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كانت قضية مسرح امليدان عالقة بني نية املجلس 
البلدي في حيفا العدول عن جتميد الدعم املالي 
املستشار  يدعمه  ــذي  ال املوقف  ــو  وه للمسرح 
لبلدية  القضائي  واملستشار  للحكومة  القضائي 
حيفا، وبني ضغوطات حكومية وسياسية ميينية 

إلبقاء قرار جتميد الدعم على حاله.
بهذا  التماس  بحث  ـــأت  أرج احملكمة  وكــانــت 
املسرح ضد  إدارة  باسم  عدالة  مركز  قدمه  الشأن 
مجلس بلدية حيفا وضد وزارة الثقافة إللزامهما 
بإعادة ضخ امليزانيات للمسرح كما كان معموال 
به وفق تعهدات واتفاقيات بني املسرح وكل من 
البلدية والوزارة. وجاء االلتماس في ضوء توصية 
ال  بأنه  وتقضي  للحكومة  القضائي  املستشار 
يحق ألي جهة ممارسة رقابة سياسية على املسارح 
املالي  الدعم  اشتراط  أو  مسرحياتها  ومضامني 
الذي تستحقه املسارح وفق األصول والقانون بأي 
املضامني  رقابة مسبقة على  أو  موقف سياسي 
ألن مثل هذه الرقابة ُتفرغ املسرح من كل مضمون.

ومهما يكن من أمر الضغوطات اليمينية على 
املجلس البلدي ومهما يكن قراره في جلسته أو 
قرار احملكمة الذي جاء لصالح مسرح امليدان فإنه 
إن  ـ  أوال  يلي:  ما  التأكيد على  هنا  بنا  يجدر 
وجود مسرح امليدان على ما ميّثله من إبداع فني 
هو حق ثقافي ملجتمعنا وال نعتبره مّنة من أحد. 
ثانيا ـ إننا كأقلية قومية ذات خصوصية لغوية 
الثقافية  ملؤسساتنا  متويال  نستحّق  وثقافية 
إن  ـ  ثالثا  اجلماعة.  روح  على  القّيمة  بوصفها 
ا بحريات التعبير  املّس مبسرح امليدان ُيعتبر مًسّ
الثقافي بوجه عام.  الفني بوجه خاص والتعبير 
على  يحصل  أن  مجتمعنا  حق  من  إن  ـ  رابعا 
كدافع  باألصل  مصدرها  هو  ـ  عامة  ميزانيات 
ضرائب ـ ألجل اإلنتاج الفني والثقافي أسوة بكل 
املسارح واملؤسسات الثقافية املدعومة في البالد.

العبري  ـــالم  اإلع أن  على  للتأكيد  ــذا  ه نــقــول 
احلقائق  يزوّر  من  عادة  الرسمية  بالرواية  املتأّثر 
ويقلبها ويصور األمر على أنه متصل باألمن أو 
في  الصحافيني  من  وهناك  قانونية.  مبخالفات 
بالغ في تصوير حرية اإلبداع عند  إسرائيل من ُي
أنها  على  غيره  أو  املسرح  في  العربي  املجتمع 
أنشطتها  في  العربية  الثقافة  وأن  ُمحدق  خطر 
الدولة وتشكل "مؤامرة" ضدها. ومن  إمنا تعادي 
نثق  وأن  باملرصاد  للتشويه  نقف  أن  أهمية  هنا 
بفنانينا ومبدعينا وبإنسانية إنتاجهم ال سيما 
عندما يكون صرخة ضد القهر واالحتالل والقتل 

ودوس احلقوق مبا فيها تلك األساسية. 
ميزانيات  فــي  وحــّقــه  ــدان  ــي امل مسرح  مــع  كّلنا 
أحيانا  بــدا  وإن  الفني  مشواره  ليواصل  عامة 
وفنانينا  ملجتمعنا  حّق  إنه  بطيًئا.  أو  متقطًعا 
اليمينية  ــرة  ــوزي ال لنا  ُتسديه  معروفا  وليس 
حيفا  بلدية  في  مييني  أو عضو  ريجيب  ميري 
العرب  حساب  على  السياسي  الكسب  ُيريد 

وحقوقهم الثقافية.
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ألولياء  مبادرة  مؤخرًا  حيفا  مدينة  من  انطلقت 
أمور يدرس أبناؤهم في املدارس األهلية الكنسية 
اإلضــراب  ثمار  إحــدى  وهي  لهم.  رابطة  أقاموا 
السنة  ــة  ــداي ب ــي  ف املــــدارس  ــذه  ه شهدته  الـــذي 
الدراسية احتجاجا على التمييز في امليزانيات 
العامة. واّكد املبادرون في بيانهم التأسيسي أن 
تطوير جتربة هذه املدارس في أدائها التربوي وفي 
ميّر  التعليمية  السياسات  لتحديات  مواجهتها 
وإشراكهم  لألهالي  ُقطرية  رابطة  تأسيسي  عبر 
الطاقات  واســتــثــمــار  ــويــة  الــتــرب العملية  ــي  ف
األهالي  أوساط  عند  املتوّفرة  واملهارات  والقدرات 
املــدارس على كل  أهــداف  لتحقيق  السعي  في 

صعيد ممكن.
ويبنى املبادرون جتربتهم هذه على أساس بعض 
االستنتاجات من النضال املذكور ومنها أن صمود 
االحتجاجية  النشاطات  في  ومشاركتهم  األهالي 
للمدارس  العامة  األمانة  مّكن  جماهيري  بشكل 
اجلــزء  وحتقيق  الضغوطات  صــد  مــن  الكنسية 
األكبر من مطالبها. وكذلك، حقيقة أن النضال 
األهالي  طاقة  من  الكفاية  فيه  مبا  يستفد  لم 
مبا  طاقاتهم  استغالل  يتم  ولم  الهائلة  وأعدادهم 

فيه الكفاية لتحديد اخلطوات النضالية.
ُيضيف  النوع  هذا  من  تطورًا  إن  العموم،  على 
لتجربة  ومجتمعيا  تربوية  هاًما  جديًدا  ُبعًدا 
اآلن  نفسها  ستجد  الــتــي  الكنسية  املـــدارس 
جسم  وهو  ومقتدر.  قوي  أهلي  بجسم  مسنودة 
هام في مستوى العملية التربوية نفسها. فمن 
أن  األهالي  وبني  ــدارس  امل بني  كهذه  شراكة  شأن 
من  جديد  مستوى  إلى  برمتها  التجربة  تنقل 
العالقة بينها وبني املجتمع. ومن هنا أهمية أن 
الرابطة كجسم شرعي وحيوي  إلى  املدارس  ترى 
ميّد التجربة بُبعد جديد وأن العالقة معه ُميكن أن 

تكون تكاملية ال صراعية وال تناحرية.
أّكــدت  التأسيسي  بيانها  في  الرابطة  وكانت 
وعطائها  األهلية  املدارس  لدور  تثمينها  بوضوح 
وحضورها املفصلي في حياة عشرات اآلالف من 
أبناء وبنات شعبنا وفي مّد مجتمعنا بقيادات 
هذا  وعلى  وقيادية.  ومثقفة  متعلمة  وُنخب 
للعمل  وتوجهاتها  الرابطة  انتظام  يأتي  األساس 
إلى جانب املدارس ومعها. وقد ّمت التأكيد على 
ذلك غياب جلان أولياء األمور في املدارس األهلية 
ـــور في  ــرت األم ــد ج ــدودة. وق ــح ــوى حــاالت م س
املدارس األهلية حتى اآلن دون إشراك فعلي لألهل 
في العملية التربوية. وهو ما نعتقد أنه آن األوان 
لتغييره أخذا باالعتبار متطلبات املرحلة وصالح 

العملية التربوية.
نرّجح  ُقطري  إطــار  وبشأن  ُقطرية  ــادرة  ــب امل وألن 
العامة  السياسات  في  ستكون  انشغاالته  أن 
في  وليس  األهلية  للمدارس  الكبيرة  والقضايا 
أن  يجب  هام  عامل  وهذا  الصغيرة.  التفاصيل 
تعرف  وأن  األهلية  املدارس  إدارات  منه  تستفيد 
طبيعي  كتطور  وتتقّبله  معه  تتعاطى  كيف 

أن  وينبغي  ما  نحو  على  بدأت  تاريخية  حلالة 
تستمر بشكل مغاير مع قبول حتديات كهذه.
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ــر  ــتــطــوي ــة ال ــي ــع ــم ــتــنــا (ج صــــدر عـــن جــمــعــي
االجتماعي) هذه األيام كتّيب يحمل عنوان "رؤى 
التعاون والعالقات املشتركة بني األهل واملدرسة". 
وهي ثمرة أحد برامج اجلمعية الذي جمع ممثلني 
لألهالي ومربني ملناقشة موضوع العالقة بني األهل 
متحورت  وقد  متواصلة.  ورشة  إطار  في  واملدرسة 
اللقاءات حول السؤال األساسي الذي يشغل بال 
األمور:  أولياء  جلان  ونشطاء  التربوية  القيادات 
"كيف تكون العالقة بني املدارس واألهل عملية 

وتصّب في صالح العملية التربوية؟". 
وقد قامت نقاشات املجموعة ودارت حول الفرضية 
تطوير  ــل  واأله املــدارس  بإمكان  أن  تقول  التي 
غير  حوارية  صدامية،  غير  تكاملية  عالقات 
أهمية  على  إجماعا  هناك  وأن  خاصة  إقصائية 
التعاون في سبيل تطوير العملية التربوية في 

صالح الطالب.
تبلورت  التي  مضامينها  في  الكراسة  تدعو 
التي  واألفــكــار  والتجارب  النقاشات  ضــوء  في 
ِصَيغ  البحث عــن  ــى  إل ــورشــة  ال ــى  إل ــضــرت  أُح
من  سلسلة  عــقــد  ـــى  وإل لــلــعــالقــات  مــتــعــددة 
بني التوقعات  ومالءمة  التوضيحية  اللقاءات 

اإلدارات واألهالي.
وأوصت الكراسة بأن يهتم األهل واإلدارت بتطوير 
الثقة بينهم كمقدمة لبناء عالقات حوارية وهو 
حتديد  إلى  التوّصل  بدايًة  مت  ما  إذا  ممكن  أمر 
نقطة التوازن بني وظيفة املدرسة وبني دور األهالي 
ووظيفتهم في العملية التربوية. ومما أشارت إليه 
الكراسة أن أي عالقات ستظّل دائما قيد التعّلم 
والبناء وأن على اجلانبني أن يكونا منفتحني على 
بعضهما وخوض عملية التعّلم سوية. واقترحت 
الكراسة على اإلدارت أن تكون مبادرة إلى تطوير 
العالقة مع األهل وعلى مدار السنة ، وأن حتكم 

هي واألهالي العالقة للواقعية التربوية.
إلى  تنضّم  الكراسة  هذه  أن  إلى  ــارة  اإلش جتدر 
عشرات املطبوعات املهنية الصادرة عن اجلمعية 
ورشة  ثمرة  أنها  هنا  واألهم  احلقل.  حاجة  وتلبي 
متواصلة ونقاشات وجتارب ألهاٍل ومربني ومهنيني 
توّصلوا إلى تفاهمات نظّن أن كل مدرسة قادرة 
فيها.  الطلبة  أهالي  مع  إليها  التوّصل  على 
الباب  ولم يبق سوى أن جترّب. ونقترح في هذا 
ومستشارات  مستشارين  بخدمات  االستعانة 
تنظيميني متوّفرين أحيانا بني األهالي أنفسهم.

أهمية  من  نعتقده  ما  تطبيق  على  دأبنا  لقد 
األهالي  ــراك  إش أو  ــور  األم أولياء  جلــان  لتنظيم 
راسخ  اعتقاد  على  ونحن  التربوية  العملية  في 
بوجوب ذلك ومردوده الكبير على حتسني األجواء 
تذهب  ــأن  ب ــوصــي  ون ـــدارس.  امل ــي  ف التعليمية 
مدارسنا بهذا االجتاه وأن توّظف جهًدا في العالقة 

مع األهل والكّف عن رؤية األمر عبئا أو تدخال.
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أسبوعني،  نحو  قبل  اعتقلت،  إّنه  اإلسرائيلّية  الّشرطة  قالت 
ّية من سكان مدينة حيفا في األربعينّيات من عمرها  سيدة عرب
مع  تعاونها  في  لالشتباه  الّتحرير)،  ملف  في  موجود  (االسم 
حركة املجاهدين في قطاع غزّة واّلتي تعتبرها اسرائيل تنظيًما 

ا(!). ـً ّي إرهاب
اعتقلت  الّنقب  شرطة  أّن  الّشرطة  بلسان  املتحّدثة  وأّكــدت 
السّيدة، واملتزوّجة من فلسطيني من قطاع غزّة على ما يبدو، 
في 18 تشرين األّول/ أكتوبر املنصرم عند عودتها إلى البالد 
عبر معبر ”ايرز“، للّتحقيق معها في شبهات أمنّية. ومن بني 
الّتهم املوّجهة لها أّنها تواصلت مع ناشطني في حركة املجاهدين 
عليها  ”عرضوا  وأّنهم   ،2014 املاضي  العام  خالل  غزة  في 
تصوير أماكن حّساسة في البالد شملت ميناء حيفا وإجراءات 
األمن واحلراسة مبحطة القطار، وغيرها من الّنشاطات في البالد 

ّية“. لصاحلهم وذلك مقابل عرض سداد ديونها املال
وقالت الّشرطة، أيًضا، إّنها شاركت مبعسكر تدريب أولّي في 
مستقبلّية  ّية  إرهاب ”عملّيات  لتنفيذ  موافقة  ــدت  وأب غــزّة، 

داخل إسرائيل“.
في  املركزّية  الّتحقيق  وحدة  عملت  فقد  الّشرطة  لبيان  ووفًقا 
الّشرطة – ”اليمار“ بالنقب، بالّتعاون مع جهاز األمن العام – 

”الّشاباك“ على الّتحقيق مع الّسّيدة.
وقّدمت، أمس اخلميس، الئحة اّتهام ضّد الّشابة في محكمة 

بئر السبع، فارضًة أمرًا مبنع نشر تفاصيل القضّية.
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حافلة  سائق  بني  شجار  األسبوع،  هذا  من  االثنني  ظهر  وقــع، 
عمومّية وإحدى الرّاكبات، قام خالله سائق احلافلة بركل الّسّيدة 

ّية. وهي عرب
ووفًقا لشهود عيان وقع الّشجار داخل احلافلة (رقم 37) في 
شارع ”شبتاي ليفي“، وقام خالله الّسائق بركل الّسّيدة. حيث 
أّكد شهود عيان أّن الّسائق تهّجم على السّيدة احلامل، لسبب 

لم يّتضح بعد، بينما قامت األخيرة بالبصق عليه!
إلى  وصلت  اّلتي  الّشرطة،  من  تعقيب  على  احلصول  وحاولنا 

مكان احلادث، وباشرت الّتحقيق في حيثّيات احلادثة.
قد يبدو  مــا  على  الــّشــجــار  خلفية  إّن  عيان  شهود  وقــال 

تكون قومّية.
الّسمري،  لوبا  إسرائيل،  شرطة  بلسان  للّناطقة  تعقيب  وفي 
أّكدت أّن خلفّية الّشجار ليست قومّية، وال ميكنها التطرّق إلى 

حيثّيات الّشجار!
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حيفا  في  املركزية  احملكمة  ــررت  ق
أول أمس األربعاء أنه يتوجب على 
امليدان  ملسرح  تدفع  أن  حيفا  بلدية 
املستحقات من الدعم البلدي الذي 
وكــان  ــل.  ــب ق مــن  البلدية  ــدتــه  جــّم
استئنافا  ــدم  ق قــد  ــدان  ــي امل مسرح 
نحو  قبل  ــذا  ه البلدية  ــرار  ق ضــد 
أسبوعني عن طريق ”عدالة“. كما 
احملكمة  إلى  التماسا  امليدان  قدم 
والرياضة  الثقافة  وزارة  ضد  العليا 
قررت  والتي  ريغف،  ميري  والوزيرة 
للميدان  املستحقات  دفع  توقيف 
املــاضــي. خاصة  ــران  حــزي فــي شهر 
التي  أن عدم دفع هذه املستحقات 
يحصل عليها امليدان كدعم سنوي 

من البلدية والوزارة يصل إلى 2.3 مليون شيكل، من 
ويوقف  نشاطاته  ويشل  امليدان  بعمل  يضر  أن  شأنه 
الدعم  أن  ويذكر  اإلغــالق.  خلطر  يعرّضه  مما  أعماله 

البلدي للميدان يبلغ %35 من ميزانيته.
امليدان  مسرح  موكلو  هــذه  احملكمة  جلسة  وحضر 
وعائلة  اإلرهـــاب  متضرري  منظمة  وممثلو  والبلدية 
عرض  على  ذووه  احتج  الــذي  اإلسرائيلي  اجلــنــدي 
والتي  امليدان  مسرح  في  املوازي“  ”الزمن  مسرحية 
دقة  وليد  قصة  عن  املستوحاة  مرقس  بشار  كتبها 

الذي اتهم كخاطف لهذا اجلندي وقتله.   
اجللسة  هذه  في  للبلدية  القانوني  املستشار  وقــال 
بتجميد  بل  الدعم  بوقف  قرارًا  تتخذ  لم  البلدية  إن 

من  زهر  سوسن  احملامية  أما  فقط،  لشهر  امليزانية 
إلى  أشارت  فقد  امليدان  مثلت  والتي  عدالة  منظمة 
أن وقف الدعم جرى دون منح امليدان فرصة للتعبير 
القرار  أصحاب  يشاهد  أن  ودون  موقفه،  عن  والدفاع 

مسرحية ”الزمن املوازي“. 
إيقاف  يجوز  ال  ــه  أن ــرارهــا  ق ــي  ف القاضية  ــوهــت  ون
احملكمة  فإن  ولــذا  بذلك،  قــرار  اتخاذ  دون  امليزانية 
انعقدت على أساس فحص صحة اتخاذ القرار. وحتى 
لإلجراءات  وفقا  تتم  أن  ينبغي  الدعم  إيقاف  مسألة 
يوجب  فالقرار  ذلك  يتم  لم  وإذ  والصحيحة،  الالزمة 
بدفع  البلدية  وألزمت  عهده.  سابق  إلى  الدعم  إعادة 
 2015 ميزانية عام  املصادق عليه في  الدعم  بقية 

للمؤجر  امليدان  من  التي  اإليجار  بدل  حساب  على 
وهي البلدية. 

وعلى صعيد بلدية حيفا فقد كان من املقرر أن تطرح 
قضية امليدان للتصويت في جلسة ناقشت اقتراحني: 
األول توصية جلنة الدعم املهنية والتي أوصت بإعادة 
الدعم للميدان، بينما كان الثاني توصية جلنة فرعية 
موقف  على  بناء  أخيرًا  وتقرر  لشهر.  القرار  لتأجيل 
رئيس البلدية يونا ياهف تقدمي االقتراحني للتصويت 
في جلسة البلدية القادمة في شهر كانون أول املقبل. 

ولكن البلدية ستحترم قرار احملكمة.
املؤقت  العام  املدير  وردة  أبو  غسان  احملامي  وأعــرب 
للميدان إن شعوره مختلط بهذا املوقف، فهو مسرور 

حلصول امليدان على امليزانية، ولكن من املؤسف أن 
يضطر األمر لقرار محكمة حتى يحصل امليدان على 
في  ــداع  واإلب التعبير  حلرية  واألساسي  الفعلي  حقه 

دولة دميقراطية.  
بتجميد  البلدية  خطوة  أن  عدالة  مركز  من  ــاء  وج
وأن  أشهر.  مدى  على  امليدان  إلى  أساءت  امليزانية 
مركز عدالة يصب جهده اآلن في االلتماس املقدم ضد 
تتراجع  لكي  ريغف  والوزيرة  والرياضة  الثقافة  وزارة 
كانت  كما  امليزانيات  وتعيد  املجحف  قرارها  عن 
بحرية  عمال  للميدان  دعمها  من  وتزيد  بل  عليه 
للميدان  التعرض  مواصلة  وعدم  ــداع،  واإلب التعبير 

واملس به.    
 n½√ rž— ÂU¼ “U$≈ ∫bFÝ√ qONÝ Æœ
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أسعد  سهيل  د.  حيفا  بلدية  رئيس  نائب  اعتبر 
صحة  يؤكد  هاًما  إجنــازًا  احملكمة  قرار  (”اجلبهة“) 
الدعم  جتميد  وراء  الواقفة  االعتبارات  بأّن  موقفنا، 
ملسرح امليدان ليست قانونية وطبًعا ليست مهنية، 

وإمنا اعتبارات سياسية محض.
وأضاف د. أسعد: يأتي هذا اإلجناز رغم أنف اليمني 
األسابيع  في  شديدة  ضغوطات  وزراؤه  مــارس  الــذي 
البلدية  رئيس  تقاعس  ورغم  البلدية،  على  األخيرة 
ــى جانب  يــونــا يــاهــف عــن اتــخــاذ مــوقــف حــاســم إل
”اجلبهة“  أّن  وأكــد  التجميد.  إلغاء  وعــدم  املسرح، 
ستواصل دعم مسرح امليدان لضمان استمرار التمويل 
مستقبالً، وستواصل مساندته في املعركة أمام وزارة 

الثقافة كذلك.
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قرّرت  األهلّية،  مدارسنا  غالبّية  بخالف 
احليفاوّية،  الّناصرة“  ”راهبات  مدرسة 
لهذا  ــّي  ــدرس ــّي/امل ــّدراس ال القسط  ـــادة  زي
ــة،  واإلعــدادّي ّية  اإلبتدائ للّصفوف  العام، 
بنسبة 10%(!)؛ لتكون بذلك أقساطها 
الّدراسّية من بني أعلى األقساط الّدراسّية 
خاّصة،  احليفاوّية  األهلّية  مدارسنا  في 

والقطرّية عاّمًة!
الّناصرة“  ”راهبات  مدرسة  إدارة  وكانت 
مستنًدا  طّالبها  أهالي  على  ــت  وزّع قد 
العام،  لهذا  الّشهرّية  األقساط  بخصوص 
مذّيلًة إّياه من اجلهة اخللفّية مبستنٍد آخر، 
بالّلغة  املعارف  وزارة  من  وصلها  قد  كان 

العبرّية.
”حيفا“  صحيفة  مكاتب  ووصلت  هــذا 
ُنسًخا عن مستند األقساط الّشهرّية من 
قبل أهاٍل ساخطني على قرار إدارة املدرسة 
أسمائهم  عــن  الكشف  ــدم  ع فّضلوا   –
وقت  في  اُخلطوة،  هذه  مثل  الّتخاذها   -
اقتصادّية  أوضاع  من  األهالي  منه  يعاني 
في  بطعنة  الّشعور  إلى  إضافًة  صعبة؛ 
الّظهر من قبل إدارة املدرسة، خصوًصا بعد 
األهلّية  املدارس  إلى جانب  األهالي  وقوف 

ومساندتهم نضالهم.
على  وُزّع  ـــذي  اّل املستند  ــي  ف ــاء  ج وّممـــا 
هذا  املعارف  وزارة  ــرّرت  ق ”لقد  ــي:  األهــال

املخّصصة  ّية  بامليزان اشتراكها  نسبة  تخفيض  العام 
 ،%65 لتصبح  م.ف.)   – الّناصرة  (راهبات  ملدرستنا 
ألّن أولياء أمور  حسب اّدعاء الوزارة –  وسبب ذلك – 
اقتصادّي عاٍل،   – اجتماعّي  ُينسبون ملستوى  طّالبنا 

وهذا يفوق املعّدل العام ملدينة حيفا.
نرفع  أن  اضطررنا  الّشديد،  ولألسف  هذا،  على  ”بناًء 
القسط الّشهرّي لهذا العام بقيمة 10%، حّتى نغّطي 

فجوة تخفيض الوزارة املذكورة أعاله.
منحت  األهلّية  املــدارس  ”من جهة أخرى، وبعد نضال 
الّشهرّي  القسط  من   %25 بنسبة  تخفيض  املــدارس 
ــدارس  امل مكتب  مع  باالّتفاق  ــّي،  ــّدراس ال العام  لهذا 

الكاثوليكّية...“.

°°W ÒOzU− Ô� …œU¹“ ™™
وتساَءل أحد أولياء األمور، ُمستهجًنا (االسم محفوظ 
في ملّف الّتحرير): أال يكفينا ما عانيناه مع أوالدنا 
خالل شهر بأكمله جرّاء هذا الّنضال؟ كيف ميكن إلدارة 
املدرسة أن تزيد على أكاهل األهالي في هذا الّتوقيت 
العاّمة  األمانة  فيه  قرّرت  اّلذي  الوقت  ففي  بالّذات؟! 
لهذا  الّشهرّية  لألقساط   %25 بنسبة  تخفيض  منح 
بزيادة األقساط الّشهرّية  العام الّدراسّي، ”استبشرنا“ 

بنسبة 10% ومن ثّم تخفيضها بنسبة %25.
”راهبات  مدرسة  في  تتعّلم  أخرى  طالبة  والدة  وقالت 
غاضبًة (االسم محفوظ في ملّف الّتحرير):  الّناصرة“ 
”راهبات  مدرسة  في  الّشهرّية  الّدراسّية  األقساط  إّن 
الّناصرة“ هي األعلى في حيفا؛ فهل بات الّتعليم في 
ُمقتصرًا على األغنياء فقط؟! لقد سررنا  املدرسة  هذه 
جًدا بحصولنا على تخفيض بنسبة %25 كانت قد 
أعلنته األمانة العاّمة للمدارس األهلّية، ولكّن فرحتنا 
لم تكتمل! حيث فوجئنا بزيادة إضافّية بنسبة %10 
من قبل إدارة املدرسة.. هذه زيادة ُمسَتقَبحة ومرفوضة!!

°W ÒOÝ«—Òb�« ◊U	�_« “W²O�Ë—” ™™
لم يتّم – وفق مصادرنا - رفع نسبة األقساط الّشهرّية 
سبيل  على  بل  األهلّية!  احليفاوّية  املدارس  باقي  في 
في  الّشهرّية  األقساط  تخفيض  ّمت  احلصر،  ال  املثال 
مدرسة ”راهبات مار يوسف“ في الّناصرة ليبلغ القسط 
ّية (األّول  الّدراسّي الّسنوّي لهذا العام للصفوف االبتدائ
 4200) مع  مقارنًة  شيكل)   3000) الّسادس):   –
احليفاوّية.  الّناصرة“  ”راهبات  مدرسة  في  شيكل) 
بفارق 1200 شيكل(!!). وبشكل عام تراوح األقساط 
ّية في مدينة الّناصرة، مثًال،  الّدراسّية للّصفوف االبتدائ
ما بني 2700 و3300 شيكل، بينما األقساط في 

مدارسنا احليفاوّية األهلّية أزَيد بكثير! 
أّنه  أم  ُمغايرٌ؟  احليفاوّية  مدارسنا  في  الّتعليم  فهل 
مغّلٌف بشرائح ذهبّية أو ماسّية، أو يقتصر في بعض 
املدارس على فئات معّينة من مجتمعنا دون غيرها؟!! 
الّدراسّي األعلى يحّدد مستوى مدرسة  القسط  أّن  أم 
املسؤولة  العاّمة  تراقب األمانة  وميّيزها عن أخرى؟! أال 
فلك  في  ــدور  وي يجول  ما  األهلّية  ــدارس  امل كاّفة  عن 

”روليتة“ األقساط الّشهرّية؟!!

“…d
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وبعد توّجه صحيفة ”حيفا“ ملدرسة ”راهبات الّناصرة“ 
رفع  بخصوص  واستفسار  تعقيب  على  للحصول 
ّية (2015- احلال الدراسّية  للّسنة  الّشهرّية  األقساط 

2016)، وصلنا عبر البريد اإللكترونّي الرّد اآلتي:
”لم ترفع مدرسة ”راهبات الّناصرة“ األقساط الّتعليمّية 
في الّسنوات الّثالث األخيرة، رغم تقليصات ميزانّيات 

وزارة املعارف املتتالية ملدارسنا األهلّية.
”وِعالوًة عّما سبق من تقليصات، ُبّلغنا من قبل الوزارة 
املنصرم  ــوز  متّ شهر  من  الّتاسع  في  إضافّي  بتقليص 
(9/7/2015)، بقيمة 10%، ما حدا بإدارة املدرسة 
ّية (2015- احلال الّدراسّية  للّسنة  العام  القسط  رفع 

2016) بنسبة 10% لسّد الفجوات.

األهلّية،  املــدارس  إضراب  انتهاء  ”بعد 
لهذا  خاّصة“  ”منحة  على  وحصولها 
للمدارس  العاّمة  األمانة  ــرّرت  ق العام، 
األهلّية (املسيحّية)، تقليص األقساط 
مدرستنا  التزمت  وقد   .%25 بنسبة 
القسط  تقليص  ّمت  حيث  القرار،  بهذا 
املبلغ  من   ،%25 بنسبة  العام  لهذا 
العام  لهذا  ُمــقــرّرًا  ــذي كان  اّل ــاس،  األس

الّدراسّي.
”وقد أرسلت رسالة مفّصلة لألهل توّضح 
ما ُذكر أعاله، وأرفقت بها رسالة الوزارة 

حول الّتقليص األخير اّلذي ُذكر آنًفا.
الّتام  الّنجاح  اء  األحّب لطّالبنا  ”نتمّنى 
وحتقيق مستقبل مشرق، وألهلنا الكرام 

كّل اخلير والّتوفيق.
”باحترام: الرّئيسة العام - األخت جوانا 

فيليپ“

·—UF*« …—«“Ë VOIFð ™™
وزارة  مستند/مكتوب  استفزّني  وقــد 
أّن سبب  ــيــه  ف جـــاء  ــــذي  اّل املـــعـــارف، 
ملدرسة  ميزانّيتها  نسبة  تخفيض 
أسباب  من  نابع  الّناصرة“  ”راهبات 
ــوى الـــّطـــّالب واألهـــل  ــت ــس ــق مب ــتــعــّل ت
معتبرًة  االقتصادّي(!)،   - االجتماعّي 
مجتمعنا!!  و“زبدة“  ”خيرة“  ــاهــم  إّي
املستوى  وفَق  وأخرى  مدرسة  بني  ممّيزًة 

االجتماعّي االقتصادّي ال الّتعليمّي.
ا ُمسَتهَجًنا إلى كمال عطيلة  ـً ّي فأبرقت بريًدا إلكترون
اليهودّي)،  (الّناطق بلسان وزارة املعارف للوسط غير 
ملؤّسسات  الّطبقّي  الّتمييز  هذا  ُمستفسرًا عن سبب 

تعليمّية دون غيرها، من قبل الوزارة.
وردني من الوزارة الّتعقيب اآلتي:

”موضوع املدفوعات املدرسّية (يقصد األقساط املدرسّية 
م.ف.) في املدارس املسيحّية (األهلّية –  الّشهرّية – 
م.ف.) قيد البحث في إطار جلنة خاّصة تابعة لوزارة 
للموضوع  شامل  ستقوم بفحص  الّلجنة  هذه  املعارف. 

وستعطي قرارها.
غير  للوسط  ــوزارة  ال بلسان  الناطق   - عطيلة  كمال 

اليهودّي“.

°w�U¼_UÐ W�√Òd�« ©W ÒO	MJ�«® W ÒOK¼_« UMÝ—«b� vKŽ ™™
متابعة  على  سندأب  ”حيفا“  صحيفة  في  ونحن 
بني  والّتفرقة  الّطبقّي  الّتدريج  هــذا  ومنع  املــوضــوع، 
الّتعليمّية  مؤّسساتنا  فعلى  الّتعليمّية.  مؤّسساتنا 
األهلّية الرّأفة باألهالي، واالهتمام أكثر بتثقيف وتعليم 
جميع بنات وأبناء شعبنا، َكْيال يقتصر الّتعليم على 

األغنياء منهم فقط!

 בית ספר נזירות נצרת     Convent of Nazareth School مدرسة راهبات الناصرة
 9422. ד.ת 7עבאס ' רח     Abbas St. P.O.Box 9422 7 9422.ب.ص 7شارع عباس 

 35661חיפה  Haifa 35661 35661حيفا 
 04-8522732:טל   Tel:04-8522732  04-8522732:تلفون
 04-8513063:פקס  Fax:04-8513063      04-8513063:فاكس

  
23.10.15 

 االهالي الكرام،
 تحية طيبة، 

 االقساط الشهرية لهذا العام:الموضوع
 

نسبة اشتراكها بالميزانية المخصصة  تخفيضوزارة المعارف هذا العام لقد قررت  
نسبون يان اولياء امور طالبنا  - الوزارة حسب ادعاء -وسبب ذلك ، % 65لمدرستنا لتصبح 

 .لمدينة حيفا العام المعدل وهذا يفوق عالٍ االقتصادي االجتماعي للمستوى 
 حتى، %10بقيمة  لهذا العام ان نرفع القسط الشهري اضطررنا ،ولألسف الشديد ،هذابناًء على 

 .تغطي فجوة تخفيض الوزارة المذكور اعاله
 

 من القسط% 25تخفيض منحت المدارس  األهليةالمدارس  نضالمن جهة اخرى وبعد 
 .يةكلهذا العام الدراسي باالتفاق مع مكتب المدارس الكاثولي الشهري

  2015-16اليكم قائمة مركزة تشرح نسبة التخفيض من القسط الشهري للعام الدراسي  
 ).1-8( واإلعداديةللصفوف االبتدائية 

 الصف

القسط الشهري 
للسنة الدراسية 

15-2014 
ارتفاع النسبة بعد 
 تغييرات الوزارة

القسط الشهري قبل 
 التخفيض

نسبة 
 التخفيض

القسط الشهري 
للسنة الدراسية 

16-2015 
      

1-6 510 � 10% 561 � 25% 420 � *10 
7-8 560 � 10% 616 � 25% 460 � *10 

من رسوم الخدمات للسنة الدراسية % 25ذلك سوف يتم ايضاً تخفيض  ىال باإلضافة 
17 -2016. 

 
 القسط الشهري لقسم البساتين

 2015-16القسط الشهري للسنة الدراسية  الصف
 10* � 160 سنوات 3 –بستان اول 

 10* � 160 سنوات 4 –بستان اول 

 10* � 250 تمهيدي

 
 ) :لدى السكرتيرة هيام(امكانيات الدفع *

 ).הוראת קבע(، دفعات بنكية ثابتة )כרטיסי אשראי( نقداً، شيكات، بطاقات اعتماد 
يُرجى ترتيب الدفع باحدى الطرق اعاله للعام الدراسي كله، وااللتزام بتسديد الدفعات **

 .الشهرية حتى موعد اقصاه يوم الخامس عشر من كل شهر
 باحترام،                                                                                          

 ادارة المدرسة
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دعا معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية واإلسرائيلية إلى 
فيها  يلتقي  امليدان،  مسرح  في  املقبل  الثالثاء  تقام  أمسية 
توما  إميل  الدكتور  واملؤرخ  املفكر  وقراء  وزمالء  وأصدقاء  رفاق 
وتراثه،  جثمانه  حاضنة  حيفا،  مدينة  ابن   (1919-1985)
في أمسية ثقافية، تستعيد ذكريات خاصة عنه وعن حياته. 
ويشترك في هذه األمسية الفنان عبد عابدي الذي سيتحدث 
عن املفكر توما من معرفته عن كثب منذ طفولته جارا ورفيقا 
وزميال في العمل الصحفي في االحتاد واجلديد. كما سيتحدث 
رفاقية  عالقات  عن  ناطور  سلمان  املسرحي  والكاتب  األديب 
صفحته  على  وصفه  وقد  سنوات،  لعدة  امتدت  معه،  يومية 
جيال  ميثل  ومثقفا  عنيدا  مناضال  «كان  بأنه:  الفيسبوك  في 

ومرحلة، وكان همه األول أن يعطي ال أن يأخذ إال املعرف». 
وسيشارك الدكتور جوني منصور في هذه األمسية بحديث عن 
إميل توما املؤرخ الذي كتب مسيرة الشعوب العربية، وأول من 
بحث في «جذور القضية الفلسطينية» واحلركات االجتماعية 
في اإلسالم ومنابت العنصرية في احلركة الصهيونية وقد بلغت 

15 مؤلفا.
أما الشاب باسل فرح فسيتحدث عن إميل توما في حياته 
واألثر الكبير الذي تركه على اجليل الذي عاصره، وماذا يعني 

إميل توما جليل ولد بعد رحيله؟  
والفنان  نقارة  املسرحية سلوى  الفنانة  األمسية  ستتولى عرافة 
صيانة  على  يحرص  الذي  االبن  توما،  ميخائيل  التشكيلي 
التي  اخلاصة  العائلة  مبكتبته  تبرعت  وقد  والده.  تراث  ونشر 
مار  كلية  ملكتبة  وثقافته  توما  إميل  معرفة  مصادر  شكلت 
شخصية  رسائل  األمسية  عريفا  وسيقرأ  عبلني،  في  الياس 
الذي  شعب»  «ِسِجّل  الفيلم  من  لقطات  وستشمل  وخاصة، 
أخرجه الفنان قيس الزبيدي معتمدا على طروحات وحتليالت 

إميل توما.
يذكر أن عددا من املؤسسات والهيئات تخطط لتنظيم فعاليات 

ثقافية وسياسية اخرى بهذه املناسبة
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 w �U�u � WM' w � w �U �ú � q O � L � 	 V �U D� ∫WO K �_« ”—«b *« w � w �U �_« WD 	«—
“UHO�“ q�«d*

بعثت الرابطة الُقطرية لألهالي في املدارس املسيحية 
األهلية برسالة مستعجلة إلى وزير التربية والتعليم، 
عن  ممثلني  ــإشــراك  ب فيها  ُتطالبه  بنيت،  نفتالي 
األهالي في اللجنة اخلاصة لفحص مكانة واحتياجات 
املدارس املسيحية األهلية، التي مت تشكيلها مبوجب 
العامة  األمانة  الوزارة وبني مكتب  املوقع بني  االتفاق 
للمدارس بعد اإلضراب الذي خاضته املدارس املذكورة 

مطلع السنة الدراسية والذي دام قرابة الشهر. 
اللجنة،  لرئيس  باإليعاز  الوزير  من  طلبت  الرابطة 

األسبوع  مطلع  ــعــّني  املُ شوشاني،  شمشون  السيد 
ألهالي  ممثل  ــراك  إش على  للعمل  اللجنة،  لرئاسة 
الذي سيضم ممثلني عن  اللجنة  الطالب ضمن طاقم 

وزارة التربية والتعليم وممثلني ملكتب األمانة العامة.
الرسالة بقولها: «بصفتنا  الرابطة مطلبها في  بررت 
أولياء أمور لطالب في املدارس األهلية، فإننا نطمح 
التعليمية  ــرورة  ــســي ال ــي  ف وأهــم  أكبر  دور  للعب 
والتربوية ألبنائنا. خالل اإلضراب في شهر أيلول كانت 
املدارس  بني  التفاوض  عملية  في  األهالي،  مشاركة 
أنه  الرغم من شعورنا  للغاية على  والوزارة، محدودة 

كان بإمكاننا املساعدة أكثر بكثير حلل األزمة. إشراك 
األهالي في عمل اللجنة سيكون له دور إيجابي حلل 
املشاكل القائمة، والتعامل بشكل ناجع مع التحديات 

اآلنية واملستقبلية لهذه املؤسسات». 
الرابطة اقترحت على الوزير تعيني كل من البروفيسور 
حسام حايك، اُحملاضر في التخنيون، والدكتور رائف 
عن  كممثلني  تل-أبيب،  جامعة  في  اُحملاضر  زريق، 
أن  الرسالة  في  ــاء  وج شوشاني.  جلنة  في  ــي  األهــال
وكانا  أهلية  مدارس  في  يتعلمون  أبناء  للمذكورين 
جزًءا من نشاط األهالي خالل فترة اإلضراب، وأنهما 

اللجنة  عمل  في  للمشاركة  استعدادهما  عن  أعربا 
كممثلني عن أهالي الطالب. 

ملكتب  منها  نسخة  أرسلت  التي  الرسالة،  في  وجاء 
األمانة العامة، أن الرابطة القطرية لألهالي في املدارس 
وتضم  حديثا،  تأسست  مستقلة  هيئة  هي  األهلية 
وتهدف  األهلية،  املدارس  مختلف  من  األهالي  مئات 
إلى تعزيز مشاركة األهالي في سيرورة تعليم أبنائهم 
على  العمل  أهمها  مختلفة  عمل  أدوات  خالل  من 
املــدارس  هــذه  في  منتخبة  ــور  أم أولياء  جلــان  إقامة 

وترسيخ مبادئ املساواة، الشفافية والشراكة.
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يدور  ما  على  متاًما  الّشعبّي  املثل  هذا  ينطبق  ّي“..  َم وهي  املَّي  ”دّق 
من  ”واتس  مختلفة،  وتطبيقات  نقّالة  ة  هاتفيّ ات  برمجيّ عبر  ويجول 
تتداوله  ويتناقله،  تتناقله  ّمما  وغيرها،  و”ڤايبر“  و”فيسبوك“  أپ“ 
ويتداوله الّشاّبات والّشباب، املراهقات واملراهقون، الّنساء والرّجال، حّتى 
من صوٍر  واحد،  آٍن  في  واملستَغّالت/ون  املستِغّالت/ون  واألوالد،  البنات 

و”ڤيديوهات“ ساقطة وال-أخالقّية!
باستغالل  الُكثر  احلقيرين  املُسَتهترين  قيام  من  وَتكرارًا،  ِمرارًا  حّذرت، 
داخل غرف  من  لنشر صور و”ڤيديوهات“  الهاتف  وتطبيقات  تقنّيات 
أفراده على  نومنا، وجعل مجتمعنا العربّي يعّج بالفضائح، و”يرقص“ 
أنغام أنني أصحابها. بعد أن بات هاتفنا اخللوّي صديًقا ُمالزًما، يشاركنا 
ومكاتبنا  مدارسنا  غرف  وبداهة  عفوّية  بكّل  يدخل  وأتراحنا،  أفراحنا 
املَّي  و”دّق  أحضاننا!  في  وينام  نومنا،  غرف  ويالزمنا  نالزمه  وبيوتنا، 

ّي“..! وهي َم
الفجر وحّتى  بزوغ  منذ  زمان ومكان،  كّل  األجهزة في  هذه  استخدام  إّن 
انقضائه، بدون حسيب أو رقيب، وسهولة استخدامها وتسّلطها علينا، 
ّيتنا،  إنسان من  جرّدتنا  ”املريضة“،  ونفوسنا  عقولنا  على  وسيطرتها 
وأصبحنا ال نأبه للمصائب املترّتبة عن استخدام تطبيقات وبرمجّيات 
مهّددة  مجتمعنا  أسر  بعض  باتت  إْن  حّتى  املختلفة..  الهواتف  هذه 
بالّدمار والفضيحة، فأضحينا مشاركني في جلب العار واألذّية وخدش 

ّي“! املشاعر األخالقّية للمجتمع. و«دّق املَّي وهي َم
الّسمع  فنسترق  جديدة،  فضيحة  ”نستبشر“  شمس  كّل  إشراقة  ومع 
ـ ”ڤيديوهات“ إلشباع فضولنا..  والّنظر بشكل موّثق وُمَدّعم بالّصور وال
في  ومحفوظة  وموّثقة  مصوّرة  شائعات  إلى  إشاعاتنا  بذلك  لتتحّول 

ّي“! أجهزتنا اخللوّية وذاكرة عقولنا “املريضة“!.. و”دّق املَّي وهي َم
نعم.. كنت قد ذكرت في مقاالت سابقة أّننا تعّدينا اخلطوط احلمراء منذ 
زمن.. وبات من الّصعب إيقاف هذا الّسيل اجلارف اّلذي يهّدد مستقبل 
أسرنا وأوالدنا ومجتمعنا، بعد أن ًأصبحت أسرارنا وصور أجسادنا ِعَلًكا 
في أفواه كّل كبير وصغير، قريب وبعيد، من أفراد هذا املجتمع.. و”دّق 

ّي“! املَّي وهي َم
قاصرات  فتيات  لعّدة  ُمعيبة،  ُمثيرة  ”ڤيديوهات“  تداول  مؤّخرًا،  ّمت، 
يرقصَن   – انفراد  على  منهّن  كّل   – عاًما  الّثمانية عشر  يتجاوزَن  لم 
ويتراقصَن عاريات و/أو يداعَنب و/أو يدغدغَن أعضاَءهّن، بشكل مصوّر 
إرساله  ّمت  منها  اآلخر  البعض  بينما  بعضها،  تسرّب  قد  كان  وموّثق، 
أصدقاء  إلى  الّطائشات  احلمقاوات  الغبّيات  الفتيات  تلك  قبل  من 
”احملّبني“  ”بوي فريندز“، حيث قام قسم من هؤالء ”األبطال“  لهّن – 
من  كبير  عدد  على  ـ“ڤيديوهات“  ال هذه  وتعميم  بنشر  ”املخلصني“ 

وفي  عاّمًة  اخلاّصة  الفتاة  ودغدغة  دعابة  لتصبح  واألصدقاء،  املعارف 
متناول اجلميع!

الّسابقة من خطورة  العديدة  مقاالتي  في  عّدة،  مرّات  حّذرت،  قد  كنت 
ّي“..! استهتار  هذه األعمال غير املسؤولة والغبّية.. و”دّق املَّي وهي َم
فاضحات  إلى  والبرمجّيات  الّتطبيقات  يحّول  البعض  وغباء  وتهوّر 
أسرارنا؛ دعونا ال نطمر رؤوسنا في الرّمال كالّنعائم، ونعيد حساباتنا من 
جديد في أسباب هذا ”االنحراف“ و”االجنراف“ وراء هذه الّنزعة، بإرسال 
ّية“ مثيرة ُمغرية خاّصة، لصديق/ة أو ”حبيب“/ة..  ”ڤيديوهات“ ”بطول

ا. ألّن نتائج هذه اإلرساالت وخيمة جّدً
العقوبة على مصوّري ومروّجي هذه األفالم  الّشرطة فرض أقصى  واجب 
لتقدميهم  اُجلناة وأن تسعى  بقّفازات حريرّية مع  تتعامل  الفاضحة، وأّال 

إلى العدالة..
روّجت  اّلتي  ”الّلعوب“  الفتاة  تلك  عاتق  على  تقع  األساس  ّية  املسؤول
نفسها ورّخصتها، فصوّرت ووّثقت ”ڤيديوهات“ وأرسلتها..! لكن ذلك ال 

ا، من تقدمي شكوى في الّشرطة بحّق ذلك الشّخص أو  ـً ّي مينع الفتاة، قانون
تلك الفتاة “املخلص/ة“ اّلذي/اّلتي نشر/ت “الغسيل الَوِسخ“..! لسبب 

ـ“ڤيديوهات“. خيانته/ا هذه الّثقة وترويجه/ا الّصور وال
العربّي،  للمجتمع  إسرائيل  شرطة  بلسان  الّناطقة  مع  لي  حديث  وفي 
لوبا الّسمري، بخصوص تفّشي هذه الّظاهرة الّال-أخالقّية في مجتمعنا، 
الرّّد  وصلني  املُعيبة،  ـ”ڤيديوهات“  وال الّصور  وناشري  ُمرسلي  وعقوبة 

اآلتي:
”إّن اختراق قراصنة ”اإلنترنت“ الّضاربني (”هاِكرْز“) حساب أّي شخص 
وسرقة  مثًال،  كـ“فيسبوك“  االجتماعّي  الّتواصل  برمجّيات  عبر  كان، 
كلمة الّسّر اخلاّصة، أو حتميل إضافات ُمسيئة إلى املتصّفح، بعد سرقة 
هذه احلسابات أو االستيالء عليها والّتجّسس على الرّسائل الّشخصّية 
عن طريق أيٍّ من الّتطبيقات أو البرمجّيات الهادفة إلى إحلاق األذى، 
تعقب  قد  ما  ا  غالًب اّلتي  الّتهديد،  االبتزاز حتت  محاوالت  ناهيك عن 
ا كانت أشكالها، ومن بينها ظاهرة الّتهديد بنشر  ـً سرقة هذه احلسابات أّي
هي  ا وراء ابتزاز الّضحّية –  صور أو ”ڤيديوهات“ فاضحة عمًدا، سعًي
ّية بالغة اخلطورة وفًقا للقانون اجلنائّي، وقد تصل  برّمتها مخالفات جنائ

الّسجن  إلى  فيها  املتورّطني  عقوبة 
الفعلّي سنوات عديدة!

وفًقا  ُيعالج  ملّف  ــّل  ك أّن  ”أذّكر 
اته  وحيثّي وتفاصيله  ملالبساته 
حَسب  معه  الّتعامل  ويتّم  اخلاّصة، 
اّلتي  واخلــاّصــة  العاّمة  الّتداعيات 
شرطّية  ــــدات  وَح هــنــاك  يحملها. 
”سايبر“،   – قطرّية  وأخرى  ّية،  لوائ
ّمت تشكيلها في الّسنوات األخيرة، 
اجلرائم  هــذه  مثل  ملعاجلة  خصوًصا 

وتقّصي حقائقها مع توظيف خيرة املوارد والتقنّيات املتوافرة واحملّققني 
والّضّباط املؤّهلني.

خاّصة أو االبتزاز  ”ُيشار إلى أّن أّي اختراق حلساب صفحة “فيسبوك“ 
عبر شبكات الّتواصل االجتماعّي املختلفة كـ ”فيسبوك“ و”واتس أپ“ 
ّية... ولذلك حتّث الّشرطة الّضحايا وتدعوهم  وغيرهما، مخالفات جنائ
إلى عدم الرّضوخ لالبتزاز والّتوّجه إلى أقرب مرَكز شرطة وتقدمي شكوى 

بهذا اخلصوص.“
مواصلة  في  يساهمان  والّسكوت  لالبتزاز  الرّضوخ  أّن  سمري  وأّكدت 
تنفيذها  الّضالعني في  ”اإلجرامّية“، ومتادي  تنفيذ مثل هذه األعمال 
بدل ردعهم.. هذا إضافًة إلى تداعيات مثل هذه األمور وانعكاساتها 
على الّضحّية نفسها وباقي أفراد عائلته/ا واحمليطني به/ا، والّتأثير 

على حياته/ا وعمله/ا، على حّد سواء.
واستطردت قائلًة: ”أشّدد على ضرورة الّتوعية ملخاطر نشر أو فبركة أّي 
ا  ـً ّي ا ونفسان ـً من هذه املنشورات، اّلتي قد تكون بالغة اخلطورة مجتمعّي
ا، وبهذا يعتبر القانون اجلديد أّي مخترق سارق كالّناشر للمصدر  ـً ّي وحيات
نفسه أو الّناقل أو املساعد له أو املشارك في مثل هذه األفعال مخالًفا 
للقانون، وتقع عليه عقوبة صارمة قد تصل حّد الّسجن الفعلّي سنوات 

عديدة، وفًقا خلطورة وحيثّيات وتداعيات القضّية.
”نعي أّن ظاهرة سرقة وفبركة ونشر أّي من املنشورات، وخصوًصا الّال-

لدى  باالنتشار  آخذة  شابه،  وما  لآلداب  املنافية  والّشخصّية  أخالقّية 
العديد من الّشرائح املجتمعّية والفئات العمرّية املختلفة، وهدفها – في 

الغالب – إحلاق األذى أو كشف املساوئ أو الّتهديد أو االبتزاز.“
عدم  على  الّضحايا  املواطنني  جميع  حّث  ”أواصل  بالقول:  واختتمت 
الرّضوخ ملثل هذه احملاوالت، وأشّدد على ضرورة الّتقّدم بشكوى في مراكز 
ّية أو ِمْهنّية ُمتاحة في  الّشرطة، اّلتي ال ولن تألو جهًدا أو وسيلة قانون
العقوبات  أشّد  وإيقاع  للعدالة،  وتقدميهم  الّضالعني  إلى  الوصول  سبيل 

عليهم.“
ّي“.؟!! وَحّتاَم سنقول: ”دّق املَّي وهي َم
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عىل البحر  قمة مطلة 
وع ريادي  مرس�

� البحر � حي عںى� ىڡ�

ام: � تيب جلسه من دون أي الرى� 2402788-053من أجل الحصول عىل معلومات إضافية ولرى�

� حيفا, عىل قمة جبل الكرمل,  � أعاىل� وادي الجمال ىڡ� ىڡ�
ه. � بنينا من أجلكم منطقه سكنيه ممرى�

بيوت 5 غرف/ مصيف |  برندات واسعه
مفتوحه من 3 جهات | موقف خاص

معايرى� بناء راقيه: 
معايرىB بناء راقيه: أبواب داخليه فخمه, بالط جرانيت بورسالن, 

كوم, تلفزيون وأشياء إضافية اخرى خزائن حمام, انرى�

ين 2, حيفا  Jيرمياهو هلرى

لمستوى معيشه أفضل 
بحيفا امام البحر!

ابتداء من 2,200,000 شيكل
وع جاهز للسكن المرس�

بقي 4 شقق للبيع

عجاب! من أجل جودة حياة أفضل ما يكون. Rمخططه بشكل يثرى� اال
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نّظم مركز حملة، يوم الّسبت الفائت، جولة تصويرّية 
بالهدم  املــهــّدد  صليب»  «وادي  ــّي  ح في  توثيقّية 
والواقع في مدينة حيفا. حيث ابتدأت اجلولة في مقّر 
مسرح «خشبة» مبشاركة عشرات املصورين واملصوّرات 

من املهنيني والهواة.
وشرح  باحلضور  بدارنة  محمد  الفنان  املصور  رحــب 
من  تبّقى  مــا  ــر  آخ هــدم  سياق  فــي  اجلــولــة  أهمّية 
السلطات  متارسه  الذي  الفلسطينّية  العمارة  معالم 
اإلسرائيلية، ال سيما بلدية حيفا. وأّكد على أهمّية 
الّتوثيق. كما عرض طرقا فنّية متعّددة حول العالم، 
لتوثيق حارات ومناطق مهّمشة ومقموعة، واستعرض 
ومدى  الفلسطينية  احلالة  على  عكسها  كيفّية 
أهمّيتها. ثّم حتّدثت الّناشطة والّصحافّية منى عمري 
في  كنفاني»  «آل  عمارة  توثيق  في  جتربتها  حول 
حي «وادي صليب» بعد فترة من البحث والّتقّصّي، 
وتواصلها مع العائلة في لبنان، ومع العائلة اليهودّية 
التي استولت على البيت بعد النكبة، وكيف قامت 

بنشر صور في عدد من وسائل اإلعالم. 
احلي  في  األقــدام  على  بجولة  املشاركون  قام  ثّم  من 
حيفا  بلدّية  قامت  حيث  منه،  الّشرقّي  اجلــزء  نحو 
املنازل  عشرات  حساب  على  منتزه  ــى  إل بتحويله 
واملستشار  املــدن  مبخّطط  التقوا  وهناك  والبنايات. 
الّتنظيمّي عروة سويطات، الذي عرض أمام املشاركني 

التي  املنطقة،  لهذه  حيفا  بلدّية  وعمل  مخّططات 
تتّم  كي  والعمارات،  البيوت  وهدم  إفراغها  تقتضي 
بالّتالي عملّية اخلصخصة والبيع لشركات استثمار 
وسكن،  مكاتب  ملنطقة  حتويلها  بهدف  إسرائيلّية، 
إلى  هدف  الذي  ــّي  األول الّتخطيط  فشل  بعد  وذلك 
حتويل احلي إلى «قرية فنانني». كما حتّدث سويطات 
عن االستثمارات الّضخمة التي تضعها البلدّية في 
سبيل تغيير البنى الّتحتّية، وتسويق املشروع وكل 
ذلك بهدف استقطاب رؤوس األموال اإلسرائيلّية لشراء 

األراضي والعمارات.
مجموعات  عّدة  على  اجلولة  في  املشاركون  توزّع  ثم 
للعمل بإرشاد املصوّر محمد بدارنة، فقاموا بتصوير 
وتوثيق عشرات املباني. ومن املتوقع أن ينتج عن هذه 
اجلولة معرض للّصور يتّم عرضه عبر شبكة اإلنترنت، 

ومن خالل معرض متنقل.
 sŽ  v???Ý_«Ë  Êe???(«  m�U³Ð  sKF½ò   U??D??¹u??Ý  
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قال  سويطات  ــروة  ع ــدن  امل مخطط  مــع  حديث  ــي  ف
«قرية  ملخطط  البلدية  تنفيذ  ــى  إل ننظر  «عندما 
املباني  كافة  ــة  ــدول ال بيع  ــى  إل إضــافــة  الفنانني»، 
ـ 14 مستثمر  التاريخية املهجرّة في وادي الصليب ل
من تل أبيب وناهيك عن حتويل املباني إلى مكاتب 
لألغنياء،  سكنية  وحدة   50 بناء  ومخطط  محاماة 

فادحة  الصليب خسارة  أننا قد خسرنا وادي  أخشى 
للسوق احلرّ».

عندما  الصليب  وادي  «خسرنا  سويطات:  وأضــاف 
فالي»،  ــي  «ســال مــشــروع  ــى  إل حيفا  بلدية  حولته 
املال وللفنانني ولبلدية حيفا وأهدافها  خسرناه لرأس 
يوميا  البلدية  تتجاهل  عندما  خسرناه  الربحية، 
والثقافية  التاريخية  احلي  مكانة  مخططاتها  في 
في  ودوره  وميراثه  الفلسطينية،  العربية  وهويته 
فرص  في  احليفاوي  العربي  املجتمع  احتياجات  سد 

السكن وتطوير املركز الثقافي التاريخي“.
وقال سويطات «تندرج مشاريع بلدية حيفا في وادي 
الصليب ضمن سياسة تخطيطية شاملة في البلدة 
التاريخي  العربي  املركز  حتويل  إلى  تهدف  التحتا، 
النكبة  ــار  دم ــار  آث وحتويل  سياحية،  مشاريع  ــى  إل
حيفا  في  العرب  فنحن  اقتصادية،  مجوهرات  إلى 
الذي  املسلسل  نشاهد  األصليني  البيوت  وأصحاب 
ابتدأ في التهجير والهدم واإلهمال والتهميش، واآلن 
السوق  في  إلى سلعة  تبّقى  ما  بتحويل  يستكمل 

احلّر تدّر الربح لبلدية حيفا».

البلدي،  للتخطيط  «إضافة  قائال  سويطات  ومضى 
اجتماعي  تهميش  من  الصليب  وادي  عانى  فقد 
واقتصادي على مدار العقود، وتغيير هوية ومعاني 
من  العرب  وإقصاء  الفلسطينية،  العربية  املكان 
تصميم  على  التاثير  وإمكانية  القرار،  اتخاذ  دوائر 

مستقبل املركز التاريخي في حيفا». 
أن  ميكننا  اآلن،  نتحرك  لم  «إن  سويطات  وأضــاف 
الصليب  وادي  موت  عن  واألســى  احلــزن  ببالغ  نعلن 
تغيير  وعن  عريقا،  تاريخيا  مركزا  نريده،  كنا  الذي 
ليخدم  تطويره  إمكانية  وانتهاء  بالكامل  معامله 
املجتمع العربي، ولألسف كلنا جميعا كمجتمع نقف 

متفرجني على هذا املشهد».
واختتم سويطات حديثه «علينا أن نتحرك اآلن، ألن 
ولشعبنا،  القادمة  لألجيال  تاريخية  مسؤولية  هذه 
لنهوض  فرصة  يكون  أن  بإمكانه  الصليب  ــوادي  ف
أن  بإمكانه  واجتماعيا،  ثقافيا  العربي  املجتمع 
حلّل  وفرصة  والهوية  واحلضارة  للميراث  مركزا  يكون 
أزمة السكن للمجتمع واألزواج الشابة العربية، يجب 

التحرك ألن هذه اللحظات هي فرصتنا األخيرة».  
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شارك املئات من املواطنني العرب واليهود مساء األحد 
املاضي في وقفة احتجاجية خاصة نظمتها مجموعة 
ناشطني عرب ويهود حتت عنوان ”حيفا ضد االحتالل 
والعنصرية“، في باحة السينماتك في مركز الكرمل. 
جذر  أّن  أكـــدت  كلمات،  ــدة  ع األمسية  وتخللت 

الوحيد لتحقيق  السبيل  املشكلة هو االحتالل، وأن 
وإقامة  العادل،  السالم  إحقاق  هو  للشعبني  األمــن 
 1967 العام  حدود  في  مستقلة  فلسطينية  دولة 
العنصرية  ــر  داب وقطع  إسرائيل،  ــة  دول جانب  ــى  إل
والتحريض العنصري الذي ميارسه نتنياهو وحكومته. 
كما قّدم فنان الشباب مودي قبالوي فقرة فنية القت 

استحسان اجلمهور.
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في  حيفا،  في  اللوائية  العمل  محكمة  ــرّرت  ق
سابقة قانونية، إلزام بلدّية حيفا االعتراف مبمرضة 
عملت عن طريق شركة مقاولة في املدارس الثانوية 
التابعة لبلدية حيفا، كموظفة في البلدية وإلغاء 
مبناقصة  واستبدالها  للوظيفة،  خارجية  مناقصة 
داخلية. وأقرت احملكمة بأن تشغيل املمرضة عن 

طريق شركات املقاولة تشغيل شكلي ومزيف.
وجاء هذا القرار في أعقاب دعوى قضائية قدمتها 
جمعية “عنوان العامل“ في الناصرة إلى محكمة 
شومر  رامي  احملامي  بواسطة  حيفا،  في  العمل 
إقالة  ضد  سويطات،   - شحادة  مها  واحملامية 
مباشر  بتشغيل  ــأخــرى،  ب واستبدالها  املمرضة 
خارجية  مناقصة  نشر  بواسطة  البلدية،  قبل  من 

مفتوحة للجمهور.
عملت  قــد  املستخدمة  أن  ــى  إل اإلشـــارة  وجتـــدر 
التابعة  الثانوية  املـــدارس  في  مؤهلة  كممرضة 
لبلدية حيفا ملدة 13 عاًما، من قبل شركات القوى 
العاملة، وتبّدلت الشركات طوال فترة عملها، ومع 
انتهاء كل سنة دراسية كانت تتلقى كتاب إقالة 
بداية  مع  جديد  من  تعيينها  ليتم  عملها  من 

السنة اجلديدة.
إال أن بلدية حيفا رفضت تعيني املمرضة من جديد 
عن طريق شركات القوى العاملة، في بداية العام 
أخرى  مبمرضة  استبدالها  وقررت  احلالي،  الدراسي 
املمرضة  أن  خاصة  البلدية،  من  مباشر  بتوظيف 
مطالبًة  حيفا  ولبلدية  املقاولة  لشركة  توجهت 

بحقوقها في مطلع هذا العام.
ويذكر أن املمرضة قد عانت في فترة عملها من مّس 
في حقوقها واستحقاقاتها بسبب التبّدل املستمّر 
لشركات املقاولة، وكانت قد توجهت في مطلع هذا 

بدفع  مطالبًة  حيفا  ولبلدية  املقاولة  لشركة  العام 
مقابل أيام املرضية، ألنها مكثت ما يقارب الشهر 
في إجازة مرضية. إال أن شركة املقاولة وبلدية حيفا 
رفضتا طلبها بالتنصل من املسؤولية، مما أدى إلى 
إقالتها وإعالن مناقصة لتبديلها مبمرضة بتشغيل 

مباشر من قبل البلدية.
ألزمت  إذ  قضائية  سابقة  ــرار  ــق ال ــذا  ه ويعتبر 
احملكمة بلدية حيفا إلغاء املناقصة اخلارجية ونشر 
مناقصة داخلية مع منح حق األولوية للعاملة في 

التقّدم للوظيفة كمستخدمة في البلدية.
وأكدت احملامية مها شحادة سويطات أن “القرار 
يشكل سابقة قضائية وخطوة إضافية في مسيرة 
املقاولة،  شركات  في  العمال  حقوق  عن  الدفاع 
املقاولة  عمال  آالف  على  كبيرة  اسقاطات  ولــه 
غير  بتشغيل  احمللية  السلطات  في  العاملني 
تشغيل  إلى  “يهدف  أنه  إلى  مباشر.“  مشيرة 
العمال عن طريق شركات املقاولة دون االمتناع عن 
مما  املصاريف،  لتوفير  مباشرة،  بصورة  تشغيلهم 
يؤدي حتمًا إلى استغالل العمال وخروقات قانونية 

ومس مستمر في حقوقهم“.
“وتكمن أهمية  تقول:  وأضافت شحادة سويطات 
تقدم خدمات  البلدية ال  قرار احملكمة خاصًة ألن 
صحة للمدارس الثانوية بتشغيل مباشر، بحيث 
للبلدية  التابعة  املــدارس  في  ممرضة  أي  تعمل  ال 
بتشغيل مباشر، وخالفًا لقرارات سابقة للمحاكم، 
ال يدور احلديث عن عاملة “كتف لكتف“. كما 
املستمر  اجلمعية  عمل  ضمن  االجنــاز  هذا  يأتي 
للحد من ظاهرة تشغيل العمال عن طريق شركات 
يعملون  الذين  العمال  ظروف  ولتحسني  املقاولة، 
في نطاق هذه الشركات والتصّدي لظواهر انتهاك 
حقوقهم في سوق العمل وهي حقوق أساسية ال 

ميكن املّس بها“.
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قرية  (ابن  دراوشة  عزيز  د.  تعيني  األسبوع،  هذا  ّمت، 
ا لقسم الّطوارئ في مستشفى  ـً اكسال)، مديرًا عاّم
الّطّب  جامعة  خرّيج  دراوشــة  د.  حيفا.  في  «رمبام» 
في صوفيا (بلغاريا)، وصاحب لقب معتمد في إدارة 
أقسام طبّية من قبل جامعة بن غوريون في الّنقب.

الّطب  ــي  ف القلب،  ـــراض  أم ــّي  اخــّصــائ ـــة  دراوش ود. 
الباطنّي والّطوارئ. ومنذ عام 2010 وحّتى 2014 
اء لعالج الّطوارئ  شغل د. دراوشة رئيَس نقابة األطّب
فخرّي  كعضو  انضّم   2011 العام  وفي  البالد.  في 

اء طّب الّطوارئ. للكلّية األمريكّية ألطّب

عام  مدير  منصَب  سابًقا  شغل  قد  دراوشــة  د.  وكان 
في  «هعيمك»  مستشفى  في  الّطوارئ  طّب  قسم 
العفولة، مّدة 18 عاًما، ثّم شغل منصب مدير عام 
قسم طّب الّطوارئ في مستشفى «هداسا» عني كارم، 

مّدة 3 سنوات .
ونشر د. دراوشة أكثر من 20 مقاًال في مجال طّب 
الّطوارئ، ضمن نشرات طبّية رائدة في العالم. وتتّم 
دعوته بني الفترة واألخرى لعرض نتائج بحوثاته في 
الّطوارئ  بطّب  تتعّلق  أبحاث  ّية،  دول طبّية  مؤمترات 
بشكل عام، وفي مجال طّب الّطوارئ ألمراض القلب 

بشكل خاص.
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عقد أول أمس األربعاء في قاعة بيت الكرمة اجتماع 
الذي  األهالي،  ملنتدى  التأسيسي  البرنامج  إلطالق 
األمور  ألولياء  وتدريبية  استشارية  خدمات  سيقدم 
وضمن  لألهالي،  يقدم  أن  املتوقع  ومن  حيفا.  في 
فعاليات  احملــاضــرات،  من  وسلسلة  عمل  ورشــات 
تعليمية وتوجيهية وإرشادية لألهالي، تهدف  إثراء 
والتأثير  الوالدين،  ودور  حضور  وتقوية  تعزيز  إلى 
ما  التواصل  أبنائهم، وحتسني  حياة  على  اإليجابي 
داعمة  أَسرية  خلية  بناء  بهدف  واألبناء،  األهل  بني 

ومساندة في جناحهم.
الذين  ــور،  األم أولياء  من  باحلضور  القاعة  اكتظت 
كهذا  مبشروع  البدء  يجب  كان  أنه  منهم  كثير  أكد 
قبل سنني. ورغم أن املشروع انطلق قبل سبع سنوات 
في املجتمع اليهودي احليفاوي وقد بات يضم 5-4 
منتديات يهودية، إال أن افتتاح املنتدى العربي األول 

افتتح هذا األسبوع، وهو األول من نوعه في البالد.

 WOMN�  «d{U×�Ë  Uý—Ë ÂbI¹ Èb²M*« ∫œuÒ³Ž
ــي:  األهــال منتدى  ــركــزة  م  – عبود  ليليان  ــول  وتــق
والتوعية  اإلرشــاد  تقدمي  بهدف  تأسس  املنتدى  ”إن 
األسرية  بالتربية  يتعلق  ما  بكل  لألهل  والتوجيه 
املجتمع  في  مسبوق  غير  مشروع  إنــه  والوالدية، 

املبادرة إلقامة  بلدية حيفا على  العربي“. وشكرت 
هذا املشروع.

األهالي  إرشاد  إن  سؤال،  على  ردا  ليليان  وتضيف 
يتم عن طريق ورشات عمل مجانية، كل منها عبارة 
د.  مبشاركة  مهني.  كــادر  يقدمها  لــقــاءات،   6 عن 
الكحول  ملكافحة  السلطة  مدير   – جرايسي  عامر 
واملخدرات، األخصائي النفسي د. سيزار حكيم، ورنا 

حلو – عاملة اجتماعية وموجهة أهالي.
ومتضي عبود قائلة إن ”الوالدية هي مهنة بحد ذاتها 
وهي مركبة. فاألهل يواجهون معضالت وتساؤالت وال 
يعرفون اإلجابة عنها، كيف أحتلى بالصبر والتروّي؟ 
هل أتصرف بشكل صحيح جتاه أبنائي؟ وغير ذلك 
من التساؤالت، والهدف األساس من املنتدى هو أن 

يعطي األجوبة لها“.
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توسيع  وجــوب  حلو  رنا  االجتماعية  العاملة  وتــرى 
العربي،  الوسط  في  أخرى  بلدات  ليطال  البرنامج 
أن  مؤكدة  حيفا.  من  بالبدء  حاليا  تكتفي  لكنها 
جمهور الهدف للمشروع هو كل أب أو أم يشعرون 
بخصوص  مساعدة  أو  إرشــاد  أو  لنصيحة  باحلاجة 

تربية أبنائهم.
ال  باحلياة،  مهنة  أجمل  هي  ”األمومة  إن  وتقول 
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تساؤالت  نواجه  يوم  وكل  عليها،  التدريب  نتلقى 
املنتدى.  هذا  هو  عليها  للرد  واملكان  بخصوصها، 
فهو مكان دافئ، حميم، كالعائلة وفيه شرعية لكل 
والتساؤالت  األحاسيس  كافة  عن  والتعبير  اآلراء، 
معهما كانت بسيطة“. وترى أن أولياء األمور تقبلوا 

لهذا املشروع بسرور. 
سيجال  من  لكل  ترحيبية  كلمات  البرنامج  وشمل 
منتدى  ورئيسة  البلدي  املجلس  عضو   – تسيوني 
مدير وحدة النهوض  األهالي، الدكتور ماجد خمرة – 
يونا  واحملامي  حيفا،  بلدية  في  العربي  بالتعليم 
أن  كلمته،  في  أكد  الذي  حيفا  بلدية  رئيس  ياهف 
املشروع انطلق عن طريق بلدية حيفا قبل سبع سنني، 
في البداية في الوسط اليهودي، مشيرا إلى إعجابه 
املجتمع  في  املشروع  افتتاح  على  الكبير  باالقبال 

العربي في حيفا. 
 dÒOGð ÊU�“_« ∫n¼U¹

وأضاف ياهف ”نحن نعيش اليوم في مشكلة، ألن 
األوالد  جنلب  العائلة،  مبنى  وتغّير  تغّيرت،  األزمان 
للحياة وال نفكر بتهيأة أنفسنا لتربيتهم بالشكل 

الصحيح“.
قائمة  تعد  لم  مصطلحات  أربعة  إن  يقول  ومضى 
”اجلدة“،  وأولها  احلديثة  العائلة  قاموس  في  اليوم 
ففي املاضي كانت اجلدة تهتم باألبناء واألحفاد، وهي 
دائما متوفرة ملساعدة األهالي على تربية أطفالهم، 
بينما اليوم العديد من اجلدات منشغالت بفعاليات 
”بعد  هو  إليه  ــوه  ن ــذي  ال الثاني  املصطلح  شتى. 
أهمية  يولون  ال  اليوم  األهالي  أن  مؤكدا  العمل“، 
العمل  في  الدائم  انشغالهم  بسبب  لألبناء  كافية 
حتى وهم في املنزل، ووجه كلمة للرجال من احلضور 
قائال ”من ال يشارك زوجته بعبء تربية األوالد يحّول 
العائلة إلى عائلة أحادية الوالدين“! أما املصطلحني 
حيث يرى أنه لم  و ”احلارة“  اآلخرين فهما ”اجليرة“ 

يعد لهما مكان في قاموس أبناء اجليل اجلديد.
”فنحن  األوالد  تربية  أهمية  على  ــدد  ش ولكنه 
صحة  بحالة  جيال  ”نريد  مضيفا  ألجلهم“،  هنا 
أولياء بكم  يتعلق  وهذا  املشاكل  من  خاليا  نفسية 

األمور فقط“.
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التنمية  في  للمدرب  محاضرة  كان  املركزي  احلــدث 

البشرية أشرف قرطام، إبن مدينة حيفا وأحد األهالي 
في  البحث  ”عن  بعنوان  شيقة  محاضرة  قدم  الذي 

معنى للحياة“.
اخلارج،  في  السعادة  عن  نبحث  ”كلنا  قرطام  وأكد 
ولكن ال نبحث عنها في داخلنا، ويجب أن نبدأ من 
هنا من بيوتنا. عندما نعاني يجب أن نؤمن مبقولة 
شاعرنا الكبير على هذه األرض ما يستحق احلياة، 

البداية يجب أن تكون من الداخل“.
ييل  جامعة  في  أجري  بحث  عن  مثاال  قرطام  وقدم 
عن  سألوهم  الذين  من   3%” أن  مؤكدا  األمريكية 
كونهم  إلى  ذلك  سبب  معزيا  حققوها“،  أهدافهم 
على  كتبوها  وكذلك  أهدافهم،  وضعوا  قد  كانوا 
من  أوالدك  تسأل  أن  جدا  ”مهم  مبكرة.  بسن  ورق 
فهي  األوراق،  على  ليكتبوها  األهداف.  عن  الصغر 
بداية النجاح. على العائلة أيضا ان حتدد أهدافها“. 
وأضاف أنه في العديد من احلاالت ال ترتبط السعادة 
على  بتحقيق األهداف ”السعادة تأتي من الرسالة“ 
اكتشاف  العائلة  على  أنه  على  مشددا  قوله.  حد 

رسالتها العائلية ورسالة أفرادها.
وتعرف  تعطي  كيف  تعرف  أن  ”يجب  قائال  ويردف 
لنفسك  وتخطط  تطلب  أن  تخاف  ال  تطلب،  كيف 

ولسعادتك الشخصية قبل إسعاد اآلخرين“.
عالمات  ــني  ب عــالقــة  ”ال  ــالــقــول  ب كلمته  واخــتــتــم 
دون  مهمة  العالمات  شخصيتهم،  ــني  وب ـــم  أوالدك
شك، فالشهادة تفتح لهم األبواب إلى احلياة. ولكن 
املئات عالمة  ــت  وزّع لكنت  مدرسة  مدير  كنت  لو 

على اجلميع“!
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من جانبها ترى كروان بشكار أهمية للدورات وتؤكد 
أبناءنا  نربي  كيف  لنعرف  مفيدة  دورات  ”ستكون 
بشكل أفضل، ونعطيهم األفضل ليكونوا إيجابيني 

باحلياة وينجحوا“. 
في  األهل  ملشاركة  أهمية  بشكار  أمير  زوجها  ويرى 

هذه الفعاليات، وخاصة املشاركة في املنتدى. 
الكشف  رفضت  التي  الوالدات  إحدى  قالت  بينما 
ولكن  األهالي،  عدد  يزيد  أن  ”نتمنى  هويتها  عن 
أتساءل ملاذا لم تقام هذه املبادرة في الوسط العربي 
في سنني  سبع  منذ  فعالة  أنــهــا  ــم  رغ اآلن،  قبل 

الوسط اليهودي“.
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“UHO�” q�«d*
استضافت مدرسة الكرمل هذا األسبوع الشرطيني 
في  يعمالن  اللذين  كوهن  وشبتاي  زيناتي  وليم 
مبناسبة  وذلــك  اسرائيل،  شرطة  في  السير  قسم 

أسبوع احلذر على الطرق.
ومثيرة  شيقة  محاضرة  فــي  الشرطيان  وألــقــى 
الطرقات، أهمية وضع  السليم في  التصرف  عن 
والتعرف  السيارة،  في  السفر  عند  ــان  األم حــزام 
على إشارات املرور والعبور اآلمن للشارع، وكذلك 
السلوك السليم عند الصعود والهبوط من وسائل 
النقل العمومية. كما عرضا أفالما قصيرة حول 

املواضيع التي تناولتها احملاضرة.
قيادة  الشرطيان  استعرض  ــرى  أخ ناحية  ومــن 
الدراجات النارية أمام طالب املدرسة، وسط هتافات 

وتصفيق مشجع من الطالب.
التي حتاول  الشرطة  املدرسة على جهود  إدارة  وأثنت 
احملافظة على السالمة العامة وتقدم اإلرشاد والتوجيه 
قدومهم  ــي  ف املـــدارس  ــالب  ط وخــاصــة  للمواطنني، 
ومغادرتهم للمدارس. كما أن الشرطيني جنحا بتقدمي 
صورة حقيقية عن السالمة في الطرقات واحلذر من 
تعود  ألنها  السير  بقوانني  وااللتزام  ــوادث  احل وقــوع 

باملنفعة على الطالب واجلمهور عامة.

“UHO�” q�«d*
يوم  اجلليل، مساء  ابنة  رانية موريس مارون،  نذرت 
األحد، الّنذور الّدائمة (العّفة والفقر والّطاعة) ُمصبحًة 
تّتخذ من  اّلتي  الكرملّية،  الرّهبنة  بذلك راهبًة في 
الرّاهبة  واّتخذت  لها،  مقرًا  حيفا  في  الكرمل  جبل 

اجلديدة لنفسها اسم برناديت للّثالوث األقدس.
ــذور الرّاهبة اجلــديــدة خــالل قــّداس  ــراز ن وقــد جــاء إب
احتفالّي ترأّسه غبطة البطريرك فؤاد طوال، بطريرك 
القدس لّالتني، شاركه خالله عدًدا من األساقفة وعلى 
املوارنة  أساقفة  (رئيس  احلاج  موسى  املطران  رأسهم 
ماركوتسو  بولس  ــران  واملــط املــقــّدســة)،  األرض  فــي 
واملطران  إسرائيل)،  في  لّالتني  البطريركّي  (الّنائب 

كمال بطحيش (الّنائب البطريركي املتقاعد).
شخصّيات  تضّمنت  غفيرة  جموع  االحتفال  وحضر 
سّيما  وال  الرّاهبة،  عائلة  أبناء  من  والعشرات  بارزة 

والداها موريس وبرناديت مارون.
طويل  باع  لها  برناديت،  األخت  بأّن  بالّذكر  اجلدير 
في  نشاطها  في  برزت  الكنسّي، حيث  العمل  في 
مدرسة الكرمليت في حيفا، كما في رعّية الّالتني 
في املدينة، إضافًة إلى نشاطاتها الرّوحّية املتنوّعة، 
ا، وقد قرّرت مؤّخرًا إبراز الّنذور الّدائمة  ـً ّي ا ودول ـً ّي محل
الرّاهبات  جانب  ــى  إل وعمل  صــالة  حياة  لتعيش 
الدير  من  يّتخذن  الّلواتي  احلبيسات  الكرملّيات 

الواقع على جبل الكرمل مقرًا لهّن.
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ثقافة  وجمعية  االجتماعي  التطوير  جمعية  عقدت 
السكن يوم الثالثاء املاضي ورشة عمل حول أنظمة 
وقوانني العمارات املشتركة، والتي ُخصصت للسكان 
من  قائمة  عمارات  وجلــان  مشتركة،  عمارات  في 

األحياء العربية واملختلطة في املدينة. 
هّمام،  اغبارية  اللقاء احملامية جمانة  افتتحت  وقد 
التطوير  جمعية  في  واملرافعة  احلقوق  ــرة  دائ مرّكزة 
على  مشددة  باحلضور،  رّحبت  التي  االجتماعي، 
العمارات  وجلان  السكان  لدى  الوعي  زيادة  أهمية 
األمر  بينهم،  العالقات  وترتيب  لتنظيم  القائمة، 
التواصل،  ويسّهل  الــعــالقــات  يحّسن  قــد  الـــذي 
الواحدة،  العمارة  في  السكان  بني  التوترات  ويقّلل 
وللمصلحة املشتركة. كما قّدم السيد شلومي أور، 
مدير لواء الشمال في جمعية ثقافة السكن، مداخلة 
حول األمور التنظيمّية إلدارة العمارة: كيفية انتخاب 

جلنة عمارة، عدد األعضاء في اللجنة، أهمية عقد 
العمارة  سكان  جلسات  ومحاضر  ّية  مال تقارير 
بشكل منتظم، كيفّية فتح حساب مشترك للجنة 
العمارة.  لسكان  سنوّية  اجتماعات  عقد  العمارة، 
والشفافة  السليمة  اإلدارة  أهمّية  على  أور  وشّدد 
السكان  أمام  اللجنة  دفاتر  وفتح  العمارة،  للجنة 
املعنيني مبعاينتها. واستعرض سلة خدمات جمعية 
ثقافة السكن في األمور التنظيمية والتخطيطية 

والقانونية للجان العمارات املشتركة.  
ثقافة  جمعية  محامي  ألحد  مبداخلة  اللقاء  واختتم 
السكن ”ساجيه روبني“ الذي عرض احلقوق والواجبات 
املترتبة على السكان في العمارة، واملمثلة باللجنة 
مبوجب قانون األراضي. كما أوضح السوابق القانونية 
التي صدرت في أعقاب أسئلة وقضايا ُملحة وهامة 
كيف  مثل:  مشتركة  عمارات  في  السكان  واجهت 

ُحتدد الرسوم الشهرية، إمكانية مطالبة صاحب امللك 
السكان  ــزام  إل املستأجر،  وليس  الشهرية  بالرسوم 
بالعمارة بتكلفة الصيانة، نسب املوافقات في حال 

طلب رخصة بناء غرفة أو شرفة وقضايا أخرى. 
وقد القى اللقاء استحسان احلضور الذين أشاروا إلى 
التوعوية في مسائل حياتية  اللقاءات  أهمية هذه 

ويومية، وشكروا القيمني على املشروع . ومن املقرر 
إقامة لقاء آخر يوم الثالثاء القادم في قاعة شاتيل، 
وسيكون مكمال ملداخالت متنوعة، ستتمحور حول 
كيفية تقدمي طلب بناء (بناء زيادات لشقة قائمة) 
ممتلكات  صيانة  وكيفية  قدمية،  عمارات  وتقوية 

مشتركة في العمارة. 
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بالقضاء على  في فترة تواصل احلكومة اإلسرائيلية 
القدس،  لتهويد  وتسعى  فلسطيني،  هو  ما  كل 
الغربية  الضفة  مناطق  في  ــواء  األج تستعر  وبينما 
وفي القدس الشرقية ضد االحتالل، ومحاوالت تهويد 
املسجد األقصى، يستعد ”متحف املدينة - حيفا“ 
الفتتاح معرضه اجلديد الذي يتناول الهندسة املعمارية 
الفلسطينية في حيفا من بابها التاريخي واحلديث.

ببيع  احلكومية  عميدار  شركة  استمرار  من  وبالرغم 
املنازل العربية في أحياء حيفا التاريخية لكل مزوّد 
وترميمها،  عليها  للحفاظ  يسعى  من  ثّمة  بالدفع، 
بحسب روحها التاريخية املعمارية، للحفاظ على ما 
بقي شاهدا على التاريخ، على العمارة الفلسطينية 
التي لم ُتدمر بعد، وفي متحف املدينة - حيفا، قرروا 
الفلسطينية  املعمارية  الهندسة  حول  معرض  تنظيم 

في حيفا.
ليسوا  املعرض  على  القائمني  أن  مفاجئا  يكون  قد 
عربا، ولكن من ناحية أخرى فإن الفن العربي حاضر 
يسعون  الذين  أيضا،  اليهود  املهنيني  ــان  أذه في 
بعكس معظم املسؤولني احلكوميني إلى احلفاظ على 

ما لم تطاله يد آولئك بعد.
ويؤكد مدير شركة املتاحف في حيفا نسيم طال في 
نظمها  التي  اجلولة  خالل  اإلعــالم  وسائل  مع  حديث 
حيفا  مدينة  تاريخ  عــرض  هو  ”الهدف  أن  املتحف 
بشكل منتظم. نظمنا في املاضي معارض عن تاريخ 
حيفا في احلقبات العثمانية واالنتدابية، إضافة إلى 
معرض عن تاريخ سكة احلديد احلجازية التي عبرت 
من حيفا“، مضيفا ”نشدد دوما على اجلانب العربي 

والتاريخي لهذه املدينة“.
كامل  لعرض  ــا  دوم يسعى  ــه  إن طــال  نسيم  ويقول 
لعرض  يسعى  املعرض  وإن  حيفا،  مدينة  مركبات 
املعمارية  والهندسة  العربية  احلــضــارة  جماليات 
املميزة حليفا خصوصا، بل والدفع نحو احلفاظ على 
الفلسطينية مشددا على أن ”القسم األكبر  املباني 

من تاريخ حيفا هدم بأمر من بن غوريون بعد قيام
 الدولة بقليل“.

ويشير طال الذي يدير ستة متاحف في املدينة إلى أن 
الفلسطينية  املعمارية  الهندسة  أول معرض عن  هذا 
الهدف  جمهور  وأن  احليفاوية،  املتاحف  تتناوله  الذي 
املعرض  كانزة  تؤكده  أمر  العرب.  حيفا  سكان  يطال 
سكان  يأتي  أن  ”أريد  وتضيف:  هيلل.  بن  كيرن 
وكذلك  املعرض..  ليشاهدوا  أيضا  بنا  احمليط  احلي 
وكل  املدينة  في  يعملون  الذين  املعماريني  املهندسني 

من يهتم باحلفاظ على املباني والتاريخ“.
هي  املعروضة  األعمال  من  بعضا  أن  تضيف  لكنها 
بالن،  أمير  عابدي،  عبد  بينهم  من  عرب،  لفنانني 
ملدير  وكذلك  وآخرين،  محاميد  منال  قيس،  محمود 
املهندس  حيفا  بلدية  في  املباني  على  احلفاظ  قسم 

وليد كركبي.
اجلوانب  بعض  ــى  إل التعرف  ميكنك  ــة،  اجلــول خــالل 
التاريخي  للمنزل  تعيها  تكون  ال  قد  التي  الفريدة 
الذي تقطن فيه، ففي إحدى جوانب املعرض، يتطرق 
ملميزات الهندسة املعمارية الفلسطينية ومنها قضية 
األقواس الثالث عند مدخل املنزل، وهناك مخطوطات 
هذه  تشمل  ملباٍن  حديثة  وأخــرى  تاريخية  لتصاميم 
وفلسطني  الشام  بالد  تخص  التي  املعمارية،  امليزة 
عند  الواسع  الفضاء  إلى  إضافة  التحديد،  وجه  على 

ـ“الليوان“، كما قالت بن هيلل  مدخل الدار املعروف ب
يومنا  إلى  نستخدمها  نــزال  ال  تسمية  بالعربية، 

هذا للردهة.
في املعرض، ترى بعينني مهنيتني وأكادمييتني، أمورا 
نراه  الذي  املميز  كالبالط  بديهية،  لنا  تبدو  قد  قد 
في منازلنا العتيقة والتي كان ينتجها ثالثة مصانع 
آلل  ملكا  كان  أحدها  حيفا،  في  فلسطينية  عربية 
هذه  حيفا“،  ”شباب  توقيع  يحمل  وآخر  املجدالني 
النوعية من البالط التي ال تزال ُتنتج إلى يومنا هذا 
اخلليل.  وفي  نابلس  في  التقليدية  الطريقة  بنفس 
ويعرض هناك القوالب التي استخدمت في إحدى هذه 

املصانع في حيفا قبل النكبة.
تكمن  املعرض  هذا  أهمية  فإن  هيلل،  لنب  بالنسبة 
العربية  املباني  من  ”جزًءا  أن  فتؤكد  التصميم،  في 
الفلسطينية ُبني دون تصاميم معينة، بل استخدموا 
باملهنيني  ــان  ك متيزها  ولكن  التقليدية،  القوالب 
احملليني الفلسطينيني، الذين أضافوا رونقا، وملستهم 
اخلاصة للمباني التي عملوا على تشييدها، إن كان 
لدينا  لينتج  الرخام،  البناؤون أو احلدادون، أو مهنيو 
أسلوب معماري كامل متكامل ال نراه في أي مكان 
آخر. الهندسة املعمارية العربية تنمو من املكان، من 

الطوبوغرافيا، وتستخدم املواد احمللية القائمة“.
مع  حيفا  مدينة  تاريخ  ــرض  وع استعراض  مسيرة 

العربي  احلضاري  تاريخها  على  والتشديد  التركيز 
والفلسطيني لن تنتهي هنا، كما يؤكد طال، والذي 
خاص  معرض  تنظيم  ينوي  املتحف  أن  ــى  إل يــنــوّه 
لبستان اخلياط في حيفا في املستقبل، إضافة إلى 
معارض إضافية تتناول حقبات أخرى من تاريخ حيفا.

حيفا  معالم  على  احلفاظ  أن  اخلتام  في  طال  ويؤكد 
التاريخية وتاريخها العربي الفلسطيني هو أمر مهم 
جدا، وأنه يعمل على ذلك بشكل شخصي، وسيواصل 
العمل ألجل احلفاظ على املباني التاريخية في وادي 
الصليب مثال، ومن بينها دار آل جرار ”بيت األقواس“ 
وحتويله ملتحف آخر ينضم لقائمة املتاحف احليفاوية.

في  تنقل  املعرض  في  التجوال  كــان  لي  بالنسبة 
التاريخ، وجولة في منزلي ومنزل جدتي، ومنازل كثيرة 
ال  واحلجر،  واحلديد  ــدران  واجل البالط  حتفظ  حيفاوية 
تزال حتافظ على جمالية الفن املعماري الفلسطيني، 
ونحن  أهلنا  عليه  ويحافظ  أجدادنا  عليه  حافظ  ما 
وسنستمر باحلفاظ عليه كشواهد حية على تاريخنا 

وجذورنا في هذا البلد.
يذكر أن املعرض الذي يفتتح يوم السبت املقبل في 
اجلمهور  ــام  أم مفتوحا  سيبقى  مساء  الثامنة  متــام 
الساعة  حتى  األسبوع  أيام  كل  املقبلة،  األشهر  في 
الرابعة بعد الظهر وأيام اخلميس في ساعات بعض

 الظهر أيضا.
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يعود  ليبيا،  إلى  أثرّي  متثال  إعادة  إسرائيل  قرّرت 
تاريخه إلى الفترة الرّومانّية، كان قد ُسرِق من ُمتحف 
برقة (الواقع في الّشاطئ الّشرقّي لليبيا) ووصل إلى 
إسرائيل!! جاء هذا القرار ضمن مكافحة ظاهرة سرقة 

اآلثار والّتحف األثرّية.
 

UN�UA²�«Ë W Ò¹dŁ_« WH×Ò²�«

مصنوع  متثال  رأس  عن  عبارة  املسروقة  الّتحفة  إّن 
من الرّخام، ُنحت على شكل رأس اآللهة “مانيرڤا“ 
(آلهة احلكمة، الّتجارة، الفّن واحلرب) وفًقا لألساطير 
ّية. تكّلل رأس اآللهة خوّذة ُمزخرفة  من الفترة الرّومان

برأس غزالن. 
اّلتي  األثرّية  احلفرّيات  خالل  الّتمثال  اكتشاف  ّمت 
أجريت خالل الّستينّيات من القرن املنصرم في احلّمام 
إلى  تاريخه  يعود  (ليبيا)  “برقة“  في  العمومّي 
املُتحف احمللّي  ّمت عرضه في  الرّومانّية، وقد  الفترة 
ـ2000).  ال في برقة. في بداية القرن احلالي (بداية 
ّمت اقتحام املُتحف وسرقة العشرات من الّتحف األثرّية 

القّيمة، من بينها هذا الّتمثال. 
يبّية  ومنذ تلك الفترة يحاول مندوبو وزارة الّتربية الّل

العثور على الّتحف املسروقة.
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باريس  في  «األونسكو»  أقــام   ،2014 العام  خالل 
ا حول إعادة الّتحف األثرّية املسروقة إلى  ـً ّي مؤمترًا دول

موطنها األصلّي. 
خالل املؤمتر توّجه مندوبو البعثة من ليبيا، إلى مندوب 
سلطة اآلثار (د. إيتان كالين – وحدة مكافحة سرقة 
اآلثار في سلطة اآلثار) وأعلموه أّنه وفًقا ملعلوماتهم 
املؤّكدة، يتواجد الّتمثال املسروق لدى تاجر حتف أثرّية 

سلطة  من  الوحدة  مساعدة  منه  وطلبوا  القدس،  من 
اآلثار إلعادة الّتمثال.

وتبّني خالل الّتحقيقات أّن الّتمثال وصل إلى تاجر 
اّلذي   ،2009 عام  فعًال،  املقدسّي،  األثرّية  الّتحف 
قام ببيعه الى هاٍو جلمع الّتحف من الواليات املّتحدة 
استعادة  ّمت  اخلارجّية  وزارة  ومبساعدة  األمريكّية. 
ليبيا  ــى  إل إعــادتــه  وسيتم  أمريكا،  من  الّتمثال 

بواسطة سفيرها في األمم املّتحدة.
وحدة  مدير  (نائب  كالين  إيتان  د.  قاله  ملا  ووفًقا 
مكافحة سرقة اآلثار): «سلطة اآلثار وضعت أمامها 
غير  والّتجارة  ــار  اآلث سرقة  ملكافحة  رئيًسا  هدًفا 
ّية بها. من هذا املنطلق فستمّد يد العون لكّل  القانون
ّية لهدف احلفاظ على الّتراث في  دولة أو مؤّسسة دول
جميع أنحاء العالم. إّن إسرائيل وسلطة اآلثار تقف 
للتجارة  العاملّية  املكافحة  ضمن  ــّدول  ال صــدارة  في 
تراث  مواقع  من  املسلوبة  للّتحف  ّية  القانون الغير 

هاّمة جلميع البشرّية.»

أنحاء  في جميع  اآلثار  غالبّية  “إّن  وأضاف كالين: 
عصابات  قبل  من  الّسرقة  خطر  يتهّددها  العالم 
ـــّدول  ال جميع  ــني  ب ــاون  ــع ــّت ال يجب  لــذا  ــّددة.  ــع ــت م
حضارات تهّدد  واّلتي  اخلطرة  الّظاهرة  تلك  حملاربة 

الّشعوب وتاريخها“.
إعادته سيتّم  ـــذي  اّل الّتمثال  عــن  صــورة   (مرفقة 

إلى ليبيا).
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على  قّديسني  مستقبًال  ا  ـً رسمّي تعلنهم  لم 
إخوتهم  وفي  الله  أعني  في  ولكّنهم  الله  مذابح 
هم من القّديسني، والكثير من احلاضرين من هذه 
الكنيسة ومن غير احلاضرين هم من القّديسني. 

ّية،  الرّهبان احلياة  عطية  على  اليوم  الله  نشكر 
ّية لم يكن عندنا ال مرمي وال  لوال احلياة الرّهبان
ّية  الرّجال الرّهبنات  قلبي  كّل  من  أشكر  ماري. 
كّل  وفي  األبرشّية  هذه  في  العاملة  ّية  والّنسائ
الرّهبنة  وباألخّص  األرض،  وكّل  املقّدسة  األراضي 
ــة  ــوردّي ال ــات  ــب راه ورهبنة  بفرعيها  الكرملّية 
ّية اّلتي بدأت الّظهور  املقّدسة. هذه احلياة الرّهبان
في أواخر القرن الّثالث وبداية القرن الرّابع ال زالت 
من  بالكثير  الكنيسة  ترفد  زالت  وال  مستمرّة 
اخلّدام والعاملني بصمت أحياًنا بالّصالة والّصبر 
إيصال  سبيل  ــي  ف الّصليب  وبحمل  ــهــدوء  وب
ذوي  وجلميع  للمسيحّيني  يسوع  ــرّب  ال خالص 
اإلرادة الّصاحلة. هاتان العالمتان هما دليل واضح 
عالمة  هما  القّديستان  هاتان  وملموس،  وحّسّي 
واضحة من الّسماء ومن الّثالوث األقدس أّني أنا 

معكم فال تخافوا. 
وبعد القّداس جرى حفل استقبال للحضور، وكان 
من بينهم غبطة البطريرك فؤاد طوال، البطريرك 
بطرس  األساقفة  الّسادة  جانبه  وإلى  الّالتيني، 
وبولس  بطحيش  كمال  شّقور،  إلياس  املعّلم، 

ماركوتسو. 
قال  بكلمة  ”حيفا“  البطريرك  غبطة  ــّص  وخ
بلدنا  ونهّنئ  أنفسنا  نهّنئ  نحن  ”أوًّال  فيها: 
بكّل  قّديستان  منه  ظهرت  ألّنه  شعوبنا  ونهّنئ 
هذه األجواء اّلتي الّصعبة اّلتي نعيشها. لطيف 
جًدا أن يكون لنا حلن فرح وحلن شكر رغم الّظروف 
األخير  الــقــّداس  وهــذا  نعيشها.  اّلتي  الّصعبة 
مينع  ال  وهــذا  الّسنة،  هذه  بحر  في  لله  للّشكر 
وجود قداديس أخرى في طوائفنا الّصغيرة على 
في  ونحن  والرّاهبات.  ّية  والرّع الكاهن  مستوى 
راهبات  عندها  رعّية  كــّل  ا  تقريًب وهنا  األردن 
وردّية، ورهبنة الكرمل هنا للجميع. حتًما توجد 
قداديس أكثر وأهّم من كّل ذلك، ما هي الرّسالة 
اّلتي تعطينا إّياها هاتان القّديستان، هي رسالة 
إلى  االنتماء  رسالة  الّتواضع،  ورســالــة  احملّبة 
استطاعتا  هما  إًذا  سالم.  رسالة  املقّدسة  األرض 
من  ما  نستطيع.  فنحن  قّديستني  تصبحا  أن 
شّك بوجود عدد هائل من أهالينا ومن أّمهاتنا 
من سّيداتنا قّديسات ألّنهم يعملون مشيئة رّبنا، 
ويزرعون احملّبة والّسالم في أبنائهم. فنحن نشكر 
رّبنا على كّل هذه الّظروف احللوة اّلتي نعيشها 
متّر  اّلتي  الّصعبة  الّسياسّية  الّظروف  اليوم رغم 

الّشرق األوسط. نطلب  بها بالدنا ويعيشها كّل 
لنا ولبالدنا ولصبايانا  القّديستني  شفاعة هاتني 

وبنوع خاّص لكّل عائالتنا“.
ممّثلني  الكهنة  من  عدد  القّداس  حضر  قد  وكان 
تــني  الــالّ املختلفة،  الكاثوليكّية  للكنائس 
واملوارنة، والرّهبان والرّاهبات. وحتّدثنا إلى الرّاهبة 
األخت جيرالدا عيد من راهبات الوردّية في الرّامة 
اّلتي عّبرت عن مشاعرها في قّداس الشكر هذا: 
ألفونسني  ــاري  م القّديسة  أّن  لنا  كبير  ”فخر 
وهي  أورشليم،  من  املقّدسة  البالد  من  قّديستنا 
عاشت بهذه البالد طبًعا كانت أكبر مثال لنا في 
الرّهبنة ونحن نفتخر بفضائلها، وخاّصًة الفضائل 
بكّل  متارسها  وكانت  إّياها  أعطتنا  اّلتي  املهّمة 
الّصمت.  فضيلة  هــي  فضيلة  وأهـــّم  ــواضــع.  ت
ملن  ولــكــن  عظيمة  فضيلة  الّصمت  فضيلة 
يستطيع أن ميارسها يجدها عظيمة. ألّن اإلنسان 
يجب أن يطلب فضائل كثيرة والّصمت فضيلة. 
فأنا بهذا الّنهار أشكر الله على كّل شيء أعطانا 
والقّديسة  املصلوب  ليسوع  مرمي  والقّديسة  إّياه، 
ألفونسني. وأطلب منهما بكّل إميان وبكّل محّبة 
لبالدنا  خاّصة  البالد.  لكّل  الّسالم  يعطونا  أن 
رّبنا  حّتى  ألعدائنا  نصّلي  وحّتى  تتزعزع  اّلتي 

ينوّر عقولهم، وشكرًا للجميع.
وقد أعلنت الكنيسة امللكّية الكاثوليكّية تاريخ 
عام  كّل  من  آب  شهر  من  والعشرين  الّسادس 

عيًدا ملرمي يسوع املصلوب ابنة هذه الكنيسة.
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ترأس املطران جورج بقعوني (مطران امللكّيني الكاثوليك 
الرّاهبتني مرمي  الّشكر إلعالن قداسة  قّداس  في اجلليل) 
وماري  الكرملّية،  الرّهبنة  من  ــواردي  ب املصلوب  يسوع 
هذا  ويختتم  الوردّية.  رهبنة  مؤّسسة  غّطاس  ألفونسني 
في  الكنيسة  أقامتها  اّلتي  القداديس  سلسلة  القّداس 
األرض املقدسة بهذه املناسبة، حيث أقيمت في كّل من 

القدس وبيت حلم والّناصرة وحيفا.
وقال املطران بقعوني في عظته: ”أوّد أن أرفع الّتسبيح 
والّشكر في هذا اليوم املبارك للّثالوث األقدس، اّلذي منحنا 
القّديستني مرمي يسوع املصلوب وماري ألفونسني غّطاس. 
ثّم  ابنه خلالصنا،  للبشر أرسل  اّلذي مبحّبته  أشكر اآلب 
عبر  ومينحنا  معنا  ويكون  ليرافقنا  القّدوس  روحه  أرسل 
األجيال الكثير من الّنعم والكثير من القّديسني. وخّص 
أراضينا املقّدسة، مؤّخرًا، بالقّديستني مرمي وماري. أشكر 

في  تدّخل  ــه  وألّن عّنا،  يتخلَّ  لم  مبحّبته  ألّنــه  اآلب  الله 
األراضــي  في  املسيحّيني  بتاريخ  الّصعبة  األزمنة  هــذه 
املقّدسة وفي الّشرق األوسط، ليذّكرنا أّنه أب وأّنه يسهر 
يتخّلى  لن  وأّنه  وأّنه يسهر على شعبه،  على كنيسته 
اليوم  إلى  الّسماء  انتظرت  ملاذا  واضحة،  والعالمة  عّنا. 
لُتعلن قداسة هاتني الرّاهبتني، انتظرت الّتوقيت املناسب 
لألب الّسماوّي ليؤّكد في وسط احملن والّشّدة والّتجارب 
والّتساؤالت عند الكثيرين مّنا حول ما يحصل وما يجري 
والبعض يشعر أّن الله تركه، يذّكرنا أّنه لم يتركنا وال زال 
ا مّنا ويعنى بنا. ولكن ارتضيت أن تقترب مّنا وأن  قريًب
تتجّلى لنا من خالل قّديسيك، وخاّصة اليوم من خالل 
هاتني القّديستني لتقول لنا أيًضا وأيًضا أّنني أنا حّي، 
نسّبح  معكم،  وأنا  بقربكم  أنا  تخافوا،  ال  موجود.  وأنا 
ملء  الرّاهبتني  هاتني  أعطى  اّلذي  القدس  الرّوح  ونشكر 
الّثمر. إّن الله لم ينعم علينا فقط بقّديستني، الله أنعم 
علينا بكثير من القّديسني املخفّيني اّلذين رّمبا الكنيسة 
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ا أعطيك ثورًة،  عندما قال لينني أعطني مسرًحا وشعًب
إّمنا كان يقصد مدى الّتأثير اّلذي يتحّلى به املسرح 
في نفوس الّشعوب وحترّكها. وعندما عرّف الباحثون 
ماهّية املسرح، قالوا: إّنه إنسان.. فهذا اإلنسان اّلذي 
إبداعه  ذروة  في  يتجّلى  املجتمع،  في  فرد  كّل  هو 
ّي في املسرح. واملجتمع بال مسرح ُيعتبر  وعطائه الفّن
املسرح  يرتاد  ال  اّلــذي  والّشعب  ُهوّية،  بال  مجتمًعا 
ًيا. واملسرح اّلذي ال يعرض  ا خامًال ال ُمبال ُيعتبر شعًب
مسرح  بذلك  فهو  إبداعاته  يقّدم  وال  شعبه  قضايا 

ُمضّلل وُيبعد اإلنسان عن قضاياه وهمومه.
حلياة  ومثاًال  منوذًجا  العصور  مّر  على  املسرح  كان 
منّصاته،  على  تقّدم  اّلتي  واملسرحّيات  الّشعوب، 
هي  الّدنيوّية  أو  الّدينّية  املناسبات  في  كانت  إن 
وموروثاتها  وتراثها  الّشعوب  هذه  عن حضارة  تعبير 

وتقاليدها وأعرافها. 
على  املسرحّية  واألساليب  الفنّية  املــدارس  وتعّددت 
مّر األجيال، وظهر املنّظرون ورجال املسرح من مخرجني 
وممّثلني ومؤّلفني، اّلذين طرحوا أفكارًا متنوّعة ملا يجب 
أن ُيعرض على اخلشبة أمام اجلمهور. فاجلمهور يشّكل 
للجمهور  ولذا  للمسرح،  الّثاني  اجلهة األخرى واجلناح 
دور هاّم وحاسم في وجود املسرح، كما أّن للمسرح دورًا 
حضارّية  كظاهرة  اجلمهور،  حياة  في  وحاسًما  ا  ـً هاّم
فيه وثقافّية ناشئة منه. والّشعب اّلذي ال مسرح له وال 
إبداع كالّشجرة بال ثمر، وكاألرض القاحلة اّلتي متألها 
األعشاب البرّية. ويجب أن يكون املسرح مبثابة املرآة له 
ولقضاياه وإبداعاته.. ألم نقل من قبل إّن املسرح هو 
أبو الفنون واإلبداع؟ ألّنه باإلمكان عرض كاّفة أساليب 
الفنون وأنواعها وأصنافها. وهي تعّبر تعبيرًا صادًقا 

عن اجلمهور والّشعب.
في  يسير  كاّلذي  عنده مسرح،  ليس  اّلذي  والّشعب 
الّظلمة احلالكة، ال يهتدي إلى دربه وال يعرف مسلكه 
اجلمهور  يعتنى  لو  وحّبذا  حضارته.  مستقبل  نحو 
على  يحافظ  كما  عليه،  ويحافظ  ويصونه  مبسرحه 
مؤّلفاته وفنونه وإبداعاته، أال تشّكل هذه كّلها ثقافة 

هذا الّشعب وحضارته؟
أّن  فنجد  اجلغرافّية،  حدودنا  من  أبعد  إلى  لننظر 
منها  الّشرقّية  الّشعوب  لدى  حضارّية  ظاهرة  املسرح 
جزًءا  املسرح  ُيعتبر  األقصى  الّشرق  ففي  ّية،  والغرب
الّدينّي  والفولكلورّي  الّثقافّي  املشهد  من  يتجزّأ  ال 

أّما  والكابوكي.  والبنراكو  النو  كمسرح  والّدنيوّي 
الّشعوب الغربية فقد ورثته كظاهرة ثقافّية منذ القرون 
ا أّن  ـً الوسطى وحّتى اليوم دون انقطاع. ونعلم تاريخّي
تطوّر  قد  الغربّي  العالم  في  اليوم  نراه  اّلذي  املسرح 
ومنا من الكنيسة، إلى أن أصبحت املسرحّيات حتمل 
القوالب واألساليب املتنوّعة، من األوبرات واملسرحّيات 
اّلتي تعكس حضارة الغرب اّلتي لم تعد تتخّلى عن 
املسرح. حّتى لو تقّلبت األحوال أو تبّدلت األمور، كما 
حدث في احلربني العاملّيتني األولى والّثانية، وهنا رغم 
والقتل  والّدمار  باحلرب  يته  بكّل منشغل  اجلمهور  أّن 
وسفك الّدماء، فقد انبرى املسرح وسائر الفنون للحرب 
انتقاده وشجبه واستنكاره لكّل  وحتّداها، كي يعرض 
كما  واالستقرار،  واألمن  الّسالم  إلى  ويدعو  احلــروب، 
فعل بريخت مبسرحّيته ”األّم الّشجاعة“، وكما فعل 
وكما  أبنائي“،  ”كّلهم  مسرحّيته  في  أونيل  يوجني 
مبسرحّية  لندن  في  الّشكسبيرّي  امللكّي  املسرح  فعل 
”اآلنسة سايغون“ وكما فعل غيره.. وغيره.. وظهرت 
والّظلم واملعاناة  هذه االحتجاجات ضّد احلروب والفقر 
الّثقافّية  ّية والّنواحي األخالقّية والقيم  وإبراز اإلنسان

في مسرحّيات ال حصر لها وال عد.
الّسوري  املسرح  عندنا  برز  فقد  العربّي  املسرح  ــا  أّم
املسرح  هذا  م  ــدّ وق تشرين،  مبسرح  واملعروف  العظيم 
أعماله الرّائعة اّلتي حفظناها عن ظهر قلب جلمالها 
ال  الّصدد  هذا  وفي  كجمهور.  علينا  تأثيرها  وملدى 
تخدم  ــم  ل ــي  ــت اّل املسرحّيات  عــن  لإلسهاب  مجال 
وقضاياه  الّتافهة،  بنواحيه  أشغلته  بل  الّشعوب، 
واألصيلة.  األصلّية  حياته  عن  وَألَهتُه  الّسخيفة، 
جتهيل  عملّية  الّتركّي  االستعمار  بتأثير  وظهرت 
املواطن بدًال من تعليمه، وأرغمته على الّتخّلي عن 
االحتجاج والّثورة ونفض اجلهل والقضاء على الفساد، 
وكّل هذا كي يبقى اإلنسان الّشرقّي ُمنهمًكا بلعب 
الورق، وطاولة الّنرد، وتدخني الّنرجيلة وترويج املخّدرات، 
وحضور األعمال الفنّية الهابطة، وعدم الّتطرّق إلى ما 
يغّير اإلنسان أو يبّدل واقعه أو يكشف أحواله.. بل 
ــرّأس،  ال ومطأطئ  الهامة  محني  الّشرقّي  هذا  يبقى 
ويبتسمون  ظهره،  على  أرجلهم  يدندلون  واحلــّكــام 
وأحواله،  بحاله  يكترثون  وال  عنهم،  يرضى  كي  له 
له  كرًميا  مستقبًال  يؤّمنون  وال  بأوضاعه  يأبهون  وال 
ولعائلته. املهم أن يبقى املسؤول على كرسيه والقائد 

على عرشه واحلاكم يعيث في األرض فساًدا.
وُقلنا في أكثر من موقع إّن األعمال الفنّية الهابطة، 

واّلتي يسوّقونها ويسوّغونها ويروّجون لها في وسائل 
اجلسد،  واســتــخــدام  ــال  امل جني  لهدف  هــي  اإلعـــالم، 
الّصوت  فال  والقوام..  القّد  وجميالت  الوجوه  وحسان 
وال  موسيقى  املوسيقى  وال  حلن،  الّلحن  وال  صوت، 
الكلمات كلمات.. بل هي أغاني ”الهشك بّشك“.. 
األمــر  هــو  ــذا  وك بتعريفة.  وال  بشلن  نشتريها  وال 
بسخرية  يفرح  اّلذي  اليوم،  العربّي  للمسرح  بالّنسبة 
عادل إمام، ومببالغات محّمد صبحي، وباحتقار الزّمالء 
املال  الّتذاكر، وكسب  على املسرح وباستهداف شّباك 
وتخزين املاليني، كّل هذا لن يجدي نفًعا طاملا أّن الفن 
وطاملا  معدوم،  اإلبــداع  أّن  وطاملا  موجود،  غير  نفسه 
أّن معظم الفّنانني يجنحون إلى املظاهر والّشكلّيات 
ال إلى اجلوهر واملضمون. وها نحن نسمعهم أحياًنا 
اإلعالمّية  وتصريحاتهم  الّتلفزيونّية،  مقابالتهم  في 
وعملّيات  الّسطحّية،  األسئلة  على  واعتمادهم 
ــارات  ــّي ــّس وال ــة  واألحــذي الفساتني  ولبس  الّتجميل، 
واحلــّب  ــّطــالق،  وال ـــزّواج  وال والّشائعات،  ــّســاعــات  وال
والقبلة و.. و.. ما أسخف الّتلفزيون اّلذي يعتمد على 
مثل هذه البرامج، وما أتفه الّصحافة اّلتي تطرح مثل 
هذه املواضيع، وما أحقر الفّنانني اّلذين يتجاوبون مع 
بعض  أّن  إلى  هنا  ــارة  اإلش من  بّد  وال  كهذه.  برامج 
الفّناّنني ال يرضون مبثل هذه الترهات، كما فعل الفّنان 
إلياس كرم، حني حاولت مقّدمة أحد البرامج أن تسأله 
عن رأيه بالفّنانة الفالنّية، ورأيه بالفّنان الفالني فقال 
وإبداعي  فّني  عن  أسلوبي،  عن  إّال  أجيب  لن  لها 
فحاوريني بهذا فقط، كيف أختار األغنّية والكلمات 
واملوسيقى.. وملاذا هذا املوضوع دون سواه.. فما كان 
أغنّية وشكرته  بالّصمت ووضعت  أن الذت  إّال  منها 

على لقائه.
الّصدارة  لنا مكانة  اّلذين  أّما نحن في بالدنا، نحن 
في الّثقافة واإلبداع العربّي، جند أّن دورنا في الّتاريخ 
الفّنانون يجتازون  الّثقافّي كان مؤّقًتا، وعابرًا، فكان 
بالدنا وميضون، ميرّون من عندنا وينتقلون إلى لبنان أو 
سوريا أو مصر، وبعض األعمال أخذت تظهر وتذوب، 
تأسس  أّن  اّتفق  حّتى  وتضمحل،  تبرز  تهبط،  تعلو 
مسرح ”امليدان“ في حيفا، ولي الّشرف بأن أكون أحد 
واإلهانة  الّضرر  من  املبلغ  هذا  يبلغ  أجده  مؤّسسيه، 

والّتحقير. 
ال يهّم رأيي أو موقفي من هذه اإلدارة أو تلك، من هذا 
املمّثل أو ذاك املدير، ولكن مبا يتعّلق باملسرح ككيان 
ووجود وحضور فإّنه يعّز علّي أن أنعي غيابه.. ويحّز 

في نفسي أن أفتقد أعماله، فما عساكم يا معشر 
الفّنانني تفعلون؟ وما بالكم يا قوم املتفننني تنبشون 
وتبحثون عن كّل حصوة متيل بامليدان وتهيل جدرانه، 
بدًال من دعمه وصموده وملاذا يلّذ لكم أن تروه يهوي 

وينهار؟ 
أين مسرحنا اّلذي ميّثل ثقافتنا؟ أين صرحنا العظيم 
الّسياسّية  الّسلطة  إّن  قضايانا؟  عليه  نعرض  اّلذي 
تتدّخل في شؤون هذا املسرح لكي تذيب كّل صوت 
يعارضها، وتقضي على كّل فّن يعّبر عن أّي احتجاج، 
ومتّد باألموال كّل َمن ينفخ في أبواقها، وكّل َمن يهوّي 
على جمرها ويشعل نارها. ملاذا تسمح هذه الّسلطة 
لنفسها أن تتدّخل في ما ال يعنيها؟ ملاذا تقبل على 
نفسها أن تفرض رأيها وسلطانها على الرّوح اإلبداعّية 
عن  امليزانّيات  بقطع  الّتهديدات  هذه  ما  للفّنانني؟ 
يّتفق مع سياسة احلكومة؟ هل  أّنه ال  املسرح بحّجة 
تريدنا الّسلطة أن ”نشلح أواعينا“ حّتى تصّدق أّننا 
الرّوحي  والغذاء  التنّفس  لهم  يحّق  أناس  أّننا  بشر؟ 
الفّنانني  مع  ذلك  تفعل  ال  ملاذا  واملعنوّي؟  واجلسدي 
اليهود؟ ملاذا ال تتدّخل في شؤون مسرح ”الكامري“ 

أو ”هبيما“ أو اخلان املقدسّي؟
إّن سلوك من ال يفقه باألمور في ما ال دخل له يجعل 
وإذا  والعباطة.  ّية  والبهلوان بالغباء  يّتسم  سلوكه 
وضعنا البقرة أمام لوحة فنّية فإّنها ال تعرف سوى أن 
األوركسترات  أعظم  عزفنا  وإذا  تدوسها.  أو  تنطحها 
وعندما  الّنهيق،  سوى  جتيد  ال  فإّنها  احلمير  أمــام 
الوادي  في  يبقى  وما  املرجة،  وتظهر  الّثلجة  تذوب 
وتشرق  الوعي  صباح  يلوح  وعندما  حجارته،  غير 
عند  قيق  ويا  األوان  فات  نقول  قد  اليقظة،  شمس 

العليق تفيق.
إّمنا  أبوابه  وأقفلت  ”امليدان“،  إذا قضي على مسرح 
إبداعّية  ثقافّية  فنّية  ظاهرة  وجه  في  الباب  نسّد 
تسّجل لصاحلنا الّثقافّي ولرصيدنا الّفنّي، واجتهدنا 
كّل  فاخلسارة  الزّمن،  من  عقدين  طيلة  لصيانتها 
لنا نحن أبناء هذا الّشعب. وحرام علينا أن  اخلسارة 
”امليدان“  أغلق  وإذا  احلليب..  ونكب  البقرة  نحلب 
ميدان  ــوى  س يبقى  لــن  لنا؟  سيبقى  ــدان  ــي م فــأّي 
اجلهل، والّظلم واإلجحاف والّطغيان والفساد والتخّلف 
والعمى والطرش.. وإذا كّنا نتحّلى بالّشطارة والّذكاء 
أن  فيجب  واملشاكل،  الّصعوبات  جتاوز  كيفّية  في 
هذه  في  الوقوع  لنتفادى  والفهم  باحلكمة  نتحّلى 

الّصعوبات واملشاكل.  
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ملشروع  داعما  تسويقّيا  برنامجا  الثانوّية،  الكرمة  مدرسة  خّصصت 
املدرسة  سعت  فقد  املدرسة.  في  االجتماعّي  والتداخل  الذاتّي،  التطوير 
إلى ترتيب برنامج خاّص يعرض للطّالب ماهّية املشروع، وكيفّية تنفيذه 
مجموعات  شكل  على  جــاءت  فعاليات  طريق  عن  الواقع  أرض  على 
التطوّع، التجارب الشخصّية في مجال  صغيرة هدفها مشاركة وعرض 

والّتداخل االجتماعّي.
املختلفة في  للمراكز واجلمعّيات  البرنامج كذلك حضور حقيقّي  تخّلل 
املدينة، وطرحت أمام الطّالب، مجاالت الّتداخل الفردّي املمكنة، ونتيجة 
ذلك سنحت الفرصة لطالبنا، التعرّف، واختيار مكان الّتداخل االجتماعّي 
بشكل مدروس ومستقل، وهذا رغبة من املدرسة بأن يقوموا هم باختيار 

املكان الذي يخاطب ميولهم واهتماماتهم.
يدرك  واع،  متداخل،  مستقّل،  خريج  تنمية  إلى  دوما  املدرسة  تسعى 
دوره في املجتمع ومحّصنا نفسّيا وفكرّيا، مبال ومسؤول يرى الّتداخل 

االجتماعّي قيمة ونهج حياة.
تنمية  إلى  للتعلم. يتطّلع  العاّمة  الفلسفة  البرنامج جزء ال يتجزّأ من 
خريج مستقل على خلق، ذي حّس مدرك لقيمة ومعنى وجوده، قادر على 
التصرّف الّالئق في محيطه، وشاعر باالنتماء واملسؤولية جتاه املجتمع 

العاّم، ومساهم في بناءه جّل املساهمة.
وجمعّيات  ومراكز  أقسام  من  مشاريع  عن  مندوبني  املدرسة  استضافت 
ممّثلة الّشؤون: كيرين هدار.  مختلفة منها: قسم الّشؤون بلدّية حيفا – 
ملجأ الّنساء املعّنفات – ممّثلة اجلمعّية: إيناس حّداد سخنيني. جمعية 
ممّثل   – الّسرطان  ملكافحة  اجلمعّية  طه.  قمر  اجلمعية:  ممثلة   – بلدنا 
املركز: فاتن غطاس. بيت الكرمة – ممثلتا املركز: نوال أبو عيسى وإلينور 
عيطري. بيت إيزي شبيرا – مشروع قيادة شاّبة في مجال االعاقات – 
ممّثل املشروع: وسيم حجازي. املركز اجلماهيرّي عّباس – ممّثل املركز: بسام 

ريناوي جمعّية املكفوفني – ممّثل اجلمعّية: إلياس حداد.
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حتّدثت  واّلتي  املاضية،  اجلُمعة  خطبة  أثر  على 
إلّي بعض األخوة طالبني  توّجه  العزّة.  فيها عن 
مّني بيان بعض تراجم عمر بن اخلّطاب. وألّن حال 
بالفراش؛  املوت  عليهم  يعّز  الكبار،  عمر كحال 
بعث الله أبا لؤلؤة املجوسّي ليقتله، وهو يصّلي 
باملسلمني صالة الفجر. ويصدق فيه قوله تعالى 
ِه *  ْي َه َعَل (ِمَن اْملُؤِْمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّ
وََما  ُه وَِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر *  ِمْنُهْم َمْن َقَضى َنْحَب َف
ّي  ِديًال). وحّتى أبّني مكانًة هذا الّصحاب ْب َت ُلوا  دَّ بَ
بدايًة  عليكم  ــرض  أع الّثاني،  ــرّاشــد  ال اخلليفة 

رؤيتني رآهما رسول الله (ص) في منامه. 
الرّؤيا األولى: 

قال رسول الله (ص): "بينما أنا نائم رأيت الّناس 
بلغ  ما  منها  قميص،  وعليهم  علّي  يعرضون 
الّثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علّي عمر بن 
أولت  فما  قالوا:  يجرّه".  قميص  وعليه  اخلّطاب 

ذلك يا رسول الله؟ قال: "الدين".
الرّؤيا الّثانية: 

أتيت  نائم،  أنا  "بينما  (ص):  الله  رســول  قال 
بقدح لنب فشربت، حّتى أّني رأيت الرّي يخرج من 
اخلّطاب".  بن  عمر  فضلي  أعطيت  ثّم  أظفاري، 

قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: "العلم". 
اخلّطاب،  بن  عمر  أّن  الرّؤيتني  هاتني  من  ُيفهم 
فدينه  والعلم.  بالّدين  متّيزت  شخصّية  صاحب 
يستره حّتى ال يظهر منه عيب، وعلمه يجعله 
على  منهجه  أّسس  ألّنه  حّق،  كّل  إّال  يعمل  ال 
أخته  بقتل  هّم  عندما  أسلم  فقد  الرّّبانّي.  العلم 
لطمها على وجهها،  فاطمة وزوجها إلسالمهما. 
فسال الّدم منه فرّق لها، فطلب القرآن اّلذي تقرأه، 
فامتنعت وقالت له أنت ُمشرك، أنت جنس فلن 
طلبها  على  فوافق  تغتسل.  حّتى  إّياه  أعطيك 
 * ِلَتْشَقى  اْلُقرْآَن  ْيَك  َعَل َأْنزَْلَنا  قر أ {طه *  َما  ثمّ 
األَرَْض  َخَلَق  ِممَّْن  ى *  َتنزِيًال  يَخْشَ ملَِنْ  رَةً  تَذْكِ  إِالَّ 
َموَاِت اْلُعلى * الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعرِْش اْسَتوَى}. وَالسَّ

أن  ــرّر  وق وأحسنه.  الكالم  هذا  أجمل  ما  فقال: 
فبايعه  الرّسول (ص)  إلى  فذهب  إسالمه.  ُيعلن 
على احلق. (فكان عمر في كّف رسول الله سيًفا 
عمر  وبقي  واملعضالت)  للحادثات  يهزّه  ُمسّلًطا 
رسول  مات  حّتى  الله (ص)،  لرسول  عهده  على 
الله. وعند موت رسول الله (ص)، لم يعترف عمر 
بذلك، فحمل سيفه وهو يقول: َمن قال إّن ُمحّمًدا 
قد مات ضربت عنقه بالّسيف. فخرج عليهم أبو 
بكر ليعلنها: أّيها الّناس َمن كان يعبد ُمحّمًدا 
فإّن ُمحّمًدا قد مات، وَمن كان يعبد الله فإّن الله 

حّي ال ميوت.
ِلِه  ْب َق ِمْن  َخَلْت  َقْد  ِإَالّ رَُسوٌل  ٌد  ُمَحَمّ ثّم قرأ (وََما 
ُتْم َعَلى أَْعَقاِبُكْم)؛  ْب الرُُّسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَل
ثّم توّلى اخلالفة أبو بكر، فبايعه ووقف إلى جنبه 
كما كان مع رسول الله (ص). وملّا حان أجل أبي 
قد  اخلّطاب  بن  عمر  “فيا  عمر  إلى  كتب  بكر 
يتك أمر أّمة محّمد، فإن أصلحت وعدلت فهذا  وّل
ظّني فيك. وإن اّتبعت هواك، فالله املُّطلع على 

الّسرائر، وما أنا على صحبة الّناس بحريص".

ليًال  املدينة  يطوف  وأخــذ  اخلالفة  توّلى  وفعًال 
يعينه  ضعيًفا  يجد  لعّله  الّناس  أخبار  يتفّقد 
وفي  احلّق.  إلى  يرّده  ا  ُمذنًب أم  ُيطعمه  فقيرًا  أو 
نارًا ووضعت عليها قدرًا  بامرأة أوقدت  ميّر  ليلة 
مألته باملاء وحولها صبيان يبكون. فاستأذن عمر 
من  بكاؤهم  فقالت:  حالها،  عن  وسألها  عليها 
حّتى  به  ُأشغلهم  املاء  القدر  في  وضعت  اجلــوع. 
يناموا. فأسرع عمر إلى بيت الّصدقات ليحمل 
ظهره؛  على  واملال  والّثياب  والّطعام  الّدقيق  لها 
وهو يقول: أحمله ألّنني املسؤول عنهم يوم اآلخرة. 
وملّا وصل عمر إلى تلك املرأة أخذ يجّهز بنفسه 
حّتى  أتركهم  “لن  يقول  وهو  للّصبيان.  الّطعام 
يضحكوا“. ووصل عدله إلى غير املسلمني؛ فقد 
جاَءه رجل قبطّي يشكو له ابن عمرو بن العاص 
اّلذي ضربه وحبسه، ألّنه سبقه في سباق اخليل 

وقال له أَتسبقني وأنا ابن األكرمني؟! 
ليمتثلوا  وابنه  العاص  بن  عمرو  عمر  فيطلب 
العاص  بن  ابن عمرو  القبطي من  أمامه، وميكن 
ليضربه بالّدرة وعمر يقول إضرب ابن األكرمني. 
إلى  عمر  التفت  الّضرب  من  القبطي  فرغ  فلّما 
وقد  الــّنــاس.  تعّبدمت  كم  منذ  لــه:  ــال  وق عمرو، 
ولدتهم أّمهاتهم أحرارًا. وفي عام الرّمادة أصابهم 
أّال  عمر  فيحلف  اليابس  األخضر  أكــل  قحط 
يأكل سميًنا حّتى يرفع الله الّضائقة عن الّناس. 
ويباشر بنفسه في توزيع الّطعام على الّناس، وهو 
يبكي ويقول: "الله يا عمر كم قتلت من نفس". 
يصعد املنبر يوم اجلُمعة ببرده املُرّقع. فقرقر بطنه 
من اجلوع، فيقول لبطنه: قرقر أو ال تقرقر، والله 
ال تشبع حّتى يشبع أطفال املسلمني. لذلك عاش 

سليم الّصدر هادئ البال.
ُيروى أّن الهرمزان (مستشار كسرى)، جاء يسأل 
درّته  وضع  وقد  شجرة،  حتت  نائًما  فوجده  عنه، 
ذراعيه  توّسد  وقد  املُرّقع،  ثوبه  وعليه  بجانبه، 
في أنعم نومة عرفها زعيم. فنظر إليه الهرمزان 
وهو يقول: أهذا اّلذي فتح الّدنيا؟ أهذا اّلذي دوّخ 
امللوك؟! ثّم قال قولته املشهورة: حكمَت، فعدلَت 

فنمَت يا عمر. 
قال حافظ إبراهيم:

وراع صاحب كسرى أن رآى عمرا
ة عطًال وهو راعيها   رعّي بني ال

فوق الّثرى حتت ظّل الّدوح مشتمال
بليها  بردة كاد طول العهد ي ب

فقال قولة حّق أصبحت مثال
وأصبح اجليل بعد اجليل يرويها 

ينهمو        أمنت ملا أقمت العدل ب
يها ر العني هان فنمت نوم قري

مرتبطة مبكان  الله غير  أّن عبادة  أعلن يسوع 
محّدد، فالله ال يسعه مكان، وال ميكن تقييده 
ـَمن  ل إليه  احلضور  ينبغي  حصرّي  مكان  في 
حني  لذلك  إليه.  يحّج  أن  أو  يصلي  أن  يشاء 
هذا  "آباؤنا سجدوا في  السامرّية:  املرأة  سألته 
إّن  تقولون  وأنتم  السامرة)،  في  (جرزمي  اجلبل 
في  هو  فيه  ُيسجد  أن  ينبغي  ــذي  ال املكان 
ــرأة  ام ــا  "ي ــًدا:  ــؤّك م يسوع  أجابها  ــم"،  ــي أورشــل
اجلبل  هذا  في  ال  ساعة  تأتي  إّنها  صّدقيني، 
وال في أورشليم تسجدون فيها لآلب (...) إذ 
بالروح  لآلب  يسجدون  احلقيقّيون  الساجدون 

واحلّق" (يوحّنا 4، 23-20).
مكان  ثّمة  وليس  مكان،  كّل  في  حاضر  الله 
على وجه البسيطة الله غائٌب عنه. الله يحضر 
ما  وهــذا  تعالى.  باسمه  يجتمع  شعبه  حيث 
الله:  قال  "كما  بقوله:  الرسول  بولس  يؤّكده 
إلههم،  وأكون  بينهم،  وأسير  بينهم،  سأسكن 
ويكونون شعبي" (كوررنثوس الثانية 6، 16). 
الله رّحالة ال يستقّر في مكان، ال يشترط على 
الناس أن يأتوا إليه في مكان معّني، هو يأتي 

إليهم أّنى دعوه وطلبوه.
باسيليوس  القّديس  يقول  السياق،  هذا  في 
يسوع  حديث  على  تعليًقا   (+379) الكبير 
مع املرأة السامرّية إّن العبادة ما عادت مرتبطة 
الذي  القدس هو  فالروح  مبكان جغرافّي محّدد، 
هو  أيًضا  املسيح  ولكن  العبادة".  "مكان  صار 
مكان العبادة، فإجنيل القّديس يوحّنا يتحّدث 
بوضوح عن انتهاء العبادة في هيكل أورشليم، 
اجلديد،  "الهيكل"  هو  نفسه  يسوع  أّن  ذلــك 
وبطلت احلاجة إلى هيكل مبنّي في مدينة أو 

على جبل.
أجابهم  ـــًة،  آي يسوع  ــى  إل اليهود  طلب  حــني 
في  أبنيه  وأنا  الهيكل،  هذا  "اهدموا  بقوله: 
بالهيكل  يعني  يسوع  وكان   (...) ــام  أّي ثالثة 
جسده. فلّما قام من بني األموات تذّكر تالميذه 
هذا الكالم" (يوحّنا 2، 18-22). أتى يسوع. 
النبوءات. أبطل  صار بشرًا. أباد املوت. أكمل 
االنغالق.  رفــض  احلصرّية.  ألغى  اليهودّية. 
حارب العنصرّية. أنشأ عهًدا جديًدا. صنع كّل 

شيء جديًدا.
املسيحّية، إًذا، ال تؤمن بوجود أراٍض مقّدسة في 
مقابل أراض غير مقّدسة. فاألرض كّلها مدعوّة 
إلى  عليها  القاطنني  سعي  عبر  القداسة  إلى 
تقديس ذواتهم. القداسة هي للبشر، ال لألرض. 
هو  اإلنسان  التراب.  ال  القّديس،  هو  اإلنسان 
املدعّو إلى احلياة األبدّية، ال اجلبال وال البحار 
وال األنهار وال السهول... اإلنسان هو صورة الله 
املدعو إلى مثاله، ال أّي مخلوق آخر. اإلنسان 
هو القيمة الكبرى التي من أجلها خلق الله كّل 

شيء، ال العكس.

ًيا  بيد أّن املسيحّية ديانة تؤمن بالتجّسد، وتال
ّية  احملّل بالكنيسة  والشهادة  ــان  اإلمي بارتباط 
وتؤّكد  ا.  ًيّ جغراف محّدد  مكان  في  القائمة 
إلى  "الرسالة  ــريــن  األم بني  ــاط  ــب االرت هــذا  لنا 
ديوغنيطس"، وهي رسالة دوّنها، في نهاية القرن 
الثاني للميالد، كاتب مسيحّي مجهول الهوّية 
ا  هاًمّ موقًعا  يحتّل  وثنّي  شخص  إلى  وجّهها 
ديوغنيطس  اسمه  ّية  الرومان اإلمبراطورّية  في 
باملسيحّية  تعريًفا  الرسالة  كاتب  من  طلب 
واملسيحّيني، وبخاّصة تعريفه بإله املسيحّيني، 
يكترثون  ال  ــاذا  ومل املسيحّيون؟  يجّله  وكيف 
أسلوب  ويفيدنا  إميانهم؟  سبيل  في  للموت 
وضالًعا  كبيرًا  مثّقًفا  كان  كاتبها  بأّن  الرسالة 
باإلضافة  واخلطابة  والبالغة  ّية  اليونان باللغة 

إلى الالهوت.
تقول الرسالة: "ال يتمّيز املسيحّيون عن سائر 
وال  باللباس.  وال  باللغة  وال  بالبلد  ال  الناس 
يقطنون مدًنا خاّصًة بهم، وال يستخدمون لغة 
فيه  ليس  عيشهم  ومنط  عادّية.  غير  ّية  محّل
ّية أو  أّي متييز... وهم يتوزّعون في املدن اليونان
البربرّية حسبما ُقسم لكّل منهم. وهم يتكّيفون 
ّية املرعّية، في ما يخّص امللبس  والعادات احملّل
يجاهرون  هم  فيما  املعيشة،  وأسلوب  واملأكل 
اخلاّصة  ا  حًقّ املألوفة  وغير  الغريبة  بالشرائع 
مبلكوتهم الروحّي، ويقيمون كٌلّ في وطنه، ولكن 
كاملة  واجباتهم  ـــؤّدون  وي مستوطنني  كغرباء 
كمواطنني، ويتحّملون كّل األعباء كغرباء. فكّل 
أرض غريبة هي مبثابة وطن لهم، وكّل وطن هو 

مبثابة أرض غريبة".
انتهى مجد أنطاكية التي دعي فيها التالميذ 
القسطنطينّية  مجد  انتهى  أوّالً.  مسيحّيني 
مجد  انتهى  لألرثوذكسّية.  العظمى  العاصمة 
كبادوكية ونيقية وأفسس وخلقيدونية وإزمير 
اإلمبراطورّيات  مجد  انتهى  وتدمر...  والرصافة 
لن  املسيحّيني  مجد  أّن  بيد  املسيحّية... 
ليسوع  باألمانة  متمّسكون  هم  طاملا  ينتهي، 
املسيح، يحملونه معهم حيث يرحتلون، وحيث 
ينتقلون، وحيث يستقرّون. يسوع وحده مجدهم.
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قبوها  في  ترقد  سجينة،  عروس  األيام  هذه  في  القدس 
ا في السماء يأخذها إلى عشاقها األنبياء، َمن  وترقب ثقًب
عّشموها بالبخور واحلناء والذبائح، وفي ليلة فّكت فيها 
ضفائرها، هجرها العشاق على مراكب النار، وصعدوا إلى 

السماء تاركيها عرضة لسفاح اجلن وفسق األقارب. 
القدس في هذه األماسي دامية، تبكي عذاراها وتفتش 
السلطان  بركة  وفي  احلقيقة،  ”اجللجثة“عن  أحضان  في 

عن بقايا وعد وضمير. 
فيها، في بيتي الذي يصير من يوم إلى يوم أبرد من 
خريف، أجلس على كنبتي، التي صارت صديقتي بعدما 
دست رقبة اخلمسني وصاهرت الكسل، ماًدا ساقني شاخا 
باجتاه  رقبتي  ا  وملقًي ــي،  رأس في  اللوز  اشتعال  قبل 
سان  باريس  مع  مدريد  ــال  ري لعبة  أتابع  وال  السقف، 
وبنصف  ببطء  أستعيد  وكنت  عيني،  فتحت  جيرمان. 
وعي، رحلتي في هذا النهار الطويل، على صوت يحثني 
على مشاهدة فضائية العودة فعلى شاشتها يحلق وميدح 

الدرويش بظّله العالي.   
أوقفت  قلبي،  مع  ميعاد  على  وكأنني  صباحي  بــدأت 
البوابة  نحو  مّتجًها  منها  وقفزت  عجل  على  سّيارتي 
الرئيسية لسجن الرملة الكبير. كان النهار يتيًما، غابت 
شمسه فجأًة، وغيمة سوداء، أكبر من نصف ليل، غّطت 
القدس  جبال  من  أنحدر  وأنا  رافقني  الليلك  من  بحرًا 
تبكي  التي  املدينة  نحو  األولى،  البرد  بطالئع  احملتفية 
ودواويــن  الكبرى  املكر  أســواق  في  بيع  وعــزًا  سليماَنها 
اجلهل القشيب. أتسّلح بقلمي ودفتر مالحظاتي الذي ال 
يفارقني في زياراتي لألسرى، وأتأكد أنني ال أحمل معدًنا 
أو أي محظورات، قد تعيق دخولي إلى داخل السجن. 
طاقاتي  وأستجمع  زيارتهم،  طلبت  من  أسماء  ــع  أراج
ألوزعها بدايًة في مواجهة ما سيعترضني من ”مطمطة“ 
متعّمدة من السّجانني، وما سيتبّقى أفرّقه حّبات أمل 

على من يعيشون في جوف اجلرح وعلى رذاذ الدمع. 
كنت أخطو واثًقا وغير مبال لنظرات املارة، ومعظمهم من 
السّجانني والسّجانات، التي كانت تتساقط نحو األرض 
حقد  رسائل  وأخرى  ومستأمًنا  فاحًصا  بعضها  ونحوي، 
وكراهية، وفجأة انحّل عقد السماء وبكى سحابها كطفل 
الهريبة  إلى سواسية في  فبللنا وحوّلنا في حلظة  جائع 

كأمهر العدائني. 
في املدخل يستقبلني أسد ببسمة وترحاب ويطمئن أنني 
اللوائح  تفرض  كما  املسؤولني،  مع  تنسيق  بعد  جئتهم 
أنهي  بتسريع دخولي فيوجهني كي  والقوانني، ويعدني 
يجلس  الفحص  شاشة  وراء  األمني.  الفحص  عمليات 
سوجلينتسني، ينظر إلي مبا يشبه العتب، أو رمبا بشعور 
عدائي آخر لم ترشدني إليه شفته السفلى التي كانت 
حمراء مقلوبة ومعضوضة من شفته العليا، بدا مأزوًما، 
وكأنه لم يسمعني ألقي عليه حتية الصباح وعلى شفا 
البكاء أو االنفجار، هكذا وشت حركات جسمه: يلبس، 
األمام  إلى  مدفوع  صــدره  الصيفي،  لباسه  البرد،  رغم 
مضمومة  اليمنى  يده  قبضة  سيغال،  ستيفان  كصدر 
أمامه  ملقاة  ويتركها  هسهسة،  اصطاد  وكأنه  بقسوة، 
ووجهه  كحاقن  منفوخة  ذراعيه  وشرايني  الطاولة،  على 
كأنه من شمع. أخلع ساعة يدي وحزامي، وأضع كل ما 
وأدخلها  صغيرة  حاوية  في  وقلمي  ودفتري  جيوبي  في 
في جهاز الفحص املغناطيسي، وأستجمع أنفاسي وأدعو 
احلظ وأصلي أن ال ”أزمر“. أدخل حتت بوابة تشبه  قوس 
نصر سخيف، وما أن دست بقدمي عتبتها، وفي أقل من 
ثانية، بدأت جنباتها تعزف مارش اجلنازة وتصيح إزززززز، 
قفزته  ”الرامبو“  يستكمل  أن  وقبل  كمقروص  تراجعت 

صارًخا قف، ارجع، اخلع حذاءك.
محطة  إلى  انتظار  محطة  من  االنتقال  طقوس  تنتهي 

قائمة  من  السجان  يتأكد  الزيارة،  قاعة  إلى  بإدخالي 
األسماء املطلوبة ويعدني بأن ال أنتظر طويًال . 

أجلس وحيًدا، إال من رفقة حارس يحاول أن ميرّن ما حفظه 
من عربية في بالده، قبل أن يصير واحًدا من ”ُمنقذي“ 
عملية ”شلومو“ وهو االسم الذي أطلق على عملية انقاذ 
يهود أثيوبيا. أحترش فيه مستفسرًا عن شعوره وهو يرى 
ذلك  على  العنصري  غضبهم  يفرغون  السجانني  زمالءه 
بطن  إلى  يهرب  لكّنه  السبع،  بئر  في  اإلريتري  العامل 

الرغيف ويختبئ في الرغوة والزبد.
لم يصُدق السجان بوعده، فبعد ساعة من االنتظار املقيت 
زيارتهم  أحضر لي ثالثة من أصل خمسة أسرى طلبت 
يجلس  ــم.  دائ بشكل  الرملة  سجن  عيادة  في  وميكثون 
زمالئه  رعاية  على  والقائم  السليم  األسير  وهو  راتــب، 
العشرين قبالتي خلف زجاج سميك، ويخبرني من خالل 
الهاتف، أن حالة األسير سامي أبو دياك ال تسمح بأن 
ينتقل ملقابلتي، ألنه يشعر بأوجاع كبيرة ودوخة وضعف 
شديد وذلك على أثر عملية استئصال ورم من معدته، 
يهدد حياته،  زال  ما  ترد خطير  إلى  إهمال عالجه  أّدى 
كما وأعلمني راتب أن األسير الشبل جالل الشراونه لن 
يستطيع احلضور للزيارة ألنه مربوط إلى جهاز يضخ في 

وريده جرعة دواء تنتهي بعد ست ساعات .
فناهض  األسرى،  أوضاع  أخبار عن  من  ينقله  ما  أسجل 
األقرع بحاجة إلى زرع ساقني بعد أن بترا على أقساط في 
سلسلة  إلى  بحاجة  الشاويش  وخالد  املاضية،  السنوات 
سنوات  منذ  املقعد  ــو  وه حالته  تدهور  متنع  عمليات 
بالشقاء،  كرفيقه  متاًما   ، املتحرك  كرسيه  ويعيش على 
منصور موقدة الذي يعيش على كرسيه املتحرك حامًال 

معدة اصطناعية وبقايا أمل. 
الرفاعي، شاب تعلو وجهه بسمة  بجانبه يجلس إياس 
ــارزًا.  ب ووهًنا  جبينه  على  مقلًقا  شحوًبا  لتزيل  بريئة، 
يقص علي حكايته املريرة، التي ال تختلف عن حكايات 
بّحارة نسيتهم مرافئهم وتاهوا. فحظ إياس تعثر عندما 
تبني لديه ورم  يستوجب االستئصال. أجريت له عملية 
ضخمة في مستشفى سوروكا، وقبل أن يستعيد عافيته 
حيث  الرملة  سجن  عيادة  إلى  أعــادوه  للرجوع،  ويتأهل 
أخذت حالته تسوء، فنقل إلى املستشفى بسيارة بوسطة 
املستشفى  في  والرجلني.  اليدين  مكبل  ــو  وه عادية 
مباشرة  أعيد  بعدها  فحوصات  عجلة  على  له  أجريت 
للعيادة بنفس الطريق والطريقة، وتكررت هذه الرحلة مرّة 
مرّة،  تلو  مرّة  واملعاناة،  والقهر  املذلة  إياس  وذاق  أخرى، 
لكّنه، ها هو أمامي يحّدثني كما حتدث الطير الصباح 
ويبتسم في وجهي كما يبتسم النرجس لعاشقني نشوانني

على ضفافه. 
أسمع منه ومن زمالئه قصًصا واستذكر تلك القوافل من 
تلك  على  مطبوعة  وجوههم  زالت  ما  وسابقني،  راحلني 
الشبابيك، ولم تقو عليها يد السجان وال قمعه، فهي 
باقية، متاما كحجارة املعابد في الرملة وذلك الدمع الذي 
انهمر في الصباح من السحاب الذي بكى وحّملني وعود 

املالئكة للصابرين والشرفاء.
اقفز من على كنبتي إلى شاشة العودة، محمود الغضب 
”واسحب ظاللك عن بساط احلاكم  يقف كاحلق ويزأر : 
تفيض  قاعة  وأمامه  وساًما“  يعلقها  ال  حتى  العربي 
قيادة وجنوًدا وحماسة ونصرًا مؤجًال، وأمامي راتب ورفاقه 

ومحمود يصرخ: 
هم   / والفرار  اخلطابة  يعرفون سوى  ال  ”فأنكروك ألنهم 
كم  وغمدك/  مالمحمهم..  فاحذر  جلدك/  األن  يسرقون 

كنت وحدك يا ابن أمي“،
وأنا أخزن الصدى، ألنثره وروًدا ملن يستحقون املديح وهم 

يعيشون هناك في ظّلهم العالي.     
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النعمة في حيفا، حلضور  دعتني مؤسسُة بيت 
 75 ال  الــذكــرى  مبناسبة  ُيقام  احتفالي  ــداس  ق
”كتدارئية  املطران غريغوريوس حجار، في  لوفاة 
السيدة“ (حيفا) التي حتتضن رفات املطران حجار.

كنُت في الثانية من عمري عندما توفي املطران 
حجار بتاريخ 30/10/1940، وهو في طريق 
ــى حيفا مــن الــقــدس، حيث كــان قد  عــودتــه إل
البريطاني،  السامي  املندوب  من  استصدر عفوا 
الفلسطينية.  املــقــاومــة  ــاب  شــب مــن  ــدد  ع عــن 
حّجار شخصيا،  املطران  أعرف  لم  أنني  صحيح 
املشرِّف،  تاريخه  خالل  من  جيدا  عرفُته  لكني 
املتعاقبة،  األجياُل  وتتناقله  تناقلْته  أكان شفويا 
بصورة  التاريخية  املصادر  في  موثقا  خطّيا  أم 
جوني  الدكتور  املعروف  املؤرخ  كتاب  وفي  عامة 
منصور، بطبعته األولى الصادرة سنة 1985 وفي 
طبعته الثانية الصادرة سنة 2013 حتت عنوان 
”رؤية معاصرة حلياة وأعمال املطران غريغوريوس 

حّجار“.
وهكذا عرفُت عن احلجار أن فترة واليته األسقفية 
وحيفا  عكا  أبرشية  على   (1901-1940)
األردن  شــرق  وأبرشية  اجلليل  وسائر  والناصرة 
أيضا، لطائفة الروم امللكيني الكاثوليك، ”كانت 
كنيسة  تاريخ  في  الفترات  وأروع  أخصب  من 
ناحية عشرات  من  بالدنا،  في  الكاثوليك  الروم 
التي  الستني  ــدارِس  وامل شّيدها،  التي  الكنائس 
أّسسها وأقامها في فلسطني وشرق األردن، ومن 
بني  والتعاون  الصف،  ــدة  ووح التماسك  ناحية 
املصلحة  وتفضيل  والشعب،  الدينية  القيادة 
ألن  ذلك،  في  غرابة  وال  اخلاصة“.  على  العامة 
ألقيُتها  لي  كلمة  في  وصفُته  (كما  احلــّجــار 
على  سنة  مرور خمسني  ذكرى  في   1990 سنة 
هو  احلّجار  عن  والكل  للُكل.  ”ُكّال  كان  وفاته) 
الكّل الكل ال الكل اجلزء، فقلبه الكبير هو قلب 
الراعي الذي ال يخاف من رعيته إمنا يخاف على 
رعيته. وألن احلّجار كان يخاف على رعيته، فلقد 
أحّبها وحتّسس آالَمها وعاش مشاكلها، وأصغى 
كلمتها  ووّحــد  شملها،  وجمع  ضمائرها  لهمس 
وصاَن أوقاَفها، ونّشط مؤسساِتها وعزّز مبادراِتها 

وتركها تنمو، فنما هو  بها  ومعها...“.
ا بامتياز،  كما عرفُت عن احلجار أنه كان وطنّي
ــاإلعــدام  ب التركية  احلــكــومــُة  عليه  ”فحكمت 
املعارضني  الــعــرب  مــن  فرقة  تشجيعه  بسبب 
حلكمها، فالتجأ سنة 1914 إلى مصر“. كما 
عارض فيما بعد أيضا، سياسة التقسيم التي 
ودافع  البريطاني،  االنتداب  حكومُة  انتهجْتها 
والعمال،  الفالحني  حقوق  عن  ملتهب  بحماٍس 
بيع  عمليتي  إيــقــاف  ــل  أج مــن  جــاهــدا  وعمل 
على  املــفــروض  االقتصادي  واحلــصــار  ـــي،  األراض
لبناني  كان  احلّجار  أن  ومع  العربية.  املنتجات 
املولد، إال أنه اعتبر نفَسه فلسطيني االنتماء، 
ا جّما وجتلى هذا في كفاحه  فأحّب فلسطني حّب
أبرز  من  وكــان  والبالد،  الشعب  خلدمة  الطويل 
املسيحي  اإلسالمي-  والتقارب  للحوار  الداعني 
ــرِق عــامــة. وهــكــذا منــت رعيُة  ــش ــا وال ــالِدن ــي ب ف
الرسمي،  الديني  لقِبه  حــدوَد  متخطيًة  احلجار 
فكُبرت كِكبر قلبه الكبير، واتسعت كشمولية 
التي  الواسعة  العريضة  ورؤيته  الشاملة  محبته 
خيٍر  تعدّديَة  بالدنا،  في  الطوائف  بتعّدد  رأت 
بّناءة وشرائَح نسيٍج متكاملة في جسم الكيان 
املأثور:«الدين  القول  مع  تناغما  الواحد،  العربي 
لقصيدة  عمليًة  وترجمًة  للجميع»،  والوطن  لله 

اللجنة  (رئيس  املنى  أبو  سامي  الشيخ  الشاعر 
املوحدين  لطائفة  املذهبي  املجلس  في  الثقافية 

الدروز في لبنان) ، عندما قال:
نًى ـ نا، فذاك ِغ ـ نا، تنوّْع ـ أّنى اختلْف

يزيدنا قوًة، يسمو بنا شرفا
صالتنا احلب، إن نصدق به ارتفعت

بنا إلى رحمة، لم تخطىء الهدفا
أفي الكنيسة، أم في مسجٍد صدحت

أم حلنها في خلوة التوحيد قد ُعزفا
ال فرق أيَن علْت أو أين قد رُفعت

وأّي قلٍب بها قد فاض مرجتفا.
مبسلميها  الكبرى  رعيَته  احلّجاُر  أحب  لقد  نعم 
ومسيحييها، واحملبة بالنسبة للحجار لم تكن 
شعارا ُيرفع إمنا نشاطا ُميارس، وعطاًء ُمينح وقدوًة 
أبناُء  ويصبح  القدوة  وُحتتذى  لُتحتذى.  ُتعطى 
احلجار على اختالف انتماءآتهم الدينية، فّنانني 
العرب“  ”مطران  اسمه  وساما  للحّجار  ينحتون 
األجياُل  تتناقلها  ورسالًة  والعطاء،  للمحبة  رمزا 
وشفاعمرو  كابول  أبــنــاُء  استلهَمه  ــع  رائ ــإرٍث  ك
بلديهم،  في  الشوارع  تسمية  لدى  العامرتني، 
كما استلهَمه املؤرُخ الدكتور جوني منصور وجلنٌة 
اغبارية  حسني  األستاذ  مقدمتها  في  شعبيٌة 
في  االجتماعي  التطوير  جمعية  عــام  (مدير 
اسم  بإطالق  حيفا  بلدية  طالبا  الذين  حيفا) 
بجمع  وقاما  شيزاف،  شارع  على  حجار  املطران 
كنائب  لي  كان  كما  البيوت،  أصحاب  تواقيع 
مدير عام البلدية آنذاك، شرُف دعم هذا التوّجه 

واملساهمة املتواضعة في حتقيقه.
إّن شخصية املطران حّجار مبا اكتنزْته من خصاٍل 
وما ُعرف عنه من قدرة على التفوّه، جعلت سعد 
زغلول، زعيم مصر آنذاك، يقول ”كيف ال  يكون 
أبلغ  وهو  عظيمة  شهرة  ذا  اجلليل  املطران  هذا 
خطيب عربي سمعته“، أقول إن هذه الشخصية 
الفّذة كانت أقوى من أن يطمرَها غباُر الزمن. فها 
قد مرّت خمٌس وسبعون سنة على وفاته، لكنه 
لذلك  القريب.  باألمس  عّنا  قد رحل  وكأنه  يبدو 
أمام  ذكرُهم  ينكمش  رجــاٌل  هناك  فأقول:  أعود 
مّد  أمام  الزمُن  ينكمش  رجاٌل  وهناك  الزمن،  مّد 
َر الراحلني  ذكرِهم. فأن تزحف قافلُة الزمن ومتحو ِذْك
فهي ُسّنة الله في خلقه، أّما أن ُيختصر الزمُن 
ويقف مشدوها أمام ِذْكٍر ال ُميحى واسٍم ال ُينسى 
وأثٍر ال ُيخفى، فهي ظاهرٌة متّيُز اخلالدين. اخلالدون 
هم فكرٌة والفكرة ال متوت، اخلالدون ليسوا رجاال 
رجاٌل  هم  إمنا  جوفه،  في  سيرَتهم  التاريُخ  يبتلُع 
حتتضُن سيرُتهم التاريَخ ألّنها لم تكن جوفاء...

وسيرة احلجار لم تكن جوفاء، إمنا كانت مليئًة، 
واالجنــــازات  ــار  الــكــب ــال  ــاألعــم ب غنيًة  حــافــلــًة، 
الضخمة. فلم يستطع نهُر األيام أن يغمرَها ولم 
تتمكن زالزُل األحداث التي عصفت ببالدنا خالل 
اخلمٍس وسبعني سنة املاضية، أن تضعضَعها، إمنا 
بقيت تلك السيرة، أي سيرة حياة احلجار، جسرا 
عاليا يجسُر الهوَة العميقَة بني ماضينا املتفائل 
حاضرَنا  فيربط  التعيس،  املتجّهم  وحاضرِنا 
ميُّد ماضينا حاضرَنا مبعنويٍة  مباضينا، عسى أن 
فيستمدُّ  معنا،  احلّجار  حضور  من  مستمدٍة 
ال  أن  في  أمال  نعم  وأمــال،  وكرامًة  قوًة  حاضرُنا 
لنا جميعا، كشعٍب عربي وكنيسٍة  يكون مستقُب
مشرقية وأبرشيٍة جليلّية، في هذه الديار، هجرًة 
الواسعة.  الله  دنيا  في  وضياعا  وتشتتا  وغربًة 
أجل، ما أحوجنا اليوم حلضور احلجار معنا، ففي 

ُد البدرُ..... ـ الليلة الظلماء ُيفتَق
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قبل ثالث أربع سنوات، اّتصل بي صديق يعمل في 
مجال الّتسويق واإلعالن. بعد الّسالم والكالم، قال 
إّنه يّتصل سائًال عن بديل عربّي للمصطلح العبرّي 
موتاچ (מותג). أجبته أّن  لي، قبل اقتراحي بديًال 
هذا: عملنا  مثل  على  كثيرة  حتّفظات  ا،  ـً ّي عرب

ليست  والعبرّية  بالعبرّية،  نتأّثر  هنا  نحن   (1
اختالف  على  اجلــديــدة،  املصطلحات  في  األصــل 

مجاالتها طبًعا. األصل، كما تعرف يا صديقي، هو اإلنچليزّية، فحيث 
في عصرنا  أكثرهما  وما  طبًعا،  الّتسميات  تكون  املخترعات  تكون 

املُدهش هذا!
لغتنا احملكّية  وفي  لغة.  2) التحّفظ الّثاني أّني رجل أدب ال رجل 
كّلها  أبحاثي  تتناول  األدب،  في  حّتى  ازه“!  خلّب اخلبز  “أعِط  نقول: 
األدب احلديث والّشعر منه بوجه خاّص. لسُت الفارابي فأجيد املوسيقى 
أيًضا،  الكاذب،  الّتواضع  أحّب  ال  أخرى،  ناحية  من  مًعا!!  والفلسفة 
أّيام  يوم، في  كنُت ذات  فقد  ّية وقواعدها.  العرب إّني ال أعرف  فأقول 
متاًما،  بالّلغة  مهووًسا  العظيم،  بالّشدياق  معرفتي  قبل  الّشباب، 
أحسب “أّن الّنحو أساس العلوم، وكّل العلوم مفتقرة إليه افتقار البناء 
إلى األساس“. مع ذلك، فإّني إذ أحاول “االجتهاد“ في الّلغة، أخشى 
الوقوع في “مطّبات“ غير محسوبة، فتكون اخلسارة أكثر من األرباح 
ّية، ورحم الله  بكثير. نحن اليوم في عصر االختصاص ال عصر الّشمول

امرأ عرف حّده فوقف عنده!
ابتكار مصطلحات جديدة، هو عمل جماعّي  العمل؛  3) ثّم إّن هذا 
حّتى بني احملترفني من رجال الّلغة، فما بالك برجال أدب مثل حالتنا؟ 
مثل هذا العمل تقوم به عادًة جلنة أو مجموعة من املتخّصصني ال فرد 

واحد مهما  كان متمّيزًا!
4) أخيرًا، نحن العرب في إسرائيل نسبة ال تكاد ُتذكر من الّناطقني 
الزّاخر، فهل نبتكر لنا  ّي  العرب ّية؛ ال نكاد نؤّثر في “البحر“  بالعرب
مصطلحات حديثة خاّصة بنا، حتى إذا كانت ضرورّية وسليمة، تبتعد 
بنا عن محيطنا احليوي، كما يفعل كثيرون من اإلخوة املغاربة؟ قرأت 
الّتربية، فأحصيت فيه أكثر من  املغاربة، في  مرّة كتاًبا ألحد اإلخوة 

مئتي مصطلح من ابتكار املؤّلف نفسه، وال يعرفها القارئ العادّي!! 
ال تنَس، رفيقي العزيز، أّن اللغة هي العامل األّول في تقريب العرب 

الكثيرين، املختلفني املتناحرين رغم الّلغة الواحدة!!
معك عن  البحث  العزيز،  املذكورة، سأحاول، صديقي  الّتحّفظات  رغم 
بديل للمصطلح العبري املذكور، وأجري على الله. قد ال ننجح لكّننا، 
على األقّل، نحاول، وقد ال يسمعنا أحد لألسباب التي أوردناها أعاله، 

وقل اعملوا...
االصطالح العبري املذكور، موتاچ، هو مختصر كلمتني: מוצר + תג أي: 
ُمنتج له شارة أو متّيز. بناء عليه، فاملوتاچ ُمنتج جتارّي متمّيز، لكن 
 ،brand :ليس كّل منتج موتاچا طبًعا! املصطلح في اإلنچليزّية هو
وهذه تعني: الوسم، أو امليسم، أو عالمة باحلديد اُحملمى على الداّبة. 
بذلك نرى أّن املصطلح اإلنچليزي هو مصطلح جتارّي، لكّنه مستمّد 
من املجال الّنفسي، كأّمنا يترك املنتج وإعالناته أثرًا في ذهن أو فكر 
املستهلك يصعب عليه محوه أو الّتخّلص منه! هكذا نرى أّن العبرّية 
ا، وهذه ُحتسب لها طبًعا. ثّم إّن املوتاچ  ـً ّي لم تترجم املصطلح املذكور حرف
لكّل  ليس ماركة وال عالمة جتارّية (Trade mark)، فهذه تكون 
منتج، أّما البراند فهو املنتج املتمّيز، كأّمنا يترك أثره، كما الكّي، في 

خيال أو فكر املستهلك!
في العربية ميكننا اشتقاق كلمة وسيمة وجمعها وسائم؛ ذلك أن الوسم 
بها من  يعرف  اّلتي  العالمة  أو  الكّي  مبعناه األصلي، هو  لغتنا،  في 
الــّدالالت  كّل  تطورّت  رأينا،  في  م،  س  و  األصــل  هذا  ومن  يحملها. 
األخرى، وهي كثيرة جًدا، منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابّي وفًقا 
ا له، وهذه أقرب  ًي للّسياق. املوتاچ إذن ميكن أن تكون الوسيمة بديًال عرب
إلى األصل اإلنچليزي من املصطلح العبرّي املوّفق موتاچ، كما ميكن من 
الوسيمة اشتقاق كّل األلفاظ املشتقة من براند اإلنچليزّية. على كّل 
حال، هذا ما نراه، وهو ال يلزم أحًدا، بل ال يلزمك أنت أيًضا، مع أّنك 
اّتصلت بنا، يا صديقنا العزيز، فكنت الّسبب في “اجتهادنا“ أعاله؟!

 ¢ıU�u�¢ ‰uI� nO�
W ÒO�dF�« w�

Ê«d�� ÊULOK�

احليفاوّية لصاحبها صالح  تشارك مكتبة ”كل شيء“ 
عّباسي، في َمعرض الكتاب الّدولّي في دولة اإلمارات 

ّية املّتحدة.  العرب
يبلغ  اّلذي  للكتاب،  الّدولّي  الّشارقة  معرض  ويعتبر 
الّسنوّية  الفّعالّيات  أبرز  من  والّثالثني،  الرّابع  عامه 
اّلتي تنّظمها الّشارقة، ويذهب هذا احلدث إلى ما هو 
ا للكتب، ليلعب دورًا  ـً أبعد من كونه َمعرًِضا اعتيادّي
مستجّدات  على  عميقة  نظرة  ويقّدم  راسًخا،  ا  ـً ّي ثقاف

املشهد الّثقافي العربّي األصيل. 
وفي حديث مع مؤّسس ومدير مكتبة ”كّل شيء“ صالح 
عّباسي، قال: كعادتها تشارك مكتبة ”كّل شيء“ في 
للّسنة  باملشاركة  جــًدا  سعيد  وأنــا  ّية،  الّدول املعارض 
ُيتاح  الّشارقة، حيث  الّتوالي في معرِض  الرّابعة على 
لنا نشر مؤّلفات األدباء والّشعراء احمللّيني في فلسطني. 

 W	—UA�« ÷dF� w� „—UA� W
ËUHO(« ¡w� q� W�J�



302015 w½U¦�« s¹dAð  6  WFL'«

1917 لعبت بريطانيا دورًا  الثاني عام  الثاني من شهر تشرين  في 
وزير  أقدم  فقد  الفلسطيني.  الشعب  ضد  القذارة  غاية  في  سياسيا 
تقدمي وعد خطي  بلفور، على  آرثر  الفترة  تلك  بريطانيا في  خارجية 
وفي  لليهود.  قوميا  وطنًا  فلسطني  بجعل  الصهيونية  احلركة  لقادة 
مؤمتر سان رميو في العام 1920 مت تكريس االنتداب البريطاني على 
فلسطني، وبعد ذلك أقرت عصبة األمم في العام 1922 االنتداب مبا 
فيه وعد بلفور، وكذلك أقرت األمم املتحدة في العام 1945 بشرعية 

قرارات عصبة األمم مبا فيها الوعد املشؤوم.
احلكومة  عمدت  فلسطني  على  البريطاني  ــتــداب  االن ــالن  إع وبعد 
البريطانية إلى تهجير اليهود إلى فلسطني، وعملت في ذلك الوقت 
وبشتى الوسائل إلى جلب اليهود من كافة الدول من أجل  تأسيس 
التأسيس،  عملية  ولتسهيل  ذلك  قبل  بريطانيا  وقامت  إسرائيل. 
بإصدار قوانني خلدمة الصهيونية مثل مصادرة األراضي، وفرض ضرائب 
على الفلسطينيني بشكل ال يحتمل، وظلت بريطانيا على هذه احلالة 
حتى انتهاء انتدابها لفلسطني في العام 1948 حيث سلمتها للحركة 

الصهيونية. 
الفلسطيني في كل مكان من بقاع األرض، ال ينسى الدور اإلجرامي 
الذي لعبته بريطانيا في تقدمي فلسطني هدية لقادة احلركة الصهونية، 
والفلسطيني أينما وجد، ال ميكن أن ينسى أن بريطانيا  ومن خالل وزير 

خارجيتها األسبق آرثر 
وضع  الذي  هو  بلفور، 
لقيام  األســـاس  حجر 
ــل مــن خــالل  ــي ــرائ إس
قبل  املـــشـــؤوم  وعــــده 
ــني  ــع ــس ــيــة وت ثــمــان

عاما.
ـــخ إن  ـــاري ـــت ـــول ال ـــق ي
العثماني  ــفــة  ــي اخلــل
السلطان عبد احلميد 
ــــض كل  ـــي رف الـــثـــان
والضغوط  ـــراءات  االغ
لبيع فلسطني للحركة 
أن  الصهيونية. حتى 
بلفور  وعد  من  موقفه 

لليهود، جاء في رده: “إعطاء ما ال  بإعطائهم فلسطني وطنا قوميا 
ميلك شيئًا ملن ال يستحق شيئا“.

بحق  ــرام  اإلج أســاس  تعتبر  ملوقفها،  ونتيجة  بريطانيا  أن  شك  وال 
الشعب الفلسطيني، ولوال بلفور ملا كانت هناك دولة اسمها إسرائيل 
الكيان.  لهذا  رئيس  مؤسس  بذلك  فهي  الفلسطينية،  األرض  على 

عملت  املتحدة  ــواليــات  ال أن  صحيح 
فيما بعد، وال تزال على دعم إسرائيل 
ا وتثبيت  ًيا ودبلوماسًي عسكرًيا ومال
ـ  ـ ـ وجودها، وأن الدولة األملانية قدمت ـ
وأمواًال  تعويضات  ـ  ـ ـ ـ تقدم  تزال  وال 
ــات  ــاب ودب ــواصــات  وغ لها  حتصى  ال 
لكن  ــيــل،  إســرائ ــود  وج لدعم  حديثة 
اجلرمية،  في  ــل  األًص تبقى  بريطانيا 
جرمية تهجير الشعب الفلسطيني من 
أرضه فلسطني وتقدميها هدية للحركة 

الصهيونية.
بريطانيا تنوي االعتذار عما ارتكبته في العراق خالل غزوه من القوات 
البريطانية واألمريكية في شهر نيسان عام 2003. فقبل اإلعالن عن 
تقرير السير جون تشيلكوت رئيس جلنة التحقيق في حرب العراق، 
باالعتذار  احلدث،  بلير  توني  األسبق  البريطاني  الوزراء  رئيس  استبق 
املفاجئ عما أسماه بأخطاء وقعت خالل احلرب ضد العراق، والتي جنم 

عنها احتالله من قبل الواليات املتحدة وبريطانيا.
بريطانيا اعتذرت لقبائل املاو ماو في كينيا األفريقية عام 1963، 
سنة  أربعني  بعد   2008 العام  في  لليبيا  إيطاليا  اعتذرت  وكذلك 
ــار،  مــن االســتــعــم
أميركا  واعــتــذرت 
والعديد  وفرنسا 
من الدول األوروبية 
ــا  ــه ــي ــاض عـــــن م
ـــاري.  ـــم ـــع ـــت االس
تعتذر  ال  فلماذا 
عما  ــا  ــي ــطــان ــري ب
بالشعب  فعلته 

الفلسطيني؟. 
ــي  ــن ــي ــط ــس ــل ــف ال
ــســاءل وبــحــق:  ــت ي
ــم  ــق ـــــم ت ملــــــــاذا ل
الرسمية  اجلــهــات 
ــة  ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف ال
وكذلك الفعاليات السياسية والقانونية، مبقاضاة بريطانيا، ال سيما 
أنها لم تطبق املادة “22“ من ميثاق عصبة األمم املتحدة، والذي ينص 
على استقالل الدول التي كانت حتت سيطرة الدولة العثمانية. لكن 
بريطانيا فعلت عكس ذلك، إذ أقدمت على إقامة وطن قومي لليهود 

في فلسطني.
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علينا أن نعترف بأن اجلهاز القضائي في إسرائيل ال يزال يحافظ 
تعرّض  لو  حتى  مظلوم  ألّي  امللجأ  يزال  وال  استقالليته،  على 
لظلم من أعلى سلطة في الدولة، فالقانون فوق اجلميع، وهو الذي 
يضمن احملافظة على ما تبقى من مقومات الدميقراطية في البالد. 
إال أن هذا األمر ال يروق للمتطرفني واليمني الفاشي اإلسرائيلي، 
العرب  الكنيست  بال هوادة على أعضاء  أن شّنوا هجومًا  فبعد 
والقيادات العربية في البالد ومن ثّم املواطن العربي الذي أصبح 
انتقل  بعدها  البلد.  في  أحــداث  من  يجري  ما  كل  إزاء  متهمًا 
اليهود  اليساريني  على  مماثًال  هجومًا  ليّشن  الفاشي  اليمني 
مرحلة  وفي  واخليانة.  الدولة  مبعاداة  اتهامهم  عن  يتورّعوا  ولم 
البعض  يتورّع  لم  متقدمة وفي ظل احلكومة اإلسرائيلية احلالية 
وعلى شخصيات  السلطة،  في  على شخصيات  التحريض  عن 
للمواطنني اإلسرائيليني مثل رئيس  املفروض أن تكون رموزًا  من 
الدولة، ملجرّد أن آراءهم ال تروق لهم، وال تتماشى مع معتقداتهم. 
ومؤخراً، بدأ التحريض على قضاة في محكمة العدل العليا، ومت 
وضع حراسة مشددة على قاضية في هذه احملكمة عقب اتهامها 
من قبل متطرفني ميينيني متشددين بأنها تقف في صف األعداء، 
فخّط متطرفون يهود شعارات على أحد جدران احملكمة في القدس 
مستوطنة  في  يهودي،  كنيس  هدم  لقرار  رفضهم  عن  تعبيرا 
املواقع  نشرته  ملا  وفقا  الشرقية،  القدس  في  زئيف“  ”بسغات 
الكنيس،  يهدموا  “لن  وكتبوا  االربعاء،  األول،  أمس  يوم  العبرية 
اليهودي،  الكنيس  هدم  قرار  بذلك  متحّدين  يهودية“  دولة  نريد 
واملتطرفني  املستوطنني  من  العشرات  جتمع  مع  تزامن  والــذي 
هدمه. ملنع  املوت  حتى  سيحاربون  أنهم  مؤكدين  الكنيس،  في 

الكنيس وعلى  ولم يكتفوا بذلك، بل استعد املستوطنون داخل 
حال  إلشعالها  استعدادا  السيارات  إطارات  بوضع  املبنى،  سطح 
الغاز  قرار احملكمة، كما وضعت عبوات  لتنفيذ  الشرطة  وصول 
لتفجيرها حسب أقوال أحد املستوطنني. علمًا أن هذا الكنيس 
ُبني على أراٍض تعود ملكيتها ملواطنني فلسطينيني. وكان من 
املقرر أن يتم هدم الكنيس املذكور يوم أمس اخلميس، إال أن الشرطة 
كما يبدو رضخت البتزاز عناصر اليمني املتطرفني ولتهديداتهم. 
إن اليمني الفاشي في اسرائيل قرر أن يحارب كل من يخالفه الرأي، 
في اجلهاز  اليسار اإلسرائيلي، شخصيات إسرائيلية ”معتدلة“ 
احلاكم، القضاء، الصحافة ووسائل االعالم، والعالم بأسره. فعلى 
سبيل املثال بدًال من إعادة النظر في نهجهم األهوج قرروا معاقبة 
كل من يفرض العقوبات عليهم، فتقّدم مؤخرًا عضو الكنيست 
مبوجبه  مينع  قانون  باقتراح  اليهودي“  ”البيت  من  مغيل  يانون 
كل من يدعو ملقاطعة اسرائيل أو منتجاتها من دخول إسرائيل. 
إنه اجلنون بعينه والهوس العنصري املتطرف الذي ال يقود إال إلى 
التهلكة والدمار. فإذا ّمت سّن قانون من هذا النوع ، فهذا يعني 
بأن إسرائيل ستلتزم بإجراء عملية استجواب انتهاكية ومحرجة 
منتجاتها،  مقاطعة  إلى  دعوا  الذين  بني  من  يدخلها  من  لكل 
وفنانون.  وصحافيون  ديــن  ــال  ورج دبلوماسيون  ضمنهم:  ومــن 
ومتادي  إسرائيل  في  العنصرية  تفشي  من  عاقل  كل  حــّذر  لقد 
يحدق  اخلطر  ــوم  ــي وال وأعمالهم،  تصريحاتهم  ــي  ف الفاشيني 
بالبالد إلى أقصى احلدود، فقد جتاوز هؤالء كل اخلطوط احلمراء، 
جنونهم  هو  يحركهم  ومــا  السلطة،  وال  القانون  يحترمون  فال 
العنصري وعدائهم للعرب ولكل من يخالفهم الرأي، وإن لم يتم 
متأخراً،  أصبح  بأنه  أعتقد  ــردع  ال هذا  وحتى  اليوم،  هــؤالء  ردع 
ينفجر في كل حلظة.   أن  بركان ممكن  فوهة  فإننا أصبحنا على 
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عرّف القرن العشرين، بأّنُه كان أفضل وأسوأ 
القرون في الّتاريخ، فهو عصر العنف والفنون 
ينشغل  أن  دفعه  ما  وهــذا  آن.  في  واآلداب 
بدّقة  الّتاريخ  حتليل  في  والّثقافة  باألفكار 
الفنون  تاريخ  ومصداقّية.. واختار أن يجعل 
العام  تاريخه  مــن  جـــزًءا  واألفــكــار  واآلداب 

للقرن العشرين.
وأّكد أّن هذا ال يأتي إليه من قبيل املصادفة، 
وكذلك ال يأتي تأريخه احلساسّيات الّدينّية 
والّتطوّرات االجتماعّية على الهامش، فكّلها 
فوق  بعضها  يتراكم  عناصر  إليه  بالّنسبة 
بعض، وتتشابك لُتشّكل ذلك الّنسيج اّلذي 

كانه زماننا.
هوبزباوم،  إريك  العشرين،  القرن  أحد مؤرّخي  وحديثي عن 
ـ ”عصر الّتطرّفات والعنف“.. اّلذي رحل  أ ب اّلذي حّلل وتنّب
 95 عن  سنوات،  عــّدة  قبل  األّول  تشرين  مطلع  في  عّنا 
عاًما، واّلذي وُلد في االسكندرّية اّلتي غادرها مع العائلة 
الّنمسا، قبل أن تستقّر األسرة  الّثالثة من عمره إلى  في 
في برلني، ثّم تنتقل إلى موطنها بريطانيا في عام 1933.

واملعروف عن مؤرّخنا أّنه من املفّكرين اليهود اّلذين وقفوا 
االستيطانّية..  الّتوسعّية  اإلسرائيلّية  الّسياسة  ضــّد 
فأّسس مع مّثقفني بريطانّيني، معظمهم يهود مثله، هيئة 
”أصوات يهودّية مستقّلة“، وبينهم املسرحّي هارولد بنتر، 

اّلذي حاز على جائزة نوبل لآلداب في 2005.
ر  تغيَّ ”كم   :2011 في  أحدثها  مؤّلفات،  ِعّدة  لهوبزباوم 
األكثر  لكّن  واملاركسّية“،  ماركس  عن  سردّيات   – العالم 
 ،“1848-1789 ــورة  الــّث ”عصر  رباعّية  بينها  ُشهرًة 
”عصر االمبراطورّية“، ”عصر رأس املال“ و“عصر الّتطرّفات 
ترجمه  وقد   ،“1991-1914 الوجيز  العشرون  القرن   -
بنانّي  ّية الّدكتور فايز صّياغ، واعتبر الكاتب الّل إلى العرب

ـ“الرباعّية املُدهشة“!! إبراهيم العريس هذه الكتب ب
والقومّيات  ”األمم  الّثالثني:  عن  تزيد  اّلتي  كتبه  ومــن 
و“أمريكا والعوطة“، وكتب سيرته  الفرنسّية“  الّثورة  منذ 

الّذاتّية في مؤّلفِه ”اُزمان مثيرة“.
يعتني إريك في حتليله الّتاريخ بأدّق الّتفاصيل وبالوثائق 
وهو ُينزل الّتاريخ من ِقّمة الّدولة إلى قاع املجتمع والفضاء 
اّلذي جنده عادًة  ـ“الّتاريخ املغّيب“  العام.. وهو ما ُيعرف ب

في الرّوايات اّلتي نكون خلفّيتها تاريخّية.
باملوسوعّية،  الــّتــاريــخ  على  هــوبــزبــاوم  اشتغال  يّتصف 
أّما  الّتحليلّية،  املاركسّية  املدرسة  من  دائًما  ُمستفيًدا 
لغوّية  وإشراقات  ــيّ  األدب األسلوب  عليها  فيغلب  كتابته 
بعيدة عن املبالغات واملجازات، لكّنها تفيد من جمالّيات 

الّتعبير األدبّي في كتابة املعلومة الّتاريخّية وحتليلها.
القرن   – الّتطرّفات“  ”عصر  أّن مؤرّخنا في كتابه  ال شّك 
العشرون الوجيز 1914-1991، تنّبأ مبا نشهده هذه األّيام 
من تطرّف وعنف بلغا ”ذروة“ جديدة من الوحشّية. فمترجم 
لـ(1120)  صفحاته  يختم  أن  اضطّر  فايز،  د.  الكتاب 
مصطلح  بإبراز  عشر  الّتسعة  بفصولها  الّثالثة  وأقسامه 
”اإلبادة اجلماعّية“، طبًعا إلى جانب مفاهيم أخرى، مثل 
في  بارزة  شخصّيات  أسماء  إلى  باإلضافة  البيروقراطّية 

عاملَي اآلداب والفنون والّسياسة.
أبرز  الكتاب  يختتم  معه:  ــوار  ح في  املـــؤرّخ  يستعرض 
القرن  من  األّول  العقد  شهدها  اّلتي  ــات  واألزم التطوّرات 

احلادي والعشرين.
لتحليالت  إضـــاءات  يــقــّدم  ــّم  ث
جديدة ضّمها الكتاب، فيقول:

ــا شــهــده هـــذه الــعــقــد هو  .. م
ــرد  ــف املــضــّط ــع ــضَّ ــل وال ــآك ــّت ال
في  أي  الــــــّدول،  ســلــطــة  ـــي  ف
حدودها  ــل  داخ القومّية  الـــّدول 
اإلقليمّية، وفي أجزاء واسعة من 
العالم، وألّي نوع من أنواع سلطة 
يضيف  وهنا  الفاعلة..  الّدولة 
وارًدا  ذلك  كان  ”رّمبا  ُمستدركًا: 
ــه  ــؤات، غير أّن ــت ــّن ــز ال ــي حــّي ف
تسارع إلى َحّد لم أكن أتوّقعه“.

رباعّيته  فيه  تكتمل  اّلذي  كتابه  في  هوبزباوم  يقف  ثّم 
العشرين  خالل  العاملّية  الّتطوّرات  أبرز  معّدًدا  الّتحليلّية 

عاًما املاضية منذ انهيار املنظومة الّشيوعّية 2010.
أّما عن الّشرق األوسط فيرى فيه أّنه ”أكثر مسارح الّنزاع 

الّدولّي سخونًة في العالم“.
وفي سياق حتليله العميق للقرن العشرين، يذهب إلى أّن 

هذا القرن عرف ثالثة تغييرات أساسّية: 
في  حاله  كما  ـــا،  أوروًب حــول  متمحورًا  يُعد  لم  كونه   -

القرنني املاضيني.
- كونه أصبح وحدًة اقتصادّية شاملة وكلّية، كما لم يحدث 
أن كان من قبل ذلك أبًدا، وقد وصل هذا األمر إلى غايته 

املنطقّية في التسعينّيات.
وهو الّتغّير األكثر انزعاًجا لهوبزباوم، نفّتت األمناط القدمية 
ّية، وبالّتالي انفراط الرّوابط  للعالقات اإلجتماعّية اإلنسان
هذا  أّن  ثّم يضيف  واحلاضر.  املاضي  بني  أي  األجيال،  بني 
األمر اخلطير يبدو واضًحا، ”خصوًصا في البلدان املتطوّرة 
ّية.. حيث تسود  ّية على الّطريقة الغرب ذات الّنظم الرّأسمال
قيم الّنزعة الفردّية املُطلقة، منفلتًة من العقال االجتماعّي، 
عصر   (1 تسميات:  بثالث  العشرين  الــقــرن  ويسّمي 

الكارثة؛  2) العصر الّذهبّي،  3) عصر اإلنهيار...
أّما األّول فيبدأ باحلرب العاملّية األولى اّلتي كان من نتائجها 
ــاد  االّحت وانبثاق  ـــا،  أوروّب في  عديدة  نظم  حتّطم  املباشرة 

الّسوفياتي بعد ذلك، والّسيطرة على أملانيا بأضعافها.
رسم  اُعيد  ــط  األوس الــّشــرق  أّن  ــى  إل مؤرّخنا  يشير  وهنا 
حسبما  وينتهي،  االستعمارّية.  للّدول  ُيْمنح  ل خريطته 
وبداية  الّثانية،  العاملّية  باحلرب  الكارثة  عصر  يفيدنا، 
احلرب الباردة في منتصف األربعينّيات، وهي حقبة شهدت 
إعادة رسم خارطة العالم على ضوء انتصارات احلرب، وتبًعا 

ملصالح املنتصرين.
ال شّك أّن ما نعيشه هذه األّيام من مناخ مرعب ومشاهد 
قسوة وتعذيب ووحشّية رهيبة، بزّت ما قام به ”دراكوال“، 
يزل  ملّا  مفّكرنا  عنه  حتّدث  اّلــذي  الكارثة  عصر  أّن  تؤّكد 
مستمرًا، لذلك سأواصل الّصالة أن ال تصبح هذه ”الوحوش 
اّلذي عجز األطباء عن دواء  كمرض ”البورفيريا“  اآلدمّية“ 
له، فقضى على مئات اآلالف، بعد أن عانوا من شحوب 
وتشّقق  األنياب  وبروز  الوجه  وجتّعد  األذنني  وحتّدب  الوجه 

الّشفتني واحمرار العينني و.. و.. و...
وألّني واحد ّممن اختاروا أن يبقوا محكومني باألمل سأواصل 
مسيرتي مع قوافل املناضلني اّلذين ال يرون سوى ”الّشمس“ 

في نهاية الّنفق.

ألَعُق لعابي..
املشاع

في سهرة الوحيد
على وسادٍة..
فيها خياٌل..

وخرافة..
مروّية بحنني الوجد.

™™™
وأنِت

ُتلّوحني باإلنعتاق عْلًما
وتعّضني شفتيك بأسنانك.

صرِت متاهًة..
لالعتزاز والبدايات.

قارٌب مغامٌر
في ماء احلياة

ُيحالُف َدخاِئلُه..
في مكاٍن وزماٍن..

منارته عروس الفرح
تصاِحُب الواقع..

في ُحّبك
بعينني ُمغلقتني.

انصياٌع ملسيرة املغامر..
على جدائل ِامرأة

(ُمتَْخِوُل) كعادتها
 .. وتسِدل العزَّ

لوًنا وُبعد..
للحورّيات اآلسرات..

باالعتداد..
على صهوة املعنى..

للوجود.
™™™

أّيتها الّليالي الّشِبقة
في (ألبوم) الّشاعرات

مهًال
خذوني..

إلى حلٍم..
تدور فيه األّيام

على شفاٍه..
تْرتُع في اآلهات
وال يزورها البرد

آُخُذ منها..
ِلزادي مدًدا

سواء جعُت أو شبعت.
™™™

هي رجفٌة
نرى من خاللها

غيرة الّضوء والّصوت
على مداخل احلّب..

املْشرعة.
يْنزف اجلمال..

من عينيها..
ترياق اخللود

وتغار منها األوابد..
والفصول

***
أرى عيونهّن كالوعد

يْفتْحَن احلدود
ليدخل..

ُمجوُن خيالي.
أحلم بها

َة.. وأعيد الكرَّ
من جديد.

بأزياٍء..
واستعاراٍت..

ال يتوّقعها الّتجديد!
(حيفا/طمرة)  
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لها  تنبهر  التى  اجلمة،  بالفوائد  مليئة  الطبيعة 
العقول حني اكتشافها، ومن النباتات الطبيعية 
التى أثبتت األبحاث فوائد كثيرة لها هي بذور 

العنب.
الدراسات احلديثة إلى أن خالصة بذور  وتشير 
الكيميائي في  العالج  فاعلية من  أكثر  العنب 
محاربة سرطان القولون واملستقيم، خصوصًا في 

العنب عالجًا بديًال فعاًال  املتأخرة واملتقدمة. وقد تكون خالصة بذور  مراحله 
ألنواع أخرى من السرطانات. فهذه اخلالصة تقمع منو اخلاليا السرطانية، وتقتل 
نصف اخلاليا السرطانية في القولون واملستقيم. وجتدر اإلشارة إلى أنه تصعب 
معاجلة هذا النوع من السرطان بواسطة العالج الكيميائي، إذ يتم كشفه غالبًا 
املوت،  قبل  األخيرة  املرحلة  أي  الرابعة،  املرحلة  جدًا. وفي  متأخرة  مرحلة  في 
تقاوم اخلاليا السرطانية في القولون واملستقيم العالج الكيميائي بسبب تبدالت 
قد  تكون  القولون واملستقيم  في  السرطانية  اخللية  أن  املعروف  فمن  جينية. 

خضعت ألكثر من 11 ألف حتّول يجعلها مختلفة متامًا عن اخللية السليمة.
غير أن املركبات األحيائية النشطة في خالصة بذور العنب تواجه تلك التحوالت 

العديدة، ولذلك قد تكون أكثر فاعلية من العالج الكيميائي. 
∫VMF�« —Ëc³� Èdš√ bz«u�

dOÝ«u³�« ÃöŽ∫ حتدثت التجارب العلمية عن فائدة بذور العنب فى عالج 
من  تتكون  البواسير  لعالج  الطبيعية  الوصفات  من  كثيرا  أن  حتى  البواسير 

بذور العنب.

∫s�e*« Íb¹—u�« —uBI�« ÃöŽ
الكثير  يسبب  األوردة  الساقني وتورم  والدوالى في  القصور الوريدي املزمن، 
تقلل  أن  العنب ميكن  الدراسات أن بذور  عدد من  وقد أظهرت  ــم،  األل من 

من األعراض املصاحبة للقصور الوريدي.
WOKOK�« W¹ƒd�« 5�%∫ تفيد بذور العنب كثيرا فى حتسني الرؤية خصوصا 

للعيون التى تصاب باإلجهاد من طول املكوث أمام الكمبيوتر.

�Wšu�OAK� œUC∫ تساهم بذور العنب فى حماية الكوالجني واإليالستني ف
ي اجللد ولذلك فهو يؤخر ظهور أعراض الشيخوخة على اجللد.

مرض السكري: تساعد بذور العنب على حتسني السيطرة على نسبة السكر في 
الدم.

عالج ارتفاع ضغط الدم: بذور العنب قد تساعد على منع ارتفاع ضغط الدم، 
فاملواد املضادة لألكسدة املوجودة  في بذور العنب تساعد في حماية األوعية 
الدموية من التلف، األوعية الدموية التالفة ميكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط 

الدم.

 WLOK Ò��«Ë  WÒO×B�«  W¹cGÒ²�«  ‰U−�  w�  qLFð  ¨W¹cGð  WÒO	UB²š«®
©qÒLJ*« ÒV ÒD�«Ë
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إن قضاء احلاجة أمر طبيعي وصحي، نعم، لكنها بالنسبة إلى 
ولد يضع احلّفاض منذ أن أدرك ذاته، عملية تدريجية وفيها ما 

فيها من صعوبات. 
من زار الصني وجتول في بعض أحيائها رأى بالطبع أحد األمور 
التي فاجأته عن األطفال الصينيني. إنهم يكبرون بال استعمال 
مع  بنطالهم  يرتدون  املتنزهات وهم  في  يتجولون  أبدا،  للحفاظ 
فتحة صغيرة، وقد اعتادوا تدريجيا على إنهم من تلك الفتحة 
عن  التخلي  في  إذن  الصينيون  يحتار  ال  حاجتهم.  يقضون 
من  كثيرا  ألن  ومتى؟  منها  أطفالنا  يتخلص  فهل  احلفاظات، 

األهل الذين يحتارون كيف ومتى يخّلصون أوالدهم منها.
ضجروا  قد  األهــل  أن  مع  ترتيب،  إلجــراء  للحظة  اآلن  لنتوقف 
الوتيرة والوقت  في  بذلك  القيام  املهم  من  لكن  احلفاضات،  من 
واملريح  الصحيح  للتخلص  بكاملها  القوانني  هي  هذه  املناسب. 

من احلفاظات.
1. بال ضغط: من املهم أال نتعجل ونضغط 
نحصل  قد  ألننا  منها،  يتخلص  كي  الولد 
على النتيجة العكسية. من املهم أن نصغي 
للولد ونرى إن كان مستعًدا. يتخلص األوالد 
اجلسدية  أحوالهم  تنضج  عندما  احلفاظ  من 

واحلسّية.
مثل  بالضبط  تطورية،  مرحلة  األمر  هذا  إن 
احلبو أو املشي أو الكالم، وهي تتم طبيعًيا 
بوتيرته  ولــد  كــل  لــدى  والتطور  النمو  مــع 
اخلاصة به. ينبغي على الولد أن يكون قادًرا 
على السيطرة على مخارج جسمه، والتمييز 
بني قضاء حاجة التبّول أو التبّرز، وأن يكون 
قادرا على التحمل لعدة ثوان حتى يصل إلى 
املرحاض. عادة ما يكون ذلك متعلقا بقدرة 

الولد على التعبير عن نفسه والتعبير بالكلمات عن ُمراده.
2. استمروا حتى النهاية: إذا قررمت أن الوقت قد حان، وأنكم 
ستبدأون بتخليصه من احلفاظ، من املهم جًدا أن تستمروا بذلك 
أن نالحق  الضروري  الولد. من  األمر كي ال حتّيروا  نهاية  حتى 

األمر، وإن كان ذلك غير مريح لنا أحيانا كوالدين.
هو  احلفاظ  من  التخلص  اخللفية:  في  تغيير  ال  3. تأكدوا أنه 
تغيير جوهري في حياة الولد، ومن املهم أن ال يحدث تغيير آخر 
خالل هذه الفترة مثل والدة أخ، الدخول إلى الروضة اجلديدة، أو 
تأقلما ووقتا.  إلى بيت جديد. حيث يتطلب كل ذلك  االنتقال 
اختاروا فترة فيها رتابة وثبات، حيث تكون فيها كل قدرات الولد 

موجهة نحو التخلص من احلفاض.
4. حّضروهم لذلك: كي تنجح العملية من 
املهم أن يتم التحضير مسبقا والشرح قبل 
ذلك. إن كنت أريد كأب أو أم أن يكون 
وحــده،  للمرحاض  ويذهب  مستقال  ابني 
ينبغي علي أن أشرح له ماذا سيجري، ماذا 
سيحدث عندما نزيل احلفاض، متى نزيله، 

ما املتوقع منه وما مهمة األهل (مثال، األم 
تساعده على اجللوس على املقعد، أو رفع السروال بعد ذلك).

5. تذّرعوا بالصبر: ينبغي أن تكون جتربة الولد التي مير بها ممتعة 
وعادية ليس فيها خوف وال توقعات كبيرة. يحس الولد باحلاجة، 
يذهب للمرحاض، يقضي حاجته، ويعود ملا كان يفعله. نريد كأهل 
تقوية عملية التخلص الذاتية للولد، أن يكون راغًبا في الذهاب 

للمرحاض، أن يحس بأنه مستطيع قادر وأنه يعرف كيف.
6. األخطاء  جزء من التعلم: الغضب أو عدم الصبر خالل التخلص 
من احلفاظ أمر غير مرغوب ألن األغالط هي جزء من التعلم. 
يجب علينا أن ندرك عدم قصد الولد بأن 
يغلط. بل هو يريد حقا أن يتخلص من 

احلفاظ!
باإلضافة  لطيف:  جو  على  حافظوا   .7
اللطيف  اجلو  على  حافظوا  الصبر،  إلى 
خالل العملية. عندما يحني وقت الذهاب 
إبداعيني  تكون  أن  ميكنكم  للحمام، 
وتركضوا، تقفزوا أو تتنافسوا من يصل 

للمرحاض أوال. 
8. شجعوا الولد: من املهم جدا أن نتذكر 
األمــاكــن  فــي  الــولــد، وخــاصــة  تشجيع 
يغلط  عندما  بــالــذات  عليه.  الصعبة 
الولد، ولم يصل للمرحاض أو أفلت منه 
بقولنا  تشجيعه  ميكن  الغيار  في  البول 
البول،  بعض  أفلت  إن  بأس  «ال  مثال: 
القوة  من  الكثير  يعطيه  هذا  جــدا».  جيدا  حتّملت  أنك  رأيــت 

والدافعية لالستمرار.
لطيفا  تعليما  احلفاظ  من  التخلص  يشمل  األعــزاء  األهل  أيها 
أن  الولد  على  ينبغي  والصبر.  الرقة  من  الكثير  يتطلب  جدا، 
يتعلم مهارة جديدة لم يعرفها حتى اآلن. أعطوه املجال للتعلم، 
عندما  أيضا  شجعوه  ونضوجه.  الستعداده  منصتني،  له  كونوا 
ينجح وخاصة حني ينجح أقل، وهكذا ستعلم الولد الثقة بنفسه، 

اإلنصات جلسمه، وأن يكون مستق ال ومسيطرا على حاجاته.
©…dJ³*« W�uHD�UÐ WOzUBš√®

™”U ÒD� ≠ u{ U1— ∫œ«b�≈ 





362015 w½U¦�« s¹dAð  6  WFL'«

 

 qHŠ w� ez«uł vKŽ qB% WOÐdŽ ”—«b� 3
 —uC×Ð rOKF²�«  U�ÝR* ŸUłd²Ýù« ÂUÝË

W¾O³�« W¹ULŠ d¹“Ë
  »Ëd???A???�  W????łU????ł“  Êu???O???K???�  3.8

 W??O??Ý«—b??�«  W??M??�??�«  w??�  UNFLł  -
  U�ÝR�  W�U�  WDÝ«uÐ  …dOš_«
 ”—«b?????*« – œö???³???�« w???� r??O??K??F??²??�«

Æ U½UC(«Ë
  U????łU????łe????�√ Ác????N????� q????ÐU????I????*« w????�
 Âu????Ý— v???K???Ž ”—«b?????????*« X??K??B??Š
 1.14  mK³ð  WO�ULł≈  WLOIÐ  WOM¼—
   UN²�b
²Ý«  w??²??�«Ë  qJOý  ÊuOK�
  UÞUAM�« q¹u9 »öD�√ WO¼U�d�

Æ”—«b*«  «eON&Ë
 œö??³??�« w???� ÂU??I??¹  «u???M???Ý 9 c??M??� 
 ¨ŸUłd²Ýö� “ö¹«” W¾O¼ WDÝ«uÐ
  r?????Ý« X????????% e?????O?????2 ŸËd????????A????????�
 “‰UHÞ√  W??³??F??�  u??¼  ŸUłd²Ýô«”
 ”—«b?????*« »ö????Þ l??−??A??¹ Íc??????�«Ë
 ŸUłd²Ýö�   U??łU??ł“  VKł  vKŽ

ÆdCš_« ◊UAM�« vKŽ rNOÐd¹Ë
 WOLOKF²�«   U???�???ÝR???*«  b??O??H??²??�??ð
 …—u????ž«  30®  W??O??M??¼—  Âu?????Ý— s???�
 …œU??H??²??ÝôU??Ð v??E??%Ë ©W??łU??łe??K??�
 s�  XFLł  ·«b???¼√Ë   UÞUA½  s??�
 W¹uIð ”Ë—œ q¹u9 ∫ ö¦� ¨UNKł√

 rOKF²�«   U�ÝR�   w�   U½«uO(«  WDÝ«uÐ   UłöŽ  ¨5³FB²�*√  œôËú??�
 ¨ U½UC(«  w�  VFK�«   UŠUÐ  5�%Ë  ”—«bLK�   «eON&  ¡«d??ý  ’U??)√

Æp�– v�≈ U�Ë  Uý—Ë ¨ UOŠd�� …b¼UA* ÃËd)« p�c�
 Êu�uŠ w??� “X¹—Uý wýu�”  W??Ý—b??� w??� Íd???ł√ Íc???�«  q??H??(« w??� „d??²??ý« 
 s¹ezUH�«  ¨œö³�«  ¡U×½√  s�  U½UCŠË ”—«b� »öÞ rNM�Ë U³�UÞ 600  ÂU�«
 …—«œ≈  fK−�  f??O??z—  ¨ÍU??³??ł  d??¹“u??�«  V??½U??ł  v??�≈  ¨“ŸUłd²Ýô«  ÂU???ÝË  ”  »
 ¨nO�—“  rO¹UŠ  ŸUłd²Ýô«  W¾O¼  ÂUŽ  d¹b�  ¨5??½Ë—  U�U×½  ŸUłd²Ýô«  W¾O¼

ÆÈdš√  UOB
ýË
 w²�«  U½UC(«Ë ”—«bLK�  «œUNýË ”ËR� qH(« —UÞ≈ w� XŽ“Ë bË «c¼
 w� WOM¼dK� WF{U)« »«dA�«  «u³F�  UŽUłd²Ýô« s� d³�_« œbF�UÐ X�U

Æ2015≠2014 ÂUF�«
 ‰ULŽ”  WOłu�uMJ²�«  WÝ—b*«   ‰Ë_«  ÊUJLK�  XK�Ë wÐdF�«  jÝu�«  W¾�   w�
 l«uÐ w¼Ë »«dý …u³Ž 22¨700 s� d¦�√ XFłd²Ý« w²�«Ë j¼— s� “j¼—

ÆWOM¼— ÂuÝ— qJOý 6¨810 s� d¦�«
 d¦�« l«uÐ   11¨230s� d¦�√ l� 5M
Ý s� d¹bG�« WÝ—b� – w½U¦�« ÊUJ*« w�

ÆWOM¼— ÂuÝ—  qJOý 3¨370 s�
 WOL�  l??�  —U??G??*«  s??�  WOÐU)«  ”«—  “œ”  —U??G??*«  W??Ý—b??� –  Y�U¦�«  ÊU??J??*«  w??�
 ÂuÝ—  qJOý  3¨132  w�«uŠ  w¼Ë  »«dý  …u³Ž  10¨440  w�«u(  ŸUłd²Ý«

ÆWOM¼—
 wŽu�«  œ«œe??¹  ”  ∫qH(«  w�  ÍU³ł  w??�¬  VzUM�«  W¾O³�«  W¹ULŠ  d??¹“Ë  ‰U??  b??Ë
 WOHO� rNK¼√ rOKFð d³Ž –  p�– w� rN� rN� —Ëœ œôËú� ÆW¾O³�« vKŽ ÿUH×K�

“WO¾OÐ d¦�√ …UOŠ j/ …—«œ≈
 t½« ” ∫5½Ë—  U�U×½ …bO��« ŸUłd²Ýô« W¾O¼ …—«œ≈ fK−� fOz—  —Uý√ UL� 
 ÆvKŽ√ w¾OÐË w×� w�öN²Ý≈ wŽuÐ WO*UŽ rO vKŽ œôË_« tO� vÐd²¹ qOł
 WO�ËR�� ÊËcšQ¹Ë «uIHM¹ Ê√ ÊËbF²�� r¼ «–U� vKŽË rN*« U� Êu�dF¹ rN�

Æ“WKzUF�« œ«d�√ W�U� p�– w� rNF³²¹Ë XO³�« w�
 

 «u???F???�œ«Ë  «Ëd????²????ý«  “b???�U???½Ëb???�U???�  w???�  Êô«
 W³łË vKŽ «uKBŠ«Ë qJOý 50 » oO³D²�UÐ

W¹b¼ q¹U²�¹d�
“b�U½Ëb�U� s� b¹b'«  UO³KD�« oO³Dð

 rFD� Í√  s???�  W??Žd??�??ÐË W??�u??N??�??Ð  «u??³??K??Þ«
 W�uN�Ð «u???F???�œ«  ¨œö???³???�«  w???�  “b??�U??½Ëb??�U??�
 WO³KD�«  c??š_  «uKCHðË  oO³D²�«  WDÝ«uÐ
≠n¹«—b�« Ë« rFD*« s� …œËbF� ozUœ ‰öš

ÆÊ«
°`Ðd¹ bŠ«Ë q� “b�U½Ëb�U� oO³Dð w� Êü«

»u¦×Ð»∫ מקדונלד’ס ישראל

“b�U½Ëb�U� w� b¹bł
œôËú� …dŠUÝ  «d�UG� VÔ² Ô�

 ‰«e½« w� «uŽ—UÝ
°oO³D²�«

°`ÐdÐ bŠ«Ë q�

 dNA�« «c¼ …eO2 W¹b¼ Ÿ“uð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý
 œôËú� …dŠUÝ  «d�UG� VÔ² Ô�  ∫qO� wÐU¼ W³łË q� l�
 WMÝ œôË√ V²� ÕdÞ w� w*UF�« ÕU−MK� WL²ð Æ UM³�«Ë
 Æ UIBK� l� œôËú� …b¹bł V²� 4 l¹“uð r²OÝ 2012
 ©W�dA�« UNðbŽ√  UÝ«—œ Vłu0Ë® V²J�« Ác¼ d³²Fð
 s¹cK�« q¼ú� UC¹√ U/« œôËú� jI� fO� …“U²2 W¹b¼

Æ⁄«dH�«  UË_ W¹d¦ Ô�  UO�UF� sŽ Êu¦×³¹
 FAMOUS FIVE ¨MAMMOTH¨  ∫V???²???J???�«  q??L??A??ð

SEAQUESTË KINGDOM
 l�  UM³�«Ë œôËú� …dŠUÝ  «d�UG� VÔ² Ô� Êü« «uFLł«
 w� V²J�« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ ÆqO� wÐU¼ W³łË q�

WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« lu�
wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar

 q�  l??�  “b�U½Ëb�U�  ŸËd??�  lOLł  w??�  …bł«u²�  V²J�«
ÆÊËe
*« œUH½ v²Š qO� wÐU¼ W³łË

°WÒ¹u²ý WNJMÐ UðU?Ñ◊u¹ rFÞ
  ¢ôU??????ÝU??????� ÍU????????????ý¢ o?????K?????D????? Ôð U???????ðU????????Ñ◊u???????¹

WÒ¹bM¼ WNJMÐ sšUÝ »ËdA�

 ¡U??I??�  X??O??�ö??�  …—«œ≈   —œU?????Ð
 …œU??O??Ž r??U??Þ l???� Íd??O??C??%
 Ê√  bFÐ  «c¼Ë  W¹e�d*«  W³OD�«
 Ÿu³Ý√  q³  …œUOF�«  X{dFð
 w�  „d²ý«  ¨‚d??Š  WOKLŽ  v??�«
 W¹œUÝ  w³O�ð  …bO��«  ¡UIK�«

 ¨¡«uK�« w� o¹u�²�« …d¹b� UÝ—«œ XOKł …bO��«Ë ¡«uK�« …d¹b�
 ¡«—b??�  —U??³??�  ¨dHOŠ  …d???z«œ  d??¹b??�  e¹eF�«  b³Ž  WFLł  —u??²??�b??�«
 rUÞË w³OÞ dO¼“ —u²�b�« W¹e�d*« W³OD�« …œUOŽ d¹b� ¨¡«uK�«

Æ…œUOF�« w� ¡U³Þ_«Ë 5Hþu*«
 vKŽ  …œU??O??F??�«  w??�  rUDK�  dJA�UÐ  Âb??I??²??�«  ÊU???�  ¡U??I??K??�«  ·b???¼
 WO³D�«   U??�b??)«  .b??I??ð  w??�  …—œU???³???*«Ë  …—«œù«  l??�  rN½ËUFð
 l�  VÝUM²�UÐ  qLŽ  WDš  W??Ý«—œ  ¡UIK�«  sLCð  UL�  ¨œU²F*U�
 v�«  5Hþu*«  œuF¹  v²Š  ¨WOÐdI�«  …d²HK�  WO�U(«  ·Ëd??E??�«

ÆrO�d²�«Ë b¹b−²�« WOKLŽ ¡UN½« bFÐ W¹e�d*« …œUOF�«
  U×OKB²�«Ë   ULO�d²�«  WOKLŽ   √bÐ  -  b  t½√  d�c�UÐ  d¹bł
 oÐUÝ v�« …œUOF�« œuFð v²Š ¨W³OD�« w� W¹e�d*« …œUOF�« w�
 …œUOF�«  b¹Ëeð  r²OÝ  YOŠ  ¨Àb??Š√Ë  qC�√  WK×Ð  qÐ  ¨U¼bNŽ

Æ…—uD²*« WO³D�«  «bF*« ÀbŠQÐ
 sŽ  ÍœU??Ý  w³O�ð  …bO��«  ¡«u??K??�«  …d¹b�  XÐdŽ√  ¡UIK�«  ‰ö??š
 …œUŽù U¼u�cÐ w²�« œuN'« WŽd��« vKŽ …œUOF�« rUD� U¼dJý
 .bI²� «ËœUŽ YOŠ ¨XË ŸdÝQÐË tłË qC�√ vKŽ  U�b)«

ÆjI� bŠ«Ë ÂuOÐ o¹d'« bFÐ Î…dýU³� œU²F*U�  U�b)«
 

 UðU?Ñ◊u¹  UÐËdA� t²IIŠ Íc�«  dO³J�«  ÕU−M�«  ¡u{ vKŽË ¡U²A�«  qB� ÂËb W³ÝUM0
 UNðUÐËdA�  WŽuL−�  U??ðU???Ñ◊u??¹  V�U×�   œÒb???ł  ¨w??{U??*«  ¡U²A�«  w??�  W??K??Ò�b??Ô*«Ë  WMšU Ò��«

 ÍUý”  … Òd???�  ‰ ÒË_  X??I??K??Þ√Ë  ¨5
�²K�  WB ÒB
*«
 5Ð lL−¹ Íc�«  ¨qÒ�bÔ*«  Íu²A�«  »ËdA*« ¨“ôUÝU�
 W¹bMN�«   ULFD�«Ë   UNJM�«Ë  WOKOz«dÝù«  W³K;«
 ¨Ã—U??)«  w�  « Îœ—U??Ð  fID�«  `³B¹  U�bMŽ  Æ…bOF³�«
 gFM Ô� ¨s??šU??Ý »Ëd??A??� ”Q???� w??¼U??C?? Ô¹ ¡w???ý ô
 qÒ�b Ôð  Ê√  UðU?Ñ◊u¹  —Òd ¨U ÎC¹√ WM��« Ác¼ ÆqÒ�b Ô�Ë
 ·ËdF�Ë »u³×� ¨b¹bł rFDÐ UNOJKN²�� —uNLł
 WŽuL−* U¼b¹b& ‰öš s� ¨¡U²A�« ‰uKŠ W³ÝUM0
 5
�²K�  WB ÒB
Ô*«Ë  …œÒd³*«  W¹u²A�«  UNðUÐËdA�
 rFÞ  WŽuL−LK�  rCM¹  YO×Ð  ¨WMšUÝ  UN1bIðË
 u¼ ôU??ÝU??� ÍU???ý ÆôU???ÝU???� ÍU???ý r??F??ÞË V??K??×??�??�«
 ÆW¹u²ý W×z«—Ë WNJMÐ d ÒDF Ô�Ë qÒ³² Ô� ¨T�«œ »ËdA�
 …“uł ¨qH½dI�« ¨W�dI�« ∫q¦� qÐ«u²�« vKŽ Íu²×¹Ë

 tMO
�ðË  »u�  w�  »ËdA*«  ÒVBÐ  `BMÔ¹  ÆUðU?Ñ◊u¹  VOKŠ  l�  UN−�œ  -  w²�«Ë  VOD�«
ÆWHý— dš¬ v²Š tÐ ŸU²L²Ýô« rŁ s�Ë dš¬ »u� w� t³JÝË ¨ ÌÊ«uŁ …bF� n¹ËËdJO*UÐ

°jI� dNý√ WŁö¦� …œËb×� WO ÒLJÐ VK× Ò��« »ËdA* ÒrCM¹ ôUÝU*« ÍUý
  ÓŸ  ¡U²A�UÐ  «uF²L²Ý«Ë  rFD�«  «uAOŽ  Æq�  850  WÒO½uðd�   «u³Ž  w�  ‚ Òu�Ôð   UÐËdA*«

ÆUðU?ç◊u¹ rFD�« Æ“dšü«“

∫w�«u²�« vKŽ WFÐU��« WM�K�
 ŸËdA0 t²�«dý w� ÒdL²�� qO²M�d� pMÐ

 ¢b�Ë qJ� »uÝUŠ¢
 »uÝUŠ 1¨000 s� d¦�QÐ pM³�« ŸÒd³ð Êü« v²Š

 vKŽ ¨« Îd ÒšR� ¨s¹UDý—uÐ w�uý bO��« ¨qO²M�d� pM³� ÂUF�« d¹b*« lÒË
 ÂÒbI¹ U¼—UÞ« w� w²�«Ë ¨“b�Ë qJ� »uÝUŠ“ WOFLł l� ÊËUF²�« WOUHð«
 dOž  »U³ýË  œôË_  UN1bIðË  VOÝ«uŠ  ¡«dA�   UŽÒd³²�«  qO²M�d�  pMÐ
 WOFLłË  pM³�«  5Ð  ÊËUF²�«   «uMÝ  —«b??�  vKŽË  ÆUNz«dý  vKŽ  s¹—œU
 »uÝUŠ 1¨000 w�«u×Ð ŸÒd³²�UÐ qO²M�d� pMÐ ÂU “b�Ë qJ� »uÝUŠ“
 rO√ Íc�« ¨lOu²�« qHŠ ‰öšË Æ“b�Ë qJ� »uÝUŠ“  ŸËdA� —UÞ≈ w�
 »uÝUŠ“ WOFLł sŽ ÊuÐËbM� tO� „—UýË ¨pM³K� ÂUF�« d¹b*« Ê«u¹œ w�
 d¹b*«  ¨dO9 w�—Ë«  …bO��«  ¨WOFL−K�  W�UF�«  …d¹b*«   dJý  ¨“b�Ë qJ�
 „UM¼  Ê√   d??�–Ë  ¨WOFL−K�  „—U³*«Ë  w
 Ò��«  ŸÒd³²�«  vKŽ  pM³K�  ÂUF�«
 VOÝ«u(«  UNðuOÐ  w�  pK9  ô  qOz«dÝ≈  w�  WKzUŽ  100¨000  s�  d¦�√
 qO²M�d�  pMÐ  sŽ  ÊuK¦2  „—Uý  …dOš_«   «uM��«  ‰öšË  ÆX½d²½ù«Ë
 - YOŠ ¨œö³�« ¡U×½√ w�  «bK³�« nK²
� s� œôË_ VOÝ«uŠ .bIð w�
 w�Ë ¨ËdLŽUHýË WÐ«dŽ ¨…d�UM�« s� œôË√ vKŽ VOÝ«uŠ l¹“uð « ÎdšR�
 U×Oýdð   uKF�  s�  œôË√  vKŽ  VOÝ«uŠ  l¹“uð  r²OÝ  W³¹dI�«  …d²H�«

Ær ÒEM� Z�U½dÐ V�×Ð ¨Èdš√  «bKÐË
 U Î�Uš UÎÐuÝUŠ X�Òb “b�Ë qJ� »uÝUŠ“ WOFLł Ê√ Ád�– d¹b'« s�Ë
 d¹b*« W�—UA0 p�–Ë ¨…b¹bý W¹dBÐ WUŽ≈ s� w½UF¹ r×H�« Â√ s� b�u�

Ær×H�« Â√ Ÿd� d¹b�Ë …d�UM�« WIDM� d¹b�Ë pM³K� ÂUF�«
 WOFL²−*«Ë WOŽUL²łù«  UÞUAM�«Ë  UO�UFH�« Ê≈ pM³K� ÂUF�« d¹b*« ‰UË
 ‰U−� w� …dO³� WOL¼√ vKŽ ÍuDMð tO� ÊuK�UF�«Ë pM³�« UNÐ ÂuI¹ w²�«
 ÊUJÝ 5Ð  «u−H�« hOKIðË W�UI¦�«Ë rOKF²�«Ë WOÐd²�« “UN−Ð ÷uNM�«

Æe�d*« sŽ …bOF³�« Êb*«

∫WONA�« `²H�  U³łË 3 dOC×²� ∫d?¹œU????I*«
∫…uA×K�

rÝ 1 pL Ô�Ð ¨ÊU$–UÐ `z«dý 9    ≠
ôu½U� X¹eÐ X�O�—U²Ý W³KŽ 2    ≠

ÂËdH� dCš√ qBÐ 1    ≠
UMAš ‚ub� “uł …dO³� oŽö� 4    ≠

f½ËbIÐ …dO³� oŽö� 4    ≠
VOD�« “uł s� qOK    ≠

‚UL ÒÔ��« s� qOK    ≠
∫WBKBK�

WBKB� UN³JÝ sJ1 YO×Ð Î̈öOK Włe� – …e¼Uł WMO×Þ »u� ¾   ≠
UMAš ‚ub*« “u'« s� qOK   ≠

∫dOC×²�« W????I¹dÞ
 WIOœ 20 …b* ÊdH�UÐ U¼e³
½Ë Êu²¹e�« X¹eÐ UNM¼b½ ¨V�U w� ÊU$–U³�« `z«dý lC½ Æ1

Æ 200 …—«dŠ Wł—bÐË
ÆUÎ ?F� …uA(« d¹œUI� Òq� jK
½ Æ2

 WO½UŁ W×¹dý cšQ½ rŁ ¨…uA(« s� WI³Þ UNOKŽ lC½Ë …“u³
� ÊU$–UÐ W×¹dý cšQ½ Æ3
 UM¹b�  Ê ÒuJ²O�  ¨W¦�UŁ  ÊU$–UÐ  W×¹dý  WDÝ«uÐ  UNIKG½Ë  …uA(«  s�  WI³Þ  UNOKŽ  lC½Ë

ÆÎöOK “Ãd³�«” Ò’d½ ¨“ÃdÐ”
 …b*® ÊdH�UÐ “Ãd³�«” e³
½ rŁ “u'« s� qOKI�UÐ UNMÒ¹e½Ë `z«dA�« vKŽ WMO×D�« VJ�½ Æ4

Æ©180 …—«dŠ Wł—œ v²Š tMO
�ð bFÐ WIOœ 20
 WIO— `z«dA� WFDI*« dCš_« qHKH�« ¨ÍdK��« ¨—e'« s� W½ ÒuJ� WDKÝ l� UN1bIð sJ1

ÆÊuLOK�« dOBŽË Êu²¹e�« X¹“Ë  `K*UÐ U¼dON³ð Ò-Ë

 …œUOŽ rUÞ l� wI²Kð XO�ö� …—«œ≈
W¹e�d*« W³OD�«

  U�b)« .bIð WFÐU²* ÍdOC% ¡UI� w�
WK³I*« …d²H�« w� …œUOF�« szUÐe�

 5³FA�« 5Ð „d²A*« gOF�«Ë ¨g¹UF²�« ‰uŠ ¨WO�öŽù« WKL(« dL²�ð
 l� UMOI²�«  ¨œö??³??�«  UNO�  d??9 w??²??�«  W???�“_«  q??þ w??�  ¨Íœu??N??O??�«Ë  wÐdF�«
 5Ð  wšP²�«Ë  g¹UF²�«  WOL¼√  sŽ  «uŠd�  s¹c�«  ¡UDAM�«  s�  WŽuL−�

Æ5FL²−*« ¡UMÐ√
 ≠¢Âö��«  q??ł√  s�  Ëœu??Ð¢  WOFLł  w�Ozd�«  qOFH²�«  r�  d¹b�  ‰uI¹
 wÐdF�« lL²−*« ¡UMÐ√ 5Ð W�“√ w� d/ ¨…dOš_« …d²H�« w�¢ ∫5ÐË— UO�—√
 ¨t�H½ ÊU�½ù« ¨«Îb�R� ÆW¹uÐdð rÒO vKŽ rJ×²ð ¨‰U²I�« ÊuM� ¨ÍœuNO�«Ë
 w¼Ë ¨d
A� ·dý√ ”UM¹≈ WÐUA�« U�√ Æœ«d�_« 5Ð WO½U�½ù«  UöF�«Ë
 ¨œuNO�«Ë »dF�« 5Ð „d²A*« gOF�« vKŽ b�Rð ¨pOł√ WOFLł w� WDýU½

Æ U�ö²šô« rž— ¨5³FA�« ¡UMÐ√ 5Ð WOÐU−¹ô« V½«u'« sŽ Y×³�«Ë
 s�  “∫w−Ký  dO�Ë√  WÐUA�«  pOł√  WOFLł  w�  WDýUM�«   b??�√  U¼—ËbÐË
 s×M� ¨»Ëd(« jÝË gOF�« v�≈ WłU×Ð UM�� ¨UÎ¹uÝ gOF½ Ê√ sJL*«
 ULMOÐ ÆU ÎFOLł UM� dO)« v�≈ lKD²½ UMFOLł U Î�uLŽË ¨W�Ëb�« fH½ ÊUJÝ
 ¢  ∫rOJŠ  w½«œ  ≠“Âö��«  qł√  s�  ËœuÐ  ¢WOFLł  fOz—Ë  fÝR�  ‰U
 b�u�«  vKŽ Vłu²¹ «c� ¨¢W�ÝR*« w�¢ –  Â«d²Šô« rKF½Ë ¨rKF²½ s×½

ÆÂ«d²Šô« ôœU³²¹ Ê√ ¨wÐdF�« b�u�«Ë ÍœuNO�«
 vKŽ  V−¹  ¨w??¹√—  V�Š¢  ∫X�U  W¹bLŠ  WO×²�  ¨pOł√  w�  WDýUM�«  U�√
 ¨nMFK�  vH�  t½_  ¨iF³�«  ¨rNCFÐ  5Ð  d¦�√  »—UI²�«  »dF�«Ë  œuNO�«
 ÂuIð UN½√ “  ∫pOł√ w� ¨ÊËdO�  UMŽ WDýUM�«  ‰uIð Æb??Š«Ë U½—b Ê_Ë
 …bŽU�* ”—«b*« …—U¹e� ÈdI�« v�≈ Êu³¼c¹ ¨¢W¹Ëb³�«¢ UN²J¹dýË w¼

ÆWÝ«—b�« w� cO�ö²�«

 w� „d²A*« —«u(« sŽ ¡UDA½ ‰uI¹ «–U�
W³FB�« ·ËdE�« qþ

2015 b½ô w³OÐ
   WM�U¦�« …dLK� b½ô w³OÐ ÷dF� rOI²Ý Â—U� ≠dÐuÝ

2015 w½U¦�« s¹dAð 12≠10 a¹—«u²�« 5Ð
 —UFÝQÐ …bz«d�«  U�—U*« s� ‰UHÞô«  U−²M� s� WKOJAð ÷dF*« ÂÒbIOÝ
 Â—U� ≠dÐuÝ dL²�ð Æ‰UHÞú� W�Uš Â—U�≠ dÐuÝ  u½UŠ UC¹«Ë ¨W¹dG�
 w³OÐ  ÷dF�  WM��«  Ác??¼  WM�U¦�«  …dLK�  Íd−²ÝË  ÍuM��«  U¼bOKIð  w�
 w� Æ‰U??H??Þô«Ë l?? Ò{d??�« ¨W??�u??�ô« r�UFÐ r²N¹ œö??³??�« w??� Àb??Š d??³??�« ¨b???½ô
 sL{  ¡«d??A??�«Ë  Ÿö??Þô«¨  WF²2  WDA½QÐ  ŸU²L²Ýô«  sJ1  ÷dF*«  —U??Þ≈
 W�U� w� …bz«d�«  U�—ULK� ‰UHÞô«  U−²M� WKOJAð s� W�U)«  öL(«
 ¨œôËô«Ë  ‰UHÞô«  ÂUFÞ  ¨fÐö�  ¨»UF�«  ¨ÀU??Ł«  ¨‰UHÞ«   UÐdŽ  ∫ ôU??−??*«
 ¨XO³K� WK ÒLJ�  U−²M� ¨ÊU�ô« wÝ«d� ¨W�UEM�«  U−²M� ¨ÂUFÞû�  U−²M�
 ¨WIÐU��«  «uM��« —«b� vKŽ qzUN�« ÕU−M�« »UIŽ« w� ÆU¼dOžË  «—«u���«
 «cNÐË ÆlÐd� d²� 9000  WŠU�� vKŽ b²LOÝË 2  ÕUMł v�« ÷dF*« qI²½«
 «c¼  v�«  W�U{«  Æœö³�«  w�  ÷dF�  d³�√  s�U¦�«  b½ô  w³OÐ  ÷dF�  `³B¹
 ÂUI²Ý ¨‰U??H??Þú??�  W??�U??š Â—U???�≠ d??Ðu??Ý  u??½U??Š ÷d??F??*«  w??�  bł«u²²Ý
 UC¹« d�u²²ÝË r
{ Í—u³LOł lL−� ¨w�U¼ô«Ë œôËú� WDA½«Ë  Uý—Ë
q¹U²Ý n¹ô lu� w� d�«c²�«  ¡«dý sJ1 Æs¹dz«eK� …uNË ÂUFÞ „UA�«

Æ WHK²
*« Â—U� ≠dÐuÝ ŸËd� w�Ë  WWWÆLIFESTYLEÆCOÆIL 
 sŽ  …—U??³??Ž  W¹b¼  vKŽ  qB×OÝ  ÷dFLK�  ‰u??šœ  …d??�c??ð  Íd²A¹  s??�  q??�

ÆÃÆ‘ 79 WLOIÐ …dšU� U¹«b¼ W³OIŠ

ÊU$–U³�«Ë W½u²�« WÒOMO�
—Ë√ XOKO¹√ nOA�« s� X�O�—U²�� U ÎBOBš W�ÒbI�
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“UHO�” q�«d*
من  ــوع،  ــب أس نحو  قبل  ــاس،  ــّح ن ــن  أمي املمّثل  ــاد  ع
العاصمة الّتونسّية، بعد أن شارك بعرضه ”عقالن“- 
ستاند أب كوميدي، في مهرجان أّيام قرطاج املسرحّية 
في دورتها الّسابعة عشر ، واّلذي قّدم نّحاس خالله 
أربعة عروض في تونس العاصمة، ومدينة قفصة في 

اجلنوب الغربّي، ومدينة مدنني في اجلنوب الّشرقّي. 
ويقول نّحاس عن مشاركته في  اِملهرجان إّنها ”كانت 
مبثابة محّطة أخرى هاّمة ضمن العروض اّلتي يقّدمها 
خارج البالد، بعد محّطة سابقة في ِمهرجان أدنبرة في 

اسكتلندا بالّلغة اإلجنليزّية“. 
تعتبر مشاركته في أّيام قرطاج األولى أمام جمهور 
عربّي غير محلّي، واّلتي وّلدت في البداية تخوًّفا من 
الفروق بني الّلهجتني الِفَلسطينّية والّتونسّية، إّال أّن 
يجامل  ”ال  كبيرين.  وتفاعًال  تقّبًال  أبدى  اجلمهور 
إّنني  ثّم  رأيه بصراحة.  يبدي  إذ  الّتونسي،  اجلمهور 
ما  ِفَلسطينّي،  جمهور  أمام  أّنني  للحظات  شعرت 
ّية،  العرب للجغرافيا  طبيعّي  امتداد  أّننا  لي  يؤّكد 
وأّننا نخرج من ثقافة واحدة، وإن اختلفت تفاصيلها 

من بلد إلى آخر“، يقول نّحاس.  
بالّنسبة ألمين، خالل عروضه، أن  الّضروري،  كان من 
وطبيعتها  الِفَلسطينّية  الُهوّية  على  ضــوًءا  يلقي 
وتركيبتها، والواقع اخلاّص اّلذي يعيشه الِفَلسطينّيون 
على  املفروضة  اجليوسياسّية  والّتجزئة  الّداخل،  في 

الّشعب الِفَلسطينّي. 
الوطن  أقــطــار  ــّل  ك مــن  مسرحّيني  مــع  الّلقاء  ”إّن 

العربّي، والّتواجد في أجواء مسرحّية جتمع إبداعاٍت 
لي  بالّنسبة  كــان  ّية  العرب اجلغرافيا  مختلف  من 
مبثابة حلم“، يقول نّحاس، اّلذي يقوم في هذه األّيام 
من  جديد،  كوميدي  أب  ستاند  لعرض  بالّتحضير 
املفترض أن يتّم افتتاح أّول جولة عروضه في مطلع 
شهر كانون األّول من هذا العام.  حيث يتطرّق العرض 
نظره  ووجهة  رؤيته  تربطها  مختلفة،  ملوضوعات 
العرض  هذا  وسترافق  حتيطه،  أمــور  من  عدد  حول 
غرار  على  جــديــدة،  شخصّية  جتّسد  جديدة  دمية 
في ترافقه  اّلتي  الدمّية  سليم“؛  ”دكتور  شخصّية 

عرضه ”عقالن“.    

املصري  الثقافة  ـــر  وزي كــرم 
دار  ورئيسة  النمنم  حلمي 
ــورة  ــت ــدك ــة ال ــصــري ـــــرا امل األوب
إيناس عبد الدامي، املوسيقار 
الفلسطيني الكبير د. نبيل 
الدورة  افتتاح  حفل  في  عزام 
24 ملهرجان ومؤمتر املوسيقى 
املصرية،  األوبرا  بدار  العربية 
احلياة  إثـــراء  ــي  ف إلجنــازاتــه 
الفنية واملوسيقية في العالم 

العربي.
ـــزام من  ــقــار ع ــوســي ــعــد امل وي
في  الالمعة  ــاء  األســم أشهر 
من  وهــو  العاملية،  املوسيقى 

مواليد الناصرة، وولد في بيت يعشق املوسيقى، 
العاملية،  إلى  تألق في مسيرته حتى وصل  وقد 
األمريكية  كاليفورنيا  والية  في  حاليا  ويعيش 
النجوم  فرقة  فرقته MESTO“ أي  يدير  حيث 
عازفا،   50 نحو  تضم  والتي  األعراق“  املتعددة 
من  مقطوعات  تعزف  مختلفة،  جنسيات  من 

احلضارات املختلفة.
بتأليف مقطوعات عاملية حملت اسم   قام عزام 
مرمي واملالح والهالل والكرامة والياسمني وماربيل 
أهداها  والتي  األردن  زهرة  ابراهيم، أغنية  ورقصة 
ململكة األردن الشقيقة وغنتها الفنانة الفلسطينية 
الالمعة دالل أبو آمنة في مهرجان جرش 2007 

ألحلــان  املختلفة  التوزيعات  مــن  العشرات  ــه  ول
العاملية  األوركسترا  عزفتها  وآخرين  الوهاب  عبد 
ميستو، وفي عام ١٩٨٧ أهدى املوسيقار محمد 
عبد الوهاب حلنًا خاصًا لنبيل عزام ليعزفه على 
الكمان واألوركسترا والذي ينوي د.عزام تسجيله 

في املستقبل.
ومؤمتر  ملهرجان   24 ـ  ال ــدورة  ال أن  بالذكر   جدير 
لروح  اهداؤها  مت  العام  لهذا  العربية  املوسيقى 
ــودي،  ــن األب الرحمن  عبد  ــال  اخل ــراحــل  ال الشاعر 
وإقامة  املتميزة  الفعاليات  من  العديد  وتشهد 
23 حفال غنائيا على مسارح األوبرا بالقاهرة ” 
الكبير - الصغير - معهد املوسيقى العربية“ 

واإلسكندرية ودمنهور.
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