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تّتصل  عديدة  ملّفات  األهلّية  للمدارس  ّية  املال األزمة  أثارت 
بتجربة هذه املدارس ومنها ملف العالقة بينها وبني املجتمع. 
األمور  أولياء  جلان  مبوضوع  نلّخصه  أن  ُميكن  اّلذي  امللّف  وهو 
الغائبة عن معظم املدارس األهلّية وسياسة هذه املدارس القائلة 

بأن األمور أفضل بدون جلان أولياء!
بصرف الّنظر عن جتربة هذه املدارس وفيها الكثير من اجلوانب 
أن  الّنواحي  كّل  ومن  الّتربوّية  للعملّية  األفضل  من  املضيئة، 
يكون لألهالي دورهم في العملّية الّتربوّية، وهو دور ينحصر 
عند  انتظاره  أو  املدرسة  إلى  االبنة  أو  االبن  إحضار  في  اآلن 
البوّابة لنقله إلى البيت وصوًال إلى لقاء قصير مع املرّبي أو 
املعّلم. عالقة محدودة تتعامل مع األهالي كجهة تستحّق على 
بينما  هذا  االبنة.  أو  االبن  عن حتصيل  موجزًا  تقريرًا  األكثر 
يكونوا  أن  ُميكن  األهل  أّن  واخلارج  البالد  في  الّتجربة  تعّلمنا 
سيرورة  في  وشريكني  الّتربوّية  العملّية  من  يتجزّأ  ال  جــزًءا 

الّتعّلم ومواكبة مسيرة االبن واالبنة حلظة بلحظة. 
ا وُمثمرًا  ـً ّي لدينا إذن منوذجان على األقل، األّول يوجب إشراًكا فعل
ـ  األهلّية  املدارس  تعتمده  اّلذي  الّنموذج  وهو  ـ  واآلخر  لألهلي 
ومضمونها.  مّدتها  في  محدودة  الّشراكة  تكون  بأن  ويقضي 
تقّل.  أو  الّشراكة  فيها  تتطوّر  أخرى  أشكال  وذاك  هذا  وبني 
منوذج الّشراكة احملدودة املعمول به أّدى في الّسابق، ويؤدي، إلى 
املدارس  إلى حتويل  أو  املدارس  وبني  األهالي  بني  قطيعة  شبه 
إلى أماكن مغلقة ومسّورة تعزل نفسها عن سيرورة احلياة كأّن 
العملّية الّتربوّية ال حتصل في مجتمع وبيئة وسياق. أو كأّن 
له وانقطاع  الّطالب، وإّمنا خلوة  املدرسة ليست جزًءا من حياة 

عن سير حياته.
لقد أشرنا في كثير من كتاباتنا في الّسابق إلى أهمّية دور 
األهالي في العملّية الّتربوّية إلى جانب املدارس وإداراتها. بل 
الهام.  االجتماعّي  الّتربوّي  الباب  هذا  أصدرنا مطبوعات في 
أن  ُميكن  واملــدارس  األهالي  بني  كّل عالقة  بأّن  وهذا العتقادنا 
ّية.  تتطوّر إلى عالقة تكاملّية وشراكة وحتّمل مشترك للمسؤول
وإذا لم تتطوّر بهذا االّجتاه فإّنها قد تتطوّر بعكسه ـ أي نحو 
غياب الّثقة والّتشكيك والرّيبة، حالة قد تتحّول إلى قطيعة 
وصراع وجفاء ال يخدم أّي هدف من أهداف الّتعليم وال أّي غاية 

من غايات املدارس أو املجتمع.
ّية  أشرنا على األخوة في املدارس األهلّية أن يستثمروا األزمة املال
ويحوّلوها إلى أزمة بانية للعالقات مع املجتمع واألهالي. وال 
يكون ذلك إّال باعتماد سياسة انفتاح على املجتمع واألهالي 
مببادرة من املدارس. لنتخّيل أّن إدارات املدارس بادرت إلى فتح 
ترسيخ عالقاتها  إلى  األهالي وعمدت  أمام  مببادرتها  أبوابها 
معهم بأساليب متعّددة! هذه هي احلال املُثلى وهذا هو املأمول 
تقّصر  ال  وأن  الّتربوّية  بالعملّية  ترتقي  أن  تريد  مدارس  من 

أداَءها على الّتحصيل والعالمات فقط.
وتقديرنا أّن أداء املدارس ومجتمعنا في األزمة األخيرة سيكون 
أكثر إحكاًما وتأثيرًا لو أّن املدارس ارتبطت باألهالي بعالقات 
أن  ينبغي  العالقات  أّن  تأكيدنا  مع  هذا  وتعاون.  تكاملّية 
ا  تقريًب العالم  كّل  في  بدونها.  أو  أزمة  بوجود  تكاملّية  تكون 
الّتعليم واألداء  الّتجارب إلى إدراك اجلهاز كّله أّن تطوير  تقوم 
وليس  فّعال  كشريك  األهالي  بوجود  أكثر  ممكن  والّتحصيل 
ا. وما يصّح في هذه املواضع يصّح أن جنرّبه ونفتح عقلنا له. ـً صورّي
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به  تقوم  وشرًِسا  عنيًفا  تصعيًدا  األخيرة  الفترة  في  نشهد 
مجموعات من املستوطنني ضّد أبناء شعبنا الِفَلسطينّي األعزل 
اّلذي يقاوم من أجل حرّيته وحترير أرضه وكرامته. وهذا الّتصعيد 
مرّة يقوم به اجليش اإلسرائيلّي وأخرى املستوطنني أو اجلماعتان 
أّن املستوطنني يحاولون  مًعا. هناك انفالت استيطانّي مفاده 
املبنّي على أساس األحزاب  القائم  الّسياسّي  استغالل الوضع 
اليمينّية اّلتي متّثل مبعظمها جهات اليمني اإلسرائيلّي. األمر 
نقاط  وتثبيت  االستيطان  عملّيات  تصعيد  لهم  ُيتيح  اّلذي 
استيطانّية غير مرّخصة من سلطات االحتالل. ناهيك، أيًضا، 
استمرارهم في االعتداء على األقصى - احلرم القدسّي الّشريف، 
كاستراتيجّية للتوّتر وتأجيج األوضاع لهدف مترير مخّططاتهم 
بحل  للّتفكير  ّية  إمكان أّي  متنع  أفعالهم  إن  ّية.  االستيطان
الّصراع حًال عادًال يضمن حقوق شعبنا الفلسطينّي املشروعة. 
يريد  استيطانّي  تصعيد  باملقلوب»،  «انتفاضة  أّنها  مبعنى 
ترسيخ  إلى  واضطرارها  أصال  اليمينّية  احلكومة  محاصرة 
التوّجهات االستحواذّية بالّتوتير واالستفزاز اليومّي وعملّيات 
الفلسطينّيني وحقولهم  العنف واالعتداء الهمجّي على أهلنا 

وأرضهم وزيتونهم.. 
وفيه  وراَءه  وتنجّر  املستوطنني  جماعات  إليه  تبادر  ُعنف  إّنه 
قوات االحتالل واحلكومة وما على الفلسطينّي سوى الّدفاع عن 
نفسه ومقّدساته. بل إّنه االحتالل األّول في الّتاريخ اّلذي ُيطالب 
ضحاياه بحمايته هو! وهو املرّة األولى في الّتاريخ اّلذي ُيطالَب 
فيها اخلاضعون لالحتالل اّلذين يعانون األمرّين منه ومن جرائمه 

أن يستكينوا ويسّلموا بواقع احتاللّي!
يشارك  وأن  املرحلة  خطورة  يعي  أن  كّله  شعبنا  على  نتمّنى 
في حماية احلقوق واألمالك واملقّدسات وبوسائل واستراتيجّيات 
يراها مناسبة . الغضب مشروع واالحتجاج واجب وال يضّر أحًدا 
ّية الفردّية  أن يكون كّل شيء محسوب وضمن اعتبارات املسؤول
واجلماعّية الوطنّية. يحّق لكّل أبناء وبنات شعبنا أن ُيسهموا 
إذا  وفائدة  أكثر جدوى  ذلك  االحتجاج وسيكون  نشاطات  في 

عرفنا كيف ُندير هذه الّنشاطات ونستثمرها.

°UHOŠ pÒ³Š√
الّتطوير  جمعّية  ـ  تنا  جمعّي إليه  بــادرت  ملهرجان  ــوان  ُعــن
االجتماعّي وجمعّية «بلدنا» وجمعّية «كيان» كحدث ثقافّي 
تربوّي يحاول أن يربط بني اجلمهور وبني املجتمع املدنّي، بني 
الّتطوّع  فكرة  وبني  واملهارات  والّطاقات  االجتماعّي  الرّأسمال 

والعطاء والّتغيير االجتماعّي.
سيكون موعدنا يوم غد الّسبت في حّي احملّطة، حيث ينتظركم 
ثقافّي  مهرجان  املختلفة.  لألجيال  العروض  من  حافل  برنامج 
ترفيهّي نريد من خالله أن نؤّكد على االنتماء ملدينتا وعلى 
ّية كّل  التزامنا بأن تكون جودة حياتنا أعلى وأن تكون مسؤول
فرد مّنا نحو مجتمعه أقوى. مناسبة نريد لها أن تفتح عيوننا 
وقلوبنا على قدرات كامنة فينا، على جمال في حياتنا وعلى 

حلمنا أن تكون احلياة في حيفا أجمل وأكثر غنى ودهشة.
مع  وبالّتعاون  املدنّي،  للمجتمع  مؤّسسات  ثالث  اجتمعنا 
جلنة حّي احملّطة، لنبّث رسالة واضحة أّننا نحّب مدينتا ونريد 
وهيئات  ــراًدا  أف بقسطنا  لإلسهام  مستعّدون  وأّننا  اخلير  لها 

ومجموعات في حتسني جودة احلياة وتطويرها.
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يتسابق رؤساء الّلجان املُنتَخبة واجلمعّيات 
والّسلطات  البلدّيات  وأعضاء  املختلفة، 
اإلسرائيلّي،  البرملان  ـــوّاب  ون ــة،  ــّي احملــلّ
وإرسال  وَمينًة،  َيسرًة  البيانات  إلقاء  على 
واملكّللة  املُعنوَنة  ّية  اإللكترون البريدات 
قبل  والّشحيحة،  الّصغيرة  بإجنازاتهم 
إن   – ــة»  ــاّم ــه ال و«العظيمة  الكبيرة 
وُجدت كهذه، أصًال – إلى وسائل اإلعالم 
الزّمن  مع  تسارع  في  وكأّنهم  املختلفة، 
وَيِّب  النُّ فيتسابق  ــدوّ؛  ــع ال مــع  وصـــراع 
عّالن  وَيِّب  النُّ قبل  نائب)  (تصغير  فالن 
أو  خبر)،  (تصغير  ُخَبير  ــال  إرس على 
(تصغير  املُنتَخب  وَْيِخص  الشُّ هذا  يفّند 
شخص) إجنازات ُشوَْيِخص ُمنتَخب آخر، 
إن  إجنــازه،  وقيمة  قيمته  من  يقّلل  أو 
إلى شخصه  اإلجنــاز  نسب  في  يفلح  لم 
واإلعالء  اآلخر  تهميش  لهدف  «املصون» 
ليتصّدر  ـــك  ذل ـــّل  وك ـــو..  ه ــه  شــأن ــن  م
ًنا  ُمزيَّ هناك،  يوًِنا»  «ُعَن أو  هنا  ُعنواًنا 

بصورته الّشخصّية(!).
يتسابق  أن  واملُعيب  واملَعيب  املُقزّز  من 
 – وأعضاؤنا  وممّثلونا  نوّابنا  ويتناحر 
رؤســاء  وصغار   – ــدون  ــوّح الــّال-م العرب 
وتبييض  صفحتهم  تلوين  على  الّلجان 
اآلخر،  إجنــازات  على حساب  الوجه،  ماء 
بدل الّتناحر على العمل الّدؤوب وحتقيق 
وُمثبتة، ال مجرّد  موّثقة  فعلّية  إجنازات 
اّدعاءات يصل صداها حّد الغيوم وأبعد، 
وهي أبعد ما تكون عن احلقيقة أو حّتى 

الواقع.
ا  ـً أّي  – والبرملانّي  اجلماهيرّي  العمل  إّن 
كان – يتطّلب ُجهًدا ومثابرًة وُمتابعة حلني 
ويحتاج،  املنشود،  الهدف  إلى  الوصول 
الكواليس  وراء  من  العمل  إلى  أحياًنا، 
من أجل املصلحة العاّمة أساًسا، ال لهدف 
ــاء  وإرض ــاع  وإشــب الّشخصّية،  املصلحة 
«األنا»؛ َكْيال ُيقال إّن هذا العضو اخلامل 
ال يعمل وال «ينتصب» عند الّضرورة أمام 

القضايا امللّحة.
اُنظروا إلى مرآتكم بدون تقّعر أو حتّدب، 
ــدون  ــة، وب ــّي ــزاهــة وصـــدق وشــفــوف بــكــّل ن
«العظيمة»  اآلخــريــن  إجنـــازات  «ســرقــة» 
ُعنوان؛  خطف  لهدف  احلقيقة  وتشويه 
واجبكم  من  أّن  املُنتَخبون  أّيها  وتذّكروا 
تكثيف الوَحدة والعمل من أجل مصلحة 
ال  امللّحة،  وقضايانا  العاّمة  اجلماهير 
الّشخصّية؛ وأهّم ما في األمر  قضاياكم 
ما  ــراء، ألّن  ــت واالف ــاء  ــرّي وال الكذب  عــدم 
إلى  أو  إليكم  نسبه  أو  إخفاؤه  ميكنكم 
آخــر  عــضــو  لــنــا  مـــا، سيكشفه  عــضــو 
أم  كان  عاجًال  اليقني،  اخلبر  وسيصلنا 

يقبال  ولن  لم  واإلعالم  حافة  فالصِّ آجًال.. 
بأنصاف احلقائق أو بحقيقة وهمّية كوهم 

وزعم البعض منكم.
أم  كان  كبيرًا  جماهيرّي،  ممّثل  أّي  على 
صغيرًا، ُمضّخًما أم ُمقزًّما، واجُب العمل 
أجل  ومــن  ــة  ــعــاّم ال املصلحة  أجــل  مــن 
مّنة  ال  النتخابه،  قامت  اّلتي  اجلماهير 
هذا  كان  وإن  عليه..  واجــب  هو  بل  منه 
املمّثل غير قادر على حتصيل مطلب من 
مئات ألوف املطالب والّنواقص ملجتمعنا 
الّدميُكتاتورّية فال  الّدولة  العربّي في هذه 
املنصب  هذا  في  أساًسا،  لوجوده،  معًنى 
«عمله»  ــى  إل يذهب  هو  طاملا  ذاك،  أو 

ويعود أدراجه بدون طائل أو فائدٍة ُتذكر.
وأتساَءل: هل مقّدم الّطلب أو االستجواب، 
َمن  أم  فعًال،  ــاز  اإلجن صاحب  هو  مثًال، 
البلدّية  ولرّمبا  أجله،  من  وصــوّت  تابعه 
البرملان  أو  الوزارة  أو  ّية  احملّل الّسلطة  أو 

أو.. أو..؟!
وهل كّل َمن دّق وتًدا في خيمة اعتصام 
قّدم  أو  بالوًنا  أهــدى  أو  كعكًة  أعــّد  أو 
ومنجزه،  االّتفاق  بوصلة  هو  ّية  فّن ِفْقرًة 
هذا االّتفاق «البائس» بني األمانة العاّمة 
ّية والّتربية  للمدارس األهلّية ووزارتِي املال
ال  ــدة  واح ا  ــدً ي ألّن  ال!  طبًعا  والّتعليم؟! 
ولن تصّفق، والعمل الفردّي ال ولن يأتي 

بثماره.
أضــواًء  ألقى  األهلّية  ــدارس  امل نضال  إّن 
ألجد  أذهلتني؛  كثيرة  ــور  أم على  عــّدة 
املتعاون (ابن احلكومة) يتحّول إلى وطّني 
أكبر  وهو  وبناتنا  أبنائنا  حّق  عن  يدافع 
املجرمني في حّقهم؛ والوطنّي إلى طائفّي، 
والّطائفّي إلى متعاون.. فاختلطت األمور، 
والّشوائب.  والعائبات  الّنائبات  وبانت 
واملناصب  البرّاقة  املظاهر  تخدعنا  فكم 

الرّفيعة «الّتافهة»، أحياًنا.
اليوم،  يدفعون،  واألهل  الّطّالب  هم  وها 
ثمن اإلجناز «العظيم» – أقولها متهّكًما 
األمــانــة  ــيــه  إل توّصلت  ـــذي  اّل  – طبًعا 
أو  اّتفاق  األهلّية ضمن  للمدارس  العاّمة 
ّية  مع وزارتِي املال ال-اّتفاق –  باألصح – 
والّتربية والّتعليم، ليضاف إلى إجنازاتنا 

«البطولّية» و«الّتاريخّية»!
أحداث  إلى  هذه  مقالتي  في  أتطرّق  لم 
وأسماء عينّية.. ولكّني سأفعل ذلك إن 

تكرّر األمر ودعت احلاجة!
مــن أجل  ــهــا األعــضــاء –  أّي ِاعــمــلــوا – 
ومصداقّية  نزاهة  بكّل  العاّمة،  املصلحة 
ــازات  ــإجن ــا ب ــون ـــّم ارشــق وأمـــانـــة، ومـــن ث

تشرّفكم وتشرّفنا.
ة.. ألنّ ما خفيَ كان أعظم!  وللحديث تتمّ

 W|—U��« 5��
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 2003 عــام  ــر  ــوب أكــت األّول/  تشرين  ــن  م ــرّابــع  ال ــي  ف
(4/10/2003) وُقرابة الّساعة الّثانية والّنصف ظهرًا، 
«مكسيم»  مطعم  داخــل  ضخم  انتحارّي  انفجار  وقــع 
األحد  يوم  صادفت،  وقد  بأسرها!  اِملنطقة  هّز  احليفاوّي، 
من هذا األسبوع، ذكرى مرور اثني عشر عاًما على هذا 

االنفجار.
جورج مطر، وأسامة ّجنار، ومطانس كركبي (احليفاوّيون)، 
كانوا  ــان)..  (الــفــّســوطــّي فرنسيس  وحّنا  مطر،  وشربل 
ضمن ضحايا الّتفجير االنتحارّي، اّلذي قضى فيه 21 
مًعا،  وجودهم  سوى  سبب،  أو  ذنب  أّي  دون  من  ضحّية 
واحــد..  مطعم  سقف  حتت  املشؤومة،  الّلحظة  تلك  في 

مطعم «مكسيم»!!
حدث  االنتحارّي  االنفجار  وكأّن  مضى،  عاًما  عشر  اثنا 
االنفجار  وجرح ضحايا  مرّ..  غاًما  عشر  اثنا  باألمس..!! 
احليفاوّيني العرب العميق ما زال ينزف، يأبى أن يندمل.. 
في  محفورة  وأغالهم  األحّبة  أعّز  وفقدان  الّتفجير  «آثار» 
ابًنا  فقدوا،  َمن  أعّز  ينسوا  ولن  لم  ونفوسهم..  قلوبهم 
ولن  لم   - ينسوهم  لم  ا..!  عّمً أو  والًدا  أًخا،  زوًجا،  كان، 

ينسوا ضحايا انفجار مطعم «مكسيم» - كما نسيهم 
أو جتاهلهم مسؤولونا العرب وأحزابنا السياسّية، أو كما 

ّية! هّمشتهم وأهملتهم ِصحافتنا العرب
سأعود بكم بالّذاكرة إلى الوراء..!

يوم الّسبت، الرّابع من تشرين األّول/أكتوبر عام 2003، 
وفي ساعات الّظهيرة املكتّظة بالّضيوف العرب واليهود؛ 
دخلت «احملامية» هنادي جرادات (29 عاًما)، ِفَلسطينّية 
الُهوّية (ابنة مدينة جنني)، في متام الّساعة الّثانية وعشر 
ّية  دقائق ظهرًا حتديًدا، إلى مطعم «مكسيم» - بإدارة عرب
اجلنوبّي  حيفا  مدخل  على  والقائم  مشتركة،  يهودّية   -
وعلى مقربة من شاطئ البحر - برفقة سائق سّيارة األجرة، 
والدها  زيارة  لهدف  األخضر،  اخلط  داخل  إلى  أقّلها  اّلذي 
الراقد في مستشفى «رمبام» احليفاوّي - حَسب ما جاء 

في الّتحقيقات!
هنادي  طلبت  أيًضا،  الّتحقيقات،  في  جاء  ما  وحَسب 
أن  اجلنوبّي،  حيفا  مدخل  وصولهم  لــدى  الّسائق،  من 
لتتناول  مطعم  ــرب  أق جانب  ــى  إل ــرة  األج سّيارته  يركن 
إلى  معه،  الّتحقيقات  خالل  السائق  أشار  وقد  الغداء. 
متوّترة  وكانت  بعصبّية  الّسفر  خالل  تصرّفت  هنادي  أّن 

َمينًة وَيسرة، عبر نوافذ سّيارة األجرة،  ا ونظرت كثيرًا،  جّدً
تصرّفاتها  ــر  ــِث ُت ــم  ول اهتمام،  أّي  ــك  ذل ــر  ــِع ُي ــم  ل لكّنه 

تلك شكوكه!
هذا، وبعد أن رفضت جرادات اقتراحه بالتأّني حّتى الوصول 
إلى مستشفى «رمبام» وتناول أّية وجبة في أحد املقاصف 
هناك، دخال مطعم «مكسيم» القريب، مًعا، لتناول وجبة 
في  املطعم  دخال  االنتحارّي،  االنفجار  ..وحــدث  الغداء! 
الثانية وعشر دقائق ظهرًا، وجلسا إلى إحدى الطاوالت، 
ا إلى جنب! ورغم أّنها كانت جائعة - حَسب اّدعائها  جنًب
ا؛  - الحظ السائق أّنها ال ُتقدم على تناول الّطعام تقريًب
وبعد انتهائه من تناول وجبته هّم مبغادرة املطعم، من دون 
االلتفات إلى هنادي، فما أن مضت دقائق، وقرابة الّثانية 
والنصف ظهرًا، هّز املطعم واِملنطقة انفجار كبير، من جرّاء 
تفعيل احلزام الناسف الذي كان يلّف جسد هنادي، فعلم 

حينها أّن العملّية انتحارّية!!
من  وأكثر  قتيًال،  «مكسيم»21  مطعم  انفجار  ضحايا 
من  أصيبوا  والرّجال،  والّنساء  األطفال  من  جريًحا،   50
يزال  وال  حرجة،  بإصابات  االنتحارّي،  االنفجار  هذا  جرّاء 
عدد كبير منهم يعاني عواقبه إلى يومنا هذا! وأذّكر بأّن 

جورج  املرحوم  كانوا:  العرب  االنتحارّي  االنفجار  ضحايا 
ا،  جّدً خطيرة  بجراح  أصيب  املطعم)  أصحاب  (أحد  مطر 

أودت بحياته بعد أّيام قليلة من حادث االنفجار.
ــًضــا،  أي البشعة،  ــة  ــادث احل ــذه  ه ــي  ف نحبه  قضى  ــد  وق
املرحوم  احليفاوّي،  واحلارس  ّجنار،  أسامة  املرحوم  احليفاوّي 
مطر  شربل  الفسوطّيان:  واملرحومان  كركبي،  مطانس 

وحّنا فرنسيس.
وكما في كّل عام، في الرّابع من شهر تشرين األّول/أكتوبر 
الّذكرى  واألقارب  واألصدقاء  األهل  يحيي  االنفجار)  (يوم 
بوضع أكاليل من الزّهور على الّنصب الّتذكارّي لضحايا 
االنفجار، واّلذي ُنصب على مقربة من مطعم «مكسيم».

مجّدًدا، وبعد ُمضّي أربع سنوات عن نشرنا تقرير موّسع 
في صحيفة «حيفا» مع أهالي ضحايا االنفجار العرب 
احليفاوّيني، نعيد ونذّكر مبأساة وألم وجرح أهالي الّضحايا 

اّلذي ال يندمل. 
إلى  العرب  االنتحارّي  االنفجار  ضحايا  يتحّول  وَكْيال 
واجبنا،  فمن  ونسيان!  وتهميش  إعالمّي  تعتيم  ضحايا 

اإلنسانّي واألخالقّي والوطنّي ذكرهم.

åUHO�ò q�«d*
بتينو»  عّمم رئيس «يسرائيل 
ــائــب  ــتــنــا)، الــّن ــي ــل ب ــي ــرائ (إس
على  بياًنا  ليبرمان،  أفيغدور 
وسائل اإلعالم، هاجم به الّنائب 
القائمة  ــس  ــي (رئ ـــودة  ع أميـــن 

الّسياسّي  ــّذراع  ال بأّنه  ــاه  إّي مّتهًما  املشتركة)، 
لإلرهاب. وصرّحت وزيرة الّثقافة ميري ريغف بأّنها 

ستعمل على تقدمي الّنائب أمين عودة للقضاء!
مقابالت  عّدة  بعد  وريغف  ليبرمان  موقفا  وجاء 
اُجريت مع الّنائب عودة في وسائل اإلعالم العبرّية، 
للّشعب  الّنضال  حيث رفض عودة حتديد وسائل 
للِفَلسطينّيني  ُينّظر  ال  أّنه  مؤّكًدا  الِفَلسطينّي، 
فالّشعب  يناضلوا؟!  كيف  احملتلة  املناطق  في 
ــرّر وسائل  ــق ـــذي ي ــو اّل ــتــالل ه ــع حتــت االح ــواق ال
قانون  عن  عبارة  لالحتالل  واملقاومة  الّنضال. 
هو  الّتدهور  ّية  مسؤول يتحّمل  ــذي  واّل طبيعة، 
حّل  ال  حيث  الّصراع»  «إدارة  وعقلّية  االحتالل 
جذرّي إّال بإنهاء االحتالل وحتقيق احلقوق املشروعة 

للّشعب الِفَلسطينّي، كسائر شعوب املعمورة.
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åUHO�ò q�«d*
إحياء  على  العربّية  األرثوذكسّية  الكلّية  تــدأب 
بالكيان  ترتبط  عــديــدة  وطــنــّيــة  ـــداث  أح ذكـــرى 
أّال  أسمى،  هدف  حتقيق  من  كجزء  الِفَلسطينّي، 
وهو صقل جيٍل واٍع ومدرٍك لُهوّيته الّذاتّية ولواقعه 

الّتاريخّي والّثقافّي. 
هكذا أحيت الكلّية، خالل األسبوع املنصرم، ذكرى 

هّبة أكتوبر من خالل نشاطات مختلفة.
بجمع وعرض  املختلفة  الّصفوف  في  الّطّالب  قام 
اّلتي وقعت  األحداث  توّثق  مواّد مكتوبة ومصوّرة 
نقاشات  تبعها   ،2000 عــام  أكتوبر  هّبة  خــالل 

أدارها مرّبو الّصفوف بشأن تلك األحداث ووقعها 
على أبناء شعبنا. 

صباح  غريفات،  مجد  املمّيزة  الّطالبة  وألقت  هذا 
األّول من أكتوبر، كلمًة أمام طّالب املدرسة جميًعا 

مذّكرة إّياهم بتفاصيل احلدث وبأسماء الّشهداء. 
من  الّثاني  اجلُمعة  يوم  الكلّية،  استضافت  كما 
أسيل  الّشهيد  والـــدة  عاصلة،  جميلة  أكتوبر، 
مبعاناتها  الـــّطـــّالب  ــت  شــارك واّلــتــي  عــاصــلــة، 
الّشخصّية وبتفاصيل استشهاد ابنها، واستعرضت 
أمامهم ما آلت إليه املطالبة مبحاكمة املسؤولني عن 

وقوع الّشهداء.

s|—U�� q�√ vO�|
العشرات  األسبوع،  هذا  من  االثنني  مساء  شــارك، 
في  احتجاجّية  وقفة  في  واملنطقة  حيفا  أهالي  من 
الوطنّية  القوى  من  بدعوة  حيفا،  في  األملانّي  احلــّي 
الفاعلة على الّساحة الفلسطينّية وحراك حيفا. وتأتي 

هذه الّتظاهرة للّتضامن مع املسجد األقصى في ظّل 
محاولة الّسلطة فرض تقسيم زمانّي ومكانّي عليه.

مبمارسات  تــنــّدد  شــعــارات  عــّدة  املتظاهرون  ورفــع 
لــم ولن  حيفا  «أهــالــي  أّن  على  االحــتــالل، وتــؤّكــد 
املكانّي والزمانّي،  الّتقسيم  بفرض  للّسلطة  يسمحوا 

ألّن األقصى مكان عبادة للمسلمني».

األقصى  املسجد  في  الرباط  إلى  املتظاهرون  ودعــا 
وردعهم عن  املستوطنني  فيه وضّد  الّتواجد  وتكثيف 

االقتحامات اّلتي ينّفذونها بحّق املسجد.
ُيشار إلى أّن هذه الّتظاهرة أتت ضمن سلسلة تظاهرات 

نّظمت في أماكن مختلفة في الّداخل الفلسطينّي.
بني  متوتّرة  أجــواًء  االحتجاجّية  الّتظاهرة  وشهدت 
اّلذين  املتطرف  اليمني  أفــراد  من  وعــدد  املتظاهرين 
تواجدوا في املكان، كما لوحظ تواجد مكّثف للّشرطة.

الوطنّي  التجّمع  حلزب  املركزّية  الّلجنة  عضو  وقــال 
واجبنا  من  «جزء  شحادة:  مطانس  د.  الّدميقراطّي، 
نرفض  أن  الفلسطينّي،  الّشعب  من  كجزء  الوطنّي، 
فهذه  نتضامن  ال  ونحن  اإلسرائيلّية،  الّسياسات 
موقف  وهــذا  مباشر،  بشكل  يومًيا  تخّصنا  األمــور 
احلدود  من  بالّرغم  تنجح  لن  األسرلة  واضح، وعملّية 
علينا، سنواجه  فرضها  إسرائيل  اّلتي حتاول  الوهمّية 

القمع والبطش اإلسرائيلّي، وكّل الّشعب الفلسطينّي 
يريد إنهاء االحتالل».

إبــراهــيــم  حــيــفــا،  ــي  ف ”التجّمع“  سكرتير  ـــال  وق
لتوسيع  احملاوالت  ضّد  صوتنا  اليوم  ”نرفع  غّطاس: 
االستيطان واالستيالء على مقّدساتنا، لن نرضخ لهذه 
االنتهاكات، نحن نقول إّننا شعب واحد، وسنتصّدى 

لهذه املمارسات“.
كما قال الّنائب د. باسل غّطاس (القائمة املشتركة): 
والبعينة  حيفا  في  تظاهرات  عــّدة  انطلقت  ”اليوم 
هذه  وشفاعمرو،  وكفركّنا  الغربّية  وباقة  والّناصرة 
أّول ردود الفعل إزاء ما يجري من عملّيات تصعيد 
إجرامّية. نحن ضّد االنتهاكات ومحاولة منع املسلمني 
نسمح  ولــن  الّتظاهرات،  وستتصاعد  الــّصــالة،  من 
على  واملكانّي  الزمانّي  الّتقسيم  بفرض  إلسرائيل 

املسجد األقصى“.
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ـــاواة»، مــســاء االثــنــني  ـــس ــز «م غــّصــت قــاعــة مــرَك
األمسّية  في  للمشاركة  باحلضور   2015/10/5
احلوارّية مع الكاتب والرّوائي الِفَلسطينّي ربعي املدهون 
كونشرتو  «املصائر-  اجلديدة  روايته  صــدور  ملناسبة 
الهولوكوست والّنكبة» اّلتي صدرت عن «مكتبة كّل 
عّباسي، واملؤّسسة  صالح  ــإدارة  ب حيفا   في  شــيء» 

العربّية للّدراسات والّنشر في بيروت. 
افتتح األمسّية الّناشر صالح عّباسي مرّحًبا باحلضور 
باسم منّظمي هذه األمسّية: مرَكز ”مساواة“، مؤّسسة 
ثّم  شيء“،  ”كل  ومكتبة  والفنون،  للّثقافة  ”األفق“ 
دعا الرّوائي ربعي املدهون إلى املنّصة والفّنان املسرحّي 

والكاتب عفيف شليوط ليحاوره. 
افتتح الكاتب عفيف شليوط احلوار بكلمة قصيرة جاء 
باهتمام  معاصرة  ِفَلسطينّية  رواية  حتَظ  لم  أّنه  فيها 
الّنّقاد والقّراء على الّسواء بالقدر اّلذي حظيت به رواية 
فقد  املدهون،  للّروائي ربعي  أبيب“  تل  من  ”الّسّيدة 
العربّي  األدب  في  ـًا  هاّم ُمنعطًفا  الّرواية  هذه  شّكلت 
عاّمًة والِفَلسطينّي خاّصًة، سواء على صعيد املوضوع، 
إلى  املدهون  فيها  جنح  الّلغة، اّلتي  أو  املعاجلة،  أو 
وللشفوّي،  الِفَلسطينّية،  للمحكّية  مختلف  استخدام 
ـًا من بنية الّسرد نفسه. وأضاف  بتحويلهما جزًءا أساسّي
بأّننا اليوم نحتفل بصدور الّرواية الّثانية في مشروع 

الكاتب، وهي رواية ”مصائر“.
بأّن  فقال  الّضيف،  الكاتب  عن  قصيرة  نبذة  قّدم  ثّم 
الّروائي ربعي املدهون من مواليد مدينة املجدل عسقالن، 

في جنوب ِفَلسطني عام 1945، هاجر وعائلته خالل 
الّنكبة عام 1948 إلى خانيونس في قطاع غّزة، تلّقى 
خانيونس،  مدارس  في  الّثانوية  املرحلة  حّتى  تعليمه 
واجلامعّية في كّل من القاهرة واإلسكندرّية اّلتي أبعد 
عنها لسبب نشاطه الّسياسّي. عاش وتنّقل بعد ذلك 
عّمان ودمشق وبغداد وموسكو وبيروت  من  كّل  في 
هناك  حمل  حيث  لندن  في  استقّر  أن  إلى  ونيقوسيا 
عام  منذ  الّصحافة  في  عمل  البريطانّية.  اجلنسّية 
بني  الِفَلسطينّي  األبحاث  مرَكز  في  عمل   ،1975
عاملّية  في وكــاالت  عمل  و1993،   1986 األعــوام 

األوسط“  ”الّشرق  جريدة  في  ـًا  حالّي لألخبار، ويعمل 
في لندن. 

روايــة  ــهــا  إّن شليوط  قــال  ”املصائر“  روايـــة  وعــن 
الِفَلسطينّية  الــرّوايــات  من  قرأنا  عّما  متاًما  مختلفة 
الى  بنا  احلــاضــر، وتعود  ــام  أم تقف  فهي  األخـــرى، 

عن  ــون  ــده امل فكتب ربــعــي  بحلوه ومــــّره،  املــاضــي 
اّلذين  الِفَلسطينّيني  وعــن  كــانــت،  اّلــتــي  ِفَلسطني 
في  الِفَلسطينّيني  أســى  وقــرأ  خارجها،  إلــى  انتهوا 
بأّن  وأضــاف  الّال-إقامة.  في  اإلقامة  حيث  املنفى، 
مبنظور  الوطنّية  قضّيته  عالج  املدهون  ربعي  الرّوائي 
وبلغة  جديدة،  بتقنّيات  ـًا  إبداعّي عنها  وعّبر  عميق، 
الرّواية  فالّلغة في هذه  الّشعر والفلسفة.  بني  تتأرجح 
املدحورة،  وح  والــرّ املشتهى  للمكان  مرآة  إلى  حتّولت 
واملدهون شخَصن احلنني في عيون تطفح بدموع غزيرة 
أنقاضه  تستند  اّلذي  املكان  كذلك َشْخَصَن  ترى،  ال 

على ما تبّقى منه. 
الّسؤال  املدهون وكان  الرّوائي ربعي  شليوط  حاور  ثّم 
األّول هل ُكتب علينا الِفَلسطينيني أن تستحوذ الّنكبة 
والّذاكرة على كّل ما نكتبه وخاّصة في مجال الرّواية، 
أديب  كّل  هاجس  هي  القضّية  هذه  أّن  املدهون  فأّكد 

نظره  من وجهة  يتناولها  كاتب  كّل  ِفَلسطينّي، ولكن 
عّما  ميّيزه، وتساَءل  اّلذي  األدبّي  به وبأسلوبه  اخلاّصة 

ميكن أن نكتب إن لم نكتب عن الّنكبة.  
لّلغة  املكّثف  استخدامه  حول  شليوط  حــاوره  بعدها 
 – اآلخر  لشخصّية  تناوله  روايته وكيفّية  في  العبرّية 
اليهودّي في الرّواية، فقال املدهون إّنه يعكس الواقع 
ويصوّره كما هو، ولكي يكون صادًقا يجب أن يصّور 

األمور كما هي بدون رتوش وال جتميل.   
كما ّمت الّتأكيد خالل احلوار على أّن َمن يقرأ الرّواية 
وقرأ  مشّوًقا،  ـًا  سينمائّي شريًطا  يشاهد  وكأّنه  يشعر 
كان  عندما  خــاّصــًة  املقاطع  هــذه  من  منــاذج  املــدهــون 
يفترض حاالت ثّم يقوم بوصف ما ميكن أن يحدث في 
عّدة أماكن في الوقت ذاته. وتطّرق الّلقاء إلى معاجلة 
الّرواية لقضّية تسّلم الكاتب الّراحل إميل حبيبي جلائزة 
إسرائيل األدبّية، وإلى قضايا املرأة العربّية في البالد 
شخصّية  خطوبات  فشل  أسباب  استعراض  خالل  من 
الوصف  بأسلوب  احملــاور  أشاد  كما  املتعّددة.  جنني 
ملواقع وأماكن معّينة مثل مدينة عّكا بشكل خاّص. 
وتطّرق احملاِور إلى قضّية استخدام الكاتب لشخصّية 
أعتبره  اّلذي  الّرواية  أحداث  داخل  في  املدهون  ربعي 

الكاتب نوًعا من أسلوب الّدعابة في الكتابة. 
الكاتب  على  األسئلة  احلــضــور  طــرح  اخلــتــام  ــي  وف
الكتاب  على  بالّتوقيع  قام  وبعدها  املدهون،  ربعي 
روايته «املصائر»  احلضور على شراء  تهافت  ولوحظ 
في  الّناشر  بحوزة  كانت  اّلتي  الكمّية  نفذت  حيث 

ذلك املساء. 
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من القمة نرى الحياة أفضل ما يكون

ه. � � حيفا, عىل قمة جبل الكرمل,  بنينا من أجلكم منطقه سكنيه ممرى� � أعاىل� وادي الجمال ىڡ� ىڡ�
بيوت 5 غرف/ مصيف |  برندات واسعه | مفتوحه من 3 جهات | موقف خاص

بورسالن, خزائن حمام,  بالط جرانيت  داخليه فخمه,  أبواب  راقيه:  بناء  معايرى<  راقيه:  بناء  معايرى� 
كوم, تلفزيون وأشياء إضافية اخرى Eانرى

عجاب! من أجل جودة حياة أفضل ما يكون. مخططه بشكل يثرى� اال7

ابتداء من 2,200,000 شيكل
ام: F Eتيب جلسه من دون أي الرى E2402788-053من أجل الحصول عىل معلومات إضافية ولرى

ين 2, حيفا  Nيرمياهو هلرى

عىل البحر  قمة مطلة 
وع ريادي  Kمرس

� البحر � حي عںى� ىڡ�

هز للسكن
وع جا

Kالمرس

ق للبيع
بقي 4 شق
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للدراسات  ــيّ  األردن امللكي  املعهد  أقامه  احتفال  في 
الّنادي  في  الّثقافّية  الّلجنة  مع  بالّتعاون  الّدينّية، 
األرثوذكسّي، نهاية الّشهر املنصرم، حتت رعاية األمير 
العربّية  «املسيحّية  كتاب  إلشهار  طــالل،  بن  حسن 
األرشمندريت  ملؤّلفه  تاريخّية»  دراســة   - واملشرقّية 
ـــورج أبـــو ســعــدى، وبــحــضــور الــّنــائــب  ــيــوس ج أغــاب
املشتركة) وعدد  القائمة  (رئيس  عودة  أمين  احليفاوّي 
سياسّية  وشخصّيات  الّدين  ورجال  املطارنة  من  كبير 
أّن  حسن  األمير  أّكد  معتبرة..  وثقافّية  واجتماعّية 
العمل  يتطّلب  اإلنسانّية واملادّية  البيئة  على  احلفاظ 
على تعزيز األخّوة اإلنسانّية واستبعاد مظاهر اإلقصاء 

االقتصادّي واالجتماعّي.
وأضاف أّن احلوار بني املسيحّيني واملسلمني في الوطن 
واملعتقدات،  الّالهوتّية  العقائد  حول  يكن  لم  العربّي 
بل كان نوًعا من عالقة مشتركة قائمة على االحترام 
املتبادل. كما أّكد أّن املسيحّيني العرب لم يكونوا غرباء 
عن احلضارة العربّية اإلسالمّية، وال سّيما أّن احلديث 
عن  حديث  هو  واليونانّية،  واآلرامــّيــة  الكلدانّية  عن 

صيرورة من الفكر.
وأشار األمير حسن بأّننا بحاجة إلى تنمية في عقولنا 
وتفعيل إرادتنا، مؤّكًدا أّن ثّمة حاجة ماّسة للجمع بني 
الّتنمية املعنوّية وفق املقاربات اإلنسانّية. وحول تطوير 

املناهج الّتربوّية مبا يعّمق القيم اإلنسانّية املشتركة لدى 
البدء  إلى  ودعا  املختلفة،  بأبعادها  الوطن  مكّونات 
موضوعّية  علمّية  أرضّية  من  إنطالًقا  املشروع  بهذا 

تؤّدي إلى حتقيق األهداف املنشودة.
وقال األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى، مؤّلف الكتاب 
إّن الهدف من كتابه يتمحور حول أمرين؛ أوّلهما: إبراز 
حقيقة وجود املسيحّية كنبتة عربّية ومشرقّية، نظًرا لقّلة 
الّصفحات في كتب الّتاريخ املتداولة في حقل الّتعليم 
بالعالم العربّي وإسرائيل، وثانيهما: اإلميان العميق بأّن 
املسلمني واملسيحّيني بإمكانهم العيش جنًبا إلى جنب 

دون أن يلغي أحدهما اآلخر.
للكتاب  تأليفه  في  سعدى  أبو  األرشمندريت  واستند 
إلى حقائق أساسّية، ومنها إّن املسيحّية املشرقّية جزء 

والّثقافّي  واالجتماعّي  الّتاريخّي  الواقع  من  عضوّي 
الّشرق،  في  املسيحّي  احلضور  العربّي واملشرقّي، وأّن 
حضور أصيل داخل الّنظام احلضارّي العربّي واإلسالمّي.

املشرقّيني  املسيحّيني  سعدى  أبو  األرشمندريت  ودعا 
الــغــرب أن  مــن هموم  جـــزًءا  يــوًمــا  لــم يكونوا  اّلــذيــن 
االستعمارّية  الّسياسات  انساق  جديد  من  يتفّحصوا 
مبا  تهتّم  أو  تكترث  لم  اّلتي  الّتسّلطّية  والتوّسعّية 
يتعّرضون له، مؤّكًدا ضرورة العمل على كشف أخطار 

تلك الّسياسات والتوّجهات.
االقتراحات،  من  جملًة  مؤّلفه  في  سعدى  أبو  وطرح 
في  بحّقه  واالعـــتـــراف  اآلخـــر  ــتــرام  اح ثقافة  كنشر 
بوضع  املطالبة  جانب  إلى  ـًا،  وثقافّي دينّيا  االختالف 
مينع  مبا  األديــان،  كّل  من  الّدين  لرجال  قوانني صارمة 

البشر،  أبناء  التطّرف قوًال وعمًال بني  الّتحريض على 
بدورها  املدنّي  املجتمع  منّظمات  قيام  إلى  باإلضافة 
املجتمع. أوساط  بني  التمّدد  على  قدرة  من  متلكه  مبا 

الكاتب  إليه  توّصل  ما  بأهمّية  املتحّدثون  أشاد  وقد 
املؤلف  هذا  أبو سعدى، وبضرورة وأهمّية  أرشمندريت 
في مصادرنا العربّية. كما أشاروا إلى ضرورة تدريس 
لتعريف  الدراسة  مناهج  في  العربّية  املسيحّية  تاريخ 
مجتمعنا وأوالدنا بدور وأهمّية املسيحّية في الّشرق، 
والعيش  اآلخــر  تقّبل  على  واحلــّث  الّتاريخّي  ــا  ودوره
اجتماعّي  لنسيج  جميلة  فسيفساء  ضمن  مــعــه؛ 

تاريخّي ودينّي.
ممّيًزا  إقــبــاًال واســًعــا وحــضــوًرا  األمسّية  القــت  وقــد 

واستحساًنا وأصداًء إيجابّية كبيرة.

 ∫ÂœUI�« ¡UŁö¦�«
…b�b� W ÒO�d� Âö�√Ë å18?�« Êu�uKD*«ò rKOH� UHO� w� åW ÒOzULMO� ÂU Ò�√ò ÕU���«

åUHO�ò q�«d*
تنّظم  سينمائّية»،  «أّيــام  من  الّثانّية  الــّدورة  ضمن 
مع  وبالّتعاون  ِفَلسطني»،  الب:  «فيلم  مؤّسسة 
جمعّية الّثقافة العربّية في حيفا، رحلًة سينمائّية في 
للمّرة  ووثائقّية  روائّية  أفالم  تعرض  العربّي،  العالم 
أيًضا،  الّرحلة،  ستتضّمن  حيث  حيفا.  في  األولــى 
العربّية،  لّلغة  ُمدبلجة  عاملّية  أطفال  ألفالم  عروًضا 
في   19/10/2015 13 ولغاية  من  ابتداًء  وذلك 

املرَكز الّثقافّي العربّي في حيفا.
انطالقة  ضمن  حيفا  في  سينمائّية»  ــام  «أّي يأتي 
الّدورة الّثانّية من البرناَمج في رام الله، يوم االثنني 
«ديجرادية»  لفيلم  عرض  مع   ،12/10/2015

غــّزة  مــن  وطـــرزان  عــرب  الِفَلسطينّيني  للمخرَجْني 
البرناَمج  يستمر  حيث  الّثقافّي،  الله  رام  قصر  في 
ورام  حيفا  إلى  باإلضافة   .20/10/2015 حّتى 
واملراكز  املؤّسسات  من  عــدد  مع  وبالّتعاون  الله، 
الِفَلسطينّية واإلقليمّية والّدولّية، سُيقام البرناَمج في 
مجموعة من املدن الِفَلسطينّية، وهي؛ القدس وبيت 
حلم وجنني والّناصرة وغّزة، وسيشارك ما يقارب 60 
فيلًما من مختلف أنحاء العالم، يتنّوع بني الّروائّي 
من  مجموعة  وكذلك  والوثائقّي،  والّطويل  القصير 

أفالم األطفال الَدامناركّية املُدبلجة لّلغة العربّية.
أّما في حيفا، فتّم اختيار مجموعة من األفالم العربّية 
طويلة  روائّية  أفــالم  منها  اجلمهور،  أمــام  لعرضها 
سُيعرض  حيث  األطفال،  وأفــالم  ووثائقّية  وقصيرة 

 18:00 الّساعة  عند  الوثائقّي  ليلة؛  كّل  فيلمان 
الّسبت واألحد  أّما   .20:00 الّساعة  عند  والّروائّي 
(17و18 تشرين أول)، فسُيعرض فيلمان لألطفال 
الّساعة 10:00 صباًحا و12:00 ظهًرا، ومن  عند 

ثّم يعود برناَمج األفالم الّروائّي والوثائقّي مساًء.
في  سينمائّية»  «أّيام  أفالم  أّن  بالّذكر  اجلدير  ومن 

حيفا سُتعرض للمّرة األولى.
املخرج  ــار  أش سينمائّية»،  ـــام  «أّي أهـــداف  ــول   وح
ِفَلسطني»،  الب:  «لفيلم  الفنّي  واملدير  الّسينمائّي 
حّنا عطا الله، في البيان األّول الّصادر عن مؤّسسة 
«فيلم الب: ِفَلسطني»، بإّنها جاءت إلعادة االعتبار 
لدور الّسينما من خالل إعادة احلراك الّسينمائّي في 
الّثقافة  تنمية  أجل  املختلفة ومن  الِفَلسطينّية  املدن 

الّسينمائّية لدى املجتمع الِفَلسطينّي.
سُتقام  حيفا  في  سينمائّية»  ــام  «أّي أّن  إلى  ُيشار 
 7 ليفي  شبتاي  شارع  العربّي،  الّثقافّي  املرَكز  في 
(«سيتي هول» سابًقا) في حيفا، والّدخول إلى كاّفة 

العروض هو مجانّي.
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åUHO�ò q�«d*
نّظمت جمعّية ”رعّيتي – ِشركة ومحّبة“، يوم اجلُمعة 
روحّيـًا  ثقافّيـًا  يوًما   ،2/10/2015 املــاضــي، 
في  الّنعمة“  ”بيت  مؤّسسة  في  للمسّنني  ـًا  ترفيهّي
حيفا، بالّتعاون مع مؤّسسة ”األفق“ للّثقافة والفنون، 
مدار  على  واملسّنات  املسّنني  عشرات  اجتمع  حيث 
يوم كامل، ابتداًء من الّساعة العاشرة صباًحا وحّتى 

الّساعة اخلامسة بعد الّظهر. 
الله،  نصر  الّراهبة ريتا  قادتها  بصالة  الّلقاء  افتتح 
دور  حــول  مداخلة  شليوط  عفيف  الكاتب  قــّدم  ثــّم 
العلمانّي في الكنيسة، وقّدم يعقوب كسابري مداخلة 
ومحّبة“،  ِشركة   – ”رعّيتي  جمعّية  نشاط  حــول 
واملشاركة  للمؤّسسة  االنضمام  إلى  احلضور  داعًيا 
في نشاطاتها؛ بعدها قّدم املرّمن كمال زايد الّتراتيل 

الّدينّية شاركه احلضور بالّترنيم.
كنيسة  في  إلهّي  قــّداس  أقيم  اليوم  منتصف  وفي 
بعدها  لينتقل  زكنون،  سامر  األب  ترأسه  الّسّيدة 
حيث  الّنعمة“،  ”بيت  باحة  إلى  واملسّنات  املسّنون 

تناولوا وجبة الغداء؛ ثّم قّدم املمّثالن عفيف شليوط 
وميالد مطر مشاهد مسرحّية ساخرة تناولت مواضيع 
بالّتصفيق  احلضور  استقبلها  وسياسّية،  اجتماعّية 
نايف  الفّنان  اليوم  هــذا  واختتم  والــفــرح.  والبسمة 
شحادة من يركا اّلذي قّدم ورشة عمل ممّيزة في مجال 
”فنون الّرمل“، عّبر املسّنون من خاللها عن مشاعرهم 
من  منتج  على  مشترك  كــّل  وحصل  وأحاسيسهم 

صنع يده.   
ساهم في تنظيم هذا اليوم أعضاء جمعّية  ”رعّيتي 
– ِشركة ومحّبة“: حّنا كّرام، ميشيل مسّلم، يعقوب 
كسابري، كمال زايد، عفيف وسوسن شليوط. وساهم 
الّترفيهّي:  الرّوحّي  الّثقافّي  الّنشاط  هذا  دعم  في 
للّثقافة  ”األفق“  مؤّسسة  الّنعمة“،  ”بيت  مؤّسسة 

والفنون، وقاعات اجلليل لألفراح - تل حنان. 
حظيت هذه الفّعالّية باحلفاوة من قبل املُسّنني اّلذين 
شاركوا بهذا اليوم، ّمما يشير إلى احلاجة إلى مثل هذه 
الفّعالّيات، واّلتي تُرجمت بإعالن املشاركني في هذه 

الفّعالّية عن استعدادهم للمشاركة في 

 åW???? Ò�????�????�Ë W??????�d?????? � –  w??????�?????? ÒO??????	—ò W???? ÒO????F????L????

 U??H??O??� w????� 5?? ÒM????L??K??� U??Î ??? ÒO??N??O??�d??� U???? Î�u????� r??? ÒE???M???�

“UHO�” q�«d*
«الكرمل»  جمعّية  احلثيثة في  الّتحضيرات  بــدأت 
للموسيقى في حيفا، الستقبال احلدث الكبير أال وهو 
اليوبيل الفّضّي ملهرجان الكرمل. ِمهرجان قطرّي، األّول 
العزف  والغناء  بني  يجمع  الّــذي  البالد  في  نوعه  من 
كبيًرا حتّقق  املهرجان جناًحا  هذا  أثبت  والّرقص، حيث 

ـًا، وعلى مدار 24 عاًما.  سنوّي
سُيقام اِملهرجان يوم غد الّسبت 2015/10/10 في 

قاعة «كريغر» – على سفوح جبال الكرمل الفرنسّي.
وفي هذا املهرجان سيتّم تكرمي شخصّيات، إعالمّيني، 
مادّيـًا  اِملــهــرجــان  هــذا  دعــمــوا  ومطربني  موسيقّيني  
والغنّية  الــراقــيــة  الفنّية  مسيرته  خــالل  ـًا،  ومعنوّي

باملواهب املوسيقّية.
ثّم  ومن  وممّيز،  خاّص  فّنّي  برنامج  األمسّية  سيتخّلل 

سيتّم تكرمي الّداعمني لهذه املسيرة الّطويلة. 
الّدعوة عاّمة ملَن يوّد املشاركة بهذا االحتفال من أهل 

الفّن والّصحافة واإلعالم.

 œö³�« w� d³�_« Àb(«

 w???? ÒC????H????�« q?????O?????�u?????O?????�U?????� ‰U???????H???????�???????�ô«
v???I???O???�u???L???K???� q??????�d??????J??????�« ÊU??????
d??????N??????*
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Í—u� n|U� ∫ˆ—ËU�
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نزار سهيل رضوان، ولد في حيفا عام 1966، درس في 
مدارس حيفا وتخّرج من الكلّية األرثوذكسّية العربّية، 
ثّم التحق مبعهد العلوم الّتطبيقّية ”الّتخنيون“، ودّرس 
علوم الّرياضّيات وحصل على األلقاب األّول والّثاني 
والّثالث في موضوع الّرياضّيات. وهو محاضر كبير 
في ”الّتخنيون“ وفي الكلّية العربّية للّتربية. كما أّنه 
البالد. متزّوج من  العربّية في  مدير لفرقة املوسيقى 

رمي وله ولدان: يارا ويوسف.

 œUý—≈ ‰U−� w� qLFðË ¨dO³� d{U×� pÒ½√ U0
 p¹b� qN� ¨WÒOLOKFÒ²�« Z�«d³�« d¹uDðË 5LÒKF*«
 vKŽ   U??O??{U??¹ Òd??�«  Ÿu??{u??�  qON
²�  W??I??¹d??Þ

ø» Òö ÒD�«
املسألة متعّلقة بطريقة تعليم الّرياضّيات، فيجب أن 
تعتمد طريقة الّتعليم على الّربط بني حياتنا اليومّية 
وواقعنا باملفاهيم الّرياضّية. ألّن الّرياضّيات لم تأِت 
املُعاش. وإثارة  للواقع  انعكاس  هي  بل  فــراغ،  من 
اّلتي  الّرياضّية  واملجاالت  باألمور  الّطالب  اهتمام 
يواجهها في حياته، مثل أن يعرف رقم منزله أو أّي 
طابق يسكن، أو األشكال الهندسّية يراها ويتعامل 

ـًا. بها يومّي

 ¨ÂuO�«  UÒO{U¹Òd�« ÂuKŽ Èdð nO�
 øoÐU Ò
�« sŽ nK²�ð q¼

ــات بعض  ــاضــّي ــي عــلــم الــّري ــا جنــد ف ــن ال شـــّك أّن
فعندما  املواضيع،  سائر  في  كما  الّتخّصصات، 
في  تخّصصي  كان  والّثالث  الّثاني  الّلقبني  أجنزت 
الّرياضّيات الّنظرّية. ولكّني اليوم أنظر إلى املوضوع 
بشكل مختلف، وأعتقد أّنه يجب على األبحاث أن 
لالستفادة  وللمجتمع  للّطّالب  أكثر،  ُمجدية  تكون 
منها، وتؤّدي إلى تقّدمهم في العلوم وبلوغهم املرحلة 
نطاق  في  كــان  أبحاث  من  فعلته  ومــا  اجلامعّية. 
األبحاث الّنظرّية اّلتي تهّم الباحثني والعلماء. ولكّني 
بالفائدة  األبحاث  هذه  تعود  أن  ضــرورة  اليوم  أرى 

العملّية على شريحة أوسع من املجتمع. 

 Ë√ —uNL'« ÂUL²¼« dO¦ð ÀU×Ð√ „UM¼ X½U� q¼
ø5¦ŠU³�«

عالقة  مــا  ــّســؤال:  ال لــي  يوّجهون  كــانــوا  مــا  كثيًرا 
ــات بــاملــوســيــقــى؟! وهـــذا املــوضــوع يثير  الــّريــاضــّي
االهتمام، وأوّد الّتأكيد على هذه العالقة. فقد اّتضح 
لي أّن العالقة وطيدة جًدا عبر الّتاريخ بني املوسيقى 
املوضوعني عن  يفصل  اليوم من  والّرياضّيات، وجند 
ولكّن  باآلخر،  ألحدهما  عالقة  ال  وكأّنه  بعضهما 
مترابطة  األمور  كاّفة  رأوا  قدًميا  والفالسفة  العلماء 

مبجملها، وعلى رأسهم ابن سيناء اّلذي اعتبر العالقة 
واملوسيقى،  والفلك  والهندسة  احلساب  بني  متينة 

وأصبحت هذه تؤّلف فروع الّرياضّيات.

øp�c� ÊuJð Ê√ sJ1 nO�
منذ  ــدأت  ب والــّريــاضــّيــات  املوسيقى  إّن  أّوًال  ــول  أق
النّوتة  بنى  اليوناني، وقد  العالم  فيثاغورس،  عهد 
الّناحية  من  هذا  عشوائّية،  بصورة  ليس  املوسيقّية، 
العلماء  ثّم  اليونان  العلماء  بعده  وجاء  الّتاريخّية، 
املوسيقى في  املسلمون، كالفارابي وزرياب ووضعوا 
إطار علمّي. وهذا اإلطار هو الّرياضّيات، وأصبحت 

جتريًدا لكّل العلوم.

øW�öF�« Ác¼ `O{uð sJ1 q¼
نــعــم؛ وبــبــســاطــة جنــد أّن املــوســيــقــى تــتــأّلــف من 
الّرياضّيات. حيث إّن الّنغمات املوسيقّية هي سلسلة 
رياضّي،  مصطلح  هي  فالّسلسلة  ومرّتبة،  متواصلة 
مبنّية على إيقاع معّني. واإليقاعات هي مصطلحات 
العشرّي، وفي  أو  الّرباعي  كاإليقاع  أيًضا،  رياضّية 
الّسداسي  واملبنى  الّسّتيني  املبنى  جند  الّرياضّيات 
والّثواني،  والّدقائق  الّساعات  عليه  بُنيت  ــذي  اّل
األسبوع واملبنى  أّيام  املعتمد على  الّسباعي  واملبنى 
الّشهري، وغيرها. وكّل هذه ترتيبات رياضّية، وكذلك 
إيقاع  هذا  فنقول  املوسيقّية،  والّنغمات  اإليقاعات 
املبنى  غيرها. وداخــل  أو  أربعة  أو  ثالثة  أو  عشرة 
هناك تفاصيل رياضّية معّينة لإليقاعات والّسكون، 
إملام  دون  للموسيقى  مبنى رياضّي. والــّدارس  وهذا 
على  معتمد  غير  ـًا،  تلقائّي ـًا  موسيقّي يعتبر  رياضّي 
الّتكرار  على  يعتمد  بل  سليمة،  رياضّية  أســس 
ـًا  والّسماع فقط، ومن األفضل أن يكون املوسيقي ملّم
بالّناحية العلمّية الّرياضّية. ومن ناحية ثانية جند أّن 
الّرياضّيات حتتوي على جمالّيات خاّصة وأمور ُممتعة 

تشّد الّنظر واالنتباه، وعندما أعّلم الّرياضّيات أشير 
إلى النّواحي الفنّية، وكأّنني أقّدم معزوفة موسيقّية. 
ويجب احلرص على جمال املوسيقى واالستمتاع بها 
وهي اّلتي تشحذ الّذهن والعقل واإلحساس. وكّل من 

الّرياضّيات واملوسيقى يكّمل أحدهما اآلخر.

øWÒOIOÝu*« pðQA½ X½U� nO�
بدأُت منذ الّصغر، أي منذ الّطفولة، حيث تعّلمت في 
ـًا هناك.  ـًا ومعلّم معهد ”روبني“، وكان والدي موسيقّي
وأعتقد من األفضل أن يتعّلم الّطفل املوسيقى بجيل 
مناسب، وأقصد من سّن خمس أو ست سنوات، وأّال 
حّتى  أو  عشرة وأكثر،  الّرابعة  بلوغه  املتعّلم  ينتظر 
ينهي دراسته الّثانوّية أو األكادميّية. ويجب على َمن 
ـًا، أن يبدأ  يرغب تعّلم املوسيقى وبناء نفسه موسيقّي

منذ سّن مبّكرة. 

ÆÆÊULJ�« w�“UŽ —U³� ÊU� «cJ¼
جند  العازفني  كبار  قائمة  ــى  إل نظرنا  إذا  فــعــًال، 
اّلذين  بينما  قليلون جًدا،  بدأوا بسّن متقّدمة  اّلذين 
األهل  يلعب  جًدا. وهنا  كثيرون  تعلموا في صغرهم 
الّطفل وحّثه على تعّلم  ـًا بترغيب  دوًرا حاسًما وهاّم
ما  احلرّية واختيار  إلى  منيل  اليوم  املوسيقى. ونحن 
كان  الّسابق  في  لكن  إليه،  مييل  الّطفل وما  يحّبه 
األهل يشّجعون أبناَءهم لئّال يضيع اّجتاههم وميلهم 

الفّني.

ødG ÒB�« w� vIOÝu*« rÒKFð s� …bzUH�« U�
الفائدة تظهر الحًقا، وال نريد أن يقول العازف ليت 
بدأت في الّصغر، ألّنه عندما ميسك بالكمان ليعزف 

متكاملة،  بصورة  يتمّلكه  أن  يجب  حّتى عليه 
العازف البالغ 12 عاًما يعتبر متقّدًما في 
الّسن، ولذا يفّضل التعّلم منذ الّصغر. وال 

∫Ê«u{— —«e½ —u²�Òb�« l� åUHOŠò WHO×BÐ ’Uš ¡UI�

rKF�«Ë  vIO�u*« ‰ö� s�
ÊU��ù« — ÒuD�	  Ÿ«b
ù«Ë 

qC�_« u�� 
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يتمّتع كبار الّسن بليونة أصابعهم كما هو احلال لدى 
األطفال. وهكذا ميكن للّطفل أن يبني حياته ومستقبله 

مع منّوه املوسيقّي. 

øUNOKŽ ·eFð w²Ò�« WÒOIOÝu*«  ôü« w¼ U�
أو  الغربّية،  الكمان، واملوسيقى  على  بالعزف  بدأت 
أتعّلم  أن  قرّرت  البداية  ومنذ  العاملّية.  الكالسيكّية 
املوسيقى كما يجب وليس مجّرد ُهواية ورغبة، وزادت 
والدي  بإرشاد  بها  قمت  اّلتي  والّتدريبات  الّتمارين 
على  العزف  دروس  سهيل رضــوان، وكانت  األستاذ 
الكمان أصعب وأشّق من دروس الّرياضّيات والّلغات، 
ألّنها تتطّلب مجهوًدا أكبر. وهذا يجعل تعّلم املواضيع 
األخرى أكثر سهولة، واكتساب املهارات في الّتعليم 
على اآلالت املوسيقّية مينح املتعّلم قدرات أكبر على 
بني  الّتوفيق  ميكن  بل  تناقض،  يوجد  فال  الّتعليم. 
التدّرب،  من  حّقها  آلة، ويعطيها  أّي  على  الّتمرين 
وفي الوقت نفسه ميارس عمله ويتعّلم سائر املواضيع 
جعلتني  الكمان  على  العزف  ومهارات  الّتعليمّية. 
تعّرفت  العود  خالل  العود، ومن  على  للعزف  أنتقل 

أكثر على املوسيقى الّشرقّية. 

 ÊU�  qÐ  øUÎ ? ÒO1œU�√  vIOÝu*«  WÝ«—bÐ  d ÒJHð  r�√
ø UÒO{U¹Òd�« w� w1œU�_« p�UB²š«

ـًا هذا مهّم، بغّض الّنظر على  أن يكون املتعّلم أكادميّي
هي  األكادميّية  املرحلة  فإن  لي  وبالّنسبة  املوضوع. 
كيفّية بلوغ أرقى املستويات واإلتقان الفّنّي، وحاولت 
بجهدي اخلاص بلوغ املستوى األكادميّي في املوسيقى. 
أقوم  أّني  رغم  املوسيقى،  لتدريس  بحاجة  أكن  ولم 
أجتهد  ولم  خاصّيته.  موضوع  ولكّل  اليوم،  بذلك 

للحصول على األلقاب في مجال املوسيقى. 

 w¼Ë ÆWÒOÐdF�« vIOÝu*« W	d� ÂuO�« d¹bð X½√
ørJðUÞUA½ dš¬ U� ¨WI¹dŽ W	d�

حتتفل الفرقة هذا العام مبرور 25 سنة على تأسيسها، 
وقد أّسسها الوالد بعد تقاعده عام 1990. ومقّرها، 
عشرين،  حوالي  العازفني  الّناصرة، وعدد  في  اليوم، 
وهذا متعّلق بكّل عرض وعرض، أو باملعزوفات اّلتي 
الّثقافة،  وزارة  بها من  املعترف  الفرقة  نقّدمها. وهي 
على  فرق  عّدة  العربّي  املجتمع  في  تظهر  أّنه  علًما 
مستوى راٍق، وتقّدم عروضها بالّشكل املطلوب. وهذا 
أمر مشّجع، حيث نرى الفَرق تنشأ هنا وهناك، وتتطّور 
أعمالها في أطر مختلفة. ولكّننا نحن نقّدم املوسيقى 

الّشرقّية بآالت شرقّية فقط. 

ø5ÒO	d ÒA�« Ë√ »dF�« s� 5�“UF�« Òq� q¼
كان معنا عدد من العازفني من أبناء اجلالية الّروسّية 
في البالد، ولكن اليوم يعزف معنا عازفان اثنان منهم 
فقط، ويغّني في الفرقة مطربون من اليهود الّشرقّيني، 

وخاّصة من أصل عراقّي.

 UN�eŽË  W Ò�U)«  rJ½U(√  l{uÐ  Êu�uIð  q¼
 øW	dH�« w�

نعم؛ عندنا مجموعة من األحلان املمّيزة اّلتي وضعها 
العازفون أعضاء الفرقة، مثل: فرانسوا اخلّل (عازف 
الكمان)،  (عــازف  مطر  أسعد  ويوسف  التشيللو)، 
إلى  باإلضافة  عــودة،  وسيم  العود  عــازف  وكذلك 

معزوفاتي اخلاّصة. 

øU ÎC¹√ ÊuÐdD� W	dH�« w� rJF� dNþ q¼
من ناحية الغناء، أشركنا كبار املغّنني في البالد، في 
عروض خاّصة أقمناها، مثل الفّنانة فيوليت سالمة، 
البالد قبل  إلى  حيث ظهرت مع فرقتنا منذ عودتها 
عّدة سنوات، وكذلك املغّني العراقي املعروف إبراهيم 
عّزت، واشترك معنا مصطفى دحلة بعدد من احلفالت 
ذات الّطابع الّسورّي واملوّشحات، وإلياس عطا الله، 
اّلذي  شّرش  الوهاب، وعالء  عبد  أغاني  يقّدم  اّلذي 

املختص  زيود  ومأمون  الّصافي،  وديع  أغاني  يقّدم 
وهبة  سالمة  ولبنى  األطـــرش،  فريد  أغاني  بتقدمي 
بطحيش. وكّل هؤالء ظهروا في عروض الفرقة، وكّل 
منهم يحتّل مكانة خاّصة في عالم الغناء في البالد 

واخلارج.

 5??ÒO??I??O??Ýu??*« Ë√ 5??�“U??F??�« Êu??³??Žu??²??
??ð n??O??�
øœb'«

لدينا جلنة في الفرقة اّلتي جتتمع وتنظر في طلب املتقّدم، 
وتقّيم أعماله وأداَءه الفّني واملوسيقّي، ونحن نرّحب بكّل 
من يجد في نفسه الكفاَءة لالنضمام إلى الفرقة. وقد 
أن  الّشبان، واستطعنا  املوسيقّيني  من  عدد  إلينا  تقّدم 
نستوعب عدًدا منهم، وأن ندمجهم في عروض الفرقة، 

خاّصًة اّلذين تخّرجوا من املعاهد األكادميّية. 

øW	dH�UÐ W Ò�Uš WÒOIOÝu�  U�ËeF� r²�Òb	 q¼
طبًعا، فقد قّدمنا مجموعة من املعزوفات اخلاّصة بنا، 
للموسيقى واملعزوفات  أسطوانة  إصدار  بصدد  ونحن 
اّلتي وضعناها خّصيًصا لنا، وهي من تأليف أعضاء 
األسطوانة  هــذه  وستصدر  ذكرناهم،  اّلــذيــن  الفرقة 
خاّصة  أسطوانة  شخصّيـًا  ــدّي  ول قريًبا.  املوسيقّية 
لي  معزوفات  وهي  سابًقا  أصدرتها  ”حيفا“  باسم 

تأليًفا وعزًفا.

 vKŽ WMÝ 25 —Ëd0 ‰UH²Šö� rJ−�U½dÐ u¼ U�
øW	dH�«

هذا االحتفال متوّقع في نهاية الّسنة احلالّية 2015، 
وفيه سيتّم تكرمي الوالد بصفته مؤّسس الفرقة وراعيها 
الفّني، ومن املتوّقع أن يتقاعد هذه الّسنة، وسأتسّلم 
من  جديدة  النطالقة  ونطمح  منه.  بدًال  الفرقة  إدارة 
ناحية املعزوفات واالنتشار واإلنتاج، وطبًعا كّل هذا 

رهن بامليزانّيات اّلتي نحصل عليها.   

 w²Ò�«  s�U�_«  “d??Ð√  U??�Ë  ørJ{ËdŽ  r²�Òb	  s??¹√
øUNO� r²{dŽ

في  وظهرنا  ــبــالد،  ال فــي  املـــدن  معظم  فــي  عرضنا 
ِمهرجانات عديدة، وكثيًرا ما عرضنا في رمات غان، 
ألّن هناك جمهور من عّشاق الفّن الطربّي واألصيل من 
اليهود من أصول سورّية وعراقّية. فهؤالء ينّظمون لنا 
العروض بشكل دورّي تقريًبا. هذا عدا عن عروضنا 

في الّناصرة في املرَكز الّثقافي، وغيرها من املناطق.

ÆÆU ÎC¹√ œö³�« Ã—Uš ÷ËdŽ rJ� X½U�
وكذلك  عاملّية  مهرجانات  في  عرضنا  فقد  صحيح، 
إسبانيا،  فرنسا،  إيطاليا،  في  خاّصة  عروًضا  قّدمنا 
وواشنطن  بارك“  ”سنترال  في  أمريكا وهناك عرضنا 
ـًا  ولوس أجنلس. وفي الّشهر القادم سنقّدم عرًضا خاّص

في إسطنبول.

ø—uNL−K� ‰uIð «–U�
أمتّنى أن يغلب الّطابع اإلنسانّي على جوانب حياتنا، 
النّواحي  في كاّفة املجاالت واملرافق، وال أحتّدث عن 
نطمح  بل  فقط،  واملوسيقى  كالّرياضّيات  العلمّية 
فال  آخر.  مجال  أّي  من  أهّم  اإلنسان، وهذا  لتطوير 
أو  أخالق،  بدون  الّرياضّيات وهم  في  الفطاحل  نريد 
موسيقّيني رائعني ولكن أخالقهم متدّنية.. ونحن نرى 
العنف والتطّرف يأخذنا إلى أماكن رهيبة، نحن في 
الغنى عنها، بل هي مسيئة إلى اإلنسان واإلنسانّية. 
اإلنسان  يتطّور  املوسيقى والعلم واإلبداع  خالل  ومن 
نحو األفضل. وهذه هي مصلحة اإلنسانّية واملجتمع 
وليس األفراد فقط. وليس املهم الّشهرة والعاملّية هي 
إلى  اإلنسان  يعود  أن  ونريد  اإلنسان،  تصنع  اّلتي 

إنسانّيته وأخالقه وكرامته.

 oO�uÒ²�«  p??�  vÒML²½Ë  ¡UIÒK�«  «c??¼  vKŽ  „dJA½
ÆÆÕU−ÒM�«Ë

شكًرا.  
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ÆW½U�_«Ë W�b)«Ë …œu'« Ê«uMŽ
÷uŽ qz«Ë ∫d¹uBð
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 ©w�dA�« UHO� ÊË–Q	Ë WM|d'« b�
	 ÂU	≈®

الرّسول  هجرة  ــرى  ذك سنحيي  قليلة  ــام  أّي بعد 
لنسّجل  ــوّرة،  ــن امل املدينة  ــى  إل مّكة  مــن  (ص) 
عمر  اعتبر  حيث  (1437)؛  جديد  عام  بداية 
مرّت  اّلتي  األحداث  أهّم  من  الهجرة  اخلّطاب  بن 
حتّول  نقطة  تعتبر  واّلتي  (ص)،  الرّسول  بحياة 
في  يحمل  ــدث  احل هــذا  ألّن  ــعــرب؛  ال حياة  فــي 
اّلتي  والعبر  والّدروس  الكثيرة  الّذكريات  اته  طّي

من شأنها أن تبعث روح احلياة احلقيقّية. 
ولو استغّلت هذه الّذكرى بشكل يليق مع األحداث 
األّمة  وصحت  الهمم  لشحذت  صاحبتها  اّلتي 
واالضّطهاد  للّظلم  استسلمت  وملا  سباتها  من 
العربّي  عاملنا  في  املوقف  سّيدا  أصبحا  اّللذين 

واإلسالمّي. 
الّذكرى تعود إلينا لنتعّلم منها أّن املؤمن  فهذه 
ألّن  ومقهورًا؛  ذليًال  يعيش  أن  لنفسه  يقبل  ال 
واإلذالل  أّمــتــه،  ونهضة  لنهضته  يعمل  املؤمن 
القهر  هذا  كان  إًذا  فكيف  ذلك.  مينعان  والقهر 
واالّضطهاد يصحبهما عوامل أخرى تقّيد العقل 
أسيرًا  اإلنسان  من  فتجعل  الّتفكير،  من  وحتّد 
تساهم  عبادات  عليه  تفرض  وتقاليد  ملعتقدات 

في انحطاط الفرد واجلماعة على حّد سواء. 
إّن املتمّعن في الّتاريخ يجد أّن مّكة اّلتي كانت 
ّية،  العرب لألّمة  والّدينّي  احلضارّي  املرَكز  تعتبر 
االنحطاط  من  حالًة  تعيش  الهجرة  قبل  كانت 
العقائدّي، رغم تطوّرها الّثقافّي اّلذي أبدعت فيه. 
عكاظ»،  «سوق  الّثقافّي  تطوّرها  على  ويشهد 
فيه  تتنافس  سنوّي  مؤمتر  فيه  ُيعقد  كان  اّلذي 
القبائل مبا قّدمت من أشعار وخطب ونثر؛ وأكبر 
شاهد على تطوّرهم الّثقافّي املعّلقات الّسبع اّلتي 
ُعّلقت على الكعبة واّلتي تعتبر من أروع وأعظم 
األشعار القدمية واحلديثة، اّلتي ال مثيل لها؛ إّال 
أّن هذا التطوّر لم مينع مّكة من االنحطاط الفكرّي 
على األقل في نظر أصحاب الرّساالت الّسماوّية. 
فقد دخلت عبادة األصنام إلى كّل بيت فيها حّتى 
أصبح لكّل فرد من أهل مّكة صنمه اخلاص اّلذي 
كان قد اشتراه مباله أو نحته بيديه ليصبح بعدها 
عبادة  على  اجتمعت  مّكة  أّن  كما  املعبود.  رّبه 
بجوار  نصبتها  واّلتي  األصــنــام،  من  مجموعة 
تعبده  اخلــاص،  صنمها  قبيلة  فلكّل  الكعبة؛ 
وتتقرّب إليه بالقرابني، بل ويركعون ويسجدون له 
علمهم  رغم  إليه،  ويتوّسلون  ويحلفون  ويدعونه 

أّنه صنم ال يضّر وال ينفع! 
مّكة  انتصرت  (ص)،  محّمد  الرّسول  بعث  وملّــا 
على  ــرب  احل فأعلنت  وملعتقداتها،  ألصنامها 
إّال  إله  إلى (قولوا ال  الرّسول (ص)، ألّنه دعاها 
الله تفلحوا). هذه الّصرخة اّلتي أطلقها الرّسول 
ومن  هو  فحاربته  مّكة،  حفيظة  ــارت  أث (ص)، 
اّتبعه من أهلها، وأنزلت به وبأصحابه كّل ألوان 

العذاب. 
الرّمل  على  الّظهيرة  وقت  في  ألقته  من  فمنهم 
احلاّر في الّصحراء ووضعت على صدره الّصخرة 
زاده  فما  دينه،  عن  يرجع  لعّله  باألقدام  وركلته 
ذلك إّال ثباًتا على الّدين؛ ومنهم من ُكوي بالّنار 
من  ومنهم  أمله؛  ليزداد  املالح  املاء  في  وُضع  ثّم 
عّمار  أم  سمّية  أمثال:  الّتعذيب،  حتت  مــات 

وياسر والده؛ ومنهم من ُعّلق على الّشجرة وأوقدوا 
حتته الّنار ليكتوي بلهيبها.. ولكن انتصار مّكة 
ألصنامها لم يكن ليثني من آمن عن دينه بل 

زادهم ثباًتا ويقيًنا بأّنهم سينتصرون. 
من أجل ذلك هاجروا الهجرة األولى إلى احلبشة، 
بعد أن أشار عليهم الرّسول (ص) بالهجرة إليها، 
فقال لهم: «إّن فيها ملك ال يظلم عنده أحد». 
وبقي القائد واملرشد الّنبّي محّمد (ص) في مّكة، 
محّمد (ص)  دين  ألّن  أهلها  أزعــج  ــذي  اّل ــر  األم
أصبح ينتشر خارج مّكة، ما شّكل خطرًا عليها، 
سيمّكنهم   مّكة  خــارج  محّمد  أتباع  ــود  وج ألّن 
وسينتشر  به  جاء  ــذي  اّل اجلديد  الفكر  طرح  من 
من  الكثير  سيستوعب  االنتشار  وهذا  ا؛  ـً ّي عامل
ألّن  إليه،  احلاجة  أشــّد  في  كانوا  ألّنهم  العرب 
من  سيحرّرهم  الّدين  فهذا  مشّوشة  معتقداتها 
قيود عبادة األصنام. لذلك قرّرت قريش أن تضع 
حًدا لهذا الّدين، فتآمرت على شخص رسول الله 
(ص) وساومته بكّل وسائل الّترغيب والّترهيب. 
يا  «والله  قوّة وصالبة:  بكّل  عّمه  أمام  فأعلنها 
في  والقمر  مييني  في  الّشمس  وضعوا  لو  عم 
ما رجعت،  األمر  هذا  أرجع عن  أن  يساري على 

حّتى ينصرني الله أو أموت دون ذلك».
عندها قرّرت قريش أن تقتل الرّسول (ص).  فعلم 
الرّسول (ص) مبخّططهم  فهاجر إلى املدينة؛ ولم 
يهاجر هرًبا، وإّمنا ليخّطط إلى مستقبل ُمشرق 
ثماني  فبعد  حصل؛  ــذي  اّل هــذا  وفعًال  جديد. 

سنوات عاد إليها فاًحتا. 
أّن  يجد  ــرى،  ــّذك ال ــذه  ه ـــداث  أح ــي  ف واملتمّعن 
ا،  ـً ّي عشوائ عمًال  يعمل  يكن  لم  (ص)  الرّسول 
بل عمل كقائد بكّل حكمة وصبر ودراسة ليوّفر 
عادوا  قد  كانوا  اّلذين  ألصحابه  ــان  واألم األمــن 
سنوات  عــّدة  مــّدة  وعلى  مّكة.  إلى  احلبشة  من 
ففي البداية بايع مجموعة بيعة العقبة األولى، 
الرّسول (ص)  املدينة  بايع أهل  املقبل  العام  وفي 
بيعة العقبة الّثانية؛ ثّم بعث معهم مصعب بن 
عمير ليعّلمهم الّدين، ويدعوهم إلى عبادة الله؛ 
الرّسول  الستقبال  املدينة  في  الّظروف  فتهّيأت 
أخذ  أن  بعد  إليها  بالّسر  مهاجرًا  فخرج  (ص)، 
اختيار  منها،  للّنجاة   املُمكنة  األسباب  بكّل 
املوجود  ثور  غار  إلى  والتوّجه  والرّواحل  الّدليل 
يقينه  أّن  إّال  للمدينة وغيرها.  املعاكس  باالّجتاه 
على الله كان أقوى من كّل شيء وظهر ذلك من 
خالل قوله وهو في الغار محاصر من جنود مّكة  
ألبي بكر: «ما ظّنك باثنني الله، ثالثهم». فنّجاه 
األرض  مشارق  في  دعوته  ونشر  الّظلم  من  الله 

ومغاربها.

باسم اآلب واالبن والرّوح القدس، الرّحمن الرّحيم، آمني
طالل  بن  احلسن  األمير  امللكّي  الّسمّو  صاحب 

م، راعي هذا االحتفال املعظَّ
سيادة املطران ياسر عّياش الكّلي االحترام
سيادة املطران مارون الّلحام الكّلي االحترام
سيادة املطران إلياس شّقور الكّلي االحترام

الّسابق  ـــي  األردن ـــوزراء  ال مجلس  رئيس  ــة  دول
الّسّيد طاهر املصري احملترم

ّية  حضرة احملامي أمين عودة، رئيس القائمة العرب
املشتركة في الكنيست

قدس اآلباء األجّالء
أّيها احلفل الكرمي مع حفظ األلقاب

ــات  م أســمــى آي ــي أن ُأقــــدِّ ــًة، إســمــحــوا ل ــداي ب
الّتبريكات لصاحب الّسمّو امللكّي ولكم جميًعا 
مبناسبة عيد األضحى املبارك، أعاده الله عّز وجّل 
ّية بالُيمن واخليرات  على جميع أبناء األُّمة العرب
والبركات والّسالم الّدينّي واالجتماعّي والّثقافّي. 
كتابَي  تقدمي  على  الّسمّو  يا صاحب  أشكركم 
هذا، وعلى استضافتكم لي في القصور امللكّية 
الّشخصّي  وحضوركم  رعايتكم  وعلى  العامرة، 
لهذا االحتفال، وهذا إْن دّل فإّنه َيُدلُّ على ُعمق 
اهتمامكم باملكوِّن العربّي املسيحّي، وإدراِككم 
واإلسالمّية  ّية  العرب األُّمــة  ــق  رون ــأّن  ب العميق 
ّية  العرب املسيحّية  ــوّة  ق في  يكمن  وإشراقها 
واملشرقّية، وليس في تغييبها أو تغريبها عن 
الكثيرين  حاُل  وهذه  اإلسالمّي،  العربّي  الواقع 
أشكر  أن  أوّد  ريها.  ومفكِّ األّمة  هذه  عقالء  من 
للّدراسات  امللكّي  املعهد  وأعضاء  إدارة  أيًضا 
والّتآخي  االنفتاح  روح  َينشر  ــذي  اّل الّدينّية، 
ّية  العرب ــة  األُّم ُمكوِّنات  جميع  بني  والّتالقي 
اّلتي  والّتربوّية  الفكرّية  الّنشاطات  خالل  من 
بذلك روح احلوار واالندماج بني  ًال  ُمفعِّ ُيقيمها، 
هذه املُكوِّنات. كما يسرُّني أن أشكر أيًضا إدارة 
الّنادي األرثوذكسّي العريق، وأخّص بالّذكر جلنَته 
الّثقافّية، على استقبالها لنا في هذه األُمسّية 

الَعِطرَة.
عشرة  ـــدى  وإح خمسِمائة  ــي  ف الــكــتــاب  يقع 

صفحًة، موزَّعًة على ثالثة أقساٍم رئيسة: 
العنصرة  من  املسيحّي  الوجود  األّول:  القسم 
ّية من العام  حّتى ظهور اإلسالم في اجلزيرة العرب
30-610م، ويتأّلف من سّتة فصول. أّما القسم 
اإلسالم  ظّل  في  املسيحّيون  وعنواُنه:  الّثاني 
610-1917م،  العام  من  الّدينّي/الّسياسّي 
فيتأّلف من تسعة فصول. ويأتي القسم الّثالث 
احلديثة  اِحلقبة  في  الّشرق  مسيحّيو  وعنواُنه: 
والعشرون،  العشرون/احلادي  القرنان  واملعاصرة: 

فيتأّلف من سّتة فصول.
لقد متحور هدفي من الكتاب حول:

ٍة  ّي املسيحّية كنبتٍة عرب 1) إبراز حقيقة وجود 
كتب  فــي  الّصفحات  لقّلة  نــظــرًا  ومشرقّية، 
العالم  في  الّتعليم  حقل  في  املتداولة  الّتاريخ 
ُهوّيتهم  عن  تتحّدث  اّلتي  وإسرائيل  العربّي 
األرض  ــى  إل وانتمائهم  وحضارتهم  وتاريخهم 

خالل  من  الكنسّي  تنظيمهم  وعن  واإلنسان، 
والعلمّية  الّالهوتّية  واملدارس  والكنائس  األديار 
َة  والّثقافّي الفكرّيَة  مساهماِتهم  وعن  املتنوِّعة، 
قبل  ّية  العرب احلضارة  بناء  في  اجلّمة  َة  والعلمّي

اإلسالم والتي استمرّت خالله وبعده.
املسلمني  ــإمــكــان  ب أّن  الــعــمــيــق  ــي  ــان إمي  (2
ا إلى جنٍب دون أن  ني أن يعيشوا جنًب واملسيحيِّ
ُيلغَي أحدهم اآلَخر، إذ ال ميكننا أن نتجاهل بأّن 
ًة محضًة ال ميكن جتاهُلها أو  هناك فوارَق دينّي
فاملسيحّي ال  الّتمويُه عنها، وعليه  أو  حذُفها 
ُمسلًما،  يكون  أّال  املسلم  من  ينتظر  أن  ميكن 
ا،  مسيحّيً يكون  أّال  املسيحّي  من  املسلم  وال 
في  املسلم  أخاه  يحترم  أن  املسيحّي  على  بل 
إسالمه، وعلى املسلم أن يحترم أخاه املسيحّي 
أن  املسلم  نساعد  أن  علينا  مسيحّيته.  في 
أن  علينا  ــه  أّن كما  ا،  حقيقّيً مسلًما  يكون 
ا.  ا حقيقّيً نساعد املسيحّي أن يكون مسيحّيً
عصر  في  باملسيحّيني  حدا  ما  بالّتحديد  هذا 
ر  الّتحجُّ محاربة  إلى  احلديثة  ّية  العرب الّنهضة 
الّشرق  ر  تأخُّ («ما  الّدينّي  ب  والّتعصُّ الفكرّي، 
الكاتب   – بزواله»  إّال  الغرب  م  تقدُّ به، وما  إّال 
االجتماعّية،  العدالة  وإجنــاز  إســحــق)،  ــب  أدي
مسيحيٌّ  ــا  («أن الّطائفّية  االنتماءات  وجتــاوز 
ديًنا، ومسلٌم وطًنا» - مكرم عبيد)، وإنشاء دوٍل 

ٍة تعتمد مبدأ املواطنة.  ّي ٍة أو ليبرال قومّي
ما  على  احلفاظ  فكان  الّثالث  الهدف  أّما   (3
مبسلميه  ــّي  ــعــرب ال الّشعب  ـــدة  وَح مــن  ى  تبقَّ
ومسيحّييه في ظّل الواقع األليم اّلذي تعيشه 
اإلنسانّية  للقيم  تدميٍر  من  ّية  العرب ُبلداُننا 
ــّي اجلــهــادّي  ــة مــن خــالل الفكر الــّديــن ــّي والــّديــن
في  للبديهّيات  واضٍح  غياٍب  في  الّتكفيرّي، 
ُحرمة دماء األبرياء من  أتباعه، مثل:  تصرَّفات 
أطفال ونساء وشيوخ، ُحرمة املساس مبمتلكات 
بالقتلى،  الّتمثيل  ُحرمة  وأعراِضهم،  ني  املدنيِّ
وغيرها  ــادة،  ــب ــع ال دور  على  ــداء  ــت االع ــرمــة  ُح
اجلماعات  هذه  أَخرَجت  اّلتي  البديهّيات  من 
والّتسامح  الرّحمة  دين  إلى  تنتمي  كونها  من 
إيديولوجّياٍت  تتبع  كونها  ــى  إل واالستقامة 
ًة ال تستوي على معاييَر إنسانّية.  ثيَّ ًة َعَب َعَدمّي
فعلى الرغم من َفداحة ما يجري بحّق مسيحّيي 
أّية  عن  «فتوى»  اآلن  حّتى  تصدر  لم  الّشرق، 
املسيحّيني  قتل  ُحترِّم  إسالمّية  ٍة  ّي دين ٍة  مرجعّي
وغير املسلمني اآلِمنني، ناهيك عن جتاهل القادة 
حملنة  وِقَمِمهم  مؤمتراِتهم  في  واملسلمني  العرب 
أرضهم.  من  وهجرِتهم  املسيحّيني  مواطنيهم 
صعيد  على  عميًقا  ُسباًتا  أيًضا  ــرى  ن كما 
ٍة  ّي اإلسالم الّشعبّي، إذ لم تشهد أّية عاصمٍة عرب
ٍة وإسالمّية مظاهراٍت ومسيراٍت  ّي أو مدينٍة عرب
داعش  جرائم  على  احتجاًجا  غاضبًة  ًة  شعبّي
فهل  واإلثنّية.  الدينّية  األقلّيات  بحّق  املشينة 
بقاء  في  ٍة  حقيقّي ٍة  وإسالمّي ٍة  ّي عرب رغبٍة  من 

املسيحّية في الّشرق؟
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الّتيه،  فصول  من  مشهد  تفاصيل  نستعيد  وكأّننا 
العاقلني  بأبنائها  تستجير  زالـــت  مــا  وفلسطني 
ليخّلصوها من ُفجر مغتصبي أرضها ومن جهل كان، 
يهّدد  الّضياع األّول وما زال أفظع ما  ـًا، سبب  عملّي

مستقبلها ومجهض الفرج املأمول. 
ال ميكن التكّهن مبا ستفضي إليه الّتفاعالت اجلارية 
في عّدة مناطق من الّضّفة الغربّية والقدس احملتّلتني، 
وأعتقد أّن أخطر ما في األمر هو هذه احلقيقة، السّيما 
تسمية  عن  يفّتشون  زالــوا  ما  احملّللني واملراقبني  أّن 
املسؤولّية  برقابهم  تعّلق  أباء  يحدث، وعن  مبا  تليق 
عن نصر قد ينبلج أو فشل قد ينهمر، وعن الّشهداء 
الّساقطني على «دروب التّبانة» البعيدة، وفي حقول 
من زنبق أسود تتمايل وتذّكر بليل فلسطني الّطويل.

بعض الكسالى سارعوا فوصفوا ما يحدث باالنتفاضة، 
ومعظمهم جلأ إلى فيء االستعارة الّسهلة، متغاضني 
عن الفارق بني ما كانت انتفاضة حقيقّية أثمرت ما 
أثمرته في بداية الّتسعينّيات من قرن وّلى، وبني ما 
وّلدته أخت لها خاضت ما خاضته في حقول من غمام 
خيرها،  على  كثيرون  ُيجمع  لم  وحرائق  دخــان  ومن 

والعكس صحيح.
معظم العناوين اّلتي نقلت وما زالت تنقل من ميادين 
هنا  مواجهة  بـ»اندالع»  تستهّلها  أخبارها  املواجهات 
يبقى ذلك األب  املستفّز،  واندالعها هناك، والّالفت 
املجهول لفعل يتركك تتنشق ضباًبا ووهًما، وكأّن أصل 
ما يحدث وما سيحدث هو الغنج والولع والّدلع. فمن 
األخبار ينضح إجماًعا أّنها، لغاية اآلن «اندالعة»، 
ويبقى، كما تفّضل الّسابقون وأفادوا، املخفي أعظم!           
لن أخوض فيما تستنفره هذه األحداث من تساؤالت 
عديدة موجعة ومستحّثة، وأترك معاجلة جّلها لفرصة 
أخرى وللقريبني من إحداثّيتها، فأنا، أومن بأّن الّصدفة 
والقدر عامالن هاّمان في صنع الّتاريخ، لكّنني أومن 
كذلك، بأّن ساسة إسرائيل وحلفاَءهم من صّناع القرار 
تتجبر  صدفة  بيدي  مصيرهم  يتركوا  لن  العالم،  في 
وقدر يندلع على هواه ويفسد، وهو يندلق، ما خّططه 
بتعاويذ  بدم ولّونوها  حدودها  هؤالء، وخارطة رسموا 

سماوّية ومألوها بأنهر من نار.
فعل  ــدون  ب املــواجــهــات  هــذه  ـًا،  حّق اندلعت،  فهل 
من  كثيرون  فعل  كما  اإليعاز،  يكفي  وهل  فاعل؟ 
هواة الّتسطيح وأصحاب األجوبة املُعّلبة اجلاهزة، بأّن 
األحداث انفجرت بفعل ضغط احتاللّي متراكم، وبدون 
أو  أرعن وخبيث،  فاعل  عامًدا،  لذلك،  يخّطط  أن 
تصاعد  في  املعني  هو  ومن  حكيم؟  مناضل  عاقل 
مشاهدها  من  املستفيد  هو  ومــن  املواجهات؟  هــذه 
كيف  نتذّكر،  أن  أنصح  اإلجابة  وقبل  ومجرياتها؟ 
العالم وفي  في  الّسياسّي  إسرائيل  ساسة  كان وضع 
الّداخل؛ فانعدام أفق سياسّي وأمل بحّل واضح يضمن 
لشعبهم أمًنا ومستقبًال، ويؤمن اندماًجا فيما يتشّكل 
من أنظمة سياسّية ودول في املنطقة، خلقا لنتنياهو 
العالم وفي  دول  من زعماء  كثير  لدى  حقيقّية  أزمة 
بدأت  مصالح  وصاحبة  تأثير  ذات  يهودّية  أوســاط 
تشعر باختناقها جّراء مماطلة نتنياهو وزمرته وتهّربهم 

من استحقاقات الفلسطينّيني عليهم.          
ويهزلون  باحلرب  يسمنون  لقوم  ساسة  إّنهم  نقل  ألم 

بالّسلم، والبقّية ستأتي! 
أكثر  املناطق ويزعجني  تلك  في  يجري  ما  يزعجني 
كيف يجري ذلك، لكّنني أستنخب ما قاله أجدادنا، 
بشعابها!  أدرى  الله والقدس  أهل رام  أّن  وأفترض، 
فهم هناك يعرفون َمن حًقا على األّيام ينتحب، َومن، 
كاألفاعي النت مالمسهم وبني أنيابهم يرتع العطب! 

ولكن، هناك يبقى هناك وهنا، 
ـــدوم اجلــرح  عــنــدنــا وبــيــنــنــا، ي
ويتفاقم الوجع، فما يجري في 
بعض قرانا ومدننا يقلقني حّتى 
في  عنواًنا  أقرأ  الفزع، وكّلما 
للقّراء  يزف  جريدة،  أو  موقع 
عنيفة  مواجهات  عن  األنباء 

صدامات  اإلسرائيلّية وعن  األمن  شبابنا وقّوات  بني 
القرية، أتساَءل: َمن ترك  املدينة أو  في شوارع تلك 
لهذه  أطلق  تستشيط وتستعر؟ ومن  العواطف  تلك 
اجلنحان أفق الّسماء لتنطلق؟ ومن قّرر أّن أوان احلرب 
مداخل  لتسّد  ونادها  اجلموع  بهذه  وأهــاب  حان  قد 
قرية بإطارات تشتعل، وعلى الباصات املسافرة تلقى 

حجارة والّزجاجات حترق وحتترق؟
أدرك الّسعادة َمن تنبه! فمن قّرر من قياداتنا وماذا؟ 
فعن املشتركة لم نقرأ بياًنا، ولم نسمع موقًفا صريًحا 
نضاالت  تكون  كيف  إلــى   ويرشدهم  شبابنا  يهدي 
حكم  ونظام  ساسة  يحكمها  دولــة  في  تعيش  أقلّية 

ينزع بتعريف علمّي سياسّي إلى الفاشّية الواضحة؟
للّسالم  الدميقراطّية  اجلبهة  عن  قرأنا  املقابل،  في 
مسؤولّية  اإلسرائيلّي  االحتالل  يحّمل  بياًنا  واملساواة 
كّل تصعيد ويعد بأّن أوهام الغطرسة ستتبّدد! ولكّننا 
موّجهة  جملة  نصف  ولــو  البيان  ذلــك  فــي  نقرأ  لــم 
للجماهير العربّية املواطنة في إسرائيل، كما أّنه خال 
من كّل موقف إزاء ما يحدث من تداعيات في شوارع 
البالد، رغم ما يعبق في األجواء من روائح اخلديعة 

وبعض الّدسيسة ورائحة الّدم القريبة!
ما يحدث  أّن  فأجمعوا  قادة حزب «التجّمع»،  أّما   
هو مغامرة إسرائيلّية غير محسوبة، وأّنهم يستشعرون 
كّل  أّن  ويــؤّكــدون  عفوّية،  شعبّية  انتفاضة  نشوب 
من  بــدأت   ،1936 منذ  الفلسطينّية  االنتفاضات 
وفًقا  هكذا  وعليه،  قــيــادّي!  قــرار  وبـــدون  الّشعب 
ال  أن  الِفَلسطينّية  الّسلطة  على  «التجّمع»،  لقادة 
باالّجتاه  حتّركه  فلن  حّركته  إذا  «ألّنها  ساكًنا  حتّرك 
الّصحيح»! وفي إشارة منهم دعوا اجلماهير للمشاركة 
لألقصى،  دعًما  والقطرّية  احمللّية  الّنشاطات  في 
فشعبنا - هكذا صّرحوا - «سيحمي األقصى مهما 

كّلف الّثمن». 
أدرك الّشقاوة َمن غفل! ولن أناقش ما سيق أعاله، 
القيادّية  املؤّسسات  بحّق  مراًرا  قلته  ما  أكّرر  لكّنني 
املعترف بها بني جماهيرنا، فما نشاهده في هذه األّيام 
حقيقّية وجريئة،  قيادة  إلى  نفتقر  أّننا  مجّدًدا  يثبت 
ألّن قيادة ال تقف أمام جماهيرها وجتيز ما ينفع وجتزر 
على  جنب، وستجلب  من  تعاني  قيادة  هي  يضر  ما 
وواقع  تتماشى  النّوائب واخلسائر، وقيادة  جماهيرها 
وغير  ُمنبطحة  قيادة  هي  واإلقــامــة  األبـــّوة  مجهول 
هي  واملزايدين،  املزايدات  تخشى  وقيادة  مسؤولة، 

قيادة رهينة للمقامرين. 
أســود،  عــاًمــا  عشر  خمسة  قبل  أكتوبر  كــان  لقد   
اإلسرائيلّي  «األمــن»  أجهزة  رصاص  فيه  حني حصد 
أسمته  ما  في  بريًئا،  عربًيا  شاًبا  عشر  ثالثة  حياة 
على  البعض  هّبًة، وأصّر  ملحمّي،  مبجاز  جماهيرنا، 
كنيتها باملجيدة، ولقد مضت هذه األعوام ثقيلًة فصار 
ذلك اليوم ذكرى ُيحتفل فيها وقلوب أّمهات الّراحلني 
من  املجرمني  كّل  فلت  بينما  تدمى وتنفطر،  وحدها 
من  بعضهم  ارتقى  بل  ال  طلقاء،  وعاشوا  العقاب 
هذا  على  شهادة  في  أعلى واألعــلــى،  إلــى  منصب 
شوارعنا:  في  أّيامه  الّصارخة  القائح،  القبيح  الّزمن 

كفى بأكتوبر واعًظا!

على  الّتعّرف  فرصة  األسبوع  هذا  لي  تسّنى  لقد 
لندن، وقد حاورته في  يقيم في  فلسطينّي  كاتب 
مبناسبة  األسبوع  هــذا  مطلع  في  ثقافّية  أمسّية 
كونشرتو  ”املصائر-  رواية  اجلديد،  كتابه  صدور 
مكتبة  عن  صدرت  اّلتي  والّنكبة“  الهولوكوست 
عّباسي،  صالح  ـــإدارة  ب حيفا   فــي  شيء“  ”كل 
بيروت.  في  والّنشر  للّدراسات  العربّية  واملؤّسسة 
قرأُت الّرواية خالل يومني بنهم لم أعهده من زمن 
طويل رغم أّنها تقع في كتاب بلغ عدد صفحاته 
أسلوب  حيث  مــن  متــاًمــا  تختلف  ـــة  رواي  ،662
والّلغة.  الزمن  مع  الّتعامل  الوصف،  الكتابة، 
أمًرا  إلى أقصى احلدود، ال يترك  الكاتب مغامر 

إّال ويجّربه. 
املجدل  ابــن  املــدهــون،  املبدع ربعي  الــّروائــي  ــه  إّن
من  ــر،  آخ إلــى  بلد  مــن  تنّقل  ـــذي  عسقالن، واّل
القاهرة إلى االسكندرّية، ومن عّمان إلى دمشق، 
إلى  فبيروت ونيقوسيا،  موسكو  إلى  بغداد  ومن 
ال  الّضباب، واّلــتــي  مدينة  في  الــّرحــال  حــّط  أن 
جريدة  في  هناك،  محرًّرا  فيها ويعمل  يقيم  يزال 

«الّشرق األوسط».  
أبيب»  تل  من  «الّسّيدة  الّسابقة  روايته  أقرأ  لم 
ــة  رواي حتــَظ  فلم  الكثير،   عنها  قـــرأت  لكّني 
على  والقّراء  الّنقاد  باهتمام  معاصرة  فلسطينّية 
الّسواء بالقدر الذي حظيت به رواية «الّسّيدة من 
تل أبيب»، فقد شّكلت هذه الّرواية منعطًفا هاًما 
خاّصًة؛  والفلسطينّي  عاّمًة،  العربّي  األدب  في 
ولهذا وضعتها في برنامج قراءاتي، وكم أنا سعيد 
بأن ألج عالم هذا الرّوائي، عالم غنّي بالّشخصيات 
اكتشفت  العادية.  غير  واملشاهد  والّصور  املثيرة 
وأنا أقرأ كتاب «املصائر- كونشرتو الهولوكوست 
نقل  يجيد  املدهون  ربعي  الّروائي  أّن  والّنكبة»  
أحداث  من  باخلروج  بارع، وينجح  بشكل  الّصور 
وال  الكتابة،  آلــّيــة  على  يسيطر  لكي  ــة  الــّرواي
كتابته.  أسلوب  لتسيطر على  لألحداث  يستسلم 
جّيًدا،  الّلعبة  يتقن  -وعــي  والــالّ الوعي  بني  فهو 
فيسترسل دون أن يجري حسابات، ولكّنه يتقن فّن 
التوّقف واالنتقال إلى حالة أخرى، دون أن تشعر 

بقطع أو توّقف فجائّي. 
املكان  حّول  مختلف،  بأسلوب  املكان  عن  حتّدث 
على  فيقول  معادلة.  إلى  املكان  على  والّصراع 
هنا  اليهود  «ميــوت  الّشخصّيات  إحــدى  لسان 
أليس  هنا.  ُيدفنون  هناك،  ميوتون  هنا..  ُيدفنون 
حّتى  الّسنني  آالف  أقاموا  حيث  «هناك»،  لهم 
لنا»؟.  اّلتي  الوحيدة  الـ»هنا»  ويشاركونا  يأتوا 
عميًقا  تعبيًرا  عبّرت  ببساطتها  الكلمات  هــذه 
على  الّصراع  اإلسرائيلّي،   - العربّي  الّصراع  عن 
املكان، حرب الوجود، البقاء، سرقة الوطن، تغيير 
احلقائق الّتاريخّية، كّلها جتدها في هذه الكلمات 
احلقيقة  تقول  لكّنها  املعّقدة،  جًدا وغير  البسيطة 

املّرة واملؤملة. 
العربّية  املـــرأة  قضّية  بــجــرأة  ــتــه  رواي فــي  ــرح  ط
خطوبات  فشل  عن  حتّدث  فعندما  الفلسطينّية، 
الــّذكــوري،  مجتمعنا  ُيعّري  إّمنــا  املتكرّرة،  جنني 
اّلذي يريد املرأة حسب هواه ومزاجه، وعندما يقّرر 
الّرجل أن يرتبط بفتاة، يشعر أّنه ميتلكها ويريد أن 
يحّولها كما يريد، فهنالك من أراد أن يغّير جنسّية 
جنني، وهناك من أرادها أن تتحّجب، وهناك من 

أراد أن تغّير إقامتها.

الّتفاصيل،  إلى  املواضيع، دخل  العديد من  طَرق 
حبيبي  إميل  الّراحل  الكاتب  تسّلم  قضّية  فحّتى 
لها  التعّرض  من  تسلم  لم  األدبّية  إسرائيل  جلائزة 
قبول  قــرار  من  الّتخّبط  لنا  فأبرز  ــة،  الــرّواي في 
إميل حبيبي تسّلم اجلائزة عندما قال على لسان 
إحدى الّشخصّيات «الّرفيق أبو سالم اتفّوق على 
أدبائهم، ورفع من شأن األدب العربّي، وقعد فوق 
َع صخرة  قاعد  كأّنه  كلهم وَدنــَدل رجليه،  روسهم 
في الّطنطورية واّمّدد رجليه في مّية البحر. طبًعا 
ما  بعد  له يحط إصبعه في زورهم كلهم،  بيطلع 
األدب  سمكة  البالد،  في  الكبيرة  السمكة  صاد 
كان  ما  (وكثيًرا  العظيم  بالله  أشهد  والّثقافة. 
لفوق  هالّزملة رفع رأسنا  إّنه  العظيم)  بالله  يشهد 
فوق، بس أوطى من العلم اإلسرائيلي الّلي مشي 

حتته وخّاله أعلى من راسه ومن روسنا كلنا». 
من  بالعديد  ــه  رأي يبدي  أن  الكاتب  أراد  هنا، 
املدهون  الكاتب ربعي  شخصّيته،  حّتى  األمــور، 
ذاته  الــّروايــة، فخرج ربعي من  أحــداث  في  دخل 
عشوائّيـًا.  الّصحيفة  «فتحُت  ذاتــه  عن  ليكتب 
الّثاني  الّنصف  في  استوقفني  صفحاتها.  قلبُت 
«ال  بعنوان  مقال  الّثانية،  الّثقافّية  الّصفحة  من 
عاًما»،  أربعني  بعد  ينسوني  لم   .. تصّدقوهم 
إلهي»،  «يا  املدهون.  كاتبه: ربعي  اسم  فاجأني 
لم أعد أستبعد  صحت لي حّتى كدت أسمعني. 
معه،  يحّققون  اّلذي  الّصحيفة  صاحب  يكون  أن 
فعًال؟  هو  كان  لو  ماذا  نفسه.  املدهون  هو  اآلن، 
هل أسأله عن مصيري في روايته «الّسّيدة من تل 
أبيب» اّلتي جعلني بطًال لها، وكّتبني رواية أخرى 

خلقت أنا أبطالها وصنعت أحداثها؟».  
لتستحضر  احلاضر،  أمام  تقف  «املصائر»  رواية 
اّلتي  فلسطني  عــن  كتب  ومـــّره،  بحلوه  املــاضــي 
كانت وفلسطني اليوم، عن اّلذين يعيشون املاضي 
ويرفضون الّتسليم باألمر الواقع. وكتب عن اآلخر 
جهة، وعن  من  املستوطن واجلندّي  عن  اليهودّي، 
اجلهة  من  احلــّس  مرهفة  والفّنانة  اليسارّية  اجلــارة 
ـًا في عصر الّال- األخرى. أراد أن يكون موضوعّي

موضوعّية، ومحايًدا في زمن يرفض احلياد. 
الّذاكرة، هذا ما ُيقلقنا، هذا اخلوف الهستيرّي أن 
أحداث  وعن  عنها  دائًما  فنكتب  ذاكرتنا،  نفقد 
يستحوذ  أمر  ذاكرتنا، وهذا  من  ُمتحى  أن  نرفض 
ُكتبت،  اّلتي  الفلسطينّية  الّروايات  غالبّية  على 
الّنكبة  تكون  أن  الفلسطينّي  األديب  قدر  وكأّنه 
اّلذي  نّصه، والــّســؤال  في  أبــًدا  حاضرة  والــّذاكــرة 
طرحته في األمسية الّثقافّية في حيفا مع الّروائي 
ربعي املدهون، واّلذي ال يزال يجول في خاطري، 
املدهون  ربعي  للكاتب  الّدبلوماسّية  اإلجابة  رغم 
ميكننا  متى  األمسّية،  تلك  في  الّسؤال  هذا  على 
الّتعبير عن الّذاتي واإلنسانّي، باإلضافة لقضايانا 
الّسياسّية والوطنّية واّلتي ال أقّلل من أهمّيتها؟!
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حيفا 

أنا 
 16:00 - 19:00 أُحب 
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القذيفُة..
اّلتي ال تخضُع 

للحدود.
احلمامُة..

اّلتي تضفي 
على الّسماء سحًرا.

احلقيقة..
اّلتي يقتلها الُشَرطيُّ 

فينا!
***

يوَم صارت احلتلنُة
بسرعة الَبرق..

ترّبعت الّصورة..
على اجلديد.

***
(Twitter) الّتغريدُة

تصرُخ وتنوُح..

والّشعُب..
الّرابُض في احلوار

يسأل..
َمن يكون

اّلذي يركل الكلمات
ويقبر املعاني؟!

***
املسيرُة..

اّلتي لم تبدْأ بعد
املسيرُة..

اّلتي ضاع ُعنواُنها
املسيرُة..

اّلتي صارت متاهة..
للكّشاف

***
احلرّيُة..

في معابر الّزمن

تُزجُّ بنا.. 
في احلزن

***
نفرُك العيون
ليخرَج اجلّنيُّ

من حجاب الّظهيرة.
والّظهيرُة ِبَلوِن الّدم

واحلقيقة.. 
تصرُخ.. وتصرُخ

والّسّجاُن فينا ِخباء
في هذا اِخلباِء نبكي!

***
الّسماء..

اّلتي يسكنها اهللا 
والّشهيد
سماٌء.. 

يتوه فيها الّرجاء

سماٌء..
تريُدنا َمّيتني

***
احلرّيُة..

اّلتي سّخرنا لها 
الّنصوص
احلرّيُة..

اّلتي يزورها القلق 
ِلينام

احلرّيُة..
اّلتي صنعنا لها من 

أجسادنا
قطًطا تذكارّية

ال ترى..

الّلقيط..
في احمليط.
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يسيُل االنتظاُر،
من بنطاِل غيمٍة،

د
ق
ا

ئ
ق

غاَدرها املطْر...
وْر. أحفُظ ما يقوُل بريُق الصُّ

***
جتمُع الّرياُح

ما تساقَط َقْبل
رة احملّطة أعشاُبها ذابلة سَّ
وهاَج جفاٌف في َخريِف 

الّشجر!!
***

أرى سطوَع الوضوِح.
***

جسد َصْبرِك خليَج
في ليِل الهجِر ”يقطع“ 

األزراَر،
ُق“، ”ويفتِّ

لكاسر تضيئُه الّشهوُة،
”يفّتق“ عروًة عروة...

***
حيفا!!

ري أنِت أولَّي – وأنِت هي آخَّ
أنا العائُد أبًدا

العائُد إليِك مّني..
قد يذهُب الوقُت َمهيًضا

وتغفو العيوُن
ملًال تقّوس ظهره؟!

دعي الّليَل غريًبا في الّطرقات
يسبُّ اجلهات
وحيًدا متاًما!!

أنا وأنِت؟!
تسعى بيننا الّشهوات 

”اخلبيثُة“
ُهدهدك على سفٍن ”لهم“ 

أبجدّية

ال تخرُج منه، لو نأمة!!
فابقي له فًما

ولّلذي لم يقل
كوني أنِت ”الكلمة“!!

فأنا أرى رياَحنا
َمترُّ على مهِلها إلى جسِد 

الّصبِر
لتصَل وحتطَّ قرَبه...

أال تسمعي ما تقوُل احلياة:
مّدي موائَد الّشهواِت َجميًعا،

واعصري
عناقيَد عاَد يغسُلها

يغسُلها مطٌر!!
نافذُة االنتظار صبٌر ُأقيَل،

ه والّسريُر، وحيًدا، ملَّ
ُة الّسهْر..!! ملَّ
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وأخيًرا، وبعد مرور مدة على إفتتاح الّسنة الّدراسّية، 
انتهى إضراُب املدارس األهلّية، وعاد الّتالميذ إلى 
مقاعدهم، وأخذت األخباُر ترشح عن إجنازاٍت ُحّققت 
الكبيرة  اجلهود  رغم  وذلك  حتقيقها،  تعّذر  وأخــرى 
في  ُجوبهت   اّلتي  اجلّمة  والّصعوبات  ُبذلت،  اّلتي 
هذه  املعارف.  وزارة  ممّثلي  مع  ُمضنية  مفاوضات 
تابعُتها، كغيري  ّمت وصفها  وكما  املفاوضات كما 
فترة  امتداد  على  اإلعالم،  ِعْبَر وسائِل  الّناس،  من 
أعضاء  على  أخشى  جعلْتني  الّطويلة،  اإلضــراب 
أمانة املدارس األهلّية أن يكونوا قد رّددوا هم أيًضا، 
ما قاله ذلك املُرشد الّسياحّي اإلنكليزّي في القّصة 
كما  متاًما  اآلن،  لكم  اّلتي سأرويها  الّتالية  الّظريفة 
كان قد رواها لي أحُد احملاضرين املعروفني في جامعة 

بار إيالن:
41 شخًصا،  قوامها  «مجموعة محاضرين جامعّيني 
ترفيهّية  علمّية  رحلة  في  بريطانيا،  إلــى  سافرت 
مة. كانت الّرحلة بقيادة ُمرشد محّلّي من مدينة  منظَّ
ليفربول. هذا املُرشد تفانى في خدمتنا، ُمرافًقا إّيانا 
في  عودتنا  حّتى  بريطانيا  إلــى  وصولنا  حلظة  من 
هيثرو.  مطار  إلى  الفندق  من  أقّلْتنا  اّلتي  احلافلة 
سارع املُرشد بالّنزول من باب احلافلة األمامي، ليقف 
هناك موّدًعا وُمصاِفًحا كلَّ واحد مّنا مبنتهى الّلطف، 
ومعّلًال نفسه – كما يبدو- باحلصول على إكرامّية. 
شيًئا،  يعِطه  لم  اّلذي  األّول  اُحملاِضر  من  أمُله  خاب 
األربعني  والّرابع.. ومن  والّثالث  الّثاني  من  وكذلك 
األمل وعالماُت  خيبة  املُرشد  على وجه  بدت  أيًضا. 
االرتباك والتأّفف. لكن عندما تقّدمُت أنا نحوه كآِخر 
شخٍص من املجموعة، أخرجُت من جيبي ُمغّلًفا سميًنا، 
تعبيًرا عن شكر املجموعة له، وبسطُت يدي ملصافحته 
أيًضا. تناول املرشد املغلَّف بيده اليسرى، بينما يده 
اليمنى تضغط على يدي اليمنى، قائًال لي بابتسامة 
الّسّيد  قتلتم  أّنكم  متأّكًدا  لسُت  أنا  توتَّره:  بّددت 

املسيح، لكّنكم - بكّل تأكيد – طّلعتم روَحُه».
سيما  فعًال،  الــّروح  «بّطّلع»  مفاوضات  هناك  نعم 
في  إصبعه  املتفاوضني،  الّطرفني  أحُد  يكون  عندما 
املاء بينما الّطرف اآلخر إصبعه في الّنار. هذا األمر 
ـًا واضًحا منذ بداية اإلضراب بل قبل ذلك  كان جلّي
بكثير، إذ َمن مّنا ال يعرف أنَّ قلب وزارة املعارف، 
ليس محروًقا متاًما على الّتعليم العربّي بصورة عاّمة، 
وعلى األهلّي منه بصورة خاّصًة، خصوًصا في زمننا 
الّرديء هذا.  في حني أنَّ قلب أمانة املدارس أفراًدا 
ومجموعة، كان، بدون أدنى شك، على أبنائنا اّلذين 
حرمْتهم سياسُة الّتمييز متعَة افتتاح الّسنة الّدراسّية 

أّياًما  منهم  وصــادرت  اجلديدة، 
وإْن  حّتى  ُتعّوض  لن  تعليمّية 
على  وأجبرْتهم  تعويُضها،  ّمت 
ما  ــّل  ك مــع  البيت  فــي  البقاء 
تعطيٍل  من  ذلــك  على  يترّتب 
ألعمالهم  وتــشــويــٍش  لــألهــالــي 

املعارف  وزارة  الوضع جعل  هذا  وضرٍر القتصادهم. 
تراهن على عنصر الّزمن وعلى إطالة عمر اإلضراب، 
كوسيلٍة الستنزاف طاقات أعضاء هيئة أمانة املدارس 
اإلضراب  هذا  وإلفشال  حتّملهم  وإلضعاف  األهلّية 

اّلذي بادروا إلى إعالنه. 
اإلضراب، كل إضراب، هو عبارة عن صرخة سلمية 
تكون   أْن  ـًا  متوخّي ُيطِلُقها مظلوٌم ضّد ظالم،  أخيرة 
قرار  على  تعديًال  ُحتــدث  بحيث  ومــؤّثــرة  مجلجلة 
الّطرف الّظالم، في أقصر فترة ممكنة وهذا ما نسّميه 

عمر اإلضراب.
مدى  مع  يتناسب عكسّيـًا  اإلضــراب  عمر  طول  إّن 
الّظالم.  أي  اآلخر  الّطرف  اإلضراب على  هذا  تاثير 
املوانئ  كعّمال  قطاعاٍت   أنَّ  ذلــك،  على  والّدليل 
وموّظفي شركة الكهرباء القطرّية ومنّظمة املمّرضات 
مثًال، اّلتي ما أن ُيعلن قطاٌع واحٌد منها اإلضراَب، 
حّتى ترضخ احلكومُة فتسارع إلى تلبية طلبه خوًفا 
من أن ُيشّل احلياة في  الّدولة. صحيح أن مدارسنا 
متتلك  أّنها  إّال  القّوة،  هذه  مثل  متتلك  ال  األهلّية 
كونها  خصوصّية  من  مستّمَدًة  مــؤثـّـرًة  أخــرى  قــوى 
خدمًة وانتماًء،  لغًة وحضارًة، وأهلّيًة  عربّيٌة  مدارَس 
منهاًجا  إسرائيلّيًة  ُملكّيًة وإدارًة، وأيًضا  ومسيحّيًة 
ــدارس  امل لُهوّية  األربــعــة  املرّكبات  هــذه  وتفتيًشا. 
األهلّية، أعتبُرها أركاًنا كان من املفروض أن تكون 
(لو أْحِسَن جتنيُدها وتطبيقها) أبراًجا حصينًة تصوُن 
الّتعليم العربّي األهلّي، أسّميها إجتهاًدا كما  قلعَة 
يلي: برج اجلماهير العربّية الفلسطينّية في إسرائيل، 
وبرج أهالي الّطّالب، وبرج املؤّسسة الكنسّية بصورة 
الفاتيكان بصورة خاّصة، وبرج حكومة  عاّمة ودولة 
إسرائيل ووزارة املعارف. هذا على مستوى الّتنظير 
واالفتراض واألمل، أّما الّصورة احلقيقّية اّلتي بََدت 

للعيان بعد أن تبّدد غباُر اإلضراب، هي ما يلي:
البرج اإلسرائيلّي ينطبق عليه املثل املصرّي القائل: 
«ِجْبناك يا عبد املُعني حّتى تعني، جيت يا عبد املعني 
بّدك ُمعني». إذ أّن هذه الوزارة الّرشيدة اعتبرت جهاَز 
دخيًال رغم  متطّفًال  جهاًزا  األهلّي،  العربّي  الّتعليم 
أرض  في  عميًقا  الّضاربة  ــذوره  وج اُجللى  خدماته 

مجتمعنا وبالدنا 
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بُعنوان  األّول  الّشعرّي  ديوانه  مــؤّخــًرا،  ذيــاب،  هاشم  أصــدر 
قصيدة، كان قد نشر  ”فوضى البدايات“، واّلذي تضّمن 85 

عدًدا منها في صحيفتي ”حيفا“ و“االّحتاد“.
للّتصميم  ”مجد“  الّنشر  دار  وإنــتــاج  تصميم  من  الــّديــوان 
”يوم  بُعنوان  لوحة  الّديوان  غالف  حيفا. وقد زّينت  والفنون، 
األرض“ بريشة الفّنان هاشم ذياب، القّيم على نشاط ”مجموعة 

الّليلة األولى“.
ـًا.  وقد أشرفت خلود فوراني – سرّية على مراجعة الّديوان لغوّي
هذا وخّص إهداء الّديوان لزوجته نيكول وولديهما: هالل ودمية. 

كما قّدم شكر خاّص لصحيفة ”االّحتاد“ وأسبوعّية ”حيفا“.
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املنصرم  األسبوع  خالل  ــار،  اآلث سلطة  كشفت 
ممّيزة  فسيفساء  عن  العرش)،  عيد  فترة  (في 
جًدا – الفيسفساء: ِقطع صغار ملَونة من الّرخام 
َأو احلصباء َأو اخلََرز َأو نحوها يَُضمُّ بعُضها إلى 
أَرض  تزّين  ورســوم  صــور  منها  فيكّون  بعض 

البيت أو ُجدراَنه، َوتَُؤّلف أَْشَكاًال َهندسّية جِميَلة 
حيث  البيزنطّية،  الفترة  إلى  تاريخها  يعود   -
هذا  جــات».  وجــاء  «كريات  في  عليها  ُعثر 
الّصيانة  أعمال  الفسيفساء خالل  الكشف عن 
والّترميم اجلارية، حيث تقّرر عرض الفسيفساء 

على اجلمهور. 
¡U�HO�H�« WÒO{—√

ّمت العثور على الفسيفساء في املنطقة الّصناعّية 
سلطة  أجرتها  تنقيبات  جات»، خالل  «كريات 
املدارس  طّالب  فيها  شارك  عامني  قبل  اآلثار 

وبعض سّكان املنطقة. يعود تاريخ الفسيفساء 
كانت  فقد  يبدو  - وكما  البيزنطّية  الفترة  إلى 
املوقع  في  تواجدت  كنيسة،  أرضّية  من  جــزًءا 
يبَق  فلم  الكنيسة  أما مبنى  الفترة.  تلك  خالل 
منه أّي أثر، سوى أرضّية الفسيفساء املذكورة.

تتمّيز أرضّية الفسيفساء لكونها حتمل خارطًة 
تشمل مقطًعا من نهر الّنيل، إضافًة إلى بعض 
جند  منها،  اآلخر  اجلزء  في  واملباني.  الّشوارع 
رسومات ألنواع متعّددة من الّطيورـ إلى جانب 
كأس ممّيزة حتوي أنواًعا من الفاكهة. وكان قد 
أفنير  جانور ود. ريَنه  اآلثار ساعر  باحث  ذكر 
الفسيفساء  أرضّيات  أّن  اآلثــار)،  سلطة  (من 
في  جــًدا  نـــادرة  القدمية  اخلــرائــط  اّلــتــي حتمل 

املكتشفات األثرّية في البالد. 
ُتشير  الفسيفساء كتابًة  كذلك، شملت أرضّية 

إلى أّن املدينة املوصوفة في اخلارطة هي املدينة 
األثرّية املصرّية «حورتاسو» اّلتي ُقبر فيها الّنبي 
«حبقوق». ومن احملتمل أّن هذه اخلارطة تشير 
املنطقة  في  تواجدوا  اّلذين  الّسّكان  أصل  إلى 

آنذاك، واستخدموا مبنى الكنيسة.

قال:  جانور،  اآلثار  باحث  مع  لي  حديث  وفي 
خارطة  في  ــر  ُذك «حــورتــاســو»  موقع  اســم  إّن 
إذ  نعلم مصدره،  اآلن ال  أّننا حّتى  إّال  مأدبا، 
لم يذكر في املصادر القدمية. كذلك، فإّن أرضّية 
الفسيفساء تضرّرت في العصور املاضية مّرتني؛ 
مّرة خالل الفترة البيزنطّية حني ّمت إزالة رسومات 
الفترة  خالل  وأخــرى  األرضية،  من  احليوانات 
العثمانّية حني ّمت حفر قنوات للّنفايات أضّرت 

بأرضّية الفسيفساء.
å Uł  U¹d�ò w� WÒ¹dŁ_« l�«u*«

املكتشف  ليست  ــذه  ه الفسيفساء  ــة  أرضــّي
األثرّي املمّيز الوحيد اّلذي ّمت العثور عليه في 
«كريات جات»، إذ ّمت العثور في املاضي على 
لوجود  وذلك  أخــرى،  وممّيزة  عديدة  مكتشفات 
«كريات  مدينة  في  األثرّية  املواقع  من  العديد 
و»تل  العيراني»،  «تــل  بينها:  من  جــات»، 

 .(Fattata) «فطاطة
احلفريات  من  العديد  املاضي  في  أجريت  وقد 
اّلتي دّلت على وجود  املواقع،  تلك  األثرّية في 
استيطان في املنطقة بدًءا من الفترات الكنعانّية 
البيزنطّية،  الرومانّية،  للفترات  واســتــمــراًرا 
اإلسالمّية وحّتى أيامنا.. سنذكر في هذه املقالة 

أهّمها.
الفترة  من  مبنى  عن  الّتنقيب  ّمت   1998 عام 
عليه  ُعثر  أن  بعد  املدينة،  جنوب  في  األموّية 
ِشركة  قبل  من  قناة  حفر  أعمال  خــالل  صدفًة 
املوانئ. وفي عام 2012 ّمت العثور في املنطقة 

على  الّصناعّية، 
ـــكـــّون من  ــز م ــن ك
نقدّية  عملًة   140
مصنوعة من الفّضة 

الرومانّية.  الفترة  إلى  تاريخها  يعود  والّذهب، 
يعتقد الباحثون أّن هذا الكنز ُخِبئ في مكانه 
خالل ثورة «بار كوخبا» من قبل امراة ثرّية جًدا. 
ويعود تاريخ العمالت إلى فترة حكم القياصرة 
حكموا  اّلذين  و»نيرفا»  «تريان»  «نيرون»، 

املنطقة ما بني األعوام (54م. – 117م.).
 w½«dOF�« qð

مصدر االسم العبري مستوحى من االسم العربّي 
للموقع «تل العريني» ويسّمى أيًضا «تل شيخ 
أحمد العريني». بدأت األبحاث األثرّية األولى 
فيه عام 1956 وال زالت مستمّرة على فترات 

حّتى أّيامنا هذه. 
كشفت الّتنقيبات عن بقايا استيطان من حقبات 
زمنّية مختلفة، بدًءا من عصر الّنحاسي (قرابة 
7000 عام قبل أّيامنا)، واستمرارا إلى العصر 
البرونزّي القدمي (3500 – 2900 عام ق.م) 

وحّتى الفترات الرومانّية والبيزنطّية. 
قبل بدء الّتنقيبات، ساد االعتقاد أّن الّتل هو 
املدينة األثرّية «جات» اّلتي ُذكرت في الّتوراة 
على أّنها إحدى املدن الفلستينّية (الفليستينّيون 

عن  هاجرت  التوراة،  في  ُذكــرت  قبائل  هي   –
العصر  خالل  الّساحل  واستوطنت  البحر  طريق 
أّن  ومبا  ق.م.).   1200 عام  قُرابة  احلديدّي، 
احلفرّيات األثرّية اّلتي أجريت خالل اخلمسينّيات 
والستينّيات من القرن املاضي لم تكشف آثاًرا 
أّن «جات»  الباحثني  اقترح بعض  فليستينّية، 
األثرّية تتواجد في مكان آخر، وّمت تسمية املوقع 

باسم «تل عراني» نسبًة لالسم العربّي. 
WÞUD� WÐdš

1997 واستمرت  عام  األثرّية  احلفرّيات  بدأت 
هذه  وتعتبر   .2014 عــام  حّتى  مراحل  على 
اخلربة إحدى املواقع الهاّمة في «كريات جات». 
ال نعلم مصدر االسم، إذ لم يرد ذكر املوقع في 

املصادر الّتاريخّية القدمية. 
إنقاذ  عام 2000 أجرت سلطة اآلثار حفرّيات 
إلى  تعود  مباٍن  بقايا  عن  كشفت  املوقع  في 
الفترة البيزنطّية (القرن اخلامس – الّسادس م.) 
وبقايا مباٍن من الفترة اإلسالمّية (القرن الّثامن 
اّلتي  – العاشر م.). أّما حفرّيات عام 2013 
أجرتها سلطة اآلثار كشفت عن بقايا قرية يعود 
(القرن  األولى  اإلسالمّية  الفترة  إلى  تاريخها 

الّثامن - العاشر م.).

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال
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ـــال  ـــّع ــــد أّن الـــّزعـــفـــران ف ُوج
مماثل ملضادات  نــحــو  عــلــى 
في عالج  االكتئاب املعروفة 
االكــــتــــئــــاب «اخلــــفــــيــــف» 
ــــدل»، حــيــث  ــــعــــت إلـــــى «امل

والعديد  طّيارة  يحوي مرّكبات 
من الكاروتينات، ومضادات األكسدة اّلتي يظهر تأثيرها 

على «حماية» األعصاب.
العالم، نظًرا  في  الّتوابل  أحد أغلى  الّزعفران هو  إّن 
بتوابل  ينتهي  اّلذي  الّنبتة  (جزء  عليه  احلصول  لصعوبة 
الّزعفران هو اجلزء اجلاف األعلى من الّزهرة، واّلذي يجب 

ـًا). أن يلّقط يدوّي
اإلسبانّية،  املطابخ  من  العديد  ُيستخدم الّزعفران في 
الّتركّية،  الهندّية،  اإليطالّية،  اليونانّية،  الفرنسّية، 

املغربّية والفارسّية.
©Í—U	“ËÒd�«® q³'« qOK�≈

ُيعرف إكليل اجلبل بخواّصه املضاّدة للّسرطان، لكن بعض 
بشكل  الّدم  في تدّفق  يساعد  أّنه  إلى  تشير  الّدراسات 
أن  إلى  برازيلّيون  باحثون  أفاد  كما  الّدماغ.  إلى  سليم 
مضاّدة  آثار  لها  اجلبل  من إكليل  املُستخَلصة  املنتجات 

لالكتئاب والتوّتر.
WÒO	«dO*«

اجلبل،  فئة إكليل  مــن  امليرامّية تعتبر  الواقع إّن  فــي 
الّروزماري  حمض  له، وهو  الّنشطة  املرّكبات  أحد  وحتوي 
خاصّية مضاّدة  لديه  واّلذي   .rosmarinic acid  -

لألكسدة ولاللتهاب.
قدرة  على  الّضوء  سّلطت  اّلتي  الّدراسات  بعض  هنالك 
في مرض  دوًرا  تلعب  اإلنزميات اّلتي  عمل  مبنع  امليرامّية 
يحّسن وظيفة  امليرامّية  ُمستخَلص  أّن  تبّني  الزهامير. وقد 
اإلدراك لألشخاص األصّحاء، فضًال عن احلّد من الّتدهور 

اإلدراكي ملرضى الزهامير.
©v	«e)«® —bM� Òö�«

وجدت دراسة أّن الّالفندر مفيد كعالج مكّمل، باإلشتراك 
اّلذين  املرضى  أّن  ُوجــد  حيث  االكتئاب؛  مع مضادات 
كبير  بشكل  حالتهم  املرّكب تتحّسن  يتناولون العالج 

وسريع عن أولئك اّلذين يأخذون الّدواء لوحده. 
وإزالــة  والنّوم  االسترخاء  على  بقدرته  الّالفندر  وُيعرف 
والّزيوت  الكرميات  من  العديد  في  ُيستخدم  لذا  الّتوّتر، 
العطرّية، مع أّنه نادًرا ما نستخدمه في مطبخنا، إّال أّننا 

ميكن استعماله مع الّشا، مثًال.
r�dJ�«Ë d²ŽÒe�«

مع أّن األبحاث ال تزال في بدايتها، إّال أّن هناك نوعني 
من األعشاب جتري دراستهما، وقد تبّني عالقتهما بحماية 

األعصاب والّتوتر وهما: الّزعتر والكركم.
وفي احملّصلة فإّن الّتوابل واألعشاب وسائل رائعة إلعطاء 
امللح  لذيذة وطعم غنّي - دون اإلكثار من  الّطعام نكهة 
املزاج  لتحسني  ممتازة  وسائل  تكون  أن  ميكنها  كما    -

وإنعاش الفكر.
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والفوضى  االجتماعّي  والّتخلف  العنف 
وصل  العربّي،  املجتمع  في  الوعي  وعدم 
أصبح  لقد  ــًدا.  أب ُيطاق  يعد  لم  حّد  إلى 
قتل اإلنسان في مجتمعنا العربي أسهل 
البرّية،  واحليوانات  الّطيور  اصطياد  من 
شباب وفتيان  َمي».  «شربة  من  وأسهل 
الّنهار،  وضح  في  ُيقتلون  أطفال  وحّتى 
أعصاب.  بـــرودة  دم وبــكــّل  بـــرودة  بكّل 
بعضهم  يقتلون  من  فيه  عربّي  مجتمع 

أرخصه ومــا  اإلنسان  قتل  أسهل  فما  األســبــاب.  ألتفه  البعض 
 في بالدنا.

حادث مقتل أب وابنه في منتصف الّشهر املاضي في حلظة واحدة 
املجتمع  في  املتراكم  التخّلف  مدى  يظهر  عائلّي،  خالف  بسبب 
العربّي، ألّن اخلالف مهما يكن يجب أن يعالج بالعقل ال بالعضالت 
املفتولة أو بالّسالح. لكن عندما يفتقر اإلنسان إلى العقل يصبح 

متاًما مثل احليوان يستخدم كّل شيء وأّي شيء إلبادة اآلخر. 
العربّي  املجتمع  في  القتل  وحــوادث  اجلرمية  عن  اإلحصائّيات  إّن 
تبلغ حوالي  البالد  العرب في  الّسكان  نسبة  جًدا.  ُمخيفة ومرعبة 
ثالثة  تبلغ  العربي  املجتمع  في  العنف  نسبة  لكن  باِملائة،  عشرين 
العنف في إسرائيل، بحسب  أو أربعة أضعاف من مجمل أعمال 
تقارير رسمّية. هذه الّتقارير تفيد أّن نصف الّسجناء اجلنائّيني هم 
من العرب، ومعّدل قضايا العنف في املجتمع العربّي أكبر بخمسة 
ملّفات  من  باملائة  أّن سبعني  كما  اليهودي،  املجتمع  من  أضعاف 
القتل تابعة ملشتبهني عرب، وأكثر من نصف ملّفات اجلرمية البشعة 

تابعة ملشتبهني عرب. معلومات (ترفع الرأس) بالفعل. 
العربّي  املجتمع  يشهدها  الّنار  إطالق  حاالت  مئات  أّن  تصّوروا 
ـًا، واملخفي أعظم. وليس من املستبعد أن تكون هناك حوادث  سنوّي
خفّية ال يجري احلديث عنها. هذا يعني أّن املجتمع العربّي يعيش 
حاالت إرهاب يومّية، حاالت تقشعّر لها األبدان؛ والّسؤال املطروح: 
ماذا علينا أن نعمل - غير الّتصريحات وزيارات الّتعزية - ملواجهة 
متل  العصي مش  بياكل  «الّلي  طبًعا ال شيء..!  احلقائق؟!  هذه 

الّلي بعدها».
املتابعة املسؤولّية عن ذلك، وبعض  للبعض حتميل جلنة  قد يحلو 
آخر يحّمل الّسلطات اإلسرائيلّية املسؤولّية املباشرة عن هذا األمر. 
قد يكون هذا صحيًحا، لكن األصح، هو أّن املجتمع العربّي وحده 
الّتربية  ألّن  فيه،  يجري  ما  كّل  عن  املسؤولّية  يتحّمل  اّلــذي  هو 
والّسلوكّيات هما األساس، وأقولها بفم مآلن ودون ترّدد أو اعتبار 
الّثور الكبير»، وافهموا ذلك كما يحلو لكم.  «الّتلم األعوج من 
كّل راٍع مسؤول عن رعّيته، ونحن وحدنا املسؤولني عن مجتمعنا، 

وال حاجة لرمي الّتهم على الغير.
جلنة املتابعه الُعليا ملكافحة العنف تعقد اجتماعات عديدة  تسّميها 
«طارئة» في أعقاب كّل جرمية قتل، ألّن جرائم القتل تشّكل تصعيًدا 
ـًا للمجتمع العربّي، وهدف كّل اجتماع - كما  خطيًرا وتهديًدا جدّي
تقول الّلجنة دائًما - «وضع برنامج شامل على مختلف املستويات 
اّلتي تخدم  باجلرمية واملجرمني  املتمّثل  الّداهم  لهذا اخلطر  للّتصّدي 
مصالح أعداء الّشعب الفلسطينّي في حتطيم نسيجه االجتماعّي». 
العالقة  املشاكل  ملعاجلة  محلّية  جلان  إقامة  في  النّية  عن  سمعنا 
أقصى  من  قطرّية  إصالح  جلنة  إنشاء  إلى  إضافًة  تفاقمها،  قبل 
الّشمال إلى أقصى اجلنوب لالستعانة بها حلّل املشاكل املُستعصية، 
واّلتي ستضّم مشايخ ورجال دين ورجال إصالح من جميع الّطوائف؛ 
وسمعنا أيًضا عن العمل على عقد مؤمترات حملاربة العنف، لوضع 
برنامج عمل علمّي ومهنّي مدروس ملواجهة هذه اآلفة. لكن وكما هي 
العادة، لم يحصل أّي شيء ملموس ملواجهة العنف، وبالعكس من 

ذلك زادت حاالت القتل. فأّي نوع من العرب نحنّ؟!
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ــات  ــّدراس ــل ــا ل ــل تــوم ــي اســتــضــاف مــعــهــد إم
الفائت،  األسبوع  واإلسرائيلّية،  الِفَلسطينّية 
إحتفالّية توقيع كتاب مسرحّية ”أنا حّرة“ للفّنانة 
فالنتينا أبوعقصة، ابنة قرية معليا املقيمة في 
قد  الله  في رام  ”عشتار“  مسرح  حيفا، وكان 
استضاف إحتفالّية الّتوقيع في الّرابع من شهر 
أيلول بعد عودة أبو عقصة من العاصمة كيب 
تاون حيث أطلقت كتابها بإحتفالّية خاّصة في 

املؤمتر الّدولّي العاشر للكاتبات املسرحّيات.
وببرناَمج  احلميم  بجمهوره  الّتوقيع  حفل  متّيز 
فنّية  ثقافّية  أمسّية  ليشّكل  املتحّدثون  أثــراه 
فافتتحت  الّروعة واإلبــداع.  من  فيها  سياسّية 
اخلاّصة،  بكلمتها  احلفل  مرقس  أمل  الفّنانة 
حتّية  فــرًدا وخّصصت  فــرًدا  باحلضور  ورّحــبــت 
زوجها وعائلتها  فالنتينا،  للمتحّدثني ولوالدي 
احلفل  إدارة  في  دورها  وداعميها، واستكملت 

بإستذكار بعض  القصص احلّساسة  في قضّية 
اإلعتقال الّسياسّي، ودور الفّن في حمل قضايا 
كما  الِفَلسطينّية،  القضّية  ّسيما  اإلنسان، وال 
كان لذكرياتها مع فالنتينا ومع املسرحّية ِمساحة 

في حديثها..! 
مدير  االحتفالّية،  ملضيف  خاّصة  كلمة  وفــي 
معهد إميل توما عصام مّخول، حتّدث عن فخره 

في اختيار فالنتينا للمعهد إلقامة االحتفالّية، 
ونّوه بذلك إلى أّن االختيار للمكان ليس بصفته 
املكانّية كُعنوان إمنا بصفته املعنوّية ملا يحمل من 
خصوبة في العطاء الّثقافي والّسياسّي للمجتمع 
الِفَلسطينّي. كما جاء في كلمته عن خبرته في 
الّسياسّيني،  املعتقلني  جتــارب  مع  الّتعاطي 

وخصوًصا أثناء دوره كعضو في البرملان. 

 WBI	 u�√ UMO�M�U�  W�U ÒMHK� å… Òd� U�√ò »U�J� qH�% UHO�



282015 ‰Ë_« s¹dAð  9  WFL'«

 vKŽ «uKBŠ«Ë qJOý 50 » oO³D²�UÐ «uF�œ«Ë «Ëd²ý« “b�U½Ëb�U� w� Êô«
W¹b¼ q¹U²�¹d� W³łË

“b�U½Ëb�U� s� b¹b'«  UO³KD�« oO³Dð
 «uF�œ«  ¨œö??³??�«  w??�  “b??�U??½Ëb??�U??�  rFD�  Í√  s??�  WŽd�ÐË  W�uN�Ð  «u³KÞ«
 …œËbF�  ozU	œ  ‰öš  WO³KD�«  cš_  «uKCHðË  oO³D²�«  WDÝ«uÐ  W�uN�Ð

ÆÊ«≠n¹«—b�« Ë« rFD*« s�
°̀ Ðd¹ bŠ«Ë q� “b�U½Ëb�U� oO³Dð w� Êü« 

»u¦×Ð»∫ מקדונלד'ס ישראל

°oO³D²�« ‰«e½« w� «uŽ—UÝ
°̀ ÐdÐ bŠ«Ë q�

 …dONA�«  »uÝU(«  W³F�  »UF�«  Ÿ“u??ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 »UF�√  8  WŽuL−*«  qLAð  ÆqO�  wÐU¼  W³łË  q�  l�  u¹—U�  dÐuÝ

ÆWHK²��
ÆqO� wÐU¼ W³łË q� l� SUPER MARIO »UF�√ Êü« «uFLł«

 WGK�UÐ  X??½d??²??½ô«  l??	u??�  w??�  »U??F??�_«  lOLł  …b??¼U??A??�  rJ½UJ�SÐ
wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar WOÐdF�«

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

u¹—U� dÐuÝ
“b�U½Ëb�U� w� Êü«

 rÝU	 dH� s� d�UŽ ÂU�Š qHD�« ÁU�Ë
—c% ÂdODÐË tOKŽ “UHKð ◊uIÝ bFÐ

 t??H??²??Š Ÿu????³????Ý_« «c?????¼ w??? I???�
 s� m�U³�« d�UŽ ÂU�Š qHD�«
 rÝU	  dH�  s�  5²MÝ  dLF�«
 tOKŽ  “U??H??K??ð  ◊u??I??Ý  W−O²½

ÆÁbł XOÐ w� Ábł«uð ‰öš
 w??²??�«  U??O??D??F??*« ‰ö????š s???�
 Ê√ 5??³??²??¹ Âd??O??D??Ð U??N??F??L??&

 ÷d²H¹  Íc??�«Ë  tDO×�  Ë«  XO³�«  w�  Àb%  ‰UHÞ_«   UÐU�≈  rEF�
 ŸöD²Ýö�  5³×�  rN²FO³DÐ  ‰U??H??Þ_«  sJ�Ë  Æs??�ü«  ÊUJ*«  ÊuJ¹  Ê«
 “UHK²K�  W³�M�UÐ  d??�_«  p�c�Ë  ¨UNB×H²�  —u??�«  sŽ  ULz«œ  Êu¦×³¹Ë
 tMJ1 t*UŽ h×H²¹ Íc�« qHD�« ÊS� «c� ÆXO³�« e�d� w� l{u¹ Íc�«
 dOž ÀUŁ√ vKŽ UŽu{u� ÊU� «–« w�U²�UÐË “UHK²�« s� »«d²	ô« W�uN�Ð

ÆW�uN�Ð WÐU�ù« qB×²Ý UMN� X³¦�
∫ÂdODÐ W�ÝR� w�uð «c�

 tIOKFð Ë√ “UHK²�« l{Ë™ Æ÷—_« v�≈ V¹d	 ÊUJ� w� “UHK²�« l{Ë™
 ÁœUFÐSÐ ÂUL²¼ô« ¨U� ÀUŁ√ vKŽ Ÿu{u� “UHK²�« ÊU� «–≈™ jzU(« vKŽ
 „d×²¹ ÀU??Ł√  Ë«   s??z«e??š vKŽ “UHK²�«  l??{Ë Âb??Ž ™ ÀU??Ł_«  W�UŠ sŽ

Æ «uMÝ 6 sŽ r¼—ULŽ√ qIð ‰UHÞ√ Íu×¹ XOÐ w�Ë  ö−Ž WDÝ«uÐ
 s� »dI�UÐË m�UÐ W³	«d� ÊËœ  «uMÝ 3 qOł ÊËœ ‰UHÞ_« ¡UIÐ≈ ÂbŽ ™
Æ“UHK²�« s� »dI�UÐ Êu³FK¹  «uMÝ 6 qOł X% œôË√ Ÿb½ ô ™ “UHK²�«

 

”Ë«d²ý s� b¹bł
 WÐUG�« t�«u� rFDÐ 3% t½u½«œ  —užu¹

° u²�« rFDÐ Í—u�U� 99 t½u½«œË
 ∫t½u½«œ  —užu¹ s� …b¹bł  ULFÞ oKDð ”Ë«d²ý

5JKN²�*« ‚«Ë–√ rzö ÔðË …c¹c�  ULFÞ
  ULFÞ «ÎdšR� ”Ë«d²ý XIKÞ√
  —u??žu??¹  WK�KÝ w??�   …b??¹b??ł
 ‰u??O??�Ë  ‚«Ë–√  r???zö??? Ôð  ¨t???½u???½«œ
 Êu?? Ò³??×??¹ s????¹c????�« 5??J??K??N??²??�??*«
 t½u½«œ  —užu¹ Z�bÐ ÊuL²N¹Ë

Æwz«cG�« rN�UE½ w�
 …b???¹b???'«  U??−??²??M??*« 5???Ð s????�Ë

 t½u½«œ   —užu¹   ¨t�«uH�UÐ  t½u½«œ  WK�KÝ  s�  ”Ë«d²ý  UN²IKÞ√  w²�«
 w� …œułu*«  ULFD�« WŽuL−* XLC½≈ YOŠ ¨WÐUG�« t�«u� rFDÐ 3%

Æ‚«uÝ_«
 99 t½u½«œ  —užu¹ WK�KÝ sL{ «Îb¹bł U ÎLFÞ ”Ë«d²ý XIKÞ√ ¨p�c�
 b¹b'« rFD�« r ÒCM¹ p�cÐË ¨WM��« Ác¼ XIKÞÔ√  b	 X½U� w²�« Í—u�U�
 rFDÐ  Í—u�U�  99   t½u½«œ   —užu¹  …œułu*«   ULFD�«  WŽuL−�  v�≈

Æ u²�«

 ‰u½uÝ l�ò WKL( dO³� ÕU$
°åezU� bŠ«Ë q�

 ÆdOEM�«  lDIM�  ôU??³??	«Ë  «dO³�  UŠU$   …b??¹b??'«  ‰u??½u??Ý  WKLŠ  w??	ö?? Ôð
 l�” Ê«uMŽ X% W�UšË …eO2 WKLŠ «ÎdšR� XIKÞ√ b	 ‰u½uÝ X½U�Ë

°“ezU� bŠ«Ë q� ‰u½uÝ
 q�  WKL(«  —U???Þ«  w??�
 W??¾??³??F??²??Ð Âu???I???¹ s????�
   UD×� w??�  œu??	u??�«
 ¡«d??A??�«  Ë«  ‰u???½u???Ý
 X??????O??????½«u??????(« s?????????�
 qB×¹ UNÐ W�U)«
 jA� W??	U??D??Ð  v?? K??Ž
 —“u???H???�« t???� s??L??C??ð
 5??Ð  s?????�  Æ  W????¹b????N????Ð
 «dO�U� e??z«u??'« Ác??¼
 WýUý ¨ Pantom2
 Ë«  LG 32  Êu¹eHKð

°WOzUÐdN� Wł«—œ
 W?????¹—U?????Ý W?????K?????L?????(«
 a??¹—U??ð s???� ‰u??F??H??*«

 jAJ�«  U	UDÐ ÊËe�� –UH½ v²Š Ë« 31.10.2015 v²Š 24.9.2015
 ÆXO½«u(«Ø UD;« w�

 
 
 
 
 

 œÒËe¹  uÐ« s� qO�Ë“« „öOLOÝò
 Íc�« wMÐô »uKD*« wz«cG�« q(UÐ

åVOK×K� W ÒOÝU�Š s� w½UF¹
 ‰U????H????Þô« q??????ł« s??????�Ë  u???????Ð«  —Òu?????????Þ
 „öOLOÝ  d??I??³??�«  VOK(  5??ÝU?? Ò�??(«
 ‰UHÞú�  WOðU³½  W³O�dð  u??¼Ë  q??O??�Ë“«
 ÊËb??ÐË  U??¹u??B??�«  5??ðËd??Ð  vKŽ  bL²Fð
 Î «—uDð d¦�ô« W³O�d²�« Ë– u¼Ë “u²�ô
 Æw³Þ Y×Ð 70 s� d¦�« l� ¨œö³�« w�
 …d¼UE�« Ác??¼ r??N??�Ë ·Òd??F??²??�« q??ł« s??�
 W??I??¹d??D??�«Ë ‰U???H???Þô« Èb???�  d??³??�«  qJAÐ
 Ác¼ l� q�UF²K� q¼ô« Èb� W×O×B�«

 …d¹b�  WMŽ«d�  ‰U³½  l�  UMOI²�«  W�Q�*«
 b�ËË 5²M³� ÒÂ«  UN½u� v�« W�U{« ¡U??¹“ô«  UJ³ý ÈbŠ« w�  u½UŠ

Æf¹b¹dH�« s�
ødI³�« VOK( WOÝU�(« WKJA� XNł«Ë v²�

 s� w½UF¹ u¼Ë b�ÔË Ÿu³Ý« q³	 WMÝ dLF�« s� mKÐ Íc�«Ë œÚ—Ë wMÐ«
 d̈�ô«  W¹«bÐ  w�  t�  Àb×¹  «–U�  „—œ«  r�  wM½«  l³D�UÐ  ¨…d¼UE�«  Ác¼
 —«dLŠ«Ë ÒœUŠ ‰UNÝ≈ s� w½UF¹ ÊU�Ë ¨¡UJ³�« sŽ n	u²¹ r� t½« YOŠ
 5ðdO³J�«  5²M³�«  l??�  w²Ðd&  ‰ö??š  s??�Ë  W??¹«b??³??�«  w??�  Æ…dA³�UÐ
 ‰UHÞô«  ¡«cž  W³O�dð  Ê«  Ë«   «“UG�«  …d¼Uþ  sŽ  Y¹b(«  Ê«   bI²Ž«
 r� «c¼ Ê« ô« W³O�d²�« dOOG²Ð XL	 «c� ¨t� W³ÝUM� dOž UNK�Q¹ w²�«
 r�  YOŠ  d¦�Q�  d¦�«  —u??�ô«  XL	UHð  fJF�UÐ  qÐ  dOOGð  Í√  Àb×Ô¹

ÆÂUFD�« ‰ËUMð sŽ n	uðË ÂUM¹ wKHÞ bF¹
 WOÝU�(«  …d¼Uþ  sŽ  w�  Õdý  Íc�«  VO³D�«  v�«  XNłuð  U¼bMŽ
 Íu²% ô ÂUFÞ W³O�dð ‰ULF²ÝUÐ wM×B½Ë ¨‰UHÞô« Èb� VOK×K�
  U³O�dð  q??�  XB×�  Ê«  bFÐ  ¨U¹uB�«  vKŽ  bL²FðË  VOKŠ  vKŽ
 œÚ—Ë  r?? F??ÞÔ√   √b??ÐË  q??O??�Ë“«  „öOLOÝ   b??łË  XO½«u(«  w�  ÂUFD�«

ÆqO�Ë“« „öOLOÝ
 „öOLOÝ v�« ‰UI²½ô« »UIŽ« w� œÚ—Ë Èb� qBŠ Íc�« dOOG²�« u¼ U�

øqO�Ë“«
 d¦�«  —u??�ô«  X×³�«  WOŠUM�«  Ác¼  s�Ë  ÎUzœU¼  ÎöHÞ  œÚ—Ë  `³�«  bI�
 ô wMÐ« Ê« X¹√— U�bMŽ ÕUOð—ôUÐ  dFý bI� ≠w� UC¹«Ë t� W�uNÝ
 UMHA²�«  UM½«  k(«  s�Š  s�Ë  ¨wJ³¹  ôË  ¡ËbN�UÐ  dFA¹Ë  w½UF¹
 w²O³�«  ÂUFD�«  q�Q¹  u¼Ë  WMÝ  ÁdLŽ  `³�«  Êü«  Æt²KJA�  UF¹dÝ

ÆqO�Ë“« „öOLOÝ tzUDŽ« w� dL²Ý« l³D�UÐ wMMJ� ÍœUF�«
øqO�Ë“« „öOLOÝ  d²š« «–U*

  uÐ«  s�  ”uKÐ  f??½U??�œ«  „öOLOÝ  5ðdO³J�«  5²M³K�  X�b�²Ý«
 UN½_  W�dA�«  fH½  l�  —«dL²Ýô«  w�  W³�M�UÐ  «bł  rN*«  s�  ÊU??�Ë
 qLF²Ý«  Ê«  wM½u�u¹  rN�dŽ«  s�  q??�Ë  …d³š   «–Ë  WI¹dŽ  W�dý
 rNFOLł w½Ëd³š« b	Ë Æw�ULŽ«  UMÐË wð«uš« ¨wðb�«u� UNðU−²M�
 UC¹«   √d??	  bI�  «c??¼  v??�«  W�U{«  Æ„öOLOÝ  qLF²Ý«  Ê«  W¹«b³�«  s�
 UC¹«Ë  Ætðd²š«  «c�Ë  ¨X½d²½ô«Ë  n×B�«  w�  qO�Ë“«  „öOLOÝ  sŽ
 ¨U¹uB�«  5ðËdÐ  vKŽ  bL²Fð  WOðU³½  W³O�dð  t½«  w�  tðeO�  V³�Ð
 w�  …œu??łu??*«Ë  …—uD²�  WOz«cž   U½uJ�  vKŽ  Íu²×¹  t½U�  p�c�Ë
 ¨WOM¼c�«   «—bIK�  “U²L*«  —uD²K�  rŽ«b�«  ”uKÐ  f½U�œ«  „öOLOÝ
 Ác¼Ë Âô« VOKŠ vKŽ ÊËcG²¹ Íc�« ‰UHÞô« Èb� UL� ¨ÂöJ�«Ë d̈EM�«

Æw� W³�M�UÐ W¹UGK� WLN� —u�ô«
øUNÐ  —d� w²�« WÐd−²�UÐ Òd9 wð«uK�«  UN�ô« 5×BMð «–U0

 ÊUM¾LÞô«  sJMJ1  qO�Ë“«  „öOLOÝ  l�  Ê«  WIŁ  qJÐ  ÒsN�  ‰u??	«  U½«
 Ê«Ë ¨WÐuKD*« d�UMF�«Ë  UMO�U²OH�« W�U� vKŽ qB×¹ qHD�« ÊQÐ
 WLłUM�« …U½UF*« qHD�«Ë q¼ô« vKŽ d Ò�uð W³O�dð sŽ u¼ UM¼ Y¹b(«
 UL�  —uD²K�   WÐuKD*«   U½uJ*«  t×M9Ë  ¨VOK×K�  WOÝU�(«  sŽ

 Æl{d¹ qHÞ Èb�

 dJ³*« qO−�²�« ¡bÐ sŽ sKFð !«—Ë«
iPhone 6s …eNł_
iPhonePlus 6s Ë 

 Orange New Smart Lease  —U��  ¨!«—Ë«  w�  ÍdBŠË  ’U??š
  iPhone  “UNł ¡«dAÐ ÍuK)« szUÐ“ lOL' WI¹dD�« Ác¼ `L�ð YOŠ
 wK¹uL²�«  d??O??łQ??²??�«  WI¹dDÐ W??²??ÐU??Ł  W??¹d??N??ý W??F??�b??Ð  ¨W??M??Ý q??�  b??¹b??ł

   ÆåmMO�OK�«ò
 !«—Ë« W???�d???ý l???	u???� d??³??Ž ÎU??½U??−??� q??O??−??�??²??�« r??J??M??J??1 Âu???O???�« c??M??�
 w�  ÎUOLÝ—  UNI¹u�ð  ¡bÐ  l�  …b¹b'«  iPhone  …eNł√  vKŽ  ‰uB×K�
 iPhone  “UN' Î«dNý 12 …b* ÎU¹dNý   200 s� Î¡«b²Ð≈ ¨15.10.2015

Æb¹b�²K�  «—U�� …bFÐË GB16 WF�Ð 6s
 Orange New Smart Lease  —U��  ¨!«—Ë«  w�  ÍdBŠË  ’U??š
 q�  b¹bł   iPhone  “UNł  ¡«dAÐ  ÍuK)«  szUÐ“  lOL'  `L�¹  Íc??�«

   ÆåmMO�OK�«ò wK¹uL²�« dOłQ²�« WI¹dDÐ W²ÐUŁ W¹dNý WF�bÐ ¨WMÝ
 rNðeNł√  Y¹b%  szUÐeK�  `O²ð  …b??¹b??'«  wK¹uL²�«  dOłQ²�«  WI¹dÞ
 s�  hK�²�«Ë  ‚u��«  w�  Àb??Š_«  …e??N??ł_«  vKŽ  ‰u??B??(«Ë  WMÝ  q�

ÆW1bI�« …eNł_« sŽ WIÐU��«  UF�b�«
 Î «dNý  12  —Ëd??�  bFÐ  rNð“u×Ð  “UN'«  ¡UIÐ«  ÊË—U²�¹  s¹c�«  szUÐe�«
 WO�U{≈ W¹dNý WF�œ 12 vKŽ “UN'« WHKJð w	UÐ b¹b�ð ÊuFOD²�¹

Æ“UN'« ¡«dý Âu¹ w� Áb¹b% - Íc�« “UN'« dFÝ V�×Ð
 lOLł  qLA¹  dMð—UÐ  W�dý  w�  åmMO�OK�«ò  wK¹uL²�«  dOłQ²�«  —U��
 b¹b% r²¹ YOŠ UN½«u�√Ë UNðUFÝ lOL−Ð ¨…b¹b'«  iPhone  «“«dÞ
 sŽ  l�b�«  r²¹Ë  Á—UO²š«  r²¹  Íc??�«  “UN'«  “«d??Þ  o�Ë  W¹dNA�«  WF�b�«
 —U�� w??� s??zU??Ðe??�« —U??D??šS??Ð W??�d??A??�« Âu??I??ð ÆœU??L??²??Žô«  U??	U??D??Ð o??¹d??Þ
 vKŽ  dOłQ²�«  WMÝ  XJýË√  ‰UŠ  w�  Orange New Smart lease
 qO'«  s??�   iPhone  “U??N??'  ÂbI²�«  rN½UJ�UÐ  Ê√  rNLKFðË  ¡U??N??²??½ô«
 p¾�Ë«  ÆSMS  …dOB	  qzUÝ—  d³ŽË  …—uðUH�«  ‰ö??š  s�  p??�–Ë  ¨Àb??Š_«
 “UNł  sLŁ  ÊËœÒb�¹  Àb??Š√  “UN−Ð  r¼“UNł  ‰«b³²Ý«  ÊË—U²�¹  s¹c�«
 WIHBK� WK�UJ�«  ◊ËdA�« o�Ë …d�«c�«  WFÝ fHMÐ b¹b'«  iPhone
 ‰«uÞ  lMB*«  q³	  s�  ‰uHJ�  ÊuJ¹  “UN'«  Ê√  UL�  ¨W²ÐUŁ   UF�bÐË

Æv�Ë_« WM��«
 !«—Ë√ò  ∫‰uI¹  wÐdF�«  lL²−*«  w�  !«—Ë«  o¹u�ð  d¹b�  ÍËb??Ž  b³Ž
 ¨t�  WŠ«d�«  q³Ý  q�  dO�uðË  pKN²�*«   U³ž—  oOI×²�  ÎULz«œ  vF�ð
 p�– qON�ðË …œułË Î«—uDð U¼d¦�√Ë …eNł_« ÀbŠ√ ¡UM²	« s� tMOJ9Ë
 dJ²³�Ë ‚öš qJAÐ dOJH²�« !«—Ë√ w� ‰ËU×½ s×½ ¨tOKŽ Î¡UMÐË ¨tOKŽ

ÆåszUÐe�«  UłUO²Š« WO³KðË W¹UG�« Ác¼ oOI×²� ÎULz«œ
 ¨œUL²Ž« W	UDÐ – WO�U{« b¹b�ð  «—U�� szUÐe�« W�b) !«—Ë« d�uðË
 ÆWF�œ 36 –  12  vKŽ  UF�b�« l¹“uð r²¹Ë W¹dNý …—uðU� ¨ÍbI½ l�œ
 w�  p²OIŠ√  p??�  sLC¹Ë  w½U−�  W�dA�«  l	u�  w??�  dJ³*«  qO−�²�«
 s�  ¡«b??²??Ð«  UNI¹u�ð  √b³OÝ  w??²??�«Ë  …b??¹b??'«  iPhone   «“«d???Þ  ¡«d???ý
 ¡bÐ  l�  …eNłú�  WOLÝd�«  —UFÝô«  sŽ  ÊöŽô«  r²OÝË  Æ15.10.2015
http∫ØØorangeÆcoÆilØ  ≠  W�dA�«  l	u�  w�  qO−�²K�  Æo¹u�²�«

cellularØsf≠lpØiphone6s

 «e½uKH½ô« b{  ULOFD²�« WKLŠ oKDð XO�ö�
rOFDð 1¨100¨000 s� d¦�√ ¡UM²	« -

 -  YOŠ  ¨ÂU??F??�«  «cN�  «e½uKH½ô«  b??{  rOFD²�«  rÝu�  XO�ö�  X×²²�« 
 Æn??½_«  d³Ž  rOFDð  36¨000  Ë  rOFDð  …d???Ð«  1¨100¨000  hOB�ð
 wIK²�  ’U???š  qJAÐ  r??N??ðu??Žœ  -  s??¹c??�«  ’U??�??ýú??�  X×²²�«  W??K??L??(«
 5{dF*« ’U�ý_«≠ådD)«  UŽuL−�ò sL{ s� rN½u� «c¼Ë rOFD²�«
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 Êu½UF¹ ’U�ý√ ¨‚u� U�Ë WMÝ 65 s��« —U³� ∫qLAð …dODš ÊuJð b	
 wð«uK�«  ¡U�M�«  ¨q�«u(«  ¡U�M�«  ¨s¹bFI�  ’U�ý√  ¨WM�e�  ÷«d??�√  s�
 v²ŠË  WMÝ  nBM�«  dLŽ  s�  ‰UHÞ√  ¨…œôu??�«  bFÐ  U�  Ë√  qL×K�  sDD�¹
 w�  «u³O�√  ’U�ý_  rOFD²�UÐ  v�u¹  ¨w³D�«  r	«uD�«Ë   «uMÝ  5  ‰«
 b	Ë ÎUC¹√ WM��« Ác¼ «uÐUB¹ b	 rN½_ «e½uKH½ô« ÷d0 WIÐU��« WM��«

Æ5²zd�UÐ »UN²�« v�« WÐU�ù« ÍœRð
 w� dHOŠ …dz«œ d¹b� e¹eF�« bOŽ WFLł œ rNMOÐ s�Ë ¡U³Þ_« iFÐ ÂU	 b	
 tÐ Èc²×¹ ‰U¦� ÊuJ¹ v²Š W�HMÐ rOFD²�« wIK²Ð ÊËdLý ÊË—Uý ¡«u�
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