،  «اإلنترنت» 
هذا إلى جانب العطاء االجتماعّي من خالل زيارة مجموعة 
اجلماهيري  مركز  مع  باالشتراك  املسّنني  ملركز  الّطالب  من 

«األخوّة» ضمن يوم األعمال اخليرية.
الهيئة  طاقم  إّن  سليمان:  نوال  د.  املدرسة،  مديرة  وقالت 
الّتدريسّية عمل يًدا بيد طيلة هذه الفترة للّنهوض باملدرسة 
على عّدة مستويات تربوّية واجتماعّية وترفيهّية، وخاّصًة 

تعزيز العالقة االجتماعّية وتوطيدها مع املجتمع.

نّظمت ثانوّية «املتنّبي» البلدّية في حيفا سلسلة ورشات عمل للوقاية 
من املخاطر الصحّية واالجتماعّية، التي تواجه املراهقني، وذلك بالّتعاون 
بني طاقم طبقة الّتواسع واملستشارة واملرّكزين، وبني حركة «الباب املفتوح».

فيها  وطرحت  الله.  عطا  مسعد  االجتماعي  العامل  ــورشــات  ال أرشــد 
ّية التي يواجهها املراهقون  مواضيع عّدة: منها املخاطر الّصحّية والقانون
الّطّالب  شارك  حيث  تفاعلّية  كانت  الورشات  حياتهم.  نواحي  كّل  في 
بشكل فّعال، وحتّدثوا فيها عن املشاكل اّلتي واجهتهم بشكل شخصّي، 

واّلتي واجهتهم في احلياة العاّمة. 
له.  يتعرّضون  اّلذي  واالستغالل  «اإلنترنت»  مخاطر  حول  احلديث  وترّكز 

وطرح املرشد موضوع التحرُّشات واألمراض اجلنسّية كذلك.  
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عملي  خالل  ّية  العرب القمم  بعض  في  شاركت 
ولم  املاضية،  الطويلة  الّسنوات  في  الّصحفي 
ًيا،  إيجاب انطباًعا  قمة  مؤمتر  أي  لــدي  يترك 
عنها  ينجم  لم  العربية،  القمة  مؤمترات  كّل  ألّن 
شيء  أكثر  عكست  بل  ّية،  إيجاب مؤشرات  أي 
اخلالفات التي كانت تطفو على سطح العالقات 
قمة  أي  تنعقد  ولم  العربية.  اجلامعة  دول  بني 
عربية بكامل أعضاء اجلامعة العربية، وفي كل 
قمة تغيبت عنها دول بسبب خالفات معينة. 

فعن أي قمم عربية يتحدثون؟
الثاني  ــي  ف ّية  العرب اجلامعة  تأسيس  ومــنــذ 
 1945 عــام  ــــارس/آذار  م شهر  مــن  والعشرين 
العادية  القمة  مؤمترات  عدد  بلغ  اليوم،  ولغاية 
واالستثنائية جلامعة الدول العربية ستة وثالثني 
مؤمترًا فقط، مبعنى أّن سبعني عاًما التي مضت 
ّية، لم يحدث فيها  على تأسيس اجلامعة العرب
اجلامعة  أعضاء  تستدعي  قضايا  يبدو،   كما 
ّية لالجتماع سوى 36 مرّة فقط، رغم كثرة  العرب
املشاكل اّلتي عانى ويعاني منها العالم العربّي. 

ّية يتحّدثون؟ فعن أّي قمم عرب
أّول قمة عربية شاركت فيها، كانت قمة القاهرة 
املسّلح  الّنزاع  1970 ملعاجلة  انعقدت عام  التي 
الذي شهده األردن، بني الفلسطينّيني واألردنّيني، 
في أيلول من ذلك العام، والذي سّمي فيما بعد 
والعراق  سورية  قاطعت  وقد  األسود“.  ”أيلول 
اختالف  بسبب  القّمة،  هــذه  واملــغــرب  ــر  واجلــزائ
الغسيل  (نشر  عن  االبتعاد  وفضلوا  املواقف، 
زج  عدم  فّضلوا  كما  املؤمتر،  قاعة  في  الوسخ) 
أنفسهم في توجيه االتهامات، وما أكثرها في 
مؤمترات قّمة بني يعرب. وانتهت مشاورات املؤمتر 
إلى (بوس حلى) بني الراحل ياسر عرفات والعاهل 
األردنى الراحل امللك حسني، وأهم ما توّصل إليه 
تطبيق  ملتابعة  عليا  جلنة  تشكيل  املجتمعون 
املتابعة  لكن  الّنزاع،  بشأن  عليه  االتفاق  ّمت  ما 
لم تتابع كما يجب، وظّل ”أيلول األسود“ أسودَ، 
الّناصر،  عبد  جمال  الراحل  الزعيم  أّن  خصوًصا 
القّمة.  مشاورات  انتهاء  من  يومني  بعد  توّفي 

ّية يتحّدثون؟ فعن أّي قمم عرب
التي  الصحفّية  ــســات  املــؤّس مــن  طلبت  ــد  وق
في  باملشاركة  تكليفي  عدم  بها،  أعمل  كنت 
ّية، ألّن نتائجها كما  تغطية قمم اجلامعة العرب
والله  ـ  ـ ـ الشخصّية  جتربتي  خالل  من  عشتها 
مكتوبة  كّلها  كانت  ـ   ـ ـ ـ أقول شهيد  ما  على 
القمم  مؤمترات  كواليس  يجري خلف  وما  سلًفا، 
ما  وأقّل  نتائجها،  من  بكثير  أسوأ   ّية،  العرب
يقال فيما يجري ”فضائح“ سياسّية.. فعن أّي 

قمم يتحدثون؟  
عام  مدير  علي  ــّح  أل  2009 الــعــام  ــي  ف لكن 
ّية التي كنت أعمل فيها، وبرجاء خاص،  الفضائ
فنزلت عند  الدوحة،  قّمة  تغطية  للمشاركة في 
هذه  تكون  أن  عسى  نفسي  في  وقلت  رغبته، 
يكون  أن  وميكن  سابقاتها،  من  أفضل  القّمة 
هذه  خالل  األفضل  إلى  تغّيروا  قد  العرب  قادة 
العكس  هو  حصل  ما  لكن  الطويلة،  الّسنوات 
وكالعادة - مقاطعة من بعض  متاًما، فكانت – 
تنهال  الّشتائم  وكانت  ّية،  العرب اجلامعة  أعضاء 
من الرئيس الليبي معّمر القذافي على العاهل 
وما  املؤمتر،  قاعة  في  الله  عبد  امللك  الّسعودّي 
بني  واألوصـــاف  االّتهامات  تبادل  من  سمعناه 
له اجلبني،  يندى  العقيد  صاحب اجلاللة وسيادة 
بــحــوار ”أوالد  ــان أشبه  بــني االثــنــني ك ـــوار  واحل
شوارع“، وعندما عدت إلى أرض الوطن، أقسمت 
ًيا في قمم العرب. فعن أّي  بأن ال أشارك نهائ

ّية يتحّدثون؟ قمم عرب
شرم  في  مؤخرًا   انعقدت  التي  األخيرة،  القّمة 
وأّول  للجدل،  مدعاة  القمم  أكثر  كانت  الّشيخ، 
ّية تلقى مباركة من إسرائيل، وظهر ذلك  قمة عرب
بصورة واضحة على لسان محّللني إسرائيلّيني. 
سبب  عن  يتساَءل  الكل،  هذا  من  وأنــا  الكل، 
اإلسراع غير املسبوق لقادة العرب، اّلذين شاركوا 
الفورّية على  في قّمة شرم الشيخ، في املوافقة 
للتدّخل  احلـــزم»  ”عاصفة  قــوّة  تشكيل  قــرار 
ومحّللون  مراقبون  اعتبرها  والتي  اليمن،  في 
قد  أو  ـ  ـ ـ ـ غّيرت  أّنها  وعسكرّيون  سياسّيون 
ـ الكثير من املوازين واإلستراتيجّيات.  ـ ـ تغّير ـ

قرار  الّتخاذ  القادة  هؤالء  يسارع  لم  ملاذا  لكن، 
مماثل عندما تعرّضت غزّة طيلة شهور لعملّيات 
اجليش  قبل  مــن  ــد  ــّتــشــري وال والــقــتــل  الــّدمــار 
مما  أهّم  اليمن  في  يجري  ما  فهل  اإلسرائيلّي. 
جرى وال يزال يجري في غزّة، أم أّن إسرائيل هي 

ـ»العربان»»؟!!  ـ خط أحمر ل
ّية يتحّدثون؟! فعن أّي قمم عرب
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ــذي  اّل األميــن،  هــذا  حتّبه  أن  إّال  تستطيع  ال 
أن  على  سُيرغمنا  واّلــذي  الكثير،  فيه  ُقلنا 
إذا  نقول فيه األكثر، فمهما اختلفنا معه – 

اختلفنا، أصًال – ال نستطيع إّال أن نحّبه.
ــق  ــي ــرّف ــق وال ــدي ــّص ــي األمـــس، األخ وال ــو ف ه
وهو،  واإلنسان،  العتيق  واملناضل  واحملامي 
ــق واحملــامــي  ــي ــرّف ــق وال ــّصــدي ــوم، األخ وال ــي ال
أيًضا،  لكّنه،  ــســان،  واإلن العتيق  واملناضل 
حضرة الّنائب والقائد الرّائد، و«الرّائُد ال َيْكِذُب 
إليه  ــادر  ب ما  ــإّن  ف شــريــف).  أهــَلــه» (حديث 
وفعل، هذا الّساعي حلفر وجودنا أعمق فأخلد 
القصيدة  في صخر هذه األرض، مثلما حتفر 
لها سواقَي في صخر الّلغة (بتعبير درويشّي، 
الكرسّي  على  جلوسه  وقبل   – بتصرّف) 
الوثير اخلطير – إّن ما بادر إليه وسار فيه من 
«مسيرة اعتراف» بقرى اجلنوب وأخواتها في 
الّساعة من  مال، غير املعترف بها حّتى  الشِّ
عمر وثيقة استقالل دولة إسرائيل (اليهودّية 
ًة،  ّي والّدميقراطّية)، مضموًنا ومعجوًنا، وزمكان
وموادَّ  وتصوّرًا  حاجًة  عنه،  تتفّتق  أن  صعٌب 
واعية  أمينّية،  ونفسّية  ٌة  ّي ذهن إّال  وتطبيًقا، 
ترمي  وتنظيمّية،  ومنّظمة  وشجاعة  وأصيلة 
هذه  ــاءت  ج ــد  وق املجيد.  ــي  وف البعيد  ــي  ف
العمل  في  ــرى  أخ ملنهجّية  ــا  ــوذًج من املسيرة 
وأسلوب في الّطرح جديد، بقْدر ما هو رشيٌد 

وتليد، سنرى منه املزيد ثّم املزيد.
الــفــاحت من  فــي  الــكــذب  وخـــارج سياق عيد 
دولة  ــوًمــا،  ي نضجت،  ما  وإذا  َنيسان،  كــّل 
والّدميقراطّية  والّدميقراطّية  «اليهودّية  إسرائيل 
رئيسها  تعبير  ــّد  ح على   – ــة»  ــهــودّي ــي وال
ريـڤـلني  رؤوڤن  احليروتّي،  يبرالّي  الّل العاشر، 
– إذا ما نضجت هذه الستيعابك واستيعاب 
فعًال،   – أمين  يا   – نريدك  وزمالئك،  رفاقك 
وال  خارجّية  وزير  ال  والّتعليم،  للّتربية  وزيرًا 
هي  فهذه  وتعليم؛  تربية  ــر  وزي بل  ّية،  مال
املعركة يا صديقي، معنا ومع من عادانا، وهذا 

هو امليدان، في األّول واألخير وما بينهما.

ِهَي  ــاَل  َق ُموَسى   ــا  َي َيِميِنَك  ِب ِتْلَك  ــا  «وََم
وَأَُهُشّ ِبَها َعَلى  ــَهــا  ــْي َعــَل ـــُأ  ـــوََكّ أََت ــاَي  ــَص َع
كرمي).  (قرآن  ــرَى»  أُْخ يَها َمآرُِب  َي ِف َغَنِمي وَِل
قال: هي عصاَي،  أمين؟  يا  بيمينك  تلك  وما 
خاصرتي،  النَّْقب،  ِفجاج  من  عليها  ــوّكــأ  أت
اُجلْلُجلة؛ وأهّش بها على ظاملي،  إلى صدرَي، 
فتكّش منها الّثعالب وقّطاع الّطريق، ولصوص 

القرى؛ ولي فيها معارك أخرى.
فْلنحافْظ عليه هذا اّلذي أميَن العودةَ، مشروع 
قائد ناجح، ال أكثر وال أقّل، ألزَيَد من ِمليون 
مستحيل في النَّْقب واملثّلث واجلليل؛ وْلنحِمه 
من اّلذين ال يعملون ويؤذي نفوَسهم أّن الّناس 
يعملون ويعُمقون فيبرزون؛ فهؤالء هم عدوّنا 

األخطر ألّنه األحقر.
أراه حبل غزلي فيك طويًال يا أمين، وال أراها 
والُقربى؛  الُقربة  رغم  فيك مجروحة،  شهادتي 

فأنا احلّر املوضوعّي، وأنا أسعد العربّي.
ترجو  ملحوظة  ـــًدا،  أب مّتصل،  سياق  ــي  وف
املعذرة: في مقالنا الّسابق سقطت في موضع، 
إّنه  «ذي».  فجاءت  «ذوي»  من  ــواو  ال سهوًا، 
بسهوه،  يعترف  من  وقــّل  يسهو  ال  من  جّل 
للخالق  الكمال  وإّمنا  وتواضًعا.  وأمانًة  حرًصا 

دون املخلوق.
كما أعتذر إلى قرّائَي األعزّة عن اقتضاب هذا 
املقال بعد طول انقطاع، فذلك الزدحام العمل 

وفرط األمل.
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ّية  يدور احلديث بني الناس حول معنى األخوة اإلنسان
املؤمنون أخوة)، وهذا كالم  ّية  شعارهم (إمنا  أو اإلميان
جميل ألّن األخوة مطلب مهم في حياة الّناس، فهي 
وتقوي  األســـرة،  ــرة  دائ من  ــع  أوس ــرة  بــدائ الفرد  تربط 
العالقات اإلنسانية التي تترك األثر في كّل مجاالت 
احلياة. لكّننا ال نرى أثرًا واضًحا لهذه األخوة إّال في 
األخوة  هذه  مبقتضيات  العمل  إلى  وحاجتنا  األقوال، 

أشّد. 
ومستلزماتها،  الّصادقة  ــوة  األخ فضل  سأبّني  لهذا 
إلى  احلــاضــرة  املفاهيم  نعكس  أن  نستطيع  لعّلنا 
مفاهيم تتزّين بالرّحمة واحملّبة. اإلنسان املؤمن يرتبط 
مبجتمعه وأهله، ويدرك أّن حياته كلها لله، وفي هذا 
لله،  وأبغض  لله  أحــّب  (من  الله:  رســول  قال  املجال 
وعدم  اإلميان).  استكمل  فقد  لله،  ومنع  لله،  وأعطى 
به  تضّر  قد  نقيصة  وأهله  مبجتمعه  اإلنسان  ارتباط 
إلف  (املؤمن  ًنا  ّي مب الرّسول  حّث  ولهذا  حوله.  ومبن 

مألوف، ال خير فيمن ال يألف وال يؤلف). 
بيان  في  (ص)  النبّي  اجتهد  الغاية  هذه  ولتحقيق 
حول  (إّن  فقال:  ّية،  واإلميان ّية  اإلنسان ــوة  األخ فضل 
ــور،  ن لباسهم  ــوم  ق عليها  ــور  ن مــن  منابر  ــعــرش  ال
يغبطهم  شهداء  وال  بأنبياء  ليسوا  ــور،  ن ووجوههم 
لنا.  الله: صفهم  يا رسول  فقالوا  والشهداء.  النبيون 
الله،  في  واملتجالسون  الله،  في  املتحابون  فقال: 
واملتزاورون في الله). وفي رواية أّن النبي أقبل على 
الّناس فقال: (أّيها الناس. اسمعوا واعقلوا، واعلموا 
شهداء  وال  بأنبياء  ليسوا  عباًدا  ــّل  وج عــّز  لله  أّن 
وقربهم  مجالسهم  على  والشهداء  النبّيون  يغبطهم 
من الله. فقال أعرابّي: يا رسول الله انعتهم لنا، جلهم 

لنا. فتبسم رسول الله لقول األعرابي وقال: هم ناس 
من أفناء الناس، ونوازع القبائل. لم تصل بينهم أرحام 
لهم  الله  يضع  وتصافوا.  الله،  في  حتابوا  متقاربة، 
منابر من نور يجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نورا 
وثيابهم نورا، يفزع الناس وال يفزعون. وهم أولياء لله 

ال خوف عليهم وال هم يحزنون). 
وصفهم القرآن (يقولون رّبنا اغفر لنا وإلخواننا اّلذين 
سبقونا باإلميان، وال جتعل في قلوبنا غال لّلذين آمنوا). 
مبثل هذا التوّجه يستطيع اإلنسان الوصول إلى أخوة 
ما  ويسعده  يؤملهم  ما  يؤمله  بإخوانه،  يشعر  جتعله 
في  املؤمنني  (مثل  (ص):  الرّسول  كقول  يسعدهم، 
عضو  اشتكى  إذا  اجلسد،  كمثل  وتراحمهم  توادهم 

تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر). 
كان الشافعي مؤاخًيا حملّمد بن عبد احلكم. ملّا مرض 

محمد بن عبد احلكم زاره الّشافعي، ثّم قال : 
مرض احلبيب فعدته      فمرضت من حذري عليه
إليه نظري  من  فبرئت  يعودني      احلبيب  وأتى 

وقد ترجم إبراهيم بن أدهم لهذه األخوة بأفعاله، فقد 
في  مسجًدا  فدخلوا  سفر  إلى  أنفار  ثالثة  مع  خرج 
فلّما  باب.  للمسجد  وليس  شديد.  والبرد  الّطريق 
الّصباح.  إلى  الباب  على  فوقف  إبراهيم  قام  ناموا 
يصيبكم  أن  خشيت  فقال:  تنم؟  لم  ــَم  ل له  فقيل 
البرد فقمت مقام الباب). هذا حالهم ألّنهم يطمعون 
(حقت  القدسي  احلديث  في  القائل  لهم،  الله  مبحّبة 
محبتي  وحقت  أجلي  من  يــتــزاورون  للذين  محبتي 
للذين يتناصرون من أجلي). وملا ال يكون هذا حالهم 
الله  في  له  أخــا  زار  رجــال  (أن  الرسول  أخبرهم  وقــد 
أن  أريد  قال:  تريد؟  أين  فقال:  ملًكا  له  الله  فأرصد 

ال.  قال:  ؟  عنده  حاجة  ألك  فقال:  فالنا.  أخي  أزور 
لك  فبنعمة  قال:  ال.  قال  وبينه؟  بينك  لقرابة  قال: 
عنده؟ قال: ال، قال فبم؟ قال: أحبه في الله. قال: فإّن 
الله أرسلني إليك أخبرك بأنه يحبك حلبك إياه وقد 
وجبت لك اجلنة). وال ميكن لهذه األخوة أن تؤتي أكلها 
إال إذا ضبطت بضوابط، أهمها: اختيار األخ صاحب 

املواصفات التالية: 
ويرشده  صاحبه  يعني  العاقل  ألّن  عاقالً.  يكون  أن 
وال  واآلخرة.  الدنيا  في  املكانة  علو  إلى  بيده  ويأخذ 

ميكن أن يصدر منه إّال خير. 
يكون  أن  يكفي  فال  طيبة  أخالق  يكون صاحب  أن 
عاقال، ألن صاحب اخللق السيئ قد تغلبه شهوته، أو 
يتحكم به غضب، فيسيء إلى صاحبه وبه يوصف. 
وقد يرتكب جرمية ال يبالي معها بأخوة حلماقته وعدم 
خشيته لله. ولهذه األخوة مستلزمات يجب أن يؤديها 
وهو يوصي  الصاحلني  أحد   ّينها  ب إلى صاحبه.  كل 
حاجة،  الرجال  صحبة  لك  عرضت  إذا  بني  يا  ابنه: 
زانك،  وإذا صحبته  إذا خدمته صانك،  فاصحب من 
مددت  إذا  من  اصحب  مانك.  مؤونة  بك  قعدت  وإذا 
يدك بخير مدها. وإذا رأى منك حسنة عدها، وإذا رأى 
منك سيئة سدها، اصحب من إذا سألته أعطاك، وإذا 
سكت ابتداك، وإذا نزلت بك نازلة واساك، اصحب من 
وإذا  أمرك،  أمرا  حاولتما  وإذا  قولك،  قلت صدق  إذا 

تنازعتما شيئا آثرك.
ويفهم من كل هذا ما يلي: أن يواسيه باملال إذا كان 
محتاجا وال يبخل عليه، ويؤثره على نفسه، ويتفقد 
أحواله، فإذا مرض عاده، وإذا انشغل أعانه، وإذا نسي  
ذكره. يرحب به إذا حضر، ويوسع له إذا جلس، ويصغي 

عرض  في  اخلوض  من  نفسه  ويلجم  حدث.  إذا  إليه 
إخوانه، وال يتكلم عنهم إال بخير، وال يجادلهم وال 
يناقشهم في حق أو باطل، إال باحلسنى. وإذا رآه تغير 
حاله، فال يقاطعه رجاء أن يؤوب. قال أبو الدرداء: إذا 
تدعه ألجل  فال  عليه،  كان  عما  وحــال  أخــوك  تغير 
ذلك، فان أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى)، وال يكلفه 
ما ال يطيق. قال أحد الصاحلني: (من سقطت كلفته 
وأن  مودته).  دامت  مؤونته  خفت  ومن  مودته،  دامت 
يدعو له بظهر الغيب، قال رسول الله: (إذا دعا الرجل 
فأين  ولك مثل ذلك)  امللك  قال  الغيب  بظهر  ألخيه 
القائلني  مع  نردد  األخوة. وهل سنبقى  هذه  نحن من 
زماننا تغير، فهو عصر املادة واملصالح، ويكثر فيه 
أسودا  نكون  أن  علينا  يفرض  وهذا  واخلــداع،  النفاق 
بقول  املقام  هذا  في  نقول  أم  الذئاب  تأكلنا  ال  حتى 
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في صمت اجلمعة العظيمة ال يقام القداس اإللهي ألن 
يخيمان على  واحلزن  األلم  اجلحيم.  في  يرقد  املسيح 
األرض، ولكن بشارة السيد وهو بعد في اجلسد لم تنتِه 
إلى الصليب والقبر إذ "إّن موسى العظيم، قد سبق 
ا بقوله: وبارك الله اليوم السابع،  فرسم هذا اليوم سرّيً
ألن هذا هو يوم السكون والراحة، الذي فيه استراح ابن 
الله الوحيد من كل أعماله، ملا سبت باجلسد بواسطِة 
القيامة  بواسطِة  ثم عاد  باملوت،  املكمل  التدبير  سّر 
إلى ما كان عليه ومنحنا احلياة األبدية" (في خدمة 

السحر لسبت النور).
وتلك  ــيــوم  ال ــك  «ذل يغلف  العظيم  السبت  سكون 
الذين  املالئكة  أحد وال  بهما  يعلم  اللذين ال  الساعة 
 .(32  :13 (مرقس  اآلب»  إال  االبن  وال  السماء  في 
فيه نقض املخلص هيكل جسد آدم ثم عاد فأقامه إذ 
«ذاق بنعمة الله املوت ألجل كل واحد» (عبرانيني 2: 
6). وتنشد الكنيسة في صالة السحر، «حجب احلجر 
الذي حجب السماوات بالفضيلة. احلياة يرقد واجلحيم 
يرتعد وآدم يطلق من القيود ألن ملك الدهور بعد أن 
القبر،  في  واستراح  سبت  بــاآلالم،  التدبير  سّر  أكمل 
فمنحنا سبًتا جديًدا... انحدرَت إلى األرض كي تنشل 
اجلحيم...  في  تطلبه  ذهبت  هناك  جتده  لم  وإذ  آدم 
نحو  انحدر  قد  األعالي  في  الساكن  الثاني  آدم  إّن 
جنسنا  وأعــاد  اجلحيم.  دركــات  أقصى  إلى  األول  آدم 
من الفساد ونقله إلى حياٍة أبدية». ويضيف القديس 
غريغوريوس النيّصي قائالً: «الشمس أخفت أشعتها 
إذ توارى السيد في القبر. ولكنه احتجب فيه ليحجب 

مبوته ظلمات املوت».
الكتاب املقدس يبتدئ بذكر اخلليقة املعتوقة املكتنفة 
بإشراق شمس العدل، «في البدء... كانت األرض خربة 
وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة... وقال الله ليكن نور 
فكان نور». ونحن جنتاز في احلياة الطقوسية مسافة 
تاريخ اخلالص في الزمن، إذ يكثف النور كلما اقتربنا 
اآلالم  أسبوع  ذلك خالل  نحيا كل  القيامة.  فجر  من 
الذي  الكلمة  مرآة  في  اآلب  وجه  ضياء  إلى  ناظرين 
«كان منذ البدء... كان في العالم وكّون العالم به ولم 
يعرفه العالم... والكلمة صار جسدًا وحّل بيننا ورأينا 
الطقوسية،  احلياة  14). في   -1  :1 مجده» (يوحنا 
إلى  اإلنــســان  ابــن  ينزل  املجتمعة،  الكنيسة  وســط 
سماِت  صليبه،  ِبِسمات  ًحا  متوشِّ خطيئتنا  جحيم 
في  تقع  التي  احلنطة  حبة  مثل  ــي  وه اآلب،  محبة 
األرض وتفنى لتأتي بثمٍر كثير. (يوحنا 12: 24). 
سلطتي.  تالشت  قد  صارخة:  تنّهدت  اجلحيم  «اليوم 
ألّني اقتبلت ميًتا كأحد األموات إّال أّني لم أستطع 
حتت  كانوا  الذين  معه  فقدت  بل  أبــًدا،  أضبطه  أن 
املوت  واقتدار  القبور،  أخلى  املصلوب  ألّن  مملكتي... 

اضمحّل» (في صالة املساء لسبت النور).
لفرح  مدهشٍة  ٍة  بشفافّي منسوٌج  املسيحي  الشرق  إّن 
اجلحيم.  حقيقة  مًعا  آٍن  في  يؤّكد  ولكّنه  القيامة 
الشرقي  ــراث  الــت يقف  حقيقتان  واجلحيم  القيامة 
أبيفانيوس  القديس  لنا  ويوجز  أمامهما.  بخشوٍع 
يقول:  إذ  النور  لسبت  له  عظٍة  في  ذلــك  القبرصي 
م اليوم على األرض،  «ما هذا؟ إّن صمًتا عظيًما ُيخيِّ
ُتدرَك. صمٌت كبيٌر ألّن امللك  سكوًنا كبيرًا ووحدًة ال 
قد َسَبَت في قبر. األرض تزلزلت وسكنت ألّن الله قد 
الدهور.  منذ  الراقدين  ليوقظ  وذهب  اجلسد  في  رقد 
الله مات في اجلسد واجلحيم تنهدت، الله رقد هنيهة 

فانتشل الراقدين في اجلحيم...
ذهب  الــضــال.  ــروف  اخل األول،  أبانا  آدم  يطلب  ذهــب 
«الشعب  ــوت:  امل ظلمة  ظالل  في  اجلالسني  ليفتقد 

السالك في الظلمة أبصر نورًا عظيًما. اجلالسون في 
ُبقعة املوت وظالله أشرَق عليهم نور» (أشعيا 9: 2)، 
أسافل  إلى  أوًّال  نــزَل  أّنــه  إّال  هو  هل  َصِعَد  «فكونه 
األرض؟» (أفسس 4: 9)، «فاملسيح أيًضا مات مرًّة 
ُيقرِّبكم  من أجل اخلطايا، ماَت وهو البارُّ عن األثمة ل
إلى الله. مات في اجلسد ولكّن الله أحياه في الروح. 
السجن» في  التي  األرواح  ر  ُيبشِّ الروح  بهذا  فانطلق 

(1 بطرس 3: 19). 
البشر،  بني  مع  الله  عهد  ونرى  وراءه  لننزل  بنا  هيا 
وارميا  ــال  ــي ودان وموسى  وابراهيم  ــوح  ون آدم  لنوقظ 
ويونان، فنسمع أحدهم يصرخ، من قعر اجلحيم اسمع 
صوتي، وآخر أيًضا يقول، ليضئ لنا نور وجهك يارب 
فنحيا: إّن آدم الذي كان قد طال أسره أكثر من اجلميع 
هتف نحو املخلص هكذا: أنني أسمع وقع خطى الرب 
آتيًا إلينا. وبينما هو يتكلم دخل الرب حامًال سالح 
صليبه الظافر. فنادى آدم رفاقه في رعدة قائالً: الرب 
قم  أيًضا  روحك  ومع  املسيح:  فأجابه  جميًعا.  معكم 
قم  لك.  ابًنا  أجلك صرت  إلهك من  أنا  إنني  وامِش. 
ولننطلق من هنا. قوموا لننطلق من هنا فنعبر من األلم 
إلى الفرح. إّن أبي السماوي ينتظر اخلروف الضال. بَْهو 
العرس  واجلمع)  الضيوف  ص الستقبال  املخصَّ (املكان 
ٌز واخليمة الدهرية قد ُنِصبت وملكوت السموات  مجهَّ
«فطوبى  ينتظرنا»،  ــور  ــده ال كــل  قبل  ــان  ك الـــذي 

للمدعوِّين إلى وليمة احلمل» (رؤيا 19: 9).
2 (WŠ«d�« X³Ý

.ديسلا ربق ىلع انهابتنا رونلا تبس يف ةسينكلا زكرت  
هنأل .اديقعت ةيسقطلا ةنسلا مايأ رثكأ وه مويلا اذه نإ 
لمكي لوألا .ةمايقلا حرفو مالآلا نزح نآ يف هعزانتي 
موي .حصفلاب ةرشابم لصتي يناثلاو ،مالآلا نمزب ةلصلا 
يف برلا حارتسا هيف يذلا مويلا وه ميظعلا تبسلا 
:سدقملا تبسلا مسا هيلع قلطت ةسينكلاو ربقلا "إن 
موسى العظيم قد سبق فرسم هذا اليوم سريًا بقوله: 
وبارك الله اليوم السابع، ألن هذا هو يوم السبت والراحة 
الذي فيه استراح ابن الله الوحيد من كل أعماله..." 

(سحرية السبت العظيم).
بني  ربطت  العنوان،  هــذا  الكنيسة  استعملت  وإذ 
كتاب  في  جند  فكما  اخللق.  وعمل  املقدس  السبت 
صورته  على  البدء  في  آدم  خلق  الله  أن  التكوين 
ذاته  يحقق  أن  أراد  لو  اإلنسان،  على  وكان  ومثاله. 
مع  متواصلة  شركة  في  يعيش  أن  عليه  كان  فعالً، 
ولكن  الله.  الدينامية:  وقوّتها  الصورة  هذه  مصدر 
ابن  املسيح،  ــى  أت وعندها  الله.  من  سقط  اإلنسان 
إلى  اإلنسان  ليعيد  ــيء،  ش كل  ُخِلق  به  ــذي  ال الله 
كل  وتعود  اخلليقة  ُيكمل  وهكذا  الله.  مع  شركته 
تكون. أن  لها  ينبغي  كــان  كما  جديد  من  األمــور 

ها هو قد أنهى مهّمته. وهكذا فإنه، في يوم السبت 
وسقط  آدم  خطئ  أعماله".  كل  من  ــرتــاح  "ي املقدس 
فدخل املوُت إلى العالم بنتيجة سقوطه. فأتى املسيح 
السبت  يوم  في  التي  اخلطيئة  من  العالم  ليخلِّص 
ليس  الذي  املسيح  قبر  إلى  أنظارنا  تتوجه  العظيم 

قبرًا اعتياديًا بل هو القبر "الواهب احلياة".
ننتقل من احلزن العميق في يوم اجلمعة العظيم إلى 
يوم  التالي،  اليوم  لبهاء  والتحضير  والراحة  الهدوء 
احلزن  املسيح  يحوِّل  املوت،  املقدس. من خالل  الفصح 
إلى مجد. السبت هو اليوم الفاصل بني احلزن العميق 
والفرح األبهى. إنه وقت االنتظار والشوق إلى القيامة 
انتصار  بل  املسيح،  انتصار  فقط  ليست  هي  التي 
اخلطيئة.  ورباط  والفساد  املوت  على  املسيحيني  كل 
("ال  الشيطان.  من  اخلوف  على  املسيحيني  انتصار 
تنوحي عليَّ يا أمي إذا شاهدتني في قبر، ... ألني 

وشوق  بأميان  الذين  كل  مشرفًا  وأُعّلي  وأمتّجد  سأقوم 
يعظمونِك").
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في احلياة الرعوية، نالحظ أّن السبت العظيم هو يوم 
ال يحظى باالهتمام الالزم. فقليل من الناس يشاركون 
األسبوع  أن  نالحظ  ما  وكثيرًا  الكنسية.  باخلدمة 
العظيم، بالنسبة لعدد غير قليل من املؤمنني، يقتصر 
على يوم واحد: يوم اجلمعة العظيم. أما يوم السبت 
العظيم فيليه بسرعة ويحل محله يوُم أحد الفصح. 
املسيح ميوت ثم يعود فجأة إلى احلياة من جديد. احلزن 
العميق يحل محله بسرعة الفرح العظيم. في غمرة 

كل هذه األمور يضيع نوًعا ما السبت العظيم.
ال  احلــزن  ــر:  آخ بشكل  األمــور  فتفهم  الكنيسة  أمــا 
يختفي لكي يحّل محله الفرح، إنه يتحول إلى فرح. 
هذا التمايز يدل على أن املسيح، باملوت حتديداً، يصل 
من  يوم  آخر  هو  السبت  صباح  األكيد.  النصر  إلى 
الفرح،  باستباق  فيه  يوم نشعر  إنه  العظيم.  الصيام 
ولكنه أيضًا يوم تأمل وصالة وتهّيؤ للعيد العظيم، 
صنا يسوع املسيح. فيه نعّيد  عيد قيامة ربنا ومخلِّ
لنزول ربنا إلى اجلحيم ونتحّضر لالحتفال بقيامته. كل 
ر عن «مترمر اجلحيم»  هذا نراه في تراتيلنا التي تعبِّ

وتهلل السماوات.
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نرتل في طروبارية الفصح املقدس: "املسيح قام من بني 
األموات ووطئ املوت باملوت"، هذه اجلملة تعطي معاٍن 
كثيرة ليوم السبت العظيم. إّن رقاد املسيح في القبر 
هو رقاٌد "فاِعل". إّنه يأتي ليفتش عن صديقه الساقط 
األرض،  يجده على  وإذ ال  البشر.  كل  ميثل  الذي  آدم 
ها هو ينزل إلى مملكة املوت التي يطلق عليها اسم 
"مثوى األموات" في العهد اجلديد. هناك يجده ويقيمه 
ويعيده إلى احلياة من جديد. هذا هو النصر: األموات 
منسًيا،  متروًكا،  مكاًنا  القبر  يعد  لم  احلياة.  أُعطوا 
ًيا من احلياة. صار مكاًنا تخرج منه احلياة. املسيح  خال

مبوته وطئ املوت باملوت.
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إّن االيقونة التي تستعملها الكنيسة األرثوذكسية يوم 
العظيم:  السبت  أيقونة  باحلقيقة  املبارك هي  الفصح 
أيقونة نزول املسيح إلى اجلحيم. إنها ايقونة الهوتية 
ا،  إذ لم يَر أحد هذا املشهد. إّنها تصوّر املسيح، مشّعً
ذراعيه،  يفتح  احملطمة.  اجلحيم  ــواب  أب على  واقًفا 
أيضاً)  حـــوّاء  أخـــرى،  ايقونات  ــي  (وف آدم  ويجتذب 
ومعهما كل أبرار العهد القدمي املوجودين في اجلحيم. 
إنه يرفعهم من مملكة املوت. مبوته داس املوت: "اليوم 
اجلحيم ينتحب: ما كان يجد ربي أن أقبل املولود من 
مرمي، لقد أتى وأباد سلطاني. لقد حطم أبواب النحاس 
احتجزتها"(خدمة سحرية  التي  األرواح  أقام  لقد  كإله. 

السبت العظيم).
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تفتتح خدمة غروب السبت العظيم االحتفال الفصحي 
في  املــســاء.  عند  الليتورجية  اليوم  دورة  تبتدأ  إذ 
األول من  اجلـــزء  اخلــدمــة تشكل  ــذه  ه كــانــت  املــاضــي 
دون  يعمَّ املوعوظون  كان  التي  الفصحية  السهرانية 
في خاللها (املوعوظون هم األشخاص الذين يتعلمون 
اإلميان األرثوذكسي ولم يكن ُيسَمح لهم باملشاركة في 
سّر الشكر، أي املناولة، إلى حني اكتمال تعليمهم). 
بعد مرام العماد، كان هؤالء يسيرون في زياح ويعودن 
إلهي:  للمشاركة في خدمة أول قداس  الكنيسة  إلى 

إفخارستية الفصح.
ولهذا السبب ليست قيامة املسيح اندحارًا للجحيم 
حدٌث  وخصوًصا  ــًضــا،  أي هي  بل  فقط،  والشيطان 

ا: إّنه اليوم الذي فيه يتذكر كّل مسيحيٍّ  شخصيٌّ جّدً
ن أال وهي «دخوله  أّنه اقتبل هبة املسيح التي ال ُتثمَّ

إلى ملكوت الله».
فيما بعد، ومع ارتفاع عدد املوعوظني، مت فصل اجلزء 
األول العمادّي من االحتفال الفصحي عن خدمة ليلة 
غروب  الفصح:  قبل  ما  خدمة  يشكل  وصار  الفصح 
القديس باسيليوس الكبير يوم السبت. وما  وقداس 
االحتفال  خدمة  عالمات  كل  حتمل  اخلدمة  هذه  زالت 
وكذلك  عمادّي  كعيد  األولى  الكنيسة  في  بالفصح 
مع  وقيامة  ــوت  (م فصحي  كسّر  العماد  عالمات 

املسيح. رومة 6).
«يا  على  ثم،  اعتيادية.  غروب  كصالة  اخلدمة  تبدأ 
من  القيامية  األحــد  ِقَطع  ترتل  صرخُت»  إليك  ربي 
العظيم  بالسبت  اخلاصة  القطع  تليها  األول،  اللحن 
إلى  نــزول  ــو  ه املسيح  ــوت  م أن  على  تشدد  التي 
إال  حتطيمه.  أجل  من  املوت،  مكان  اجلحيم،  أعماق 
أن النقطة احملورية في اخلدمة هي بعد «الدخول» حني 
نقرأ 14 فصًال من العهد القدمي وكلها متمحورة حول 
الذي  األخير  الله  نصَر  د:  متجِّ وكلها  بالقيامة،  الوعد 
ّمت التنبؤ به في تسبيحة موسى املجيدة بعد عبور 
د»)،  ح الرب ألنه باملجد قد متجَّ البحر األحمر («لنسبِّ
في  األتون.  في  الثالثة  والفتيَة  يونان،  النبي  خالَص 
د ونتذكر األمجاد العديدة التي حققها  هذه اخلدمة نعيِّ

الله في العهد القدمي.
نقرأها  التي  نفسها  الرسالة  وهي  الرسالة،  ُتقرأ  ثم 
فيها  والتي   (11-3  :6 (رومة  املعمودية  خدمة  في 
تعِلمنا الكنيسة أن موت املسيح وقيامته هما مصدر 
موت «اإلنسان العتيق» فينا وقيامة اإلنسان اجلديد 
وأثناء  األموات.  بني  القائم من  الرب  في  حياته  الذي 
ترتيل األبيات اخلاصة التي ُتنَشد بعد الرسالة («قْم 
يا ألله واحكم في األرض») يستبدل الكاهن مالبسه 
القامتة اخلاصة بالصوم ويرتدي مكانها لباسه األبيض 
حتى إذا ظهر الكاهن، مقيُم اخلدمة، حامًال اإلجنيل، 
الذي  «الفرح»  ونختبر  القيامة  نور  معه  لنا  يظهر 
وكأنها  القبر  عند  النسوَة  القائم  املسيح  به  استقبل 
موجهة إلينا. وخالل ترتيل هذه اجلملة مرات عديدة مع 
سلة  حامًال  الهيكل  من  الكاهن  يخرج  استيخونات، 
فيها أوراق غار ويرشها في كل أنحاء الكنيسة وعلى 
املؤمنني ألن الغار كان ُيستقبل به األبطال العائدون من 

احلروب ظافرين.
باسيليوس  القديس  تأليف  القداس  خدمة  وتتابع 
قبر  أن  معِلنة  الفرِح  األبيض  النور  هذا  في  الكبير 
املسيح هو القبر «الواهب احلياة». وُمدخلة إيانا إلى 
حقيقة القيامة القصوى وناقلًة إلينا حياته، نحن أبناء 
إيذان  أول  هي  العظيم  السبت  سحرية  الساقط.  آدم 
ا.  تقريًب األسبوع  بداية  منذ  السائد  «املناخ»  بتغيير 
حتى اآلن كان املناخ حتى اآلن هو مناخ من احلزن. أّما 
اآلن فإننا نشعر «بفرح يسبق القيامة». بعد مشاركتنا 
في خدمة سحرية السبت العظيم نعود إلى بيوتنا مع 

هذا الشعور بالفرح املسبق.
الكنيسة  تقيمها  التي  الليتورجية  اخلدمة  تعتبر 
اخلــدم  أبــهــى  مــن  العظيم  السبت  ــاح  صــب املــقــدســة 
الليتورجية وأكثرها جالًال على اإلطالق. وميكن القول 
رة،  إن من بني كل ِخدم الكنيسة املفعمة باإليحاء، املعبِّ
املليئة باملعاني، فإن هذه اخلدمة، غروب وقداس القديس 
العظيم،  السبت  يوم  ُتقام  التي  الكبير  باسيليوس 
هي باحلقيقة ذروة الكنيسة. وإن فتح املرء قلبه وعقله 
لها واقتبل معانيها ونورها، فإنه يجد فيها حقيقة 
األرثوذكسية نفسها، وطعم هذه احلياة اجلديدة وفرحها، 

هذه احلياة اجلديدة التي ظهرت من القبر.



Shtroudl Cafe Downtown
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ركضت وردة...
في أزّقة الذاكرة

عينها... حائمة...
في سماء احلكاية

تابعت...
ة... كّراسة مدرسّي

يها... اودعت ف
طفولة مهجورة

*
على مقاعد الدراسة

في خيمة مهترئة
رحلت عنها...

كل الصفات اجلديدة
رنت الطفلة...
ى معّلمة... ال

نسيت...
كم... هي... جميلة

*
على اللوح... كتبت

الصبر... سفينة
وعينها...

زائغة...
من خالل النافذة

على مطّالت جاثمة
*

رسمت وردة...
بألوان زاهية... (عروسة)

للزميالت واملعّلمة
ة... ّي في... جمال

األحالم العادّية
*

هّبت عاصفة...
ية عات

طارت... الكّراسة
ضحكت وردة

أّول... مّرة
*

في املشهد...
غّصة عنيدة
تأبى املغادرة

موروثة...
عن جّدة...

تلتمس من احلفيدة...
الشاردة في حاسوبها

أطول حلظة...
الرتشاف فنجان قهوة

لم تكمله...
في ندوب الذاكرة

*
يوم نّورت... ال

حول حلدها
كمشة سنابل

علفت... نصفها...
للطيور املهاجرة

بل ان تغادر املسيرة ق
وما بقي في جعبتها

ال تفارقه...
وال يفارقها

في نهاية... االجتاهني...
بداية تكون ال

*
تعالت اجلدران... على ارتفاعها

فاحلرس في مواقعهم
بؤس ينام على القلق وال

ال اشراقة له... وال في احللم
وأنا في األنفاق

ال... رأي... لي...
ولدت مكبوت الوطن...
مكبوت الفرح والسفر

سؤال... يكبر...
يتمّرد على األسر

وما من بارقة تنتصر...
على االخفاق

لكن اإلباء يعانق جمر اخليال
أهيم على وجهي...

في وطني...
غربة وآهات...

ال... رأي... لي...
أتخاطر مع الطيور املهاجرة

على سفينة خيال جامح
تسيطر... األحالم

وتختفي األسوار

حيفا طمرة 
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هذه  اُدباء  أهّم  من  الّصني،  كافكا  بلقبِه  أيضًا  معروف  وهو  يان  مو 
الدولة العظمى التي أصبحت ثاني قوّة اقتصادّية في العالم، وهي 

تسعى بشكل دؤوب لتحتل املكانة األولى.
يكتب الرواية والقّصة القصيرة واملسرحّية واملقالة وقد ترجمت أعماله 
ّية  واألملان والفرنسّية  اإلجنليزّية  العالم،  في  الرئيسّية  الّلغات  إلى 
مستوى  على  ُشْهرتُه  أّما  ــرى،  االُخ اللغات  من  والعديد  والسويدّية، 
العالم فقد ذاعت بعد أن قام املخرج الّصيني الّشهير تشاجن ييمو، 
وهي رواية مو يان اّلتي حتمل  بإخراج فيلم ”الذرة احلمراء الرفيعة“ 
برلني  مهرجان  في  الذهبّي  الــّدب  بجائزة  الفيلم  وفاز  نفسه،  االسم 
عواصم  من  العديد  في  ذلك  بعد  عرضه  وّمت  الدولي،  الّسينمائي 
جاء  ــهُ  ألنَّ مفاجئاً،  لألدب  نوبل  بجائزة  فوزه  يكن  لم  لذلك  العالم، 
ُكِتَب في حيثيات فوزه أّن مو يان ميزج  عن جدارة واستحقاق. وقد 
ممزوحة  واقعّية  في  املعاصرة،  واحلياة  بالّتاريخ  الّشعبّية  احلكايات 
مبا جنده في  يذّكرنا  به.  عاًملا خاصًا  يخلق  أن  واستطاع  بالفانتازيا، 
كتابات وليام فوكنر وجابرييل جارتيا ماركيز وأيضًا مبا يزخر به األدب 

الصيني القدمي املكتوب والشفهي.
نسّجل هذا، رغم تنديد بعض األدباء في الّصني بهذا الفوز، ألّن مو 
يان عضو احلزب الشيوعي الّصيني وعلى الرغم من أّنُه شغل منصب 
نائب رئيس اّحتاد الكّتاب، لم يعترض أو يحتّج بعد قيام الّسلطان 
جن في قضايا خاّصة  باعتقال العديد من األدباء، واحلكم عليهم بالسِّ

بحرّية التعبير.
ّية  أّما خارج الّصني فقد اعترف النُّقاد بأهمّية كتابات مو يان الروائ
والقصصّية، التي عالج وتطرّق فيها، خاّصة قصصه القصيرة، إلى 
الّصيني.  املجتمع  منها  يعاني  التي  االجتماعّية  املشكالت  جميع 
ة لنخبة من  ويَّ وقد تضّمنت انتقادًا للعديد من الّسلوكّيات غير السَّ
املسؤولني. وهذا ما أّدى إلى مصادرة بعض كتبه أو منع نشرها لردٍح 

من الزّمن.
وال يخفى على القارئ الرأي أّنُه من الّصعب جدًا الفصل بني حياة 
بشكل  جلأ  فقد   . ــيّ ــداع اإلب عامله  وبني  خصية  الشَّ وجتاربه  يان  مو 
الّتجارب  القصيرة إلى مخزونه من  دائم في جميع رواياته وقصصه 
ويسمع  يرى  كان  حيث  الطفولة  مرحلة  في  خصوصًا  خصّية.  الشَّ
اخلرافات  وبالّتحديد  الريفّية.  منطقته  في  اليومّية  احلياة  تفاصيل 
واألساطير والطقوس التي كان يختلط فيها الواقع باخليال أو املعقول 
بالال-معقول. كما حدث أّيام الثورة الّثقافية واملجاعات التي ضربت 
إلى أكل حلاء األشجار، كما جاء في  الّناس  الفقيرة واضّطر  املناطق 

قصص أديبنا بعد ذلك.
هذا وقد اضطّر مبدعنا أن يترك املدرسة بعد أربع سنوات تعليم فقط 
من  أكثر  في  وتنّقل  املصانع.  أحد  في  ليعمل  ثّم  املاشية،  ليرعى 
عمل حتى التحق بجيش الّتحرير، وكانت فرصة ذهبّية له ومنعطفًا 

كبيرًا في حياته.
نُه من إكمال تعليمه واالنكباب على القراءة   ملاذا؟! ألّن هذا الوضع َمكَّ
ـ  بغزارة.. كما أنَُّه درس األدب بعد ذلك وعمل معّلما. وملّا بلغ سّن ال

21 عامًا بدأ يكتب بطريقة منتظمة، وفي عام 1987 ظهرت روايته، 
ظهرت  التي كانت بداية شهرته. وكما ُذكر  ”الذرة الرفيعة احلمراء“ 

بعد عام في فيلم يحمل األسم نفسه.
فتعزّزت ُشهرُتُه داخل وخارج الّصني. ومن أهّم أعماله الروائية األخرى: 
و“موت   –  1992 النبيذ“  ”جمهورية   –  1988 وم“  الثُّ ”أغاني 
ندل“ 2004، و“كم أرهقني دورة احلياة واملوت“ 2006،  بطعم الصَّ
وكتب مو يان كذلك  و“التغيير“ 2010 وبعدُه ”الّضفادع واألسرى“ 
 – أخرى“  وقصص  ”انفجارات  منها:  عديدة  قصصية  مجموعات 
”سيفو“ – ”ستدفع أي شيء لكي تضحك“. كما كتب للمسرح عدة 
مقاالت، وقد اُِعّدت بعض أعماله للسينما ومنها: ”األيام السعيدة“ 
ـ  و“اُرجوحة الكلب األبيض“ و“الّشمس لها أذنان“... طبعًا إضافًة ل
”الذرة الرفيعة احلمراء“ وقد حصل كاتبنا على عدد كبير من اجلوائز 

احمللّية والدولية أهّمها:
 2005 كرياما  وجائرة   –  1998 لألدب  العاملّية  نيوستادت  جائزة 
لألدب  نيومان  وجائزة   –  2006 اآلسيوية  للثقافة  نوكودا  وجائزة   –
الّصيني 2009 – وجائزة ماو دن األدبية 2011 – وقد توّجت هذه 

اجلوائز، جائزة نوبل لألدب 2012.
يتخّللُه  الّتاريخّي،  امللحمّي  إلى األسلوب  يان في رواياته  ومييل مو 

وداء. ملعان من الكوميديا السَّ
اإلنساني  واجلشع  الفساد  هي  أعماله  في  الرئيسية  القضّية  أّما 
التي  تلك  الّصور  من  يستخدم  وهو  واجلماعة،  الفرد  في  املتأّصل 
دًا من أفراد األسرة  د العنف. ويوّظف األشخاص الذين يعرفهم جيِّ ُجتسِّ
جميعًا  ليجعلهم  معهم،  عاش  الذين  واملزارعني،  واجليران  واألقارب 
أبطاًال في رواياته وقصصه. كما يختار األماكن نفسها التي عاش 
يحاول  كان  كما  الروايات.  لهذه  العام  اإلطــار  لتكون  فريته،  فيها 
خرية من الواقعّية االشتراكية، وذلك باجلمع بني الُعمال  أحيانًا السُّ

والبيروقراطيني في مواقف تبدو عبثّية.
واملاضي  واحلياة،  املوت  بني  يفصل  رواياته  في  حّد  يوجد  يكاد  وال 
ر، وفي كثير منها يظهر باسمه احلقيقي كأحد  واحلاضر، واخلير والشَّ

الّشخصّيات، لكّنها تأتي من سيرته الّذاتية.
واللغة احلادة مثل نصل  اخرة  السَّ الرّوح  يان  تغلب على كتابات مو 

ّية من وقع املأساة على القارئ. كني، ليخّفف بها كأدوات كتاب السِّ
وقد يبرز في العقود األخيرة في رواياته القصيرة تعامله مع األحداث 
احلاضر،  إلى  املاضي  من  بسالسة  وحترّكه  عب،  الشَّ نظر  وجهة  من 
وعلى  غيرة،  الصَّ األحداث  على  الّضوء  بتسليط  وقيامه  وبالعكس. 
الناس البسطاء، وفحص الّناس من خالل عدسات مختلفة، وهذا ما 

به بكافكا الصني. دفع مترجمُه ”هاورل جولدبالت“ أْن يلقِّ
واملعروف أّن الشكل الفّني عنده هو جتريبي إلى أقصى درجة، ولكل 
بإجراء  ككاتب،  قيامه  إلى  باإلضافة  هذا  اخلاصة.  فرادتها  ــة  رواي
الفحص الدقيق على اللغة الّصينّية، ليرى أّي مدى تصل طاقاتها 
التعبيرّية. وقد اجتهد دائمًا في أعماله االبداعّية أن يجعلها تخاطب 

احلواس اخلمس جميعاً.
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عندما بحثُت مع املخرج املسرحي العريق أديب جهشان موضوع إنتاج مسرحّية 
”ذاكرة“ للكاتب سلمان ناطور، ضمن مشروع إنتاج ثالثّية سلمان: ”ذاكرة“، 
”سفر على سفر“ و“حكاية حرب ما..“، ُدهشت إلصرار املخرج أن يقّدم سلمان 
ناطور بنفسه هذه األعمال على خشبة املسرح وليس أي شخص آخر. أعربُت 
في البداية عن دهشتي، وتساَءلت ملاذا ال يقّدم هذا العمل ممّثل مهنّي يتقن 
فّن الّتمثيل املسرحي، فكانت إجابة املخرج واضحة، محّددة وال تقبل املناقشة: 

”سلمان وفقط سلمان املناسب لتقدمي هذا العمل على خشبة املسرح“.
لم أفهم في البداية سبب إصرار أديب، ولكّني أثق به وبذوقه الفّني وبتجربته 
الغنّية في مجال اإلخراج املسرحي، فاستسلمُت لقراره وأنا أترقب ماذا ميكن أن 
يحصل. إّال أّن املفاجأة كانت عندما بدأت املراجعات على مسرحّية ”ذاكرة“، 
كاتب  فهو  قبل،  من  عنه  أعلمها  أكن  لم  بأموٍر  ناطور  سلمان  فاجأني  إذ 
جتربة  يخوض  ملاذا  ولكن  شك،  أدنى  بدون  بارز  فلسطينّي  ــي  وروائ مرموق 
على  املراجعات  خالل  اكتشفت  لكّني  البداية،  في  حّيرني  سؤال  الّتمثيل؟ 
بل  ميثل،  ال  سلمان  أّن  للمراجعات،  املتقّدمة  املراحل  في  وخاّصة  املسرحّية، 
يعّبر عن أحاسيسه ومشاعره على خشبة املسرح، كيف ال وهو مؤّلف هذا 
االنتاج األدبي الرائع، فهو خير من يعّبر عن هذه األحاسيس واملشاعر التي 
ملفت  ممّيز  بحضور  يتمّتع  وللحقيقة  سلمان،  أّن  كما  املسرحّية،  كشفتها 

ا مميزًا.   للنظر باإلضافة لكونه كاتًب
العام  في  حصلت  أحداث  عن  الّسنني  غبار  ينفض  ”ذاكرة“  في  سلمان  إّن 
1948 بحلوها ومرّها، مؤّكًدا أّن الذاكرة سالح يجب أن نستخدمه في مواجهة 
حكايات  عن  عبارة  الذاكرة  فهذه  علينا.  فرضه  محاولة  تتّم  ــذي  اّل الواقع 
بسيطة، لكّنها تكشف عن عالم كبير، فيه ألم بحجم املأساة وفيه ابتسامة 
بحجم سخريات القدر وفيه حكمة بحجم العالم الفلسطينّي العبثي. إّنها 
ذاكرة الكاتب اخلاّصة، وفي الوقت نفسه ذاكرة شعبه، ذاتّية وجماعّية، ”شيخ 
فقد ذاكرته فأكلته الضباع“، و“أبو صالح اللواح جعل من احلطة علما وأغنية 

ّية نشيًدا وطنًيا“.  الّشمال
بالّتمثيل  شغفه  مبــدى  ناطور  سلمان  الكاتب  أدهشني  الّتدريبات  خــالل 
طفولّي  بشغف  للمخرج  يصغي  فكان  العمل،  في  جّديته  ومدى  املسرحي، 
باحًثا عن كّل جديد، وهو على استعداد مذهل للتجّدد، ُمقبل على جتربته 
احلقيقة  في  املسرحّية.  الّتجربة  لولوج  عراقيل  أو  حدود  وضع  بدون  اجلديدة 
لم أصّدق ما أراه أو أسمعه خالل التدريبات، إنسان بتجربة الكاتب سلمان 
هذا  من  فريدة  جتربة  على  يقدم  ّية  األدب ومبكانته  الكتابة  مجال  في  الغنّية 
جتربة  ولكّنها  جرأة،  بعدها  ما  جرأة  فإّنها  وقفة،  من  أكثر  يستحّق  الّنوع، 

تستحّق أن ُجترّب، وسيكون لها ما بعدها. 
والكتابة  الّتأليف  مجال  في  الغنّية  جتربته  بعد  ناطور  سلمان  أّن  أعتقد 
يصل  أن  يستطيع  ال  قطاعات  إلى  أدبه  سينشر  املسرح  أّن  أدرك  ّية،  األدب
إليها عبر الكتاب، وهذه الّتجربة الفريدة التي يخوضها سلمان ناطور ال شّك 
أنها ستفتح شهّية أدباء آخرين، خاّصة إذا حققت هذه التجربة مرادها، وهي 

ستحّقق مرادها بدون أدنى شك. 
إذن، نحن بانتظار ذاكرة سلمان ناطور بفارغ الّصبر، هذه الصرخة ضد القتل 
والدمار، من خالل جتربة جديدة ومغايرة في كيفّية التعامل مع النّص األدبي، 

جتربة سيكون لها ما بعدها
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ارچـيلة مع خلطة“ ليلى“ الفاخرة

فقط بـ 25 ش.ج
ارچـيلة مع راس ”Fresh“ الفاخر

فقط بـ 30 ش.ج

"رواق... وسهرة بأجواءرواق... وسهرة بأجواء
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال ©2®g'«
واألسس  القواعد  تتعّدد 
ـــغـــذاء  ـــال املـــتـــعـــّلـــقـــة ب
خـــالل فصل  ــّي  ــصــح ال
تعجز  حيث  الّصيف، 
األّمـــهـــات عـــن حتــديــد 
أوالدهّن.  أطعمة  نوعّية 
الّسريعة  الوجبات  فمن 
وعلى  باحللويات  ــرورًا  م
ـــجـــات،  رأســــهــــا املـــثـــّل
املشروبات  ــى  إل ــوًال  وص
ــواد  ــة، كــّلــهــا م ــازّي ــغ ال
بالّصحة  تضّر  ّية  غذائ
ُمفرطة.  بدانة  وتسّبب 
من هنا، إليك جملة من 

اّلتي  والّنصائح  اإلرشــادات 
يجب تطبيقها على أوالدك 
خالل املوسم الّصيفّي احلارّ.

ـــون من  ـــق ـــراه ــى امل ــخــش ي
ـــــوزن الـــزّائـــد مـــع قـــدوم  ال
منهم  ـــف،  ـــي ـــّص ال ــصــل  ف
لشهّيته  يستسلم  ـــن  َم
ـــرض حـــدوٍد  ــن ف ويــعــجــز ع
خصوًصا  ــغــذاء  ال لنوعّية 
في  تتفاقم  ـــراءات  اإلغ أّن 
من  ومــنــهــم  املــوســم،  ذاك 
ينقطع عن املأكوالت بشكل 
جسمه  فيكّبد  سليم  غير 
ــا. ــج مــكــّلــفــة صــحــًي ــائ ــت ن

ــطــلــق، على  ــن ـــذا امل مـــن ه
ــادات  ــار ع ــي ــراهــقــني اخــت امل
وممــارســة  سليمة  ــة  ــّي غــذائ
ــة  ــّي ــاض ــري الـــّنـــشـــاطـــات ال
بانتظام خالل الّصيف، ومن 
بالرّياضة  ــتــزام  االل ــذ  احملــبّ
ال  كي  املوسم،  بداية  قبل 
احلرمان  فّخ  في  هــؤالء  يقع 
أو األكل املفرط. كما يجب 
حتويل النزهات مع األصدقاء 
ــوادي  الــن ــى  إل املطاعم  مــن 
أو  الّسينما،  أو  الرياضّية 
رحــالت  ــي  ف التوجه  حّتى 
ــة.  ــي ــل ــــى املــنــاطــق اجلــب إل
ـــارة  ــــرّرمت زي ـــي حــــال، ق وف
ــراء  ــب اخل ينصح  ــم،  ــاع ــط امل
الّسلطة  من  طبق  باختيار 
مرفقة  خفيفة  صلصة  مع 
ــــاج أو  ــــّدج ـــن ال ــق م ــب ــط ب
وجتنبوا  املـــشـــوّي.  ــحــم  الــّل
اّلتي  الّسريعة  ــات  ــوجــب ال
ـــة  ـــرارّي ـــرات ح ـــع ــــوي س حت
ثالث  ـــّددوا  وح ــدًا  ج عالية 
يومًيا  الفاكهة  من  وجبات 
املياه. ــرب  مــن ش ــروا  ــث وأك

ــــاد  ــــم ـــــة اعــــت ـــــّي ـــــم  أه
إلبعاد  الّتالية  ــوات  اخلــط
ــات: ــق ــراه ــة عــن امل ــدان ــب ال

ّية  غذائ أصــنــافــًا  ــاري  ــت اخ
ــة اجلـــودة. ــي ــة وعــال صــحــّي

الّطعام  عــن  تنقطعي  ال 
التوّجه  قبل  املــاء  شرب  أو 

يــهــبــط  ال  ــــي  ك ــر  ــح ــب ــل ل
ضغطك ويصيبك االغماء.

ال متتنعي عن تناول ملعقتني 
يومياً،  الزّيت  من  كبيرتني 
إذ يزوّدك بالّطاقة الّضرورّية 
آٍن. في  والبشرة  للجسم 

العصير  من  كوبًا  تناولي 
ــــال وجـــــودك على  ـــي ح ف
ـــو يـــدعـــم  ـــه ــــحــــر، ف ــــب ال
بالفيتامينات  جسمك 
ـــا.   ـــه ـــاج ـــحـــت اّلــــتــــي ي

الّتمارين  ساعات  مضاعفة 
أنواعها  على  ــة  ــريــاضــّي ال
وعــدم  الّصيف.  فترة  فــي 
االمتناع عن تناول املأكوالت 
ــات  ــن ــي ــروت ـــي حتـــوي ب ـــت اّل
ــة  ــّي ــاس ــنــات أس ــي ــتــام ــي وف
ــم. ــي ــل جلـــســـٍم صـــحـــّي وس

يحتاج املراهقون إلى رعاية 
خاّصة مبا يتعّلق باملأكوالت 
األولى  وبالدرجة  ّية،  الغذائ
هواهم،  على  تركهم  يجب 
يطلبون ما يشتهون، شرط 
ــشــاط  ــّن ــى ال ــز عــل ــي ــرك ــّت ال
ــة املـُـفــرطــة  ــرك ــّي واحل ــدن ــب ال
فجسم  الوزن.  لزيادة  بًا  جتّن
األوالد يطلب خالل الّصيف 
املثّلجات؛ فال متنعيهم، بل 
تلك  تقدمي  على  احــرصــي 
ومراعاة  باعتدال،  املثّلجات 
ـــودة،  ــيــة اجل ــاف عــال ــن األص
ا  أصنافها، ألنها حتوي غالًب
ــوم. ــســي ــة مــن الــكــال ــّص ح

ــة أخـــــرى، يجب  ــه ـــن ج م
ـــذي  اّل للعصير  ــاه  ــب ــت االن
لسمنة  بــارزًا  ا  سبًب يشّكل 
الّدهون  وتكديس  األطفال 
باحلّد  وينصح  بطونهم،  في 
من استهالكها، واستبدالها 
الفاكهة  من  وحّبتني  باملاء 
يومياً. أّما القاعدة الذهبّية 
لندعهم  فتقول  للصغار 
ــون مع  ــب ــرغ ــا ي ــون م ــأكــل ي
ثالثة  تقدمي  على  ــرص  احل
أكواب من احلليب أو الّلنب، 
وثالث حصص من الفاكهة.
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عرضُت في العدد الّسابق حملًة عامًة عن قرية اجلّش وأهّم احلفرّيات 
وحّتى  البريطانّي،  ــداب  ــت اإلن فــتــرة  ــالل  خ ــريــت  أج ــي  ــت اّل ــة  ــرّي األث
السبعينّيات من القرن املاضي. في هذا املقال، حملة عن أهم نتائج 
احلفرّيات األثرّية اّلتي أُجريت خالل التسعينّيات من القرن العشرين، 

واّلتي ال زالت مستمرّة من حني آلخر حّتى أيامنا هذه. 
والسبعينّيات،  اإلنتداب  فترة  في  األولى  األثرية  احلفرّيات  أجريت 
في مناطق محّددة في القرية، وكانت جميعها حفرّيات تهدف إلى 
بها  قامت  التي  احلفرّيات  املثال،  سبيل  على  األثرّي.  املوقع  دراسة 
الكنيس. ولم  اّلذي يتواجد فيه  املوقع  البعثة األمريكّية كانت في 
تتمّكن البعثة من توسيع حفرّياتها إلى املناطق املجاورة للكنيس، 
بدأت  أّنها  إّال  القرية،  سكان  من  خاّصة  مللكّية  تابعة  األراضي  ألّن 

بهدف دراسة املوقع. 

أّما حفرّيات سلطة اآلثار فجميعها حفريات إنقاذ، أجريت بأعقاب 
أعمال بناء، أو العثور صدفة على مكتشفات خالل أعمال الّتطوير. 
مما يعني أّنه ليس للباحث خيار في حتديد موقع احلفرّيات، بل جترى 
باملوقع اّلذي حيث أعمال البناء، ورّمبا ليس املواقع التي كان ينوي 

الباحثون دراستها. 

 �U Ò|dH(«
أشارت  القرية،  أنحاء  في  احلفرّيات  من  العديد  اآلثار  سلطة  أجرت 
القدمي  البرونز  عصر  بني  ما  القدمي،  االستيطان  أّن  إلى  نتائجها 
وفقط  التّلة.  قّمة  في  جرى  الرومانّية  الفترة  وحّتى  ق.م.)   3500)
منحدرات  إلى  وميتّد  االستيطان  ينتشر  بدأ  اململوكّية،  الفترة  خالل 

التّلة حيث منازل القرية احلالية.
من بني أبرز احلفريات ميكننا أن نذكر تلك التي أُجريت عام 1983 
 X  5 بحجم  التل. حفريات صغيرة (مربع  الغربي من  املنحدر  في 
زمنّية  فترات  من  الفخار  أدوات  شملت  املكتشفات  غالبّية  م)،   5
ق.م)   2200  –  3500) القدمي  البرونز  من عصر  ابتداًء  مختلفة، 

العثور  ّمت  كما  ق.م).  األول  (القرن  ّية  الرومان الفترة  إلى  واستمرارًا 
على بعض احللي املصنوعة من الّنحاس، وعمالت نقدّية من الفترة 
الهيلينّية (358 – 281 ق.م). وتشير نتائج احلفرّيات إلى أّن تلك 
ّية (القرن األول). املنطقة استخدمت كموقع زراعّي خالل الفترة الرومان

 50 قرابة  الّتل  منحدر  في   2002 عام  أجريت  إضافّية،  حفرّيات 
صغيرة  حفريات  تلك  كانت  الكاثوليكّية.  الكنيسة  شرق  مترًا 

ــود بناء من  ــت على وج ــًدا، دّل ومــحــدودة ج
البيزنطّية،  الفترة  وبداية  ّية  الرومان الفترة 
ألّن  2م.  ارتفاع  إلى  جدرانه  من  جزء  حفظ 
للبناء  املخّططة  باملنطقة  محدودة  احلفرّيات 
في املوقع، لم يكن باإلمكان توسيع منطقة 
احلفريات، وبالّتالي لم يتمّكن الباحثون من 
تعّقب جميع أجزاء املبنى وماهية إستعماله.

الكنيسة  من  بالقرب  أجريت  اّلتي   2003 العام  من  احلفريات  أما 
ّية القدمية، أشارت إلى وجود بقايا سكنّية من الفترة العثمانية  املارون
الكنيسة  بالقرب من  املنطقة،  تلك  أن  هذا على  نستدّل من  فقط. 

ّية، انتشر االستيطان فيها ابتداًء من الفترة العثمانّية. املارون
حفريات هاّمة أخرى أُجريت عام 2004 بالقرب من املدرسة في أعقاب 

إّال  القرية،  املدرسة داخل  باملوقع، حيث منطقة  بناء مخّططة  أعمال 
أنها ليست على التل األثري، وهي تبعد قليًال عنه. أشارت نتائجها 
بقايا مبان وأحواض منحوتة في الصخر، يعود تاريخها  إلى وجود 
ّية (القرن الثاني حتى الرابع ميالدي). تدّل تلك  إلى الفترة الرومان
ّية،  التنقيبات أّن املنطقة كانت ضمن حدود القرية خالل الفترة الرومان
وقد تضرّرت إثر حترّكات جيولوجّية، فهدمت املباني في تلك املنطقة. 

وخالل الفترة اململوكّية ّمت البناء من جديد في هذا املوقع.
أّما آثار االستيطان من العصر احلديدّي، فقد ّمت العثور عليه ألّول مرّة 
أثناء احلفرّيات اّلتي أجريت في اجلزء الغربّي من القرية عام 2009 
التنقيبات  أبنية جديدة. خالل  إقامة  بهدف  املنازل،  بعض  هدم  إثر 
مت الكشف عن آثار بناء من العصر احلديدي حّتى الفترة الرومانية. 
مبان  التي كشفت عن  األولى  كانت  احلفريات  تلك  أّن  الذكر  يجدر 
القرن  وحتى  ق.م  األول  للقرن  (العائدة  القدمية  ّية  الرومان الفترة  من 
األول ميالدي)، إذ أّن جميع احلفرّيات التي أجريت قبل العام 2009 
ّية املتأخرة (القرن الثاني – الرابع  شملت مكتشفات من الفترة الرومان

ميالدي). 

أجريت عشرات احلفرّيات األثرّية في قرية اجلش، إّال أّنني ذكرت أهّمها 
من  واحدة  اجلش هي  قرية  أّن  إلى  األبحاث  وأشارت  املقال.  هذا  في 
القرى اّلتي بدأ االستيطان فيها قبل 5500 عام، وال زال مستمرًا 
حّتى أّيامنا هذه. استوطنت القرية شعوب عديدة اّلتي ترك كّل منها 
بصمة من حضارته ليشير إلى املاضي العريق وأهمّية املوقع على 

مّر العصور.
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 ŸU²L²Ýô«  w�U¼ú�  `O²ð  w²�«Ë
 rJFÝuÐ …d*«  Ác¼Ë Æd³�«  qJAÐ
 WKLŠ  w�  W�—UA*«  w�U¼_«  UN¹√
 „öOLOÝ  ÊuÐ“  qJ�  `O²ð
 WLOIÐ  …ezU−Ð  UN�öš  s�  “uH�«
 nO�  °UO�u¹  ÃÆ‘  1000
 q
_«  vKŽ  Íd²A½  ø„—UA½
 Í√  s�  „öOLOÝ  s�  5²³KŽ
 kH²×½Ë  …bŠ«Ë  …Ëdý  w�  Ÿu½
 l
u�  v�≈  qšb½  ¨¡«dA�«  q�uÐ
 wI³½  ¨similacmamaÆcoÆil

 q�Ë r
—Ë WOB�A�«  qO�UH²�«
 Âu¹  q�  ÆqHD�«  —uDðË  W¹cG²�«  sŽ  WIÐU��  w�  WHOHš  WK¾Ý√  3  sŽ  VO$Ë  ¡«dA�«
 WLOIÐ  ¡«dý  WLO�IÐ  “uHOÝ  X
Ë  ŸdÝ√  w�Ë  `O×�  qJAÐ  VO−OÝ  Íc�«  „—UA*«
 WLO�IÐ ÊË“uHOÝ 5O�U{≈ 5�d²A� 5 UO�u¹Ë Æ…bz«—  UJ³ý s� ¡«dAK� q
Uý 1000
 bOŽ«u*«  5Ð  WKL(«  ÂUI²Ý  ÆW¹b¼  Â«dž  400  ”uKÐ  f½U�œ«  „öOLOÝ  vKŽ  ‰uB×K�
 w� ’Uš w½«bO� ◊UA½ UC¹« „öOLOÝ Íd−²Ý¨ WKL(« s� ¡e−� Æ14.04≠25.03
 r²OÝ ¨◊UAM�« sL{ Æ„öOLOÝ UNÐ ŸU³¹ w²�« …bz«d�« XO½«u(« w� ¨Ÿu³Ý_«  U¹UN½
 öC�Ë ÊUJ*« w� WÐuKD*« qO�UH²�« W¾³Fð ¨„öOLOÝ s� 5²³KŽ ¡«dA� 5�—UA*« …uŽœ
 “uHOÝ h�ý q� ÊU� q
Uý 1000 WLOIÐ Âu¹ q� v�Ë_« …ezU'UÐ “uH�« WO½UJ�≈ sŽ
 ÂUEM�«´  WKL(«  sŽ  WK�UJ�«  qO�UH²�«  Æ„öOLOÝ  s�  …eO2  W¹bNÐ  UC¹√  —uH�«  vKŽ

 SIMILACMAMAÆCOÆIL l
u� w� WKL(« W×H� w� UNOKŽ ŸöÞô« sJ1
∫WK¾Ý_« sŽ VzUB�« œd�« w� r�bŽU�²Ý w²�«Ë „öOLOÝ sŽ ozUI(« iFÐ rJO�≈

XO½«u(« v�≈ UN�u�Ë q³
  «—U³²šô«  U¾0 d9 „öOLOÝ s� ÃU²½≈ WŽuL−� q�•
ÊuF{d¹ ‰UHÞ√ —uD²� UNÐUA� «—uDð `M1 t½« UOLKŽ X³Ł« ”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝ•
 e¹eFðË —uDð w� r¼U�ð „öOLOÝ w�Ë Â_«  VOKŠ w� …bł«u²*«   «bO²OzuOK�uOM�«•
 w�  qHÞ  7000  w�«uŠ  d³²š«  Íc�«Ë  „öOLOÝ  s�  Íd¹d��«  Y×³�«•  WŽUM*«  “UNł
 rCNÐ  ÊuF²L²¹  «u½U�  „öOLOÝ  vKŽ  «ËcGð  s¹c�«  ‰UHÞ_«  Ê√  sŽ  nA�  W�Ëœ  17
 ÂUEF�«  —uD²�  W�UN�«  d�UMF�«  Ÿ«u½√  s�  Ÿu½  u¼  ÂuO��UJ�«•  U�UE²½«  d¦�√Ë  qNÝ√
 vKŽ Íu²×¹ ”uKÐ f½U�œ« „öLOÝ•  ”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝ w� bł«u²¹Ë ÊUMÝ_«Ë

ÆWŽUM*« “UNł e¹eFð w� bŽU�ð WI¹b� rOŁ«dł øUJOðuOÐËd³�« w¼ U� ÆUJOðuOÐËdÐ
 qCH¹  3  qOł  v²Š•  WMÝ  125  s�  d¦�√  cM�  qLFð  ¨„öOLOÝ  W−²M�  ¨ uÐ«  W�dý•
 f½U�œ«  „öOLOÝ•  t²¹cGð  ‰ULJ²Ý«  qł«  s�  ¨”uKÐ  f½U�œ«  „öOLOÝ  b�u�«  `M�
 X²³Ł√  U½uJ� vKŽ Íu²×¹ ¨W¹Ëœ√ W�dý q³
 s� Z²M*« œö³�« w� bOŠu�« u¼ ”uKÐ
 W�Uš  u¹“ W³O�dð vKŽ Íu²×¹Ë WŽUM*« “UNłË ⁄U�b�« —uDð w� r¼U�ð UN½√ UOLKŽ
 Ê√ ÀU×Ð_« ‰öš s� X³Ł«• rE²M*« rCN�« vKŽ bŽU�ð w²�«Ë ¨qO�M�« X¹“ s� WO�Uš
 s�Ë ¨wŽUM*« œd�« rOEMð w� r¼U�ð ”uKÐ f½U�œ« „öOLOÝ w� …œułu*« UJOðuOÐËd³�«

Æw×� rC¼ “UNł —uDð vKŽ bŽU�ðË ‰UNÝù«  ôUŠ s� qOKI²�« w� …bŽU�*« UN½Qý

 b¹b'« sAO/ô« rKO� »UF�«
HOME

°“b�U½Ëb�U� w� Êô«
 W³Ýu×�  s??A??O??/«  r??K??O??�  u??¼  X??O??Ð  HOME
 ÆDreamWorks  ÃU??²??½«  s??�  œU???F???Ðô«  w??Łö??Ł
 YOŠ  W??O??{—_«  …dJ�«  vKŽ  rKOH�«  À«b??Š«  —Ëb??ð
 W??−??Š«Ë  …U??²??�Ë  WOzUC�   U??
u??K??�??�  UNŠU²−¹
 »UF�√  WK�KÝ  Æ»Ëd??N??�U??Ð  `−Mð  TIP  r??ÝU??Ð
 s�  WHK²��  »U??F??�«  10  qLAð  HOME  rKO�
 W³łË  q�  l�  U½U−�  Ÿ“u??ðË  rKOH�«   UOB�ý
 Êü«  «uFLł«   Æ“b�U½Ëb�U�  w�  qO�  wÐU¼ò  œôË√
  U³łË  s�  «uF²9Ë  HOME  »UF�«  WK�KÝ

 °qO� wÐU¼ œôË_«
 vKŽ ·dF²�«Ë »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ
 WGK�UÐ  X½d²½ô«  l
u�  w??�   «b−²�*«  lOLł

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar WOÐdF�«
 

 r¼QÐ ÂU¹√ …bŽ bFÐ WO×O�*« ≠WOÐdF�« WHzUD�« qH²×²Ý
 bOF�« ‰uKŠ W³ÝUM0Ë ¨`BH�« bOŽ u¼Ë ô√ UN¹b� œUOŽ_«
 …bz«d�«  WO�Ëb�«   U*UJ*«  …œËe�  w�u¾OKMOÐ  „eOÐ  oKDMð
 ÂU
—_«  v�≈  œö³�«  Ã—Uš  v�≈   U*UJ�  WKL×Ð  œö³�«  w�
 szUÐe�«  v�≈  W�dA�«  ÂÒbIð  WKL(«  sL{Ë  ÆjI�  WO{—_«
 v²Š  U½U−�   Àb×²�«  ¨œö³�«  Ã—Uš  v�≈  014  5KB²*«
 ‰ËbK�  WO�Ëœ  WO{—√  ÂU
—√  v�≈  dNA�«  w�  WIO
œ  140
 dB� ¨ b¹u��« ¨ UO½U*√ ¨ «bM� ¨ …b×²*«  U¹ôu�« ∫ WO�U²�«

 ¨ ‚«dF�« ¨ U¹—uÝ ¨ ÊUM³� ¨ W¹œuF��« ¨ Êœ—ô« ¨ ÊU½uO�« ¨
 ¨…eOL*« WKL(« ÁcNÐ l²L²�UÐ Êu³ž«d�« Æ U¼dOžË ¨ X¹uJ�«
 5014™ nðU¼ vKŽ W�dA�« e�«d� w� qO−�²�« rNMJ1
 o¹u�²K� ÂUF�« d¹b*« VzU½ ¨nO�« ·UÝ« Æ5.04.15 v²Š
 ÂÒbI½ Ê√ U½Òd�¹ bOŽ q� w� UMðœUF�“∫w�u¾OKMOÐ „eOÐ w�
 …d*«  Ác¼Ë  ÆW�U)«   «“UO²�ô«Ë   öL(«  UMMzUÐ“  v�≈
 szUÐeK�  `O²½  Ê√  U½—d
  ¨`BH�«  bOŽ   W³ÝUM0Ë  UC¹√
 s ÒJL²Ý  w²�«Ë  ¨œö³�«  Ã—Uš  v�≈   U*UJ�  W�“dÐ  l²L²�«

 rNzU
b�√Ë  rNðözUŽ  l�  ‰UBð«  vKŽ  ¡UI³�«  s�  UMMzUÐ“
 …—U¹“  ¡Ułd�«  qO�UH²�«  s�  b¹e*  Æ“œö³�«  Ã—Uš  5LOI*«
 vKŽ  w�u¾OKMOÐ  „eOÐ  W�dA�  lÐU²�«  X½d²½ô«  l
u�

ÆwwwÆbezeqintÆcoÆil ∫Ê«uMF�«

√

 V²J� w� ÍœUB²
ù« d¹uD²�« WDKÝË œUB²
ô« …—«“Ë
 jOD�²� qJOý ÊuOK� 25 ÊUBB�¹ W�uJ(« fOz—
 …dOGB�« W ÒOŽUMB�«  Uý—uK� W Ò�Uš WÒOŽUM� oÞUM�

WÒOÐdŽ  «bKÐ 10 w�
 WÒOŽUMB�«  oÞUM*«  d¹uDð  sŽ  ‰ËR�*«  wMN*«  r
UD�«  Òd
√
 œUB²
ô«  …—«“Ë  s�  5Hþu�  rC¹  Íc�«Ë  W ÒOÐdF�«   «bK³�«  w�
 ‰öš  ¨W�uJ(« fOz— V²J� w�  ÍœUB²
ù« d¹uD²�« WDKÝË
 qJOý  ÊuOK�  25  hOB�ð  ¨  Î «dšR�  U¼bIŽ  w²�«  W�K'«
 WÒOŽUMB�«   Uý—uK�  W Ò�Uš  WÒOŽUM�  oÞUM�  jOD�²�

 oÞUM*« v�≈ UNKI½Ë U¼ƒöš≈ r²OÝ YO×Ð ¨W ÒOMJ��« ¡UOŠ_« w� bł«u²ð w²�«Ë …dOGB�«
 «c¼  wðQ¹Ë   ÆcOHM²�«  e ÒOŠ  v�≈  ŸËdA*«  Ã«dš≈Ë  jOD�²�«  ¡UN²½≈  ‰UŠ  ¨p�c�  …ÒbF*«
 WM' d¹dIð »UIŽ√ w� Òd
√ Íc�« W ÒOÐdF�«  «bK³�« d¹uD²� w�uJ(« —«dI�« sL{ ŸËdA*«
 ¨…d�UM�«  W�U¹  rCð  ¨W ÒOÐdŽ   «bKÐ  10  w�  ŸËdA*«  «c¼  cOHMð  —ÒdI*«  s�Ë  ⁄d³MDš«dð
 r²OÝË ÆWO�u−KłË bNA*« ¨ÂËdJ�« b−� ¨«bM�dH� ¨5K³Ž ¨WM¹Òd�« ¨ÊUŽdÞ ¨…dLÞ ¨‰uÐU�
 r²OÝ Èdš√  «bKÐ w�Ë ¨÷dG�« «cN� …b¹bł WÒOŽUM� oÞUM� ¡UA½≈  «bK³�« s� r�
 w�
 vM³�« d¹b� —̈uÞU½ rÝ«— o�Ë ŸËdA*« «c¼ `O²OÝË ÆWLzUI�« W ÒOŽUMB�« oÞUM*« lOÝuð
  Uý—u�« lOÝuð WÒO½UJ�≈ ¨œUB²
ù« …—«“Ë ÂUŽ d¹b� VzU½ Ê«u¹œ w� l¹—UA*«Ë W ÒO²×²�«
 ÈuI�«  …œU¹“Ë  WÒO�U{≈  qLŽ  ’d�  oKš  t½Qý  s�  Íc�«  d�_«  ¨U¼d¹uDðË  WÒOŽUMB�«
 U¼ƒöš≈  r²OÝ  w²�«   UŠU�*«  ‰öG²Ý«  ÊUJ�ùUÐ  ÊuJOÝ  ¨p�–  v�≈  ÎW�U{≈  ÆWK�UF�«
 s� W Ò¹uO(« W¹Už w� bF¹ ŸËdA*« ÒÊ√ UL� ÆwðU�bš lÐUÞ  «– W Ò¹œUB²
≈ l¹—UA� ¡UA½ù
 V²J� w� ÍœUB²
ô« d¹uD²K� WDK��« d¹b� ¨nOÝ s1«   ÆW ÒO×B�«Ë W ÒO¾O³�« WOŠUM�«
 jOD�²�«  d�uOÝ  Íc�«  ŸËdA*«  «cNÐ  ‚öD½ôUÐ  ¡«bFÝ  s×½  å∫  ‰U
  W�uJ(«  fOz—
 …d¼Uþ n
uOÝ ¨wÐdF�« jÝu�« w� Áb¹bł Ë« WLzU
 tOŽUM� oÞUM� w�  U/Ëb�«  U¾*
 ÷—« d�uOÝË  ¨WOÐdF�«   «bK³�«  s�  W¹—U−²�«  Ë  WOŽUMB�«  `�UB*«  »U×�«  å»Ëd¼ò
 …b¹bł qLŽ ’d�  …œU¹“ sŽ ÎöC� ¨WOMJ��«  UFL−*« qš«œ WOŽUM� `�UB* tLzö�
 UNO� o³DOÝ w²�« WOK;«  UDK��« Èb� qšb�« —œUB� …œU¹“Ë WÒOÐdF�«  «bK³�« ÊUJ��

 ÆåŸËdA*«

 1000? Ð  “uH�«  ÊËb¹dð  q¼  ¨¡«eŽô«  w�U¼ô«
 WIÐU��  w�  WK¾Ý«  3  vKŽ  «u³Oł«  øÃÆ‘

°“uH�UÐ k(« rJH�U×OÝ U0—Ë ≠„öOLOÝ

`BH�« bOŽ W³ÝUM0
WO�Ëb�«  U*UJLK� W¹b¼ WIO
œ 140 ÂÒbIð w�u¾OKMOÐ „eOÐ
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—U¹b�« »uKD�
 »u K D �

UHOŠ w� ·ËdF� rFD*
مدير ذو خبرة

نادلون/ات
عّمال مطبخ مع خبرة

شروط عمل مريحة
ية للمبيت مع إمكان

WÒOð«– …dOÝ ‰UÝ—≈ 5ÒOMFLK�
∫r�— f	U� vKŽ

15348507320

—U � �û �
محّل لإليجار 

ًرا مرّبًعا مبساحة 25 مت
في منطقة وادي الّنسناس

يصلح ملصلحة جتارّية

Í—u� rOK� Ò²�«
∫vKŽ ‰UB Òðô« ¨qO
UH Ò²K�

0544264934

2014 WM�� WO�U*« ZzU²M�« dAMð „eOÐ WŽuL−�
 qzU¼ ‘UF²½UÐ 2014 WMÝ  eÒO9“∫„eOÐ fOz— ¨g²O�u�« ‰ËƒUý

 q	 w� WOzu{ WO²% vMÐ dA½ - UNMLCÐË ¨  «—UL¦²Ýô« w�
 ‚öÞ« -Ë lÐ«d�« qO'« w� ÍuK)« WJ³ý ¡UA½« √bÐ ¨œö³�« ¡Uł—«

“WŽuL−*«  U	dý q	 w� …—uD²�  U�bš
 ‰«u�ô«  d¹b�Ë  ÂUF�«  d¹b*«  ‰ULŽQÐ  rzUI�«  ¨wŠ«—e�  ËœËœ
 X³¦ð 2014  ÂUF� ‰ULŽô« ŸUD� w� ZzU²M�«”  ∫w�Ozd�«
 w�  —«dL²Ýô«  vKŽ  UNð—b�Ë  ¨„eOÐ  WŽuL−�  …u�  «œb−�
 œU???¹œ“« ¡u??{ vKŽ Èd??³??J??�«  ‰U??L??Žô« ŸU??D??� ZzU²½ ÷d??Ž
 UML�  ¨WM��«  ‰ö??š  ÆUNÞUA½   ôU−�  W�U	  w�  W��UM*«
 qÐUI*UÐË  ¨WO²×²�«  vM³�«  w�   «—UL¦²Ýô«  r−Š  …œU¹eÐ

“WŽuL−*« Èb� WO�UB�« Êu¹b�« r−Š s� UMBÒK�
 W½—UI� ¨2014 WM�� WO�U*« ZzU²M�« r¼« ≠„eOÐ WŽuL−�
 9.06  w??�«u??×??Ð   ôu???šb???*«  X??B?? Ò�??K??ð  ∫2013  W??M??Ý l??�
 `Ðd�«  h�Kð  Æ5.3%  W³�MÐ  ÷UH�½«  ¨q??�U??ý  —UOK�
 W³�MÐ  ŸU??H??ð—«  ¨q�Uý  —UOK�  3.23  w�«u×Ð  wKOGA²�«
 —UOK�  4.51  w�«u×Ð  EBITDA  ??? �«  h�Kð  Æ14.4%
 w�UB�«  `??Ðd??�«  h�Kð  Æ9.1%  W³�MÐ  ŸU??H??ð—«  ¨q??�U??ý
 ŸU??H??ð—« ¨q??�U??ý —U??O??K??� 2.11 w??�«u??×??Ð r??N??Ýô« »U??×??
_
 2.75?Ð d(« W¹bIM�« W�uO��« XB�Kð Æ19.2% W³�MÐ
 26  ¨V??O??Ð«  q??ð  Æ15.0%  W³�MÐ  ÷UH�½«  ¨q??�U??ý  —UOK�
  ôUBðö�  WOKOz«dÝô«  W	dA�«  ”  „eOÐ”  ≠2015  —«–¬
 w�  …bz«d�«   ôUBðô«  …œËe??�  ¨©TASE∫ BEZQ®  ÷ÆÂ
 ÂUŽ s� lÐ«d�« qBHK� WO�U*« UN−zU²½ ÂuO�«  dA½ ¨œö³�«
 ‰Ëô« Êu½U	 31  Âu¹ XN²½« w²�« WK�UJ�« WM�K�Ë 2014
 œU¹œ“« ¡u{ vKŽ” ∫„eOÐ d¹b� ¨g²O�u�« ‰ËƒUý Æ2014

 ÊuÐeK� WLO� oKš vKŽ w−Oð«d²Ýô« U¼eO	dð „eOÐ lÐU²ð ¨WŽuL−LK� ◊UAM�«  ôU−� W�U	 w� f�UM²�«
 ¨ «—UL¦²ÝôUÐ qzU¼ ‘UF²½«  eO9 2014 WMÝ Æ U	dA�« W�UJ�  U�b)«Ë WOłu�uMJ²�« …œU¹d�« e¹eFðË
 -Ë lÐ«d�« qO'UÐ ÍuKš WJ³ý ¡UA½SÐ ¡b³�« - ¨œö³�« ¡Uł—« q	 w� WOzu{ WO²% vMÐ dA½ - UNMLCÐË
 bOM& w� WŽuL−*« …—b� vKŽ ‰bð WOKOGA²�« ZzU²M�« ÆWŽuL−*«  U	dý q	 w� …—uD²�  U�bš ‚öÞ«
 ULMOÐ ¨ÍuK)« ‚uÝ w� W��UM*« WNł«u� qÐUI*UÐË ¨Êu¹eHK²�«Ë X½d²½ô« ¨ WOÝUÝô«  ôU−*« w� szUÐ“
 rzUI�« ¨wŠ«—e� ËœËœ Æ“rNÝô« »U×
_ WLOI�« …œU¹“ qÐUI� ¨UNð«—UL¦²Ý« …œU¹“ „eO³� WO�U*« ZzU²M�« `O²ð
 …u� «œb−� s¼d³ð 2014 ÂUF� ‰ULŽô« ŸUD� ZzU²½” ¨„eOÐ w� w�Ozd�« ‰«u�ô« d¹b�Ë ÂUF�« d¹b*« ‰ULŽQÐ
 w� f�UM²�« …œU¹“ ¡u{ vKŽ ‰ULŽô« ŸUDI� W¹u� ZzU²½ ÷dŽ w� —«dL²Ýô« vKŽ UNð—b�Ë ¨„eOÐ WŽuL−�
 s� UMBK� qÐUI*UÐË ¨WO²×²�« vM³�« w�  «—UL¦²Ýô« r−Š …œU¹eÐ UML� ¨WM��« ‰öš ÆUNÞUA½  ôU−� q	

Æ“WŽuL−LK� w�UB�« s¹b�« r−Š
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اقامت ايكيا اليوم مؤمتر صحفي في فرع كريات 
وذلك   , الفرع  افتتاح  على  سنة  مرور  مبناسبة  آتا 

مبشاركة العشرات من الصحفيني العرب .
عن  مهمة  معلومات  ايكيا  عرضت  املؤمتر  خالل 

الفرع اجلديد من أهمها :
الفرع والذي مت افتتاحه في 11.3.14، سّجل حتى 
اآلن أكثر من 1650000 زائر.  مملكة االوالد في 
الفرع حازت على جناح باهر مع أكثر من 21650 

ولد خالل السنة. 
 ∫w¼ ŸdH�« w� ŸU³ð  U−²M� 3 d¦�√ 

كأس للشرب POKAL  بسعر 3 ش.ج مع نحو 
60 ألف قطعة.

 ورد اصطناعي  SNARTIG   بسعر 4 ش.ج 
مع نحو 35 ألف قطعة

اداة للتخلص من الوبر  BASTIS  بسعر 9 ش.ج 
مع نحو 44 ألف قطع. بيع خالل السنة في فرع 
ايكيا كريات آتا أكثر من 1000 مطبخ، نحو 12 

ألف طاولة، أكثر من 45 ألف كرسي.
 ∫UOJ¹« w� rFD*« sŽ —u�_« iFÐ 

وجبة  ألف   30 من  أكثر  بيعت  السنة  خالل   
فطور، 120 ألف كوب قهوة، نحو 67 ألف وجبة 
شنيتسل، 50 ألف وجبة سلمون مخبوز، 28 ألف 
وجبة دجاج مشوي، 210 آالف حبة حلم في السنة، 
وجبة  ألف   39 حساء،  وجبة  ألف   62 من  أكثر 

أطفال، 210 آالف قطعة نقانق.
∫ UOJ¹« w� U¹ƒd�«

من  ممكن  عدد  ألكبر  أفضل  يومية  حياة  خلق   
تشكيلة  عرض   – التجارية  الفكرة  األشخاص. 

واسعة من قطع األثاث وسلع البيت، ذات التصاميم 
الرائعة والعملية، بأسعار زهيدة جدا، بحيث ميكن 

ألكبر عدد من األشخاص شراءها.
∫UOJ¹« V�Š

نقوم  إننا  فعله-  علينا  يتوجب  ما  نفعل  نحن 
بكميات  نبيع  كبيرة.  بكميات  منتجات  بإنتاج 
كبيرة. نرزم برزم مسطحة قطع األثاث ونخّفض من 

تكاليف النقل والتخزين.
انتم تفعلون ما يتوجب عليكم فعله – تتصفحون 
الكتالوج وموقع االنترنت، تتوجهون إلى احلانوت، 
تأخذونها  املنتجات،  جتمعون  بأنفسكم،  تختارون 

وتركبونها بأنفسكم.

نصبح  وهكذا  األموال!  نوّفر  ومعا   
شركائكم في حياة يومية أفضل

 ∫ÊuÐeK� UOJ¹ô eOL*« ÷dF�«
السعر،  اخلبراء،  التشكيلة،  الفكرة، 

طابع  ترفيه،  يوم  التصميم،  اجلودة،  العملية، 
سويدي.

أن  يعني  ال  فهذا  التصميم  في  استثمرنا  «أننا 
عليكم االستثمار بالسعر»

ايكيا:  أساليب  تعكس  املنتجات  تشكيلة 
أساسية، بسيطة، عملية ومثيرة لإللهام.

«حلظة  هي  املنتجات  وتشكيلة  الزبون  بني  اللقاء 
احلقيقة».

∫ r�UF�« w� UOJ¹« sŽ —u�_« iFÐ
 366 حانوت في 47 دولة . 1.6 مليار متصفح 
في موقع ايكيا سنويا. 821 مليون زائر سنويا. 

شراء بقيمة 30.1 مليار يورو في عام 2014.
∫ œö³�« w� UOJ¹« sŽ —u�_« iFÐ

 في شهر نيسان 2001 افتتح أول فرع اليكيا- 
في نتانيا. في 9.3.10 افتتح الفرع الثاني اليكيا 
افتتح مجددا   6.3.12 في  لتسيون.  ريشون  في 
فرع نتانيا بعد احلريق الذي شب في احلانوت قبلها 

بسنة. في 11.3 افتتح الفرع في كريات آتا.
أكثر من 45 مليون شخص زار ايكيا في البالد 

ـ 14 عاما منذ تأسيسها. خالل ال
تعرض ايكيا كل شيء حتت سقف واحد – قاعات 
عرض، غرف جلوس، مكتبات وأثاث للميديا، زوايا 
وصغيرة،  كبيرة  خزائن  نوم،  غرف  مطابخ،  طعام، 
أثاث للمكاتب، ايكيا لألوالد، قاعات بيع، أدوات 
منزلية، طهي وخبيز، تكستيل للبيت، تكستيل 
تخزين  ومستلزمات،  حمامات  غرف  النوم،  لغرف 
وتنظيم، إضاءة، سجاد، صور، مرايا، صور وساعات.

∫ WNłu� ΔœU³* UI�Ë qLF½ UOJ¹« w�
احلياة مع أوالد – بأمان، في كل أجزاء البيت، في 

قضاء الوقت اجليد واجلميل.
من  مكون  عملي،  ذكي،   – والترتيب  التنظيم 
مفتوح  واألحجام،  املواد  من  تشكيلة  وحدات، 

ومغلق.
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