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بالفشل  باَءت   – لألسف   – األخيرة  اجللسة  هذه 
أيًضا، ولم يتّم الّتوّصل، خاللها، إلى اّتفاق.

جلان  ملجلس  اقتراًحا  «الّتجّمع»  حزب  وقّدم  هذا 
في  البّت  تأجيل   – خالله  من   – يطلب  األحياء، 
فكرة  ألّن  االنتخابات،  بعد  ما  إلى  يابة  الّن قضّية 
خاطئة  االنتخابات  خوض  قبل  يابة  الّن عن  احلديث 
- بحسب اّدعائه - شريطة أن يقرّر ويختار نائب 
مجلس   – االئتالف  دخول  حال  في   – الرّئيس 
جلان األحياء ذاته. إّال أّن هذا االقتراح رفضه ُجملًة 
مجلس  أّن  باّدعاء  األحياء؛  جلان  مجلس  وتفصيًال 
الّسياسّية،  ّية  احلزب القوى  كّل  فوق  األحياء  جلان 
مختلفة،  ّية  وحزب سياسّية  أطياف  من  مؤّلف  فهو 
ويعمل، أساًسا، من أجل املصلحة العاّمة وعلى حّل 
مضطرًّا  ليس  وهو  الّساخنة،  املجتمعّية  القضايا 
الّدخول  من  ا  حتّسًب يابة؛  الّن قضّية  في  البّت  إلى 
في نقاشات وخالفات داخلّية. مؤّكدين أّن مصلحة 
مجتمعنا وقضاياه ومطالبه فوق أّي اعتبار، وفوق 

ّية الّضّيقة. املصالح احلزب
وتبّخرت  الوَحدة  آمال  تبّددت  قد  بذلك  وتكون 
متّخض  وما  الّشارع،  وضغوطات  اجلماهير  مطالب 

عن ذلك كان االّتفاق على أّال يّتفقا!!
ونورد – فيما يلي – ملّخص االجتماع اّلذي ُعقد 
في بيت د. حامت خوري، اّلذي أقرّته «اجلبهة» ولم 

يقرّه «الّتجّمع»:
كما  االقتراح  كان  القائمة،  تركيبة  إلى  «بالّنسبة 
يلي: املقعد األّول للجبهة، الّثاني للّتجّمع؛ الّثالث 
مقاعد   4 على  احلصول  حال  (في  للجبهة  والرّابع 
سنوات)؛   3 بعد  اخلامس  املقعد  مع  تناوب  يجري 
والّثامن  الّسابع  للّتجّمع؛  والّسادس  اخلامس 

للجبهة؛ الّتاسع للّتجّمع؛ والعاشر للجبهة.
خصوص  في  (الڤيتو)  الّنقض  حّق  احلزبني  «لكال 

دخول االئتالف البلدّي.
«بالّنسبة إلى توزيع املهاّم في حال دخول االئتالف 
وفي  ا.  ـً جبهوّي سيكون  الرّئيس  نائب  البلدّي: 
 75% على  «الّتجّمع»  سيحصل  البلدّية  الّلجان 
اختيار  أولوّية  (مع   25% على  «اجلبهة»  بينما 
الّلجنة األولى للّتجّمع، والّثانية للجبهة، والباقي 
سيكون  البلدّية  ركات  الشِّ وبخصوص  للّتجّمع). 
الّتوزيع متساوًيا: %50 للّتجّمع، و%50 للجبهة 
(أولوّية االختيار للّتجّمع)، مع مراعاة الكفاَءة اِملْهنّية.

«شارة القائمة املشتركة املقترحة (و ض)، وبالعبرّية 
(ו  ד).

«بخصوص املصروفات والّتمويل: قبل االنتخابات 

Õd� f�UD�

مسوَّدة  على  احلصول  صحيفة «حيفا»  استطاعت 
اّتفاقّية الّتحالف بني «اجلبهة» و«الّتجّمع»، واّلتي 
«اجلبهة»،  قبل  من  عليها  واملوافقة  تصديقها  ّمت 
بينما رفضها «الّتجّمع» مع بعض الّتحّفظات، ولم 

يصّدقها!
ففي اجتماعني تلخيصّيني ُعقدا، ليلتِي اخلميس 
بيت  في  أيلول)،  و13   12) األخيرين  واجلمعة 
القائمة  فكرة  إلى  املبادرين  (أحد  خوري  حامت  د. 
الّتحالفّية)، حضرهما كّل من: د. حامت خوري، رجا 
في  و«اجلبهة»  الّشيوعّي  احلزب  (سكرتير  زعاترة 
حيفا)، حسام عابدي (عن «اجلبهة»)، كميل صادر 
غّطاس  إبراهيم  حيفا)،  في  «الّتجّمع»  (سكرتير 
وجورج شحادة (عن «الّتجّمع»)، ّمت تدوين ملّخص 
املوافقة  أمل  على  االّتفاق،  مسوَّدة  ونّص  االجتماع 
اّلتي  الّشراكة  وحتقيق  الّطرفني،  قبل  من  عليه 

تنتظرها غالبّية أهلنا في حيفا.
أخيرة  لدراسة  وفرصة  ُمهلة  طلبا  الّطرفني  لكّن 
الّتشاور  إلى  والعودة  الّتحالف،  اّتفاقّية  ملسوّدة 
مع الرّفاق داخل احلزبني، قبل املوافقة واإلقرار. في 
حني علمنا أّن داخل احلزبني («اجلبهة» و«الّتجّمع») 
بني  ما  حاّدة  ونقاشات  انقسامات  هناك  كانت 
محاولة  ورغم  الّتحالف؛  التفاقّية  ومعارض  مؤّيد 
الّتغاضي عن اخلالفات الّداخلّية لم تتّم املوافقة ولم 
غالبّية  إليها  تطمح  اّلتي  االّتفاقّية  توقيع  يتّم 

ّية احليفاوّية..!  جماهيرنا العرب
الّتحّفظات  بعض  «الّتجّمع»  حلزب  كانت  حيث 
حول قضّية النيابة، فأرادوها نّدّية؛ في حني كانت 
قد وافقت «اجلبهة» على اّتفاقّية الّتحالف، ضمن 
حافّي رجا زعاترة (سكرتير  رسالة رسمّية وّقعها الصِّ
احلزب الّشيوعّي و«اجلبهة» في حيفا)، ود. سهيل 
أسعد (رئيس قائمة «اجلبهة» النتخابات البلدّية).

الّسبت  يوم  اجتمع  قد  األحياء  جلان  مجلس  وكان 
األخير، حملاولة الّتوّصل إلى  مقترح أخير وتفعيل 
إقرار  لهدف  «الّتجّمع»  حزب  على  «ضغوطات» 
لكن  العاّمة،  املصلحة  أجل  من  الّتحالف  اّتفاقّية 
– لألسف – لم يتّم تصديق االّتفاقّية وال توقيعها.

وفي اجتماع ُعقد، يوم األحد من هذا األسبوع، في 
كميل  حضره  االجتماعّي،  الّتطوير  جمعّية  مقّر 
حيفا)،  في  «الّتجّمع»  حزب  (سكرتير  صادر 
وجمال خميس (رئيس قائمة «الّتجّمع» النتخابات 
البلدّية)، وعضو البلدّية وليد خميس (حتالف عرب 
أّن  إّال  العالقة،  األمور  بعض  مناقشة  متّت  حيفا)، 

– املصاريف املنفصلة تكون منفصلة، أّما املصاريف 
املشتركة فتكون مشتركة؛ وبعد االنتخابات – يكون 
حَسب  ويوزّع  الّصرف،  مبوجب  الرّسمّي  الّتمويل 
حتصيل القائمة املشتركة وحّصة كّل حزب كالّتالي: 
في حال احلصول على ثالثة مقاعد: تكون الّنسبة 
2:1، في حال احلصول على أربعة مقاعد: تكون 
الّنسبة 2،6:1،4، وفي حال احلصول على خمسة 

مقاعد: تكون الّنسبة 3:2.»
وفي حديث هاتفّي مع جمال خميس (رئيس قائمة 
صّحة  من  للّتأّكد  البلدّية)،  النتخابات  «الّتجّمع» 
ما وردنا، قال: «بعد دراسة مسوّدة االقتراح، قّدمنا 
يابة،  الّن ّية  إشكال وحّل  االّتفاقّية  لتعديل  اقتراًحا 
هذا  من  األحد  يوم  ُعقد  اّلذي  األخير  االجتماع  في 
رغم  رفضه،  األحياء  جلان  مجلس  أّن  إّال  األسبوع، 
إلى  نتوّصل  فلم  ملعبه(!).  في  كانت  الّطابة  أّن 
اّتفاق.. لكن سبق وذكرت لك في لقاء حصرّي معك 
أّننا لن نرضى إّال بالّنّدّية واملساواة الّتاّمة، وال أقّل 
املقاعد،  توزيع  على  موافقتنا  فرغم  املساواة..  من 
للجبهة  يابة  الّن تكون  أن  على  املوافقة  متكننا  ال 
فقط!! حّتى إن كانت الكتلة األقوى في االنتخابات 
على  ُتبنى  احلقيقّية  الّشراكة  ألّن  األخيرة؛  البلدّية 

أساس املساواة الّتاّمة، وال أقّل من املساواة».
 – املقترح  هذا  وفق   – نستِطع  لم  «لذا  وأضاف: 
القائمتني،  توحيد  حول  اّتفاق  إلى  نتوّصل  أن 
قبل  من  املتعّنتني  بعض  فهناك  لذلك.  آسف  وأنا 
الّطرفني، ولكّني – بكّل صدق – اؤّكد لك أّنه كانت 
لدينا – وما زالت – نوايا صادقة وطّيبة للّتوّصل 

إلى اّتفاق، لكّن ذلك لم يَر الّنور».
سعوا  اّلذين  أولئك  من  أّنه  خميس  وأّكد  عاد  هذا 
وعملوا من أجل هذه الوَحدة اّلتي لم تَر الّنور، مشيرًا 
مشاكلنا  واحد،  وبلد  واحد  شعب  «أبناء  أّننا  إلى 
واحدة وهمومنا مشتركة، وفي الّنهاية برناَمج احلزبني 
متشابه، وحّبذا لو استطعنا الّتوّحد لنشّكل بذلك 
قوّة ُميكنها حتقيق املستحيل.. ولكن في املقابل، 
ال نقبل بأقّل من املساواة في احلوار املشترك لهدف 
الوَحدة، فترتيب القائمة وتوزيع املهاّم كان يجب أن 

يكونا عادلني ومتكافئني!».
واختتم بالقول: «كان من املمكن أن تتحّقق الوَحدة 
تعجيزّية  شروط  وضع  بدون  الّشروط،  بأبسط 
ُمسّبقة أو إمالءات خاّصة؛ لهدف املصلحة العاّمة، 

لكّن ذلك – لألسف – لم يتحّقق، ولم يَر الّنور».
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ِمنطقة  شرطة  اعتقلت   ≠  åUHO	ò  q
«d*

الّشاطئ أربعة مشبوهني بتزييف الّنقود في أثناء 
نقود  لصناعة  عمل  ورشات  على  القبض  إلقاء 
مزّيفة من فئة عشرة شواقل. وتراوح أعمار املزّيفني 

ما بني 40 إلى 50 عاًما.
القطع  هذه  املشبوهون  زّيف  فقد  للّشبهة  ووفًقا 
النقدّية ووزّعوها على املصارف في شمال ووسط 
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بتقدمي  احليفاوّي  التجّمع  قام   ≠  åUHO	ò  q
«d*

يوم  القادمة،  البلدّية  النتخابات  مرّشحيه  قائمة 
حيفا  في  العرب  صوت  ليرفع  الفائت،  الّثالثاء 
املدينة،  في  العربّي  اجلمهور  حقوق  وإلحقاق  ًيا،  عال

في كاّفة املجاالت احلياتّية. 
ممّثلني  تشمل  ّية،  عرب قائمة  هي  «التجّمع»  قائمة 
حيفا.  في  والقطاعات  األحياء  جميع  عن  وممّثالت 
مبحاربة  ملتزمون  أّنهم  «التجّمع»  في  وأكّدوا 
كاّفة  تقريب  لهدف  واإلقصاء،  العنصرّية  سياسات 
األحياء إلى مرَكز وقلب احلراك اجلماهيرّي الّسياسّي. 
ّية، تشبهنا ونشبهها، قائمة  وأضافوا: قائمتنا عرب
الّصليب،  ووادي  اجلمال،  ووادي  الّنسناس،  وادي 
ومحّطة  ـ«هدار»،  وال وعّباس،  والكبابير،  واحلّليصة، 
قائمة  واملثّقف،  العامل  قائمة  واألملانّية..  الكرمل، 
تريد  اّلتي  الّناس  قائمة  والّشباب،  والرّجال  النساء 

”U ÒM « ÒqÖ q Ò¦9 è L zU  ≠ l ÒL−² «  ÆÆUH O Š ÒqÖ s  UM Ò½_ ÜM  U N ÒKÖ UH O ŠÆÆUH O Š ÒqÖ s  UM Ò½_ ÜM  U N ÒKÖ UH O Š
ا حتسني جودة حياتها، وأيًضا الّدفاع عن عروبة  ـً حّق
بشعارات  يكتفون  ال  اّلذين  قائمة  وأحيائها،  حيفا 
وإّمنا  الفعلّي،  املضمون  من  اخلالية  والعدالة  املساواة 
ا على أرض الواقع.  ـً ّي يالحقون حتقيق هذه القيم فعل

قائمة التجّمع هي قائمة حيفا.. كّل حيفا..
إدوار  خميس،  جمال  «التجّمع»:  لقائمة  املرّشحون 
جريس، أفنان إغبارّية، جورج شحادة، سمير خميس، 
مرمي فرح، شكري يعقوب، فرج زيدان، فاتن حصري، 
أشرف قرطام، فيروز مايو، باسل أبو كياس، إجني 
إبداح،  رقّية  عجينة،  شربل  عايدي،  عزمي  عمري، 
لبنى صفدي، أماندا بدير، ڤكتور شلح، رنا درباس، 
زيدان،  آية  جّشي،  آمال  عودة،  صادق  خطيب،  رائد 
عروة  أنطون،  يوسف  الباش،  نيڤني  ميعاري،  يسار 
عفيف  خميس،  وليد  غّطاس،  إبراهيم  سويطات، 

عبد الّله.
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البلدّية  عضو  «اجلبهة»،  كتلة  رئيس  بعث 
رئيس  إلى  مستعجلة  برسالة  عبُده،  هشام 
البلدّية يونا ياهڤ، وإلى راحيل متوكي (مديرة 
لواء حيفا في وزارة املعارف)، يحّذر فيها من 
املخاطر اّلتي قد يتعرّض لها طّالب املدارس في 

شارع عّباس. 
إجناز  من  «بالرّغم  إّنه  رسالته  في  عبُده  وقال 
املرحلة األولى من املشروع وإعداد 10 أماكن لركن 
أللعاب  ساحة  إلقامة  والّتحضيرات  املركبات، 
األوالد، إّال أّن الوضع ال يزال يشّكل خطرًا على 
إلى  قدومهم  أثناء  في  خاّصة  املدارس،  طّالب 
املدارس ومغادرتهم لها، واضطرارهم للسير بني 
الّسيارات في الّشارع. ولذا فإّن املرحلة األولى ال 

تزال ناقصة، وبحاجة ماّسة إلمتامها فورًا».
وميضي عبُده قائًال: «ينبغي تلبية طلبات جلنة 
احلّي بتوسيع الّشارع بعرض 5 أمتار في اِملنطقة 
الّتنظيم  جلنة  بوسع  وأّنه  املعروفة.  الّصخرّية 
 10 حّتى  الّشارع  توسيع  إقرار  احمللّية  والبناء 
 13 يبلغ  العادي  الّشارع  عرض  أّن  رغم  أمتار، 

إيجاد  لهدف  الّشارع  توسيع  يأتي   وال  مترًا. 
ليتمّكن  بل  فحسب،  املركبات  لركن  مواقف 
الّطّالب من الّسير على رصيف الّشارع بأمان».

 ∫W Ò¹bK³�« fOz— v�≈ W�UÝ— w
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هذه  في  توفير  حسابات  فتح  طريق  عن  البالد، 
نقدّية.  أوراق  بشكل  الّنقود  واستعادة  املصارف، 
وّمت العثور على قسم كبير من هذه الّنقود املزّيفة 
واملعّدات اّلتي تعمل على صهر املعادن وسكبها، 

واملواد اخلاّم اّلتي استخرجت منها الّنقود. 
بحيث  دقيًقا  كان  التزوير  إّن  احملّققون  وقال 
يصعب على املرء العادّي الكشف عن هذا الّتزوير. 
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في  متمّيزة  ظاهرة  «حيفا»  جريدة  تشّكل 
وجيزة  فترة  ففي  احليفاوّي.  املدينّي  احلّيز 
الوسيلة  «حيفا»  أصبحت   - ا  ـً ّي نسب  -
املدينة.  في  الرئيسّية  الورقّية  اإلعالمّية 
توّصلوا،  عليها  القائمني  ألّن  حصل  ما  وهو 
الّسحرّية  اإلعالمّية  املعادلة  إلى  يبدو،  كما 
جدّية. إعالمّية  وسيلة  كّل  عنها  تبحث  اّلتي 

املجتمع  على  منفتحة  عهدناها  كما  فاجلريدة 
اراته وقواه. منبر حّر متعّدد قوًال  بكّل ناسه وتّي
املساواة  قدم  على  اجلميع  مع  تتعامل  وفعًال، 
املدينة  حيفا  صفحاتها  تعكس  ذاته.  باالحترام 
واألهل، وتعطي صورًة دقيقة باأللوان والكلمات 

للمجتمع العربّي في املدينة. 
ونشاطه  بأطيافه  للمجتمع  حقيقّية  مرآة 
وعلى  أمامها  متساوون  كّلنا  وتطّلعاته. 
صفحاتها، وكّلنا في املوقع ذاته من سياساتها. 
وقد خبرُت ذلك من خالل تعاملنا شبه اليومّي 
متفّهمون  أناس  عليها.  والقائمني  اجلريدة  مع 
واملؤّسسات،  والفّعالّيات  الّناس  الحتياجات 
التوّجه  كان  وإن  باحترام،  العام  الّشأن  يتداولون 
 - دائًما   - أشعرونا  فقد  مساَءلة.  أو  ا  ـً نقدّي
ميارسون  ّية،  املسؤول من  كبير  قدر  على  بأّنهم 
ّية، من دون متييز أو مناورة أو عبث     عملهم مببدئ

باملدينة وأهلها.
فضاًء  صارت  فاجلريدة  وذاك..  هذا  من  أكثر  بل 
يوّحد احليفاوّيني ويؤّلفهم في نصوص وكلمات؛ 
واحلارات  الفئات  بني  يربط  نسيًجا  صارت 
بعلمها  شرعت -  كأّنها  جميعها.  واالنتماءات 
جديد  من  املجتمع  بصياغة   - علمها  غير  أو 
بني  واملساواة  األخوّة  وبرسالة  أسبوعّية  بحركة 
مصالح  حماية  منطق  من  فعلت  بل  اجلميع. 
للفكرة  صفحاتها  وفتحت  وحقوقها،  اجلماعة 

املشرقة والنّيرة.
تتنازعه  مجتمع  في  جًدا  هام  الّدور  هذا  مثل 
أحياًنا.  األصول  تلتزم  ال  وتنافسات  عصبّيات 
إلى  تطّلعنا  إطار  في  جًدا  هاّم  الّدور  هذا  مثل 
إعادة بناء نسيجنا االجتماعّي على أسس من 
احلوار والتعّددية واحترام االختالف وتثميره. وقد 
عملّية  في  هاّمة  ّية  آل «حيفا»  جريدة  صارت 

البناء ومرجعّية معرفّية لذلك.

 ÆÆ…b ¹d '« åUH O Šò v ≈ è ÒO %
l L ²−*«   u�

أهمّية  جريدة «حيفا»  تكتسب  اآلونة  هذه  وفي 
يعتري  وما  البلدّية،  االنتخابات  عشّية  خاّصة 
أو  أضاليل  أو  مناورات  من  ّية  االنتخاب اجلوالت 
ّية  حافة املبدئ إساءات. هنا بالّتحديد تلعب الصِّ
دور الرّقيب ودور املُشرف على منع العبث وإتاحة 
الّناخب    تساعد  كي  بحرّية  املعلومات  جريان 

على االختيار. 
وال شّك في أّن املجتمع العربّي في حيفا يستحّق 
وِمْهنّية  ّية  مبدئ للتعّدد،  مفتوحة  كهذه،  جريدة 
في أدائها. بل تصير في فترة االنتخابات صّمام 
األمان للمجتمع ومصاحله. وهي مطالبة في هذه 
وإتاحة  التعّددّية،  بتكريس  بالّتحديد  الفترة 
وضمان  صفحاتها،  على  من  للجميع  الفرصة 
جريان حّر لآلراء واملواقف واملعلومات. دور كهذا 
ّية ومن نظافة  سيزيد من شفافّية اجلولة االنتخاب

العمل الّسياسي ومن الفائدة للجميع.
نتمّنى على جريدة «حيفا» أن تظّل في مسارها 
ا رائًدا  ـً ّي ا ومنبرًا حرًا معرف ـً املهنّي صرًحا حضارّي
إعالء  وفي  املجتمع،  كّل  املجتمع،  خدمة  في 
واالحترام  احلوار  على  عالقاته  وتنظيم  صوته 
وعلى فرضّية أّن في صفحاتها - كما في حيفا 

املدينة - مساحة للجميع. 
وقد قيل مرّة: «أعطني مسرًحا أُعطيك أّمة».. 
وأقول هنا «أعطني جريدة جريئة منفتحة صادقة 
وِمهنّية، أُعطيَك مجتمًعا ُمتجانًسا ُمتعافًيا».

في  الطّبي  املرَكز  من  وفد  قام   ≠ åUHO	ò q
«d*

«بني  مستشفى  إلى  بزيارة  الّصني  في  شنغهاي 
تسيون» (روتشيلد، سابًقا) هذا األسبوع، لهدف عقد 
اتفاقّية تعاون طّبي وتبادل دراسات بني املستشفيني. 
أّن  من  ثقته  عن  تسيون»  «بني  عام  مدير  وأعرب 
وطبّية  علمّية  مكاسب  سيحّققان  املستشفيني 
نتيجة تبادل اخلبرات بينهما. وسيتّم في نطاق هذه 

 ÍU N GMý w  v HA²  5 Ð Òw Ò³ Þ ÊËU F ð
©b K O AðË—®  åÊu O ð  w M ÐòË  5 B « –

åÊuO�ð wMÐò vHA²�� s� nDKÐ …—u ÒB�«

ّية  استكمال ودورات  طبّية،  بعثات  تبادل  االّتفاقّية 
ومجاالت طبّية أخرى.

غرف  على  كثب  عن  الصيني  الوفد  أعضاء  واّطلع 
اّلتي  واالستعدادات  اخلّدج،  األطفال  ومرَكز  الّطوارئ 

أجراها املستشفى حلاالت الطوارئ. 
ودعا الوفد الّصيني مدير عام «بني تسيون» لزيارة 
اء واملمرّضات. مستشفى شنغهاي على رأس من األطّب

املقاولني  أحد  باشر  أن  ما   ≠ åUHO	ò q
«d*

املُسَتخدم  املنفاخ  بتشغيل  حيفا  بلدّية  في 
األشجار  من  املتساقطة  واألوراق  الغبار  لتفريق 
حّتى  الّنهار  وضح  وفي  ـ«هدار»،  ال ِمنطقة  في 

أوقفه مفّتشو البلدّية عن العمل فورًا. 
وذلك ألّنه خالف القانون الّصادر عام 1960 واّلذي 
ُمينع مبوجبه إثارة الّضجيج العالي، وّمت تعديله 
استخدام  يحظر  حيث  الّتسعني،  سنوات  في 
عالية.  ضّجة  يحدث  اّلذي  املنفاخ  هذا  مثل 

 Òb{ è ÒO ½u ½U   «¡«dł≈ c Ò²ð UH O Š è Ò¹b K Ð
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البيئة  حماية  وزارة  قرّرت   2008 عام  وفي 
األوراق  لتفريق  املنفاخ  هذا  مثل  استخدام  حظر 
منها  بدًال  لتستخدم  األشجار،  من  املتساقطة 
تعديل  ّمت   2011 عام  وفي  واملجرفة.  املكنسة 
املناطق  في  املنفاخ  هذا  استخدام  مبنع  القانون 

املأهولة بالّسكان.
وعلى ضوء ذلك، قرّرت البلدّية اّتخاذ اإلجراءات 
ّية  القانونّية ضّد هذا املقاول، وبفرض غرامة مال

عليه وإيقافه عن العمل!  
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عثرت شرطة حيفا على فتاة تبلغ 25 عاًما وقد 
فارقت احلياة، بجوار أحد املباني الّسكنّية في 

شارع «حطيڤات كرميلي» في املدينة.
رّمبا  الفتاة  أّن  ّية  األول الّتحقيقات  من  وتبّني 
بأّن  االشتباه  دون  من  مرتفع،  مكان  من  سقطت 

الوفاة حدثت نتيجة عمل إجرامّي.
ّية أخرى في حيفا فقد أفادت  وفي حادثة جنائ

احلزب  من  كبير  وفد  قام   ≠  åUHO	ò  q
«d*

الّشيوعي و«اجلبهة»، مساء الّثالثاء األخير، بتقدمي 
قائمة اجلبهة الدميقراطّية للّسالم واملساواة النتخابات 
ا  ـً ّي عرب مرّشًحا   53 القائمة  وتضّم  حيفا.  بلدّية 
، من بينهم 20 امرأة. وهي بحسب ما قاله  ويهوديَّ
مأمور االنتخابات، أكبر قائمة ّمت تقدميها في حيفا. 
أسعد،  سهيل  د.  هم:  األوائل،  العشرة  واملرّشحون 
غّنام،  أحمد  فلطمان،  أوري  زعبي،  عابدي -  عرين 
أورنات تورين، صابرين داود - حوّا، عبور مصري - 
أبو الهيجاء، حيدڤا إيال، ألفرد شحادة، وجنمة علي. 
العريقان؛  الّشيوعيان  املناضالن  القائمة  ويختتم 

عاملي  للجنة  الّسابقة  (الرئيسة  غونني  يوخيڤيد 
عصام  أبو   - الدين  زين  وعّباس  ـ«رينتغني»)،  ال
(الرّئيس األسبق للجنة حي وادي الّنسناس)، واّلذي 

د مؤّخرًا وسام «عزيز حيفا».  ـّ تقل
الّشيوعي  احلزب  وسكرتير  القائمة  وكيل  وقال 
بكّل  زعاترة:  رجا  حافّي  الصِّ حيفا،  في  و«اجلبهة» 
ّية  تواضع وثقة، نتحّدى كّل القوائم ُمجتِمعة، العرب
اجلبهة  قائمة  تضّمه  ما  تضّم  أن  واليهودّية،  منها 
من كفاءات وخبرات ورصيد سياسّي واجتماعّي، وما 
متّثله من خّط سياسي مكافح شريف ونظيف، حظي 

وسيحظى بثقة أهلنا في حيفا مرًّة تلَو املرّة.
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أحد  على  حيفا  في  املركزّية  احملكمة  فرضت 
إضافًة  شهرًا،   50 الفعّلي  بالّسجن  الّسكان 
إلى 10 أشهر مع وقف الّتنفيذ، بعد أن اعترف 
بالّسالح.  والّتهديد  املسّلح  بالّسطو  بقيامه 
وكان الّسارق اّلذي يبلغ 42 عاًما، قد فتح باب 
سّيارتها  أوقفت  عندما  الّنساء  إحدى  ارة  سّي
ِمنطقة  في  احلمراء  ّية  الضوئ اإلشارة  بجانب 
ما  وسرقة  بالقتل  وهددها  پوست»،  ـ«تشيك  ال
إلى  بالّدخول  ترغب  السّيدة  وكانت  بحوزتها. 

 X —U   ÙU²   v K Ž  —u ¦ F «
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أحد  سرقة  حاوال  مشبوَهني  أن  الّشرطة  مصادر 
ـ«هدار»،  املواطنني في شارع هرتسليا في حي ال
وحاول  فجرًا.  والّنصف  الّثالثة  الّساعة  حوالي 
كانت  اّلتي  الرّجل  هذا  محفظة  سرقة  املشبوهان 
حتوي ألوف الّشواقل. ولكن املعتدى عليه قاوم 
الرجل  وأصيب  بالفرار،  الذا  الّلذين  الّسارقني 

إصابات طفيفة بيده.

 s−Ý  «u M Ý 5 ÷d Hð è L ~;«
` ÒK *«  u D Ò U Ð  Ós ¹œ  ‚—U Ý  v K Ž

طريق أنفاق الكرمل، لكّنه أرغمها على التوّجه 
إلى مجّمع «ليڤ همفراتس»، وهناك أخذ يتوّسل 
سحب  ما  وسرعان  باملال،  تساعده  لكي  إليها 
تستجب  لم  إن  بالقتل  وهّددها  حاّدة  سّكيًنا 
لطلبه.. فأخذ محفظتها اّلتي احتوت على مبلغ 
من املال وبطاقات اعتماد، وغيرها من املستندات 
والوثائق وفّر هارًبا؛ ولكّنه ألقى ما بيده بني املارة، 
وهؤالء أعادوا إليها ما تركه الّسارق في احملفظة. 
كما دانته احملكمة بدفع تعويض للسّيدة بقيمة 

10 آالف شاقل. 
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åUHO	ò q
«d*

حتوّلت احللقة البيتّية في منزل بثينة وعبُده 
بدارنة في الكرمل الفرنسّي، األسبوع الفائت، 
فيه  شارك  حاشد  جماهيرّي  اجتماع  إلى 
في  وحتّدث  والّشباب.  األزواج  من  العشرات 
سهيل  الّدكتور  «اجلبهة»  مرّشحو  االجتماع 
وعرين  «اجلبهة»)،  قائمة  (رئيس  أسعد 
وعضو  فلطمان،  وأوري  زعبي   - عابدي 
املهندس  ّية)  احلال الكتلة  (رئيس  البلدّية 

هشام عبُده. ودار احلديث حول عّدة مواضيع، 
القسط  نال  والّتعليم  الّتربية  موضوع  لكن 

األوفر.
الواسع  جمهورها  «للجبهة  أسعد:  د.  وقال 
حتديًدا  املرّة  هذه  نلحظه  ما  ولكن  والّثابت، 
هو انضمام العديد من الّشرائح اجلديدة لدوائر 
الّنشاط الّتأييد والّتصويت، وهو ما يؤّكد أّن 
طريق «اجلبهة» أثبتت صحتها ومصداقيتها 

على مدار الّسنني.

ÆÆ Òw�½dH�« q�dJ�« w
 W ÒO²OÐ WIKŠ sL{

U N ² ÒO «b B  X² ³Ł√ åèN ³ '«ò ∫b F Ý√ ÆœU N ² ÒO «b B  X ² ³Ł√ åèN ³ '«ò ∫b F Ý√ Æœ
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ò q	åUHO ≠ افتتحت إدارة مدرسة مار إلياس األسقفّية «d*

الّسنة  ونشاط  بهّمة  والّطّالب،  املعّلمني  وطاقم  حيفا،  في 
سنة  تكون  أن  راجني   ،2013-2014 لعام  اجلديدة  الدراسّية 
ّية  إجنازات وجناحات وامتيازات؛ إمياًنا منها بدورها الهاّم واملسؤول
املُلقاة على عاتقها جتاه طّالبها، فضمن الّنشاطات الّال-منهجّية، 
استضافت مدرسة مار إلياس األسقفّية محاضرين من مؤّسسة 
محاضرات  وإلقاء  فّعالّيات  بتنظيم  تختّص  اّلتي  (פר"ש)، 
بكّل ما يتعّلق مبوضوع احلذر على الّطرق، واحترام قوانني الّسير، 

وذلك يوم اجلُمعة األخير.
إلى  عشر  والّثاني  عشر  احلادي  طّالب  تقسيم  ّمت  وعليه 
مجموعتني؛ األولى التقت مع احملاضر اّلذي تتطرّق إلحصائّيات 
حول حوادث الّطرق بالبالد، أسبابها، طرق الوقاية منها، وأهمّية 
احترام قوانني الّسير من خالل عرض محوَسب ومشاهدة األفالم 

القصيرة، ومن ثّم فتح باب الّنقاش مع الّطّالب والّطالبات.
املجموعة الّثانية تناولت للّنقاش والعرض موضوع الّسياقة حتت 
تأثير الكحول. وخالل الّلقاء عينه تطرّقوا لكّل ما يتعّلق مبخاطر 

صوتــــك فـي البلديـــة 
مسموع

WÒOÐU�²½ô«  «¡«b²Žô« »UIŽ√ w


 s  — Òc × ¹  åÙ«ËU ò  e ÓÖd
Òw Ðd F «  l L ²−*«  w  ãUð  —U O N ½«

  «b¹bNÒ²�«Ë  W Ò¹b�'«   «¡«b²Žô«  W ÒOŽdý

 ÒwŽUL²łô«  ZO� ÒM�«  —UON½«  v�≈  ÍÒœR²Ý

 UMFL²−*  ÒÍœUB²�ô«Ë  Òw
UI Ò¦�«Ë  ÒwÝUO��«Ë

تصعيد  من  أصدره  بيان  في  «مساواة»  مرَكز  حّذر   ≠  åUHO	ò  q
«d*

ّية في الّسلطات  االعتداءات اجلسدّية واستخدام الّسالح خالل املعركة االنتخاب
ّية.  احمللّية العرب

وقد دعى املرَكز كاّفة القوى االجتماعّية والّسياسّية والّثقافّية والعائلّية إلى 
التخّلي عن الّسالح ونزع الّشرعّية عن االعتداءات املتكرّرة على املرّشحني في 
انتخابات الّسلطات احمللّية. وأشار املرَكز إلى أّن َشرعنة االعتداءات على خلفّية 
االنتخابات ستقود إلى اقتتال داخلّي قد يصل إلى حرب العصابات اّلتي 
ستدّمر الّنسيج االجتماعّي والّسياسّي والّثقافّي واالقتصادّي ملجتمعنا وأفراده. 
«مساواة»  مرَكز  رفض  الّسياق  هذا  وفي 
ارة عضو مرَكز  االعتداءات املتكرّرة على  سّي
(الّناشط  عثمان  نضال  احملامي  «مساواة» 
البلدّي والّناشط قطرًيا في مؤّسسات حقوق 
اإلنسان ومرَكز «مساواة»). وأشار املرَكز إلى 
على  آخرين  نشطاء  على  متكرّرة  اعتداءات 
املستوى احملّلي والقطري، واستخدام الّسالح 
االنتخابات  ومنع  األفواه  لكّم  محاولة  في 

الدميقراطّية. 
تفجير  عملّيات  أّن  املرَكز  وأّكد 
طمرة  في  مرّشحني  على  واالعتداءات  القنابل  وإلقاء  السّيارات، 
مجتمعنا،  منها  يعاني  قيمّية  أزّمة  إلى  تشير  والرامة  وكفرقرع 
ّية. العرب احمللّية  الّسلطات  انتخابات  في  الّشريكة  الفئات  وبعض 

إلى  أشار مرَكز «مساواة»  فقد  دور الشرطة واملخابرات فيما يحدث،  وحول 
تقاعس الّشرطة املقصود في حماية املواطنني والّنشطاء خالل كاّفة أّيام الّسنة، 
تبذل  اّلتي  املخابرات  فإّن  يبدو  ما  وعلى  االنتخابات.  فترة  خالل  وباألخّص 
كّل اجلهد للوصول إلى الّسالح لدى القوى الوطنّية، فإّنها تغّض الّطرف عن 
كمّيات الّسالح الهائلة التي ُتستخدم للجرمية، وتهدف لشررذمة مجتمعنا 
واّلتي يتّم تهريب غالبّيتها من قوى األمن اإلسرائيلّية، وخصوًصا من اجليش!! 
لكّل  فردّية  ّية  مسؤول هي  العرب  املواطنني  حماية  أّن  مرَكز «مساواة»  وأّكد 
ال  واضح  صوت  إسماع  ويجب  مجتمعنا  تطوير  في  واملعنّيني  الّناشطني 
يكتفي في استنكار التسّلح واالعتداءات بل يعمل على نزع شرعيتها علنا 
خصوصا بني الشباب. الّصمت إزاء ما يحدث وعدم اّتخاذ خطوات مباشرة 
اتها يعني شرعنة العنف  وواضحة من كّل االعتداءات، بغّض الّنظر عن خلفّي
في مجتمعنا. األمر بات يكّلفنا بانزالق مجتمعنا وبلداتنا إلى منحدرات 

تهدم أّي إمكانّية تطوّر مجتمعّي واقتصادّي وحقوقّي. 
إنسانّية  مهّمة  هي  والدميقراطّية  احلوارّية  واألطر  االجتماعّي  الّنسيج  بناء 
ووطنّية وتدمير هذا الّنسيج سيؤّدي إلى تدمير املجتمع العربّي وزّجه في 

احتراب عائلّي وطائفّي وحزبّي.

 åèE × K Ð p ðU O Š l ÒO C Ôð ôË ÆÆèE( p ðU O Š s  l ÒO {ò

باألرواح  كاخلسائر  وتداعياتها،  الكحول  تأثير  حتت  الّسياقة 
أعّد  حيث  بها.  ُتلحق  اّلتي  اجلسيمة  واألضرار  وباملمتلكات 
الّطّالب جتربة فريدة من نوعها بواسطة جهاز خاص ونّظارات خاّصة 
به بتجربة جعلتهم يشعرون ويعيون ما نعني بسائق حتت تأثير 
الكحول وتداعيات احلالة. إّن مشاركة الّطالب الفّعاّلة بالّلقاَءين 
املعطيات  ألّن  له  الّتطرّق  وضرورة  املوضوع  أهمّية  مدى  أكدت 
ضرورة  على  أّكدوا  وجميعهم  ُمذهلة  كانت  اكتسبوها  اّلتي 
االستمرار بتفعيل مثل هذه الّلقاءات واملثابرة على تطويرها.

وقال مدير املدرسة، املرّبي سمعان أبو سّني: «على عاتقنا ُملقاة 
ّية  كبرى في هذا املضمار. فهناك عدد ال بأس به من  مسؤول
طّالب وطالبات املدارس الّثانوية اّلذين بحوزتهم رخص سياقة 
جديدة أو قد باشروا بتعّلم الّسياقة. من هنا يأتي دورنا كي 
نغرس فيهم أهمّية احترامهم لقوانني الّسير والّشارع، وبدورهم 
يدركون قيمة احلياة ليكونوا قدوًة واعية مثّقفة في املجتمع».

مستقبلّية،  لقاءات  سلسلة  ضمن  األّول  الّلقاء  هذا  ويأتي 
ستتوّج بيوم خاّص للحذر على الّطرقات.

في  «ِاقرأ»  كتلة  أعضاء  استقبل   ≠  åUHO	ò  q
«d*

إلمتحان  املتقّدمني  الّطّالب  األسبوع،  هذا  حيفا   جامعة 
توزيع  اإلرشاد  شمل  وقد  اجلامعة؛  في  ـ«بسيخومتري»  ال
وذلك  رصاص،  أقالم  وكذلك  لالمتحان،  وأدعية  نصائح 
تطبيًقا للقول «خدمة الّطالب.. أسمى املطالب»  فعًال وقوًال.

اّلتي  االمتحان  غرف  نحو  الّطّالب  الكادر  أعضاء  وّجه  وقد 
صّنفوا فيها واالستعداد لالمتحان، كما لوحظ الّدعم املعنوّي 
في  والّنجاح  للّتركيز،  وطرق  بنصائح  وإشراكهم  للّطّالب 

االمتحان، ومتّنوا لكّل الّطّالب املمتحنني الّنجاح. 
إرشاد  على  يدأب  حيفا،  جامعة  في  كادر «ِاقرأ»  أّن  ُيذكر 
حّتى  موعد،  كّل  في  ـ«بسيخومتري»  لل املتقّدمني  الّطّالب 
ا في اجلامعة. ـً بات وجود أعضاء «ِاقرأ» يوم االمتحان تقليدّي

 åÍd ² u O Ðò ? « ÊU × ² ô 5 ÒbI ² *« » Òö ÒD « býd ð å√d «ò èK²Ö



13 2013 ‰uK¹√ 20 WF ÔL'«



142013 ‰uK¹√ 20 WF ÔL'«

 œ Òb;« bŽu*« bFÐ qB¹ VKÞ ÒÍ√ Y×³¹ ô
Æ©nÒKG*« vKŽ ÒÍb¹d³�« r²)« V�Š®

  «bM²�*« W Ò�U� ÊËbÐ VKÞ ÒÍ√ Y×³¹ ô
 r�d�« WÐU²�Ë UN�U�—≈ »uKD*« ozUŁu�«Ë

ÆnÒKG*« vKŽ ÒwK�K�²�«
 WŁö¦�« W ÒO1œU�_« »UI�_« ∫ ‰ WB ÒB� W×M*«

 dO²�łU ¨©BÆA® ”u¹—u�UJÐ ªUNðUB ÒB�²Ð
 ©PhD®Æ Á«—u²�œ ©MÆA®

 dO�O��« »U� s� d Ò�c*« WGOB� W�U�J�« 
Æ5�M'« qLA� w	Ë jI
    

 W�uKD*« �U�UO�«Ë �«bM�??�*«Ë ozU�u�« q??�d� ¨2013Ø10Ø10 qO�??��K� b�u� d�¬
∫w??�U��« Ê«u??MF�« v??K� b??|d�U�

 »ÒöDK� WÒO�«—b�« `MLK� qO����« ¡b� s� WÒO�dF�« W	U ÒI
�« WÒOFL� sKF�
ÆÊbM� – qOK'« W� Ò�R s r�b� ¨48 ‰« wÒOMOD�K	  ≠ »dF�« 5ÒOFU'«

 W	UIÒ
�« WÒOFL� l�u vK� W Ò�U� …—UL��« W��F� ‰ö� s �U�KD�« Â ÒbI�
ÆWJ�UA�« vK� WÒO�dF�«

WÒO�dF�« W	UIÒ
�« WÒOFL� sKF�

 ¨WÒO�dF�« W
UIÒ��« WÒOFL�
 ¨17 œUÒ|“ oO
u� Ÿ—U�

 4076 »Æ’
Æ16000 …d�UM�«

صوتــــك فـي البلديـــة 

واضـــح
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ò q	åUHO ≠  أطلق مرَكز  «إعالم»، يوم الّثالثاء من هذا األسبوع، «d*

حملة «قول ال للتحرّش»، الهادفة إلى رفع الوعي في املجتمع العربّي 
الِفَلسطينّي، لظاهرة التحرّش اجلنسّي.  

وما ميّيز احلملة اختيارها هذه املرّة التوّجه إلى جمهور الرّجال كـ«جمهور 
هدف» من منطلق إشراكهم في محاربة الّظاهرة، حيث تدعوهم – احلملة 

- إلى مناهضة كاّفة أشكال العنف والتحرّش املُمارَس بحّق الّنساء. 
في  املشاركات  (إحدى  كناعنة  رندة   وتقول 
ا في حمالت  بًة: «التوّجه غالًب احلملة)، معّق
لضحايا  يكون  اجلنسّي  التحرّش  مناهضة  
دعم  على  احلمالت  ُترّكز  حيث  التحرّش، 
الضحّية وحّثها على  فضح املتحرّش. لكّننا 
قرّرنا في حملتنا تغيير جمهور الهدف ملنع 
اجلرمية قبل حدوثها، من خالل توعية  اجليل  

الّناشئ خلطورة هذه الّظاهرة».  
ُيشار إلى أّنه جاء في الّتقرير نصف الّسنوي (2013) جلمعّية «نساء 
ضّد  العنف»، أّن عدد التوّجهات اّلتي وصلت إلى اجلمعّية وأبلغت عن 
اعتداء جنسّي إلى 430 توّجًها. حيث ُسّجل ارتفاع في عدد التوّجهات 
- مقارنًة مع نفس الفترة في عام 2012 - بنسبة وصلت إلى 17% 
في  أّنه  على  الّتقرير  في  جاء  كما   .(2012 عام  توّجًها   368)
ـ23%  %70 من حاالت االعتداء تقوم الضحّية بكشف ذلك، وفقط ب
بكشف  قريب  صديق  أو  العائلة  أفراد  أحد  يقوم  االعتداء  حاالت  من 
الّظاهرة.  درء  في  يساهم  مجتمعّي،  حلراك  احلاجة  يعزّز  ما  املوضوع! 

(پوستر)  ملصًقا  احلملة  وتتضّمن 
املجموعة؛  إعداد  من  قصير  وفيلم 
فكرتها  املجموعة  استوحت  حيث 
من قصص وحاالت حترّش واجهتها 
في  اليومّية  حياتهّن  في  الّنساء 
وأشار  واخلاّص.  العام  احليزّين، 
حاالت  أّن  إلى  القصير  الفيلم 
مكان  أّي  في  حتدث  قد  التحرّش 
في  أو  الّشارع  في  أو  البيت  في 
مختلفة.  أخرى  وأماكن  العمل، 
املتهم  أّن  على  الّضوء  سّلط  كما 
املتحرّش  هو  التحرّش  حاالت  في 
فقط، وال يوجد أي ذنب يقع على 

الضحّية.       
حقوق  خدمة  في  إعالمّية  «حمالت  دورة  ضمن  احلملة  هذه  وتأتي 
اإلنسان» اّلتي نّظمها مرَكز «إعالم» منذ بداية هذا العام، حيث ّمت مترير 
ورشات عمل من قبل ِمْهنّيني واختصاصّيني في مجال حقوق اإلنسان 
حافة واحلمالت اإلعالمّية، نتج عنها خمس حمالت تناقش قضايا  والصِّ

اجتماعّية وسياسّية مختلفة.   
وشارك في إعداد وتنفيذ احلملة  كّل من:  ربيع عيد؛ رندة كناعنة؛ 
هالة ناطور؛ رامي حيدر؛ عبد الهادي عناية؛ عدي محاميد؛ أنس أبو 
دعيبس؛ قصي أبو الفول؛ مرمي فرح؛ روان خليلّية؛ مصطفى ريناوي؛ 
يارا صالح؛ كرستني برهم. موسيقى:  فرج سليمان. تصوير ومونتاج: 

محّمد شناوي. تصميم امللصق: عبد الهادي عناية.
ملشاهدة الفيلم: 

http://www.youtube.com/watch?v=I9CmuqziLE8
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صوتــــك فـي البلديـــة 
ـربـــي عـ
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ò q	åUHO ≠ عند مساء االثنني املقبل (23/9/2013)، «d*

مع  موعد  على  حتديًدا،  األملانّية  حّي  وفي  حيفا،  مدينة  ستكون 
«أرق في الّشارع»، واّلذي هو حدث فّني وإحتجاجّي يسرد قصص 
العنف اّلتي تعيش داخلنا، حولنا، في بيوتنا وأحيائنا وبلداتنا، 
وكّل بقعة على هذه األرض، تلك اّلتي حصلت، واّلتي كان ميكن أن 
حتصل، واّلتي لرّمبا ستحصل في املستقبل القريب، ويطلق صرخة 
ّي - إجتماعّي مختلف. ضّدها وضّد أّي مؤّشر للعنف، بأسلوب فّن
احلدث  سيبدأ «أرق»،  االثنني،  مساء  من  الّسابعة  الّساعة  فعند 
الفّني اإلحتجاجّي والّصارخ ضّد العنف في حّي األملانّية، وسوف 
منها  البصرّية  بني  ما  ومتنوّعة  عديدة  فّعالّيات  على  يوزّع 
من  بدايًة  وغيرها..  واملسرحّية  منها،  املوسيقّية  وكذلك  كاألفالم، 
مقهى «فّتوش» وامتداًدا إلى ساحة األسير، مبشاركة مجموعة من 
من  ومجموعة  الِفَلسطينّيات،  والفّنانات  الِفَلسطينّيني  الفّنانني 
املتطوّعني واملتطوّعات من الّداخل الِفَلسطينّي، اّلذين وصلوا إلى 
جماهيرّية  صرخة  وإطالق  التحرّك  وبضرورة  بالفكرة،  إمياًنا  «أرق» 
ضّد العنف الذي ازداد انتشارًا وخطورًة في اآلونة األخيرة، والّتأكيد 

ّية املجتمع كّله. على أّن إيقاف ودرء ظاهرة العنف هي مسؤول
في حديث مع الفّنان وسيم خير، املبادر لهذه الفكرة واملشروع، حول 
«أرق» وأهمّيته، قال: «أردت أن أطلق على هذا املولود اّلذي جاء 
ا باإلنسانّية.. اإلسم «أرق»، وما يعنيه  ا ومطالًب ـً ليصرخ محتّج
من معنى وإرتباطه بالقلق واإلحساس اليومّي املزمن باألرق على 
وال  تسير،  «قوافلنا  خير:  ويضيف  العالم».  حال  وعلى  نفسي 
نعرف ملاذا وإلى أين، أنظر دائًما إلى املستقبل وال أرى أّي بصيص 
أمل يشير إلى أّننا ذاهبون نحو األفضل، فكّل ما يظهر هو بأّننا 

ذاهبون نحو مجهول أكثر قسوًة من اليوم». 
من اجلدير بالّذكر أّن فكرة «أرق» واإلشراف هو للفّنان وسيم خير، 
أّما الّطاقم الّتنظيمّي فمكّون من: لبنى عويدات، أمير خطيب، 
أسيل أبو وردة، وإلياس غرزوزي. املشاركة الفّنية هي لكّل من: 
رمسيس  عازر،  رلى  حكيم،  فادي  زعاترة،  هيا  بكري،  صالح 
قسيس، إلياس غرزوزي، ملى نعامنة، سليم سكران، ساهر سم، 
شادي مزيغيت، منر بّالن ورائد بربارة. إدارة اإلنتاج: قاهرة عينني، 

تصميم چرافي: رلى حلوة، والّتنسيق اإلعالمي: رشا حلوة. 
مرَكز  «حيفا»،  صحيفة  من  بدعم  هو  «أرق»  أّن  إلى  ُيشار 
«مساواة»، «أصوات»، «فّتوش»، facecs، «شهرزاد»، «الرّيان»، 

«البستان» و«شترودل».
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صوتــك فـي 
البلدية

المرشح االول

// جمال خميس //
المرشح الثاني

// إدوار جريس //
المرشحة الثالثة

// أفنان إغبارية //
 wMÞu�« lL−²�«
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شارك هذا األسبوع، مئات الّطّالب من 25 مدرسة 
بفّعالّيات  ويهودّية،  ّية  عرب حيفاوّية،  ّية  ابتدائ
العاملّي  املشروع  ضمن  اخلاّصة  الّنظافة  حملة 
شملت  واّلتي  العالم»،  «ننّظف  املّتحدة  لألمم 
الّشواطئ  الشوارع،  األزّقة،  تنظيف  جانب  إلى 
وغيرها، عدًدا من الفّعالّيات الهادفة إلى ترسيخ 

مفاهيم احلفاظ على البيئة.
عمل  طاقم  املشروع،  لهذا  حيفا  بلدّية  وشّكلت 

 Êu Ö—UA ¹ UH O Š ”—«b  » Òö Þ
Òw *U F « è U E ÒM « Âu ¹ w

من  مهنّيني  جمع  وإجناحها،  احلملة  لدعم  خاّص 
الّتربية  وجهاز  الّتدوير  وإعادة  الّنظافة  أقسام 

والّتعليم البلدّي.
في  ّية  االبتدائ الّتربية  قسم  مديرة  وأشارت 
البلدّية، إيالنا تروك، بأّن البلدّية تفّعل عدًدا من 
الّطريقة  إّن  حيث  املدارس،  في  اخلضراء  املشاريع 
حول  العام  الوعي  مستوى  لرفع  جناعًة  األكثر 
املشاركة  خالل  من  هي  البيئة،  حماية  أهمّية 

الّنشطة للّطّالب في مختلف األنشطة البيئّية.

ّية  
ò q	åUHO ≠ عقد مجمع الّلغة العرب«d*

املاضي،  األسبوع  نهاية  حيفا،  في  مقرّه  في 
لهدف  املجمع  في  امليدانّيني  للمرّكزين  جلسًة 
الّتداول في سير الفّعالّيات الّثقافّية والّتربوّية 
مختلف  في  إقامتها  إلى  يبادرون  اّلتي 

املؤّسسات واملدارس واملكتبات العاّمة.
جبارين،  يونس  من:  كّل  اجللسة  في  شارك 
إيهاب  محاميد،  إميان  عيلوطي،  سيمون 

حسني، سامر خير  ومحمود مصطفى.
زًا واسًعا من جلستهم  وقد خّصص املجتمعون حّي
لبحث جتربة العمل في املخّيمات الّصيفّية وما 
رافقها من مصاعب وحتّديات. وفي هذا الّصدد 
ضرورة  حول  متحورت  نقاط  عّدة  إلى  تطرّقوا 
ّية للعمل معها خالل  حتضير مجموعات طالب

 Òb F ¹ UH O Š w  è ÒO Ðd F « èG ÒK « l L−
5 O ½«b O *«  s ¹e ÒÖd *«  q L F  « Î— Òu B ð

العطل في املدارس واملؤّسسات الّتربوّية؛ حيث 
ّمت االّتفاق بني املجتمعني على الّتنسيق املسّبق 
توفير  لهدف  املخّيمات  مرّكزي  مع  واملدروس 
ال  التي  الفّعالّيات  هذه  لسير  ّية  مثال ظروف 
بّد أن تأتي من خالل تصوّر عام يعّده املرّكزون 
وتبيان  املقبلة  املرحلة  في  لعملهم  امليدانّيون 

اخلطوط العريضة للفّعالّيات املزمع تنظيمها.
وفي نهاية الّلقاء تبّنى املجتمعون الّنقاط اّلتي 
األستاذ  اقتراح  بينها  من  اجللسة،  في  أثيرت 
تنظيم   حول  املجمع)،  مصطفى (مدير  محمود 
اجلغرافّي  الّتوزيع  حيث  من  امليدانّي  العمل 
املرّكزون،  معها  يعمل  اّلتي  العمرّية  والفئات 
وذلك وفًقا ألهداف املجمع وللتصوّر العام حول 

طبيعة عمل املرّكزين.
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كندا  إلى  الفلسطينّية»  «الّتغريبة  أوصلته 
خلف  يترامى  بعيد  بلد  املعمورة،  أقصى  الواقعة 
احمليطات. رغم ُبعد كندا عن بالده وشتات املنفى 
القسرّي ال يزال يحتفظ في ذاكرته بكّل مشاهد 
حياته املاضية بأدّق تفاصيلها؛ يسترجعها دائًما 

من خبايا ذلك الزّمن البعيد.
توًّا..  منها  خرج  كأّنه  عنها  ويكتب  حيفا  يتذّكر 
أّية ُمخّيلة وذاكرة لهذا الكاتب الّشجاع. اقُتلع من 
األّيام!  هذه  جذوره  من  الزيتون  يقتلع  مثلما  بيته 
لكّن عبيره يبقى خالًدا بباطن األرض. ُغّيب عن 
من  قسرًا  انُتزع  البحر،  على  املُطّلة  بيته  ُشرفة 
مدرسته (مدرسة «البرج») اّلتي عّلمته فّك احلرف. 
ساعات  واغتيلت  حيفا..!  في  طفولته  اغتيلت 
الّلعب مع أطفال احلارة في ساحة البيت والّتجوال 
في أحياء املدينة، صعوًدا سيرًا على األقدام، عبر 
أحضان  في  ساعات  وقضاء  الكرمل  إلى  األدراج 
تزّينه  اّلذي  اجلبل  لهذا  طبيعة  وأّية  الّطبيعة.. 
واخلرّوب،  والزّعرور  والبّلوط  الّسنديان  أشجار 

وتفترشه سّجادة ملوّنة من الزهور. 
هي  هذه  الّنعمان،  وشقائق  والّنرجس  الدحنون 
ُتزرع في الرّوح وقت بعثها  تفاصيل الوطن اّلتي 
أنعم  اّلتي  الذاكرة  في  راسخًة  تبقى  احلياة.  إلى 

الّله علينا بها مغايرًة للّنسيان.

W½e Ô;«Ë WŠdHÔ*« UHOŠ 

مسعود ولد في عام 1938  وُلد الّدكتور سميح 
في مسقط رأسه ومهد صباه حيفا. لعائلة أصلها 
ا  ـً ّي من قرية ُبرقة، املجاورة ملدينة نابلس. يعمل حال
مديرًا للمرَكز الكندّي لدراسات الّشرق األوسط في 

مدينة مونتريال في كندا.
في  واملشاهد  الّصور  من  الكثير  حياته  ُتضيء 

حيفا، منها املُفرحة ومنها اُحملزنة.
التقيته في حيفا قبل أسبوعني ونّيف.. ألتقيه بعد 
أن قرأت كتابه، للّتعرف على ابن حيفا املفعم بروح 
التعّلق بها وحّبها، ومن أجل الكتابة عن ذكرياته 

األمسية. قبل  نلتقي  أن  على  فاّتفقنا  فيها.. 
وثّمة رونق خاّص للمصادفات غير العادّية، ففي 
قرية  من  ُمهّجر  مع  مقابلة  لي  كانت  اليوم  ذاك 
أجل  من  احلليصة  حّي  في  يسكن  الزّينات)  (أم 
كتابة روايته الشفوّية. ومن خالل حديثي معه قال 
بفترة  الكرمل  دالية  قرية  إلى  جلأنا  لي: «بعدما 
ويا  ُبرقة.  قرية  إلى  بترحيلنا  الّسلطة  قامت  ما، 
لها من ُمصادفات جميلة، إّنها املرّة الّثانية اّلتي 
أسمع فيها اسم ُبرقة هذا األسبوع، وأعترف أّنني 

لم أسمع بها من قبل. 
حتّدثنا قليًال ألّن القاعة بدأت تعّج باحلضور، اّتفقنا 
أن نتّم احلديث عبر الهاتف ألّنه غادر البالد في 

اليوم الّتالي.. وهذا ما حصل.
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سرد لي أحداث مؤملة حّد الوجع مّر بها في حياته. 
الّسنوات  طوال  فأقعده  الّشلل،  أصابه  والدته  منذ 
املشي  يستطع  لم  حياته.  من  األولى  اخلمس 
جهودهما  أقصى  والديه  بذل  أترابه،  مع  والّلعب 
والعيادات  املستشفيات  بني  فتنّقل  لعالجه، 

وأبرزها مستشفى «حمزة» - («رمبام» اليوم).
إلى  والدي  عاد  يوم  «ذات  قائًال:  مسعود  يتذّكر 
البيت فرًحا، أخبر والدتي عن قدوم طبيب أملانّي 
الحق  وقت  وفي  «حمزة».  مستشفى  إلى  جديد 
اصطحبني والداي لزيارة الّطبيب. وبعد معاينتي 
أعصابه  «ابنكما  مترجم:  بواسطة  أهلي  أخبر 
يحتاجه  ما  وكّل  للّشفاء،  قابل  ومرضه  سليمة 
هو تقوية عضالت رجليه، بتناول األدوية بانتظام، 
والّدوام على جلسات للعالج الّطبيعّي ملّدة عام». 
على  سأسير  أّنني  لوالدّي  هانس  الّدكتور  فأكد 

قدمّي بعد فترة العالج». 
ويضيف: «وبعد عام ُعدت، أو باألحرى - ألّول مرّة 
في حياتي - أمارس وأعرف معنى الّسير على 
أو  تعب  بدون  حيفا  وحارات  شوارع  جلت  األقدام. 
اّلتي  للحياة  اجلديدة  املعاني  اكتشفت  بل  ملل، 

جهلتها وأنا ُمقعد».
 

dO−NÒ²�« 

بعد أحداث الّنكبة وسقوط حيفا، صباح اخلميس 
املوافق 22 نيسان عام 48؛ ُهّجر قسرًا مع عائلته 
من حيفا. وحلسن حّظهم أّن لديهم بيًتا آخر في 
قرية ُبرقة حيث تعيش جّدته. لكّن هذا احلّظ لم 
يشفع لسميح الّطفل. فحيفا هي األّم احلنون التي 
احتضنته برهفة، وهي الّدم اّلذي يسري في وريده.

الّديار،  هذه  على  الغريب  اُحملتّل  هذا  لقسوة  ويا 
االستيالء  أجل  من  بيوتهم  من  الّناس  يطرد 
يهودا»  («بار  الّناصرة  شارع  من  يطرده  عليها.. 

هذا  أحالم  ويسرق  قدميه  موطئ  وميحو  اليوم). 
شارع  من  خروجه  حلظة  الّطفل  ينسى  ال  الّطفل! 
الّناصرة ونقله في احلافالت مع مئات الّنازحني إلى 
خارج حيفا! كان عمره آنذاك عشرة أعوام. يتذّكر 

كيف نظر إلى اخللف وعيناه تدمعان. 
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وز عام 1995 حصل مسعود على اجلنسّية  في متّ
الكندّية. قال لي: «بعيًدا عن الّتالعب بالكلمات 
بديًال  ليست  أّنها  على  هنا  الّتأكيد  يهّمني 
لُهوّيتي الوطنّية، وال ميكنها أن تنسيني قضّيتي 
يربطني  اّلذي  الُسري  احلبل  تقطع  أن  أو  وناسي 

بكّل ذرّة تراب من بالدي».
 57 مرور  بعد  حليفا  األولى  زيارته  عن  ويحّدثني 
صديقي  برفقة  قائًال: «زرتها  الّنكبة،  على  عاًما 
وزميلي في العمل املهندس علي بسطوس، أصله 
الّله  رام  إلى  وصلنا  قد  كّنا  أن  بعد  املغرب،  من 
مبُهّمة عمل، حيث باركت الّتزامن اجلميل حصولي 
على اجلنسّية وسفري إلى رام الّله في شهر واحد».
وصلنا  عندما  الّسيارة  أحمد  «وقاد  ويضيف: 
أنا  اآلن،  أّجته  وسألني: «أين  حيفا،  مشارف  إلى 
إلّي  نظر  قبل؟»  من  أزرها  ولم  حيفا،  أعرف  ال 
متسائًال: «هل ال تزال تذكرها بعد تلك الّسنني؟» 
أجبته: «نعم أعرفها وكأّنني لم أخرج منها طوال 

ُمقلتّي  في   َوشم  حيفا  املاضية.  سنة  اخلمسني 
مهما طال الرّحيل، ستبقى ُملك يدّي». ويستطرد 
قائًال: «رُحلت منها قسرًا، وكّل تلك الّسنني الّطويلة 
أحياء  ُتنسني  لم  الّشتات  في  عشتها  اّلتي 
وشوارع حيفا وال مكان منزلي في شارع الّناصرة».

ويكمل حديثه قائًال: «فيما كّنا ندخل املدينة من 
جهتها الغربية، طلبت من أحمد االّجتاه بسّيارته 
شرًقا على امتداد شارع يافا، مبوازاة شاطئ البحر 
األبيض املتوّسط، أوضحت لرفيقي ما نراه حولنا 
«بات  حي  الّشارع:  من  اليسرى  اجلهة  على 
(امليناء)..  البور  العزازية،  مسبح  مكان  چاليم»، 
اجلهة  إلى  ينظرا  أن  منهما  طلبت  حلظة  وفي 
منطقة  توجد  حيث  الّشارع،  من  العلوّية  اليمنى 
وبعد  الغّناء.  ّية  البهائ احلدائق  وفوقها  األملانّية، 
قليل انحرفنا في شارع جانبّي، وسرعان ما وصلنا 
أماكن  إلى  منه  وانتقلنا  الّنسناس.  وادي  حي 
لَفحتها بعواطفي طوال ما يقرب نصف قرن، متّثل 
اجلرينة،  ساحة  املاضية:  حياتي  من  ا  ـً هاّم جزًءا 
وحارة الكنائس، ووادي الّصليب، وساحة احلناطير 

(اخلمرة) وجامع «االستقالل»، وَعمود فيصل». 

ÆÆåwŽ—Uý «c¼ò 

يتنّهد ويحّن ويستذكر، ويكمل قائًال: «مررنا بكّل 
هذه األماكن.. ثّم طلبت من أحمد مواصلة الّسير 
بخّط مستقيم، إلى ما بعد مسجد «االستقالل».. 
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بأعلى  صرخت  وحينها  احلجاز،  زقاق  من  اقتربنا 
صوتي: هذا شارعي، شارع الّناصرة». 

ارة ألرى  نافذة الّسّي ويضيف: «أخرجت رأسي من 
اضّطراب  اعتراني  أكثر،  بوضوح  حولي  شيء  كّل 
بعيد:  زمن  قبل  أُغلقت  اّلتي  احملّالت  أرى  وأنا 
مقهى العجمي، ودّكان أبو العبد (قريب والدي)، 
ومصبغة «الكرنك» ومعمل الّثلج الوطني وغيرها 
شبابيكها  أغلقت  اجليران  وبيوت  احملّالت.  من 
بيوت  حال  من  حاله  العائلة  ومنزل  بالّطني، 
ومشهد  الكرمل  جبل  إلى  عرجنا  وثّم  اجليران.. 

حيفا الپانورامّي هزّني.. 
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«هزّني جمال املدينة، وجعلني أقول بصوت عاٍل: 
والّلوز  بيننا،  يجمع  البحر  هنا،  إّني  هنا،  حيفا 
إليك  آتي  هنا  أنا  هنا  حيفا  والقمر..  والزّيتون 
أنتظر،  اليوم  وهذا  عاًما  خمسون  أعتمر،  اليوم 

خمسون مرّت غزاها الّشيب والكَبر».
بعد   ،2010 عام  الّثانية  للمرّة  حيفا  مدينة  زار 
كان  حيث  األولى..  زيارته  على  عاًما   15 مضّي 
سبب الزيارة لقاء عائلته. فمقالته املعنونة «البحث 
عن اجلذور» اّلتي نشرها في جريدة «االحتاد» عام 

2009، هي اّلتي جمعت بينه وبني عائلته..  

وز 2009  وعن ذلك حّدثني قائًال: «بتاريخ 17 متّ
بُعنوان  «االّحتاد»  صفحات  عبر  مقالًة  نشرت 
اهتمامي  فيها  بّينت  اجلذور»  عن  «البحث 
بالبحث عن اجلذور في فلسطني ما قبل الّنكبة، 
ليس من أجل البكاء على األطالل، بل من أجل 
استحضار حملات من حياة أهلنا املاضية مبختلف 
الّتراثّية  ومآثرها  وأوجاعها  وأحداثها  مشاهدها 
صفحات  وتسجيل  توثيقها  لهدف  والعمرانّية، 
من الّتاريخ الشفوّي بصوٍت عاٍل، ومزيد من األقوال 
املقالة،  نشر  من  أّيام  عّدة  بعد  والّتفاصيل... 
وفيما كنت أتصّفح بريدي اإللكترونّي عثرت على 
رسالة من سّيدة لم أسمع باسمها من قبل، عرّفت 
نفسها باسم منى دراوشة من بلدة إكسال (قرب 
أّن  مفادها  بعبارات  رسالتها  استهّلت  الّناصرة). 
أختها الكبرى حسناء قرأت مقالتي املنشورة في 
قربى  بصلة  أمّت  أّني  منها  واكتشفت  «االّحتاد» 
مع جّدتها جنّية. بّينت لي بوضوح في رسالتها أّن 
أدّلة  وذكرت  عائلتي،  اسم  يحملون  جّدتها  أخوال 
كثيرة، بينها أسماء لبعض أعمامي، وأثبتت لي 

بها - بّدقة حقيقّية - تلك القرابة». 
فما كان ملسعود إّال أن يأتي بعد فترة قصيرة إلى 
ومن  ُبرقة.  قرية  من  أقربائه  على  ليتعرّف  البالد 

يومها حّتى اليوم يتواصلون بشكل دائم.    

    ÆÆb¹bł s� UHOŠ 

الزّيارة الّثالثة إلى حيفا كانت عام 2011 ُتعيد 
مرّة  («رمبام»)  «حمزة»  مستشفى  إلى  سميح 

أخرى، وكأّن القدر يريد أن يقول له شيًئا ما!!  
وبعد ثالثة وسّتني عاًما يعود مشهد مؤلم حلياته 

كمشهد مولده..! 
وعن ذلك يقول: «جئت إلى حيفا لزيارة األقارب،  
بعد  العائلة.  وملنزل  حيفا  في  معهم  لي  بجولة 
مشوار طويل ذهبنا لتناول طعام الغداء في مطعم 
«فّتوش» في حّي األملانّية، بعد أن قضينا يوًما 
ال  بصداٍع  فشعرت  بحيفا،  الّتجوال  في  طويًال 
ُيطاق مع بدء رجفة بيدّي االثنتني. توّجهت حاًال 
أخّصائّي  طبيب  ملراجعة  الّسالم  عبد  قريبي  مع 
الّناصرة  في  اإلنچليزّي  املستشفى  في  األعصاب 
بناًء على اقتراحه. وبعد معاينة الّطبيب حلالتي 
تبّني أّنه لدّي نزيف في مرحلة مبّكرة نتيجة ضربة 
يجب  جراحّية،  بعملّية  إيقافه  وميكن  الرأس،  في 

أن ُجترى في أقرب وقت ممكن!! شرح لي الّطبيب 
مستشفى  هو  العملّية  إلجراء  مكان  أفضل  أّن 

«رمبام» في حيفا...».
مع  ُمدهًشا  قدري  كان  لي  «بالّنسبة  ويضيف: 
مشلوًال  بطفولتي  دخلته  حيث  املستشفى،  هذا 
مع والدي قبل الّتهجير، واليوم أعود إليه إلنقاذ 
جسدي من الّشلل، مع أهلي اّلذين عرفتهم قبل 
«رمبام»،  مستشفى  أبواب  وصلت  حني  عام. 
قدمية  يافطة  كلمات  موقع  على  عيناي  تسّمرت 
كانت حتمل اسًما آخر، نظرت إلى موقعها مشدود 
األجفان كأّني أرى اسم مستشفى «حمزة» ثانية؛ 
وأبي  وأّمي  هانس  طبيبي  سأرى  أّنني  لي  ُخّيل 
يجرّانني بالعرَبة!! لكن تبّدل اسمه إلى «رمبام» 
ميمون،  بن  موسى  السم  مختصرة  الكلمة  وهذه 

الّطبيب والفيلسوف األندلسّي الشهير». 
بقريبي  اختليت  العملّية  «قبل  القول:  ويتابع 
ُأدفن  أن  وفاتي  حالة  في  وأوصيته  الّسالم،  عبد 
حبيبي  إميل  ضريح  من  مقربة  على  حيفا،  في 
وأن ُيكتب على قبري «أنا من هنا»..! اخترت أن 
ضريحه «باٍق  على  ُيكتب  أن  أوصى  ألّنه  أجاوره 
في حيفا»، وبحمد الّله اجتزت العملّية بنجاح».

وعاد وزار حيفا قبل نحو أسبوعني..  

 ◊U ÒO)« ÊU²�Ð 

حّدثني عن بستان اخلّياط وجماله وقضاء الّساعات 
اجلميلة هناك برفقة األهل، حيث يذكر أّن والده قال 

له ذات يوم: «هذا البستان قطعة من اجلّنة».
البحث  ُبرقة،  (حيفا..  كتابه  أخذت  بدوري  وأنا 
البستان،  زرت  بأّيام  به  لقائي  وبعد  اجلذور)،  عن 
وظهر في الكتاب وصف ُمدهش عنه. قمت بوضع 
الكتاب على شجرة تني وصوّرته وأرسلتها له عبر 

البريد اإللكترونّي، ّمما أثار إعجابه. 

t�ULŽ√Ë tðUÝ«—œ 

في  الّدكتوراة  إجازة  على  مسعود  سميح  حصل 
عمل   .(1967) بلغراد  جامعة  من  االقتصاد 
األقطار  ملنّظمة  ا  ـً اقتصادّي مستشارًا   سابًقا 
(مؤّسسة  («أواپك»)  للپترول  املصّدرة  ّية  العرب
وللّصندوق  الكويت)،  مقرّها  ّية،  عرب إقليمّية 
(مؤّسسة  واالجتماعّي  االقتصادّي  لإلمناء  العربي 
ّية،  ّية إقليمّية ُمنبثقة عن جامعة الّدول العرب عرب

مقرّها الكويت). 
ّية لضمان  عمل مديرًا للبحوث في املؤّسسة العرب

ُمنبثقة  إقليمّية  ّية  عرب (مؤسسة  االستثمار 
الكويت)،  مقرّها  ّية،  العرب الّدول  جامعة  عن 
ّية،  الدول «أفاركو»  شركة  في  لالستثمار  ومديرًًا 
في  املشروعات  لتقومي  وخبيرًًا  الكويت،  ومقرّها 
الّتابعة  الّصناعّية  الّشعبية  ملنطقة  العاّمة  اإلدارة 

ّية الكويتّية. (وقتذاك) لوزارة املال
العام  لالّحتاد  رئيًسا   1990 عام  في  انُتخب 
الكويت.  فرع   – الفلسطينّيني  لالقتصادّيني 
ساهم في أعمال عدد من الّلجان الّتابعة لألمانة 
عدد  في  وساهم  ّية،  العرب الّدول  جلامعة  العاّمة 
ّية في مجال  ّية والدول من املؤمترات والّندوات العرب
والّتكامل  والّتمويل  واالستثمار  والّتنمية  الّنفط 
الّصالون  تأسيس  في  ساهم  العربّي.  االقتصادّي 
ثقافّي  كرافد  مونتريال،  في  األندلسّي  الّثقافي 

للمرَكز الكندّي لدراسات الّشرق األوسط. 
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رواية   – اجلذور  عن  البحث  برقة،  حيفا...   -
تسجيلّية، 2013. 

اآلخر  «الوجه  بُعنوان  شعرّية  مجموعة  نشر   -
لألّيام»، عن دار فضاءات للّنشر والّتوزيع (2011).

- نشر مجموعة نثرّية بُعنوان «رؤى وتأّمالت» عن 
دار فضاءات للّنشر والّتوزيع (2012).

- صدر له خمسة عشر كتاًبا في مختلف املجاالت 
ّية واإلنچليزّية، منها:  االقتصادّية، بالّلغتني: العرب
«األمانة  املشتركة»؛  ّية  العرب املشروعات  «دليل 
األقطار  «منّظمة  ّية»؛  العرب الّدول  جلامعة  العاّمة 
ّية» - املصّدرة للپترول («أواپك») (1982)؛  العرب
الواقع واآلفاق» -  ّية املشتركة،  «املشروعات العرب
ّية (1988)؛ «املوسوعة  مرَكز دراسات الوحدة العرب
(2010)؛  الّشروق  دار   - (جزءان)»  االقتصادّية 
الّشروق  دار   - ّية»  العرب الّتنمية  «حتّديات 
دار   - ّية»  عرب اقتصادّية  «قضايا  (2010)؛ 
الّشروق (2010)؛ «وجهة نظر اقتصادّية» - دار 
ّية العاملّية.. نهاية  الّشروق (2011)؛ «األزمة املال
الّشروق (2011). دار  املتوّحشة» -  ّية  الليبيرال

وفي سياق مّتصل، ُيذكر أّن صاحب مكتبة ودار 
الّنشر «كل شيء» احليفاوّية، صالح عّباسي، التقى 
الدكتور سميح مسعود في عّمان، حيث االّتفاق 
ُبرقة»،  األخير «حيفا..  كتابه  ونشر  طباعة  على 
البالد. لعرب  وحصرّية  خاّصة  ِفَلسطينّية  بطبعة 

على  دائًما  يدأب  عّباسي  أّن  إلى  وُيشار 
وكّتابنا  ألدبائنا  الِفَلسطينّي  األدب  نشر 

على  احلفاظ  على  منه  حرًصا  املهجر  في 
به.   القادمة  األجيال  وتعريف  األدبّي  موروثنا 

ويتنقل سميح مسعود اليوم ما بني كندا وعّمان 
وهو يحمل اجلنسّيتني، متزوّج من رويدة ناطور من 
مواليد مدينة قلنسوة، تعمل كصيدالنّية، أجنبا 
شيكاغو،  في  ويعمل  يعيش  فادي  أبناء  ثالثة 
يسكن  دبي.  في  ويعمالن  يعيشان  ووليد  هاني 
كبير  منزل  ببناء  قام  عّمان.  في  الصويفّية  في 
والديه  محفوظات  يحمل  خاص  وجناح  للعائلة 
املتحف  على  واالّطالع  لزيارته  دعاني  الوطن،  من 
والدته  أثواب  من  احملفوظات  مئات  يجمع  اّلذي 
كاميرا  وإلى  اخلياطة  ماكنة  إلى  الفلسطينّية 
ا، إن شاء الّله.  والده، وغيرها.. وسألّبي الدعوة قريًب
تسكن  ملاذا  له:  وّجهته  سؤال  على  أجاب  أخيرًا 

عّمان طاملا أّنك تعمل في كندا؟ 
العربّي  هجرة  أشّجع  ال  أصًال  «ألّنني  أجابني: 
ّية، إضافًة إلى أّن املرَكز الكندّي  خارج بالده العرب
لدراسات الّشرق األوسط اّلذي أنتمي إليه، يدعو 
إلى   - ملّحة  بصورة   - ونشاطاته  أهدافه  في 
ّية  تشجيع املهاجرين العرب على دعم دولهم العرب
املهجر،  في  املكتسبة  خبراتهم  بنتاج  األصلّية 
وفي  ّية،  اإلمنائ حتدّياتها  مواجهة  على  ملساعدتها 
واألمر  املعاكسة.  للهجرة  تشجيعّية  حملة  هذا 
الّشتات،  في  الّضياع  ألبنائي  أريد  ال  الّثاني، 
بنيت لهم بيًتا كبيرًا ليعودوا إليه متى شاؤوا، 
عّلمتهم حّب الوطن واالرتباط والتمّسك به، ال أريد 
لهم تغريبة فلسطينّية جديدة، كما حدث لي!». 
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في  تدور  مجازر  عن  األخبار  تتالت  عندما  فجعت  لقد 
قرية معلوال املسيحّية الوادعة املساملة، اّلتي وقعت حتت 
نيران حرب احتار فيها العقالء، وتلوّنت األلسن وتشّتت 
تنادي  كانت  التي  البراقة  الّشعارات  وضاعت  الّشمل، 
باألخوة الّصادقة بني أبناء الّشرق العربّي، على مختلف 
ا نعيش  ـً االنتماءات، واّلتي أردناها أن تكون واقًعا حّي
في ظّلها. ولكن على أثر هذا الواقع املرير تطرح األسئلة 
الكثيرة، والتي حتتاج إلى أجوبة قد يتلعثم الّصادقون 
في اإلجابة عنها. أوّلها َمن املسؤول عن هذه املجازر، هل 
هو النظام الّسوري بجيشه اجلرار العرمرم؟ هل هذا الّنظام 
يقاتل من أجل الدفاع عن حاضر األّمة العربّية؟ أم يعمل 
خدمة وبأجندة أعداء هذه األّمة؟ أم هذه املنّظمات املختلفة 
التي توافدت إلى أرض سوريا من أجل محاربة هذا الّنظام 
بحجة أّنه نظام إرهابّي وهي صادقة فيما تّدعيه؟ وهل 
هذه املنّظمات املختلفة موّحدة حتت راية واحدة؟ هل هذه 
والّسؤال  غربية؟  أو  غريبة  أجندة  وفق  تعمل  املنّظمات 
من  وغيرها  احلرب؟  هذه  رحى  تدور  من  ملصلحة  الكبير 
األسئلة احملّيرة، وال أّدعي أنني أملك القدرة على متييز 

الغث من الّسمني حتى أجيب عنها. 
ولكن ما يهّمني في آخر املطاف هو أن يعيش الّشعب 
انتماءات  مختلف  على  وطمأنينة  أمان  في  الّسوري 
وأّال  وعزّته،  بكرامته  الّسوري  املواطن  يشعر  وأن  شعبه، 
يبقى شّالل الدم يتدّفق من شرايني أبناء سوريا العروبة 
احلّق  اختلط  حيث  معلوال؛  أصاب  الذي  احلال  هو  كما 
بالباطل. وكّل من يشارك في معاركه على أرض معلوال 
يّتهم الطرف اآلخر دون اليقني أّن هذه املعارك إمنّا هي جرمية 
ال ينبغي أن حتصل. وأّن أهل معلوال كان من الطبيعي 
أن يتّم توفير األمن والرعاية لهم من كّل األطراف املتنازعة 
على أرض سوريا. وَمن يّدعي أّن هذه املجازر حتصل باسم 
اإلسالم، وأّن اإلسالم يسوغ لهم قتل غير املسلمني، أقول 
 - نعرفه  اّلذي  اإلسالم  وأّن  بريء،  منهم  االسالم  إّن  لهم 
يقبل  أن  ميكن  ال  من املسلمني -  الّشرفاء  يعرفه  واّلذي 
عرفناه  اّلذي  اإلسالم  ألّن  باطلة  وهي  املسوغات؛  بهذه 
ونعرفه من علمائنا هو اّلذي يقول {ال إكراه في الّدين}. 
وهو اّلذي يقول {ال ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
وتقسطوا  تبرّوهم  أن  دياركم،  من  يخرجوكم  ولم  دينكم، 

إليهم أن الله يحب القسطني}. 
اإلسالم اّلذي نعرفه هو اإلسالم الذي استقبل قائده األّول 
محّمد رسول الله وفد نصارى جنران في املسجد النبوّي، 
والذي سمح لهذا الوفد إقامة شعائره الدينّية في املسجد 
اإلسالم  املسلمني.  لدى  املساجد  أشرف  من  وهو  النبوّي، 
وجعل  املنوّرة  املدينة  شؤون  نّظم  اّلذي  هو  نعرفه  الذي 
املسلمني وغير املسلمني أّمة واحدة. اإلسالم الذي نعرفه 
شكوى  تصله  عندما  عمر  جعل  الذي  اإلسالم  هذا  هو 
جيش  قائد  ابن  أّن  مفادها  مصر،  في  األقباط  أحد  من 
املسلمني وفاحت مصر عمرو بن العاص ضربه، ألّن القبطي 
سبقه في ميدان اخليل وهو يقول له أتسبقني وأنا ابن 
األكرمني، فيستدعي عمر بن اخلطاب عمرو بن العاص 
وابنه للحضور في موسم احلج للمحاكمة، وميكن الرجل 
انتهى  وملا  ليضربه.  العاص  بن  عمرو  ابن  من  القبطي 
من ضرب ابن عمرو قال عمر بن اخلطاب أدر الدرة على 
صلعة عمرو فقال لقد ضربت من ضربني، فقال عمر بن 
الذي  اإلسالم  والده.  ملكانة  إال  ضربك  ما  والله  اخلطاب 
نعرفه هو اإلسالم الذي جعل عمر يعاهد أهل القدس من 
النصارى، يضمن لهم حرية العبادة، ومينع االنتقاص من 
الكنائس والصليب. اإلسالم الذي نعرفه هو اإلسالم الذي 
يدعو إلى االنفتاح على اآلخر والتعامل معه باحلسنى. 
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خلقناكم من ذكر وأنثى  أيها الناس إّنا  تعالى }يا  قال 
وجعلناكم شعوًبا وقبائل لتعارفوا، إّن أكرمكم عند الله 
أتقاكم}. اإلسالم الذي نعرفه هو اإلسالم الذي يعتبر غير 
املسلمني الذين يعيشون في ظل املسلمني من أهل الذمة، 
ا فقد آذاني ومن  والذين قال عنهم الرسول «من آذى ذمًي

آذاني فقد آذى الله». 
ولذلك يجب على كل شريف ومحترم أن يستنكر مثل 
أهل  بتشريد  ا  سبًب كانت  والتي  البشعة،  األعمال  هذه 
الصورة  وهذه  أهلها.  من  قتل  من  قتل  أن  بعد  معلوال 
املتكررة في سوريا تؤملنا. وما يحصل في مخيم اليرموك 
أكبر دليل على أّن هذه املعارك لم ولن ترحم أحًدا. فما 
ذنب الفلسطيني الذي جلأ إلى سوريا بعد أن شرّد من 
هؤالء  ذنب  وما  املتفجرات؟  براميل  عليه  لتلقى  وطنه 
من   30 مقتل  بعد  نكبوا  الذين  واكد  عائلة  من  األهل 
أبنائهم في الغاز الكيماوّي في سوريا؟ وما من بيت من 
بيوتنا إّال وقتل من أهله على أرض سوريا من قتل ظلًما 

وعدواًنا، وقد يطول احلديث. 
ولذلك أدعو جميع اإلخوة أن يحّكموا عقولهم وال يطلقوا 
تصريحات تثير فتنة نحن بغنى عنها، فقد قرأت عبر 
الفيسبوك أحد الذين يكتبون ويقولون: ال ينبغي أن تثق 
مبسلم، ألّنه عندما تتاح له الفرصة سيطعنك في ظهرك. 
بل جوابي لهذا الشخص ولآلخرين ال تطلقوا عبارات تثير 
الفتنة، ولكن تعالوا بنا لنضع أيدينا مًعا لنبذ العنف 
ومحاربته بكّل أشكاله وألوانه، وخصوًصا أّيها األحباب 
العبارات  ويضع  الّشمل،  يفّتت  أن  يحاول  من  هناك 
خالل  من  اآلخر  على  يتعرف  لم  ألّنه  موطنها،  غير  في 
منهجه، إمنا قد يحكم عليه من خالل تصرفات البعض 
من  يحمله  وما  اآلخر  معرفة  وعدم  شيئا.  ميثل  ال  الذي 
فكر وعقيدة جتعلك حتكم عليه قبل أن تبلغ احلقيقة. 
مثال، نحن كمسلمني من باب الّتشريف واالحترام نقول 
عن املسيحيني العرب إّنهم نصارى، ونقصد بذلك قوله 
تعالى {وإذ قال عيسى بن مرمي للحواريني من أنصاري 
إلى الله. قال احلواريون نحن أنصار الله}؛ نعني بالّنصارى 

الذين ناصروا املسيح عليه السالم. 
الّنصارى.  قلت:  مؤمتر،  في  خطاباتي  إحدى  في  ولكني 
وعندها قام أحدهم، وكان من مصر، وصرخ قائالً: ال تقل 
النصارى.. أنت تسيء لنا. فقلت: ملاذا؟ قال: نحن لسنا 
من الناصرة، نحن أبناء هذا البلد. فقلت له: وَمن ينكر 
(عليه  عيسى  املسيح  أنصار  أنتم  القصد  ولكن  ذلك؟ 
الّسالم) وأنتم األقباط وّصى بكم الرّسول محّمد (ص)، 

وأنتم من صاهركم الرسول الكرمي وتزوج ماريا القبطّية.
الله  يّتقي  أن  اجلميع  على  إّنه  قوله  أريد  ما  وملّخص 
تعالى فينا وفي املجتمع العربي في البالد. وال بّد من 
الّتعارف والّتآلف واألخوّة اإلنسانّية اّلتي يجب أن جتمع 
عاداتنا  على  دخالء  أناس  لتصرّفات  ندع  وال  اجلميع، 

وتقاليدنا أن يغّيروا مجرى حياتنا. 
مهما  هي  أنفسنا  بها  نصارح  أن  بّد  ال  اّلتي  واحلقيقة 
كان موقف أحدنا، لن يجدي نفًعا ألهل سوريا. ولكن ما 
قد ينفع هو التوّجه إلى الله العلي القدير أن يرفع البالء 

والعذاب عن أهل سوريا، فهو خير معني وخير نصير. 
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مفتوح..  جرح  في  خوًضا  لي  بالّنسبة  يشّكل  ألّنه  املقال  هذا  كتابة  أوّد  لم 
للّضرورة  لكن  واألسى؛  احلزن  أسرَى  وأسرتي  أزال  ال  ألّنني  بكتابته  ترّددت 

أحكام كما يقولون.
احليفاوّية  املظاهرة  تصير  أن  محروس،  املرحوم  أسرة  نحُن  جًدا،  ساَءنا  لقد 
اجلبارة يوم 7/5/2013 لذكراه وملناهضة العنف بشّتى أشكاله، مسألة قيد 
ّية جتييرها لصاحلها واستغاللها ماّدة  الّتداول االنتخابّي، حتاول جهات انتخاب
للكسب االنتخابّي.. ما هكذا نريد لألمور أن تتطوّر، وما هكذا نريد لذكرى 

ابننا أن تتحّول.
جنعلها  أن  للّتظاهرة،  الّتحضيرات  طيلة  محروس،  أهل  نحُن  حرِْصنا  لقد 
مفتوحًة ملشاركة اجلميع. ورفضنا أن نسّلمها إّال للّشبان والّشابات أصدقاء 
الّتظاهرة.  إلجناح  وتطوّعوا  مقتله،  جرمية  هزّتهم  اّلذين  وكّل  محروس، 
على  املجتمع  في  القوى  كّل  من  ممكنة  مشاركة  أكبر  احلال  بطبيعة  أردنا 
اختالفها. أردنا أن تكون رسالتنا وحدوّية على نهج محروس اّلذي ما ترّدد 
أبًدا في إحاطة ُعنقه بهالل وصليب مجتمعني، تأكيًدا على رغبته في رؤية 
مجتمعه متآخًيا ُمتحاًبا. أردنا أن يكون كّل أهلنا في حيفا مًعا يهتفون 
هو  واحد،  هدف  إلى  ويتطّلعون  واحد،  غضب  عن  ويعّبرون  واحد،  بصوت 

اجتثاث العنف ومظاهره.
عن  الوحدوّي  احلدث  هذا  بالّتظاهرة  الّنأي  إلى  بعيد  حّد  إلى  جنحنا  لقد 
انه  التحزّب أو الفئوّية فكانت تظاهرة للمجتمع العربّي في حيفا، خاّصًة لشّب
وشاّباته، اّلذين وصلوا الّليل بالّنهار إلجناح احلدث الّتاريخّي. وهكذا نكون قد 
ّيتنا.  نّفذنا وصّية محروس وأمنيته أن نكون مًعا، وأن توّحدنا عروبتنا وإنسان
بكّل  جًدا  معنّيني  زلنا  ال  للّتأويل: نحن  قابل  وغير  بشكل صريح،  نوضّح 
الّداعية  ورسالته  محروس  ذكرى  الّناس  كّل  يحمل  وبأن  جانبنا،  إلى  أهلنا 
إلى الوحدة واالئتالف والّتعاون. نريد اجلميع في هذه املسيرة كي مننع اجلرائم 
ّية، وكي نصون أبناَءنا وبناتنا. نريد تكريس األجواء الوحدوّية اّلتي  االحتمال
سادت الّتظاهرة أن تكون أجواء احلياة العاّمة في الّشارع واملدرسة والبيوت 

وأماكن الّترفيه، وفي العالقات بيننا. 
ذكرى  لتخليد  وإّياهم  سوّيًة  نعمل  أن  ومجتمعنا  أهلنا  بكّل  نهيب  كما 
جزاَءه  القاتل  يأخذ  حّتى  احلّق،  إلحقاق  القانونّية  العدالة  وتنشيط  محروس 
كامًال ويكون عبرًة ملن يعتبر، فال هوادة وال تهاون مع اجلنات والقَتلى؛ وكّل 
الباطل.  وزهق  احلّق  إلظهار  واحده  يًدا  وعملنا  مًعا  توّحدنا  ما  إذا  يتّم  هذا 
أو  ّية  حزب جهة  أّي  من  يأِت  لم  للّتظاهرة  املالي  التبرّع  أّن  نوضح  وللحقيقة 

سياسّية، بل من إحدى اجلمعّيات األهلّية، ومنها فقط!! 
من هنا فإّن ما يحصل ضمن احلراك االنتخابّي من استغالل الّتظاهرة وذكرى 
محروس ال ُترضينا وال تتناسب مع رسالة محروس وذكراه.. مثل هذا الوضع 
في  مطلبنا  لتحقيق  األطراف  كّل  من  املجتمعّي  مجهودنا  ويعيق  يحزننا 

تخليد ذكرى محروس. 
نتمّنى على أهلنا وأخوتنا وأخواتنا جميًعا، من كّل التّيارات، أن يتفّهموا 
توّجهنا هذا، وأن يحترموا ذكرى محروس وإرادتنا وإرادة املجتمع، اّلتي جتّسدت 

ارة. في الّتظاهرة اجلّب
دعونا نّتفق جميًعا أن نترك محروس يرقد بسالم في جّنته، وأن نواصل سوّية 
رسالة محروس، باحملّبة والّتآخي واألمان.                                (حيفا)

÷u� qz«Ë ∫d|uB�
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لقد أّدى غموض معنى االنتماء في املجتمعات لظهور االّجتاهات 
الفكرّية املتطرّفة واجلماعات املتعّصبة، وتغليب املصلحة الّشخصّية 
على املصلحة العاّمة. فمعنى االنتماء هو انتساب أو انضمام الفرد 
وحتقيق  خدمتها،  في  والّتفاني  لقضاياها  والوالء  معّينة،  جلماعة 
التي  الكيانات  تتعّدد  إليها.  ينتسب  اّلتي  واجلماعة  الفرد  خير 
األسرة،  الوطن،  لإلنسانّية،  الفرد  انتماء  مثل  إليها  الفرد  ينتمي 
معّينة،  قضّية  خدمة  في  الّتفاني  يعني  الوالء  كان  وإذا  الّدين. 
ما.  بشيء  واالرتباط  اإلخالص  معنى  يحمالن  واالنتماء  فالوالء 
وسلوك،  روح  هو  جوهره  في  االنتماء  بااللتزام.  االنتماء  فيرتبط 
من  يجّسد  معّينة،  سلوكّية  بأمناط  للقيام  الفرد  تدفع  وعاطفة 
ا ال بّد أن تكون هناك  ـً خاللها انتماَءه للجماعة. لكي أكون منتمّي
من  غيرهم  عن  ومتّيزهم  وتوّحدهم  اجلماعة  بأفراد  تربطني  قضّية 
باالنتماء،  عناصر  ثالثة  وجود  من  بّد  ال  األخرى.  اجلماعات  أفراد 
هي حتقيق الّذات، االرتباط بجماعة، ووجود قضّية، ومن ثّم يأتي 
االنتماء ليربط األطراف الّثالثة ويفقد االنتماء قيمة إذا ما إنقرطت 

هذه العالقة بني أطرافه الّثالثة.
وعدم  اجلماعة  خدمة  في  الرّغبة   ∫wL²M*«  h� ÒA�«   UH�

أتباع أهواَءه الذاتّية، وإخالصه للجماعة ويحاول ترجمة انتمائه في 
أمناط سلوكّية؛ فاالنتماء يقضي على حالة الترّدد في اّتخاذ القرار، 
ألّن القضّية توّجه الفرد دائًما، فمن ثّم يشعر املنتمي بوجود خّطة 
للحياة، فيتحّقق له الّشعور بالعظمة من خالل الّتضحية بنفسه 

من أجل اجلماعة.
يعرف  ال  بأّنه  باإلضافة  سبق  ما  كّل  عكس  الّال-منتمي  صفات 
سبب وجوده في الكون، ويكون متعّصب أعمى، كما ذكرنا أعاله، 
االنتماء  فهذا  بالقضّية،  االقتناع  على  يقوم  احلقيقّي  فاالنتماء 
يتعارض مع التعّصب أو اإلميان األعمى اّلذي يرفض األدلة والبراهني. 
والوالء ليس التعّصب، واالنتماء والوالء ال يكون جلماعات مخربة 

أو فاسدة.
��UL²½ô«  U¹u²¡∫ يتّم تصنيف مستويات االنتماء بكثير من 

األشكال، وحسب اعتقاد كّل شخص أو كاتب. وأنا أعتقد ترتيب 
أو  لألسرة  االنتماء  البشرّية؛  لألسرة  االنتماء  يلي:  كما  االنتماء، 

العائلة؛ االنتماء للوطن؛ االنتماء الّديني (الكنيسة أو اجلامع).
كما  ولكن  املستويات،  هذه  ترتيب  في  معي  البعض  سيختلف 
ذكرت هذا اعتقاد مبنّي على منطق معّني، وسنشرح األولوّيات بداخل 
WÒO½U�½ù« Ë√ W Ò¹dA³�« …dÝú� ¡UL²½ô« :كّل نقطة مبا يلي

االنتماء  هو  مولده  عند  الفرد  إليه  ينتمي  ما  أّول  اعتقادي  في 
لإلنسانّية أو األسرة البشرّية قبل أن يحمل أسم عائلة، أو جنسّية 
بلد معّينة، وهذا االنتماء لإلنسانّية يجعلنا نتحّمل كّل ما يأتي 
على هذه املجموعة من مشاكل وصعوبات، والّشعور مبا يأتي عليها 
من أحزان، ويكون لدينا الّتضامن والّشعور باحلزن عن قتل أو موت 
العرق  أو  اجلنس  في  مختلف  أو  بعيًدا  كان  وإن  حّتى  شخص  أّي 

هذه  من  ألّنه  الّدين،  أو 
األسرة اإلنسانّية البشرّية، 
إنسان،  كّل  مع  ونتعامل 
منتمني  أّننا  من  إنطالًقا 
إلى أسرة بشرّية، وال جنعل 
أو  الدين  في  االختالف 
يعوّقنا  اجلنس  أو  العرق 
عن الّتعامل مع أّي إنسان 
ونحاول  أخي،  أّنه  على 
األسرة  هذه  ننّمي  أن 
تطوّرها  على  ونساعد 
بقيمة  والّتوعية  وتقّدمها 
اإلنسانّية  املشاركة  هذه 

الكيانّية.
سبب   ∫…dÝú�  ¡UL²½ô«

وجودي في العالم هو أبي وأمّي، وهذه األسرة الّصغيرة هي تصغير 
خالل  من  ألسرتي  حّبي  إظهار  فعلّي  الوطن،  الكبيرة  األسرة  إلى 
الّتعامل معهم بكّل احترام وتقدير، وعلّي الوعي بأّن بيتنا ليس 
أشياء  هناك  فكما  أيًضا،  واألخوة  الوالدين  ملك  بل  وحدي  ملكي 
خاّصة بي مثل مالبسي وأدواتي، هناك أشياء خاّصة بأسرتي، وكما 
ّية حّتى وإن كانت  ّية ألبي وأمي علّي أيًضا مسؤول أن هناك مسؤول

صغيرة.
»sÞuK� ¡UL²½ô∫ ثالث ما ينتمي إليه الفرد هو الوطن، ألّن الّطفل 

محتاج إلى مكان يولد به وهذا املكان داخل دولة معّينة، إّن االنتماء 
ّية كّل ما يحدث فيه والّتفكير  لهذا الوطن يجعلنا نتحّمل مسؤول
في قضاياه العديدة، إّن الوطن هو البيت األكبر اّلذي أعيش فيه 
ا  غريًب ولست  بيت  أّنه  أشعر  وأنا  بيتي،  في  أعيش  أن  فيجب 
بل  ويرحل،  البلد  بهذه  وجيزة  فترة  يقضي  عابر  زائر  إّني  أو  عنه 
علينا الّشعور بأّن هذا الوطن هو وطننا ووطن أبنائنا من األجيال 
القادمة. والّشعور باالنتماء يدفعني حلب كّل شخص أعيش معه 
بهذا الوطن، فنحاول أن نعمل على تقّدم وتطوّر وطننا. واحملافظة 
على األماكن واملواصالت العاّمة واملدارس، وكّل ما تضعها الدولة في 

خدمتنا، وعلينا االلتزام بكّل واجباتنا للوطن.
إلى  طرُق  هي  واألديان  لإلنسان،  األديان  جاءت   ∫s¹ÒbK� ¡UL²½ô«

سلوكنا  وجنعل  به،  واؤمن  أعتقد  الذي  للّدين  االنتماء  فعلّي  الّله، 
وتصرّفاتنا اليومّية تنبثق من مبادئ هذا الدين، فعلينا معايشة 
مثل:  األديان.  هذه  من  اإلنسانّية  منّو  على  تساعد  اّلتي  املبادئ 
الّسالم واحملّبة واحترام اآلخرين، واالهتمام باألرامل واأليتام، فيمكننا 
احلياتّية.  الّتعامالت  خالل  من  الّدين  من  إيجابّي  هو  ما  إظهار 
فالدين يكون حّي وفّعال عندما يعيشه األشخاص، وينقرض عندما 

يبقى مجرّد بعض عبارات موجودة بكتاب.
االنتماء يجعل لكّل شخص والء، والوالء للوطن على سبيل املثال 

يجعلني أضّحي من أجله، إذا تتطّلب األمر ألّني أحّبه.
فالّسؤال اّلذي يطرح نفسه: هل أمتّتع باالنتماء املنفتح احلقيقّي لكّل 

من اإلنسانّية، األسرة، الوطن، والّدين؟
بالّنقد  والتحّلي  واإلخالص،  االنتماء  بأهمّية  الوعي  علينا  أخيرًا 
تعوق  اّلتي  اخلاطئة  املفاهيم  ببؤرة  نسقط  ال  حّتى  الّدائم  الّذاتي 

اإلنسانّية عن التقّدم واالرتقاء.

 Áu ³ A  ‰UI ² Ž«  b ¹b9
t²łË“ »d {

أحد  اعتقال  حيفا،  في  الّصلح  محكمة  مّددت   ≠  åUHO	ò  q
«d*

املواطنني، ويبلغ 45 عاًما، بتهمة ضرب زوجته البالغة 37 عاًما في 
إحدى املؤّسسات األكادميّية املعروفة في حيفا، حيث تعمل الزّوجة!

ويستّدل من الّتحقيق في احلادث أّن الزوج اعتدى على زوجته بصورة 
خطيرة وفّر من املكان، ما اضطرّها للتوّجه إلى املستشفى لتلّقي العالج 
من  مختلفة  أنحاء  في  ورضوض  بكسور  لها  تسّبب  إذ  أّيام،  لعدة 

جسمها!

 U U ¹ Ÿ—Uý w  è ÒO ðu� èK ³ M  ¡UI ≈
 U ÐU�≈  Ÿu Ë ÊËœ s  èM ¹b *« w


ò q	åUHO ≠ عّمم الّناطق بلسان شرطة الّساحل، بياًنا له، جاء «d*

فيه: أّنه «قام سائق درّاجة نارّية صغيرة بإلقاء قنبلة صوتّية في شارع 
إلى  الّشرطة  هرعت  وعليها  حيفا،  مدينة  في  الّتحتا  البلدة  في  يافا 

املكان للّتحقيق في أسباب وقوعه».
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بعد انتظار طويل، عاد إلينا من جديد دوري أبطال أوروپا بكرنڤال 
من األهداف ومبباريات شّيقة ومثيرة، إلى جانب مفاجآت كبيرة.

بسهولة ومن دون معاناة كبيرة، فاز بطل إسپانيا (برشلونة) على 
(أياكس أمستردام) الهولندّي، بالّنتيجة (4-0)، في املباراة التي 
أقيمت بينهما، مساء أّول أمس األربعاء، على ملعب «كامپ نو» 

في أولى جوالت دوري أبطال أوروپا.
ليصل  لبارسا،  أهداف   3 ميسي  ليونيل  األرجنتيني  أحرز  وقد 
طريقه  في  هدًفا   62 إلى  املسابقة  هذه  في  الّشخصي  رصيده 
تاريخ  في  هدًفا   71 سّجل  اّلذي  غونزاليس،  براؤول  لاللتحاق 
«هاتريك»  أحرز  الذي  رونالدو  البرتغالي  على  وليرد  البطولة، 
الّثالثاء،  يوم  الّتركي،  «چاالطاسراي»  مرمى  في  مدريد»  ـ«ريال  ل

في مباراة اّلتي انتهت بفوز كبير ملدريد بالّنتيجة (6-1).
الفوز كان منطقًيا للعمالق الكتالونّي اّلذي ميتلك احللول الفردّية 
وأنييستا  ونييمار  ميسي  في  واملتمّثلة  الفارق  تصنع  التي 
كانت  األول،  الّشوط  في  ألياكس  لفرصتني  تصّدى  اّلذي  وڤالديز 
إحداهما كفيلة بتغيير شكل املباراة، وجنح في احلفاظ على نظافة 
شباكه حّتى النهاية، في حني لعب «أياكس» في حدود إمكانات 
الّسابق. «بارسا»  العب  كركيتش  بويان  أبرزهم  وكان  العبيه، 

باغت  حيث  لندن،  من  أتت  املتوّقعة  وغير  الكبرى  املفاجأة  أّما 
من  املليونيرّية»  «فريق  «بازل»،  املتواضع  السويسري  الفريق 
العاصمة البريطانّية، وفاز عليه في عقر داره (1-2)، ولتكون 
هذه الهزمية الّثانية على التوالي جلوزيه مورينيو بعّج اخلسارة في 

نطاق الّدوري، أمام «إيڤرتون».
أّما بطل أوروپا، «بايرن ميونيخ»، فقد حّقق فوزًا بيتًيا سهًال على 

«سپارتاك» موسكو، بالّنتيجة (0-3).
أّما باقي نتائج اجلولة األولى، فكانت على الّنحو الّتالي:

 – كوپنهاچني  (4-2)؛  ليڤيركوزين   – يونايتد  مانشستر 
 – سوسياداد  (0-2)؛  سلتيك   – ميالن  (1-1)؛  يوڤنتوس 
شاختار (0-2)؛ أوليمپياكوس – سان جيرمان (1-4)؛ بنفيكا 
ليشبونة – اندرليخت (2-0)؛ بيلزين – مانشستر سيتي (0-

دورمتوند (2-1)؛  بوخارست (3-0)؛ ناپولي –  3)؛ شالكيه – 
زينيت (3- أرسينال (1-2)؛ أتلتيكو مدريد –  مارسيليا – 

1)؛ أوستريا ڤيينا – پورتو (1-0).
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العديد مّنا يجيد الّتنظير بامتياز، 
الّتصريحات  وأروع  أجمل  ويطلق 
سامعها؛  تسحر  التي  البرّاقة 
الّشخص  هذا  يعلن  ما  بني  لكن 
هو  فالفعل  شاسع،  بون  يفعل  وما 
أمام  معلن  هو  ملا  متاًما  الّنقيض 
تناقض  فهنالك  املأل،  على  الّناس 

رهيب بني الّنظرّية والّتطبيق. 
فهنالك من ينادي باحلرّية والدميقراطّية وهو ميارس أبشع أساليب الّتعذيب 
اخلفاء  في  يخّطط  وهو  والّسالم  للمحّبة  يدعو  من  وهنالك  احلرّية،  لطالبي 

للمكائد واملؤامرات ولتنفيذ عملّيات قتل واغتياالت.   
من بني من طرحوا موضوع الّتناقض بني ما نصرّح به وما نفعله الكاتب املبدع 
جبران خليل جبران في قّصته الشهيرة «خليل الكافر»، حيث يكتشف راهب 
شاب في ديٍر عريق من أديرة وادي قاديشا في شمالي لبنان، مدى الّتناقض 
بني ما يعلنه الرّهبان من تعليم املسيح وما يعيشونه، فيثور في وجههم، 

ّية عاصفة. فيّتهمونه بالكفر ويطردونه من الّدير في ليلة شتائ
تنقذ هذا الراهب الّشاب أرملة فقيرة، قتل أعوان اإلقطاعّي زوجها، راحيل 
شفائه  بعد  بينهم.  العالقة  وتتواصر  بسرّه  لها  يبوح  مرمي.  ابنتها  ومعها 
يزمع على الّسفر، ثم يعدل عنه بسبب إصرار املرأتني عليه بالبقاء، ويبدأ 
بنشر آرائه بني الّناس. يتنّبه الّشيخ عّباس، إقطاعي املنطقة، والكاهن، أبونا 
يبدي  أن  دون  يوقفه  من  فيرسالن  سلطتهما؛  يهّدد  اّلذي  للخطر  إلياس، 
اإلجنيل.  في  املسيح  محاكمة  يشبه  ما  في  محاكمته  وتبدأ  مقاومة،  أّي 
فيقف الراهب الّشاب ويلقي أمام احلشد خطاًبا مستوحى من مبادئ الّثورة 
الفرنسّية، يدافع فيه عن مواقفه ويدعو إلى الّثورة. يهّب الّشعب هّبة رجل 
واحد ويجرّد الزعيمني من سلطتهما ويهّم بقتلهما. وال يحول دون ذلك إّال 

تدّخل خليل، اّلذي يعفو عنهما ويتركهما في بيتهما معزولني.
م حياة القرية على أساس الّتضامن  ويتداعى القصر وُتهجر الكنيسة، وُتنَظّ
القوّية.  خليل  سلطة  الّلهم  إّال  سلطة  أّي  بدون  الكرمية،  واحلياة  العمل  في 
يتحرّر القوم ويزدهر اقتصادهم وتصفو حياتهم، فتصبح القرية محّج القريب 

والبعيد، اكتشاًفا لسّر جناحها وسعادتها.
تلّخص هذه القّصة مقوّمات الوطن لدى الكاتب املُبدع جبران خليل جبران، 
تتحّكم  اّلتي  والدينّية  اإلقطاعّية  الّسلطة  هيمنة  من  التحرّر  من  ابتداًء 
بعقول الّناس الناشئني على احترام الّتقاليد، لذا يرفض خليل رفًضا باًتا أن 

تناط به الّسلطة املستجّدة: إّنها الدميقراطّية باملعنى احلديث. 
أّما الكنيسة حني تصبح خواًء - دون أن ُتهدم - والقصر حني يتهّدم من 
تلقاء نفسه يشيران، من جهة، إلى فّك االرتباط القائم في كاّفة املجتمعات 
الّتنافر  زوال  إلى  أخرى  جهة  ومن  الّسياسي،  والّشأن  الّدين  بني  الّتقليدّية 
واستبدال  العلمانّية  مبدأ  على  تأكيٌد  الّناس:  بني  تفرقة  كعامل  املذهبّي 
االنتماء املذهبّي، وما يرتبط به من انتماءات عائلّية وعشائرّية، باالنتماء 

الوطني؛ ذلك شرط أساسي لقيام املواطنة الّصحيحة.
الّنظرية هي جزء من فرضّية الفلسفة، وهي قادرة على إقناع جزء من الّناس، 
على  قادرة  وهي  فرضّيات  عّدة  على  مبنّية  نظرّية  ألّنها  اجلميع،  وليس 
العمل على أرض الواقع في حال كان مجموع الفرضّيات أو أكثرها الّساحق 
ا وقابًال للّتطبيق، وعندها تكون نظرّية منطقّية، أي قد تنّفذ على  ـً ّي إيجاب
أرض الواقع، وميكن تقليص الفجوة، بكيفّية بناء الّنظرّية ذاتها حيث في 
حال كانت مبنّية على نظرّيات مجرّبة، والعبرة قد اكتملت فقد تكون ناجحة 
وخاّصة إذا دخلها عناصر تكميلّية من دعم في دراسات وأبحاث جّيدة حول 

املوضوع املبني على أساس الّنظرّية.
الّنظرّية هي مجرّد فكرة على الورق حتاول تفادي العوائق على أرض الواقع، 
أّما الّتطبيق فهي الّطريقة املُستخدمة واملُتبعة على أرض الواقع وتقليص 
الفجوة بالّتجارب واالختبارات، لهذا فإّن الّنظرية صعبة الّتطبيق، خاّصة إذا 
كان صاحب الّنظرية عاجزًا عن استخراج ما بها من أخطاء، أو أّنه غير مؤمن 
بداخله بهذه الّنظرّية، لهذا مينح نفسه الّشرعّية أن يحّول الّنظرّية إلى شعار 
فارغ يرّدده أمام الّناس للمزاودة ولتحقيق أهداف معّينة، وهو نفسه ال يسير 

مبوجب هذه الّنظرّية اّلتي يروّج لها. 
وهنا استذكر قّصة الصّياد اّلذي كان يذبح العصفور اّلذي اصطاده والّدموع 
تنهمر من عينيه من شّدة البرد، فرق قلب أحدهم على الصّياد اّلذي يبكي، 

فأجابه شخص آخر: «ال تنظر إلى عيناه بل انظر إلى ما فعلت يداه».
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ٌم َوْش
على ثدي اخليام

َيْنداُح ِشعًرا..
  

ماؤُه يجري
ناهَز

أْقصى ما في طرف «الّتقصير»؟
بهكنٍة» «ب

تصبُّ ما فاَض
به «الوحي»

ًدا!! اَء» ُمعمَّ ب بتكُر «اِخل وت
  
ٌم َوْش

ُتُه» مجاٌز َجديٌد  «ثالَث
اَء لألبِد ُد األشي ُيعي

رُكُه سأت
إذا جاَء ُيقاسمني ناًرا ومنزًال

ينغرز
ًرا ناعمًة ونائمة وحاملًة... إب

  
ْولُة» َمدينٌة «َخ

ال تنسى ِظاللها
ة»!! ولو الَح منها حّتى «بقّي

  
َل» دموًعا ي لن أرافَق «الّضل

وقد جئُت من «وقوٍف»
ال يفاوض ذكرى

باسا!! تختار عْرَي العراء ِل
  
سُأوقُظ

حصاًنا ال يشير إلى ما في الُعزلة من َطَلٍل
يستعَني بناي ل

را... ال تركب انتظارها َسَف
  
َيستثني

في وََجع القصيدة
ْلَق  ُم الطَّ مخاَض ليل َيْكِت

ا ثاِكال» ـً َوردَة «أّم ِلُد ال َوَي
«متوُت» َقليًال دوَن أْن تدري

ْوِلد َوتشَتهي املَ
َمُه» ي راراً» يصوغ «َشِم «َع

يوًما «تأّكَد َمْقتال»؟!!
  

ُيقاُل يا خولُة.. ُيقال:
يٍب أنا على صل
وأطرافي ُمقّطعة

بداية َأأَنا الّنهاية في ال
ًة أخرى؟!! َرّ كّلما أوشكت ضعُت م

  
سان بايع مْألوَف اللِّ ُيقال يا خولة ولغتي لم ُت

ٌة لغتي أبجديَّ
وَر مت النُّ مثل ِمشكاٍة تعلَّ

َل أن َحتصى «ُشروط املوت»  ب ق
وُتْخرُج حرًفا 

ُيولُد في يديها ِطفالً!!
  

ُد» «سأعب
ى؛ احلرَف حّت
أراُه يراني

يَّ أقرأ ما يفيُض ِف
...

وأجعُل
َل الكالم َنهرًا  تفاصي

ّوة» حيفا ب ْرقى «مبعراج النُّ ي
لديِه

ٍر ما يكفي من «خيل» ناف
كانت في باب احلياة

وأنْت 
يل» َب آخر الّل َب ُتْدرُك «َس

ُل «خولَة» ّب وُتق
غيمًة في وَْحشِة «الّصحراء»

راوُغ ُت
احتماَل الَفْقِد

بتكُر وت
أطالَل املكاِن

ًتا ي أطالَل املكاِن ب
ًتا... ي أطالَل املكاِن ب
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ال لبس فيه. وعليه يقيسون األغنّية واملوسيقى، 
والّلهجة والفولكلور وغيرها من املقوّمات. 

واليمنّية  املصرّية  للّثقافة  بالّنسبة  األمر  وكذلك 
وقد  الّثقافات.  من  وغيرها  والعراقّية  ّية  واملغرب
جتمعنا الفصحى مع أّشقائنا العرب، ولكن تبقى 
فهل  والّتراثّية...  الفولكلورّية  خصوصّيتنا  لنا 

اتنا وانتمائنا؟ سننتبه إلى محلّي
°ÆÆq−š

هّب  ما  تبّث  اّلتي  الفضائّيات  نشاهد  عندما 
املعروفني  الفّنانني  أحد  وتقابل  برامج،  من  ودّب 
أو  بلهجته  إّما  أغنّيته  تقدمي  على  يحرص  نراه 
الذي  ـ«كليپ»  ال يعرض  ثّم  ملاذا؟!  لهجته؛  بغير 
أعّده ألغنّيته اجلديدة بغير لهجته؛ ملاذا؟! هذا ما 
نالحظه لدى الفّنانني اللبنانّيني، بحيث يقّدم هذا 
الفّنان أو تلك الفّنانة أغنّيتها بالّلهجة املصرّية. 
في حني ال نرى الفّنانني املصرّيني يقّدمون أغانيهم 
آخرين  فّنانني  جند  وقد  ملاذا؟!  بنانّية؛  الّل بالّلهجة 
أغانيهم  يقّدمون  وسواه،  العربّي  املغرب  من 
بالّلهجة املصرّية أيًضا؛ ملاذا؟! ألّن الّثقافة املصرّية 
والفولكلور املصرّي والّلهجة املصرّية قد طغت على 
ثقافة كّل العرب، وهي راسخة في نفوس وأذهان 
وميارسونها  وينّمونها،  يحّبونها  املصرّيني،  وقلوب 
ويصونونها، حّتى إذا حاول أحد اخلروج عن قاعدتها 
على  املصرّي  الّشعب  ويظهر  وينبذونه،  يرفضونه 
عظمته، والّشعب اللبناني على عظمته، رغم هذه 

الّشوائب.. 
يخجل  ملاذا  الِفَلسطينّي؟  الّشعب  عظمة  فأين 
يحرص  ال  ملاذا  بلهجته؟  يغّني  أن  الِفَلسطينّي 
الِفَلسطينّي على طابعه اخلاّص واملمّيز؟ ملاذا يخجل 
ابن املدينة من ابن القرية؟ ملاذا يخجل ابن الفّالح من 
ابن املوّظف؟ ملاذا نخجل نحن وأبناؤنا بانتماَءاتنا؟! 
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ملاذا نأخذ الّنزعة الدينّية كُهوّية تعويًضا عن الّنزعة 
القومّية والوطنّية؟ ال أقصد بكالمي التخّلي عن 
الّنزعة الدينّية، ولكّني أدعو إلى الّنزعة الوطنّية 
مبوجب  ذلك  يتّم  فهل  أيًضا.  القومّي،  واالنتماء 
الُهوّية السياسّية؟ هل لدينا ُهوّية سياسّية ذات 
مع  ال تتناقض  إّن الّنزعة الوطنّية  قومّي؟  انتماء 
فهل  وتوّطدها؛  تعزّزها  بل  ال  الدينّية،  الّنزعة 
ننتمي  لكي  الِفَلسطينّية  الّدولة  ميالد  سننتظر 
قبل  يأتي  الّثقافي  االنتماء  إّن  كّال،  إليها؟ 
االنتماء الّسياسي، وخاّصًة أّننا ال نرغب بالعيش 
إّال في مدننا وُقرانا، وال نريد الّتخلي عن ُترابنا 

باالنتماء  ونتعّلق  نتّمسك  ال  فلماذا  وجذورنا.. 
القومّي والّثقافي واحلضارّي عندنا كِفَلسطينّيني؟

UMBÒLŠË UMK
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وإذا كان هناك من يظّن بأّننا سننتمي إلى إسرائيل 
كدولة، فإّننا لم نفعل ذلك طيلة الّسنوات املاضية 
لقيامها، أي منذ عام 48 وحّتى اليوم، ولم نّتخذ 
املغّنني اإلسرائيلّيني وال املوسيقى اإلسرائيلّية وال 
فولكلورنا،  في  وجعلناها  اإلسرائيلّية،  املأكوالت 
بل هم اّلذين اّتخذوا فالفلنا، أو الفالفل املصرّية، 
أّنها  واعتبروها  وشتائمنا  وأقوالنا،  وحّمصنا 

إسرائيلّية!! 
الّلغة  وال  لنا،  تراًثا  اإلسرائيلّي  الغناء  نعتبر  ولم 
تقاليدنا  العبرّية  الّتقاليد  وال  لنا،  ثقافة  العبرّية 
وعاداتنا؛ فهم لهم ثقافتهم، وعاداتهم وتقاليدهم، 
وهم أحرار في ما يتبعونه أو ما يفعلونه، بحيث 
إسرائيلّية  ثقافة  بلورة  يحاولون  أّنهم  نشهد 
وفولكلور إسرائيلّي خاص بهم، ميّيزهم عن سائر 

الّشعوب. 
كما  الِفَلسطينّية  ثقافتنا  نبلور  ال  نحن  فلماذا 
يحلو لنا، وكما يرغب مبدعونا من فّنانني وأدباء 
غيرنا  تقليد  نحاول  ملاذا  واجتماعّيني؟  ومّثقفني 
في أغانيه وتراثه؟ إذا كان الّلبنانيون لديهم الروّاد 
والّشعر  واألدب  واملوسيقى  الغناء  في  واملبدعون 
واحلضارة،  والفولكلور  والّتراث  عاّمة  والّثقافة 
املصرّيون  كان  وإذا  إليها؛  بانتمائهم  ويتمّسكون 
كذلك وأكثر، فما بالنا نتقاعس عن بلورة أغنيتنا 
الِفَلسطينّية احمللّية؟ وقّصتنا وقصيدتنا وثقافتنا 

وفولكلورنا وتراثنا؟!
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ال بّد من التوّجه إلى مثّقفينا، من كاّفة قطاعات 
الغناء  فئات  وجميع  والفولكلور،  والّتراث  الّثقافة 
تخجلوا  ال  قائلني:  وغيرها،  والرّقص  واملوسيقى 
أغنّية  صنع  في  تترّددوا  ال  ِفَلسطينّيتكم،  من 
مفتاحكم  أّن  تعتقدوا  ال  محلّية،  ِفَلسطينّية 
تقليد  هي  ّية  العرب والّشهرة  العاملّية  ألبواب 
املطربني املعروفني، الّلبنانّيني أو املصرّيني. فهؤالء 
بدأوا طريقهم متاًما مثلكم، وأنتم ال تقّلون عنهم 
ثقوا  واملوسيقى.  واألصوات  الغناء  في  إبداًعا 
على  اعتمدوا  بإبداعاتكم،  بفنونكم  بأنفسكم، 
احلضارّي  تاريخكم  اّتخذوا  وفولكلوركم،  تراثكم 
عن  تبحثون  الذين  أنتم  لكم.  منارًة  والّثقافّي 
الِفَلسطينّية،  األغنّية  لوجود  الّصحيح  الّسبيل 
في  كان  إن  الِفَلسطينّية،  للّثقافة  الروّاد  أنتم 
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من  الّثقافّية  حياتنا  في  نعاني  ما  أكثر  نعاني 
البحث املستمر والّتنقيب الّدائم عن صيغة خاّصة 
لألغنّية احمللّية الِفَلسطينّية. وما هو الّطابع الذي 
يجب أن تتحّلى به هذه األغنّية عندما نسمعها؟ 
كيف سنشعر أّنها أغنيتنا اخلاّصة فعًال؟ أم هكذا 

نحن نغّني، وهذا هو فّننا املمّيز عن سواه؟
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أصبح  حّتى  واملهتّمني  الّدارسني  بني  البحث  طال 
اجلميع يبحثون في أمر ال يعرفونه وال يدركونه وال 
يجدونه متوافرًا بني أيديهم. ألّننا عندما نستمع 
إلى أيٍّ من األغاني احمللّية، وهي قليلة جًدا، جند 
بنانّية أو املصرّية. فال  أّنها متيل إلى الّلهجتني الّل
نخجل  وكأّننا  اخلليجّية،  أو  للعراقّية  حّتى  متيل 
من لهجتنا الِفَلسطينّية. وكما قال املثل األجنبّي: 
من كثرة الّشجر ال نرى الغابة، مع أّننا نفتقر حّتى 
احملّلي،  العشب  إلى  بل  ال  ذاتها،  الّشجرة  إلى 
من  العلت  وال  اخلبيزة،  من  الّسبانخ  نعرف  فال 
ّية  الزّعتر. وهكذا فإّننا نفتقر إلى قصيدتنا الغنائ
يكتبون  اّلذين  الّشعراء  توّفر  مع  الِفَلسطينّية، 
احلرّة  أو  الّتفعيلة  قصيدة  أو  العمودّية  القصيدة 
فإّننا  املطلوب  الّنص  وجدنا  وإذا  النثرّية،  وحّتى 
نفتقر أكثر إلى الّلحن واملوسيقى والّنغم احملّلي. 

WÒOMOD�ÓK 
 W Ò¹u Ô¼

علينا  يجب  بحيث  أمرنا  من  حيرة  في  ونبقى 
والقّصة  والقصيدة،  احمللّية،  األغنّية  ُهوّية  حتديد 
واحلضارّية  الّثقافّية  وحياتنا  والفولكلور  والّتراث 
عموًما. فهل لدينا مقوّمات الّثقافة احمللّية؟ أعتقد 
ِفَلسطينّية  ثقافة  وهي  محلّية  ثقافة  لدينا  نعم، 
الِفَلسطينّية  فالّلهجة  الكلمة،  معنى  بكّل 
والزّي  طعامنا،  الِفَلسطينّي  والّطعام  لهجتنا، 
الِفَلسطينّي ثيابنا، واجلبال الِفَلسطينّية جبالنا، 
الِفَلسطينّي  والبحر  هواؤنا،  الِفَلسطينّي  والهواء 
عاداتنا  الِفَلسطينّية  والّتقاليد  والعادات  بحرنا، 
وتقاليدنا، فمن كّل هذا تتأّلف الُهوّية، ومن جميع 

هذا كّله تتكّون الّثقافة.
¡UL²½ô«

وهكذا يشعر املرء بانتمائه إلى هذه الّثقافة وهذا 
هذا  أبناء  فيه  يعيش  اّلذي  البلد،  وهذا  الّتراب 
ويأكلون  الّلهجة،  ذات  يتحّدثون  اّلذين  الّشعب 
الّلغة  بذات  ويتفاهمون  واملأكوالت،  األطعمة  ذات 
واملصطلحات. ألّننا إذا نظرنا إلى االنتماء الّثقافّي 
اللبنانّي جنده ُمحّدًدا، واضح املعالم، ظاهرًا للعني، 

‘UIÒMK� Í√—

ِفَلسطني أو في إسرائيل، ألّننا شعب ِفَلسطينّي 
واحد حّتى لو جتزّأ بفعل الّسياسة واجلغرافيا. 

—uNL'« UN Ò¹√ ÆÆÊuŽb³*« UN Ò¹√

تشكيلّيني،  فّنانني  من  جميًعا،  املبدعون  أّيها 
كّتاب  شعراء،  راقصني،  ُمطربني،  موسيقّيني، 
ا إلى صناعة ثقافتنا،  قّصة وقصيدة، مثّقفني، هّي
هّيا إلى ممارسة فنوننا، لنستمع في أعراسنا إلى 
موسيقانا،  إلى  حفالتنا  في  لنستمع  أغانينا، 
وأنت  تراثنا..  على  ونحافظ  فولكلورنا،  لنعش 
أّيها اجلمهور احلبيب، اّلذي هو الّطرف اآلخر من 
القضية كّلها، اّلذي يتلّقى اإلبداع، ويتجاوب مع 
الفنون، ويقبل األعمال الّثقافّية، أنت هو املطلوب 
اّلذي جتعل أبناءك املبدعني ينجحون أو يفشلون، 
أنت اّلذي يحفظ ويصون ويحترم ويحّب ويّتخذ من 
في  ميارسه  وفولكلورًا  له  تراًثا  ليجعلهم  املُبدعني 
مجاالت حياته. لنشجع ُمبدعينا، ونوّجههم ونقوّم 
أعمالهم، فهم أبناؤنا وبناتنا، أحباؤنا ومستقبلنا.

W�ö)«

واألدباء،  الشعراء  املبدعني،  عدد  يزداد  لو  حبذا 
املهتمني  والباحثن،  الدارسني  واملثقفني،  الفنانني 
اإلبداعات،  من  دائبة  حركة  لدينا  فنجد  واحملبني. 
ومجاالت فنية ال تنقطع، وثقافة أصيلة، وحضارة 
راسخة، يسهم أبناؤنا في صنعها. ومن الطبيعي 
املسألة  وليست  قصيرة،  برهة  في  ذلك  يتم  أال 
وعالقة  ومعاملة  وتطور  منو  هي  بل  زر،  كبسة 
متبادلة تنشأ في فترة أطول من مجرد يوم أو سنة 
أو عقد، ولكن لنبدأ في مسيرة األلف ميل التي 
قال عنها ماو تسي تونغ إنها تبدأ بخطوة أولى. 
فهيا أيها املبدعون واملثقفون والباحثون والدارسون 
والعاملون في احلقول اإلبداعية قاطبة، لنشّمر عن 

سواعد اإلبداع ونبدأ العمل وإلى األمام.. 

è ÒO K;«  –  è ÒO M O D ÓK H «  è ÒO Mſ_«
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بشكلهم  املراهقة  فترة  في  األبناء  اهتمام  يبدأ 
اخلارجّي، وبتكوين أجسامهم، مع خشيتهم إلى 
والّسمنة  الزائد  الوزن  اكتساب  من  اخلوف  حّد 
املفرطة، فينتج عن ذلك بعض االضطرابات في 
تناول الّطعام، والتي قد تسّبب مشاكل حقيقّية 
هي  االضطرابات  تلك  وإحدى  ونفسّية،  صحّية 

البوليميا.
øUOLO�u³�« w¼ U�

تعريفها  في  األمريكية  الّصحة  وزارة  تقول 
وعادة  األكل،  إضرابات  إحدى  إّنها  للبوليميا 
تصيب الفتيات من عمر 12 إلى 25 عاًما، 
أقرب  أو  الّطبيعي  الوزن  في  يكون  ما  وعادًة 

إلى الّطبيعي.
øUOLO�u³�« ÷«dŽ√ w¼ U�

املُفرط  اخلوف  عن  األساس  في  البوليميا  تنتج 
اإلحساس  في  يتسّبب  ّمما  الوزن،  اكتساب  من 
بالّذنب عند تناول الّطعام، وتؤّدي إلى أن يتناول 
ويتبعها  الّطعام،  من  كبيرة  كمّيات  املريض 
أو  بالقيء  إما  الّطعام  من  التخّلص  مبحاولة 

بتناول امللّينات.
 UOLO�u³�« »U³Ý√

الّطعام  الضطرابات  األساسي  الّسبب  يعود 
اخلوف  إلى   - البوليميا  فيها  مبا   - عموًما 
من اكتساب الوزن؛ ويأتي ذلك بسبب الّصورة 
عن  الّتلفزيون  برامج  تعطيها  التي  الذهنّية 
الهوس  ّية،  املثال واألجساد  األزياء  عارضات 
باألزياء ولفت األنظار في مرحلة املراهقة؛ وأحياًنا 
والرغبة  معّينة  برياضة  املراهقني  لدى  ولع  يطرأ 

في احلصول على البطوالت.
UOLO�u³�« s� W¹U�u�«

لدينا بعض األمور البسيطة اّلتي ميكن أخذها 

في االعتبار حلماية االبن املراهق أو املراهقة من 
البوليميا، وميكن إيجازها مبا يلي:

وزنك  من  املراهقني  أمام  باستمرار  تشتِك  ال 
الزائد، ورغبتك في التخّلص منه.

احرص منذ الطفولة على توعية األوالد وإرشادهم 
إلى الّطعام الّسليم وأهمّية الّطعام الصحي.

قد  شكلك  بأّن  مباشرة  غير  رسالة  تبلغهم  ال 
مينعك من ممارسة الرياضة أو أي نشاط ما.

شّجعهم دائًما على تناول أنواع مختلفة من الّطعام.
حتّدث معهم دائًما على االختالف الّشكلي بني 

البشر، وأّن عليهم تقّبل أنفسهم كما هي.
أو  للعقاب  كوسيلة  أبًدا  الّطعام  تستخدم  ال 

املكافأة.
 UOLO�u³�« ÃöŽ

الّسلوكّية،  االضطرابات  بقّية  مثل  البوليميا 
كبيرًا  تطوّرًا  شهدت  وقد  محّددة،  عالجات  لها 
إلى  وتنقسم  املاضية،  القليلة  األعوام  في 
يساعد  حيث  سلوكّي،  وعالج  نفسي  عالج 
والتغّلب  املشكلة  على  التعرّف  على  املراهق 
املشاركة  ليعزّز  أيًضا،  الّسلبّية  األفكار  على 
االجتماعّية للمراهق وتشجيعه على بناء نظام 

غذائّي صحّي.

 W|cG��« ‰U�� w� qLF� ¨W|cG� W ÒO�UB��«®

©q ÒLJ*« ÒVD�«Ë WLOK��«Ë W ÒO�B�«
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) 
Í—U (مدير قسم ال qOL� Æœ

…  Ÿ  ◊  «  ‚     Â       «  Â  ‰  „

©UHOŠØdOÐU³J�«® …œuŽ ‰œUŽ ·dý√ ∫œ«bŽ≈

∫ ÒwI
√

1. بحيرة كبيرة في إفريقيا.
ّية أّسسها ناپليون  2. مدينة فرنسّية تتواجد فيها مدرسة حرب

- لالستفهام.
3. أنحني - عكس أتراح.

4. خاّصتك - مدينة هولندّية.
5. صفيحة عريضة من اخلشب أو املعدن.
6. عاصمة موريتانيا - شرع (معكوسة).

7. إقليم في جنوب الّصني، بني بورما وڤيتنام.
ّية. 8. دولة في أمريكا اجلنوب

9. مّس - في القميص.
10. عبودّية - غير مستقّر على حال.

∫ ÒÍœuLŽ

1. مدينة يونانّية ُذكرت في العهد اجلديد.
2. متعّبد متزّهد - أحرف متشابهة.

3. دالل - االسم الّثاني ملمّثل كوميدي أردنّي.
4. أصوّب - حارب.

5. غير مطبوخ - بحر بني بريطانيا وفرنسا (معكوسة وغير 
معرّفة).

6. يعطف - صوّر.
7. عمل إبداعّي - طبخ.

8. تلى القراءة.
9. من أنبياء الله - أبد.

10. ُيضاف للّطعام - «عظام» الّسمك - إله.
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ذكرنا في أعداد سابقة العديد من مشاريع البناء التي قام 
نسبها  التي  املشاريع،  تلك  بني  من  هيرودوس.  امللك  بها 
(املعبد  القدس  في  الهيكل  بناء  هي  للملك،  الباحثون 
الّثاني في منطقة احلرم الّشريف)، والذي لم يتّم العثور على 

بقاياه حّتى أّيامنا. 
إّال أّن املكتشفات األثرّية اجلديدة في املنطقة، تشير بشكل 
املبكى،  حائط  بناء  ينجز  لم  هيرودوس  امللك  أّن  إلى  واضح 
ورّمبا بدأ ببنائه ولكّنه لم يتّممه، بل جرى ذلك خالل فترات 

الحقة!!

”ËœËdO¼ bFÐ U Î�UŽ 20 Ò- ¡UM³�« ŸËdA�

حائط  منطقة  بقرب  األخيرة  األثرّية  احلفرّيات  خالل  عثر 
وهي  متأّخرة،  فترات  إلى  تعود  نقدّية  قطع  على  املبكى، 
تشير إلى أّن أعمال بناء حائط املبكى، استمرّت قرابة 20 
عاًما بعد فترة حكم امللك هيرودوس، ّمما يعني أّن امللك لم 

يتّم مشروع البناء الّضخم والهام اّلذي ُينسب له.
في  الهاّمة  املكتشفات  من  واحًدا  االكتشاف  هذا  يعتبر 
«الضّجة  تثير  أن  شأنها  من  اّلتي  األخيرة،  الّسنوات 
أعلن  وقد  الهيكل.  بناء  تاريخ  حول  العلمّي»،  واالهتمام 
حافّيني واإلعالم في  عن هذا االكتشاف خالل جولة مع الصِّ

احلديقة األثرّية الواقعة جنوبّي احلرم الّشريف.
حيفا)،  جامعة  رايخ (من  روني  اآلثار  باحث  مع  حوار  خالل 
املقدس  بيت  حول  املجّمع  ببناء  امللك  هيرودوس  «قام  قال: 
أضخم  ورّمبا  جًدا،  ضخم  بناء  مشروع  ذلك  وكان  (الهيكل). 
مشروع بناء خالل تلك الفترة. إّال أّن امللك هيرودوس لم يتّم 
مشروع البناء، حيث بدأ مبشروعه لبناء احلائط الّشرقي، ومن 

ثم انتقل إلى احلائط الّشمالّي واجلنوبّي. 
أّما احلائط الغربّي املعروف باسم حائط املبكى فلم يستطع 
إجناز بنائه في اجلزء املعروف اليوم حتت اسم «قوس روبنسون»، 
اّلتي ُبنيت عليها آنذاك األدراج املؤّدية إلى مدخل الهيكل. 
نعلم اليوم أّن والدة اإلمبراطورّية الرومانّية اّلذين تعّينوا في 
مشروع  وا  أمتّ اّلذين  هم  هيرودوس  موت  بعد  القدس  مدينة 
(أغريبا  هيرودوس  امللك  حفيد  أجنز  فقد  ا  ـً ّي عمل البناء. 

الّثاني) مشروع البناء عام 50 ميالدّي».

ÍdŁ_« nA²J*«

يعتمد باحثو اآلثار في نظرّيتهم اجلديدة حول مشروع البناء، 
في  اآلثار  سلطة  أجرتها  اّلتي  احلفرّيات  نتائج  إلى  استناًدا 
املنطقة. وخالل أعمال الّتنقيب التي ُجترى في ِمنطقة قنوات 
ّمت  األثرّية،  داود  ومدينة  سلوان  بركة  بني  ما  املياه،  صرف 
احلائط  أساس  من  بالقرب  أثرّية  حتف  بقايا  عن  الكشف 
الغربّي. ومن تلك اآلثار اّلتي ّمت العثور عليها 17 قطعة 
بالّنسبة  متأّخرة  لفترات  تابعة  قطع  أربع  بينها  من  نقدّية 
حكم  أّيام  صّكها  ّمت  األربع  العمالت  تلك  هيرودوس.  حلكم 
«ڤالريوس چارتوس» ما بني عامّي 17 و18 ميالدّي (توّفي 

هيرودوس عام 4 ق.م). 
وّمت العثور إضافًة إلى القطع النقدّية على ثالثة من األسرجة 
اّلتي كانت شائعة خالل القرن األّول امليالدّي. هذا األمر يعني 
أّن اجلزء املسّمى «قوس روبنسون» وجزًءا من حائط املبكى ّمت 

بناؤه ُقرابة 20 عاًما بعد موت هيرودوس.   
وخالل  ق.م.   4  –  40 العام  بني  ما  البالد  هيرودوس  حكم 
تلك الفترة، قام امللك مبشروع توسيع منطقة الهيكل، واّلذي 
يذكره  ملا  ووفًقا  مماته.  حّتى  ليستمّر  ق.م.   22 عام  بدأه 
املؤرخ يوسف بن ماتتياهو فإّن املشروع انتهى فقط عام 50 

ميالدّي. 

نقدّية،  قطعة   17 بني  من  قطعة   (1) املرفقتان:  الصورتان 
عثر عليها خالل الّتنقيب، أثناء احلفرّيات في املوقع. (2) 
قرب  واملكتشفات  احلفريات  منطقة  إلى  يشير  اآلثار  باحث 

حائط املبكى.
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