
H a i f a net
U Î½U−� ŸÒ“uð 2015 ÊU�O½ 17 WFL'« 269 œbF�« WK�Uý ¨WÒKI²�� ¨W Ò¹dD Ô� W ÒOŽu³Ý√

25´24
31

55

8

21

6

32 30

∫sŽ nAJð åUHOŠò WHO×�

  w �U�u � WK zU � X O � ` M �   b O L &
°°v {d *«Ë œu M'« �ö zU F �v M F Ô� W ÒO F L � v �≈

  ∫åUHOŠò WHO×B� —«uŠ w	 ¨Í—uš dO�√ —u²
Òb�«

Ÿ«d 
 �ö � …e ÒN � *« �U ÒO MI Ò
 �«  ÒÊ≈
l L 
 � *« Â ÒbI � Èb � f J F � 

 b L 
 F �   W ÒO UM � ÒK �«  å—U N M �«ò  WH O � �
åX UH O �ò w �  d A  « Îd � �10 22

åW�—U J �«ò  d �d � 
 �
W ÒO u O N =B �« s�«d � s � 







42015 ÊU�O½ 17  WFL'«

åUHO�ò q�«d*
أّنه  الصّحة،  وزارة  نشرتها  اّلتي  املعطيات  من  يستدّل 
خالل عشر سنوات ظهرت 780 حالة مرضّية بالّسرطان 
في حيفا من جرّاء تلويث اجلوّ، وأّن %30 من هذا العدد 

هو في أوساط األوالد. 
حيفا  في  املصابني  من  العدد  هذا  أّن  املعطيات  وتفيد 
سائر  في  عليه  هو  عّما   16% بنسبة  ــادة  زي يشكّل 
البالد. وأّن احتمال اإلصابة بسرطان الرّئة في حيفا أكثر 
ّية  بنسبة %29 من سائر البالد، وبسرطان املسالك البول

بنسبة 26%.
ورّد رئيس بلدّية حيفا، يونا ياهف، على هذه املعطيات 
من  اّلتي  احلكومة  إّن  وقال:  جًدا،  باملُقلقة  وصفها  اّلتي 
وظيفتها حماية املواطنني أفشلت كّل محاولة للّسلطات 
اإلمكانّيات  أّن  وأضــاف  املهّمة.  بهذه  للقيام  احمللّية 
بيد  ّية هي بني يدي احلكومة، وليس  والقضائ ّية  القانون
الّسلطة احمللّية، خاّصًة وأّن مسّببات هذا التلوّث هو كثرة 
املصانع اّلتي ُتطلق غازاتها الّساّمة في الهواء، وفضالتها 
على مصادر املياه، وأّن احلكومة ال تنوي مالحقة أصحاب 

املصانع لئّال تضّر مبصاحلهم!! 
ومضى رئيس البلدّية يقول إّن هذه املُعطيات قد ُنشرت 
مراقب  تقرير  في  حّتى  الّسابق،  في  عديدة  بأشكال 
الّدولة، ولكن احلكومة تغاضت عن هذه املخاطر ألسباب 
مادّية ومصالح فئوّية، حيث إّن الّسكان اّلذين يعانون هم 
سّكان حيفا و»نيشر» وطبعون واخلضيرة وعّكا وجوار هذه 
امللوّثة  املصانع  كاّفة  بإغالق  يقتضي  األمر  وأّن  البلدات. 

للجوّ، والعمل مبوجب املعايير الّصارمة لوزارة البيئة.
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åUHO�ò q�«d*
نشرت وزارة الّصحة معطيات مفادها أّن حوالي نصف 
حيفا  ِمنطقة  في  بالّسرطان  مرضوا  اّلذين  األطفال 
نتجت عن تلوّث بالهواء. وكان التقرير قد بحث حاالت 
إصابة بالّسرطان بني السنوات 1998-2007، وجاء 
في الّتقرير أّن 30 طفًال، حّتى جيل 14 عاًما، من 
أصل 60 أصيبوا بالّسرطان نتيجة تلوّث اجلو، وأّن 
تراوح  ّممن  ا  تقريًب أشخاص  خمسة  أصل  من  ــًدا  واح
أعمارهم بني 65 و74 عاًما أصيب مبرض الّسرطان؛ 
وأّن نسبة اإلصابة في مرض الّسرطان ارتفعت ِمبنطقة 

حيفا بنسبة %16 مقارنة مع اإلصابات في جميع 
مناطق البالد.

WłËœe� W ÒO�ËR�� ∫bFÝ√ Æœ
أسعد  سهيل  د.  حيفا،  بلدّية  رئيس  نائب  ــال  وق
بحاجة  وهي  كارثّية  املعطيات  هذه  «اجلبهة»):  (عن 
وبلدّية حيفا  ملعاجلة جذرّية، أساسها حتّمل احلكومة 
مع  تتجاوب  جدّية  ُخطوات  واّتخاذ  ّيتهما،  مسؤول
الّنائب  ّية برئاسة  احللول اّلتي طرحتها الّلجنة البرملان

دوف حنني. 
وأّكد د. أسعد أّن احلزب الّشيوعّي واجلبهة في حيفا 
مصالح  تفضيل  سياسة  ضــّد  بالّنضال  ملتزمان 

الّصناعات امللوّثة على صّحة املواطنني وحقوقهم - ال 
سّيما الفئات املُستضعفة كاألطفال واألحياء الفقيرة، 
ّية منها واليهودّية واملشتركة - بكاّفة الوسائل  العرب

البلدّية والّشعبّية.
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ّية  وقال الّنائب د. دوف حنني، اّلذي ترأس الّلجنة البرملان
الفرعّية اّلتي بحثت الّتلوّث في ِمنطقة خليج حيفا 
املباشرة  البتروكيماوّية وعالقته  املصانع  عن  الّناجت 

حيفا،  ِمنطقة  بالّسرطان في  اإلصابة  حاالت  بتفاقم 
أّن املعطيات اّلتي نشرتها وزارة الّصحة تؤّكد الّنتائج 

ّية الفرعّية.  اّلتي توّصلت إليها الّلجنة البرملان
نشرتها  اّلتي  االستنتاجات  إلى  حنني  الّنائب  وأشار 
الّلجنة الفرعّية واّلتي تطالب بتغيير جذرّي  بصناعة 
حيفا، وتفضيل  خليج  ِمنطقة  ــي  ف الكيماوّيات 
مصالح  على  صّحتهم  وسالمة  املواطنني  مصلحة 
كما  املال.  رؤوس  أباطرة  وأصحابها،  امللوِّثة  املصانع 
طالب الّنائب دوف حنني بتطبيق استنتاجات الّلجنة 
ّية الفرعّية وتقليص نسبة الّتلوّث في ِمنطقة  البرملان

خليج حيفا بشكل فورّي.
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“UHO�” q�«d*
فرع حيفا، بلدّية  حّمل التجّمع الوطنّي الدميقراطّي – 
حيفا واحلكومة املسؤولّية الكاملة على الكارثة البيئّية 
الفورّي  الوقف  ُمطالًبا  حيفا؛  ِمنطقة  في  والصحّية 
لعمل املصانع املسّببة بتلويث البيئة في حيفا واملُنطقة.

امللّوثة  املصانع  نقل  من  احليفاوّي  التجّمع  هذا وحّذر 
العربّية. كما حدث مع مصنع  القرى  اِملنطقة إلى  من 
استهجن  كما  كّنا.  لكفر  نقله  ّمت  ــذي  اّل فينيتسيا 
بلدّية  بني  الّتهم  تراشقات  سياسة  احليفاوّي  التجّمع 
مفّصلة  طــوارئ  خّطة  لوضع  كبديل  واحلكومة،  حيفا 

ملواجهة هذا الوضع.
بوزارة  العاّمة  الّصحة  تقرير رئيس قسم  أعقاب  وفي 
البيئة  وزارة  احليفاوّي طلب  التجّمع  الصّحة  تبّنى 
إعالن ِمنطقة حيفا ِمنطقة منكوبة، لتعجيل وضع خّطة 

عملّية ملواجهة الوضع.
ورًدا على هذه املعطيات صّرح إبراهيم غّطاس (سكرتير 
بكثير  أسوأ  العربّية  حيفا  أحياء  أّن وضع  التجّمع) 
لسبب اإلهمال وسياسات الّتمييز. وأضاف أّن التجّمع 
من خالل عضو البلدّية جمال خميس، سيتقّدم بطلب 
عاجل للبلدّية إلنشاء محّطة رصد للتلّوث البيئّي في 
املعدومة من هذه األحياء، رغم  العربّية،  أحياء حيفا 

ــعــيــًدا عن ــن هـــذا الـــنـــوع، ب وجــــود ١٥ مــحــّطــة م
 األحياء العربّية.
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Ò’U� q�«d*
الّتطوير  وجمعّية  احملــّطــة  حــّي  جلنة  ــه  تــوّج بعد 
االجتماعّي في حيفا، وتدّخل كتلة «اجلبهة» ومكتب 
استجابت  أسعد،  سهيل  د.  البلدّية،  رئيس  نائب 
مبنى  منح  على  املصادقة  تأجيل  حيفا، وّمت  بلدّية 
احملّطة  حّي  في  الّتاريخّي  البوتاجي»  عائلة  «بيت 

إلى  اّلتي تنوي حتويله  إلى جمعّية يهودّية متدّينة، 
فندق خاّص لعائالت اجلنود واملرضى. 

وتفاجأت جمعّية الّتطوير االجتماعّي في حيفا وجلنة 
الّتاريخّي  املبنى  منح  البلدّية  نّية  من  احملّطة  حّي 
«ليف  جمعّية  إلى  البوتاجي»  عائلة  «بيت  العريق 
حاش» - جمعّية يهودّية خيرّية متدّينة، واّلتي تنوي 

اجلنود  لعائالت  خــاّص  فندق  إلــى  وحتويله  ترميمه 
واملرضى، ما اضطرهما إلى التوّجه لكتلة «اجلبهة» 

في البلدّية لدراسة املوضوع وإيجاد حّل له. 
جلنة  جلسة  بروتوكول  «حيفا»  صحيفة  وتكشف 
طلب  على  صادقت  واّلــتــي  البلدّية،  املخّصصات 
جمعّية «ليف حاش» مبنحها املبنى الّتاريخّي «بيت 

البوتاجي»، القائم في شارع «حيل هيام» 7 في حّي 
احملّطة في حيفا. وتبّني من بروتوكول اجللسة أّن قسَم 
الهندسة في البلدّية بارك منح املبنى لهذه اجلمعّية، إذ 
يتناسب األمر مع مخّطط فتح واجهة البحر واخلارطة 
في  القائمة  واملخّططات  للمدينة  اجلديدة  الهيكلّية 
كما  ِمنطقة سياحّية وفنادق.  إلى  لتحويلها  اِملنطقة 
تبّني أّن قسم الّرفاه االجتماعّي واخلدمات اجلماهيرّية 
بارك املشروع كذلك، على أّنه مشروع ذو أهداف 
الّتربية  قسم  وتنازل  هذا  املرضى.  لعائالت  دعم 
والّثقافة في البلدّية عن حاجته للمبنى، مؤّكًدا عدم 

رغبته في استخدام املبنى ُمستقبًال! 
الّنشر عن املشروع  أّنه ّمت  ويبّني بروتوكول اجللسة 
تفصيل طريقة  2014/12/16، دون  تاريخ  في 
تقّدم  لــم  ــه  أّن إلــى  البروتوكول  ويشير  الــّنــشــر.. 
إذ  بديلة.  مقترحات  املشروع وال  اعتراضات على 
הקצאות״  «ועדת  املخّصصات  جلنة  توصي 
الّطلب ومنح املبنى جلمعّية «ليف  باملصادقة على 

حاش» ملّدة 10 سنوات!
جلمعّية  الّتابع  «اإلنــتــرنــت»  موقع  فحص  وعند 
عام  تأّسست  اجلمعّية  أّن  تبّني  حــاش»  «ليف 
والفئات  احملتاجني  لدعم  خيرّية  كجمعّية   1998
املُستضَعفة في املدينة، وتعمل بالّتعاون مع بلدّية 
حيفا، شركة «إلبيت» للّصناعة العسكرّية، شركة 
الكهرباء، راديو «حيفا» وأقسام الّرفاه االجتماعّي 

في املدينة. 
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مــــع وفــــــي حــــديــــث لــصــحــيــفــة «حـــيـــفـــا» 
الّتطوير  جمعّية  (مــديــر  اغــبــارّيــة  حسني 
الّصفقة  االجتماعّي في حيفا)، قال: «إّن 

WÒ¹—U³ž« 5�Šw³Ž“ – ÍbÐUŽ s¹dŽ —bMJÝ« Ã—uł UD¹uÝ …ËdŽ
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واستفسارات  شبوهات  عّدة  تثير  املقترحة 
وتساؤالت. فأّوًال هذا املبنى من املفترض 
على  «القّيم  بإدارة ومسؤولّية  أن  يكون 
إلى  املُلكّية  حتويل  ّمت  فكيف  الغائبني»،  أمــالك 
البلدّية؟ وما هي عالقة البلدّية مع املبنى؟ وّمن خّول 
البلدّية في اإلدارة والّتفاوض حول املبنى؟ هل البلدّية 
ُخّولت من «القّيم على أمالك الغائبني» لتؤّجر وتبيع 
أصبحت  متى  منذ  حيفا؟!  فــي  الّالجئني  ــالك  أم
البلدّية هي املخّولة في الّتعاطي وبيع أمالك الّالجئني 
بالبلدّية؟  اجلمعّية  هذه  عالقة  هي  حيفا.. وما  في 
واإلجــراءات  القانونّية  الّشروط  كافة  استوفت  هل 
عن  النشر  ّمت  وكيف  القانون؟  وفــق  بها  املُطالبة 
املوضوع.. وأين؟! وما هي املبالغ املالّية املرتبطة في 
الّصفقة؟!.. من حّقنا أن نتلّقى أجوبة عن كّل هذه 

الّتساؤالت واالستفسارات؟»
وأضاف اغبارّية «عائلة بوتاجي هي عائلة فلسطينّية 
حيفاوّية عريقة ومن أشهر عائالت حيفا، عملوا في 
وعقاراتهم.  حيفا  تركوا  الّنكبة  وبسبب  الّتجارة، 
فجزء  وحّقهم،  وملكّيتهم  باسمهم  هي  اآلن  وحّتى 
استراليا،  في  آخر  وجــزء  بيروت  في  موجود  منهم 
لم  فالعائلة  العائلة..  مع  دائم  تواصل  هناك  وكان 
تنقطع عن حيفا. فأصحاب البيت هم الجئون هّجروا 
أن  لبلدّية حيفا  يحّق  بيوتهم رغًما عنهم. فهل  من 
البيت كيفما تريد وتصادر حّق  تتعاطى مع ملكّية 
تصبح  أن  ميكن  ال  علمها؟!  دون  املوجودة  العائلة 
البلدّية؛  لصالح  ــة  جتــارّي سلعة  الــّالجــئــني  أمــالك 
غير  حّق  وهو  لّالجئني..  حّق  هي  فأمالك الّالجئني 

قابل للّتفاوض.»
لسنا  واضحة،  األمور  تكون  «حّتى  اغبارّية:  ونّوه 
ضّد أهداف اجلمعّية اإلنسانّية وندعم خدمة املرضى 
دون الّتفرقة على خلفّيات مختلفة، ولكّننا نعارض 
ضّد  لسنا  اجلنود.  عائالت  تفضيل  على  ونتحّفظ 

مجتمعنا،  حساب  على  ليس  ولكن  املرضى  خدمة 
فنحن بحاجة لهذا املبنى، وملاذا ال يتّم تطويره لصالح 
ثقافّي  مرَكز  إلــى  بحاجة  نحن  الــّســكــان؟!  خدمة 
العربّي  املدينة  تاريخ  أرشيف  فيه  يجمع  وُمتحف 

الفلسطينّي».
ممّثلينا  إلى  «نتوّجه  بالقول:  حديثه  اغبارّية  واختتم 
نائب  إلــى  الــعــرب،  البلدّية  وأعــضــاء  البلدّية  في 
البلدّية د. سهيل أسعد وعرين عابدي (عن  رئيس 
في  «التجّمع»)،  (عن  خميس  «اجلبهة»)، وجمال 
مع  اجلماهيرّي واملطلبّي، والعمل  املوقف  هذا  تبّني 
للّصفقة،  الّتصّدي  في  الّتطوير  وجمعّية  احلّي  جلنة 
واحلفاظ على املبنى الّتاريخّي ملصلحة شعبنا، دون 

املّس في ثوابتنا وُهوّيتنا وحقوفنا.»

 ÊUJ Ò��« `�UB� vM³*« rO�dð V�UD½ò ∫—bMJÝ«
 ålL²−*«Ë Òw(«Ë

حّي  جلنة  (رئيس  اسكندر  جــورج  مع  حديث  وفــي 
احملّطة)، قال: «سّكان حّي احملّطة واملجتمع العربّي 
العريق،  املبنى  هــذا  إلــى  ماّسة  بحاجة  احليفاوّي 
إذ نعتبر املبنى على أّنه أحد أهّم املعالم الّتاريخّية 
ترميمه  يجب  ـــذي  واّل واِملنطقة،  احملطة  حــّي  فــي 
واحملافظة عليه وحتويله إلى مرَكز اجتماعّي وثقافّي 
خاّصة  احملّطة  في  العربّي  الوجود  يعّزز  وتاريخّي 
البلدّية بترميمه واحملافظة  وحيفا عاّمة. لذا نطالب 
واملجتمع  احلّي  لصالح  عريق  تاريخّي  كمعلم  عليه 

العربّي في املدينة».

 W?? ÒO??L??¼√ Ë– Òw???�???¹—U???ð u???¼ v???M???³???*«ò ∫Íb????ÐU????Ž
åWG�UÐ WÒO�UIŁ

ُيذكر أّنه بعد توّجه جمعّية الّتطوير االجتماعّي وجلنة 
البلدّية  في  «اجلبهة»  كتلة  تدّخلت  احملّطة،  حــّي 
أسعد،  سهيل  د.  البلدّية،  رئيس  نائب  ومكتب 

البحث  طاولة  على  املوضوع  تأجيل  من  متّكنت  إذ 
الجتماع املجلس البلدّي القادم، إلتاحة املجال للجنة 
املعنّية،  الّتطوير والّناشطني واألطراف  احلّي وجمعّية 
في  والّتفكير  واالعتراض  القانونّي  الوضع  دراســة 

حلول بديلة. 
وفي حديث مع عضو البلدّية، عن كتلة «اجلبهة»، 
تأجيل  «استطعنا  قالت:  زعبي،   – عابدي  عرين 
املصادقة على املوضوع في جلسة املجلس البلدّي كي 
نتمّكن من الفحص اجلّدي إلمكانّيات الّتصّدي للقرار 
ومحاولة تغييره. نعتبر مبنى «بيت البوتاجي» مبنى 
وتاريخ  ملجتمعنا  بالغة  ثقافّية  أهمّية  ذي  تاريخًيا 
املدينة، واّلذي يجب ترميمه واحملافظة عليه كمعلم 
احلفاظ  في  يساهم  بشكل  عريق،  وعربّي  حيفاوّي 

على الّتاريخ والُهوّية للمجتمع العربّي في املدينة».

 w½U³*«  rO�dð  UMÒIŠ  s???�ò∫   U??D??¹u??Ý  …Ëd???Ž
 åWM¹b*« w� WÒ¹ËUHO(« WÒO�¹—UÒ²�«

املدن  مخّطط  مع  «حيفا»  لصحيفة  حديث   وفي 
والّناشط عروة سويطات حول املوضوع، قال: «تندرج 
نّية بلدّية حيفا بتحويل مبنى «بيت عائلة البوتاجي» 
العريق إلى فندق، ضمن سياسة بلدّية شاملة هادفة 
إلى  احليفاوّي  العربّي  الّتاريخي  املرَكز  حتويل  إلى 
منعزلة  سياحّية  ومشاريع  اقتصادّية  «مجوهرات» 
عن ُهوّية وميراث وتاريخ واحتياجات وقضايا العرب 
في حيفا، وسياسات تخطيط ال تعّرف حّي احملّطة 
كمناطق  الّنسناس  وادي  مــن  وجــزء  يافا  وشـــارع 
مركزّية للّترميم الّتاريخّي. فعملّيات الّترميم البلدّية 
املرَكز  أّما  األملانّي،  احلّي  في  األساس  في  متحورت 
في  «العرب  بُعنوان  بحث  إذ أشار  مهّدد،  العربّي 
بطلب من جمعّية  أجريته  حيفا: قضايا ومطالب»، 
الّتطوير االجتماعّي، إلى قلق شديد عند %48 من 
هدم  عملّيات  وجود  من  احليفاوّي  العربّي  املجتمع 

ومحو للمعالم العربّية الّتاريخّية في حيفا، و63% 
يعتقد أّن هناك  تهديد للّثقافة العربّية والِفَلسطينّية 

في حيفا؟»
وأشار سويطات في حديثه إلى أهمّية ترميم املباني 
إّن «%60 من  قائًال  حيفا،  في  العربّية  الّتاريخّية 
املباني الّتاريخّية اّلتي كانت قائمة قبل عام 1948 
اليوم سّكان عرب، نصفها في وضع مزٍر،  يسكنها 
أّما البقّية من املئات من املباني، فإّما ّمت هدمها أو 
تهميشها وتركها مغلقًة، أو بيعها في الّسوق احلّر». 
لترميم  مصيرّية  أهمّية  «هناك  سويطات:  وأضاف 
العمارة  إذ جتمع  العربّي في حيفا،  الّتاريخّي  املرَكز 
والّتاريخ  اإلنــســان  مع  وتّتصل  والـــروح  املــادة  بني 
حضارّية،  لطبقات  تعّدد  العمارة  ففي  امللموس، 
الِفَلسطينّية، فهي تراكم حضارات  خصوًصا العمارة 
مخّططات  تواجه  واّلتي  الّتاريخ،  مّر  على  عديدة 
للّتهميش واخلصخصة والبيع. لذا هناك أهمّية ملّحة 
للترميم واحلفاظ على العمارة الِفَلسطينّية احليفاوّية 
بناء  عملّية  املدينة، ومن  هذه  في  حّقنا  من  كجزء 
الكبرياء الوطنّي وامليراث والّثقافة والُهوّية واالنتماء 
والذاكرة الّتاريخّية ولّغة املكان، كرسالة وقيم تذّوت 

في مفاهيم األجيال القادمة».
واختتم سويطات بالقول: «ال نقصد في ترميم املباني 
الّتاريخّية، ومبا فيها ترميم «بيت البوتاجي»، ترميم 
واملضامني  املعاني  وتعزيز  ترميم  بل  فقط،  احلجر 
والّدور الكامن للمباني الّتاريخّية في تطوير الّنسيج 
الئق  فترميم  حيفا.  في  للعرب  الّثقافّي  املجتمعّي 
الوضعّية  جذرًيا  يغّير  ميكنه أن  الّتاريخّية  للمباني 
االجتماعّية للّسّكان ويحّولها إلى مراكز ثقافّية تغّير 
الّثقافّية واالقتصادّية  باملناحي  احلّيز والّناس  شكل 
واالجــتــمــاعــّيــة، لـــذا يــجــب تــرمــيــم «بــيــت عائلة 
واألجيال  الّسّكان  تخدم  سياسة  وفــق  البوتاجي» 

القادمة في هذه املدينة.»

åUHOŠò WHO×
Ë ‰UL =A�«Ë UHOŠ w� 5ÒO�U× =B�« WÐUI½
 sŽ ÊUMKFð

W ÒO �d F �« W�U � =B �« V �—b �Ë rO K F � � …—Ëœ
 5ÒO�U× =B�« WÐUI½ dI� w�
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Ò’U� q�«d*
ّية هالة حمصي، في مقال نشرته في موقع  بنان حافّية الّل اعتمدت الصِّ
بنانّية، في الّثالث من َنيسان اجلاري، حتت ُعنوان  وصحيفة «الّنهار» الّل
«انتكاسة الفصح في األراضي املقّدسة.. والشوير «قلعة املوّحدين»»، 
«حيفانت»،  وموقع  «حيفا»،  في صحيفة  نشرناه  قد  كّنا  خبر  على 
لهدف اإلشارة إلى الوَحدة في االحتفال باألعياد في لبنان.. وأّن األمر 

كان مّتبًعا في األرض املقّدسة.
األراضــي  مسيحّيي  من  وللعديد  «انتكاسة.  املقالة:  في  جاء  ــا  وّمم
املقّدسة، األمر ليس مبرّرًا إطالًقا. لكّن قرار «انفصال» الكاثوليك عن 
األرثوذكس في االحتفال مًعا بعيد الفصح اتُّخذ، الغًيا مفاعيل قرار 
لم يصمد أكثر من عامني، مبا  الّتوحيد  ا.  بتوّجه مختلف كلًي سابق 
«يحرج» اُخلطوات الّتقريبّية اّلتي أمكن حتقيقها في األعوام األخيرة، 
ويخّيب اجلهود. خبر حزين من موطن يسوع املسيح... ولكن خبر سار 
من لبنان، من الشوير «قلعة املوّحدين» اّلتي يثبت أهلها الكاثوليك 
الّتوالي، أّن ال شيء يقف  واألرثوذكس واملوارنة، للّسنة الّسابعة على 

في وجه الّتوحيد، إذا توافرت اإلرادة الّشعبية الّطيبة.“
الكاثوليكّية  الكنائس  ــاء  رؤس ملجلس  سرور“  ”دواعي  شّكل  ”ما 
مع  بالفصح  يحتفلون  الكاثوليك  أّن  بإعالنه  املقّدسة  األراضــي  في 
إعالن  إلى  عامني  من  أقّل  بعد  حتّول   ،2013 من  ابتداًء  األرثوذكس 
مختلف كلًيا: انفصال االحتفاالت بالعيد بني الكنائس الكاثوليكّية 
رعّية،  كّل  نطاق  في  تبقى  العيد  ”مسألة  األرثوذكسّية.  والكنيسة 
شرط ان تّتفق الكنائس الكاثوليكّية في كّل بلد على االحتفال مًعا، 
ا“ - جاء في بيان املجلس قبل أشهر عّدة  وفًقا ألّي تقومي تراه مناسًب

(”حيفانت“ – ك2 2015).

bOŠu Ò²�« …œUŽSÐ W³�UD*«
هذا وفي قّداس الّشعانني الّشرقي اّلذي ترأّسه املطران عطا الله حنا، في 
حيفا، نوّه في عظته أثناء القّداس إلى ضرورة االحتفال مًعا في القدس 

وحيفا وفي كّل مكان، خاّصًة وأّن يسوع هو للجميع.
ثّم حتّدث يوسف خوري في هذا القّداس مشيًدا بحضور وفد من رعّية 
تطالب  أصــوات  الّشعانني  دورة  أثناء  وتعالت  الكاثوليك.  امللكيني 
بالعودة لالحتفال مًعا، حّتى لو اقتضى األمر اخلروج في مظاهرات أو 

اعتصامات أو تقدمي العرائض لألساقفة الكاثوليك.
امللكيني  كنيستي  من  الّشباب  من  عــدد  ــادر  ب ثانية  ناحية  ومــن 
بلغت  الّتوقيعات،  إلى جمع أعداد من  والروم األرثوذكس  الكاثوليك 
أكثر من خمسة آالف توقيع حّتى اآلن. ومن املتوقع أن يستغل هؤالء 
من  مزيد  جلمع  ــد،  األح غد  بعد  ــعــذراء»،  ال «طلعة  مسيرة  الّشباب 
الّتواقيع على العريضة اّلتي ستقّدم إلى مجلس األساقفة. والّتأكيد 

على أّن هذه هي إرادة الّشعب أو رغبة جماهير املؤمنني.
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من اليوم إتبعوا نظام كل ثالثاء فريكة، ليش؟ 
2نو الفريكة غير انها طبيعية وزاكية، هي كمان بتساعد على فقدان الوزن،  تخفض 

الدهون، تحسن من صحة البصر وصحة الجهاز الهضمي. 
فريكة مع اللحمة، مع الدجاج، شوربة، سلطة، مفلفلة او بالمحاشي. 

فريكة من نخلة.  طبيعيّة %100 ومفيدة %200 ، وزاكية 300% 
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ومرَكز  احليفاوّية،  ــيء»  ش «كــّل  مكتبة  من  بدعوة 
«مساواة»، اكتّظت قاعة مرَكز «مساواة» الكبرى في 
حيفا، بالعشرات، مساء أمس اخلميس، حلضور حفل 
راوية  لألديبة  الّترحال»،  شواطئ  «على  رواية  توقيع 

جرجورة - بربارة.
الّشاعر  احلضور،  مع  املفتوح  والّلقاء  الّندوة  أدار  وقد 

هذا  وبالرّواية.  باألديبة  أشــاد  اّلــذي  املاضي،  رشــدي 
ورّحبت  احلضور  فيها  شكرت  لألديبة  كلمة  وكانت 
بهم كما حتّدثت عن الرّواية. وحتّدث في هذه الّندوة، 
أيًضا، كّل من: د. بطرس دّلة، د. رميا أبو جابر، ود. 

محّمد صّفوري. 
ُيشار إلى أّنه كان من بني احلضور أيًضا ناشر الرّواية، 
صاحب مكتبة «كل شيء» احليفاوّية، صالح عّباسي.
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يستعّد احلزب الشيوعّي وكاّفة جماهيرنا الفلسطينّية، 

إلحياء األّول من أّيار.
وفي هذا الّسياق، عقدت الّشبيبة الّشيوعّية احليفاوّية، 
الّتحضيرّي  اجتماعها  األسبوع،  هذا  من  االثنني  يوم 
لألّول من أّيار، في نادي مؤمتر العّمال العرب في حّي 

وادي الّنسناس.
العشرات من رفاق شبيبة  االجتماع،  وقد شارك في 
حيفا الّشيوعّية، وعلى رأسهم سكرتير الّشبيبة، باسل 

جعفر فرح.
الّناصرة،  تنسيًقا مع فرع شبيبة  يأتي هذا االجتماع 

حيث يتّم الّتحضير ملسيرات األول من أّيار.
وحتّدث خالل االجتماع، باسل فرح، مرّحًبا باحلضور، 

االجتماع  ــذا  ه ــى  إل الــوصــول  فــي  جهودهم  مثّمًنا 
بالفّعالّيات  املشاركة  أهمّية  الّتنظيمّي، ومؤّكًدا على 

اّلتي حتيي األّول من أيار – عيد العّمال.
الّتابعة  الّنحاسّية  الفرقة  تدريب  االجتماع،  وتخّلل 
ستحتضنها  اّلتي  للمسيرة  حتضيًرا  حيفا،  لشبيبة 

حيفا، إحياًء لألّول من أّيار.
ودعا فرح في حديث خاص لراديو «الّشمس»، كاّفة 
جماهير حيفا إلى املشاركة في هذه املسيرة، مشّدًدا 

على أهمّيتها الكبيرة.
إلى ذلك، سُتقام املسيرة القطرّية في مدينة الّناصرة، 
يوم الّسبت في الّثاني من شهر أّيار القادم. أّما مدينة 
أّيار حتت إشراف  حيفا فستحتضن مسيرة األّول من 
شهر  من  والعشرين  الّتاسع  في  الشيوعّية  الّشبيبة 

َنيسان اجلاري.



جادة األلمانية، حيفا

ELBEIK

يوم األحد ٤/٢٦ البيك بوصل ع األلمانية

قربـت !!
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شارك منتخب صفوف الّتواسع في الكلّية األرثوذكسّية 
العربّية في حيفا في مباريات دوري كرة القدم، واّلتي 
«املتنّبي»/»شيزاف»  مــدرســة  ملعب  على  جــرت 
بتاريخ ١٥/٤/٢٠١٥ مبشاركة سبع مدارس يهودّية 

من مدينة حيفا. 
ُيذكر أّن الكلّية تشارك، وألّول مّرة، في دوري كرة قدم 
خاّص لصفوف الّتواسع، وهي املدرسة العربّية الوحيدة 

اّلتي حظت بتلك املشاركة. 
وقال يوسي جناح (مدّرب شبيبة مكابي حيفا، ومرّكز 
املشاريع الرياضّية في املراكز اجلماهيرّية واملدارس في 
بلدّية حيفا): إّن اختياره للكلّية لتشارك في الّدوري 

األداء واألخــالق وااللتزام  انتباهه  لفت  أن  بعد  جاء 
لــدوري  الكلّية  منتخب  أعضاء  بهم  حتلّوا  اّلــذيــن 

الّصفوف املرتفعة. 
األستاذ جمال مّخول، أستاذ الّتربية البدنّية ومدّرب 
شكره  عن  أعرب  الكلّية،  في  القدم  كرة  منتخبات 
فرصة  لــه  أتــاحــوا  اّلــذيــن  املــدرســة  للّطّالب وإلدارة 
الّطّالب وروحهم  أّن أخالق  الّالعبني؛ واعتبر  تدريب 
الرياضّية العالية هي العنصر األهم في املشاركة في 
تعكس  الكلّية  مشاركة  وأّن  خاّصة  املباريات،  تلك 
صورة للّطالب العربّي في هذا الدوري، وأّنها هي اّلتي 
سوف تضمن للكلّية مشاركات مماثلة الحًقا وإجنازات 

مشّرفة أخرى.
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باشرت بلدّية حيفا، األسبوع املاضي، بتدشني وبناء 
حيفا،  في  احملّطة  حّي  في  لألطفال  ألعاب  حديقة 
وذلك استجابًة ملطلب جلنة حّي محّطة الكرمل في 
غياب  بعد  وذلــك   ، احلــيّ لسّكان  اخلدمات  توفير 

ملعب لألطفال في احلّي على مدار عقود. 
الكرمل،  محّطة  حّي  جلنة  رئيس  مع  حديث  وفي 
نتيجة  اإلجنــاز  هذا  «نعتبر  قال:  اسكندر،  جورج 
لعمل جلنة احلّي اجلماهيرّي واملجتمعّي أمام البلدّية. 
إرســال  من  سنتني  مــدار  على  حثيثة  جهود  وبعد 
عديدة  مّرات  املسؤولني  االحتجاجّية ولقاء  الرسائل 
ألعاب  حديقة  وجــود  في  حّقنا  حتصيل  استطعنا 

ألطفالنا في محّطة الكرمل».
وأضاف اسكندر: «نؤّكد أّن هذا اإلجناز ّمت من خالل 
الّضغط اجلماهيرّي والعمل املهّني املَُمنهج في حيفا، 
البيروقراطّية وسياسة  مواجهة  في  الطويل  والّنفس 

تهميش احلّي على مدار عقود».
واختتم اسكندر حديثه بالقول: «يعاني حّي احملّطة 
من اإلهمال في اخلدمات والبنى التحتّية والّتخطيط 
لتحويله إلى ِمنطقة سياحّية، دون اكتراث ملصالح 
بداية  اخلــطــوة  هــذه  نعتبر  لــذا  الــّســّكــان،  وحــقــوق 
املمكن من خالل  ملستقبل مشرق جديد، حيث من 
الّسّكان  وتدعيم  احملّطة  حّي  يزدهر  اخلطوة،  هذه 

واحلفاظ على تاريخه العريق».
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مؤّخرًا،  ّية،  العرب الّثقافة  جمعّية  في  الّنقدّي  الّتفكير  معهد  اختتم 
النقدّي  الّتفكير  في  مدرّبني  تدريب  دورة  حيفا  في  اجلمعّية  مقّر  في 
الفلسفة  معهد  (مديرة  ميلون  إيزابيل  ّية  الدول واحملاضرة  املدرّبة  مع 
التطبيقّية في فرنسا)، شارك فيها 12 مشارًكا ومشاركة من مختلف 
الكفايات  الّتربوّي والّتدريبّي والّشبابّي، متحورت حول  العمل  مجاالت 
والتوّجهات والّتطبيقات الّتدريبّية في مجال الّتفكير الّنقدّي، ملّدة 36 

ساعة أكادميّية. 
املشاركون  يّسر  اّلتي  الّتدريبّية،  الورش  من  مجموعة  الّدورة  شملت 
قسًما منها كتطبيق ملضامني الّدورة، حيث دمجت الورش بني الكفايات 
احلجج)،  (إنتاج  (احملاججة  الّتعميق  الفلسفة:  في  الّثالث  األساسّية 
(فحص  والّنقد  املساَءلة  واإليجاز)،  الّتبسيط  الّتحليل،  الفكرة،  شرح 
قصور وأخطاء فكرة، من خالل األسئلة واالعتراضات)، وضع الّتصوّر أو 

صياغة املفهوم (حتديد مصطلح يعّبر عن خالصة الفكرة).
كذلك شملت الورش تطرًّقا دائًما للمواقف والّتوّجهات املعرفّية والوجودّية 
املمّيزة للّتفكير الّنقدّي لهدف تطويرها عند املشاركني إليجاد بيئة متّكن 
من حدوث الّتفكير الّتأّملّي؛ أهّم هذه الّتوّجهات هي: الّسكون (تهدئة 
فيضان  إبطاء  العقل،  فوضى  إسكات  الّذات،  إرضاء  والعقل،  اجلسد 
األفكار وإحلاح احلديث)، اجلهل املكتسب (القدرة على التخّلي عن اآلراء 
اخلاّصة، التوّقف عن إصدار األحكام، والفحص املتعّمق والّناقد لألفكار 
اّلتي يعّبر عنها الّشخص)، األصالة (اجلرأة على الّتفكير وقول ما نفّكر 
به، واملخاطرة بالتعرّض لفرضّيات جديدة)، التقّمص العاطفّي (تطوير 
القدرة على وضع الّذات مكان اآلخر لفهمه)، املواجهة (تطوير القدرة على 

مواجهة تفكير اآلخرين وتفكير الّذات).
ّية جولة تدريبّية قامت بها املدرّبة  باملقابل، نّسقت جمعّية الّثقافة العرب
(معليا)،  نوتردام  ثانوّية  ّية:  عرب مدارس  عّدة   شملت  ميلون  إيزابيل 
الكرمليت  راهبات  مدرسة  ّية)،  الغرب (باقة  سينا  ابن  الّثانوّية  املدرسة 
وأثارت  جنني).  األولى(مخّيم  األساسّية  جنني  بنات  ومدرسة  (حيفا)، 
صلة  ذات  مواضيع  حول  الّطّالب  تفكير  عموًما،  املدارس،  في  الورش 
وعدم  املختلفة  اآلراء  واحترام  الذاتّية  ّية  واملسؤول واإلصغاء  بالّتركيز 
التسرّع بإعطاء أجوبة والتعّطش للمزيد من املعرفة، كذلك أفادت الورش 

في مهارة اإليجاز في اإلجابة وتكثيفها في مفهوم محّدد. 
هذا وحتّفز املديرون واملسؤولون الّتربوّيون جرّاء جناح الورشة لتشكيل مرآة 
لديناميكّية املجموعة في الّصف وسلوك األفراد فيها ورغبتهم بتنظيم 
املزيد من هذه الورش ودمجها في البرنامج الّتعليمّي وضرورة أن تبدأ 
ّية. باإلضافة إلى ذلك قّدمت  باملدارس من الطفولة املبّكرة املرحلة االبتدائ

ميلون ورشة خاّصة لفوروم ”هاي- ِتك“ فوروم نساء هايتك عربّيات. 
يذكر أّن معهد الّتفكير النقدّي هو جزء من برنامج الّتمكني الّشبابّي في 
ّية بالّتعاون مع معهد الفلسفة  اجلمعّية، أنشأته جمعّية الّثقافة العرب
املعهد  ويوّفر  ميلون.  إيزابيل  العاملّية  واملدرّبة  فرنسا  في  الّتطبيقّية 
عمرّية  ولفئات  متنوّعة  ملجموعات  الّنقدّي“  ”الّتفكير  حول  تدريبات 
مختلفة، من جيل الّطفولة إلى الفتية وطواقم عمل املؤّسسات األهلّية، 
حيث يتطرّق إلى دور الّتفكير الّنقدي في الّتعامل والعمل على قضايا 
املعهد  يعمل  كما  والُهوّية.  اجلندرّية  العنف،  مثل:  وعينّية،  متعّددة 

على تأهيل مدرّبني/ات لتدريب مجموعات حول ”الّتفكير الّنقدّي“.

 UH O � w � ÍbI ÒM �« d O JH Ò� �« b N F �
5??? � Ò—b??? �  V??? �—b??? 	  …—Ëœ  r?? �??�??
?? �



Ò’Uš iOH�ð
WHO×� ¡«ÒdI�

H a i f a

…d�cÒ²�« sLŁ
 Îö�Uý 50

 Îö�Uý 70 ‰bÐ
ÊöŽù« «c¼ q�U(



222015 ÊU�O½ 17  WFL'«

قتلت الّنازية في ثالثينّيات وأربيعنّيات القرن املاضي زهاء 
20 مليون إنسان، يقّدر عدد األوروبّيني من الديانة اليهودّية 
منهم من 3 إلى 7 ماليني، ومن مجموعات وفئات وشعوب 
أخرى كالرّوس والبولنديني والغجر واملثلّيني وذوي اإلعاقات 
الّنازي كان  وغيرهم. ومن قضى قضاًء ُمبرًما على الوحش 
اّلذي  األحمر،  وجيشه  ستالني  بقيادة  السوفّييتي  االّحتــاد 
ًدا  أسقط حكم هتلر وحرّر برلني في 9-8 أّيار 1945 متكّب
أسرهم  3 ماليني جندّي روسّي  قرابة  بينهم  فادحة،  خسائر 
اليوم  إلى يومنا هذا حتيي هذا  الّنازيون. وما زالت روسيا 

كـ ”يوم وطنّي“.
ساكًنا  حترّك  لم  ّية  الّصهيون احلركة  إّن  القول  ميكن  إجماالً، 
ــون عام  ــوري ــن غ ـــني. وقــد قــال ب ـــّي ــيــهــود األوروب ــاذ ال ــق إلن
ليست  ــا  أوروب في  اليهود  تواجه  اّلتي  ”الكارثة   :1943
”سانت  سفينة  قضّية  مباشر“. وفي  بشكل  أعمالي  من 
هامبورغ  من  فــرّوا  يهودّي  الجئ  ألف  أقّلت  (التي  لويس“ 
”الوكالة  ورفضت  البلور“  ”ليلة  أحــداث  إثر   1939 عام 
هجرة  تصاريح  ومنحهم  وإنقاذهم  استقبالهم  اليهودّية“ 
للمشروع  األولوّية  إّن  الوكالة صراحًة  قادة  قال  البالد)،  إلى 
ــا.  أوروب يهود  إلنقاذ  وليس  فلسطني،  في  الكولونيالي 
”غير  يهود  مهاجرين  استقبال  ّية  هيون الصِّ احلركة  ورفضت 
القومّي في البناء  الّصهيونّية وتشييد  للكينونة  مالئمني 

أرض إسرائيل“.

هيونّية عن إقامة  أكثر من ذلك؛ لم يتورّع قادة احلركة الصِّ
 ،1933 عام  احلكم  إلى  بعد صعودها  الّنازّية  مع  عالقات 
ّية وجتنيدها  في إطار محاوالت كسب وّد أملانيا كقوّة إمبريال
االستعمار  لدول  حراسة  ككلب  هيونّي  الصِّ املشروع  لدعم 
وعملت  اِملنطقة.  على  للسيطرة  ّية  اإلمبريال ومصاحلها 
ّية األملانّية على تقويض حمالت املقاطعة  هيون املنّظمات الصِّ
حتديًدا.  الّال-سامّية  وضــّد  الّنازّية  ضّد  الواسعة  العاملّية 
املنّظمات  بإغالق ومنع نشاط جميع  الّنازّيون  قام  وباملقابل 
هيونّية)  اليهودّية (غير الصِّ االشتراكّية ومنّظمات املقاومة 
وأطلقوا العنان للّصهاينة. وشهدت تلك الفترة صراًعا داخل 
ّية  هيونّية، بني اجلناح الّتقليدي املقرّب لإلمبريال احلركة الصِّ
ّية األملانّية. مع  البريطانية، وذاك اّلذي يراهن على اإلمبريال
والعداء  العرق“  و“نظرّية  العنصرّية  األيديولوجيا  أّن  العلم 
للّشعوب الّسامية كانت واضحة في مواقف وخطاب الّنازّيني 

قبل وصولهم للحكم.
املتزّمت (”احلريدي“) موشيه شنفلد  اليهودي  املنّظر  واّتهم 
وبالتجاهل  الّنازّية  مع  بالّتعاون  ّية  هيون الصِّ احلركة  وآخرون 
إلى  بالرقابة  حدا  مما  ــا،  أوروب في  باليهود  حّل  ملا  املتعّمد 
حظر كتابه عام 1960. وكتب املؤرّخ اإلسرائيلّي البارز توم 
سيجف في كتابه ”املليون الّسابع: اإلسرائيليون والكارثة“ 
عام 1991، بصريح العبارة أّن ”الكارثة، في نهاية املطاف، 
ولتبرير  إسرائيل  دولة  قيام  ألحقّية  مركزًيا  تعليًال  شّكلت 

احلروب على وجودها“.
حلمل  أهًال  ليست  هيونّية  الصِّ احلركة  أّن  فقط  ليس  إًذا، 

حقيقة  في  إّنها،  بل  والّال-سامية،  الّنازية  ضحايا  قضّية 
تاريخ  في  ــم  اجلــرائ وأبشع  أكبر  ــدى  إح في  شريكة  ــر،  األم
مشاريعها  في  لها  ومسّخرة  منها  ومستفيدة  البشرّية، 
العدوانّية جتاه الّشعب العربّي الفلسطينّي وشعوب اِملنطقة، 
الّسامية  معاداة  تهمة  وإلصاق  لالستعمار  خدمتها  وفي 
بالّشعوب املضطهدة والّدول املستقلة، وحتى في تناقضاتها 

الطبقّية والّثقافّية الداخلّية.
وال يعني املوقف اإلنسانّي والسياسّي الرّافض للّنازّية، بأّي 
شكل من األشكال، ”تفّهم“ أو ”تبرير“ احلركة الّصهيونّية 
أو املشروع الّصهيونّي؛ بل على العكس متاًما، فإّن رفضنا 
التي  والقيمّية  الفكرّية  القاعدة  نفس  إلى  يستند  للّنازّية 
هيونّية كحركة عنصرّية في  للصَّ إليها في رفضنا  نستند 

الفكر والسياسة واملمارسة.
وتضامًنا  وجرائمها  الّنازّية  ضّد  واملبدئي  اجلذرّي  املوقف  إّن 
بالّضرورة  يقتضي  اليهود،  فيهم  مع جميع ضحاياها، مبن 
بالوقائع  وتعريتهما  الّصهيونيْني،  واالبتزاز  االحتكار  رفض 
دور  حقيقة  تكشف  التي  الفكرّية  ـــاألدوات  وب الّتاريخّية 
هيونّية وكونها شريًكا متواطًئا في اجلرمية، وليس طرًفا  الصِّ
هيونّية، في هذا الّسياق كما في سواه،  مقاوًما لها. فالصِّ

هي جزء من املشكلة وليست جزًءا من احلل.
جرائم  فداحة  رغــم  هيونّية،  والصِّ الــّنــازّيــة  بني  ـــوازاة  امل إّن 
األخيرة بحّق شعبنا، ليست في مكانها، وكثيرًا ما تسيء 
وأي  تقليل  ألّي  مكان  ال  وطبًعا  العادلة.  شعبنا  لقضّية 
القومّيات كاّفة  من  ــة،  ــيّ األوروب الّشعوب  عانته  ّمما  تبرير 

واألعراق والديانات. 
معها؛  واملتواطئون  وأعوانها  الّنازّية  واضحون:  املجرمون 
الّضحايا واضحون: عشرات املاليني من البشر، رجال ونساء 
وأطفال وشيوخ؛ واملقاومون املنتصرون واضحون أيًضا: االّحتاد 
بتضحياته  ــذي  اّل العظيم،  األحمر  وجيشه  السوفييتي 
اجلسام ”ماتت على نعل الّشيوعّيني، برلني القدمية/ ماتت 

وفي أحداقها: فزُع البهيمة!“.

…d�U�“ U�—
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عام  حيفا  مواليد  من  خوري  حامت  أمير  الّدكتور 
1971 درس االبتدائّية في حيفا وبريطانيا، وأكمل 
األرثوذكسّية.  العربّية  الكلّية  في  الّثانوية  دراسته 
حاز على الّلقب األّول في احلقوق من اجلامعة العبرّية 
في القدس، وحصل على رخصة ملزاولة احملاماة. أّمت 
جامعة  من  احلقوق  في  الّثاني  لّلقب  دراسته 
الّدكتوراة  على  نيويورك، وحصل  في  «فوردهام» 

في احلقوق من جامعه حيفا عام 2003.
القانون في كلّية احلقوق  يعمل محاضًرا كبيًرا في 
من  العديد  في  ويدرس  أبيب،  تل  جامعة  في 
املؤّسسات األكادميّية في البالد واخلارج مثل املرَكز 
األكادميّي  واملركز  هرتسليا،  في  املجاالت  املتعّدد 
«كرمل» وجامعة «كانزاس» في الواليات املّتحدة.

الفكرّية  امللكّية  قوانني  في  خوري  الّدكتور  يختّص 
لألفراد  واإلبداعّي  الّتجارّي  اإلنتاج  وحماية 
والشِّركات، وبراءات االختراع، والعالمات الّتجارّية، 

وحماية حقوق الّنشر وغيرها.  
نشر 26 بحًثا أكادميًيا في جامعات أمريكّية وفي 
ّية. وله ثالثة مؤّلفات  جامعة «أكسفورد» البريطان

ّية، روايتان وديوان شعر بالّلغة اإلجنليزّية. أدب
شارك بإلقاء محاضرات في مؤمترات علمّية عديدة 
إيطاليا،  في  «بيزا»  جامعة  عّمان،  جامعة  منها: 
اجلامعة احلّرة في بروكسل، جامعة «نورث وسترن» 
في  األمريكّي  االختراعات  مكتب  شيكاغو،  في 
في  الفكرّية  امللكّية  حقوق  حماية  مؤمتر  واشنطن، 
مسقط عاصمة ُعمان، املؤمتر العاملي للقانون املنعقد 
في مدينة براغ (تشيكيا)، جامعة جورج واشنطن 
بيلت»   – «فناد  جامعة  األمريكّية،  العاصمة  في 
في  بركلي  جامعة  األمريكّية،  ناشفيل  مدينة  في 

كاليفورنيا وفي زالتسبورغ في الّنمسا.
وجمعّيات  في مؤّسسات  عضو  خوري  الّدكتور 
مختلفة: رابطة خّريجي الكلّية العربّية األرثوذكسّية، 
 - األمريكّية، ”املشغل“  اجلامعات  خّريجي  رابطة 
املؤّسسة العربّية للموسيقى (سابًقا)، مؤّسسة البيت 

املسيحّي.

التقينا الّدكتور خوري في هذه املقابلة:
 «–U� ¨WÒ¹dJH�« WÒOJK*« u¼ p�UB²š« ÒÊ≈

øp�cÐ wMFð
امللكّية الفكرّية هي مجال في احلقوق يعنى بحماية 
كّل إنتاج أدبّي أو فكرّي أو تقنّي وجتارّي لإلنسان. 
أو  األفراد  يبتكرها  اّلتي  االختراع  براءات  مثًال 
املؤّسسات أو الشِّركات، وأّي كتاب أو إنتاج أدبّي 
فنّي وغيره من اإلبداعات، هذا كّله إنتاج إبداعّي 
احلماية  يطلب  أن  لإلنسان  ميكن  هنا  فكرّي. ومن 
ناحية، ومن  باملنفعة من  إليه  القانونّية لكي يعود 
معّني،  إلنتاج  مؤّلف  بأّنه  االعتراف  أخرى  ناحية 

وبالّتالي يصبح هذا مرتبًطا به.

 «c¼  øWÒ¹dJH�«  WÒOJK*«  tKLA¹  «c¼  Òq�
ÆlÝ«Ë ‰U−*« ÒÊ√ wMF¹

فعًال، املجال واسع بحيث يشمل كّل هذه األمور، 
بكّل  ُتعنى  اّلتي  القوانني  في  وهي واردة ومشّرعة 

مجال. 

  UHÒ�R*« vKŽ Íd�¹ d�_« ÒÊ√ wMF¹ «c¼√
 ÒÍ√  Ë√  WÒOMH�«  Ë√  WÒ¹dF ÒA�«  Ë√  WÒOÐœ_«

 ødš¬ ÒwŽ«bÐ≈ ‰U−�

في  ُتثمر  شجرة  مبثابة  األمور  هذه  إلى  ننظر  إّننا 
ويكون  ثمرها،  هو  إنتاجها  وكّل  اإلنسان  تفكير 
بطبيعة احلال لّلذي زرعها واعتنى بها، وهكذا هو 
اإلنتاج  يتفّرع  بحيث  الفكرّية،  املُلكّية  في  احلال 
األدبّي إلى عّدة مجاالت، وهذا الكتاب أو الرواية 
قد تتحّول إلى فيلم سينمائّي أو مسرحّية، أو أغنّية 
تتحّول إلى جزء من مسرحّية، وبالّتالي يصبح كّل 
ـًا بالقانون، وميكن لصاحب هذا اإلنتاج  ذلك محمّي

الفكرّي أو اإلبداعّي استغالله ألّنه ميتلكه. 

 Ác¼  v�≈  —uNL'«  t³²M¹  Èb�  ÒÍ√  v�≈
 WÒOJK*«  ‰U−�  w
  W Ò�UšË  ¨‚uI(«

øWÒ¹dJH�«
اجلمهور،  اهتمام  يلقى  تلقائًيا  املوضوع  أّن  أعتقد 
ألّن اجلمهور في كّل العالم يشهد تقّدًما ملحوًظا، 
وفي مجتمعنا العربّي نرى أبناء األجيال الّصاعدة 
آفاقهم  وتّتسع  الُعليا  العلمّية  باملعاهد  يلتحقون 
إن  أكثر،  إبداعّية  أعماًال  وينتجون  ومداركهم، 
تقنّية، وكذلك األمر  أدبّية فكرّية أو علمّية  كانت 
في مجال الّطب، إذ أّننا نرى اّلذين يحتّلون املراكز 
واملراتب املرموقة من شبابنا، ويبتكرون ويخترعون، 
ويفتحون فتًحا جديًدا كٌل في مجاله، وهذا يصّب 
اليوم  يعي  واجلمهور  الفكرّي.  اإلنتاج  مجال  في 

القيمة الفكرّية اّلتي يتحّلى بها املجتمع.

 w
  Íd−¹  U�  vKŽ  Ÿö ÒÞô«  Èb�  U�Ë
ør�UF�«

فنقرأ  الواسع،  العالم  على  انفتاًحا  أكثر  نحن 

تعتبر  اّلتي  الّتقنّية  املجاالت  كّلنا  ونطالع ونعرف 
العالم،  في  االقتصادّية  الفكرّي والقوة  الغنى  لّب 
وعندما ننظر إلى الّدول املتقّدمة جندها سّباقة في 
اإلنتاج الفكرّي، مثل سنغافورة، الواليات املّتحدة 
والّتقنّيات  التقّدم  وإّن  إسرائيل.  وحّتى  واليابان، 
من  املجتمع  تقّدم  مدى  تعكس  لالختراع  املجّهزة 

الّناحية الفكرّية.

 W¹UL(« Êu³KD¹ ’U�ý√ pO�≈ t Òłuð q¼
ødAÒM�« Ë√ WŽUÒ³D�« ‚uIŠ Ë√ ¨WÒ¹dJH�«

نعم توّجه إلّي عدد من األفراد، ولكّني كنت ُملزًما 
بهذه املرحلة أن ألفت انتباههم إلى أّني أنظر إلى 
الّرغم من  العلمّية واألكادميّية، وذلك على  الّناحية 
في  القانونّية  واملشورة  الّنصائح  تقدمي  بوسعي  أّن 
كاّفة املجاالت، وقد يحدث هذا قريًبا. ولكن خالل 
الّسنة القادمة لدّي بعض االلتزامات األكادميّية اّلتي 

سأمتّمها.

 —uF ÒA�«  Ë√  q�UA*«  Èd½  U�  « ÎdO¦�
 nÒ�R*«  5Ð  ¨WÒOÐœ_«  ‚uI(«  rCNÐ
 —UÞ≈  w
  Ã—bM¹  «c¼  qN
  ¨dýUÒM�«  5ÐË

 øp�UL²¼«
املجال.  هذا  في  الّشخصّية  اهتماماتي  إلى  أشير 
ـًا  فباإلضافة إلى أّني باحث ونشرت 26 بحًثا أكادميّي
في العالم، لدّي ملكة الكتابة، فقد وضعت روايتني 
اإلجنليزّية  بالّلغة  شعر  وديوان  اإلجنليزّية،  بالّلغة 

غير  الّتوازن  أو  الّتعادل  لعدم  ونظًرا  أيًضا. 
والّناشر،  املؤّلف  بني  القوى  في  املنصف 
اخترت أن أنشر هذا اإلنتاج عن طريق موقع 
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«اإلنترِنت».   في  العاملّي  «األمازون» 
ما  على  تقتصر  ال  عاملّية  الّظاهرة  وهذه 
”األمازون“  موقع  في  الكتب  وهذه  هنا،  لدينا 

تقرأ وتعّمم ولها جمهور من الرّواد.  

 w²�«   UÝ«—Òb�«Ë  ÀU×Ð_«  r¼√  w¼  U�
øUN²¹dł√

في  العملّي  باملجال  ُتعنى  الّدراسات  هذه  معظم 
الفكرّية  الّنظرّيات  أبحث عن  الفكرّية، وال  امللكّية 
ملجّرد الفكر، بل أستعملها كدعم للّناحية العملّية. 
وهذا يدعم نظرتي اّلتي تقول إّن املُلكّية الفكرّية هي 
باإلضافة  ُتسّخر  أن  لإلنسان ويجب  ُتعطى  موهبة 
أن  جًدا،  شرعّي  ثمارها وأرباحها، وهذا  جني  إلى 
اإلنسان.  على  اجتماعّي  واجب  باعتبارها  تسّخر 
وأقصد بذلك أّن اإلنتاج األدبّي ال يجوز أن يقتصر 
على املُبدع نفسه ولكّنه إلثراء املجتمع بأكمله. وهذا 
وأن  املبتدئني  املخترعني  دعم  ضرورة  على  ينطبق 
تكون لهم حّصة في جني الّثمار على املستوى العالم 
وأّال يقتصر ذلك على الشِّركات الّضخمة والكبيرة 
ناحية  من  ننكره  ال  دور رائد  لها  كان  فقط، وإن 
تقّدم املجتمع. ومن أبحاثي طرح ومعاجلة فكرة لي 
بإقامة مكتب دولّي لتسجيل االختراعات، ألّن هذا 
اليوم  االختراعات  بتسجيل  يختّص  اّلذي  اجلهاز 
لديه  َمن  لكّل دولة ودولة. وكّل  هو جهاز منفصل 
اّلتي  اختراع أن يسّجله في املكتب احمللّي لدولته 
حتمي اختراعه فيها، األمر اّلذي يزيد من تكاليف 
الّتسجيل، وهذا برأيي، ال داعي له. والّنموذج اّلذي 
ويفسح  الّتسجيل  تكاليف  من  سيخّفف  أعرضه 
أعتقد  ولذا  جناعة.  أكثر  اختراعات  أمام  املجال 
عاملي  اختراعات  مكتب  إقامة  الّضرورّي  من  أّنه 
العالم  لكّل  شامًال  االختراع  يكون  بحيث  كامل 

ـًا. وليس محلّي
 Ê√  V−¹  «–U�  ¨Ÿ«d²šô«  VŠU�  Ê–≈

øtK Ò−�¹ wJ� qFH¹
على كّل من لديه اختراع أن يفحص أّوًال إذا كان له 
مثيل في العالم، وهذا سؤال بديهّي، ويعرف ذلك 
واملواقع  ”اإلنترِنت“  عبر  البسيط  األّولي  بالفحص 
املختلفة، كموقع ”غوغل“، ويّطلع على االختراعات 
فعلى  يكن الختراعه شبيه  لم  هناك. وإن  املتوافرة 
وهم  االختراعات  مسّجلي  إلى  التوّجه  املخترع 
يتّم  االختراعات.  مكتب  في  باسمه  يسّجلونه 
تقدمي االختراع لهم مع تسويغ هذا االختراع بحماية 
واؤكد  التقنّي والقانونّي.  الّنص  وصياغة  قانونّية، 
أّنه حّتى تقدمي طلب تسجيل االختراع لدى مكتب 
ينشر  أّال  املخترع  على  يجب  الرسمّي،  الّتسجيل 
علمّي  بحث  أّي  في  االختراع  ماهّية  عن  يعلن  أو 
أو أكادميّي لئّال يفقده احلداثة، وهذا قد يحول دون 

الّتسجيل كبراءة اختراع.
 «u�b	  s¹cÒ�«  »dŽ  »U³ý  UM¹b�  q¼

øŸ«d²š«  «¡«dÐ
اختراعاتهم  قّدموا  األشخاص  من  عدد  نعم 
هذه  ومعظم  لالعتزاز.  يدعو  ما  وهذا  وسّجلوها، 
الّتقنيات  الّطب ومجال  في مجال  هو  االختراعات 
واحلوسبة. فنرى األطّباء املخترعني العرب قد سّوقوا 
أصحاب  وكذلك  الطبّية،  وابتكاراتهم  اختراعاتهم 
أجهزة  استحدثوا  شركات  وأصحاب  برمجّيات 
وبيعها  تطويرها  وّمت  ممّيزة،  برمجّيات  أو  حاسوب 
ويشّجع  املجتمع  يفيد  ما  وهذا  أكبر.  لِشركات 

املفّكرين واملخترعني اآلخرين. 
 UMOŽb³*  UHÒ�R*« dA½ WÒOKLFÐ p¹√— U�Ë
 Íb¹√  5Ð  rNðUHÒ�R�  ÊuFC¹  s¹cÒ�«

 rN� ÊuEH×¹ ô s¹cÒ�« s¹dýUÒM�« iFÐ
 s¹dš¬  s¹dýU½  b$  ULMOÐ  ¨rN	uIŠ

.Æ5HÒ�R*« ¡ôR¼ rŽœ vKŽ Êu�d×¹
يجب أن منّيز هنا بني اّتفاقّية غير مرضّية للمؤلف 
قد  األولى  القضّية  في  االختالس.  عملّية  وبني 
باتفاقّية مرضّية  املؤّلف والناشر  العالقة بني  تكون 
باالّتفاق ومبوجب  أو غير مرضّية بشروطها ولكّنها 
أحكام العقود. لكن ما يقلقني هنا هو األمر اآلخر، 
وهو اإلخالل بحقوق الّتأليف من قبل طرف ثالث. 
إنتاجه  يستغّل  أن  احلقوق  لصاحب  يحّق  وقانونًيا 
لكي يستفيد مادًيا من مؤّلفاته. وبذلك مينع القانون 
نسخ أو نشر كّل أو جزء ّمما ينشر دون اإلذن بذلك 
هذا  يعتبر  ذلك  حصل  وإذا  احلقوق.  صاحب  من 
املطالبة  احلقوق  لصاحب  ويحّق  للقانون  مخالًفا 
دون  شيكل  ألف  مائة  إلى  تصل  قد  بتعويضات 

احلاجة إلثبات األضرار!

 WŽU³Þ  ÊuHÒ¹e¹  s¹cÒK�  ‰uIð  «–U�Ë
øf¹—bÒ²�« V²J
 ¨WÒOLOKF²�«  UHÒ�R*«

حماية  يوّفر  والقانون  للقانون.  مخالف  هذا  طبًعا 
واسعة بهذا الّصدد (قانون حقوق املؤلف -2007). 

 dAÒM�«  r�UŽ  w�  q³I²�*«  Èdð  nO

ønO�QÒ²�«Ë

الورقّي،  الكتاب  محّل  سيحّل  احلاسوب  أّن  أرى 
اقتناء الكتب، وإذا انعكس ذلك  وهذا قد يسّهل 
على الكتب املدرسّية فإّن الّطالب سيحمل حاسوبه 
على شكل ”آيبد“ أو غير ذلك من األجهزة النّقالة، 
وفي  الّتعليمّية  املواد  كاّفة  على  يحتوي  وهذا 
  ektab.com املواضيع. وثّمة مواقع مثل  جميع 
إلكترونّية  مؤّلفات  ومطالعة  شراء  تتيح  اّلتي 

بالّلغة العربّية. 

 W Ò�Uš  W�UI�  w�  W�Q�*«  Ác¼  Z�UFMÝ
 ÆV¹dI�«  q³I²�*«  w�  Ÿu{u*«  sŽ
 UN²¹dł√  Èdš√  ÀU×Ð√  błuð  q¼  sJ�Ë

 øUM¼ UNO�≈ ‚ÒdD²�« ÒœuðË
العاملّي  االختراعات  مكتب  عن  سابًقا  ذكرت  كما 
أّوًال. وثانًيا ما يتعّلق بوجوب تغيير معايير حماية 
في  متغّيرة  فترة  إلى  سنة   20 من  االختراعات 
موضوع  هو  وثالًثا  نوعها.  بحسب  حمايتها  مّدة 
الشِّركة  حتمي  أن  يجوز  فال  الّتجارّية،  األسرار 
فشلها البحثّي، فإذا طرقت شركة معّينة باًبا بحثًيا 
وفشلت في ذلك، يجب أّال ُتبقي هذا الفشل سًرا، 
الباحثون  يستفيد  لكي  ذلك  عن  تكشف  أن  بل 
الّتجربة  يكّررون  فال  الّتجربة،  هذه  من  اآلخرون 
الفاشلة. وميكن للشِّركة اّلتي فشلت في بحثها أن 
تبيع سّر الفشل لشركة أخرى، فهذه تستفيد وتقّلل 
أفضل.  هو  ملا  البحث  تطّور  خسارتها، وتلك  من 
وهذه الّطروحات لم يسبقنا فيها أحد على املستوى 
العاملّي. إضافة إلى أّني منشغل هذه األّيام بإعادة 
وخاّصة  البالد،  في  االختراعات  قانون  في  الّنظر 
العمل،  املستخدمني وأرباب  بني  املتبادلة  بالعالقة 
وفي مسألة امللكّية على االختراعات اّلتي يطوّرها 
يجب  وبرأيي  أعمالهم.  مجال  في  املستخدمون 
حيال  إنصاًفا  أكثر  ليصبح  للقانون  تعديل  إجراء 
اقتصادًيا من  الالئقة  املستخدمني وحماية حقوقهم 

االختراع اّلذي يطّورونه. 

 „dJA½Ë  ¨ÕU−ÒM�«Ë  oO�uÒ²�«  p�  vÒML²½
Æ Îö¹eł « ÎdJý

عفًوا.                                
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املسيحّية  البلدة  إقرث،  في  السّيدة  كنيسة  غّصت 
ّية بعشرات املؤمنني من أبناء  بنان املُهّجرة على احلدود الّل

مال، احتفاًال  البلدة املنتشرين في قرى ومدن الشِّ
واألجداد،  اآلباء  بلدة  في  املجيدة  القيامة  بعيد 
أسوة بسائر املؤمنني في قرية كفر برعم املسيحّية 

املهّجرة. 
رعّية  (كاهن  خوري  سهيل  اإليكونيموس  وقال 
إقرث): ال شّك أّن اليوم مهّم، إّنه يوم عظيم في 
إقرث ألّننا نعّيد القيامة، وحدث القيامة هو ركيزة 
حلياتنا كّلها إلمياننا وحياتنا ومعيشتنا اليومّية، 
ألن  يدعونا  اإلميان  وهذا  بالقيامة،  نؤمن  ونحن 
ضوء  وعلى  إقرث.  إلى  األكيدة  بالعودة  نؤمن 
خير  وكّل  أمل  كّل  نرى  أن  نستطيع  القيامة 
أّن  وكما  الله.  شاء  إن  سريعة،  العودة  تكون  وأن 

الّنسوة ذهَنب للقبر وهّن ُمحبطات يائسات، ولكن 
عندما وصلن القبر وجدَنه مفتوًحا، واملسيح ناهض من 
بني األموات وهكذا إذا كانت مسيرتنا ُمحبطة ومصابة 
باليأس، ولكن على ضوء القيامة وما شاهدناه ال بّد وأن 

نرى القيامة آتية، ونقوم فعًال بعودتنا إلى إقرث.
وحضر االحتفال بالعيد عدد من الّضيوف واملؤيدين حلّق 
األهالي  مع  تضامنهم  عن  تعبيرًا  جاؤوا  اّلذين  العودة، 
ونصرة حلقوقهم في أرضهم. وكان في مقّدمتهم عضو 
الكنيست احملامي أمين عودة (رئيس القائمة املشتركة)، 
وعضو الكنيست الّدكتور باسل غطاس، اّلذي قال: هذا 
ائي من قرية  ثالث عيد فصح أحتفل فيه مع أهلي وأحّب
أن  كبرى،  رمزّية  توجد  وهنا  إقرث،  كنيسة  في  إقرث، 
نحتفل بالفصح عيد قيامة املسيح في كنيسة إقرث، 

اّلتي هي ال تزال الرّابط األساسّي بني األهالي املهّجرين 
ماضيهم  مع  وبيتهم،  أراضيهم  مع   ،48 عام  من 
وتاريخهم، ومع جذورهم. وال يوجد أقوى من هكذا رمز، 

قّصة الفصح هي قّصة الفداء واخلالص، قّصة الّتضحية 
لن  ونحن  البشرّية،  خالص  هي  اّلتي  القيامة  ثّم  ومن 
يكون لنا خالص إّال بالعودة، وحتصيل حّق العودة إلى 
بحّقهم  اعترفت  اّلتي  وبرعم  إقرث  أهالي  قرانا، خاّصة 
يزالون  واّلذين ال  العليا،  العدل  بالعودة حّتى محكمة 
مهّجرين ُظلًما وُعدواًنا. وكّل عام واجلميع بخير، ونتمّنى 

أن نعّيد الفصح القادم ونحن في إقرث العائدة.
ويسعى األهالي عن طريق جلنتهم إلى تثبيت الرّوابط مع 
بلدتهم، والّتواجد على أرضها وفي كنيستها، كما يقول 
إقرث):  أهالي  جلنة  (رئيس  الله  عطا  إبراهيم  الّدكتور 
أخرى  مرّة  باملقبرة  ّمت االعتراف  األخيرة  الفترة  نحن في 
الّداخلّية،  وزارة  من  ميزانّيات  وأخذت  رسمّية،  كمقبرة 

وهناك اعتراف آخر من وزارة الّطاقة، وعن طريق محكمة 
ار الكهربائّي. وما نحن  العدل الُعليا مبّد الكنيسة بالتّي
نتمّناه ونأمله هو أن تكون العودة كاملة إن شاء الله إلى 

تراب إقرث. 
وقال نبيل طعمة (الّناشط في قضّية إقرث): كّل 
الهدف من هذه الّصلوات هو االستمرارّية والّتواصل 
والّترابط وتقوية الّصالت بني أبناء الرعّية كّلها. 
الكنيسة  هي  إقرث  كأبناء  نحن  يجمعنا  وما 

ًيا، ونأمل أن جتمعنا البلد ُمستقبًال. حال
وال ينسى األهالي القيام بواجباتهم الّدينّية في 
في  الصلوات  هذه  فيقيمون  السّيدة،  كنيسة 
الّسبت األّول من كّل شهر، ويوّفون الّنذور ويقّدمون 
أبناَءهم وأطفالهم إلى الهيكل، مستذكرين تقدمي 
فعلت  كما  الصديق.  سمعان  يدي  على  يسوع 
عائلة الطفل إتيان عّبود بتقدمي ابنهم للهيكل. 
في  والّناشطة  الّطفل  (والدة  عّبود  حنان  وقالت 
قضّية إقرث): طبًعا، نحن نحّب القدوم إلى هنا للّصالة 
في الّسبت األّول من كّل شهر ننذر أوالدنا، ونأتي باألوالد 
ونعّمدهم هنا ونصّلي لهم ولكّل أهل البلد، إّنها بلدنا. 
معّبرين  املقبرة،  ترميم  مشروع  أجنزوا  قد  األهالي  وكان 
عن ارتباطهم بحّقهم بالعودة إلى تراب وطنهم، واّلذي 
مقبرتها،  وزيارة  إقرث  كنيسة  في  بصلواتهم  يتمّثل 
إلى  سبقهم  من  جانب  إلى  ترابها،  في  موتاهم  ودفن 

األبدّية من اآلباء واألجداد.
وعلى هامش الّصلوات اخلاّصة بعيد القيامة في إقرث، 
الكنيسة  في  املقيمني  الّشباب  مجموعة  نّظمت  فقد 
وأبنائهم،  لألهالي  ا  شعبًي مهرجاًنا  إليها  والعائدين 

إلدخال البهجة والفرح إلى القلوب.

Àd �≈ w � W�U O I �« ÊU �d N �Ë ”«b �
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åUHO�ò q�«d*
سُيقام يوم غد الّسبت 18.4.2015، عرض أخير 
لهذا املوسم، للمسرحّية الكوميدّية «إملحقة»، في 
متام الّساعة الّثامنة مساًء في قاعة «بيت الكرمة» 
املمّثلة  العمل،  بطلة  خلـــروج  وذلـــك  حيفا؛  ــي  ف

احليفاوّية لنا زريق، إلجازة والدة.
«إملحقة « – كوميديا من متثيل لنا زريق وإخراج 
بشكل  تتطرّق  أم،  كــّل  تعيشها  ــاس..  ــّح ن أميــن 
كوميدّي وساخر ملا متّر به أّي أّم شاّبة، والتخّبطات 
مهامها  ــني  ب ــيــق  ــوف والــّت حياتها،  ــي  ف املختلفة 
وعملها  طموحاتها  وبني  وإنسانة،  كــأّم  املختلفة 
حياتها  على  ذلك  تأثير  ومــدى  املنزلّي،  والعمل 

الزّوجّية وتربية األوالد.
ويأتي هذا العرض بعد جناح جولة عروض، أقيمت 
عّكا،  حيفا،  ــالد..  ــب ال مــن  مختلفة  أنــحــاء  ــي  ف
ّية،  الناصرة، ترشيحا، معليا، البقيعة، باقة الغرب
وغيرها من البلدان. حيث القت العروض استحسان 

احلضور اّلذي ضحك وصّفق طوال العروض.
«غير  قرّرت  املوسم،  لهذا  األخير  العرض  ولسبب 

انتاج» وصحيفة «حيفا» الّتعاون مًعا لتقدمي سعر 
خاّص لقرّاء صحيفة «حيفا» (أنظروا اإلعالن املنشور 

في هذا العدد).
وحتكي املسرحّية قّصة رمي؛ محامية وأم  بانتظار 
مولودها الّثاني في خّضم الّتحضيرات لعيد ميالد 
ليكون  نهارها  برمجت  أّنها  وكيف  الّثاني،  ابنها 
لسبب  لكن  األصعدة.  جميع  على  املثالّي  اليوم 
بعض املفاجآت واألمور غير املتوّقعة، تنهار خططها 
بــاألحــداث  ومليئ  مجنون  ــوم  ي ــل  داخ لتسحبها 

الكوميدّية.
املّمثل  نتاج ورشة عمل وكتابة بني  املسرحّية  نّص 
العمل،  بــإخــراج  قــام  ــذي  اّل نّحاس  أميــن  احليفاوّي 
حياتها  مــن  مستوحى  ــو  وه زريـــق.  لنا  واملمّثلة 
الّثانية.  وبانتظار مولودتها  أم  الشخصّية، كونها 
ـــاَءة: معاذ  إض ــي؛  ــرديــن ســروج ن ديــكــور:  تصميم 
اجلعبة؛ مساعدة إخراج: فداء زيدان؛ تقنّيات: زكي 
رنا  تصوير:  ّجنار؛  رازي  امللصق:  تصميم  سوسان؛ 
مطر. «إملحقة» من إنتاج «غير إنتاج « – مسرح 

ّية. وفنون ادائ

“UHO�” q�«d*
احلثيثة  االستعدادات  تتواصل  وســاق  قــدم  على 
لنقابة احملامني العاّمة متهيًدا لعقد مؤمترها اخلامس 

عشر في مدينة إيالت الّشهر القادم.
هذا ومن املتوقع أن يشمل املؤمتر سلسلة من الندوات 
ــول دور  ــدور ح ت ــي مواضيع عــديــدة  ــات ف ــورش وال
احملامني في إحداث الّتغيير االجتماعي والقانونّي 
من جهة ورفع شأن مهنة احملاماة من جهة أخرى، 
اّلتي تشغل بال  إضافة إلى ندوات حول املواضيع 
املجتمع اإلسرائيلّي والدولّي حول حّق إسرائيل في 
الّدفاع عن نفسها من منظور القانون الّدولي. كما 
سيتّم التطرّق إلى قضّية محكمة اجلنايات الدولية 
ّية ومدى نزاهتها، إضافة إلى  وجلان الّتحقيق الدول
األسرى  سراح  وإطالق  والعقارات   األراضــي  قضايا 
العمل،  أماكن  في  اجلنسّية  واملخالفات  األمنّيني 
وقضايا أخرى تتعّلق باملصارف واحلقوق االجتماعّية 

واالقتصادّية للفرد.
ُيذكر أّن الّندوات ستجري مبشاركة كبار املسؤولني في 
البالد وخبراء في شؤون الّشرق األوسط من االّحتاد 
املستشار  ومشاركة  املّتحدة،  ــواليــات  وال ـــّي  األوروب

القضائي للحكومة يهودا فاينشتني واملّدعي العام 
وسفير  القادم  العدل  ووزير  نيتسان،  شاي  للّدولة 
البالد ومحاضرين من كبرى  ــي في  األوروّب االّحتــاد 
اجلامعات في البالد والعالم، وعدد من رجال اإلعالم 

البارزين ورجال سياسة وقانون.
من جهته قال احملامي زكي كمال (رئيس املؤمتر): 
ّية مبّكرة  ”سينعقد هذا املؤمتر بعد انتخابات برملان
في  السياسّي  االستقرار  عدم  على  دليًال  كانت 
البالد وقبيل انتخابات لنقابة احملامني في البالد 
في ختام دورة اّتسمت بعدم الهدوء بسبب انقسامات 
ومواجهات داخل الّنقابة، ناهيك عن مقاطعة اجلهاز 
القضائّي لنشاطات الّنقابة ومؤمتراتها، وهي مقاطعة 
ظاملة جاَءت دون وجه حّق، ولذلك فإّن أعمال املؤمتر 
هذه  على  ورًدا  استجابة  ا  ـً ّي عمل تشّكل  القريب 
الّظروف مع الّتشديد بأّن الّنقابة وأعضاءها هم جزء 

ال يتجزأ من اجلهاز القضائّي في إسرائيل“.
 - سابقاته  في  كما   - املؤمتر  هذا  ”في  وأضــاف: 
وسائل  وسنمنحهم  للمحامني  األفــضــل  سنقّدم 
آخر  على  وسنطلعهم  املستجّدات،  ملواجهة  أخرى 
التطوّرات عبر لقاءات وندوات مهنّية، يشارك فيها 

والّسياسة  واالقتصاد  والقضاء  القانون  رجال  خيرة 
وغيرهم.. ونحن على ثقة أّن املشاركة ستكون على 

قدر التوّقعات“.
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أصيبت  عمرها،  من  العشرينّيات  في  «شابة 
طيلة  حلمها  كــان  ولكن  الـــّدم،  سرطان  ــرض  مب
فحلم  بطفل.  ـــرزق  وُت ـًـا،  ـــ أّم تصبح  أن  الوقت 
األمومة لدى الّنساء الّلواتي تعانني من أمراض 
ا»  ـً ُحلًما، بل سيصبح واقعّي لم يعد  ّية  سرطان
- هذا ما قالته البروِفسور مارتا ديرنفلد (مديرة 
في  «الكرمل»  مستشفى  في  اإلخصاب  قسم 

حيفا)، بعد الّدراسة اّلتي أُجريت هناك.
وشرحت ديرنفلد، قائلًة: «أنا سعيدة اليوم بإعالن 
أّن  الّسرطان،  تعاني من مرض  َمن  بشرى لكل 
كّنا  دراسة  والوالدة، عن طريق  احلمل  بإمكانها 
عن  عبارة  وهي  املستشفى؛  في  أجريناها  قد 
قبل  وجتميده،  املبيض  غشاء  من  عّينة  أخــذ 
اّلتي  الكيماوّية  للعالجات  املريضة  تخضع  أن 
بإمكانها أن تؤّثر، وبشكل كبير عليها، األمر 
حمل  أخــرى  ــاًنــا  أحــي مينع  ــل  ب يصّعب،  ـــذي  اّل
يتّم  اّلتي  الكيماوّية  ــواد  امل لسبب  املُعاَجلة، 
إدخالها إلى جسدها، وبعد جتميد هذا الغشاء 
نقوم بعملّية إخصاب عن طريقه، بعد أن تنهي 

املريضة عالجها الكيماوّي».
اخلاّصة  الــعــيــادة  ــر  (مــدي بئير  جيل  د.  وقــال 
غشاء  «جتميد  املبيضني):  على  باحملافظة 
املبيضني يتطّلب خبرًة وعلًما كبيرَين جًدا في 
أخذ  املهم  ومن  ا،  جــدً حّساس  ألّنه  املجال،  هذا 
هذا الغشاء من جسد املرأة في جيل مبّكر، ال 

ّية لدى السّيدات». يتعّدى املرحلة االنتقال
جتميد  ميكنهّن  الّنساء  جميع  أّن  ــى  إل ُيشار 

غشائي املبيضني.
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يوسف  السّيد  حيفا  في  األرثوذكسّي  امللّي  املجلس  رئيُس  دعاني 
خوري، ملشاركته مسيرة أحد الّشعانني في كنيسة مار يوحّنا املعمدان 
لهذه  مّني  وتقديرًا  احتراًما  وذلك  بسرور  الّدعوة  يُت  لّب األرثوذكسّية. 
ّية الكرمية في حيفا، وملجلسها امللّي اّلذي أحَسَن إحتراَم  الّطائفة العرب
تعّهداته والتزامه باالّتفاق اّلذي ّمت الّتوقيُع عليه والعمُل مبوجبه خالل 
الّسنوات األربع املاضية، بشأن توحيد موعد االحتفال بعيَدي الفصح 

أبناء الكنائس الكاثوليكّية، يقرأونها ليس بصورة صحيحة مجرّدة إّمنا 
على خلفّية معارضتي لقرار  «مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكّية 
االحتفاالت  إنفصال  إلى  الّسنة،  هذه  أّدى  اّلــذي  املقّدسة»  األرض  في 
ّمت  تلك  معارضتي  حيفا.  في  واألرثوذكس  الكاثوليك  بني  بالفصح 
الّتعبيُر عنها خالل األشهر القليلة املاضية بإطالق ثالث صرخات بهذا 
الّصدد، أوّالهما بيان مذّيل بتواقيع عديدة وموّجه إلى رؤساء الكنائس 
قّدمُتها عبر  والّثانية كانت عبارة عن مداخلة موّسعة  الكاثوليكّية، 
مستفيضٍة  مقالٍة  بصورِة  جتّسمت  والّثالثة  «الّشمس»،  ــو  رادي أثير 
كنُت قد نشرُتها في عّدة صحف ومواقع، بُعنوان «أمسيٌح واحد هو أم 

مسيحان وأكثر؟».  
يبدو لي أّن معارضتي الّصريحة لقرار االنفصال قد جعلت أولئك «األخوة» 
يتساَءلون عن مشاركتي تلك في مسيرة الّشعانني األرثوذكسّية، أهي 
إعالن مّني عن إنضمامي إلى كنيسة الرّوم األرثوذكس؟ أم هي صرخة 
احتجاج أخرى، أطلُقها أنا على قراٍر مؤسٍف أعاَدنا، كعرٍب مسيحّيني 
في حيفا، إلى حالة تشرذم احتفاالتنا بعيد الفصح املجيد وإلى كّل ما 

يترّتب على ذلك من تداعيات وإسقاطات نحن في غنى عنها؟
ــوة»،  «األخ ألولئك  شخصّية  اجتهادات  من  الّنابعة  الّتساؤالت  هذه 
تذّكرُت  ألّني  ورّمبا  الّضحك،  يستدعي  األمر  ألّن  رّمبا  ابتسُم  جعلْتني 

الّنكتة الّتالية:
ٌم مسيحّي من اجلليل، ُعّني في إحدى مدارس املثلث. الحظ مديُر  معّل
املدير  قام  الغياب.  كثير  أّنه  غير  عمله  في  ناجح  املعلم  أن  املدرسة 

باستدعاء املعّلم إلى محادثة خاّصة تضّمنت احلواَر الّتالي:
املدير: «يا استاذ انَت معّلم مليح، بس انّت بتتغّيب كثير»

املعّلم: «أعوذ بالله، أأنا كثير الغياب؟! أنا ال أتغّيب إطالًقا، لكّني 
أعّطـل مبناسبة األعياد املسيحّية فقط»!

الدراسّية،  الّسنة  ذات  وفي  وام،  الــدّ أّيام  عّطلَت خالل  لكّنك  املدير: « 
مرّتني على عيد الّصعود، ومرّتني على عيد مار جريس، ومرّتني على 

عيد الّصليب، ومرّتني على عيد البشاره، إلخ...!!»
املعّلم: « هذا صحيح. مرّة على عيد الرّوم، ومرّة على عيد الكاثوليك»

املدير(ُمندهًشا جًدا): «إيش انت يا أستاذ، روم أم كاثوليك؟!»
املعّلم: «أنا روم كاثوليك»

الرّوم  لكنيسة  إبًنا  أيًضا،  أنا  لكوني  رّمبا  الّنكتة  هذه  تذّكرُت  أقــوُل 
ًة  مشرقّي الرّوحّية،  برئاستها  ّية  عرب واعتبرُها  أراها  اّلتي  الكاثوليك 
مبوقعها، أرثوذكسّية مبنشأها وجذورها وطقوسها، كاثوليكّية بعقيدتها 
إلغاء  إلى  وأدعو  دعوُت  ومن خاللها  ونشأُت  ولدُت  فيها  وتعاليمها. 
كّل قرار من شأنه أن يزيد تشرذمنا كعرب مسيحّيني، حّتى في قضّية 
ينبغي أن تكون في غاية البساطة كتوحيد موعد االحتفال باألعياد؛ 
خصوًصا وأّن قضّية تعيني موعد االحتفاالت باألعياد ال متّت بصلٍة إلى 
جوهر اإلميان والعقيدة، هذا إذا كانت هناك أصًال، فروق عقائدّية جوهرّية 
فرضنا  ولو  حّتى  لكن  والكاثوليكّية.  األرثوذكسّية  الكنيستني  بني 
جدًال، أّن هناك فعًال فروًقا عقائدّية، فما عالقة هذا مع توحيد موعد 
االحتفال بعيد الفصح وهو عيد القيامة، ما دمنا كمسيحّيني نؤمن 
جميًعا أّن السّيد املسيح قد ُصلب ومات وُقبر وقام من بني األموات في 
اليوم الّثالث؟ وما املانع أن يكون هذا حسب الّتوقيت الّشرقي طاملا أّن 
الغربّي،  الّتوقيت  األخوة األرثوذكس موافقون أن يعّيدوا امليالد حسب 
فتتحّقق بذلك وحدة األعياد املنشودة كمطلب جماهيرّي عادل؟ أي متاًما 
وترشيحا  والرّامة  شفاعمرو  من  كّل  في  أيًضا  الّسنة  هذه  حدث  كما 
وطرعان  الّناصرة  ويافة  وجديدة  وكفرياسيف  والرّينه  وكفركّنا  وسخنني 

وغيرها.. فهل من مجيب؟     
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وامليالد. هذا فضًال عن اخلدمات اجلّلى اّلتي قّدمها األخوُة األرثوذكس 
ا، من خالل الكلّية  ـً ا وقطرّي ـً ويقّدمونها إلى مجتمعنا العربّي، حيفاوّي
ّية األرثوذكسّية العامرة والّنادي الّثقافّي، بإدارة األستاذ احملامي  العرب
حيفا  في  الّثقافّية  للحركة  الّنابض  القلب  أضحى  اّلذي  نّقارة،  فؤاد 

واِملنطقة.  
لكّن مشاركتي هذه لألخوة األرثوذكس، قد جعلت بعَض «األخوة» من 
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عندما نقرأ التاريخ الفلسطيني، ونراجع 
الفلسطينية  الــتــواريــخ  ــاص  خ بشكل 
املجازر  تراكم  مدى  نلمس  النيسانية، 
إسرائيل  ارتكبتها  التي  واالغتياالت 
اغتيال  من  ــدًء  ب الفلسطينيني،  بحق 
لبنان  في  الثالثة  الفلسطينيني  القادة 
في وقت واحد، الذين كانوا من أهم قادة 
قي  (فتح)  الفلسطيني  التحرير  حركة 
ذلك الوقت: كمال بطرس ناصر ومحمد 
يوسف النجار وكمال عدوان، في العاشر 
من نيسان عام 1973، مرورا باغتيال 

في  جهاد)  (أبو  الوزير  خليل  الفلسطيني  القائد 
السادس عشر من الشهر نفسه عام 1988 وحتى 
اغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي في السابع 

عشر من الشهر نفسه عام 2004. 
كوماندوز  وحــدة  تسللت   1973 العام  ربيع  في 
إسرائيلية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وقامت 
نعورمي»  «أفيف  اسم  حملت  اغتياالت  بعملية 
بأنها  اإلسرائيليني،  الضباط  أحد  وصفها  التي 
إحدى العمليات النوعية الكبرى في تاريخ اجليش 
إيهود  بتنفيذها  قام  العملية  هذه  اإلسرائيلي. 
باراك وهو متخٍف بزي امرأة. وإذا كان العسكريون 
لتنفيذ  ـــرأة  ام بثياب  يتخفون  ــيــون  ــل ــي اإلســرائ
املرأة  أن  على  برهنوا  فالفلسطينيون  عملياتهم، 
الفلسطينية قادرة على تنفيذ عمليات وال حاجة 
للتخفي. فقد قادت الشهيدة دالل مغربي مجموعة 
من مقاتلي حركة فتح، ونفذت عملية أسفرت عن 
عملية  على  كرد  جندًيا،  ثالثني  من  أكثر  مقتل 
بيروت، حيث سقطت هي وعناصر املجموعة، وال 
ويركلها  شعرها  من  يجرها  وهو  باراك  صورة  تزال 

ماثلة في األذهان. 
الراحل كمال ناصر، كان أول من أسس دائرة اإلعالم 
الفلسطينية، وكان  التحرير  والتوجيه في منظمة 
بــارزا.  نظيفا  وسياسيا  مميزا  ناجحا  إعالميا 
مرات  عدة  والتقيته  بيروت،  في  قرب  عن  عرفته 
مقاهي  أشهر  ــد  أح فيتا)  (دولــشــي  مقهى  ــي  ف
بيروت، الذي كان ملتقى العديد من رجال الثقافة 
وانتماءاتهم  أجناسهم  اختالف  على  والسياسة 
السياسية ومعتقداتهم الدينية. وفي أحد اللقاءات 
انضم الينا صدفة القائد الراحل شفيق احلوت، الذي 
شو  صاحبك  (الضمير)  دام  ما   » قائالً:  مازحني 

بهّمك يا أحمد».
الراحل  أطلقه  ــذي  ال الوصف  هــذا  من  واستغربت 

بطرس  كمال  على  احلــوت 
بعد،  فيما  وعرفت  ناصر، 
أن رفاق الراحل كمال ناصر 
الفلسطينية،  القيادة  قي 
لقب  عليه  يطلقون  كانوا 
وينادونه  ــورة)  ــث ال (ضمير 
ــب  ــســب ــــهــــذا االســــــــم، ب ب
ــه وإخـــالصـــه لــلــثــورة  ــت ــزاه ن
ــة. وبــفــضــل  ــي ــن ــســطــي الــفــل
اإلعالمي  ــه  أدائ ــوة  وق براعة 
مت  والثقافي،  والسياسي 
العربي  اإلعــالم  للجنة  رئيًسا  (الضمير)  اختيار 

الدائمة املنبثقة عن اجلامعة العربية.
في  مشاركته  خالل  قال  أنه  الراحل،  عن  ويحكى 
عرس  يكون  هكذا  كنفاني:  غسان  القائد  جنازة 
ستقام  كانت  إذا  عما  وتساءل  الشهيد،  الكاتب 
له يوما ما، مثل هذه اجلنازة. وبعد حوالي تسعة 
شهور، كان للشهيد كمال ناصر ما متنى، وأقيمت 
لوصيته مت  وتنفيًذا  بيروت،  في  مهيبة  جنازة  له 
دفنه في مقبرة الشهداء اإلسالمية، بجوار صديقه 

وزميله في النضال والصحافة غسان كنفاني.
شهر  مع  دائــم   موعد  له  كــان  ــراحــل  ال أن  ويبدو 
نيسان، فهو الشهر الذي رأى نور احلياة فيه، وهو 
الشهر الذي طالته فيه يد الغدر، وسقط برصاصات 
أطلقها عليه منفذ العملية في ذلك الوقت إيهود 
باراك، واستشهد عن عمر 39 عاما وهو في قمة 
صدفة  من  لها  ويا  الفلسطينية.   للثورة  عطائه 
قدر، أن يكون تاريخ الرحيل هو نفس تاريخ املولد.  
في  عضوًا  كان  الذي  ناصر،  بطرس  كمال  الراحل 
الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  تنفيذية  جلنة  أول 
والتي تأسست عام 1969، عرفته سياسًيا عنيًدا 
حمل  ــس،  احل مرهف  وشــاعــرا  مببادئه،  متمسكًا 
قضيته في شعره ورؤياه وممارساته، وعرفته إعالمًيا 
حمل عبء القضية الفلسطينية، وحتدث عنها في 
كل نشاطه اإلعالمي على الصعيدين الفلسطيني 

والعربي.
وكان آخر مقال كتبه كمال ناصر ملجلة «فلسطني 
التحرير  ملنظمة  ــة  ــركــزي امل الصحيفة  الـــثـــورة»، 
الفلسطينية، والتي كان يرأس حتريرها، افتتاحية 
بعنوان: (القيادات تتغير واألشخاص يزولون وتبقى 

القضية أكبر من اجلميع).
فينا،  باقيًا  يزال  ال  ناصر،  بطرس  كمال  الراحل   

وسيظل فينا. رحم الله شهداء فلسطني.
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بني وحشني أصّح. قطعان داعش املتوّحشني من ناحية، 
وقذائف نظام األسد الوحشّي من ناحية! أو كما كتب 
الداعشّي  الّتكبير  خــوري:  إلياس  الّشهم  بنانّي  الّل
واملوت  املخّيم،  على  تتساقط  األسد  وبراميل  يعلو، 

في كّل مكان..! 
طبًعا الوحوش من داعش يعملون جاّدين إلقامة الّدولة 
اإلسالمّية في العراق والّشام! بعد ذلك فقط سيأتي 
دور إسرائيل وحترير بيت املقدس. نظام البعث القومّي، 
القومّي  الزّعيم  مبساعدة  مصيرّية،  حرب  في  أيًضا، 
جًدا نصر الله وجنوده، للقضاء على معارضيه. بعد 

ذلك فقط سيأتي دور إسرائيل، وحترير اجلوالن!
ال  أّن  صحيح  هل  الداعشي،  الّسرطانّي  املــرض  هذا 
أحد ميكنه القضاء عليه؟! هل حتتاج أمريكا فعًال إلى 
ميكنها  وال  اجلوّ،  من  بالقذائف  لضربه  ــّي،  دول حتالف 
القضاء عليه وحدها؟ أين القذائف احلكيمة، اّلتي كانوا 
املتوّسط؟  البحر  العراق ذات يوم من  يطلقونها على 
ا وعسكرّيا، عاجزًة  ـً هل تقف أرقى دول العالم، علمّي
فعًال في القضاء على عصابة امللتحني املتخّلفني؟ ومن 
املتطوّرة؟  األسلحة  املتخّلفون على  أين يحصل هؤالء 
ال ينقصهم، هؤالء الوحوش الّضواري، سوى الّطائرات 
ليصيروا دولة عصرّية، سالًحا ومعّدات، رغم تخّلفهم 

خلًقا وفكرًا! 
في  دولة  وأعظم  أرقى  عليهم  أنزلْت  هل  آخر:  سؤال 
كيف  فعًال؟!  اخلطأ  طريق  عن  واملؤن  الّذخائر  عصرنا 
أخطأت أرقى الّدول، علًما وأجهزة، في حتديد املوضع 
األقمار  تستطع  ــم  أل األرض؟  على  يقصدونه  ــذي  اّل
الّصناعّية املبثوثة على عرض الفضاء، في رصد املكان 
املقصود بإنزال املؤن واملعّدات؟ هل ميكن أن تكون غلطة 

فعًال، أم هي غلطة مقصودة، أرادوها وخّططوا لها؟! 
لست من يؤمن بالغيبّيات وتفسيرات املؤامرة في كّل 
العراق  دولة  تضرب  ال  ملاذا  لكن،  حولنا.  يحدث  ما 
وال  سورية،  في  ومتــرح  تسرح  ملــاذا  إسرائيل؟!  والّشام 
الّصهيوني»؟ وهل صحيح  تقترب من حدود «العدّو 
ما ترّدد مؤّخرًا من شائعات تقول إّن جرحى الوحوش 

الداعشّية يعاَجلون في صفد بالّذات؟! 
ملاذا تكذيب هذه الّشائعة فعًال؟ هل هناك من يخدم 
مثل  املّتحدة  ــواليــات  ال ومصالح  إسرائيل،  مصالح 
الّداعشّيني بالذات؟ بّطيخ يكّسر بعضه. وتبقى حدود 

إسرائيل ومصالح أمريكا في سالم وأمان!
حرب،  العراق  وفي  «اإلخـــوة».  بني  حرب  اليمن  في 
وفي سورية حرب، وفي لبنان حرب. حرب ضارية في 
كّل مكان. وأمريكا وإسرائيل تنامان ملء جفونهما. 
كما  ّية،  العرب البالد  على  املــؤامــرة  تكذيب  فلماذا 
إسرائيل  نظر  في  املثالّي  الوضع  هو  هذا  أسلفنا؟ 

وحليفها العّم سام وراء البحار.
في املاضي كّنا نصّنف احلروب والّصراعات السياسّية 

الرجعّية  األنظمة  واألشـــرار-  ــوّار،  ــث ال ــار-  ــي األخ بني 
ومن  نؤّيد  من  اختيار  علينا  سهًال  كــان  احلاكمة. 
قوى  بالّنابل.  احلابل  فاختلط  اليوم  ــا  أّم نعارض. 
لم  األبرياء.  الّناس  من  والّضحايا  متصارعة،  ظالمّية 
أشــرار. احلرب  ثوّار وحّكام  ــام بني  األّي تعد احلرب هذه 
اليوم غدت بني الّشيعة بزعامة إيران، والّسّنة بزعامة 
الّطبع  «بحكم  ألسنا  األخــويــن...  وكال  الّسعودّية. 

منشي إلى الوراء»؟
املشهد قامت.. قامت ومزّفت حّتى. لكن عّلمنا السلف 
هي في العادة أشّد إظالًما  الليل“  أّن ساعات ”آخر 

أيًضا!
t¹uMðË „«—b²Ý«

أمسّية  حضرت   ،15/  4/  2 اخلميس،  ــوم  ي فــي 
حيفا.  في  األرثوذكسّي  الّنادي  في  فكرّية  ثقافّية 
حمزة:  حسني  الدكتور  مؤلَّف  كان  األمسّية  موضوع 
”معجم املوتيفات املركزّية في شعر محمود درويش“. 
لم أرغب يومها في قول كلمة. ما سمعناه، عن درويش 
واملؤلَّف الّضخم الهاّم، كفى ووفى. لكّن إصرار اإلخوة 
اضطرّني إلى إلقاء كلمة قصيرة، اقتصرت فيها على 

تبيان مكانة درويش في شعرنا املعاصر. 
وألّن الكلمة كانت مرجتلة؛ لم أكتب حتى عناصرها، 
ــرى  ــاع احلــاضــريــن محاضرة أخ ــي إســم ــم أرغـــب ف ول
”ثقيلة“ في ختام األمسّية،  فقد انشغلت بدرويش، 
بعمل  التنويه  ونسيت  انشغال،  كّل  يستحّق  وهو 
القائمني على األمسية، ومبؤّلف الدكتور حمزة اجلليل.

ال بّد أوًّال، في استدراكنا هذا، من شكر القائمني على 
الرّاقية. ليس هذا األمر  ّية  تنظيم هذه األماسي األدب
ا على الّنادي األرثوذكسّي في حيفا، وعائلة نّقارة  غريًب
بالّذات. الّتنويه واجب، في هذا املقام، بجهود الطّيب 
الذكر، احملامي حنا نقارة، في الّنادي األرثوذكسّي في 
املعروف  الّشاعر  وتأّلق  االنتداب،  عهد  أواخر  حيفا، 
عبد الكرمي الكرمي، ”أبو سلمى“، في ذلك الّنادي.

مؤلَّف الدكتور حمزة أيًضا يستحّق الّتنويه واإلكبار. 
هو كتاب ضخم في 637 صفحة، من إصدار مجمع 
شاملة  ُمفْهرَسة  املؤّلف  هــذا  ليس  ّية.  العرب الّلغة 
”املعجم  ترجمتها  أحــّب  وال  يعني،  (كونكوردانس 
باملعنى  درويش  لشعر  كلمتني)  من  ألّنها  املفهرس“ 
كّل كلمة وردت في  أن يضّم مواضع  املألوف: مبعنى 
شعر درويش. كما هو احلال في مفهرسة القرآن الكرمي، 
ذلك  مع  الباقي.  عبد  فــؤاد  محّمد  لألستاذ  مثًال، 
شعر  في  مركزّيا  موتيًفا  الكتاب خمسني  هذا  يضّم 
الفراشة،  البرتقال،  األندلس،  األب،  مثل:  الدرويش، 
بيروت، القدس، يافا... ، باإلضافة إلى توطئة ضافية 
ومالحق هاّمة. باختصار: مؤّلف ضخم هو عون لكّل 
من يتناول شعر درويش بالدراسة، وهو أخيرًا مؤّلف من 
ّية، تعّلمناه من الغرب  نوع فريد أيًضا في لغتنا العرب

طبًعا. أال هل بّلغت؟ أّللهمّ فاشهد! 
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جتمع  اّلتي  ّية  اإلنسان ة  األخــوّ بأّن  إمياننا  من  إنطالًقا 
إنتماءاتهم تفرض على اإلنسان  الّناس على مختلف 
مّنا أن يتعامل مع اجلميع بأخالق حميدة طّيبة، إجالًال 
لهذا اإلنسان اّلذي خلقه الله وكرّمه. لقوله تعالى ]ولقد 
كرّمنا بني آدم وحلناهم في البّر والبحر ورزقناهم من 
تفضيًال[.  خلقنا  ّممن  كثير  وفّضلناهم على  الّطيبات 
ويليق  خالقهم  يرضي  مبا  الــّنــاس  يعامل  أن  فعليه 
صدقًة  غيره  مع  اإلنسان  معاملة  لتكون  بإنسانّيتهم 
ال  يوم  القيامة،  يوم  تنفعه  نفسه،  على  بها  يتصّدق 
ينفع مال وال بنون إّال من أتى الله بقلب سليم. وهذا 

التوّجه ينبغي احلّث عليه، كما قال ابن عساكر: 
بادر إلى اخلير يا ذا الّلب مغتنًما/وال تكن من قليل 

اخلير محتسًما 
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وحّتى نستحّق رحمة الله، علينا ترك األخالق الّذميمة 
هذه  ومــن  بضّدها؛  والعمل  الّشرع  منها  ــّذر  ح اّلتي 
وهذا  باحلقوق،  الوفاء  وعدم  (الّظلم)  الّذميمة  األخالق 
حيث  احلكماء  عند  إّال  املــوقــف،  سّيد  أصبح  اخللق 
في  التوّجه  وهذا  مكان.  كّل  في  الّظلم  نرى  أصبحنا 
الّطبراني،  روى  كما  الرّسول  منه  حــّذر  الّناس  سلوك 
قال: قال رسول الله (ص): إّن الله قد أعطى كّل ذي 
حق حّقه، إّال أّن الله قد فرض فرائض وسّن سنن، وحّد 
فجعله  الّدين  وشرّع  حراًما،  وحرّم  حالًال،  وأحّل  حدوًدا، 
سمًحا واسًعا. ولم يجعله ضيًقا، إّال أّنه ال إميان ملن ال 
أمانة له، وال دين ملن ال عهد له، ومن نكث ذّمة الله 
طلبه، ومن نكث ذّمتي خاصمته، وَمن خاصمته فلجت 
عليه ]ظهرت عليه باحلّجة[. ومن نكث ذّمتي لم ينل 
شفاعتي ولم يرد على احلوض. والعمل مبثل هذا اخللق  
]إّن  القائل  الله  مراد  يخالف  الّذميمة  األخالق  وسائر 
وينهى  القربى  وإيتاء ذي  بالعدل واإلحسان،  يأمر  الله 
عن الفحشاء واملُنكر والُبغي يعظكم لعلكم تذكرون[، 
واّلذي بّني أّن الّظلم عاقبته الّندم واحلسرة في الّدارين.

]إّنا  وبني  الّظاملني[  على  الله  لعنة  ]أال  تعالى  قال 
اعتدنا للّظاملني نارًا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا 
ُيغاثوا مباء كاملهل يشوي الوجوه بئس الّشراب وساَءت 
مرتفًقا[. وفي احلديث القدسي [يا عبادي إّني حرمت 
الّظلم على نفسي وجعلته بينكم محرًما فال تظاملوا[. 
ويجب اإلدراك أّن الّظلم كّله محرّم كبيرة وصغيرة. قال 
رسول الله: ”وَمن ظلم قيد شبر من األرض طوّقه من 
سبع أرضني“. ويجب أن يعلم الّظالم أّنه لن يفلت من 
قبضة الله فإن جنا من عقابه في الّدنيا لن ينجو يوم 

احلساب. 
الله ليملي للّظالم فإذا أخذه  الله ”إّن  قال الله رسول 

لم يفلته ثّم قرأ (وكذلك أخذ رّبك إذا أخذ القرى وهي 
ظاملة إّن أخذه أليم شديد) ويكفي أّن دعوة املظلوم لن 
فإّنه  املظلوم،  دعوة  ”واّتق  (ص):  الرّسول  قال  ترد“. 

ليس بينها وبني الله حجاب“:
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وقد قّسم العلماء الّظلم إلى ثالثة أقسام:

(1) ظلم العبد لرّبه. (2) ظلم العبد لغيره. (3) ظلم 
العبد لنفسه.

وفي  الّشرك،  أو  بالكفر  فيكون  لرّبه  العبد  ظلم  أّما 
ويعبد  يخلق  تعالى.  الله  جالل  على  تعدٍّ  كليهما 
غيره، يرزق ويشكر غيره، خيره إلى العباد نازل وشرّهم 
إليه صاعد وهؤالء توّعدهم الله؛ بقوله ]إّنه من يشرك 
بالله فقد حرّم الله عليه اجلّنة ومأواه الّنار وما للّظاملني 
لظلم كبير ] . وقال:  الّشرك  أنصار[. وقال: [إّن  من 

[والكافرون هم الّظاملون]. 
أّما ظلم اإلنسان لغيره فيكون بالتعّدي على دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم، وهذا الّنوع ال يغفر إّال برد املظالم 
إلى أهلها. وفي ذلك قال رسول الله (ص): ”من كانت 
عنده مظلمة ألخيه من عرضه أو من شيء فليتحّلله 
كان  إن  ــم؛  دره وال  دينار  يكون  ال  أن  قبل  اليوم  منه 
يكن  لم  وإن  مظلمته،  بقدر  منه  أخذ  عمل صالح  له 
عليه“.  فحمل  صاحبه  سّيئات  من  أخذ  حسنات  له 
ولو كان شيء يسير قال رسول الله (ص): ”من اقتّص 
حّق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له الّنار وحرم 
عليه اجلّنة“. فقال رجل: وإن كان يسيرًا يا رسول الله؟ 
كان  إذا  وخاّصة  (ســواك)  أراك  من  قضيبا  وإن  فقال: 
(ص):  الرّسول  قال  األرواح.  على  بالتعّدي  الّظلم  هذا 
”ال يزال املؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دًما 
حراًما“. ومن أجل ذلك جعل الّشرع أحد شروط الّتوبة 
النصوح التحرّر من املظالم ورّدها إلى أصحابها، لقول 
القيامة  يوم  أهلها  إلى  ”لتؤدن احلقوق  الرّسول (ص): 

حّتى ُيقاد للّشاة اجللحاء من الّشاة القرناء“. 
باملعاصي  بتدنيسها  فيكون  لنفسه  العبد  ظلم  أّما 
وما  ]ونفس  تعالى  قال  اخليار.  وبيده  أنواعها  على 
سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها[. وقال 
في احلديث القدسي (إّمنا هي أعمالكم أحصيها لكم 
فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فال 
يلومن إّال نفسه). ففي املعاصي ظلم من العبد لنفسه، 
قال تعالى ]وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون[. 
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والرّجاء،  بالغار  املّتشحِة  الكنيسِة  في  ــواُب  األب أُغلقِت 
كما  هنا،  عتمٌة  وقناديلها، وصارت  أنوارها  كلُّ  وأُطفئت 
املخّلِص خلف صخرة  ملّا حضَن جسَد  تعّتم  القبُر اجلديُد 
الهيكِل  داخَل  صاَر  املقّدِس  القبِر  نوُر  وها  هناك.  املوت 
ِس بعَد مشواٍر وسفٍر طويل. وجموٌع تنتظُر أن ُتفتح  املقدَّ
عظيم،  حقٌّ  نوٌر  يحمَل  من  لَيخرَج  الهيكِل  باِب  ستارُة 
األعياِد  وعيَد  اإلنشاِد  ونشيَد  األحلــاِن  حلَن  األُب  فُيعلَن 
وا ُخُذوا ُنورًا ِمَن  وموسَم املواسِم وهتاَف الّنصِر الكبير: َهلمُّ

ور الذي ال َيغرُب. النُّ
قبل وقٍت ليس بطويل، سمعنا كالًما ودعوًة كبيرة تقول: 
ا إلى اآلالم الطوعّية... فهلّموا إًذا  «إّن الرّب ملّا كان آتًي
معنا يا أخوة لنصحبه بضمائَر نقّية وُنصلب معه ومنْت 
ههنا  ليَس  أْن  وقتها  ...»وقالوا  العمر  بلّذات  أجله  من 
ة اجللجثة، فلتوِّها، احلكايُة  ينتهي املشواُر صعودًا إلى قمَّ
ُهــزًءا وِبصاق، جلًدا مع لطمات،  بــدأْت: آالمًا ودًمــا،  قد 
فالبارحَة  البداية!!!  كاَن  ذلَك  وكلُّ  وإهــانــات...  صياًحا 
أُعلنِت الوشاياُت الكاذبة، صلٌب وخشبة، مساميٌر وحربة، 
جنٌد وأثمة... وليَس من املصلوِب أّنٌة أو في فمه كانْت 
كلمُة سوء.. إنَّه املخلِّص: «اغفر لهم يا أبتاه»، فما ذلك؟  
أتلَك النهايُة واخلامتة؟! ليَس بعُد.. فلنصبْر قليًال للوعِد 
األخيرة،  كلمتُه  قاَل  ملّا  َد  السيِّ فإنَّ  هور!!  الدُّ قبَل  املعَلِن 
َم  وبعدما وعَد اللِّص بالفردوس... «قْد متّْ» قال هذا وَأْسَل
ُم له كواكُب املسكونِة نَفَسها، أسلَم  الرُّوح! ذاَك من ُتسِل
ُتبارُِك  الذي  ذاَك  ــرُّوح!!  ال أسلَم  يهُبها،  الذي  ذاَك  ــرُّوح!  ال
رتِّل له املسكونُة كلَّ حني؟ فماذا  اسمه قوّاُت املالئكِة وتُّ

بعد؟... هل انتهى كّل شيء؟
بعد  اخلشبِة  عن  إنزاٌل  واهتياج؟  زلزلٌة  وبرْق؟  ومطُر  رعٌد 
العنيْد...  اجلائِر  احلاكِم  ــاَم  أم يوسُف  قضاها  ساعاٍت 
باجلروِح  املدّمى  للجسِد  كفًنا  البشيراُت  الّنسوُة  اشترِت 
احلجُر  وُدحرَج  جديد  قبٍر  في  احلبيِب  َجسُد  وُِضَع  واآلالم، 
فاملسكونُة  عظيم؟  ــارٍك  ــب م ــٍت  ســْب فــي  ُد  السّي وغـــاَب 
رّتلْت للمخّلِص بصوٍت بهيَّ احلزِن دافَئ الرُّوِح اليفتْر وال 
يلْني: يا يسوُع احلياِة في قبٍر وُضعت فاجلنوُد السماوّيُة 
سيّدي؟  يا  بعُد  وماذا  تنازلْك...  ومّجدت  انذهلْت كّلها 
اّلذي ال  النوُر  أيَن  أّياٍم تقوم؟  الوعُد أّنك بعد ثالثة  أيَن 
يعروُه الّظالُم والظّالم؟ ماذا بعُد يا سّيدي؟ أيبقى جسدَك 
وَق إلى وجهَك مخّلصي ال  حبيَس القبر؟ حاشى! لكنَّ الشَّ
حدوَد له وال احتمال، أوّاُه ما أصعَب اإلنتظار، وما أمرَّه؟ 
واء. في غربٍة نحُن، والعودُة للوطن  رّمبا الرَّجاء هو ذلَك الدَّ

تستوجُب قيامة. فماذا بعدُ؟
وألٌم،  أشرٌ،  مخيف؟  سفليٌّ  أجحيٌم  تهيم؟  أبدّية  أظلمٌة 
نداء جديٌد ما  وحزٌن وأنني؟ بل حياٌة جديدة تظهر ههنا، 
لم  صوٌت  حجرْ.  ودحرجُة  مالٍك،  ههناك..همهمُة  ُيسمع 
وال  وح  ــرُّ ال تألْفه  ولم  األمم؟  تسمعُه  ولْم  العصور،  تعرْفُه 
أذُن ابن آدم البشرّية؟ نداُء الرّوح ملن فيه نعمًة أن يؤمَن 
مبا يسمُع وما يرى و»طوبى ملن آمن ولم يرَ»: «إنَّ الّشعَب 

انفجاِر  نورًا عظيم»، من  أبصَر  قد  الّظلمِة  في  الّسالَك 
ا: الّصبِح من ملِك الّصباح هّي

ور اّلذي ال َيغرُب وا ُخُذوا نورًا ِمَن النُّ َهلمُّ
واخلــالص،  البشائِر  بدموِع  متهّلًال  الّشيُخ  األُب  قالها 
للمؤمنني: ــح  ــســي امل ـــور  ن مــن  املــآلنــة  شــمــعــتــُه  ومــــّد 

قاَم املسيح،  خليقُة: قد  يا  لي  وهلِّ أُمم  يا  ــادري  وب ا  هيَّ
ا  هيَّ ونسجْد.  ومنّجُد  نسّبُح  نحُن  إلهنا  يا  لقيامتك 
واهتفي يا نفُس نشيَد الّظفِر العظيم «اليوَم يوُم قيامٍة، 
وأيَن  جحيُم  يا  غلبتِك  فأيَن  بعضاً».  بعضنا  لنصافح 
من  فال  ُقهرْت،  وأنَت  املسيُح  قاَم  قد  موتْ؟  يا  شوكتَك 
الّشياطني  طويل  بسبٍت  نائْم  بل  القبوِر  في  بعُد  مّيٍت 
تتمرْمُر واجلحيُم تتناوُب، أتسمعَني صرخاتها تقول: «قد 
ا فبادروا إلى  ُد ناهًضا غالًب انتهى كلُّ شيء». هوذا السّي
املائدِة يا أخوُة املآلنِة بالّدسْم «ال يخرجنَّ أحٌد جائعاً» فإنَّ 
وشهّي..  أعّده  ما  لذيٌذ  بنفسه  شيٍء  كلَّ  أعدَّ  قد  احلمَل 
نكهُة القيامِة فيه! «سّبحوُه على مقدرته، سّبحوُه نظيَر 
كثرِة عظمته» بَك يليُق الّتسبيُح يا الله: «أيُّ إلٍه مثل 

إلهنا عظيم»؟
الّنور.  أبناء  وكونوا  بالّنور  وتسربلوا  ــورًا  ن خــذوا  وا  هلمُّ
ولننشْد جميًعا مع فَم الذهِب احلبيب ما قاله من مئاِت 
قاَم  كبوتنا.  من  فلننهْض معُه  املسيح،  «قــاَم  الّسنني: 
بأثواِب  ْد  فلنعّي املسيُح  قــاَم  اخلطيئة.  فلَنُدِس  املسيُح 
باحلريِر  ال  القيامة،  وأناشيَد  اإلحسان  وموائِد  الفضائل، 
البذيئة.  واألغاني  الطعام  وأطايب  واخلمِر  والطيلسان 
العيُد عيَد الرُّوِح ال عيَد اجلسد، عيُد الهرِب من اجلحيِم 
ًا  إلى الفردوس ال عيَد الّنزوِل إليها. فلنطرْب طربًا إلهّي
مميتَني بالرُّوِح القدِس شهواِت اجلسد. ولنهتْف من األعماِق 

هتاَف الّنصر: « املسيح قام».
شيء  فال  القيامة.  ــوُم  ي اليوَم  وعــزّة:  فخٍر  وبكلِّ  أجــل 
األعياِد  «عيُد  بهائه:  ــي  وف جالله  في  اليوَم  يضاهي 

وموسُم املواسم».
إَنّ حكمَة الله قد غلبِت العالم. وخالصه أُعلن للجميع 
ليس من فكٍر بعُد فيما بيننا غيَر فكِر القيامة، وليَس 
من رجاٍء غيرها لألب. قد أُعلَن للبشِر عهٌد جديد: «قْم 
يا الله واحكْم في األرض»، «عدلُك رحمٌة لّلذين يّتقونك»، 
ا قاَم الربُّ وصاَر كلَّ  ـً هذا املجُد يكوُن جلميِع أبراره. حّق
ما في حياِتنا مصبوًغا بألواِن القيامة نحُن من كنيسٍة 
إّنا شعٌب قيامّي، ولنا في فكرنا قيامٌة  الرُّوح.  ِة  قيامّي
ورجاء.  ومنذ ذلك اليوم صاَر وطننا ليس ههنا. صاَر لنا 
على  هواها  ُم  وُينسِّ القيامُة  ُتشرُق  حيثما  جديد،  وطٌن 
رجائنا  في  قيامٌة  سقْطنا،  مهما  حياتنا  قيامٌة  الكّل. 
بعَد موِتنا، فليَس من شيٍء ُيغلُق باَب خدٍر لألبد، فالرّوُح 
بحّق  القيامة  موسَم  لنعْش  ا  ـً سوّي ا  هيَّ تنتظر،  للقيامة 
فإّنها  باحلّق،  املسيُح  قاَم  كما  حّقًا   قيامٍة  أبناَء  لنكوَن 

ُتعَلُن اليوَم احلقيقُة الكاملُة ال نقَص فيها وال سرّ: 
ا قام ـً املسيح قام.. حّق
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هرّج..
القوم؟!

لغط غريب.
بائدة. في ظالم الّلغات ال

ير غّردت.. عبر األث
على صمت العقول

بصائر. وعمى ال
لعلع صوت عجيب

يدعو للواحد
بنطع وَحزّ.. وبارود.

*****
لعلع.. صوت عجيب

يزِوّر الّتاريخ.. 
به من جديد. ويكت

*****
لؤم يسود

د املسيرة على سّي

يجهش بالعهر.. 
ر على نورها ّي ويِغ

م ظالم...  يخّي
بؤساء ملّوث بحشرجة ال

على أحالم الّضعفاء.
*****

هناك
ُجّل ما ابتكره العلماء..

أجهزة للّطَرش..
وسفك الّدماء.

على هدى أقمار
مزروعة في الفضاء.

يها.. أقمار ال ضمير ف
وال حياء.

*****
ها هنا.. كّل شيء..

يذوي في العيون

ّي... ال ابن عرب
يستاء وال يحلم..

ابن خلدون.
اء ب ّساعة واألن ار ال أخب

بنزين عن الّنفط وال
بّخر احلّب واملاء ت

في أحالم العاشقني.
*****

ي الّطابور.. عرب ف
عرب في املضافة

ّريادة نحلم بال
على منت طائرة..

ُتفَتح أبوابها.. مبائدة..
بكاء عليها. يسيل ال

( حيفا/طمرة)  

شبكة  ــي  ف ــد  جــدي
ــرمــل  ـــادات «ك ـــي ع
إجراء  استيتكس» 
جتميلية  عالجات 
مــــن خـــــالل حــقــن 
ــــواد الــهــالمــيــة،  امل
هذه املادة عبارة عن 
اجلل املعقم من نوع 
هيالورونيك  أسيد 
بشكل  ــــود  ــــوج امل
جلد  ــي  ف طبيعي 
األسيد  اإلنــســان، 
ــيــك هو  ــورون ــال ــي ه
ــي  ــع ــي ــب ـــر ط ـــك س
جميع  في  متواجد 
اخلاليا احلية والذي 
أي  يخلف  وال  ــي  ذات بشكل  اجلسم  ميتصه 
آثار جانبية، مباشرة بعد احلقن يظهر الفرق 
واضحا، بحيث تنتج الرطوبة الداخلية للجلد 

ويظهر النفخ أو احلشو.
كيفية عمل املادة الهالمية 

مادة احلشو الهالمية تعمل متاما مثل الوسادة 
مبنى  تدعم  أن  شأنها  من  وهــي  املنتفخة، 
الوجه واخلاليا التي فقدت الشكل واالنتفاخ، 

مسار  بسبب  اجللد،  مرونة  أو  ترهل  نتيجة 
الشيخوخة الطبيعي. احلشوة الهالمية توفر 
جلدك  فيبقى  والرطوبة  اجللد  لسطح  املياه 

ذات نضارة ومرونة ويدوم ملدة طويلة. 
اآلمنة  الوحيدة  الطريقة  هي  الهالمية  احلقن 

والطبيعية لتحسني املظهر.
بالفعل احلقن الهالمية هي الطريقة الوحيدة 
وهي  املظهر،  لتحسني  والطبيعية  اآلمــنــة 
معدة السترجاع الرطوبة للوجه وإعادة إحيائه 
ولتطريها،  جتاعيده  من  للتقليل  وجتــدده، 
رطوبة  على  واحلفاظ  اجللد  مرونة  ولتحسني 
الوجه والنظارة.                                                                 
عمليات،  ودون  سهل  الهالمي  العالج  إن 
الطبيعية  حياتك  إلى  العودة  لك  ويضمن 
ــن خـــالل 3  ــالج يــتــم فــقــط م ــع ــرة، ال ــاش ــب م
جلسات، كل أسبوعني جلسة واحدة لتنطلقي 
نحو مظهر جذاب ومفعم بالنضارة واحليوية 

الطبيعية.

التزام   ودون  مجاني  استشارة  موعد  لتعيني 
0775-10-20-30

التجميل،  عمليات  مجال  في  ية  (أخصائ
بفروعها:  استيتكس»  «كرمل  عيادات  مديرة 

حيفا، كريات آتا، العفولة، ومودعني)
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يقول  بوشكني  الّشاعر  جعلت  اّلتي  امللحمة  هي 
بأسى، بعد أن أمتَّ قراَءتها: «إلهي كم هي روسيا 
حزينة»؟ أّما صاحبها فهو األديب العمالق اّلذي 
نيكوال  األّول،  روسيا  أديب  بأنَّه  البعض  يعتبره 
املعروف  كاتبنا  ذلك  غوغل. وأصدق شاهد على 
وابن روسيا أيًضا دستويفسكي اّلذي قال مأثورة: 
«كّلنا خرجنا من معطف غوغل». لذلك في األّول 
من أبريل كلَّ عام ُيحتفل بذكرى ميالد غوغل، 
خرية، واألب  كاتب روسيا الفّذ وكبير موتيف السُّ

الرّوحي للقّصة القصيرة بلده.
هذا، وكانت اليونسكو قد خّصصت العام 2009 
على أنَُّه عام غوغل. وبهذه املناسبة تتوالى في 

ّية والعروض املسرحّية. روسيا الّنشاطات األدب
وُلد ُمبدعنا في قضاء ميرغوردسكي من مقاطعة 
بولتافا في العام 1809 وهو القضاء اّلذي أصبح 
الكاتب.  بعد عنواًنا لسلسلة من قصص  فيما 
عموًما  بــاألدب  مولًعا  كان  بأنَُّه  والــده  عن  عرف 
وباملسرح بوجٍه خاّص، وهذا ما أتاح ألديبنا ومؤّلف 
رواية «املفّتش» أن ينّمي في نفسه مشاعر اجلمال 
والّذوق الرّفيع، وهو يراقب املسرحّيات التي كانت 
ُتعرض في دارة أحد أنسباء آل غوغل، واّلذي كان 
وفاخرة.  ضخمة  مكتبة  ذلك  جانب  إلى  ميتلك 
شعرّية  رواية  أّول  غوغل  كتب   1827 عام  وفي 
له: «هانس كيوهيل هارتن»، ومتّت طباعتها عام 
1829، لكّنها لم تلَق استحساًنا عند اجلمهور، 
خرية، ّمما  بل على العكس أثارت موجة من السُّ
دفع غوغل املُْمتلئ بعزّة النَّفس ألن يشتري ويتلف 

سخ. جميع النُّ
من  اثنني  إلى  أديبنا  تعرّف   1830 العام  وفي 
وبوشكني.  جوكوفسكي  ــروســي:  ال األدب  كبار 
«أمسيات»  قصصه  مجموعة  بنشر  قام  والحقًا 
اّلتي شّكلت فيما بعد املجّلد األول والّثاني من 

اّطلع  فقد  الّثالث  املجّلد  أّما  الكاملة.  أعماله 
عليه جمهور بطرسبورغ حيث كان يضّم سلسلة: 

«قصص من بطرسبورغ»  في العام 1812.
َمتَّ   اّلذي  وكان 19 نيسان عام 1836 هو اليوم 
فيه العرض األّول ملسرحّية «املفتش» الكوميدية، 
القيصر  وبحضور  امللكي،  املسرح  خشبة  على 
قائًال:  املسرحّية  امــتــدح  ــذي  ال األول  نيكوالي 
البعض  ويذهب  أوّلهم».  وأنا  ملومون  «اجلميع 
إلى االعتقاد بأن بوشكني هو اّلذي أوحى لغوغل 

بفكرة هذه املسرحّية.
إقامته  خالل  أّنه  غوغل  سيرة  لباحثي  واملعروف 
املّيتة»  «الّنفوس  املمّيزة  روايته  أجنز  اخلارج  في 
اّلتي اعتبرها الّناقد الروسي الّشهير بيلينسكي 

من أعظم ما كتب غوغل.
من  الثاني  املجّلد  كتابة  بدأ   1842 عام  وفي 
«امللحمة» لكّنه أحرق املخطوط بعد ثالث سنوات 
أخرى ليبدأ ثانيًة «امللحمة» من جديد. لكّنه عاد 
وأحرقها أيًضا وذلك قبل أّيام من وفاته، وبعد أن 

أصبحت عمًال منجزًا وكامًال متاًما.
وفي الرّابع من آذار عام 1852 فارق غوغل احلياة 
وهو في فقر ُمدقع، وبعد معاناة طويلة مع املرض.

األب  فعًال  هو  غوغل  أّن  وبحّق،  النُّقاد،  يعتبر 
الرّوحي للقّصة الرّوسّية، إذ من «معطفه» خرجت 

إلى الّنور القّصة القصيرة في روسيا.
أّما ما لم يتناوله بتوّسع الّدارسون إلبداع غوغل 
هو خلفّيته الّدينّية، ونحن نعرف مؤلَّفُه «تأّمالت 
بإيجاز  أشاروا  لذلك  اإللهي».  القّداس  بخصوص 
للّسيد  أديبنا  مناجاة  ــى  إل ــارزيــن  ب واقتضاب 
ما  وهذا  حياته.  من  األخيرة  األعوام  في  املسيح 
املقّدسة،  الّديار  إلى  الحق  وقت  في  رحلته  جعل 
من  للكلمة  ما  بكّل  حقيقّية  حّج  رحلة  مبثابة 
والّتطهر  النُّضج  ذروة  هو  اعتبرها  حيث  معنى. 
الروحي لديه. إذ أّن الرّغبة بزيارة األراضي املقّدسة 
الّديني  توّجهه  مع  غوغل  عند  مّتصلة  كانت 
واألخالقي بشكل وثيق. وعليه فليس غريبًا أن 
«احلدث  أّنها:  على  فلسطني  إلى  رحلته  تعتبر 

األهّم في حياته».
ا برسائله اّلتي كان يبعث  ـً ّي ويبرز ذلك واضًحا جل
بها إلى أصدقائه، أّن رحلة احلّج هذه كانت ضرورّية 
بالّنسبة له من الّناحية اإلبداعّية والروحّية. وكانت 
سنة 1848 هي اّلتي متّت فيها رحلة كاتبنا إلى 
األرض املقّدسة، بسبب االزدياد الواضح في عدد 

احلّجاج الرّوس.
إلى  وصوله  عند  ــه  أّن دد  الصَّ هــذا  في  ونضيف 
القدس منتصف شباط عام 1848، كتب غوغل 
«نيكوالي  الّتالية:  املالحظة  اته  يومّي دفتر  في 
غوغل في املدينة املقّدسة». ثم: «أقيمت الّصالة 
مبناسبة وصولنا بخير، يجب أن أعيد تذّكر كّل 

ما أردت أن أستفسر عنه». 
ونختتم، ونحن نعيش أجواء عيد الفصح املجيد 
لدى جميع الّطوائف املسيحّية مبا سّجله غوغل 
جوكوفسكي  الرّوسي  الكاتب  إلى  رسالته  في 
نهاية عام 1850: «... يا صديقي! لقد كان لي 
 – املخّلص  قبر  قرب  ليلة  أمضيت  بأن  رف  الشَّ
األسرار  تلك  إلى  انضممت  بأن  الّشرف  لي  كان 
فمن  الّضريح.  فوق  القائمة  املقّدسة  العظيمة 
الّضروري أن يحترق كّل ما هو أرضي عندي فال 

يبقى سوى ما هو سماوّي»..
حفنة قطرات طاهرة من منديل

فيرونيكا
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أجمل شعور ممكن أن تشعر به، بأّن الكلمات التي 
على  قادر  بأّنك  تشعر  أن  ثمارها.  تؤتي  تكتبها 
ال  تكتبها  اّلتي  الكلمات  أّن  والّتغيير،  الّتأثير 
به  الريح. هذا ما شعرت  أو في مهّب  تذهب سدًا 
عندما تسرّب لي خبر فصل أو استقالة، أو إرغامه 
من  باالستقالة  عليه  االقتراح  أو  االستقاله،  على 
تهّمني  ال  «الكرمة»..  ملسرح  فني  كمدير  منصبه 
الصيغة أو السبب، املهم لدّي هو النتيجة.. املدير 

الفّني ملسرح «الكرمة»، إيلي ممان، أنهى عمله. 
وال  األعناق  فقطع  إنسان،  ألّي  الّضرر  أمتّنى  ال  أنا 
قطع األرزاق. وأمتّنى لألخ الفّنان إيلي ممان الّنجاح في 
أّي عمل آخر وفي موقع آخر. أّما بالّنسبة لقضّية 
واضح  موقف  ــدّي  ل «الكرمة»،  مسرح  في  عمله 
بالّشخص  له  عالقة  ال  مبدئّي،  موقف  ومــحــّدد، 
يا قلم»  ذاته.. وهذا ما نشرته في زاويتي «سّطر 
بتاريخ  الّصادر  العدد  في  «حيفا»،  صحيفة  في 
حينه بخصوص  في  كتبُت  فقد    ،2012 4 أّيار 

تعيني مدير فّني ملسرح  «الكرمة» ما يلي:
«بيت  إدارة  ألّن  يفاجئني  ولم  يدهشني  لم  «األمر 
وال  مغاير،  بشكل  تفّكر  أن  ميكنها  ال  الكرمة» 
إبداعّية ومبادرات جديدة،  ميكنها أن تأتي بأفكار 
ألّنها بعيدة كّل البعد عن واقعنا الّثقافّي واألدبّي، 
خالل  من  الوصاية  لعهد  بإعادتنا  تفّكر  وألّنها 
من  الّصمت  سبب  أفهم  وال  أفهمها،  ال  خطوات 
يجري  ما  إزاء  البلدّية  في  وممّثلينا  قادتنا  قبل 
أعضاء  صمت  سبب  أفهم  وال  املؤّسسة،  هذه  في 
إدارة ومجلس «بيت الكرمة» العرب حول ما جرى، 
فمدير  الكرمة».  «بيت  في  تعيينات  من  مؤّخرًا، 
يكون  أن  ميكن  ال  األزل  منذ  الكرمة»  «بيت  عام 
من  الكرمة»  «بيت  مؤّسسة  أّن  علًما  يهودًيا،  إّال 
ّية - يهودّية، أو على األقل  املفروض أن تكون عرب
أّن  أم  «الّتعايش»،  ترفعه  ــذي  اّل الّشعار  هو  هذا 
عن  يختلف  الكرمة»  «بيت  في  الّتعايش  مفهوم 
مفهومنا نحن؟! كما ّمت، مؤًخرًا، تعيني مدير فّني 
ليس من املجتمع العربّي  ملسرح «الكرمة» العربّي، 
وليكن واضًحا للجميع أّن مشاركة فّنانني يهود في 
مسرح عربّي، من مخرجني وممّثلني وكّتاب، بالّنسبة 
مساهمة  أقّدر  كما  وأجّله،  وأقّدره  حتمّي  أمر  لي 
الفّني  املدير  لكن  العبرّي.  املسرح  ممّثلني عرب في 
الفنّية  الهوّية  املوّجه والقائد والرّؤية، هو مبثابة  هو 
واملرجعّية الّثقافّية للمسرح، لهذا يجب أن يحمل 
في طّياته معاني احلضارة واألصالة والّتاريخ. بعد 
كّل هذا أعتقد أّنه من غير الّالئق تعيني مدير غير 
عربّي ملسرح عربّي، الّلهم إّال إذا لم جند أّي شخص 
حضارة،  قضّية  القضّية  إًذا  الــعــرب!!  من  مالئم 
ًيا  عرب فنًيا  مديرًا  نعّني  أن  مثًال  فتخّيلوا  ثقافة، 

ملسرح أثيوبّي أو إيديش!!».
عندما نشرت هذا املقال في حينه القيت الّترحيب 
املسرحّيني  مــن  كبير  ــدد  ع قبل  مــن  ــد  ــي ــّتــأي وال
في  املسرحّي  بالّنشاط  املهتّمني  قبل  ومن  العرب، 
مسرح  في  العاملني  بعض  قبل  من  وحّتى  البالد، 
في  الّصمت  التزام  فّضلوا  أّنهم  إّال  «الكرمة»، 
وللمحافظة  «أسيادهم»  يغضبوا  ال  كي  حينه، 
على لقمة عيشهم. وباملقابل إدارة «بيت الكرمة» 
تعاملت مع املوضوع بعنجهّية وجتاهل لكّل ما ُيقال 
استخدموا  إذا  أّنهم  معتقدين  املوضوع،  هذا  حول 
أسلوب الّنعامة في طمر رؤوسهم في الرّمال، فلن 
عدم  أّن  بذلك  معتقدين  املؤملة،  احلقيقة  يشاهدوا 
مشاهدة احلقيقة يؤّدي بالّتالي إلى إلغاء وجودها. 

إدارة «بيت  لها  لم جتِر كما خّططت  األمور  ولكن 

الكرمة» كان في عملّية  الكرمة»، فمسرح «بيت 
تراجع مستمّر منذ توّلي ممان اإلدارة الفنّية للمسرح، 
ليتابع هدم اإلجنازات اّلتي حّققها املسرح في فترة 
املسرح. فكان هنالك  إدارة  الفّنان سليم ضو  توّلي 
تراجع تلَو آخر، وإدارة «بيت الكرمة» مستمرّة في 
محاولًة  الرّأي،  يخالفها  َمن  كّل  متحّدية  عنادها، 
إعادة املجتمع العربّي إلى عهد الوصاية. هذا األمر 
اّلذي أصبح اليوم مستحيًال وال يليق بنا وال يليق 
في  القرار  أصحاب  املسؤولني،  باألشخاص  حّتى 
الّدوائر الرّسمّية، وبالّذات في املجال الّثقافّي.      

منذ 4 أّيار 2012، كالمي هو هو، لم يتغّير ولم 
يتبّدل.. أّما موقف إدارة «بيت الكرمة» فهو اّلذي 
متأخرة،  أتت  وإن  تلك  خطوتها  أبــارك  وأنا  تغّير، 
بكثير  أفضل  متأّخرًا -  ولو   - باخلطأ  فاالعتراف 
من عدم االعتراف به. وهنا أدعو القّيمني على هذا 
املسرح، وعلى هذه املؤّسسة الّثقافّية، أن تعيد الّنظر 
القانون. فيجب أن  بأمور أخرى، وأن تعمل ضمن 
تعلن إدارة «بيت الكرمة» عن مناقصة ملدير فنّي، 
أفسده  ما  إصــالح  ميكنه  شخص  عن  تبحث  وأن 
«الكرمة»  مسرح  يقود  أن  بإمكانه  واّلذي  اآلخرون، 
مهنّيون  ممــّثــلــون  فهنالك  األمــــان.  ــىء  شــاط ــى  إل
اختيارات  لكن  «الكرمة»،  مسرح  في  وموهوبون 
األخيرة،  اآلونــة  في  موّفقة  تكن  لم  املسرحّيات 
مسرحّيني  بكّتاب  االستعانة  إلى  حاجة  وهنالك 
مهنّيني وبارزين في احلركة املسرحّية احمللّية، وإلى 

مخرجني مهنّيني وُمبدعني.  
من جهة أخرى على إدارة «بيت الكرمة» أن تعمل 
على استعادة مكانتها في فّعالّيات شهر الّثقافة 
ا  ـً سنوّي ُتقام  واّلتي  حيفا،  في  العربّي  والكتاب 
نفسه:  يــطــرح  ـــذي  اّل ــؤال  ــّس وال منتظم.  وبشكل 
لثقافتنا  ّية   العرب الّثقافة  شهر  مشروع  قّدم  ماذا 
ّية  العرب الّثقافة  شهر  برامج  تابعنا  فإذا  ّية؟!  العرب
على مدار الّسنوات املاضية، نالحظ أّن هذا املشروع 
هزيًال،  أصبح  الزّمن  مرور  ومع  مستمرّ،  تراجع  في 
وّمما يؤّكد ذلك ابتعاد اجلمهور على ارتياد أمسياته 
ّية، هذا ناهيك عن انحسار نشاطات  الّثقافّية واألدب
وفّعالّيات شهر الّثقافة على عدد محدود من القرى 
أصبحت  واملــدن  القرى  هذه  وحّتى  ّية،  العرب واملــدن 
تستضيف فّعالّيات شهر الثقافة بشكل مقّلص، 

أشبه بالرّمزّية. 
ّية والثقافّية تتصّدر  في الّسابق كانت الّندوات األدب
إحدى  في  واّلتي  ّية،  العرب الّثقافة  شهر  فّعالّيات 
بني  واحلوار  الفكرّية  الّنقاشات  تثير  كانت  املراحل 
تالشت  الــزّمــن  ــرور  م مــع  لكن  واملثّقفني.  ـــاء  األدب
الّثقافة  شهر  برامج  من  الــّنــدوات  هذه  ا  ـً تدريجّي

ّية، وأصبحت هامشّية.  العرب
خطوة إنهاء عمل املدير الفّني ملسرح «الكرمة» إن 
كاالنفتاح  أخرى،  تصحيحّية  خطوات  تعقبها  لم 
مثّقفينا  رأي  واحترام  أكثر،  العربّي  املجتمع  على 
ومبدعينا وإشراكهم في الّتخطيط ووضع البرامج، 
هذه  وستكون  عليه،  هو  ما  على  الوضع  سيبقي 
اخلطوة ما هي إّال محاولة إلطفاء احلرائق ليس إّال. 
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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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ما  ـــوع  ن أّن  تــعــلــمــني  هـــل 
تأكلينه وكمّيته يؤّثران على 
يرتبط  فالغذاء  خصوبتك؟! 
للرجل  بالّنسبة  باخلصوبة 
اّتــخــذت  إذا  لــذلــك  واملــــرأة، 
معرفة  وتريدين  احلمل  ــرار  ق
فرصة  ــادة  ــزي ل يساعدك  مــا 
ــل،  ــم ـــصـــاب وجنــــاح احل االخ
فسأحّدثك عن األغذية األكثر 
في  فرصتك  لتعزيز  أهمّية 
بصّحة  طفل  وإجنــاب  احلمل 
ــة اّلتي  ــدة، وعــن األغــذي ــّي ج

يجب عليِك جتّنبها.
لزيادة  تأكلي  أن  عليِك  مــاذا 

فرصة حملك؟
يجب عليِك احلفاظ على نظام غذاّئي صّحي ومتوازن قبل احلمل 
ًيا  بثالثة أشهر على األقل، وينبغي أن يكون طعامك مزيًجا مثال
واألطعمة  والبقولّيات  الكاملة  واحلبوب  واخلضروات  الفواكه  من 

الغنّية بالكالسيوم، مثل منتجات األلبان، يومًيا.
 ∫—UC)« وغيرها.  واجلوافة،  والبرتقال  األناناس  مثل   ∫t�«uH�«
والفجل واجلزر واخليار.  الّسبانخ واخلّس  الورقّية، مثل:  اخلضروات 
 ∫ U ÒO�uI³�« .احلبوب الكاملة: مثل القمح واألرز والّشوفان والبرغل
مثل احلّمص والفاصولياء والّلوبيا، وغيرها. منتجات األلبان: مثل 
d» ∫ مثل اجلوز والّلوز  Ò�J*« .احلليب والّلنب الرائب واجلنب املُبستر
والكاجو، وغيرها. ويجب عليِك الّتنويع الّدائم في غذائك، وأن تكون 
ّية، من كربوهيدرات  الوجبة الواحدة حتوي جميع املجموعات الغذائ

وبروتني ودهون، واالهتمام باألطعمة الغنّية بالكالسيوم واحلديد.
 …œU??¹e??�  UN�ËUMð  w³ ÒM−²ð  Ê√  V−¹  w??²?? Ò�«  W??¹c??ž_«  w??¼  U??�
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جتّنبى األطعمة اّلتي حتوي نسبة عالية من الّدهون والسّكرّيات، 
مثل الكعك والبسكويت واحللويات. جتّنبى تناول الكحول، حيث 
إّن بعض الّدراسات أوضحت أّن تناول الكحول ميكن أن يعيق حدوث 
احلمل، كما أّنه إذا حدث حمل فإّن الكحول ميكن أن تسّبب عيوًبا 

خلقّية للجنني.
اإلقالع عن الّتدخني.

والكاكاو  والكوال  والّشاي  القهوة   ∫5zU
UJ�«  ‰ËUMð  s�  wKÒK�
والشوكوالطة. فعلى الرّغم من أّنه ال يوجد دليل ثابت على تأثير 
الكافائني على اخلصوبة، إّال أّنه من املستحسن تقليل الكافائني 
ا إلى أقّل من 300 ملغم، أو ما يعادل 2 كوب من القهوة.  يومًي
وبعض األطباء ينصحون بإيقاف تناول الكافائني متاًما، واعلمي أّن 
تناول أكثر من 300 ملغم من الكافائني يومًيا في أثناء احلمل، 

ميكن أن يسّبب اإلجهاض أو والدة طفل وزنه قليل.
جتّنبي تناول األسماك ذات الّنسبة العالية من الزّئبق، مثل سمك 
القرش واملاكريل، واستبدالها باألسماك التي حتوي نسبة منخفضة 
من الزّئبق، مثل: الّسلمون والّتونة، حيث إّن األسماك اّلتي حتوي 
بجسمك  الزّئبق  تراكم  تسّبب  أن  ميكن  الزّئبق  من  عالية  نسبًة 

ألكثر من سنة، فيما قد يشّكل خطرًا على منّو جنينك.
جتّنبى الّلحوم املدّخنة والّلحوم الباردة أو البيض والّسمك والّلحوم 

ًدا، ومنتجات األلبان غير املبسترة. غير املطهّية جّي
الّدراسات  بعض  إّن  حيث  الّصويا،  وأطعمة  الّصويا  فول  جتّنبى 
أوضحت أّن تناول كمّيات كبيرة من بروتني الّصويا ميكن أن مينع 

أو يؤّثر على اخلصوبة.
جتّنبى الفول الّسودانى ومنتجاته إذا كان تاريخ عائلتك يشير إلى 
وجود حاالت حساسّية من الفول الّسودانى، أو إذا كان لديك طفل 
آخر يعانى من الرّبو أو «اإلكزميا»، حيث إّن ذلك يوضح أّن طفلك 

أكثر ُعرضًة حلساسّية الفول الّسودانّي ومنتجاته.
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مال الغربّي من  تقع سعسع في اجلليل األعلى ُقرابة 31 كم إلى الشِّ
على  البحر.  فوق سطح  مترًا   825 بارتفاع  جبل  قّمة  على  صفد، 
ّية (الكيبوتس)  ا القرية الّتعاون ًي ّية، يتواجد حال أنقاض القرّية العرب

«ساسا» اّلذي ُبني عام 1949. 

W Ò�U� W;
قبل البدء بالّتنقيبات األثرّية لم يكن معروف لنا الكثير عن سعسع 
األثرّية والّتاريخّية، سوى القليل من األنقاض اّلتي كانت بارزة على 
سطح األرض، مثل: آثار الكنيس وجزء من قلعة تاريخها القرن الّثامن 

عشر.
املصادر الّتاريخّية اّلتي ذكرت سعسع قليلة جًدا، كذلك هنالك بعض 

الّشكوك حول مهيمنة ودّقة البعض من تلك املصادر. 

من أهّم املصادر اّلتي ذكرت القرية، ميكننا أن نعتمد الرّحالة فكتور 
ميالدّي،  عشر  الّثامن  القرن  خالل  ّية  العرب البلدة  زار  اّلذي  جيرن، 
ووصف مما شاهده، ما يلي: «في الّساعة الّتاسعة وصلت إلى حوض 
ماء دائرّي وكبير منحوت في الّصخر. إلى األمام قليًال الحظت إلى 
الّشمال من الّطريق القبور األثرّية القدمية. على قّمة تلة بارتفاع 872 
مترًا عن سطح البحر، تبرز آثار قلعة محّصنة مايلة إلى الّسقوط. 
وفًقا ملا يقوله احمللّيون فهي لم تكن مبنّية قبل ظاهر العمر. بداخلها 
ًيا. في القسم الّشرقّي من  بعض املنازل اخلاّصة، بعضها مهّدم جزئ
التّلة تتواجد آبار للمياه وقبور منحوتة في الّصخر. بعض احلّجاج 
كنيس  فيها  أّن  وذكروا  البلدة  ذكروا  عشر  الرّابع  القرن  من  اليهود 

يهودّي. ليس هنالك أثر بارز اليوم لهذا الكنيس».  

W Ò|d�_« �U Ò|dH(«
جرت احلفرّيات األولى عام 1968 واستمرّت على فترات حّتى العام 
2014. أشارت نتائجها إلى بداية اإلستيطان منذ الفترة الكنعانّية 
من  هذه.  أّيامنا  حّتى  إستمرارًا  1550 ق.م)   – الوسطى (2000 
بني أبرز املكتشفات لتلك احلفرّيات آثار كنيس من الفترة البيزنطّية 

اّلتي  احمللّي  اجليرّي  الّصخر  في  منحوتة  مغارة   43 قرابة  وتوثيق 
ّية والبيزنطّية. البعض من تلك  استعملت قبور خالل الفترة الرومان
الكهوف احتوت على بضعة أكواخ وضعت داخلها النووايس املنحوتة 

أيًضا من الّصخر الكلسّي.
عام  أُجريت  اّلتي  تلك  ذكرها،  يجدر  اّلتي  احلفرّيات  أبرز  بني  من 
1975، خاللها ّمت إزالة جدران املنازل من القرية الّتاريخّية والكشف 

احلديدّي  العصر  من  اإلستيطان  بقايا  عن 
(1200 ق.م). كما ّمت الكشف عن جزء من 
الوسطى.  ّية  الكنعان الفترة  من  اإلستيطان 
وعلى الرّغم من أّن احلفرّيات لم تكشف عن 
املبنى من العصر احلديدّي بكامل أجزائه، إّال 
املنزل، إضافًة  أّنها كشفت عن بعض غرف 

إلى مخزن للحبوب كبير احلجم، يعود إلى بداية العصر احلديدّي. 
الفترة  بقايا قبر من  العام 1976، كشفت عن  التنقيبات من  أّما 
ّية الوسطى، واّلذي تضرّر جزًءا منه جرّاء أعمال البناء باملوقع.  الكنعان
لذا لم يكن باإلمكان الكشف عن القبر بكامل مبناه. القبر عبارة 
هيكًال  عشر  ثالثة  على  احتوى  احملّلي،  بالّصخر  نحت  كهف  عن 
ا دفنت داخل القبر على فترات عديدة خالل الفترة الكنعانّية.  ـً عظمّي

تراوحت  ُدفنوا مًعا  إلى ذكور وأناث  الهياكل تعود  أّن  الّذكر  يجدر 
أعمارهم ما بني 25 و60 سنة، سوى هيكل واحد يعود لطفل مت 

بني 3 و4 سنوات.
من  للمنازل  آثار  عن  كشفت  فقد   1980 العام  من  احلفريات  أّما 
ّية واإلسالمّية، خاّصة املراحل األخيرة. إلى جانب ذلك  الفترات العرب
ّية.  ّمت الكشف عن جزء صغير من بقايا اإلستيطان من الفترة الكنعان
في عام 2013 ّمت الّتنقيب عن بقايا كهف ُعثر عليه صدفًة خالل 
أعمال البناء باملوقع. شمل الكهف غرفًة مركزّية نحتت في جدرانها 
ثمانية أكواخ احتوت بعضها على نووايس من احلجر. خالل احلفرّيات 
لم يكن باإلمكان حتديد تاريخ القبر بشكل قاطع، ذلك لعدم العثور 
تاريخ  حتديد  في  يساعد  عــادًة  اّلــذي  الفّخار  من  مكتشفات  على 
املوقع. فاستناًدا إلى شكل الّنواويس املنحوتة من احلجر وطريقة دفن 
املوتى فيها، ومن خالل مكتشفات مشابهة في مواقع أخرى مبنطقة 
اجلليل، ميكننا أن نخّمن على أّن املغارة كانت في االستعمال خالل 

ّية (القرون األّول – الّثالث ميالدّي). الفترة الرومان

Êe�*« s� ¡eł ≠ 1975 ÂUŽ  U¹dH(« ‰öš …—u	

2004 ÂUF�« s�  U¹dH(« ‰öš ·uNJ�« bŠ√ qšb� …—u	

2013 ÂUŽ  U¹dH(« s� nNJK� …—u	

WÒO½UFMJ�« …d²HK� lÐU Ò²�« d³I�« s� n%





502015 ÊU�O½ 17  WFL'«

ø «u²FLÝ UJ¹dO�√ ZOÐ U−O� sŽ
 w� d³�_« “b�U½Ëb�U� dł—u³L¼
°œö³�« w� jI� t½Ëb& ¨r�UF�«

 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�«
 

 ¨ ôUBðô«  …—«“Ë  w�  5½«uI�«  oO³DðË  W³	«d*«  ŸUD	
 W�b)«  `M�  bMŽ  W¼«eM�«  vKŽ  WE�U;«  sŽ  ‰ËR�*«Ë
 WM��  —uNL'«   UNłuð  d¹dIð  Î «dšR�  dA½  ¨pKN²�LK�
 WFÐ«d�«  WM��«  w¼  Ác¼  Ê«  d¹dI²�«  s�  ‰b²�¹  Æ2014
 ‰U−� w� w�u¾OKMOÐ „eOÐ UNÐ ‚uH²ð w²�«Ë w�«u²�« vKŽ
 „eOÐ 014 W�dý ÆrN¼U& WN¹eM�« …—«œùUÐË UNMzUÐ“ W�bš
 —bB²ðË WO�UŽ W½UJ� vKŽ k�U%Ë XM Ò�% w�u¾OKMOÐ
 i¹dF�«  j
K�  W�b)«   «œËe�  ‰U−�  w�  ‰Ëô«  e�d*«

Æ‰U−*« w� W��UM*«  U�dA�« l� W½—UI� ©ISP®
 UNMzUÐ“  W�bš  w�  w�u¾OKMOÐ  „eO³�  dL²�*«  —UL¦²Ýô«
 WO�UŽ   U�öŽ  WK¹uÞ   «uMÝ  —«b�  vKŽ  UN×M1Ë  dO³�
  UNłuð  d¹dIð  sŽ  öC�  ÆUNðUO�uKÝ  vKŽ   «¡«dÞ«Ë
 bNF�  —Uý«  2014  ÂUŽ  wH�   ôUBðô«  …—«“u�  —uNL'«
 WFÐU��«  WM�K�Ë  W�dA�«  Ê«  v�«  “X�²�—U�”  ÀU×Ðô«

ÆszUÐe�« W�bš ‰U−� w� …—bB²*« w¼ w�«u²�« vKŽ
 ¨«bł w��UMðË bIF� r�UŽ d³²F¹ X½d²½ô«   «œËe� r�UŽ
 WOKLŽ  d³²Fð  dO³�Ë  “—UÐ  —ÒbBð  oKš  WIOIŠ  Ê«  YOŠ
 Æ’Uš qJAÐ …œu'« WO�UŽ szUÐ“ W�bš VKD²ðË W³F�
 w�u¾OKMOÐ „eOÐ dL¦²�ð  U¹b×²�« Ác¼ WNł«u� qł« s�
 UNðU��UM� sŽ UN½«eO1 s¹bOF� vKŽ œuN'« s� dO¦J�«
 ∫WO²×²�«  WMO³�«  w�  WOłu�uMJð  …eO�  ¨‰Ëô«  ∫‰U−*«  w�
 pK9  w²�«  …bOŠu�«  X½d²½ô«  …œËe�  ¨w�u¾OKMOÐ  „eOÐ
 œö³�«  jÐd¹Ë  ¡U*«  X%  s�  d1  wzu{   ôUBð«  qÐU�
 W�bš  w¼  WO½U¦�«  …eO*«  ÆWO*UF�«  X½d²½ô«  …œUł  l�
 ‰uI¹  ¨UM�  W³�M�UÐ  `{«u�«  s�”   ÆW�dA�«  w�  szUÐe�«
 5O�uB)«  szUÐeK�  ÂUF�«  d¹b*«  VzU½  —̈UDŽ  ÍœË«
 vKŽ  bL²F¹  ô  W�dA�«  ÕU$  Ê«  “∫w�u¾OKMOÐ  „eOÐ  w�
 ¨U¼—uDð  r−Š  sŽ  dEM�«  iGÐ  ¨U¼bŠu�  UOłu�uMJ²�«

 …dL²�*«Ë WO�U¦*« W�b)« vKŽ wÝUÝ« qJAÐ bL²F¹ U/«
 „eOÐ  ‚ÒuH²Ð  Èdšô«  uKð  WMÝ  ·«d²Žô«  ÆW�dA�«  szUÐe�
 Íc�« XÐU¦�« ‚—UH�«Ë szUÐe�« W�bš ‰U−� w� w�u¾OKMOÐ
 ¨UNO��UM�  ¡«“«  Ë«  ‚u�K�  W³�M�UÐ  ¡«uÝ  UNOKŽ  k�U%
 W�dA�«  w�  w	«d�«  W�b)«  Èu²�*  ·dý  …œUNý  w¼

Æ“UNOHþu� “UO²�«Ë

 ÆIKEA ART EVENTS  ¨œËb×�  —«b�SÐ  …b¹bł  WŽuL−�  UOJ¹«  XIKÞ«
 Ê«  U³�Už  ‰UI¹  ÆdŽUA*«  …—UŁ«  v�«  ·bNð  WOM�  …—œU³�  sŽ  …—U³Ž  WŽuL−*«
 Ë√  nŠU²*«  w�  ÷dFK�  ¨  ¡UOMž«  ’U
ý_  ¨”UM�«  s�  WKI�  hB
�   sH�«
 ¨ uO³�« w� ÊUJ� p�UM¼ WOMH�«    UŠuK�U� UOJ¹« œUI²Ž« V�×Ð sJ� Æ÷—UF*«
 dO¦J�«  b¹  ‰ËUM²�  w�  sH�«  `³B¹  IKEA ART EVENT  WŽuL−�  l�Ë
 ¡Uł—« q� s� ÂUÝ— 12 …uŽœ X9 WŽuL−*« Ác¼ oKš qł« s�  Æ’U
ýô« s�
 …œËb×�  WŽuL−*«  Ác¼  d³²FðË  ÆUOJ¹ô  W�Uš  WOM�  WŠu�  12  rÝd�  r�UF�«

ÆWFz«d�« ÊuMH�« w³×� qJ� qC�« WO�u¹ …UOŠ oK) WBB
� —«b�ô«
 W�UI¦�«  s�  √e−²¹  ô  ¡eł  u¼  ÂuO�«Ë  ÆWO½b*«  W¾O³�«  w�  d¼œe¹  Ÿ—UA�«  s�
 r�UŽ  W	œUB�  vKŽ  ‰uB(«  v�«  tI¹dÞ  w�  t½«  v²ŠË  ¨  WO�U(«  WO³FA�«
 rÝd�« ‰U−� ÂuO�« Ê« ô« ¨ÊU¼b�« ŒU Ò
Ð s� √bÐ Ÿ—UA�« s�  Æåw�UF�«ò ÊuMH�«
 rNCFÐ ¨«bł w½UOÐ qJAÐ ÊuKLF¹ 5½UMH�« iFÐ ¨WHK²
� qLŽ ‚dÞ Z�b¹
 vKŽ rÝd�« v�« »d	« »uKÝQÐ rÝd¹ rNCFÐ ¨œuÝô«Ë iOÐô« Ê«u�UÐ rÝd¹
 Ê«u�_« s� dO¦J�« ÊuKLF²�¹ Ë« W¹d¹uBð  UŠu� ÊuLÝd¹ rNCFÐ ¨Ê«—b'«
 eO1 U� u¼ —u�ô« Ác¼ q� Z�œ Æd¦�« WO�U²OG¹œ WI¹dDÐ ÊËdšô« qLF¹ ULMOÐ

°“b�U½Ëb�U� w� …b¹bł ÈuKŠ
WþuÐË …dOD�

 o¹u�²Ð   √bÐ  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 ÆWþuÐË  …dOD�  UNŽËd�  w�  …b¹bł  ÈuKŠ
 ÂuO�«  ŸU³ð  WONA�«Ë  W�ËdF*«  ÕUH²�«  …dOD�

ÆÃÆ‘ 14.90 » WþuÐ l�

ÂuJKÝ w� jI�
°‚u��« w� dFÝ qC�QÐ b¹b'«S6  !u��UÝ

S5 !u��UÝ wFłd* iOH
ð %50
o³�*« qO−�²K� «uLC½« szUÐe�« s�  U¾*«

 dFÝ qC�QÐ S6 EdgeË S6 w��ôUž !u��UÝ “UNł ÂuJKÝ XIKÞ√
 «uKBŠË o³�*« qO−�²K� «uLC½« szUÐe�«  s�  U¾*«ÆÂuO�«  ‚u��« w�
 !u��UÝ …b¹b'« …bz«d�« !u��UÝ …eNł√ÆW¹b¼ wJKÝô sŠUý vKŽ
 “UN'« ∫UNM� ¨W�U¼  UMO�% …bFÐ v¼U³²ð S6 EdgeË S6  w��ôUž
 Ê“u�«  nOHšË  SLIM  lO�—  “UNł  u¼Ë  ¨5ðö³�«Ë  ÃUłe�«  s�  ŸuMB�
 vKŽ ”u�u�  «—b	 l� …“eF� «dO�UJ�« ¨t³½«uł w� WOM×M� WýUý l�
 ozU	œ 10 bFÐ qLF�« s�  UŽUÝ 4® WIzU� WŽd�Ð s×ý ¨„d×²� r�ł
 szUÐe�  ÂuJKÝ  ÂbIð  ¨ÂuO�«  s�Æb¹e*«Ë  ©W�dA�«   U½UOÐ  Vłu0  s×ý
 !u��UÝ wFłd* iOH
ð •50 l� b¹b'« w��ôUž  U�dA�« lOLł
 ¨3790  ≠»  S6  w��ôUž  !u��UÝ  lOÐ  r²OÝÆS5  w��ôUž
 …bŠ«Ë  …d*  œ«œd²Ý«  Æ4290  ≠»  S6 Edge  w��ôUž  !u��UÝË

Æ2145  WLOIÐ S5 w��ôUž !u��UÝ wFłd*

 “b�U½Ëb�U�  dł—u³L¼  u??¼  UJ¹dO�√  ZOÐ  U−O�  dł—u³L¼
 ZOÐ  WK�KÝ  °œö??³??�«  w??�  jI�  d�u²�Ë  ¨r�UF�«  w??�  d??³??�_«
 d�u²� ¨…œu'« w�UŽ  uJ¹d²½«Ë Ÿö{« dł—u³L¼ ≠ UJ¹d�√
 Ê“uÐ ÎUC¹«Ë Â«dž 180Ë  Â«dž 90  ̈Â«dž 225 ∫Ê«“Ë√ WFÐ—QÐ
 ¨”U�Jð  ∫—UO²šö�  WHK²
�  WLFÞ√  X�ÐË  ¨Â«d???ž  275

Æ”U−O� ”ôË Í«ËœËdÐ ¨w�UO� üžUJOý ¨„—u¹uO½

œö³�« w� WÞôu�uA�« W�UIŁ — ÒuDð
 v²ŠË œöO*« q³	 1900 ÂUŽ u×½ ¨.bI�« dBF�« cM� WÞôu�uA�« œułË sŽ WO�Ë« W�œ« p�UM¼
 ¨  ¡«džùUÐ  WKzUN�«  UNð«—b	  vKŽ  XE�UŠ  ¨WÞôu�uA�«  ÊU�  –  W³K�  Ë«  ¨WKzU��  ¡«uÝ  ¨tK³	

ÆUN	«c� vKŽ ÊU�œô« W�uNÝ v�« W�U{«
 w� ”uLK� dOOGð …dOšô«  «uM��« w� √dÞ bI� ¨WK¹uÞ o¹dÞ œö³�« w� WÞôu�uA�«  “U²ł«
 v�« ¨U¹uMÝ œdHK� nB½Ë Â«džuKO� s� ŸUHð—« qBŠ U�bMŽ p�–Ë  ̈WÞôu�uA�« „öN²Ý«  «œUŽ

ÆU¹uMÝ q	Uý ÊuOK� 650 u×½ ÂuO�« Ò—b¹ œö³�« w� WÞôu�uA�« ‚uÝ ÆWK�U�  U�«džuKO� 3
 s�  ·UM�«  sŽ  ¡«d³)«  Àb×²¹  Æ…dO³�  W�UIŁ  —Ëbð  ¨UN�öN²Ý«Ë  UNłU²½«  ¨WÞôu�uA�«  ‰uŠ

Æ‚u��« w� …b¹bł  U	«c� sŽË WÞôu�uA�« WDKš Ãe* WHK²
�  UOMIð ¨WÞôu�uA�«
 …œuł vKŽ ÿUH(« r²¹  t½«  vMF0 ¨åq�ú� WBK
*«ò  ?�«  pKð  w¼ WÞôu�uA�«  Ÿ«u½«  qC�«
 w� ¡«d³)« ¨ÃU²½ô« WOKLŽ ÊuI�«d¹ s¹c�« p¾�Ë« r¼ WÞôu�uAK� 5−²M*« qC�« ÆÂU)« …œU*«

ÆËU�UJ�UÐ oKF²¹ U� q�Ë ÂU)« …œU*«
ø WÞôu�uA�« Ÿ«u½« w¼ U�

 œułË  bMŽ  ÆUN½ÒuJð  w²�«  œ«u*«  v²ý  5Ð  V�MK�  UI�Ë  w¼  WÞôu�uAK�  WF³²*«   UHOMB²�«
 vKŽ  qB×MÝ  ¨VOK(«  ‰ULF²Ý«  r²¹  ôË  ©ËU�U�  ‚u×��®  ËU�UJ�«   UI²A�  s�  dO¦J�«
 Æd
�« WÞôu�uA�« …œuł X½U� ULK� ¨vKŽ« ËU�UJ�«  UI²A� V�½ X½U� ULK� Æ…Òd*« WÞôu�uA�«
 qB×MÝ – tðUI²A�Ë VOK(«Ë ËU�UJ�« …bÐ“ s� d³�« WOL� l� ËU�UJ�« ‚u×�� jK
Ô¹ U�bMŽ
 WÞôu�uA�«  u¼  lzUA�«  Y�U¦�«  ŸuM�«  ÆVOK(«  WÞôu�uAÐ  W�ËdF*«  WÞôu�uA�«  vKŽ

ÆÎUðU²Ð ËU�U� ‚u×�� ÊËbÐ ¨jI� ËU�U� …bÐ“ vKŽ Íu²% w²�« ¡UCO³�«
∫œö³�« w� …b¹bł WÞôu�uý W�UIŁ oK
ð U�uMð

 …bOŠu�« –  UOK;« WŽuL−� ≠  YOLO ∫œö³�« w� tŽu½ s� ‰Ëô« Z²M*« «dšR� U�uMð XIKÞ«
 `KDB*«  s�  –ušQ*«  rÝô«Ë  YOLO  vŽbð  ¨ UOK;«  WŽuL−�  ÆWOIOI(«  WÞôu�uA�«  l�
 WÞôu�uý  ∫ U	«c*«  sLC²ðË  ©You Only Live Once®  å…bŠ«Ë  …d*  jI�  gOFð  X½«ò
 WÞôu�uý ¨‰UIðd³�«   U�LKÐ  VOKŠ WÞôu�uý ¨¡UCOÐ WÞôu�uý ¨…Òd�  WÞôu�uý ¨VOKŠ

 ÆWÞôu�uA�«  UI³ÞË bMN�« “uł  U�LKÐ VOKŠ
 VOK(«  UOK×� ÂUŽ qJAÐ ÆWOIOIŠ WÞôu�uý  12%≠15% vKŽ Íu²%  UOK;« WŽuL−�
 ¨UðU²Ð WÞôu�uý vKŽ Íu²% ô  UOK×� UN½« Í√ ≠WÞôu�uA�« rFDÐ  UOK×� w¼ œö³�« w�
 ÆWÞôu�uA�«  rFDÐ   UOK×L�  ·dFð  UN½S�  «c�Ë  jI�  ËU�U�Ë  W×z«—Ë  rFÞ  œ«u�  vKŽ  qÐ
 t	«c�  vKŽ  Ë«  Z²M*«  Â«u	  vKŽ  ¡«uÝ  dO³�  qJAÐ  dŁRð  YOLO  w�  WOIOI(«  WÞôu�uA�«

 ÆWÞôu�uAK� nGA�«Ë WłU×K� q¦�ô« œd�« u¼ YOLO qF−¹ Íc�« d�ô« ëOL²*«Ë q�b*«

W�b)« ‰U−� w� —ÒbB²�« q�«uð

 ’U)« —uNL'«  UNłuð d¹dI²� ÎUI�Ë ‰Ëô« e�d*« w� w�u¾OKMOÐ „eOÐ
 ôUBðô« …—«“uÐ

 W¹cŠ_«  w�  cloud pods  ? �«  WOMIð  vKŽ  bL²Fð  …b¹bł  Wýd�  ÕUMOLŽ  WŽuL−�  oKDð
 rŽb�«  `O²ð ¨ÕUMOLŽ s� w*UŽ —UJ²Ð«  qJAðË ¨…b¹b'« WOMI²�«  Æ«—uDð d¦�_« WO{U¹d�«

ÆWHOD�Ë WM ÒO� ¨WHOHš Âu½ WÐd& oK
¹ rŽb�« Èu²�� ÆÂuM�« ¡UMŁ√ r�−K� W�dŠ qJ�
  UOF{Ë  w�   «dOOG²K�  WÝU Ò�Š  WýdH�«  w�  »uO'«  ÊU�  ¨WO{U¹d�«  W¹cŠ_«  w�  UL�
  U�d( UNð«– VÝUMðË dOG²ð UN½≈ ≠jGC�« ◊UIM� U�U9 VÝUM*« rŽb�UÐ œËeðË r�'«

ÆÂuM�« ‰öš r�'«
 oÝUM²�«  ÊUL{  qł«  s�  W	œË  ’d×Ð  U¼d¹uDð  -  W�UFH�«  ≠WÝU�(«  »uO'«  WOMIð

ÆtL�ł Ê“ËË t�uD� UI�Ë h
ý qJ� w�U¦*«
 Íc�«Ë eO2Ë b¹bł Z²M� ÂuO�« ÷dF½ UM½≈ å∫ÕUMOLŽ WŽuL−* ÂUF�« d¹b*« fð—UHý w½Ë—
 W¹cG²K� ¨w×B�« …UO(« jLM� œö³�« w� œU¹œ“ôUÐ cšü« wŽu�« s� Ád¹uD²� ÂUN�ù« wðQ¹
 5Ð  jÐd�«  w�  dL²��  qJAÐ  qGAMðË  ÕUMOLŽ  r²Nð  ÆW{U¹d�«  WÝ—U2Ë  W×O×B�«
  «uM��«  w�  W{U¹d�UÐ  œU¹œ“ôUÐ  cšü«  ‰UGA½ô«  ¨ÍdBF�«  …UO(«  j/Ë  ÊU�½ù«  r�ł
 vKŽ dO³� qJAÐ ¡uC�« jK�¹ Íc�«Ë ¨UC¹√ ‰U−*« «c¼ WÝ«—œË ·dF²K� UMN ÒłË ¨…dOš_«
  U³¦�«Ë rŽb�« w� bŽU�ð ¨»uO'« WOMIð vKŽ WýdH�« bL²Fð ÆbN'« ‰cÐ bMŽ r�'« rŽœ
 WýdH�«  Æ«¡Ëb¼  d¦�√Ë  «“U²2  U�u½  oK
ðË  WŠ«d�«  bMŽ  UC¹√  r�−K�  `O×B�«Ë  bO'«

ÆåÂuM�« r�UŽ w� WOIOIŠ …—uŁ qJAðË ÕUMOLŽ s� w*UŽ —UJ²Ð« w¼ …b¹b'«

∫ U¹u²��  3 v�≈ Cloud ÕUMOLŽ r�IMð
 Light

ÆrG� 70 s� d¦�√ Êe¹ s* UNÐ v�u� Wýd� 
 ∫vKŽ  Íu²%  ¨  one side system  ÆUN³K	  v�≈  WłUŠ  ô  WO×�  Wýd�  ∫WýdH�«  W³O�dð
 ¨X�uÐ   U�U�—  ¨  LIGHT ¨ pure latex  Èu²�0  W�U)«  »uO'«  v�≈  W�U{≈

Æb½uÐu�dð Êö¹d�« s� WŠ«—  UI³Þ v�≈ W�U{≈ w×� e�d� ¨ PUR ≠ ÊU²¹—ËUO�uÐ
ÆqL×K� Íb¹√Ë WzuNð  U×²� ¨WzuNð Ë– ZO�½ ‘UL	

   Strong
ÆrG�  80≠70 s� d¦�√ Êe¹ s* UNÐ v�u� Wýd�

 ∫vKŽ  Íu²%  ¨  one side system  ÆUN³K	  v�≈  WłUŠ  ô  WO×�  Wýd�  ∫WýdH�«  W³O�dð
 ¨X�uÐ   U�U�—  ¨  STRONG ¨ pure latex  Èu²�0  W�U)«  »uO'«  v�≈  W�U{≈

Æb½uÐu�dð Êö¹d�« s� WŠ«—  UI³Þ v�≈ W�U{≈ w×� e�d� ¨ PUR ≠ ÊU²¹—ËUO�uÐ
ÆqL×K� Íb¹√Ë WzuNð  U×²� ¨WzuNð Ë– ZO�½ ‘UL	

 Ultra Strong
ÆrG�  80 d¦�√ Êe¹ s* UNÐ v�u� Wýd�

 ∫vKŽ  Íu²%  ¨  one side system  ÆUN³K	  v�≈  WłUŠ  ô  WO×�  Wýd�  ∫WýdH�«  W³O�dð
  U�U�— ¨ ULTRA STRONG ¨ pure latex  Èu²�0 W�U)« »uO'« v�≈ W�U{≈

∫œö³�« w� v�Ë_« …dLK� oKDð ÕUMOLŽ WŽuL−�
cloud ÕUMOLŽ

 cloud pods ? �« WOMIð vKŽ bL²Fð ¨…eO2Ë …dJ²³� Wýd�
Î«—uDð d¦�_« WO{U¹d�« W¹cŠú�

 ÃÆ‘ ÊuOK� 2 u×MÐ WýdH�« d¹uDð WHKJð h
K²ð
ÃÆ‘ 5¹ö� 5 u×½ UNI¹u�ð w� dL¦²�ÔOÝË

Æb½uÐu�dð Êö¹d�« s� WŠ«—  UI³Þ v�≈ W�U{≈ w×� e�d� ¨ PUR ≠ ÊU²¹—ËUO�uÐ ¨X�uÐ
qL×K� Íb¹√Ë WzuNð  U×²� ¨WzuNð Ë– ZO�½ ‘UL	

∫—UFÝ_«
 r−( ÃÆ‘ 7900 s� ôbÐ ÃÆ‘ 6900 s� ¡«b²Ð« CLOUD WýdH� ·—UF²�« WKLŠ dFÝ

190Ø140
∫œö³�« w�  UýdH�« ‚uÝ

 UC¹√Ë ¨U¹uMÝ ÃÆ‘ ÊuOK� 500 u×½ v�« qB¹ œö³�« w�  UýdH�« ‚uÝ  UFO³� r−Š
 bŠ«Ë q�  UFO³� r−Š qB¹ Íc�« œö³�« w� ÂuM�« ·dž ‚uÝË W³O³A�«  U−²M� ‚uÝ

ÆU¹uMÝ ÃÆ‘ nB½Ë —UOK� u×½ qL−*UÐ – ÃÆ‘ ÊuOK� 500 v�≈

∫UOJ¹« w� œËb×� —«b�SÐ …b¹bł WŽuL−�
IKEA ART EVENT

 rÝdÐ «u�U	 r�UF�« ¡Uł—« W�U� s� ÂU ÒÝ— 12
UOJ¹ô …eO2Ë WOM� …—u� 12

 WŽuL−�  oKš  v�«  Èœ«  U�Ë  r¼UMFLł  s2  5HK²
*«  5½UMH�«  WŽuL−�
 qJ� WOB
ý WLzö0 r'« qLF�« —UL¦²Ý« -  ÆUOJ¹« w� WŽuM²*« —uB�«
 w�  UOJ¹«  XO½«uŠ  w�  WŽuL−*«  ‚öÞ«   ÆsJL*«  —b	  W¹œd�  ÊuJ²�  WŠu�
 ŸU³ð b	  ¨œËb×� —«b�SÐ WŽuL−*«  Ê«  U0Ë  ÊU�O½ 15  «dšR� «bÐ  œö³�«

 ÆWŽd�Ð cHMðË  UŠuK�« Ác¼
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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

H a i f a

ÆÆrJO�≈Ë rJM�

èH O � �

048522822

 5 �«d 	 œU L 
 r � M �«
 »Ëd A* w �ö 
ô« t �u �«

BLU W�U D�«

على  ”وطن  جنم  مع  بالتعاقد   BLU  الطاقة مشروب  قــام  
وتر“ عماد فراجني ليكون الوجه االعالمي للماركة الرائدة خالل 
الفترة املقبلة، حيث مت توقيع العقد يوم االربعاء 15.04.15 
العام  مديرها  بحضور  شمشوم  فوزي  ابناء  شركة  مكاتب  في 
السيد عنان شمشوم , السيد باسل زعبي مدير عام شركة سما 

للدعاية واالعالم والنجم عماد فراجني.
الدعائية  احلمالت  في  فراجني  عماد  سيظهر  العقد  ومبوجب 
والفعاليات االعالمية ملشروب الطاقة  BLU في كل من األردن 

ومناطق السلطة الفلسطينية ومناطق عرب 48 .
”يسرني  التعاون:  بهذا  سعادته  أبدى  شمشوم  عنان  السيد 
استطاع  كبيرة  بشعبية  يحظى  أوال  فهو  عماد  مع  التعاون 
مبجهوده وموهبته ان يفرض نفسه كنجم كوميدي بارز، وثانيا 
على الصعيد الشخصي يتمتع بشخصية رائعة حتمل الطيبة 
والتواضع والروح احللوة وهو ما يتالءم مع قيم شركتنا. كلي امل 

وثقة بان يكون التعاون بيننا مثمرا وناجحا“.
التعاون  السيد باسل زعبي قال: ”أنا سعيد جًدا وأبارك هذا 
هامة  كخطوة  يأتي  والــذي  مجاله  في  كل  جنــوم  بني  ــرائــع  ال
السنوية,   BLU الطاقة  مفاجآت مشروب  في مسلسل  أخرى 
واستطيع التأكيد وبدون اخلوض في التفاصيل في هذه املرحلة، 
أن الفعاليات اإلعالمية ل  BLU ستكون مميزة للغاية وحتمل 

العديد من املفاجآت والتجديد مع النجم عماد فراجني“.
 BLU عماد فراجني : ”سعادتي كبيرة بهذا التعاقد مع شركة
كونها أوال شركة عربية وهو أمر في غاية األهمية بالنسبة لي 

وثانيا كونها شركة رائدة وناجحة.
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