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احملرر املسؤول  واملدير العام 
 فايـز اشتيوي 

لبتهوفن وشعبوال ومادونا ومايكل جاكسون 

املنثورِ

مثَل قشور بزر مالعب الفوتبول والكوال. 
ومّتسع

إلنترنت واملوبايل. والفرس املطّهمِة األصيلة. 
في

سباِق اخليل والليموزين والهليكوبتر العفريِت.

للشعراء والعلماِء واألمراء مّتسع. وللفقراِء 
والفقهاِء

أصــــــوات مــــن مـــــدن بعيــــــدة

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
“بعد  أف�����ادت م���ص���ادر إع��الم��ي��ة ب���أّن���ه: 
البطريرك  عنها  أعلن  التي  التصريحات 
املاروني بشارة الراعي من ملف الالجئني 
مقابلة  خ���الل  ل��ب��ن��ان  ف��ي  الفلسطينيني 
إلى  خاللها  من  دعاهم  التي  تلفزيونية، 
سبب  اعتبرهم  حيث  لبنان،  من  الرحيل 
75، ع���ّم اس��ت��ي��اء ع����ارم م��ن قبل  ح���رب 
الالجئني الفلسطينيني، بالذات بعد جتدد 
في  واللبنانني  الالجئني  بني  االشتباكات 
مخيم عني احللوة وبرج البراجنة مؤخًرا” 

بحسب املصادر.
هذا وأشار الراعي إلى أّن: “الفلسطينيني 
هم الذين وقفوا أمام اجليش اللبناني في 
عام 1975، ولهذا السبب عاش اللبنانيون 
حرًبا أهلية” كما قال، ووجه للفلسطينيني 
س���ؤاال ق���ال ف��ي��ه مل���اذا ال ت��ت��رك��ون لبنان 

وتعودون إلى بالدكم؟
وفي رد للمتحّدث باسم حركة حماس في 
لبنان رأفت مّرة، على تصريحات الراعي 
قال: “أستغرب توقيت هذه التصريحات 
ومضمونها، وال مبرر لها على اإلطالق، 
ومن الواضح أّنها حتمل طابًعا عنصرّيًا 
وحتريضيا وال تخدم االستقرار اللبناني 
وال العالقة اللبنانية الفلسطينية” كما قال. 
وتابع مّرة قائاًل: “منطقتنا متر بواحدة من 
أصعب املراحل، حيث الصراعات املذهبية 
واالنقسامات  اخل��ارج��ي��ة  وال��ت��دخ��الت 
الستحضار  داع��ي  ال  وبالتالي  احمللية، 

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
ال���س���ل���ط���ات  امل����ت����ح����دة  األمم  دع������ت 
احترام  “ضرورة  إل��ى  اإلسرائيلية 
احلقوق الدينية للجميع”، وجاء األمر 
في تعليق لنائب املتحدث باسم األمني 
العام لألمم املتحدة فرحان حق، على 
على  التمهيدية  ب��ال��ق��راءة  امل��ص��ادق��ة 
مشروع قانون “املؤذن”، الذي يقيّد 

رفع األذان.
صحفي:  م���ؤمت���ر  ف����ي  ح����ق  وق������ال 
“يتعني ضمان احترام حقوق اجلميع 

ويشمل ذلك احلقوق الدينية”. يذكر 
بالقراءة  ص��ادق��ت  ق��د  الكنيست  أّن 
“قانون  م���ش���روع  ع��ل��ى  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
منع  على  ال��ق��ان��ون  وي��ن��ص  األذان”. 
للصالة  الصوت  مكبرات  استخدام 
ما  الفترة  ف��ي  السكنية  األم��اك��ن  ف��ي 
بني الساعة احلادية عشرة لياًل وحتى 
السابعة صباًحا، كما يفرض القانون 
آالف  وعشرة  خمسة  بني  ما  غرامة 
-1300 ب��ني  )م��ا  إس��رائ��ي��ل��ي  شيقل 
2600 دوالر( على كل من يخالفه.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
بيان ص��ادر عن  العرب  إل��ى موقع  وص��ل 
جاء  ال��ن��ق��ب،  ل��ع��رب  العليا  التوجيه  جلنة 
لعرب  العليا  التوجيه  جلنة  ف��ي��ه:"ع��ق��دت 
األحد،  عصر  ال����دوري،  إجتماعها  النقب 
الفعاليات  وإقرار  ملناقشة  خصص  والذي 
والنشاطات املقترحة إلحياء الذكرى ال�41 
الى  اإلج��ت��م��اع  خلص  وق��د  االرض.  ل��ي��وم 

ما يلي:
الذكرى  إح��ي��اء  التوجيه  جلنة  أق���رت   .1
السنوية ال�41 ليوم األرض وللعام الثاني 
املهددة  احليران  أم  قرية  في  التوالي  على 
الفوري في كل حلظة  بالترحيل واإلخالء 
ووفاًء  هناك  أهلنا  صمود  لتعزيز  وذل��ك 

لذكرى الشهيد املرحوم يعقوب أبو القيعان، 
يد  طالته  ال���ذي  وامل��س��ك��ن،  األرض  شهيد 
الغدر املجرمه الظامله صبيحة يوم األربعاء 
الذكرى  إحياء  وسيكون   .2017/1/18

على النحو التالي:
 )2017 /3 /30 ( اخل���م���ي���س  ي������وم   •
شعبية  ونشاطات  لفعاليات  سيخصص 
في القرية من زراعة أشجار وبناء وترميم 
للشهيد  ت���ذك���اري  ن��ص��ب  وإق���ام���ة  ب��ي��وت 
وغيرها، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة 
ظهراً  ال��واح��دة  وحتى   )10:00( صباحاً 

. )13:00(
ستنظم   )2017/3/31( اجلمعة  يوم   •
ص���الة ج��م��ع��ة ح��اش��دة ف��ي ال��ق��ري��ة يليها 

تعزيزاً  وج��م��اه��ي��ري  ش��ع��ب��ي  م��ه��رج��ان 
األُطر  كافة  مبشاركة  هناك  أهلنا  لصمود 

السياسية واجلماهيرية .
النشاطات  كل  التوجيه  جلنة  تبارك   .  2
احل��زب��ي��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات اجل��م��اه��ي��ري��ة التي 
ليوم   41 ال� السنوية  الذكرى  في  ستنظم 
األرض م��ن زراع���ة أش��ج��ار ال��زي��ت��ون في 
مختلف قرى النقب ومعسكرات العمل من 

ترميم للبيوت وشق للطرق وغيرها .
في  املشاركة  إلى  التوجيه  تدعو جلنة   .  3
جميع الفعاليات القطرية التي أقرتها جلنة 
مبناسبة  العربية  للجماهير  العليا  املتابعة 
اجلليل  ف��ي  االرض  ل��ي��وم  ال�41  ال��ذك��رى 

واملثلث وكافة ربوع بالدنا.

طابًعا  حتمل  تصريحات   “ مــّرة:  رأفــت  لبنان  في  حماس  حركة  بلسان  الناطق 
عنصرّيًا وحتريضيا وال تخدم االستقرار اللبناني وال العالقة اللبنانية الفلسطينية”

الــــبــــطــــريــــرك بــــــشــــــارة الــــــراعــــــي:

"عـــــــلـــــــى الــــــاجــــــئــــــن الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــن الــــــرحــــــيــــــل مــــــــن لـــــبـــــنـــــان"

العنف  ل���غ���ة  واس����ت����خ����دام  امل����اض����ي 
والتحريض”.  واإلس����اءة  والتخوين 
وتابع مّرة حديثه قائاًل: “املطلوب في 
احلكيم  للكالم  العودة  الفترة هو  هذه 
مصلحة  على  للمحافظة  وال��ع��ق��الن��ي 

الشعبني العليا” كما قال.
الصحابة  إمام مسجد  توّجه  هذا وقد 
ال��ش��ي��خ هيثم  ال���ب���ارد  ن��ه��ر  ف��ي مخيم 
قائاًل:  الراعي  البطريرك  السعيد،إلى 
“يا غبطة البطريرك، لقد وقعت كلماتكم 
على مسامع ما يقارب 300 ألف الجئ 

لبنان كالصاعقة؛ ألنها  فلسطيني في 
ص���درت ع��ن م��رج��ع ب��وزن��ك��م وكأنك 
وكأن  لبنان،  إلى  اللجوء  وزر  حتّملنا 
قرار اللجوء أو العودة بأيدينا”. وتابع 
لنا  احل���دود  تفتح  أن  ل��ك  “هل  ق��ائ��اًل: 
اجلليل  في  ومدننا  قرانا  إل��ى  لنرجع 
الفلسطيني؟  األعلى وصفد والساحل 
املضطهدة  ال��ض��ح��ي��ة  خ��اط��ب��ت  ل��ع��ل��ك 
ال��ب��ط��ري��رك، وك���ان األج���دى  ي��ا غبطة 
أميركا  في  ال��ق��رار  صناع  تخاطب  أن 

وأوروبا” كما قال. 

جلـــــنـــــة الـــــتـــــوجـــــيـــــه لــــــعــــــرب الـــــنـــــقـــــب: إحـــــــيـــــــاء ذكـــــــرى 
احلـــــــيـــــــران أم  قـــــــريـــــــة  فــــــــي   41 الـ األرض  يـــــــــــوم 

بـــــعـــــد عـــــاصـــــفـــــة قــــــــانــــــــون املـــــــــــــؤذن: 
إســــرائــــيــــل  تـــــدعـــــو  املــــتــــحــــدة  االمم 
الحـــــــــــتـــــــــــرام احلـــــــــقـــــــــوق الـــــديـــــنـــــيـــــة

صورة من األرشيف خالل زيارة البطريرك الراعي إلى مدينة الناصرة عام 2014


