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تشكيل  ّية  العرب لألحياء  العام  املجلس  قرّر 
ّية والقوائم  مجموعة عمل تتواصل مع األحزاب العرب
قائمة  في  الّذهاب  بأهمّية  إلقناعها  ّية،  االنتخاب
جلان  عن  الّصادر  الوحدة  مبطلب  عمًال  ائتالفّية، 
األحياء والّناشطني والفّعالني في احلّيز العاّم، وعموم 

املواطنني العرب في املدينة.
الّتطوير  جمعّية  مقر  في  التقى  قد  املجلس  وكان 
بحضور  األخير  الّثالثاء  يوم  حيفا،   - االجتماعّي 
اجللسة  أدار  وقد  املختلفة.  ّية  العرب األحياء  ممّثلي 
إيهاب حبيب (رئيس جلنة حّي عّباس)، وناقش ُسبل 
العمل مقابل القوى السياسّية وإقناعها بهذه الفكرة 
وتوحيد  املجتمع  قوى  جتميع  على  تعمل  اّلتي 
اجلهوّية  العصبّيات  فيه  باتت  وقت  في  كلمته، 
نسيجه  على  ا  ـً حقيقّي خطرًا  تشّكل  والّطائفًية 
وألفته، هذا ناهيك عّما في الّتآلف من زيادة للوزن 
على  قدرتهم  وتعزيز  العرب  للمواطنني  االنتخابّي 

الّتأثير والّتغيير. 
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االجتماعّي،  الّتطوير  جمعّية  عام  مدير  طرح  وقد 
رأي  استطالع  إجراء  اإلطار،  هذا  في  إغبارّية  حسني 
بخصوص الّشكل األفضل خلوض االنتخابات البلدّية 
األطر  مقابل  العمل  من  كجزء  ِمهنّية  جهة  ُجتريه 

السياسّية؛ وُقبل اقتراحه باإلجماع.
وعلمنا أن تنفيذ االستطالع سيبدأ حاًال الستباق موعد 
ّية للجنة االنتخابات البلدّية. تقدمي القوائم االنتخاب

االستفادة  على  احلضور  اّتفق  نفسه  اإلطار  وفي 
األحياء  في  لالحتياجات  امليدانّي  املسح  نتائج  من 
مؤّخرًا،  الّتطوير  جمعّية  أجرته  اّلذي  ّية،  العرب
مفاوضة  يتّم  مفّصلة،  ِمهنّية  كمذّكرة  وإعدادها 
مرّشحي الرئاسة على أساسها، ووفق سّلم األولوّيات 

اّلذي نتج عن حتليلها.
مصّغرة  جلنة  املجلس  انتدب  اللقاء  ختام  وفي 
الّتمثيلّية،  والّشخصّيات  األحزاب  مع  للّتواصل 

لغرض حتقيق ائتالف انتخابّي. 
تأّلفت الّلجنة من: فهد عّبود (عضو في جلنة حّي 
عّباس)، كامل يوسف (رئيس جلنة حّي احلليصة)، 

الّنسناس)،  وادي  حّي  جلنة  (رئيس  حّجار  ڤكتور 
إيهاب حبيب (رئيس جلنة حّي عّباس)، معاذ عودة 
سروجي  فدوى  يعقوب،  شكري  الكبابير)،  (حّي 

وحسني اغبارّية. 
والپروِفسور  خوري  حامت  للّدكتور  التوّجه  تقرّر  كما 

بطرس أبو مّنة وطلب انضمامهما لّلجنة.  
ّية  ومن مهّمات الّلجنة التقاء قيادات القوائم االنتخاب
ا وعقد مناظرة  ـً ّي ومحاورتها في فكرة االئتالف انتخاب

عاّمة ملرّشحي الرئاسة، تّتصل مبواقفهم وسياساتهم 
على  واإلشراف  واحتياجاته،  العربّي  املجتمع  جتاه 
من  العرب  املواطنني  مواقف  لفحص  استطالع  إجراء 
مطلبّية  مذّكرة  وإعداد  ا،  ـً ّي انتخاب الّتحالف  فكرة 
املسح  نتائج  حتليل  على  بناًء  العربّي،  للمجتمع 
التنظيمّي  املخّطط  مؤّخرًا،  أجراه،  اّلذي  امليدانّي 
بتكليف  سويطات،  عروة  الّناشط  احليفاوّي  الّشاب 

من جمعّية الّتطوير االجتماعّي.

‰ö ² Šô« g Oł w  b O M− Ò² « Òb{ è ÒO ÐU ³ ý èH Ë
الّشابات  من  العشرات  شارك   ≠  åUHO�ò  q�«d*

والّشباب، يوم الّثالثاء من هذا األسبوع، في الوقفة 
الّشيوعّية  الّشبيبة  إليها  دعت  اّلتي  ّية  الّشباب
ضّد  اجلبل-الكرمة،  شارَعي  مفرق  على  حيفا،  في 
مخّططات جتنيد الّشباب العرب الِفَلسطينّيني في 

صفوف جيش االحتالل اإلسرائيلّي.
املنّددة  الهتافات  ورّددوا  الّشعارات،  املتظاهرون  ورفع 
الفنت  وزرع  واملدنّية،  العسكرّية  اخلدمة  مبخّططات 
الّطائفّية بني أبناء الّشعب الواحد، من بينها: «ما 
«ما  اإلرهاب»،  هو  الّتجنيد  ِمنهاب،  وما  ِمنهاب 
«يا  اإلرهاب»،  دولة  إسرائيل  ِمنهاب،  وما  ِمنهاب 
وحدة  «وحدة  إسرائيل»،  حلكومة  عميل،  يا  نّداف 
وطنّية، شوكة بحلق الفاشّية»، «وحدة وحدة وطنّية، 
اسالم  وطنّية،  وحدة  «وحدة  الّصبّية»،  بحّد  الّشاب 
جليش  مننضم  وما  مننضم  «ما  ومسيحّية»،  دروز 
نخدم  بدنا  ما  حلرفيش،  حيفا  بالّدم»، «من  ملّطخ 
باجليش»، «من الّنقب لبرعم، شعب واحد ما بخدم»، 
وغيرها من الهتافات الهادفة اّلتي القت استحسان 

وتأييد املارّة والّسائقني.
الّشبيبة  اّحتاد  من  وفد  املشاركني  بني  من  وكان 
ومرّشحا  البالد،  يزور  اّلذي  الفرنسّية  الّشيوعّية 
اجلبهة النتخابات بلدّية حيفا، عرين عابدي-زعبي 
(عضو  إلياس  جول  الّشاب  وقال  ڤلطمان.  وأوري 
الّشبيبة الّشيوعّية): «هدفنا من هذه الوقفة توعية 
الّسلطوّية،  األفخاخ  في  الوقوع  من  وأهلنا  شبابنا 
حتت أّي مسّمى كانت، ونؤّكد أّن حقوقنا نابعة من 

اخلدمة  أو  للّدولة  الوالء  من  وليس  لوطننا  انتمائنا 
في اجليش. وسنقوم بنشاطات إضافّية مع الّشباب 

وطّالب املدارس بعد افتتاح العام الدراسّي».
يذكر أّن فرع الّشبيبة في حيفا شرع بحملة إعالمّية 
موقع  في  صفحة  وفتح  الّتجنيد،  مخّططات  ضد 
الّتواصل االجتماعّي («فيسبوك»)، حتت ُعنوان: «يا 
متجّند وّقف َتقوّلك: شباب وصبايا حيفا مش للبيع».

وفي سياق مّتصل كان مدير حترير صحيفة «حيفا»، 
حافّي مطانس فرح، قد حّذر من خطورة  الزّميل الصِّ
الّتجّند ونشر مقاًال على الّصفحة الّثانية من العدد 
(187) من الّصحيفة، الّصادر في 2 آب اجلاري، 

ا. ـً ا وجماهيرّي ـً ّية كبيرة، إعالمّي القى أصداًء إيجاب
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جلنة  طالبت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

العربّي  الّتعليم  قضايا  متابعة 
بتوفير  والّتعليم،  الّتربية  وزارَة 
جميع الكتب املدرسّية املعمول بها 
ّية. العرب بالّلغة  الّثانوية  املرحلة  في 

أّن  الّلجنة  أجرته  فحص  من  وتبّني 
واإلعالم  الرّياضيات  تدريس  كتب 
ـ«بيو-تكنولوجيا»  وال والكيمياء 

الّثانوّية،  للمرحلة  ـ«بيو-كيمياء»  وال
ـ«بچروت»!! ّية، مع العلم أّنها مطلوبة المتحانات ال غير متوافرة بالّلغة العرب

في  حيادري،  محّمد  املربّي  العربي،  الّتعليم  قضايا  متابعة  جلنة  رئيس  وكتب 
شاي بيرون، أّن هذا الوضع  إلى وزير الّتربية والّتعليم، النائب  رسالة بعث بها 
غير مقبول وغير منطقي، إذ يكّدس حتديات تربوّية ولغوّية أمام الّطّالب واملعّلمني 

العرب؛ وبالّتالي ال مبرّر الستمراره.
وطالب حيادري بتشكيل طواقم ِمْهنّية تضّم اختصاصّيني وِمْهنّيني عرًبا لفحص 
مؤّكًدا  العربية،  بالّلغة  وتوفيرها  العرب  للّطالب  ومالَءمتها  وإعدادها  املناهج 

استعداد جلنة املتابعة للّتعاون اِملْهنّي مع الوزارة في هذا الصدد.

*åUHO�ò q�«d ≠ دعت اجلبهة الدميقراطّية للّسالم واملساواة 

إلى  املدينة  في  الدميقراطّي  الوطني  التجّمع  فرَع  حيفا،  في 
في  املشترك  والعمل  الّتعاون  سبل  لبحث  تنسيق،  جلسة 
انتخابات بلدّية حيفا اّلتي ستجرى يوم (22/10/2013).

حافّي  وبعث سكرتير احلزب الّشيوعي و«اجلبهة» في حيفا، الصِّ
رجا زعاترة، برسالة إلى سكرتير «التجّمع» في حيفا، كميل 

صادر، جاء فيها:
«ُجترى يوم (22/10/2013) انتخابات بلدّية حيفا، واّلتي 
هاّمة  سياسّية  كمحّطة  املدينة  في  جمهورنا  إليها  يتطّلع 
في  الفعلّية  وشراكته  الّنوعّي،  وتأثيره  الكّمّي،  متثيله  لزيادة 
ّية  العرب األحياء  وجتاه  العموم،  وجه  على  البلدّية  الّسياسات 

واملُستضَعفة على وجه اخلصوص؛
"إّن القائمتني الّلتني حتظيان بدعم السواد األعظم من اجلمهور 
الدميقراطية  اجلبهة  قائمة  قائمتانا،  هما  حيفا  في  العربّي 

للسالم واملساواة وقائمة التجّمع الوطنّي الدميقراطّي».
والتطّلعات  القواسم  على  وبناًء  «وعليه،  الرّسالة:  وتابعت 
الفكر  في  والّتباينات  االختالفات  إلغاء  ودون  املشتركة، 
والّسياسة واملمارسة، ندعوكم بهذا إلى جلسة تنسيق لبحث 
سبل الّتعاون والعمل املشترك، من أجل رفع نسبة الّتصويت 
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 2013 آب 13
 المحترم، كميل صادرحضرة األخ 

. ، فرع حيفا"التجمع الوطني الديمقراطي"سكرتير 
 

تحية طيبة وبعد، 

 

.  لبحث سبل التعاون في انتخابات بلدية حيفاتنسيق جلسة: الموضوع
 

22.10.2013تجرى يوم 
 انتخابات بلدية حيفا، والتي يتطلع إليها جمهورنا في المدينة كمحطة سياسية 

 لزيادة تمثيله الكمي وتأثيره النوعي وشراكته الفعلية في السياسات البلدية على وجه العموم، وتجاه 
هامة

. األحياء العربية والمستضعفة على وجه الخصوص

ين اللتين تحظيان بدعم السواد األعظم من الجمهور العربي في حيفا هما قائمتانا، قائمة الجبهة 
إّن القائمت

. الديمقراطية للسالم والمساواة وقائمة التجمع الوطني الديمقراطي

وعليه، وبناًء على القواسم والتطلعات المشتركة، ودون إلغاء االختالفات والتباينات في الفكر والسياسة 

والممارسة، ندعوكم بهذا إلى جلسة تنسيق لبحث سبل التعاون والعمل المشترك، من أجل رفع نسبة 

التصويت في الشارع العربي، والتصدي للقوائم السلطوية، وخوض معركة انتخابية حضارية تليق 

 .بأهالي مدينتنا حيفا

 

باحترام، 

رجا زعاترة 

سكرتير الحزب الشيوعي 
 والجبهة الديمقراطية في حيفا

 

في الّشارع العربّي، والّتصدي للقوائم الّسلطوّية، وخوض معركة 
ّية حضارّية تليق بأهالي مدينتنا حيفا». انتخاب

 sŽ  W ÒO�«dÇuJ½“  …—u

 UNN ÒłË  w²Ò�«  W�UÝd�«

æææææ —œU v�≈ …dðUŽ“
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 åUHO�ò q�«d*

عقد املجلس البلدّي احليفاوّي، أّول أمس األربعاء، آخر 
ّية، قبل االنتخابات اّلتي  جلساته للّدورة البلدّية احلال

ستجري في 22 تشرين األّول/أكتوبر املقبل.
حيث  مكثًفا،  جبهوًيا  حضورًا  اجللسة  وشهدت 
وباإلضافة إلى عضوَْي البلدّية احلاليني: املهندس هشام 
حضر  زاريتسكي-طوليدانو؛  عيدنا  واحملاضرة  عبُده 

عابدي- وعرين  أسعد  سهيل  د.  الّثالثة:  املرّشحون 
الّشيوعي  احلزب  وسكرتير  ڤلطمان،  وأوري  زعبي 

واجلبهة في منطقة حيفا، رجا زعاترة. 
أّما عن «التجّمع» فقد شارك العضو احلالي، احملامي 
وليد خميس فقط. بينما لم يحضر أحد من املرّشحني 

أو من احلزب اجللسة األخيرة!

 n ÒÒ¦~  Íu N ³ł —u C Š
°UH O Š è Ò¹b K ³  è Kł d š¬ w

rO	«d
« ‰«u�

سقط عامل بناء عن علو من بناية كان 
يعمل بها، في شارع «پال يام» في البلدة 
الّتحتا، بعد أن انهار الّسطح اّلذي كان 
يعمل فوقه فسقط إلى الّطابق الّسفلي.
وطاقم  الّشرطة  من  قوّات  وهرعت  هذا 
املُصاب،  إلسعاف  احلمراء»  داود  «جنمة 
اّلذي ّمت نقله ملستشفى «رمبام» لتلّقي 

العالج.

 q U Ž ◊u I Ý q U Ž ◊u I Ý
u K Ž s Ž ¡UM Ðu K Ž s Ž ¡UM Ð
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Ò’U� q�«d*

زار رئيس بلدّية حيفا، احملامي يونا ياهڤ، برفقة راجي حسني (رئيس 
جلنة األمناء)، وحّمودي عيسى (مدير مدرسة «الكرمة»)، أّول أّيام عيد 
الفطر املبارك، مسجد «عبد الرّحمن احلاج» في حّي احلليصة، مهّنًئا 

احملتفلني بالعيد.
وكان في استقبال الوفد الّشيخ فؤاد أبو قمير (رئيس احلركة اإلسالمّية 
في حيفا)، ومحّمد عوّاد (مدير مدرسة «عبد الرّحمن احلاج»)، وكامل 
يوسف (أبو كايد) (رئيس جلنة حّي احلليصة)، والّناشط وليد عويس، 

وعدد من الّشخصيات االجتماعّية والّدينّية.
تأتي هذه الزّيارة املُلفتة من رئيس البلدّية، ملعايدة احملتفلني والتأكيد 
العرب  من  الواحدة،  املدينة  أبناء  جتمل  اّلتي  والتواصل  الروابط  على 

واليهود.
أبناء  بني  وترسيخه  الّتواصل  هذا  جتذير  ضرورة  على  ياهڤ  وأّكد  هذا 
في  الّتعايش  أّن  إلى  ُمشيرًا  وطيدة؛  عالقة  على  واحلفاظ  الّشعبني، 
مدينة حيفا، تعايش العربّي واليهودّي، مثال ُيحتذى به، ألّنه تعايش 

حقيقّي!!
ّية لست بعيدة عنه، فعدا  وذكر ياهڤ خالل حديثه أّن هذه األجواء العرب
ّية  ية عرب كونه ابن مدينة حيفا، «رمز األخوّة والّتعايش»؛ كانت لديه مرّب
كان متعّلًقا بها جًدا وكانت تربطه بها عالقة وطيدة، وما زال - بعد 

وفاتها - يدأب على زيارتها في املقبرة.
وقد ّمت خالل الزيارة الّتداول والّنقاش بعدد من األمور احلياتّية الهاّمة. 
وبعد تقدمي حلويات العيد، شكر املضيفون رئيس البلدّية ياهڤ على 

لفتته ومبادرته لهذه الزّيارة.

5KH²;« U Î¾ ÒM N  åÃU(« s L ŠÒd « b ³ Žò b−  —Ëe ¹ í¼U ¹
„—U ³ *« d DH « b O Ž è³ ÝUM *
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حيفا
بحاجة
الى
شيئا
افضل!
دكتور
 ايتاي
جلبوع
لرئاسة
البلدية

*åUHO�ò q�«d ≠ عندما يلتقي تاريخ بتاريخ ينتج معرًضا للّصور.. 

إّن الدير الّتاريخّي القدمي في «رمبام»، واملعروف اليوم باملبنى احلجرّي، 
ـ18. يعرض صورًا قدمية للمبنى ذاته، ذلك املبنى اّلذي ُشّيد نهاية القرن ال
الّصور القدمية واّلتي تعتبر تاريخّية، ُعّلقت على طول اجلدران اخلارجّية 
للمبنى، واّلتي تصف األحداث املختلفة اّلتي وقعت في الّسنوات األولى 
منذ إنشاء املستشفى احلكومّي البريطانّي (الحًقا «رمبام»)، وخصوًصا 

الّصور اّلتي تؤرّخ حال الدير في تلك الفترة.
لفرع  األّول  التخرّج  حلفل  صور  على  العثور  ميكنك  الّصور،  بني  ومن 
الّتمريض، اّلذي أقيم داخل أروقة املبنى. كما ميكنك العثور على صور 
لعائالت عاشت في الدير، وصور أخرى للطواقم الطبّية اّلتي عملت في 
تلك الفترة في املستشفى احلكومّي، وصور تاريخّية عديدة، معّبرة ومؤّثرة.
وفي ظّل مرور 75 عاًما على تطوّر وتوّسع مستشفى «رمبام»، يذكرون 
ويتذّكرون من خالل معرض الّصور الّتاريخّي هذا، من أين بدأ كّل ذلك، 

حفاًظا على تقاليد وتراث وتاريخ املستشفى.
vHA²�*« s� ¡eł v�≈ d¹b�« ‰Òu% «cJ¼ ÆÆW ÒO	¹—Uð WE(

بعد تسّلم أدولف هتلر احلكم ساد األوساط األوروپّية الهلع من اندالع 
حرب طاحنة، وفي ظّل الّنمو الّسّكانّي في حيفا، قرّرت حكومة االنتداب 
تلبيًة  حيفا،  في  ومبتكر  جديد  حكومّي  مستشفى  بناء  البريطانّي 
من  كبير  عدد  استيعاب  من  ا  وحتّسًب املدنّيني،  الّسّكان  الحتياجات 
اجلرحى – في حال اندالع احلرب – القادمني عبر البحر األبيض املتوّسط.

فتقرّر بناء املستشفى على مقربة من امليناء، وعلى طول خطوط السكك 
احلديدّية، لتسهيل وصول اجلرحى للمستشفى. وفي ذلك الوقت تواجد 
نّصور)،  أبو  شاطئ  چاليم» -  حيفا («بات  ميناء  جنوبي  ِمنطقة  في 
مبنيان. مبنى حجرّي يتبع دير «الكرمليت»، ومبنى آخر يتبع راهبات 

القّديس جوزيف، استخدم كداخلّية للبنات.
على  عقد  ُمضّي  بعد   ،1892 عام  في  الكرمليت  دير  تدشني  ّمت 
بنائه. وفي أثناء احلكم البريطانّي، ّمت إخالء الراهبات من الدير ونقلهّن 
لبناء  مناسب  مكان  عن  البحث  وخالل  الفرنسّي.  الكرمل  ِمنطقة  إلى 
راهبات  دير  اقتناء  البريطانّية  الصحّية  املؤّسسات  قرّرت  مستشفى، 
الكرمليت، ترميمه وحتويله إلى مستشفى. ولكن مع الّتهديد املتزايد 
جديد  إضافّي  مستشفى  بناء  تقرّر  طاحنة،  حرب  اندالع  من  والتخوّف 
وحديث ومتطوّر، في اِملنطقة املجاورة للدير، على مقربة من ميناء حيفا. 
ومنذ ذلك الوقت، أُضيفت مباٍن أخرى إلى املستشفى، وتوّسع وتطوّر، 
ليصبح مستشفى «رمبام» األكبر واألفضل في شمال البالد، ومن أهّم 
املستشفيات في البالد؛ ورغم ذلك ما زال دير راهبات الكرمليت - ذلك 
املبنى احلجرّي - قائًما أمام املستشفى، جزًءا ال يتجزّأ منه، شاهًدا على 

تاريخ هذا التطوّر.

åÊUÖ  U  U ¹  ÊUÖò åÂU³�—ò w� .bI�« d¹b�« w� W ÒO	¹—Uð —uB� ÷dF�



11 2013 »¬ 16 WF ÔL'«

1956

 04-9862447 |



122013 »¬ 16 WF ÔL'«

*åUHO�ò q�«d ≠ إّن سرطان جتويف الفم من بني 

فالّتدخني  والبالد؛  العالم  في  شيوًعا  األكثر  األورام 
نسبة  زيادة  في  رئيسان  مسّببان  الكحول  وشرب 
العوامل  إلى  إضافًة  الفم،  جتويف  بسرطان  اإلصابة 

الوراثّية واجلغرافّية والّثقافّية.
ا بوساطة اجلراحة  عالج أورام جتويف الفم، يأتي غالًب
اإلشعاعّي  العالج  إلى  باإلضافة  الورم،  الستئصال 
نسبة  كانت  لقد  األحيان.  بعض  في  والكيميائّي 
هذه  من  احلياة  قيد  على  والبقاء  املرض  من  الّشفاء 
األورام، في العقود الّسابقة، تصل بالكاد إلى 50% 
ّية جرت على  فقط! ولكن وفًقا لدراسات وأبحاث دول
واّلتي  عاًما،   20 خالل  مريض   3000 من  أكثر 
ترأسها الباحثون في قسم األنف واحلنجرة في املرَكز 
ّي «رمبام»، أشارت إلى انخفاض بنسبة 12%  الطّب
على األقّل، في معدل الوفّيات بسبب الّسرطان (من 
%31 إلى %19 وفّيات)، مقارنًة مع العقد الّسابق.

زيڤ  الپروِفسور  أجراها  اّلتي  األبحاث  شملت  وقد 

04-8623623
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چيل (مدير قسم األنف واألذن واحلنجرة في مستشفى 
«رمبام») والّطبيب موران عميت، مراكز سرطان رائدة 
أستراليا،  أملانيا،  إيطاليا،  املّتحدة،  الواليات  في 
اء في هذه  البرازيل، الهند، وتايوان. هذا وُدهش األطّب
املراكز من نسبة االنخفاض في معدل الوفّيات على 
احلاالت  خطورة  من  الرّغم  على  األخير،  العقد  مدى 

اّلتي ُعوجلت، وتقّدم املرضى في الّسن.
يأتي  «رمبام»،  مستشفى  في  للباحثني  ووفًقا 
تغيير  جرّاء  الوفّيات،  انخفاض  معّدل  انخفاض 
نهج  واّتباع  األخير،  العقد  خالل  العالجّي  الّنهج 
التخّصصات  متعّدد  فريق  إلى  يستند  جديد، 
الرّأس  أورام  من  يعانون  اّلذين  املرضى  عالج  في 
للمريض،  العالجّية  الّطرق  أفضل  واختيار  والعنق، 
أثناء  املريض،  ورعاية  اجلانبّية  األعراض  ومتابعة 
وهذه  تأهيله..  وإعادة  اجلراحّية،  العملّيات  وبعد 
ميزة فريدة من نوعها موجودة في البالد وفي املراكز 

اجلامعّية فقط.

بلسان  الّناطق  عّمم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

اإلعالم،  وسائل  على  بياًنا  الّساحل  شرطة 
وصلت مكاتب صحيفة حيفا نسخة عنه، 
جاء فيه أّن: «تعرّض حيفاوّي ميلك مصلحة 
قاصر (17  قبل  من  للّطعن  عاًما)   26)
ِمنطقة  في  «حالوتس»  شارع  في  عاًما) 
الّساعة  ُقرابة  حيفا،  مدينة  في  ـ«هدار»  ال
الواحدة بعد منتصف ليلة االثنني، ما أّدى 

إلى إصابته بجروح طفيفة في يده».
وأضاف البيان: «على ما يبدو فإّن االعتداء 
الذ  وقد  الّنزاع،  عمل  نزاع  إثر  على  جاء 
حني  في  املكان،  من  بالفرار  به  املشتبه 
باشرت شرطة حيفا الّتحقيق وا     لبحث 

عن الهارب». 

 qLŽ Ÿ«e½ WOHKš vKŽ
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القوى  أّن  اعتقدنا  كّنا 
في  السياسّية  والفّعالّيات 
االعتبار  بعني  ستأخذ  املدينة 
مجلس  وّجهه  اّلذي  الّنداء 
ّية واملشتركة وقوى  األحياء العرب
إلى  بالّذهاب  أخرى  مجتمعّية 
قائمة  في  البلدّية  االنتخابات 
مقابل  بل  واحدة.  ائتالفّية 
الّدعوات الّطالعة من احلقل ومن 
إلى  الّناس  حناجر  ومن  األحياء 

االئتالف نرى األمور تسير باّجتاه معاكس!
قائمتني  على  األخيرة  الّلمسات  يضعان  و«التجّمع»  ـ«اجلبهة»  ف
ّية جديدة في األحياء  منفردتني؛ وهناك حراك جديد في مبادرات انتخاب
ّية جديدة، متوضع مرّشحني عرب في أماكن متقّدمة  وفي قوائم انتخاب
طمًعا في أصوات الّناخب العربّي(!!). حترّكات تسهم في تشتيت قوّة 
ّية الّساعية إلى  الّصوت العربي في املدينة وُتضعف «السياسة» العرب
الّتأثير. بهذا الّشكل من االنتظام ال نحّقق تأثيرًا ُيذَكر. بهذا الّشكل 
من الّذهاب إلى االنتخابات يكثر املرّشحون وتتراجع إمكانّية الّتغيير.

اّتسعت  كّلما  ملاذا  بصراحة:  ُيطرح  أن  بّد  ال  اّلذي  الّتساؤل  أمام  إّننا 
إّنه  والّتشتيت؟  التفّكك  يزداد  ا  ـً ّي انتخاب واالئتالف  بالوحدة  املطالبة 
في  مجتمعنا  وجتربة  حتديًدا،  احليفاوّية  الّتجربة  ضوء  في  ملّح  سؤال 
يتناقض  ال  ائتالفّية  قائمة  خالل  من  ا  ـً ّي انتخاب الّتعاون  البالد.  هذه 
ّية وسياسّية وفكرّية قائمة. االّتفاق والوفاق في شكل  مع تعدّدية حزب
خوض االنتخابات ليس دمًجا لألطر أو قضاء على متايزاتها. االئتالف 
وحلفائه  العربّي  املجتمع  انتظام  لشكل  تطوير  هو  االنتخابات  عشّية 
ّية مؤّثرة وقادرة على الّتغيير.  في الّشارع اليهودّي لتحقيق قوة انتخاب
من  الّسياسي  بالعمل  يرقى  وواضح  محّدد  هدف  حول  هنا  االئتالف 
أكثر  مرحلة  إلى  و«الُهوّيات»  االختالفات  وتكريس  والفئوّية،  اجلهوّية 

إشراًقا، ترى املجتمع ومصاحله كأساس للعمل الّسياسّي. 
بل أّننا من موقعنا وجتربتنا ألكثر من ثالثني عاًما في العمل املدني 
نؤّكد ضرورة أن يضع الّسياسيون عندنا نصب أعينهم جتميع الّشمل 
من  االجتماعّي  الّنسيج  بناء  لغرض  وائتالفات  حتالفات  وبناء  والقوى 
في  ا  واجًب هذا  يصير  بل  والّتضامن.  والّتعاضد  الّتعاون  على  جديد 
ضوء التمزّق واحلراك الُهوّياتي والّطائفي البغيض. العمل على حتقيق 
نوع من الوحدة والّتآلف ضروري بحّد ذاته في وجه العصبّيات وعوامل 
الّتمزيق القائمة. وُنشير بقلق إلى أّن عزوف القوى الّسياسّية عن القيام 
ا  ـً ّي بذلك واستمرارها في تغذية الّتمزّق واالستفادة منه ال يضعفنا انتخاب

ا أيًضا.  ـً فحسب، بل مجتمعّي
احلاراتي  أو  الّطائفي  االصطفاف  تكريس  من  ذاته  الّنهج  استمرار 
واستثماره من شأنه أن ُيفضي بنا إلى املهالك في حال نشوء أزمة - ال 
إلى  أشير  أن  هنا  لي  واسمحوا  احلرجة.  األوقات  في  أو   - الله  سمح 
ارة احتجاًجا  الّنموذج البديل. لقد كّنا جميًعا في املظاهرة احليفاوّية اجلّب
ا  على مقتل الّشاب محروس زبيدات. إّن تعليق الّتحزّبات وتركها جانًب
والّذهاب إلى هدف محّدد قد يجمع وراَءه كّل أطياف مجتمعنا ومرّكباته 
ا أو  ـً ّي دون استثناء. وهذا دليل على حيوّية فكرة الوحدة والّتآلف انتخاب

ا، أو ألّي غرض كان. ـً ّي أهل
في كّل مرّة استطلعنا فيها رأي الّناس في عملنا ومسوحنا امليدانّية 
وأبحاثنا كجمعّية برزت لنا بوضوح رغبة الّناس في وحدة قوى املجتمع 
ُجنريه  قد  استطالع  كّل  أّن  من  واثق  وأنا  واالجتماعّية.  السياسّية 
ا  ـً معنوّي الوحدة  تريد  الّناس  ذاتها:  النتيجة  إلى  سيخلص  مستقبًال 
ا. وأمتنى على القيادات جميعها أن تلتفت إلى هذا الّنداء وهذا  ـً ّي وعمل
الّتطّلع. أن تأخذ في حساباتها رغبات الّناخبني وصالح املجتمع كوحدة 
لتحّل  والّتضامن  والّتكامل  الّتآلف  مفاهيم  تكريس  وأهمّية  واحدة، 

مكان أفكار الّتمزيق وعوامله.
العربّي  االنتخابّي  الوضع  لتغيير  فرصًة  والّتآلف  بالوحدة  للمؤمنني 
حّتى آخر هذا الّشهر. من ناحيتنا سنظّل على العهد مع أهلنا، ننقل 

تطّلعاتهم ورغباتهم بإخالص وأمانة آملني أن نؤّثر بهذا االّجتاه.

*åUHO�ò q�«d ≠ أفاد الّناطق بلسان شرطة الّساحل إّن «محّققي 

 51 يبلغ  حيفاوّي  مشتبه  على  العثور  من  متّكنوا  حيفا  شرطة 
عاًما، واملشتبه باعتدائه في اخلامس من آب اجلاري، على سائق 
اضطرّه  ما  وحشّية،  بصورة  باصات «إيچد»،  لِشركة  تابعة  حافلة 

للمكوث في املستشفى لتلّقي العالج».
بني  أّن  يتبّني  الّشبهات  «وبحسب  أّنه  الّشرطة  بيان  وأوضح 
الّشخصني (املعتدي واملُعتَدى عليه) وقع جدال على خلفّية عدم 

وصول احلافلة إلى احملّطة في الوقت احملّدد».
هذا وطالبت محكمة الّصلح في حيفا بتمديد اعتقال املشتبه به 

الستكمال الّتحقيق.
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*åUHO�ò q�«d ≠ بدأت مؤّسسة املراكز اجلماهيرّية 

ّية «مستوى»، وصندوق املنح للّطالب اجلامعّيني  العرب
«مستوى»، عقب عطلة عيد الفطر، بتوزيع احلقائب 
املدرسّية واألدوات القرطاسّية على الّطالب احملتاجني 
وشفاعمرو  حيفا  في  املستورة  العائالت  أبناء  من 

ّية ورهط. وعّكا وباقة الغرب
بني  التواصل  إلى  يهدف  املشروع  هذا  أّن  وُيذكر 
املؤسسة واجلمهور العربّي، كما يهدف إلى زرع روح 
االستجابة  خالل  من  للمجتمع  واالنتماء  اإلنسانّية 
الظروف  ظّل  في  ألهلنا،  املعيشية  لالحتياجات 
االقتصادّية السّيئة السائدة في البالد بشكل عاّم، 

والوسط العربّي بشكل خاص.
إدارة  مجلس  (رئيس  مواسي  ياسر  كّل  وأوضح 
«مستوى»)،  ّية  العرب اجلماهيرّية  املراكز  مؤّسسة 
املنح  صندوق  أمناء  مجلس  فالح (رئيسة  عنان  ود. 

واألدوات  احلقائب  توزيع  مشروع  بأّن  «مستوى») 
إطار  في  يأتي  احملتاجني  الطّالب  على  القرطاسّية 
املؤّسستني  قبل  من  املوضوعة  والبرامج  األهداف 
لهدف الّنهوض بالبرامج التعليمّية لطّالب املجتمع 
العربّي. ويأتي هذا املشروع لدعم العائالت اّلتي ّمت 
مع  ومساعدتها  خاّصة،  معايير  حسب  اختيارها 

بداية الّسنة الدراسّية القريبة املُقبلة.
وقالت ماري دعيم - خوري (مرّكزة املشروع): سيتّم 
ّية من  في غضون األّيام املقبلة دعوة العائالت العرب
املدن املختارة لتسّلم احلقائب واألدوات القرطاسّية من 
األولى  الّسنة  هي  هذه  وأضافت:  املؤّسسة.  مكاتب 
النطالق هذا املشروع، على أمل أن يشمل في العام 
ّية في البالد،  القادم عدًدا أكبر من املدن والقرى العرب
بعد الّتنسيق مع أقسام املعارف والرّفاه االجتماعّي 

ّية في البالد. في الّسلطات احمللّية العرب
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أقامت رعّية مار إلياس للروم امللكّيني الكاثوليك 
ا في ختام شهر رمضان  ـً في حيفا إفطارًا جماعّي
املبارك، وصادف ذلك عشّية عيد الفطر الّسعيد. 
وحضر هذا اإلفطار املطران إلياس شّقور والّشيخ 
رشاد أبو الهيجاء، وعضوا الكنيست محّمد بركة 
وعفو إغبارّية (اجلبهة الدميقراطّية للّسالم واملساواة) 
واملسيحّيني. املسلمني  املدعوّين  من  وجمهور 

وقال الكاتب واإلعالمّي نايف خوري، اّلذي توّلى 
املسيحّية  العالقات  «إّن  األمسّية:  هذه  عرافة 
َمن  كل  على  تصعب  حيفا  في  اإلسالمّية 
على  وتسهل  بينها،  والّتفرقة  الّشقاق  يحاول 
ميارس  أن  والّتفاهم  بالّتقارب  يرغب  َمن  كّل 
بحسن  اإلسالمّية  وحياته  املسيحّية  حياته 
أخيه  مع  املسلم  يعيش  وأن  حوار،  وحسن  جوار 
املسيحّي بسالم إسالمّي، ويعيش املسيحّي مع 
أخيه املسلم مبحّبة مسيحّية. وإّننا من وحي هذا 
الّشهر الفضيل نسّطر صفحة مشرّفة في تاريخ 
حيفا املسيحّي واإلسالمّي إذ جعلنا هذا اإلفطار 
تقليًدا، متبًعا نقيمه في كّل عام. ولذا فإّن قّمة 
من قمم العالقات الطّيبة نرتقيها مًعا، ونحرص 
على احملافظة عليها طيلة الّسنة، وجنّدد العهد 
والوعد في كّل عام. وها نحن نلتقي لكي نتبادل 
التحّيات والّتهاني واألمنّيات بالّشهر الفضيل، 

وحلول العيد الّسعيد». 
ثّم رفع خير عّبود األذان في قاعة الكنيسة ُمعلًنا 

بدَء اإلفطار.
وكان األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى (الرئيس 
الروحي لرعّية مار إلياس) قد بادر قبل سنوات 
شخصّيات  من  بدعم  اإلفطار  هذا  إلقامة 
مسيحّية في املدينة ومبباركة املطران شّقور. وأشار 
اإلسالمّي  حول «احلوار  متحورت  اّلتي  كلمته  في 
عاّمًة  الّشرق  في  مشترك»  مصير   - املسيحّي 
هذه  في  املسيحّيني  أّن  إلى  خاّصًة،  بالدنا  وفي 
املسيحّيني  منذ  أرضهم  في  متجّذرون  البالد 
معظم  في  املسيحّي  احلضور  بأّن  علًما  األوائل، 
ّية يعود إلى نشأة الّديانة املسيحّية  البلدان العرب
في بداية الّسنني األولى امليالدّية، ويشهد الّتاريخ 
مسيحّية  جماعات  وجود  على  مراحله  بكّل 
ّية في مختلف مناطق الّشرق، ومبجيء اإلسالم  عرب
في بداية القرن الّسابع امليالدي بدأ تاريٌخ مشترك 
َجَمَع بني املسيحّيني واملسلمني في الّشرق العربّي 
احلضارات  جميع  ورثت  مشتركة  حضارة  وظهرت 
استمرار  إّن  وأضاف  البالد.  هذه  في  الّسابقة 
الّدول  من  األعّم  الغالب  في  اإليجابّي  الّتعايش 
ع املسيحّيني بحرّيات العبادة والّنشر  ّية، ومتتُّ العرب

والكتابة واستخدام القنوات اإلذاعّية والّتلفزيونّية 
ّية مبا فيها بلدنا احلبيب  في معظم الّدول العرب
ق القناعة لدى الّشريك املسلم بأّن  ِفلسطني، وتعمِّ
العيش  في  أساسّي  شريٌك  ّية  العرب املسيحّية 
لإلسالم  ميكن  الغرب  مع  حواٍر  وجسُر  واملصير، 

العربّي أن يستفيد منه إيجاًبا.
ومضى األرشمندريت أبو سعدى يقول: «أّما أهّم 
جتاوزها  على  العمل  يجب  واّلتي  سلبّية  نقطة 
الّطرفني، فتكمن باستمرار  وتضافر  بتعاون 
اجلهل الواسع لدين اآلخر في عقائده وممارساته ومنط 
حياة أبنائه، وهذا اجلهل، يغّذي تصوّرات مغلوطًة 
ومخالف لصورته  قاٍس  نحو  على  اآلخر  وُيصوّر 
احلقيقّية. ولتجاوز هذه الّظاهرة، علينا أن نبلغ 
الكاملة،  املواطنة  كمسيحّيني ومسلمني مرحلة 
اّلتي تستلزم مساواة في احلقوق والواجبات، أمام 
املسيحّي  يشعر  ال  بحيث  الواقع،  وفي  القانون 
العربّي بأّنه من «أهل الّذمة»، بل مواطٌن له كامل 

احلقوق كأخيه املسلم». 
القول:  إلى  سعدى  أبو  األرشمندريت  وخلص 
على  أصبح  اإلسالمي،   – املسيحّي  احلوار  «إّن 
ا  ـً حتمّي املشترك،  واملصيرّي  احلياتّي  املستوى 
فالقضايا  املنطقة.  في  والّتغّيرات  لألحداث  نظرًا 
أمل  يحدونا  واحد،  وطٍن  في  نحيا  ألّننا  واحدة 
يؤّصل  احلوار  أّن  كما  واحد،  مشرق  ملستقبٍل 
واملسلمني  للمسيحّيني  ّية  العرب والُهوّية  املواطنة 
علينا  ولذا  األوسط.  الّشرق  في  سواء  حّد  على 
أن نعمل جاهدين دون ملٍل أو كلل، لبناء إنسان 
جديد بعقلّية جديدة وذهنّية وثقافة جديدة مبنّية 
على قبول اآلخر باختالفه وَغيرّيته، وأن ُندخل في 
األخوّة  وهذه  املشترك  الّتعايش  هذا  أبنائنا  عقول 
ما  أبناءها  م  ُتعلِّ أن  الكنيسة  وعلى  اإلنسانّية، 
ُيعّلم  أن  املسجد  وعلى  اإلسالم،  مع  مشترٌك  هو 
املسيحّية،  مع  مشترٌك  أيًضا  هو  ما  أبناَءه 
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اّلذي  الّدينّية  الّتعبئة  مفهوم  عنهم  ُمبعدين 
ًة على اجلميع، مسيحّيني  ّي ستكون نتائجه كارث
ُيدافع  وُمسلمني. ال نريد من املسلم أن يتسّلح ل
عن نفسه خوًفا من اآلخر، وال نريد من املسيحّي أن 
يتسّلح خوًفا من اآلخر، نريد أن نتسّلح بالّسالح 
بآيٍة  هذه  كلمتي  خاًمتا  احملّبة؛  واألجنع:  األقوى 
ِحَبّ  ُي اء، ل من اإلجنيل املقّدس تقول: «أّيها األحّب
بعُضنا بعًضا فإّن احملّبة من الّله، فكلُّ َمن ُيِحّب 
هو مولوٌد من الّله ويعرف الّله» (1 يوحّنا 7:4). 
هذه  عن  الهيجاء  أبو  رشاد  الّشيخ  وحتّدث 
والّنشاطات  باألعمال  مشيًدا  املشتركة  العالقات 
الّتوافق  وأّن  حيفا،  في  وهناك،  هنا  جتري  اّلتي 
واضح بني األفكار اّلتي يطرحها مع األرشمندريت 
أغابيوس أبو سعدى. وأضاف: «إّنه يجب على 
واملسيحّية  املسيحّي  عن  احلديث  واإلمام  الّشيخ 
اإلسالم  عن  يشرح  أن  الكاهن  وعلى  اجلامع،  في 
في الكنيسة لكي نزيد من الوعي الّضروري في 

أوساط اجلمهور عامة واملؤمنني خاّصة».

(رئيس  بركة  محّمد  الكنيست  عضو  لفت  ثّم 
كتلة «اجلبهة» في الكنيست) إلى أّنه حضر هذا 
اإلفطار رغم مقاطعته ملثل هذه االحتفاالت، ُمشيرًا 
إلى أّن قسًما من املفطرين ال يصومون، ولذا من 
واجلياع.  للفقراء  الّلقاءات  هذه  تكون  أن  األفضل 
مؤّكد  وبشكل  يدل  حيفا  في  اللقاء  هذا  ولكن 
على الّتآخي بني املواطنني املسلمني واملسيحّيني. 
اّلتي  األصوات  تلك  شجب  من  بّد  «ال  وأضاف: 
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فنحن  البالد،  لهذه  مواطنتنا  من  حتّد  أن  حتاول 
نريد أن نكون مواطنني ُمتساوين. وكذلك شجب 
تلك األصوات اّلتي تتعالى أحياًنا بضرورة جتنيد 
بل  ال  مقبول،  غير  أمر  فهذا  العرب،  الّشباب 
زلت  وما  كنت  املطران،  سّيدنا  وأنت  مرفوض. 
إلى  ماسة  بحاجة  هو  شعب  خدمة  إلى  تسعى 
اخلدمة مثل عودة الالجئني، وقضّية إقرث وبرعم».

في  اإلفطار  مناسبة  شّقور  إلياس  املطران  وحّيا 
الكنيسة، وقال: «إّن الكنيسة تنظر على الّدوام 
نعلم  نحن  ولذا  وتفاهم،  وموّدة  مبحّبة  اآلخر  إلى 
هذا  في  نلتقي  وإّننا  باملثل.  سيعاملنا  اآلخر  أّن 
اإلطار ال ألّننا جياع إلى الّطعام، بل جياع فعًال 
إلى الّلقاءات، إلى املشترك، إلى الّتفاهم العميق، 
إلى الّتعاون اّلذي يوّحدنا أكثر ّمما يفرّقنا». ومضى 
شّقور يقول: «إّن اإلفطار في الكنيسة هو تعبير 
أحيي  ولذا  الكنيسة،  في  مسبوق  وغير  صادق 
الكهنة واملبادرين إلى تنظيمه كلفتة هاّمة على 
وبينكم». بيننا  العالقة  وحسن  الّتآخي  طريق 

لهذه  إعجابهم  عن  احلضور  من  عدد  وأعرب 
اخلطوة، وأبدوا اغتباطهم من هذا الّتالقي، وأّكدوا 
أّن حضورهم جاء دعًما ومساهمًة لفكرة الّتقارب 

والّتفاهم بني مواطني البلد الواحد.
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ّية  *åUHO�ò q�«d ≠ شارك العشرات، مؤّخرًا، في األمسّية االحتفال

الفّنان  مع  الّسعيد  الفطر  عيد  وحلول  رمضان  شهر  انتهاء  ملناسبة 
عالء عزام والفّنانة سماء واكيم في مقر مرَكز «الكرمل»    في حيفا.
الّدراسّي»  «الّتوجيه  وجمعّية  «مساواة»  مرَكز  األمسّية  نّظم  وقد 
(من  طبراني  رنني  األمسّية  افتتحت  وقد  «املشغل»،  وجمعّية 
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بالعيد. احملتفلني  مهّنئًة  باحلضور  رّحبت  اّلتي  «مساواة»)،  مرَكز 
ومن ثّم قّدم الفّنان احليفاوّي عالء عزام وصلة ملتزمة من االبتهاالت 
للرّقص  فرقة «رماز»  من  واكيم،  سماء  الفّنانة  مبشاركة  الرّمضانية، 
املعاصر، في رقص صوفّي. وقد أثنى احلضور على العرض ملا فيه 

من أغاٍن وابتهاالت راقية.
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طاعة  املتفرج  فيطيعه  واحلركات،  األبصار  ويجمد  واأللباب، 
عمياء، ويفعل ما ميليه عليه دون تفكير أو وعي. وال تتدارك 
األمر إّال إذا نّبهك إلى وضعك شخص آخر، فيأخذك إلى البعيد، 
ويحضرك إلى القريب، ويتقاذفك إلى اجلانبني، فتتململ في 
جلستك تنتفض في مقعدك كما يشاء هذا اجلهاز الّلعني أن 
من  ليست  هي  اّلتي  مشيئته،  وعلى  هواه  على  بك  يفعله 

مشيئة اخلالق بل من مشيئة املخرج واملنتج أوًّال وأخيرًا.

   øl{u�« «c¼ q¦� UM�H½√ vKŽ q³I½ nO


أن  نوافق  وكيف  الوضع؟  هذا  مثل  أنفسنا  على  نقبل  كيف 
تتعّطل  أن  نرضى  وكيف  وأمواله؟  وجيوبه  املنتج  طوع  نكون 
عمرنا؟  من  يوم  كّل  الّثمني  الزمن  من  ساعة  ع  لُنضيِّ أعمالنا 
وكيف جنيز ألنفسنا أّال نقوم بعمل مفيد، نحن اّلذين بأمّس 

احلاجة إليه، أكثر من مشاهدة هذه املسلسالت؟
الحظ كيف يشغلك هذا املسلسل خالل ساعات الّنهار، فتنتظره 
وتستعد ملشاهدته، وعندما يحني الوقت تتعّطل عن أعمالك 
وأشغالك مّدة ساعة كاملة ال تأتي فيها بأّي حركة. وبعد أن 
أحداث  في  تفكيرك  تشغل  تعتقد،  كما  وتستمتع،  تشاهد 
وتتباحث  أصدقاَءك  حتدِّث  الّصباح  في  أّنك  حتى  املسلسل 
مدار  املسلسل  ويكون  والّشخصّيات،  القّصة  في  معهم 
حديثك واهتمامك ليال ونهارًا، في وحدتك وفي اجتماعاتك، 
إذا  وحّتى  لنفسك.  مخاطبتك  وفي  اآلخرين  مع  حديثك  في 
أعربت عن رأيك في أّي اجتماع أو جلسة، فإّنك تدعم أقوالك 
مبصطلحات وأقوال سمعتها في املسلسل. فيؤيدك الّسامعون 
األمور،  ببواطن  العارف  نظرة  إليك  وينظرون  برأيك،  ويقبلون 
واملتفّهم للمواقف، والقادر على حل املشاكل ومجابهة الصعاب.

ÆÆå_ tO� UNO� uýËò

قد يقول قائل: وماذا يعني؟ ملاذا ال نشاهد املسلسل والّتلفزيون؟ 
وملاذا ال نستمتع مبا نشاهد؟ وماذا ميكننا أن نفعل بدًال منه؟ فال 
شاغل يشغلنا، وال أمر يلهينا. وعوًضا عن الّتسلية باحلديث 
والقيل والقال، نتسّلى أمام الّتلفزيون؛ وبدًال من لعب الورق أو 

طاولة الّنرد منضي الوقت ونقطع الزمن.
ولهؤالء أقول إّنني انتقد اإلدمان على املسلسالت، واملخّدرات، 
القمار،  لعب  والّتدخني،  ّية،  الكحول واملشروبات  والّسّكر 
الّسيئة،  العادات  واجلنوح،  اجلرمية  اخلمول،  البطالة،  احلاسوب، 
متأّصلة  عادة  أصبح  اإلدمان  ألّن  الكراهّية.  البغضاء،  الّشرور، 
تستحوذ على املرء، متمّكنة منه، وتتحّول إلى جزء من كيانه، 

إلى جزء من حياته اليومّية، ال ينقطع عنها وال ينفصل.
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على  مدمنني  غير  وأوالدي  وزوجتي  ألّني  مرّة  ألف  الّله  أحمد 
العديد  لدى  يحدث  ما  ألّن  الّتلفزيونّية؛  املسلسالت  مشاهدة 
أمور  فيها  يجري  وما  ُيطاق،  ال  أمر  املنازل  في  العائالت  من 
ال ُتصّدق. فهل جترأت أن تزور صديقك، عزيزي القارئ، أثناء 
بّث الّتلفزيون للمسلسل؟ أو هل زارك صديقك في منزلك أثناء 

ذلك، وأنت مدمن على مشاهدة املسلسالت؟
الّسنة  من  الفترة  هذه  مثل  في  وخاّصًة  عديدة،  املسلسالت 
الّتلفزيونّية  القنوات  تتسابق  إذ  الفضيل  الّشهر  حلول  أثناء 
على عرض عشرات املسلسالت، منها ذات الّطابع الّتاريخّي، 
الفولكلورّي، الّشعبّي، الّدينّي، االجتماعّي، وغيرها العديد ّمما 
تطرحه شركات اإلنتاج لكي تكسب أكبر عدد من املشاهدين. 
وتّتصل  تنتهي،  ال  اّلتي  الّتركّية  املسلسالت  ذلك  قبل  وكان 

بعضها ببعض، إلى ما شاء الّله.
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أسئلة أعتقد أن اإلجابة عليها واضحة، ولكن نالحظ أن الصمت 
حيالها يطبق على اجلالسني، وجّو من الّتوّتر والّدهشة يخّيمان 
رؤوسهم  على  كأّن  وانتباه  إصغاء  في  واجلميع  احلضور،  على 
الّطير، وكأّن الزمن توّقف واحلياة جتّمدت، فال همس وال غمز وال 
كالم إّال صوت الّتلفزيون وبكاء املمّثلني وعويل املمّثالت ونحيب 
األطفال، وضحكات املهرّجني وتعليقات احلضور. فتقابلها دموع 
الّنساء وتنّهدات الرجال اجلالسني في الّصالة يشاهدون املسلسل 
وكأنهم  القادمة  باألحداث  ويتنّبأون  بكّف،  ا  ـً كّف فيضربون 
يرشدون املمثل أن يفعل كذا أو يقول كذا، لكي يتفادى املوقف 
احملرج واملصير احملتوم، والويل له إذا أخطأ أو زّل. وكيف يكون 
الوضع إذا ظهرت في ذلك املسلسل شخصّية ظاملة أو شريرة؟ 
جّو  في  وتنطلق  النابية،  واأللفاظ  والّسب،  الّشتائم  فتسمع 

الّصالة، صالة العرض جراثيم البغض واحلقد والكراهّية.
وميغنط  قّدامه»  القاعدين  «يكهرب  واملسلسل  فالّتلفزيون 
الّناظرين إليه، وكأّنه ساحر ومنوّم مغناطيسّي يسلب العقول 
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هل فّكرت عزيزي القارئ أّنه بدًال من مشاهدة املسلسالت ذات 
املواضيع الّسخيفة واملضامني الّتافهة، أن تتسامر مع عائلتك، 
أو تستضيف صديقك أو تخرج في نزهة مع أبنائك وأحفادك، 
أو  هادًفا،  ا  ـً ّي سينمائ فيلًما  أو  جميلة  مسرحّية  تشاهد  أو 
حتضر اجتماًعا أو محاضرة أو ندوة. ورّمبا تقوم بعمل خيرّي أو 
تطوّعّي، أو تعود مريًضا، أو تعني صديًقا على اجتياز عقبة 
اعترضته، أ و تقوم بأّي عمل مفيد لعائلتك، لبلدك، ملجتمعك، 
فهل  إليك.  احلاجة  بأمّس  منه،  فرد  أنت  اّلذي  املجتمع  فهذا 
فعًال؟ املفيدة  واملشاريع  والّنشاطات  والبرامج  األفكار  تنقصنا 

املسلسالت  هذه  كّل  في  رأيك  أّن  املوضوع  ي  ف     الّطريف 
مفيدة  ممتازة،  وممتعة،  شّيقة  بنظرك،  حلوة  فكّلها  متشابه، 
عقولنا  في  الّلعني  اجلهاز  هذا  يبّثها  سموم  فأّي  ومحبوبة، 
عليها،  ندمن  اّلتي  املوبقات  وسائر  كاملخّدرات  متاًما  وقلوبنا، 
وسائر  وآذاننا  وأفواهنا  أنوفنا  من  تعاطيها  على  ويرغموننا 

حواّسنا.
يزال،  وال  مجتمعنا  عاشها  اّلتي  والّتجهيل  اجلهل  فترة  إّن 
لالنتداب  وامتداًدا  البغيض،  األسود  العثماني  العهد  منذ 
ّية اّلتي تدأب على  البريطانّي االستعمارّي، وانتهاًء بالفترة احلال
وعدم  الّلهو  على  وتشّجع  املطلوب،  املستوى  دون  العرب  بقاء 
التفرّغ أو االهتمام بأوضاع املواطنني العرب، وحّتى تسعى إلى 
الّتضييق عليهم، كما تضّيق على الفلسطينّيني في املناطق 
عن  واآلن  العسكرّي،  احلكم  طريق  عن  ذلك  وفعلت  احملتلة، 
طريق زيادة الفوارق وتعميق الفجوات بني اليهود والعرب. فهل 
اجلرمية،  وتفّشي  باملخّدرات  ننشغل  وهل  باملسلسالت،  نتلّهى 

وكّل ما يعيق طموح اإلنسان العربّي؟ 
وإذا كنت عزيزي القارئ تريد احملافظة على نفسك أو صّحتك، 
الزّر  ذلك  على  فاضغط  ومجتمعك،  وعائلتك  ومستقبلك 
فينطفئ  املسلسل  موعد  يحني  عندما  الّتلفزيون،  في  األحمر 
اجلهاز، وال تعود تؤذي عينيك وأذنيك بسماع ومشاهدة تلك 

البرامج الهابطة اّلتي تقّدمها لنا الفضائّيات املختلفة!

‘UIÒMK� Í√—
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لقائمة  رئيًسا  خميس  جمال  انتخاب  املاضي،  األسبوع  ّمت،  لقد 
«الّتجّمع» احليفاوّي خلوض انتخابات البلدّية، املقرّرة يوم 22 تشرين 
واملواكبة  ا،  غالًب اقة  الّسّب جريدة «حيفا»  وكانت  املقبل.  األّول/أكتوبر 
آلخر املستجّدات واألحداث في مدينة حيفا خصوًصا، قد انفردت في 

تغطية اخلبر في عددها األخير.
وعن اختيار خميس لترؤّس قائمة «الّتجّمع» كان لي معه هذا احلوار..

صحيفة  ّراء  ق وتعرّف  تعّرفنا  أن  بدايًة،  لك،  هل   
«حيفا» بجمال خميس؟

خميس: أنا ابن هذا البلد، ابن مدينة حيفا الغالية. من مواليد 
وأحّب  بلدي (مدينتي)  أعشق  الّنسناس،  وادي  العريق  العربّي  احلّي 
أهلها. أعمل في مجال الّترميمات. ناشط اجتماعّي وحزبّي، أهدف، 
دائًما، إلى حتسني أوضاع أهل بلدي في جميع املناحي احلياتّية، من 
أجل إعالء رفاهّيتهم وحتسني جودة حياتهم؛ وسأثبت ذلك للجميع 

في املستقبل القريب. 
أبو رقبة (متزوّجة  أب لثالثة أوالد (ابنتان وابن): دنيس خميس – 
ّم بها  ولها ولدان)، وإيزيس وحسني.. فقدت زوجتي رُدينة إثر مرض أل

قبل نحو ثالث سنوات.

 متى بدأ نشاطك االجتماعّي، حتديًدا؟
خميس: أنا ناشط وفّعال منذ سنوات طويلة، ولكن، بصراحة، بدأ 
بعد  ا،  تقريًب خلت  سنوات  ثالث  نحو  منذ  يزداد  االجتماعّي  عملي 
وفاة زوجتي. وسأخبرك بإيجاز عّما دفعني إلى االنخراط أكثر في 
في          اإلسالمّية  املقبرة  على  أترّدد  سابًقا،  كنت،  اجلماهيرّي..  العمل 
اجلنازات.  في  املشاركني  كألوف  حيفا)  (جنوب  سمير»  «كفار 
املقبرة،  على  دائم  بشكل  أترّدد  بدأت  زوجتي  وفاة  بعد  ولكن 

اّلذي  الّصارخ  واإلهمال  املساوئ  على  قرب  عن  حينها،  فوقفت، 
على  وأعمل  املزري  احلال  أبّدل  أن  فقرّرت  املقبرة.  يلّف  كان 
ببستان  أشبه  مقبرة  مستقبًال،  لدينا،  لتكون  املقبرة  حتسني 
لذكراهم. وتخليًدا  لعائالتهم  واحتراًما  املوتى  لنفوس  راحة  جّنة، 

 وما هي اخلطوات األولى اّلتي اّتخذتها في نشاطك 
االجتماعّي؟

اإلسالمّية  املقبرة  وترميم  وتشجير  حتسني  على  عملت  خميس: 
أحضرت  قد  كنت  أن  بعد  وذلك  الّشباب،  من  عدد  ومساعدة  بهّمة 
مهندًسا ملعاينة املقبرة. ورغم الّتحّسن الكبير اّلذي طرأ على وضع 
املقبرة، لكّنها ما زالت تعاني بعض الّنواقص، وسأعمل، مستقبًال، 
ّية اإلسالمّية اّلتي  على حّلها. سعيت لتأسيس جمعّية حيفا العرب
بيت  فتح  إعادة  على  عملت  كما  حيفا.  مدينة  شباب  خيرة  تضّم 
العزاء القابع في شارع الّسلط، وها أنا ساٍع – بعد أن توّجهت بطلب 
إلى بلدّية حيفا – للعمل على ترميمه وحتسينه ليخدم أبناء املدينة.

هذه بعض من اإلجنازات اّلتي قمت بها كناشط اجتماعّي، وأنا لم أتبوّأ 
ا  بعُد أّي َمنصب رسمّي، فتخّيل ما ُميكنني فعله بعد تسّلمي منصًب
ا (يقصد عضوّية املجلس البلدّي – م.ف.) ُميكنني – من خالله  ـً رسمّي
– الّتأثير أكثر وتفعيل صالحّياتي. سأسعى لتغيير الوضع القائم 
في املدينة في جميع املناحي احلياتّية لألفضل، وسأتفرّغ خلدمة أهل 
بلدي. وألّني غيور وحريص على أهل مدينتي ويؤملني وضع حاراتنا 
فيها. احلياة  جودة  لتحسني  ونشاط  ِجدٍّ  بكّل  فسأعمل  ّية،  العرب

اّلتي  ة  ّي اإلسالم ة  ّي العرب ة  اجلمعّي إجنازات  هي  وما   
أّسستها، حتديًدا؟

ولكّننا  ذلك.  يعرفون  وكثيرون  اإلجنازات،  بعض  لدينا  خميس: 
عاملون على إصدار نشرة/كرّاسة، في األيام القريبة القادمة، سيتعرّف 

والّتطّلعات  والرّؤية  اجلمعّية،  وعمل  أهداَف  خاللها  من  اجلمهور 
املستقبلّية، بشكل رسمّي.

صارًخا  ًزا  ي ومساوئ ومتي نقًصا  تعاني  حاراتنا  لكّن   
حياة  جودة  وحتسني  حّلها  يصعب  سنوات،  منذ 

ساكنيها بعًصا سحرّية.. 
الّترميمات،  في  عملي  بحكم  ولكن  صحيح.  كالمك  خميس: 
ّية في حيفا، أملس الَبون الّشاسع  وَجتوالي في احلارات اليهودّية والعرب
ّية،  بني احلارات وأقف عن قرب على املساوئ والّنقص في حاراتنا العرب
جهدي  قصارى  وسأبذل  كثيرًا،  ويؤملني  نفسي  في  يحّز  األمر  وهذا 
لم  ّية  العرب احلارات  حال  إّن  الّسّكان.  حياة  جودة  وحتسني  لتغييره 
الوقت  فحان  طويلة،  سنوات  منذ  جذرّي  بشكل  يتحّسن  أو  يتغّير 
الّتمييز  ومنع  الَبون  هذا  سّد  على  والعمل  والّتغيير،  للّتحسني 
عن  يختلف  وحالها  اليهودّية  احلارات  فشكل  احلارات.  بني  الّصارخ 
ّية، منذ متى ّمت زرع أشتال لشجيرات أو زرع  شكل وحال احلارات العرب
ّية، بينما جتد األمر مفهوًما ضمًنا في احلارات  ورود في حاراتنا العرب
اليهودّية. وأنا أعدك وأعد اجلميع كذلك بأّن الّتغيير آٍت ال محالة.

بدء هذا الّتغيير؟  وما هو سّلم األولوّيات، ل
خميس: سيقرَّر برناَمج العمل بشكل رسمّي ومدروس مع األخوة 
ولكّننا  اجلمهور.  إلى  به  سنخرج  بلورته  وبعد  حزب «الّتجّمع»،  في 
لم  ما  خاللها  من  لنحّصل  بدايًة،  واملؤملة  امللّحة  األمور  على  سنرّكز 

نستِطع حتصيله منذ سنوات.

 هل قمت بترشيح نفسك لترّؤس حزب «الّتجّمع» 
بعد  ذلك  منك  ُطلب  أم  القادمة،  بلدّية  ال النتخابات 
الّناشط  املدن  ومخّطط  منصور،  جوني  د.  املؤرّخ  رفض 
أفنان  ية  واملرّب سويطات،  عروة  الّشاّب  االجتماعّي 

ارّية؟! إغب
حزب  في  ناشط  فأنا  بتاًتا.  ذلك،  مّني  ُيطلب  لم  ال،  خميس: 
وأكثر   .1996 عام  منذ  احلزب  عضوّية  إلى  ومنتسب  «الّتجّمع» 
من  الواسع  اجلماهيرّي  االلتفاف  هو  نفسي  ترشيح  إلى  دفعني  ما 
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حولي ودعم وتشجيع الكثيرين، عدا اقتناعي بإمكانّياتي للّتغيير 
والّتأثير، وإّال فما كنت ألرّشح نفسي. أنا ابن البلد وأعرف مشاكله 
ًدا وأحياها، فما يؤمله يؤملني.. وأنا أشكر أبناء هذا البلد للّدعم  جّي
وااللتفاف من حولي، وأشكر األخوة في حزب «الّتجّمع» على وقوفهم 

إلى جانبي ومساندتهم لي.
 

عدد  وانسحاب  تراجع  ّمت  لقد  الواقع،  في  ولكن   
الّلحظات  في  «الّتجّمع»  حزب  لترّؤس  املرّشحني  من 

األخيرة واحلاسمة، لتبقى أنت املرّشح الوحيد..!!
إبراهيم  تنازل  لقد  ا.  ـً ّي عمل الوحيد،  املرّشح  أكن  لم  ال،  خميس: 
غّطاس عن الّترّشح، ألّنه – على ما يبدو – ملس نشاطي ووجد لدّي 
أشكر  وأنا  دعمي.  وقرّر  فانسحب  والّتغيير،  للّتحسني  إمكانّيات 
له عمله هذا؛ كما أشكر حزب «الّتجّمع» على منحي هذه الفرصة 
للوصول إلى البلدّية، إلى ِمنبر أستطيع من خالله العمل على راحة 
ورفاهّية الّسّكان. وأعدك – مجّدًدا – بالّتغيير. فعندما يعد جمال 
خميس يفي مبا وَعد! وتأّكد أّنني سأتفرّغ خلدمة أهل بلدي ولتغيير 

صورة املدينة وحتسني حاراتها.

ية للّتغييرات  ّيات الكاف ّيات واإلمكان  هل متلك اآلل
اّلتي تنوي إحداثها؟

خميس: أعتقد ذلك. فأنا أملك اآللّيات وميكنني الّتأثير ومن ثّم 
الّتغيير، ستجدني عامًال ليل نهار، وناشًطا في احلارات.

ًرا وسنشعر بوجود «الّتجّمع» في  ي  إًذا، سنلمس تغي
مدينة حيفا، بعد تغّيب ممّثليه عن الّشارع؟!

خميس: وليد خميس (حتالف عرب حيفا – م.ف.) لم يتّغيب عن 
الّساحة إّال في الفترة القصيرة األخيرة. يجب أّال ننسى أو نتناسى 
عمله البلدّي وإجنازاته خالل الّسنوات اّلتي أشغل فيها منصب عضو 
بلدّية، وعمل فيها من أجل أهل البلد، وقد كان فّعاًال ونشيًطا. لكّل 
شخص مّنا ظروفه اخلاّصة، فيجب أّال نذكر له عدم تواصله األخير 
مع الّناس وننسى له نشاطاته وإجنازاته(!!). وباإلضافة، فإّن منتسبي 
في  مكان  كّل  في  وموجودون  وناشطون  فّعالون  «الّتجّمع»  حزب 
املدينة، وطنّيون، يحّبون البلد ويعملون من أجل مصلحة البلد وأهله.

صورة  حتسني  ظّل  في  صعبة،  َمهّمة  أمام  أنت   
«الّتجّمع» وإعادة الّثقة به، واعًدا بتغييرات جذرّية!

خميس (يضحك): ملاذا أنت مصّر على أّن هناك مشكلة في حزب 
«الّتجّمع»؟!...

قاطعته، قائًال:
 إّن رفض العديد ترّؤس احلزب لم يأِت من فراغ..!!

خميس: ال يوجد أّي مشاكل في «الّتجّمع»، ولم تهتّز ثقة اجلمهور 
بحزب «الّتجّمع». علينا أن نغّض الّطرف عن الفترة األخيرة، ونكون 
منصفني مع أنفسنا ومع احلزب. لقد تابعت عمل عضو البلدّية وليد 
خميس وكذلك عمل عضو البلدّية هشام عبُده، فكانت لهما إجنازات 
وإحداث  املشوار  إلكمال  سآتي  وأنا  كبيرة،  جهوًدا  بذال  وقد  كثيرة 
الّتغيير اّلذي يرجوه أبناء هذه املدينة. فلدّي اآللّيات واإلمكانّيات، 
ألبناء  خدمًة  عندي  ما  كّل  وأعطي  جهدي  قصارى  وأبذل  وسأتفرّغ 

شعبي، اّلذين سيلمسون الّتغيير.

 في ظّل الّنواقص الكثيرة، وسياسة الّتمييز الّصارخة 
في جميع مناحي احلياة في مدينة «الّتعايش» حيفا، 

عليك إحداث تغييرات جّمة!
خميس: الّتغيير لن يأتي دفعًة واحدة، ولكّنه سيأتي. مبا أّننا ندفع 
اليهود،  من  املدينة  مواطني  بباقي  أسوًة  الّسكن («أرنونا»)  ضريبة 
باليهود،  أسوًة  مدينتنا  في  حقوقنا  جميع  على  نحصل  أن  فأقّلها 
سبيل  فعلى  الّسكن؛  ضريبة  عبء  من  للّتخفيف  سأسعى  أيًضا. 
في  الّسكن  ضريبة  دفع  في  تخفيض  لطلب  إمكانّية  هناك  املثال 
في  الّسّكان  إزعاج  عن  «تعويًضا»  األعياد»،  «عيد  ِمهرجان  فترة 

هذه الفترة.
ّية في وضع ُمهَمل، فلكّل حارة مشاكلها اخلاّصة إضافًة  حاراتنا العرب
في  موجودون  كأّننا  الّنهاية  ففي  العاّمة.  املشتركة  املشاكل  إلى 
الهامش يرمون إلينا بالفتات وميّنون علينا، من حّقنا احلصول على 

جميع اخلدمات وجميع امليزانّيات أسوًة بباقي احلارات.

من  اليهودّية،  واملدارس  ّية  العرب مدارسنا  بني  شاسعة  فروق  هناك 
حيث املباني واملختبرات واخلدمات اّلتي تقّدم للمدارس. ُيلقون إلينا 
بالفتات، فقط. فعلى سبيل املثال، تبرّع رئيس البلدّية، يونا ياهڤ، 
األرثوذكسّية  ّية  كالكّل ومشرّفة  عريقة  ّية  لكّل شاقل  ألف  ِمائة  مببلغ 
ا، قد ُيستخَدم لترميم  ـً ّي ا، بل تافه نسب ّية، هو مبلغ ضئيل جًدّ العرب
مبلغ  بأّي  ب  مرَحّ أّنه  رغم  اليهودّية..!!  املدارس  إحدى  في  املراحيض 
لكن بدون مّنة.. فمن حّقنا أن نحصل على جميع املستحّقات واملبالغ 

أسوًة بباقي املدارس اليهودّية.
متى ّمت زرع أشتال الزّهور والّشجيرات في وادي الّنسناس مثًال، أو 
أّي حّي عربّي؟ اُنظر إلى األحياء اليهودّية، كيف يهتّمون برفاهّية 
األفضل،  على  يحصلون  حياتهم.  جودة  وبتحسني  فيها  الّساكنني 
الُفتات.  بهذا  نكتفي  أّال  علينا  الُفتات.  على  نحصل  ونحن 
فحصولنا على موقف لركن خمس مركبات في حّي عّباس أمام املرَكز 
منه،  مفروغ  أمر  فهذا  إجنازًا،  نعتبره  أن  ُميكننا  ال  مثًال،  اجلماهيرّي 

حيث إّن البلدّية توّفره، أساًسا، أمام كّل مرَكز جماهيرّي.

ِي  قائمت لتوحيد  ُملّح  جماهيرّي  مطلب  هناك   
بلدّية القادمة، فما  «اجلبهة» و«الّتجّمع» النتخابات ال
تقدميها  «الّتجّمع»  حلزب  ُميكن  اّلتي  الّتنازالت  هي 

لهدف إجناح هذه الَوحدة؟
هذه  أجل  من  ويعملون  يسَعون  اّلذين  أولئك  من  وأنا  خميس: 
الوَحدة. فنحن أبناء شعب واحد وبلد واحد، مشاكلنا واحدة وهمومنا 
استطعنا  لو  وحّبذا  متشابه،  احلزبني  برناَمج  الّنهاية  وفي  مشتركة، 
الّتوّحد لنشّكل بذلك قوّة ُميكنها فعل املستحيل.. ولكّني لم أفهم 

سؤالك بخصوص الّتنازالت اّلتي يجب تقدميها.

ّساحة،   كّلنا يعلم أّن حزب «اجلبهة» هو األقدم في ال
األخيرة  االنتخابات  ونتائج  كبير؛  ّي  نضال تاريخ  وله 
«الّتجّمع»  فهل  حيفا..  ِمنطقة  في  تقّدمه  أثبتت 
مستعّد لتقدمي بعض الّتنازالت لهدف حتقيق الَوحدة 
بلدّية بقائمة مشتركة، من  معه، وخوض االنتخابات ال

أجل املصلحة العاّمة؟
خميس: تقصد ترتيب القائمة.

للقائمة  ترتيب  اقتراح  مخّوًال  لست  أنا  نعم..   
تقبل  هل  فقط،  املثال  سبيل  على  ولكن  املشتركة، 
لصالح  الّثاني  بدل  القائمة  في  الّثالث  باملكان 

ية في «اجلبهة»؟ املرّشحة الّثان
ا. فأنا ال  ـً ّي خميس: ما تقترحه – على سبيل املثال – مرفوض كّل
أقبل بأقّل من املساواة في احلوار املشترك لهدف الوَحدة، فهذا أعتبره 
ا وقّلة احترام وتقدير لشخص جمال خميس و«الّتجّمع». فترتيب  ـً مّس
ا! وهذه  ـً ّي ا استعالئ القائمة يجب أن يكون عادًال متكافًئا ال ترتيًب
األمور في الّنهاية، تدرسها وتناقشها الّلجان املخوّلة من قبل احلزبني.

 ولكّنك قلت بأّنك مستعّد للمبادرة من أجل الَوحدة؟
في «اجلبهة»  أصدقاء  لدّي  استعدادي.  على  مصّر  وأنا  خميس: 
وباقي  مثًال،  أسعد  سهيل  الّدكتور  إلى  ا  ـً هاتفّي الّتوّجه  وُميكنني 
األصدقاء، لهدف الّتشاور واحلوار والّتنسيق، ولكن على مبدأ املساواة، 

ولن أقبل بأقّل من املساواة!
شروط  وضع  بدون  الّشروط  بأبسط  تتحّقق  أن  ُميكنها  الوَحدة  إّن 
تعجيزّية مسّبقة لهدف املصلحة العاّمة. ونحن كأقلّية في حيفا من 
الّضرورّي أن نعمل على الّتوحيد، لتشّكل وَحدتنا قوّة ضغط ُميكننا 
من خاللها الّتأثير على البلدّية ورئيسها وحتصيل حقوقنا بشكل 
أفضل؛ أنا ال أبحث عن وجاهة، أنا هدفي خدمة اجلمهور وخدمة أهل 
دة، ففي هذه املرحلة  ّيات في العالم غير موَحّ البلد. لم أصادف أقّل

يجب أّال يغّني كلٌّ على لياله! 
خطر  درء  أجل  من  فيها  نعمل  أن  علينا  مصيرّية،  فترة  في  نحن 
العنف املتفّشي في مجتمعنا، وإيجاد أطر مالئمة للّشباب، علينا 
أن نشّكل منوذًجا ُيحتذى به لألجيال القادمة، لذا فأكثر ما نحتاج 
مطلب  بالوَحدة  اجلماهير  مطلب  الوَحدة.  هو  الفترة  هذه  في  إليه 
شرعّي وعادل؛ وإن وُجدت نوايا جاّدة وصادقة وحسنة من قبل الّطرفني 
فستتّم الوَحدة بأبسط الّشروط، بدون إمالءات مسّبقة أو تعقيدات. 
وهذا ما أمتّناه؛ حيث كنت من األوائل اّلذين بادروا إلى الوَحدة قبل 

ترؤّسي قائمة «الّتجّمع».

بلدّية؟ رئاسة ال  َمن تدعمون ل
إلى  وسنقّدمها  مطالبنا،  حتضير  على  ا،  ـً ّي حال نعمل،  خميس: 
جميع املرّشحني لرئاسة البلدّية، وفي حينه، وحَسب الّتجاوب، قد جند 

األنسب لدعمه أو ال جنده؛ فنحن لسنا في جيب أحد.

عليها  يحصل  أن  تتوّقع  اّلتي  املقاعد  عدد  هو  ما   
بلدّية القادمة؟ «الّتجّمع» في االنتخابات ال

خميس: مقعدان.. فلن أرضى بأقّل من ذلك، وذلك ممكن!

ا..؟  ألست متفائًال جًدّ
ا،  خميس: ال سبب يدعوني إلى الّتشاؤم. بالّطبع، أنا متفائل جًدّ
وشبه متأّكد من هذه الّنتيجة، ولدّي أسبابي الكثيرة لهذا الّتفاؤل. 
فنتائج االنتخابات القادمة ستهّز مدينة حيفا وستفاجئ اجلميع. فأنا 

أعيش وأشعر نبض الّشارع.
ألم  أعيش  ألّني  للِعيان،  بائنان  حولي  اجلماهيرّي  وااللتفاف  الّدعم 
الّناس ووجعهم، وهم على يقني بأّني سأعمل املستحيل من أجل حّل 

املشاكل وتغيير حال املدينة لألفضل.

بالّتصويت  غيري  وإقناع  إقناعي  ُميكنك  كيف   
«الّتجّمع»، بعد جفاء وُبعد ما؟ ـ لل

خميس: الّشباب تعرف َمن هو جمال خميس. أنا ناشط وفاعل في 
أوساط اجتماعّية مختلفة، أجول احلارات جميعها، وأعمل على نشر 
والّثقافّية  الّتربوّية  واملؤّسسات  األطر  وتوفير  العنف  ونبذ  الّتسامح 
كّل  ودعم  وبهّمة  حقوقنا،  جميع  وحتصيل  واجلماهيرّية  والرّياضّية 
هؤالء الّشباب سنحّصل حقوقنا وُنْحدث الّتغيير. فأنا واثق من دعم 
املجلس  خالل  من  ونشاطي  مشواري  وسأكمل  وللحزب.  لي  الّناس 
ا، مقارنة األشهر األخيرة لعمل عضو حزب  ـً ّي البلدّي. ال ُميكنك، حال
يجري،  مبا  م.ف.)   – حيفا  عرب  حتالف  خميس،  «الّتجّمع» (وليد 
ا، على الّساحة؛ فالّظروف تختلف، وجتري نحو األحسن، وأنا،  ـً ّي حال

ا، أعمل من أجل حتقيق ذلك. ـً شخصّي

ّراء صحيفة «حيفا» عبر   كلمة أخيرة توّجهها إلى ق
ّي.. هذا املِنبر اإلعالم

أردمت الّتغيير  دعمكم إن  أقول: امنحوني  واحدة  خميس: بجملة 
فعًال، وحتسني جودة حياتكم.

ّية كبيرة ُملقاة على عاتقي،  سأتفرّغ خلدمة أبناء بلدي، فهذه مسؤول
وبينهم  معهم  سأكون  متثيل.  أفضل  بلدي  أبناء  لتمثيل  سأسعى 
عن  أختفي  فلن  اخلمس،  الّسنوات  مدار  على  أجلهم  من  وأعمل 

األنظار بعد هذه «الفترة املشمشّية» اّلتي تسبق االنتخابات!

 أشكرك على هذا احلوار، وأرجو لك الّتوفيق..
صحيفة  في  وحرصكم  توّجهكم  أشكر   – بدوري   – أنا  خميس: 
املواضيع  وطرح  األخبار،  ومتابعة  األحداث،  مواكبة  على  «حيفا» 
ونزاهتكم  كثيرًا  اِملْهنّي  عملكم  وأثّمن  واجلاّدة،  الهاّمة،  الّشائقة، 
حافّية؛ وهذا ما دفعني إلى املوافقة الفورّية – بدون ترّدد – على  الصِّ
ا،  ـً ا مشّع ـً إجراء هذا احلوار. وأرجو أن تبقى الّصحيفة نبراًسا إعالمّي

وآمل دعمكم.
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العربّي - اليهودّي في املرَكز اجلماهيرّي «ناڤيه 
خالل  من  لهم  مشترك  عرض  بأّول  يوِسف»، 
حي  في  الّنسائي  للّنادي  االحتفالي  االفتتاح 
«ناڤيه پاز» واّلذي القى استحساًنا كبيرًا، وردود 

ّية ومشّجعة. فعل إيجاب
العام  املدير  من  مببادرة  املوسيقّي  املرَكز  وأقيم 
«ناڤي  شعبة  ومديرة  يفراح،  شمعون  للمرَكز 
حيث  مرقس،  نسرين  احلّليصة  في  يوِسف»  ه 
خالل  من  مشتركة  وعالقة  لغة  خلق  إلى  يهدف 

è B O K(« Òw Š s  ‰UH Þ√
U ÎF  Êu e F ¹ ån Ýu ¹ tO ÑU ½ò s Ë 

املوسيقى، العزف والغناء.
من «روتاري  سخّي  تبرّع  على  املرَكز  حصل  وقد 
للعزف  أستوديو  بإقامة  ساهم  ما  الكرمل»، 
املوسيقّية،  اآلالت  من  كبيرة  مجموعة  وشراء 
ّية، لتمكني الّطّالب على العزف  الّشرقّية والغرب

وتطوير مواهبهم.
املرَكز  ميّثل  بأن  املشروع  على  القائمون  ويطمح 
في  املنّظمة  االحتفاالت  مبختلف  حيفا،  مدينة 

املدينة وخارجها.
©u�«bO�u� XOÑU	“ ∫d|uB�®

الّتقليد  من  كجزء   ≠  åUHO�ò  q�«d*

في  الّصيف  فّعالّيات  يختتم  اّلذي  الّسنوي 
حيفا، ينطلق هذا العام، للّسنة الّثامنة على 
في  ا  ـً سنوّي املنّظم  الّدمى  مهرجان  الّتوالي، 
«بيت هيخت» في مرَكز الكرمل،  ويحتضن 
األلوف  تستقطب  اّلتي  املمّيزة  الّدمى  مئات 
كاّفة  من   الفّن،  هذا  ومتذوّقي  محّبي  من 

املجتمعات والشرائح العمرّية في البالد.
مدار  على  املنّظم  املهرجان  هذا  ميّيز  فما 
في  ُعنوان «الّدمى  يحمل  واّلذي  أّيام،  أربعة 
كاخلزف  املواد،  أبسط  حتويل  هو  القصص» 
واألقمشة  والسيراميك  واإلسفنج  والورق 
وأكياس  والّسكر  والعجني  املعدنّية  والعلب 
پالستيكّية، وغيرها من املواد اخلاّم، لتشكيل 
أجمل األعمال الفنّية اإلبداعّية اّلتي تعكس 

الروح اإلبداعّية لصانعي هذه الّدمى.
جدير بالّذكر، أّن دخول املعرض مجانّي لغاية 
للبالغني  الّدخول  رسوم  أّما  سنة،   18 جيل 
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شاقًال..   20 إلى  وتصل  جًدا  رمزّية  فهي 
البلدّية  ركة  إنتاج «إيتوس» (الشِّ من  املعرض 
وحتت  حيفا)،  في  والرّياضة  والفنون  للّثقافة 

رعاية صندوق حيفا، وراديو حيفا.
املعرض مفتوح للجمهور ابتداًء من يوم أمس 

اخلميس ولغاية يوم األحد القادم.
ساعات افتتاح املعرض: 

الّساعة  ولغاية   1100 الّساعة  من  اجلمعة: 
ولغاية   1100 الّساعة  من  الّسبت:  1600؛ 

ولغاية   1600 الّساعة  ومن   1400 الّساعة 
 1100 الّساعة  من  األحد:  2200؛  الّساعة 
 1600 الّساعة  ومن   1400 الّساعة  ولغاية 

ولغاية الّساعة 2200.

   1
 

 μπππ  
   



31 2013 »¬ 16 WF ÔL'«



322013 »¬ 16 WF ÔL'«

في األّيام األخيرة ُترفع إلينا الّشكاوى الكثيرة، 
أخالق  سوء  من  خاللها  من  يتذّمرون  اّلتي 
صديق  يوجد  ال  يقول:  َمن  فمنهم  األصدقاء! 
وفّي؛ وآخر يقول: كنت ضحّية الّصحبة الفاسدة 
الّشرطة؛  في  ملّفات  بفتح  أتورّط  جعلني  ّمما 
بحادث  إّما  الّصحبة  بسبب  من «ُقتل»  ومنهم 
سير مروّع وإّما لدى اجتماعهم على طاولة واحدة 
فيتغّلب على أحدهم سوء خلقه فيطعن صديقه 

بسّكني.. وهكذا هو حال الكثير من األصدقاء!
وأمام هذا الواقع أجدني ُملزًما بأن أقّدم الّنصيحة 

ملن أحّبهم من الّناس، وكّل الّناس عندي سواء.
أخي الكرمي، نعلم أّن اإلنسان مخلوق بطبيعته، 
(ص):  الرّسول  فيقول  ويؤلف،  يألف  أن  يحب 
والّصحبة  يؤلف».  وال  يألف  ال  فيمن  خير  «ال 
الّدينّية  مصاحله  لقضاء  اإلنسان  يحتاجها 
عليها.  يعينه  السوّي  والّصاحب  والّدنيوّية، 
وعند مخالطته للّناس ال بّد أن تسري إليه بعض 
أحدكم  فلينظر  خليله  دين  على  أخالقهم «املرء 
من يخالل»؛ وهذا يعني أّن اإلنسان مّنا يتشرّب 
من أخالق أصدقائه، فإن كانت حسنة ربح وفاز، 
من  بّد  ال  ولهذا  وندم؛  خسر  سّيئة  كانت  وإن 
ينتفع  أن  ميكنه  اّلذين  األخيار  األصدقاء  اختيار 
منهم بالعلم والعمل أو أن ينتفع من مكانتهم 
كّل  مكر  عنه  يصدون  قد  حيث  االجتماعّية، 
ويضعف  أفكاره  يشوّش  قد  ّمما  وحسود  حاقد 
في  والّدنيوّية  الّدينّية  املصالح  طلب  في  جهده 
لألخيار  صحبتك  لذلك  نفسه.  عن  املدافعة 
وتنّشط  عزميتك  وتقوّي  اإلنحراف،  من  حتّصنك 
إيصالها  في  جتّد  فكرة  صاحب  وتصبح  ذهنك 

وحتّقق الغاية املقصودة منها.
ثّم إّن الّصاحب احلسن هو اّلذي يصبح هّمك هّمه 
وشغلك شغله، فإذا جار عليك الزّمن وأملّت بك 
ا  الّصعاب، واساك مباله وجاهه وكان عوًنا لك طلًب
لعون الّله. ويقول الرّسول (ص): «والّله في عون 
العبد ما دام العبد في عون أخيه». وللّصحبة 
الّسلف  أحد  قاله  ما  منها  بركات،  الصاحلة 
الّصالح «استكثروا من األخوان، فإّن لكّل مؤمن 

شفاعة، فلعّلك تدخل في شفاعة أخيك».
ومن هذا املنطلق يكره للمرء أن يعتزل الّناس ولو 
(ص):  الّله  رسول  قال  الّضرر.  بعض  منهم  كان 
خير  أذاهم،  على  ويصبر  الّناس  يخالط  «اّلذي 
أذاهم».  على  يصبر  وال  الّناس  يخالط  ال  ّممن 
والّصاحب اّلذي تختاره لصحبتك ال بّد أن تتوافر 
فيه مواصفات حتدوا بك لصحبته، ومنها: رجاحة 
عقله وحسن سيرته وخلقه، وخشيته لرّبه، غير 

حريص على الّدنيا، يؤثرك على نفسه.
العقل  العظيم،  الكنز  الّصاحب  في  ما  وأفضل 

والعلم، وفي هذا قال اإلمام علي:
فال تصحب أخا اجلهل                  وإّياك وإّياه
يًما حني آخاه فَكم من جاهل أردى          حل
ُيقاس املرء باملرء                  إذا ما املرء ماشاه
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يضرّك  اّلذي  األحمق  صحبة  ذلك  من  واألصعب 
من حيث يريد أن ينفعك، وال يدري.

قال الّشاعر:
إّني آلمن من عدو عاقل

                               أخاف خال يعتيه جنون
فالعقل فّن واحد وطريقه

                              أدري فأرصد واجلنون فنون
ومن هنا أعتبر بعض العلماء أّن مقاطعة األحمق 

فيها تقرّب إلى الّله. 
األحمق  وجه  إلى  «الّنظر  الّثوري:  سفيان  قال 
كالمه  في  متّعنك  مبعنى  مكتوبة»؛  خطيئة 
مثل  سلوك  إلى  تدفعك  قد  إّياه  وصحبتك 
سلوكه، ألّن الصاحب ساحب. والّصاحب العاقل 
هو اّلذي يفهم األمور على حقيقتها، فيعّلمها 
للّناس أو اّلذي يلّقن حجته ويثّقف فيستجيب 

ملطلب معّلمه.
وال يكفي أن تصحب اإلنسان العاقل فحسب، 
بل مع العقل ال بّد من حسن اخللق، ألّن هناك 
من يدرك األمور على حقيقتها ويحّللها ويجعله 
صاحب مركز وسيادة في مجتمعه بعلمه وعمله. 
ولكن إذا كان داٍع للغضب أو الحت أمامه شهوات 
الّدنيا غلبت عليه نفسه، فيغضب ويرعد ويزبد 
ا لها، ولو على  ومييل إلى الّشهوات الدنيوّية طلًب
حساب أصدقائه. فكيف لو كان هذا الّصاحب 
فاسق بطبعه، ُمصّر على معيته لرّبه، ويحاول 

دّس الّسم في الدسم.
َمْن  َعْن  {َفأَْعرِْض  الّله  يقول  هؤالء  أمثال  ففي 
َيا}؛ ومن  ْن اَة الدُّ َي رِْد ِإَالّ اْحلَ ْم ُي ى * َعْن ِذْكرَِنا وَلَ وَلَّ َت
نصائح عمر بن اخلّطاب: «عليك بأخوان الّصدق، 
تعش في أكنافهم، فإّنهم زينة في الرّخاء، وعّدة 
حّتى  أحسنه  عى  أخيك  أمر  وضع  البالء.  في 
واحذر  عدوّك  واعتزل  منه،  يغلب  ما  يجيئك 
من  إّال  أمني  وال  القوم،  من  األمني  إّال  صديقك 
من  فتتعّلم  الفاجر  تصحب  فال  الّله.  خشي 
أمرك  في  واستشر  سرّك  عى  تطلعه  وال  فجوره 

اّلذين يخشون الّله».
ومن وصايا علقمة العطاردي البنه، ُقبيل وفاته: 
«يا بنّي إذا عرضت لك إلى صحبة الرّجال حاجة، 
صحبته  وإذا  صانك،  خَدمته  إذا  من  فاصحب 
َمن  واصحب  مانك،  مؤنة  بك  قعدت  وإن  زانك، 
إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة 
عدها، وإن رأى منك سّيئة سّدها. ِاصحب َمن إذا 
بك  نزلت  وإن  ابتداك  سكت  وإن  أعطاك  سألته 
وإن  صدقك،  قلت  إذا  من  ِاصحب  واساك.  نازلة 

حاولتما أمرًا أمرك، وإن تنازعتما آثرك».
قال اإلمام علي:

إّن أخاك احلّق من كان معك
ينفعك ومن يضّر نفسه ل

ومن إذا ريب الّزمان صدعك
شّتت شمله ليجمعك
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من  عشر  اخلامس  في  املقّدسة  الكنيسة  حتتفل 
شهر آب من كّل عام بعيد رقاد العذراء الّطاهرة 

وانتقالها بالّنفس واجلسد إلى الّسماء. 
تاريخّي،  حدٍث  على  َيرتِكُز  ال  قليَد  الَتّ هذا  إّن 
ُر بشكل روائيٍّ عن إميان الكنيسة األولى  بل ُيعبِّ
مرمي  أحشاء  من  جسًدا  اّتخَذ  الَّذي  الله  ابن  بأّن 
بشرف  وَخّصها  ا،  ـً حّق ابًنا  لها  وصار  العذراء، 
فصاَن  عليها،  نعمَته  أَكَمَل  ائمة،  الَدّ ة  َيّ البتول
املجد  إلى  وَنَقَله  القبر  فساد  من  جسَدها 
نصوص  إلى  َيستنُد  ال  اإلميان  وهذا  ماوي.  السَّ
ّية مباشرة، بل إلى حتليل الهوتّي، يعتبُر  كتاب
انتقال مرمي العذراء بجسدها ونفسها إلى املجد 

الّسماوّي نتيجًة ضرورّيًة ألمومتها اإللهّية. 
فكما أقاَم الّلُه جسَد ابِنه ولم يترْكُه «يرى الفساد» 
(راجع خطبة بطرس األولى في أعمال 2: 22-

32)، كذلك أقاَم االبُن جسَد أّمه، ذلك الهيكُل 

الّطاهر اّلذي َقّدَسه الرّوُح القدس وَسَكَن فيه ابُن 
الّله تسعة أشهر، وقد اّتخَذ منه دَمه وحلَمه، ولم 
أجساد  كسائر  واالنحالل  الفساَد  يرى  يترْكه 
البشر. فبسبب تلك الَشرِكِة الروحّية في املجد 
والبهاء بني السّيد املسيح وأّمه، آَمَنت الكنيسُة 
أّن مرَمي العذراء، بعد موتها، شارََكِت ابَنها مجَد 
ده، مجَد ظهوره.  سُّ قيامته كما شارَكْتُه، في َجتَ
إّن مثل هذا الّتحليل الّالهوتّي جنده لدى كثير 
يقول  املثال،  سبيل  فعلى  القّديسني،  اآلباء  من 
أندراوس الكريتّي (†720): «من الّالئق أن ُيدّبر 
ابُن الّله مصير والدته بحسب مصيره اخلاّص»؛ 
أّما جرمانوس بطريرك القسطنطينية (†733) 
فُيعلن: «كيف ُيَحوُّلِك املوُت إلى رماٍد وتراب، 
من  اإلنساَن  َأنَقذِت  ابِنك،  ِد  بتجسُّ الَّتي،  أنِت 
الدمشقّي  يوحّنا  يوّضح  بينما  املوت؟»؛  فساد 
على  والّثانية  األولى  عظته  في   (749†)
االنتقال، ملاذا ماَتْت مرُمي العذراء؟ وملاذا انتقَلْت 
ونفسها؟..  بجسدها  الّسماء  إلى  موِتها  بعد 
أن  الواجب  من  كان  لقد  االنتقال؟  «ملاذا  يقول: 
الّالئُق  املقّر  هذا  ة  األرضَيّ املهاوي  أسَر  ُيكاِبَد 
حيث  البشر،  يُد  رُْه  َحتُف لم  الَّذي  ُينبوُع  ال بالّله؛ 
ُر من اخلطايا؛ األرُض غيُر  تتفّجُر املياُه اّلتي ُتَطّه
احملروقة اّلتي ُتنِتُج اخلبَز الّسماوّي؛ الكرمُة الَّتي 
أعطْت بدون أن ُتروَى خمَر اخللود؛ زيتونُة رحمِة 
اآلب الّدائمِة اإلخضرار ذات الّثماِر الَعذبة. ولكن، 
َيّ اّلذي اّتخَذُه الكلمُة  كما أّن اجلسَد املقّدَس الّنِق
الّثالث،  اليوم  في  القبِر  من  قاَم  منها،  ُة  اإللهَيّ
هكذا كان يجب أن ُتؤَخَذ هي من القبِر وأْن جتتمَع 
أْن  يجب  هكذا  نحوها،  َنزََل  وكما  بابِنها.  األمُّ 
رَفَع هي عيُنها حّتى «القّبة األسمى واألكمل»  ُت
 .(24-11:9 (عب  عيِنها»  «الّسماء  إلى 
اليوم، الُسّلم احلّي الرّوحيُّ الَّذي نزَل عليه العليُّ 
ليظهَر على األرض ويتحّدث مع البشر، قد َصِعَد 
م املوت...  من األرض إلى الّسماوات بواسطة ُسَلّ
أورشليَم  من  ُة  احلَيّ الّله  مدينُة  انتقلْت  اليوم 
ة إلى أورشليَم الّسماوّية... وكما أّن اجلسد  األرضَيّ
منها  واملولود  الفساد  والعدمي  القداسة  اجلزيل 
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من  نهَض  اإللهّية،  بالكلمة  ا  ـً ُأقنومّي واملّتحد 
القبر في اليوم الّثالث، كذلك كان من الواجب أن 
ُتنَشَل العذراُء من القبر وتنضّم األّمّ إلى ابنها... 
هذه  ترتفَع  أن  وجَب  كذلك  إليها،  نزَل  أّنه  وكما 
األّم احلبيبة إلى مقرٍّ أرحب وأجمل، إلى الّسماء 
نفِسها؛ وأن تسكَن في مظاّل ابنها، تلك اّلتي 
اخلاّص».  مستودِعها  في  الكلمة  الّله  أضافِت 
انتقاُل مرمي العذراء بجسدها ونفسها إلى الّسماء 
هو نتيجة لعمل الرّوح القدس فيها، كما يؤّكد 
ذلك بولس الرّسول بقوله: «فإذا كان الرّوُح اّلذي 
أقاَم يسوَع من بني األموات حاًالّ فيكم، فالذي 
أقام يسوع املسيَح من بني األموات ُيحيي أيًضا 
ُم الفانية بروِحه احلاِلّ فيكم» (رو 8: 11).  أجسادَُك
جسَدها  وأحيا  عليها  حَلّ  الَّذي  القدس  فالرّوح 
ا البن الّله هو نفُسه ُيكّمُل عمَله فيها  ـً لتصيَر أّم
وُيحيي جسَدها املائَت وَينقُله إلى املجد الّسماوي. 
الرّوُح القدس هو قدرُة الّله احمليية، وهذه الُقدرة 
ُتها  ودينامَيّ دائمة،  حركٌة  إّنها  شيء:  ُيوِقُفها  ال 
تصوّرَه:  البشريُّ  عقُلنا  يستطيُع  ما  َتفوُق 
العذراء.  جسَد  أحيا  َمن  هو  إذن  القدُس  فالرّوح 
بالَنّفس  السّيدة  انتقال  عقيدة  في  آخُر  جانٌب 
واجلسد إلى الّسماء، هو وعُد يسوَع نفِسه في 
للمؤمنني  والقيامة  املوت  عن  كالمه  معرض 
باسمه، بحسب ما جاء على لسانه في إجنيل 
احلبيب يوحّنا، حني قال: «احلقَّ احلقَّ أقوُل لكم: 
إّن َمن َيسَمُع كالمي ويؤِمُن مبَن أرسَلني، لُه احلياُة 
األبدّية وال يصير إلى دينونة، لكّنُه قِد انَتَقَل من 

املوت إلى احلياة» (يو 5: 24). 
املتنوّعة،  ة  َيّ اإلجنيل الّنصوص  هذه  من  فانطالًقا 
العذراء  انتقال  بعقيدة  املقّدسُة  الكنيسُة  آمَنِت 
عيًدا  وَجَعَلْتها  الّسماء  إلى  واجلسد  بالَنّفس 
مقّدًسا ُيقاُم كَلّ عام في اخلامس عشر من شهر 
آب، بعد مسيرة صيام وقطاعة يتخّلُلها صالة 
الباراكليسّي، لكي يستطيع كّل مؤمن أن يقرَأ 
إميانه  مسيرَة  العذراء  مرمي  حياة  مسيرة  في 
الّشخصّي، وفي مصير مرمي العذراء بعد املوت 

مصيَر كيانه ومصير شخصه في نهاية الزّمن.
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ليونيل  األرجنتني  ومنتخب  برشلونة  جنم  استغّل 
ميسي، زيارة منتخبه لروما، إلجراء مباراة وّدّية أمام 

منتخب إيطاليا، فزار البابا في مقرّه بالڤاتيكان.
لبابا  زيارتي  «إّن  قائًال:  انفعاله  عن  ميسي  وعّبر 
الڤاتيكان برفقة منتخب األرجنتني لن أنساها بتاًتا. 
لقد جعلتني كرة القدم أزور وأجول العديد من األماكن 
مع  الڤاتيكان  لدولة  زيارتي  لكّن  واملمّيزة؛  الرّائعة 
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والّترحاب  املُدهش  واالستقبال  املنتخب  في  زمالئي 
من قبل البابا فرانسيس أهّمها وأكثرها روعة ومتّيزًا، 

خصوًصا أّن البابا أرجنتينّي األصل».
هذا ولم يكّف البابا عن مدح ميسي، وقال عنه إّنه 
فريدة.  وظاهرًة  منوذًجا  ويشّكل  للجميع،  رائعة  قدوة 
يحب متابعة مباريات «بارسا» بني حني وآخر، لهدف 

االستمتاع من موهبة ومهنّية ومتّيز ميسي.
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املوسم الكروي اجلديد، حيث عقدت إدارة الفريق مع 
منزله  في  مغربّي  فراس  املمتاز  الوّسط  خط  العب 
على  مبدئّي  التفاق  معه  وتوّصلت  شفاعمرو  مبدينة 
مع  واحد،  ملوسم  العربّي  الفريق  بصفوف  الّلعب 

إمكانّية متديد العقد ملوسم آخر.
لقد سعت فرق عديدة بضم مغربي إلى صفوفها، من 
فّضل  ولكن  عّكا  وهپوعيل  حيفا  هپوعيل  بينها 
«النس»،  الفرنسي  فريقه  من  حترّر  اّلذي  مغربي، 
بقيادة  املتجّدد،  الّسخنينّي  الفريق  إلى  االنضمام 

املدرّب ماركو بالپول.
أيًضا،  الّهجوم  خط  تعزيز  الّسخنيني  الفريق  ينوي 
الّنادي  مهاجم  مع  الّسخنينّية  اإلدارة  وتتفاوض 
الرّياضي أشدود، البلغاري دمييتار مكراييڤ، حيث 
ا  كراتًب دوالر  ألف   120 بقيمة  عرًضا  له  قّدمت 
عن  يبحث  زال  ما  أّنه  املهاجم  أوضح  وقد  ا،  ـً سنوّي
إمكانّية االنتقال ألحد الفرق األوروپّية، لكّنه يعيد 

الّنظر بالّنسبة النتقاله إلى سخنني.
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فريق «بايرن  ريبيري (العب  فرانك  الّنجم  كشف 
عن  الرّحيل  في  ُيفّكر  كان  أّنه  عن  ميونخ»)، 
العمالق الباڤاري في صيف عام 2009، وذلك 
بعدما قّدمت إدارة فريق برشلونة اإلسپانّي، عرًضا 

ا من أجل احلصول على خدماته وقتها. ـً رسمّي
موسم  «في  قال:  لريبيري  تصريحات  ففي 
املنتخب  في  زميلي  اّتصل   ،2008-2009
في  يلعب  كان  اّلذي  أپيدال  آريك  الفرنسي 
برشلونة حتت قيادة چوارديوال وقتها، اّتصل بي 
ـ«كامپ نو»». وأخبرني بأّنني مطلوب للعب في ال
وتابع: «أنا فّكرت حينها باإلنضمام إلى برشلونة، 
إّال أّن «برسا» في حينه كان أقوى وأفضل فريق 
فكنت  علّي،  سهًال  األمر  يكن  لم  العالم.  في 
قد ارتبطت بعقد ساري مع «بايرن» حينها، لذا 

فّضلت البقاء».
مع  لي  لقاء  أّول  قائًال: «كان  تصريحاته  واختتم 

أبطال  دوري  بطولة  من  خرجنا  عندما  چوارديوال 
مباراة  بعد  مّني  فاقترب   ،2009 عام  أوروپا 
العودة في ميونخ (1-1)، وقال لي: أنت األفضل 

وهّنأني على أدائي، وهذا يعني لي الكثير».

يتابع اّحتاد أبناء سخنني تعزيز صفوفه قبل انطالق 
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عن  باحًثا  املكتبات  إحدى  دخلُت  عندما 
مجموعة  على  نظري  وقع  ألقرأه،  جديد  كتاب 
العثمان  ليلى  الكويتية  لألديبة  قصصية 
الكتاب  فتلقفت  السوداء»،  «احلواجز  بعنوان 
تعرّضت  العثمان  ليلى  وأن  خاصة  تردد،  دون 
املتشّددين  قبل  من  وضغوطات  ظالمّية  حلملة 
داخل الكويت؛ فقلت لنفسي من املعيب أني لم 
أقرأ حتى اآلن لهذه الكاتبة، فقررت أن أقتني 
من  الكاتبة  هذه  على  التعرف  بهدف  الكتاب 

جهة، وعلى األدب الكويتي من جهة أخرى. 
الصديق  الدكتور  العثمان  ليلى  أدب  تناول 
محمد صفوري في كتابه «امرأة بال قيود»، هذه 
زًا كبيرًا في  الدراسة األكادميّية التي أفرد لها حّي
كتابه هذا ليبحث في تفرّد  ليلى العثمان من 
العربية،  الثقافّية  الساحة  على  وإبداع  حضور 
َتظهر،  التي  الفلسطينية  للخصوصّية  وأيضا 
زاد  مما  اإلبداعي،  عطائها  في  بهائها،  بكل 
خّصص  فلقد  أدبها.  على  لإلطالع  شغفي  من 
الدكتور محمد صفوري الباب الثالث في كتابه 
املختلفة  العثمان  ليلى  حياة  مراحَل  ليتناول 
اخلاصة  حياتها  في  صعوبات  من  واجهته  وما 
جعلت  وقسوُتها  والتقاليُد  فالعاداُت  والعاّمة، 
الكتابة  عن  بالتوّقف  ُيطالبونها  أبناءها  حتى 
واخلضوع، والفكُر السلفي املتحجر لرجال الدين 
أوصَل بها إلى احملاكم، فُحكَم عليها بالسجن 
ّية.  مال َغرامة  بَدْفِع  بَعد  فيما  ِدَل  ْب اْسُت الذي 
ُة التي أَملّْت بالبالد أجبرتها  والَعواصُف السياسّي
الفلسطيني  الكاتب  زوجها  عن  الّتَخّلي  على 
الكويت  َترك  على  ُأرغَم  الذي  بكر،  أبو  وليد 

بعد حترير البالد من الغزو العراقي.
الثانية  للقصة  قراءتي  وفور  الكتاب،  تناولت 
تلك؛  القصصية  مجموعتها  من  «البطاقة» 
ُذهلت وأصبت بحالة حزن شديد. ُذهلت عندما 
أكثر  أذهلني  وما  بالذات،  القصة  هذه  قرأت 
كيف وصفت الكاتبة اجلندي العراقي في أثناء 
اجتياح القوات العراقية للكويت. أذهلني مدى 
العراقي،  للجندي  الكويتية  الكاتبة  كراهّية 
العراقي  اجلندي  حقد  ملدى  تصويرها  وكيفّية 
لكل ما هو كويتي. حزنت حزًنا شديًدا ألّن هذه 
لألمة  ينتميان  شعبني  بني  نشبت  التي  احلرب 
السلبية   نتائجها  أن  ذاتها،  وللقومية  ذاتها 
السياسيني  النظامني  بني  العالقات  سوء  على 
األنظمة  على  تقتصر  لم  الدولتني،  هذين  في 
كراهية  إلى  تعدتها  بل  فقط،  السياسية 

تأّصلت بني شعبني عربيني. 
أبّدل  أن  حاولت  للقصة  قراءتي  أثناء  في 
شخصّية  من  بدًال  فوضعت  الشخصيات، 
الكاتبة الكويتية كاتبة فلسطينية، وبدًال من 
اجلندي العراقي جندًيا إسرائيلًيا، الحظت عندها 
ُمذهل،  بشكل  ومتطابقة  متشابهة  احلاالت  أّن 
الكاتبة  استخدمتها  التي  الكلمات  ولوال 
العراقي،  اجلندي  لسان  على  العراقية  باللهجة 
لكان باإلمكان نشر هذه القّصة في بالدنا باسم 
مستعار بعد تبديل الّشخصيات دون أن يشعر 
ال  ولكي  فلسطينية.  ليست  القصة  بأن  أحد 
سوّية  نقرأ  دعونا  عواهنها،  على  األمور  تبقى 

مقاطع من قصة «البطاقة» لليلى عثمان.
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اجتياح  أثناء  في  العراقي  (اجلندي  «أشار 
ع.ش)   – الكويتّية  لألراضي  العراقية  القوات 
بذراعه فتوّقفت (الكاتبة وهي مواطنة كويتية 
مّد  السّيارة،  زجاج  خالل  من  نظرته  ع.ش).   –

كفه ذات األظافر الصفراء، دّق بعصبّية، أسدلت 
وجهه  أقحم  الّنافذة،  زجاج  إصبعي  من  ضغطة 

فاقتحمتني رائحته الكريهة.
بداخلي همس القرف: «أال يغتسلون؟؟».  

لهذا  الكاتبة  لكراهية  باإلضافة  هنا  نالحظ 
اجلندي العراقي، مدى تعاليها واشمئزازها منه، 
الّتعميم  أي  اجلماعة،  بلغة  عنه  وتتحّدث  بل 
هذا  يغتسلون؟؟».  «أال  عراقي  هو  ما  لكل 
األظافر  «بذات  كّفه  وصف  إلى  باإلضافة 
الّصفراء» و«رائحته الكريهة». هذه هي الّصفات 
اّلتي ستنطبع في ذهن القارىء الكويتي لكل 
مبثابة  بعد  فيما  وستصبح  عراقي،  هو  ما 
أفكار ُمسّبقة عن العراقيني. إًذا سلبّيات هذه 
العراقّية  العالقات  على  آثارها  ستترك  احلرب 
انتقلت  أن  بعد  خاّصة  أجيال،  إلى  الكويتّية 
الكراهّية إلى األدب، وهنا اخلطورة في املوضوع . 
الكاتبة  تصف  القّصة  من  آخر  موقع  وفي 
صراخه  أثناء  في  العراقي  اجلندي  الكويتية 
هم  «دائًما  الّتعميم:  إلى  أخرى  مرّة  لتعود 
يصرخون ويتناثر رذاذ صراخهم». هذا باإلضافة 
للّشتائم على لسان اجلندي والكاتبة، فاجلندي 
وعلى  عليك  الّله  «لعنة  يشتمها:  العراقي 
أهلك».  فترد عليه الكاتبة الكويتية: «عليك 

وعلى ساللتك، وعلى رئيسك».
وفي موقع آخر تصف الكاتبة انتشار العراقيني في 
الكويت كانتشار الفئران، بل وتصارحنا بحقيقة 
للقومّية  بانتمائها  تشعر  تعد  لم  أّنها  مؤملة 
كويتية». وفقط  «كويتية  هي  إّمنا  ّية،  العرب

«أحسست قلبي يبكي ذلك الزمن الذي مضى 
يكن  لم  مدينتي،  في  كالفئران  انتشارهم  قبل 
يهّمني ماذا أكون – عراقّية، أردنّية، لبنانّية، 
أّي شيء. كنت عربية تختلط كل دماء العرب 
بعروقي، لكنني اليوم أنفر أن أكون إّال كويتية. 
(اجلندي  الكلب  ليته  ميزقني.  اإلحساس  هذا 
العراقي – ع.ش) يفهم، ويتركني أفخر ولو حلظة 
أمامه متحّدية غضبه وسالحه. إّنني كويتية». 
في هذا املقطع نكتشف عمق التمزق العربي، 
ّية يبقى في إطار  وكل ما ُيقال عن الوحدة العرب
احللم، مجرّد حلم جميل، وأعتقد أن من وضع 
الهدف  أصاب  العربي»  «احللم  أغنية  كلمات 
العربي  الواقع  ألّن  العربي،  احللم  كتب  عندما 

يختلف متاًما عن احللم العربي.
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تسقُط
الّلحظاُت في الّلحظات

يسير بي الوقُت
طارًقا

ماء» قد ُيعيُد إليَّ «السَّ
  

ِر ْه ينزُل في حضرة النَّ
طريًقا

حتمُل بهاَء املاِء
«رابعة»

هادة تقُف كظلٍّ في غبِش زجاج الشَّ
انحفر حتَت ثياِبها َوْشًما!!

  
ْهُت لها ُشبِّ

بوَءة - ترفعني ُن
ما ترفعني لي ُسلَّ

ألْصعدني - خارَج املَْشَهد
ًال بعبِء املسافات ُمَحمَّ

  
اْصطفيتِك فاخترُتِك

«ُحجوالً» من بني رّباِت اِحلجال
تسعى بني «بئرين»

إلى استضاَءة «ساعَة الوصال»..
« ـ«أنا احلقُّ َسًة ب ُمَغمَّ
ترفُع «اِخلرقة» ُجدراًنا

تخفق في الرّيح صوتا...
  
رابعة!!!

إلى يديك ينتسُب «املاء»
صباًحا

يقف عند الباِب
يدعو مارًّا إلى البيِت
َتُه حني ُمتطر يرفع مظلَّ

واح ُيْسكُت املدينة عن النُّ
واضًعا مشاعرها داخل حجرٍة بال ُشرفات

ليرمي بها إلى أقرب عاصفة...
  

رابعَةََ
أنا في فراغ االنتظار

أمُأل مالعَق سيأكُل بها اخلارجوَن من الكهِف
أبحُث عّني

في غياِب احلضور «مهرجاًنا»
نّكر ِسرًّا لِبَست فيه أناي ثوَب التَّ

أبحُث
قبل أن ُيْعِلنوِك «بئرًا»

ماؤها ال يجري
حّتى لَنْفٍس تستمطر «يَد ربِّها» َعْطشى!!!

  
«شهيدَة العشِق»!!

يا يوم اآللهة!!
أنظُر إليِك ألراني

آتًيا يزحُف كالنَّحل
يغمز القمر...

لتظلَّ الرّيُح نائمة
فَتَتدّلى «املالئكة» من كآبة الغياب

«فردوًسا» عائًدا
ٍم فتق - دومنا أل
فتق اجلراح القدمية

ليعبَر «الّنهرُ»، حجارًة صافيًة
واعدًة بالكثير.. واعدًة عائدة

لم تترك صدى
وال أثرًا...
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اضطرابات  ظهور  منع  في  مهم  أمر  الكلى  صّحة  على  احلفاظ 
أخرى تتعّلق بالقلب، اجلهاز املناعي واجلهاز الهضمي، حيث إّن 
ا إلنتاج حوالي 2  ـً الكلى تقوم بتصفية 200 لتر من الّدم يومّي

لتر من البول. 
وفي  الفضالت،  من  الّدم  تصفية  في  الكلى  وظيفة  تتلّخص 
احلفاظ على حجم الّدم الكافي، من أجل تسهيل نقل األوكسجني 
واملغّذيات والهرمونات إلى األعضاء األخرى، وإّن أّي خلل قد يؤّدي 

إلى فشل كلوّي، وذلك استجابًة لعوامل مثل تراكم الّسموم.
حتدث  طبيعّية  عملّية  وهي  األكسدة،  نعرف  أن  أوًّال  علينا 
التغّيرات  من  جزًءا  تشّكل  وهي  الّطاقة،  إلنتاج  أجسامنا  في 
تؤدي  أن  ميكن  ذلك،  ومع  اجلسم.  في  حتدث  اّلتي  ّية  الكيميائ
في بعض األحيان إلى إنتاج جزيئات تسّمى اجلذور احلرّة نتيجًة 

للتعرّض لبعض الّسموم. 
اجلذور احلرّة هي جزيئات غير مستقرّة ترتّد بعنف داخل اجلسم، 
بحيث تدّمر الپروتينات، اجلينات، وأغشية اخلاليا. ويعتقد بأّن 
اجلذور احلرّة لها دور في الّشيخوخة، وكثير من األمراض املزمنة، 

مبا في ذلك الّسرطان وأمراض القلب ومرض الزهامير.
حتت هذا الّسياق قام العلماء بتصنيف بعض األغذية على أّنها 
األغذية الّصديقة لصّحة الكلى، وذلك الحتوائها على مضاّدات 
األكسدة اّلتي تقوم بتحييد أو إبطاء إيقاف عمل اجلذور احلرّة 

حلماية اجلسم وتعزيز أداء الكلى.. 
وندرج لكم أهّمها ضمن هذا املقال:

الفلفل األحمر، امللفوف، والقرنبيط - تعّد هذه األصناف 
من اخلضار منخفضة بالپوتاسيوم وهذا يساعد في إزالة الّسموم 
الڤيتامينات  على  حتتوي  فهي  الوقت  نفس  وفي  اجلسم،  من 
(C) و(B6)، حامض الفوليك، واأللياف. يتمّيز الفلفل األحمر 
من  يحمي  واّلذي  لألكسدة،  املضاد  الليكوبني  على  باحتوائه 
اخلضار  من  فهو  امللفوف  أّما  الّسرطان.  أنواع  ببعض  اإلصابة 
ا مبرّكبات  ـً ّي الغنّية مبرّكبات الفايتوكيميكال؛ والقرنبيط يعّد غن

تساعد الكبد في حتييد املواد الّسامة.
على  احلفاظ  في  تساعد  اليوم  في  واحدة  «تّفاحة   – الّتفاح 
املقولة  هذه  للّطبيب»!..  زيارتنا  من  وتقّلل  أجسادنا،  صّحة 
عاٍل،  الّتفاح  في  األلياف  مستوى  ألّن  نظرًا  فعًال،  صحيحة 
ولتمّتعه بخصائص مضاّدة لاللتهابات؛ إضافًة إلى أّنه يساعد 
اإلمساك،  ومينع  الّدم،  في  الكوِلستيرول  نسبة  من  الّتقليل  في 

ويحمي من أمراض القلب، ويقّلل من خطر اإلصابة بالّسرطان.
بياض البيض - يحتوي بياض البيض على پروتني نقّي، أي 
األمينّية  األحماض  جانب  إلى  پروتني  جودة  أعلى  لنا  يوّفر  إّنه 
األساسّية. إّن بياض البيض يحوي نسبًة مخّفضة من الفوسفور 

مقارنة مبصادر الپروتني األخرى، 
كالّلحوم وصفار البيض.

 «3 «أوميچا  أحماض 
أحماض   - ة  ّي الدهن
في  تساعد   ،«3 «أوميچا 
السّيء  الكوِلستيرول  خفض 
نسبة  من  وترفع   ،(LDL)

الكوِلستيرول اجلّيد (HDL)، يوصى بتناولها مرّتني أو ثالث 
ـ«أوميچا  مرّات في األسبوع.. من أهم أنواع األسماك الغنّية           ب
3» ملن يعانون داًء في الكلى: الّتونة، الّسلمون، والّسردين. كما 
ينصح ببذور الكّتان، زيت الكانوال، اجلوز واللوز، كمصادر أخرى 

ألحماض «أوميچا 3» الدهنّية.
وهما  و«پوليفينول»،   «9 يحوي «أوميچا  الّزيتون -   زيت 

مضادان لاللتهابات، ويحميان من األكسدة.
الّثوم والبصل - يحّد الّثوم والبصل من االلتهابات، كما أن 
لديهما خصائص مضاّدة لألكسدة؛ فالبصل غنّي بالكيرسيتني  
(quercetin) وهو أحد مضادات األكسدة القوّية اّلتي يعتقد 
عرضة  من  وتقّلل  القلب،  أمراض  من  احلّد  في  تساعد  بأّنها 
أجسادنا للّسرطان؛ كما أّنه يحتوي على الكروم واملعادن اّلتي 
تساعد اجلسم في عملّيات الّتمثيل الغذائّي للّدهون، الپروتينات 
للتخّثر،  مضاّدة  بخصائص  فيتمّتع  الّثوم  أّما  والكربوهيدرات. 
األكسدة،  مضاّدات  خصائص  على  يؤّثر  لن  طبخه  بأّن  علًما 
ولكّنه سيقّلل من تأثيره كمضاد للتخّثر ولاللتهابات، كما أّن 

زيت الّثوم يساعد على انتعاش الكلى.
توت   ،(Cranberries) برّي  ال الّتوت 
 - (Raspberries) ـ (Blueberries) و توت ال ـ ال
ألّنه  ّية،  البول واملسالك  املثانة  التهابات  من  األّول  الّنوع  يحمي 
يجعل البول أكثر حامضّية ويساعد في احلفاظ على البكتيريا 
على  الّثاني  الّنوع  يحتوي  املثانة.  داخل  االلتصاق  عن  بعيًدا 
لألكسدة. أّما الّنوع الّثالث  ـ«إنثوسيانيدينس» املضاّد  مرّكب ال
حتييد  في  يساعد  اّلذي   (ellagic acid) على  فيحتوي 
اجلذور احلرّة، وإّن صبغته احلمراء دليل على وجود اإلنثوسيانني 
في  والّثالث  الّثاني  الّنوع  يشترك  األكسدة.  مضادات  من  وهو 
كونهما يحتويان على األلياف، ڤيتامني (C)، حمض الفوليك 

واملنغنيز اّلذي يساهم في صّحة العظام.
باملواد  غنّي  الّتوت   - والكرز  األحمر،  العنب  الّتوت، 
املضاّدة لألكسدة، باإلضافة إلى أّنه يحوي الكثير من ڤيتامني 
مضاّدة  خصائص  لديه  أّن  كما  واأللياف؛  املنغنيز،   ،(C)
صّحة  على  احلفاظ  في  أيًضا  ويساعد  وللّسرطان،  لاللتهابات 
ـ«فالفونويد»  ال مرّكبات  على  األحمر  العنب  يحتوي  القلب. 
ألّنه  القلب،  لصّحة  ًدا  جّي يعتبر  اّلذي  وأهّمها «ريسفيراترول»، 
يعزّز  أّنه  كما  الّدم،  جتّلطات  إمكانّية  من  ويقّلل  األكسدة  مينع 
من إنتاج أكسيد النيتريك، مما يزيد من استرخاء العضالت في 
األوعية الدموّية، وذلك يحّسن من تدّفق الّدم. أّما الكرز فهو غنّي 
ـ«فايتوكيميكال» اّلتي حتمي القلب. باملواد املضادة لألكسدة وبال

 ¨WLOK��«Ë W ÒO�B�« W|cG��«  ‰U�� w� qLF� ¨W|cG� W ÒO�UB��«®
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

بكالمك  كما  ومظهرك،  بشكلك  اهتم 
عليها.  يحاسبونك  اآلخرين  ألّن  وتصرّفاتك، 

وقد تبادر إلى سفر قريب لزيارة صديق.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

القوّة  منها  تستقي  مبجموعة  تلتحق  قد 
مجاًال  تخوض  أو  رأيك  عن  تعّبر  واحليوّية. 

زًا تؤّثر من خالله. ا ممّي ـً اجتماعّي

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

هذه  ولكن  هاّمة؛  سرّية  باّتصاالت  تقوم 
أو  نزاًعا  أو  حرًبا  تشعل  قد  االّتصاالت 

تتسّبب مبشاكل عاّمة قد تطال الكثيرين.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)

بعض  وتعيش  والرّفض،  املوافقة  بني  تتقّلب 
النزاعات. إّال أّنك تفتح عينيك على عالقة 

جديدة أو وجهة نظر مختلفة.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

قد حتّقق ربًحا ما أو تستقبل حديًدا مفاجًئا 
ا، ميكنك  ـً ّي ُيفرح قلبك. تعرف تغييرًا إيجاب

في هذه الفترة التعبير عن آرائك بثقة.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

ّية، فال تبدأ جديًدا  تخوض بعض املسائل املال
حساباتك  تراجع  أن  قبل  الفترة  هذه  في 

بهدوء. ُكن صبورًا ومتفّهًما.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

يدور حوار بّناء مع الّشريك أو احلبيب. انتبه 
من بعض الغيرة وال ُتثر احلساسّيات املُفرطة. 

قد تستعني بنصائح الغير.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)

مبتغّيرات  تفرح  االّجتاهات.  كل  في  حتّلق 
فتوّطد  ممّيزة.  ّية  بجاذب وتشرق  جديدة، 

عالقتك وتشرّعها وتنتقل ملرحلة أفضل.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)

والغضب؛  واالنتفاضات  النزاعات  عن  ابتعد 
تأتيك  قد  ألخبار  ترتبك  وقد  عاصف  فاجلو 

من بعيد حتمل بعض األمور املقلقة.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

من  وتتحرّر  بّناءة  فكرة  تناقش  قد 
التّيارات  ببعض  تهتم  أو  القيود،  بعض 

واالنتماءات، فتبدو مستعًدا للتضحية.

»)u� (19 شباط - 20 آذار)

الّناس  حديث  وتكون  الّضوء  عليك  يسّلط 
ذاته  الوقت  وفي  ما.  وضًعا  تصّحح  حيث 

عليك أن تصغي إلى نصيحة ثمينة.

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)

ُكن متحّفًظا جًدا وابتعد عن الّضوء؛ رغم أّن 
هذه الفترة ممتازة وحتمل لك معنوّيات مرتفعة 

وانتصارات وجناحات كثيرة.
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املمّيز  املبنى  في  تنقيبات  اآلثار  سلطة  أجرت 
في  (1099–1291م.)  الصليبّية  الفترة  من 
القدس، واّلذي يشبه في شكله قاعة الفرسان في 
مدينة عكا، بارتفاع 6 أمتار. إّن اجلزء األكبر من 
املبنى الضخم استخدم كمشفى رئيسّي، ُيعرض 
هذه األيام أمام اجلمهور، بعد أن ّمت االنتهاء من 
سلطة  أجرتها  اّلتي  واألبحاث  األثرّية  احلفرّيات 
األثار في املوقع، بالّتعاون مع شركة «چراند بازار» 
يتواجد  الّشرقّية.  القدس  من  الكبير)  (الّسوق 
املبنى الّتابع للوقف اإلسالمّي، في حي الّنصارة 
في القدس، في املنطقة املعروفة باسم «املورستان» 
من  مقربة  على  الفارسّية)،  بالّلغة  («مشفى» 

الّشارع الرئيسّي للبلدة القدمية (شارع داود). 
ـ2000، كان املبنى سوًقا للخضار  حّتى بداية ال
ا ومزدحًما جًدا بالزائرين؛  ـً والفاكهة، وكان مكتّظ
ومنذ ذلك الوقت أصبح مهجورًا. ووفقا لرغبة شركة 
«چراند بازار» ّمت حتويل املبنى إلى مطعم، وكانت 
سلطة اآلثار قد بدأت مؤّخرًا تنقيبات في املوقع.

ميكننا اليوم رؤية جزء من هذا املبنى، واّلذي كانت 
أعمدة  من  مبنّي  وهو  دوًمنا.   15 ُقرابة  مساحته 
كبيرة وأقواس مضّلعة، يصل ارتفاعه إلى أكثر 
كبيرة مليئة  قاعة  عن  عبارة  أمتار؛ وهو   6 من 

باألعمدة، الغرف، والقاعات.
(مديرا  رام  وعميت  فورستيني  رينيه  وقال 
احلفرّيات في سلطة اآلثار): «ميكننا دراسة تاريخ 
الفترة.  لتلك  الّتابعة  الوثائق  خالل  من  املشفى 
حيث تشير تلك الوثائق إلى كون املبنى مشفى 
في  يضاهي  حيث  حينه،  في  ومتطوّرًا  كبيرًا 
تنسيقه وحجمه مشفى معاصر. بادر إلى إقامة 
باسم  مقاتلة  مسيحّية  دينّية  مجموعة  املشفى 
«فرسان القّديس يوحّنا»، اّلذين ُعرفوا بالّالتينية 
باسم «اإلسپتارية» (املشفى)، حيث اّتخذت هذه 
احلّجاج،  مبساعدة  عهًدا  عاتقها  على  املجموعة 
دعت  إن  املقاتلني  لصفوف  االنضمام  إلى  إضافًة 

احلاجة لذلك.
وفًقا  أقسام،  عّدة  «اإلسپتارية»  مشفى  شمل 
ألنواع األمراض وحالة املرضى، متاًما كما هو احلال 
كان  الطوارئ  حاالت  وفي  العصرّي.  املشفى  في 
مريض.   2000 نحو  استيعاب  املشفى  بإمكان 
والّنساء  للرّجال  العالج  «اإلسپتارّيون»  قّدم  وقد 

من جميع األديان والّطوائف. وهنالك دالئل تشير 
إلى أّن الصليبّيني اهتّموا بتقدمي وجبات الّطعام 
ذلك  من  الرّغم  على  لليهود.  (כשר)  «احلالل» 

فقد جهلوا قوانني العالج والّصحة..!
فعلى سبيل املثال، ُيذكر في أحد املصادر على 
ا بتر رجل أحد املرضى، ملجرّد  ـً ّي ا صليب أّن طبيًب
ا، ما أّدى إلى وفاة  اكتشافه جرًحا صغيرًا ملتهًب
وتعليم  املشفى  إقامة  ولهدف  ذلك.  جرّاء  املريض 
مهنة الطّب، استعان الصليبّيون بالّسّكان العرب 
في  خاّصة  مكانة  للّطب  كانت  حيث  املسلمني. 
اء  األطّب صيت  ذاع  وقد  آنذاك،  العربي  املجتمع 

العرب في أرجاء مختلفة من العالم. 
وقد عمل املشفى، أيًضا، كمأوى لألطفال اليتامى 
والّلقطاء (جمع لقيط). وقد تلقى األطفال العناية 
وقد  وإخالص،  تفاٍن  بكّل  الّالزمة  والرّعاية  الّتامة 
انضّم قسم كبير منهم إلى صفوف املقاتلني عند 

بلوغهم سّن الرّشد. 
الفترة  تلك  من  الّتاريخّية  الوثائق  من  ويستدّل 
اِملهنّي  واجبه  بأداء  يفلح  لم  اّلذي  الّطبيب  أّن 
طاقم  وخلفه  املشفى،  رواق  في  سار  بإخالص، 
املمرّضني، ملوّحني له بأيديهم، ضاربني موّبخني؛ 

وقد كان شاهًدا على هذا النهج غالبّية املرضى.
بعد الهزمية اّلتي حّلت بالّصليبّيني، سكن احلاكم 
األّيوبي صالح الّدين على مقربة من املشفى؛ فرّمم 
لعشرة  سمح  كما  صيانته.  على  وعمل  املبنى 
ومساعدة   املبنى  في  البقاء  صليبّيني  رهبان 

سكان القدس. 
 ،1457 عام  األرضّية  الهزة  خالل  املبنى،  دم  ُهٌ
وُطمر حتت األنقاض. وبقي على ما عليه حّتى 
الفترة العثمانّية. وخالل العصور الوسطى حتوّلت 
أجزاء منه إلى حظيرة؛ حيث عثر خالل احلفرّيات 
األثرّية على بقايا عظام خليول وجمال إلى جانب 
في  استعملت  اّلتي  املعادن  من  كبيرة  كمّية 

صناعة احلدوات للّدواب.
«سيتّم  املشروع):  (مدير  شويكي  مونصر  وقال 
سيتمّكن  وهكذا  املطعم،  مع  الفخم  املبنى  دمج 
روّاد املطعم من التمّتع أيًضا بوجبة وسط أجواء 
ومن  املكان.  على  تخّيم  اّلتي  الوسطى  العصور 

املتوّقع أن يتّم افتتاح املطعم هذا العام».
©f�—Uç� w�u| ∫d|uB�®
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إذا كنتم قد حصلتم على قرض سكنّي بشروط 
عّدة  قبل  حّتى  أو  سنوات  عّدة  قبل  ُمعّينة، 
شهور، بإمكانكم أن تكرّروا القرض الّسكنّي، أي 
ـ«استبدال»  ل البنك  إلى  التوّجه  بإمكانكم  أّنه 
بشروط  آخر  سكنّي  بقرض  الّسكنّي  قرضكم 
ـ«تكرير» القرض الّسكنّي. جديدة، هذا ما ُيسّمى ب

أن  على  ُمجبرين  غير  أّننا  نعلم  أن  املهم  من 
نكرّر القرض الّسكنّي في البنك اّلذي أخذنا منه 
القرض الّسكنّي األّول، وإّمنا نستطيع إجراء عملّية 
الّتكرير في أّي بنك وفي كّل بنك نريده (األمر 
اّلذي يساعدنا على احلصول على شروط جديدة 
أفضل بسبب املنافسة بني البنوك على املُقَترِض).

 W ÒOKLF�  `zUBÒM�«Ë   «uD)«  Òr¼√
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ّي   ُمسَتَند تسديد القرض الّسكن
اقترضنا  اّلذي  البنك  من  نطلب  أن  علينا 
القرض  تسديد  ُمستند  الّسكنّي  القرض  منه 
املعلومات  كّل  جند  املستند  هذا  في  الّسكنّي. 
إلى  التوّجه  املمكن  من  املطلوبة،  والّتفاصيل 

البنك للحصول على املستند. 
في هذا املستند سنجد الّتفاصيل الّتالية: املبلغ 
الّسكنّي،  للقرض  الّنهائي  للّتسديد  املَُتَبّقي 
لكّل  الفوائد  نسب  الّسكنّي،  القرض  مسارات 
مسار، غرامة الّتسديد املُبِكر والقسط الّشهري 
من  الكثير  أّن  بالّذكر  اَجلدير  ِمن  مسار.  لكل 
البنوك ال يذكرون القسط الّشهري في هذا املُسَتَند.

ّي القائم:   فهم شروط القرض الّسكن
هذه األسئلة اّلتي يجب أن نطرحها: ما هو عدد 
القروض  (غالبّية  الّسكنّي؟  القرض  مسارات 
الّسكنّية ُمرّكبة من ثالثة مسارات فما فوق)، 
مسار؟  كّل  تفاصيل  هي  ما  نفهم  أن  املهم  من 
قيمة القسط الّشهري؟ هل ارتفع مبلغ القسط 
الّشهري عن املبلغ االبتدائي أم بقي ثابًتا؟ هل 
هل  للفائدة  بالّنسبة  سينخفض؟  أم  سيرتفع 
ما  أقل؟  فائدة  نسبة  اليوم  لنا  يعرض  الّسوق 
وكم  اآلن،  حّتى  للبنك  أعدناه  اّلذي  املبلغ  هو 
َبّقى حّتى نهاية الفترة وما هو مبلغ الغرامة أو  َت
اجلزاء اّلذي سندفعه عند تسديد القرض الّسكنّي 

(«املشكنتا») كاملًة قبل املوعد املقرّر؟

أو  ة  االجتماعّي احلالة  في  تغيير   
االقتصادّية: 

في هذه احلالة ستنشأ ظروف جديدة ستضطرّنا إلى 

©1®å Òw M~ Ò « ÷d I « d ¹d ~ðò
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لكيفية  جديد  من  والّتخطيط  حساباتنا  إعادة 
وماهّية مصروفاتنا كي تتالَءم مع ظروفنا اجلديدة 
على  اجلديدة.  واالقتصادّية  االجتماعّية  وحالتنا 
سبيل املثال: ترقية في العمل، مبلغ أصبح من 
برنامج  أو  الّتوفير  صندوق  من  قبضه  املمكن 
الّتوفير، احلصول على عالوة في الراتب الّشهرّي، 
عن  عاطًال/ة  كان/ت  اّلذي/اّلتي  احلياة  شريك/ة 
أّن  أو  بعد  فيما  يعمل/تعمل  وبدأ/ت  العمل 
أحد الزوجني أصبح عاطًال من العمل ألّي سبب 
بها  يريد  اّلتي  طالق  حالة  في  أو  األسباب  من 
أحد الزّوجني/الّطليقني شراء نصيب الّطرف اآلخر 
أو نقل حقوقه والّتنازل عنها، أو في حال الزواج 
وازدياد عدد أفراد العائلة وأسباب كثيرة أخرى.

 استطالع رأي أو بحث ُمفّصل عن كّل 
بنوك وبرامجها:  ال

بعد أن فحصنا الوضع وشروط قرضنا الّسكنّي 
احلالي وبعد أن فهمنا وتعرّفنا على احتياجاتنا 
يعرضه  ما  لنفحص  األوان  آن  املادّية،  وقدراتنا 
سرًا  ليس  إّنه  حيث  اليوم؛  العقار  سوق  علينا 
أّنه في الوقت احلاضر تتوافر أمام الزبون شروط 
ا  ـً ّي ممتازة، واّلتي تعتبر من أفضل الّشروط نسب
مسارات  مجال  في  األخيرة،  الّسنوات  في 
بني  واملنافسة  الفوائد  نسب  الّسكنّية،  القروض 
بنوك القروض الّسكنّية وذلك حّتى ينجحوا في 
إطالق  في  ينعكس  واألمر  إليهم،  الزبون  جذب 
العشرات من املسارات والّشروط اجلديدة األفضل 
مع  باملقارنة  ا  ـً ّي نسب املنخفضة  الفوائد  ونسب 
لصالح  يعمل  اّلذي  األمر  املاضية،  الّسنوات 
البنك  مع  للّتفاوض  الفرصة  ويعطيه  املُقَترض 

للحصول على شروط أفضل.

واحد  هدف  مع  البنك  إلى  توّجهوا   
ووحيد: 

ووحيد  واحد  لهدف  البنك  إلى  الّتوّجه  عليكم 
ا أّن موّظف البنك  ـً ّي وعليكم أن تتحّضروا نفسان
سيعمل كّل ما في وسعه لتزهيبكم من املسار 
يالئم  ال  يالئمكم  ما  ألّن  وذلك  اخترمتوه،  اّلذي 
ًدا  البنك بالّطبع، لذلك عليكم دراسة املوضوع جّي
والتوّجه إلى البنك، وأنتم متمّكنني من املوضوع. 
وإذا توّجهتم إلى اختصاصّي فهو سيرافقكم إلى 
األنسب  القرض  اختيار  في  ملساعدتكم  البنك 

لكم من جميع النواحي.
(يتبع)
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1. ممّثل مصري.
ّية. 2. يصرّح - دولة عرب

ّية - ما ُيكتم. 3. أسرة لبنانّية خدمت الّصحافة العرب
4. عاصمة أوروپّية.

5. جرح - سِئم.
6. أحد الوالدين - طاولة.

7. يخّيل إليه - للندب - معظم.
8. يصون (مجزومة) - دولة أوروپّية.

9. وّجه هجوًما - نيشان.
10. تنظيم.

∫ ÒÍœuLŽ

1. مطرب مصري راحل.
2. متشابهان - كياسة.

3. يأكل بشراهة.
4. االسم الّثاني لشاعر مصري - متشابهان - أذى.

5. في الفم - ضمير منفصل مبني على الفتح.
6. شبه جزيرة جبلّية في تركيا تعرف بآسيا الّصغرى.

7. خاّصتي - نهر في أوروپا (غير معرّف).
8. ود - جنون.

9. نعم باإلنچليزّية - أحد أبطال حرب البسوس.
10. عاصمة تنزانيا سابًقا.
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1 دجاجة مقّطعة. 
1 كوب من احلّمص احلّب. 

2/حّبتان كبيرتان من البصل.
2/حّبتان من الليمون املجّفف.

خلطة بهارات (كّمون، فلفل أسود، بهار مشّكل) - حسب الرّغبة.
1 ملعقة كبيرة من امللح.

1 ملعقة كبيرة من الّطحني.
1 ملعقة كبيرة من الفلفل األسود.

½ كوب من خّل الّتفاح أو الليمون.
القليل من املاء.

∫‰u�H*« d|œUI�

2/كوبان من املفتول اجلاهز.
2/ملعقتان كبيرتان من زيت الّذرة.

1 ملعقة كبيرة من الكّمون.
½1 ملعقة كبيرة من امللح.

القليل من املاء.

 ∫dOC���« WI|d�

من  كوب  بنصف  الّدجاج  ننقع  غسله  وبعد  ًدا،  جّي الّدجاج  نغسل 
خل الّتفاح أو الليمون، بإضافة 1 ملعقة كبيرة من الفلفل األسود      

ا. و1 ملعقة كبيرة من الّطحني ملّدة نصف ساعة تقريًب
نقّطع البصل إلى شرائح أو جوانح.

نضع في القدر الّدجاج املقّطع مع البصل املقّطع واحلّمص املغسول، 
ونغلق القدر ونضعها على نار هادئة، بعد أن نغّطي املكونات باملاء، 

ونضيف امللح والبهار. 
نقّلب اخلليط من فترة إلى أخرى حّتى يجّف املاء، وتنضج الّدجاجة 

وتصبح أقرب إلى الّلون األحمر. 
ًدا، ومن ثّم نضع ملعقتني كبيرتني من زيت الّذرة  نغسل املفتول جّي
ثّم  ومن  قليًال،  ونقليه  املفتول  نضع  ثّم  تسخن،  حّتى  القدر  في 
ا حّتى نغّطي املفتول. ومن ثّم نضع  نضيف ماًء بارتفاع 2 سم تقريًب
الكّمون وامللح ونترك املقادير تنضج على نار هادئة جًدا، وبعد أن 

ًدا، نقّدمها وهي ساخنة مع املرقة. تنضج جّي
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مؤّخرًا،  حيفا،  بلدّية  انتهت 
نوف»  شركة «يافيه  خالل  من 
مرورّية  حتسينات  إجراء  من 
4؛  رقم  الّشارع  على  ّية  ووقائ
إلى  املؤّدي  البلدي  املقطع  في 
مدخل  في  «ههچاناه»،  طريق 

مدينة حيفا.
وعّقب رئيس بلدّية حيفا يونا 
قائًال:  املشروع  على  ياهڤ 
«نحن نعمل على حتسني حياة 
الّسكان وبالّطبع للحفاظ على 
هذه  أجريت  فقد  سالمتهم، 
سالمة  لضمان  الّتحسينات 
البلدّي  الشارع  بني  االّتصال 
وباإلضافة  السريع.  والّشارع 
حتسني  من  متّكنا  ذلك،  إلى 
املقابر  إلى  الوصول  إمكانّية 

املسيحّية واليهودّية».
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