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فعل  طبرّيا  شاطئ  على  الّطابغة  كنيسة  في  الّنار  إضــرام 
تدّل  كتابات  تركوا  املجرمني  أّن  بداللة  بامتياز،  عنصرّي 
عليهم وعلى نواياهم، والغرض من فعلتهم. لم ُيضرموا الّنار 
بالكنيسة الوادعة ألّنها رمز الّديانة املسيحّية بل ألّنها رمز 
لغير اليهود! وبهذا، املعنى فإّن العنصرّيني يقّسمون العالم 
ونحن فيه إلى يهود وغير يهود! ومن هنا أهمّية أن نرى إلى 
جرمية إضرام الّنار في الكنيسة على هذا الّنحو حّتى يصّح 
أن  بعد  هذا  نقول  األمور.  علينا  تختلط  تعاطينا معه، فال 
معاني  حول  ة  ــوّ األخ بني  فيه  مرغوب  غير  سجال  من  رأينا 
ودالالت تظاهرة االحتجاج وما رُفع فيها من أعالم وما ُأنشئ 

على هامشها من خطاب!
ردود الفعل على إضرام الّنار كانت مشّجعة جلهة وحدة الكلمة 
كّل  على  شعبنا  لردود  بالّنسبة  األمر  كذلك  العنصرّية.  ضّد 
ا  ـً وحدوّي وعًيا  الفعل  ردود  عكست  فقد  وانتماَءاته.  طوائفه 
أبدوا سرعة  الّدولة  قيادات  والعنصرّيني. حّتى  العنصرّية  ضّد 
في الرّد واالستنكار والّتنديد. ومع هذا فإّننا ننظر بقلق شديد 
اعتداء  جرمية   14 نحو  شهدت  األخيرة  الّسنوات  أّن  حلقيقة 
عنصرّي على مساجد وكنائس بني إضرام نار وتخريب ممتلكات 
دون أن تفلح الّشرطة في كشف الفاعلني في أّي من هذه اجلرائم!

وحتت  اجلرائم  هذه  كّل  أن حتصل  لالستغراب  ُمثير  ألمر  إّنه 
الّشرطة وضع يدها  العنصرّي ذاته دون أن تستطيع  املسّمى 
على الفاعلني. وهو ما ينبغي أن يحظى باهتمام قياداتنا؛ 
أن يضغطوا على الّشرطة وأجهزتها كي تبذل مزيًدا من اجلهود 
للكشف عن الفعلة ليتّم وقف مسلسل جرائم الكراهية هذه، 
ألن من شأنها أن يفّجر صراعات دينّية وهو قصد الفاعلني. 
إّننا نرى في عجز الّشرطة تقاعًسا وعدم اهتمام كاف لوقف 

هذا املسلسل.
وتوحيد  واالستنكار  بالّشجب  ليس  قياداتنا  نطالب  نحن 
عينّية  مطالب  تقدمي  في  بل  مــوّحــد،  موقف  وراء  الــّنــاس 

للحكومة وجهاز الّشرطة!
فينبغي  األحداث  هذه  مثل  من  العام  املوقف  يخّص  ما  أّما 
الّنظر عن  بصرف  أّننا مستهدفون،  مبعنى  ا  ـً ّي وطن يكون  أن 
فالرّد  هنا  ومن  يهود.  غير  يروننا  العنصرّيني  وأّن  طوائفنا 
ا، حّتى ال نسمح  ـً ا واعًيا ووحدوّي ـً ينبغي أن يكون سياسّي
موضوع  إلى  مقّدساتنا  وعلى  علينا  االعتداءات  تتحّول  أن 
يفرّقنا وميزّق شملنا بدل أن يوّحدنا كمجموعة مستهدفة. وال 
الّنار تأكل بعضها ال  الّصحيح، وعلينا أن جنعل  إّال  يصّح 

أن تأكلنا نحن!
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تأتي حلظات على اجلماعات والّشعوب تفّضل فيها حرّيتها 
مع  األّيام  هذه  في  لنا  يحصل  ما  هذا  اإلنسانّية.  وكرامتها 
اإلبداع  حرّية  وعلى  «امليدان»  مسرح  على  الهجمة  تصعيد 
الفنّي ممّثًال هذه املرّة في مسرحّية «الزّمن املوازي». وهذه املرّة 
الّثقافة ميري ريغف هي أّول احملرّضني وأّول َمن  كانت وزيرة 
بّث على موجة الّتمييز العنصرّي. فما أن أعلن املمّثل نورمان 
عيسى عن رفضه املشاركة في مسرحّية ملسرح حيفا العبرّي 
في غور األردن احملتل حّتى انبرت الوزيرة ريغف تهّدد وتتوّعد.

جتّندت أوساط واسعة من املبدعني في كّل أنحاء البالد، عرًبا 
عقدوا  وجتّبرها.  الوزيرة  عنصرّية  على  بحّدة  لترّد  ويهوًدا، 
اإلبداع  حركة  رفض  عن  عّبرت  مقاالت  وأنشأوا  االجتماعات 

لتهديدات الوزيرة وعنصرّية. وجرى الّتأكيد على أهمّية احلرّية 
ملسرح «امليدان» وإبقاء متويل وزارة الّثقافة للمسرح وأنشطته. 
وفي هذه األثناء، هناك َمن اهتّم بلقاء جَمع بني نورمان عيسى 
وبني الوزيرة. وما لبث أن انعقد لقاء آخر بني الوزيرة وبني عدد 

من املبدعني بينهم نورمان والفّنانة ميرة عوض.
لم نكن هناك، لكّننا ملسنا حجيًجا إلى ريغف بعد أن ملسنا 
الوزيرة  وسياسات  للعنصرّية  املناهضة  املبدعة  األوساط  سعة 
وأسلوبها. فنورمان اّلذي التقى الوزيرة أخبرنا عبر صفحته في 
الّتفاهمات،  أّنه حاورها وتوّصل معها لبعض  الـ«فيسبوك» 
ومنها أّنها ستزيد ميزانّيات الّثقافة عموًما. ومتّخض االجتماع 

ّية(!).  معها في ديوان رئيس الّدولة عن أجواء إيجاب
تكون  العنصرّية  مواجهة  أّن  اعتقاد  على  فنحن  هذا،  ومع 
بوقفة شجاعة أبداها عدد من املبدعني اليهود والعرب. فچيال 
وحنكة.  بذكاء  ــا  درًس ريغف  عّلمت  القديرة  املمّثلة  أملچور 
وكاشفوها  الوزيرة  عنصرّية  بحّدة ضّد  يهود  مبدعون  وحتّدث 

بهذه املواقف في لقاء فّني لتوزيع جوائز مسرحّية. 
كّنا نتوّقع من املبدعني العرب أن يكونوا ُمبدعني في تصّديهم 

للعنصرّية والوزيرة العنصرّية.
نعرف أّن مصير مؤّسسات ثقافّية مرتبط بوزارة الّثقافة هذا 
صحيح ـ لكن ال يقول هذا قبول الّظلم واالبتزاز، خاّصة وإّننا 
للمواجهة.  وسياسية  قانونّية  إمكانّيات  بوجود  وعي  على 
نقول هذا مدركني أّن امليزانّيات من جيوبنا نحن ومن دافعي 
الّضرائب وليس مّنة من أحد أو معروًفا ُتسديه لنا هذه الوزيرة 

وذاك املسؤول. 
لقد اعتدنا فيما مضى على شعار «كرامة وخدمات» ـ مبعنى 
أّننا لم نقبل أن يذّلنا أحد ما في سعينا إلى حتقيق مطالبنا 
يّشرفنا  ما  وهو  الّنهج  هذا  على  ُمبدعينا  غالبّية  ّية!  املدن
فإّننا  اجلماعة  روح  هي  هذه  كانت  فإذا  الّتفاؤل.  إلى  ويدعو 

في اّجتاه صحيح.
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بادرت البلدّية، األّيام املاضية، إلى تذّكر شهر رمضان املبارك 
واحلليصة  الّنسناس  وادي  خاّصة  ّية،  العرب األحياء  وأضــاَءت 
وزّيَنتهما. لفتة كرمية وجميلة تساعد في خلق أجواء وفضاءات 
في  الّلفتة  هذه  تتواصل  أن  ونأمل  املعّيدين.  ولألهل  للعيد 
كّل املناسبات واألعياد، وأن تطوّر البلدّية اهتمامها هذا إلى 
إلسعاد  املناسبات  هذه  في  وترفيهّية  ثقافّية  برامج  اعتماد 

األهل على نحو ينسجم مع تطّلعات أهلنا واحتياجاتهم.
ُقلنا إّن لفتة البلدّية هاّمة، لكن األهم هو أن تعّد برناَمج عمل 
مجاالت  في  األحياء  في  أهلنا  احتياجات  لسّد  وميزانّيات 
وحركة  واحلدائق  والبيئة  والّثقافة  والّسكن  الّتحتّية  الُبنية 
الّسير. نريد أضواًء ومصابيح خالل العيد، لكّننا نريد خالل 
كّل أّيام الّسنة مواقف سّيارات وُبنية حتتّية متطوّرة ومرافق 
ُملّحة  احتياجات  لألحياء  أّن  مبعنى،  مريًحا.  وسكًنا  ثقافّية 
اتها  ّي وقضايا حارقة تنتظر معاجلة البلدّية واهتمامها وميزان
وبرامجها. هنا بالّتحديد نريد اهتماًما ورصًدا للميزانّيات تفي 
املواقع. بعض  في  ُمزمنة  قضايا  وحتّل  احتياجاتهم  الّسّكان 

هنا يأتي دور جلان األحياء اّلتي ينبغي أن حتمل هذه القضايا 
كي  وأعضائها  ورئيسها  البلدّية  أقسام  إلى  املطالب  وهذه 
من  ويحّسن  األحــيــاء  يطوّر  عمًال  املنتَخبني  من  يضمنوا 

مستوى احلياة فيها. 
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الّسافر  االعتداء  يصِدْمني  أو  يفاِجْئني  لم 
اخلبز  تكثير  (كنيسة  الّطابغة  كنيسة  على 
والّسمك)، نهاية األسبوع املنصرم؛ إذ باتت هذه 
والّتطاوالت  واالنتهاكات  املتكرّرة  االعتداءات 
واملقّدسات  واملعالم  ــوز  ــرّم ال على  املستمرّة 
 - ــة  ــّي وإســالم منها  مسيحّية   – ــة  ــّي الــّديــن
تتصّدر  جًدا،  عادّية  وأمــورًا  روتينّية  مسائَل 
العناوين ألّيام معدودة فقط (في أفضل حال)، 

لتعاود الكرّة مرًّة تلَو مرّة(!).
االعتداء  هذا  أستغرب  أن  لي  فكيف  نعم.. 
العارمة  االعــتــداءات  طوائل  حتت  «اجلــديــد»، 
املقصودة  واملــشــروعــة،  املشرّعة  واملَُمنهجة، 
املُسيئة  ــافــلــة،  ــّس وال ــرة  ــاف ــّس ال ـــودة،  ـــرص واملَ
واملُعيبة، ملئات الكنائس واملساجد على مدار 
عقود من الزّمن، لم يسلم منها احلجر والّشجر 
بالـ«دميقراطّية»  تتغّنى  ــة  دول في  والبشر، 

و«العدالة»، و«حتترم» حرّية العبادة!
لقد حّذرُت، ضمن مقالة سابقة بُعنوان «رَهبة 
وترهيب»، في ظّل تخاذل وتهاون واِضَحْني من 
قبل شرطة إسرائيل وأمنها، بأّننا سنشهد لدى 
ّية  شروق كّل شمس أو غروبها اعتداءات إرهاب
والبشر..  احلجر  من  وغيرها  املقّدسات  تطال 

وهذا ما نشهده فعًال!
إضراَم  اُجلناُة  وَقَت  الفاشّي،  االعتداء  هذا  وفي 
عبارات  وخــّط  الّطابغة  كنيسة  في  يران  الّن
عنصرّية ُمسيئة، في أّول أّيام شهر رمضان(!)؛ 
من  األوبـــاش  الفاشّيون  اُحلثالة  ــدَف  ه حيث 
ال  واملكان،  الّتوقيت  بهذا  اليهود،  املتطرّفني 
إشعال الكنيسة فقط، بل إشعال فتنة أهلّية 
الّشعب  أبناء  بني  إسالمّية)   – (مسيحّية 
جاَء  توقيتهم  بأّن  أعتقد  وال  الواحد؛  والوطن 

ا. ـً عبثّي
وما زاد الّطني ِبّلة، وأثار غيظي أّن ُثلًال (فرًقا) 
االحتالل  جيش  في  املسيحّيني  املُجّندين  من 
املسيحّيني؛  الّتجنيد  ـــاة  وُدع ــّي  ــيــل اإلســرائ
واملوالني  ا  ـً ّي وطن املُنفلتني  ا،  ـً ّي دين املتعّصبني 
سخطهم  جام  يصّبوا  لم  اليهود،  ألسيادهم 
أسيادهم،  أبناء  على  الئماتهم  َيِكلوا  ــم  ول
ُمطيعني  شفاههم  فأطبقوا  الفاشّيني؛  اُجلناة 
ُمخلصني ولم يتفوّهوا ببنت شفة؛ بل أرادوا - 
رغم كّل ما حصل - رفع علم دولتهم إسرائيل، 
ـُمستميتة» بالّدفاع عن حقوق  هذه الّدولة «ال
ــس..!!  الــكــنــائ ـــراق  إح ــع»  ــن و«م املسيحّيني 
شعبهم  أبناء  منَع  منهم  قسًما  أّن  واألنكى 
األشراف من رفع العلم الِفَلسطينّي كرّدة فعل، 
ضمن وقفة احتجاجّية وطنّية موّحدة، جمعت 
املسيحّيني  من  املختلفة،  الّدينّية  الّطوائف 
أّن  بُحّجة  وغيرهم،  واملعروفّيني  واملسلمني 
القضّية مسيحّية، فرُفع علم الڤاتيكان فقط! 
جليش  املسيحّيني  املجنَّدين  ثلل  تساهم 
الّتجنيد  ـــــاة  وُدع ــّي  ــل ــي ــرائ اإلس ـــتـــالل  االح
الّطائفّي  االستقطاب  زيادة  في  املسيحّيني، 
والء  ــن  ــؤّدي م ــة،  ــّدول ال خــادمــني  واملجتمعّي؛ 

أّنهم  واهمني  لها،  و«الــّطــاعــة»  ـــالص»  «اإلخ
وحمايتها.  وعطفها  ــا  رضــاه سيكسبون 
مقّدساتهم  أّن  ـــــرَوَْن  ي ال  ــاء  ــّف أك فــأضــحــوا 
املسيحّية مهدورة.. وُبْكم ال يتكّلمون!... فلو 
كان اجلاني ُمسلًما، مثًال، لوصلت صرخاتهم 

حينها حّد الغيوم وأبعد..!
بنيامني  احلــكــومــة،  رئيس  أصــدر  قــد  وكــان 
ــشــّددة»  م «صــارمــة،  ــومــاٍت  مــعــل نتنياهو، 
إّال  «للعدالة»؛  وتقدميهم  اُجلناة  عن  بالبحث 
أّنه وبعد أن ّمت القبض عليهم أطلق سراحهم 
وصدر  ُقّصر!  أّنهم  بُحّجة  قصير،  وقت  بعد 
أّي تفاصيل حلني االنتهاء من  أمر منع نشر 

«الّتحقيق»!!
ــة، لم  ــق ــاب ــّس ــة االعــــتــــداءات ال ــّي ــب فــي غــال
ـــوى»  و«األق ــم»  «األعــظ إسرائيل  ــة  دول تفلح 
ّية احلديثة،  اتها احلرب ّي و«األعتى»، بعتادها وآل
الّتكنولوجّية  البرامج  ــدث  أح واستخدامها 
بجميع  املتطوّرة،  والّتنّصت  الّتصوير  وآالت 
مؤّسساتها احلكومّية واالستخباراتّية وأذرعها 
األمنّية، من إلقاء القبض على اُجلناة وتقدميهم 
للمحاكمة؛ بينما لو قضى طير حاجته فوق 
شاهدة قبر في أحد املدافن اليهودّية بأقصى 
بقعة من الكرة األرضّية قضت الّدولة أَجله(!).

هذه  ــي  ف ا  جـــّدً ُمقلق  تفاقم  ــي  ف العنصرّية 
فهذه  ا..  ـً يومّي ثمنها،  ندفع  ونحن  البالد، 
العنصرّية الفاشّية ال تستهدف مجرّد كنيسٍة 
إّنها  ُمسلًما؛  أو  ا  ـً مسيحّي مسجٍد،  أو 
وتعمل  وطننا،  في  وبقاَءنا  وحَدتنا  تستهدف 
على تفريقنا وشرذمتنا! وفي ظّل االعتداءات 
مًعا،  نقف  أن  علينا  الفاشّية،  العنصرّية 
دين،  َعلمانّيني ومسيحّيني ومسلمني ورجال 
واألرض،  واألوقـــاف  املقّدسات  على  للحفاظ 
للحفاظ على كرامتنا ووجودنا فوق  وأساًسا، 
أرضنا، على كرامة البشر وتاريخ احلجر؛ وردع 

املأفونني للكّف عن حتقيرنا وإهانتنا!
ــرق..!  ُحت واملساجد  الكنائس  ُتدّنس..  املقابر 
ألّن  ومسيحّي،  مسلم  بــني  ــرق  ف فــال  نعم، 
سياسة احلكومة العنصرّية جتاه العرب واحدة.. 
ــم» عدم  ــظ ــر األع ــة احلــب ــداس ــى مــن «ق ــوّخ أت
االكتفاء - كما عوّدنا الڤاتيكان - باستنكار 
«متسامح» وشجب «متخاذل».. ألّننا سنشهد 
االعتداءات..  مئات  إلى  ُيضاف  آخر  اعتداًء 
من  عليه  ما  على  الّطابغة،  كنيسة  لتبَق 
تقترفة  ما  ويسّجل  يوّثق  مزارًا  ودمار،  حريق 
«الّدواعش اليهودّية» من حرق وتدنيس ودمار 

للمقّدسات.
سيبقى االعتداء على كنيسة الّطابغة بصمة 
ــى سجّل  ــضــاف إل ــل، ُي ــي ــار دامــغــة إلســرائ ع

انتهاكاتها واعتداءاتها احلافل.. 
واحــد،  واحـــد، وطــن  أبــنــاء شعب  بأّننا  ـــر  أذّك
ما  كّل  ظّل  وفي  ــدة..  واح وقضايانا  همومنا 
يدور، هل سنبقى على هذه األرض - رغم أنف 

الّدولة - موّحدين؟!
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موّظفي  أحــد  املــاضــي،  األســبــوع  الّشرطة،  اعتقلت 
مطرانّية امللكّيني الكاثوليك – االسم محفوظ في ملّف 
الّتحرير - بشبهة ضلوعه في قضّية تهريب مخّدرات! 
املوّظف (58  هذا  فإّن  الّشرطة  به  أفادت  ما  ومبوجب 
عاًما)، اّلذي اعتاد إحضار الّرسائل من البريد أعطاه 
فأخذها  للمطرانّية،  مخّصصة  ُرزمــًة  البريد  موّظف 
ملتابعة  ومضى  سّيارته  فــي  ووضعها  املــوّظــف  هــذا 

شؤون عمله. 
الّشرطة قد راقبوا  الَوحدة املركزّية في  وكان أفراد من 
املوّظف  هذا  بحوزة  وضبطوها  وُعنوانها،  الّرزمة  هذه 
حتوي  أّنها  حصل؛ وتبّني  مما  استهجانه  أبــدى  اّلــذي 
كيلوغراًما من الهيروين(!) وقد أرسلت من پيرو في 

أمريكا الّالتينّية. 
الّتحقيق؛  ذّمة  على  املوّظف  اعتقال  ّمت  الفور  وعلى 
إلى  رزمــًة  أعطاه  البريد  موّظف  إّن  للمحّققني  وقــال 
ليأخذها،  املطرانّية  من  أحد  يكّلفه  أن  دون  املطرانّية 

وأّنه ال يعلم ما بها ُمطلًقا.. ولذا كان الّتعامل معها 
بصورة عادّية وطبيعّية.

محامي  قال  احملكمة،  في  املشتبه  مثول  أثناء  وفي 
الّدفاع إّن موّكله ال يعرف شيًئا عن املوضوع وحيثّياته، 
وهكذا جاء تصّرفه عن براءة وطيب قلب. ولذا يطلب 
لم  الّشرطة  ولكّن  موّكله.  سراح  إطالق  احملكمة  من 
أمس  أّول  احملكمة،  احملامي، وطالبت  باّدعاء  تقتنع 
الّتحقيق في  االعتقال حّتى تستوفي  متديد  األربعاء، 
اعتقال  احملكمة  فمّددت  جوانبها،  بكّل  القضّية  هذه 

املشتبه خلمسة أّيام إضافّية. 
ورّد أحد املقّربني من الكنيسة على ما تناقلته وسائل 
اإلعالم أّن أّي موّظف في الكنيسة ُيعتبر بريًئا ما لم 
تثبت إدانته؛ وطاملا األمر ال يزال قيد الّتحقيق فإّننا 

ال نريد عرقلة هذا الّتحقيق.
مجراها؛  العدالة  تأخذ  أن  بوجوب  الكنيسة  وتقول 
ولكن إذا ثبتت جناية أّي موّظف فإّنه ال مكان له في 

املؤّسسة الكنسّية اّلتي يعمل فيها. 

’U� q�«d*
اخلميس،  أمــس  الُعليا،  احملكمة  رّدت 
قرار  على  اإلجنيلّية  الكنيسة  استئناف 
احملكمة املركزّية في الّناصرة، اّلتي كانت 
رفضت الّدعوى اّلتي تقّدمت بها الكنيسة، 
اّلذي  املصرفّي  احلساب  باعتبار  مطالبًة 
العسل  ـــو  أب املـــطـــران ريــــاح  اســتــخــدمــه 

بتاريخ  تقاعده  وحّتى  مطراًنا  خدمته  سنوات  خالل 
2007/3/31، ُملًكا للكنيسة واعتبار األموال اّلتي 
أودعت فيه وُصرفت أيًضا، ُملًكا للكنيسة؛ ما يعني 

أّن على سيادة املطران إعادة األموال املذكورة.
زكي  احملامي  مرافعة  بالكامل  احملكمة  وقبلت  هذا 
كاّفة  في  العسل  أبو  املطران  عن  ترافع  اّلــذي  كمال 
رفض  حيث  بحّقه،  الكنيسة  قّدمتها  اّلتي  الّدعاوى 
الّناصرة  املرَكزّية في  احملامي زكي كمال في احملكمة 
الّصدد  بهذا  الكنيسة  اّدعاءات  الُعليا  احملكمة  وفي 
هي  بل  الّصحة،  من  لها  أساس  كيدّية وال  واعتبرها 
انتقام دينّي، خاّصة وأّن الكنيسة اّدعت في استئنافها 
كان  ــه  وأّن قرارها،  في  أخطأت  املركزّية  احملكمة  أّن 
عليها أن حتكم بأن احلساب املصرفّي يعود للكنيسة 
وأّن على سيادة املطران إعادة األموال اّلتي كانت فيه.

ُيذكر أّن الكنيسة تقّدمت، أيًضا، بدعاوى ضّد املطران 
الّشواقل على خلفّية رئاسته  رياح أبو العسل مباليني 
احملكمة  لكن  الّناصرة،  في  اإلجنيلّية  املسيح  ملدرسة 
املركزّية قبلت في هذه الّدعاوى، أيًضا، مرافعة احملامي 
على  تعتمد  الّدعوى  أّن  فيها  جاء  اّلتي  كمال  زكي 
إشاعات وأقاويل وليس على حقائق ُمثبتة وأّنها ُقّدمت 

دون أدّلة أو إثباتات.

ضــّد  ــدعــوى  ب الكنيسة  تــقــّدمــت  كــمــا 
احلساب  حــول  العسل  أبــو  املطران ريــاح 
لها  يعود  احلساب  أّن  ُمدعّيًة  املصرفّي 
احملامي  لكن  احلــســاب،  صاحبة  وأّنــهــا 
زكي كمال رّد وفّند هذه االّدعــاءات عبر 
دواني وعدد  للمطران سهيل  استجوابات 
بواسطة  الكنيسة وأثبت  مستخدمي  من 
وثائق من املصرف اّلذي أدير فيه احلساب أّن احلساب 
فتح على اسم املطران رياح أبو العسل وأّنه كان حساًبا 
ـًا، ولكن رغم رّد الدعوى من احملكمة املركزّية  شخصّي
استأنفت الكنيسة إلى احملكمة الُعليا مطالبًة تغيير 
ـًا أّن احلساب  القرار، واليوم أقّرت احملكمة الُعليا  نهائّي
واألموال اّلتي فيه هي ملك للمطران رياح أبو العسل.

القرار:  بعد  قال  جهته،  من  العسل  أبو  املطران رياح 
«أشكر احملامي زكي كمال اّلذي ترافع عّني ورافقني 
كيدّية،  كانت  اّلتي  الّدعاوى  هذه  مواجهة  في مسيرة 
قّدمته  ّمما  واالنتقاص  مّني  االنتقام  مقّدموها  أراد 
للكنيسة وللّرعية على مدار سنوات عديدة. أنا سعيد 
زكي  احملامي  مبساعدة  جــاء  ــذي  اّل القرار  لهذا  جــًدا 
كمال وسأدرس خطواتي املستقبليّة وفق ما ميليه ع لي 

ضميري وواجبي».
انتهت  «اليوم  كمال:  زكــي  احملامي  قــال  جهته  من 
دعوى ال أساس لها من الّصّحة قّدمتها الكنيسة ضّد 
املطران رياح أبو العسل مع قضايا أخرى كان الهدف 
منها املّس بشخصّيته الّدينية واالجتماعّية واالعتبارّية 
الّسنني  عشرات  مدى  على  الــّدؤوب  خدمته  متناسية 
للكنيسة والّرعية. أنا سعيد لهذه الّنتيجة اّلتي أّكدت 
ما قلناه منذ البداية أّن ال بّد للحّق أن ينتصر حّتى وإن 

طالت الّطريق».

“UHO�” q�«d*
«كفار  مفرق  عند  الّسبت،  غد  ظهر  بعد  ُتنّظم 
ناحوم»، مظاهرة احتجاجّية ضّد اإلرهاب الفاشّي 

واالعتداء العنصرّي على كنيسة الّطابغة.
اآلثــم  ــدوان  ــع «ال أّن  للمظاهرة  ــّدعــوة  ال فــي  وجــاء 
جديدة  حلقة  هو  الّتاريخّية،  الّطابغة  كنيسة  على 
ترتكبها  اّلــذي  اإلرهــاب واالعــتــداءات  في مسلسل 
عصابات املستوطنني بحّقنا كِفَلسطينّيني، واّلذي طال 
عشرات دور العبادة واملقّدسات واملؤّسسات العربّية؛

الفاشي  الّتصعيد  لهذا  األساسّية  املسؤولّية  «إّن 
تقع على كاهل حكومة إسرائيل وأذرعها املختلفة؛ 

اآلسن  املستنقع  الّشرور وهو  أصل  هو  فاالحتالل 
العربّي  الــّشــعــب  ــاه  جت العنصرّية  ينّمي  ـــذي  اّل

الِفَلسطينّي دون استثناء؛
من  الوقوف وقفة وحدوّية  هو  الّساعة  مطلب  «إّن 
الوطنّية والدميقراطّية في مواجهة هذا  القوى  كاّفة 
مقّدساتنا  حّق  في  والفاشّي  املَُمنهج  االستهداف 

وموروثنا الّثقافّي واحلضارّي وحّقنا في وطننا».
وُيذكر أّن املظاهرة - واّلتي ستقام الّساعة الّرابعة 
ناحوم»  «كفار  مفرق  عند  الّظهر  بعد  والّنصف 
(شارع 90) - تأتي مببادرة من نشطاء سياسّيني 

ومستقّلني من عّدة تّيارات وانتماءات.
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فرع    - الّدميقراطّي  الوطنّي  التجّمع  أعلن 
حيفا،  خالل االجتماع الّتنسيقّي اّلذي ُعقد 
”امليدان“،  مسرح  في  املاضي  الّسبت  يوم 
”الزمن  ملسرحّية  كامًال  عرًضا  تبّنيه  عن 
املوازي“، وذلك دعًما للمسرح ضّد الهجمة 
وزارة  قبل  من  الّتمويل  وجتميد  العنصرّية 
املسرحّية،  وستعرض  اإلسرائيلّية.  الّثقافة 
 ،(27/06/2015) الــّســبــت  غــد  ـوم  ـي
الّساعة 2100، في قاعة مسرح «امليدان».

احليفاوّي)،  الوطنّي  التجّمع  (سكرتير  غّطاس  إبراهيم  الّصيدلي  وقال 
نسخة عنه:  ”حيفا“  بيان صادر لوسائل اإلعالم، وصلت صحيفة  في 
بالّتعبير عن  حّقنا  ”يأتي اإلعالن دعًما ملسرح ”امليدان“، ودفاًعا عن 
رأينا، ورفضنا للمّس في استقاللّية فّنانينا وإبداعاتهم، وإمياًنا مّنا بحّقنا 
األساسّي كشعب وكأقلّية قومّية بالّتعبير عن أنفسنا وعن ُهوّيتنا، وعن 
أوجاعنا وأحالمنا باملسرح والفّن. ودعًما حلّقنا أن ننشر إبداعاتنا باسمنا 
كأقلّية فلسطينّية وليس باسم املؤّسسة املمّولة حّتى وإن كانت احلكومة“.

هّم  نحمل  فضفاضة، وكي  الّشعارات  تبقى  ال  ”كي  غّطاس:  وأضاف 
كأشخاص  نتركهم  وال  العبء  ــوّزع  ن وكي  بِضمتهم.  وفّنانينا  شعبنا 
واإلدارّيــة.  املعيشّية  االلتزامات  املزايدة وضغوطات  فريسة  وكمؤّسسة 
االستقاللّية  وتدعم  تقّوي  االقتصادّية  االستقاللّية  أّن  مّنا  وإميــاًنــا 
تتبّنى  وأن  الّدومينو“  ”تأثير  العرض  لهذا  يكون  أن  نأمل  الّثقافّية، 

مؤّسسات وجهات إضافّية لعروض املسرح املُقبلة“.
ونّوه غّطاس إلى أّن هذه اُخلطوة، خطوة أولى نحو دعم مسرح ”امليدان“ 
الفكرّية.  استقاللّيته  سبيل  في  الّسياسّي  نضاله  ودعم  ـًا،  اقتصادّي
للّتنسيق  املسرح،  عن  للّدفاع  الّشعبّية  الّلجنة  مع  بتواصل  ”وسنكون 

بشأن اخلطوات املقبلة لدعم املسرح“ – ختم بيانه قائًال.
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Ò’U� q�«d*
بدعوة من أكادميّية Dazu الّصينّية، اّلتي ُتعنى بالّنقوش واملنحوتات 
مؤمتر  في  ساري،  كميل  د.  احليفاوّي،  اآلثار  باحث  شارك  الّصخرّية، 
دولّي، ُعقد مؤّخًرا (13 و14 َحزيران اجلاري)  في الّصني للحفاظ على 

الّتراث املعمارّي.
اآلثار  البالد وسلطة  ممّثل  كميل ساري،  د.  يومني شارك  مدار  وعلى 
اإلسرائيلّية، في الّنقاشات وتدارس مع األساتذة احملاضرين من الّصني 
وإيطاليا وبريطانيا أسس  التقنّيات وآخر املستجّدات في كّل ما يتعّلق 

بالّتراث املعمارّي وصون وحماية املواقع األثرّية.
وّمت اختيار د. ساري من قبل مؤّسسة Icomos، لصون وحماية املواقع 
ـًا، لها  الّثقافّية املعتمدين لديها. فهي منّظمة غير حكومّية، رائدة عاملّي
فروع في دول عّدة، تكّرس عملها للّنهوض وتطبيق نظرّية ومنهجّية من 
الّتقنّيات العلمّية في احلفاظ على الهندسة املعمارّية واألثرّية. ويستند 

عمل Icomos على مبادئ ُطرحت عام 1964 في االّتفاقّية الّدولّية 
حول موضوع حفظ وترميم اآلثار واملواقع، وفق ميثاق البندقّية.

قرّرت الّصني هذا العام، جعل هذه املناسبة مؤمتًرا يتعامل مع احلفاظ 
على الّتراث املبنّي، والّتركيز على جميع املواضيع واألمور ذات الّصلة 
باحلجر، كاحلفاظ على مبنى احلجر، وحفظ الكهوف احملفورة، وإيجاد 

تقنّيات للكشف عن مشاكل في احلجر/الّصخر وحتديد تاريخه.
 وقد عقد املؤمتر الّدولّي، اّلذي يتمّيز بدراسة واحلفاظ على كاّفة أنواع 
.Dazu الكهوف احملفورة، املعابد واملنحوتات الّصخرّية، في أكادميّية

حيث تواجد على مقربة من املكان معبد بوذا فيه متثاالن شهيران لبوذا، 
أحدهما مصنوع من الّذهب وآخر محفور في الّصخر.

الذهبّي،  الّتمثال  بوذا، حيث ّمت تدشني  املؤمتر بجولة في معبد  افتتح 
الّذي ّمت حفظه وإعادة ترميمه، كما ّمت افتتاح ُمتحف لفّن الّنحت على 

الّصخر؛ ومن ثّم تدارس املدعّوون األمور األثرّية العلمّية.
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åUHO�ò q�«d*
محّالت  صاحبا  بياضي،  محمود وعزمي  سامر  بادر 
«بونبونيرا ماركت»، إلى جتهيز 500 رزمة من املواد 

الغذائّية األساسّية لتقدميها إلى العائالت املستورة.
ولهذه املناسبة يدعو محمود وبياضي جميع احملتاجني 
حملّالت  الّتابع  اخلــوري  شــارع  فرع  إلى  التوّجه  إلى 
الغذائّية  الرزمة  على  للحصول  ماركت»  «بونبونيرا 
والسّكر  والّطحني  الــّزيــت  تتضّمن  الّتي  األساسّية 

والبقولّيات واملعكرونة، وغيرها من املواّد.
ميكن التوّجه للحصول على الرزم مّجاًنا، يومي الّسبت 
وحّتى  مساًء  والّنصف  الّثامنة  بني  القريبني،  واألحد 

العاشرة والّنصف ليًال (2230-2030).
إّنها ُخطوة مباركة تساهم في خدمة مجتمعنا ومساعدة 
إلى  بهجة رمضان والعيد  املستورة وإدخال  العائالت 
القلوب.. نشّد على أيادي صاحَبي محّالت «بونبونيرا 
ويساعدان  احملتاجني  إلى  يلتفتان  الّلذين  ماركت» 

املعوزين في مجتمعنا.

أخبار جنائّية..

اعتقال مشتبهة حيفاوية 
باالعتداء على طفلة!

ملراسل «حيفا»
وصل مكاتب صحيفة ”حيفا“، يوم الّثالثاء من هذا 
لإلعالم  الّشرطة  بلسان  الّناطقة  من  بيان  األسبوع، 
الّسمري، عّممته على وسائل اإلعالم،  العربّي، لوبا 
قامت  عاًما)   33) حيفاوّية  مشبهًة  أّن  فيه:  جاء 
باالعتداء والتهّجم على طفلة (7 أعوام)، بينما كانت 
اّلتي  واقفة في محّطة احلافالت تنتظر قدوم احلافلة 

ستقّلها إلى مدرستها.
املشتبهة، يوم  تقّدمت  البيان،  وبحسب ما جاء في 
االثنني من هذا األسبوع، نحو الّطفلة، معتديًة عليها، 
الّطفلة  أقراط  سرقة  بالقّوة  ومحاولة  شعرها  ماسكًة 

أذَني  من  األقراط  بخلع  جنحت  أن  وبعد  الذهبّية، 
الّطفلة، فرّت هاربة من املكان.

هذا وأصيبت الّطفلة جّراء االعتداء بالهلع، والرّضوض 
والكدمات، ما أّدى إلى إحالتها الحًقا لتلّقي العالج 

في املستشفى.

وقد باشرت الّشرطة بعملّيات البحث والّتمشيط في 
املنطقة، حيث ّمت اعتقال مشتبهة (33 عاًما)، وبعد 
الّتحقيقات معها بالّشبهات املنسوبة إليها، ّمت متديد 
اعتقالها في محكمة الّصلح في حيفا، الستكمال 

الّتحقيقات.

ملراسل «حيفا»
هذا  من  الّثالثاء  يوم  ”حيفا“،  صحيفة  مكاتب  وصل 
األسبوع، بيان من الّناطقة بلسان الّرشطة لإلعالم العريّب، 
فيه:  جاء  اإلعالم،  وسائل  عىل  عّممته  الّسمري،  لوبا 
تقّدمت  عمرها  من  العرشينّيات  يف  حيفاوّية  شاّبة  أّن 
ا  ـً عربّي مشتبًها  أّن  مفادها  حيفا،  رشطة  إىل  بشكوى 
الّثالثينّيات من عمره، قام باالعتداء عليها  ا يف  ـً مقدسّي

ا، يوم االثنني األخري، يف أحد املحال الّتجارّية اّلتي  ـً جنسّي
تعمل فيها.

هذا وخالل البحث والّتحقيقات تّم التوّصل إىل املشتبه 
إليه،  املنسوبة  للّشبهات  نفسه  أن ربط  بعد  واعتقاله، 
حيث تّم يوم الّثالثاء من هذا األسبوع، متديد اعتقاله يف 

محكمة الّصلح الستكامل الّتحقيقات.

اعتقال مشتبه باالعتداء جنسيا 
على بائعة!



توقف: بدون  توقف:مكابي  بدون  مكابي 
±≠∑∞∞≠μ∞≠μ≥≠μ≥

www.maccabi4u.co.ilwww.maccabi4u.co.il

تتقدم مكابي خدمات صحية بأحر 
التهاني والتبريكات بمناسبة حلول 
شهر رمضان المبارك، سائلين ا& 

عّز وجل أن يعيده عليكم وعلى 
عائالتكم بتمام الصحة والعافية 

والسعادة.
صوًما مقبوًال وإفطاًرا شهًيا 

رمضان كريم

عّز وجل أن يعيده ع
عائالتكم بتمام الص

والسعادة.
صوًما مقبوًال وإفطا

رمضان كريم

الخدمات الصحية اEفضل في البالدالخدمات الصحية اEفضل في البالد
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Òw�U*d��« UMK�«d*
مببادرة الّنائبان أمين عودة (رئيس القائمة املشتركة)، 
أمس  أّول  عقدت،  («ميرتس»)،  فريج  وعيساوي 
لبحث  خاّصة  جلسًة  املعارف والّثقافة  جلنة  األربعاء، 
قضّية حّصة املجتمع العربّي من ميزانّية وزارة الّثقافة، 
التماس  على  بناًء  أعّدت  اّلتي  الّدراسة  أعقاب  في 
أظهرت  واّلتي  الّثقافة،  وزارة  ضّد  «مساواة»  مرَكز 
للّثقافة  ُمخّصصة  الّثقافة  وزارة  ميزانّية  من   3% أّن 

العربّية فقط. 
افتتح اجللسة الّنائب يعقوب مرجي (رئيس الّلجنة)، 
مؤّكًدا على أهمّية الّثقافة كوسيلة للّتقارب بني البشر 
وضرورة إزالة احلدود من أجل تطوير صناعة الّثقافة، 
القائمة  (رئيس  عودة  أمين  الّنائب  حديثه رّحب  وفي 
العربّية  الّثقافة  جمعّيات  منتدى  بأعضاء  املشتركة) 
ومرَكز «مساواة» على اجلهود واملثابرة املستمّرين من 
أجل إحقاق حّقنا في إنتاج ثقافة عربّية وتعزيز وتطوير 
عمل مؤّسساتنا الّثقافّية، ورّحب باملديرة العاّمة روت 

فرومان ومديرة دائرة الّثقافة العربّية لبنى زعبي. 
وقال عودة إّن مسح االحتياجات اّلذي أجرته الوزارة 
يثبت  الُعليا  للمحكمة  املقّدم  االلتماس  أعقاب  في 
في  العربّية،  الّثقافة  بحّق  الــّصــارخ  الّتمييز  مــدى 

ميزانّيات املوسيقى واملسرح واِملهرجانات.
وقّدم عودة ورقة مطالب ُمفّصلة، تضّم عدًدا من البنود 
اّلتي تطالب بشكل مهنّي تنفيذ سياسة تفضيلّية وفًقا 
الّثقافة  ميزانّية  من   20% املساواة وتخصيص  ملبدأ 
العاّمة  الــّشــروط  ومــالءمــة  فـــوًرا.  العربّي  للمجتمع 
الحتياجات الّثقافة العربّية وإتاحة املجال للمؤّسسات 
الّثقافّية العربّية أن تتقّدم بطلبات لتحصيل حّصتها 
من البنود العاّمة، وعدم إجبارها على الّتنافس فيما 

بينها على احلّصة املُخّصصة للّثقافة العربّية فقط!
بناء  أجل   من  ــة  وزارّي جلنة  بإقامة  عودة  طالب  كما 
ثقافّية  مراكز  وإقامة  ثقافّية،  ومباٍن  ومسارح  مراكز 
جلنة  وإقامة  بلدات،  لعّدة  اخلدمات  تقّدم  مناطقّية 
خاصة مبشاركة وزارة السياحة من أجل اقامة فّعالّيات 
وِمهرجانات سياحّية ثقافّية محلّية، ودعم املؤّسسات 

واجلمعّيات الّثقافّية في املدن املُختلطة.
متاحف   5 إلقامة  توجيه  جلنة  بإقامة  عــودة  وطالب 

اإلبداع  وتشجيع  والّطبيعة،  والفنون  للّتراث  عربّية 
ميزانّيات وهبات  بإضافة  الّثقافي واألدبّي،  واإلنتاج 
خاّصة  جلنة  وإقامة  العربّية،  واإلصـــدارات  للكتاب 
لبحث املواقع واألماكن الّتاريخّية من أجل احلفاظ على 
تراثها وإرثها احلضارّي، وإقامة مكتبة جماهيرّية في 
كّل بلدة ال حتوي على مكتبة، ومتويل إقامة فّعالّيات 

إثراء وإبداع في املكتبات العربّية.
وقّدم الّنائب عيساوي فريج ُملّخًصا حول بنود امليزانّية 
متارسه  اّلــذي  والّتجاهل  العربّية،  للّثقافة  املُخّصصة 
الوزارة  به  تقوم  اّلذي  الّتحايل  على  الــوزارة، وأمثلة 
جتاه املجتمع العربّي، في قضّية املتاحف، حيث تقّدم 
املجتمع  في  ُمتحفني  متّول  أّنها  تقاريرها  في  الــوزارة 
وُمتحف  الّنقب  في  ــون»  ال «جــول  متحف  العربّي، 

«تاريخ اإلسالم» في القدس.
الُعنوان  إّن  غنامي،  مسعود  الّنائب  قال  كلمته  وفي 
احلقيقّي لهذا الّنقاش هو احلكومة؛ ألّنها صاحبة القرار 
امليزانّيات  الّسياسات.  امليزانّيات وحتديد  تقسيم  في 
ليست مجّرد مبالغ مالّية في مجاالت مختلفة، وإّمنا 
هي موقف وأيديولوجيا. ونسبتنا من ميزانّية الّثقافة 
اّلتي تساوي 3% فقط، معناها أّن هذه هي قيمتنا في 
نظر الّدولة، وكأّننا بال ثقافة وال ُهوّية. وللعلم هناك 
الكثير من امليزانّيات املرصودة لنشاطات ثقافّية في 
املجتمع العربّي تستفيد وتربح منها جمعّيات وجهات 
يهودّية. امليزانّيات هاّمة للّثقافة واحلرّية هاّمة لإلبداع 

الّثقافّي والّفنّي.
سياسة  إّن  سليمان   - توما  عايدة  الّنائب  وقالت 
مقايضة  تريد  الوزيرة  أّن  تؤّكد  ميري ريغف،  الوزيرة 
تشويه  تريد  وأّنها  الّسياسّية،  باملواقف  امليزانّيات 

ثقافتنا بدل دعمها. إّن امليزانّية املُخّصصة اليوم هي 
بـ20%  ليس  نطالب  نحن  املطلوب، ولكن  من  أقّل 
فقط بحسب نسبتنا، وإّمنا بأكثر من ذلك كي حتاول 
الوزارة الّتعويض عن فجوات الّتمييز املتراكمة وجسر 

الُهوة القائمة.
وقال الّنائب يوسف جبارين إّن على الوزارة طرح ُخّطة 
عمل واضحة مع جدول زمنّي للميزانّيات املطلوبة في 
املجتمع العربّي، وإّال فإّن ما كان هو ما سيكون. ودعا 
اّلذي  القانون  اقتراح  دعم  إلى  الّثقافة  وزارة  جبارين 
قّدمه في املوضوع، وبحسبه على الوزارة تخصيص ما 
ال يقّل عن ُخمس ميزانّياتها للمجتمع العربّي، وهي 
اقتراح  ويفرض  إسرائيل،  في  للعرب  العاّمة  الّنسبة 
حول  سنوّي  تقرير  تقدمي  ــوزارة  ال على  أيًضا  القانون 
توزيع امليزانّيات يبّني حّصة املجتمع اليهودّي، وحّصة 

املجتمع العربّي.

الفنّية  باإلضافة ألهمّيته  الّنائب حنني زعبي،  وقالت 
أحد  هو  لنا  بالّنسبة  الّثقافّي  املجال  فإّن  واجلمالّية، 
أهّم املجاالت لتطوير مفاهيم تقدمّية، متنوّرة وعصرّية 
املساواة وحقوق  قيم  حلمل  حاسم  مجال  هو  لشعبنا، 
ومكانة املرأة، هو من يطّور نخبة ثقافّية حتمل على 
اإلنتاجات  حاسمة.  اجتماعّية  نــضــاالت  عاتقها 
نحن  واجلرمية،  العنف  ملكافحة  أيًضا  مهّمة  الّثقافّية 
نعرف قيمة ومعنى أن يستهلك أبناؤنا وبناتنا املسرح 
والفنون وأن يزوروا املتاحف، وأن يصبح ذلك جزًءا من 
نهج حياتنا. نحن ال نقبل مبيزانّية أقّل من نسبتنا في 
املجتمع، ونحن ال نقبل باشتراط ميزانّيتنا بأّي والء 

سياسّي أو أيديولوجّي.

أما الّنائب جمال زحالقة فقال إّنه كان قد كتب مقاًال 
قبل سنوات عديدة عن أمله في افتتاح ُمتحف عربّي 
في البالد، وكان قد كتب ما جادت به مخّيلته وصًفا 
أن  يجب  احللم  هذا  أّن  املُتحف؛ وأّكــد  افتتاح  حلفل 
الّثقافة  على  واحلفاظ  إنتاج  في  احلّق  ألّن  يتحّقق، 
الّدولّية  املواثيق  من  العديد  في  مضمون  والــّتــراث 
اّلتي وّقعت عليها إسرائيل. وأّكد أّنه ال ميكن إقامة 

مؤّسسات وفّعالّيات ثقافّية بدون دعم.
العربّي  الّثقافّي  اإلنتاج  إّن  حنني  دوف  الّنائب  وقال 
هو مثير لالهتمام وعلى مستوى عاٍل، لكن األجواء 
احلالّية تؤّدي إلى جّرنا للخلف، فاألجواء العاّمة غير 
يستحدث  مستمّر، وقد  بتقّلص  ُمشّجعة وامليزانّيات 
للّتقليص، رّمبا  جديدة  اجلديدة وسائل  امليزانّية  معّدو 
تطال الّثقافة. وأّكد حنني على ضرورة اّتخاذ ُخطوات 
جريئة ومشّجعة في هذه الّلجنة إللزام الوزارة واحلكومة 

على زيادة ميزانّية الّثقافة العربّية.

دولة  فإّن  ولألسف  إّنه  الّطيبي،  أحمد  الّنائب  وقال 
حــالــة واحـــدة،  فــي  فقط  ــســاواة  امل ُتعطي  إســرائــيــل 
للمقابر!! أمام كّل ما يتعّلق باألحياء فهناك تبريرات 
مستمّرة ومتمّلصة من املسؤولّية. وأضاف أّنه ال يوجد 
مجتمع بدون ثقافة، وأّن الّثقافة هي نتاج وجزء أساس 
إنهاء  حتّتم  الّطبيعّي  العدل  معايير  وأّن  احلياة،  من 
العاّمة  امليزانّية  %20 من  احلالّي وتخصيص  الوضع 
للوزارة للّثقافة العربّية؛ لكن يبقى الّسؤال: هل هناك 
األمر  الّثقافة؟ وهل سيناط  وزيرة  لدى  حقيقّية  نوايا 
عاّمة  ميزانّية  هي  امليزانية  هذه  الّسياسّية؟  باملواقف 

وليست مُلكًا خاصّـًا للوزير ة.
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 åUHO�ò q�«d*
بلدّية  من  ومببادرة  والّتآخي،  احملّبة  متلؤها  احتفالّية  أجــواء  وسط 
حيفا، وبالّتعاون مع مختلف اجلهات امليدانّية الفّعالة، مجلس حّي 
احلّليصة، واملركز اجلماهيرّي «غيبورمي»؛ أقيمت أمسّية رمضانّية 
«ليالي رمضان  ُعنوان  حتت  خاّص  احتفال  ضمن  جماعّي  وإفطار 
جتمعنا»، وذلك في الوحدة اجلماهيرّية «غيبورمي» في حّي احلّليصة.
املراكز  مــديــري  املختلفة،  البلدّية  أقــســام  عــن  ممّثلني  وبحضور 
املجتمع  من  وفّعالة  قيادّية  وشخصّيات  دين  اجلماهيرّية، رجال 
احليفاوّي. كما شارك ممّثلون من أحياء حيفا العربّية املختلفة في 

هذا اإلفطار اجلماعّي، ومديرو املراكز اجلماهيرّية املختلفة.
اجلماهيرّية  الوحدة  مدير  عرافتها  توّلى  اّلتي  األمسّية  وتخّللت 
«غيبورمي» منصور بستوني على كلمات ترحيبّية، افتتحها رئيس 
مقبوًال  صوًما  الّصائمني  جلميع  متمّنًيا  ياهف،  يونا  حيفا  بلدّية 
ـًا؛ تاله في احلديث رئيس جلنة احلّي كامل يوسف (أبو  وإفطاًرا شهّي
كايد) وممّثلة مجلس احلي مرفت فروان، والّشيخ بهاء بكراوي (إمام 

مسجد عبد الله في حي احلّليصة).
سهيل  الّدينّي مبطربها  لإلنشاد  «شهريار»  فرقة  قّدمت  بعدها 
االبتهاالت  من  مجموعة  خاللها  من  فنّية، أّدت  خليلّية، فقرة 
أذان  صوت  اغبارّية  محّمد  ثّم رفع  النبوّية؛ ومن  الّدينّية واملدائح 

املغرب وتناول احلضور اإلفطار.
كما قام مجلس احلّي برئاسة ياسر بشر بتكرمي كّل من مدير مدرسة 
«عبد الّرحمن احلاج» محّمد عواد، ورئيس جلنة احلّي كامل يوسف، 

على عطائهما املستمّر خدمًة ألهالي احلّي.
البلدّية)،  الّثقافة  دائرة  (ممّثلة  حنان سعيد  أّن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
توّلت إنتاج االحتفال، في حني توّلت حاملة مّلف الّثقافة العربّية في 

البلدّية، نوال أبو عيسى، مضمون االحتفال.
(تصوير:استوديو نصرات)

åUHO�ò q�«d*
البيئة وزيــر  ياهف،  يونا  احملامي  حيفا،  بلدّية  رئيس   شكر 
عملهما على  كاحلون،  موشيه  املالّية  ووزيــر  جباي،   آفــي 
مناقصات ونشر  البالد،  جنوب  األمونيا،  حاويات  إلنشاء 

 بهذا اخلصوص.
والّنضاالت املطالبات  من  سنوات  عشر  «بعد  ياهف:   وقــال 
 املستمّرة، اّلتي تخوضها بلدّية حيفا في احملاكم، لنقل حاويات
 األمونيا من خليج حيفا، نرى الّنور في نهاية الّنفق.. ستواكب
 الهيئات اِملْهنّية في بلدّية حيفا املوضوع عن كثب للتأّكد من

عدم تأخير اجلداول الزمنّية احملّددة إلمتام هذه اخلطوة».

W?????F?????�«Ë W?????�—U?????A?????� 
Òw�UL�  —U??D??�≈  w??� 

W??B??O??K??(« Òw????	 w???�
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åUHO�ò q�«d*
 احتفلت جمعّية الّثقافة العربّية ومؤّسسة «اجلليل» – لندن،
 يوم اجلُمعة املاضي (19 َحزيران 2015)، في فندق «سانت
برناَمج من  طالًبا وطالبًة   80 بتخريج  بالّناصرة،   غابرييل» 
الّشهادات اجلامعّية في الدراسّية»، وحصولهم على   «املنح 
 مختلف الّتخّصصات العلمّية، بعد مشاركتهم في البرناَمج
- تثقيفّي  مسار  في  ومشاركتهم  منحة  على   وحصولهم 

   مجتمعّي على مدار كّل مسيرتهم الّتعليمّية.

عرافته وتــوّلــت  «موطنّي»،  الوطنّي  بالّنشيد  االحتفال   بــدأ 
اّلتي ّجنــار،  الله  عبد  عال  الدراسّية»،  «املنح  برناَمج   مرّكزة 
الفوج هذا  بتخريج  الّتأّثر والفخر  عن  بالّطّالب وعبّرت   رّحبت 
اعتلى ثم  بالبرناَمج واجلمعّية.  الوثيقة  الّطّالب وبعالقتهم   من 
جلمعّية اإلدارّيــة  الهيئة  (رئيس  محارب  محمود  د.   املنّصة، 
عن وحتــّدث  لتخّرجهم  الّطّالب  هّنأ  ــذي  اّل العربّية)،   الّثقافة 
 أهمّية برناَمج «املنح الدراسّية» كجزء من نشر الّثقافة الوطنّية
 الّتقدمّية وزيادة منالّية الّتعليم العالي، كما أشار د. محارب
 إلى اعتزاز اجلمعّية لكون غالبّية اخلّريجني هذا العام هم طالبات
 جامعّيات، ُمعتبًرا األمر تشجيًعا لزيادة نسبة الّنساء املتعّلمات

 والقيادّيات في مجتمعنا.
الّثقافة جلمعّية  العام  (املدير  برغوثي  إياد  الكاتب  حتّدث   ثّم 
واجلمعّية الّطّالب  بني  العالقة  استمرار  أهمّية  عن   العربّية)، 
 مستقبًال، من خالل حملهم لرسالة البرناَمج «ُهوّية.. مسؤولّية..
الّرسالة واالجتماعّية، وهي  املهنّية  حياتهم  في  معهم   عطاء» 
 اّلتي جّسدتها الّراحلة د. روضة بشارة - عطا الله، ومن خالل
في باملشاركة  اخلّريجني، واالستمرار  نادي  تأسيس  في   دورهم 
 برامج اجلمعّية. بعد الكلمات الّترحيبّية، قّدم الفّنان عالء عّزام

وصلة موسيقّية وغنائّية.
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 قبل موعد اإلفطار الرمضانّي، صعدت إلى املنّصة مجموعة من
 الّطّالب والّطالبات اّلذين ألقوا كلمات مؤثّرة حول مشاركتهم في
 برناَمج «املنح الدراسّية» وجتربتهم الّشخصّية فيه خالل الّسنوات
 الّثالث، وتأثيره على حياتهم وشخصّيتهم ووعيهم وتعليمهم.
في الله  عطا   - بشارة  روضة  للّدكتورة  الّراسخ  احلضور   وبرز 

 وجدان الّطّالب اّلذين ذكروها وشكروها وأهدوها جناحهم.
 الّطالبة ميسم سليمان من سخنني، خريجة كلّية احلقوق في معهد
 «الكرمل»، قالت: «بدايًة، حتضرني، كيف ال، هالة الّدكتورة
 روضة بشارة بكّل إشعاعاتها. فلها الفضل الكثير على أكثرنا،
 فحرصها ومتابعتها لنا ولعلمنا، له الفضل األكبر في وصولنا
الله. وهي الّرحمة ورحمها  إليه، فروحها طلبت   إلى ما وصلنا 

الباقية معنا واحلاضرة فينا».
من املعمارّية  الهندسة  كلّية  خّريجة  شحادة،  ملى  الّطالبة،   أّما 
«كّل العامّية:  بالّلهجة  كلمتها  ختام  في  فقالت   كفرياسيف، 
 عمل هو حجر دومينو بسلسلة إجنازات مستمّرة بحياة شعبنا.
أبلغ من كلمة شكًرا وكلمة منحّبكو جلمعّية  وهون، ِفش كلمة 
 الّثقافة، لألشخاص الّلي عم بزرعوا فينا بذور الّثورة يوم بيوم،
 على أمل مبستقبل أحلى. وبالّنهاية، مع كّل تفاؤل للمستقبل،
اسم اسم  نتذّكركم  رح  صنعته،  الّلي  الّناس  نتذّكر  نضّل   رح 
اإلجناز هاد  نهدي  رح  غيري،  كتار   باجلمعّية. وبإسمي وبإسم 
 حلجر األساس باجلمعّية، للّدكتورة روضة عطا الله، الّلي محلها

دائًما وأبًدا هو باجلملة الّلي بتنحكى عن املستقبل واألمل».
 من اجلدير بالّذكر أّن الّطّالب الّثمانني اخلّريجني هم من مختلف
جامعات من  تخّرجوا  العربّية، وقد  اجلغرافّية والبلدات   املناطق 
في ُعليا  جامعّية  شهادات  على  حاصلني  مختلفة،   وكلّيات 
املساندة، الّطبّية  واملواضيع  والّتمريض  الّطّب  عــّدة:   مجاالت 
العلوم واحلسابات،  االقتصاد  املعمارّية،  الهندسة   احلقوق، 
 اإلجتماعّية واإلنسانّية، الفنون، علوم احلاسوب والعلوم الّدقيقة،

 اخلدمة االجتماعّية وتخّصصات أخرى.
 برنامج املنح الّدراسّية هو من أهّم أركان وحدة الّتمكني الّشبابّي
 باجلمعّية. انطلق في عام 2007 بدعم من مؤّسسة «اجلليل»
 - لندن. بدأ بتقدمي 100 منحة دراسّية، وزاد عدد املستفيدين
طالًبا وطالبة  250 سنة  كّل  في  يحتضن  البرناَمج  صار   حّتى 
 ملّدة ثالث سنوات، يهتّم خاللها بإكسابهم القدرة على الّتفكير
 الّنقّدّي ورفع الوعي الّثقافّي وروح العطاء لديهم. فباإلضافة إلى
ـًا،  املنحة الّدراسّية اّلتي يقّدمها البرناَمج لدعم الّطّالب اقتصادّي

يرافقهم في مسار ثقافّي وآخر تطّوعّي.
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اخلبز  تكثير  كنيسة  حرق  عن  األنباء  تــواردت  أن  ما 
أخذت  حّتى  املاضي،  اخلميس  الّطابغة،  في  والّسمك 
من  يعتبر  املقّدس، واّلذي  املكان  نحو  تتقاطر  الوفود 
اّلتي  للعجيبة  نظًرا  العالم،  في  املسيحّية  املعالم  أهّم 
صنعها الّسّيد املسيح بتكثير خمسة أرغفة وسمكتني 
يرافقونه  كانوا  نسمة  آالف  خمسة  من  أكثر  وإطعام 
االحتجاج  أصوات  تعاليمه. وتعالت  إلى  ويستمعون 
واالستنكار منذ اليوم األّول بوصول وفود من الكنائس 
املسيحّية املتنّوعة في اجلليل، ووفود إسالمّية ودرزّية 
مع  تضامنهم  عن  الــوافــدون  وأعــرب  يهودّية.  وحّتى 
الّرهبان البندكت، وهم من أصل أملانّي، اّلذين يعيشون 

في الكنيسة والّدير احملاذي لها.
واستنفرت الكنائس أبناَءها للحضور إلى املكان املقّدس 
األسبوع،  هذا  من  األحد  يوم  احتجاجّية،  شعبّية  لهّبة 
رافقتها الّصلوات اّلتي ترأسها غبطة البطريرك ميشيل 
مختلف  مــن  الكهنة  مــن  عــدد  جانبه  ــى  صــّبــاح، وإل
إلى  الّديانات  أبناء  من  حشود  وهرعت  الكنائس. 
الّطابغة لتعّبر عن احتجاجها وسخطها من اإلقدام على 
حرق الكنيسة. وبحسب تقديرات الّشرطة اّلتي نّظمت 
وصول اجلماهير أّن عدد احملتّجني زاد عن 10 آالف 

نسمة. 
t�H½ WÒO×{ u¼ ·ÒdD²*« ∫ÕUÒ³� „d¹dD³�«

الّالتينّي  (البطريرك  صّباح  ميشيل  البطريرك  وقــال 
لنصّلي  اجتمعنا  اإلخــوة  أّيها  القدس):  في  الّسابق 
وليس  قّوتنا،  وزادت  إمياننا  زاد  أقوياء،  كمؤمنني، 
حيرتنا، وصوتنا في داخلنا ُنسمعه، ونبقى أقوياء في 
وجه كّل إنسان، في وجه الّدولة، الّدولة أخطأت، ونقول 
للّدولة أنت على خطأ ال أكثر وال أقّل، هناك قوانني 
ضمن الّدولة وضمن كّل دولة. املهم أّال نخاف أمام كبير 
في هذا العالم، ال كبير إّال الله، وكّلكم كبير أمام الله. 
نحن املسيحّيون قادرون للتغّلب عليها من دون أن نرّد 
الكيل بالكيل، من دون أن نرّد على الّشر بالّشر، وال 
على املوت باملوت. كلمتنا وجوابنا هي احلياة نرّد بها 

على املوت. 
نحن نقتدي بالله، نحّب اجلميع. قد يقول البعض ما 
ُحترق ونكّتف  كنائسنا  نترك  هل  اجلميع،  نحّب  معنى 
كّال.  أيدينا؟  ونكّتف  يقتلوننا  الّناس  نترك  أيدينا؟ 
نحّب الّناس، من أحّب إنساًنا أراد له اخلير واخلير كّله. 

أحبّوا  يقل  لم  أعداَءكم،  أحبّوا  قال  ملا  املسيح  يسوع 
االعتداء الواقع عليكم من قبل العدو. قال أحبّوا هذا 
اإلنسان اّلذي اعتدى عليكم، ألّنه إنسان وصورة الله. 
أّما الّشر اّلذي يعمله هذا ال حتبّوه، هذا تصّححوه. فإن 
اّلذين  املتطّرفني  اليهود  هؤالء  نحّب  أحــًدا،  نحّب  كّنا 
أحرقوا املكان، ال يعني أّننا نقول لهم تعالوا وأحرقوا 
مّرة أخرى وثانية وثالثة، بل نقول نحاول بإمكاناتنا، 
أن  كّله،  اليهودّي  املجتمع  في  بجهودنا  بصلواتنا، 
ال  التطّرف  تطّرفهم،  من  يتحّرروا  حّتى  هــؤالء  نرّبي 
يجعلنا نحن فقط ضحايا، فاملتطّرف هو ضحّية نفسه، 
اليهودّي املتدّين املتطّرف هو أّول ضحّية لتطّرفه، ثّم كّل 

َمن يناله تطّرفه، هو ضحّية. 
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وأمضى البطريرك صّباح بالقول: نتنياهو أعطى أوامر 
ثّم قيل  مشّددة لرجال األمن حّتى يبحثوا عن اجلناة. 
أطلقوا  قيل  ثــّم  الّشباب،  بعض  على  القبض  ألقوا 
سراحهم ألّنهم قاصرون، وال يوجد إثبات. املهم أّن هذه 
أربع  أو  ثالث  منذ  تكاثرت  بل  ــى،  األول ليست  املــّرة 
سنوات. وإزاء كّل هذه الّظواهر لم جند مّرة واحدة ألقي 
الّدينّي  فالتطّرف  ُمطلًقا.  جاني وعوقب،  القبض على 
البلد  هذا  يقولون  إسرائيل،  دولة  في  حرّيته  كّل  يأخذ 
هو الدميقراطّي الوحيد؟ هذا البلد الوحيد اّلذي يجد فيه 
التطّرف هذه احلرّية الكاملة. التطّرف في البلدان العربّية 
نعم موجود، ولكن هناك حكومات تقاومه، وحكومات 
تؤّيده. ولكن هنا، املشكلة أّن احلكومة تؤّيد أو تغّذي 
التطّرف.  هذا  تقاوم  أن  من  أعجز  هي  أو  تهمل  أو 
مسيحّية  يدّنسونها،  املقّدسة،  األماكن  يؤذون  شباب 
وإسالمّية، منذ سنوات، والّدولة عاجزة بكّل جبروتها. 
عليه،  األمــن  كّل  يجّندون  أخطأ  إن  فلسطينّي  طفل 
الّسجن  ويــودع  قاصر،  عن  وليس  طفل  عن  احلديث 
ويعاقب ويدّمر بيت أهله، ويعاقب أهله. فاإلجراء نفسه 
يجب أن يتّم على هذا التطّرف اليهودّي. كمسيحّيني 
ال نطلب حماية من أحد مطلًقا، حمايتنا نحن. نحن 

نحمي أنفسنا، والله يحمينا. 
إنسان،  نحن  أصــًال.  عــدًدا  لسنا  قليًال،  عــدًدا  لسنا 
عشرة  البلد  هذا  في  له.  عدد  وال  ُيعّد  ال  واإلنسان 
ماليني إنسان فلسطينّي وإسرائيلّي، فأنا عشرة ماليني 
إنسان، أنا لست واحًدا، ولست أي كذا باِملائة، ولست 
إنسان،  أنا عشرة ماليني  ألف.  ِمائتي  ألف وال  مائة 
أنا كّل البلد. كّل مسيحي، كّل واحد منكم هو كذلك.
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السّيد املسيح، قال لنا من ضَربك على خّدك األمين حّول 
موته،  نفسه ُضرب، وقبل  املسيح  األيسر، والسّيد  له 
لرئيس  وعبد  قيافا،  الكهنة  رئيس  أمــام  ماثًال  كان 
اخلد  له  يحّول  ولم  يسكت،  لم  يسوع  ضربه.  الكهنة 
لي  بّني  أخطأت  إن  تضربني،  ملاذا  له  قال  بل  اآلخــر، 
اخلطأ. أّما إن تكّلمت بالّصواب، ملاذا تضربني؟ يسوع 
وقف في وجه من اعتدى عليه، مثله نقف في وجه من 
اعتدى علينا، أي إذا قلنا نواجه باحملّبة يعني أن نواجه 

بالقّوة، قّوة الله، وليست قّوة اعتداء وال قّوة موت. 
نبقى صامدين جميًعا  أجلنا جميًعا حّتى  ونصّلي من 
في أرضنا، يُراد لنا أن نغادر، في كّل هذه الّظروف، 
لن نغادر، بكّل بساطة سنبقى، سنبقى إلى آخر نفس، 
والقّوي هو املؤمن. يسوع قال ال تضطّرب قلوبكم وال 
تفزع، آمنوا بي وآمنوا بالله أيًضا، أنا غلبت العالم. 
أسال الله لكم جميًعا محّبته وسالمه وعدله، ونسأل من 
أجل دولة إسرائيل أن تفهم ما معنى العدل وما معنى 
األمن واألمان، وما معنى الّسالم، وهي ما زالت تتعّثر 
على طرق الّسالم، بل هي خارج طرق الّسالم، نصّلي 
للّسالم،  احلقيقّية  الّطرق  في  تدخل  حّتى  أجلها  من 
يشهد  ــذي  اّل كّله،  األوســط  الّشرق  أجل  من  ونصّلي 
ـًا كبيًرا، وسفك دماء كثيرة،  موًتا كثيًرا، وتطّرًفا دينّي
الكنائس ُحترق، وأحرقت هنا وأحرقت هناك، وال فرق 
بني هناك وهنا. هناك يسّمون ”داعش“ وهنا يسّمون 

متطّرفون يهود.. كالهما متساٍو. 
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باحلافالت  احملتّجني  وفــود  وصلت  الّصالة  هذه  وبعد 
اّلتي بلغ عددها 40 حافلة، وبالسّيارات اخلاّصة اّلتي 
إلى  الّشرطة  اضطّر  ّمما  سّيارة،  ألف  على  عددها  فاق 
الّسير  الّطابغة وحتويل حركة  إلى  املؤّدية  الّطريق  قطع 

إلى طرقات أخرى. 
ورفعت احلشود الوافدة من سائر أنحاء اجلليل، الّالفتات 
والّشعارات ورّدد اجلميع الهتافات االحتجاجّية ضّد كّل 
من تسّول له نفسه االعتداء على املقّدسات. ومن هذه 
كّل  بعد  ”لنا  تقول:  اّلتي  تلك  الّالفتات والّشعارات 
موت قيامة عظيمة، أبناء املسيح ال يخافون الّنار، لم 
نأِت لنصرخ أتينا لنصّلي، في قلب كّل مسيحّي كنيسة 
راسخة ال حتترق. إن شا الله القمحة الّلي انزرعت في 

قلوبنا متوت وتنما وتزهر محّبة“.
الّدين  كبير من رجال  املقّدس عدد  املكان  إلى  وحضر 

املسيحّيني واملسلمني والّدروز. 
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في  الــّالتــني  رعّية  (كاهن  صبارة  أمجد  األب  وقــال 
العمل، وما  هذا  بشّدة  نستنكر  نحن  أّوًال  الّناصرة): 
جرى في هذه الكنيسة. نأمل أن تتوّصل الّتحقيقات 
االعتداءات  هذه  ألّن  األمــر،  هذا  ومدّبر  الفاعل  إلى 
تزداد أكثر وأكثر، ولم يتوّصلوا ألّي شخص بعد، هذا 
مؤلم أكثر. ونأمل أن تتوّصل الّتحقيقات لتكشف من 
فعل ذلك حّتى نرى احلّل األفضل. ونحن اّلذين نعيش 
املتبادل،  الّتآخي واالحترام  البلد سنكون رمز  في هذا 
هذا  بالّذات  دائًما..  األديــان. وهذه رسالتنا  كّل  بني 

املكان.
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في  األرثوذكسّية  الكنيسة  (مطران  كرياكوس  املطران 
اجلليل): هنا في هذه املنطقة كّل شيء مقّدس، ونعرف 
ماذا جرى هنا في زمن املسيح، خمس خبزات وسمكتني، 
ولكن ما صار هي جرمية، وال أحد يقبل ذلك وال رّبنا، 
ونطلب من رّبنا أن يعطي البركة لكّل الّسّكان، وخاّصة 
املسيحّيني، ألّن ما جرى هنا هو ضّد املسيحّيني. ونحن 
روم أرثوذكس نقف إلى جانب إخواننا الّرهبان البندكت، 
أن  يد واحدة، ويجب  الله سنبقى هنا. نحن  وإن شاء 

نسير مع الّتفاهم ومع احملّبة والّتعاون، ورّبنا كبير. 
…bŠ«Ë W�OM� s×½ ∫”uOŁuKO	 X¹—bMLý—_«

األرشمندريت فيلوثيوس (كاهن كنيسة الروم األرثوذكس 
في عّكا): نحن قادمون من عّكا، والكنيسة املوجودة 
مسيحّيون،  لكّننا  أرثوذكسّية،  كنيسة  ليست  وراَءنا 
وبالّنسبة لنا هذه كنيستنا، واألرض اّلتي ندوسها هي 
املسيح.  يسوع  أرض  جدودنا،  وأرض  مقّدسة  أرض 
البندكت. وما  الّرهبان  إخواننا  مع  تضامًنا  جئنا  نحن 
جرى للكنيسة لم يكن ضّد الكنيسة فقط بل ضّد كّل 
املسيحّيني في األرض املقّدسة. وما جرى في الكنيسة 

هنا جرى في كنيستنا ألّننا كنيسة واحدة. 
 ÒqI¹ ô W�OMJ�« vKŽ ¡«b²Žô« ÒÊ≈ ∫w�UŽ aO ÒA�«

b−�*« vKŽ ¡«b²Žô« sŽ
عّكا):  في  اجلــّزار  جامع  (إمام  عاصي  سمير  الّشيخ 
نحن  املشتركة  حياتنا  أّن  ــد  اؤّك أن  أوّد  البداية  في 

الله عّز  املسلمني واملسيحيني هي قدر من قدر 

WG�U ÒD�« w� W ÒO�U���« W Ò	
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تغّير  أن  األرض  في  قّوة  تستطيع  وجّل، ولن 
من  املكان  هذا  إلى  جئنا  اإللهّي،  القدر  هذا 
مدينة عّكا من مدينة احلضارة من مدينة األسوار، 
هذه  في  املسيحّيني  ألهلنا وإخواننا  نؤّكد  أن  أجل  من 
البالد، أّن االعتداء على الكنيسة ال يقّل عن االعتداء 
في  شعبنا  يزيد  لن  االعتداء  هذا  وأّن  املسجد،  على 
هذه الّديار إّال رًصا للّصف وجمًعا للكلمة وإصراًرا على 
معالم وجودنا  طمس  تستهدف  محاولة  لكّل  الّتصّدي 
العربّي، سواء اإلسالمّي واملسيحّي في هذه الديار. وأّن 
أصوات أجراس الكنائس سوف تبقى تقرع وأّن أصوات 
األذان املُنبعث من املساجد بالله وأكبر سوف يكون رًدا 
العربّي  الوجود  هذا  طمس  تستهدف  محاولة  أّي  على 

اإلسالمّي - املسيحّي. 
 „d²A*« g¹UFÒ²�«Ë …UO(« —u�ł Òq� ÊuH�M¹

مطالبني  املسيحّيني  إخواننا  مع  أصواتنا  لنرفع  وجئنا 
حكومة إسرائيل في أّنه آن األوان، حيث إّن هذا االعتداء 
سواء على الكنائس أم على املساجد لم يكن االعتداء 
األّول، بل سبقه عشرات االعتداءات على مرآى ومسمع 
من حكومة إسرائيل، ومرآى ومسمع من العالم كّله. آن 
األوان لتثبت حكومة إسرائيل أّننا شعب له حّق في أن 
يحافظ على معامله ومقّدساته ودور عبادته، وآن األوان 
ألن تغّير سياستها لوقف أولئك العنصرّيني اّلذين يبّثون 
جسور  كّل  ينسفون  هذه  الكراهَية؛ وبأعمالهم  مشاعر 
العرب واليهود. وإّنني  بني  املشترك،  احلياة والّتعايش 
اإلسرائيلّي  اليهودّي  الّشعب  من  كثيًرا  أّن  ثقة  على 
تسّمى  أن  ميكن  ال  التي  البربرّية  األعمال  هذه  يرفض 
إّال بالوحشّية، ولكن عليهم أيًضا أن يرفعوا أصواتهم 
وأن يقيموا مظاهرات ومسيرات احتجاج على مثل هذه 

األعمال. 
‚ÒdHÔ¹Ë bF³Ô¹Ë ÂbN¹ qLF�« «c¼ ∫—U ÒB½ aO ÒA�«

طرعان):  بلدة  (إمام  نّصار  املعطي  عبد  الّشيخ  وقال 
احلقيقة أّن كّل عمل ميّس محّل العبادة هو شيء مرفوض 
يبني  أن  من  بدًال  ـًا. وهذا  ـًا واجتماعّي ـًا وإنسانّي دينّي
يوّحد  أن  من  ُيبعد، وبــدًال  يقّرب  أن  من  يهدم، وبــدًال 
يفّرق، وبدًال من أن يؤلف ميّزق. فنحن نستنكر أّي شيء 
وأّي عمل من هذه األعمال لكنيسة وألّي معبد. وديننا 
احلنيف دعانا وعّلمنا وهّذبنا ألن نحافظ على كّل بيت 
عبادة، حّتى الّراهب قال ال تهدموا صومعة وال تهدموا 

بيت عبادة أو كنيسة، وهكذا روح ديننا احلنيف. 
 ¨”ÒbI� ÊUJ� vKŽ ÈÒbF²¹ s Ó� ∫Êö³� aO ÒA�«

b×K Ô�Ë d�U�
الّرئاسة  (ممّثل  قبالن  أمــني  بيان  أبــو  الّشيخ  وعّقب 
باسم  أتكّلم  أنا  بالقول:  ــّدروز)  ال للموّحدين  الروحّية 
الّطائفة كّلها، واألعمال والتعّديات هذه على األماكن 
املقّدسة اّلتي صارت تتكّرر في إسرائيل ما يزيد األربعني 
البربرّية والهمجّية  األعمال  هذه  نستنكر  نحن  حادًثا، 
من أّي كان. اإلنسان اّلذي يتعّدى على مكان مقّدس 
األعمال  هذه  نشجب  نحن  وُملحد.  كافر  لنا  بالّنسبة 
واحملافظة  والــوحــدة  للّتآخي  ندعو  فاعلها.  كــان  َمــن 
على كّل األديان. ونحن يد بيد مع إخواننا املسيحّيني 

في  موجودون  نحن  اليهود،  اإلسالم وإخواننا  وإخواننا 
دولة دميقراطّية ونرى األمور بالعكس في حاالت كثيرة. 
نحن نرجو حكومة إسرائيل أن تضع يدها على املعتدي 
بيد من حديد كّل من يتطاول على  وجتازيه، وتضرب 

مكان مقّدس أو إنسان عاقل ومحترم أيًضا. 

W�OMJ�« ‚dŠ dJM²�½ ∫VODš aO ÒA�«
وقال الّشيخ نزار خطيب (مدير الّدائرة الّدرزّية في قسم 
من  هنا وفد  إلى  أتينا  الّداخلّية):  وزارة  في  الّطوائف 
جرت  اّلتي  الفّعالّية  لنستنكر  الّدرزّية  الّطائفة  أبناء 
الّطائفة  عن  كممّثلني  نحن  الكنيسة.  بحرق  الّليلة 
كّل شخص وكّل  إّن  نقول  الّطوائف  قسم  الّدرزّية ومن 
ديانة يجب أن حتافظ، كما أّنها حتافظ على مقّدساتها 
وال تؤذيها، فال متّس وال تفعل ما هو مشني ملقّدسات 
ديانة  عن  يعّبر  شيء  أي  أو  كنيسة  كانت  إن  أخــرى 

ومقّدسات للّطوائف األخرى.

W½—UD*«Ë W�—UD³�« s� œbŽ VÒOGð

فؤاد  البطريرك  غبطة  من  كّل  تغّيب  الّالفت  من  وكان 
طوال لتواجده خارج البالد، وأناب عنه غبطة البطريرك 
مطران  بقعوني  جــورج  املطران  سيادة  وكذلك  صّباح، 
مطران  احلــاج  موسى  واملــطــران  الكاثوليك،  امللكّيني 
الكنيسة املارونّية في حيفا واألراضي املقّدسة لضرورة 

وجودهما في املجمع املقّدس في لبنان.  

 VŽd Ô� ÀbŠ ÂU�√ s×½ ∫Í—uš ”uš—U��ù«
Òw�öš√ dOžË

اإلكسارخوس فوزي خوري (الّنائب األسقفّي العام في 

أبرشّية امللكّيني الكاثوليك في اجلليل) أقام مع لفيف 
هذه  ختام  في  الكنيسة  أمام  خاّصة  الكهنة صالة  من 
احملتشدة. وقال  اجلموع  بحضور  االحتجاجّية،  الوقفة 
املناسبة: طبًعا نحن أمام حدث ُمرعب مثل هذا  بهذه 
وغير أخالقّي وإجرامّي، رّد الفعل عند الكهنة ورؤساء 
تعدٍّ  هذا  ألّن  جًدا،  قوّية  كانت  شعبنا  الّطوائف وعند 
على حقوقنا الّدينّية والوطنّية. هذا سعي القتالعنا من 
هذه البالد، نحن وذكرياتنا غير مرغوب بنا. ولذلك رّد 
فقط  مجاًال  نعطي  ال  جــًدا، وحّتى  قاسًيا  كان  الفعل 
للحديث الّسياسّي فقد رغبنا بالّصالة أّوًال، ومنذ يومني 
نحن نصّلي، ونشاهد آثار هذه اجلرمية اّلتي كانت تسعى 
باألساس لقتل الّرهبان وحرق الّدير. فهذه الكنيسة هي 
آلالف  وسمكتني  خبزات  اخلمس  تكثير  للقربان،  رمز 
من  أوســع  يسوع  أعطانا  فــضــالت.  وبقيت  ــاس  ــّن ال
حاجّيات البشر وليتنا نّتعظ من املعنى لهذه األعجوبة، 
بدًال من أن نقتل وجنّند كّل أموال الّدنيا الّتافهة. لذلك 
أتينا قبل كّل شيء واجتمعنا هنا احتجاًجا وتعبيًرا عن 
غضبنا وغضب شعبنا وكنائسنا كّلها باإلجماع ضّد هذا 

العمل اإلجرامّي غير املقبول على اإلطالق، ثّم لنصّلي 
لّربنا حّتى يقوى إمياننا وتقوى عزميتنا. 

°d−(« d�Jð Ê√ —UÒM�« … Òu� ∫ÃU(«

وقال املهندس وليد احلاج اّلذي صّمم وأشرف على بناء 
الّدير والكنيسة، إّن مجمع األبنية الّتابع للكنيسة من 
تصميم أحد املهندسني األملان، وهي الكنيسة ُبنيت بني 
سنوات 1980 – 1983 على أنقاض كنائس متتالية 
منذ زمن الّسّيد املسيح. وأّما سائر األبنية فقد صّممتها 
األعجوبة  مكان  الّتقليد  حسب  1990 وهي  عام  في 

اّلتي جرت بتكثير اخلبز والّسمك. 
تكسر  أن  استطاعت  اّلتي  الّنار  قّوة  تخّيل  وأضــاف: 

وتسّطح احلجر بسمك 40 سم. طبًعا اجلسور اخلشبّية 
توّزعها  اّلتي  والكتب  والسكرستيا  ـًا،  كلّي منهارة 
القاعة احملروقة  هذه  للحجاج.  هنا  املقيمات  الراهبات 
للّسّيدة  متثال  هناك  مجّدًدا  استعمالها  ميكن  ال  واّلتي 
العذراء بقي مكانه. وأستطيع القول إّن هذه داللة من 
رّبنا ومن العذراء حلمايتنا هنا في هذه البالد وفي هذا 
األتريوم وهو  موقع  في  بدأت  قد  الّنار  املوقع. وكانت 
وسائر  املقّدسة  الكتب  فاحترقت  للكنيسة،  احملــاذي 
بالعبرّية ويعني  بكتابة شعار  العدوان  التقويات. وبدأ 

اجتثاث عبادة اآللهة. 
أّما الكنيسة فمبنّية على أساسات كنائس قدمية وميكننا 
القرن  مشاهدة أساس جلدار قدمي لكنيسة أقيمت في 
الّرابع. وفي صحن الكنيسة نرى املوزاييك اّلذي يظهر 
للجميع.  بالّنسبة  املكان  قدسّية  اخلبز والّسمك ويؤّكد 
كّل َمن له عالقة بالّشعور اإلنسانّي وباحلياة اإلنسانّية. 
حني  بني  ُتبنى وُتهدم  الكنائس  كانت  املكان  هذا  في 
وآخر، كما حدث في هذا احلريق اّلذي ّمت ولكن سنعيد 

بناؤه أفضل ّمما كان عليه. 
األرض  في  املسيحّية  املقّدسة  األماكن  أّن  ُيذكر،  وّمما 
من  أكثر  املختلفة  لالعتداءات  تعرضت  قد  املقّدسة 

خمسني مّرة خالل الّسنوات الّثالث املاضية. 

 V−AðË dJM²�ð UHOŠ – WÒO�öÝù« W�d(«
WGÐU ]D�« W�OM� ‚dŠ

بياًنا  حيفا،  فرع  اإلسالمّية،  احلركة  هذا وأصــدرت 
جاء  الّطابغة،  كنيسة  إحراق  فيه  تستنكر وتشجب 

فيه:
اإلسالمّية  ُمَقّدساِتنا  على  ِحــرِْصــنــا  مــن  إنطالًقا 
واملسيحّية على َحدٍّ سواء، وتضاُمًنا مع أبناء شعبنا 
العمل  ونستنكر  بشّدة،  ُنديُن  فإّننا  الّنصارى،  من 
الفاشّي واإلرهابّي اجلباَن اّلذي أقَدَمْت عليه خفافيُش 
صباح  املُتَطّرف،  اليمِني  وزعراِن  قطعاِن  ِمْن  الِم  الظَّ
حرق  ّمت  إذ  2015-06-18؛  املــوافــق  اخلميس 
كنيسة الّطابغة األثرّية القدمية اّلتي تقع على شاطِئ 
بحيرِة طبرّيا؛ وقد أقدمت هذه األيادي اآلثمة على 
حائِط  على  العبرّية  بالّلغة  عنصرّيٍة  شعاراٍت  كتابة 
الكنيسة مضموُنها الّتهديد بالقتل لكّل ما هو غير 

يهودّي.
جاء هذا الّصنيُع في اليوم األّول من أّيام شهِر رمضان 
عدُم  مفاُدها  املعتدون رسالًة  هؤالء  ليبعث  املبارك، 
العبادِة  دوَر  يُخصُّ  فيما  العرب  مبشاعر  االكتراث 

اإلسالمّية واملسيحّية.
ل  ُنَحمِّ حيفا  في  احملّلّية  اإلسالمّية  احلركة  في  إّننا 
وللمؤّسسة  املختّصة  اجلهاِت  لكّل  كاملًة  املسؤوِلّية 
العبادة  دور  حماية  في  تقصيرها  على  اإلسرائيلّية 

واملقّدسات.
ـًا واحًدا،  ونؤّكد من خالل هذا البيان أّننا سنقُف صّف
َجَسًدا واحًدا، مسلمني ومسيحّيَني، كأبناء شعٍب واحٍد 
ضّد كّل من يريد إيذاَءنا، أو تشتيَتنا، أو تفريَقنا، 

شاَء َمْن شاَء، وأبَى َمْن أبَى.
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مع اختتام الّسنة الّدراسّية، وانتهاء حفالت الّتخريج من املدارس الّثانوّية، 
كان لنا هذا احلوار مع جوزيف خوري (رئيس الهيئة اإلدارّية جلمعّية تطوير 

الّتعليم العربّي في حيفا)، حول دور املؤّسسة ونشاطها.
øWÒOFL'« ◊UA½ sŽ …c³½ UMODFð Ê√ p� q¼ ≠

منذ أن تأّسست اجلمعّية قبل أكثر من 10 أعوام عملت على ضمان استمرارّية 
مشروع حتسني جهاز الّتعليم العربّي، حيث ّمت تنظيم مجموعة من األهالي 
القيادّيني على مدار الّسنني العشر ليكونوا شركاء للعمل في مجال حتسني 
مع  للعمل  استراتيجّية  خّطة  ووضع  احلّقة،  املساواة  على  الّتعليم واحلصول 

إدارات املدارس اّلتي ينتمون إليها.

ørJ²ÒOFL' WÒOK³I²�*« W¹ƒÒd�« w¼ U� ≠
مبدع  نفسه،  مع  اآلخر، صادق  يحترم  منتٍم،  مجتمع  لبناء  اجلمعّية  تطمح 
بعطائه، يحب اآلخر، يزيد الّثقة واألمان بالنفس؛ وذلك من خالل حتفيز دور 
املدرسة في استعادة «حلماتها»، واملقصود دورها في رفع الّتحصيل العلمّي 
الّتربية  جهاز  في  الّتغيير  إحداث  في  الّتربوّية  اإلدارة  طّالبها؛ ودور  لدى 

والّتعليم.
øWÒOK³I²�� W×{«Ë ·«b¼√ rJ¹b� q¼ ≠

ممكنة  حلول  إليجاد  عمل  خّطة  لتحضير  متواصل  بشكل  اجلمعّية  تعمل 
ملشاكل موجودة في اجلهاز الّتعليمّي في املدينة، منها على سبيل املثال:

1) متابعة تطبيق مشروع حتسني جهاز الّتعليم اّلذي قّدمناه للبلدّية ولوزارة 
املعارف، وبه برزت كّل املتطّلبات واالحتياجات ملدارسنا.

ــب ذي ــال ــّط ــل ل ــة  ــل ــكــام ال ــات  ــّق ــح ــســت امل ــى  ــل احلـــصـــول ع  (2
االحتياجات اخلاّصة.

3) حتقيق املساواة وحتسني ظروف الّتعليم.
تبّنته ـــذي  اّل ــم  ــّداع ال اجلــهــاز  مــشــروع  إحــيــاء  على  العمل   (4

بلدّية حيفا.
øUNzUÝ—SÐ r²×$ WÒOKŠd� VÝUJ� v�≈ dOAð Ê√ p� q¼ ≠

لدينا الكثير من املكاسب، ونصبو إلى املزيد.. ومن باب الّتواضع 
أذكر القليل منها:

برناَمج  تنفيذ  بأهمّية  والـــوزارة  البلدّية  من  كامل  اعتراف   (1)
بامليزانّية  ملحوظة  زيــادة  على  واحلصول  قّدمناه،  اّلــذي  الّتحسني 

املوجودة جلهاز الّتعليم العربّي.
(2) برنامج تقليص الفجوات في املدارس الّرسمّية.

(3) إقامة مدرسة خاّصة للّطّالب ذوي االحتياجات اخلاّصة بدعم 
من البلدّية.

(4) افتتاح روضات لألطفال ذوي االحتياجات اخلاّصة.
(5) مشاركة فّعالة ملمّثلي األهالي في الّلجان البلدّية املختلفة.

(6) إقامة نادي الكتاب، الّناشط منذ أكثر من 6 سنوات، يلتقي 
املشتركون فيه مّرة في الّشهر.

øWÒOK³I²�*« rJðUFÒKDð w¼ U� ≠
* العمل على تطبيق قانون الّتعليم اإللزامّي من جيل سنوات.

تعزيز  الّطلبة  بهؤالء  الّظروف  الّتسّرب وحتسني  منع  العمل على   *
الّدور القيادّي لألهالي وجلان أولياء األمور.

* إجراء مسح شامل لوضع الّتعليم العربّي، ولهذا قمنا باّتصال مع 
مؤّسسات داعمة لتمويل املشروع.

øUMFL²−� w	 WO ÒAH²*« nMF�« …d¼Uþ w	 rJ¹√— U� ≠
هي ظاهرة ليست بجديدة، وهي عاملّية وليس في مجتمعنا العربّي 
حولنا  يدور  ما  أّن  البالد وال شّك  في  كّل زاويــة  في  بل  فحسب، 
في الّشرق األوسط من مذابح وقتل وهدم له أبعاده وتأثيره املباشر 
الّطني  تزيد  اإلسرائيلّية  اليمني  حكومة  أّن  أبًدَا  استبعد  علينا وال 
بّلة، واملطلوب اآلن قيادات للمجتمع لتكون رائده وتلعب دوًرا في 
نهوض مجتمعنا إلى األفضل، وهذا ليس بالّشيء الّبسيط ألّنه نهج 

وطريق طويل.
 qN	 ¨»U²J�«  Èb²M� ◊UA½ sL{ w½UC�— —UD	≈  p�UM¼ ≠

øtMŽ UMŁÒb% Ê√ p�
اخليرّي قي شهر  العمل  بهذا  نقوم  اجلمعّية ونحن  تأّسست  أن  منذ 
اإلفطار  بعد  اجتمعنا  الّسنة  هذه  في  أّننا  إّال  املبارك،  رمضان 
حيث  خاّصة.  نكهة  لإلفطار  فكان  الكتاب،  منتدى  إطار  ضمن 
تداول احلضور الّنقاش حول موضوع كتاب «كاسر سبت» لألديب 
الفلسطينّي عارف احلسيني. ومن اجلدير بالّذكر أّن هذا هو الكتاب 

اخلامس والّسبعني اّلذي قرأه أعضاء املنتدى.
وال بّد من كلمة شكر وامتنان للّسيد صالح عّباسي صاحب مكتبة 
«كل شيء» في حيفا، على دعمه وإبداء نصائحه في مجال القراءة 

واملطالعة.
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 Ò’U� q�«d*
مدرسة  في  الّثالث  الّصف  أولياء  جلنة  من  مببادرة 
مار يوحّنا اإلجنيلّي ودعم من إدارة املدرسة بقيادة 
األستاذ عزيز دعيم، ُنّظم مساء أّول أمس األربعاء، 
قاعات  فــي  ــي  ــال واأله للّتالميذ  رمــضــانــّي  لقاء 

«اجلليل» في أجواء من األلفة واحملّبة واإلخاء.
وجاَءت املبادرة من جلنة أولياء أمور طّالب الّصف 
الّثالث ، حيث القت جتاوًبا واستحساًنا من جمعّية 
عند  األهلية  الّرغبة  لتأكيد  االجتماعّي،  الّتطوير 
من  املشترك  للعيش  للّتربية  األمور واملرّبني  أولياء 
خالل توكيد املناسبات واألعياد عند اجلميع والّتربية 
على مبادئ املجتمع الواحد املتآلف، اّلذي ينصهر 

فيه أبناؤه وبناته من مختلف االنتماءات. 
للّتأكيد  املنّظمني،  حسب  املبادرة،  رسالة  وجــاءت 

على األبعاد االجتماعّية والّتربوّية ملناسباتنا.
مبارلني  املمّثلة  األطــفــال»  «أمــيــرة  فرقة  وقــّدمــت 
تضّمن  متنّوًعا  برناَمًجا  األمسّية،  في  دعبول، 
يتعّلق  ما  بكّل  وذويهم  األطفال  مع  هادًفا  حــواًرا 
التحّلي  ووجــوب  رمضان  شهر  ومعاني  مبضامني 

كما  واحملتاجني؛  آخر  ال  مع  والّشعور  بالّتسامح 
جمعت  شّيقة  وترفيه  فنّية  فّعالّيات  بعّدة  قامت 
ـًا  متثيلّي جتسيًدا  فيه  أعطت  الّطّالب واألهــل،  بني 
باعتبارها   املناسبات،  هــذه  لقيمة  ــا  رائــعً فنيّـًا 
وبنات  ألبناء  املشتركة  واملعايدة  للتآلف  فرًصا 

مجتمعنا ككّل. 
يريدون  أّنهم  حقيقة  إلــى  الّنظر  املــبــادرون  ولفت 
منذ  القيم  هذه  مثل  يكتسبوا  أن  ألبنائهم وبناتهم 
ملجتمعهم ونسيجه  فيكبرون وهم واعون  الّطفولة، 

وتنّوعه كمصدر غنى وتآلف.
وُقّدمت  املناسبة  لهذه  هدايا  احلضور  على  ُوّزعــت 
حميمة.  أهلّية  أجــواء  في  سخّية  إفطار  لهم وجبة 
وهو ما عكسه األهالي في تعقيباتهم ومداخالتهم 
عن  معبّرين  والــّداعــمــني،  املبادرين  شكروا  حيث 
رغبتهم بتكرار مثل هذه األمسّيات األهلّية في كّل 

مناسبة وعيد. 
وأشار كثيرون منهم إلى أهمّية البناء االجتماعّي، 
والعملّية  الّطفولة  خالل  ومن  القاعدة  من  ابتداًء 

الّتربوّية.
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“UHO�” q�«d*
في حفل َمهيب، وبحضور املئات من األهالي ومديري 
املدارس وموّظفي بلدّية وهيئات ثقافّية عّدة، اسُتقِبَل 
طّالب صّفّي الّثامن مع مرّبيتهما غريس سالمة ونداء 
في   ،(16.6.2015) الّثالثاء  مساء  وذلك  نصير، 
قاعة ”كريغر“ في ِمنطقة الكرمل الفرنسّي في حيفا. 
وكان قد ابتدأ احلفل بترنيمة ”الّرب راعيَّ فال يعوزني 
من راعي  كّل  حني رّحب  في  الّطّالب،  شيء“، رمنّها 
دواني  سهيل  املطران  ورئيسها  اإلجنيلّية  الكنيسة 
باحلضور، وبكلمٍة  شحادة،  حامت  الكنن  القّس  ونائبه 
حتمل في طّيها رسالة محّبة وسالم وتقّبل اآلخر، وفق 
تعاليم الكنيسة، فيما تال القس عماد دعيبس صالًة 
واخلّريجني  للخّريجات  والّتبريكات  باخلير  فيها  دعا 
َوحدة  ملدير  ُمقتضبة  كلمة  إلى  إضافة  هذا  وذويهم. 
ماجد  د.  حيفا،  بلدّية  في  العربّي  بالّتعليم  الّنهوض 
أولياء  جلنة  (رئيس  سمعان  بــالل  واحملــامــي  خمرة، 
األمور). كما ألقت مجموعة من الّطالبات كلمة باسم 

اخلّريجات واخلّريجني بالّلغات الّثالث. 
وكان قد أدار البرناَمج بامتياز طالبا الّثامن: لور شلبي 
وسري حّتر، الّلذين قاما بسرد حوار مفاده تقّبل اآلخر، 

املستوحى من قصيدة: ”سالٌم عليكم وعلينا سالم“.
هذا، وتخّلل احلفل، فقرات فنّية متنّوعة، شملت رقصة 
على إيقاع الّطبلة (الّدربكة)، ودبكة شعبّية، تدريب 
موسيقّية  مداخالت  إلى  إضافًة  سالمة،  املرّبية رانية 
جًدا،  معبّرة  الّثامن، ومسرحّية  الّصف  طّالب  عزفها 
مجتمعنا،  على  تطفو  اّلتي  الّتفاهات  عن  تتحّدث 
الفّنان  األستاذ  وتدريب  الّثامن  الّصف  طّالب  فكرة 
”أبانا“، بصوت  ترنيمة  إلى  إضافًة  هذا  كمال زايد، 

الفّنان زايد وعزف طّالب الّثامن. 
وشمل البرناَمج، أيًضا، وصلة زجلّية، ألقاها الّطالب 
من  املتفاني  بعملها  املدرسة  يصف  فيها  أيوب  وائل 
إدارة ومعّلمني وعاملني، وطبيعة إميانها باحلوار وتقّبل 

املختلف على كاّفة األصعدة، كما شمل قصيدة حتمل 
ذات الفكرة، إلقاء الّطالب أمير مجادلة.

األستاذ  املدرسة  مدير  ألقى  البرنامج،  اختتام  وقبل 
عزيز دعيم كلمة، حتّدث من خاللها عن عمل املدرسة 
تطوير  أجــل  من  والّسعي  مهنّي  بشكل  بطواقمها 
الّتجربة الّتربوّية اّلتي تخوضها املدرسة، واّلتي تتمحور 
حول ثقافة الّسالم بعناصرها الّستة: حقوق اإلنسان، 
املواطنة والدميقراطّية، حّل الّنزاعات، القيادة اخلادمة، 
الّتربية للصّحة واألمان والّتربية البيئية، منّوها أّن هذه 
الّتربية تؤّدي مبن يتبّناها من مجتمع املدرسة (إدارة، 
طّالب، أهالي، معّلمني) إلى أمرين هاّمني: هدأة بال 

وامتياز. 
كما استغّل الفرصة ليذّكر ما تعانيه املدارس األهلّية 
من إجحاف بحّقها، بدًءا من شّح امليزانّيات، والّضرر 
عن  كلمته  مستهّل  في  أعلن  وقد  عليها،  املُستجّد 
ال  ألّنــه  الـــوزارة،  تقترحه  ــذي  اّل للحّل  املدرسة  رفض 
هو  الوحيد  احلّل  أّن  موضًحا  املدرسة،  ورؤيا  يتناسب 
مع  امليزانّيات،  شّح  رغم  والّتأّلق،  الّتمّيز  من  املزيد 
املدرسة من  تستحّق  مبا  تقاعس  دون  الّدائمة  املطالبة 

حقوق، أسوًة باملدارس احلكومّية. 
على  الّشهادات  بتوزيع  البرناَمج  اختتم  قد  وكــان 

اخلّريجات واخلّريجني.
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åUHO�ò q�«d*
اختتم الّنادي الّنسائّي «األخوة» - وادي الّنسناس 
ممّيزة  احتفالّية  بــأجــواء  احلــالــّي  الــعــام  فّعالّيات 
اّلتي  الّنشاطات  ألبرز  تلخيًصا  تخّللت  وخاّصة، 

جرت في املرَكز.
وشارك في الّلقاء اخلتامّي كّل من مبّدا كّيال وأدلني 

البلدّية حيث  الّرفاه االجتماعّي في  دالل من قسم 
شهر رمضان  حلول  ملناسبة  الّتهاني  اجلميع  تبادل 
املبارك، كما متّنت مديرة املرَكز سعاد شحادة عطلة 
سعيدة، ورمضاًنا مبارًكا وعيَد فطر سعيًدا للجميع، 
علی أمل جتديد الّلقاء في سنة الفّعالّيات اجلديدة، 

أوائل شهر أيلول.
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åUHO�ò q�«d*
ــي مــقــّر مــرَكــز  ــّســبــت األخـــيـــر، ف عــقــد، يـــوم ال
ميزانّيات  حتصيل  طاقم  «مساواة»، اجتماع 
ــة،  ــّي ــعــرب ــطــات احملـــلـــّيـــة ال ــل ــّس ــل ــة ل ــّي ــكــوم ح
عبد  سعدي،  أسامة  الكنيست  بحضور أعضاء 
ورؤساء  جبارين،  يوسف  يحيى ود.  حاج  احلكيم 

البلدّيات واملجالس: د. سهيل دياب (طمرة)، مضر يونس (عرعرة)، فؤاد عوض 
سليم  قاسم)،  (كفر  بدير  عادل  الهيجاء)،  أبو  (كوكب  (املزرعة)، زاهر صالح 
صليبي (مجد الكروم)، ادغار دكور (فسوطة)، عالء غنطوس (خبير اقتصادي 
ومحاسب)، وجعفر فرح (مدير مرَكز «مساواة»)؛ تقّرر خالله مطالبة للمحاسبة 
مليون   664 بقيمة   2365 احلكومة رقم  قرار  تنّفذ  أن  املالّية  وزارة  في  العاّمة 
شيكل بشكل فورّي. وتصادق على رفع هبات املوازنة بشكل فورّي وحتويل ميزانّية 

الّتطوير بوزارة الّداخلّية بشكل فورّي.
باملصادقة  العاّمة، وتطلب  إلى احملاسبة  الّرسالة  الهيئات  كاّفة  ترسل  أن  واّتفق 
الّرؤساء عقد  الفورّية على امليزانّيات املذكورة وسيطلب أعضاء الكنيست وجلنة 
املطلب  مع  الّتجاوب  يتّم  لم  العاّمة ونائبها. وبحال  احملاسبة  مع  خاّص  اجتماع 
تطرح املطالب على جلان املالّية والّداخلّية من قبل أعضاء الكنيست ومبشاركة مرَكز 

«مساواة» ورؤساء الّسلطات احمللّية املنتدبني من جلنة الّرؤساء.
«مساواة»  مرَكز  في  االقتصادّي  بلورها   اّلتي  العمل  ورقة  العمل  طاقم  وتبّنى 
إياد سنونو وتشمل مطلب رصد 5.5 مليارد شيكل من ميزانّية الّتطوير احلكومّية 
الّسنوّية. وسيتّم املطالبة بعقد اجتماع سريع للجنة الوزارّية وجلنة املديرين العامني 
الّرؤساء طلب عقد  امليزانّية. وتطالب جلنة  العربّية من  اجلماهير  ملناقشة مطالب 
اجتماع سريع مع وزير املالّية بحضور احملاسبة العاّمة ومدير قسم امليزانّيات واملدير 
العام لوزارة املالّية. تطالب مجموعة العمل بالّضغط للمصادقة على مسوّدة القرار 
القرار  مسوّدة  تناقش  أن  على  العربّي،  املجتمع  تطوير  حول  الّشامل  احلكومّي 

احلكومّي مع سلطة الّتطوير االقتصادّي للمجتمع العربّي ووزارة املالّية.
واّتفق على رفع توصيات للجنة القطرّية للرؤساء تشمل سلسلة نشاطات ولقاءات 
مبا في ذلك  إمكانّية  إعالن اإلضراب في األّول من أيلول/سبتمبر 2015، بحال 
لم يتّم الّتجاوب مع مطالب جلنة رؤساء الّسلطات احمللّية العربّية من ميزانّيات 
2015، واقتراح ميزانّية 2016. كما اّتفق على تنسيق جلسة بني طاقم العمل 
وأعضاء الكنيست مع بينات شفارتس ملناقشة املخّططات اّلتي يتّم العمل عليها 
ومالَءمتها حلاجات القرى واملدن العربّية ودمج االخصائّيني العرب في هذه الّطواقم.

املُنعقد،  اجتماعها  قرّرت في  قد  العربّية  الّسلطات احمللّية  الّرؤساء  وكانت جلنة 
مؤّخًرا، تشكيل طاقم عمل لتحصيل ميزانّيات حكومّية للّسلطات احمللّية العربّية 
طاقم  أعضاء  العرب. وشارك  الكنيست  مرَكز «مساواة» وأعضاء  مع  بالّتعاون 
مع  بالّتعاون  الكنيست،  في  ُعقد  دراســيّ  يوم  خالل  املطالب  عرض  في  العمل 

األعضاء العرب في جلنة املالّية البرملانّية د. أحمد طيبّي ود. باسل غّطاس.
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في جلسة جلنة الّنهوض مبكانة املرأة واملساواة اجلندرّية 
اليوم، واحتفاًء بيوم البيئة اّلذي بادر إليه الّنائب د. 
دوف حنني في مختلف جلان الكنيست، ناقشت الّلجنة 
اليوم تأثير التلّوث في خليج حيفا واِملنطقة على صّحة 
عن  ممّثلون  اجللسة  حضر  حيث  خاّص  بشكل  الّنساء 
وَزارتي الصّحة وجودة البيئة ووزارات عديدة  أخرى، 
واجلمعّية  احمللّية  الّسلطات  عن  ممّثلني  إلى  إضافًة 
منها  اخلضراء  املنّظمات  ومختلف  الّسرطان  ملكافحة 
حلماية  اإلسرائيلّية  و»اجلمعّية  يــروكــاه»  «مَجماه 

البيئة»، وآخرون. 
تناولت اجللسة تأثير تلّوث البيئة على صّحة الّنساء 

وعلى أنواع الّسرطان اّلذي ُتصاب به الّنساء مقابل الّرجال، حيث 
مبرض  اإلصابة  في  جًدا  عالية  نسب  هناك  أّن  اإلحصائّيات  تظهر 
الّسرطان وأيًضا في الوفّيات منه في ِمنطقة حيفا. وشّددت الّنائبة 
عايدة توما - سليمان، رئيسة الّلجنة، أّنه عندما يجري احلديث عن 
ِمنطقة حيفا فال نخّص فقط حيفا املدينة إّمنا هذا التلّوث الّناجت من 
اِملنطقة الّصناعّية في اخلليج يؤّثر على اِملنطقة كّلها وصوًال إلى عّكا 

وشفاعمرو وإعبّلني و»كريات آتا» وبلد الّشيخ («نيشر»). 
التوّجه  يتّم  أن  املهّم  «من  سليمان:   - توما  عايدة  الّنائب  وقالت 
بنظرة جندرّية إلى هذا املوضوع أيًضا. عندما نشر تقرير وزارة جودة 
البيئة قبل شهرين حول نسبة املرض في ِمنطقة حيفا، شعرنا جميعنا 
بأّنه قد متّت املصادقة على ما نشعره ونعّلمه حول الوضع في ِمنطقة 
حيفا. أذكر في حينها أّنني شاركت في مظاهرة نّظمها سّكان قلقون 
يترّكز في خليج  الّتلويث  أّن  بالّرغم من  أّنه  وعلّي أن أضيف هنا 
حيفا، لكّنه ينتشر وصوًال إلى بيتي، إلى عّكا. اليوم نرى العالقة 

الواضحة جًدا بني التلّوث ونسبة اإلصابة باألمراض». 
الّسبب  أّن  البيئة والصّحة إظهار  املمّثلون عن وزاَرتي جودة  حاول 
من  عامل  فقط  هو  إّمنا  حيفا،  ِمنطقة  في  الّتلّوث  ليس  األساسّي 
املبّكر  واملــوت  للّسّكري  واملثانة،  الّرئة  لسرطان  املؤّدية  العوامل 
عديدة  منخفضة، وأمــراض  بــأوزان  أطفال  ووالدة  القلب  وأمــراض 
بيئّية  يروكاه» ومنّظمات  املمّثلون عن «مَجماه  أّكد  بينما  أخرى، 
أخرى أّن نسبة اإلصابة بالّسرطان لدى الّنساء هي أعلى، كونهّن 
أكثر حساسّية وُعرضة لإلصابة بالّسرطان جّراء الّتلويث الهوائّي من 
الّرجال، وأّكدن على أّن التلّوث الهوائّي ال ميّيز بني الّرجال والّنساء 
واألطفال، وال على أساس الّدين أو القومّية أو اجلنس – ّمما يجعل 
ألف مواطن   850 أكثر من  هناك  للجميع.  ُمشتركة  القضّية  هذه 
الكنيست  أعضاء  مسؤولّية  بالتلّوث ومن  تتأّثر  اّلتي  اِملنطقة  في 
والّدولة االهتمام بأن يبقوا على قيد احلياة وبأن يحيوا بشكل جّيد 

دون خطر يهّددهم. 
ممّثل  كــان  الــيــوم،  جلسة  في  املشاركني  بني  من 
أهمّية  من  الّتقليل  حاول  حيفا واّلذي  بلدّية  عن 
بأّنه  والّتلّوث  املــرض  بني  تربط  اّلتي  املعطيات 
البلدّية  بلدّية حيفا ومحاولة لتحميل  تهّجم على 
وزارة  وأّن  املدينة،  في  املرضى  جميع  مسؤولّية 
جودة البيئة كانت قد تراجعت عن املعطيات اّلتي 
نشرتها، إّمنا تلّقى رًدا واضًحا من رئيسة الّلجنة، 
الّنائب عايدة توما - سليمان، أّنه بينما يهتّمون 
في بلدّية بصورة البلدّية في اإلعالم وبني اجلمهور، 
الّسّكان..  حياة  بجودة  االهتمام  البلدّية  على 
اجلماهيرّية  الّصورة  تشكيل  في  األساسّي  األمر 

واإلعالمّية عن مدينة حيفا.
أّما الّنائب د. دوف حنني فقط أّكد على أهمّية أن ترى هذه الّلجنة 
دورها من وجهة نظر الّنساء، وشّدد على أن «ليس هناك نقاش حول 
الّتلويث في خليج حيفا، فالتلّوث هناك يفوق املعّدالت  معطيات 
املسموحة واملسّبب األساسي هو املصانع واملفاعل في خليج حيفا. إّن 
األسئلة اّلتي نوّجهها هنا هي ليست حول إلقاء الّتهمة على شخص 
معّني بتهمة الّتسّبب مبرض بالّسرطان إّمنا هي أسئلة حول الّسياسة 
احلــاالت».  هذه  من  قدًما  الوقاية  املجال ولهدف  هذا  في  العاّمة 
وأضاف الّنائب حنني في موضوع الّنساء واإلصابة مبرض الّسرطان 
أّن «الّنساء معّرضات أكثر من الّرجال لإلصابة بجزء من األمراض 
اّلتي ُذكرت اليوم، وظاهر للعيان اليوم أّن الّنساء في ِمنطقة خليج 
حيفا يأخذَن دوًرا فّعاًال، وهّن َمن يقدن الّنضال والّنشاط والعمل من 
أجل منع التلّوث والوقاية منه، وهذه فرصة لشكرهّن على ذلك». 

الّصّحة  ــي  وزاَرت مندوبي  سليمان   - توما  الّلجنة  رئيسة  طالبت 
وجودة البيئة بإجابات واضحة حول كيفّية تعامل وزارة الّصحة مع 
حيث  القائم  الوضع  عالج  ينوون  اليوم، وكيف  املرضى  األشخاص 
أكّدت في تلخيصها إلى أّن «هذا الّنقاش هو فقط بداية للّتعامل 
تقرير  تقدمي  الوزارتني  الهاّمة. أطلب من  املواضيع  العديد من  مع 
حول خطط الّلجنة املشتركة بني الوزارتني واملختّصة باملوضوع، بحيث 
يجيب الّتقرير على موقع هذه اخلطط، اجلداول الّزمنّية، امليزانّيات 
املوجودة واألخرى املتوّقعة، وأين دور ممّثلي اجلمهور في هذا العمل. 
فقط حول  ليس  معلومات  بتمرير  الّصحة  وزارة  تقوم  أن  املهم  من 
الّنشاطات  حول  أيًضا  إّمنا  باألمراض  اإلصابات  لقضّية  عالجها 

الوقائّية اّلتي تنوي الوزارة تطويرها». 
الّناشطات والّناشطني من  توما - سليمان بشكر جميع  واختتمت 
أجل احلفاظ على البيئة وحمايتها ودعتهم إلى الّتواصل مع مكتبها 

حول  أي معلومات أو قضايا جتّد في هذا املجال.
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أطفالهم وأبنائهم وبناتهم.
للكبار،  «سلمى»  لفرقة  ُملفت  بعرض  احلفل  ابتدأ 
بعرض  واختتم  لبنان»،  «دبكة  أغنّية  أنغام  على 
لتفتتح  الصّيادين»،  أغنّية «طلّوا  أنغام  على  أروع 
احلفل وتختتمه مديرة املعهد، مدّربة ومصّممة الّرقص، 
الفّنانة فريال خشيبون ببصمتها الفنّية املمّيزة الّدامغة.

وخالل احلفل رقص الّطالبات والّطالب، متايلوا، ومألوا 
مشاهد  املعهد  في  املسرح  ّطــالب  قــّدم  كما  احلّيز، 
على  مــّرة  ألّول  يقف  منهم  قسًما  أّن  ورغــم  متثيلّية؛ 
أّنهم  إّال  احلاضرين،  مئات  أمام  مسرح ضخم  خشبة 
أدهشوا وأمتعوا وفاجأوا.. قّدموا عروًضا فّنّية راقصة 
جميلة وممتعة، أسرت قلوب األهل الفخورين بأطفالهم 

وأبنائهم وبناتهم، والمست وأمتعت احلضور.
أن  بتاًتا،  الّسهل  من  وال  ضمًنا،  املفهوم  من  ليس 
بُرعم   200 أزيد من  جتمع على خشبة مسرح واحدة 
وبُرعمة، وأن ُتدمج بني جميع األعمار، لتخلق صوًرا 
فّنّية مصّغرة ملواهب مجتمعنا، تنمو وتكبر وتزّهر، في 
أحضان معهد «سلمى» للفنون االستعراضّية، لتقّدم 
في  حتمل  باحلركات،  غنّية  منّوعة،  مثيرة،  عروًضا 

ـًا وجماًال وإمتاًعا وطيبًة وعفوّية. طّياتها فّن
واملوسيقى  ــي  األغــان فيه  وتــنــّوعــت  الــعــرض  تــنــّوع 
واحلركات واللّوحات الّراقصة.. ما بني حديث وقدمي، 
ما بني رقص شعبّي وشرقّي، دبكة وباليه، كالسيكّي 
الفّنانة  وتعبيرّي، «هيـپ هوپ» وغيره، حيث دأبت 
وطاقم   - للبراعم  احلاضنة  األم   - خشيبون  فريال 
املعّلمات واملعّلمني في املعهد على عدم تقدمي عروض 
الّتنّوع  وخصوًصا  الّتفاصيل،  بأدّق  واهتّمت  هابطة، 

والّتجديد وعدم الّتكرار.
بات  والكبير.  الّصغير  يجمع  ُعنواًنا،  املعهد  بات 
بلغة  اآلخر  محاكاة  أوالدنــا  فيه  يتعّلم  ا  عائلًيّ بيًتا 
بالعنف واملشاّدات  الّراقي والّتعبير، ال  اجلسد والفّن 

الّسائدة  واألخوّية  االجتماعّية  فالعالقات  الكالمّية. 
اجلميع  مجتمعنا، وكــأّن  في  جتدها  قّلما  املعهد  في 
الفّنانة  مــجــّدًدا،  لــي،  كبيرة. وتــؤّكــد  ــدة  عائلة واح
بارعة،  مدّربة  أو  معّلمة  مجّرد  ليست  أّنها  خشيبون 
بل هي أم حنون حاضنة جلميع طّالب املعهد وطالباته.

الّضرورّي والهاّم والّسوّي وجود معهد كهذا  وكم من 
من  كبيًرا  عــدًدا  إطــاره  ضمن  يجمع  مجتمعنا،  في 
بناتنا وأبنائنا، يتعّلمون فيه لغات فّنّية منّوعة ُتدمج 
الّرقص واملوسيقى والّتمثيل والّرياضة، وفّن العالقات 
في  الّتسّكع  بدل  أيًضا،  نفتقدها  اّلتي  االجتماعّية 

الّشوارع واالجنراف إلى االنحراف.. 
كمعهد  مجتمعنا،  في  املعاهد  من  املزيد  نريد  نعم! 
«سلمى» للفنون االستعراضّية؛ فإحدى الّطرق لتعُرّف 
الّشعوب واملجتمعات، تعُرّف فّنه، ونحن تعّرفنا إلى 
عقود،  مدار  على  تقّدمه  خشيبون وما  فريال  الّفنانة 
أثبتت خاللها أّنها قادرة رغم كّل الّظروف، ملثابرتها 
ومواكبتها ومواظبتها، وباألساس إلنسانّيتها وحّسها 

الفنّي املُرَهف، على املُضّي ُقدًما وتقدمي األجمل.
أعلم بأّن القلق يساور الفّنانة خشيبون ويصاحبها في 
فإّن  الّصحّي والّصحيح،  هو  حفل وعرض؛ وهذا  كّل 
اجلمهور  يحترم  اّلذي  اجلاّد والّناجح،  األصيل  الفّنان 
وفّنه، قلق دوًما على تقدمي األفضل. تبّدد قلقها بعد 
أكبادهم واستمتاع  بفلذات  األهل  فافتخار  العرض؛ 
بنجاحهم  الّطالبات والّطالب  بالعرض وفرحة  احلضور 
وشهاداتهم، بّدل قلقها فرًحا وزادها مسؤولّية وإصراًرا 

على مواصلة طريق الّنجاحات. 
أشّد على أيادي املعّلمات واملعّلمني في املعهد، وعلى 
االحتفال،  هذا  ومخرجة  واملصّممة،  املدّربة  رأسهم 
فريال  ــا،  دوًم واملتّجددة،  واملتأّلقة  املتمّيزة  الفّنانة 
ومعهد  فريال  أمثال  فيه  ملجتمع  فهنيًئا  خشيبون.. 

«سلمى» للفنون االستعراضّية..

åvLK�ò bNF� ÊUC�√ w� uLM� UMFL�	� V
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مشاهدة  لي  تسّنى  الّتوالي،  على  الّثالثة  للّسنة 
حفل تخريج أزيد من ِمائتي طالبة وطالب من معهد 
قصدت،  حيث  االستعراضّية..  للفنون  «سلمى» 
مساء الّثالثاء من هذا األسبوع، املسرح البلدّي في 
في  منت  جديدة  مواهب  مــجــّدًدا،  ألكتشف،  حيفا، 

أحضان معهد «سلمى» للفنون االستعراضّية.

بشارات،  ورنــني  مطر  إلياس  الفّنانان  احلفل  قــّدم 
بأسلوب ُفكاهّي، ُدعابّي، تهّكمّي يالمس الواقع. 

على مدار ساعتني من الّزمن، استمتعت بعروض فّنّية 
معّلمات  تدريب  من  جميلة،  منّوعة ولوحات راقصة 
للّطالبات والّطالب. وقد  معهد «سلمى»،  ومعّلمي 
غّصت طبَقتا قاعة املسرح البلدّي احليفاوّي،  مبئات 
مألوا  اّلذين  منهم،  األهالي  وخصوًصا  احلاضرين، 
عروض  شديَدين،  وترّقب  بتلّهف  منتظرين  القاعة 
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الّسبت  يوم  حيفا،  في  «الكرمليت»  مدرسة  احتفلت 
األخير، بتخريج الفوج الـ٤٣، من طالباتها وطّالبها، 
وسط أجواء احتفالّية بهيجة. حيث أقيم االحتفال في 
قاعة «كريغر» في الكرمل الفرنسّي. وحضر االحتفال 
مديرة مدرسة «الكرمليت» الّثانوّية، جزيل بّحوث – 
والّدكتور  سليمان،  ميشيل  د.  أيـّـوب، واملفّتش  أبو 
العربّي)،  بالّتعليم  الّنهوض  (مدير وحدة  خمرة  ماجد 

ممّثًال عن بلدّية حيفا. 

خاّصة  معزوفة  أنغام  على  القاعة  إلى  الّطّالب  دخل 
ووسط تصفيق جمهور األهالي وإدارة املدرسة.

من  ممــّيــزة  فنّية  فــقــرات  تقدمي  ّمت  االحتفال  ــالل  وخ
للّطالبات  قراءات  تقدمي  ّمت  كما  املدرسة،  جوقة  قبل 

والّطّالب، خاّصة لهذه املناسبة.
كما قّدمت بعض الكلمات اّلتي هّنأت اخلريّجني ومتّنت 
لهم مستقبًال زاهًرا، كما جاَءت كلمات تثّمن حتصيل 

املدرسة ودورها ومتّيزها بني مدارس حيفا.
ومع نهاية االحتفال ّمت توزيع الّشهادات على الّطالبات 

والّطالب اخلّريجني.
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للحجز والتفاصيل: 04-8333365 /0544553438
ملهى دجدوجيم ترشنخوفسيك 69 حيفا ( بجانب كلية جوردون ) 
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ملهى دجدوجيم 
ايام الجمعة 25 ولد بدون بيتسا 1400₪   ايام السبت 20 ولد بدون بيتسا ₪900
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كل طفل زائد بتكلفة 30 شاقل ، الحملة سارية املفعول حتى 31.8  
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العربّية  األكادميّية  الكلّية  كّرمت  خاّص  احتفال  في  
في  اّلذين شاركوا  نخبًة من طّالبها  حيفا  للّتربية في 
املعِرض الّتربوّي اخلاّص اّلذي شهدته الكلّية قبل أّيام، 
وإدارتها  كّمال  زكي  احملامي  رئيسها  بحضور  وذلك 

وعدد من احملاضرين والّطّالب املكّرمني.
وجاء حفل الّتكرمي تقديًرا من الكلّية للمشاريع الّتربوّية 
فترة  خالل  إعدادها  ّمت  واّلتي  الّطّالب  عرضها  اّلتي 
اإلرشاد اّلتي اجتازوها داخل الكلّية، علًما أّن املشاريع 
تطّرقت إلى قضايا تعليمّية وتربوّية مختلفة ومتنّوعة 
نتاج  وأّنها  وبعدها،  دراستهم  خالل  الّطّالب  تواجه 

دراسة معّمقة وتلخيص لكاّفة االستنتاجات العملّية.
من جهته قال احملامي زكي كمال: «تستحّقون الّتحّية 
إلى مدى  هنا تشير  اّلتي عرضت  فاملشاريع  والّثناء، 
اقتناعكم بأهمّية دوركم الّتعليمّي واإلرشادي، وبأّنكم 
على دراية تاّمة مبا تعنيه هذه املهّمة من حيث متطّلباتها 
بالّرغبة في العطاء، وتستمّر عبر االقتناع  اّلتي تبدأ 
الّتام بضرورة التجّدد دائًما، وتنتهي إلى عرض خالصة 
عملكم ونشاطكم أمام اجلميع وفي متناول اجلميع. هذا 
هو املدماك األّول نحو بناء مجتمع راٍق يضّم نخبة من 
الّدارسني والّدارسات اّلذين يعتبرون العلم منهًال عذًبا 
عليهم التزّود منه ما استطاعوا ولكن ليس ليحتفظوا 
بذلك ألنفسهم بل ليقّدموا نتاج جتربتهم وقوًدا يغّذي 

طالبهم وجتارب غيرهم».
وأضاف: «قيمة معروضاتكم ال ُتقاس فقط بأهمّيتها 
مشواركم  من  وأساسّيـًا  هاّمـًا  جــزًءا  وبكونها  لكم 
قــادرون  أّنكم  على  الّدليل  بكونها  بل  الّتعليمّي، 
صياغة  تستطيعون  وأّنكم  والّتجديد  االبتكار  على 
أو  منتجات  شكل  على  وجتــاربــكــم  استنتاجاتكم 
مصدر  وتكون  لالستعمال،  قابلة  عملّية  معروضات 
الُعليا  القيمة  هي  استثناء. وهذه  دون  للجميع  فائدة 
للمعّلم واملثّقف، فهو الّشمعة اّلتي تنير طريق اآلخرين. 
أنتم سفراء هذه الكلّية وعماد مسيرتها املستقبلّية نحو 
كباقي  جامعة  إلى  أجلكم  بكم وعليكم ومن  التحّول 
اجلامعات. مشاريعكم هي عصارة فكر وهي القول بأّن 

األّمم إّمنا ترتقي بعلمها ومثّقفيها ودارسيها ومدّرسيها 
وليس بعواطفها وارجتالها».

من جهته أشار مدير الكلّية البروِفسور سلمان علّيان 
الّتربوّية ومشاركة أكبر  املشاريع  إلى أهمّية مثل هذه 
بني  الّدمج  نحو  الّطريق  ألّنها  فيها  الّطّالب  من  عدد 
الواقع،  العملّي على أرض  الّنظرّية والّتطبيق  الّدراسة 
أي إخراج األفكار إلى حّيز الّنور أعماًال ومناذج تربوّية 

يستفيد منها اجلميع.
بدورها أثنت الّدكتورة ألكسندرا أسعد (مرّكزة اإلرشاد 
ما  واعتبرت  الّطّالب،  بذلها  اّلتي  باجلهود  الّتربوّي) 
شهادة  املعِرض  ثّم  اإلرشــاد ومن  فترة  خالل  به  قاموا 

فخر واعتزاز. 
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نصيحـــة إلــكــو... ملحمة بمبينو  
كمان برمضان
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سعد، مّخول  تغريد  احليفاوّية  املرّمنة   أصدرت 
مؤّخًرا، باكورة أعمالها، قرًصا ُمدمًجا «سي.
ترنيمات:  7 حوت  دينّية،  لترانيم   دي.» 
 «عمري وأمري ليك يا رب»؛ «دموع الّتوبة»؛
الّتوبة»؛ «فرح  «حرّرتني»؛  تعرف»؛  لو   «آه 

«غّيرتني»؛ «سيأتي الّرب يوًما».

 وقد عملت تغريد على إصدار ألبومها الّترنيمّي
 بالّتعاون مع امللحّن واملوّزع املوسيقّي والعازف
 مارون بيم. وكتب كلمات الّترنيمات كّل من:
دعيم مّتى، زهير  الياس  يوسف   عادل راتب، 

وشادي سعيد.
تصوير: خوري،  رنا  األلبوم  غالف   صّممت 
الّتسجيل  حبيب مساد وهنري خوري، وقد ّمت 

M.B .Studioواملكساج في 
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سفن  إحدى  إلى  غّطاس االنضمام  باسل  الّنائب  قرار  يبدو  قد 
خيارًا  كونه  يعدو  وال  ا،  ـً طبيعّي غزّة،  احلصار عن  أسطول كسر 
ا فردًيا، وممارسَة حّق مكفول وفق جميع األعراف والقوانني  ـً طوعّي
ّية؛ لكّنني، وألسباب سأسوقها الحًقا، أرى أّن هذه  الوضعّية والّدول
املشاركة تستثير بعض الّتساؤالت، وتستوجب تقييمها بأدوات 
تفكيك موضوعّية ومحاوالت حتليل ال تتأّثر مبا قد تستحوذه، 
برأيي،  سيبقى،  تعاطف  من  البعض،  عند  غرائزي  شبه  بشكل 
ا وينتشي، دوًما، على إغواء البرق في ليل شرق محلولك،  ـً ّي شعب
ويطرب على هزمي رعد سماواتنا اّلتي أدمنت استنشاق سحب من 

أبخرة مدعوشة ومنّفطة. 
نشاط  كّل  في  يشارك  بأن  احلــّق  كامل  غّطاس  للّدكتور باسل 
األساسّية  فحقوقهم  البشر،  لكّل  كما  متاًما  ويستهويه،  يختاره 
تبقى  أن  يجب  وغيرها،  واملوقف  الرّأي  والّتعبير عن  احلركة  في 
مصونة، مهما كانت خالفيًة أو غير مرغوبة لدى فئات أخرى، 

صديقًة كانت أم عدوّة. 
والّتضامن مع غزة احملاصرة وأهلها، الّضحايا املباشرين العتداءات 
الكبيرة، واجب كّل  جيش االحتالل اإلسرائيلّي وأللعاب املصالح 
والقريب/ العم  وابن  األخوة  من  أولى  باب  ومن  العالم،  في  حّر 

الّشريك في الفاجعة وامللح وفي األمل وعشق البحر وسالطينه!
اجتاه  في  املُبحر  األسطول  سفن  والّتهديد اإلسرائيلّي باعتراض 
شواطئ غزّة ُمقيت ومرفوض، وهو يندرج في سياق ما جتيده آلة 
احلرب اإلسرائيلّية اُحملرّكة دائًما بعنجهّية تفوق أحالم اإلسكندر 

وسطوة تبز سيل جنكيز األهوج الغاشم.
ويبقى للقيادة شؤونها وطعمها املختلف.. فما أن أعلن الّنائب في 
القائمة املشتركة، باسل غّطاس، عن عزمه االشتراك في أسطول 
من  نباحات احملرّضني  تتدافع  بدأت  حّتى  الّثالث،  احلصار  كسر 
العتمة وتنقّض على  تترّبص في  واّلتي  الفاشّي  اليمني  جوقات 
كّل جرح عربّي وعصب مكشوف، وصار نباحها يستجلب الّنباح 
عرب، وتعّض  بني  كّل  تهاجم  وطفقت  اجلوقة  فكبرت  والعواء، 
جراح  ــداري  ت انفّكت  ما  ّية  عرب أقلّية  جسد  وتدمي  بأنيابها 
العافية بظّل وعد وأمل، بعد  هجمات شرسة سابقة، وتستبشر 
انتهائها من معركة انتخابات خاضها قادتها موحّدين في قائمة 

نوّرت وينتظر الّناس إيناع أزاهيرها واجلنى.
مع اشتداد حملة الّتحريض اليمينّي على الّنائب غّطاس، اجتمعت 
القائمة املشتركة في الكنيست وقامت ببحث تلك الهجمة، وذلك 
كما جاء في بيان صدر عن ذلك االجتماع، وفيه أّكدت القائمة 
جمهور  وحّيت  احلصار اإلسرائيلّي لغزة،  هي  الكبرى  اجلرمية  أّن 
ملشاركة  ومساندتها  دعمها  عن  وعّبرت  في األسطول،  املشاركني 
موجة  ودانــت  الفّعالية،  هذه  في  املشتركة  القائمة  عن  الّنائب 
شوكة  لكسر  محاولة  هي  املسعورة  احلملة  إّن  وقالت  الّتحريض، 

الّنضال ضّد االحتالل.
خطوة  فبارك  ــودة،  ع أمين  الّنائب  املشتركة،  القائمة  أّما رئيس 
زميله غّطاس ألن «من حّقنا إنهاء احلصار ونعتبر كّل خطوة من 

أجل إنهاء هذه اجلرمية نضاًال عادًال».
العباد..   ــرام  واحــت الّشجاعة  ورأســهــا:  وحكمة،  فــّن  والقيادة 
تسّتر  وما  عنه  غاب  ّمما  مشدوًها  يقف  البيان  ذلك  فمن يقرأ 
عليه وسكت. فالقارئ العادّي يستنتج أّن الّنائب غّطاس قد قرّر، 
األسطول،  رحلة  في  االشتراك  زمالئه،  برأي  االستئناس  غير  من 
واستدعى موقف املشتركة ومظّلتها، بعدما هاجت األنواء وماجت 
أمام  وتركهم  زمالَءه  ا،  ـً ّي عمل حشر،  التصرّف  بهذا  فهو  الّسفن، 
وعليه  والّدعم،  الّتنادي  وإّما  والّصمت،  اإلعــراض  إّما  خيارين: 
وأمام هجمة اليمني، صار دعم نوّاب املشتركة ومساندتهم ملشاركة 
ميّثل  زميلهم  ونتيجة محتومة، وصار  زميلهم، حتصيل حاصل 

القائمة كّلها!  

القرارات  اّتخاذ  ا خطيرًا في طريقة  ـً بنيوّي يكشف ما جرى خلًال 
الّنائب  ّية  مسؤول حول  جّدية  سؤال  عالمات  ويضع  املشتركة  في 
ميّثله هذا املجموع من مصالح  القائمة واملجموع، وما  الفرد أمام 
ّية في البالد؛ فإذا أصبح الّنائب غّطاس ميّثل، بقراره  لألقلّية العرب
الفردّي، موقف املشتركة، فلماذا لم ُيبحث هذا القرار قبل إعالنه 
ُمستقًال، علًما بأّن أغلب أعضاء القائمة لم يعرفوا بنّيته وقراره، 
وبعضهم ُدعي، مثله، للمشاركة ولم يستجب؟ وإذا كانت املشاركة 
القائمة،  بيان  في  جاء  كما  عادًال،  ا  ـً ّي نضال فعًال  األسطول  في 
فلماذا تقاعس باقي أعضاء املشتركة، ولم يشاركوا في صنع ذلك 

ّي العادل؟  الّنصر والفعل الّنضال
واّلتي  املشتركة،  القائمة  في  العمل  ّية  آل به  تشي  عّما  بعيًدا 
تعتمد  أفعال  تسيير  قائمة  لتصير  حثيثة،  بخطى  تقترب 
اجلرجرة أو االجنرار، يبقى تفضيل عدم مناقشة خطوة فردّية هنا 
أو قرار هناك، واقًعا ُمقلًقا وغير مطمِئن، ال سيما عندما تتبّنى 
انفالت  بعده  وتستهجن  الفردّي،  القرار  ذلك  مجموعة  القائمة 
كّل  في  اليمني،  ينفلت  أن  الغريب  من  فليس  عليهم،  اليمني 
مناسبة ومن دون مناسبة، بل العجيب أن ال يشّكل هذا املعطى 
أو  القرار  لهذا  اّتخاذهم  عند  الّنواب  حسابات  في  تؤخذ  خلفّية 

قيامهم بذاك الّنشاط. 
نشاط  يسقف  أن  بالطبع،  ال أقترح،  اّنني  أوّضــح،  وللّتأكيد 
أقترح  بل  دونهم،  وَمن  اليمني  قطعان  حساسية  مبيزان  أقلّيتنا 
أن يبقى اجلواب على سؤالنا الّتالي هو املسطرة وكّفة الّترجيح: 
فما هي الفائدة الوطنّية املتوقعة واملمكنة واملكتسبة فعًال ألبناء 
أو  ّية  الّنضال الوسيلة  هذه  من  في إسرائيل،  ّية  العرب األقلّية 
املتغّيرة  معيشتنا  وشروط  معطيات  في  سيما  تلك، ال  اُخلطوة 
إلجازة  األوضح  العوامل  والّشروط هي  لألخطر؟! فهذه املعطيات 

الفعل الّنضالّي أو رفضه. 
ُغّيبت  أن  بعد  الفردّي  غّطاس  الّنائب  قرار  املشتركة  تبّنت  لقد 
األعضاء  كّل  متّثل  مشاركته  أصبحت  وبذلك  البداية،  في  عنه 
ومئات اآلالف ّممن دعموهم في االنتخابات، وعليه لم يعد قرار 
لنا  يحّق  ولذلك،  فقط،  حزبه  يعني  أو  ا  شخصًي يعنيه  الّنائب 
أن نتساَءل عن الفائدة املباشرة أو غير املباشرة اّلتي سيجنيها 
فإذا كان  املشاركة؟  والّناصرة ورهط من هذه  ابن جلجولية وعّكا 
غير  واجب  وهذا  الفلسطينّي،  شعبنا  مع  الّتضامن  هو  الهدف 
موسمّي، وإذا كانت القضّية أن نساهم مع تلك القوى العاملّية في 
استجالب الّضوء على عتمة غزّة وفّك حصارها، فهناك عشرات 
أن  مثًال،  ومنها،  مواقعنا،  من  ذلك  نفعل  كي  والوسائل  الّطرق 
دعم  قوافل  بتسيير  القيادّية  وهيئاتهم  األحــزاب  ــادة  ق يبادر 
واحتجاج من مئات الّسّيارات واحلافالت ولتّتجه تلك املواكب نحو 
املناصرين  املرابطني واملجاهدين  القوافل من  تلك  غزّة، على غرار 
لألقصى، وساعتها فليقمع القامع، وليشهد العالم علينا وعلى 

غزّة وعلى كّل حّر مناضل أصيل. 
لن يختلف وطنّيان على ضرورة الّتضامن ومساندة غزة وأخواتها، 
ولكن على القائد احلكيم، أن يسأل، قبل اقتحام املوج واألهوال، 
أو  منفعة وطنّية  أي  قائًدا  بأصواتهم صار هو  َمن  هل سيجني 
هوامش  يحّددان  وزمــان  مكان  في  نعيش  وألّننا  مدنّية؟  فائدة 
ما  اخليارات  من  نختار  أن  علينا  كفاحاتنا،  ووسائل  نضاالتنا 
هو صحيح ومجٍد وليس ما هو عادل فقط، فما نفع تضحيتنا 
تقسم  قد  قّشة  شعبنا، وصارت  صــدر  على  ريشة  أضافت  إن 

ظهر بعيرنا.
زميله  خطوة  وصف  حني  املفارقة  هذه  عــودة  أمين  استشعر  لرّمبا 
بالعادلة فقط، فهو، كأسالفه من العرب، يجب أن يعرف أّنه، إذا 
رغبت «امللوك»عن احلكمة واإلنصاف، فسترغب الرعية، حتًما، 

عن الّطاعة واإلصغاء.
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قد أحرقوا الكنيسْه!!
قد أحرَق األوغاُد 

في بالِدنا الكنيسْه!!
وهل غريٌب أن نرى

الّذئاَب والكالْب،
وكّل أصناِف الّدواْب،

ِم اخلسيسْه َتعيُش باجلرائ
وُحترُق الكنيسْه؟!!

يوَم نحُن في زماِن  ال
القتِل واإلحراْق!

يرِة ِة الكث والعنصرّي
املتاجريَن والُعّشاْق...

يه: في زمٍن ُيقاُل ف
«إّنُه من قوِم عيسى!»
«إّنُه من قوِم موسى!»

«إّنُه شيعْي!»
ْي!» «وإّنه سّن

ٌر   «وإّنه لكاف
رّزاْق!» ُد ال ُب ال َيع

في زمٍن 
ُف اإلنساَن ُيصنِّ

باأللقاِب واألوراْق!
فأحرقوا الكنيسْه، 

وأطفأوا  املكارَم الّنفيسْه،
وهل غريٌب للخسيِس

فعُل أشياٍء خسيسْه؟!!
قد أحرقوا الكنيسْه!!

ياْء، وأخطَأ املستهتروَن األغب
ّرًة فهل رأينا م

نوًرا بناٍر يحترْق؟!!
ِح  نوُر املسي

ِق القلِب من عمي
ثْق! ب بقى من ي

اْء وأخطَأ األشقي
بشعلٍة تزيُدنا إمياْن

بقى بأّننا ن

ريَن باإلنساْن مبشِّ
وأّننا «نحبُّ أعداَءنا»

نا بل «إذا نحبُّ من ُيحبُّ
فهل يكوُن فضٌل عنَدنا

ّسماءْ؟!!» نحَو ال
بوَن في وأخطَأ املعذَّ

بغضاْء، ِم الكرِه وال جحي
يراَن  إذ أشعلوا الّن
ْل! ي الّتوراِة اإلجني ف

ا نوُر املسيِح فهل خب
ِم وما في  ي ران والّت
الوحِي والّتنزيْل؟!
وكيَف يجلسون 

ّسبِت  في مائدِة ال
ًزا  باركوَن خب ي

ُح مثلما باركُه املسي
في أرِض اجلليْل؟!!

ي الّطابغْه، ف
في هذه الكنيسِة 

ًزا التي غدْت خب
ْم لناِر احلقِد واجلرائ
وأصبحْت جدراُنها
سوداَء مثَل شرِقنا 
ْم!! احملروِق باملظال

ِز والقرباْن، لكّننا باخلب
سنفتدي اإلنساْن،

َسُح الّذنوَب  وَمن
ِس بالّنوِر املقدَّ

اّلذي يشعُّ من 
ِر زوايا القب

من ذاَك الّضريْح...
ورغَم ما قد أحرقوا

بقى دائًما فسوف ن
ا  نؤمُن حّقً

ِم املسيْح! ي بتعال
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الّنصيحة األولى: اِجعلوا رمضان هذا مفتاح اخلير لكم 
مع الله، وال تتخّلوا عن توبة صادقة فيه.. وملاذا في 

رمضان، مبا أّن الّتوبة تصّح في كّل زمان ومكان؟ 
بنار  يكتوي  زال  َمــن  يا  الكرمية  الكرمي/أختي  أخــي 
(حتترق)  ــوب  الــّذن فيه  تترّمض  شهر  هــذا  املعاصي 
ذلك  أجل  ومن  والقيام،  الّصيام  على  أحدنا  بإقبال 

ُسّمي رمضان بهذا االسم. 
قال القرطبّي: «قيل ُسّمي رمضان ألّنه يرمض الّذنوب، 
صيامك  فبمجرّد  الّصاحلة».  باألعمال  يحرقها  أي 
لرمضان أمياًنا واحتساًبا ُحترق الّذنوب اّلتي سبقت لقول 
واحتساًبا  إمياًنا  رمضان  صام  «َمن  (ص):  الله  رسول 
ُغفر له ما تقّدم من ذنبه».  ويزيد األمر شّدو في إزالة 
آثار الّذنوب املاضية صالة الّتراويح،  لقول رسول الله 
ما  له  ُغفر  واحتساًبا  إمياًنا  رمضان  قام  «َمن  (ص): 
تقّدم من ذنبه». وتصل إلى الّذروة عند ليلة القدر بعد 
لتزيل ما بقي من  يلة  الّل تأتي هذه  الّصيام والقيام، 
ليلة  قام  الله (ص): «َمن  لقول رسول  املعاصي،  آثار 
القدر إمياًنا واحتساًبا ُغفر له ما تقّدم من ذنبه». فإذا 
جاء يوم اجلائزة يوم العيد غفر الله كّل خطيئة، كما 
جاء في زبدة الواعظني عن ابن مسعود عن النبّي (ص) 
أّنه قال: «إذا صاموا شهر رمضان وخرجوا إلى عيدهم، 
يقول الله تعالى: يا مالئكتي كّل عامل يطلب أجره 
عيدهم  إلى  وخرجوا  شهرهم  صاموا  اّلذين  وعبادي 
يطلبون أجورهم؛ ِاشهدوا إّني غفرت لهم. فينادي مناٍد 
يا أّمة محّمد ِارجعوا إلى منازلكم مغفورًا لكم». فال 
ُيعقل بعدها ملن تطّهر من ذنوبه أن يدّنس نفسه مبثلها 
بعد رمضان. لذلك اجعلها توبًة نصوًحا في رمضان. 

اّلتي  هي  الّنصوح:  «الّتوبة  القرطبّي:  قال  كما  وهي 
إلى  الّلنب  يعود  ال  كما  للمعاصي،  بعدها  عــودَة  ال 
الّصادقة  الّنصوح:  «الّتوبة  قــتــادة:  ــال  وق ــرع».  ــّض ال
الّذنب  يبغض  أم  وقال احلسن: «الّنصوح:  الّناصحة». 
اّلذي أحّبه، ويستغفر منه إذا ذكره». وقال سعيد بن 
جبير: «هي التوبة املقبولة، وال يقبل ما لم يكن فيها 
ثالثة شروط: خوف أّال تقبل، ورجاء أن تقبل، وإدمان 

الّطاعات». 
وكل ذلك ميسر على أن تبدأ مسيرتك نحو الّتوبة في 
رمضان، ألّن أبواب اجلّنة مفتوحة ولن ُيغلق منها باب 
وأبواب الّنار ُمغلقة ولن يفتح منها باب ويناديك كّل 
ليلة من ليالي رمضان مناٍد من قبل الله: يا باغي 

اخلير أقبل، ويا باغي الّشر أقصر. 
الّنصيحة الّثانية: أحّب الّناس وأحّب للّناس اخلير، ألّن 
أّنه  الّصوم بصاحبه  يتركها  اّلتي  العظيمة  اآلثار  من 
يوصله للّتقوى، وهذا املعنى الباطنّي للّصوم؛ والّظاهر 
ا بحسن اخللق مع الّناس وحّب اخلير لهم.  ـً ّي يظهر جل
ما  للّناس  يحّب  من  املّتقي  «ليس  اجلنيد:  قال  فقد 
أكثر  للّناس  يحّب  من  املّتقي  ولكن  لنفسه،  يحّبه 

الّناس  مع  اخللق  حسن  ويتحّقق  لنفسه».  يحّبه  ّمما 
احلسن  قــال  احلسنة.  املعاملة  مبعاملتهم  ومحّبتهم 
األذى،  وكــفّ  املعروف،  بذل  اخللق:  «حسن  البصري: 
وطالقة الوجه». وقال القاضي عياض: «حسن اخللق: 
لهم،  والتوّدد  والبشر،  باجلميل  الّناس  مخالطة  هو 
والّصبر  عنهم،  واحللم  واحتمالهم،  عليهم،  واإلشفاق 
عليهم،  واالستطالة  الكبر  وترك  املكاره،  في  عليهم 

ومجانبة الغلط والغضب واملؤاخذة».
ويستطيعها  بالّضرورة،  الّدين  من  األعمال  هذه  وكّل 
الّصادق مع رّبه ويرجع أثرها على صاحبها قبل الّناس. 
الله  «ِاّتق  فقال:  الرّسول (ص) على ذلك.  ولهذا حّث 
وخالق  متحها  احلسنة  الّسيئة  وأتبع  كنت  ما  حيث 

الّناس بخلق حسن». 
الّنصيحة الّثالثة: من الّدالئل القاطعة على محّبة الّناس 
همومهم.  من  والّتخفيف  حوائجهم  قضاء  في  الّسعي 
قال رسول الله (ص): «من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الّدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن 
يّسر على معسر يّسر الله عليه في الّدنيا واآلخرة، وَمن 
ستر ُمسلًما ستره الله في الّدنيا واآلخرة، والله في عون 

العبد ما كان العبد في عون أخيه». 
وجاء في «الّترغيب والّترهيب» عن ابن مسعود، قال: 
«يحشر الّناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع 
ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا 
قط؛ فَمن كسا لله – عّز وجل – كساه الله، ومن أطعم 
لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عفى لله 
أعفاه الله».. فحرّي بنا إذا كّنا نحّب الّناس أن نتفّقد 
أحوالهم، ألّنك حني تأكل من أشهى املأكوالت وأطيبها، 
هناك أناس ال يجد أحدهم مترات يفطر عليها أو مذقة 
لنب يبّل ريقه. وحني تنام على فراشك الّلّني هناك أناس 
املرض،  وقساوة  الّشدائد  ويقارعون  الّسماء  يلتحفون 
وهم يتشوّقون إلى كرام ميّدون لهم يد العون، بل وأنت 
تبحث ألوالدك عن أفخر املاركات من املالبس.. هناك 
أخ كرمي لك محتار من أين له ما يكسو به عورة أوالده 
ُكن  إًذا  الّنعم.  أولى  اليد وشّح  وبناته من ضيق ذات 
ّممن يقرضون الله قرًضا حسًنا، فابحث عنهم وفّطرهم 
على مائدتك في رمضان كمظهر من مظاهر الّتكافل 

االجتماعّي بني الّناس، ولك أجر ذلك. 
قال رسول الله (ص): «َمن فّطر صائًما فله مثل أجره، 

من غير أن ينقص من أجر الّصائم شيَئا».

يعطي يسوع في هذا الّنّص اإلجنيلّي صورًة عّما 
سيحدث يوم الّدينونة األخير. وكيف سيجلس هو 
على العرش «ويجمع إليه كّل األمم فيمّيز بعضهم 
الرّاعي اخلراف من اجلداء». ميّيز  عن بعض كما 

الّنّص،  هــذا  من  تخرج  أساسّية  حقائق  ثالثة 
هي  ــى  األول عميًقا.  بها  التأّمل  مّنا  وتستحّق 
ّية ذلك اليوم  حقيقة يوم الّدينونة، والّثانية شمول
ومسكونيته، وأخيرًا إّن احملّبة هي معيار الّدينونة. 
ّي عاّم بحسب الّضمير  ـ دينونة الله هي مبدأ إنسان
بتصحيح  َتِعد  ومحّبته  الله  عدالة  فــإّن  أوًّال. 
سيعوض  وهو  احلياة.  هذه  في  املعوجة  ــور  األم
أعماله.  بحسب  كــًال  يدين  ــوف  وس للمظلوم 
عقاًبا  ليست  املسيحّي  املفهوم  في  الّدينونة 
ينـزله الله مبَن أساءوا إليه، بل إّنها الّلحظة اّلتي 
األعمال  عن  ويكشف  العدالة  الله  فيها  ُيقيم 
وتترافق  إنسان.  كّل  تدين  هي  اّلتي  احلقيقّية 
تعاليم الكّتاب عن هذه الّدينونة بلوحات ُمرعبة 
وصور مهوّلة، وذلك رغبًة بالّتشديد على الّسهر 
ــذي  اّل ــعــذاب  ال مــقــدار  تصوير  وعلى  جهة  مــن 
يوم  ــرّب  ال حكم  هو  شامل  باملهملني.  سيلحق 
يدين «األمم»، كما يقول الرّّب يسوع في الّنّص 
اّلذي سمعناه. ألّنه سيجمع كّل األمم  اإلجنيلّي 
وليس أتباع دين دون آخر أو أبناء أّمة دون سواها… 
اختالف  من  بالرّغم  أجمعني  الّناس  أب  هو  الله 
العادل  إّنه  ســواه.  إله  وليس  وأديانهم،  ألوانهم 
الوحيد واألخير وهذا ال شّك فيه، لكن الّسؤال هو 
هل عند الله محاباة للوجوه؟ وكيف سيدين من 
هم خارج ديننا (األمم آنذاك أمام سامعي يسوع)؟ 
ما هو املعيار املشترك يا ترى اّلذي سيأخذ الرّّب 
به دون أن يظلم أحًدا، بل ليقيم العدل؟ ال شيء 
«احملّبة»!  سوى  البشر  كّل  حياة  في  مشترك 
بــاألعــراق  ويختلفون  بــالــّديــن،  ــاس  ــّن ال يختلف 
والــّلــغــات..  ــارات  ــض واحل ــروف  ــّظ وال واجلغرافيا 
الوحيد  ــر  األم مختلف،  الــّنــاس  بني  ــيء  ش كــّل 
أي  إنسانّيتهم  هــو  ــاس  ــّن ال ــّل  ك بــني  املشترك 
يسوع  ــوضــح  ي لــذلــك  ــر.  ــي اخل وعــمــل  محّبتهم 
ــال»  «األعــم ــاس  أس على  ستقوم  الّدينونة  أّن 
ــن!  ــّدي ــى وال ال ــار آخـــر حــّت ــب ــس عــلــى اعــت ــي ول
ويفصلهم  اجلــداء  عن  اخلــراف  يفرز  عندما  هكذا 
معيار  أّي  عن  يسأل  ال  يساره  وعن  ميينه  عن 
العملّية.  احملّبة  وهذه  احلقيقّية،  األعمال  غير 
أن  الّدينونة  ليوم  فقط ميكن  األساس  هذا  وعلى 
ا. عندما تكون احملّبة هي معيار  ـً ّي يكون شمول
الّدينونة، هذا يعني الكثير وخاّصة عندما يوّحد 
الدّيان ذاَته بذوي احلاجات، فكّل ما فعلتموه بهؤالء 

«الّصغار» (الضعاف) تكونون قد فعلتموه «بي»! 
يوحّنا  رّدده  ما  متاًما  يوضح  أن  الّسّيد  يريد  هنا 
احلبيب أّنه ال ميكننا أن نحّب الله اّلذي ال نراه إذا 
كّنا ال نحّب القريب اّلذي نراه. الّدين كعالقة حّب 
وعبادة لله ال تقوم مباشرة بني املخلوق واخلالق! 
حني  املخلوق  لغير  محّبته  اإلنسان  يثبت  إّمنــا 
للقريب  العملّية  محبتنا  إّن  بخليقته!  يعتني 
العكس  أو  الله،  مع  احملّبة  تبني  اّلتي  هي 
دينونتنا.  يحّدد  ــذي  اّل هو  للقريب  إهمالنا  إّن 
هذا هو خطر «التقوى» اخلارجّية، حني نكثر من 
«العبادات» نحو اخلالق ونهمل خدمة الّناس. هذا 
هو التدّين الهابط. حتديد احملّبة معيارًا للّدينونة 
يريد به يسوع أن يشّدد على حقيقة، أّن عدالة 
وسوف  البشر،  بني  مشتركة  ّية  مسؤول ترى  الله 
حياة  وليس  الّشركة  حياة  ــاس  أس على  تدين 
الفرد. ال تقبل العدالة اإللهّية جوابًا كـ»هل أنا 
أخي  عن  مسؤول  أنا  نعم  ــي؟»  أخ عن  مسؤول 
العادل.  الّدينونة  ويوم  الله  بوجود  اؤمن  إن كنت 
بهذه  جناحنا  مدى  في  حتكم  سوف  الله  عدالة 
تأخذ  آخــر.  مقياس  أي  على  وليس  ّية  املسؤول
ا.  ـً اجتماعّي وليس  ا  ـً ّي دين طابًعا  القريب  محّبة 
ــيــســت في  ل ــب  ــري ــق ال ــحــو  ن ــتــنــا  ــّي مــســؤول إّن 
ــي صــلــب «اإلميــــان»  ـــا ف ـــان»، إّمن ـــس ــز «اإلح ــّي ح
بني  ــة  فــردّي مسألة  الــّديــن  ليس  معياره.  ــي  وه
شراكة.  مسألة  املسيحّي  اإلميـــان  ــهــه.  وإل ــرد  ف
الله،  مع  فعلنا  عّما  ليس  الّدينونة  يوم  الّسؤال 
الّسؤال  املظاهر!  بعض  إّال  له  معيار  ال  فهذا 
هذه  ــر.  اآلخ مع  الّدين  من  طّبقنا  مــاذا  سيكون 
ــدة الــتــي شـــّدد يــســوع أّنـــه جاء  ــة اجلــدي ــوصــّي ال
أّننا  الّناس  ليعرف  نحياها  أن  ويوصينا  بها 
اآلخر،  نحو  وصايا  هو  الّدين  أّن  وهي  تالميذه. 
القريب.  خــالل  من  نبرهنه  الله  مع  نريده  ومــا 
ّية في الّدين  الّشركة مع اآلخر ليست درجة مثال
بل هي جوهره؛ وغيابها ال يعني نقصان فضيلة 
ا. نعم َسُندان  ـً ّي ما فيه بل يعني متاًما غيابه كل
يوًما، فلنسهر! وسُندان جميعنا فال دين وال عرق 
آنذاك  األعمال! سُنسأل  فقط  إّمنا  انتماء  أي  وال 
حصرًا عّما إذا كّنا قد عملنا من أجل محو وجه 
األمم عن وجه األرض! هكذا نتحّضر للّصوم، أوًّال 
ا الّتركيز على أّن  ًي بالّسهر ألّن الزّمان قصير! وثان
غاية أّية ممارسة كما هو الّصوم القادم، هي فعل 
احملّبة أّننا ال نعبد الله إّال بخدمة أوالده البشر، وأن 
ال تدّين دون تقدمة وال دين ليس من أجل اآلخر.

(٣١-٤٦  :٢٥ مّتى   – الدينونة  إجنيل  (حــول 
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والّثقافة  املعارف  جلنة  األربــعــاء،  األّول،  أمس  يوم  عقدت 
الكنيست جلسة خاّصة لبحث قضّية حّصة املجتمع  في 
ّية وزارة الّثقافة، مببادرة الّنائبني أمين عودة   العربي من ميزان
(عن  فريج  عيساوي  والّنائب  املشتركة)،  القائمة  (رئيس 
كتلة «ميرتس»)، حيث ّمت طرح اإلجحاف الّالحق باملؤّسسات 
الرّقص،  األدب،  املوسيقى،  املسرح،  واّلتي تشمل  الّثقافّية 
ّي  العرب املجتمع   إّن  بحيث  الفنون،  ــواع  أن وكاّفة  الرّسم 
الّثقافة،  وزارة  ّية  ميزان فقط من   3% نسبة  يحصل على 
األقّل  على   20% نسبة  العربّي  للمجتمع  يحّق  بينما 

حسب نسبة عدد الّسكان. 
من ضمن الّطروحات اّلتي ُقّدمت خالل هذه اجللسة أن يتّم 
العربّي،  للمجتمع  الّثقافة  ّية  ميزان من   20% تخصيص 
كثيرة،  الّثقافي  املجال  في  العربّي  املجتمع  فاحتياجات 
وهنالك حاجة ملّحة لزيادة امليزانّيات املستحّقة للمؤّسسات 
ّية وبشكل فورّي، من منطلق حتقيق املساواة وال أقّل  العرب

من املساواة.
املشتركة)  (القائمة  جبارين  يوسف  د.  الّنائب  قــام  كما 
امليزانّيات  توزيع  حتديد  فيه  يطالب  قانون  اقتراح  بتقدمي 
في وزارة الّثقافة، بحيث يتّم حتقيق املساواة الّتصحيحّية 
توزيع  يجب  االقتراح  هذا  ومبوجب  العربّي؛  املجتمع  جتاه 
العربّي  املجتمع  حّصة  تضمن  بحيث  للّثقافة  امليزانّيات 
وأن ال تقل عن الّنسبة العامة للّسّكان العرب في البالد. 

إّن مجرد طرح هذا املوضوع في الكنيست، هو خطوة هامة 
اتنا، فكم نحن  نحو وضع موضوع الّثقافة في سّلم أفضلّي
من ضمن  ماّسة  كحاجة  الّثقافة  مع  الّتعامل  إلى  بحاجة 
احتياجاتنا األخرى، ومن جهة أخرى جعل املسؤولني يدركون 
أّن شعبنا مبؤّسساته وبقياداته تولي موضوع الّثقافة، ودعم 
الّثقافة، األهمّية الكبرى، ولن يتنازل هذا الّشعب عن حقوقه 
ميزانّيات  على  احلصول  في  حّقنا  ضمنها  ومن  الكاملة، 

تليق بثقافتنا وشعبنا. 
العاّمة  والفنون  الّثقافة  ّية  ميزان من  العرب  حّصة  إّن 
ّية  اإلجمال ّية  امليزان من  ش.ج.  مليون  ـ14  ال تتعّدى  ال 
معطيات  إلى  أشير  أن  أوّد  وهنا  إسرائيل،  في  للّثقافة 
املسارح  ميزانّيات  في  الّصارخ  الّتمييز  لسياسة  دامغة 
مسرح  أكبر  ّية  فميزان والّسينمائي،  الّتلفزيوني  واإلنتاج 
ّية إنتاج مسرحّي واحد في  عربي في البالد أقّل من ميزان
مسرح عبري كبير، والفارق الّشاسع في ميزانّيات البرامج 
ّية والبرامج العبرّية يثير أكثر  ّية بني البرامج العرب الّتلفزيون
ا ما تكون  من سؤال؛ ف إنتاج حلقة في برنامج عبري غالًب
ا  وغالًب كامل،  عربي  تلفزيوني  برنامج  ّية  ميزان من  أكبر 
يتّم تخصيص ميزانّيات هائلة للبرامج العبرّية؛ أّما عندما 
الّندب  جوقات  تبدأ  عربي  تلفزيوني  ببرنامج  األمر  يتعّلق 

والبكاء ورفع شعار الّتقليصات وعدم توفر امليزانّيات. 
العربي  املجتمع  في  تعمل  اّلتي  الّثقافية  املؤسسات  إّن 

مطالبة اليوم أكثر من أّي يوم مضى على املطالبة والتوّجه 
لكاّفة املؤّسسات الّداعمة بأن تقّدم الدعم ملشاريعنا الثقافية 
أن  علينا  البعض.  يفعل  كما  االستجداء  وعدم  والفنّية، 
نوّحد صفوفنا ونعمل بالّتنسيق الّتام وعدم التفرّد بالعمل 
في  شهد  الّثقافي  فاملشهد  شخصّية،  مكاسب  لتحقيق 
اآلونة األخيرة بعض الّظواهر لبعض الفّنانني اّلذين يرفعون 
ويلحسون  بسرعة  ويتراجعون  حجمهم  من  أكبر  شعارات 

قراراتهم لتحقيق مكسب فردّي ولركوب املوجة. 
اليوم بحاجة  لم تعد تنطلي على أحد، ونحن  هذه األمور 
واملغامر،  املتهوّر  املوقف  ال  والّثابت،  املسؤول  املوقف  إلى 
وبالّتالي املتقّلب. نحن بحاجة إلى هيئات متّثل املؤّسسات 
حقوقها  حتقيق  على  وتعمل  نضالها  وتدعم  الّثقافّية 

وتستميت بالّدفاع عنها. 
وهيئات  لفّنانني  أسماء  العجالة  هــذه  في  ــرح  أط لن  أنــا 
عملت وتعمل من أجل حتقيق مصاحلها الّشخصّية ، وهذا 
حّقها، ولكن ليس من حّقها أن تّدعي أّنها متّثل الهيئات 
واملؤّسسات الّثقافّية وتعمل لصاحلها اخلاّص. أنا لن أطرح 
اليوم هذا املوضوع، لهدف توحيد اجلهود والّطاقات من أجل 
خوض معركتنا الّشرسة مع الّدوائر الرّسمّية التي تتجاهل 

حقوقنا وال تريد أن حتّقق املساواة الّتامة. 
الّظرف  وبهذا  دائًما  خالفاتنا  عن  بالّترّفع  مطالبون  نحن 
والّنضال  والعمل  بالتفرّد  تتحّقق  الوحدة ال  بالذات، ولكن 
في غرف مغلقة. الّنضال دائًما يكون في الّنهار، في الّشارع 

والّساحات، في امليادين وأمام الّناس، كاّفة الّناس.    
والّثقافة  املعارف  جلنة  رئيس  أّن  الّصدر  يثلج  اّلــذي  األمر 
عودة  أميــن  الّنائب  مطلب  تبّنى  مرجي  يعقوب  الّنائب 
من  العرب  املواطنني  لنسبة  موازية  ميزانّية  بتخصيص 
ّية وزارة الثقافة، وتقرّر أن ُتقام جلنة وزارّية من مكتب  ميزان
ّية والسياحة  رئيس احلكومة ووزارة الّثقافة، الّداخلّية، واملال
والّنقب واجلليل ومرَكز الّسلطات احمللّية وصندوق «بايس» 
ّية،  العرب بالّثقافة  للّنهوض  خماسّية  خّطة  إعــداد  لهدف 
كّل  في  للّثقافة  مرّكز  أو  وظيفة  تخصيص  على  والعمل 
ّية، وهذا األمر بحاجة إلى بحث  سلطة بلدّية ومحلّية عرب

آخر ومفّصل.. وسيكون لنا عودة.

å3% c Ô� 20% p ÒKI � �ò

اّتهامه  ميكن  مــن  آخــر  ــو  ه الفقير  العبد 
إّن  بل  الفصيحة.  ّية  العرب لّلغة  بالتعّصب 
يّتهمونني  عندنا  األغبياء  املتعّصبني  بعض 
”َصرحها  مــن  النيل  على  بالعمل  ــى  حــّت

الّشامخ“. ألّنهم أغبياء ومتعّصبون طبًعا! 
طوال حياتي كنت معّلًما، في مراحل الّتعليم 
صون  ُمضنية،  فردّية  بجهود  ــاول  أح كّلها، 
لغتنا، وجتنيبها العثرات أيًضا. لكّني لست 

باملتعّصب األعمى، وال اجلاهلّي أيًضا.
في املاضي البعيد كان يرتفع ضغطي حني أسمع أحدهم يرتكب ”املوبقات“ 
في كلمة مرجتلة حّتى. أّما في هذه األّيام فلم تعد تهزّني األخطاء الّنحوّية. 
ال في اخلطابات املُرجتلة، وال في صحف ”الَبالش“ األسبوعّية، وال في املواقع 
ّية حّتى. مع ذلك، ال بّد لصحيفة حتترم نفسها وقارئها، أو موقع  اإللكترون
إلكترونّي طبًعا، من جتّنب األخطاء الفاضحة، ما دامت ماّدتها تطلع على 

قارئيها بالّلغة الفصيحة، فيقرؤها القريب والبعيد.
رجل واقعّي أنا. لذا فإّني ال أرى من واجب كّل كاتب، أو مفّكر حّتى، إتقان 
الفصيحة،  بالّلغة  مقالة،  قراءة  أرضى  ال  لكّني  ودقائقها.  ّية  العرب قواعد 
يرتكب كاتبها فيها الفواحش. ال بّد في كّل مؤّسسة حتترم نفسها وقرّاءها، 
من ُمراِجع لغوّي ُتعرض عليه املاّدة، فيصوّب ما يجده فيها من خطأ أو زيغ. 

أو كما كتبنا قبل سنوات:     
 ”.. من هنا يجب،  في ”استطراد بديع“ كما يقول الّشدياق، أن يكون في 
كّل مؤّسسة كبيرة أو صغيرة، وخاّصة في الّصحف واإلذاعات والّتلفزيونات، 
”مستشار لغوّي“ يرجع إليه العاملون في املؤّسسة ملعرفة الّصواب من اخلطأ. 
وإذا تعّذر وجود ”مستشار“ فليكْن في كّل مؤّسسة، على األقّل، موّظف ذو 
ثقافة لغوّية، يعرف كيف يفتح القواميس وكتب الّلغة، وكيف يفّكر تفكيرًا 
الّتجديد  هامش  [على  الّصحيحة“  القراءة  في  زمالَءه  ليساعد  ا،  ـً منطقّي

ّية املعاصرة، حيفا 2009، ص. 102]. والّتقييد في الّلغة العرب
بالّذات؟  اآلن  اخلواطر  هذه  فيك  أثار  اّلذي  ما  اجلديد؟!  ما  طبًعا:  تسألون 
أحزنني، وأغضبي أيًضا، أن أقرأ  في موقع ”القدس العربّي“  بالّذات،  يوم 
31-5-2015: ”..ولن نعط فرصة ملن يحاولون..“. سألت بعض معارفي 
فأفادوني أّن املوقع املذكور ال تنقصه األموال، فلماذا إذن هذا اإلهمال؟! هل 
ّية، أّن الّشعراء والكّتاب في الّلغات  يعرف الّسادة، كّتاب وصحافّيو العرب
ا ما يعرضون مؤّلفاتهم قبل نشرها على خبير لغوّي، فيقوم  األخرى، غالًب
ّية في املخطوط قبل طبعه؟ هكذا  هذا بإجراء الّتصحيحات الّلغوّية واألسلوب

يفعلون هناك، في الّلغات األخرى. 
ّية وقواعدها سهلة  أّما عندنا نحن فال حاجة إلى مساعدة أحد: الّلغة العرب

سائغة، وأصحابها خير أّمة أخرجت للّناس!
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توماس ترانسترومر شاعر سويدّي، يفيض شعره محّبة وأنًسا 
وسالًما.. وال يخفى على املتأّمل في إبداعاته أّن قصائده تسعى 

لقراءة الوجود في نبرات هادئة..
 17  –  (2015-1931) األولى  ترانسترومر  مجموعة  ومنذ 
ّيزة  الّصادرة عام 1954، نلمح شخصّية إبداعّية ُمم قصيدة – 
لهذا الّشاعر اّلذي اختار الّتأّني فيما يكتب، ولم يؤثر اإلسراف 
ا، بل ظّل يخطو في مشواره اإلبداعّي  ـً في إنتاجه الّشعرّي كّم
«نوبل»  جائزة  نــال  حّتى  متّهل،  في  واثقة،  هادئة،  بُخطوات 
العاملّية في اآلداب عام 2011؛ بعد أن نال قبلها عديًدا من 
اجلوائز العاملّية الهاّمة في األدب والّشعر، كما ُترجم شعره ألكثر 

من 60 لغة.
يلمس القارئ لهذا الّشاعر أّنه يسعى ألن يؤّسس صيغة للّتعامل 
مع العالم.. وإذا كانت قناة الّتعامل مع الوجود هي الّلغة، وإذا 
كانت الّلغة هي بنية ذات وحدات، وإذا كانت أبرز وحدات الّلغة 
هي الكلمة، فإّن شاعرنا له رؤية خاّصة في هذه املعادلة، حيث 
وليست  كلمات  بكلمات،  يعّبرون  اّلذين  جميع  سائًما  يقول: 

لغة؛ الّصفحات غير املكتوبة تتمّدد في جميع اجلهات...
إًذا، شاعرنا يرى أّن تعامل الّذات مع العالم، أي املوضوع، ال بّد 
أن يكون من خالل الّلغة ال الكلمات، فالّلغة كّل دينامّي أكبر 

من مجموع أجزائه..
هذا إضافًة إلى ما َيشي به شعر ترانسترومر، أّنه دوًما يبحث 

عن احلقيقة، ويسعى لقنصها، بغية تفسير هذا الوجود الكبير: 
احلقيقة ُملقاة على األرض، لكن ال أحد يجرؤ على التقاطها.. 

احلقيقة تقع على الّشارع، ال أحد يجعل منها حقيقته..!
الّتعاطي  في  اجلسارة  إلى ضرورة  يدعو  هنا  الّشاعر  أّن  واضح 
اإلنسانّي مع احلقيقة، لذلك يدعو إلى اقتحامها دون أن يغيب 
هو  املعرفة  إلى  بسعيه  فاإلنسان  احلقيقة،  ذاتّية  عنصر  عنه 
اّلذي يجعل منها حقيقته اخلاّصة.. وهو ما ُيحيل ِضمًنا إلى 

تعددّية احلقيقة وتفرّدها.. وفي هذا الّصدد يقول ترانسترومر:
أكتُب دائًما على خط احلدود، احلّد الفاصل بني العالم اخلارجّي 
الّنقطة  ألّنها  احلقيقة»  «حاجز  ذلك  أسّمي  الداخلّي،  والعالم 

الفاصلة ذاتها اّلتي متّكننا من امتالك احلقيقة.
بعضهما  من  تقتربان  حقيقتان  حــّدان:  شاعرنا  عند  فاحلقيقة 
بعًضا، واحدة قادمة من الّداخل وأخرى قادمة من اخلارج، وحيث 

جتتمعان يتسّنى للمرء أن يرى نفسه.
ومن  جوّانّي،  داخلّي  وآخر  خارجّي،  ظاهرّي  حّد  إًذا،  للحقيقة 
ّية يتشّكل الوجود الّذاتّي، مع أّن شاعرنا ُيرّجح فعل  تلك الّثنائ

الّداخل..
كّل ما يجري على الّسطح ينعطف إلى الّداخل.. دون أن يعني 
هذا االنعطاف إلى الّداخل أّنه انسحاب من عالم اخلارج بقدر ما 

هو اختبار للّذات والعالم..
ألن  تنحو  اّلتي  ترانسترومر  لدى  العالم  رؤية  مع  هذا  وينطبق 

تزيل الفواصل واجلدران، وأن تلغي احلدود الفاصلة..
بيد  الّتوّعك..  إلى  سيفضي  بّد  ال  اجلــدران..  عبور  ملوجع  إّنه 

فشاعرنا  وعليه  ضرورّي.  أّنه 
واحلواجز  اجلــدران  ــى  إل يدعو 
ــم..  ــعــال ــن أجـــل مــعــرفــة ال م
يعني  ــّتــجــاوز  ال ــذا  ه أليس 

االنفتاح على املعرفة؟!
تلغي  ــي  ــت اّل املعرفة  ــعــم..  ن
الّصافية  ــاء  ــم ــّس ال ــدم:  ــع ال
مالت نحو اجلدار.. إّنها مثل 
يدير  والفارغ  للفارغ..  صالة 
وجهه نحونا ويهمس.. لسُت 

فارًغا.. أنا مفتوح...
فالرّؤية الّشعرّية تنفي عادًة العدم، وال تعترف بالفراغ.. إذ ترى 

الفراغ انفتاًحا، واالنفتاح يعني التمّدد الّال-نهائّي..
سماء بال سقف، احتماالت بال حدود؛ وهذا بطبيعة احلال يتطّلب 

ا لتأويله.. ًي ا إنسان جهًدا وسعًي
فعند شاعرنا ميّثل االنفتاح املكانّي انفتاًحا على األفق الزّمنّي: 
ا مستقيًما.. إّنه أقرب إلى املتاهة.. ولو اّتكأ  ـً الزّمن ليس خّط
املرء على مكان مناسب من اجلدار.. يستطيع أن يسمع اُخلطوات 
املسرعة واألصوات.. يستطيع أن يسمع نفسه متّر من هناك على 

اجلانب اآلخر..
ا متجّدًدا.. فإذا  ـً إًذا تظّل عالقة اإلنسان بالزّمن سؤاًال فلسفّي
فهو  كذلك،  ليس  فالزّمن  ا..  ـً فيريقّي ميكن حتديده  املكان  كان 
ا على الّتحديد، وليس  ـً ا.. عصّي ـً أقرب ألن يكون فضاًء نفسّي

ا مستقيًما، بل متاهة!! ـً خّط
األسئلة  موضوع  في  طرحه  من  ترانسترومر  ُيعيد  ما  ــم  ورغ
الفلسفّية الكبرى، وتناول العالقات بني مختلف القضايا، يظّل 
ّية اّلتي تقوم على  شعره دعوة صريحة وصادقة للمحّبة اإلنسان
الفعل اإلنسانّي، ال على مجرّد اإلميان والعقيدة.. في صور شبه 
يتمّثله  الزّمن  وينهمر  الوقت  انسيابها  في  ينمحي  ّية  سوريال

الكلّي: 
يلة تتعّلق في شبه غيبوبة ..في منتصف الّل

الّسّيارات الّصّماء تندفع نحو النيون..
ا صوت العندليب ال يتنّحى جانًب

إّنه حاد مثل صياح الّديك
لكّنه جميل وبال خيالء..
كنت في الّسجن وزارني..

كنُت مريًضا وزارني.. لم أحلظ ذلك وقتها..
إّمنا اآلن.. الزّمن ينهمر من الّشمس والقمر
وفي جميع ِتك تاك ِتك الّساعات الباردة..

لكن هذا بالّتحديد ليس ثّمة وقت..
فقط صوت العندليب..

الّنغمات الرّنانة احلاّدة اّلتي تشحذ منجل الّسماء
يلية املضيء.. الّل

تختلف  للزّمن  الّنظرة  أّن  نعرف  ونحن  شاعري  يا  هذا  ُتسّجل 
من مجتمع إلى مجتمع، ومن ثقافة إلى أخرى، ألّن الزّمن شرط 
إنسانّي ال ميكن فصله عن حياة اإلنسان اّلتي تختلف باختالف 

الّظروف الّطبيعّية والّشروط االجتماعّية..

املُبدعني،  العرب  الّشعراء  أهّم  أحد  الفرّا،  املُبدع عمر  الّسورّي  الّشاعر  املوت  غّيب 
واّلذي يّتم بوفاته الّشعر الّشعبّي، اّلذي اشتهر به ليس في سورية فحسب، بل وفي 
لنا»  العربّي، أيًضا. تناول في قصائده على سبيل املثال «وطن» و»األرض  العالم 
حّب الوطن والّنضال، ويتحّدث في قصيدة «وطن» عن وصّية كتبها أب البنه يعّبر 
من خاللها عن حّب الوطن والتمّسك به وباألرض، وأّنه سيعود إلى وطنه مهما طال 
الزّمن، وتناول الغربة ومآسيها في  قصيدة «الغربة»، وحتّدث عن احلّب والعشق في 

«حّدثتني عيناك» و»قالتلي»، وغيرهما.
ولم ينَس الرّاحل تناول االستشهاد واألبطال في قصائده. ففي قصيدة «جول جّمال»، 
حتّدث عن االستشهادّي الّسورّي جول جّمال، اّلذي قام خالل الُعدوان الّثالثّي على 
مصر عام 1956 بااللتحاق بسالح البحرّية املصرّية، وقام بعملية استشهادية ضّد 
املدّمرة الفرنسّية جان دارك، إحدى أكبر املدّمرات في ذلك الزّمن، واّلتي كانت  تقترب 

ا. ـً ّي من بور سعيد، حيث انفجرت على الفور وانشطرت إلى قسمني ثّم ُغرقت كل
وفي قصيدة «محّمد الدرّة»، تناول الّشاعر استشهاد الّطفل الفلسطينّي محّمد الدرّة 
في قطاع غزّة، في الّثالثني من أيلول/سبتمبر عام 2000، أي في اليوم الّثاني 
من االنتفاضة الّثانية لألقصى. أّما في قصيدة ”عروس اجلنوب“ فتحّدث الّشاعر 
فيها عن املناضلة سناء محيدلى، اّلتى كانت أّول َمن قامت بعملّية استشهادّية ضّد 
جيش االحتالل اإلسرائيلّي فى جنوب لبنان. وهناك العشرات من الّدواوين والقصائد 

اّلتي تركها الّشاعر الرّاحل حملّبي الّشعر بالعامّية والفصحى.
تناول الرّاحل العديد من املواضيع واألحداث واملناسبات والقضايا االجتماعّية اّلتي 
يعّبر فيها أجمل تعبير عن أمور تهّم املجتمع العربّي، وال سّيما مجتمع البداوة. 
ا رئيًسا لشهرته، يتحّدث الّشاعر عن فتاة  ففي قصيدته «حمدة»، اّلتي كانت سبًب
بدوّية أقدمت على االنتحار، ألّن أهلها أجبروها على الزّواج من ابن عمها. والقت 
هذه القصيدة إقباًال منقطع الّنظير في الّشارع العربّي، حيث أصبحت «حمدة» رمزًا 

للّشاعر الرّاحل.
الفتاة البدوّية «حمدة» اّلتي مترّدت على مجتمعها، لم تكن القصيدة الوحيدة اّلتي 
كانت تعالج قضايا اجتماعّية ووطنّية في شعر الرّاحل. ففي قصائد أخرى له كان 

ا. ويقول في قصيدة «أفديك يا رجل املقاوم»: يعتبر العدو ذئًب
َمن كان يطمح للّسالم مع العدّو تراه واهم
فقبيل توقيع هزيٍل.. أعبر األسالك هاجم

فالّسلم ليس مع الّذئاب فال تكن أبًدا مسالم
ظهرت موهبة كتابة الّشعر عند الرّاحل عمر الفرّا في سّن مبّكرة، حيث كان وقتها 
في الّثالثة عشر من العمر؛ وُيروى عن أحد معّلمي الّطالب املوهوب عمر، أّنه أقنع 
ا ودعمه للُمضّي في نظم الّشعر ألّنه يتنّبأ له بشهرة  ـً عائلته باالهتمام به شعرّي
كبيرة. وقد كان املعّلم على حق، وانتشر اسم الّشاعر الحًقا في كّل أرجاء الوطن 
العربّي، خصوًصا أّنه متّيز بطريقة َسلسة في إلقاء الّشعر، جذبت إليه قلوب املاليني 

من املستمعني العرب.
تعرّفت إلى الّشاعر الرّاحل في بداية حياته الّشعرّية عندما كان مدرًّسا. التقيته 
صدفًة في نقابة الفّنانني الّسورّيني في دمشق، في سبعينّيات القرن املاضي، عندما 
يتقّمص  كان  اّلذي  البابا  أنور  الّسوري  الفّنان  إليه  وعرّفني  للّنقابة،  بزيارة  قمت 
شخصّية (إم كامل) في مسلسالت مع الفّناَنْني دريد ّحلام ونهاد قلعي. ومن أّول مرّة 

تعرّفت إليه ترك لدّي انطباًعا رائًعا.
ا  ـً ّي شعب شاعرًا  العربّي  العالم  خسر  الفرّا،  عمر  الكبير  الّسوري  الّشاعر  وبرحيل 
ا آخر هذا العام، بعد رحيل الّشاعر الّشعبّي املصرّي عبد الرحمن األبنودي..  ـً ّي وطن

رحم الله الّشاعرين.
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الُعنوان على اجلدار
واحد..

من جماعة الّسعر والّتسعير
يرّتب مؤامرة للّتسفير

في مغامرة ليلّية
ترافقها الّريح ثّم يستريح

من لوم األماني
على وجه القتلة

مثل ورق امللفوف املتجّعد
حّتى أعلى رتبة من السّفاك..

تستريح الّدعاية
لقوم على قوم

خراٌف آمنٌة بأيدي اجلّزارين
عور العهر محسوب

في ساعة احلساب
والّتأليس معهد للّتسجيل

أفالمه ُمسّخرًة
وأبواقه مسعورًة

ضّد هذا الوطن العليل
وما أّكده احلكواتي

ليس مبستحيل..
كّل غاية مبّررٌة

بالّتأويالت املُنزلة.
وباملوعظة..

مسّدٌس رّشاٌش
يحصد احلياة.

وهذا ليس مبستحيل

على درب اجلنازات
بني آكلي حلم البشر.

هل..
هذه الكوابيس في أحالمي؟!

هل هذه احلياة..
حلٌد لكم و.. لي؟!
ال نحلم إّال باآلخرة

حيث ختم الرّباُب حكايته
وماتت البداية.

حني رّتبنا للّضيف استراحًة
كتب عنها الّتاريخ

إّن رّحالنا أعطوه كلمة
والّنكث مفتاح العار

ال يليق بالّرجولة
أنفاس تتسارع أكثر فأكثر

(يا سامعني الّصوت
من يحّب اهللا أكبر)
الغائب مثل احلاضر

ال تأخذ اخلبر من رؤوس ُتَسّخر
بني  اإلفطار  نفير  إّال  يجمعنا  ال 

الّشخير
ونحتفل بنار الّسجائر

أهذه.. 
عالمات الُيسر

أو على هذا مات اليسر!

(حيفا/طمرة) 
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ÆÆ—«b أهمّية »' عن  أبحاثه  خالل  من  وايلر  الّتغذية  خبير  أشار 

جتّدد خاليا اجلسم بالّصيام ملّدة ثالثني يوًما متتابًعا، كما 
هو في رمضان؛ ففي الّثلث األّول منه تتجّدد %10 من 
اخلاليا، وفي الّثلث الّثاني تتجّدد %66 منها، لتصل في 

ثلثه األخير لتجّددها بالكامل.
وقال إّن معظم الّصائمني يتعاملون مع رمضان على أّنه 
الّشهر  استغالل  فيجب  احلقيقة،  عكس  الّطعام  شهر 
الفضيل للحصول على صّحة أفضل حلّل أغلب املشاكل 
ّي  غذائ نظام  اّتباع  يجب  ولذلك  والهضمّية؛  الصحّية 
صحّي لتنقية اجلسم من الّسموم وجتديد خالياها، بكسر 
الّصيام ببضع حّبات من  الّتمر مع كوب من املاء أو الّلنب، 
كما جاء في الّسّنة النبوّية الّشريفة، ثّم البدء في تناول 

ًدا  جّي مقدارًا  تعطي  فهي  الّشوربة، 
خاّصة  واملــعــادن،  الفيتامينات  من 
الّطازج،  ُمعّدة من اخلضار  إذا كانت 
لتعويض  الّدهون،  من  القليل  وبها 
ساعات  خالل  ُفقدت  اّلتي  الّسوائل 
اإلصابة  ولتجنب  الّطويلة،  الّصيام 
املشاكل  ــر  ــث أك ـــي  وه ــاك،  ــس ــاإلم ب
الصحّية شيوًعا في رمضان. بعدها 
وجبة  تناول  يستطيع  ال  ملَــن  ميكن 
اإلفطار بشكل متواصل أخذ قسط 
يكمل  ثّم  الّصالة  ــأداء  ب الرّاحة  من 
متكامل  ــّي  صــح بطبق  اإلفــطــار 
مكّون من صحن نصفه خضار، وربعه 
كاحلبش  الــّدهــون،  قليلة  بروتينات 

الهضم،  بطيئة  نشوّيات  الّثاني  والرّبع  الّدجاج،  وصدور 
كالكينوا والبطاطا أو البرغل والرّز األسمر.

شرب  وجتّنب  ببطء،  وتناوله  ًدا،  جّي الّطعام  مبضع  وأنصح 
كمّية كبيرة من الّسوائل، كي تتفادى الّتخمة واالنتفاخ 
وعسر الهضم، وميكن شرب القهوة أو الّشاي بعدها بساعة 

أو ساعتني، لتتجّنب احلرقة الهضمّية.
وبعد اإلفطار من ثالث إلى أربع ساعات، ميكن تناول قطعة 
ّيئة غير ُممّلحة، بحجم قبضة  من الفاكهة، مع مكّسرات ن
اليد، وكوب من سلطة الفاكهة، أو نصف كوب من الفاكهة 
املُجففة، مع املكّسرات غير املُمّلحة الغنّية باأللياف، اّلتي 

جتعلنا نتجّنب اإلمساك.
إّن الّدراسات واإلحصائّيات أثبتت أّن األشخاص اّلذين ال 
أكثر  طعاًما  يأكلون  اّلذين  هم  الّسحور  وجبة  يتناولون 

على اإلفطار، وُيصابون بزيادة 
في  باستمرارهم  ــوزن  ال في 
فترة  طيلة  الّطعام  تناول 
أقّل  يجعلهم  ما  اإلفــطــار، 
اليوم  في  وتركيزًا  نشاًطا 
الّتالي، مؤّكدة أهمّية وجبة 
نبوّية  ُسّنة  ألّنها  الّسحور، 
أوًّال، وألّنها تقي اجلسم من 
وتساعد  واإلرهـــاق  الّتعب 

اجلسم على التحّمل.
بالكالسيوم،  غنّية  تكون  أن  يجب  الّسحور  وجبة  إّن 
البيض  أو  ــيــب  واحلــل كــالــّلــنب  ــروتــني  ــب ال على  ــوي  وحتــت
احلبوب  كخبر  املعّقدة  للنشوّيات  مصدر  مع  واجلبنة، 
ــق مــتــوّســط مــن اخلــضــار، مــع ثمرة  ــان، وطــب ــوف ــّش أو ال
ثابت. دم  سكر  ــّدل  ــع م على  نحافظ  لكي  فــاكــهــة، 

وأشّدد على جتّنب تناول البهارات، واألكالت احلارّة، وامللح 
واملقالي والّدهون، كي تتفادى الّشعور بالعطش والّتخمة، 
واملعّلبات واألسماك، ألّنها غنّية بامللح اّلذي يسّبب فقدان 

سوائل اجلسم.
من  كوب  بتناولهم  البعض  لدى  خاطًئا  اعتقاًدا  هناك  إّن 

القهوة على الّسحور كي يتفادوا اإلصابة بالّصداع، لكّنه 
اجلسم  سوائل  فقدان  في  يتسّبب  قد  ــر  األم حقيقة  في 

والّشعور باجلفاف والّتعب واإلرهاق.
وتؤّكد ضرورة ممارسة الّتمارين الرّياضّية أو املشي، لتجّنب 
زيادة الوزن وارتفاع معّدل سّكر الّدم، نتيجة لعدم ممارسة 
نشاط حركّي كاٍف، ُمشيرة إلى أّن أفضل وقت ملمارستها 
احلركّي  فالّنشاط  ــحــور،  ــّس وال اإلفــطــار  فترتي  بــني  هــو 
والرّياضي خالل ساعات الّصيام قد يؤذي بعض املُصابني 

باألمراض.
بصيام  للتمّتع  رمضان  شهر  في  التباع  نصائح  وإليكم 

صحّي، وهي:
- ال تبدأ فطورك بكمّية كبيرة من املاء، فشرب كمّيات 
يسّبب مشاكل  فارغة  كبيرة على معدة 
ــعــصــارة  ــة، وميــــّدد ال ــّي ــة وهــضــم ــّي صــح
كوب  يكفي  مفاجئ،  بشكل  الهضمّية 
كوًبا  تشرب  ثّم  اإلفطار،  على  كوبان  أو 
ماًء صاٍف كّل ساعة من اإلفطار للّسحور.

- جتّنب شرب العصائر الغنّية بالّسّكر، 
بنصف  واستبدالها  الوزن،  زيادة  لتجّنب 
سّكر  دون  الّطبيعّي  العصير  من  كوب 
ُمضاف، ميكنك االعتماد على املاء فقط 
للجسم  املفيد  الوحيد  ــشــروب  امل فهو 

اخلالي من الّسعرات احلرارّية.
ــات  ــي فـــّخ املــشــروب ــوقــوع ف ــب ال - جتــّن
بالّسّكر،  جًدا  غنّية  ألّنها  الرّمضانّية، 
امللّون،  الّسّكر  بودرة  من  احملّضرة  خاّصة 
الزّيادة،  أكبر مسّببات  فهي من  املرَكز،  الّسيروب  من  أو 
ّية يحتوي على 300  فكوب واحد من العصائر الرمضان
سعر حرارّي، يعادل ما حتصل عليه من طبق كبير من الرّز 

والّلحم (نفس الّسعرات احلرارّية).
ا،  ـً يومّي ماء  12 كوَب  إلى   10 من  تشرب  أن  يجب   -
لتعويض كمّية املاء اّلتي تخسرها خالل ساعات الّصيام 

الّطويلة، وميكنك أن تقسمهم بني ماء وشوربة.
- جتّنب شرب املاء البارد أو العصائر املُثّلجة وقت اإلفطار، 
وخصوًصا على معدة فارغة، حّتى ال ينّبه اخلاليا العصبّية 
باملعّدة واجلهاز الهضمّي، وبالّتالي يسّبب تشّنًجا وعسر 

هضم.
تناول  فيمكنك  وزنــك،  تخفيض  في  ترغب  كنت  إذا   -
ال  معتدلة  وبكمّية  باألسبوع،  مرّة  ّية،  الرمضان احللوّيات 
تتجاوز مقدار ثالث أصابع، وعليك 
السمبوسك،  تــنــاول  تتجّنب  أن 
ــرّة  م تناولها،  على  ــتــصــار  واالق

ا، كحد أقصى. ـً أسبوعّي
احملافظة  في  ترغب  كنت  إذا   -
تــنــاول  فيمكنك  ــــك،  وزن ــى  عــل
ّية والسمبوسك،  احللويات الرمضان
مرّتني باألسبوع كحّد أقصى، على 
احللويات  قطعة  حجم  تتجاوز  أّال 

كّل مرة عن ثالث أصابع.
اجلوع  هرمونات  النتظام  الّنوم،  ساعات  تنظيم  حــاول   -

والّشبع، ليرتفع معّدل احلرق واأليض (امليتابوليزم).
من  أجسادكم  لتعاجلوا  الفضيل،  الّشهر  استغّلوا   -
اخلضار  تناول  ومن  احلركة  من  باإلكثار  وذلــك  ــراض،  األم
وارتفاع  الّدم،  ضغط  وارتفاع  اإلمساك  لتجّنب  والفاكهة، 
اّلتي تصيبنا من قّلة احلركة وكثرة  الّدم، واألمراض  سّكر 

تناول الّطعام غير الّصحّي.
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تقع دير األسد إلى الّشرق من عّكا ُقرابة 17 كم في 
ا بالّشاغور (محاولة معرفة  ـً املنطقة املعروفة تاريخّي
القرى  تسمية  جــاَءت  ومنه  الّشاغور)،  كلمة  أصل 
الّشاغور.  قرى  الكروم)  ومجد  األسد  دير  (البعنة، 
تتواجد القرية اليوم في املوقع اّلذي كانت تتواجد فيه 
ّية (البعنة). خالل العصور القدمية «بيت عناة» الكنعان

WÒO�¹—U Ò²�« —œUB*«Ë WOL� Ò²�«
سبب الّتسمية ليس واضًحا متاًما؛ فهنالك َمن يدعم 
القّصة الّشائعة في الّتراث احمللّي، اّلتي تروي تسمية 
القرية بهذا االسم نسبًة إلى الّشيخ محّمد القادري 
أبي عبد الله األسد اّلذي كان مّتجًها إلى صفد، وقد 
أّمت صالته،  أن  وبعد  للّصالة،  وقف في عني األسد 
شاهد أّن أسًدا خرج من الغابة وافترس دابته. فركب 
األسد ووصل به إلى صفد الحًقا فقد أعطاه الّسلطان 
سليمان األّول املكان ليستوطن في املوقع اّلذي كان 
يتواجد فيه دير البعنة فسّمي نسبة له «دير األسد».

شعبّية  ـــة  رواي ــي  ه القّصة  تلك  فـــإّن  ــبــدو  ي كما 
في  املعلومات.  في  الّتدقيق  مدى  معروًفا  وليس 
ــه قرأ  إّن ــال  ــع علي، ق ــي مــع احملــامــي راف ل حديث 
أّن  إلى  يشير  بحًثا،  العلمّية  املجّالت  إحدى  في 
 - ــدي  (األس العائالت  إحــدى  إلى  تعود  الّتسمية 
دير  في  ــدًدا  ع العائالت  أكبر  اليوم  تعتبر  اّلتي 
يعوج  املــاضــي،  في  القرية  سكنت  اّلتي  األســـد)، 
اليمن.  من  املعروفة  أسد  بني  قبيلة  إلى  أصلها 
جيرن  فكتور  الرّحالة  الّتاريخّية،  املصادر  أبرز  من 
اّلذي زار القرية (عام 1881 ميالدي)، كتب: «بعد 
الّسادسة  الّساعة  في  ووصلت  شماًال  اّجتهت  ذلك 
والربع إلى قرية دير األسد. منازل القرية مبنّية على 
مدرّجات الّصف فوق اآلخر. في دوّار القرية اجلميلة 
الصليبّية.  الفترة  من  جميلة  كنيسة  آثــار  تبرز 
وجميلة  صغيرة  بناء  حجارة  من  مبنّية  الكنيسة 

مشكاة.  واحـــدة  لكّل  قــاعــات،  ثــالث  مــن  مكوّنة 
في  الّنار  إطــالق  فتحة  تشبه  ضّيقة  شبابيكها 
أعمال  فيها  تبرز  األماكن  بعض  وهنالك  ــوار،  األس
هدم  ــّظ  احل لسوء  الّتقدير.  تستحّق  رائــعــة  فنّية 
لم  اّلتي  األجــزاء  وباقي  الكنيسة،  من  جزًءا  الــدروز 
الكنيسة حفظ  جانب  إلى  دير.  إلى  ُتهدم، حتوّلت 
الفترة  مخزن كبير، كما يبدو أّنه أيًضا بني خالل 
الّشكل  ربــاعــّي  ــرج  ب مع  ــر  األم كذلك  الّصليبّية. 
القرية  أسفل  في  العائالت.  إحدى  ًيا  حال تسكنه 
ُمقام إلى الولّي املسلمّي األسد. أمامه شجرة نخيل 
جميلة. تتواجد في املنطقة بضعة أعمدة كما يبدو 
جميع  كذلك  ذكرتها.  اّلتي  الكنيسة  من  مصدرها 
جدران  من  أخــذت  املقام  ــّول  ح اّلتي  الّسور  حجارة 
الكنيسة اّلتي ُهدمت. حتت القرية تتواجد عني املاء 
وهي مشتركة لدير األسد والبعنة. كذلك حوض املاء 
للقريتني». مشترك  أيًضا  فهو  العني  من  بالقرب 

UN−zU²½Ë W Ò¹dŁ_« ÀU×Ð_«
ــد  ــي ديــر األس ــت ف ــري ــي أج ــت ــاث األثــرّيــة اّل ــح األب
االستيطان  بداية  إلى  تشير  أّنها  إّال  جــًدا  قليلة 
قبل  عــام   15000 مــن  ــر  أكــث منذ  املنطقة  ــي  ف
العشرين  الــقــرن  مــن  الّستينّيات  خــالل  ــامــنــا.  أّي
الّصخر  في  منحوتة  قبور  بضعة  على  العثور  ّمت 
والبيزنطّية.  ّية  الرّومان الفترة  تاريخها  اجلــيــرّي، 
مركزّية  غــرفــة  حــوت  الــكــهــوف،  تلك  مــن  ـــدة  واح
ــى.  ـــواخ لــدفــن املــوت ــي جــدرانــهــا ســّتــة أك ُنحتت ف
من  ــى  احلــل قطع  كــانــت  ــة  ــرّي األث املكتشفات  ــني  ب
ــد، بعض األســـاور  احلــدي مــن  حــربــة  ــز، رأس  ــرون ــب ال
األثرّية  املكتشفات  ّمت حتديد  الزّجاج.  املصنوعة من 
مــيــالدّي. ــع  ــرّاب وال الّثالث  ــرون  الــق ــى  إل القبر  فــي 

في  ــرّي  أث ومسح  ّية  أول فحوصات  أجريت  الحًقا، 
تشمل  لم  أّنها  إّال  اجلبل،  منحدر  في  الكهوف 

اآلن. ــى  حــّت البحث  نتائج  تنشر  ــم  ول تنقيبات 
العثور  ّمت  الكهوف،  تلك  في  ــرّي  األث املسح  خالل 
داخلها على آثار اإلنسان القدمي من العصر احلجرّي 
األوسط وبالّتحديد آثار تاريخها يعود إلى 14000 
عام. ّمت العثور خالل املسح على أدوات الّصوّان اّلذي 
استعملها اإلنسان في حياته اليومّية، وبقايا هياكل 
من  كبيرة  كمّية  خاّصًة  حّية،  لكائنات  عظمية 
الغزالن، ّمما يشير إلى أّن الغزال شّكل عامًال رئيسَيا 
في غذاء اإلنسان اّلذي سكن كهوف دير األسد آنذاك. 
احلضارة اّلتي ّمت العثور عليها في كهوف دير األسد 
تسّمى «احلضارة النطوفّية» (15000 – 11700 
عام قبل أّيامنا بالّتقريب)، من أبرز ميزاتها، أّنها 
مرحلة بداية استقرار اإلنسان القدمي والعيش في مكان 
ثابت، على الرّغم من أّنه ال زال يعتمد في معيشته 
القليل. والّصيد  الّطبيعة  من  النبات  جمع  على 

على الرّغم من قّلة األبحاث في قرية دير األسد، إّال 
دير  لقرية  املجاورة  املنطقة  في  األثرّية  احلفريات  أّن 
األسد، أتت بنتائج هاّمة جًدا خاّصة لدراسة فترات 
ما قبل الّتاريخ: مغارة احلمام (מערת היונים) اّلتي 

تبعد كيلومترين عن القرية، مغارة احليلزون (מערת 
חילזון) اّلتي تبعد 4 كم عن القرية (خّط هوائي)، 
ّمت العثور فيها على احلضارة النطوفية أيًضا، كما 

لإلنسان  عظمّية  هياكل  على  فيها  العثور  ّمت 
14000 عام. قبل  إلى  تاريخها  حتديد  ّمت  القدمي 

كذلك ّمت العثور خالل املسح في منحدرات اجلبل في 
دير األسد، على أدوات فّخار يعود تاريخها إلى العصر 
إضافّي  استيطان  وجود  إلى  يشير  ّمما  الّنحاسّي، 
الكهوف. خارج  عام   7000 إلى  يعود  املنطقة  في 

أجريت حفرّيات أثرّية 
في   2006 عــــام 
للبناء  مــعــّد  ــوقــع  م
ــة،  ــري ـــط الــق ــي وس ف
اآلثــار.  ــإدارة سلطة  ب

عن  احلفرّيات  كشفت 
آثار مبنى، تبرز فيه آثار 

الوسطى  ّية  الرومان الفترة  رئيسّية:  فترات  ثالث 
منها سوى  يبَق  لم  ميالدّي)،  والّثاني  األّول  (القرن 
جدار واحد وبعض أدوات الفّخار. أّما املرحلة الّثانية 
(القرنني  البيزنطّية  الفترة  تاريخها  املبنى،  من 
الكشف  ّمت  حيث  ــالدّي)،  ــي م ــّســابــع  وال ــادس  ــّس ال
تلك  من  للمبنى  ّية  والغرب ّية  الّشمال اجلــدران  عن 
البيزنطّية،  الفترة  من  املبنى  أنقاض  على  الفترة. 
املماليك  فترة  من  البقايا  بعض  عن  الّتنقيب  ّمت 
(القرون الّثالث عشر حّتى اخلامس عشر ميالدّي).

تشير تلك املكتشفات على وجود فراغ في االستيطان 
باملوقع ما بني الفترة البيزنطّية والفترة اململوكّية، إذ 
لم يتّم العثور حّتى اآلن على ما يشير على جتديد 
االستيطان بعد أن هدم املبنى خالل الفترة البيزنطّية.

d¹b�« vM³�
مبنى الّدير سمّي خالل الفترة الّصليبّية «دير مار 
الّشكل،  مستطيل  مبنى  هو  البعنة»  في  جريس 
ّية)،  ّية واجلنوب حتيطه سور خارجّية (من اجلهة الّشمال
له برجان للحراسة في زوايا املبنى (الزاوية الّشمال 
داخلّية  الّشمال - شرقّية) وساحة  والزّاوية  ّية  -غرب
كبيرة اّلتي هدم جزء كبيٌر منها على مّر العصور. 
أجزاء من بعض  أّيامنا هذه،  الّدير حّتى  تبّقى من 
كبيرة  العلوّي وغرفة مستطيلة  الّطابق  في  الغرف 
في الّطابق األّول منه. اجلزء الغربّي من الّدير مهدوم 
منه،  الّشرقّي  اجلــزء  ــى  إل بينما  أجــزائــه،  بغالبّية 
فمن  الّساحة  أّما  حديثة.  سكنّية  منازل  أضيفت 
األصلّي،  شكلها  بالّتحديد  نسترجع  أن  الّصعب 
احملتمل،  ومن  أجزائها  بغالبية  هدمت  ألّنها  ذلك 
كان  منها  جــزء  وفقط  مفتوحة  ساحة  كانت  أّنها 
الّصليبّية.  للفترة  ــزة  املــمــّي ــواس  ــاألق ب مسقوًفا 
جدرانه  وجميع  مباشرًة،  الّصخر  على  مبني  الّدير 
طوابق  حتمل  جــدران  كانت  أّنها  مبعنى  سميكة 
إضافّية. أّما الغرف فتّم سقفها بالعقادة (ما نسّميه 
الّسقف املعقود) والبعض بطريقة «العقد املُتصالب» 
العقد  بناء  طريقة  ــي  (وه املتصالبة»  «القبوة  أو 
الرّومانيّ ة،  الفترة  في  بدايتها  أعمدة  أربعة  على 
الوسطى).  العصور  في  شــاع  استعمالها  أّن  إّال 
كما يبدو، كان الدير مكوًّنا من عّدة طوابق وحّتى 
اآلن ّمت العثور فقط على منطقة واحدة فيها أدراج 
الّثاني. حجارة اجلدران من اجلير  الّطابق  إلى  تؤّدي 
الــطــرّي. اجلير  مــن  منها  البعض  أّن  إّال  الّصلب 

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال b �_« d �œ
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ِتها  ْي َب ي  ف َحنني  أَْصــِدقــاُء  َمَع  َت اِْج
ًة َمًعا. َل طوا رِْح َخطِّ ُي ِل

َواْخَتلفوا،  َتناَقشوا  ثوا،  دَّ َوَحتَ روا  َفكَّ
َفقوا َعلى  ًرا اتَّ ي َرضوا َخراِئَط، َوأَخ َع

ِة األَْطفاِل». ْرَي ى «َق روا إل أَْن ُيساِف
أَْوالٌد  ــِة  ــْرَي ــَق اْل ــَك  ــْل ِت ــي  ف َيعيُش 
واِن  يِع األَْجناِس َواَألْل َوَبناٌت ِمْن َجِم

َواألَْشكاِل.
ــا  ــرمي وََحنني َورَش ــْن َك ِم ــلٌّ  ــَظ ُك الَح
ناَت في هِذِه  َب َوَسليم، أَنَّ األَْوالَد َواْل
ْجموعاٍت َحَسَب  ِة َيعيشوَن ِمبَ ْرَي َق اْل

موَن ِبها. َتَكلَّ تي َي َغِة الَّ اللُّ
َنما كاَن األَْصِدقاُء َيَتَجوَّلوَن َبْنيَ  ْي َوَب
َرَأٌة َعجوٌز  َرِت اْم َمْجموعاِت، َظَه ـ اْل
ِمْن  ِة  ْرَي َق اْل ى  إل َقِدَمْت  َقْد  فكاَنْت 

َدٍة. ِبالٍد َبعي
َرَأْتُه في هِذِه  َعّما  اْلَعجوُز  ْرَض  َت ْم  َل

ِة. َناَدْت ِبَأْعلى َصْوِتها: ْرَي َق اْل
ِة  ْرَي َق اْل ساَحِة  ى  إل َع  مي اْجلَ أَْدعو   -

ٍة. ِة َغداٍء خاصَّ َب َوْج ِل
َع األَْطفاُل في ساَحِة  مَّ ي اْحلاِل، َجتَ ف
َورَشا  ــرمي  وََك َحنني  ْم  َوَمَعُه ِة  ْرَي َق اْل
ي  ف ــلٌّ  ُك ــاُل  ــف األَْط ـــَذ  َوأََخ َوَسليم، 
َمَع  ْرُقصوَن  َوَي َغّنوَن  ُي َمْجموَعِتِه 
ـموسيقا. ُمَهرّجَني َعلى أَْنغاِم اْل ـ اْل

َس  َجَل اْلَغداءِ،  َوْقُت  حاَن  َوِعْنَدما 
َمْجموَعِتِه  َمَع  ُكلٌّ  أَْيًضا  األَْطفاُل 
َكَانِت  َطويَلٍة  َطويَلٍة  ٍة  طاِوَل َعلى 

ْم. ْتها َلُه اْلَعجوُز َقْد أََعدَّ
ٍر  ي ب َك كيٍس  ِمْن  اْلَعجوُز  رََجِت  أَْخ

َوَوزََّعْتها َعلى  َمالِعَق َطويَلًة َطويَلًة 
األَْطفاِل، َوقاَلْت:

َمالِعَق  ـ ْعِملوا هِذِه اْل َت ْس - أَرْجو أَْن َت
ِعْنَد اَألْكِل.

ِتْلَك  ِب َيْأُكلوا  أَْن  ــفــاُل  األَْط ــاَوَل  ح
ْم َيْنَجْح أََحٌد  َمالِعِق دوَن فاِئَدٍة. َل ـ اْل
ِمِه.. ى َف عاِم إل ي إِْدخاِل الطَّ ْم ف ِمْنُه

ى األَْطفاِل،  ُة إل َع َر األَْصِدقاُء األَْرَب َنَظ
ًة. َب ِع َرأَوا وُجوًها َحزيَنًة َوأَْيدي َت َف

ِطْفٍل  ِم  َف ى  إل َعَقَتها  ِمْل َحنُني  ْت  َمدَّ
َقَتُه  َع ِمْل رُمي  َوَمدَّ َك َتها،  اَل ب ُق ُس  َيْجِل
ُس أماَمُه،  ريقيٍّ َيْجِل ِم ِطْفٍل إْف ى َف إل
ٍد  َوَل ِم  َف ى  إل َعَقِتها  ِمْل رَشا  ْت  ــدَّ َوَم
َقَتُه  َع ِمْل ُم  ي َسل ــدَّ  وَم  ، إْنچليِزيٍّ
َهؤالء  ــدَّ  َوَم  ، ــِديٍّ ــْن ِه ِطْفٍل  ــِم  َف ى  إل

َحنٍني  ِم  َف ى  إل ْم  َمالِعَقُه األَْطفاُل 
ٍم، َوأََخذوا َيْأُكلوَن  ي رٍمي َورَشا َوَسل وََك
َوَيْضَحكوَن، َوَيْأُكلوَن َوَيْضَحكوَن.

ــْوَت  ــاُل اآلخـــروَن َص ــف ــَع األَْط ــِم َس
ي  َوباق ــِة  ــَع األَْرَب ــاِء  ــِدق األَْص َضِحِك 
ــوا  ــاَول ــْم، وَح ــوُه ــب ـــفـــاِل، َوراَق األَْط

ْم.. َدُه ي َتْقل
َيْأُكلوَن  األَْطفاُل  َدَأ  َب ًال  ي َقل ًال  ي َوقل
َوَيْضَحكوَن، َيْأُكلوَن َوَيْضَحكوَن..

ْرَتِفُع،  َت َمالِعِق  ـ اْل ْرَطَقُة  َط ُسِمَعْت 
َضــِحــِك  ـــْوُت  َص َمَعها  ــُع  ــِف ــْرَت َوَي

األَْطفاِل..
ى  إل َرْت  َنَظ ًرا.  ي َكث اْلَعجوُز  رَِحِت  َف
ْم َواْخَتَفْت  َعِة، َغَمَزْتُه األَْصِدقاِء األَْرَب

َدةِ.. عي َب ى ِبالِدها اْل َدًة إل عاِئ
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UšË …dJ²³�  U¹uKŠË
 e−(«  qCH*«  s??�  Æ…dJ²³�  W¹dBŽË  WOÐdŽ  —U??D??�«   U??³??łË

ÆUI³��
„—U³� ÊUC�—

 ‚dH�  ¨I WAY  lL−�  6293746≠04  ¨w??�«Ëœ  ‚—Ë  rFD�
  271  Ë—b²�N¼ ¨Uð¬  U¹d�

UHOŠ w� b¹bł
wK
√ nOý rFD� – w�«Ëœ ‚—Ë

Ê«uKŽ dLŽ Ÿb³*« nOA�« …œUOIÐ b¹bł wK
√ nOý rFD�
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—U��û�
محّالن لإليجار 

ًرا مرّبًعا  مبساحة 25 مت
ًرا مرّبًعا و45 مت

في منطقة وادي الّنسناس
يصلحان ملصلحتني جتارّيتني

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

0544264934
0505369888

 ÂuIð WO*UF�« Apple  W�dý l� b¹bł ÊËUFð sŽ Orange   W�dý XMKŽ√
 …eNł√Ë  ¨œU³¹√ ¨ÊuH¹√ ® WO*UF�«  Apple  U−²M* lOÐ WJ³ý ÕU²²�UÐ tML{
 W�dAK� WFÐU²�«  UFO³*«Ë W�b)« e�«d� qš«œ  ©Beats  UŽULÝ q¦� Èdš√

œö³�« ¡U×½√ v²ý w� …dA²M*«Ë
 Æ   Apple  W�dý  U−²M� vKŽ »d� sŽ ·dF²�«  s� szUÐe�«  sJ9 w²�«Ë 
 W�dA�« wÐËbM� q³� s� qÐ√ …eNłQÐ W�U)« W�b)« vKŽ szUÐe�« qB×¹Ë

ÆApple masters ¨qÐ√  U−²M* ’Uš qO¼Qð —U�� «u9√ s¹c�«
 WM¹b� w� WJ³A�« w� ‰Ë_« d−²*« ÕU²²�« ÂuO�« - t½√ d̈�c�UÐ d¹b'« s� 
 «d−²�  11  ÕU²²�«  l�u²*«  s??�Ë  d²�  16  d−²*«  WŠU��  mK³ð  YOŠ  œËb??ý√
  UFO³*«Ë  W�b)« e�«d�  w� ÂœUI�«  fD�ž√Ø»«  dNý W¹UN½  v²Š UO�U{«

∫ WO�U²�« Êb*« w� !«—Ë√ W�dA� WFÐU²�«
 W�uHF�«Ë 5M�Ý ¨l³��« d¾Ð ¨UHOŠ ¨”bI�« ¨UO½U²½ ¨UHJOð `²OÐ ¨UÐUÝdH�

ÆUIŠô UNŠU²²�« r²OÝ Èdš√ dłU²� 8 v�« W�U{«
 W�dý wÐËbM� 5Ð  UŁœU×� ¨…dOšô«  dNý_«  ‰öš ¨X¹dł√  b�  t½√  d�c¹Ë 
 w�  UFO³*« r�� d¹b�Ë ÂUF�« d¹b*« VzU½ ¨bKHM¹Uý UJOH�ð WÝUzdÐ !«—Ë√
 shop in dłU²� WJ³ý W�U�ù WO*UF�«  Apple W�dý sŽ 5K¦2Ë  W�dA�«

WFÐU²�« lO³�«Ë W�b)« e�«d� w�   Shop
 !«—Ë√ W�dý UN²M³ð WFÝ«Ë WO−Oð«d²Ý« sL{ …uD)« Ác¼ wðQð ÆW�dAK�
  U�b)«  s�  WKOJAð   U�dA�«  lOLł  szUÐe�Ë  UNMzUÐe�  UN�öš  s�  ÂbIð

Æ ôUBðô« r�UFÐ h²�ð w²�« …eNł_«Ë

∫d¹œUI*«
 s Òšb�  w�UD¹«  w�öÝ  Â«dž  50
 v�«  lDI�  w?ç ?�ð   «d??O??Þ  s??�

WIO�— `z«dý
 dL'«  vKŽ  U�«d²�?Ä  Â«d??ž  50
 v�«  lDI�  w?ç ?�ð   «d??O??Þ  s??�

WIO�— `z«dý
U²O³Oł e³š

©UO ?ç ?O�Ë« s�® WHH−� …—ËbMÐ WKO³²ð Â«dž 50
WIO�— `z«dý v�« WFDI� ÊU×¹— ‚«—Ë« 10

ÂËdH� ÍœUŽ qBÐ WIFK�
lDI� UðULK� Ÿu½ s� Êu²¹“ WIFK�

WIO�— `z«dý v�« l ÒDI� ÍuA� dLŠ« qHK� oŽö� 3
ÂËdH� “uł Â«dž 50

ÊuLO� dOBŽ WIFK� ØÊu²¹“ X¹“Ø̀ K�
…dOG� W Ò�š

∫dOC×²�« WI¹dÞ
 ¨w�ö��«  ¨Êu²¹e�«  ¨qB³�«  wKI½  ¨X??¹e??�«  s�  5²IFK�  l�  …öI*«  s Ò��½
 dOBŽ  WIFK0  qÒ³²½Ë  “u??'«  nOC½  ¨ÍuA*«  dLŠô«  qHKH�«Ë  U�«d²�?á ?�«

Æ̀ K� W Òý—Ë ÊuLO�
 …—ËbM³�«  WKO³²ð  q�U�  qJAÐË  ¡U��Ð  5²N'«  s�  s¼b½Ë  U²O³O'«  `²H½

ÆWHH−*«
Æf)« ‚«—Ë« UN�u� s� V Òðd½

ÆWHH−*« …—ËbM³�«Ë f)« vKŽ WMšU��« WDK��« V Òðd½

 qÐ√ XO½«uŠ WJ³ý `²²Hð !«—Ë√ W�dý
 UFO³*«Ë W�b)« e�«d� qš«œ

 t�öš ÂuIð qÐ√ W�dý l� ÊËUFð sŽ sKFð !«—Ë√
 W�bš e�d� 20 w� åe�d*« qš«œ d−²�ò ¡UA½SÐ

Æœö³�« w�  UFO³�Ë

WHH−*« …—ËbM³�« WKO³²ðË pOMJM�« `z«dý l� U²O³Oł 
 wH�ð  «dOð ∫ s� W�bI�



622015 Ê«d¹eŠ 26  WFL'«

 wðuOÐ ∫ÂœUI�« Ÿu³Ýô« oKDð Â—U� dÐuÝ
 œËuO�u¼ w²OÝ

 wðuOÐ w� Âö�ô« s� ‰ULł WÐd& ÷uš v�« „uŽbð Â—U� dÐuÝ
  «dC×²��  U	—U� qJ� WL
{  u½UŠ ∫œËuO�u¼ w²OÝ

 «d{U×�Ë ¡U¹“« ÷ËdŽ UC¹«Ë  «—«u��	ô« ¨qOL−²�«

Æd× Ò��«Ë ¡U¹“ô« ¨‚Òu�²�« WÐd& ÷uš v�« s	uŽbðË VOÐ«≠qð v�« œËuO�u¼ VK& Â—U� ≠dÐuÝ
 WÐd−²Ð l²L²�«  «dz«e�« WŽUD²ÝUÐ ÊuJOÝ WFL'« Âu¹ v²ŠË ÂœUI�« Ÿu³Ýô« ¡UŁö¦�« Âu¹ s�
 ÷ËdŽ ¨W¹e	d*« WBM*« vKŽ r�UF�« s� qOL& ¡«d³š ¨¡U¹“« ÷ËdŽ sLC²ðË Âö�ô« s� ‰ULł
 œö³�« w� ‰UL'«Ë W{u*« r�UŽ s� …bz«—  UOB
A�  «d{U×� “d�Ë« pO�” WŽuL−� ¨WOIOÝu�
 U¼—UCŠ« - w²�«  «—«u��	ù«Ë ‰UL'«Ë W¹UMF�« ¨qOL−²�«  «dC×²�* lz«— ‚Òu�ð l³D�UÐË

ÆœËuO�u¼ w²OÝ wðuO³� ÎUBOBš
WFL'« v²Š ¡UŁö¦�« 7Ø3≠6Ø30 ÂU¹« ¨œËuO�u¼ w²OÝ wðuOÐ

ÆVOÐ« qð ¨÷—UF*« oz«bŠ 1 ÕUMł ¨ 17∫00≠10∫00 ∫WFL'« ¨23∫00≠10∫00 ∫ UŽU��« w�
∫d	«c²�« —UFÝ«

b¹d³�UÐ qÝd Ôð ÎU½U−� WOłË“ ‰ušœ …d	cð ∫q¹U²Ý n¹ô szUÐ“
Â—U� dÐuÝ ŸËd� w� ÃÆ‘ 99 s� d¦	QÐ ¡«dA�« Èb� ÎU½U−� WOłË“ …d	cð

ÃÆ‘ 20 ∫qH(« ‚ËbM� w� WOłË“ …d	cð
ÃÆ‘ 30 ∫qH(« ‚ËbM� w� W¹œd� …d	cð

  U	—U� ‚Òu�ð CROCS   & MORE WJ³ý  
2015 nO  � rÝu* …b¹bł WO*UŽ

 XMKŽ« ¨…b¹b'« W¹—U−²�« UN²�öFÐ CROCS & MORE   XO½«uŠ WJ³ý XIKD½« Ê« bFÐ
 s� 2015 nO� rÝu* WOKLŽË W×¹d� ¨W¹dBŽ W¹cŠ«  WŽuL−� o¹u�ð sŽ Ÿu³Ýô« «c¼

  U??	d??A??�«  nK²
�
 W??L??zö??*«Ë W??O??*U??F??�«
 s????zU????Ð“ —u????N????L????'
 nK²
� s??�  l???Ý«Ë
 ‰UHÞô«  s�  —ULŽô«

 Æ—U³J�« v²ŠË
 CROCS  ‚u??�??ðË
 Âu??O??�«    & MORE

 W?????	—U?????* W???????�U???????{«
 15  ¨  f????????	Ëd????????	
 W????¹—U????& W??????	—U??????�
 W??¹c??Šô« ‰U??−??� w??�
 ŸU?????³?????ð w?????????? ²??????????�«Ë

 Blowfish  W	—U�  nOB�«  rÝu*  …b??¹b??'«   U??	—U??*«  5Ð  s??�Ë  ÆWJ³A�«  ŸËd??�  lOLł  w�
 ‰ULF²Ýô«Ë rOLB²�« w� WÞU�³�« vKŽ UNFOMB²Ð bL²Fð w²�«Ë ¨W×¹d*«Ë WO½—uHO�UJ�«
 UO�u¹  UNKF²M¹  s??�  U�uBšË  ‰ULF²Ýô«  w??�  WOKLF�      «Ë  W??Š«d??�U??Ð  œu??F??¹  U??2  ¨w??�u??O??�«

 ÆWK¹uÞ  UŽU��Ë
 …UO(« s� √e−²¹ ô ¡eł ÂuO�« d³²Fð w²�«Ë WOMO²Mł—ô« Paez W¹cŠ« v�« W�U{« tK	 «c¼
 UMzU³Š_ U�√Ë ÆWŠ«d�« vKŽ UNLOLBð w� UC¹« w¼ bL²FðË ¨ UÐUA�«Ë U¹U³BK� WO�uO�«
 ¨  NATIVE  ?Ð  vŽbð  w²�«Ë  W¹bMJ�«  W¹cŠô«  W	—U�    CROCS & MORE  ‚u�²�  ‰UHÞô«
 q¦� rN�UHÞ√Ë W{u*« ¡«dHÝ UN�UF²½UÐ ÂU� YOŠ ¨WOÐU³A�« W¹dBF�« W	—U*« d³²Fð w²�«Ë
 Z¹Ëd²K� WO*UŽ WKLŠ sL{ r¼dOžË «dOKł« UMO²Ýd	 sÐ« ¨XOÐ œ«dÐË w�uł UMOK$« sÐ«
 »uIŁ  l??�  rOLBð  ¨Ê“u???�«  WHš  vKŽ  W??	—U??*«  Ác??¼  WŽUM�  bL²Fð  ÆWO*UF�«  W??	—U??*«  ÁcN�
 qN��« s� WOŽuM�« Ác¼ Æ»U³A�« ÕË— fJFð w²�«Ë W½uK*« W¹cŠô« s� WŽuM²� WŽuL−�Ë
 W�ËUI�Ë WN¹dJ�«  `z«ËdK�  …œUC�Ë 5�bI�«  w� U¹dO²J³�«  dŁUJð lM9 UN½«  UL	 UNHOEMð

Æ¡ULK�
 wN� f??	Ëd??	 W??	—U??� W??¾??łU??H??� U???�√
 U�uBšË  …b??¹b??ł  W??¹c??Š«  ÂULC½«
 bMŽ U??N??½u??� d??O??G??ð w???²???�« W????¹c????Šô«
 ¨W??¹—U??D??Ð  ÊËœ f??L??A??K??�  U??N??{d??F??ð
 d??L??²??�??*« —U???J???²???Ðô« v?? K??Ž ‰b????¹ U???2

Æ5M��« d� vKŽ W	—U*« pKð ÕU$ dÝ d³²Fð w²�«Ë f	Ëd	 s� …b¹b'«  Ułu²MLK�

  uÐ« W	dý s� ADVANCE PLUS „öOLOÝ ‰Ëô« ÊUJ*« w� Êd²
ð wÐdF�« jÝu�«  UN�«
 X¹“ s� WO�U)« …eOL*«Ë …—uD²*« t²³O	dð qCHÐ ¨UNKHD� VOKŠ q¹bÐ —UO²šUÐ 6ždð U�bMŽ
 ‰UHÞô« 5Ð rE²M*«Ë qN��« rCN�« vKŽ bŽU�¹ U2 qŠ«d*« W�U	 w� pOðuOÐ«dO³�« l�Ë qO
M�«
 Âœü Â√Ë  UÐU�Š …d¹b� …b¹b'« s� ÃU(« W¹U½ l� UMŁÒb% Ÿu³Ýô« «c¼ Ær�UF�« ¡Uł—« q	 w�
 ADVANCE   „öOLOÝ l� WOB
A�« UN²Ðd& ‰uŠ dNý« 3  dLF�«  s� mK³¹Ë dJ³�«  UNMÐ«

Æ uÐ« XOÐ s� PLUS
 —uD²� ÎUNÐUA� Î«—uDð `M1 ‰UHÞ« VOKŠ q¹bÐ pMÐ« 5×M9 U�bMŽ s¹dFAð «–U� Â« „—U³²ŽUÐ

øl{d¹ qHÞ
 UC¹« rN*« s� ÊU	 qG²ý« wM½_ sJ� ¨Á—uD²�Ë qHDK� W³�M�UÐ UN²OL¼«Ë WŽU{d�UÐ s�ƒ« U½«
 Æ«Îœb−� qLF�« v�« ÃËd)« s� bFÐ ULO� sJ9_ ‰UHÞô« VOKŠ q¹bÐ wKHÞ »d−¹ Ê« w� W³�M�UÐ
 `M9 UN½«  ÎUOLKŽ X²³Ł«  w²�«  W³O	d²�«  ADVANCE PLUS  „öOLOÝ tODŽ« Ê«   d²š« «c�
 sŽ dO¦J�«  √d� Ê« bFÐ UNO�« XK Ò�uð Íc�« WLJ(« w¼ Ác¼Ë l{d¹ qHÞ —uDð t³A¹ «—uDð
 Êô ADVANCE PLUS „öOLOÝ sN�UHÞ« s×M� s2  U¹dš«  UN�« l� XB×�Ë Ÿu{u*«

Æt� V�½ô« VOK(« q¹bÐ tODŽ« Ê« w� W³�M�UÐ rN*« s� ÊU	Ë dJ³�« wKHÞ u¼ Âœ¬
øWŽU{d�« l� W½—UI� „öOLOÝ 5KLF²�ð U�bMŽ wLCN�« “UN'« w� dOOGð p�UM¼ q¼

 Á“«dÐË ¨pO�uJ�« Ë«  «“UG�« s� w½UF¹ ô wMÐ« ¨qHD�« Èb� wLCN�« “UN'« w� ‚dH�UÐ dFý« ô
  u¹“  W³O	dð  ADVANCE PLUS  „öOLO��  Ê«  s�  WFÐU½  WIOI(«  Ác¼  Ê«  rKŽ«  U½«  Æ Ò5??�

 ÆrE²M� rC¼ “UN−Ð l²L²¹ wMÐ« ÊU� w�U²�UÐË qO
M�« X¹“ vKŽ Íu²% ô W�Uš
øW¹Ëœ« W	dý q³� s� Z²M Ô¹ „öOLOÝ Ê« WIOIŠ p� wMFð «–U�

 „öOLOÝ Z²Mð  w²�«  w¼ W¹Ëœ«  W	dý Ê«  WIOIŠ s� …dO³J�«  WI¦�«Ë  ÊUM¾LÞôUÐ  dFý« ÂQ	  U½«
 qC�ô« vKŽ wMÐ« qB×¹ Ê« w� W³�M�UÐ rN*« s� «bł W¦¹bŠ ÂQ	 U½«  ÆADVANCE PLUS
 W	dý ÂuIð U�bMŽ t½« WIŁ vKŽ U½« «c� ÆrOK��« Á—uDð w� ÍdOB� ÊuJ¹ Ê« tMJ1 ¡wý q	 Êô

Æ…b¹bŽ ÀU×ÐQÐ Òd1Ë W�—UB�« dO¹UF*« w�u²�¹ Ê« vKŽ ’d% UN½S� U� Z²M� WŽUMBÐ W¹Ëœ«
øpKHÞ Èb� WŽUM*« “UNł s¹“eFð nO	

 ÊU� «c� ¨t¹b� WŽUM*« “UNł ÍÒuIðË «bł r¼U�ð WŽU{d�« Ê« bI²Ž« wM½_ tŽU{—« vKŽ ’dŠ« U½«
 ¡UMÐ  w�  bŽU�¹  Advance Plus  „öOLOÝ  Ê«  w²�dF�  s�  UC¹«  lÐU½  „öOLO��  Í—UO²š«

ÆWM¾LD� wM½S� «c�Ë WŽUM*« “UNł W¹uIðË

 w� ¡«d³)« r�UÞ e	d� v�« tłu²�« pMJ1 Advance Plus „öOLOÝ ‰uŠ ‰«RÝ Í√ p¹b� ÊU	 «–«
ÆwwwÆsimilacmamaÆcoÆil ∫W	dA�« l�u� …—U¹“Ë 01≠65≠65≠800≠1 r�d�« vKŽ „öOLOÝ

 „öOLOÝ Âœ¬ UNKHD�  —U²š« W¹U½ ÎUC¹«
”uKÐ f½U�œ√

wÐdF�« jÝu�«  UN�√ Èb� 1 r�— W³O	d²�«

 w�«u²�« vKŽ WFÐU��« …dLK� oKDM¹ XL  Í—Ëœ
 s� WO�UF�«  U¹u²�*« “d³¹Ë W��UM*« ÕË— dO¦O�

W	—UA*« ‚dH�« q³� s� ¡«œô«
 ‰öš s� ÂUŽ q	 w�  XL Í—Ëœ U½œuŽ ULHO	
 ‰öš UO�u¹ gOF½ ¨ …d¹b²�*« WŽË—Ë …—UŁô«
 …dO¦�  WO{U¹—  ¡«ułQÐ  .dJ�«  ÊUC�—  dNý
 WO{U¹d�«  ÕËd??�«  ¨  W¹uI�«  W��UM*UÐ  eOL²ð
  …b¹bA�« W��UM*« ¨ 5³Žö�« UNÐ vK×²¹ w²�«
 W	—UA*«  ‚dH�«  q³�  s�  ‰UŽ  ¡«œ«  Èu²�0Ë
 ÂUŽ q??	 dE²Mð w??²??�«Ë œö??³??�« ¡U??×??½√ q??	 s??�
 ‰UH½d	 w??� „—U??A??²??� Í—Ëb????�« w??� „«d??²??ýô«

Æ qO¦� t� fO� w{U¹—
 ·ô¬ lL−Ð v�Ëô« W�U¹√ w� XL Í—Ëœ `$
 t�öš s� ·œU¼ w{U¹— —UÞ« X% »U³A�«
 UNðU�UÞË  UN³¼«u�   W??	—U??A??*«  ‚d??H??�«   “d???Ð√
 W�bI²*« WO�U²�« qŠ«d*« v�« ‰u�u�« W�ËU×�

Æ
 q−MLF¼ ·u�√ o¹d� VŽô bðË ‰ULł »dŽ√Ë
 w� Í—Ëb????�« w??� „—U???ý Íc???�« o??¹d??H??�« ¨ X??ł
 sŽ ¨ U??C??¹√ W??M??�??�« Ác????¼Ë W??O??{U??*« W??M??�??�«
 Í—Ëb??�«  w??�  W??	—U??A??*«  s??�  t²Šd�Ë  tðœUFÝ
 vKŽ  XL  ≠‰ dJA�«Ë WO×²�« Âb�Ë ÂUF�« «c¼

 wÐdF�« lL²−*« ÒÊ√ v�« «dOA� Í—Ëb�« W¹UŽ—
 WO{U¹d�«   UO�UFH�«  Ác??¼  q¦�  v??�«  WłU×Ð
  U¹b%  s�  UMFL²−�  tAOF¹  U�  U Î�uBš
 Ác¼ vKŽ xl W	dý dJA½ò ∫‰U�Ë  UO�UJý≈Ë
 w²�«  WMOL¦�«  W�dH�«  Ác¼Ë  W1dJ�«  …—œU³*«
 W Ò¹uš_«   «¡UIK�«  Ác??¼  ¡U��  q	  w�  UM×M9
 q¦� Ê≈ ¨`??�U??�??²??�«Ë W??³??;« s???� ¡«u?????ł√ w???�
 —UNþ«  w�  »U³A�«  qOł  `M9   «—œU??³??*«  Ác¼
 uM×½  UNðœUO�Ë  U¼d¹uDð  rNð«—b�Ë  rN³¼«u�

åŸ«bÐô«Ë — ÒuD²�«Ë ÂÒbI²�«
 gDFð Èb� ÂUŽ q	 w� Í—Ëb??�« ÕU$ b	R¹
 ¨   «—œU??³??*«  Ác??¼  q¦*  wÐdF�«  jÝu�«  WłUŠË
 wÐdF�«  UMFL²−�  V¼«u�  wLMðË  “eFð  w²�«

 Æ ÊUJ� q	 w� UNÐ e²F½ w²�«
 v??? �Ëô« ÂU?????¹ô« w???�  U???¹—U???³???*« d??C??Š s???� q???	
 ‚dH�«  5Ð  …b¹bA�« W��UM*UÐ dFý Í—ËbK�
 w� Èu???�√ W??O??{U??¹—  U??�??�U??M??0 dA³ð w??²??�«

Æ W�bI²*« qŠ«d*«

 WO³¼c�« bŽ«uI�«
WýdH�« —UO²šô

 Wýd�  ¡«dA�  WO³¼c�«  5½«uI�«  iFÐ  wM³ð  q ÒCH*«  s�  
 WLN*« bŽ«uI�« iFÐ rJ� ÂbIð ÕUMOLŽ ¨…bOł

 œËeð w²�« …bO'« WýdH�« ÂUŽ qJAÐ ∫ÍdIH�« œuLF�« rŽœ
 «bł  s Ò�%  Ê√  UNMJ1  r�'«Ë  ÍdIH�«  œuLFK�  rŽb�UÐ
 rŽb�«  `M9  WO�UF�«  …œu??'«   «–  WýdH�«  ÆÂuM�«  WOŽu½
 ÷u(« WIDM� w� W�Uš ¨W×O×B�« s	U�_« W�U	 w�
 v�≈ qO9 w²�« «bł WKOI¦�« s	U�_« w� ¨wKH��« dNE�«Ë
 ÍdIH�«  œuLF�«  vI³¹  YO×Ð  –  5H²JK�  UC¹√Ë  ¨◊u³N�«

ÆnI½ UM½Q	Ë ÎU�U9 Î̈ULOI²��
 b	Q²�« q ÒCH*« s� jÝu�« w� WýdH�« ◊u³¼ lM� qł« s� 
 sJ1 Æw×� e	d� WDÝ«uÐ ÈuI� jÝË_« UNL�� Ê√ s�
 Íe	d*«  YK¦�«  vKŽ  bO�UÐ  jGC�«  ‰öš  s�  «c¼  h×�
 v��√  ÊuJð  WýdH�«  Ê√  u??¼  »uKD*«  l??{u??�«  ÆWýdHK�
 s¹c�«  5¦K¦�«  w??�  d???�_«  u??¼  U??2  ¨U??¼e??	d??�  w??�  jGCK�

Æ·«dÞ_UÐ
 WýdH�« ¡U??I??ÐË œuL� …b??� œb??% w²�« w??¼ œ«u???*«  …œu??ł
 WOŠö� W¹UN½ „UM¼  UýdH�« qC�_ UC¹√ sJ� Æ…bOł
 ÎUOMIð  w²�«Ë   Uýd�  p�UM¼  ÆWMÝ  12  v�≈  8  5Ð  …œU??Ž  ¨
 rŽb�«  `M�  s??Ž  n�u²²Ý  U??N??½√  ô≈  ¨  WMÝ  25  bLB²Ý

ÆdO¦JÐ «c¼ q³� VÝUM*«
 U�Ëœ  qCH¹  «c??�Ë  ÆW??F??Ý«Ë  WŠU��  VKD²¹  bO'«  ÂuM�«
 ÆÊułU²%  rJ½√  ÊËbI²Fð  U2  qOKIÐ   d³	«  Wýd�  ¡«d??ý
 sJ1 t½« YOŠ ¨WýdH�« r−Š —UO²šô WO½UJ�≈ WLŁ ÂuO�«

Æb¹d½ r−Š ÍQÐ Wýd� WŽUM�
 ÆqC�√  WýdH�«  X½U	  ULK	  d¦	√  X½U	  ULK	  ∫ U�U�d�«
 ¨WÐöB�«  Èu²��  œb??%  w²�«  w¼   U�U�d�«  Ê√  YOŠ
 …œU*« v�≈ W�U{≈ ¨ U�U�d�« pLÝË WOL	 ÆrŽb�«Ë WŠ«d�«
 Wýd� sŽ WDÝu²� Wýd� eO1 U� u¼ ¨UNM� XFM� w²�«
 ”UÝQ	  ¨`O×�   U??�U??�—  ÂU??E??½  Z??�œ  ÆqFH�UÐ  …b??O??ł
 W�œUF� w¼ ¨UNMOÐË rJMOÐ jÐd¹ bOł bO−Mð v�≈ W�U{≈

ÆW×łUM�« WH�u�«
 rN� rŽb	Ë  «“«e²¼ö� WF½UL	 Âb
²� Ôð ∫d¹d��« …bŽU�
 …b¹bł Wýd� ¡«dý U½ÒdG¹ ô√ hš_UÐ `BMÔ¹Ë ÆWýdHK�
 —b??I??�« q??¦??� ÆW??1b??� …b??ŽU??� v?? K??Ž U??N??F??{Ë q???ł« s??� j??I??�
 jI�  W¹uÝ  UN½_  Î̈ö??�U??	  rID�«  ¡«d??ý  qC�_«  ∫¡UDG�«Ë

Æ…—u� qC�QÐ qLFð

 wK�_« wÐdF�« rFD�« U ?ÑuMð  —užu¹
ÎU�UŽ 30 s� d¦	√ cM� qOł v�≈ ÌqOł s� UMI�«d¹ Íc�«

 w??� ÎU???? ÒO????ÝU????Ý√ ÎU???�U???F???Þ  —u????žu????O????�« d???³???²???F??? Ô¹
 ÎU????�U????F????Þ d????³????²????F????¹Ë ¨U????M????
????³????D????�  U??????H??????�Ë
ÆW??K??zU??F??�« œ«d?????�√ q??J??� ÎU??L??N??�Ë ÎU??? Ò¹c???G???� Î̈U??? ÒO???×???�
  «Òb?????'« v?? K??Ž b??O??F??³??�« w???{U???*« w???� «Ëb???L???²???Ž«
  —u??žu??O??�U??	 W??¹b??O??K??I??²??�«  U??−??²??M??*« œ«b?????Ž≈ w???�
 q šb½  Ê√  vKŽ  √d−²½  r??�Ë  ÆW??O??Ðd??F??�«  W??M??³??'«Ë
 ÃU???²???½ù« s????� f???O???� u????¼ ÎU??−??²??M??� X???O???³???�« v????? �≈
ÆW??K??¹u??Þ  «u???M???Ý t??O??K??Ž U??½d??³??	 Íc????�« w??? K???�_«
  —užuO�«  X�b³²Ý«   özUF�«  s�  b¹e*«Ë  b¹e*«
 t½u	 U?? ?Ñu??M??ð  —u??žu??O??Ð  «Òb????'« t??ðÒb??Ž√ w??²??�«
 w�UŽ   —užuOÐ  l²L²K�  …c¹c�Ë  W×¹d�  WI¹dÞ
Æs??K?? ?Ç q??J??ý v?? K??Ž W??×??¹d??� …u??³??Ž w???� …œu?????'«

 U Î−²M�  «u??M??�??�«  —Ëd???�  l??�  Z²M*«  «c??¼ `??³??�√
 ¨w??Ðd??F??�« X??O??³??�« w???� W??łö??Ł q???	 w???� U?? ÎO??�??O??z—
 WO�uO�«  UMðU³łË  w�  l??z«—  qJAÐ  Z�bM¹  u??¼Ë
ÆWK�UJ²� v�≈ …b ÒOł W³łË s� W³łË q	 ‰Òu×¹Ë
 U???½d??? Ò	c???¹ ¨W????�ËU????D????�« p???K???� ¨U??? ? Ñu???M???ð  —u????žu????¹
 Ád ÒC%  X½U	  Íc�«  c¹cK�«  o¹dF�«   —užuO�UÐ
 U½d³	 Íc????�«Ë ¨w?? K??�_« r??F??D??�« f??H??½ ¨U??M??ð«Òb??ł
 ÆUMðôu	Q�Ë UM²LFÞ√ dš– ¨ tLFÞ vKŽ UMFOLł

WÒO×B�« W¹cG²�« s� ¡e−	  —užuO�«
 UM
³D� w???�  w??�??O??z— Z??²??M??�  u???¼  —u???žu???O???�«
ÆW??O??×??B??�« W??¹c??G??²??K??� W?? ÒL??N??� …b???ŽU???� q??? ÒJ???A???¹Ë
 Â«uI�«  Z²Mð  rOŁ«dł  vKŽ   —u??žu??O??�«  Íu²×¹
 W???¹ÒœË U?? ÎC??¹√ w???¼Ë ¨ «b???ł t?? Ò³??×??½ Íc????�« ‚«c?????*«Ë
 s� Êu½UF¹ s¹c�« ’U
ý_« ÆwLCN�« “UN−K�
 ÊuLCN¹  ©VOK(«  d ÒJÝ®  “u²	ö�  WOÝU�(«

 w²�«  r??O??Ł«d??'«  Ê_  d??¦??	√  W�uN�Ð   —u??žu??O??�«
 b ÒOł —bB� t½« Æ“u²	ö�« s� ÎUL�� qK Ô% t−²Mð
 rN�  5ðËd³�«  ‰ËUMð  Æ…œu??'«  w�UF�«  5ðËd³K�
 ∫ö¦� ¨r�'« w�  UOKLF�« s� b¹bF�« w� «Îbł

 …b¹bł W−�½√ ¡UMÐ
 WŽUM*«  “UNł  e¹eFð  ¨W² ÒO*«  W−�½_«  ‰«b³²Ý«Ë
 uLM�«  WOKLŽ  w�  Í—Ëd??{Ë  ¨ÀÒuK²�«  WÐ—U×�Ë
 ¨l??³??A??�U??Ð  —u??F??A??�«  w???�  r??¼U??�??¹  ¨œôË_«  Èb???�

ÆŸu'UÐ —uFA�« dšR¹Ë
∫ÂuO��UJK� —bB*« q ÒJA¹ t½«

 rGK�  200  u??×??½  b???łu???¹   —u????žu????¹  »u????	  w???�
 „öN²Ý«  s??�  10%  u??×??½  d³²F¹Ë  ¨Âu??O??�??�U??	
Æ19≠50  ‰UOł_ tÐ v�u*« w�uO�« ÂuO��UJ�«
 Âu????O????�????�U????J????�«  Ê√  v????? K?????Ž  ÀU????????×????????Ð_«  Ò‰b???????????ð
ÆÂb??????????�« j?????G?????{ q????O????K????I????ð v????? K?????Ž b?????ŽU?????�?????¹
 W??�u??H??D??�« s????Ý w????� «b??????ł r???N???� Âu???O???�???�U???J???�«
 ô ÂU????E????F????�« U???N???Ð Êu????J????ð w????? ²?????�«Ë W?????I?????¼«d?????*«Ë
 —U??³??J??�« Èb????� U???C???¹√Ë ¨ÈÒu???I???²???ðË v??M??³?? Ôð X?????�«“
Æ—u???L???C???�U???Ð »U?????B????? Ôð r???N???�U???E???Ž  √b???????Ð s?????2

 Íu²×¹ t½« U0 ¨Âu¹œuB�« qOK� U ?ÑuMð  —užu¹
 Â«d??ž  100  w??�  Âu??¹œu??�  rGK�  50  v?? K??Ž  j??I??�
 vKŽ  Íu²×¹  Íc??�«  u¼  Âu¹œuB�«  qOK�  Z²M�®
®q�ØÂ«dž 100  w� Âu¹œu� rGK� 100  s� q�√
 t??½« U??0 ¨‰Ëd??²??�??�u??J??�« qOK� U?? ?Ñu??M??ð  —u??žu??¹
 w� ‰Ëd??²??�??�u??	 rGK� 12  v?? K??Ž j??I??�  Íu??²??×??¹

 Æ Â«dž 100
 vKŽ Íu²×¹ Íc�« u¼ ‰Ëd²��uJ�« qOK� Z²M�® 
Æ©q� Ø Â«dž 100 w� ‰Ëd²��u	 rGK� 30 s� q�«
 d¹uDð q???ł« s???�  —u???žu???O???�« ‰ËU??M??²??Ð v??�u??¹
ÆW??E??O??K??G??�« ¡U????F????�_« w???� W??I??¹b??B??�« r???O???Ł«d???'«
 rÝb�«  qOK�Ë  ÎUO×�  Îö??¹b??Ð   —u??žu??O??�«  q ÒJA¹
 tM�  d ÒC×½  Ê√  s??J??1Ë  XMOLA�«Ë  eO½uOLK�
 ”uLž Ÿ«u½√ ¨W Ò¹cG*«Ë WF³A*«  UÐ—uA�« Ÿ«u½√
  UÐËdA� ¨ÊU³ł_« ØWM³K�« dOC×²� —̈UC
K�
  «dF��«  WKOK�  Wþu³�«Ë  WN	UH�«  vKŽ  bL²Fð

ÆW¹—«d(«
 ¡eł t½« ¨åW�ËUD�« pK�ò U ?ÑuMð  —užu¹ `³�√
 w�  …—uNA*«  W¹bOKI²�«   ôu??	Q??*«  s�  √e−²¹  ô
 ¨wýU;« ¨…—Òb−*« ¨WÐuKI*« ¨q¦� wÐdF�« a³D*«

Æ6K�«Ë “d�«Ë ¨wA;« aOý ¨n�M*« ¨s Ò
�*«





للحجز تلفون:  
شارع اللنبي 56 - جادة االلمانية، حيفا

قاعة الضيعة
لمناسباتكم السعيدة

ألهلنا في حيفا والمنطقة نبشركم بافتتاح قاعة الضيعة (�
	��������� سابقا)
حيث نوفر لكم قاعة خاصة لمناسباتكم تتسع حتى 140 شخص 

بأجواء ساحرة مع وجبات طازجة ومقبالت شهية

0 5 0 8 5 4 3 2 1 2




