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م��راس��ل موقع  ن��اص��ر   م��ن: محاسن 
العرب وصحيفة كل العرب

بقطع  ب��االع��ت��داء  أكثر  أو  مجهول  ق��ام 
للمربي  ملكيتها  تعود  زيتون  أشجار 
فهد سرحان )أبو باهر( من بلدة مجد 
الكروم ، حيث أفادنا أبو باهر أّن:"عمر 
هذه األشجار يزيد على 100عام، وعلى 
استغاللها  ب��ه��دف  قطعها  مّت  ي��ب��دو  م��ا 

كحطب للتدفئة"، كما قال.

وأضاف املربي فهد سرحان في حديثه 
يقطع  من  الفاعل،  يد  ملراسلنا:"شلت 
شجرة مثمرة وكأنه قتل روحا بشرية. 
يعاقب  وأن  ب��د  ال  البربري  العمل  ه��ذا 
عليه الفاعل، وإّن تخريب وقتل وسرقة 
ممتلكات الغير هو أمر محّرم وأخاطب 
عدمي  يعرف  من  وك��ل  احلية  الضمائر 
النكراء  الفعلة  بهذه  قام  الذي  الضمير 
التواصل معي حتى ينال عقابه ويكون 

عبرة ملن أعتبر"، على حّد تعبيره.
اجلدير ذكره أن هذه ليست املرة االولى 
لعمل من هذا النوع، إذ وفي كل موسم 
مجد  ف��ي  الزيتون  ك��روم  تشهد  شتاء 
فيستغل  ال��ظ��اه��رة،  ه��ذه  مثل  ال��ك��روم 
تواجد  وع��م  امل��اط��ر  الطقس  الفاعلون 
كرومهم  في  الزيتون  ك��روم  اصحاب 
بهدف  االش����ج����ار  ب��ق��ط��ع  وي���ق���وم���ون 

استغاللها اما للبيع واما للتدفئة. 

من: منى عرموش مراسلة 
وصحيفة  ال��ع��رب  م��وق��ع 

"كل العرب"
أهالي  م���ن  امل���ئ���ات  ت��ظ��اه��ر 
وبلدات  وال��ط��ي��ب��ة  قلنسوة 
أخرى من النساء واألطفال 
وال�������رج�������ال ع����ل����ى م���دخ���ل 
ق��ل��ن��س��وة ال��ش��رق��ي، وذل���ك 
احتجاجا واستنكارا ملجزرة 
11 بيتا،  بحجة البناء  هدم 
غ��ي��ر امل���رخ���ص. وق����د رفع 
امل��ش��ارك��ون ش��ع��ارات التي 

لسياسة  "ال  عليها  كتبوا 
ال��ه��دم وال��ت��ش��ري��د"، "من 
حقنا العيش على ارضنا"، 
وغيرها  ظ��ل��م��ا"  "ك��ف��اك��م 
م��ن ال��ش��ع��ارات ال��ت��ي تندد 

بسياسة الهدم. 
وقد تقرر بأن تنطلق مسيرة 
ال��ي��وم اجل��م��ع��ة ب��ع��د صالة 
اجل��م��ع��ة، م��ن أم���ام مسجد 
البيوت  موقع  حتى  الرباط 
سيقام  وهناك  هدمت  التي 

مهرجان خطابي. 

انه شارك  الى  هذا، ويشار 
ف����ي امل����ظ����اه����رة أص���ح���اب 
رئيس  ال���ه���دوم���ة،  ال��ب��ي��وت 
الباسط  عبد  قلنسوة  بلدية 
سالمة، رئيس بلدية الطيبة 
منصور  ش���ع���اع  احمل���ام���ي 
زعبي  ح���ن���ن  م�����ص�����اروة، 
عايدة توما زحابقة عبدالله 
أب����و م���ع���روف ول��ف��ي��ف من 
التي  املعروفة  الشخصيات 
لكل  استنكارها  عن  عبّرت 

سياسة الهدم.

من: شادي بالن – ليدي كل العرب
للمخرجة  بحر"  "ب��ر  ال��روائ��ي  الفيلم  ف��ي  "ن���ور"  شخصية  اث���ارت 
بعض  صفحات  عبر  والهجوم  االنتقادات  من  موجة  حمود  ميسلون 
النشطاء الفيسبوكين من ام الفحم ومناطق اخرى بحّجة متثيل مدينة 
ام الفحم بشكل غير الئق، بذريعة أّنها اهانت ام الفحم وشباب وصبايا 
ام الفحم حيث اظهر الفيلم وحسب اعتقادهم خطيب "نور" بصورة 
بيانا تستنكر فيه زج اسم  الفحماوية  املبادرة  للغاية. وعممت  سلبية 
"ام الفحم" حيث ورد في البيان: "ام الفحم بلد الكرم والشهامة في 
فلسطن يزج اسمها اليوم في عمل فني، دون املستوى، حيث يعرض 
في دور السينما باسم "بر بحر"، حاولت املخرجة أن تظهر فيه مدى 
واالسالميه  العربية  مجتمعاتنا  في  واالجتماعي  العاطفي  الكتمان 
واختارت مجتمع مدينه ام الفحم التي هي تشكل رمز الشرف والكرامة 

وااللتزام. 
من  اغتصبت  فحماوية  طالبة  تظهر  الفيلم  "ف��ي  ال��ب��ي��ان:  وأض���اف 
البنت  انحدار  مدى  تظهر  الفيلم  نهاية  وفي  الفحماوي  خطيبها  قبل 
والعهر  الفجور  مستنقع  إلى  امللتزمة"  املسلمة  العربية  "الفحماوية 
التي  احلياه  وشكل  مصير  حتديد  وق��رار  اختيار،  حريه  كأنه  وتبينه 
تريدها الفتاة حينما يتم أبعاد التأثير االجتماعي والتقليدي والثقافي 

واالخالقي. 

نريد أن نقول لها ولغيرها مهما حاولتم تشويه مجتمعاتنا لن تفلحوا، 
املبادرة الفحماوية تستنكر وتشجب هذا العمل وتطالب بإيقافه فورا 
وتدعو كل ذي شرف الى مقاطعة هذه االفالم التي ال تريد ملجتمعنا 

اخلير.
طاقم الفيلم: احلوار يقودنا للتغيير وال نقصد اذاء أي شخص

وقد ارسل طاقم الفيلم ردة حول االنتقادات التي وجهت للفيلم: "بعد ما 
وصلنا الهجوم، نقول ونوضح ان الفيلم هو فيلم روائي وليس وثائقي 
واألحداث واألماكن التي تظهر بالفيلم ال تتحاكى عن قصص اشخاص 
حقيقية. امنا كأحداث كتبت بإطار عمل فني وال متس الناس محدودة 
وال الماكن محددة. وكما كان مهم لنا ان نخلق هذا الفيلم، مهم ايضا 
تثير ح��وار نحن  واملنتقدة، النها  الداعمة  االص��وات  ان نسمع كل  لنا 
بأمس احلاجة اليه.الن احلوار يقودنا للتغيير وبدون قصد من اذاء اي 
شخص، دين او اي بلد معينة وبكل حب ندعوكم ملشاهدة الفيلم في 
كل دور السينما في البالد". نشير الى ان الفيلم يعرض في 40 دار 

سينما في البالد ويالقي اقباال كبيرا .
بلدية ام الفحم تدعو ملقاطعة الفيلم 

بياًنا على وسائل االعالم  الفحم  ام  بلدية  ومن جهة اخرى، اصدرت 
يدعو ملقاطعة الفيلم وجاء فيه:"بداية نؤكد للجميع أننا مع الفن الهادف 
واألصيل بكل صوره وألوانه، بل إن الفّن هو جزء ال يتجزأ من صورة 

املجتمع في عصرنا احلديث، وهو جزء حيوي وهام في ترفيه وحياة 
وتطور املجتمعات، والفن هو أيضا إحدى املنصات التي يتم من خاللها 

نقد وتصحيح وتعديل مظاهر وأشكال سلبية في هذه املجتمعات".
واضاف البيان:"ألن أم الفحم ال حتتاج ملن يعيد تعريفها، وال حتتاج ملن 
يرفع اسمها من خالل فيلم هابط ال يرتقي ألدنى مقومات النزاهة وقول 
احلقيقة، وألنها كانت وستبقى هي أم الفحم، االسم احلركي لفلسطن، 
وفيها ومنها خرج كل أبطال الفن والسياسة والقيادة والدين واألخالق، 
فسيبقى اسمها عالياً والمعاً يحاكي السحاب والنجوم. وعليه، فإننا 
نؤكد رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد ملا يسمى بفيلم "بر بحر"، 
ملا فيه من إساءة مباشرة ألم الفحم وأهلها بشكل خاص، وملجتمعنا 

الفلسطيني في الداخل بشكل عام".
العربي  الفحم خاصة ووسطنا  أم  مدينة  أهلنا في  ندعو  وتابع:"كما 
ومقاطعته.  الفيلم  هذا  رفض  الى  وحركاته  وأحزابه  فئاته  بكل  عامة 
وفي ذات الوقت فإننا ندعو أهلنا في ام الفحم الى أدب النقاش والنقد 
البناء واحترام اآلخر، دون االجنراف الى اخلالفات العقيمة واملشادات 
الكالمية غير املجدية، ألن مثل هذا الفيلم ال يستحق منا ان نستنزف فيه 
اوقاتنا وجهودنا ونقاشاتنا. فأم الفحم ستبقى عالية كجبالها وصافية 
كعيون مائها، بأبنائها الشرفاء وبناتها العفيفات، تترفع عن مثل هذه 
السفاسف وتلفظها وتبقى صافية نقية، كما هي بفطرتها وأخالقها، 

مواطن من مجد الكروم:  "عدميو الضمير قطعوا أشجار زيتون الستخدامها كحطب للتدفئة!"

يرد الفيلم  وطاقم  ملقاطعته  تدعو  الفحم  ام  وبلدية  حاد  لهجوم  يتعرض  بحر  بر  فيلم 

املئات يتظاهرون على مدخل قلنسوة 
احتجاجا على مجزرة الهدم

أشجار الزيتون املقطوعة في مجد الكروم

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
kul@alarab.net

واحلركة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ق��وى  أص����درت 
بياًنا  الناصرة  مدينة  في  االسالمية 
ووصلت  اإلع��الم  وسائل  على  عممته 
نسخة عنه ملوقع العرب وصحيفة كل 
املتابعون  "يالحظ  فيه:  جاء  العرب،  
لألحداث احمللية واإلقليمية وجود حالة 
التحريضية  والتفوهات  االنفالت  من 
التي ما وقفت عند االجتاهات املتطرفة 
التي نرفضها جميعا إمنا جتاوزت ذلك 
نحو عامة املسلمن املتمسكن بتعاليم 
واخلير،  الرحمة  إل��ى  ال��داع��ي��ة  دينهم 
كما طال هذا التحريض غير املسلمن 
فكرها  التيارات  بعض  يخالفون  ممن 

وتصوراتها".
االتهام  ذل���ك  ال���ب���ي���ان:"وم���ن  وت���اب���ع 
عبارات  وإط���الق  بالتطرف  اجل���ارف 
م��ه��ي��ن��ة ب��ح��ق دي��ن��ن��ا احل��ن��ي��ف وبحق 
ووصل   ! ومعتقداتنا  نسائنا  ل��ب��اس 
األمر ببعض احملرضن إلى حد إطالق 
بالقتل  التحريض  منها  يفهم  عبارات 
واالعتداء اجلسدي . لقد جتاوز البعض 
ومحاربة  التعبير  حرية  شعار  حتت 

اإلرهاب كل احلدود األخالقية وحقوق 
اجلوار واملشاركة الوطنية ورموا كافة 
يقبلها  ال  مسيئة  بعبارات  مخالفيهم 

شرفاء وعقالء هذا الوطن".
لسنا  البيان:"نحن  مصدرو  واضاف 
في موقع املتهمن أو املدافعن عن ديننا 
احلنيف أو تاريخنا العربي اإلسالمي 
العظيم املليء بنماذج راقية في التعامل 
مع من يخالفنا املعتقدات والفكر، إمنا 
يتطاول  م��ن  لتذكير  ه��ذا  بياننا  يأتي 
والطائفين  العلمانين  غالة  من  علينا 
املتسترين بشعارات احلرية والتعددية 
أن اخللط بن حق كل إنسان بالتعبير 
كرامتنا  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  ح��ق��ن��ا  وب���ن 

ومعتقداتنا أمر مفضوح ومهن".
وايًضا:"نحن أول من وقف ضد العنف 
وام��ت��ه��ان كرامة  األب��ري��اء  قتل  وض��د 
البشر األحياء منهم أو األموات ، فنحن 
الله  أرس��ل��ه  ال���ذي  النبي  محمد  ات��ب��اع 
رحمة للعاملن ، كما أننا أبناء حضارة 
كافة  طويلة  ق���رون  خ��الل  استوعبت 
األديان واملعتقدات واألعراق واألفكار 
وأنتجت حضارة  ذلك  واحتضنت كل 
، كما  البشرية مثلها  عظيمة ما عرفت 

بالدنا  أبناء  من  الساحقة  األغلبية  أن 
أشكاله  بكافة  اإلره��اب  ضد  الشرفاء 
املسلمن  التخويف من  وما محاوالت 
فقد  علينا  بجديدة  صورتهم  وتشويه 
وفكرية  اس��ت��ع��م��اري��ة  ق���وى  م��ارس��ت 
وإعالمية ومدارس استشراقية عديدة 
هذه احملاوالت من خالل خلق صورة 
واملسلمن  ل��إس��الم  مشوهة  منطية 
والعرب . وإنه من العار أن ينهج بعض 
سلكته  ال��ذي  النهج  ذات  شعبنا  أبناء 
أو  حزبية  مكاسب  ألج��ل  ال��ق��وى  تلك 
مقيتة  طائفية  اصطفافات  خلق  ألجل 
دون التفكير في عواقب هذا التحريض 
شعبنا  وح��دة  على  النهج  ه��ذا  وتأثير 

وتطلعاته الوطنية".
وأختتم البيان ب�:"إننا نتوجه في بياننا 
هذا إلى شرفاء هذا الوطن بنبذ اخلطاب 
الدينية  معتقداتنا  ض��د  التحريضي 
احملرضن  ال���س���ن  وك����ف  وال��وط��ن��ي��ة 
ون��ع��ل��ن ب��وض��وح ت���ام أن��ن��ا سنالحق 
وجماهيريا  ق��ان��ون��ي��ا  احمل��رض��ن  ك��ل 
بعد  االعتداءات  هذه  على  نسكت  ولن 
أي��ا ك��ان مصدرها . وال��ل��ه ولي  ال��ي��وم 

التوفيق".

قوى اسالمية في الناصرة:
"ندعو شرفاء الوطن لنبذ التحريض ضد معتقداتنا 

الدينية والوطنية"


