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أصدر نائب رئيس محكمة الّصلح للمواصالت في حيفا، القاضي 
سّيارته  َقلب  تهمة  من  بشارة  عفيف  ببراءة  قرارًا  سالمة،  إيناس 
َعمًدا، وذلك إثر حادث وقع للّسيارة في شارع «هپارسيم» (الفرس) 

عام 2011. 
وكانت الّشرطة قد قّدمت الئحة اّتهام ضّد بشارة ألّنه انحرف عن 
مسار الّسير، والسّياقة بغير حذر، والّتصرف اّلذي أّدى إلى أضرار 

مادّية في املمتلكات واجلسد.
إليه  املوّجهة  الّتهمة  أنكر  املتهم  أّن  إلى  قراره  في  القاضي  وأشار 
بواسطة موّكله، احملامي راني طّنوس؛ وقال إّن فرامل الّسيارة هي 

اّلتي تعطلت ما أّدى إلى وقوع احلادث. 
وقوع  عند  الّسيارة  تفحص  لم  الّشرطة  أّن  من  الرّغم  على  وذلك 
حلوادث  تعرضت  التي  الّسيارت  مقّر  إلى  نقلها  ّمت  بل  احلادث، 
للّسيارة،  سطحي  فحص  ّمت  احلادث  من  سنة  نحو  وبعد  الّسير. 
عن  الكشف  يتّم  ولم  وشامًال،  ا  ـً جذرّي يكن  لم  الفحص  أن  غير 
عطل الفرامل. ولم يقم أّي اختصاصّي بإبداء مالحظاته املهنّية في 
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َكة. املوضوع، حّتى بيع الّسيارة كقطع مفكَّ
وبعد الّنظر في معطيات القضّية واملستندات املرَفقة لم جتد احملكمة 

إّال أن تبرّئ ساحة املّتهم لعدم توافر األدّلة ضّده.

 ،2011 11 آب  اجلُمعة،  يوم  قد نشرت  صحيفة «حيفا»  وكانت 
خبرًا عن احلادث؛ واستندت فيه إلى معطيات الّشرطة في حينه، 
واّلتي أفادت بأّن احلادث وقع نتيجة عطل في الفرامل. وقد اّطلعت 
احملكمة على هذا اخلبر املنشور في صحيفة «حيفا»، وأخذته بعني 

االعتبار في إصدار قرارها.    
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«حيفا»،  صحيفة  رعاية  حتت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

حيفا،   - االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  نّظمت 
في  «شواطينا»  مطعم  في  اخلميس  أمس  مساء 

البلدّية  رئاسة  مرّشحي  بني  لقاًء  چاليم»،  «بات 
ّية في املدينة والّناشطني  ورؤساء وممّثلي األحياء العرب
االجتماعّيني، شارك فيه عدد كبير من احليفاوّيني.

قضايا  الرئاسة  مرّشحي  أمام  احلاضرون  طرح  وقد 
األحياء املختلفة واملطالب العديدة امللّحة اّلتي يجب 
سّكان  يعانيها  اّلتي  واملشاكل  حّلها  على  العمل 
الّسكن  بقضايا  يتعّلق  مبا  وخصوًصا  األحياء.  هذه 
الّتربية  ومشاكل  (أرنونا)  الّسكن  ضريبة  وأعباء 
للّشبيبة،  مالئمة  أطر  وانعدام  املستشري  والعنف 

وغيرها الكثير.
وقد حضر اللقاء جميع املرّشحني، ولكن برز بشكل 

واضح تغّيب رئيس البلدّية، احملامي يونا ياهڤ.
عروة  الّتنظيمي،  واملستشار  املدن  مخّطط  وعرض 
عرب  ومطالب  قضايا  بحث  نتائج  أهم  سويطات، 
الّتطوير  جمعّية  من  بطلب  أعّده  اّلذي  حيفا 
االجتماعّي  اإلقصاء  قضايا  مستعرًضا  االجتماعي، 
واالقتصادّي والّتربوّي ومخّططات البلدّية املؤّثرة على 

 l L ²−*« V U D Ë U ¹UC  ÷d F  q L Ž ¡UI
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ّية  العرب األحياء 
اّتخاذ  في  واإلقصاء 

القرار البلدي.
وقد حتّدث في اللقاء 
حامت  د.  من:  كّل 
واملهندس  خوري، 
إيهاب حبيب، وفهد 
حّداد،  وحليم  عّبود، 
فدوى  والّناشطة 
سروجي اّلذين طرحوا 
وحتّدثوا  مطالبهم 

ّية. عن مشاكل األحياء العرب
إلى  تطرّق  اّلذي  زبيدات  محروس  أبو  حتّدث  كما 
قضّية مقتل ولده وتفّشي حالة العنف في مجتمعنا 
االهتمام  وعدم  والّشرطة  البلدّية  وتقاعس  العربّي، 

مبنعها سقوط الضحّية القادمة.
هذا وحتّدث رئيس جلنة حي احلليصة (أبو كايد) اّلذي 
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أّكد بأّننا دائًما نتلّقى وعوًدا قبل االنتخابات ومن 
ثّم يختفي الواعدون!! وقال للمرّشحني: هم الّسابقون 

وأنتم الّالحقون باّتباعكم ذات الّنهج.
أّما جورج اسكندر (جلنة حّي احملّطة) فقد حتّدث عن 
واإلهمال  احملّطة  حّي  يعانيها  اّلتي  اجلّمة  املشاكل 

الّصارخ اّلذي يعانيه احلّي.
وحتّدث سامر بّالن (املجلس امللّي األرثوذكسّي) عن 
ضرورة تدعيم املنازل ضّد الهزّات والزالزل وخصوًصا 
ّية.  املباني اآليلة للّسقوط والقدمية في أحيائنا العرب

والبلدّية ال تكترث لذلك.
حيث مت مسح الحتياجات األحياء العربية واملشتركة 
وّمت حتويلها إلى ورقة مطالب مفّصلة، لتكون حتت 
املجتمع  وقيادات  وجلانها  األحياء  مجلس  تصرّف 

لغرض متابعتها.
الّتغيير  ضرورة  على  وأّكدوا  املرّشحون  وحتّدث  هذا 
اّجتاه  أجندتهم  وعرضوا  البحث  نتائج  على  وعّقبوا 
املشترك  العمل  بأهمّية  ووعدوا  العرب.  قضايا 
اّتخاذ  في  املواطنني  وإشراك  الفساد  على  والقضاء 

القرارات والعمل على تصحيح سياسة الّتمييز.
سنوافيكم بتقرير أوسع  في العدد القادم.
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أيلول املنصرم، نشرت  االثنني األخير، في 30  عددها الّصادر يوم  في 
خبرًا  العبرّية،  بالّلغة  َهيوم»)  («يسرائيل  اليوم»  «إسرائيل  صحيفة 
رًا ملشاعر  ا إلى الّسّيدة العذراء والرّوح القدس، وُمهيًنا وُمحّق ُمسيًئا جًدّ
مرمي،  العذراء  ويكرّمون  يؤمنون  اّلذين  واملسلمني،  املسيحّيني  جميع 

ا بعرب هذه البالد!! ـً وُمسَتهترًا وُمستخّف
حتت ُعنوان «الّذهول يسود «كفار كيدم»: أربع أُُتن (جمع أتان) تلد في 

احلظيرة، وليس بينها أّي حمار».
وجاء اخلبر املنشور في صحيفة «إسرائيل اليوم» على الّنحو الّتالي:

مال) «من داني برنر (مراسل «إسرائيل اليوم» في الشِّ
«الّتلمود»  عهد  يستعيدوا  أن  كيدم»  «كفار  في  مالئًما  يكون  «قد 
كاّلذي جرى في حظائر احلمير  حدًثا  و«املشناة».. ولكّنهم لم يشهدوا 

ـ«الّتدّخل الرّّبانّي». لديهم، وبالّتأكيد هذا ما ُيسّمى ب
«تقع ُمستوطنة «كفار كيدم» على مقربة من «هوشعيا» في ِمنطقة 
في  هناك،  الّسّكان  فوجئ  حيث  عامر)،  بن  (مرج  يزراعيل»  «عيمك 
األسبوع املاضي، بأّن أربع أُُتن (جمع أتان – أنثى احلمار) وضعت – في 

غضون أربعة أّيام – أربعة صغاٍر لها.
«وإذا بدا هذا مألوًفا لكم، فجدير بالّذكر أّن احلظيرة تضّم 30 أتاًنا، 

وليس بينها أّي حمار ذكر واحد!
يوجد  «ال  غولدبرغ:  مناحيم  كيدم»،  «كفار  مستوطنة  مدير  «ويقول 
ووضع  احلمير  تناسل  عملّية  عن  توّقفنا  وقد  ذكر،  أّي  حظيرتنا  في 
اإلناث، ولم ُنحضر أّي حمار ذكر؛ ولكّننا جنهل، متاًما، كيف وُضعت 
هذه اجلحوش (صغار احلمير). فلرّمبا أفلح حمار شارد في الّدخول – حتت 
ـ«وظيفته»، ثّم تسّلل خارًجا  ُجنح الّظالم – إلى حظيرة األُُتن والقيام ب

من دون أن يشعر بذلك أحد».
الّناصرة  في  «يؤمنون  قال:  إذ  أخرى،  نظرّية  غولدبرغ  لدى  «ولكن 

هذه  عرب  مشاعر  مّس  هدفها  ومرصودة،  مقصودة  فاشّيني،  عنصرّيني 
البالد، وحتقيرهم وإهانتهم.. وكأّننا في وطننا، وفوق أرضنا علينا أن 
وأمالكنا  أراضينا  على  وحفاظنا  بقائنا  ثمن  الّثمن»؛  ـ«دفع  ب نستمّر 

ومقّدساتنا وأوقافنا..!»
ا هنا، أو نسمع استنكارًا هناك،  وفي خضّم ذلك كّله، بالكاد نقرأ شجًب
طاملا الكتابات والّتطاوالت العنصرّية الّنابية املُسيئة موّجهة ضّد الرّموز 
األمر  سيكون  فحينها  اليهودّية؛  ال  اإلسالمّية،  أو  املسيحّية  الّدينّية 
مغايرًا!! وأعود وأذّكر.. «أين هم رجال الّدين، «ممّثلو املسيح» على هذه 
يتحرّك  ألن  الوقت  يِحن  ألم  والّتحقيرات؟!!  اإلهانات  هذه  من  األرض، 
«قداسة» البابا وينتفض، ألم يهتّز «كرسّيه» و«عرشه» إزاء ما يحدث.. 
أال تعتقدون أّن على الڤاتيكان واجب حماية املقّدسات واألوقاف والرّموز 
الّدينّية واحلفاظ على بقائنا في أرضنا؛ أم أّنه يستكفي – كما عوّدنا 
أستبعد  طبًعا،  وأنا،  «ُمتخاذل»..!  وشجب  «متسامح»  باستنكار   –
ذلك (أن ينتفض)؛ ألّن أمورًا أصعب عاناها شعبنا الِفَلسطينّي لم حترّك 

لدى «قداسته»، و«قداسة» غيره، ساكًنا(!)».

ألنه حيفا بلدنا

المرشح االول

// جمال خميس //
المرشح الخامس

// سمير عيسى//
المرشح الثاني

// إدوار جريس //
المرشحة السادسة

// مريم فرح//
المرشحة الثالثة

// أفنان إغبارية //
المرشح الرابع

// جورج شحادة //
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وكانت  القدس،  الرّوح  من  حبلت  يسوع،  والدة  مرمي،  بأّن 
فلرّمبا  (هوشعيا).  مستوطنتنا  بجوار  الّناصرة  في  تسكن 
أيًضا»(!!!)». القدس،  الرّوح  من  هذه  احلمير  إناث  حملت 

وللّسّيدة  القدس  للرّوح  هذا  من  أقبح  تشبيه  هناك  فهل 
وأقدس  املسيحّي  للّدين  تلك  من  أفظع  وإساءة  العذراء؟ 
وأعظم رموزه، أيوجد إهانة وحتقير أكبر من هذا لعرب هذه 

البالد من املسيحّيني واملسلمني املؤمنني مبرمي العذراء؟!!
لقد تعّدت – منذ مّدة طويلة – هذه الّتطاوالت واالعتداءات 
اخلطوط  البالد،  هذه  في  املسيحّية  الّدينّية  الرّموز  على 
األخرى،  تلَو  مرّة  تصل،  الّتطاوالت  هذه  هي  وها  احلمراء. 
إلى درجات أدنى من العنصرّية واحلقارة والوقاحة والّسفاهة 

واالنحطاط اخللقّي والّتربوّي والّثقافّي واملجتمعّي، اّلذي بات متغلغًال 
املتطاِول  كان  فلو  وكالعادة،  البالد.  هذه  في  اليهودّي  املجتمع  داخل 
ا لقامت الّدنيا ولم تقعد، ولكن مبا أّن املتطاِول بطل يهودّي يحّق  ـً ّي عرب
له ما ال يحّق لغيره من الّشعوب في هذه البالد، وخصوًصا لشعب هذه 

البالد من العرب!! 
حّتاَم ميكننا الّسكوت على مثل هذه الّتطاوالت والّسفاهات واإلهانات، 
لنا  للكرامة  معًنى  بقي  إن  البالد،  هذه  في  كرامتنا  عن  الّدفاع  وعدم 
فيها؟!! وحتضرني مقالة كنت قد نشرتها عبر صحيفة «حيفا» حّذرت 
فيها من خطورة االعتداءات العنصرّية الّطائفّية والفاشّية املتفاقة ضّد 
هذه  مثل  وقف  على  والعمل  اَحلراك  بضرورة  ونوّهت  البالد،  هذه  عرب 

االعتداءات واإلهانات. وّمما جاء في املقالة:
هذه  في  الّدينّية  الرّموز  على  والّتطاوالت  االعتداءات  باتت  «لقد 
وصمت  وتهاون  تخاذل  وسط  ومشروعة،  مشرَّعة  املقّدسة»،  «األراضي 
والّتطاوالت  واالعتداءات  ا،  جًدّ ُمقلق  تفاقم  في  العنصرّية  عارم.  شبه 
املتكرّرة على األوقاف واملقّدسات والرّموز الّدينّية، من قبل يهود مأفونني 
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الّتكفيرّي،  والفكرّي  القلبّي  والعمى  والكراهَية  احلقد  مألُه  إنساٍن  عن 
اّلذي ال يقبل اآلخر باختالفه وَغيرّيته الّدينّية، بل ُيحاربه لسبب هذا 
االختالف، محاوًال حتقير معتقداته الّدينّية، في الوقت اّلذي يحترم فيه 
املسيحّيون كاّفة املعتقدات الّدينّية لكّل إنساٍن؛ وخير دليٍل على ذلك 
ّية اّلتي ُتعطي حّق العبادة الّدينّية للجميع بدون استثناء،  الّدول األوروب

من خالل بناء الُكُنس واجلوامع...
إّن الكالم اّلذي تفوّه به هذا الّسفيه يستحّق مّنا الرّدّ، والرّّد يجب أن 
يكون حازًما وبقوّة هذه املرّة. إّن هذه الّترّهات اّلتي تصدر بني احلني واآلخر 
دين حتت رايٍة واحدٍة وقيادٍة واحدة.  تدعونا كمسيحّيني إلى أن نكون موَحّ
ل في الّتاريخ؛  أّيها املسيحّيون، ال بّد لنا من اّتخاذ موقٍف جريٍء ُيسَجّ
بأّننا لم نسكت على إهانة مسيحنا وعذرائنا واليوم «الرّوح القدس». 
هذه الّشخصّيات ليست رموزًا مسيحّية، بل إّنها املسيحّية بحّد ذاتها.
لذا ال ميكننا أن نصمت وكأّن شيًئا لم يكن! فلنتعّلم أّيها املسيحّيون 
كيف ُندافع عن إمياننا ومعتقداتنا كما فعل املسيحّيون األوّلون، اّلذين 

دافعوا عن اإلميان املسيحّي حّتى االستشهاد!
يجب الّتوقيع على عرائض، وتوجيه كتاب استنكاٍر حاّد الّلهجة 
املختلفة،  والوزارات  الّدولة،  ورئيس  ة،  ّي ل ي اإلسرائ احلكومة  إلى 
ة  ّي ّسفارات األوروب اتيكان وال ـ ـڤ وإرسال نسخ منها إلى حاضرة ال

بالد، واّتخاذ خطوات جاّدة. ة في ال واألمريكّي
°ÆÆåÂuO�« qOz«dÝ≈ò WHO×	 s� VOIFð ô

وبعد محادثة هاتفّية مع دوڤرات (من هيئة حترير صحيفة «إسرائيل 
ا حاّد الّلهجة، أحّملهم فيه تداعيات  ـً ّي اليوم»)، أرسلُت بريًدا إلكترون
هذه  عرب  على  واحملرّض  للمسيحّيني  املسيء  اخلبر  هذا  مثل  نشر 
حافّية، ضاربني  ّية والرّسالة الصِّ البالد.. ُمستهجًنا الّتنّصل من املسؤول

ُعرض احلائط مبشاعر عرب هذه البالد، طاملا أّنهم عرب!!
ا الّتعقيب الفورّي على ما ورد في هذا اخلبر الُعنصرّي املُسيء..  طالًب
ولكن حّتى إغالق هذا العدد لم يردني رّد الّصحيفة بعد. وفي حال وروده 

سأنشره في العدد القادم.
ال ميكننا أن نصمت بعد أو أن نسامح أكثر، وأن نسمح لهذا الّتطاول 
بأن ميّر كغيره مّر الكرام. فالّساكت عن حّقه «شيطان أخرس» – كما 
يقولون. حان الوقت الّتخاذ إجراءات وخطوات فعلّية جاّدة للّدفاع عن 
معتقداتنا وكرامتنا في هذه البالد.. على مسؤولينا وقاداتنا وممّثلينا 
ورجال الّدين واملجتمع الّتحرّك فورًا – وارحمونا رجاًء من استنكاراتكم 
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ا في اّتخاذ خطوات سريعة لوضع  ًيّ هناك حاجة ملّحة إلى الّتفكير مل
حفاًظا  بل  فقط،  دينّي،  منطلق  من  ليس  الّتطاوالت،  هذه  ملثل  حدٍّ 
ا أيًضا، والعمل على ردع  ـً ّية وجودنا في هذه األرض، تاريخّي على أهّم
املأفونني للكّف عن حتقيرنا وإهانتنا واالستخفاف بدياناتنا الّسماوّية!!

وسط  وَتكرارًا،  ِمرارًا  كّله،  ذلك  يحدث   – وزيادة»  «كالعادة   – «ولكن 
صمت عارم وشجب متخاذل من قبل قّلة من رجال الّدين.. حّتاَم سيظهر 
الرّاهب فالن والكاهن عّالن أمام شاشات الّتلفاز وعبر اإلذاعات، بصورة 
من «يستغفر» و«يستسمح» و«يعتذر».. ويطلب احلماية؟! أليس من 
املنطق والّطبيعّي أن يصرخ هذا الرّاهب بأعلى صوته، وأن يتظاهر ذاك 
هذه  على  للرّّد  بطاركتنا  ينتفض  وأن  مطارنتنا،  يتحرّك  وأن  الكاهن؛ 
الّتطاوالت؟! فلو كان املسيح بيننا اليوم، النتفض وثار وغضب على 

غالبّية رجال ديننا اّلذين ال يدركون كيفّية احلفاظ والّدفاع عن دينهم!
«وفي ظّل االعتداءات العنصرّية الفاشّية الّال-أخالقّية، علينا أن نقف 
مسلمني،  مسيحّيني،  َعلمانّيني،  واحد،  رجل  وقفة  جاّدة،  وقفًة  مًعا، 
ورجال دين، للحفاظ على املقّدسات واألوقاف، وأساًسا، للحفاظ على 
كرامتنا ووجودنا فوق أرضنا، على كرامة البشر وتاريخ احلجر؛ فاالستنكار 
قبل  من  واِضَحْني  وتهاون  تخاذل  ظّل  في  نفًعا.  يجديان  ال  والّشجب 
والكهنة  الرّهبان  غالبّية  وصمت  و«تخاذل»  وأمنها،  إسرائيل  شرطة 
واملطارنة والبطاركة وُسبات مجتمعنا العربّي.. ألّننا سنشهد لدى شروق 
ّية ُمشابهة على  كّل شمس أو غروبها تطاوالت واعتداءات فاشّية وإرهاب
البشر أيًضا، وليس على الرّموز الّدينّية واحلجر فقط، ما ُدمنا َنرهب 
واإلهانات». الّتحقيرات  هذه  على  والّسلمّي)  (القانونّي  الرّّد  حّتى 

ÈbFÝ uÐ√ ”uOÐUž√ X¹—bMLý—_« VOIFð

حني بدأ يوحّنا املعمدان وعظاته عبر األردّن، داعًيا اليهود إلى الّتوبة 
الفرّيسّيني  حقد  شّدة  املعمدان  رأى  املعمودّية،  خالل  من  واالرتداد 
قال  الله،  أوامر  وعصيانهم  الّتوبة  على  قلوبهم  وانغالق  والّصّدوقّيني 
اآلتي؟»  الغضب  من  الهرب  على  دلَّكم  َمن  األفاعي،  أوالد  «يا  لهم: 
ورافضني  متعّنتني  اليهود  بقي  املسيح،  مجيء  مع  ثّم   .(7:3 (مّتى 
فكان  طويًال،  إسرائيل  بنو  انتظره  اّلذي  املسيح  بأّنه  بيسوع  اإلميان 
خالٌف شديٌد بينه وبينهم على كثيٍر من القضايا الّدينّية واملسلكّية: 
اّلذي  باحلّق  كّلمتكم  قد  إنساٌن  وأنا  َقتلي،  تطلبون  اآلن،  «لكّنكم، 
سمعته من الله» (يوحّنا 40:8). وفي أثناء حدث قيامة الرّّب من بني 
األموات، لعب اليهود دورًا أساًسا في محاولة يائسٍة وبائسٍة بإخفاء هذا 
احلدث الّتاريخّي – اخلالصّي، إذ رَشوا حرّاس القبر بالفّضة ليقولوا بأّن 
تالميذه أَتوا ليًال وسرقوه ونحن نيام (راجع مّتى 13:28). ثّم توالت 
الّطريق  أتباع  على   (1:8 الرّسل  أعمال  (راجع  الّدينّية  االضطهادات 
اجلديدة، أي املسيحّية، وكان أبرزها حادثة الفتى شاؤول اّلذي كان شاهًدا 
على وحشّية قتل إستفانس (أّول شهداء املسيحّية) رجًما حّتى املوت، 
وذلك لسبب إميانه املتجّذر باملسيح وطريقه وتعاليمه، إلى أن كان شاؤول 
د  ا إلى دمشق ليضطهد كنيسة املسيح هناك، وتراءى له الرّّب املمَجّ ذاهًب
َم تضطهدني؟» (أعمال الرّسل 4:9). نعم  قائًال له: «شاؤول، شاؤول، ِل
َم تضطهد املسيح اّلذي تأّلم وقّدم ذاته ذبيحًة كّفارّيًة عن  يا شاؤول، ِل
خطايا العالم أجمع! ألم تعلم يا شاؤول أّن املسيح أقوى من جبروتك وهو 
ا أمام الرّّب العزيز اجلّبار؟! قاهر املوت واخلطيئة! ألم تعلم أّنك صغيٌر جًدّ

وال عجب في أّن اليهود ما زالوا إلى يومنا احلالّي غير مؤمنني باملسيح، 
املسيحّيني  على  ًة  ّي وإميان معنوّيًة  تعّدياٍت  ب  ُيسِبّ هذا  إميانهم  وعدم 
كتاباٍت  من  األخيرة  اآلونة  في  نشهده  ما  وهذا  وأديرتهم؛  وكنائسهم 

يهودّيٍة معاديٍة للمسيحّيني ورموزهم الّدينّية. 
وهذا الّصغير املدعّو مناحيم غولدبرغ، وقد كتب من فيض ما في قلبه 
القاسي واحلقود ُمعلًنا بتفاهٍة قّل نظيرها ما قد كتب، وال أستطيع أن 
ر  أُعيدها في تعليقي هذا لشّدة حقارتها وسفاهتها ونتانتها، فهي ُتعِبّ

ا  وشجبكم «اللي ال بتجيب وال بتوّدي» – واّتخذوا خطوات جاّدة تضع حًدّ
ملثل هذه الّتصرّفات العنصرّية والّتطاوالت، وحاولوا أن حتافظوا – كما 
يحاول البعض أن يحافظ – على ما تبّقى لنا من كرامة في هذه البالد!

 —«c² ŽôU Ð V U D ¹ —U ÒB ½ u Ð√
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احليفاوّي  أرسل   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الدولّي  املرَكز  (مدير  نّصار  أبو  وديع 
الّلجنة  مدير  بصفته  لالستشارات)، 
مجلس  عن  املنبثقة  لإلعالم  األسقفّية 
رؤساء الكنائس الكاثوليكّية في األرض 
إلى  الّلهجة  شديدة  رسالة  املقّدسة، 
كيدم»  «كفار  مدير  غولدبرغ،  مناحيم 
في ِمنطقة «هوشعيا» احملاذية للّناصرة، 
ا إّياه بتقدمي اعتذار خّطي وعلنّي  ُمطالًب
تصريحات  من  مؤّخرًا  منه  بدر  عّما 
صحيفة  في  ُنشرت  قد  كانت  واّلتي  املسيحّية،  للّديانة  ُمسيئة 

«يسرائيل َهيوم» العبرّية، يوم االثنني األخير.
ودونّية  سخافة  من  استهجانه  عن  رسالته  في  نّصار  أبو  وعّبر 
األتان  حمل  سبب  معرفة  عدم  بني  قارن  اّلذي  غولدبرغ  «دعابة» 
(أنثى احلمار) في حظيرته، وبني العقيدة املسيحّية اّلتي تتحّدث 

عن حمل السّيدة العذراء بالسّيد املسيح من الرّوح القدس.
َهيوم»  «يسرائيل  إلى  رسالته  من  نسخًة  نّصار  أبو  أرسل  كما 
ا عدم نشر تصريحات لعنصرّيني وبلهاء، ال سّيما تلك اّلتي  ُمطالًب

من شأنها املّس باألديان وأتباعهم.
وفي رسالته إلى غولدبرغ استهجن أبو نّصار من استعمال غولدبرغ 
ـ«إنترنت» الّتابعة  اسم مدينة الّناصرة (مدينة البشارة)، في مواقع ال
له بالّلغات األجنبّية، في حني ال يذكر اسم هذه املدينة العريقة في 

موقعه العبري!
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أحمد  األعمال  رجل  قال   ≠  åUHO�ò  q�«d*

النتخابات  قائمة «اجلبهة»  في  (املرّشح  غنام، 
بلدية حيفا): نتلقى يومًيا ردود فعل مشّجعة 
جًدا من الّناس في كّل األحياء، وخصوًصا في 

حّي وادي الّنسناس، قلب حيفا الّنابض.
وأضاف غّنام: نبض الّشارع مع «اجلبهة»، الّناس 
الّناس  على  نهبط  لم  الّناس.  ونعرف  تعرِفنا 
صلب  من  نأتي  بل  «پاراشوتات»،  املظّالت  بـ
عشرات  منذ  واالجتماعي  اجلماهيرّي  العمل 
باقي  كّل  عن  ميّيز «اجلبهة»  ما  وهذا  الّسنني، 
الفضل  له  الّشيوعي  احلزب  أّن  كما  القوائم. 
أطباء  من  شعبنا  أبناء  تعليم  في  الكبير 
ومحامني ومهندسني حني كانت اجلامعات مغلقة 
تثقيف  في  األكبر  الفضل  وله  العرب،  أمام 
التمّسك  وعلى  الّصادقة  الوطنية  على  الناس 

بوطنها وبحقوقها. 

واملستخدمون  العّمال  الحظ   ≠  åUHO�ò  q�«d*

وحتميل  تفريغ  وتيرة  في  تباطؤًا  حيفا  ميناء  في 
احلاويات اّلتي تشحنها الّسفن من امليناء، وذلك من 

دون أّي تفسير لذلك. 
تبّني  األمر  املستخدمني  جلنة  استوضحت  وعندما 
اّلتي  الّتحسينات  إلغاء  عن  أبلغتهم  اإلدارة  أّن 
جناعة  نسبة  كانت  إذا  رواتبهم  في  يتقاضونها 
عدد  مع  مقارنًة  املطلوب،  املستوى  دون  العمل 

العّمال املستخدمني. 
ّيتها القيام بهذه  وكانت إدارة امليناء قد أعلنت عن ن
اخلطوة إذا لم يتمّكن العّمال من تفريغ احلاويات من 
الّسفن الرّاسية في امليناء، وإذا كانت هذه الّنجاعة 
دون نسبة املستخدمني العاملني على الرّصيف في 

كّل وردّية.
بياناتها  وفق  وجدت  أّنها  امليناء  إدارة  من  وجاء 
بوتيرة   30% كانت  العمل  في  الّتباطؤ  نسبة  أّن 
تفريغ الّسفن من احلاويات، وأّن اإلدارة تنظر إلى هذا 
أسماء  إدراج  عدم  قرّرت  ولذا  اخلطورة،  بغاية  األمر 
مجال  أّي  ضمن  إضافّية  وردّيات  في  املستخدمني 
تدفع  لن  وبالّتالي  امليناء،  في  العمل  مجاالت  من 

األطفال  أمور  أولياء  طالب   ≠  åUHO�ò  q�«d*

في روضة لألطفال املختلطة للعرب واليهود من 
البلدّية االعتراف بهذه الرّوضة على أّنها مختلطة 
ّية والعبرّية.  ويتّم التحّدث فيها بالّلغتني: العرب

العام  في  أقامت  قد  األهالي  مجموعة  وكانت 
املاضي هذه الروضة بصورة مستقّلة، وهي تطمح 
ّية ويهودّية في  لتحويلها إلى مدرسة مختلطة عرب
املجموعة  انضّمت  وقد  القادمة.  الدراسّية  الّسنة 
إلى جمعّية «يد بيد» اّلتي عرفت بإقامة مثل 

هذه املدارس في القدس ووادي عارة واجلليل.
االجتماعّية  (املنّظمة  نون  بن  ميراڤ  د.  وقالت 
للجمعّية) إّن الروضة اّلتي تعمل للّسنة الّثانية، 
طفًال،   44 وتضّم  شارع «هيلل»  في  أقيمت  قد 
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 U ÎOÐU�²½« «Î—UFý X�O� åW�«dA�«ò ∫bFÝ√ qONÝ —u²�b�«

dOŁQ²�« ÊULC� wÝUOÝ ·b¼ qÐ V�×


*åUHO�ò q�«d ≠ التقى وفد من «اجلبهة»، في 

األسابيع األخيرة، بعدد من املرّشحني لرئاسة بلدّية 
حيفا، اّلذين طلبوا لقاء «اجلبهة» لطرح برامجهم 
في  دعمها  على  واحلصول  أمامها،  ّية  االنتخاب
شهر  من   22 يوم  ستجرى  اّلتي  االنتخابات 

تشرين األّول/أكتوبر اجلاري.
وفي هذا الّسياق متّت لقاءات مع كٍلّ من رئيس 
يعقوڤ  واملرّشح  ياهڤ،  يونا  احلالي  البلدّية 
قد  وكان  چلبواع.  إيتاي  واملرّشح  بوروفسكي، 
جرى لقاء سابق مع املرّشحة عينات كاليش رومت. 
الّشيوعي  احلزب  سكرتير  «اجلبهة»  عن  وشارك 
الّدكتور  قائمتها  ورئيس  زعاترة،  رجا  و«اجلبهة» 
«اجلبهة»  قيادة  إلى  إضافة  أسعد،  سهيل 

ومرّشحيها وأعضاء البلدّية احلالّيني والّسابقني.
«اجلبهة»  طرحت  االجتماعات  هذه  جميع  وفي 
العربية  األحياء  ولقضايا  للمدينة  رؤيتها 
والّسكن  الّتعليم  قضايا  سّيما  ال  واملشتركة، 
والّصحة وغيرها. وأّكد جميع املرّشحني أّنهم يرون 
في «اجلبهة» شريًكا أساسًيا في العمل البلدّي 

وفي إدارة شؤون املدينة وفي إدارة البلدّية. 
سهيل  الدكتور  «اجلبهة»  قائمة  رئيس  وقال 

وأّكد غّنام: رصيدنا األساسي هو محّبة الّناس، 
البلدّية  فأعضاء  وعطائنا.  لعملنا  وتقديرها 
هم أعطوا وعملوا خلدمة الّناس،  ـّ اجلبهويون كل
وخصوًصا الفقراء منهم، ولم يستغّلوا منصبهم 
ينا وهكذا سنكون.  ملصالح شخصّية. فهكذا ترّب

 Ÿ—UA « i ³ ½ ∫ãU ÒMſ b L Š√
åèN ³ '«ò l  ÍËUH O («

أسعد: «حني نطرح مقولة «الّشراكة» فهذا ليس 
سياسّي.  هدف  بل  فحسب،  ًيا  انتخاب شعارًا 
فمن حّقنا أن نكون شركاء فاعلني في البلد وفي 
في  يجري  ما  على  فقط  ليس  لنؤّثر  البلدّية، 
أحيائنا وفي مدارسنا، بل لنكون شركاء في كّل 
ما يحدث في حيفا». وأضاف الدكتور أسعد أّن 
««اجلبهة» ستعلن موقفها الرّسمي من انتخابات 
القضايا  مع  املرّشحني  جتاوب  على  بناًء  الرئاسة، 

واملطالب اّلتي نطرحها».

 h ÒKI ² Ý ¡UM O *« …—«œ≈
5 b ² L K   UM O × Ò² «

لهم بدل الّساعات اإلضافّية.
وردّية  كّل  في  العّمال  أسماء  إدراج  أّن  تقرّر  كما 
بحسب  ذلك  وسيتّم  فقط،  اإلدارة  طريق  عن  سيتّم 

متطّلبات العمل في أقسام امليناء.
من  كّالً  حيفا،  في  الّتجارّية  الغرفة  رئيس  ودعا 
في  اإلسراع  أجل  من  واملواصالت  ّية  املال وزارتي 
وذلك  إقامتها،  املُزمع  اجلديدة  املوانئ  لبناء  التقّدم 
لهدف التمّكن من مواجهة التطوّرات الّتجارّية في 
الّتصدير واالستيراد بني إسرائيل ودول العالم؛ ولذا 
وأضاف  اجلديدة.  املوانئ  تلك  إلقامة  احلاجة  تظهر 
رئيس الغرفة الّتجارّية يقول: إّن مسألة إقامة املوانئ 
واملستويات،  األصعدة  كاّفة  على  نوقشت  اجلديدة 
وخاّصة في شركة «موانئ إسرائيل»، ومديرّية املالحة 
ذات  أخرى  وجهات  املواصالت  وزارة  في  البحرّية 

الّصلة باملالحة البحرّية اخلارجّية إلسرائيل. 
كان  إليها  التوّصل  ّمت  اّلتي  املواضيع  ضمن  ومن 
استيعابها  نسبة  وزيادة  ّية،  احلال املوانئ  تعميق 
للبضائع واحلاويات؛ ولكن لم يّتفق بعد حول مكان 
اّتخاذ  ينبغي  ولكن  اثنني.  أو  واحد  ميناء  إقامة 

القرار الّالزم بهذا الّصدد.

 è Ò¹b K ³ « ·d ² F ð ÊQ Ð è³ U D*«
è Ò¹œu N ¹ – è ÒO Ðd Ž ‰UH Þ√ è{Ëd Ð

إضافًة إلى عدد من األطفال في مرحلة االنتظار. 
شبكة  من  كجزء  األهالي  «يعرفنا  وأضافت: 
روضات األطفال على أمل أن تتحّول هذه الرّوضة 
ّية، في مدينة ُمختلطة كحيفا،  إلى مدرسة ابتدائ
ـ«حياة الّتعايش» العربّي واليهودّي  واّلتي ُعرفت ب
يتمّثل  للبلدّية  تقدميه  ّمت  اّلذي  الطلب  وإّن  مًعا. 
باعتراف البلدّية كروضة رسمّية. ونأمل أن نفتتح 
هذه  في  آخر  ا  ـً صّف القادم  الدراسّي  العام  في 

الرّوضة، ومن ثّم الصّف األّول االبتدائي.
معيشتهم  بطريقة  الّطّالب  أمور  أولياء  ويعنى 
في  مختلطة  حياًة  يعيشون  ويهود،  كعرب 
ّية ذات  تعايش حقيقّي ومستمر، وبعالقات ثنائ

أواصر وثيقة. 
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° «u M Ý 4 … Òb *
*åUHO�ò q�«d ≠ عممت الّناطقة بلسان احملكمة بياًنا على 

وسائل اإلعالم وصلت نسخة عنه إلى مكاتب صحيفة «حيفا»، 
في  الّصلح  محكمة  فالح (قاضي  زايد  القاضي  بأّن  فيه  جاء 
 30) عربي  مّتهم  على  باحلكم  قراره  «أصدر  حيفا)  مدينة 
الّتحرير)  ملّف  في  محفوظ  (االسم  حيفا  مدينة  من  عاًما) 
بالّسجن الفعلّي مّدة أربع سنوات وستة أشهر مع وقف الّتنفيذ 
املجني  وتعويض  شيكل  ألف   20 بقيمة  ّية  مال غرامة  ودفع 
عليهم بقيمة نصف املبلغ الذي حصل عليه منهم عن طريق 
الغّش واخلداع، وذلك على خلفّية توّجهه للجمهور العربي في 
صحيفة  في  كاذب  إعالن  خالل  من  آخر  شخص  برفقة  البالد 
وكندا،  أملانيا  في  للرّاغبني  العمل  لتوفير  «إنترنت»  وموقع 
املواطنني  مبئات  أوقعا  بحيث  البنكّية.  للّديون  حلول  وإيجاد 
بحيث  شيكل،  ألف   760 بقيمة  مبلغ  على  منهم  وحصال 
دين بالّتخطيط لتنفيذ مخالفات للحصول على أغراض عن 
طريق الغش واخلداع في ظروف خطيرة وإصدار وصوالت مزّيفة 

واستخدام الغّش واخلداع».
وتابع بيان احملكمة: «يشار إلى أّن املّتهم الّثاني في القضية، 
وفًقا  ضدهم».  اإلدعاءات  دحضوا  أقيمت،  التي  والّشركة 
للبيان الذي أفادنا بأّن «الئحة االّتهام تشير بأنه «وقبل يوم 
01.04.2012 اتفق املتهم األول مع املتهم الثاني على إقامة 

شركة لهدف احلصول على أرباح عن طريق الغّش واخلداع، وبعد 
إقامة الّشركة مت فتح ملف تشغيل محدود الّضمان عن طريق 
املتهم الّثاني؛ وقام اإلثنان بعدها بفتح ملف ضريبّي في فرع 
صحيفة  في  كاذب  إعالن  بنشر  املّتهمان  قام  وعليه  عّكا، 
لتسويق  األجرة  سّيارات  على  الفتات  وضع  خالل  ومن  محلّية 

الّشركة لدمج مواطنني عرب للعمل في أملانيا وكندا».
qJOý n�√ 760 vKŽ ‰uB(«

املواطنني  مئات  من  حصال  «املّتهمان  االّتهام:  الئحة  وأضافت 
بقيمة  مادّية  مبالغ   2012 أيلول  وحتى  نيسان  شهر  خالل 
نحو 760 ألف شيكل بحيث قاما بعدها بإغالق الّشركة في 

أيلول/سپتمبر 2012».
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 Ułb�« q¦� —uOD�« Âu( u¼ ¡UCO³�« Âu×K�« ¨¡«dLŠ
 Âu×K�« Æ¡«dL(« Âu×K�« s� ULC¼ qNÝ√ w¼Ë j³�« Ë
ÆÊôeG�«Ë ÊQC�«Ë ”u�U'«Ë dI³�« Âu( q¦� ¡«dL(«

 w� ¨ÂUFD� t�«b�²Ý« bMŽ w½«uO(« ZO�M�« u¼ r×K�«
 w½«uO(«  wKCF�«  ZO�M�«  tÐ  bBI¹  ÊUOŠ_«  rEF�
 ¡UCŽ_«  tÐ  bBI¹  U½UOŠ√  sJ�  ¨tÐ  oKF²*«  s¼b�«Ë
 ¨a*«Ë  ¨bK'«Ë  ¨b³J�«Ë  ¨Wzd�«  q¦�  WOKCF�«  dOž
 W¹cž_«  s�  Âu×K�«  d³²FðË  ÆvKJ�«Ë  rEF�«  ŸU�½Ë
 rO�d²�Ë  W−�½√Ë  r�'«  U¹öš  s¹uJ²�  WOÝUÝ_«
 vKŽ qLFð  w¼Ë W−�½_«Ë  U¹ö)« Ác¼ s� ÂbNð  U�
ÆWOžU�b�«Ë  W¹u�b�«Ë  WOLCN�«  nzUþu�«  jOAMð

 ¨¡«dLŠ Âu(Ë ¡UCOÐ Âu( v�≈ ÂUŽ qJAÐ Âu×K�« r�IMðË
 ÂUL(« Ë ÃUłb�« q¦� —uOD�« Âu( u¼ ¡UCO³�« Âu×K�«
 Âu×K�« Æ¡«dL(« Âu×K�« s� ULC¼ qNÝ√ w¼Ë j³�« Ë
ÆÊôeG�«Ë ÊQC�«Ë ”u�U'«Ë dI³�« Âu( q¦� ¡«dL(«

 w¼ËÆW−�½_«Ë  U¹ö)«  Ác¼  s�  ÂbNð  U�  rO�d²�Ë

 ¡«dL(«  Âu×K�«  Æ¡«dL(«  Âu×K�«  s�  ULC¼  qNÝ√
ÆÊôeG�«Ë  ÊQC�«Ë  ”u�U'«Ë  dI³�«  Âu(  q¦�

 ¨ÂUFD�  t�«b�²Ý«  bMŽ  w½«uO(«  ZO�M�«  u¼  r×K�«
wKCF�«  ZO�M�«  tÐ  bBI¹  ÊUOŠ_«  rEF�  w�
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 åUHO�ò q�«d*

يوم  األضحى  عيد  في  مغاير،  بشكل  العام  هذا  االحتفال  سيتّم 
اخلميس القادم في مدرسة «عبد الرّحمن احلاج» في حّي احلليصة. 
حيث سيتم  دمج موضوع احلفاظ على البيئة إلى املضامني الّدينية 
كقيمة عليا حلياة أفضل لطّالبنا ولنا جميًعا عمًال بقيمة الّشهر 

– املشاركة االجتماعّية.
سيتخّلل البرنامج محاضرة قّيمة للّشيخ بهاء بكراوي حول موضوع 
احملافظة على البيئة في الديانة اإلسالمّية، كما وسيتخّلل البرنامج 

UM Ð Òö D Ë UM  qC √ …U O ( U O K Ž W L O  W¾ O ³ « v K Ž ÿUH(«
åÃU(« sLŠÒd�« b³Žò WÝ—b� w


عروض فنّية، أناشيد، قصائد وفقرات متنوّعة أخرى. 
سيقوم أيًضا طّالب املدرسة بتحضير معرض لرموز وإشارات العيد 

من مواد ّمت إعادة استرجاعها.
وسيتوّج هذا اليوم بتوزيع كتّيب بُعنوان: «مًعا يد بيد للمحافظة 

على بيئة خضراء». 
على  احملافظة  حول  وأقواًال  قصًصا  اته  طّي بني  الكتّيب  يحوي 
البيئة، وماّدة عن موضوع احلفاظ على البيئة في الديانة اإلسالمّية، 

وملّخًصا ملشاريع وبرامج املدرسة في موضوع البيئة.
œ«ÒuŽ b ÒL×� ¨WÝ—b*« d¹b�œ«ÒuŽ b ÒL×� ¨WÝ—b*« d¹b�
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المرشح االول
// جمال خميس 

المم
// wMÞu�« lL−²�«

ÍËUHO(«
التجمع الوطني الحيفاوي

*åUHO�ò q�«d ≠ قام كادر حزب التجّمع احليفاوّي، 

ّية األولى  يوم الّسبت األخير، بتوزيع نشرته االنتخاب
الوَحدة  من  أجواء  في  العريق،  الّنسناس  وادي  في 
احلي  سّكان  من  الكادر  تلّقاه  اّلذي  الكبير  والّدعم 
واملارّين، حيث قام بتوزيع الّنشرة نشطاء وفاعلني في 

احلزب من جميع األجيال.
ّية في التجّمع،  وقد صرّحت مرمي فرح (الّناشطة احلزب
واملرّشحة الّسادسة من قبل احلزب للمجلس البلدي)، 
ّية للّتواصل مع  قائلًة: إّن «توزيع الّنشرة هو مبثابة آل
اجلمهور احمللّي، وإيصال فكرنا وبرناَمجنا االنتخابّي 
وبني  مع  نعمل  نحن  حيفا.  في  العرب  للّناخبني 
الّناس طوال أّيام الّسنة، وال ننتظر يوم االنتخابات 
سّكان  أّن  متأّكدين  ونحن  الّشوارع.  إلى  لننزل 
ويعتبر  ميّثلهم  مبن  ثقتهم  سيضعون  العرب  حيفا 
مصلحتهم كعرب في حيفا هّمه األّول واألخير، من 

دون اعتبارات أخرى، وبوضوح تام».

 tðd A½ ŸÒ“u ¹ ÒÍËUH O (« l ÒL−² «
”UM ÒM « Íœ«Ë Òw Š w  W ÒO ÐU ² ½ô«

 V ¼– WK K Ý W d Ð t³ ²A  ‰UI ² Ž«
 «d ¼u−  Òq ×  W d Ð d š¬Ë

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

وصلت  اإلعالم،  وسائل  على  بياًنا  الّساحل، 
فيه:  جاء  عنه،  نسخًة  صحيفة «حيفا»  مكاتب 
«قام محّققو شرطة حيفا باعتقال رجل من املدينة 
شارع  في  مسّنة  سرقة  بشبهة  عاًما)،  يبلغ (47 
ـ27 من شهر  ـ«هدار» في ال «هنڤيئيم» في حّي ال
أيلول املنصرم». ووفًقا للّشبهات قام بسرقة سلسلة 
ذهب من عنقها. هذا وقد متّكن أفراد الشرطة من 
وقد  مواصفاته.  طريق  عن  املشتبه  على  العثور 
محكمة  في  اعتقاله  متديد  األخير  اجلمعة  يوم  مت 

الّصلح في حيفا.
وفي سياق آخر، أفاد الّناطق بلسان شرطة الّساحل 
على  بالعثور  «جنحوا  حيفا  شرطة  محّققي  أّن 
ا)، قام - وفًقا  شاب من سّكان املدينة (33 عاِمً
ـ  للّشبهات - بسرقة محّل لبيع املجوهرات في ال
23 من شهر أيلول املنصرم، واعتدى على صاحب 

احملل بواسطة مسّدس كهربائّي، ومن ثّم فّر هارًبا 
من املكان وبحوزته املجوهرات». 

وإحالته  عليه  بالعثور  الّشرطة  جنحت  وقد  هذا 
للّتحقيق.
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المرشح الرابع
//   جورج شحادة

الم
// wMÞu�« lL−²�«

ÍËUHO(«
التجمع الوطني الحيفاوي

 qłd  s− Ò «
 U Î U Ž 67 mK ³ ¹
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*åUHO�ò q�«d ≠ فرضت قاضية احملكمة املرَكزّية في حيفا 

عقوبة الّسجن الفعلي على مواطن من حيفا ويبلغ 67 عاًما 
(االسم محفوظ في ملّف الّتحرير) بعد إدانته وفًقا العترافه 
بظروف  باخلديعة  ما  أمر  على  للحصول  مخالفات  بثالث 
املخالفات  وزيادة  مشينة،  أعمال  ملمارسة  ومحاولة  خطيرة، 

بحيازة منشورات مشينة.
وكان هذا الرّجل قد اعتاد الّدخول عبر احلاسوب (الكمپيوتر) 
ـ«إنترِنت» ويطلق على نفسه ألقاًبا وأسماء  إلى أحد مواقع ال
مزّيفة، منها أّنه شاب يبلغ 17 عاًما لكي يّتصل بقاصرات 
وطلبه  اجلنسّي  بالّطابع  املكاتبات  هذه  ومتّيزت  يكاتبهن. 
احلصول على صور الفتيات وهّن عاريات، ومحاولته إقناعهّن 

مبمارسة العادة الّسرّية إشباًعا لرغباته ونزواته اجلنسّية!
وفرضت احملكمة عليه عقوبة الّسجن الفعلي 15 شهرًا، و10 
أشهر مع وقف الّتنفيذ، وأن يدفع 40 ألف شيكل للمشتكية 
لها،  تسّببها  اّلتي  واألضرار  واملعاناة  األلم  لقاء  األولى 
وتعويضات بقيمة 10 آالف شيكل للمشتكية الّثانية واّلتي 
استمرّت اّتصاالته بها أكثر من عامني، وشهدت في احملكمة 
ضّده، وتعويضات بقيمة 5 آالف شيكل للمشتكية الّثالثة. 
وأوضحت احملكمة في حيثّيات قرارها أن الكلمات تعجز 
عن وصف خطورة أفعال املتهم، واّلذي استغّل براَءة الفتيات 
القاصرات وعدم خبرتهّن وجتربتهّن في احلياة وضعفهّن، وهّن 
ونصف  سنة   12 أصغرهن  تبلغ  حيث  حفيداته،  سن  في 

الّسنة، والّثانية 15 سنة والّثالثة 17 سنة.
وأسلوًبا  طريقة  لنفسه  بنى  املّتهم  أّن  احملكمة  وتضيف 
ُمحكًما، واستطاع طيلة ثالث سنوات ونصف الّسنة أن يغرّر 
ـ«إنترِنت»، ومتكن من كسب ثقتهن بعرض  بالفتيات عبر ال
صورة مزّيفة له ووصف شخصّية ُملّفقة مما جعلهّن يعشقن 
لطلباته  ينصعن  وبالّتالي  عرضها؛  اّلتي  الّشخصّية  تلك 
الّسقيمة ويلّبني رغباته املريضة!! ومارس كّل هذا عن طريق 
الهاتف  عبر  عاريات  وهّن  وتصويرهّن،  واإلقناع،  احملادثة 

النّقال مبوجب توّجهاته وتعليماته. 
وأشارت احملكمة إلى أّن املّتهم احتفظ في حاسوبه بعدد من 

الّصور البذيئة والفاحشة لهؤالء الفتيات ولغيرهن.
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المرشح الخامس
//  سمير عيسى

الم
// wMÞu�« lL−²�«

ÍËUHO(«
التجمع الوطني الحيفاوي

مًعا، نعيد األمن واألمان

�UD|u� …Ëd�

على  رًا  ومؤّث حاسًما  عاًما  املقبل  العام  ُيعتبر 
في  نواجه  إذ  حيفا،  مدينة  في  العرب  مستقبل 
على  رأًسا  املدينة  يقلب  قد  مخّطًطا  األثناء  هذه 
أقرّت  اّلذي  البحر»،  واجهة  «فتح  مخّطط  عقب، 
والبناء،  للّتخطيط  القطرّية  الّلجنة  وأهدافه  مبادَءه 
إسرائيل»  أراضي  و«دائرة  حيفا  بلدّية  مببادرة  وهو 
ووزارَتي الداخلّية واإلسكان، هادًفا إلى إزاحة امليناء 
إلى الّناحية الّشرقّية من مدينة حيفا وتطوير ِمنطقة 
«ريڤييرا» َتربط املدينة مع شاطئها البحرّي، سيكون 

مرَكزها في البلَدة الّتحتا. 
وللوهلة األولى ُيخّيل لنا أّن املخّطط ورديٌّ وإيجابّي 
أشبه  متطوّرة،  ساحلّية  مدينة  إلى  املدينة  وسيحّول 
التعّمق  عند  ولكّن  اإلسپانّية،  «برشلونة»  مبدينة 
بحث  خالل  من  املخّطط  تفاصيل  على  والوقوف 
أجريته،  واّلذي  حيفا،  في  العرب  ومطالب  قضايا 
االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  من  بطلب   - مؤّخرًا 
ومن   - ا  قريًب نتائجه  سننشر  والذي  حيفا،  في 
خالل العمل مع جلنة حّي محطة الكرمل وجلنة حّي 
البلدة الّتحتا، تبّني اخلطر الكامن في إخالء البيوت 
ّية، والتخطيط رغًما عن الّسكان -  الّتاريخّية العرب
ال مبشاركتهم الفّعالة - وحتويل حّي احملطة العريق إلى 
ِمنطقة سياحّية تشمل فنادق وأماكن جتارّية وسكن 
لألغنياء (ما يقارب 300 إلى 700 وَحدة سكنّية 
احملافظة  إقرار  إلى  إضافة  طوابق)،   9 من  تتأّلف 
فقط على الكنيسة الكاثوليكّية و«بيت البوتاجي» 
تسري  فال  املباني  باقي  أّما  تاريخّيني؛  كمبنيني 
عليها أّية تشديدات خاّصة ما يزيد من خطر هدمها. 
ا  ـً جوهرّي حتّدًيا  البحر»  واجهة  مخّطط «فتح  يعتبر 
سيؤّدي  إّنه  حيث  حيفا،  في  العربّي  املجتمع  أمام 
في  العرب  للّسكان  قومّي   – طبقّي  إقصاء  إلى 
أّن  علًما  الّتحتا،  والبلدة  الكرمل  محّطة  ِمنطقة 
سّكاًنا  يعتبرون  األحياء  هذه  سّكان  من   30%
العاملة  الّطبقة  إلى  تنتمي  وغالبّيتهم  محمّيني، 
اقتصادّية  أوضاًعا  يعانون  حيث  املستضعفة، 
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مترّدية، وهذا املخّطط سيؤّدي إلى ارتفاع كبير في 
أسعار األرض. 

ترك  إلى  العرب  الّسكان  املخّطط  سيدفع  وبهذا 
األحياء مقابل دخول األغنياء (عملّية شاهدناها في 
الّناجت،  احلّر  الّسوق  قوانني  وفق  أبيب)،  يافا–تل 
املهّمشة  ّية  العرب الّتاريخّية  األحياء  بذلك  فتتحّول 
إلى مناطق سياحّية وسكنّية خاّصة باألغنياء فقط. 
فعلى املشاريع االقتصادّية الّضخمة أن تشمل أهداًفا 
الّسكان  مصالح  على  وحتافظ  عادلة،  اجتماعّية 
بشرائحهم وطبقاتهم املختلفة، وتدمجهم في مشروع 
أن  املخّطط  على  خارجه.  تقصيهم  أن  ال  الّتطوير، 
يهدف إلى تدعيم الّسّكان ومشاركتهم، واستثمارهم 
يتوّجب  حيث  حيفا،  في  العربّي  للمجتمع  كرافعة 
ّية  العرب الّتاريخّية  األحياء  حتويل  املخّطط  على 
فقير  حّي  من   - العريق  الكرمل  محّطة  كحي   -
وإلى  متطوّر،  وثقافّي  تاريخّي  مركز  إلى  ُمهّمش، 
مرَكز جذب اجتماعّي وسكنّي وسياحّي في املنطقة.  
حّقنا في املدينة ليس مجرّد شعار نرفعه، بل يأتي 
من منطلق ممارسة فعلّية؛ فلنا حّق بهذه األرض وهذه 
املدينة، حّق باملشاركة الفعلّية والّشراكة الدميقراطّية، 
في  احلّق  واملشاريع.  للموارد  ومتساٍو  عادل  وبتوزيع 
واخلدمات  الّالئق  الّسكن  في  احلّق  هو  املدينة  هذه 
واملوارد والفرص والبنى الّتحتّية؛ هو احلّق في الّثقافة 
ّية والّتطوير املُستدام واحليوّية واألمان  وامليراث واملنال
وفرص العمل واملُلكّية؛ هو احلّق في املساواة والعدالة 
والترميم  الوجود  في  احلّق   هو  وجماعة؛  كأفراد 
الّتعامل  فعلينا  واإلخالء..  الهدم  ال  والّتحسني 
واحلقوق  اإلنسان  حلقوق  كركيزة  واملدينة  األرض  مع 

اجلماعّية للّسّكان العرب في حيفا.  
سيتّم  بحيث  للّتأثير  أخيرة  فرصة  أمام  نحن 
في  الّنهائي  الّتفصيلي  الّتخطيط  استكمال 
املخّطط  لتغيير  أخيرة  فرصة  أمامنا  املقبل،  العام 
بديلة  أهداف  ووضع  الّسّكان  رؤى  عن  والّتعبير 
شاّبة  أزواًجا  وجتذب  املدينة،  في  حّقنا  جتّسد 
سكنّية  فرص  خالل  من  جديدة،  ّية  عرب وعائالت 
املباني  ترميم  إلى  إضافًة  مريحة؛  بأسعار  متنوّعة 
شراء  من  احملمّيني  الّسكان  ومتكني  الّتاريخّية 
اقتصادّية   - اجتماعّية  خّطة  خالل  من  األمالك 
توفير  وتضمن  الّسوق،  في  تتدّخل  تخطيطّية 
قروض إسكان بنكّية والعدالة والّتمكني االجتماعّي. 
تغيير مخّطط فتح واجهة البحر هو حق، بل واجب 
يجب  جوهرّي  مطلب  وهو  وطنّية،  وقضّية  أساسّي 

وضعه على رأس أجندتنا أمام البلدّية. 
(مخّطط مدن، ومستشار تنظيمّي، وناشط مجتمعّي)

بناء  يتّم  أن  املتوّقع  من   ≠  åUHO�ò  q�«d*

منحدرات  في  جديدة  سكنّية  وَحدة   1188
ّية باجتاه البحر، وقد بادرت البلدّية  الكرمل اجلنوب
لبنائها. وأفادت مصادر البلدّية أّن هذه الوَحدات 
األزواج  احتياجات  تلبية  شأنها  من  الّسكنّية 
ذات  سكنّية  شقق  عن  يبحثون  واّلذين  الّشابة، 
سيؤّدي  املشروع  هذا  فإّن  وباملقابل  غرف.   4-3
إلى  الّشابة  األزواج  من  أكبر  عدد  جذب  إلى 
وتبّني  املستقبل.  مواطني  هؤالء  ويعتبر  حيفا، 
جذب  املشروع  هذا  أّن  البلدّية  استطالعات  من 
واملستثمرين  البناء،  مقاولي  من  عدًدا  كذلك 
اّلذين يرغبون باقتناء مثل هذه الشّقق لتأجيرها. 
ويشمل مخّطط البلدّية لهذا املشروع إقامة عدد 
املتقّدمة  العلوم  ِمنطقة  وتوسيع  الفنادق  من 
من  البناء  ِشركات  بعض  أبدت  وقد  «متام». 
ركات  البالد واخلارج اهتماًما بنقل مقرّات هذه الشِّ
هذا  يبعد  أن  املقرّر  ومن  حيفا.  إلى  ومكاتبها 
البحر.   شاطئ  من  جًدا  قليلة  مسافة  احلّي 
الّسكن  العتراضات  الفرعّية  الّلجنة  وكانت 
الوطنّي قد صادقت قبل نحو عامني على بناء 
ّية حليفا. كما صادق  املشروع في املشارف اجلنوب
وزير الّداخلّية آنئٍذ إيلي يشاي على هذا املشروع، 
وقال إّنه سيساهم فعًال بحّل الّضائقة الّسكنّية 

في اِملنطقة. 
ومن جهة ثانية قال رئيس البلدّية، احملامي يونا 

  «—b × M *« w  ¡UM ³ « l¹—UA
 w Ò³ K² Ý q d ~K  è ÒO Ðu M'«

è ÒÐU ÒA « Ã«Ë“_«  UłU O ² Š«
ياهڤ: «إّن اهتمام املستثمرين بهذا املشروع يفوق 
الوصف، نظرًا لالحتياج املتزايد للّشقق الّسكنّية 
وطلبات رخص البناء، واّلتي لوحظت في الّسنة 
األخيرة في حيفا. وإّن إقامة هذا احلّي سيساهم 
مساهمة فّعالة في مشروع الّتطوير االقتصادّي 
كمدينة  طابعها  على  والّتأكيد  للمدينة،  العام 

عظيمة ومرَكزّية في ِشمال البالد.
املشروع  سُيقام  اّلتي  األراضي  أّن  الّالفت  ومن 
عليها تعود إلى دائرة أراضي إسرائيل، وبعضها 
إلى أصحاب أمالك خصوصّيني. وسترتفع معظم 
هذه املباني من 7 إلى 8 طوابق، وبعض املباني 
ستبلغ 13 طابًقا. وستحوي ِمنطقة البناء على 
مساحات عمومّية مفتوحة، ذات ممرّات للمشاة 
وبعض  العاّمة،  واملباني  املساكن  بني  لالنتقال 

اجلسور للمارّة الجتياز الّطرقات.
ومبوجب الّتخطيط للمشروع فإن موقعه سيكون 
على  اجلديد  وامللعب  الرياضّية  املدينة  مبحاذاة 
وِمنطقة  «كاسترا»  ومرَكز  عوفر،  سامي  اسم 
املتوّقع  ومن  «فرويد».  وطريق  الكهرباء  شركة 
إلقامة  ا  ـً ّي مستقبل تخطيًطا  املشروع  يشمل  أن 
ِمنطقة صناعّية، ترفيهّية ورياضّية. وسُتقام في 
مساحة  على  سكنّية  وَحدة   800 األولى  املرحلة 
87 دوًمنا، ويتأّلف احلّي اجلديد من 1400 وَحدة 
سكنّية، وتنقسم كّل 14 وَحدة على مساحة دومن 

ّية 228 دوًمنا. واحد، واملساحة اإلجمال

©å—UFMýò jOD�²�« V²J� sŽ nDKÐ®
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رشا خولي

البلدية واحلصول على أكثر!ميكنكم تغيير قيادة

نير مرياش

 VB²G*« fOzÒd�« Ÿb Óð r� Êu− Ò��« WDKÝ 

 «c�  ¨tM−Ý  w
  U ÎF²L²� Ô�  ˜U�²�  tOýu�

°jI
 bŠ«Ë ÂuO� …dOB� …“UłSÐ t� X×LÝ

 ÈdÝ_« s� WO½UŁ WF
œ sŽ Ã«d
ù« Òr²OÝ 

 p�–Ë ÆÆW ÒOKOz«dÝù« Êu−��« s� 5ÒOMOD�KH�«
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ÆÆU ÎF¹d	 Òd�¹ tÝ√— Ë√ Á—b	

 …d¼UE�  v�≈  ÃUłÒb�«  ÊËRý  …—«œ≈  XŽœ  

 ¨ UłUłÒb�«  ·u�√  UNO
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°¡U� ÒM�«Ë  UO²H�« s� dO¦� Èb� U2 qLł√

 s�  UML(  ∫ UłUłÒb�«  ÊU�KÐ  WIÞU ÒM�«  

 uŽb½  «c�  ¨jI
  ¡UOMž_«  VOB½  s�  ÊuJ¹

 œbŽ  `Ð–Ë  …d¼UE*«  w
  W�—UALK�  —uNL'«

ÆU¹U×{ s� W¹—uÝ w
 jI�¹ U2 d³�√

 uO�uá�«  W�uŁdł  ·UA²�«  »UIŽ√  w
  

 bI
  »uM'«Ë  VOÐ√  qðË  ”bI�«  Í—U−�  w


 Òô≈Ë ¨jI
 UNOKž bFÐ Í—U−*« ÁUO� »dý —ÒdIð

 UHOŠ W�Ëœ s� ¡U*« œ«dO²Ýô ÊUJ Ò��« ÒdDCOÝ

          ©”UO« u�√®                                           Æ…d	UÒM�« …—U�≈Ë

f O ÐU Ðœ  Ë   d Ð≈
‰U ? ? ? ? I²Ž«

 140 ÷dFð åw�u¾KMÐ „eOÐò ∫Z(« rÝu� W³ÝUM0

W¹œuF Ò��« v�≈  U*UJLK� W¹b¼ WIO�œ

 Êb*« d¦�« WJ� w
 Z(« WC¹d
 ¡«œ_ W¹œuF��« v�≈ …d²H�« Ác¼ w
 5LK�*« œö³�« »dŽ s� ·ôü« d
U�¹

 140 rJOKŽ ÷dFð œö³�« w
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 WOÝb�

ÆW¹œuF��«Ë Êœ—ô« ∫ UNMOÐ s�Ë WOÐdF�« ‰Ëb�« v�« W¹b¼ WIO�œ

 Z(« WC¹d
 ¡«œ« ÊËuM¹ s2 œö³�« »dŽ qł√ s� W�Q�*« Ác¼ vKŽ q¦�_« ÃUO²Šô« w�u¾KMÐ „eOÐ w³Kð
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ÆW¹œuF��«Ë Êœ—ô« v�«  U*UJLK�

 „eO³Ð ’U)«  UFO³*« e�d� v�« tłu²�« rNMJ1 WO
U{ô«  U�uKF*« wIKðË WKL×K� qO−�²�« w
 Êu³ž«d�«

™5014 r�d�« vKŽ w�u¾OKMOÐ

 Âu¹  s�  s¹dNý  v²Š  UNM�  …œUH²Ýô«  sJ1Ë  31.10.13  a¹—Uð  v²Š  UI³��  qO−�²�UÐ  WÞuM�  WKL(«

©ÆŸÆŸ®                                                                                                                  ÆWKL(« ÂUEM� WF{Uš w¼Ë ¨qO−�²�«

المرشح االول
// جمال خميس 

المم
// wMÞu�« lL−²�«

ÍËUHO(«
التجمع الوطني الحيفاوي
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ÆÆX�Ë pF�
°°ÊU−MH�

ÆÆÆ…uNI�« s�
 ©…d�«c�« —«d�≈® WŠu� s??� ÎUŠu²??�� ÎUOM� ÎöLŽ rJ� ÂbIð WK	½

Æ©±π∞¥≠±π∏π® w�«œ —ËœUHKÝ w½u�UðUJ�« ÊUMHK�
 WH�u� WłU×Ð w??N� q−Ž vKŽ »d??Að ô …uNI�« Ê« r??�d�c²�
 w� WNJM�« q??GKG²²� fO??ÝUŠô« lHðdðË s??�e�« UNO� w??	ðd¹

Æ —«d�SÐ ¨…d�«c�«Ë fHM�« ‚ULŽ«
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 ¢UýbŠ  UHOŠ¢  s�  `ýd*«  Ÿ«u³Kž  ÍU²¹≈  Æœ  jAM¹

 ¡UOŠ√  w
  WMÝ  25  s�  d¦�√  cM�  W¹bK³�«  WÝUzd�

  UNłu²� d¹bL� t²HOþË ‰öš s� qLŽ b�Ë ÆWM¹b*«

 dAŽ  s�  d¦�√  cM�  ¨UHOŠ  W¹bKÐ  w
  —uNL'«

 ÊËUF²�UÐ  UHOŠ  w
  WOÐdF�«  ¡UOŠ_«  w
   «uMÝ
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 w
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  W¹bK³�«   UO�UFH�«  rEF�  Íd&

 ¢UýbŠ  UHOŠ¢  WLzU�  w
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©WÒO½öŽ≈ …œU�®  

pð—UŠ  ÊË—U²�¹  W¹bK³K�  åUýbŠ  UHOŠò  WLzU�  ¡UCŽ√Ë  Ÿ«u³Kž  ÍU²¹≈  Æœ 

Êu ÒK� q�d�

محمود  احليفاوّي  الوسط  خط  العب  مؤّخرًا،  انضّم، 
الّدرجة  من  الّلد  أبناء  هپوعيل  فريق  إلى  عّباس، 
املمتازة، بعد أن اّتفق مع إدارة الفريق ووّقع على عقد 

حّتى نهاية املوسم.
لقد عانى عّباس في املوسمني األخيرين من سوء حظ 
تلَو  املرّة  أصيب  حيث  الفترة،  هذه  طوال  يتركه  لم 

األخرى، وغاب عن املالعب لفترات طويلة.
سخنني،  أبناء  اّحتاد  إلى  انتقاله  أن  عّباس  متّنى 
وباستعادة  بالّنجاح،  يتكّلل  قد  املنصرم،  العام  في 

°b K « ¡UM Ð√ v ≈ qI ²M ¹ ”U Ò³ Ž œu L ×
أمجاده بعد املوسم الّصعب مع هپوعيل تل أبيب؛ 
اإلدارة  تبديل  ومع  لصاحله  جتري  لن  األمور  أّن  إّال 
الّسخنينّية واخلالف معهم ولعّدة عوامل أخرى، لن 
ينجح عّباس في إثبات ذاته من جديد ووجد نفسه 

في أغلبّية املباريات على دّكة البدالء.
ال شّك أّن هذا العام هو مبثابة مفترق طرق بالّنسبة 
األخيرة  فرصته  ستكون  وهذه  عاًما)،   25) لعّباس 
إلنقاذ مسيرته الكروّية وحتقيق الّطموح للمشاركة من 
جديد بأعلى املستويات في كرة القدم اإلسرائيلّية، 
العليا  الّدرجة  في  سنوات  ثالث  بعد  أّن  علًما 

(أشكلون، هپوعيل تل أبيب، واّحتاد أبناء سخنني) 
سيلعب محمود في الّدرجة املمتازة مع أبناء اللد. 
إلى  عودته  فمهّمة  ذاته،  إثبات  في  ينجح  لم  وإن 

دوري األضواء قد تكون َمهّمة شبه مستحيلة.
إلى  للعودة  جًدا  سعيد  «أنا  قائًال:  عّباس  وّقب 
مدى  ًدا  أعلم جّي أبناء الّلد.  إلى  واالنتقال  املالعب، 
أهمّية هذا املوسم بالّنسبة لي، وأمتّنى أن أجنح مع 
الفريق، وأن أقّدم نفس األداء اّلذي بفضله وصلت إلى 

أعلى املستويات».
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®             ..بالّنجاح محمود

Êu ÒK� q�d�

أعلنت الّلجنة العليا ملونديال قطر 2022 عن 
العالم  استضافة كأس  موعد  تغيير  احتمال 
في  اخلمسينّي  واملناخ  الّشديد  احلّر  بسبب 
اّلتي  االجتماعات  خالل  وذلك  الّصيف،  فصل 
الّدولي  الّتنفيذّي لإلّحتاد  املكتب  سيعقدها 
في  زيوريخ  في  مقرّه  في  (ڤيڤا)  القدم  لكرة 

سويسرا.
أّنها «تقّدمت  لها:  تصريح  في  الّلجنة  وذكرت 
بطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 
ممّيزة  فرصة  من  ملا ميّثل  الّصيف،  فصل  في 
ّية لّالعبني واجلمهور ولبلدنا  لتقدمي حلول مثال
املماثلة،  املناخّية  الّطبيعة  ذات  قطر، وللبلدان 
كرة  ومريحة ملمارسة  سليمة  أجواء  لتوفير 
قادرون  أّننا  لنبرهن  الكثير  بذلنا  وقد  القدم. 
في  ممّيزة  بطولة  وتنظيم  الوفاء بوعودنا  على 

فصل الّصيف».
موعد  تغيير  تقرّر  ما  «إذا  البيان  وواصل 
أّمت  على  فإّننا  الّشتاء،  فصل  إلى  اإلستضافة 
يؤّثر  لن  إّنه  حيث  الّتغيير  االستعداد لهذا 
على خططنا واستعداداتنا وإّن إلتزامنا بتطوير 
خلدمة  ليس  مستمرّ،  الّتبريد  تكنولوجيا 
ذات  خلدمة البلدان  وإّمنا  فحسب،  بلدنا 
من  لتتمّكن  لبلدنا،  املماثلة  املناخّية  الّطبيعة 

استضافة األحداث الكبرى».
ًفا  مكّي ا  ملعًب لدينا  قطر  «في  البيان  وتابع 

 2022 ‰U ¹b ½u  ãUI O Ý q ¼
°ø¡U² ÒA « Ü Ýu  w  d D  w

في نادي السّد الرياضّي، هذا امللعب ّمت حتديثه 
ـ«فيفا»  وتعديله عام 2008، وقد زار مفّتشو ال
تقنّية  تطبيق  ّية  آل على  امللعب، واّطلعوا  هذا 
ـ«فيفا» امللعب الّنموذجّي  الّتبريد. كما زار وفد ال
اّلذي ّمت تشييده في 2010، واّلذي يستخدم 
تقنّيات الّتبريد اّلتي تعمل بالّطاقة املتجّددة».

العليا  الّلجنة  «إّن  بالقول  البيان  واختتم 
دراسة  على  ًيا  حال تعكف   2022 لقطر 
تطوير استخدام هذه التقنّيات الصديقة للبيئة 
على نطاق أوسع في املالعب، ومالعب الّتدريب 
املخّصصة  العامة  واألماكن  املشّجعني  ومناطق 

لكأس العالم 2022».
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 W¹bKÐ ¡UÝƒ— WŁöŁ …d²
 w
 qLŽ l½√ U0Ë

 W¹bK³�«  ¡UÝƒd�  ‰ULŽ_UÐ  ULzU�Ë  U³zU½Ë

 ¨n¼U¹ U½u¹Ë ŸUM�²� Â«dLŽ ¨qOz—už t¹—√

 wŠ«uM�UÐ rK�Ë „—b� t½√ wçO� w�«— dFA¹

  ôU−*«Ë  wŠ«uM�«Ë  UHOŠ  WM¹b*  WMO²*«

Æ‚UA�« qLF�«Ë e¹eF²�« v�≈ ÃU²% w²�«
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 U½√¢  ∫œbB�«  «cNÐ  ‰uI¹Ë  ÆqOGA²�«  V²J*

 Íc�«Ë  WOMG�«  WÐd−²�«  Ë–  bOŠu�«  `ýd*«

 sŽ  …—U³F�«  `¹dBÐ  ÕUB
ù«  tMJ1
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©WÒO½öŽ≈ …œU�®

*åUHO�ò q�«d ≠ ضمن إطار الفّعالّيات الّتربوّية 

«أورط  مدرسة  طّالب  بها  يقوم  اّلتي  الّال-منهجّية 
الكرمل» التكنولوجّية، وبإشراف املرّكز التربوّي معني 
الّثواني  طّالب  األربعاء،  أمس  أّول  يوم  قام  زيدان. 
عشر، وللّسنة اخلامسة على الّتوالي، بالتبرّع بالّدم، 
اإلنسانّية  قيم  ولترسيخ  صحّية  فوائد  من  فيه  ملا 
والعطاء في نفوس الّطّالب. فالتبرّع بالّدم للمرضى 
هو عنصر حيوّي وهاّم جًدا في الّطب احلديث، ويعود 
الوعي  من  ويزيد  بأكمله،  املجتمع  على  بالفائدة 

ألهمية التبرّع ومساعدة احملتاجني واملرضى.
وقد انضّم لهذا املشروع، عدد كبير من معّلمي املدرسة، 

احلملة. هذه  وإجناح  التبرّع  على  الّتشجيع  لهدف 
وقد عّقب مدير املدرسة، األستاذ عادل ملشي، على 
هذا املشروع بالقول: «إّن التبرّع بالّدم هو من القيم 
العليا اّلتي يجب ترسيخها وجتذيرها في الّطّالب، 
أنا  املرضى.  وعلى  عليهم  تعود  منفعة  فيه  ملا 
ا أشّجع، دائًما، طّالب املدرسة على التبرّع  ـً شخصّي
املجتمع  خدمة  في  فاعل  دور  لهم  ليكون  بالّدم، 
وأفراده. وعبر صحيفتكم أشكر طّالبنا األعزاء اّلذين 
استبجابوا للحمّلة ولّبوا الّنداء وتبرّعوا بدمهم، كما 
أشكر الطاقم الدراسّي، الّذي تبرّع هو اآلخر وساهم 

على إجناح احلملة وكان قدوًة لطّالبه».

 åq�dJ�«  ◊—Ë√ò W ÒOłu�uMJÒ²�« W Ò¹u½U Ò¦�« WÝ—b*« w
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بـ 1/10/13 إفتتاح سوق �جود 
أنواع الفواكه والخضروات

ب

ع السكين يا بطيخ!

 ∫UHOŠ w
 X³��« bž Âu¹

 b zUI « Èd Öc  W ÒO √
w ³ d  w ¼«“ w Žu O ÒA «

الّسبت  غد  يوم  مساء  ُتعقد   ≠  åUHO�ò  q�«d*

حيفا،  في  الكرمة»  «بيت  قاعة  في   (5.10.2013)
أمسّية لذكرى القائد الّشيوعي العريق زاهي كركبي (أبو 

خالد)، اّلذي توفي في شهر آب املنصرم عن 87 عاًما.
ويشارك في هذه األمسّية كلٌّ من رئيس اجلبهة الدميقراطّية 
حنني،  دوڤ  الّنائب  بركة،  محّمد  الّنائب  واملساواة  للّسالم 
الّنائب الّسابق عصام مّخول، سكرتير بلدّية حيفا سابًقا 
يوخيفيد  العريقة  الّشيوعّية  املناضلة  چلوزمان،  يوسي 
من  كلمة  وسُتقرأ  كركبي.  بشير  الّدكتور  وجنله  غونني، 

القائد الّشيوعي الفلسطينّي نعيم األشهب. 
والفّنان  مرقس  أمل  الفّنانة  األمسّية  في  ستشارك  كما 

ـّى عرافتها الّدكتور دياب مطلق. سليم ضو، وسيتول

—uDÝ w
 w³�d� w¼«“

ولد في شفاعمرو عام 1926. كان من مؤّسسي فرع عصبة 
تفرّغ  الّنكبة  بعد   .1945 عام  عّكا  في  الوطني  التحرّر 
ّية  للعمل احلزبي وأشغل على مدار الّسنني عّدة مهام حزب
وجماهيرّية، من بينها سكرتير فرع حيفا، وعضو اللجنة 
االشتراكّية،  األقطار  في  الطّالب  عن  واملسؤول  املركزية، 
وعضو بلدّية حيفا، ورئيس جلنة الّتثقيف، وعضو املكتب 

الّسياسي للحزب، ورئيس «معهد إميل توما».
خرج للّتقاعد عام 1993، لكّنه ظّل نشيًطا في صفوف 
واجلماهيرّية  والفكرّية  الّسياسّية  املعتركات  وفي  احلزب 

حّتى آخر يوم في حياته.
تزوّج من ماغي طوبي وقضيا كامل حياتهما املشتركة في 

حيفا، ووُلد لهما ثالثة أبناء: خالد ووليد وبشير.
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åUHO�ò q�«d*

األسبوع  حيفا،  في  والّتعليم  الّتربية  جهاز  يحتفل 
املعّلم  يوم  ملناسبة   ،(8/10/2013) املقبل 
املعّلمني  مكانة  تعزيز  إلى  الهادف  احليفاوّي 
واملعّلمات وتشجيع احلوار املشترك بني أولياء األمور 
وأهمّيته. املعّلمني  دور  حول  واملعلمني،  والّطالب 

وتشمل الّنشاطات الّتكرميّية على: حصص تعليمّية 
جلان  قبل  من  تكرمي  وفّعالّيات  الّطّالب،  يقّدمها 

مكانة  على  واملجتمع  املّثقفني  مع  ولقاءات  اآلباء، 
ـ 21، ومسابقات ومقابالت  ودور املعّلم في القرن ال
بني املعّلمني والّطالب، وعروض «ستاند أپ»  حول 

مواقف يواجهها املعّلم، وغيرها.
الّطرق  مفترقات  بعض  حيفا  بلدّية  وزّينت  هذا 
بصور ملجموعة من املعّلمني واملعّلمات من مختلف 
األوساط واألعمار، كتحّية إجالل وشكر وعرفان على 

ارة. جهودهم اجلّب

 è ÒO 1d ~ð  U ÞUA½ èK K Ý
ÒÍËUHO(« rÒKF*« Âu¹ W³ÝUM*

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

وصلت  اإلعالم،  وسائل  على  بياًنا  الّساحل 
مكاتب صحيفة «حيفا» نسخة عنه، جاء فيه: 
سّكان  من  متشبًها  اعتقلت  الّساحل  أّن «شرطة 
مدينة حيفا في الّثالثينّيات من عمره، بشبهة 
االعتداء على مديرة مؤّسسة تربوّية، لعدم رضاه 
اّلذين  أقربائه  أحد  مع  املدرسة  إدارة  تعامل  عن 

UH O Š w  W Ò¹u Ðd ð W ÒÝR  …d ¹b  v K Ž ¡«b ² Žô«
يتعلمون داخل املؤّسسة».

األربعاء،  أمس  أّول  يوم  االعتداء  حادث  وقع  وقد 
الّصلح  محكمة  إلى  به  املشتبه  إحالة  ّمت  وقد 
قد  املديرة  كانت  أن  بعد  اعتقاله،  لتمديد  الحًقا 

قّدمت شكوى ضّد املعتدي.
وبحسب ما جاء في بيان الّشرطة فإّن املديرة لم 

ُتصب بأّي أذى.
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èŽ Òu M  è ÒO N O d ðË è Ò¹u Ðd ð  U ÒO U ÒF

*åUHO�ò q�«d ≠ نّظمت، مؤّخرًا، مجموعة منوّعة 

ومختلفة من الّنشاطات الّتربوّية والّترفيهّية في بعثة 
املرَكز اجلماهيرّي في حّي احلليصة احليفاوّي، ملختلف 
األجيال من املجتمعني العربّي واليهودّي، وفي مختلف 
وتفاعلهم. املشاركني  استحسان  القى  ما  املجاالت، 

احتفاالت  منها  قسمني،  إلى  الّنشاطات  وانقسمت 
مدار  على  جرت  تربوّية  ومشاريع  للقاءات  ختامّية 
ستنّفذ  جديدة  ملشاريع  حتضيرات  ومنها  العام،  
القادم  العام  في  النشاطات  بداية  مع  املرَكز  في 

.2014/2013

ّية «الّطيران  فّعال والفّعالّيات:  الّنشاطات  أبرز  ومن 
«إنتل»،  ِشركة  مهندسي  مع  لألطفال  والفضاء» 
احتفال ألطفال وشبيبة احلليصة في مرَكز الّشبيبة 

مصّممة  مع  لقاء  ّية،  نسائ لقاءات  ـ«چيبورمي»،  ال
األزياء سميراميس شحادة، ماراثون حتضيرات لطاقم 
املرَكز الّتعليمّي، واّلذي سيفتتح بعد عيد األضحى.

بـ 1/10/13 إفتتاح سوق �جود 
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تروحي فرم يا بندورة!
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فّعالة،  وسياسّية  اجتماعّية  ناشطة  طموح،  شاّبة 
في  والّثقافّية  االجتماعّية  احلقوق  ملشروع  زة  ُمركِّ
إّنها  العرب،  املواطنني  حلقوق  «مساواة»  مرَكز 
عاًما)،   36) زعبي   – عابدي  عرين  احليفاوّية 
زوجة أحمد زعبي ووالدة رمية (13 عاًما) وإبراهيم 
«اجلبهة»  قائمة  في  الّثانية  املرّشحة  أعوام)،   7)

النتخابات البلدّية القريبة القادمة.
ابنة  عريق.  شيوعّي  بيت  في  وترعرعت  وُلَدت 
الّشيوعّي الرّاحل ديب عابدي. منذ نعومة أظفارها 
ا،  ـً ا وفّعالة اجتماعّي ـً ّي عاشت وسط عائلة ناشطة حزب
صغرها  منذ   – واالنخراط  املشاركة  إلى  دفعها  ما 
واملسيرات،  واملظاهرات  ّية  احلزب الّنشاطات  في   –
ذاكرتها  من  متّحى  وال  بالها،  عن  تغيب  فال 
أّيار. من  األّول  مسيرات  في  األولى  مشاركاتها 

ومع عرين عابدي – زعبي كان لي هذا احلوار..
نا عن طبيعة عملك  ي - هل لك، بدايًة، أن حتّدث

ّي؟ احلال
والّثقافّية  االجتماعّية  احلقوق  ملشروع  ُمرّكزة  أعمل 
في مرَكز «مساواة»، واّلذي من خالله نتواصل مع 
واملجتمعّي،  الّثقافّي  احلقل  في  وأفراد  مؤّسسات 
املوارد  جتنيد  كيفّية  على  أساًسا،  معهم،  نعمل 
املرافعات  موضوع  إلى  إضافًة  العمل،  وتنظيم 
واخلدمات  واحلقوق  املستحّقة  وامليزانّيات  القانونّية 

املقّدمة للمؤّسسات.
تعنيني  وثقافّية،  اجتماعّية  ناشطة  أّنني  كما 
ّية واملسرحّية؛ لكوني  كثيرًا العروض الّثقافّية والفّن
خرّيجة مسرح. ولسبب عملي في مرَكز «مساواة» 
واهتمامي باملوضوع اّلذي أقوم بتركيزه من الّضرورّي 
وملّمة  الّثقافّي،  اَحلراك  على  مّطلعة  أكون  أن 
باألمور الّثقافّية، من عروض وندوات وما إلى ذلك.

مع  فنعمل  املجتمعّي،  التنظيم  إلى  وبالّنسبة 
الّتطوّع  موضوع  ترسيخ  على  مختلفة  مجموعات 
وقضّية تعزيز الّشعور باالنتماء والعطاء. فال ميكن 
أن ميّر يوم الّنكبة، مثًال، من دون أن نقوم بنشاط 
تطوّعّي أو تنظيم مسيرات خاّصة نؤّكد من خاللها 
ونعرّف  الّتاريخّية،  معاملَنا  ونتعرّف  وجودنا  على 

ّية القدمية. ألجيالنا أحياَءنا العرب
ّي – االجتماعّي إلى الّنشاط  - من الّنشاط الّثقاف

ّسياسّي البحت؟ ال
ال فرَق كبيرًا بني احلقلني؛ فهناك نقاط عّدة تربط ما 
بني الّنشاط االجتماعّي والّسياسّي. وال تنَس أّنني 
آتية من بيت شيوعّي عريق. وقد ترّبيت وترعرعت 
رصيدّي  لدّي  الّسياسّية.  ّية  احلزب احلياة  وعشت 
الّسياسّي،  باَحلراك  ومعرفتي  وجتربتي  الّسياسّي 
فلم أهبط من الفضاء ألكون مرّشحة. وإّن اختيار 
فراغ. من  يأِت  لم  لي  و«اجلبهة»  الّشيوعّي  احلزب 

رّشح؟ - ما اّلذي دفعِك إلى الّت
فكرة  و«اجلبهة»  الّشيوعّي  احلزب  علّي  اقترح  لقد 
الزّمّني  وجدولَي  انشغاالتي  كثرة  ورغم  الّترّشح. 
املكتّظ، ومشاغل احلياة ومصاعبها، لم أترّدد كثيرًا 
في املوافقة. فهناك أمور كثيرة ال تعجبني في هذه 
املدينة، وبدل اجللوس مكتوفة اليدين وجدت أّنه من 
األنسب أن أشارك في صنع القرار وإحداث الّتغيير، 

قْدر املستطاع.
فهل  ا،  جًدّ – مشغولة  ذكرت  – كما  ولكّنك   -
األمور  ملتابعة  الكافي  الوقت  لديك  سيكون 

امللّحة ومحاولة إحداث الّتغيير؟
بالّترّشح،  قراري  واّتخذت  بالغ،  إنسان  أّنني  مبا 
فأنا مسؤولة عن قراري هذا وأعي أبعاده. سألتزم، 
طبًعا، َمهّمتي اجلديدة، وسأخّصص لعملي البلدّي 

وللّناس الوقت الّالزم.

ووقًتا  َجهًدا  منك  سيطلب  ذلك  ولكّن   -
كبيرين..

ًدا.. ولكّني، اليوم، وبعد أن كبر  أنا أعلم ذلك جّي
نفسيهما،  على  أكثر  يعتمدان  وأصبحا  ولداَي 
أستطيع أن أقّدم وأعطي أكثر ملجتمعي، وأن أخدم 
املقابل  في   – ولكّني  أفضل.  بشكل  بلدي  أبناء 
الوقت  لتقسيم  واألجنع  األنسب  املعادلة  سأجد   –

واالستمرار في رعاية أبنائي واالهتمام بعائلتي.
- ما هي القضايا امللّحة اّلتي ستعاجلينها لدى 

بلدّية؟ دخولك ال
ومشاكل  معاجلتها،  جتب  كثيرة  قضايا  هناك 
كثيرة علينا طرحها ودراسة كيفّية حّلها. أهّمها: 
توفير  وعدم  الّتعليمّية  املؤّسسات  بني  الّتمييز 
امليزانّيات املستحّقة للمدارس األهلّية، إيجاد سكن 
مالئم للعائالت واألزواج الّشاّبة في حيفا؛ فالبلدّية 
ا  جًدّ يقلقني  كما  ذلك،  لنا  توّفران  ال  واحلكومة 
العنف الّطاغي املتفّشي في املجتمع، وكأّم أخشى 
على مستقبل أوالدي ومستقبل األجيال الّصاعدة. 
في  أكثر  واستثمرنا  جهودنا  بذلنا  إذا  بأّنه  واؤمن 
تقليص  في  فسننجح  والّثقافة  الّتربية  مجال 
مظاهر العنف، وتنشئة أجيال قادمة بطريقة أصّح؛ 
ويجب أّال ننسى قضايا املرأة، حيث تعاني الّنساء 
اإلقصاء  من  خصوًصا،  منهّن  والعربّيات  عموًما، 
في املجتمع وفي احلياة الّسياسّية، وقد آن األوان 
ليكّن شريكات في الّنضال، والّتمثيل الّسياسّي 
الكثيرة. األمور  من  وغيرها  القرارات؛  واّتخاذ 

ّي  الّثقاف اجلانب  على  ًرا  ي كث تشّددين  أجدك   -
ربوّي.. والّت

صحيح؛ ألّنه اجلانب األهّم، في اعتقادي. فإن أردت 
أن تنشئ أجياًال صاحلة ومجتمًعا فاعًال وسليًما، 
والّتثقيف  الّسليمة  بالّتربية  تهتّم  أن  فعليك 
والّتعليم الّصحيحني منذ الّصغر.. وبهذه املناسبة 
أتساَءل مستغربة: ملاذا نفتقر، مثًال، إلى املكتبات 
العاّمة في مجتمعنا العربّي خلدمة طّالبنا وشبابنا؟ 
فال تتوافر في أحيائنا سوى مكتبة «كلور» الّتابعة 
من  الّطّالب  يأتيها  واّلتي  الكرمة»،  «بيت  إلى 
جميع أحياء املدينة. فمن حّقنا أن تتوافر في كّل 
ّية مكتبة عاّمة أسوًة بعدد  حّي من أحيائنا العرب
كبير من األحياء اليهودّية في هذه املدينة املختلطة، 

ّية البلدّية وواجبها توفير ذلك لنا. ومن مسؤول
حتتضن  مناسبة  تربوّية  وأطر  أماكن  إلى  نفتقر 
أوالدنا بعد انتهاء الّدوام الّدراسّي، بدل الّتسّكع في 
احلارات والّشوارع حلني عودة بعض األهالي..! نفتقر 
إلى أماكن لعب عاّمة وساحات أمينة وآمنة بجوار 
ّية املزري  منازلنا. وبالّنسبة إلى وضع احلارات العرب
فحّدث وال حرج!  يجب أن نكون مطمئّنني إلى أّن 
أوالدنا في احلارة، في ساحة البيت، في أماكن آمنة 

ومحمّية، وهذا ما ينقصنا.. 
وبصفتي  وغيرها،  مجتمعة  األمور  هذه  كّل 
األجيال  ومستقبل  البلد  وضع  يقلقها  شاّبة  امرأة 
احلياة  وحتسني  األوضاع  تغيير  ويهّمها  الّصاعدة، 
كان  املدينة،  هذه  وألبناء  ولعائلتها  لها  املعيشة، 
و«البكاء  اليدين  مكتوفة  اجللوس  عدم  علّي 
على األطالل»؛ فوجدت من واجبي أن أخوض هذه 
االنتخابات كي أحدث تغييرًا، كي أثبت لنفسي، 
من  كاٍف  قْدر  على  أّني  للّناخبني  ثّم  ومن  بدايًة، 
وأحّسن  وأغّير  األمور  زمام  أتسّلم  كي  ّية،  املسؤول

ّمما أشتكي ويشتكي منه الكثيرون.
ربوّي  والّت يمي  الّتعّل اجلانب  في  ولكن   -
ة  ّي العرب املدارس  بني  ما  شاسًعا  بون  ال زال  ما 
يهودّية، في مدينة «الّتعايش» املختلطة هذه؟! وال

ّية  نعم. هناك، طبًعا، بون شاسع بني املدارس العرب
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على  العربّي  الّطالب  يحصل  ال  حيث  واليهودّية؛ 
واّلتي  حيفا،  بلدّية  من  ومستحّقاته  مخّصصاته 
لألسف   – املدينة  هذه  وفي  الكثيرون!  يجهلها 
ال  ا،  ـً ّي فعل ولكّننا،  بالّتعايش،  دائًما،  نتغّنى،   –
نلمس هذا الّتعايش، ويتحّدثون كثيرًا عن املساواة 
ولكن – في الواقع – ليست هناك مساواة.. وهذه 
األمور واضحة للِعيان، وال ميكن إخفاؤها أو جتميلها. 
ومفهوم املساواة واحلقوق ميكنه أن يتغّير بناء على 
االئتالف!!  وأعضاء  البلدّية  رئيس  وحال  نفسّية 
لقد ّمت عمل الكثير من قبل ممّثلينا في «اجلبهة» 
لهدف  طويلة؛  سنوات  مدار  على  البلدّية  داخل 
تقليص الفجوات وحتسني األوضاع وتغييرها، ولكّن 
األمر يتطّلب املزيد من املطالبة والعمل. وها نحن 

سنكمل املشوار ونأتي بطرح جديد.. 
- ماذا تعنني بطرح جديد؟

ستبذل كتلة «اجلبهة» في البلدّية قصارى جهودها 
الّتغيير؛  وإحداث  املواطنني  حقوق  حتصيل  لهدف 
بعيد  موضوع  أّي  طرح  لدى   – سنستعني  ولذا 
واختصاصّيني..  باستشارّيني   – اختصاصاتنا  عن 
البلدّية  إطار  خارج  عمل  جلان  بناء  على  وسنعمل 
أّي  طرح  قبل  والّتشاور،  والّتباحث  معها  للعمل 
دراسته  لهدف  البلدّية،  على  موضوع  أو  مشروع 
للجلسات  جاهزين  نأتي  كي  ًدا،  جّي ومعاينته 
وافية  أجوبة  لدينا  وتكون  والّنقاشات،  البلدّية 
عدم  حال  في  بديلة،  وطروحات  وشافية  وكافية 
رضانا عن رّد رئيس البلدّية أو محاولة تهرّبه من 

طرح حلول مالئمة وعدم إعطائه أجوبة ُمقنعة.
وعلينا – مرّة في الّشهر، على األقّل – لقاء جلان 
األحياء واجللوس معهم واالستماع إلى مطاليبهم، 
املجلس  على  قضاياهم  وطرح  معهم  والّتشاور 
لنبقى  والّتغييرات،  املستجّدات  ومتابعة  البلدّي، 
بذلك على تواصل ونبني ُخّطة عمل، بعد أن نقف 
عملنا  وُنكمل  قرب،  عن  األحياء  نواقص  على 

البلدّي بشكل سليم.
- أميكنك إحداث الّتغيير؟

من خالل الّلجان اّلتي أفّكر في إقامتها والّتعاون 
والّتشاور معها.. سآتي إلى جلسات البلدّية حاملًة 
جاهزًة  والّضرورّية،  الّالزمة  والوثائق  املستندات 
ال  ومدروس  منّظم  بشكل  مداولة  أو  نقاش  ألّي 
كتلتنا  أعضاء  عليه  سيدأب  ما  وهذا  عشوائّي. 
ومستعّدة.  جاهزة  دائًما،  كتلتنا،  لتكون  أيًضا، 
عملنا ليس سهًال ويتطّلب متابعة ومثابرة، وعلى 
ّية كبيرة، ولكّني أثق بإمكانّية  عاتقنا تقع مسؤول
واملستندات  األوراق  تفلح  لم  وإن  الّتغيير.  إحداث 
 – اعتقادي  في   – علينا  للبلدّية،  والّتوّجهات 
والعادل  الّصادق  بطلبنا  واملُضّي  الّنضال  تصعيد 
ذلك  أكان  سواء  اجتماعّي،  جماهيرّي  َحراك  ضمن 
من خالل تقدمي عرائض أم تنظيم تظاهرات، واألهم 
وكّثفنا  توّحدنا  فكّلما  اجلهود؛  وتكثيف  الّتعاضد 
ضاغطة  قوّة  تشكيل  بذلك  استطعنا  جهودنا 
أّال  يجب  املطاف،  نهاية  وفي  مطالبنا.  لتحقيق 
ننسى أو نتناسى عملنا البلدّي الكبير وما حّققته 
ّية على مدار سنوات طويلة من الّنضال. كتلتنا احلزب

- وهل تشعرين بدعم من «الّشارع»؟
أشعر بنبض «الّشارع»؛ حيث لم أتخّيل مالمسة 
محّبون  الّناس  والّتشجيع.  الكبير  الّدعم  هذا 
ًدا تاريخنا الّنضالّي  ا. وهم يذكرون جّي وداعمون جًدّ

إضافًة  البلدّي.  وعملنا  مسيرتنا  ويقّدرون  الّطويل 
أولى  ّية  عرب امرأة  لكوني  ألقاه  اّلذي  الّدعم  إلى 
كتلتنا.  ضمن  احليفاوّي،  البلدّي  املجلس  تدخل 
علّي  ويصّعب  كبرى  ّية  مسؤول يحّملني  وهذا 
أمام  يضعني   – ذاته  الوقت  في   – ولكن  املَهّمة، 
املُضّي  على  اإلصرار  إلى  تدفعني  كبيرة،  حتّديات 
الّداعمني  خذل  وعدم  ونشاط،  ِجّد  بكّل  والعمل 
حزبّي  َحراك  فهناك  مريح؛  العاّم  اجلّو  واملصوّتني.. 
ليست  أّنه  يسعدني  ذلك،  إلى  وباإلضافة  ناشط. 
هناك مشاحنات أو مناحرات بني األحزاب املتنافسة.

- وماذا ستقّدمني للمرأة؟
دون  من   – لألمور  طرحي  سيكون  امرأة  بصفتي 
ا؛ حيث سأرى األمور  ا غالًب أدنى شّك – طرًحا نسوًيّ
من وجهة نظر نسوّية. فعلى سبيل املثال، نفتقد 
اجلمال،  وادي  كحّي  املدينة،  من  معّينة  أحياء  في 
وادي  حّي  في  حضانة  فوجود  لألطفال.  حضانات 
ا للّنساء. فاملرأة – إضافة  اجلمال عامل مساعد جًدّ
إلى كونها شريكة في احلياة الزّوجّية – هي تعمل 
أّن  وجند  أطفالها.  تربية  عن  أيًضا،  ومسؤولة، 
غالبّية الّنساء يقمن بإيصال أطفالهّن إلى املدارس 
واحلضانات قبل ذهابهّن إلى العمل، ومن ثّم العودة 
على  حضانات  وُجدت  فلو  البيت.  إلى  حلملهّن 
مقربة من مكان الّسكن، لوّفرنا بذلك الوقت الكثير 
على املرأة، وسّهلنا عليها املَهّمة. فأحياًنا، ُتضطّر 
املرأة إلى الّتأّخر عن العمل لسبب توصيل أطفالها 
فعلينا  املرورّية.  االختناقات  ولكثرة  املدارس  إلى 
املرورّية  لالختناقات  حلول  إيجاد  أجل  من  العمل 
وتوفير سفرّيات خاّصة لألطفال والّطّالب، مموّلة من 
قبل بلدّية حيفا. هذا األمر ليس مستحيًال وميكن 

حتصيله إذا طالبنا به بشكل مدروس.
ومن الّضرورّي أن جند أطر عمل تالئم وتتفّهم ظروف 
املرأة.. ووجودي داخل البلدّية سيدفعني إلى العمل 
على حتسني ظروف املرأة ومكانتها وعلى حتصيل 
حقوقها. يسعدني ويشرّفني أن أمّثل املرأة وأكون 
شريكة في اّتخاذ القرار ضمن كتلة «اجلبهة» في 
كبيرة.  ّية  مسؤول يحّملني  ذلك  ولكّن  البلدّية، 
متخّصصات  نساء  تضّم  جلنة  أبني  أن  سأحاول 
في أمور مختلفة، وأخريات ناشطات اجتماعّيات؛ 
بشكل  األمور  ومعاجلة  الّنواقص  على  للوقوف 
أجنع. فهذا الّتعاون مع الّلجان املساعدة واستشارة 
االختصاصّيات سيؤّدي – ال محالة – إلى تغيير 
الزم  األمر  وهذا  البلدّية،  عضو  عمل  في  جذرّي 
وضرورّي، ويعود بالفائدة على جميع أفراد املجتمع.
- من أين أتتك فكرة إقامة الّلجان والعمل معها؟

الّتنظيمّي.  عملي  من  جزء  هو  هذا  أّن  تنَس  ال 
استشاريني  مع  الّتعامل  على  املبنّية  فاألمور 
ولتركيز  العمل،  إلجناح  ضرورّية  واختصاصّيني 
املطالب وحتديد األهداف. فالعمل الّناجح واملثمر ال 
يأتي من خالل عمل فردّي بل جماعّي. ونحن في 
«اجلبهة» عملنا، دائًما، وفق عمل جماعّي، ولكن 

هناك، دائًما، مجال للّتحسني والّتطوير.
سّلم  تتصّدر  اّلتي  األساس  األمور  هي  ما   -  

أولوّياتك؟
لهدف  امليزانّيات،  ودراسة  حتليل  على  سنعمل 
الّتربوّية  للمؤّسسات  املستحّقة  امليزانّيات  حتويل 
والّثقافّية واملجتمعّية. العمل على إعطاء ميزانّية 

للمثّقفني واملبدعني لهدف اإلنتاج الّثقافّي. 
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شعب واحد، فقط (الّشعب اليهودّي) والبلدّية تقوم 
وعلينا  كثيرة  أمور  في  قّصرت  البلدّية  بخدمته. 
عدم الّسكوت بعد. رغم أّن «اجلبهة» عملت الكثير 
املشوار  أّن  إّال  طويلة،  سنوات  مدار  على  وأجنزت 
املشوار. هذا  إكمال  وعلينا  طويًال،  يزال  ال  أمامنا 

- وماذا ستقّدمني لألزواج الّشاّبة؟
ّية منها، تعاني  إّن األزواج الّشاّبة، وخصوًصا العرب
أن  ميكنها  بالكاد  الّشاّبة  فالعائلة  جّمة؛  مشاكل 
بيًتا  تقتني  أن  ميكنها  ال  حيث  حياتها؛  تؤّسس 
تالئم  بيع  عروض  هناك  فليست  فيه.  للّسكن 
تنحصر  ما  ا  وغالًب اتها.  ّي وإمكان متطّلباتها 
ا» في «چيتوهات» وادي  ـً ّي العروض «الرخيصة، نسب
الّنسناس وعّباس ووادي اجلمال واحلليصة وأللنبي..

إّن حّي وادي الّنسناس العربّي العريق يعاني سّكانه 
قبل سنوات –  مشكلة، بعد أن قرّرت البلدّية – 
إلغاء مشروع ترميم األحياء (שיקום שכונות)؛ 
سكنّي  قرض  على  احلصول  للّشباب  ميكن  ال  لذا 
ية  متدّن فاملعاشات  منزل،  لشراء  («مشكنتا») 
األمر  منك  يتطّلب  سكنّي  قرض  على  وللحصول 
والكهرَباء  املعيشة  غالء  عدا  هذا  ًنا!  معّي رأسمال 
واملاء وضريبة الّسكن («أرنونا»)، اّلتي تزيد الّطني 
احلقوق  حتصيل  على   – هنا   – والّصراع  ِبّلة. 
سياسة  في  ينحصر  ال  الرّاهن  الوضع  وتغيير 
البلدّية فحْسب، بل يتعّداه إلى سياسة احلكومة، 

والّنضال – في هذه احلالة – أصعب وذو شّقني.
في  عّدة  أمور  في  ًرا  ي كث مقّصرة  بلدّية  ال  -
من  تغّير  أن  تتوّقعني  فهل  ة،  ّي العرب أحيائنا 
صورتها  حتسني  على  وتعمل  فجأة،  سياستها 

وأوضاع أحيائنا؟
مدى  ًدا  جّي أعلم  فأنا  أطلبه.  وال  ذلك  أتوّقع  ال 
املناحي  غالبّية  في  وتخاذلها  البلدّية  تقصير 
احلياتّية في املجتمع العربّي، وخصوًصا في كّل ما 
ّية. تخّيل أّن بلدّية حيفا غير  يتعّلق مبدارسنا العرب
جاهزة الستقبال طّالب املدارس في حال أُغلقت – 
على سبيل املثال – جميع املدارس األهلّية – ونحن 
ال نريد ذلك وال نرجوه؛ ألّن مدارسنا األهلّية تخدم 
بأفضل  وتثريهم  وأهلنا  طّالبنا  من  كبيرة  شريحة 
املستويات الّتعليمّية والّتربوّية، ولها نتائج مشرّفة 
ا، وال تضاهيها في ذلك املدارس البلدّية – فهي  جًدّ
ال متلك مدارس وال أماكن لتمّكنها من استيعاب 
وهذه  القانون!  عليها  يحّتم  كما  الّطّالب،  جميع 

ّية! القضّية تضع البلدّية أمام إشكال
بلدّية حيفا ال توّفر اخلدمات املطلوب منها توفيرها 
وتقدميها للمجتمع العربّي. وأحياًنا، ليست لديها 
املشاكل.  من  كبير  لعدد  حلول  أو  بديلة  طروحات 
معنّية،  كانت  أو   – حسنة  نوايا  لديها  كانت  لو 
على األقل – لقامت بتوفير امليزانّيات املستحّقة 
لكّل طالب، وبذلك تدعم املدارس األهلّية وتقّلل من 
قيمة األقساط الّشهرّية اّلتي تهلك كاهل األهالي. 
مستحّقات  توّفر  وال  متقاعسة  حيفا  بلدّية  لكّن 
الّطّالب للمدارس األهلّية، رغم أّن ذلك من حّق كّل 
والعمل  املطالبة  علينا  لذا  مدرسة.  وكّل  طالب، 
بشكل تنظيمّي، ودراسة إمكانّية تصعيد الّنضال 

حلني احلصول على هذا احلّق الضرورّي.
ة في مدينة حيفا؟ - وماذا عن األوضاع االجتماعّي

ّية في حيفا ميكن تقسيمها ما بني  أحياؤنا العرب
واجتماعّية  معيشّية  أوضاًعا  يعاني  اّلذي  احلّي 
صعبة، وآخر يعاني أوضاًعا اجتماعّية ومعيشّية 
ُمزرية! ضمن مشاركاتي في حلقات بيتّية عديدة 
جتوّلت في أحياء مختلفة في املدينة، ووقفت عن 
هذه  سّكان  يعانيها  اّلتي  املشاكل  على  كثب 
ّية. األوضاع يصعب وصفها، أحياًنا!  األحياء العرب
حارات تفتقر إلى أدنى اخلدمات؛ كجمع الّنفايات 
في   – ولكن  شابه..  وما  واإلنارة  الّشوارع  وتعبيد 
يدفع سّكان هذه األحياء ضريبة الّسكن  املقابل – 
(«أرنونا») أسوًة بباقي الّسّكان، وال يحصلون على 

اخلدمات الّضرورّية األساسّية من البلدّية. 
ّية مزرية ومأساوّية  فاألوضاع في عدد من أحيائنا العرب
املخّدرات  آفات  يعاني  منها  كبير  فعدد  ا؛  جًدّ
والعنف والفقر والّتسرّب من املدارس، متاًما كما هو 
حال دول العالم الّثالث..!! يضّيقون «احلصار» على 
سّكانها. على  احلياة  ويصّعبون  ّية  العرب األحياء 

فبدل حصر سّكان حّي وادي الّنسناس خالل «عيد 
ومنعهم  «چيتو»،  داخل  أّيام  أربعة  ملّدة  األعياد» 
من الّتنّقل بحرّّية في حّيهم، وكأّنهم في معسكر!! 
البلدّية  تبادر  ال  َم  ِل حياتهم؛  وتنغيص  وإزعاجهم 
مثًال،  األم»  «بستان  في  إقامته  إلى  واملنّظمون 
«بسطات»  بفتح  احلّي  وّجتار  لسّكان  وتسمح 
واأللعاب  والكنافة  والفالفل  واحلّمص  الفول  لبيع 
هذه  في  واملساواة  الّتعايش  بأّن  لنشعر  شابه،  وما 
املدينة حقيقّيان وغير مبنّيني على مصالح، وعلى 
استغالل و«حتقير»، أحياًنا!! فكيف يرضى سّكان 
احلّي – وعلى مدار سنوات طويلة – باقتحام حّيهم 
الّسكنّي وتضييق احلصار عليهم وإزعاجهم وإزعاج 
الّطّالب خالل فترة االمتحانات الّثانوّية واجلامعّية، 
عادل،  غير  ألّنه  تعايًشا؛  يسّمى  ال  فهذا  أيًضا؟! 
منذ  يتحّسن  لم  الّنسناس  وادي  حّي  وضع  بتاًتا. 
إلى  اآليلة  فاملباني  ذلك؛  بخالف  بل  سنوات، 
الّسقوط، اّلتي حتتاج إلى ترميم، ُيضطّر ساكنوها 
بعد  ترميمها،  لهدف  البنوك  من  االقتراض  إلى 
على  احلصول  وعدم  األحياء،  ترميم  مشروع  إلغاء 
إهماًال  يعاني  الّسوق  أّن  إلى  إضافًة  تسهيالت. 
ا كبيرًا، فأربعة أّيام من الّتضييق  ـً وركوًدا اقتصادّي
واحلصار خالل «عيد األعياد» ال ميكنها أن حتّسن 
مدار  على  احلّي  في  الّضارب  واإلهمال  الركود  من 
365 يوًما! هذه األمور يجب أن ُتطرح على البلدّية 

وُتعالَج بشكل سريع..
- وكيف ميكنك عالج ذلك، ونحن نعاني منذ 
ة  مسرحّي من  و«قرفنا»  سئمنا  فقد  سنوات. 
من  كبير  قسم  وتلّون  األعياد»،  «عيد  وهبل 

ربنا» و«تلحوسهم الّزايد»..؟! «َع
الّنسناس  وادي  سّكان  غالبّية  بأّن  يقني  على  أنا 
غير راضني عن مهرجان «عيد األعياد»، لذا يجب 
رسمّية  عريضة  قّدمنا  فإذا  بديلة.  خّطة  إيجاد 
الّتحضير  قبل  الّسّكان،  ِقبل  من  موّقعة  للبلدّية 
للِمهرجان بأشهر، وصّعدنا نضالنا، ميكننا، حينها، 
املطالبة   – أقّلها   – ميكننا  حلينه،  ولكن  الّتأثير. 
«عيد  ِمهرجان  فترة  في  الّسكن  ضريبة  بخفض 
هذا  وراء  من  واملنتفعون  املستفيدون  األعياد».. 
اِملهرجان هم قّلة، ولألسف، يأتي ذلك على حساب 

األغلبّية وإزعاجها!!
ّية في  - نلحظ، مؤّخرًا، أّن عدًدا من البيوت العرب
الّنسناس  ووادي  الّصليب  كوادي  ّية  العرب أحيائنا 
وغيرهما، ّمت بيعها لليهود.. وأّن قسًما منهم بات 

يسكن هذه البيوت..
ًدا. ولكن، عادًة، الّصورة ضّدّية؛ فعند  أعلم ذلك جّي
يبدأ  يهودّي  يقطنها  بناية  أّي  عربّي  ساكن  دخول 
ـ»الهروب» منها! توطني اليهود في األحياء  اليهود ب
ّية القدمية ُخّطة مدروسة لترحيل العرب! فعدم  العرب
توافر مشاريع لترميم األحياء وتضييق اخلناق يدفع 
بالّشباب إلى اليأس، ولسبب الّضائقة املاّدّية اّلتي 
منزلهم  بيع  إلى  أحياًنا،  ُيضطرّون،  يعيشونها 
من  للهروب  أكبر؛  مبلًغا  يعرض  اّلذي  لليهودّي 
املخّطط  هذا  «أفضل»!  ِمنطقة  في  والّسكن  احلّي 
ّية وعلينا الّتصّدي  يطّبق في عدد من أحيائنا العرب
في  بيع  مناقصات  ُتنشر  عديدة  حاالت  ففي  له. 
الّصليب  وادي  في  ومباٍن  ملنازل  العبرّية  الّصحف 
الّنشر  يوم  في  واالستفسار  االّتصال  وعند  مثًال، 
ذاته، يعلمونك أّن املناقصة لم تُعد ذات صلة، وأّن 

ا، فقط!! ـً ّي الّصفقة قد متّت؛ فالّنشر يكون شكل
- لم تتّم الَوحدة في الّنهاية، وكٌلّ من «اجلبهة» 
منفردة..  بقائمة  االنتخابات  يدخل  و»الّتجّمع» 

فما هو تعقيبك على ذلك؟
عدم الوَحدة ال يعني نهاية الكون. فمن الّطبيعّي 
طرحني  يقّدمان  عربّيني  حزبني  وجود  والّدميقراطّي 
احلزب  اختيار  الّناخب  وعلى  مختلفني/متشابهني، 
األنسب. ميكن للوَحدة أن تتّم خالل عملنا البلدّي؛ 
واحد،  وهدفنا  واحدة  ومصلحتنا  واحد  فهّمنا 

واألساس خدمة سّكان مدينة حيفا.
جرت  طرف.  أّي  على  الوَحدة  فرض  ميكنك  ال 
اّتفاًقا  تثمر  ولم  الّطرفني  بني  جاّدة  مفاوضات 
اّلذي  الوَحدة  مقترح  على  موافقتنا  رغم  مشترًكا، 
قّدمته جلنة األحياء وجمعّية الّتطوير االجتماعّي..!! 
أحياًنا، هناك خطوط حمراء ال ميكنك جتاوزها. أنا، 

ا، كنت مستعّدة للّتنازل عن مقعدي الّثاني  ـً شخصّي
لصالح املقعد الّثالث أو الرّابع، حّتى لهدف إجناح 
الوَحدة. ولكن ال ميكنني بجرّة قلم أن ألغي وأمحي 
تاريخ احلزب و«اجلبهة» ونضاالتهما واإلجنازات اّلتي 
املقارنة،  أردنا  فإذا  البلدّية.  داخل  ممّثلونا  حّققها 
ا.  جًدّ وشاسعة  شاسعة،  الفروقات  فستجد  فعًال، 
وللّتأّكد من ذلك ميكنك، وميكن لكّل مواطن، العودة 
فاألمور  األمر؛  من  والّتحّقق  البلدّية  أرشيف  إلى 
أعطي  أن  أستطيع  ال  فيها.  ُلبس  وال  واضحة 
فعلى  يجب.  كما  يعمل  لم  لشخص  «بونبون» 
كّل حزب وطرف حتّمل نتائج عمله. لعملنا كانت 
هناك أصداء، وقّدمنا عدًدا كبيرًا من االستجوابات 
وكّنا موجودين في غالبّية اجللسات واالجتماعات 
مراجعته. وُمتكن  وُمثبت  موّثق  ذلك  وكّل  البلدّية، 

أجل  من  طرفنا  من  تنازالت  قّدمنا  كّله،  ذلك  ومع 
املصلحة العاّمة وبناء على طلب الغالبّية.. وتبقى 
أمامنا فرصة كبيرة للعمل املشترك داخل البلدّية، 
حتالف  عن  مجّدًدا،  الّتحّدث،  ميكننا  ثّم  ومن 

مستقبلّي مشترك بشكل منّظم أكثر، ومدروس.
ولقد انفردَت – على مدار أسبوعني أو ثالثة – بنشر 
موضوع الوَحدة ومتابعة املفاوضات، بكّل شفوفّية 
وصدق، عبر صحيفة «حيفا».. وفي نهاية املطاف، 
للّتحالف،  وجاّدة  ّية  إيجاب محاوالت  هناك  كانت 
وهذا أمر إيجابّي بحّد ذاته. دعونا نكمل مشوارنا 
ـ22 من الّشهر اجلاري بشكل إيجابّي أيًضا،  حّتى ال
من أجل املصلحة العاّمة وخلدمة سّكان هذه املدينة.

من  ّمتت  املفاوضات  أّن  اّدعاءات  هناك  ولكن   -
مراعاة  بدون  ّي،  استعالئ بشكل  «اجلبهة»  طرف 

مبدأ املساواة الّتاّمة والّنّدّية؟
علينا  عزيزي!  الّتاّمة  املساواة  عن  نتحّدث  عندما 
املساواة  بني  فرق  فهناك  بعدل.  عنها  نتحّدث  أن 
والعدل. العدل يعني عدم الّتغاضي عن عمل اآلخر 
وإلغاء َحراكه الّسياسّي وتاريخه ونضاله واالستهتار 
بإجنازاته، واملطالبة باملساواة والّنّدّية فقط، فأين هو 
العدل؟ من الواجب أن تعطي شرعّية وقيمة لهذا 
الّتحالف وأن حتترم جهود اآلخر وعمله. ال ميكننا، 
تكن  لم  إن  ومتساوين  متعادلني  نكون  أن  فجأة، 
وطلبات  متساٍو  وعمل  متساوية  إجنازات  هناك 
املساواة،  فأين  أيًضا..  متساوية،  وحضور  وَحراك 

إًذا، وأين العدل؟!
الّصفر  من  والبدء  جديدة  صفحة  فتح  ميكن  ال 
فروقات  هناك  كانت  إذا  الّنّدّية  عن  والّتحّدث 
واضحة في الّنشاط واَحلراك والعمل الّسياسّي. أنا 
لم آِت لهدف تقييم عمل أٍيّ كان؛ إّال أّن محاضر 

(پروتوكوالت) البلدّية تؤّكد ذلك وتثبته.
ر فشل الَوحدة في نسبة الّتصويت،  - هل سيؤّث

باعتقادك؟
ال أعتقد ذلك. علينا أن ندعو الّناس إلى الّتصويت 
ّية، بعد أن نضمن خوض االنتخابات  لألحزاب العرب
كالمّية،  ومشاّدات  وخالفات  تناحر  دون  من  برقّي 
وغيرها. ففي األخير، نحن في خندق واحد وهدفنا 
أعلم  ال  أنا  وباملناسبة،  لك.  ذكرت  كما   – واحد 
متطوّعون  نحن  انتخابّية؟!  معركة  يسّمونها  ملاذا 
في نهاية املطاف، وهدفنا خدمة أهلنا سّكان هذه 
املدينة، والعمل على مصلحتهم. وواجب علينا أن 
نعمل مًعا داخل البلدّية لهدف الّتواصل مع جميع 
مشاكلهم،  حّل  على  والعمل  حيفا  مدينة  سّكان 
ويجب أّال نتناحر. فإذا ملس الّشارع أّننا نخوض هذه 
االنتخابات بشكل حضارّي ونزيه وراٍق، فهذا سيكون 
فحينها،  الّتصويت؛  على  للّناس  ومشّجًعا  حافزًا 
األقّل. على  البلدّية،  داخل  بتعاوننا  يؤمنون  قد 

ما هي توّقعاتك؟
ثالثة  على  واحلصول  ا.  جًدّ إيجابّي  شعور  لدّي 
مقاعد ليس أمرًا بعيد املنال، ولكّن ذلك يتطّلب 

ا.  ـً مّنا َحراًكا ونشاًطا وعمًال ِجّدّي
كلمة أخيرة لقّراء صحيفة «حيفا»..

أذّكر القرّاء بأّن للجبهة رصيدها وتاريخها املعروف، 
الّنسوّية  واملجاالت،  املناحي  جميع  في  وإجنازاتها 
وأقول  والّسياسّية..  واالقتصادية  واالجتماعّية 
وملن  نفسه،  أثبت  ملَن  الّثقة  أعطوا  للّناخبني: 
في  مساهمني  وكونوا  منكم،  الّثقة  هذه  يستحّق 

صناعة املستقبل.

وتأمني  الّطّالب  مستحّقات  حتصيل  على  العمل 
أن  املفروض  من  األهلّية.  املدارس  جميع  حقوق 
املخّصصات  هذه  للمسرح؛  ميزانّية  نخّصص 
واملستحّقات يجب أن تصل للّناس وعلى املؤّسسات 
املطالبة  لها  يحّق  مستحّقات  هناك  أّن  تعلم  أن 
مًعا،  سنعمل،  ونحن  أحد.  من  مّنة  وليست  بها، 
على حتصيلها، حّتى إذا حاولت البلدّية الّتغاضي 
الّتربوّية  مبؤّسساتنا  ننهض  أن  علينا  عنها.. 

والّثقافّية واملجتمعّية ونبني جيًال مثّقًفا واعًيا.
وعلينا  اليوم،  بعد  بالفتات  نرضى  أّال  يجب 
األهالي  توعية  علينا  نستحّقه.  مبا  املطالبة 
اّلتي  واخلدمات  احلقوق  جميع  بخصوص  واملدارس 
على البلدّية تقدميها لهم وألوالدهم. يجب االنتباه 
ملا يحدث حولنا من تهويد ملعاملنا الّتاريخّية ومحٍو 
تتبّدل  حيفا  معالم  إّن  الِفَلسطينّية.  لُهوّيتنا 
وتتغّير باستمرار، ونحن مشغولون بأمور سياسّية 
ومعيشّية، فال نعي ما يدور حولنا وال جند الوقت 

للمطالبة بحقوقنا، وعلينا احلذر من ذلك.
سّلم  ستتصّدر  العنف  قضّية  أّن  في  شّك  ال 
مستقبل  على  قلقة  أنا  فكأّم  أيًضا..  أولوّياتي، 
األوالد.  باقي  ومستقبل  املدينة  هذه  في  أوالدي 
والّنشاطات  باالنتماء،  والّشعور  اَحلراك  نفتقد 
هزّت  مبظاهرة  خرجنا  الّتوعوّية.  والبرامج  الّثقافّية 
فمسلسل  بعد؟..  وماذا  ما،  زمنّية  لفترة  املدينة 
أطر  توافر  لعدم  وذلك  مستمرًّا.  زال  ما  العنف 
مالئمة  وترفيهّية  رياضّية  وأماكن  ونواٍد  ثقافّية 
أوالدنا  وحتمي  القدرات  وتنّمي  وامللل،  الفراغ  تطرد 
احلال  هو  كما  واحلارات،  الّشوارع  في  الّتسّكع  من 
في األحياء اليهودّية. ذلك باإلضافة إلى عدم توافر 
فّعالّيات ال-منهجّية كافية ملعاجلة موضوع العنف. 
إلى  املقرّرة  املاّدة  إيصال  املعّلم  يستطيع  فبالكاد 
ا  ـً تالميذه حَسب املنهاج!! نعيش ضغًطا اقتصادّي
ا.  ا، وكّل ذلك يؤّثر فينا سلًب ـً ا وسياسّي ـً واجتماعّي
والبلدّية ال تستثمر من امليزانّية املخّصصة حملاربة 
تعاني  بدورها  واّلتي  ّية،  العرب األحياء  في  العنف 

ظاهرة تفّشي العنف، والّشرطة تتقاعس..!
انتهاء  بعد  ا  مناسًب إطارًا  الّطالب  يجد  ال  فعندما 
دوامه املدرسّي، وال يجد إمكانّية لتوظيف الّطاقات 
الكامنة فيه، ويلمس نقًصا في املالعب والبساتني 
يؤّثر  والّترفيهّية،  الّثقافّية  واألماكن  واملكتبات 
بالّلغة  «دبلجات»  تتوافر  ال  َم  ل ا.  سلًب فيه  ذلك 
ّية ألطفالنا كما تتوافر بالّلغة العبرّية مثًال،  العرب
َم ُيحرم جيل معّني من مشاهدة أفالم الكرتون أو  ل
من  اليهود  يكون  بينما  األخرى،  املدبلجة  األفالم 
وفي  مختلفة؟!  ثقافات  على  مّطلعني  جيله  أبناء 
تلك  أكثر  الّطفل  هذا  سيلمس  متقّدمة  مراحل 
الفرص  توافر  وعدم  حّقه،  في  والّتمييز  الفروقات 
لديه، فيتحّول غضبه لينصّب على اآلَخر، وحينها 
قد نصل إلى وضع ال ُحتمد عقباه. ال ميكن ألٍيّ كان 
االستمرار بسياسة الّضغط والّتمييز والّتقليل من 
أهمّية اآلخر وقيمته، من دون أن يواجه، مستقبًال، 

رّدة فعل عكسّية.
من واجبنا أن نهتّم بتربية أوالدنا منذ سّن الّصفر، 
ملكافحة  ميزانّيات  بتخصيص  البلدّية  ومطالبة 
بقضّية  بتاًتا،  تهتّم،  ال  ألّنها  ومحاربته؛  العنف 
عدا  ّية،  العرب أحيائنا  داخل  املستشري  العنف 
يعيش  املدينة  هذه  في  وكأّن  الّشرطة،  تقاعس 
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بل  أحد،  يطالعها  وال  يقرأها  ال  اّلتي  واملؤّلفات 
بنواحي  وإملامهم  غيرتهم  للّناس  يظهروا  لكي 

العقيدة وجوانب اإلميان احلقيقّي. 
مبواعظهم  نقتدي  أو  كالمهم،  سنصّدق  كّنا  وإذا 
فال  مكاننا،  نراوح  أّننا  جند  الّصحيحة،  بالّصورة 
نتقّدم في اإلميان َقيد أمنلة، ألّن كالمهم في النظرّيات 
والّسماوّيات  املثالّيات  في  وحديثهم  والّتنظير، 
والكالم  الرّنان  احلديث  في  مشموًال  يبقى  فقط 
وال  القومي،  اإلميان  طرق  إلى  يرشدون  فال  الطّنان. 
إلى الّسبل العملّية اّلتي يجب اّتباعها، وال إلى 
املناهج اّلتي ينبغي العمل مبوجبها. بل يحصرون 
ضروري،  الزم،  يتوّجب،  بعبارات «يجب،  كالمهم 
سوف وأخواتها من كالم الّتسويف». وهكذا نحن 
نتعامل مع هؤالء اّلذين يتحّدثون عن الّسماويات 

بينما هم ال يتبعون األرضّيات.

vMF*«Ë ÂuNH*«

االعتقاد،  الكاملة،  الّثقة  معناه  لغوًيا:  اإلميان 
ابن  يقول  كما  «أمن»  كلمة  من  وهو  الفضيلة، 
منظور في «لسان العرب»: إّنها األمان، واألمانة، 
وضّد  اخلوف،  وضّد  واألمن،  والّثقة،  والّتصديق، 
الكفر، وضّد الّتكذيب. وهي كلمة ذات أكثر من 
استخدام، وحتمل أكثر من معنى «االعتقاد» في 
إطار الّشك والّظن. وهي أكثر من «الّثقة» والّتأّكد 
فإّن  املصطلحات  هذه  بخالف  لكن  ما،  فكرة  من 
كلمة «إميان» تشير إلى عالقة متعّدية للّشخص، 
بدل أن تكون داخلّية، مع اإلله أو مع قوّة ُعلوّية، 
ومنها نقول في صلواتنا بعد أّي دعاء وإعالن: آمني.

كما يعرّف اإلميان بأّنه «ما صدق به القلب ونطق 
به الّلسان وعملت به اجلوارح». وفي اإلطار الّديني 
الّدين  إلى  لإلشارة  اإلميان  مصطلح  ُيستخدم 
بشيء  اإلميان  موضوع  يكون  أن  وميكن  واملعتقد. 
مجرد أو بشخص أو بشيء غير حّي، أو مبجموعة 
الّدينّية.  العقيدة  باسم  تعرف  اّلتي  املقوالت  من 
األفكار  من  مبجموعة  اإلميان  يكون  أن  ميكن  كما 
مجرد  حّتى  أو  فلسفة  يشّكل  فكرّي  نسق  أو 
قد  معّينة،  أفكار  من  انطالًقا  حياتّية،  ممارسات 
تتعّلق بالرّوح، مثل املدارس الروحانّية، أو املدارس 
ّية أو املادّية، وحّتى فلسفات غير  الفلسفّية واملثال
دينّية، كاملاركسّية والّشيوعّية. وقد يكون اإلميان 
السياسّية،  أو  الفلسفّية  سواء  باإليديولوجّيات 

مثل االشتراكّية والدميقراطّية. 

اإلميان باهللا: هو الّتصديق اجلازم والقاطع بوجود 
وكلمة  واالطمئنان.  الّتصديق  هو  فاإلميان  الّله. 
ال  ورّمبا  الّله،  يعبد  إنسان  كّل  يدعيها  قد  اإلميان 
املؤمن،  اسم  يحمل  ورّمبا  باحلقيقة،  مؤمًنا  يكون 

ولكن ليس له قلب املؤمن.
ليس اإلميان هو أن يولد اإلنسان من أسرٍة متدّينة 
إّمنا  ًيا.  تلقائ مؤمًنا  فيصير  الّله،  بوجود  تؤمن 
بكثير.  هذا  من  أعمق  معاٍن  أو  معنى  له  اإلميان 
فهو يشمل احلياة الروحّية كّلها والّنفسّية، وحّتى 
لتالميذه:  قال  املسيح  والسّيد  الفيزيولوجّية، 
«احلقَّ أقول لكم لو كان لكم إميان مثل حّبة خردل، 
إلى  هنا  من  انتقل  اجلبل:  لهذا  تقولون  لكنتم 
اّلذي  اإلميان،  هذا  هو  ما  حًقا،  فينتقل».  هناك. 
مقدار حّبة خردل منه، تستطيع أن تنقل اجلبل..؟! 
وماذا نسّمي هؤالء اّلذين يقولون يا رب يا رب.. 
مؤمنون  أهم  فقط؟  والقول  بالكالم  ويكتفون 
إمياًنا  ا،  ـً ظاهرّي إمياًنا  يكون  اإلميان  هذا  باحلقيقة؟! 
عقلّي؛  إميان  مجرّد  أو  باالسم،  إمياًنا  أو  ا،  ـً ّي شكل
الّله!.  أمام  مقبوًال  ا  ـً حقيقّي إمياًنا  ليس  ولكّنه 
فاإلميان يجب أن يكون مقروًنا بالفعل، وُمالزًما له، 

وال ينفصل عنه. 
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فما هو إذن اإلميان احلقيقّي املقبول أمام الّله؟ إّنه 
اإلميان احلّي الفعلّي. وهو ليس مجرّد عقيدة، بل 
اإلميان  نعيش  نحن  وهل  وممارسة.  أيًضا  حياة  هو 
في حياتنا؟ أم أّنه شعارات وألفاظ برّاقة ُنطلقها 
على املنابر في املساجد وأمام الرّعايا في الكنائس 

واملناسبات؟
واإلميان، يجب أن يكون تطبيًقا للعقيدة واملعتقد.. 
فما معنى أن تدعو إلى اإلميان أو ُتبرهن عن إميانك 
وأنت  وصديقي»،  وجاري  أخي  أحّب  وتقول: «إّني 
فأين  والكراهّية؟  واحلسد  الّشر  له  تضمر  بالفعل 
إميانك من كّل ما تّدعيه؟ وأبعد من هذا، أّن يسوع 

قال: إذا أحببتم من يحّبكم فأّي فضل لكم؟ 
الّنجيب،  والّشيخ  الّلبيب،  الواعظ  أّيها  فلماذا 
واملفّسر الّنبيه، واملعّلم العظيم تقول ما ال تفعل؟ 
ضرورة  للمؤمنني  ُتصوّر  فيك؟  ليس  مبا  تّدعي 
البعد  كّل  بعيد  وأنت  إميانهم،  وأهمّية  قداستهم 

عن مقوّمات اإلميان بالّدين وتعاليمه؟ 
العبد  أنا  أّني،   - شك  أدنى  وبدون   - بالّتأكيد 
الفقير إلى رحمة الّله، ال أشمل كاّفة رجال الّدين، 

ما أن يشتّد عودنا، ونبلغ مرحلة الّنضوج الّذهني 
بلورة  إلى  نسعى  حّتى  والعاطفّي  والفكرّي 
اليومّية،  حياتنا  في  نستخدمها  اّلتي  أفكارنا 
مسيحّيني،  كمؤمنني  ونحن  املستقبل.  وبناء 
زًا  أعضاء في جسم الكنيسة، تأخذ الكنيسة حّي
كبيرًا وملحوًظا في هذه احلياة، ابتداًء من مراسم 
وبعدها،  الوالدة  قبل  الّدينّية  والّطقوس  الّصلوات 
في العّماد وامليرون والّتثبيت، في املناولة األولى، 
الّتوجيه  في  الّشباب،  وإرشاد  األوالد  رعاية  في 
العائلّي والّتنمية املسيحّية. وال تنفّك الكنيسة 
واملرشدين،  الكهنة  بواسطة  والوعظ،  اإلرشاد  عن 
واملؤمنني اّلذين يتطوّعون لكي يساعدوا الكنيسة 
بخدماتهم في املجالس الرعوّية أو الّلجان الكنسّية 
اّلتي  الّتنظيمات  من  غيرها  أو  األخوّيات  أو 
تستعني بها الكنيسة، في تعاملها مع الرعّية.

الّتعاليم  تقودنا  ُمسلمني،  كمؤمنني  وكذلك 
والتكايا  واملنازل  املساجد  في  والّصلوات  الّدينّية 
إلى التعّمق في شؤوننا الّدينية. وكّل هذا بإرشاد 
وتوجيه رجال الّدين على مختلف درجاتهم ورتبهم. 
ونحن نستمع ونشهد لهذه الّتعاليم بأّنها توجيه 
ملسالك حياتّية ومناهج معيشّية نحو إرضاء الّله 

سبحانه ونيل مغفرته وطاعته.
الكرمي  القرآن  سياق  في  متاًما  يندرج  هذا  كّل 
السّيد  وتعاليم  املقدس  واإلجنيل  واألنبياء، 
املسيح، وأعمال الرّسل، ورسائل القّديسني وغيرها 
من الّنماذج اّلتي يجدر بكّل مؤمن أن يحتذيها. 
وما أسمى تعاليم اإلجنيل املقّدس، وأبلغ مواعظ 
والقّديسني،  األنبياء  حياة  وأبهى  الكرمي،  القرآن 

إّنها منتهى البرارة وغاية الّصالح وذروة اخلالص.
من  مرحلة  أّي  في  املقّدسة  الكتب  تبخل  ولم 
مراحل نشوء الّديانات ومنوّها وازدهارها، أو مراحل 
منّو اإلنسان وحياته العاّمة، وحّتى حياته األبدّية، 
لكي  واإلرشاد،  والّتحذير  والّتوجيه  الوصف  عن 
يّتعظ املؤمنون ويتورّعوا ويعيشوا في خشية الّله 
الرّسول  وِظل  املجد،  له  املسيح  السّيد  وتعاليم 

الكرمي ودفيئة هؤالء األنبياء والقّديسني.
عدًدا من الواعظني اّلذين  األّيام  هذه  ونحن نشهد 
القداسة،  ُكنه  ويدركون  يتفّهمون،  أّنهم  اعتقدوا 
واإلسالم،  املسيحّية  وجوهر  العقيدة،  وأهمّية 
بأشكال  علينا  يطلعون  وراحوا  اإلميان.  وفحوى 
عن  إّما  وكمؤمنني،  كرعايا  حياتنا  إلى  الّدخول 
والّنشرات  واملقاالت  واإلرشادات  املواعظ  طريق 
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من  الّله  فمعاذ  أقول،  مبا  ومسلمني  مسيحّيني 
ذلك، بل أشير إلى اّلذين يشّذون عن قاعدة اإلميان 

الّصحيح، وهؤالء غير قالئل! 
أّما أولئك فنسمعهم ميألون أماكن العبادة مبواعظهم 
وإرشاداتهم، ولكن عندما يحتّكون بالّتجربة جندهم 
يتراجعون وينكمشون عن مواقفهم اّلتي أعلنوها 
بأنفسهم على املنابر. يقولون للّناس أحّبوا بعضكم 
بعًضا، وهم ال يحّبون ال بعضهم وال سواهم، وال 
واّتعظوا،  قّديسيكم  إلى  فانظروا  أنفسهم.  حّتى 

انظروا إلى رؤسائكم واقتدوا.. 
واملفّسرين  والّناشرين  الوُعاظ  من  جند  وكذلك 
والّشارحني اّلذين يتهّيأ لهم أّنهم يتبعون إميانهم 
حّتى  جتربة  في  يقعوا  أن  فما  وقناعة،  بصدق 
ينقشع الُبرقع اّلذي وضعوه على وجوههم وحاولوا 
وضعه على وجوه اآلخرين، وتنكشف الغمامة عن 
ما  أّن  للجميع  ويّتضح  املزّيف؛  إميانهم  حقيقة 

يقولون هو غير ما يفعلون ويطّبقون. 
ميكن  كيف  باإلميان؟  هذا  تسمية  ميكن  فكيف 
اإلجنيل  تعاليم  أتبع  ال  وأنا  ا  ـً مسيحّي أكون  أن 
املقّدس؟ وكيف ميكن أن أكون ُمسلًما وأنا ال أتبع 
إميانه  يزيغ  ال  املؤمن  إّن  الكرمي؟  القرآن  تعاليم 
الرّاسخ، وال يحيد بكالمه عن أفعاله، ألّن اإلميان 

يتّم بالفعل ال بالقول فقط.
ُعنوان  عن  أبحث  أن  أحاول  العادّي،  املؤمن  وأنا 
آلرائي  نهج  عن  لعقيدتي،  مسلك  عن  إلمياني، 
خالل  ومن  الّسماوّية،  الكتب  خالل  من  وأفكاري 
سير حياة األنبياء والقّديسني، فأتساَءل: هل أنا 
على حّق فعًال؟ كيف أستطيع أن أسمو بإمياني 
إلى درجة الفعل ال القول؟ َمن سيدّلني إلى سواء 
الّسبيل؟ َمن سيعرّفني على طريق احلياة؟ َمن هو 

ُمرشدي الرّوحي؟ ال أعلم!!
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الكرش هو من ألّد أعداء املرأة، ودائًما تكون فى 
األحيان  أغلب  وفي  منه؛  للتخّلص  دائم  صراع 
حّل  من  ما  أّنه  تعلمني  هل  جدوى..  دون  من 
وحيد حملاربة الكرش؟ نعم. فقد اّتفق اخلبراء من 
على  الصّحي،  باملظهر  واملهتّمني  األزياء  مجال 
وجود خمسة أنواع مختلفة من الكرش؛ ولكّل 

نوع طريقة مختلفة ملعاجلته.
ياطّي»: هذا هو واحد من  «كرش اإلطار االحت
أسهل متاعب البطن من ناحية القضاء عليه، 
وعدم  اخلاطئة  األطعمة  لتناول  يعود  سببه  ألّن 

ممارسة ما يكفي من الرّياضة.
يعيش  ما  عادًة  عليه:  التعرّف  ة  كيفّي
حياًة  الكرش  هذا  ميتلكون  اّلذين  األشخاص 
مستقرّة، ورمبا في وظائف تبقيهم جالسني في 
أيًضا  لديهم  يكون  قد  طويل،  لوقت  املكتب 
حلسن  الّسكرّية،  باألطعمة  عاطفّي  ارتباط 
أسلفنا،  كما  االحتياطّي  اإلطار  فكرش  احلظ.. 
ويسهل  البطن  مشاكل  أسهل  من  واحد  هو 
األطعمة  تناول  هو  سببه  ألّن  عليه،  القضاء 

اخلاطئة وعدم ممارسة ما يكفي من الرياضة.
قدرًا  متارسني   (*) اخلاطئة:  املمارسات 
الكثير  تتناولني   (*) الرّياضة  من  جًدا  قليًال 
من الّسكر والكربوهيدرات في املنتجات مثل 
البسكويت والكعك واخلبز األبيض (*) يعتمد 
غذاؤك - بشكل أساسّي - على الكربوهيدرات 

والنشوّيات، مثل املعكرونة واألرز.
أصلحي  املشكلة:  حّل  نحو  خطوات 
الّطعام  تناولي  باختصار  الغذائي؛  نظامك  من 
جتّنبي  احلركة.  من  مزيًدا  وابذلي  جّيد،  بشكل 
املخّصصة  الّدهون  قليلة  اخلفيفة  الوجبات 
هذه  «دايت»،  تسّمى  ما  أو  للحمية/الريجيم 
ا ما تكون مليئة باملواد املصّنعة  املنتجات غالًب
واملواد  وامللح،  املكرّر  والّسّكر  والكيماوّيات، 
من  تخّلصي   (*) نكهة  إلعطائها  احلافظة 
عدد الّسعرات احلرارّية ألجل اّتباع نظام غذائي 
ّية الّطازجة  صّحي كامل ومتوازن من املواد الغذائ
والّلحوم  والبيض  الّسمك  مثل:  املصّنعة،  غير 
واخلضروات العضوّية.. ال تخشي تناول الّدهون 
اجلّيدة، كتلك املتوافرة في األڤوكادو واملكّسرات 
واألسماك املدهنة، فتلك تشّجع اجلسم على حرق 

دهون الوسط، مما ينتج عنه البطن املسّطحة.
إّن ممارسة الرياضة هي مفتاح مساعد لهذا الّنوع 
طويلة،  ملسيرة  اذهبي  فببساطة  البطن؛  من 
عمل  أو  املنزل  في  البطن  بتمارين  القيام  مع 
مكان  إلى  الّذهاب  حتتاجني  ال  فأنِت  اليوچا؛ 

خاّص للتخّلص من هذا الّنوع من الكرش.

تظهر  ما  عادًة  البطن  هذه  ر»:  التوّت «كرش 
اّلذين  واألشخاص  مجاالتهم،  فى  للمتفوّقني 

يسعون إلى الكمال.. 
ة الّتعرف عليه: أنواع البطن املتوّترة  كيفّي
عادًة ما تظهر عند املتفوّقني ومع الّشخصّيات 
اّلتي تسعى للكمال، هؤالء األشخاص عادًة ما 
ملشاكل اجلهاز الهضمىي  أيًضا عرضًة  يكونوا 
أن  ميكن  اّلذي  العصبي،  القولون  أعراض  مثل 
أسوأ  تبدو  البطن  ويجعل  االنتفاخ،  يسّبب 

بكثير ّمما هي عليه.
من الّسهل الّتعرّف على «كرش التوّتر»، فالوزن 
والّصرّة،  الوسط  من  األمامي  اجلزء  في  محّدد 
عندما تتوترين ينتج جسمك «الكورتيزول»، وهو 
بالّدهون  االحتفاظ  على  اجلسم  يشّجع  هورمون 
يكون  التوتر»  «كرش  البطن..  منطقة  حول 
ومتهّدًال. مهتزًا  وليس  امللمس،  وجامَد  ا  صلًب

وجبات  تتخّطني   (*) اخلاطئة:  املمارسات 
ما  الكاَفئني،  من  الكثير  تشربني  الّطعام (*) 
ُيعّد إساَءة الستخدام نظام «األدرنالني» في اجلسم 
لالستسهال. الّسريعة  الوجبات  تتناولني   (*)

خطوات نحو حّل املشكلة: (*) نامي في 
وقت مبّكر، وجتّنبي الّسهر. فالّنساء املتوّترات 
عادًة ال يحصلن على الّنوم الكافي، ما يعطّل 
إنتاج هورمون «الليپتني»، وهو الهورمون اّلذي 
يساعد على تنظيم الّشهّية والّتمثيل الغذائّي 
(*) تغّلبي على اإلجهاد باستخدام االسترخاء 
وأخذ  والّتأمل،  العميق،  التنّفس  طريق  عن 
حّمام طويل قبل الّنوم. وهذا يشّجع على الّنوم 
اجلّيد، مع احلّد من استهالك القهوة، مبا ال يزيد 
عند  نفسك  جتهدي  ال  ا (*)  ـً يومّي كوبني  عن 
تزيد  اّلتي  القاسية  فالّتمارين  الرّياضة،  ممارسة 
مستويات «الكورتيزول» ليست هي احلل، بدًال 
من ذلك ميكنك ممارسة اليوچا، والّسير ملسافات 
طويلة للحفاظ على قوامك، والعمل على تهدئة 
مهّدئ  معدن  «املغنيزيوم»  إّن   (*) أعصابك 
فتناولي  التوّتر»،  «بطن  تهدئة  في  للمساعدة 
ـ«املغنيزيوم» مثل  الكثير من األطعمة الغنية ب
واملكّسرات  الداكنة  اخلضراء  الورقية  اخلضروات 

والبذور.
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ّية للمجالس البلدّية واحمللّية في البالد،  ّية احلال في خضّم املعركة االنتخاب
ّية، فيتّم  يتّم إقحام شخصّيات اجتماعّية وأدباء وفّنانني في احلمالت االنتخاب
جتنيد أدباء وفّنانني لإلعالن بشكل علنّي، وعبر وسائل اإلعالم، عن دعمهم 

ّية مستقّلة.  حلزب ما أو حركة سياسّية معّينة أو قائمة انتخاب
ا إلى حّد ما، مع حتّفظي الّشخصي من قضّية  ـً إلى هنا يبقى األمر طبيعّي
ّية، من منطلق أّن الفّنان بنظري هو فوق الفئوّية  إقحام فّنانني باملعركة االنتخاب
صوتهم  ُيسمع  وأن  الّناس،  ضمير  عن  يعّبر  أن  املفروض  من  هو  ّية،  واحلزب
وصرختهم، ال أن ُيقحم نفسه بصراعات ونزاعات ميكن له أن يتجّنبها، حّتى 

ال يخسر من مكانته وشعبّيته وجماهيرّيته. 
فللفّن كلمة، وللفّنان كلمة. الفّنان هو ضمير الّشعب وقلبه الّنابض، هو املرآة 
اّلتي تعكس صورتنا كما هي، من دون إجراء عملّيات جتميل، من دون تشويه 
احلقيقة. لهذا أحّب الّناس الفّنانني، واحتضنوهم، لصدقهم وعفوّيتهم وطيبتهم. 
الفّنان مخلوق جميل في مجتمعنا، كالبلبل اّلذي يغرّد على غصن شجرة أو 
على نافذة بيت، فيطربنا بصوته العذب، وُيشعرنا بجمال احلياة اّلتي وهبنا 

إّياها الّله عّز وجل؛ ومن جهة أخرى ينسينا متاعب الّدنيا وهمومها.  
هنالك  دام  ما  نغرد،  وسنبقى  لنغرّد،  نقف  بالّذات   الّظروف  هذه  ظّل  ففي 
أناس يعشقون احلياة، ويتعّطشون للكلمة، وينتظرون بشغف العروض الفنّية، 
ال أن ُيقحم نفسه بأمور جتعله يقدم تنازالت وأن ال يقول ما يؤمن به، بل 
يرّدد شعارات لّقنها إّياها غيره، ليخدم مصالح أشخاص منتفعني، يتوقون 

لتحقيق أحالمهم بأّي ثمن، بحجة «الغاية تبرر الوسيلة». 
ّية، طالبني  لقد توّجه لي أشخاص أحترمهم وأقّدرهم في عّدة مواسم انتخاب
مّني إّما أن أقوم باإلعالن بشكل علنّي وعبر وسائل اإلعالم عن دعمي العلني 
ّية  لقائمة معّينة، وحّتى كان هنالك اقتراحات ألن أرّشح نفسي بقائمة انتخاب
معّينة. وكنت دائًما أرفض هذه االقتراحات بلباقة، معّلًال ذلك أّن للفّنان دوره 
ا عن دور الّسياسي، وهذا ال يعني ُمطلًقا أّني أقّلل  ـً ّي اخلاص الذي يختلف كل
من قيمة ومكانة السياسّيني، ولكّني أقول إّن لكّل منهما مجاله، وبإمكان 
الّسياسي  للعمل  أّن  كما  موقعه.  خالل  من  مجتمعه  يخدم  أن  واحد  كّل 
 - أبينا  أم  شئنا   - يتطّلب  واّلذي  خصوصّيته؛  البلدّي  والعمل  (احلزبّي) 
املراوغة والّتحايل وحّتى الكذب أحياًنا، حتت حّجة الّتكتيك، وهذه ليست من 

صفات الفّنان، فالفّنان يجب أن يكون صادًقا وإّال فقد مصداقّيته. 
فالفّنان  احلزبي،  والعمل  الّسياسي  العمل  بني  كبير  فارق  هنالك  وبالّطبع 
الّصادق عليه أن يشعر بآالم الّناس، وأن يتجّند لصالح قضاياهم، وأن ينزل 
إلى الّشارع ليعّبر عن صرخة الّناس. الفّنان جزء ال يتجزأ من الّناس، ال ميكنه 
يجمع  قضايا  فهنالك  اجلماهير.  عن  بعيًدا  العاجّي،  برجه  في  يجلس  أن 
عليها كّل الّناس ومن واجب الفّنان أن يقف إلى جانبهم وبشكل علني ال 
يقبل الّتأويل، موقف واضح وصارم ال ترّدد فيه. وحّتى القضايا اّلتي ال إجماع 
عليها وهو يؤمن بها، فلم ال يقف عالنّية ليطرق صرخته املؤّثرة على الّناس، 

لعّلهم يقتنعون. 
وتلّبي  ومتغّيرة،  متقّلبة  فهي  الفئوّية  والّصراعات  ّية  احلزب اخلالفات  أّما 
احتياجات محدودة لفئات محدودة، فهل ميكن للفّنان أن يكون كاحلرباء يغّير 

لون جلده حسب احلاجة؟!     
وإلى هنا تبقى األمور ضمن املعقول وقابلة للّنقاش، ولكن ما آملني مؤّخرًا، 
أنزلقوا  وأقّدرهم -  أعزّهم  أقالم -  وحملة  فّنانني  أّن  املدن والقرى،  بعض  في 
لقوائم  خجل  دون  ومن  علًنا  االنضمام  حّد  إلى  ّية  االنتخاب املعركة  هذه  في 
ّية لقائمة أو  طائفّية وعائلّية. فيقفون على املنابر ويفتتحون معركة انتخاب
ا بغيًضا. إّنهم بهذه اخلطوة يعيدوننا إلى  ـً مرّشح للرئاسة يحمل طرًحا طائفّي
الوراء، إلى الّتشرذم الّطائفي والعائلّي، وهذا ال يليق بنا، مبجتمعنا ومدننا 
وقرانا؛ فكم باحلري بفّنانينا اّلذين يجب أن يشحنوننا باألمل مبستقبل أفضل، 

ّية والّطائفّية.  مستقبل مشرق، ال املستقبل املُظلم، مستقبل األصول
رأس  في  يكون  وأن  والفئوّية،  الّطائفّية  الفّنان  يتخّطى  أن  املفروض  من  كان 
الرّكب احلضارّي، ال أن ينقاد وراء الّظالمّيني. من املؤلم أن أشاهد زمالء األمس 
يغوصون في وحل الّطائفّية، بال خجل؛ بل ويبرّرون أفعالهم بحجج واهية. 
عودوا لنا أّيها األصدقاء والزّمالء، عودوا إلى حقيقتكم، عودوا إلى الّنقاء، 

وانزعوا عنكم هذا الرّداء البغيض، رداء الّطائفّية.
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ُعرف شاعرنا في اجلامعة بعالقاته مع الّشيوعّيني، فقد كانت له زميلة 
إيرانّي  شيوعّي  كان  كما   – واملنشورات  باملناشير  تزوّده  «مليعة»  ُتدعى 
يّتصل به ويحّدثه عن الّشيوعّية، فأعجب بدر بصديقه الّشيوعّي؛ ويروى 
ح أّن ذلك حصل  َل الّتوقيع على استمارة االنتساب للحزب، ويرَجّ ِب أّنه َق
سنة 1945 فما كان من ِعمادة الكلّية إّال أن قررت فصله في الّثاني من 

كانون الّثاني 1946، بسبب حتريضه على اإلضراب!!
الّسياسة  ضّد  متمرًّدا  رافًضا  الّثورّي،  اجلماهيرّي  املَّد  في  بدر  «غاص» 
القمعّية؛ فاعتقل وعاش جتربة الّسجن في بغداد وبعقوبة، حيث قضى 
صفائح  على  ينام  رطبة،  زنزانة  في   (1946) الّصيف  منتصف  حّتى 

جني الّسابق!! البنزين اّلتي تركها له السَّ
وُيلقي  الوطنّية،  املظاهرات  في  يشارك   1948 سنة  تخرّج  حّتى  وظّل 

القصائد في املهرجانات اجلماهيرّية.
كان شاعرنا يقرأ الكثير في هذه الفترة، فقرأ شعر الياس أبي شبكة وعلي 
محمود طه، وتأّثر بها كثيرًا. فكتب قصيدته «بني الرّوح واجلسد»، في 
ظّل هذا الّتأثير. ولكي يوّسع معلوماته عن اآلداب األجنبّية، انتقل إلى فرع 
الّلغة اإلنچليزّية وأخذ يقرأ، شكسپير وبايرون ووردزورث وشلي وكيتس، ثّم 
اكتشف إليوث. كما قرأ الّشعر الفرنسّي ُمترجًما، مثل: بودلير والمرتني.
كما قرأ من الّتراث: ابن الرّومي، ومهيار الديلمي واملتنّبي والُبحتري وأبا 
متّام اّلذي أّثر به كثيرًا، فالزم «حماسته» وحفظ منها الكثير؛ هذا واهتّم 

بالّشعر اجلاهلّي. 
وفي سنة 1946 تعرّف شاعرنا إلى الّشاعرة نازك املالئكة فتبادال الزّيارات 
ّية، فاّتفقا على إصدار ديوان شعر مشترك يضّم شعرهما  واملناقشات األدب

اجلديد، ليكون الّديوان املفاجأة، ولكن الّديوان لم يصدر.
وّفق بدر في هذه األثناء، حيث متّكن من طباعة مجموعة الّشعرية األولى؛ 
خريف  في  أصدقائه  بعض  مع  القاهرة  إلى  أرسلها  اّلتي  ذابلة»  «أزهار 
1947، واّلتي صدرت ووصلت بغداد قبل نهاية العام. أّما الفينة «بني 

الرّوح واجلسد» واّلتي أرسلها إلى علي محمود طه، لم يوّفق في إصدارها، 
ألّنها ضاعت كما يبدو عنه (محمود طه).

لّلغة  مدرًّسا   1949-1948 الدراسّية  الّسنة  بداية  في  شاعرنا  ُعّني 
عالقة  إلقامة  سانحة  فرصًة  فاعتبرها  الرّمادي،  ثانوّية  في  اإلنچليزّية 
مع الّنشىء اجلديد. وبسبب انعكاسات القضّية الفلسطينّية كان العراق 
يغلي، فاستقالت في 6 كانون الّثاني 1949 وزارة الباجهجي وجاء نوري 
اّلذي قرّر الّتبكير بالعطلة، ّمما دفع بدرًا أن يعود إلى قريته  الّسعيد – 
– بعد فصله عن العمل رسمًيا يوم 25/1/1949 ومنعه من الّتدريس 

عشر سنوات.
اشتغل خاللها في أعمال مؤّقتة منها ذوّاقة في شركة الّتمور العراقّية، ثّم 

في شركة الّنفط العراقّية.
شركة  مخزن  في  مأموًا  يعمل  أن  واّضطر  بغداد،  إلى   1950 سنة  عاد 
هذا  في  أصدر  آخر.  إلى  عمل  من  ينتقل  بعدها  أخذ  الّطرق،  لتعبيد 
العام مجموعته الّشعرّية الّثانية «أساطير»، وعمل بصورة متقّطعة في 

الّصحف، منها: «الّثبات» و«اجلبهة الّشعبية» و«العالم العربّي».
وفي سنة 1951، عاد إلى العمل الرّتيب في مديرّية األموال املستوردة، 
ا  ـً ّي وكان راتبه خمسة عشر دينارًا ال غير!! لكّنه ظّل ينشط سياسًيا وصحاف

ا. ـً ّي وأدب
«فجر  األربع:  مطوّالته   ،1954-1951 السنوات  خالل  شاعرنا  أنتج 
العمياء»  «املومس   ،(1952) القبور»  «حّفار   ،(1951) الّسالم» 
جتربة  املطوّالت  هذه  فأتت   – واألطفال» (1954)  (1954)، «واألسلحة 

جديدة في الّشعر العربّي احلديث.
وفي  بالّتدريس،  عملت  اّلتي  إقبال،  من  بدر  تزوّج   1955 سنة 
19/6/1955 ُكتب العقد في البصرة، ولم يحضر العرس إّال األقارب 

أّن  إّال  احلقيقّي،  باملعنى  عائلة  كرّب  بغداد  في  بيًتا  فاستأجر  األقربني، 
شاعرنا اّلذي اعتاد أن يعيش وحيًدا مشرًّدا بال بيت وال زوج وال أم، جعل 

إقبال حتاول أن تكون بيًتا ونظاًما وتوّفر حياة منّظمة.
حركة  يواكب  وظّل  وخارجه،  العراق  داخل  ُشهرًة  الفترة  هذه  في  بدر  ازداد 
ّية بشعره، فشارك مع نازك املالئكة في مؤمتر األدباء العرب  اجلماهير العرب
في دمشق من 20 إلى 27 أيلول سنة 1956؛ وألقى في مهرجان دار 

املعّلمني العاملّية في بغداد قصيدته «بور سعيد» عن حرب الّسويس.
مجّلة  املسّماة «خميس  ندواتها  في  ليشارك  مجّلة «شعر»،  دعوة  ولّبى 
رائد  أّنه  ليثبت  «اآلداب»،  مجّلة  في  احملتدم  احلوار  في  وشارك  شعر»، 
الّطغاء...»،  «يوم  قصائده:  ألفضل  نشره  بعد  خاّصًة  احلديث،  الّشعر 

«أنشودة املطر»، «املخبر»، وغيرها.
بّشر بدر بالّثورة كما لم ُيبّشر بها شاعر آخر. ولعّل قصيدته «قارئ الّدم» 
وز اّلتي دّللت على هذا  من أوضح ما كتب في املجال. فكانت ثورة 14 متّ

احلدس األصيل لشاعرنا.
واصل الّسّياب أسفاره مع املرض والعذاب والكلمة، حيث كانت صّحتُه في 
هذه األثناء تتدهور وتتهاوى، وتناقلت حركة رجليه وولدت له عام (1961) 
ابنته آالء شقيقة لغيداء. وفي ربيع 1961، زار جيكور حيث كتب عدًدا 

من القصائد املَُسربَلة باملوت.
وازدياد  الوحيد،  شاغله  يصبح  اخلاّص  الفردّي  املوت  بدء  من  الرّغم  على 
ته تدهورًا، إّال أّنُه كان يقاوم الّشلل؛ فشارك ما بني 16 و20 تشرين  صَحّ
ُعنوانها:  مبحاضرة  املعاصر  العربّي  لألدب  مؤمتر  في   ،1961 سنة  األّول 

«االلتزام    والّال-التزام في األدب العربّي املعاصر».
كما واصل نشاطه األدبّي في املجّالت والّصحف «احلوار» و«اآلداب» وتنّقله 
بني بيروت وبغداد وپاريس ولندن، خاّصًة من أجل العالج، ولكن العالج لم 
ُيجده فتيالً، فكان اجلزء األسفل من جسمه يضمر ويضمر، والقروح تأكل 
ظهره، وحني جرّبوا معه العالج الّطبيعي، كسرت عظمة الّساق لهشاشتها.

وفي الّساعة 250 فجرًا، يوم 24/12/1964، وإثر إصابته بذبحة رئوّية 
في  األميرّي  املستشفى  في  أشهر  الّستة  يقارب  ما  مكوثِه  وبعد  حاّدة، 
الكويت، وصدور ديوانه «شناشيل ابنة الّشلبي» اّلذي لم يصله، فارق رائد 

احلداثة الّشعرّية، بدر شاكر الّسياب احلياة.
وقد حمل صديقه علي السبتي جثمانه وسار به إلى البصرة. وكان اجلّو 
ُممطرًا والّشوارع ُمقفرّة، وحني وصل بيته لم يجد أحًدا، ألّن الّشرطة كانت قد 

أخرجت عائلته من البيت في ذلك اليوم نفسه!!
وُدفَن جثمان شاعرنا الكبير بعد الّصالة عليه في مقبرة احلسن البصرّي 

ولم يحضر جنازته إّال عدد قليل من أصدقائه...
لكّنك ستبقى يا شاعري نخلًة عالية بتمثالَك الّشمخ في مدينة البصرة 

على شّط العرب.
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ايا... اِرفعي يا شاُم يا أحلى الّصب
هذا اجلبَني احلرَّ رغَم دماِك

وتعّطري بالّدمِع... كم من قّصٍة
ّردى عيناِك فَضَحْت على مرأى ال

وْلتغفري كلَّ اخلطايا إّمنا
يرُة األشواِك... درُب املسيِح كث

    
ّسماِء إلى املدى  يا شاُم يا عطَش ال
ّساِك يا آخَر الّشعراِء والنُّ

ُه عُر َيعرُف حَني َيفقُد نفَس الشِّ
أّن القصيدَة طعُمها شفتاِك

راَب ألّنُه َد الّت َس والورُد قد َح
رّجاَل تعّطروا بثراِك وََجَد ال

ُر بشرِقنا  ي ها القلُب الكب يا أيُّ
َمن للّتآخي حارٌس لوالِك

رّتُل في الكنيسِة سورًة ٌخ ي شي
ومن املساجِد صوُت قسٍّ حاكي
يا من َحَمْلِت صليَب كلِّ عروبتي
ومشيِت بَني الّشوِك واألسالِك

ُنِك أّنُه لم يدِر يوًما ياسمي
ُر أحمَر من ِدما َجرْحاِك  سَيصي

يا شاُم... هل ِهللا أيُّ خطيئٍة
إّال الّتعامي عنِك عن َقْتالِك؟! 

يا شاُم... هل للحزِن طعٌم آخٌر
إّال الذي ينساُب حَني نراِك؟!

كلُّ الّذئاِب تقّنعْت بنعاِجها
وحتّوَل الّشيطاُن ألَف َمالِك

ها باعوِك يا شاَم العروبِة كلِّ
باعوِك بالّدوالِر واألمالِك

ما ِل بالدِّ لَّ ب باعوِك بالّنفِط امل
اِك  َب ْوا على األحراِر ألَف ِش ورَم

ًرا لِة ال يزاُل ُمفاِخ ي ُخ القب شي
اِك  ّب في شرِقنا باألحمِر الشُّ

لِة ال يزاُل بحاجٍة ي ُخ القب شي
للجنِس واألبكاِر حَني غزاِك
َفْلتنهضي يا شاُم... لسِت ضعيفًة
كي ُتسِقطي الّتاريَخ من ُميناِك

ّردى َوْلتخرجي من بِني أكواِم ال
باكي وْلتمسحي وجَه الّزماِن ال

َدُر املنايا أن متوَت إذا رأْت َق
وجَه العزميِة ُمشرًقا بسماِك...
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جتاوزا  وقد  زفافهما  ّمت  غزّة  من  طفلني  أّن  مفاده  خلبر  تقعد  ولم  الّدنيا  قامت 
سّن اخلامسة عشر من عمرهما بعد، وقد هوجمت غزّة بكّل أطيافها واّتهمت 
إّنها رجعّية ومتأّخر أهلها. بل كان ما ينقص إّال أن يطالب البعض بإبادة غزّة 
من  أكن  لم  وإن  حيرة،  في  وجعلني  أدهشني  اّلذي  األمر  الّنكراء،  اجلرمية  لهذه 
ّية  أنصار الزّواج املبّكر في ظّل الواقع اّلذي نعيشه وُمستلزمات الزّواج ومسؤول
األوالد وضرورة إنشاء جيل مثّقف وواٍع يرفع من شأن هذه األّمة وهذا حقيقة ما 
تفعله غزّة وما يفعله الّشعب الفلسطينّي بشكل عام؛ فإّن الّتقارير الواردة عن 
املؤّسسات الرّسمّية املعنّية في محو األمّية تؤّكد أّن الّشعب الفلسطينّي هو 

من أكثر الّشعوب الرّاقية واملتعّلمة. 
القانون  كان  وإن  غزّة  في  الّنوادر  من  هي  املبّكر  الزّواج  من  احلادثة  هذه  وإّن 
الفلسطينّي ال مينع الزّواج في مثل هذا اجليل؛ وقد سألت نفسي سؤاًال: ملاذا ال 
يشّن هؤالء حربهم على الّنمسا اّلتي يبيح قانونها الزّواج للرّجال والّنساء في 
ـ14  ـ14. وأما إسپانيا فإّن القانون يبيح فيها الزّواج للرجال في سّن ال سن ال
ـ12. وإذا سألت عن هولندا وسويسرا وإيطاليا فإّن سّن الزّواج  وللّنساء في سّن ال
أّن  العلم  مع  ـ18؛  وال ـ15  ال بني  ما  األعمار  تراوح  وللبنات  ـ18  ال هو  للرّجال 

فرنسا ذهبت إلى أن يكون سّن الزّواج املسموح به هو 21. 
ولو نظرنا إلى الّشرائع الّسماوّية، فإّن الّيهودّية جعلت الّسن املسموح به للزّواج 
ـ12 للبنات، بل قالوا بجواز زواج من هو دون هذا الّسن إذا  ـ13 للرّجال وال هو ال

ظهرت عليه عالمات البلوغ. 
أّما اإلسالم فقد اشترط أن يكون الّطالب للزّواج أهل له؛ وأهلّيته تتحّقق بأن 
ضمن  للزّواج  تؤهله  اّلتي  املرحلة  هو  والبلوغ  بالًغا.  يكون  وأن  عاقًال  يكون 
الّسن اّلذي تصّح فيه معامالته، مثل: البيع والّشراء والوصاية والزّواج والّطالق. 
وتظهر عالمات البلوغ بعالمات تبرز على جسم البالغ واملعمول به في احملاكم 
حسب  العثمانّية،  الّدولة  عهد  منذ  به  املعمول  احلنفي  املذهب  هو  الّشرعّية، 
املرسوم الّسلطاني القاضي بأن تعمل احملاكم الّشرعّية بالقانون الّشرعي املبني 
على فقه هذا املذهب اّلذي حّدد سّن الزّواج هو كمال البلوغ عند الرّجال حني يبلغ 
ـ17؛ وهو املعمول به في احملاكم  ـ18، وعند الّنساء حني تبلغ الفتاة سن ال ال
القانون  بخالف  يأتي  وهذا  اإلسالمّية..  الّدول  من  وكثير  البالد  في  الّشرعّية 

ـ17، لكال اجلنسني.  اإلسرائيلي اّلذي حّدد سّن الزواج للرجال والّنساء ال
ّية.  ولتعّدد الّنصوص جند أّن هناك اختالف في احلّد األدنى للزّواج في الّدول العرب
ـ13، وهذه األعمار  فعلى سبيل املثال الّسن القانونّية للزّواج في سورية هو ال
هي احلّد األدنى للزّواج واحلّث الّدائم هو على جتاوز هذا اجليل، ملا في األمر من 
مصلحة للّطرفني. ثّم أقول ملن كتب وهاجم غزّة لهذه احلالة من الزّواج، قبل أن 
نهاجم غزّة علينا أن نسأل أنفسنا ما هو احلال في املجتمع العربّي في البالد 
بشكل خاّص، وما هي العوامل اّلتي جتعل بعض األهل يوافقون على مثل هذا 
الزّواج؟ وأستطيع أن أقول لكم - بكّل قناعة - إّن هناك األلوف من حاالت الزّواج 
املبّكر في املجتمع العربّي في البالد. وقد صادفت أّن بعَض الفتيات يتزوّجن 
وينجنب ولم تبلغ إحداهّن الّسن القانونّية للزّواج. ملاذا ال نفتح أعيننا على هذه 
الّظاهرة للحّد منها ففي حديث لي مع مجموعة من الفتيات دار النقاش حول 
ظاهرة الزّواج املبّكر، وقد اّتهم رجال الدين بأّنهم الّسبب في انتشار هذه الّظاهرة؛ 
فكان جوابي أّن هذه الّظاهرة لم تكن لتنتشر في املجتمع العربّي لوال إصرار 
الفتيات على طلب الزّواج في جيل مبّكر وقلت أنا بصفتي مأذون ال ميكن أن 
ـ18 للرّجال،  ـ17 للفتيات وال أوافق على تزويج فتاة حتت الّسن الّقانونّية، وهو ال
في  املنتشر  الفساد  إلى  ننتبه  أن  علينا  الكرام،  واآلباء  األخوة  أّيها  ذلك  ومع 
املجتمع ألّن املؤّسسات الرسمّية أهملت الّتربية بالقيم، وشّجعت على االنحالل. 
بل شرّع  هذا الفساد بالقانون مع االختالط الّسافر في املقاهي واملالهي والّتعري 
يدفع  ما  والغرام  احلّب  روايات  تقليد  محاولة  مع  الّطرفني  لكال  ُمغرية  بصورة 
الغرائز طالبة إلشباعها؛ فإن لم يكن باحلالل سيكون في احلرام.. األمر اّلذي ال 
يقبله أّي عربّي أصيل، ما يجعل بعض األهل مرغمني على قبول فكرة الزّواج 
املبّكر، مع عدم رضاهم به. ولذلك على اجلميع - كّل في مكانه - أن يعمل 
على الّتوعية واإلرشاد وتقوية الوازع الّديني واحلّث على احملافظة على القيم. 
وأن ندفع بأبنائنا وبناتنا للتطّلع إلى ما هو أسمى من االنشغال بالزّواج املبّكر 
وأن يصبح هّم أحدهم هو كيفّية االلتحاق باملعاهد الُعليا للّتعليم؛ ما سيعود 

عليه وعلى أسرته باخلير وما سيمّكنه من تربية جيل نفتخر ونعتّز به.  
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أّما  العبادة.  لها  وتقّدم  آلهة،  تعتبرها  كانت  األمم  ألّن 
للداللة  الّتبجيل  يستحّق  َمن  أمام  واالنحناء  الّسجود 
يستشهد  هنا  الله.  يحظره  فلم  اإلكرام  مجرّد  على 
يسجد  كثيرة  أمثلة  فيعطي  القدمي  بالعهد  قرّة  أبو 
إكرامهم.  يوّدون  اّلذين  لألشخاص  واألنبياء  اآلباء  فيه 
ا على املسلمني يستشهد بالقرآن قائالً: «إّن الّسجود قد  ورًدّ
يكون على وجه الكرامة... إّن يعقوب وبنيه خرّوا ليوسف 
سّجًدا (سورة يوُسف، 100)». الّسجود عند املسيحّيني 
حتًما. عبادة  هو  وليس  الكرامة،  وجه  على  يكون  قد 

قرّة  أبو  فيعتبر  القّديسني،  شفاعة  إلى  بالّنسبة  أّما 
وبني  بينه  وسطاء  القّديسني  جعل  قد  بطيبه  الّله  «إّن 
أن  في  لغيرهم  ا  وترغيًب للقّديسني،  إكراًما  عباده، 
يحظوا عنده حّظ أولئك». ويستفيض أبو قرّة، في هذا 
شفاعة  عن  القدمي  العهد  من  باستشهادات  الّسياق، 
بعد  بقومه  شفع  مثالً،  النبّي،  فموسى  واألنبياء.  اآلباء 
ذكر  وقد  غضبه.  عن  اللَه  فأصرف  العجل،  عبدوا  أن 
لشعبه  والرحمة  اخلير  الّله  صنع  كيف  القدمي  العهد 
داود.  أجل  ومن  ويعقوب،  وإسحاق  إبراهيم،  أجل  من 
وال يعتبر أبو قرّة أّن شفاعة القّديسني تشّكل انتقاًصا 
لقدرة الله، بل هي من مظاهر جود الّله وقدرته الفائقة. 
ملَن  «طوبى  بقوله:  الّشفاعة  عن  قوله  الكاتب  ويلّخص 
صوّر رّبنا وسجد لصورته، وصوّر قّديسيه وسجد لصورهم 
بصلواتهم،  واستعانًة  بقّصتهم،  ومعرفًة  لهم،  تكرمًة 

وحترًّكا إلى االقتداء بهم».

منذ نشأ فّن الرّسم الكنسّي في القرون األولى للمسيحّية، 
وُجد َمن اعترض عليها. وقبل أن تنفجر علًنا أزمة الّصوَر 
بعض  أظهر  امليالدّي،  الّثامن  القرن  في  األيقونات)  (أو 
الكبير:  باسيليوس  القّديس  فيقول  شرعّيتها  اآلباء 
متّثله». اّلذي  الّشخص  إلى  يعود  الّصور  إكرام  «إّن 

فيكتب  رومية،  بابا  الكبير  غريغوريوس  القّديس  أّما 
عن األيقونات قائًال «إّن ما يقوم به الكتاب املقّدس جتاه 
اّلذين ُيحسنون القراءة تقوم به الّصورة جتاه األّمّيني». هذان 
الَقوْالن سيترّددان خالل كّل الّتاريخ املسيحّي كرّد مبدئّي 
على رافضي األيقونات وإكرامها. سنعرض في هذه العجالة 
ملقالة «في إكرام األيقونات» للكاتب العربّي ثاوذورس أبو 

قرّة، أسقف مدينة حرّان األرثوذكسّي.
واآلباء  املقّدس  الكتاب  على  قرّة  أبو  ثاوذورس  يعتمد 
القّديسني، وُيظهر معرفة دقيقة بالكتاب املقّدس، ال سّيما 
املسلمني،  إلى  يتوّجه  وعندما  وبالّتفسير.  القدمي،  العهد 
القرآن  من  انطالًقا  يحاججهم  باالسم،  يذكرهم  أن  بدون 
املتداولة عن حترمي  األحاديث النبوّية  في  جاء  الكرمي، وّمما 
وميّيز  العقلّية،  البراهني  على  أيًضا  يعتمد  وهو  الصور. 
الرموز  مغزى  ويبّني  الكرامة،  وسجود  العبادة  سجود  بني 
تشير  َمن  ُيستهَدف  خاللها  من  وكيف  والّصور،  احلّسّية 
ا  ـً ّي إليه. يبدو أبو قرّة من خالل مقالته حول الّصور الهوت
قوي  ا  ـً ومنطقّي الكنيسة،  بتعاليم  خبيرًا  ا  ـً حقيقّي
ودالالتها. والّصور  الرّموز  ملعنى  عميًقا  ومحّلًال  البرهان، 

ثّمة ثالث نقاط يتناولها ثاوذورس أبو قرّة بالّدفاع في وجه 
اّلذين ينكرونها، وهي: الّسجود ملا هو دون الّله، وشفاعة 
الّنقطة  إلى  وبالّنسبة  وتكرميها.  الّصور  ورسم  القّديسني، 
لألوثان  الّسجود  عن  نهى  الله  إّن  قرّة  أبو  يقول  األولى 
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1. مدينة في اجلنوب الّلبناني.
2. للّندبة - قطف الّثمار.

3. ستر - عّم.
4. أراسل - اسم موصول.

5. يرتكب خطأ - شرك/مصيدة.
6. أحد الوالدين - عاصمة أوروپّية.

7. جمهورّية على البلطيق، عاصمتها ڤيلينيوس.
8. متشابهان - تتحّمل.

9. نهر وسهل في إيطاليا (غير معرّفة) - أكل.
10. خاّصتي - بورصة.

∫ ÒÍœuLŽ

1. نهر في بيرو يتكّون في جبال األندلس.
2. أغنّية لعبد احلليم حافظ.

3. رجل (باإلنچليزّية) - للتمّني (معكوسة).
4. حسم - اّتضحت خطوطه ومعامله.

5. لعن وشتم - االسم األّول لقائد فرنسّي راحل.
6. من احلبوب - ماّدة قاتلة.
ّية (غير معرّفة). 7. دولة عرب

8. فحص - ملجأ ومفرّ.
9. دول فقيرة.

10. ساحة كبيرة - ما تصبو إليه الّشعوب.
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تكثر في بالدنا القالع الّصليبّية اّلتي كانت ركًنا أساسًيا في بناء 
امبراطورّية الّصليبيني في املنطقة، حيث كانت لتلك القالع أهمّية 

بالغة في سيطرة الّصليبّيني على املنطقة.

W Ò�UŽ W;

اّلتي  األساس»  «حجر  القالع  يعتبر  من  الباحثني  بني  من  هنالك 
اعتمدت عليه اإلمبراطورّية الّصليبّية، إذ كانت للقالع أهمّية كبرى 
حلراسة  موقًعا  كونها  إلى  فباإلضافة  العسكرّية؛  األهمّية  تعّدت 
املنطقة واحلدود، كانت القالع موقًعا إدارًيا، منه حاولت طبقة النبالء 

احملافظة على سلطتها وسيطرتها.
لم  الّصليبّية  الفترة  خالل  البناء  في  كبيرًا  ازدهارًا  البالد  شهدت 
آثارها  نرى  اّلتي  القالع  من  نستدّله  ما  هذا  مثيل.  لها  يسبق 
منتشرة جًدا في أنحاء بالدنا، كما هي منتشرة بكثرة في سورية، 
األردن ولبنان. وقد مزج الّصليبّيون في بناء تلك القالع ما بني الفن 

املعمارّي، األوروپّي الغربّي، مع الفن املعماري اإلسالمّي والبيزنطّي.

WÒO�¹—Uð W;

بعد  ميالدّي،   1099 عام  بالدنا  في  الّصليبّية  اململكة  تأّسست 
حروب استمرّت ُقرابة ثالث سنوات ضمن احلملة الّصليبّية األولى. 
في  خاّصة  املنطقة  على  الّتامة  اململكة  سيطرة  من  الرّغم  على 
الّسنوات األولى من تأسيسها، إّال أّنها سرعان ما بدأت تضعف إثر 
التطوّرات السياسّية في أوروّپا، واّلتي وضعت مملكة الّصليبّيني في 
القدس على هامش األحداث، حّتى إّن وصل احلال إلى تدمير القالع 

الّصليبّية  من قبل املماليك عام 1291. 
األحداث  بعض  إلى  يشيرون  املؤرخني  من  العديد  أّن  الّذكر  يجدر 
اّلتي أضعفت اململكة وأّدت إلى نهايتها، من بينها معركة حّطني 
عام 1187م. خاللها، ّمت تدمير جيش الّصليبّيني (الّتابع ململكة 

الّصليبّيني في القدس). 
تأثير  حّطني  في  املوقعة  لتلك 
إذ  الّصليبّية،  القالع  بناء  على 
بدأ الّصليبّيون ببناء القالع اّلتي 
متّكنهم الّصمود فترات طويلة ضّد 

(العسكرّي  اخلارج  من  الّدعم  انعدام  بعد  خاّصًة  املتواصل،  احلصار 
واملادّي) جليوش الّصليبّيني في البالد.

WÒO³OK ÒB�« ŸöI�« Ÿ«u½√

القالع الّصليبّية تقسم إلى أنواع وأمناط عديدة، وفًقا للفّن املعمارّي، 
وأيًضا وفًقا لوظيفتها والّدور اّلذي أّدته. على الرّغم من اآلثار البارزة 
قالع  من  املُطلقة  فاألغلبّية  القالع،  تلك  من  للعديد  أّيامنا  حّتى 
الّصليبيني ّمت تدميرها على مّر العصور؛ أضف إلى ذلك القصور 
تدميرها  ّمت  فقد  العليا،  الّطبقة  أبناء  فيها  عاش  اّلتي  اُحملّصنة 

ا ولم يبقى منها أثر على األطالق.  ـً ّي كل
على الرّغم من اخلالف في الرّأي بني الباحثني حول مصدر اإللهام 
الباحثني  غالبّية  يّتفق  قالعهم،  بناء  كيفّية  في  للّصليبّيني 
ليتجاوب  املعمارّي  الفّن  تطوير  من  متّكنوا  الّصليبّيني  أّن  على 
املنطقة.  في  نفوذها  ومّد  مملكتهم،  بناء  في  احتياجاتهم  مع 
فعلى سبيل املثال، لم يكتِف الّصليبّيون ببناء قالع وفًقا للّنموذج 
البيزنطّي، بل ّمت تطوير القالع البيزنطّية، حيث ُبنيت القالع املزدوجة، 
إلى جانب أبراج احلراسة. كما أّنهم طوّروا أمناًطا جديدة خالل القرن 
الّثالث عشر ميالدّي، خاّصًة تلك اّلتي متّكنهم من الّصمود فترات 
طويلة خالل احلصار اّلذي ُفرض عليهم بعد تدهور أحوالهم العسكرّية.

ميكننا تقسيم القالع الّصليبّية إلى ثالث أمناط أساسّية: 
في  أُحيطت  اّلتي  احلراسة  أبراج  تلك  تكون  ما  ا  وغالًب  – برج  ال
بعض األحيان باألسوار. جندها على شكل برج مستقّل أو جزء من 

قالع كبيرة. 
(وهو  كاسترا»   -  Cstrs» الّالتينية  بالّلغة  سّميت   – القلعة 
أيًضا اسم املوقع األثرّي «كاسترا» في حيفا، اّلذي سبق ونشرنا عنه 
مقاًال منفرًدا). هنالك منوذجان من تلك القالع: القلعة اّلتي تشمل 

برج احلراسة أو تلك املبنّية على شكل قلعة مزدوجة.
القالع:  من  أنواع  ثالثة  املجموعة  تلك  وتشمل  اجلبلّية،  القالع 
ة اّلتي ُبنيت على قّمة مرتفعة، وجندها في أعلى نقطة من  ّي ل اجلب
القّمة، أما النمط الّثاني في القالع اّلتي ُبنيت على املنحدر (في 
وسطه) بينما جند الّنمط الثالث منها في شبه اجلزر على الّشاطئ؛ 

مثل القلعة األثرّية املتواجدة في «عتليت».
شملت تلك القالع مباٍن سكن يومّية للجنود والّسكان الّصليبّيني، 
كما أّنها أحيطت بالعديد من وسائل احلماية، مثل األبراج أو حفر 

قنوات املياه حولها. 
في  البارزة  القالع  آثار  فيها  نعرض  مبقاالت  مستقبًال  سنوافيكم 
وخصائص  اّلتي ذكرت،  حول أنواع القالع  من خاللها  لنقف  بالدنا، 

كّل نوع منها.

Æ‰UÞ wÐËœ ∫d¹uBð Æ©מסע אחר® l�u� sŽ nDKÐ ÆÆåXOK²Žò WFK�

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) �Í—U� qOL (مدير قسم ال Æœ

 åf¹—U�uOÐò  WIDM�  w
  UN�uŠ  ÁUO*«  …UM�Ë  WFKI�«

Æ«d²Kâ½≈ w
 eK¹Ë WE
U×� w
 ¨Beaumaris
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

وقد  املقرّبني،  أحد  بصّحة  أو  بصّحتك  تهتم 
ّية أو متارس الرياضة بطلب  تبدأ حمية غدائ

اء، أو تركن إلى الرّاحة. من األطّب

�u— (21 نيسان - 20 أيار)«

مع  تواصلك  ويكون  ممتعة  أوقاًتا  تعيش 
الكتشاف  إمكانّية  هناك  ًدا.  جّي احمليطني 

بعض الّتفاصيل الّصغيرة الهاّمة.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

ممّيزة  فرص  هناك  ُمضاَعفة.  بحيوّية  تشعر 
على الّصعيدين الّشخصي والرّومانسّي. قد 

يفرح قلبك ملشروع حّب جديد.

�ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)«

أو  مناورات  أو  خداع  من  اليوم  هذا  يحّذرك 
تبدو  ّية  عدائ وعملّيات  وتراجع  خّضات 

جلّية.. حاذر من خداع األصدقاء.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

تقبل على عمل إبداعّي حتّضر له، وإذا أردت 
مؤاتية  فرصة  أمامك  ذلك.  فافعل  إعالنه 

ّية جّيدة. واّتصاالت غنّية لتوظيفات مال

cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)«

قد يصعب عليك فرض إرادتك، وتضّطر رمبا 
أمامك  االستحقاقات.  بعض  تأجيل  إلى 

فرصة لتتميم إجراءات شراء عقار جديد.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

بعض  من  للتحرّر  األبواب  أمامك  تفتح 
الّضغوط، أو ُتتاح لك فرصة لها عالقة بعمل 

قدمي أو ارتباط ُمزمن.

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

بعيًدا  أو  املنزل  داخل  للعمل  فرصة  أمامك 
عن الّضجيج. قد تنكّب على ملف في هذا 

الوقت وحتافظ على سرّيته على األرجح.

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

هناك  مواجهة.  كّل  من  الفلك  يحّظرك 
أعمالك  في  يتعّلق  قريب  لسفر  إمكانّية 

ومهنتك، وعن اعتراض لبعض مشاريعك.

u (20 كانون الثاني - 18 شباط)b«

في انتظارك فرص ممتازة للقاءات عاطفّية أو 
احلّظ  إّن  واعدة.  تبدو  مهنّية  أو  اجتماعّية 

يقلب بعض املقاييس ملصلحتك.

»)u� (19 شباط - 20 آذار)

تبحث في هذه الفترة عن األمان واالستقرار. 
من  بنوع  بعده  وتشعر  عناء  من  تستريح 

االنتعاش وحتّقق املراد.

uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)«

فرصة  تأتيك  القريبة..  الفترة  ألجواء  ترتاح 
اجلماعات  أو  األصدقاء  بعض  عبر  سعيدة 
اّلتي تنتمي إليها. تعمل على قضّية هاّمة.
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œu Ý_« qH KH «Ë q F « l  U «d ² ÝU ³ «œu Ý_« qH KH «Ë q F « l  U «d ² ÝU ³ «
∫d|œUI*«

½ كيلوغرام من صدر احلبش خاٍل من الّدهون واجللد.

∫lI ÒMK

1 كوب من املاء املغلي.
1 ملعقة كبيرة من امللح.

1 ملعقة كبيرة من الّسكر.
2/ملعقتان كبيرتان من الّصويا.

2/ملعقتان كبيرتان من الپاپريكا احللوة.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.
3 أوراق من الغار.

4 فصوص من الّثوم (مقّشرات ومقّسمات).

∫s� ÒbK

2/ملعقتان كبيرتان من العسل.

2/ملعقتان كبيرتان من زيت الزّيتون.

2/ملعقتان كبيرتان من الفلفل األسود.

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة املطحونة.
½ ملعقة صغيرة من الفلفل احلار املجّفف.

∫dOC� Ò�« WI|d�

نربط صدر احلبش من األطراف، بطريقة تقّسمه إلى ثالثة 
أقسام متساوية.

ا  نذوّب امللح والّسكر مًعا في املاء املغلي، ونترك املاء جانًب

إلى أن يبرد متاًما. في وعاء متوّسط، نخلط املاء املُذاب فيه 
امللح والسّكر مع باقي مواد الّنقع.

نضع صدر احلبش داخل الوعاء، ونغّطيه في نايلون، ونضعه 
مع  باخلليط  يتشرّب  أن  إلى  ساعة   24 مّدة  البرّاد  في 

ا. االهتمام على تقليب صدر احلبش كّل 6 ساعات تقريًب
واحدة  بساعة  الّشواء  قبل  الوعاء  من  الّصدر  قطع  ُنخرج 

ا (من دون تنظيفهم)، ونضعهم على شبكة الفرن. تقريًب
ُنسّخن الفرن على درجة حرارة 250 مئوّية. 

وفي وعاء صغير نخلط مقادير الّدهن، ومن ثّم ندهن قطع 
ًدا. احلبش بها مع االهتمام بتغطية كّل األطراف جّي

نضع قطع احلبش في وعاء في قاع الفرن لتجميع الّسائل 
الّناجت عن قطع احلبش، ونسكب في الوعاء كوبني من املاء 

الفاتر.
نشوي قطع احلبش املوضوع على الّشبكة في وسط الفرن 
ملّدة 5 دقائق، ومن ثّم نخّفف درجة حرارة الفرن إلى 150 

ا. درجة مئوّية، ونشوي قطع احلبش مّدة ساعة تقريًب

مع  الّساخنة  الوجبة  هذه  لتناول  وألّذها  الّطرق  أشهى  إّن 
سلطة امللفوف احلارّة واحلامضة أو مع سلطة امللفوف العادّية. 
ميكن االستعانة مبا تبّقى من قطع احلبش لتحضير شطائر 
رفيعة  قطع  إلى  احلبش  صدر  نقّطع  حيث  وشهّية،  لذيذة 
الوصفة  هذه  إعداد  ّمت  حال  وفي  البرّاد،  في  ونضعها 
كي  احلبش  قطع  تبرد  حّتى  ننتظر  الّشطائر،  لتحضير 

نقّطعها إلى شرائح.
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 ∫ Ô‰Ó¡U� Ó² Ó¹ ÓÊU Ó�ÓË ¨ ÕUI]K�«  U³ ÚO Ó³ ÔŠ Ôd
EÓ² ÚM Ó¹ÓË ¨Ôt Ó{Ú—

Ó√

øWÓM ]��« Ác¼ Ôn¹d Ó Ú)« Ód
]šÓQ Óð «–UL? �

 U ÓN¹̂Ó √  ∫ÔtÓ�  Ó‰U�ÓË  ¨ n¹d Ó Ú)«  q ÚB Ó
  v�≈  Ôd ÓL ÔŽ  ÓŸÓd ÚÝÓ√

 ¨ ÕUI]K�«  U³ ÚO Ó³ ÔŠ Ôq L Ú Ó% Ús Ó� U¹ ¨ÔrOE ÓFÚ�« Ôn¹d Ó Ú)«

 ¡«d ÚH ]B�«  ‚«— ÚËÓ Ú_«  j Ô�U� Óð  vÓK ÓŽ  Ôb ŽU� Ôð  Ús Ó�  U¹ÓË

 ¨ Ó„Ôd
EÓ² ÚM Óð Ô÷Ú—

Ó Ú_« ¨ÔrOE ÓFÚ�« Ôn¹d Ó Ú)« UN¹̂Ó √ ¨WÓK Ð«Òc�«

Æ Ó„Ôd
EÓ² ÚM Óð  ÔWÓK Ð«]c�«  Ô‚«— ÚËÓ Ú_«ÓË  ¨ Ó„Ôd

EÓ² ÚM Ó¹  ÔÕ ]öÓH Ú�«ÓË
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ðÚQ Óð  ÚÊÓ√  Ó„u ÔłÚ—
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° Ó„Ó—UE² Ú½U Ð
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° lOÐ]d�«ÓË ¡U² =A�«ÓË nÚO ]BK� UN łUO ² ÚŠU Ó� w�
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ÆÂÚu ÓO Ú�« Ób ÚF ÓÐ U ]M ÓŽ Úd
]šÓQ Ó² Óð

 Ì UÐUł≈ Ób ÓłÓË Ôt ]½Ó _ ¨U ÎŠd 
 t �Úu Ó½ Ús � Ôd ÓL ÔŽ ÓkÓI ÚO Ó² ÚÝ
«

ÆÁ–U² ÚÝ
Ô _ UN Ô�=b ÓI Ô¹ Ó·Úu ÓÝÓË ¨t ²ÓK ¾ ÚÝÓ√ Ús ÓŽ

n ¹d Ó Ú)« Óq ÚB Ó  U ¹ Óp ³̂ × Ô½n ¹d Ó Ú)« Óq ÚB Ó  U ¹ Óp ³̂ × Ô½ ‰UHÞú� W ÒB�
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