
1 2013 “u Ò9 5 WF ÔL'«

U Î½U−� ŸÒ“uð                           2013 “u Ò9 5 WF ÔL'«                                         œbF�«                              WK�Uý ¨WÒKI²�� ¨W Ò¹dD Ô� WOŽu³Ý√

H a i f a net

2425
Ë

183

37

1415
Ë

°øè Ò¹b K Ð u C Ž w ³ Ž“≠Íb ÐU Ž s ¹d Ž ` ³ B ² Ý q ¼
4

ãu O «  «u ³ Ò d ð
w zUMG «  d O ½u ~ «

2210

„d ¹d D ³ «
b O−M ² «  »—U × ¹

 è Ò¹b L Š_« è ÒO ö Ýù« èŽU L '«
è Ò¹u M Ò « U N ² Kł  bI F ð



22013 “u Ò9 5 WF ÔL'«

 ¨WO�UL��« ¨WO�u��√ WHO�	

WKI�
� ¨WOM� ¨WO�UI ¨WO�UO�

Æ÷ÆÂ åUHOŠò WHO×� W�dý sŽ —bBð

 ∫‰ËR�*« —d;«Ë ÂUF�« d¹b*«

wÝUÒ³Ž w½«— 

 ∫w�«dâ�« rOLB²�«Ë d¹d×²�« d¹b�

 Õd	 f½UD� 

 

© U½öŽù« r��®  «u¹d	 ©»uNKý® «dO� 

© U½öŽ≈ rOLBð® ÍbH� W¹¬ 

©w	«dÇuðu	 d¹uBð® ÷uŽ qz«Ë 

  ∫Ê«uMF�«

5 å u½uO�²¼ò q³'« Ÿ—Uý ≠ UHOŠ

∫w½Ëd²J�≈ b¹dÐ

haifa.newspaper@gmail.com
048522822  ∫nðU¼

048522767  ∫f�U�

 0506481555  ∫d¹d%

0546481533  ∫ U½öŽ≈

 Æd¹d×²�« Í√— sŽ dÒ³Fð ô WF Ò�u*«  ôUI*« 

Æ5MKF*« WO�ËR�� vKŽ  U½öŽù« 

H a i f a

ّيتها إنشاء ميناَءين بحرّيني  *åUHO�ò q�«d ≠ بعد أن أعلنت احلكومة عن ن

جديدين في مديَنتي حيفا وأشدود، أقامت البلدّية «غرفة طوارئ» خاّصة، 
قاد  واّلذي  چانز،  شموئيل  للبلدّية  العام  املدير  برئاسة  امليناء،  بناء  لتسريع 

الكفاح من أجل إنشاء ميناء اخلليج لسنوات عديدة.
ووعدت بلدّية حيفا بأّنها سترافق عملّية البناء، كما رافقت عملّية املصادقة 
عليه، لتحّقق بذلك - حسب اّدعائها - حلم الّشمال الّساعي إلى التطوّر 
في مجال الّسياحة، الّتوظيف، حتقيق الّنمو االقتصادّي، واألمنّي والبيئّي.

وشكر رئيس بلدّية حيفا يونا ياهڤ، كًال من رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو، 
قرارهم،  على  كاتس  يسرائيل  املواصالت  ووزير  الپيد  يائير  ّية  املال ووزير 
مؤّكًدا أّن قرار احلكومة يشير إلى خّطة هدفها «إنقاذ الّشمال»، وأردف قائًال: 

«سنزيل كّل احلواجز لهدف إنشاء ميناء اخلليج أوًّال».
تعزيز  منها:  أشدود،  ميناء  عن  متّيزه  مزايا  اخلليج  مليناء  بأّن  ياهڤ  وأوضح 
بتكلفة  جديد  عسكرّي  ميناء  إنشاء  إمكانّية  الّشرق؛  إلى  بوّابة  مال؛  الشِّ
مخّفضة؛ وجود ميناء وقود جديد؛ ميناء مبثابة جبهة لوجستّية الكتشافات 
من  املزيد  سيفتح  اخلليج  ميناء  في  األمواج  كاسر  والّنفط؛  الطبيعّي  الغاز 

åUHO�ò q�«d*

تعرض 46 ولًدا إلصابات نتيجة حوادث الطرق خالل 
العطلة الصيفية في العام املاضي، في مدينة حيفا. 
يتعرّضون  ما  كثيرًا  األوالد  فإّن  لإلحصاءات  ووفًقا 

حلوادث الّسير أثناء العطلة. 
أخضر):  يروك» (ضوء  جمعّية «أور  عام  مدير  وقال 

Ò’U� q�«d*

في جلسة جلنة األمالك البلدّية األخيرة ّمت تداول قضّية بيع أمالك 
مختلفة في املدينة تعود للبلدّية إلى مقاولني ومستثمرين، وقد ّمت في 
هذه اجللسة إقرار عّدة بنود؛ وفي البند األخير عارضت كتلة «اجلبهة» 
املمّثلة بعضو البلدّية املهندس هشام عبُده بشّدة صفقة بيع بناية 
ا)، واّلتي متتلكها بلدّية حيفا منذ  مدرسة «معاليه هكرمل» (سابَقً
ّية، ملجرّد ُقربها من «قّبة عّباس». قيام الّدولة، إلى الّطائفة البهائ

جلنة  أمام  باز،  پنينا  األمالك  قسم  رئيسة  الّصفقة،  عرضت  فقد 
عرضوا  البهائّيني  ألّن  للبلدّية،  األمثل  أّنها  على  البلدّية،  األمالك 
املبلغ األكبر لهدف الفوز بهذه البناية. وقد ناقش كّل من: هشام 
القرار،  هذا  هان (كتلة «اخلضر»)  وأڤيهو  عبُده (كتلة «اجلبهة»)، 
وأّكدا على أّنه ال يصّب بتاًتا مبصلحة الّسّكان القاطنني على مقربة 

من البناية، واّلذين بغالبّيتهم الّساحقة من العرب!
وفي نقاش محتدم دافعت رئيسة قسم األمالك عن قرارها املقترح 
املدرسة  أّن  باّدعاء  ّية،  البهائ للّطائفة  اخلاّصة  األمالك  هذه  لبيع 
حينما كانت تعّج  بالّطّالب اليهود، كانت تشّكل مصدر إزعاج ما، 
إلى زائري املعبد البهائّي املقّدس. لذا فرئاسة البهائّيني معنّية جًدا 
باقتناء املبنى، هذا املبنى احملاَفظ عليه، لهدف حتويله إلى مكاتب 

لها، تضمن الهدوء في اِملنطقة املجاورة للمعبد.
وعندما اقترح أڤيهو هان أن يتحّول إلى مرَكز جماهيرّي لسّكان حّي 
عّباس األعلى، وشارع اجلبل («هتسيونوت») األعلى، أجابه موّظفو 
البهائّيني  باملصّلني  سيمّس  هذا  أّن  الفور،  على  األمالك،  قسم 

والزّائرين، وبقدسّية املعبد!!

على  عبُده،  هشام  املهندس  «اجلبهة»،  كتلة  ممّثل  اقترح  عندها 
قسم األمالك البلدّية أن يتّم حتويل بناية املدرسة الّسابقة «معاليه 
مدينة  في  ّية  العرب والّثقافة  للّتاريخ  حديث  متحف  إلى  هكرِمل» 

حيفا خاّصًة، وفي البالد عاّمًة!
وأضاف عبُده أّنه ميكن بناء قسم خاّص من املتحف، أيًضا، يعرض 
سكان  لكّل  بشرى  نزّف  وبذلك  حيفا؛  مدينة  في  البهائّيني  تاريخ 
مدينة حيفا - العرب خصوًصا - بأّن البلدّية تعمل خيرًا لصالح 
سّكانها العرب، وتخّصص مبًنى للّتعايش احلقيقّي، اّلذي يضمن 
ّية العريق، أمام اجلمهور اليهودّي والعربّي  عرض تاريخ املدينة العرب
احليفاوّيون  الفّنانون  يستطيع  قائًال:  عبُده  واستطرد  املدينة.  في 
العرب، من كاّفة األجيال والّشرائح، عرض أعمالهم ولوحاتهم الفنّية 
ويوّثق  يحكي  مكاًنا  نضمن  وبهذا  العربّي،  املتحف  أروقة  داخل 
ذاته  الوقت  وفي  واملعارض،  واألعمال  بالّصور  ّية  العرب حيفا  تاريخ 

الهدوء للمنطقة احملاذية للمعبد البهائّي املقّدس. 
األمالك  تنقصهم  ال  البهائّيني  إّن  متسائًال:  حديثه،  عبُده  واختتم 
َم  فِل سنوات،  مدار  على  اشتروها  واّلتي  حيفا،  مدينة  في  واملباني 

يجب على البلدّية بيع أمالك عاّمة لسّكانها العرب واليهود، إلى 
البهائّيني، ملجرّد أّنها قريبة من املعبد، وهي في الواقع تبعد نحو 

ا عنه! ـً 850 مترًا جوّي
وفي عملّية الّتصويت اّلتي جرت حول صفقة البيع، صوّتت األغلبّية 
إلى جانب االقتراح، بينما صوّت هشام عبُده (اجلبهة) وأڤيهو هان 
األخير،  الثالثاء  يوم  البلدّية،  جلسة  وفي  االقتراح.  ضد  (اخلضر) 
وبعض  املعارضة،  كتل  جانب  إلى  («اجلبهة»)  كتلة  استطاعت 
أعضاء االئتالف، من شطب بند بيع األمالك من جدول األعمال، ما 
يعني في الواقع، تأجيل البّت في هذه قضّية بيع هذا املبنى إلى 

ما بعد إنتخابات البلدّية املقبلة!
فلو ّمت املوافقة على الّصفقة خلسر سّكان حيفا، من العرب واليهود، 
بنايًة تاريخّية جميلة، محافظ عليها من أمالك بلدّيتهم، بدل أن 
حتوّلها البلدّية إلى متحف عربّي يعرض الّتاريخ العربّي في املدينة 
ويحكي عنه، متاًما كما فعلت بلدية قرطبة في إسپانيا، عندما 

خّصصت متحًفا يحكي عن تاريخ يهود املدينة سابًقا!
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

∫Õd²IðË ¨5ÒOzUN³K� WÝ—b� lOÐ WIH� ÷—UFð åWN³'«ò WK²�

 v ≈ v M ³ *« q ¹u %
Òw Ðd F « a ¹—U Ò² K  n × ²

n O B « èK D Ž ‰ö š  U d D « w  œôË_«  U ÐU�≈ s  èO A)«
«إّن إسرائيل تتصّدر الدول املتطوّرة في نسبة األوالد 
على  يتوّجب  ولذا  الّسير.  حلوادث  يتعرّضون  اّلذين 
في  الّتوعية  بحمالت  القيام  املسؤولة  الّسلطات 
من  الّشديد  احلذر  وضرورة  والّشبيبة  األوالد  أوساط 

هذه احلوادث». 
الّشرطة  على  ينبغي  أخرى  ناحية  «ومن  وأضاف: 

واملقاهي  الّلهو  أماكن  في  الصارم  القانون  تطبيق 
بالّسكر  أوقاتهم  الّشباب  ميضي  حيث  والبارات 
خاّصًة  الّسير.  حلوادث  ُعرضًة  فيصبحون  والَعربدة، 
أّن ربع عدد الّسائقني على الّطرقات في البالد هم 
من الّشباب. وتتفاقم األزمة في أشهر الّصيف حيث 

يتجّول األوالد في الّطرقات لوقت أطول».  

°Z O K)« ¡UM O  ¡UA½≈ l¹d ²  å∆—«u Þ W dſò X U √ UH O Š W Ò¹b K Ð

خالل  من  مباشر  باّتصال  البالد  مرَكز  مع  اخلليج  ميناء  سيرتبط  اخليارات؛ 
الّطرق والسكك احلديدّية.

من املفترض أن يتّم االنتهاء من إنشاء وبناء ميناء اخلليج في حيفا في فترة 
زمنّية تقّل بعامني عن موعد إنشاء وبناء امليناء في أشدود.
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’U� q�«d*

حيفا  في  و«اجلبهة»  الّشيوعي  احلزب  يواصل 
استعداداتهما لتشكيل قائمة اجلبهة النتخابات بلدّية 

حيفا، املقرّر إجراؤها يوم (22/10/2013).
ّية  احلال البلدّية  عضو  أّن  «حيفا»  صحيفة  وعلمت 
عن «اجلبهة»، احملاضرة عيدنا زاريتسكي-طوليدانو، 
البلدّية  عضو  إضافّية. بينما ينوي  لدورة  لن تترّشح 
في  الّثالث  املرّشح  كان  واّلذي  عبُده،  هشام  املهندس 
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وكلّية  الّتطبيقّية («الّتخنيون»)  العلوم  معهد  أعلن   ≠ åUHO�ò q�«d*

ُميتحنون  اّلذين  العرب  للّطّالب  تسهيالت  عن  مؤّخرًا،  يزراعيل»،  «عيمك 
خالل شهر رمضان، حيث سيحصل كّل طالب صائم على احلّق في إجراء 

موعد خاّص الحًقا.
وكان مرَكز «حراك» لدعم الّتعليم العالي في املجتمع العربّي، واّحتاد الّطالب 
العام في إسرائيل، قد وّجه رسائل إلى إدارة املعهد والكلّية، طالباهما فيها 
من  وذلك  الفرص،  في  الّتساوي  ومببدأ  الّصائمني،  بالّطّالب  املساس  بعدم 
خالل إجراءات وخطوات خاّصة، أهّمها إعطاء موعد خاص لكّل طالب مسلم 

يصادف امتحانه أحد أّيام شهر رمضان أو في أّيام عيد الفطر.
وأشارت الرّسائل إلى أبحاث ُنشرت في دورّيات علمّية اختصاصّية، أثبتت 
تدّني الّتركيز والقدرات الّذهنّية والبدنّية خالل الّصيام وحّتى بعده بأسابيع، 
بعد  ساعات  في  وليس  الّنهار،  طيلة  تتأّثر  الّطالب  قدرات  أّن  يعني  ما 

الّظهر فقط.
ُيذكر أّن إدارة «الّتخنيون» كانت قد رفضت في وقت سابق الّتجاوب مع 
هذا املطلب العادل، وفقط بعد ضغط طّالبّي وتوّجه أعضاء كنيست ومرَكز 

«حراك» واّحتاد الّطّالب، ّمت اإلعالن عن هذه اإلجراءات.
وقال مدير مرَكز «حراك»، احليفاوّي رجا 
زعاترة: نعالج هذا املوضوع للّسنة الّثالثة 
على الّتوالي، وإضافة إلى «الّتخنيون» 
حتصيل  ّمت  فقد  يزراعيل»،  و«عيمك 
العبرّية  اجلامعة  من  كّل  في  تسهيالت 
تل  وجامعة  حيفا  وجامعة  القدس  في 
أبيب وجامعة بئر الّسبع وكلّية «داڤيد 

يلني» وكلّية «أورانيم». 
يتّم  فكما  مشروع،  حّق  هذا  وأضاف: 
الّطّالب  أو  احلوامل  الّطالبات  مراعاة 

اّلذين يؤّدون «خدمة االحتياط» في اجليش، يجب مراعاة الّطّالب الّصائمني. 
وعلى جميع اجلامعات والكلّيات أن حتترم حقوق الّطّالب العرب، الّثقافّية 

والّلغوّية والّدينّية.

بلدّية «جبهة» حيفا تّتجه نحو انتخاب قائمتها لل

 ÊQ Ð U ÎO zb ³  « Î—«d  c Òð« w Žu O ÒA « »e(«
Â ÒbI ²  ÊU~  w  …√d « è L zUI « Òr Cð

بعد  البلدّية  إلى  ودخل   ،2008 العام  انتخابات 
استقالة املرّبي فتحي فوراني ألسباب صحّية، يعتزم 

الّترّشح للمكان األّول.
الّثالثة  لألماكن  أسماؤهم  املطروحة  املرّشحني  بني  ومن 
والّناشطة  زعاترة،  رجا  حافّي  الصِّ القائمة:  في  األولى 
عرين عابدي - زعبي، واملرّبي أوري ڤلطمان، والّناشطة 
سامي  واحملامي  جّمال،  جول  واحملامي  شلبي،  منال 
ُيغلـَق  أن  املتوّقع  ومن  عبيد.  رائد  والدكتور  شريف، 

باب الّترشيح في الفترة القريبة.
وكان احلزب الّشيوعي قد اّتخذ األسبوع املاضي القرار 
الّتالي باإلجماع، وّمما جاء في القرار: «لقد رفع احلزب 
ّية  العرب ّية  الّنضال الّشراكة  لواء  حيفا  في  الّشيوعي 
األممّية  السياسة  صلب  في  تقف  واّلتي  اليهودّية،   -
منذ   نقودها  اّلتي  الّتقدمّية  والطبقّية  والوطنّية 

عشرات الّسنني؛
«يولي احلزب الشيوعي في حيفا أهمّية كبيرة لدفع 
وفي  املجتمع  في  املتساوي  ومكانهّن  الّنساء  مكانة 
البلدّي  املجلس  في  كتلتنا  حّققت  لقد  السياسة. 
بني  املساواة  أجل  من  املعركة  في  عديدة  إجنازات 

اجلنسني، وقادت هذه املجال وعليها أن تواصل هذا؛ 
«وعليه، تقرّر جلنة اِملنطقة أّن على أّي تركيبة لقائمة 
«اجلبهة» النتخابات البلدّية أن تعكس هذه القيم وهذا 
امليراث، وأن يقوم احلزب وشركاؤه في «اجلبهة» بتركيب 

القائمة على أساسها».
مرّشحني  عّدة  من  توّجهات  «اجلبهة»  وتلّقت  هذا، 
فيهم  مبن  دعمهم،  لهدف  معهم  للّتفاوض  للرئاسة 

رئيس البلدّية احلالي يونا ياهڤ.

∫                   WHO×BÐ ’Uš
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ها قد انقضت لها الّسنة الّدراسّية وحّلت العطلة الّصيفّية. عطلة 
ا، أحياًنا؛ حيث لم تُعد  ـً ّي رًا نفسان ا، وتوّت ـً ا وعبًئا ماّدّي ـً حتمل هّم
تقتصر هذه العطلة على مصاريف ماّدّية هنا أو تبذيرات إضافّية 
خالل  أوالدهم  على  األهل  يصرفها  اّلتي  ّية  املال فاملبالغ  هناك! 
العطلة الّصيفّية، مّدة شهرين أو أقّل بقليل، تفوق املبالغ اّلتي 

يدفعها األهل على مدار سنة دراسّية بأكملها، أحياًنا كثيرة!
قد تتحّول العطلة الّصيفّية، اّلتي تعتبر فرصًة ذهبّية للّتخّلص 
ا، من مناسبة لالستمتاع واالسترخاء  من عبء سنة بأكملها تقريًب
والّسفر لتقاسم الّلحظات الّسعيدة واملرحة بني أفراد األسرة، وللّترفيه 
عن الّنفس، إلى أرق يقّض مضاجع األهل، وهّم نفسانّي، يدفعهم 
إلى احلرص على توفير مصاريف العطلة الّصيفّية وتلبية مطالب 
أوالدهم، أسوًة باآلخرين. ما يدفع البعض منهم إلى سحب بعض 
ّية؛ وَمن ال ميلك منهم ذلك، فقد  ّية أو العائدات املال املّدخرات املصرِف
ُيضطّر إلى االقتراض من املصرِف أو «الّسوق الّسوداء» أحياًنا، 
وتغيير سّلم أولوّياته، واالستغناء عن بعض الّضرورّيات، لهدف رصد 
مبلغ مالّي يكفيه خالل هذه العطلة الّصيفّية ويفي باملتطّلبات.

لم يعد يكتفي األوالد باالنضمام إلى هذا املخّيم أو ذاك؛ ألّن غالبّية 
ا، حتت  ا، ُمستنسًخا غالًب املخّيمات تقّدم برناَمًجا ُمشابًها تقريًب
منه.  ومّلوا  قلب  ظهر  عن  األوالد  حفظه  احلارقة،  الّشمس  أشّعة 
فيحاولون ابتكار «تفانني» جديدة للّترفيه عن أنفسهم بعد عناء 
وأبعد! الغيوم  حّدها  يصل  قد  ابتكارات  الّدراسّية..  الّسنة  وكّد 

خالل  للّسفر  ويستعّدون  األهل  يخّطط  األحيان  من  كثير  في 
أّن  رغم  الرّوتني؛  ولكسر  الّنفس  عن  للّترفيه  الّصيفّية،  العطلة 
وقد  ومّدخراتها،  العائلة  ميزانّية  من  كبيرًا  جزًءا  يستنزف  ذلك 
يأتي على حساب أمور ضرورّية أخرى؛ رغم أّن الّسفر أصبح من 
الّضرورّيات في أّيامنا، ومفهوًما ضمًنا. زِد على ذلك املناسبات 
عليها  يترّتب  وما  الّصيف  فصل  بحلول  تتزامن  اّلتي  اخلاّصة 
ما  أدراك  وما  كاألعراس..  إضافّية،  مصاريف  من  ويتبعها 
األعراس؟! وغيرها من املناسبات. كما يتزامن، هذا العام، حلول 
بطقوسه  واملعروف  أيًضا،  الّصيفّية  العطلة  خالل  رمضان  شهر 
الّدينّية اخلاّصة، وما يترّتب عليه من استعدادات ودعوات ووالئم 

ومصاريف خاّصة به.
إّن ظروف املعيشة ليست سهلة، فهي في تغّير دائم ومستمرّ! 
مستمرّ،  ازدياد  في  ميّلون،  وال  يكّلون  ال  اّلذين  األوالد،  وطلبات 

وعلى األهل توفير كّل هذه الّطلبات، وإّال..!
ال شّك أّن مصاريف العائلة تزداد كثيرًا خالل العطلة الّصيفّية، 
نفًعا!  ُجتدي  ال  قد  وغيرها  والقروض  املصارف  مّدخرات  فحّتى 
فالّتأّفف والّتذّمر من دفع األقساط املدرسّية «يتقزّم» أمام تأّفف 

األهل وتذّمرهم من مطالب أوالدهم اّلتي ال تعرف لها حدوًدا..
كّل حَسب  على األهل واجب الّتربية وتقدمي األفضل ألوالدهم – 
مقدوره – ولكن على األوالد واجب الّتفّهم والرّحمة كذلك.. الهدف 
عن  والّترويح  االستمتاع  هو  الّصيفّية  العطلة  وراء  من  األساس 
الّنفس؛ فحّبذا أن جتد لها كّل عائلة املعادلة الّصحيحة والّسلمية 
لالستمتاع والّترويح عن الّنفس خالل هذه العطلة الّصيفّية.. سواء 
من  نقطة  أبعد  في  أم  املنزل  جدران  داخل  العطلة  قضاء  اِختارت 

بقاع األرض!
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بادرت مجموعة من سّكان حّي وادي اجلمال، العرب واليهود، وبالّتعاون 
مع املركز اجلماهيرّي «كلور» وجلنة احلّي وبلدية حيفا إلى إطالق مشروع 
سياحّي، يضع احلّي على اخلارطة السياحّية احمللّية، وهو «مسار حول 

وادي اجلمال». 
وأفادنا كّل من: يوسف أسعد ومها بالّن، وهما من املبادرَْين للمشروع 
ومن أعضاء جلنة احلي، أّن هذا املسار أثار اهتمام عّدة جهات، وحصل 
ومركز  حيفا،  بلدّية  اجلماهيرّية،  املراكز  شركة  من  األولى  املرتبة  على 
اكوزي  عيناڤ  اجلماهيرّية  االجتماعّية  العاملة  ساهمت  كما  «كلور». 
(من مركز «كلور») من أجل إجناح هذا املشروع اّلذي القى صًدى وجناًحا 
يوسف  واليهود:  العرب  من  احلّي  سّكان  من  عدد  جانب  إلى  باهرَْين، 
روضة  ساري،  أمل  ساري،  كميل  د.  عّبود،  فهد  بّالن،  مها  أسعد، 
سعيد، موريس نفي، موشيه پيرتس، وسيچال زيف.. وقد حصل جميع 
شهر  في  حيفا،  جامعة  من  تقدير  شهادات  على  للمشروع  املبادرين 

حزيران املنصرم. 
قيمته  وإبراز  اجلمال  وادي  حول  مسار  تنظيم  إلى  املشروع  ويهدف 
ا، وإبراز معالم احلّي  ـً ّي يئ ا وب ـً ا، اقتصادّي ـً ومكانته، وتطوير احلّي سياحّي
سكان  على  والتعرّف  وحضارة.  طبيعة  من  به  يحيط  وما  الّتاريخّية 
الفّعالّيات  وممارسة  واألجانب؛  احمللّيني  السّياح  وجذب  املختلط،  احلّي 
الرياضّية والّتربوّية والّثقافّية. خاّصة وأّن هذا املسار «حول وادي اجلمال» 
ومحمّيات  وجبل  بحر  من  اخلالّبة  الطبيعّية  باملناظر  للتمّتع  يدعو 
طبيعّية حتيط باحلّي، وزيارة األماكن األثرّية، الّدينّية والّتاريخّية، مثل: 
تّل الّسمك، دير مار إلياس، ڤيّال عبد الّله باشا، مغارة اخلضر، كنيسه 
حرّة،  وأعمال  مشاريع  تطوير  إلى  سيؤّدي  وهذا  غريغوريوس.  القّديس 

وتنشيط احلركة الّتجارّية اّلتي يفتقدها احلي بشكل واضح. 
هذا  من  «هدفنا  بالقول:  حديثهما  بّالن  ومها  أسعد  يوسف  واختتم 
املشروع إثارة االهتمام باحلّي، الفخر واالعتزاز بهذا املكان اخلاص، العمل 
ّية. أما اقتراح استقبال الّسّكان  من أجل تطويره وعرضه وتسويقه مبسؤول
احمللّيني للزوّار والّضيوف فسيعود بالفائدة املادّية على الّسّكان، وإسماع 

القصص وعرض الفنون الّشعبّية والّتراث والّتقاليد». 
فدوى  اجلمال  وادي  حي  جلنة  عضو  اجلماهيرّية،  الّناشطة  وعّقبت  هذا 
سروجي حول «مسار حول وادي اجلمال»، بالقول: «بدأُت تطوًّعا بإرشاد 
«مسار مار الياس» (ستيال مارس) إلى داخل وادي اجلمال ومنها إلى 
تّل الّسمك منذ عام 2010، بنطاق برناَمج تعليمّي ملدرسة «ريئالي» 

في حيفا، ومؤّخرًا قمت بإرشاد 
املسار نفسه بنطاق «مسارات 
استعنت  حيفا.  ملتحف  جني» 
مبواّد عن تاريخ املنطقة، كتبها 
كميل  ود.  منصور  جوني  د. 
بقصص  استعنت  كما  ساري، 
سردها سّكان عرب من  احلّي، 
وقصص  ـ1948  ال قبل  ما 
اّلذين  الّيهود  احلّي  سّكان  من 
سنوات  في  احلي  في  قطنوا 
وأضافت   .«1960-1950

مركز  مدير  كان  عندما  للبرنامج  املبادرين  بني  من  «كنت  سروجي: 
«ليئوبك» في احلّي، غّسان بيرومي. وفي نهاية العام املنصرم أعادوا 
العمل عليه، ومن هنا قمت باالنضمام مجّدًدا إلى فريق العمل اّلذي 
كان آنذاك مكوًّنا من 3 أعضاء يهود و3 عرب من بينهم أنا. ولكن 
بسبب خالفات مع إدارة البرنامج لرفضهم إدخال تاريخ احلّي، كما كتبه 
وإدارة  إلدارة «ليئوبك»  ذلك  على  اعتراضي  قّدمُت  منصور،  جوني  د. 
شركة املراكز اجلماهيرّية، وإلى أقسام بلدّية حيفا اّلتي تدعم البرنامج». 
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يعرّف املؤرّخ د. جوني منصور أّن مصدر اإلسم يعود إلى كون املنطقة 
كانت محّطة لقوافل اجلمال احملّملة بالبضائع والقادمة من عّكا أو من 
سائر بالد الّشام باّجتاه يافا ومن ثّم نحو غزّة فمصر. وكانت القوافل 
متابعتها  قبل  الوادي  ومنحدرات  سفوح  في  الزمن  من  فترة  تستريح 
فجر  منذ  بالّسّكان  جزئه  في  مأهوًال  كان  احلي  أّن  وُيعتقد  املسير. 
الّسابقة  احلفرّيات  كشفت  اّلذي  الّسمك  تّل  من  لقربه  وذلك  الّتاريخ، 
على  املنطقة  سّكان  واعتاش  مبارك.  بشرّي  نشاط  وجود  عن  ّية  واحلال
ّية  صيد الّسمك ورعاية املواشي والزّراعة البعلّية. أّما احلي بصورته احلال
فقد بدأ يتكّون ويتشّكل في الّثالثينّيات من القرن املاضي، عندما شرع 
عدد من أصحاب األراضي فيه ببناء بيوت لهم. وارتفع عدد البيوت 
في األربعينّيات إثر مبادرة دير الكرمل لبيع قطع من األراضي ألبناء 

الّطائفة الالتينّية في حيفا ليبنوا بيوًتا لهم ولعائالتهم. 
وتوافر  القليل،  البيوت  عدد  احلّي  هذا  ميّيز  منصور «ما  د.  ويضيف 
مساحات عاّمة بني عدد كبير من املباني، وأيًضا عدم االزدحام فيه. 
مرَكز  عن  املسافة  حيث  من  بعيد  فهو  بقرية،  أشبه  احلّي  أّن  والواقع 
املدينة، واملباني فيه ال تزيد عن أربع طوابق، مما يخّفف من الّضغط اّلذي 
بوادي  وتعرف  األولى  منطقتني:  من  احلي  ويتأّلف  هذا  املدينة.  تعيشه 
وفيها  املتوّسط،  البحر  من  القريب  األزرق  الّشاطئ  أو  الّتحتا،  اجلمال 
كنيسة القّديس غريغوريوس للرّوم الكاثوليك، ومقّر املطرانّية املارونّية 
(بيت وديع البستاني سابًقا)؛ والّثانية هي حّي وادي اجلمال الواقع فوق 

اخلّط احلديدّي والّشارع الرئيسّي اّلذي يربط بني حيفا وتل أبيب.
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عقدت اجلماعة اإلسالمّية األحمدّية في الّديار املقّدسة، جلستها الّسنوّية 
اجلاري،  َحزيران  من  و29  ـ28  ال في  األخيرين،  والّسبت  اجلُمعة  يوَمي 
أملانيا،  بريطانيا،  من  وصلوا  اّلذين  اجلماعة  أبناء  من  العديد  مبشاركة 
وعدد كبير من  كندا، األردن، غزّة، ومن ِمنطقة الّسلطة الِفَلسطينّية، 

احلضور من حيفا وخارجها من شّتى شرائح وأطياف املجتمع.
افتتحت اجللسة السنوّية برفع لواء اجلماعة، تالها نشيد اجلماعة؛ ثّم 
أسعد  موسى  ورحّب  احلكيم،  الّذكر  من  آيات  خّطاب  راشد  احلاج  تال 

بالّضيوف وباملشاركني في اجللسة الّسنوّية. 
تخّلل األمسّية كلمات عديدة، وألقيت قصيدة من نظم اإلمام املهدي 

واملسيح املوعود، قّدمها فرج محمود.
القوة  حول  األحمدّي)  اإلسالمي  (املبّشر  ملباري  الّدين  شمس  وحتّدث 
القدسّية للرّسول محّمد (ص) وتأثيرها على العالم. كما حتّدث عبد 
في  الراهنة  واألوضاع  الّثورات  من  اجلماعة  موقف  حول  مدّلل  القادر 
حول  شريًطا  األحمدّي  اإلسالمّي  الّتلفزيون  وعرض  هذا  العربي.  العالم 
مسرور  ميرزا  اخلليفة  وزيارات  ا،  ـً ّي وعامل ا  ـً ّي محل اجلماعة،  فّعالّيات 

أحمد للكونچرس األمريكّي والبرملان األوروپّي، وعرضه لتعاليم اإلسالم 
بّث  ّمت  كما  العالم.  في  الّسالم  إلرساء  (ص)،  محّمد  الّنبي  وتعاليم 
عدد  وصل  إذ  وأملانيا،  إسپانيا،  كندا،  أمريكا،  في  املساجد  افتتاح 

املساجد في أملانيا إلى 43 مسجًدا.
وألقى أمير اجلماعة اإلسالمّية األحمدّية في الكبابير، محّمد شريف عودة، 
رسالة اخلليفة ميرزا مسرور أحمد جلماعة الكبابير في هذه املناسبة.

ُيشار إلى أّن اجللسات استمرت على مدار يومني، وخّصصت للحديث 
اجلوار.  في  والقاطنني  الّلغة  بهذه  الناطقني  للمشاركني  العبرية  بالّلغة 
حيث ّمت تعريفهم على مبادئ اجلماعة وعملها الّدؤوب في إرساء الّسالم 

في العالم.
هذا وألقى رئيس بلدّية حيفا يونا ياهڤ كلمتهم، فشكر اجلماعة على 
إقامة هذه اجللسات لهدف التعرّف على مبادئ وتعاليم اجلماعة. كما 

حّدث اجلمهور عن لقائه باخلليفة ومدى تأثير هذا اللقاء على حياته.
ترسيخ  لسبب  للجماعة  وامتنانه  شكره  منصور  بهيج  السفير  وقّدم 
املتناهية  والطاعة  التنظيم  من  انبهاره  عن  عّبر  كما  الّسالم،  تعاليم 
في جلسة اجلماعة في بريطانيا، لدى زيارته حلضرة اخلليفة في الّسنة 

W Ò¹u M Ò « U N ² Kł bI F ð d O ÐU ³ J « w  W Ò¹b L Š_« W ÒO ö Ýù« WŽU L '«

لهذه  كلمة  بإلقاء  عطشة  زيدان  السابق  الّنائب  قام  كما  املاضية. 
اإلسالم  تعاليم  إلرساء  مساعيها  على  اجلماعة  فيها  شكر  املناسبة، 

احلقيقّي في العالم.
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الّنادي  نساء  األخير،  الّثالثاء  يوم  احتفلت، 
العام  فّعالّيات  باختتام  حيفا،   - «تلپيوت» 
2013، بإشراف ناشطة وعاملة احلّي، هدى أبو 

قياس، ومبشاركة وتعاون الّشؤون االجتماعّية.
وشمل  بفّعالّيات،  احلّي  نساء  شاركت  وقد 
نساء  أعّدتها  وحلوّيات  مأكوالت  على  االحتفال 
الّنادي بأنفسهّن، كما عملن على جتهز وإعداد 
وقد  رئيسّية.  كوجبة  الّنادي  في  يئة  الّن الكّبة 
حلفل  الّتحضير  في  الّنساء  جميع  شاركت 

االختتام وجتهيز التضييفات.
وفي ختام احلفل ُقّدمت هدّية رمزّية لناشطة احلّي 
هدى أبو قياس، تقديرًا لعملها الّدؤوب وجهدها 

 UH O Š ≠ å u O á Kðò w zU ÒM « ÍœU ÒM «
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في إجناح عمل الّنادي الّنسائي «تلپيوت». هذا 
ممّيزة  راقصة  فنّية  وصلة  االختتام  حفل  وتخّلل 

ونشاطات عديدة.
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باملجتمع  اجلمعّية  التحام  يؤّكد  إّمنا  العدد  بهذا  حضوركم  «إّن 
هذه  تطوير  املُقبلة  املرحلة  في  وهّمنا  وهمومه.  بقضاياه  والتصاقها 
قاله  ما  هذا   - مجتمعنا»  خدمة  في  برامجنا  وتطوير  العالقة، 
األستاذ حسني اغبارّية، مدير عام جمعّية الّتطوير االجتماعّي في 
حيفا، في بداية االجتماع الّسنوّي للهيئة العاّمة، واّلذي ُعقد يوم 
قاعة «اجلليل»  في  املنصرم،  َحزيران  شهر  من  ـ27  ال في  اخلميس، 
العاّمة،  الهيئة  أعضاء  من  الّساحقة  الغالبّية  بحضور  حنان)  (تل 

من الرّجال والّنساء. 
وقد جرى االجتماع في جوٍّ احتفالّي مبا حّققته اجلمعّية من أثر، وحتت 
شعار تدعيم جلان األحياء الّشرقّية في املدينة، مثل احلّي الّشرقّي 
- الّسوق واحلليصة - خاّصة وإّن اجلمعّية انتهت، مؤّخرًا، من املرحلة 

األولى من مشروع تدريب جلان األحياء ونشطائها.
وأشار اغبارّية إلى أّن اجلمعّية في سبيلها إلى دخول مرحلة جديدة 
مسح  أساس  على  تقوم  البرامج،  من  جديدة  ودورة  الّنشاط،  من 
ّية  العرب األحياء  في  األيام  هذه  اجلمعّية  به  تقوم  شامل،  احتياجات 

واملختلطة، ولدى املؤّسسات املختلفة. 
وحتّدث بالرّوح نفسها رئيس اجلمعّية د. جوني منصور اّلذي شكر 
طاقم اجلمعّية على عمله وتفانيه وأّكد على أهمّية عمل املجتمع 
املدنّي في حيفا وإمساك الّناس لزمام أمورها بيديها. وأشار إلى تطّلع 
اجلمعّية نحو مجتمع متجانس موّحد يعيش في مدينته بكرامة.

ثّم أعطيت الكلمة لرئيس جلنة حّي احلليصة (أبو كايد) اّلذي كان 
من الّشخصّيات البارزة في حتريك جلنة احلّي ومشروع تدريب نشطاء 
األحياء في الّسنة األخيرة. وأشار أبو كايد إلى جتربته مع اجلمعّية 
وإلى أهمّية تعاونها مع جلان األحياء والّنشطاء من أجل تطوير جودة 

احلياة للّسكان وفتح املجتمع على بعضه البعض.

وقّدم احملاسب اخلارجّي شربل خريش الّتقرير املالي الّسنوي، ُمشيرًا 
إلى أّن اجلمعّية استوفت جميع متطّلبات احملاسبة، وأّنها وفت بكل 
ّية خالل العام 2012 وأّن امليزانّية وإدارتها جاءت وفق  التزاماتها املال
املعايير واملتطّلبات. ثّم تبعه مراقب اجلمعّية وهو مدّقق احلسابات 
إدارة  في  ما  إلى  وأشار  املراقبة،  تقرير  فاستعرض  سالمية،  إياد 
امليزانّية من مواضع قوّة وحاجة إلى إدخال تعديالت طفيفة في بعض 
املواضع. ثّم أقرّت الهيئة العاّمة الّتقريرين برفع األيدي بعد أن طرح 
بعض احلضور استفسارات أجاب عليها احملاسب واملراقب بتفصيل.

وانتخبت الهيئة العاّمة الّلجنة اإلدارّية للجمعّية برفع األيدي، أيًضا. 
وقد ضّمت الّلجنة اجلديدة كّالً من: أميمة جّشي ورميا الياس وحسن 
سرّية  وسناء  منصور  وجوني  غرزوزي  وليزا  طاطور  وعلي  قصيني 
ميعاري  ومحّمد  الّله  عطا  ومادلني  دكور  وفهيم  بشتاوي  ورحاب 
وياسمني مطر. ثّم مّددت اجلمعّية بسنة أخرى عمل احملاسب واملراقب 
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ًيا عملهما. خريش وسالمية باإلجماع، مثّمنًة عال
لقد  اغبارّية:  حسني  قال  «حيفا»،  صحيفة  مع  خاّص  حديث  وفي 
الهيئة  وإلى  اإلدارة  إلى  جديدة  وجوه  نضّم  ونحن  بالفخر  شعرت 
ونتجّدد  اجلمعّية  في  األعضاء  عدد  حيث  من  ننمو  نحن  العاّمة. 
كان  ما  دميومة اجلمعّية واستمرارّيتها. وهذا  أسرار  أحد  دائًما، وهو 
اجلمعّية،  وداعمي  مؤّسسي  أحد   - خاّص  بشكل   - عليه  أشار 
الّنائب الّسابق محّمد ميعاري، واّلذي شرح مسيرة اجلمعّية وأثنى 

على متثيلها لقضايا املجتمع العربّي. 
محوَسب  بعرض  بدران  إيلي  اجلمعّية  طاقم  عضو  استعرض  ثم 
نشاطات وفّعالّيات اجلمعّية، وتبعه املستشار التنظيمّي للجمعّية، 
ّية ملسح االحتياجات اّلذي  عروة سويطات، في استعراض الّنتائج األول

أجرته اجلمعّية بإشرافه.
الّتراكم  إلى  حلبي  مرزوق  للجمعّية  التنظيمي  املستشار  وتوّقف 
لكّل  يكون  قد  إّنه  وقال  اجلمعّية.  ونشاطات  بفضل برامج  احلاصل 
برنامج أهدافه وأثره لكن أثر كّل البرامج مجتمعة هو املهّم. وأشار 
إلى بعض منجزات اجلمعّية، مثل جناحها في فتح املجتمع العربي 
األحياء  وفتح  ودمج  فئاته،  بكل  البعض  بعضه  على  حيفا  في 
العام.  احلّيز  على  وقياداتها  املدارس  وفتح  بعضها،  على  ّية  العرب
وأشار مرزوق، أيًضا، إلى ما تتمّتع به اجلمعّية من قدرة على جمع 
كّل القيادات والفّعالّيات حتت سقف واحد، وتوحيد كلمة املجتمع 
في املواضع احلرجة، ال سيما املوقف من العنف واجلرمية. وتوّقف حلبي 
عّما أحدثته اجلمعّية من تغيير في اخلطاب العام املّتصل بالّتعليم. 
ثّم  مؤّثر.  حوارّي  خلطاب  اجلمعّية  أّسست  الّسجالي  اخلطاب  فبدل 
في  اجلمعّية  تعتمدها  اّلتي  احلوارّية  االستراتيجّية  عند  توّقف 
حتقيق  على  قادرة  وفاعلة،  مؤّثرة  كاستراتيجّية  األخيرة،  الّسنوات 

الّتغيير االجتماعّي املأمول.
وقد اختتم االجتماع بوجبة هانئة، وبفقرة فنّية هادفة قّدمتها الفّنانة 
رنني بشارات - اسكندر، واّلتي قّدمت مشهَد «ستاند أپ كوميدي»، 
الّضحكة  تاركًة  متقادمة،  تفكير  وأمناط  بالية  عادات  فيه  انتقدت 

والبسمة خامتًة لالجتماع.
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«اُرسم احلديقة» ورشة رسومات لألوالد وللكبار نّظمتها 
ّية، يوم اجلُمعة املاضي، في ساحة  جمعّية «مًعا» الّنقاب
احلديقة اجلماهيرّية «حديقة الزّيتون»، في شارع «عيمق 

ـ«هدار».  هزيتيم» في حّي ال
وسّكان  أطفال  بعيون  احلديقة  رسم  إلى  البرنامج  هدف 
احلّي من عرب ويهود وأجانب. وهذه الرسومات سُتعرض 
في متحف حيفا البلدّي، اّلذي اختار «حديقة الزّيتون» 
حّي  معرضه  ضمن  سُتعرض  اّلتي  املواضيع  كأحد 
األول  قسمني:  إلى  املعرض  يقسم  حيث  ـ«هدار».  ال
ـ«هدار»،  سيشمل عرض للمباني الّسكنّية في حّي ال

والّثاني سيخّصص ملبادرات محلّية في احلي.
القادم،  آب  شهر  نهاية  املعرض  ُيفتتح  أن  املقرّر  ومن 
وسيستمر لعّدة شهور. ولهذه املناسبة ستنّظم اجلمعّية، 
وبالّتعاون مع مجموعة من الفّنانني، مشروَع إنتاج فيلم 
ويتضّمن  احلديقة.  بقرب  يعيشون  اّلذين  الّسّكان  حول 
ويهود،  عرب  من  احلديقة  جيران  مع  مقابالت  الفيلم 
يتحّدثون عن نظرة كّل منهم إلى احلديقة، وكيف يراها 
من نافذة بيته أو شرفته؟ وماذا تعني له؟ وكيف يرى 
املقابالت  هذه  ستشّكل  وبالّتالي  تطويرها؟..  في  دوره 

ا.  ـً ّي فسيفساء إنسان
سيعرض الفيلم على ثالث شاشات كبيرة في املتحف؛ 
النباتات،  بعض  الزّائرون  سيزرع  املتحف  شرفة  وفي 
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ّية وحضور املئات من األطفال وأولياء  وسط أجواء احتفال
في  عّباس  اجلماهيرّي  املرَكز  أسرة  اختتمت  أمورهم، 

مدينة حيفا، دورات وفّعالّيات العام 2012\2013.
وشمل حفل االختتام عدًدا من احملّطات الفنّية والرياضّية، 
وعروض  شّيقة للّساحر پاپو، مبرافقة موسيقّية وألعاب 

حرّة في باحة املرَكز، ما القى استحسان املشاركني.
وشكر مدير املرَكز اجلماهيرّي بسام ريناوي احلضور على 
الّشبيبة  وأبناء  األطفال  جمهور  دعا  كما  مشاركتهم، 
إلى املشاركة في الّنشاطات اخلاّصة، املنّظمة خالل  شهر 

وز اجلاري. متّ
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*åUHO�ò q�«d ≠ وّجهت النيابة العاّمة في حيفا، 

هذا األسبوع، تهمًة في احملكمة املرَكزّية ضّد سيدة 
تبلغ 33 سنة، لقيامها باالبتزاز والّتهديد، والّتقييد 
جسمانّية  بأضرار  والّتسبب  واالعتداء  سبب،  بال 
توقيف  احملكمة  وطالبت  اء.  األطّب من  عدد  بحّق 
بحّقها. ّية  القضائ اإلجراءات  انتهاء  حّتى  املّتهمة 

وتوّجه النيابة لهذه السّيدة تهمة دخولها في مرّتني 
طبيبتني  وقّيدت  املرضى،  صندوق  عيادات  إلى 
وهّددت بإحلاق الّضرر بهما إن لم حتصل على وصفة 
العيادة  دخلت  قد  السّيدة  وكانت  الرّتلني.  لدواء 
األولى في الّشهر املاضي، وطلبت الوصفة الطبّية 
من الطبيبة املناوبة، ولكن الطبيبة أبلغتها أّنها ال 
تستحّق هذا الدواء، وطلبت منها اخلروج من الغرفة؛ 
من  ا  ـً مقّص وسحبت  الباب  أقفلت  السّيدة  أّن  إّال 
لها  ستسّبب  بأّنها  الطبيبة  وهّددت  محفظتها، 
السّيدة  لتهديد  الطبيبة  فرضخت  بليغة.  جروًحا 

وكتبت لها الوصفة. 
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إبراز  خالل  من  البيت،  إلى  مزروعاتهم  وسيأخذون 
القيمة املعنوّية في العمل التطوّعي في احلي. 
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*åUHO�ò q�«d ≠ أّكد غبطة البطريرك ميشيل صّباح، رفضه 

القاطع لكّل محاوالت جتنيد العرب املسيحّيني في جيش االحتالل 
ضّد  حرب  ودولة  احتالل  دولة  إسرائيل  أّن  ُمعتبرًا  اإلسرائيلّي، 
أّي  أرى  ال  «أنا  وقال:  ّية.  العرب والّشعوب  الِفَلسطينّي  الّشعب 
باب يبرر انضمام أّي شاب عربّي ِفَلسطينّي، مسيحّي أو مسلم 
واحد  طرف  ملصلحة  هو  اّلذي  اجليش  هذا  إلى  سواء،  حّد  على 
في إسرائيل، هم اليهود، ووظيفته األساسّية إدامة االحتالل ضّد 

ّية». شعبنا الِفَلسطينّي، وشّن احلروب على شعوبنا العرب
وحّذر البطريرك صّباح إسرائيل من محاوالت زرع الفتنة بني أبناء 
الّشعب الواحد. وقال إّن إسرائيل حتاول الّتعامل معنا طوال الوقت 
على أساس تقسيمنا إلى طوائف، متّشًيا مع مقولة «فرّق تسد».  
وقال موّجًها كالمه إلى إسرائيل: «فرّق.. لن تسود! فالِفَلسطينّيون 
ليسوا بطوائف، إّمنا شعب واحد، لهم انتماء قومّي عربّي واحد، 

وهو ما يجمعنا جميًعا».
وسّخر البطريرك صّباح، من محاوالت الّترويج ملقولة وكأّن إسرائيل 
أتباع  يرّددها  مقولة  وهي  املسيحّيني،  العرب  عن  تدافع  أن  تريد 
ُمستذكرًا  بالّتجنيد،  لإلقناع  بائسة  محاولة  في  الّتجنيد،  دعوة 
مبا حلق بالعرب املسيحّيني من نكبة وتشريد وتهجير وقتل، أسوًة 
قضّية  ومستحضرًا  الّنكبة،  منذ  الِفَلسطينّي،  شعبهم  ببقّية 
إقرث وبرعم، وتشريد أهلها ومنعهم من العودة إلى قراهم، رغم 
وجود قرار للمحكمة العليا اإلسرائيلّية بالعودة. وقال مستهزًئا 
يقتل  جيش  إلى  الّدخول  تريدون  «هل  الّتجنيد:  إلى  بالّداعني 
ويحتّل شعبكم ومينعكم من العودة إلى أرضكم؟ إّن الِفَلسطينّي 
ال يحمل بندقّية في وجه أخيه الِفَلسطينّي.. هذا غير معقول..»!

’U� q�«d*

بعد أسبوعني من العمل اجلاّد واملستمّر واملثابر، وضغط العمل لتسيير 
القّديس  األحد من هذا األسبوع، كنيسة  أمور الّترميم، افتتحت، يوم 
غريغوريوس الّالهوتي في حّي وادي اجلمال احليفاوّي، باحتفاٍل َمهيٍب 
ترأس مطران رعّية الكاثوليك امللكّيني الياس شّقور، إلى جانب مطران 
رعّية املوارنة موسى احلاج، إضافًة إلى عدد من كهنة الرعّية واألبرشّية، 

وحضور كبير من أبناء رعّية الكاثوليك ورعايا مختلفة.
تذّكر  ألّنها  خاّصة؛  مكانٌة  الّالهوتي  غريغوريوس  القّديس  ولكنيسة 
اّلذي  حّجار،  غريغوريوس  املطران  الّشرق،  ومسيح  العرب  مبطران  دائًما 
إظهار  إلى  والّترميم  اإلصالح  عملّية  تهدف  وال  شفيعه.  اسم  منحها 
جمال الكنيسة فحسب، «غيرة بيتك أكلتني»، بل أيًضا، تّتخذ ُبعًدا 
وأرضنا  مقّدساتنا  على  احلفاظ  في  يكمن  ا  ـً ّي كيان ا  ـً وجودّي ا  ـً عقائدّي
في  ومغزاه  وجودنا  ملعنى  أساسّية  أبعاٌد  كّلها  وجغرافّيتنا.  وتاريخنا 
هذه البالد، ألّنه واجب علينا أن نحافظ على اإلرث اّلذي منحه إّيانا 
السّيد.. وهذه الكنيسة املرّممة ما زالت تنتظر ترتيباٍت أخرى، لدى عودة 
األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى من املجّمع الرهبانّي العام  في لبنان.

وفي سياق مّتصل نذكر أّن الكنيسة الكاثوليكّية في حيفا شهدت 
ًة وُعمرانّية، بفضل  ّي ًة ووطن ًة وكنسّي في الّسنوات األخيرة نهضًة روحّي
امللكّية  الرعّية  (رئيس  سعدى  أبو  أغابيوس  األرشمندريت  قّدمه  ما 

الكاثوليكّية في حيفا)، للرعّية وملدينة حيفا.  
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�® 
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احليفاوّية  الّنجمة  الرّشيقة،  الرياضّية  تستعّد 
اجلمباز  العبة  اجلمباز،  عالم  فلك  في  الّساطعة 
واّلتي   - عاًما)   18) نعمة  أندور  چريس  املُبدعة 
احتّلت املراتب األولى ووصلت إلى العاملّية، وحصدت 
الكؤوس وامليدالّيات، وتركت بصمًة خاّصة في هذا 
عادّية،  غير  فتاة  بأّنها  مبقربتها  فتشعر  املجال، 
فتشعرك بوهج تأّلقها، وحركاتها اخلاّصة، وليونتها 
الرّهيبة، فهي في مجال اجلمباز واحدة من املمّيزات 
والبارزات فعًال - للّسفر إلى البرازيل للمشاركة في 
أوملپيادة «ريو دي جنيرو». ومن املقرّر أن تشارك نعمة 
في هذه املباريات ضمن الوفد الرياضّي اإلسرائيلّي. 
وكان الرّباع احليفاوّي إدوار مارون قد شارك من قبل 
أقيمت  عندما   1960 عام  األوملپّية  األلعاب  في 
األوملپيادة في روما (إيطاليا). كما شارك العب كرة 
القدم رفعت ترك ضمن الفريق اإلسرائيلّي في ألعاب 

مونتريال (كندا) عام 1976. 
وستشارك چريس نعمة في ألعاب الرّشاقة واحلركات 
الفريق  يشترك  أن  املقرّر  ومن  الفنّية؛  الرياضّية 
اإلسرائيلّي بعد نحو شهرين مبباريات بطولة العالم 
في مدينة كييڤ (أوكرانيا)، وستشارك چريس في 

هذه املباريات.
وتقول چريس نعمة: «آمل أن أكون الرياضّية الّثالثة 
األلعاب  في  العربّي  املجتمع  فيها  أمّثل  اّلتي 
فهي  اخلطوة،  هذه  صعوبة  من  وبالرّغم  األوملپّية؛ 
ترّددت  وقد  العالم،  مستوى  على  لي  حتّدًيا  تعتبر 
طويًال قبل أن اّتخذت القرار باملشاركة في املباريات. 
وها أنا أقوم بالّتدريبات املكّثفة، بعد ساعات الّدوام 

الدراسّية، واالستعداد لاللتحاق باجلامعة».
وكانت چريس قد بدأت نشاطها الرياضّي في مجال 
منذ  اإليقاعّي)  (اجلمباز  الفنّية  البدنّية  الرياضة 
الّسادسة من عمرها، وتلّقت الّتدريبات الّالزمة على 
يد املدرّبة آنا ڤينر، بتشجيع ودعم من ذويها وجّدتها، 
على  وقدرتها  ابنتهم  جسم  ليونة  األهل  أدرك  وقد 
السيطرة على حركاتها وحتركاتها، وشجعوها لدخول 
هذا احلقل الرياضي غير املألوف في املجتمع العربّي.

وفي مقابلة خاّصة سابقة، أجرتها صحيفة «حيفا» 
مع چريس نعمة، ُنشرت في 14 تشرين األّول 2011 
طويلة،  ساعات  تتمرّن  أّنها  ذكرت    ،(98 (العدد 
ساعات   5 إلى   4 بني  ما  التمرّن  يستغرق  حيث 
اقتراب  عند  وخصوًصا  خاّصة،  حاالت  وفي  ا.  تقريًب
ا  ـً يومّي ساعات   8 تتمرّن  ّية  الدول املسابقات  موعد 
ا. فاألمر ليس بالّسهل، كما يعتقد البعض.  تقريًب

وأّكدت چريس أّنها تلقى الّدعم التاّم والتشجيع من 
والداتها رينا اّلتي حتتضنها وتدعمها، بكّل كبيرة 
بشيء.  عليها  تبخل  وال  مسيرتها،  في  وصغيرة، 
وعن الّتدريبات قالت چريس: «لقد أصبح األمر عندي 
ا،  جًدّ ا  ـً عادّي أمرًا  إلّي  بالّنسبة  وصار  روتني.  مبثابة 
فقد أصبح جزًءا من منط حياتي، و«استولى» عليه. 
الّتدريب  فساعات  بالّسهل،  ليس  األمر  أّن  اُؤّكد 
ذلك  كّل  ولكّن  صارمة،  والّطلبات  وطويلة  مكّثفة 
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يصّب في مصلحتنا في األخير. ومبا أّنني أحّب ما 
أقوم به، فكّل شيء في سبيل تقدمي األفضل يهون».

وأشارت چريس نعمة إلى أّننا «لم نعد في سنوات 
اخلمسني، وأصبح املجتمع يتفّهم أهمّية هذا املجال 
من الرياضة، اّلتي حتافظ على رشاقة الفرد، ولم يعد 
الّشكل  بهذا  چريس  تظهر  ملاذا  يتساَءل:  اجلمهور 
زاد  وقد  األجنبّيات.  اجلمباز  العبات  كالرياضّيات، 
الوعي حّتى أصبح املجتمع يتقّبل مظهر الرياضّيني 
مبالبسهم القصيرة واملمّيزة؛ وخاّصًة أن قناة «اجلزيرة» 

ا». ـً أعّدت عّني تقريرًا رياضّي
ورًدا على سؤال حول الرياضّيني العرب اّلذين ميارسون 
رياضة  ميارسون  اّلذين  يندر  بينما  القدم،  كرة  لعبة 
الرّشاقة والّليونة أو الرياضة الفنّية، كما ال جند من 
األوملپّية؛  بالفرق  يلتحقون  اّلذين  العرب  الرياضّيني 
أّن  نلحظ  أن  ا  غريًب «ليس  نعمة:  چريس  فقالت 
العرب،  من  أكثر  اليهود  الرياضّيني  تدعم  الّدولة 
مجاالت  في  لالنخراط  أمامهم  املجال  وتفسح 
لرياضة  العبني  جند  ال  فمثًال  متنوّعة،  رياضّية 
ـ«جودو»، وألعاب احلركة الفنّية، وإذا سألنا الّشباب  ال
إلى  يشيرون  جندهم  الرياضة،  في  يفّضلونه  عّما 
الّتلفزيون،  على  الرياضة  هذه  ويتابعون  القدم،  كرة 
في  للرياضّيني  الّتشجيع  وجند  الّسلة.  كرة  وتليها 

هذين املجالني، دون سواهما».
يتّم  املدرّبني  تركيز  قائلة: «إّن  نعمة  چريس  ومتضي 
أقوم  قبل  من  وكنت  الفرق،  ضمن  الّلعب  خالل 
بالّتدريب مبفردي، ولكّن الّتدريب مع املجموعة ُيبعد 
نفسه  أثبت  إذا  إّال  الّشخصّي،  االهتمام  عن  الفرد 
وحتصل  ومهارته.  مبقدرته  املدرّب  إقناع  من  ومتّكن 
ال  بينما  وامليزانّيات،  املادّي  الّدعم  على  الفرق 
الّشعور  عدا  هذا  الفرد.  الرياضّي  عليها  يحصل 
كّل  يبذلن  الّلواتي  أخريات،  فتيات  مع  باملنافسة 
األقل  على  أو  األولى،  املرتبة  بلوغ  أجل  من  جهد 

مرتبة مرموقة في نظر املدرّبني».        
«راهبات  مدرسة  إدارة  على  نعمة  چريس  وتثني 
وأّن  خاّصًة  تعليمها،  تلّقت  حيث  الّناصرة» 
مجالها  في  الّنجاح  على  شّجعتها  املدرسة  إدارة 
إدارة  حتت  املدرسة  أّن  على  الّنظر  بغّض  الرياضّي، 
«راهبات الّناصرة»، فهذا ال يعيق التطوّر وال اخلروج 
الفنّية.  الرياضة  في  ّية  والدول احمللّية  للمباريات 
طفولتها،  منذ  چريس  مهارة  إلى  املدرسة  وانتبهت 

وقّدمت لها الّتشجيع والّدعم. 
ومن ناحية أخرى، أبدى رئيس بلدّية حيفا احملامي 
ونشاطها  بچريس  وتقديره  إعجابه  ياهڤ،  يونا 
أوج  في  نعمة  چريس  شاهدت  وقال:  الرياضّي، 
أثناء  اجلميلة  الفنّية  وحركاتها  وجناحها،  نشاطها 

ا رائًعا. ـً ّي حفل التخرّج اّلذي قدمت فيه عرًضا فن
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ملحمة سميراميس 

نشتري بـ ١٩٩ ش.ج 
ونشارك في السحب 

على سيارة يونداي
اشتروا

واربحوا 
  04-9868700 شفاعمرو - البلدة القديمة  

موائد شهر رمضان أشهى
وأطيب مع لحوم سميراميس

59ش.ج 1كغم منسف خروف 

59ش.ج  1 كغم موز خروف 

59ش.ج  1 كغم رقاب خروف 

59ش.ج 1 كغم فخاد خروف بالعضم 

195ش.ج 4 كغم عجل للطبيخ 

100ش.ج 3 كغم عجل مطحون  

100ش.ج 4 دجاجات 

100ش.ج 3 كغم قص خروف  

عروض التوفير في شهر الخير 
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è ÒO Ž«b Ð≈  U * q L % »d Š Ê«d N  V U ÒD «  U Šu
*åUHO�ò q�«d ≠ زّينت، مؤّخرًا، لوحات طالب 

ّية الرسمّية، مهران  مدرسة «األخوّة» االبتدائ
إدارة  من  كتشجيع  املدرسة،  جدران  حرب، 
عكست  اّلتي  الفنّية،  ملوهبته  املدرسة 
على  طغت  حيث  إبداعّية،  مخّيلة 
والّطبيعة  للحيوانات  رسومات  لوحاته 

بألوان زاهية.
وما ميّيز نزعة حرب الفنّية، عنصر احلركة 
الّتحدي  روح  يعكس  اّلذي 
ما  التعبيرّية،  والقدرات 
إلى  املدرسة  إدارة  دفع 
ضمن  لوحاته  احتضان 
معرض كخطوة أولى 
لتشجيعه ودعمه.

 ÒÍd O ¼U L '« q L F « Ÿd  f O z—
U Î? ÒO Ëœ « Îb Ë q ³ I ² ¹ UH O Š w

*åUHO�ò q�«d ≠ استضاف يوم االثنني األخير، حّمودي سعيد (رئيس 

ا ضّم 17  ـً ّي مكتب العمل اجلماهيرّي البلدّي، شرقّي حيفا)، وفًدا دول
الّصني،  الّسنچال،  أوغندا،  أوزبكستان،  أذربيجان،  (اإلكوادور،  دولة 
صربيا،  ڤيتنام،  جورجيا،  چانا،  تركيا،  تايالند،  باربادوس،  الهند، 
طاجكستان، مدغشقر، ونيبال)، واّلذي حّل ضيًفا على مرَكز «چولدا 

مائير» الّتابع لوزارة اخلارجّية.
وتأّلف الوفد من ممّثلني عن املؤّسسات األكادميّية، والوزارات ومنّظمات 
حقوقّية في مجاالت الّتنمية االقتصادّية واملجتمعّية، حيث  هدفت 
الزّيارة إلى التعرّف على املشاريع املمّيزة اّلتي تلّقت أصداًء عاملّية، واّلتي 
الّسّكان  مع  بتطويرها  حيفا  بلدّية  في  اجلماهيرّي  العمل  وحدة  تقوم 
لهدف املساهمة في إعالء مستوى احلياة في املدينة. كما هدفت الزّيارة 
العمل  مجاالت  في  اخلبرات  لتبادل  الّتعاون  ومجاالت  سبل  لبحث 
اجلماهيرّي، الّتنمية االقتصادّية، االستثمار البشرّي، ومجاالت أخرى.
واملدنّي،  البلدّي  العمل  آلّيات  عن  وافًيا  شرًحا  سعيد  حّمودي  وقّدم 
للّسّكان،  املعيشّي  املستوى  على  لألحياء  البنيوّي  الوضع  وتأثيرات 
املؤّسساتّي  العمل  منظومات  عن  شرح  كما  ا.  ـً واقتصادّي ا  ـً رفاهّي
أو  املجموعات  لألفراد،  واالقتصادّي  املجتمعّي  والّتأهيل  للّتمكني 

املجتمعات اّلتي تعاني مشاكل اقتصادّية أو فقرًا.
واّطلعوا  حيفا  في  املناطق  بعض  في  بجولة  الّضيف  الوفد  قام  وقد 
في  العمل  آلّيات  عن  موّسع  لشرح  واستمعوا  املشاريع  بعض  على 
مشاريع  في  الّسّكان  إشراك  وكيفّية  والّتقييم،  الّتنفيذ  الّتخطيط، 

اخلارطة الهيكلّية، املشاريع البنيوّية واملشاريع اجلماهيرّية. 
كايد)،  كامل (أبو  يوسف  الوفد رئيس جلنة حي احلليصة  وقد التقى 
الهيجاء،  أبو  عبور  جّشي،  أميمة  احلّي:  في  ناشطات  من  ومجموعة 
مرڤت سروان، إخالص اغبارّية، متيمة مصاروة؛ وذلك للوقوف عن كثب 

على العمل امليدانّي – اجلماهيرّي.
هذا وتلّقى حّمودي سعيد دعوات لزيارة كّل من: الّصني والنيبال إللقاء 
دعوة  بتوجيه  الّدولتني  سفاراتي  من  كّل  وستقوم  هناك،  محاضرات 

رسمّية، قريبة، لتنظيم البعثة.
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توفير كثير .. من غير مشاوير 

شفاعمرو الشارع الرئيسي (الفاتال سابقا)    04-9503346

قريب� � شفاعمرو 

 باجيت على أنواعه 
 كوراسنـيــم 

 نقانق ومرتديالت 

 أجبان وألبان
 مخلالت وبهارات

 وغيرها ....

تبحثون عن الطعم االطيب والسعر االرخص 
عنوانكم معدنيات سميراميس 
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∫bON9

بتاريخ  والّصادر  الّسابق،  عددها  في  «حيفا»،  صحيفة  نشرت 
ُعنوان:  حتت  خوري،  حامت  الّدكتور  لألخ  مقالة   ،(28/6/2013)

«هل نحن شركاء في بلدّية حيفا؟». 
املقالة  في  طروحاته.  مع  نقاش  هناك  كان  وإن  جهده،  نثّمن  بدايًة 
يحّلل د. خوري عمل بلدّية حيفا وسبل الّتأثير على عمل أقسام 
البلدّية املختلفة، وعلى قرارات اجلهاز السياسّي في البلدّية، أال وهو 

املجلس البلدّي احليفاوّي.
ّية األكثر جناعة لتحصيل املكاسب،  ووفًقا لرأي د. خوري، فإّن اآلل
هي في الّدخول لالئتالف البلدّي، ونقتبس ّمما كتبه ما يلي: «إّن احلّل 
والربط في البلدّية هو بيد االئتالف لوحده، وإّن مشاركة املمّثلني العرب 
ّية األكثر جناعة؛ ولرّمبا هي الرّافعة الوحيدة اّلتي  في االئتالف هو اآلل
تضعنا على خارطة األحداث، كشركاء حقيقّيني في اّتخاذ القرار.». 
قوّة  مصدر  إلى  يشير  لذلك  االئتالف،  استجداء  الكاتب  يرفض 
ّية، ويعني قدرتها في حال توّحدت «اجلبهة» و«التجّمع»  اجلماهير العرب
حتصيل عدد أكبر من املقاعد، واّلتي سُتترجم لتأثير أكبر، ونقتبس 
ّمما كتبه ما يلي: «غنّي عن البيان، أّن مدى تأثير أّية كتلة داخل 
ا مع عدد أعضاء الكتلة، أي كّلما كانت  ـً االئتالف، يتناسب طردّي
الكتلة أكبر عدًدا، كّلما أصبح تأثيرها أكبر على رئيس البلدّية». 

‰UCÒM�« l{u� pO²JÒ²�« ‰öŠ≈ bI½ w	

لقد خبر شعبنا على امتداد جتربته مختلف االقتراحات الّتكتيكّية 
أن  علينا  للّتأثير  املقولة:  منها  الّصلب  وفي  الّسحرّية»،  و«احللول 
الّسلطة،  ألحزاب  انتسابات  فكانت  القرار؛  صنع  أرباب  عند  نكون 
ّية، إن لم يكن  وأّما ما جنته فكان في غير صالح اجلماهير العرب
احلكومة  لرئاسة  الّترشيحات  بعصا  البعض  خرج  ثّم  ومن  ُمعادًيا. 
والبلدّية، وظّنه أّنه عصا سحرّي، فانكفأ ولم تبزغ شمس املساواة؛ 
واليوم فإّن القول بأّن كتلة أكبر داخل االئتالف مبقدورها صنع شراكة 
حقيقّية، فيه كثير من الّتبسيط. تعّددت احملاوالت واملستهَدف هو 

ّية األكثر جناعة في حتصيل احلقوق، ونعني الّنضال.    اآلل
الّشيوعّي  احلزب  طرح  الفوقّية،  القوائمّية  الوحدة  دعاوى  مقابل 
ّية، ومبعنى  و«اجلبهة» الرّؤية احلقيقّية للوحدة؛ وأعني وحدتها الّنضال
ّية  العرب اجلماهير  وقوّة  لوزن  األساس  املصدر  إّن  القول:  ميكن  أدّق 
الكفاحّية،  الّشراكة  وفي  الّنضال،  ميادين  في  وحدتها  في  يكمن 
ّية - اليهودّية. إن كانت لتجربة شعبنا أن ُتختزَل ميكن القول  العرب
ومع  األهداف،  لبلوغ  الّطرق  أقصر   - يزال  وما   - كان  الّنضال  بأّن 
الّنضال اجلماهيرّي الّسياسّي.. فنحن أقرب للّتأثير، حّتى وإن كّنا 

أبعد عن غرف صنع القرار.
بل  فقط،  الّسياسي  البرنامج  في  و«اجلبهة»  احلزب  متّيز  يكمن  ال 

ّية لتحصيل احلقوق، مع رؤية األساس  يضاف لذلك حتديده الّنضال كآل
أّن السياسة الرّسمّية اإلسرائيلّية ال تخدم املصلحة احلقيقّية لشعبي 
دميقراطّي  ُثقل  ذات  كانت  وإن  ّية  العرب اجلماهير  قوّة  وبأّن  البالد، 
الوحدة  تلك  إلى  الرّسمّية  السياسة  لدحر  بحاجة  أّنها  إّال  تقدمّي، 
الكفاحّية مع القوى التقدمّية اليهودّية، واّلتي حتتاجها تلك القوى 
جال، وحوله  باملقابل. هنا مربط الّتغيير احلقيقّي، وحوله يدور السِّ
ّية  يدور الفرز. كما أّن الّتجربة الغنية علمتنا بأّن الوحدة االنتخاب

الفوقّية لم متنع ظهور قوائم مستجّدة.
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يتحّدث د. خوري باملطلق عن املشاركة في االئتالف، من دون حتديد 
كّل  أّن  يعني  ما  إليه.  للدخول  احلمر  خطوط  ضوابطه،  ماهّيته، 
جناعة  األكثر  ّية  اآلل بالّضرورة  وهو  إليه،  االنضمام  شرعّي  ائتالف 
لتحصيل احلقوق. مبقابل هذا الطرح كان للحزب الّشيوعّي و«اجلبهة» 
على  يستند  أن  أساًسا  يحتاج  االئتالف  أّن  قوامه  متمّيزًا،  تصوّرًا 
برناَمج سياسّي «مساواتي» بلدّي، متكامل ومّتفق عليه من قبل 
ناجعة  وأداة  حقيقّية،  مشاركة  إلى  يتحّول  لكي  االئتالف،  أعضاء 
من  ضرب  إلى  االئتالف  سيتحّول  ذلك  وبدون  احلقوق.  لتحصيل 
ضروب حتصيل الفتات، مع حتّمل عبء الّتصويت لقرارات جائرة، 
ّية  ا. ليس االئتالف باملطلق وبالضباب ـً ّيتها جماهيرّي وحتّمل مسؤول
راكة احلقيقّية، بل أّن املسألة األساس هي ما  مبقدوره شّق سبيل الشَّ
«اجلبهة»  عرضت  إن  ا  غريًب ليس  لذلك  الّشراكة؛  هذه  عليه  تقوم 
برناَمج  البلدّي،  املساواتّي  الّسياسّي  برناَمجها  االنتخابات  ُقبيل 
راكة احلقيقّية، على رئيس البلدّية ونالت موافقته، ما  املساواة والشَّ
الّشيوعّي  احلزب  خروج  إّن  إليه.  الّتصويت  إلى  الّدعوة  إلى  حداها 
لوعده  ياهڤ  البلدّية  رئيس  نقض  مرّده  االئتالف،  من  و«اجلبهة» 
حزب  من  شترامي  لتعيينه  إضافًة  والّتفاهمات،  البرناَمج  بتطبيق 
بًة له، واملعادية للجماهير  ليبرمان الفاشي («يسرائيل بتينو») نائ

ّية وحقوقها.  العرب
اجلماهير  ممّثلي  استثناء  على  القادرين  الّتمييز  سياسة  أرباب  إّن 
ّية، مبقدورهم استثنائهم حّتى لو زاد متثيلهم، من دون بخس  العرب
الزّيادة أهمّيتها. ال ميكن حتقيق الّشراكة احلقيقّية ألّية قائمة، من 
في  و«اجلبهة»  القومّي.  الّتمييز  وعقلّية  سياسة  وهزم  دحض  دون 
االنتخابات املاضية طرحت منوذًجا متكامًال للّشراكة احلقيقّية، جاء 
في صلبه إنشاء سلطة املساواة، القادرة على مواجهة ممارسات اجلهاز 
وموّظفيه، والقادرة، أيًضا، على ترجمة برناَمج املساواة لقرارات عينّية.

إّن عقلّية الّتمييز اّلتي حالت دون حصول األعضاء الّثالثة للجبهة 
وهبت  اّلتي  هي  بصالحّيات،  رئيس  نائب  منصب  على  والّتجمع 
الفاشّية شترامي ذاك املنصب طيلة الّدورة، واألنكى من ذلك أّن رئيس 
البلدّية يونا ياهڤ، واّلذي يتشّدق باملساواة(!) أقدم على منح كتلة 
ـ«مفدال» املؤّلفة من عضوَْين ذاك املنصب، ومنعه عن كتلَتي  من ال

«اجلبهة» و«التجّمع» بأعضائهم الّثالث!
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أّتفق بأن لالئتالف قوّة سياسّية، وبأّن عمل املعارضة ُمضٍن وشاّق. 
الّسياسّية  القوّة  من  مكامن  هنالك   - الّتجربة  من   - ذلك  ومع 
أكثر  الكثيرة،  البلدّية  الّلجان  في  والعمل  العضوّية  في  احلقيقّية 
بكثير من العمل في املجلس البلدّي. وأسوق، على سبيل املثال ال 
ّية، الّلجنة الفرعّية للّتخطيط، جلنة األمالك البلدّية،  احلصر، جلنة املال
كّل  في  تقرّر  والّتعليم (اّلتي  الّتربية  جلنة  االجتماعّي،  الرّفاه  جلنة 

صغيرة وكبيرة في جميع املدارس البلدّية)، وغيرها، وغيرها... 
وهنا تختلف قوانني العملّية أو الّلعبة السياسّية بشكل جذرّي، عن 
 (Static) ا ـً ّي ـ«ستاتّي» (الّثابت) نسب قوانني العمل السياسّي ال

في املجلس البلدّي اّلتي يهيمن عليه االئتالف البلدّي املتماسك!
ففي الّلجان الّصراع على املواقف يشّق اإلئتالف في أحيان عديدة 

وفق مهارة عمل أعضاء البلدّية من املعارضة. 
البلدّي  االئتالف  أعضاء  يحضر  ال  األحيان،  من  كثير  في  بل  ال 
والّتأثير!   للعمل  املعارضة  أمام  املجال  فيتركون  الّلجان،  جلسات 
املزمع  من  كان  اّلتي  األرض  قطعة  بيع  صفقة  املثال  سبيل  وعلى 

°‰UC ÒM « ÒnÖË ‰u K(« U B Ž 5 Ð U  ÆÆw u I « e O O L Ò² « è ÝU O Ý

املزمن،  احلّي  اكتظاظ  من   ستزيد  كانت  واّلتي  عّباس،  في  بيعها 
واحد،  دومن  عن  تقّل  مساحة  على  إضافّية  سكنّية  وحدة  ـ48  ب
ا،  ـً ّي استطاعت كتلة «اجلبهة» بالّتعاون مع جلنة احلّي من صّدها كل
وهي في املعارضة! وغيرها، وغيرها من اإلجنازات في شّتى املجاالت، 
ّية إضافّية ملدرسة  حتى خارج نطاق بلدّية حيفا، كتزويد طاقة كهربائ
مكّيفات  تشغيل  لهدف  الكهرباء،  لشركة  توّجهنا  جرّاء  «الكرمل» 
ّية  الهواء املعّطلة منذ مّدة طويلة في املدرسة، جرّاء الّطاقة الكهربائ

القليلة اّلتي كانت في املدرسة.
ولتفنيد مقولة الّتأثير في االئتالف، أسوق احلقيقة الّتالية: إّن عدد 
أساسّيتني  جلنتني  من  زادت  «اجلبهة»،  كتلة  دخلتها  اّلتي  الّلجان 
وهي في اإلئتالف، إلى سّتة جلان وشركات بلديّة بعد خروجها منه، 

وتواجدها في املعارضة؛ أي زيادة بنسبة ثالثة أضعاف!
أصبح  ّية،  املال االجتماعّي وجلنة  عضوّية (ورئاسة) جلنة الرّفاه  فمن 
لكتلة «اجلبهة» - وهي في املعارضة - عضوّية في أربع جلان ومجالس 
إدارة إضافّية، هي: عضوّية متناوبة من املعارضة في الّلجنة الفرعّية 
الّلجنة  هذه  في  مرّة  ألّول  عربّي  ممّثل  تعيني  ّمت  حيث  للّتخطيط؛ 
(ممّثل الكتلة، كاتب هذه الّسطور)؛ عضو في مجلس إدارة املسرح 
زاريتسكي؛  عيدنا  الزميلة  فيه  الكتلة  ومتّثل  حيفا،  في  البلدّي 
عضو في مجلس إدارة شركة «هاي - سنتر» البلدّية؛ عضو مجلس 
إدارة «بيت الكرمة»، ومتّثل الكتلة فيه الزّميلة عيدنا زاريتسكي.

داخل  من   - «اجلبهة»  كتلة  إجنازات  لسرد  هنا  مجال  يوجد  ال 
ّية، ولكن كنموذج سريع  املعارضة بالّذات - لصالح اجلماهير العرب
أعرض قضّية حتويل منطقة ركن املركبات مبحاذاة مدرسة «الكرمل» 
املدرسة  إدارة  بها  طالبت  واّلتي  مّجاني،  ركن  إلى  دفع  منطقة  من 
على مدار 20 عاًما؛ طرح برناَمج ميزانّيات كامل بديل للميزانّية 
البلدّية احلالي؛ الّشروع - بعد سنوات عديدة من اجلمود - بإضافة  
سّيارات في حّي عّباس املكتّظ ومبساعدة جلنة احلّي؛ تنظيم يومني 
شركة  في  تك»   – ـ«هاي  ال مجال  في  العرب  لألكادميّيني  دراسّيني 

«هاي - سنتر»، وغيرها الكثير الكثير.

 ‰uI�« W�öš

الّتمييز  سياسة  هزم  على  قادرة  الّسحرّية  للحلول  عصا  يوجد  ال 
الّتكتيك.  لها  يخضع  ّية  نضال استراتيجّية  هناك  بل  القومّي، 
لتحصيل  ّية  كآل جناعته  تتحّدد  وبرنامجه  مبضمونه  واالئتالف 
من  والّناجعة  والفّعالة  الهاّمة  األشكال  أحد  هي  املعارضة  احلقوق. 

أشكال الّنضال السياسّي، ومن أهم آلّيات حتصيل احلقوق.     
ا على مقولة الّدكتور خوري، بضرورة زيادة عدد  ـً ّي وفي اخلتام، أوافق كل
املمّثلني اّلذين يعملون ويناضلون من أجل حقوقنا في املجلس البلدّي؛ 
وأدعو جمهور الّناخبني من العرب واليهود التقّدمّيني إلى الّتصويت 
بخير! وشعبنا  انتخابات  فكل  املقبلة..  البلدّية  االنتخابات  في 
(رئيس كتلة احلزب الّشيوعي و«اجلبهة» في مجلس بلدّية حيفا)
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*åUHO�ò q�«d ≠ عقدت جلنة املصطلحات واأللفاظ 

ّية - حيفا، األسبوع املاضي،  في مجمع الّلغة العرب
جلسة ُخّصصت لبحث وإقرار العديد من املصطلحات 
واأللفاظ اّلتي تتعّلق في مجال اجلغرافية البشرّية. 
(رئيس  كّيال  محمود  د.  من:  كّل  اجللسة  حضر 
الّلجنة)، د. رقّية زيدان، د. محمود أبو فّنة، األستاذ 
محمود  پروِفسور  قّسيس،  نزيه  د.  غنامي،  جميل 
مصطفى  محمود  األستاذ  املجمع)،  (رئيس  غنامي 
(املدير العام للمجمع)، املعّلمة أمينة حسن (مديرة 
كريني  روضة  اجللسة  في  شاركت  كما  املكتب)؛ 
املناهج  قسم  ومديرة  ّية،  العرب اّللغة  برامج  (مفّتشة 
في قسم العلوم اإلنسانّية في وزارة املعارف)، وهي 
لفحصها  املصطلحات  هذه  وّجهت  قد  كانت  اّلتي 

وإقرارها في املجمع.
املصطلحات  فحص  أوكل  أن  بعد  اجللسة  هذه  أتت 
املوضوع  في  خبراء  من  مؤّلفة  متخّصصة  جلنة  إلى 
صغير،  علي  د.  خمايسي،  راسم  پروِفسور  وهم: 
رفع  ّمت  مناقشات  وبعد  يعقوب؛  كامل  األستاذ 

وتبّنت  واأللفاظ.  املصطلحات  للجنة  توصياتهم 
املصطلحات،  تلك  معظم  اجللسة،  هذه  في  الّلجنة 
وأّجلت البت في بعضها إلى حني معاودة البحث في 

أصولها واستخدامها بلغاتها األصلّية.
ومن جهته، قال د. محمود كّيال (رئيس اللجنة حول 
تخصيص اجللسة لبحث هذه املصطلحات): «نحن 
ا للمصطلحات املستخدمة في  ـً نولي اهتماًما خاّص
لغة  ّية  العرب الّلغة  أّن  ومبا  سواها.  دون  البالد  هذه 
رسمّية في إسرائيل مبوجب القانون، وباعتبارها لغة 
ضرورة  نشأت  فقد  ّية،  العرب مدارسنا  في  الّتدريس 
العالقة،  ذات  املجاالت  في  الّلغة  بهذه  االهتمام 
اّلتي  املصطلحات،  تعريب  على  العمل  وخاّصًة 
حني تقرّها وتتبّناها جلنة املصطلحات واأللفاظ في 
املرجعّية  بصفته  حيفا،  في  ّية  العرب الّلغة  مجمع 
تصبح  بذلك،  ا  ـً رسمّي املخوّلة  الوحيدة  األكادميّية 
مختلف  في  وُمستخدمة  مقبولة  املصطلحات  هذه 
خدمة  ذلك  في  أّن  شّك  وال  الدولة،  مؤّسسات 

ّية». ملجتمعنا ولغتنا العرب

…b ¹bł  U × K D B  Òd I Ôð è ÒO Ðd F « èG ÒK « l L−  èM'



35 2013 “u Ò9 5 WF ÔL'«



362013 “u Ò9 5 WF ÔL'«

r�UF�« ¡Uł—√ W Ò	U� s� U ÎŽÒuD²� 40 W�—UA0

WK²;« w{«—_« w	 qO¾¹—√ lÞUIð å“b�U½ËbJ�ò

 w{«—_«  qš«œ  WF�«u�«  qO¾¹—_  ÊËd{U;«Ë  ÊuO1œU�_«Ë  Õd�*«  wK¦2  ÊöŽ≈  »UIŽ√  w	

 w	  UNðU−²M�  o¹u�²�  UN²FÞUI�  sKFð  Èdš√   U�ÝR�Ë   U�dý   cš√  ¨WOMOD�KH�«

 `²	 tC	— sŽ Ê«bÐ ÍdLŽ wLOK�ù« U¼d¹b� sKŽ√ w²�« “b�U½Ëb�U� WJ³ý U¼dš¬ ÊU�Ë ÆqO¾¹—√

 Èdš√ WO*UŽ  U�dý WLŁ “b�U½ËbJ� V½Uł v�≈ Ëb³¹Ë Æ…bK³�« Ác¼ lL−� w	 “b�U½b�U* Ÿd	

 »eŠ …œUO� s� wHO� w�«— ‰U�Ë ÆWK²;« WOMOD�KH�« oÞUM*« w	 UNðU−²M� o¹u�ð lÞUIð

 ÊUJ��UÐ dCð WFÞUI*« Ác¼ Ê≈ u¼UOM²½ 5�UOMÐ ¡«—“u�« fOz— l� —ËUA²�UÐË t½≈ œuJOK�«

 »eŠ  rOEMð  Ë√  d9R�  bIŽ  sŽ  Y¹b(«  fO�  ∫·U{√Ë  ÆWOz«cG�«   U−²M*UÐ  r¼œËeð  UN½_

 w	 ÂUI*« Í—U−²�« lL−*« «c¼ ÊQÐ t�«u�« wHO� qKŽË ÆœUB²�ôUÐ WÝUO��« ÊQý UL	 ¨wÝUOÝ

ÆWIDM*« s� W¹œuN¹Ë WOÐdŽ WK�UŽ b¹√ VŽu²�OÝ qOz—√

 ÊuOK� 100  mK³¹ —UL¦²ÝUÐ 2014  ÂUŽ W¹UN½ w	 Í—U−²�« lL−*« «c¼ `²²H¹ Ê√ —dI*« s�Ë

 q¦�  ¨WHK²��  XO½«uŠ  WJ³ý  50  v�≈  W	U{≈  W¹—U−²�«   ö;«  s�  «œbŽ  rCOÝË  ÆqJOý

ÆUL¼dOžË f�u	Ë Ëd²ÝU�

 .bIð  b{  WC¹dŽ  vKŽ   «uMÝ  ÀöŁ  q³�  «uF�Ë  b�  Õd�*«  ‰Uł—Ë  5K¦L*«   «dAŽ  ÊU�Ë

 l�Ë UL� ÆqO¾¹—√ Õd�� WŽU� w	 W�UšË WK²;« WOMOD�KH�« w{«—_« w	 WOMH�« ÷ËdF�«

 WOLOKF²�«  b¼UF*«Ë   UF�U'«  s�  UOF�Uł  «–U²Ý√Ë  «d{U×�  155  WC¹dF�«  Ác¼  q¦�  vKŽ

 Æe�d*« «cN� rN²FÞUI�Ë ¨„UM¼ w1œU�_« e�d*« w	 rOKF²�« rNC	— «uMKŽ√Ë ¨œö³�« w	 WHK²�*«

ÆqO¾¹—√ w	 w1œU�_« e�d*« tLOI¹ w1œU�√ ◊UA½ Í√ w	 W�—UA*« «uC	—Ë

 W�dýË qO¾¹—√ s� UNFMB� qI½ sŽ ¢qGOÐ qGOÐ¢ W�dý s� q� XMKŽ√ bI	 dš¬ bOF� vKŽË

 w	 ULNOFMB� vKŽ ¢dOLý  UDKÝ¢ W�dýË ¢.d²Ý«œu�¢ W�dý XIÐ√ ULMOÐ ¢„uKO²�u�¢

©ÆŸÆŸ®                                                                                                     ©dŠUý ‰UÞ ∫d¹uBð® Æ…bK³�« Ác¼

 UH O Š  w  t U L Ž√  ` ² ²H ¹  Òw Ëb «  ŸÒu D² «  q L F «   Ü ÒO
*åUHO�ò q�«d ≠ افتتح يوم األحد من هذا األسبوع، في مرَكز «مساواة» 

حلقوق املواطنني العرب في حيفا، مخّيم التطوّع الدولّي الّثالث، حيث  
والضّفة  الّداخل  من  متطوًّعا   40 العام  لهذا  املخيم  هذا  في  يشارك 

والقدس وعّدة دول أجنبّية.
الّثالث  للعام  مرَكز «مساواة»  ينّظمه  اّلذي  املخيم،  افتتاح  في  وشارك 
بني  ومن  الدراسّي»،  «الّتوجيه  جمعّية  مع  بالّتعاون  الّتوالي،  على 
جمعّية  فيها:  والتطوّع  زيارتها  ستتم  اّلتي  واملدن  القرى  من  الّشركاء 
جمعّية  الطمراوّي»،  الّشباب  «منتدى  طمرة،   - الّصداقة»  «بيت 
«تشرين»، جمعّية «انتماء وعطاء»، جمعّية «العامر»، مشروع التطوّع 
- قلنسوة، جلنة أولياء أمور الّطّالب املرَكزّية - قلنسوة، رابطة الّطّالب 

اجلامعّيني - عني ماهل، ومؤّسسة «ِفَلسطينّيات».
وقام املتطوّعون في اليوم األّول للمخيم بالعمل داخل مرَكز «األنوار» في 
حيفا؛ ومن ثّم قاموا بجولة في بعض أحياء املدينة، قّدم خاللها الّناشط 
املرَكز  إلى  عادوا  وبعدها  معاملها،  عن  شرًحا  نّصار  شاهني  االجتماعّي 
لالستماع لفقرات فنّية ملتزمة ممّيزة، قّدمها الفّنان احليفاوّي عالء عزّام.
وفي اليوم الّثاني للمخّيم، سافر املتطوّعون إلى قرية عني ماهل حيث 
تنظيف  بأعمال  املشتركون  وقام  اجلامعّيني،  الّطّالب  رابطة  استقبلتهم 
حيث  ّية،  االبتدائ «العني»  مدرسة  وفي  القرية  داخل  ورسومات  ودهان 
استقبلهم املرّبي فضل أبو ليل (مدير املدرسة)، واّلذي أثنى بدوره على 

العمل الّدؤوب ملشتركي املخيم ولرابطة الّطّالب اجلامعّيني.
الغذاء،  لوجبة  بيوتهم  في  ضيوفهم  الرّابطة  أعضاء  استقبل  أن  بعد 
ملدينة  سياحّية  بزيارة  للقيام  اجلماهيرّي  املرَكز  في  املشتركون  اجتمع 
الّناصرة، حتت إرشاد فراس أبو ليل، عابرين على أهّم معاملها الّتاريخّية.

وقد ّمت في ساعات الّليل تنظيم أمسّية، تخّللت عرض فيلم عن القرى 
الِفَلسطينّية وعن قرية عني ماهل خاّصًة؛ تلتها كلمة رئيس املجلس 
احملّلي، أحمد خالد حبيب الّله، اّلذي حتّدث عن دور الرّابطة واألكادميّيني 
ا بهم  من أجل الّنهوض بالقرية، وقد دعا املشتركني لوجبة عشاء ترحيًب

في القرية.
فرصًة  عامني،  قبل  انطلق  اّلذي  التطوّعي،  العمل  مخّيم  ويشّكل 
للّتواصل بني أبناء الّشعب الواحد، وفرصًة للّتواصل مع الّشعوب األخرى.
وفي حديث مع ربيع صغّير (مرّكز املخيم من مرَكز «مساواة»)، قال: إّن 
املخّيم يرتكز على عّدة رسائل، منها الّتواصل بني أبناء الّشعب الواحد، 
مدننا  إلى  الّضفة  ومن  مختلفة  دول  من  أشخاص  قدوم  ضرورة  وكذلك 

وقرانا، واملساهمة في غرس مفهوم العمل الّتطوّعي.
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اختتم، مساء أمس اخلميس، في املرَكز اجلماهيرّي عّباس، معرض فّن الزّجاج 
أسبوع،  مدار  على  املعرض،  زار  حيث  الزّجاج».  «عشق  ُعنوان  حمل  اّلذي 

عشرات الزوّار ومتذوّقو هذا الفّن املمّيز، من مالَءمة الزّجاج.
وعن هذا الفّن، حّدثتنا صاحبة فكرة هذا املعرض، احليفاوّية سندريال منصور 
(أم الياس)، قائلًة: كان هناك إقبال على هذا املعرض، لهدف التعرّف على 
نوع جديد من الفنون اجلميلة. إّن ما مّيز هذه األعمال الزجاجّية عن غيرها 
في معارض أخرى أّنها مزجت والءمت بني الزّجاج، حيث دأبُت على مزج وخلط 

الزجاج وبناء الفسيفساء؛ فهذا فّن مختلف عن فّن الرّسم على الزّجاج.
وفي رّدها على سؤال حول كيفّية اختيارها لهذا الّنوع من الفنون، أجابت: 
َمن مّنا ال يحّب الفنون، وأنا أميل دائًما إلى الفنون اجلميلة، وخصوًصا تلك 
بدورة  االلتحاق  على  دأبت  لذا  خاّصة.  فنّية  ملسًة  أو  إبداًعا  تتطّلب  اّلتي 
الزّجاج  مزج  فّن  من  الّنوع  هذا  تعّلم  لهدف  الفنون  لتعليم  كلّية  في  خاّصة 
فال  العربّي  مجتمعنا  على  جديد  هو  الفنون  من  الّنوع  وهذا  فيه.  واإلبداع 
يوجد إقبال عليه من قبل مجتمعنا، ألّنه يختلف عن فّن الرّسم على الزّجاج.

وعن كيفّية مالءمة وصنع الّتحف الزجاجّية الفنّية، قالت منصور: يتّم بدايًة 
اختيار لوح الزّجاج، وبعد بلورة الفكرة، يتّم صهر الزّجاج بدرجة حرارة مرتفعة، 
ومن ثّم مزجه مع زجاج آخر باستخدام زيوت خاّصة وماّدة برّاقة خاّصة كذلك 
تساهم في احلفاظ على الزّجاج لدى «خلقه» من جديد ومتنحه ملمًسا ناعًما 

ا وأّخاًذا. ـً وبريًقا خاّص
وأّكدت (أم الياس) في ختام حديثها، أّن هذا هو املعرض األّول لها ملثل هذا 
الّنوع من الفنون، وستعمل مستقبًال على االلتحاق بدورات إضافّية لهدف 
توسيع مجاالت األعمال اليدوّية الفنّية لديها وتعّلم أساليب جديدة وتقنّيات 
في  لتعرضها  جديدة  أفكار  وابتكار  أعمالها  تطوير  في  تساعدها  حديثة 

معارض فنّية قادمة.
يذكر أّن يوسف منصور (أبو الياس)، كان من املبادرين إلقامة هذا املعرض في 
املرَكز اجلماهيرّي عّباس، فهو بدوره قام بااللتحاق بدورة الفنون ذاتها، وشارك 

زوجته باألعمال الزجاجّية الفنّية اإلبداعّية اّلتي القت استحسان احلضور.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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مثل  ِجهارًا،  ّية  اإلمبريال مع  يتعامل  من  وهناك  الّسودان،  مثل 
الّسعودّية، وهناك ما كان تابًعا للعصور ما قبل الوسطى مثل 
أفغانستان، وهناك من تناوئه احلركات اإلسالمّية (باّدعاء املذهبّية 
مثل  العلمانّيون،  يناوئه  مما  أكثر  والّشيعة!)  كالّسنة  البائس، 
دميقراطّي  هو  طاملا  ثابت،  لنظام  مثال  فهي  تركيا  أّما  إيران.. 
وتعددّي؛ أّما أثر محاوالت أردوغان األخيرة إلعادة إنتاج املؤّسسات 
في  نوعها  من  األولى  هي  مظاهرات  فتقابله  حزبه  رؤية  وفق 
الّسنوات األخيرة! وأرجو من الّتجربة املصرّية أن تعّلم العقالء من 
اإلسالم  فبإسم  وحتزيبه،  الّدين  تسييس  معنى  حول  اإلسالمّيني 
واصلت مصر عالقتها مع تل أبيب اّلتي حتتل القدس واألقصى 
أمريكا،  مع  احلميمّية  عالقتها  وواصلت  الِفَلسطينّي،  والّشعب 
اقتصادية  سياسة  وقادت  والبشرّية،  املسلمني  بحّق  مجرم  أكبر 
ّية  أجاعت الّناس وأهانتها... نحن نعلم أّن الّدين ال يتحّمل مسؤول
َمن يقومون بكّل هذا باسمه، ولكن أال يدرك اليوم اإلسالمّيون أّية 

إساءة يدمغوها بالّدين؟!  
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ّية أكثر من قضايا الّشعب  ال يوجد شيء أّثر على أحداثنا الّنضال
وطنّيو  أقام  اخلمسينيات  ففي  العربّي!  والعالم  الِفَلسطينّي 
شعبنا اجلبهة الّشعبية اّلتي ضّمت الّشيوعّيني والقومّيني، وكان 
اخلالف بني جمال عبد الّناصر في مصر وعبد الكرمي قاسم في 
العراق (1959) كفيًال بفّض الوحدة في بالدنا! وكان يكفي خطأ 
مؤّقت للقائد االستثنائي عبد الّناصر ضّد الّشيوعّيني لتنخفض 
مقاعد «الكتلة الشيوعّية» من سّتة مقاعد إلى ثالثة، غالبّية 
مصوّتيها من اليهود! وقد كانت أكبر مظاهرات شعبنا مبناسبة 
صبرا وشاتيال (82) إلى مظاهرة الّناصرة دعًما لالنتفاضة (88) 
واملظاهرات في أعقاب املجازر: عيون قارة (أيار 1990) واملسجد 
«يوم  حتى   (1994) واخلليل   (1990 أول  (تشرين  األقصى 
القدس واألقصى» (2000)، وكانت أكبر مظاهرات شعبنا على 

اإلطالق أثناء العدوان اإلسرائيلّي على  غزّة (2009)...
نستثني احلدث األهم في تاريخ اجلماهير، وهو يوم األرض، حيث 
ا بقوّة، ولكن هذا احلدث احمللّي تأّثر أيًضا  ـً ّي إّن طابعه كان محل
بصعود جنم منّظمة الّتحرير الِفَلسطينّية وبحرب أكتوبر وعبور 

قناة الّسويس (1973).. 
القضّية ليست مجرّد أحداث بارزة، وإّمنا هي صياغة ُهوّية، فمع 
ّية،  املّد الّناصري كانت هنالك ُهوّية واحدة طاغية وهي الُهوّية العرب
ومحمود درويش نطق بلسان اجلميع حني صدح: «سّجل أنا عربي»، 
ولم يقل «سّجل أنا ِفَلسطينّي» وال سّجل أنا من هذا الّدين أو 
ذاك، وفقط بعد الّنكسة الّتاريخّية للمشروع القومّي، بعد هزمية 
َحزيران (1967) وصعود الُهوّية اإلقليمّية، وأخّص الِفَلسطينّية 
املمّثلة مبنّظمة الّتحرير، تصاعدت الُهوّية الِفَلسطينّية لدينا باّجتاه 
مثابر، وكذلك تصاعدت الُهوّية اإلسالمّية اّلتي ُعزّزت أثر الفراغ 

اّلذي أحدثه فشل املشاريع القومّية واإلقليمّية..
ما حدث مبصر سيشّكل انعطاًفا يؤّثر على هيمنة ومكانة األحزاب 

واحلركات الفاعلة بني جماهيرنا!

VIÒM�«

كما  وبقوّة،  مباشرًة  علينا  يؤّثر  العربي  العالم  في  يحدث  ما 
نُت أعاله. وما يحدث اآلن في مصر هو من العالمات احلاّدة في  يَّ ب
السياسّية  احلركات  تفاعل  على  بحّدة  وسيؤّثر  احلديث،  العصر 
وعلى العالقة فيما بينها.. ورغم اهتمامنا الكبير والّطبيعّي مبا 
يحدث مبصر، ورغم الّتوتر بالعالقة بني األحزاب، فواجبنا الوطنّي 
الّتأكيد على أهمّية الوحدة الكفاحّية في مواجهة أخطر مخطط 
اّلذي  «براڤر»  مخّطط  وهو  األخيرة،  بالّسنوات  جماهيرنا  يواجه 

يريد مصادرة أكثر من نصف مليون دومن أرض من الّنقب.
ـ«فيسبوك»، خالل  لفت انتباهي أّنه بني ألوف الكتابات على ال
بالّنزر  سوى  العاّم  واإلضراب  الّنقب  يحَظ  لم  األخير،  األسبوع 
اليسير جًدا من الكتابات على احلائط االفتراضّي، أّما بالّشارع 
احلقيقّي فال يوجد أّي نشاط ُيذكر! وهذا األمر يشّكل خطرًا فادًحا 

على مستوى اجلهوزّية الكفاحّية جلماهيرنا.
األرض  احتياط  وبه  وطننا،  نصف  هو  الّنقب  أّن  جميعنا  لنذوّت 
اجلليل  في  املصادرات  بعد «تسونامي»  لنا  تبّقى  اّلذي  الوحيد 
واملّثلث في العقود الّثالث األولى لقيام إسرائيل.. املخّطط كارثّي 
على مستوى تاريخّي، وواجبنا الوطنّي جميًعا – ومن كّل األطراف 
املتناقضة في رؤية القضايا اإلقليمّية - العمل مًعا بقوّة إلجناح 

وز اجلاري. اإلضراب اّلذي أعلنته جلنة املتابعة يوم 15 متّ
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ة،  ّي اإلسالم الشريعة  هو  للّتشريع  الرئيسّي  «املصدر 
ة،  والفقهّي ة  ّي األصول وقواعدها  ة،  ّي الكل أدّلتها  وتشمل 

ّسنة واجلماعة.» َرة، في مذاهب أهل ال ب ومصادرها املعت

شديد  دينّي  حزب  دستور  من  جزًءا  ليست  أعاله  الواردة  املاّدة  إّن 
ّر  األيديولوجّية، وإّمنا هي املادة الرئيسّية في دستور مصر اّلذي اُق
بعد ثورة 25 يناير! واّلتي ُأريَد لها أن تكون دميقراطّية وتعددّية 
للرّئيس  أجاز  الدستور  وهذا  كّلهم!  للمصرّيني،  حقيقّية  وممّثلة 
املخلوع  الرئيس  بها  متّتع  اّلتي  تلك  جتاوزت  صالحّيات  مرسي 
اته األعلى من  حسني مبارك، خاّصًة في أولوّية الرئيس وصالحّي
باستقالله  املصرّيون  اعتّز  اّلذي  املجال  وهو  القضاء!  صالحّيات 
ردًحا طويًال من الزّمن.. إّن إقرار هذا الّدستور اّلذي مّثل «طغيان 
مسارًا  شّق  اّلذي  السياسّي»  املياه  توزيع  «خط  هو  األكثرّية»، 
خاًصا أفضى بعد شهور إلى خروج ماليني الّناس مطالبة برحيل 

الرئيس محّمد مرسي في 30 َحزيران.
مارس  مرسي  الرّئيس  أّن  هو  املاليني  خلروج  آخر  حقيقّي  سبٌب 
الّنعل  حذو  مبارك  الرئيس  لسياسة  ُمطابقة  خارجّية  سياسة 
مرسي  اختلف  فبماذا  وإسرائيل.  أمريكا  جتاه  خاّصًة  بالّنعل، 
عن مبارك بالعالقات املصرّية - اإلسرائيلّية؟! وإذا أخذنا «غزّة» 
كنقطة متاس مرَكزّية بالعالقات املصرّية - اإلسرائيلّية، لوجدنا أّن 
معاناة أهل غزّة قد زادت في عهد رئاسة مرسي، من خالل إغالق 
املعابر وهدم األنفاق، وهو ما لم يجرؤ على فعله الّنظام الّسابق. 
اّلذي  شعبه  ووجدان  وعي  عن  بعيًدا  كان  مرسى  فالرّئيس  وبهذا 
يبحث عن الكرامة، بعد أن أصبحت «أم الّدنيا» متذّللة ومتذّيلة 

منذ منتصف الّسبعينّيات.
صحيح أّن الرئيس محّمد مرسي - وال أّي رئيس غيره - ما كان 
ليحّل قسًطا كبيرًا من مشاكل مصر البنيوّية، خاّصًة باالقتصاد. 
إّال أّن املصرّيني لم يروا أفًقا ممّثًال بخّطة عملّية يدعوهم الرّئيس 
مراحل  على  املصرّي  االقتصاد  تخليص  أجل  من  وفقها  للّسير 
قصيرة أو طويلة املدى. بالعكس متاًما، فاملصرّيون، شديدو االعتزاز 
مبصرّيتهم، خاّصًة بعد ثورة 25 يناير، رأوا أّن بلدهم – أم الّدنيا، 
ّية؛ فطلبت  وفق تعبيرهم الفخور - تقوم على َشحدة القروض املال
ـ«مچلومانيا») واستجدت  املال من قطر (اّلتي تعاني من مرض ال
القروض من تركيا، واستعطفت دعم موسكو بقرض مالّي ضخم.. 
وهنا بدت مصر في عهد مرسي دولة َتقوم على الّشحدة. وحّتى 
هذا من املمكن أن يكون مقبوًال على املصرّيني في مرحلة حرجة، 
وكذلك كانوا سيحتملون نقص املاء والوقود وغيرها من األولويات، 
شرط انطالقة مشروع وطني كفاحّي ونهضوّي، ومشروع يبنى ُأفًقا 

ا ليجعل من هذه الظروف حالة مؤّقتة، ال ُمستدمية.   ـً اقتصادّي
ا وهو شرعّي بهذا متاًما،  ـً اُنتخب الرئيس محّمد مرسي دميقراطّي
ولكّن الرئيس مرسي ارتكب أخطاًء قاتلة، ينبع أساسها من أّنه لم 
ا عليه كرئيس  يِع معنى أّنه رئيس لكّل املصرّيني، وهذا كان واجًب
مصر أوًّال، وكرئيس ُمنتخب برُبع أصوات املصوّتني فقط (حصل 
على %51 من %50 من الّشعب املصرّي)؛ كما أّن جزًءا كبيرًا 
ونوعًيا من هذا الرُبع اّلذي صوّت له كان قد صوّت رفًضا ألحمد 
ا  ـً شفيق اّلذي رأوا به امتداًدا لنظام مبارك؛ وعندما أقول جزًءا نوعّي

نضح  لقد  ضّده!  احلملة  اآلن  قادوا  اّلذين  املفّكرين  معظم  أقصد 
جلوسه  كان  اإلخوانّية؛  باأليديولوجّية  ملرسي  وخطاب  موقف  كّل 
ا على  ـً ّي في مؤمتر األّمة املصرّية إلى جانب شيوخ يحرّضون مذهب
ا ملا أقصد، وفور انتهاء اخلطاب  ـً الّنظام الّسوري مثاًال كالسيكّي
املصرّيني،  الّشيعة  بعض  على  بالتهّجم  إسالمّيون  ناشطون  قام 
وقتلوا أحدهم! وبرزت أولوّياته في أخوَنة الّدولة واملجتمع، وليس 
بناء دولة مدنّية عصرّية تقوم على املواطنة والّتنمية واحلرّية، وهو 
ما أّدى إلى تشكيل جبهة اإلنقاذ اّلتي تصّدت لسياساته في 

الّشارع، قبل البرملان.

وأداء،  معًنى  باِئسْني،  كانا  األخيرَْين  مرسي  الرئيس  ْي  خطابَ إّن 
فبدًال من أن يفهم معنى توقيع املاليني ضّده، بنسبة فاقت نسبة 
الّتصويت له، وخروج املاليني إلى الّشوارع، فيحاول إيجاد مخرج 
واحد،  شهر  خالل  شعبّي  استفتاء  اقتراح  نحو  ملناوئيه  ُمحرج 
وغيرها من االقتراحات اّلتي ُتعيد الّسلطة للّشعب. ورّمبا كانت 
هذه االقتراحات ال ُجتدي مع املتظاهرين، ولكّنها - بالّتأكيد - 
اختار  ولكّنه  معه،  الّتعاطف  دائرة  يوّسع  حقيقًيا  حتّدًيا  تطرح 
الّشعبّية  التطوّرات  سبقت  بشرعّية  ومتسلًحا  ا  ـً صنمّي موقًفا 
األخيرة اّلتي نسخت ما قبلها.. وكان هذا خطأه األخير.. واألخطر!! 
كنت أفّضل أن يتأّخر بيان العسكر األّول والّثاني، أي أن يأخذ 
من  الّشعبّية  شرعّيته  يستمّد  كان  وإن  مداه،  الّشعبي  االمتداد 
من  كامل  بشكل  ودعمهم  امليادين،  إلى  ونزولهم  املاليني  توقيع 
الّثورة،  شباب  وائتالف  الّشرطة  القضاء،  الكنيسة،  األزهر،  قبل 
ألّنني  يتأّخر  أن  له  أردّت  املاليني.  لثورة  املرَكزّية  املرّكبات  أحد 
كنت واثًقا أّن اجلماهير حسمت املوقف بأغلبّيتها الّساحقة ضّد 
هنالك  ألّن  قدر،  بأكبر  ا  ـً ّي جل ذلك  يبرز  أن  وأردت  اإلخوان،  حكم 
ُعَقًدا بالّتاريخ املعاصر في العالقة بني احلكم واإلسالمّيني، وذلك 
منذ فوزهم بانتخابات اجلزائر 1991، والّتشريعّية الِفَلسطينّية 
2006.. ولكن اجلهات األعلم بالّتفاصيل رأت أّن أّي تأّخر كان 
ْي املعادلة الّشعبّية، وإّما بزحف  سيؤّدي إلى مذابح، إّما بني طرَف

املاليني إلى قصر الرئاسة..
وهو  األخيرة،  سنة  العشرين  في  ُحسم  قد  أّنه  أرى  سؤال  هنالك 
ليس  احلّل»  هو  اإلسالمّية «اإلسالم  للحركات  املرَكزّي  الّشعار  أّن 
أّن  خاّصًة  عملّي،  جواب  أّي  يقّدم  ال  فضفاض  شعار  من  بأكثر 
والّسودان  وتونس  مصر  في  مختلفة  بأشكال  حكموا  اإلسالميني 
ا  ـً ّي كل فشل  من  وهناك  وإيران..  وتركيا  والّسعودية  وأفغانستان 
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