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حيفا،  في  اإلسالمّي  الوقف  متولي  جلنة  عقدت 
سلسلة جلسات مع اختصاصّيني في قضايا حقوقّية 
األسبوع  في  اجتمعت  إذ  وتخطيطّية؛  وقانونّية 
املاضي، مع خبير اآلثار د. كميل ساري، واملستشار 
القانوني احملامي شادي شحادة، واملستشار القانوني 
احملامي فريد حسني، واملستشار الّتنظيمي ومخّطط 
املدن عروة سويطات، واختصاصّيني آخرين للّتباحث 
متعّلقة  وتخطيطّية  وقانونّية  تاريخّية  قضايا  في 

ّية اإلسالمّية في حيفا.  في األوقاف العرب
وقف  متولي  جلنة  أعضاء  أّن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
االستقالل في حيفا، هم: الّشيخ رشاد أبو الهيجاء، 
املرّبي عيد سويطات، احلاج فؤاد أبو قمير، احملامي 
األعمال  ورجل  دغش،  خالد  احملامي  شريف،  سامي 

سهيل بشكار.   
األمناء  جلنة  خالف  على  أّنه  بالّذكر  اجلدير  ومن 
املعّينة من احلكومة املسؤولة عن األوقاف املصادرة، 
من  حيفا  في  االستقالل  وقف  متوّلي  جلنة  تعّني 
مبثابة  (اّلتي  الّشرعّية  االستئناف  محكمة  قبل 
محكمة العدل العليا)، ومهّمتها الّدفاع عن األوقاف 
ّية اإلسالمّية احملرّرة في حيفا، واحلفاظ عليها  العرب

وحمايتها وإدارة شؤونها مبا يخدم املصلحة العاّمة.
ونشير إلى أّن املجتمع العربّي في حيفا قد خاض 
في  املاضية  العقود  مدار  على  مستمرّا  نضاًال 
الدفاع عن األوقاف، وفي الّسنوات األخيرة من خالل 
تعيني جلنة املتوّلني اجلديدة اّلتي تعمل على تعزيز 
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الّتهميش  ملخّططات  والّتصّدي  ومتكينها  األوقاف 
والّتشويه واالستيالء اّلتي عاناها املجتمع على مدار      

العقود املاضية. 
ونشير إلى أّنه في اآلونة األخيرة تصّدت جلنة املتوّلني 
لصالح  االستقالل  وقف  من  جزء  مصادرة  ملخّطط 
مشروع «املطرونيت»، إذ ّمت حتصيل التزام من رئيس 
البلدّية يونا ياهڤ بإيقاف املصادرة ومنعها، وتتابع 

ًيا.  جلنة املتوّلني القضّية قانون
في  األوقاف  حماية  قضّية  أّن  املتوّلني  جلنة  وتؤّكد 
ّية  حيفا، هي قضّية وطنّية ودينّية وثقافّية ومسؤول
أمام  مستقبلي  وحتّدي  األولى  الدرجة  من  تاريخّية 
كبيرة،  حتّديات  األوقاف  تواجه  إذ  حيفا،  عرب 
والهدم،  واملصادرة  والبيع  الّتهميش  من  عقود  نتاج 
ّية في حيفا هي ميراث وثقافة وُهوّية  فاألوقاف العرب
الّتاريخية  املعالم  أهم  وهي  العريق  املدينة  وتاريخ 
تعزيزها  في  خاّصة  أهمية  تكمن  ولذا  ّية  العرب
واألجيال  للمجتمع  خدمة  وتطويرها  ومتكينها 

القادمة.  
الوقف  حول  سويطات  عيد  املربّي  مع  حديث  وفي 
أبعاد  تاريخًيا،  اإلسالمي  «للوقف  أّن  إلى  فأشار 
ووطنّية  واجتماعّية  وسياسّية  ودينّية  ثقافّية 
جوهرّية، غطت أنشطته سائر أوجه احلياة االجتماعّية 
وامتدت لتشمل املساجد واملرافق الّتابعة له واملدارس 
ودعم  اخليرّية  واملؤّسسات  واملكتبات  العلم  ودور 

املستضعفني واملؤّسسات الصحّية».
وأضاف األستاذ سويطات «من املسّلم به أّن نظام الوقف 

أروع  من  صورة  قرون  مدى  على  ميّثل  ظّل  اإلسالمّي 
صور الّتعاون اإلنسانّي وينبوًعا فّياًضا من ينابيع 
اخلير حّتى آلت حالة األوقاف إلى الّتدهور والّتهميش 
إلى  وتعرّضت  والبيع،  واملصادرة  املَُمنهج  واإلهمال 
االنهيار واإلضرار، فقّلت عائداتها وتضاءلت منافعها 
وانعدمت، حّتى على املساجد وصيانتها واألنشطة 
الّثقافّية املتنوّعة»؛ مشيرًا إلى أّن «حماية واهتمام 
دينّية  خدمة  هي  الوقف  من  تبّقى  ما  وصيانة 
اجلماعّية،  ّيتنا  ومسؤول األولى  الّدرجة  من  ووطنّية 
األوقاف،  لنهب  الرامية  املخّططات  لكاّفة  الّتصّدي 
املنّظم». واِملْهنّي  اجلماهيرّي  العمل  خالل  من  فقط 

املتولني):  جلنة  (عضو  دغش  خالد  احملامي  وقال 
عملنا  دعم  حيفا  في  العربي  اجلمهور  من  «نطلب 
ومناصرة جهودنا والّتكاتف مًعا دفاًعا عن األوقاف 
اّلتي تعاني حتّديات كبيرة ناجتة عن الغنب الّتاريخي 

وأعمال الّنهب والّسرقة. فقط في حال كّنا موّحدين 
على  املُلقاة  الّتحّديات  ومواجهة  اإلجناز  بإمكاننا 

عاتقنا، بشكل مهنّي وجماهيرّي ومدروس». 
جلنة  (عضو  بشكار  سهيل  األعمال  رجل  وقال 
أداء  وأخيرًا  أوًّال  هي  األوقاف  ّية  «مسؤول املتولني): 
والواجب  ّية،  املسؤول وحتّمل  أعناقنا  في  األمانة 
جلنة  علينا،  امللقاة  والوطنّي  والّدينّي  املجتمعّي 
األوقاف  قضّية  ملعاجلة  جديدة  رؤية  حتمل  املتولني 
اختصاصّيني  مع  بالّتعاون  ِمْهنّي  بشكل  وحمايتها 
والعمل  واألرشفة  والّتاريخ  والّتخطيط  القانون  في 
مختلفة  عمل  مسارات  على  نعمل  إذ  اجلماهيرّي، 
ومستويات متعّددة بشكل منّظم ومدروس، لنتمّكن 
األوقاف  أصاب  اّلذي  الّتاريخّي  الّظلم  مواجهة  من 
وتزييف  تزوير  من  تصحيحه  أمكن  ما  وتصحيح 

ونهب وبيع أوقاف غير قانونّي»! 

’U� q�«d*

ّية لبحث رفع قيمة  عقدت بلدّية حيفا، مساء الّثالثاء األخير، جلسًة استثنائ
حظي  واّلذي  2014؛  لعام  حيفا  مواطني  على  الّسكن («أرنونا»)  ضريبة 
بتصويت غالبّية أعضاء البلدّية (18 صوًتا) وباعتراض 6 أعضاء وامتناع 

عضو البلدّية عن «اجلبهة» عرين عابدي - زعبي.
وفّسرت عرين سبب امتناعها لصحيفة «حيفا» بالقول: ال يجوز لبلدّية حيفا 

أن ترفع ضريبة الّسكن («أرنونا»)، وهي أساًسا ال تقوم بتلبية احتياجات 
مواطنيها، وخاصًة املواطنني العرب منهم، واحتياجات أحيائهم ومتطّلباتهم 

املعيشّية، ورفع ضريبة الّسكن سيثقل كاهل املواطن.
لطلبات  البلدّية  إهمال  من  جوانب  اجللسة  خالل  بّينت  عابدي:  وأضافت 
املواطنني العرب واحتياجاتهم، خاّصة في مجال الّتربية والتعليم. لقد تطرّق 
رئيس البلدّية بداية حديثه إلى جائزة وزير الّتربية والّتعليم اّلتي حصلت 
عليها مدينة حيفا، ومن الّضروري اإلشارة إلى أّنه في حيفا يوجد طالب 
فيها  الدراسة  تكاليف  حيث  خاصة،  مدارس  في  يتعّلمون  كثيرون  عرب 
تضاف إلى عبء ضريبة الّسكن املرتفعة، وهم معنيون بالدراسة في مدارس 
حكومّية، إّال أّن البلدّية لم تِنب مدارس عاّمة جديدة ذات مستوى عاٍل، ولم 

تطوّر أيًضا املدارس احلكومّية القائمة.
أّما رئيس كتلة «التجّمع» في البلدّية، جمال خميس، واّلذي صوّت ضد 
الّسكّن  ضريبة  زيادة  على  بشّدة  اعترضنا  لصحيفة «حيفا»:  فقال  القرار 
الّسكن  في  «األرنونا»  ثقل  من  تعاني  ّية  العرب أحياءنا  ألّن  («أرنونا») 
تخفيض  أجل  من  عليها  للعمل  كهدف  وضعناها  قضّية  وهذه  والّتجارة، 

ضريبة الّسكن في املناطق الّتاريخّية». 
وأضاف قائًال «ضريبة الّسكن تزيد من العبء االقتصادّي على الّسكان العرب، 
وتشّكل عائًقا أمام تطوير املصالح التجارّية.. يتوّجب على البلدّية تطوير مشاريع 
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(االسم  رائد  برتبة  ضابط  حيفا  شرطة  اعتقلت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

اّلذين  من  رشاوى  تلّقى  بأّنه  لالشتباه  الّتحرير)،  ملّف  في  محفوظ 
ارتكبوا مخالفات سير، مقابل الّتخفيف من عقوباتهم. ويعمل الرّائد 
معه  واعتقل  ّية،  مال الشِّ اِملنطقة  في  الّسير  شرطة  في  كبيرًا  ضابًطا 

حوالي عشرة أشخاص آخرين بذات الّتهمة.
أثر  تعّقبت  الّشرطة  أّن  حيفا  في  الّصلح  محكمة  بيان  في  وجاء 
يتلّقى  كان  أّنه  وتبّني  وصلتها،  سرّية  ملعلومات  نتيجة  الّضابط  هذا 
الرشوة من مرتكبي مخالفات الّسير اخلطيرة. وكان عشرات املخالفني 
يفرضها  اّلتي  الغرامات  من  يخّفف  لكي  بطلباتهم  إليه  توّجهوا  قد 
القانون، وذلك مباشرًة أو عن طريق وسطاء، ويدفعون له ما تيّسر لهم، 
وهو بالّتالي يخّفف العقوبة أو ُيلغي املخالفة اّلتي ارتكبوها، دون أن 
يطالب بسحب رخصة الّسياقة أليٍّ من املخالفني، وكان بينهم أولئك 

اّلذين ارتكبوا عشرات املخالفات.
وأفادت مصادر الّشرطة أّن االعتقاالت قد ُتطال نحو 80 شخًصا آخر، 
ويجري الّتحقيق مع عدد منهم. وأضافت املصادر ذاتها أّن الّضابط املشبوه 
مّتهم أيًضا ببيع قطع ذخيرة لرجل ال يحمل رخصة حليازة الّسالح!!  

©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®                   s|—U	
 q�√ vO|

ملكة  الّضريرة  مع  ا  ـً ّي صحاف لقاًء  صحيفة «حيفا»،  مراسل  أجرى 
ساحوري، واّلتي كانت قد أصيبت يوم اجلُمعة املاضي جرّاء حادث 
دهس بتقاطع اللنبي في مدينة حيفا، والتي ترقد في قسم الّتأهيل 

في املستشفى اإليطالّي في املدينة.

ÀœU(« qO
UHð ÍËdð Í—uŠUÝ

هذا وبدايًة كان احلديث حول الدهس وعن أسباب وقوعه حيث حتّدثت 
ساحوري قائلًة: «في حوالي الّساعة الّسادسة والّنصف من مساء 
يوم اجلُمعة األخير، قمت بالّنزول أنا وجارتي بصحبة كلبي لقضاء 
أشبه  ا  غريًب صوًتا  سمعت  الّشارع،  عبور  محاولتي  ولدى  حاجته. 
ارة تدهسني  ارة مسرعة كالّصاروخ قادمًة نحوي، وإذ بسّي بهدير سّي
وتلقيني أرًضا وتفقدني وعيي. بقيت ملقاة على األرض عّدة دقائق 
لتلّقي  «رمبام»  مستشفى  إلى  نقلي  ّمت  أن  إلى  للوعي،  فاقدة 
ّم بي وبأّني  اء مبا أل العالج.. وبعد أن عدت إلى وعيي أخبرني األطّب

تعرّضت حلادث دهس أليم».
وّمت  مساعدة،  أّي  لها  تقّدم  لم  الّسائقة  أّن  إلى  ساحوري  وأشارت 

ارة إسعاف إلى مستشفى «رمبام». نقلها في سّي

°åWÒOŠ«dł WÒOKLŽË ÆÆ—u�� ÆÆn¹e½ò

حّدثتنا  الّدهس،  حادث  جرّاء  بها  أملّت  اّلتي  اإلصابات  وحول  هذا 
وبكسور  بالرّأس،  داخلّي  نزيف  من   تعاني  بأّنها  قائلًة  ساحوري 
الرّأس  منطقة  في  كدمات  عّدة  إلى  باإلضافة  الّساقني،  في 
حاد». بدوران  الوقت  طيلة  تشعر  وأّنها  جسدها،  أنحاء  وباقي 

هذا وأردفت ساحوري قائلًة إّنه من املزمع أن ُجترى لها يوم االثنني 
القادم عملّية جراحّية، لكّنها متخوّفة ومترّددة ألّنها بالغة اخلطورة.

وعن سبب حتويلها إلى املستشفى اإليطالّي إلعادة الّتأهيل، قالت: أنا 
لست قادرة على االعتناء بنفسي، كما ال أقوى على القيام باالحتياجات 
الّضرورّية مبفردي، فأنا أقطن لوحدي.. باإلضافة إلى كوني ضريرة.

åWK¹uÞ ÃöF�« …d²	ò

املستشفى  مغادرة  «أمتّنى  ساحوري:  فقالت  العالج  فترة  عن  أّما 
فترة  بأّني  أبلغوني  اء  األطّب ولكن  املنزل،  إلى  والعودة  وقت  بأقرب 

العالج ستكون طويلة وقد متّتد إلى ُقرابة سّتة أشهر»!

åW�«b ÒM�« WK−F�« w	Ë W�ö Ò��« w Ò½Q Ò²�« w	ò

هذا ووجهت ساحوري نصيحة لعابري الّسبيل والّسائقني عبر منبر 

‚d ÒD « Àœ«u Š w ÝP Ë …—u Dš w F ¹ Ê√ w Ðd F « UM F L ²−  v K Ž ∫Í—u ŠU Ý

صحيفة «حيفا»، قائلًة: يتوّجب على الّسائقني القيادة بحذر وعدم 
التهوّر. ففي نهاية املطاف سيصل الّسائق إلى ُمراده.. وفي الّتأني 

الّسالمة وفي العَجلة الّندامة.

- كلمة أخيرة..
أشكر لكم اهتمامكم.. على أمل أن تساهم هذه احلادثة في توعية 
واالنتباه  حذر  بشكل  القيادة  لهدف  الّسبيل،  وعابري  الّسائقني 
واالكتراث بحياة العابرين. وعلى مجتمعنا العربي أن يعي خطورة 

ومآسي حوادث الّطرق.

هذا وكانت محكمة الّصلح في حيفا قد أمرت بتمديد توقيف ثالثة 
أشخاص مشبوهني بدهس الّضريرة ملكة ساحوري. وقد جاء اعتقال 

املشبوهني إلمتام الّتحقيق معهم بهذه القضية. 
حيث  ورجالن؛  سّيدة  هم  املعتقلني  أّن  احملكمة  بيان  في  جاء  وّمما 
كانت السيدة تقود سيارتها، وبعد أن صدمت السيارة الّضريرة ملكة 
ساحوري اّلتي كانت جتتاز الّشارع على ممر املشاة، تابعت سيرها دون 
الّسائقة  مع  الّتحقيق  ولدى  للمصابة.  املساعدة  لتقدمي  تتوقف  أن 

اعترفت بفعلتها، ما استوجب اعتقالها الستكمال الّتحقيق.   
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يوم  حيفا،  مدينة  في  املرَكزية  احملكمة  تناقش   ≠ åUHO�ò q�«d*

قضّية  صباًحا،  العاشرة  متام  في   (16/2/2014) القادم  األحد 
مخّطط وادي الّسياح اّلذي يهدف إلى هدم وقلع البيوت في احلّي، 

لهدف حتويله إلى متنزّه عام.  
وقال احملامي سامح عراقي (مرَكز «مساواة): إّن بلدّية حيفا بادرت 
لبلورة فكرة املخّطط لتحويل ِمنطقة وادي الّسياح إلى منتزّه مبساحة 
الّلوائية  الّلجنة  قّدمته  اّلذي  املخّطط  قّدموا  حيث  ا،  تقريًب دوًمنا   35

لّلجنة  اعتراض  بتقدمي  «مساواة»  مبرَكز  وقمنا  عليه،  واملصادقة 
يعود  اّلذي  الّسكنّي  احلّي  تاريخ  إلى  خالله  من  وتطرّقنا  ّية،  الّلوائ
إلى بداية القرن املاضي في املخّطط، ويثبت وجود الّسّكان في القرن 
املاضي، وهذا املخّطط فور املصادقة عليه سيهدم جزًءا من البيوت 
وجزًءا آخر بعد 10 سنوات. وفي أعقاب رفض االعتراض، قمنا بتقدمي 
ّية في  استئناف للمحَكمة املرَكزّية في حيفا ضّد قرار الّلجنة الّلوائ
حيفا، والرّافض لالعتراض، القناعهم بإمكانّية احملافظة على بستان 

اخلّياط، ولهدف اإلبقاء على البيوت، أيًضا». 
وأضاف عراقي: «علينا وضع مسار شعبّي جماهيرّي للّتأثير وملنع 
الهدم. إّن الّسياسة اّلتي تتمّثل من املخّطط تشّكل سياسة متييزّية 
جتاه املواطنني العرب في الوادي. فاملخّطط يضع الّسّكان في مواجهة 
واقع مر يتمّثل باإلخالء من املنازل وهدمها، مع املّس مبلكهم الوحيد، أو 
العيش لغاية عشر سنوات في هذه املنازل من دون احلصول على خدمات 
ا خطيرًا بحّق العيش الكرمي، وبعدها  ـً مالئمة، األمر اّلذي يشّكل مّس
ا إلغاء حّيز املجتمع، وطرد  ـً ّي اإلخالء والهدم. هذا الواقع يعني عمل
الّسّكان من أراضيهم الّتاريخّية، من دون منح أّي بديل إسكان مناسب».

 »d F « t½U~ Ý s  ÕU ÒO « Íœ«Ë ¡ö š≈ j ÒD  g UMð è Ò¹e ÓÖd *« è L ~;«

هذا والتقى مرَكز «مساواة»، جمعّية «الّتطوير االجتماعّي»، ومخّطط 
املدن عروة سويطات، وهيئات حيفاوّية أخرى، مع مخّططة بلدّية حيفا 
ڤاردا ليڤمان، واّلتي عّبرت عن موافقتها على إبقاء املنازل وعدم املّس 

بها وبسّكانها.
كما يناشد مرَكز «مساواة» اجلمهور العربّي في حيفا للّتواجد في 

لتشكيل  االستئناف  في  للّنظر  احملّدد،  املوعد  في  املرَكزّية  احملكمة 
إقرانه  ويجب  يكفي،  لن  القضائّي  املسار  أّن  إذ  جماهيرّي،  ضغط 

بنضال جماهيرّي شعبّي داعم.
يذكر أّن احملكمة املرَكزّية أّجلت اجللسة اّلتي كانت من املقرّر أن جتري 
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®   .يوم الّثالثاء في الرّابع من شهر شباط اجلاري

V¹dI�« bŠ_« Âu¹
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اخلميس  يوم  عقد   ≠  åUHO�ò  q�«d*

جمعّية  في  املنصرم  األسبوع  من   ،(6/2/2014)
الّتطوير االجتماعّي - حيفا، لقاء خلرّيجي وخرّيجات 
دورة «الّنشطاء في احلقوق»، واّلتي أقامتها جمعّية 
الّتطوير االجتماعّي لهدف مباشرة الّنشطاء مبهامهم 
اجلماهيرّي  العمل  في  وانخراطهم  الّتطوعّية 
وآلّيات  ُسبل  املجموعة  ناقشت  وقد  واملجتمعّي. 
من  ينّفذ  أن  ميكن  اّلذي  التطوّعي  والعمل  الّتعاون 
دائرة  لتوسيع  ومشاريعها،  اجلمعّية  نشاطات  خالل 
أكبر  إلى  للوصول  الّدائرة،  خدمات  من  املستفيدين 
عدد من العائالت واألفراد لتقدمي املساعدة واملرافعة 

احلقوقّية املطلوبة. 
هذا ووزّعت مهام تطوعّية على املشاركني للشهرين 
من  والتوعوي  التطوّعي  االنخراط  بغية  القريبني 

 d ¹u D Ò² « è ÒO F Lł w  Êu ÒO u I(« ¡U DA ÒM «
è ÒO Žu D² «  Ü N U N  ÊËd ýU ³ ¹  Òw ŽU L ²łô«

اّلتي  واألطر  واملراكز  حّيه،  في  كّل  اجلمعّية،  خالل 
يعمل بها. 

وأثنت مرّكزة املشروع، احملامية جمانة اغبارّية - هّمام، 
والتطوّع  واملساعدة  للعطاء  وحّبهم  النشطاء  على 
والّتعّلم واالستفادة واإلفادة؛ وفي حديث معها قالت 
لتمكني  متينة  رافعة  هو  اخلّير  الّنشطاء  عمل  إّن 
اّلتي  احلقوقّية  القضايا  مع  للّتعامل  مجتمعنا 
واجلماعّي.     املدنّي   – الفردّي  املستوى  على  تواجهه 
في  تعمل  الّتطوير  جمعّية  أّن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
تثقيفّية  جديدة  لدورة  برناَمج  بناء  على  األّيام  هذه 
املواطنّية  حقوق  املشاركون  به  يتعّلم  إطارًا  تكون 
منها  الرسمّية،  املؤّسسات  بعض  وقوانني  وأنظمة 
مؤّسسة الّتأمني الوطنّي، بلدّية حيفا، ِشركة اإلسكان 

احلكومّية («عميدار»)، ومكتب الّتشغيل.
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الوطني  التجّمع  استنكر   ≠ åUHO�ò q�«d*

احليفاوّي بشّدة الّتصريحات العنصرّية الّصادرة 
واّلتي  حيفا،  بلدّية  في  ليبرمان  ممّثلة  عن 
مع  البرّية  اخلنازير  أصوات  خاللها  من  قارنت 

صوت األذان في مساجد حيفا. 
أّن  التجّمع  «يؤّكد  االستنكار:  بيان  في  وجاء 
عنصرّية  تصريحات  هي  الّتصريحات  هذه 
املسلمني  العرب  وحقوق  مبشاعر  خطير  ومّس 
باالستهتار  الّسماح  ميكن  وال  حيفا،  في 

مبشاعرنا واالستخفاف بُهوّيتنا وحقوقنا. 
قضّية  فهذه  مترّ،  لن  العنصرّية  أّن  «ونؤّكد 
الّشعبي  واالحتجاج  التوّحد  علينا  وطنّية، 
بالّتراجع  واملطالبة  االئتالف،  في  وجودها  ضّد 
رئيس  كنائب  منصبها  عن  وعزلها  واالعتذار، 
البلدّية، كما نعتبر أّن هذا مؤّشر خطير يدّل 
تتيح  البلدّية  في  حاضنة  بيئة  وجود  على 

ملمّثلة ليبرمان إطالق هذه الّتصريحات.
نريد  بل  واستنكار،  وشجب  إدانات  نريد  «ال 
ليست  العنصرية  أّن  تؤّكد  حاسمة  خطوات 
من  عزلها  ويجب  البلدّية،  إدارة  في  شريًكا 
هي  ّية  العرب واألوقاف  فاملقّدسات  منصبها، 
الفلسطينّية  اجلذور  على  الباقية  الّشاهدة 

لبلدنا، وعلينا الّدفاع عنها. 
اّلتي  الّتصريحات  هذه  أّن  التجّمع  «ويعتبر 
متّثل عقلّية حزب ليبرمان وممّثلته في البلدّية 
هي أوهام واهية، وهي ليست مفاجئة، فماذا 

 ∫ ÒÍËUHO(« ÒwMÞu�« l ÒL−²�«
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كّنا نتوّقع من ممّثلي هذا احلزب اّلذي يهدف إلى 
ويعتبر  العرب،  على  والّسيطرة  الترانسفير 
أمام  دميغرافًيا  عبًئا  الفلسطينّيني  العرب 
هدف تثبيت يهودّية الّدولة على حساب حقوق 
أهمّية  على  يؤّكد  وهذا  األصالنّية؟!  الّشعب 
إصرار التجّمع على عدم الّشراكة في االئتالف 
إلى  للّدخول  الّشروط  كأحد  ليبرمان  حزب  مع 

االئتالف.
«على القوى الّسياسية الوطنّية التوّحد وعدم 
اجلبهة  ونناشد  املهزلة،  هذه  مثل  في  الّسماح 
د.  البلدية  رئيس  ونائب  الشيوعي  واحلزب 
سهيل أسعد اخلروج مبوقف صارم وشجاع، وعدم 
البقاء في االئتالف مع ممّثلة ليبرمان العنصرّية 
إزعاًجا  ثقافتنا  تعتبر  َمن  مع  والفاشية، 

وتهديًدا لها».  
رئيس  قال  «حيفا»،  لصحيفة  تصريح  وفي 
خميس:  جمال  البلدّية،  في  «التجّمع»  كتلة 
(يسرائيل  ليبرمان  حزب  ممّثلة  يوليا  «على 
يتّم  أن  على  والعمل  تعتذر  أن  بتينو)، 
تستمّر  أن  ُيعقل  فال  االئتالف؛  عن  عزلها 
في منصبها بعد هذه اإلهانة.. نطالب رئيس 

البلدّية بعزلها فورًا». 
االحتجاج  «علينا  قائًال:  خميس،  وأضاف 
الّنقاط  لوضع  والّشعبي  السياسّي  والّضغط 
وحّقنا  ُهوّيتنا  عن  نتنازل  ولن  احلروف،  على 

وثقافتنا وتاريخنا في بلدنا». 

åUHO�ò q�«d*

الّصفحة  على  ُنشر  اّلذي  اخلبر  أعقاب  في 
«حيفا»  صحيفة  من  األخير  العدد  في  الّثانية 
مساجد  في  األذان  تناقش  ُعنوان: «البلدّية  حتت 
ردود  من  عارمة  وموجة  زوبعة  أثيرت  حيفا..!»، 

بإقالة  بًة  مطال واالستنكارات،  الغاضبة  الفعل 
شطرامي من منصب نائب رئيس.

وقد وصلت مكاتب صحيفة «حيفا»، على مدار 
أسبوع بأكمله، عدد من البيانات واالستنكارات 

نورد بعًضا منها..

صحيفة  مكاتب  وصل   ≠  åUHO�ò  q�«d*

كتلة  (رئيس  عبُده  هشام  من  بيان  «حيفا» 
«اجلبهة» الّسابق في بلدّية حيفا)، جاء فيه:

ليبرمان  حزب  ممّثلة  شطرامي،  يوليا  «َصرّحت 
مؤّخرًا،  حيفا،  في  بتينو»  «يسرائيل  الفاشي 
أمام وسائل اإلعالم، في أعقاب الزّوبعة العنصرّية 
األخيرة اّلتي أثارتها على جدول أعمال البلدّية 
وربطها  حيفا  مساجد  في  األذان  قضية  في 
بشكل عنصرّي ومقزّز، مع صوت اخلنازير البرّية 
املتجوّلة، إّنها كانت عانت مالحقتي لها خالل 
لها  اّتهامي  باّدعاء  املنصرمة،  البلدّية  الّدورة 
بالعنصرّية في الدورة البلدّية احليفاوّية األخيرة. 
(راجعوا اخلبر في عدد صحيفة «حيفا» األخير 

على الّصفحة الّثانية).
وشهادة  شرف  وسام  األمر  هذا  أعتبر  «أوًّال، 
تقدير لعملي الّسياسّي املتواصل خالل الدورة 
زاريتسكي  عيدنا  زميلتي  ولعمل  الّسابقة، 

وكتلة «اجلبهة»!
ال  أّنه  والّداني،  القاصي  اآلن  فليعرف  ًيا،  «ثان
ميكن ألّي سياسي إسرائيلّي أو غيره، في البلدّية 
أو احلكومة أن يدمج قضّية األذان لهدف الّدعوة 
اخلنازير  قضّية  مع  املساجد،  في  الّصالة  إلى 
البرّية املتجوّلة في حيفا، بدون أن نّتهمه جميًعا 
- وليس فقط املوّقع أدناه أو كتلة «اجلبهة» - 
بالعنصرّية ضّد جميع أبناء شعبنا العربي في 
إّن  األديان.  كاّفة  وضّد  مكان،  كّل  وفي  حيفا، 
ارتفاع صوت األذان الّصادر من املساجد، مسألة 
ّل بطريقة ودّية  ـُحـَ دينّية - اجتماعّية بحتة، ت
األطراف  كّل  بني  ومتبادل  تاّم  وباحترام  فقط، 
املسلمني. الّدين  رجال  رأسهم  وعلى  املعنّية 

«لو طـُرح إقتراح عمل مشابه في مجلس بلدّية 

å—«c² Žô« i d ½ò ∫Á Ôb ³ Ž
ما في مركز أوروپا، في مدينة نيرنبيرغ مثًال، 
وبادر لها نائب رئيس بلدّية أملاني أو منساوّي أو 
سويسرّي، وحتّدث لپرتوكول جلسة رسمّية عن أّن 
«الّصلوات اليهودّية» اّلتي تصدح بصوت عاٍل 
نـُس أّيام الّسبت ليًال، يوم عطلة وراحة  من الكـ
املتجوّلة  البرّية  اخلنازير  كأصوات  تزعج  األملان، 
ولكان  تقعد..!  ولم  الّدنيا  لقامت  البلدة،  في 
قد  الدولة  ورئيس  اإلسرائيلّي  احلكومة  رئيس 
ا، بفصل نائب رئيس بلدّية ال-سامّي فورًا. طالًب
على  من  أتوّجه  أعاله  ذكر  ما  على  «بناًء 
البلدّية  رئيس  إلى  املوّقرة،  جريدتكم  صفحات 
احملترم، احملامي يونا ياهڤ، واّلذي حصد في 
غالبّية  متتالية  بلدّية  ّية  إنتخاب معارك  ثالث 
ّية في حيفا، بالقول: عـُظمى من األصوات العرب

«نحن ال ننتظر أّي اعتذار من هذه الّشخصّية 
إعتذارها  نرفض  بل  ال  الفاشّية،  الّسياسّية 
ـَه، حّتى وإن ُقّدم جلماهيرنا في  أصًال ولن نقبل
حيفا على طبٍق من ذهب. نطلُب منك رئيس 
ـَها فورًا من منصبها،  ـُقيل بلديتنا احملترم أن ت
كنائب رئيس البلدّية في حيفا (بلد الّتعايش). 
فالعدالة - كما تعلم بصفتك محام قدير - أن 
تظهر على املأل وليس أن تطّبق فقط داخل غرف 
ًدا أيًضا أّن داخل املجلس  ُمغلقة! ونحُن نعلم جّي
البلدّي احلالي توجد كتلة أو أكثر في املعارضة، 
وتؤمن  الّثالثة،  البلدّية  أعضاء  عدد  نفس  لها 
الّشعبني  بني  بكرامة  الّتعايش  حًقا  ومتارس 
حتّل  أن  بذلك  وتستطيع  والعربّي،  اليهودي 
بسهولة مكان حزب «يسرائيل بتينو» الفاشّي، 
بجدارة. تترأسُه  الذي  البلدّي  االئتالف  داخل 
«باحترام: هشام عبُده - رئيس كتلة «اجلبهة» 

في الّدورة املنصرمة».

 Òe N O  Õb B ¹ Ê«–_« Òq E O Ý ∫è ÒO ö Ýù« èÖd («
èC ¹d *«  »u KI «  w  d ÒŁR¹Ë  è F ýU )«  »u KI «

*åUHO�ò q�«d ≠ وصل مكاتب صحيفة «حيفا» 

بيان من احلركة اإلسالمّية في حيفا، حول موضوع 
عن  الّنشر  أعقاب  في  حيفا،  مساجد  في  األذان 

اخلبر في العدد األخير من الّصحيفة، جاء فيه:
القائد  عهد  منذ  وستبقى  كانت  حيفا  مدينة  «إّن 

الّظاهر عمر إلى يومنا هذا، وحّتى األجيال القادمة 
تصدح بأصوات املؤّذنني من مآذن مساجدها وصوت 
بجبالها،  شامخًة  كنائسها،  من  سيسمع  األجراس 
بحنينها  تضّم  شواطؤها  هادئًة  سماؤها،  صافيًة 
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بياًنا  حيفا،  في  الوقف  متولي  جلنة  أصدرت 
العنصرّية  الّتصريحات  فيه  تدين  استنكارًيا 
لنائب رئيس البلدّية يوليا شطرام، ممّثلة حزب 
اّلتي  بيتنا)،  (إسرائيل  بتينو»  «يسرائيل 
قارنت  حني  حيفا،  في  العرب  مبشاعر  مّست 
األذان  بأصوات  البرّية  اخلنازير  صوت  ضجيج 

الّصادرة من املساجد. 
هذه  حيفا،  في  الوقف  متولي  جلنة  وتدين 
الّتصريحات العنصرّية وتعتبرها اجتيازًا لكاّفة 
لكاّفة  وإهانة  صارًخا  ا  ـً ومّس احلمراء  اخلطوط 
في  صدح  األذان  صوت  أّن  د  وتؤّكّ حيفا،  عرب 
شوارع حيفا الّتاريخّية، وسيستمر يصدح إلى 
أبد اآلبدين ما دام هناك عرب في هذه املدينة. 

من  أّن  حيفا،  في  الوقف  متولي  جلنة  وتؤّكد 
ّية عرب حيفا كاّفة - بقواهم اجلماهيرّية  مسؤول

الّشيوعي  احلزب  بعث   ≠  åUHO�ò  q�«d*

واجلبهة الدميقراطّية للّسالم واملساواة في مدينة 
احملامي  البلدّية،  رئيس  إلى  برسالة  حيفا 
الّتصريحات  مطالبينه بإدانة  ياهڤ،  يونا 
مندوبة  عن  صدرت  اّلتي  املسيئة  العنصرّية 
بيتنا)  (إسرائيل  بيتنو»  «يسرائيل  حزب 
واّلتي  األخيرة،  البلدي  املجلس  جلسة  خالل 
قارنت فيها صوت األذان بالّضجيج الّصادر 

عن اخلنازير البرّية، على حّد تعبيرها!
رئيس  ونائب  «اجلبهة»  كتلة  رئيس  وكتب 
احلزب  وسكرتير  أسعد،  سهيل  د.  البلدّية، 
حافّي  الصِّ حيفا،  في  و«اجلبهة»  الّشيوعي 
إّن  ياهڤ،  إلى  رسالتهما  في  زعاترة،  رجا 
«صوت املؤّذن، وأجراس الكنائس، هي جزء ال 
الّسنني،  مئات  منذ  املدينة  حياة  من  يتجزّأ 
تصريحات  أّن  وأضافا  كذلك».  وسيظّلون 
تشّكل  الغبّية  بيتنو»  «يسرائيل  مندوبة 
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إساءًة فّظة باجلمهور العربّي في حيفا وبكّل 
بالعيش  للمساس  ومحاولة  املدينة،  سّكان 

املشترك في املدينة.
وأضافت الرّسالة إّن هذه الّتصريحات البائسة 
املشهد  من  شرعًيا  جزًءا  تكون  أن  ميكن  ال 
احليفاوّي، الفتًة إلى تناقضها مع االتفاقّية 
االئتالفّية اّلتي وّقعتها «اجلبهة» مع رئيس 
اّلتي  العاّمة  االئتالفّية  وللوثيقة  البلدّية، 
أّي  وتدين  املشترك  العيش  قيم  على  تشّدد 
تعبير عنصرّي عموًما، وجتاه اجلمهور العربّي 

خصوًصا، على أساس قومّي أو دينّي.
واختتم أسعد وزعاترة رسالتهما إلى ياهڤ: 
نبنيها  اّلتي  احلقيقّية  الّشراكة  من  «وكجزء 
بالّتعامل  البلدّية  رئيس  نطالب  فإّننا  مًعا، 
وبوضع  الواجبة،  بالّصرامة  املوضوع  هذا  مع 
واملارقة،  الفّظة  الّسلوكّيات  هذه  ملثل  حّد 

لتكون ِعبرة ملَن يعتبر».
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الوقوف   - املختلفة  واالجتماعّية  والسياسّية 
وقفة موّحدة لنبذ العنصرّية ووضع حّد وصّد أي 
مّس في ُهوّية وثقافة وتاريخ ومستقبل العرب 

في هذه البلد والّتحرّك اجلماهيرّي اآلن.
كاّفة  حيفا،  في  الوقف  متولي  جلنة  وتدرس 
املتاحة  الّشعبية  واخلطوات  القانونّية  اإلجراءات 
تهدف  محاولة  ألّية  والّتصّدي  لالحتجاج  لديها 
املسلمني  العرب  ومشاعر  حقوق  ضرب  إلى 

بعرض احلائط. 
وتدعو جلنة املتولني كاّفة عرب حيفا، للمشاركة 
القادم  الّثالثاء  يوم  االحتجاجّية،  الوقفة  في 
في متام الّساعة 1630 أمام مبنى بلدّية حيفا، 
لالحتجاج على هذه الّتصريحات والّتعبير عن 
جلنة  تدعو  كما  لها.  القاطع  املبدئّي  رفضنا 
املتولني كاّفة القوى الوطنّية واألهلّية واملجتمعّية 
والّتوّحد  الفّعالة  املشاركة  املختلفة  والسياسّية 

ضّد العنصرية واملّس بعرب هذه البالد.

الوطنّي  والعمل  األحزاب  قيادات  جميع  «نطالب 
أهّم  متّس  أّنها  إذ  اجلرمية،  هذه  إزاء  موقف  باّتخاذ 
جميع  وجمعت  وّحدت  طاملا  اّلتي  الوحدة  مقوّمات 

سّكان حيفا.
احلرب  هذه  أّن  نعتقد  اإلسالمّية  احلركة  في  «نحن 

املسمومة علينا، لن يجني منها هؤالء القوم املارقني 
األذان  بأّن  نبشرهم  فإّنا  هنا  ومن  اخلسارة..  إّال 
ًيا يهّز القلوب اخلاشعة ويؤّثر في  سيظّل يصدح عال

القلوب املريضة والنفسّيات املهزوزة.
«احلركة اإلسالمّية - حيفا». 

أبناء الوطن الواحد على اختالف انتماءاتهم الّدينّية 
والسياسّية، وهي صامدة بأبنائها في وجه كّل َمن 

يريد طمس معاملها وحضارتها. 
املاضي،  األسبوع  في  ّمت  لقد  األحباب..  «أهلنا 
األذان  موضوع  تناول  الفاسدين،  املارقني  خالل  ومن 
ازعاج  مثل  باطلة،  مزاعم  حتت  حيفا  مساجد  في 
الّسكان مرّكزين على ذلك من خالل فرمان عنصرّي 

يسانده بعض املأجورين.
«إّن اجللسة اّلتي متّت في بلدّية حيفا ملناقشة األذان 
رئيس  نائب  فيها  صرّحت  املدينة،  مساجد  في 
يوليا  بيتنا»،  «حيفا  كتلة  ورئيسة  حيفا  بلدّية 

شطرامي، بأّنه تكثر في حيفا اخلنازير البرّية اّلتي 
تزعج الّسكان، فال حاجة إلزعاج إضافّي في املدينة، 

كأصوات األذان اّلتي تصدح من مساجد حيفا. 
«أهلنا الكرام.. علينا أن ننوّه لبعض األمور الهاّمة:

اإلسالم  على  مفتوحة  حرًبا  ميارسون  ذلك  في  «هم 
وبات من الواضح أن غرورهم قد فاق كّل تصوّر.

«إّننا نحذر من املّس مبدى مستوى الرقّي والّتعايش 
املشترك في مدينة حيفا. 

ميدانّي  نبض  جّس  هي  الفكرة  هذه  إّن  لهم  نقول 
لرّدة فعل جماهيرّي في الّداخل، حيث إّن هذه الفئة 

مصابة بداء الهيستيريا والكراهَية.
«ونقول فلتخرس أبواق العنصرّية وليعلو صوت األذان.. 
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نيو -فارم اجلديدة في الروائح وااللوان لتعشقوا تعالوا

* خاضع للعطور واالحجام املشاِركة في احلملة. ال يشمل سلع بتخفيضات خاصة. ال توجد ازدواجية حمالت.

* االرخص من بينهم. ال يشمل اطقم, طالء اظافر, نيوتروجينا, لوريال درمو, بيوكس من برمييير وسلع ضمن تخفيضات خاصة. 

احلملة  التي ضمن  للسلع  ازدواجية حمالت. خاضع  توجد  ال  وفروع مديكال.  لتسرخان  داخل همشبير  فارم  نيو  فروع  في  غير سارية  احلملة  املخزون.  نفاذ  او حتى   15.02.14 لغاية 
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*åUHO�ò q�«d – أقامت مجموعة من قدامى 

خاّصة  أمسّية  حيفا،  في  املسيحّي»  «البيت 
ينهي  اّلذي  نّخول،  يوحّنا  لألرشمندريت  تكرًميا 
دير  في  لإلقامة  وينتقل  حيفا،  في  أعماله 

املخّلص في لبنان. 
وكان األرشمندريت نّخول قد وُلد في حيفا عام 
1928 والتحق برهبانّية دير املخلص في لبنان، 

امللكّيني  للرّوم  حيفا  رعّية  في  خدمته  بدأ  ثّم 

الكاثوليك منذ عام 1974. وّمت تعيينه مديرًا 
حيفا  إلى  عاد  ثّم  ساحور،  بيت  ورعّية  لدير 
واالجتماعّية  الروحّية  خدماته  يواصل  لكي 
في  ومساعد  للرعّية  ككاهن  املدينة  هذه  في 
مؤّسس  هو  نّخول  واألرشمندريت  املطرانّية.  دار 
«البيت املسيحّي» في حيفا بالّتعاون مع عدد 

من الّشخصّيات االجتماعّية والّثقافّية.
للبيت  الّسابق  (الرّئيس  نخلة  ميشيل  وقال 
املسيحّي) في هذا الّلقاء، إّن حيفا كّلها مدينة 
ومساهمته  خدماته  لقاء  نّخول  لألرشمندريت 
مؤّسساتها  وبناء  الكنيسة  تثبيت  في  الفّعالة 

ومنشآتها ورعاية املؤمنني فيها.
ومن املقرّر أن يغادر األرشمندريت نّخول حيفا في 
األسبوع القادم لكي يلتحق بدير املخّلص في لبنان، 
واإلرشاد. والّصالة  الّتقوى  حياة  هناك  ويعيش 
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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أبناء رعّية مار لويس  *åUHO�ò q�«d ≠  احتفل 

األخير (8  الّسبت  مساء  حيفا،  في  املارونّية  امللك 
(شفيع  مارون  مار  القّديس  بعيد   ،(2014 شباط 
الكنيسة). ترأس راعي األبرشّية املطران موسى احلاج 
القّداس اإللهي بحضور عدٍد من الّشخصّيات وحشٍد 
األب  الرعّية  خادم  القّداس  في  عاونه  املؤمنني،  من 
يوسف يعقوب واآلباء عفيف مّخول وناجي يعقوب. 
كما شرّف الرعّية كّل من األرشمندريت أغابيوس أبو 
سعدى (خادم رعّية الرّوم الكاثوليك) واألب دميتريوس 
الكنن  والقس  األرثوذكس)،  الرّوم  رعّية  (خادم  سمرا 
الكنيسة  (عن  دعيبس  عماد  والقس  شحادة  حامت 

اإلجنيلّية األسقفّية).
أن  «يسرّنا  عظته:  في  احلاج  موسى  املطران  وقال 
نقّدم لكم، وجلميع أبناء األبرشّية املارونّية في البالد 
القّديس  أبينا  بعيد  والّتمنّيات  الّتهاني  أطيب 
اجلميع  على  الّله  ينعم  أن  بشفاعته  راجني  مارون، 
روحانّية  فينا  ويحيي  خلالصنا،  الالزمة  بالّنعم 

القّديس مارون».
ال  اليوم  نكرّمُه  اّلذي  احلاج: «مارون  املطران  وأضاف 
ا في قلوب أبنائه املوارنة بالّصالة والتقّشف،  ـً يزال حّي
باحملّبة والرّحمة. مارون الّناسك، املصّلي واملتقّشف، 

بانفتاحه على الّله وعلى أخيه اإلنسان املتأّلم، يرَفُع 
أنظارنا إلى العالء، ويشفي أمراض الّنفس واجلسد، 
ا  قلًب فنسير  جميًعا،  قلوبنا  في  الوفاء  نور  وُيشّع 
واحًدا وفكرًا واحًدا على خطى القّديسني وأولياء الّله.»
اجلمع  على  والبهجة  الفرح  من  أجواء  وطغت 
ومشاركني  الرّعّية  أبناء  ومن  املصّلني  من  الغفير 
الرعّية  جوقة  أَحيت  كما  الكنائس،  مختلف  من 
املارونّية  الّتراتيل  أجمل  منشدًة  االحتفالي،  القّداس 

الّسريانّية لهذه املناسبة.
نذكر  الرّعّية،  حركات  كاّفة  مشاركة  ذكره  واجلدير 
الرّعّية،  جوقة  املارونّية،  ّية  الرّسول اجلمعّية  أهّمها: 
الوقف،  جلنة  بوسكو،  دون  شبيبة  األطفال،  جوقة 
املوقع  جلنة  األولى،  القربانة  أطفال  الّله،  أم  أخوّية 

اإللكترونّي، وجماعة الّلقاءات الّدراسّية.
في ختام القّداس شكر األب يوسف يعقوب (كاهن 
حركات  وجميع  والكهنة  احلاج  املطران  الرّعّية) 
ودعا  االحتفال.  إجناح  في  ساهم  َمن  وكّل  الرّعّية، 
كّل َمن يحمل اسم مارون الّتوجه إلى قاعة الرّعّية 
أعّدتها  تضييفات  تبعتها  اّلتي  املعايدة  لتقّبل 
الّتهاني  اجلميع  وتبادل  والّشبيبة،  الرّعّية  سّيدات 

بجوٍّ من البهجة واإلخاء واحملّبة.
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في أعقاب الّنشر في العدد األخير من صحيفة «حيفا»، عن متّيز 
وإعالننا  والعلمّي،  والّتربوّي  األخالقّي  وتفوّقهم  بشكار  وبنات  أبناء 
والّناجحني  البارزين  املمّيزين،  وبناتنا  أبنائنا  على  األضواء  تسليط 
في مجاالت عّدة؛ وصلت مكاتب صحيفة «حيفا» مكاملات كثيرة، 
تلفت انتباهنا إلى متّيز فالن وتفوّق وإبداع عّالن.. ولهذا العدد اخترت 
تخترق  أن  استطاعت  حيفاوّية،  كروّية  رياضّية  موهبة  إلى  الّتطرّق 
احلدود وتصل إلى بالد األندلس لّلعب ضمن فريق «ريال بلد الوليد» 

(ريال ڤالالدوليد) اإلسپانّي.
اخترُت  حافّية،  الصِّ مقابالته  في  ومقّل  األضواء  عن  بعيد  أّنه  رغم 
أن أسّلط الّضوء على حارس املرمى احليفاوّي املتأّلق، الّشاّب حمادة 
يونس صبح (17 عاًما)، املوجود في بالد األندلس ُمنذ ُقرابة عامني، 
الوليد»                  بلد  «ريال  شبيبة  فريق  ضمن  الّثاني  للموسم  ويلعب 
الفريق.  في  أساسّي  مرمى  كحارس  اإلسپانّي،  ڤالالدوليد)  (ريال 
ا، بشكل ِجّدّي  ـً يتعّلم في أكادميّية «ريال بلد الوليد» ويتدرّب، يومّي
ومكّثف ضمن فريق الّشبيبة، ويوًما في األسبوع ضمن فريق الكبار.

وسط  في  تقع  مدينة   ،(Valladolid (وباإلسپانّية  الوليد»  «بلد 
إسپانيا، عاصمة مقاطعة بلد الوليد. اشُتهرت باسم بلد الوليد خالل 
أّيام احلكم اإلسالمّي إلسپانيا، نسبًة إلى اخلليفة الوليد بن عبد امللك.

تأّسس فريق «ريال بلد الوليد» (Real Valladolid) عام 1928، 
ورئيسه  انّي،  اإلسـپـ الّدوري  في  املعروفة  األندية  أحد  اليوم،  وُيعتبر، 

هو كارلوس سواريز.
بدأ حمادة يونس مسيرته الكروّية في عمر الّطفولة، وهو لم يتجاوز 
الّسابعة، في فريق أشبال «بيتار حيفا»؛ بعد أن كان قد اكتشف 
شغفه بكرة القدم، فعشق كرة القدم وأفرد لها جّل وقته لهدف الوصول 
إلى مبتغاه وحتقيق حلمه. وها هو يخطو، اليوم، ُخُطوات رياضّية 

واثقة نحو حتقيق حلمه والوصول إلى العاملّية.
بعد انضمامه إلى فريق أشبال «بيتار حيفا» بسنتني، انتقل للّتدرّب 
ّم شبيبة «ناڤيه  والّلعب ضمن فريق أشبال «ناڤيه يوِسف»، ومن َث

يوِسف».. ومن حيفا انتقل لّلعب في صفوف فريق إسپانّي.
ومع حارس املرمى احليفاوّي حمادة يونس صبح، كان لي هذا احلوار 
عبر شبكات الّتواصل، من مكان وجوده األندلسّي في «بلد الوليد».

فريق  ضمن  لّلعب  انضمامك  على  أهّنئك  بدايًة،   
ّي، وأمتّنى لك املزيد من الّتأّلق والّنجاح.. هل لك أن  إسپان
ّي؟! تخبرنا كيف جاَءك عرض الّلعب ضمن فريق إسپان

شبيبة              فريق  ضمن  فيها  شاركت  اّلتي  املباريات  إحدى  في 
مكتشف  وُجد  الّسنة،  ونصف  سنة  من  أزَيَد  قبل  يوِسف»،  «ناڤيه 
ا أدائي خالل  املواهب ومدرّب حرّاس كرة القدم، پيدرو، واّلذي لفته جًدّ
إسپانيا  إلى  مرافقته  علّي  ِاقترح  البدنّية.  بلياقتي  وُذهل  املباراة، 
لفترة تدريبات جتريبّية ضمن فريق «ريال بلد الوليد». فتحّدث إلى 
ولم أصّدقه؛  في بادئ األمر –  والدي بهذا الّشأن.. ُذهلت لطلبه – 
ولكّنني ها أنا، اليوم، أتدرّب وأشارك ضمن هذا الفريق، بعد أن كنت 
قد نلت مباركة وموافقة ودعم والدي، طبًعا. فقد غادرت البالد عام 
2012 لفترة زمنّية شاركت – خاللها – في تدريبات مكّثفة وِجّدّية 
ضمن نادي «ريال بلد الوليد»، وعدت لفترة وجيزة، ثّم غادرت، ثانيًة، 

في شهر أيلول 2013.

بالد؟  ما هي الّصعوبات اّلتي واجهتها خارج ال
واجهت صعوبات جّمة، ولكن رغم الّصعوبات لم أستسلم أو أيأس؛ 
كان من الّصعب علّي، بدايًة، الّتأقلم وسط أجواء جديدة و«غريبة»، 
بعيًدا عن األهل واألصدقاء؛ جتّسدت غالبّية املشاكل في عدم إتقان 
عام،  نصف  من  أقّل  وفي  الوقت،  مرور  مع  ولكن  وإيجادها،  الّلغة 
استطعت الّتمّكن من الّلغة وإيجادها، والّتأقلم مع األجواء اجلديدة.. 
فاعتدتها. ألّني وضعت، أساًسا، نصب عينّي هدًفا للوصول إليه، 
والّصعوبات  املشاكل  على  أخرى،  أحياًنا  وتغّلبت،  حيًنا،  تعاليت، 
لهدف حتقيق املأرب، معتمًدا على إمياني وثقتي بنفسي وبقدراتي. 
إّن تشجيع مدرّب فريق «ريال بلد الوليد» ودعمه عزّز ثقتي بنفسي 
وزادني إصرارًا إلثبات ذاتي؛ خصوًصا بعد أن آمن بي ومنحني فرصة 
املشاركة في مباريات الفريق كحارس مرمى أساس؛ ال اجللوس على 
دّكة (مقعد) االحتياط، ما دفعني إلى تقدمي األفضل واحلصول على 

إطراءات املدرّب وتشجيعه وإعجاب الّطاقم واإلدارة.

تعتمد  ماذا  وعلى  األسبوع،  في  تتدرّب  يوًما  كم   
تدريبات حارس املرمى، حتديًدا؟

أتدرّب على مدار أسبوع بأكمله بشكل مكّثف ثالث مرّات في اليوم، 
وفي أّيام اخلميس أشارك كحارس مرمى أساسّي في مباريات شبيبة 
أّما  الكبار،  فريق  مع  أتدرّب  الّسبت  أّيام  وفي  الوليد»،  بلد  «ريال 
اآلحاد فتكون عطلة أكرّسها للّدراسة واستغالل القليل القليل من وقت 
ّية،  الفراغ للرّاحة. إّن الّتدريبات شاّقة ولكّنها في قّمة اِملْهنّية واِحلرْف
تشّدد، أساًسا، على سرعة اّتخاذ القرارات الّسلمية والّتفكير الّسريع 
مرماك  حلماية  الّصحيحة  واحلركة  احلرجة،  األوقات  أدّق  في  والّسوّي 

من أّي مفاجأة قد َتدهمه؛ إضافًة إلى الّتدريبات البدنّية والّتمارين 
الرّياضّية الّضرورّية.

أسلوب  في  شاسًعا  فرًقا  المست  أّنك  بّد  ال  إًذا،   
الّتدريب وتكتيكه..

وليس  كأفراد  بالّالعبني  أكثر  يهتّمون  هناك  ذلك.  ملست  بالّطبع، 
كّل  حالة  تدرس  وِمْهنّية  اختصاصّية  طواقم  فهناك  فقط.  بالفريق، 
به،  ا  خاًصّ تدريب  برناَمج  وُتعّد  لتخّطط  انفراد،  على  وحارس  العب 
يتعّلق مببنى جسم الّالعب، لياقته البدنّية، وقدراته الّذهنّية؛ لهدف 
تقوية اجلانب الّضعيف لديه والّنهوض به كفرد؛ لهدف الّنهوض بالفريق 
بشكل  الّتدريب  يتّم  البالد  في  بينما  أيًضا.  كمجموعة،  وتقويته 
بانفراد،  العب  كّل  على  والّتركيز  الوقوف  دون  من  للجميع؛  مساٍو 
وإعطائه االهتمام الّضرورّي. الفرق شاسع؛ فالّتدريبات هنا أكثر ِجّدّية 
وتصعب مقارنتها مبستوى الّتدريبات في البالد. يهتّمون هنا كثيرًا 
الّتدريبات  فمستوى  اِملْهنّية،  على  ويرّكزون  املرمى  حرّاس  بتدريب 
الّصبر  ومع  البالد.  في  املوجود  املستوى  من  بكثير  وأفضل  أعلى 
والعزمية وتدريبات مكّثفة وصلت إلى الّتشكيلة األساسّية في الفريق.

 متى ستنخرط ضمن فريق الكبار؟
مصيري  سيكون  ماذا  أو  املستقبل،  لي  يخّطط  ماذا  لدّي  علم  ال 
كبار           فريق  بصفوف  االلتحاق  لهدف  جاهًدا  أعمل  الكروّي. 
«ريال بلد الوليد»، وأفعل املستحيل إلثبات نفسي وحتقيق حلمي. 
ًدا  فَمن يضع هدًفا نصب عينيه ويؤمن مبوهبته وقدراته ويعمل جّي

فسيصل إلى مبتغاه يوًما ما.. وأنا ما زلت في بداية طريقي.

ياقتك  ل على  للحفاظ  ا  ـً خاّص غذاًء  بع  تّت هل   
ة؟ ّي ة والّذهن ّي بدن ال

نعم، طبًعا؛ فهذا ضرورّي. إّنه مطلب ضرورّي وأساس في الّنادي. أبتعد 
– قْدر اإلمكان – عن جميع املأكوالت الّدهنّية الّضارّة، والّسّكرّيات، 
فهي  (كربوهيدرات)؛  والّنشوّيات  واخلضار  الفاكهة  تناول  من  وأُكِثر 
وعملّيات  العضلّي  البناء  عملّية  في  تساعد  هاّمة  ّية  غذائ مواّد 
عن  أبتعد  للجسم.  رئيًسا  طاقة  مصدر  وتشّكل  املختلفة،  اجلسم 
والعصائر  املاء  شرب  وأعتمد  الغازّية،  واملشروبات  املنّشطات  تناول 

الّطبيعّية، فقط.
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تخيّلوا  وجبات بتشهي، نازلة طالعة...
تخيّلوا  لحوم ولحوم بمذاقات اطيب ما يكون... 

تخيّلوا الشوارما الطيبة... والسلطات الزاكية... ع طاولة واحدة... انتو وحبايبكن، 
واجواء مطاعم سميراميس الشهيرة. 

اما الدفع ... وال اشي... ع كل وجبة... قبالها وجبة ببالش.

04≠8501007 “U??????Ð W????D?×� ¨U??????HOŠ

04≠9536610  «bOÐ“ —«Ëœ V½U−Ð ¨ÊuF³Þ

04≠9500377 …d?�UM�« Ÿ—Uý ¨Ëd??LŽUH???ý

اشي

يعني يعني 1+1 عنجد اشي بشهي. عنجد اشي بشهي.
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لصالح      تركتها  اّلتي  الّثانوّية  الّدراسة  عن  وماذا   
كرة القدم؟

أنا لم أتنازل عن الّتعّلم، ولكن الّظروف حّتمت علّي ذلك. صحيح 
أّنني لم ُأنِه تعليمَي الّثانوّي في البالد، ولكّني أدرس ضمن أكادميّية 
رياضّية خاّصة تابعة إلى نادي «ريال بلد الوليد»؛ حيث يدأب الّنادي 
ّية  واألدب العلمّية  املواضيع  جميع  والّشبيبة  األشبال  تعليم  على 
الّضرورّية، حيث يضع العلم على رأس سّلم أولوّياته، متاًما كتدريب 

كرة القدم، ليقترنا مًعا.

ا؛ لالنخراط كحارس  ـً ّي َم لم يتّم استدعاؤك محّل  َوِل
ّي في الّدرجة املمتازة؟ مرمى ضمن فريق محّل

ال أعلم سبب ذلك. كان من املفترض أن أشارك ضمن فريق شبيبة 
املنتخب اإلسرائيلّي، ولكن البرناَمج لم يخرج إلى حّيز الّتنفيذ ألسباب 
ا، أخّطط وأحلم في العاملّية، وأعمل جاهًدا من  ـً ّي عّدة. ولكّنني، حال
ّية. احملّل املمتازة  الّدرجة  على  حلمي  يقتصر  يُعد  فلم  ذلك،  أجل 

ّي؟  وهل كنت تتوّقع، يوًما، أن تلعب ضمن فريق أوروّپ
لم أتوّقع ذلك، صراحًة.. ولكّنني ككّل طفل يعشق كرة القدم كنت 
أحلم – مجرّد حلم – أن ألعب في أحد األندية األوروپّية، واإلسپانّية 

حتديًدا.. وها هو حلمي بدأ يتحّقق اليوم، فتحّول إلى واقع جميل.

 وما هو حلمك األكبر اّلذي تتمّنى أن يتحّول إلى 
واقع أجمل؟

في  أحلم  الّضرورّية،  واآللّيات  اِملْهنّية  واكتسابي  ذاتي  إثبات  بعد 
الّلعب ضمن الّدورّي اإلنچليزّي، وحتديًدا ضمن فريق «توتنهام».

 وَمن هو مثلك األعلى في حراسة املرمى؟ وفريقك 
املفّضل؟

جو هارت، حارس مرمى فريق «مانشستر يونايتد» اإلنچليزّي. أّما 
الّدوري  في  «توتنهام»  آنًفا،  لك،  ذكرت  فكما  لدّي  املفّضل  الفريق 

اإلنچليزّي، وفي الّدوري اإلسپانّي «ريال مدريد».

ة، في أّي سّن بدأت الّلعب  ّي  وعودة إلى بداياتك احملّل
وكيف ّمت اكتشافك؟

بدأت في سّن الّطفولة، وأنا لم أجتاوز الّسادسة بعد، ضمن تدريبات 
خاّصة مع مدرّب حرّاس املرمى أندريه طبراني، فهو أّول من اكتشفني. 
وفي سّن 7 سنوات بدأت أتدرّب وألعب ضمن فريق أشبال «بيتار 
حيفا». وبعدها بسنتني انتقلت إلى فريق أشبال «ناڤيه يوِسف» في 
حيفا، ومنذ ذلك احلني لعبت ضمن فريقه كحارس مرمى أساسّي، إلى 

أن انتقلت إلى إسپانيا.

تعتقد  وهل  ة؟  ّي احملّل القدم  كرة  مستوى  جتد  كيف   
يلّي؟ أّنك مؤّهل لّلعب في صفوف املنتخب اإلسرائ

ّية الّالمعة الّتي  املستوى العاّم جّيد، فهناك عدد من األسماء العرب
بالّنسبة  أّما  أكفاء.  مدرّبون  يوجد  كما  املمتاز.  الّدوري  في  تلعب 
إلى املنتخب اإلسرائيلّي، فباعتقادي أنا مؤّهل لّلعب ضمن الفريق، 
ا ال أجده هدًفا  ـً ّي ا كحارس مرمى أساسّي، حال وميكنني املساهمة جًدّ
– رغم أّن اإلمكانّية واردة – ألّنني أضع نصب عينّي هدًفا آخَر آمل 

الوصول إليه.

يه؟  ملَن أنت َمدين مبا وصلت إل
وقفا  الّلذين  ووالدي  والدتي  إلى  وأخيرًا،  أوًّال  يعود،  األساس  الفضل 
إلى جانبي ودعماني وبذال جهًدا كبيرًا ووقًتا طويًال وأمواًال طائلة؛ 
أندريه  املرمى  حرّاس  مدرّب  فضل  أنكر  وال  مبوهبتي.  آمنا  ألّنهما 
طبراني، اّلذي بدأ معي من الّصفر، فاكتشفني ووجدني بارقة، ليكون 
ا. وال أنسى كذلك فضل  ـً ّي أّول من يدعمني ويشّجعني ويرعاني مْهن

املدرّب سمير عيسى اّلذي اهتّم بلياقتي البدنّية، وعمل على إثرائي 
واألحّبة  األصدقاء  إلى  باإلضافة  صحيح.  ورياضّي  تدريبّي  بتكتيك 
واألقارب اّلذين وقفوا إلى جانبي، وكّل من شّجعني ودعمني منذ بدء 

مسيرتي الكروّية.

وفي حديث لي مع يونس صبح (والد الّنجم حمادة)، قال: وجدت 
في حمادة مشروع جنم عملنا جاهدين لهدف إيصاله إلى مبتغاه. فقد 
على  ودأبنا  أمواًال طائلة  بذلنا وقًتا طويًال ومجهوًدا كبيرًا وصرفنا 
في   – نفتقر  فنحن  حلمه.  حتقيق  لهدف  ودعمه  ومتابعته  تدريبه 
وتتبّنى  وتهتّم  تدعم  رياضّية  مؤّسسات  إلى   – العربّي  مجتمعنا 

البراعم الرّياضّية الّالمعة في البالد.
وأضاف: جناح حمادة لم يأِت من فراغ؛ فقد وصل إلى ما وصل إليه 
من جرّاء وجود طاقم ِمْهنّي عمل معه، ِبْدًءا مبدرّب حرّاس املرمى، أندريه 
وتشجيع  بدعم  وانتهاًء  وغيرهما،  عيسى،  سمير  واملدرّب  طبراني، 
األهل واألصدقاء. أجده يخطو ُخُطوات واثقة في طريق صحيح نحو 

حتقيق هدفه وحلمه.

شهادة  يحمل  واّلذي  طبراني،  أندريه  املرمى،  حرّاس  مدرّب  أّما 
معترًفا بها من قبل االّحتاد العاّم لكرة القدم العاملّي، فقال في حديث 
بقدراته  آمنت  صبح  حمادة  اكتشافي  حلظة  منذ  لصحيفة «حيفا»: 
في  اكتشفته  فقد  ناجًحا،  ا  ـً ّي مستقبل مشروًعا  وجدته  وبإمكاناته. 
بداية مشواره الكروّي وهو ال يزال في عمر 6 سنوات. بدأت أعمل 
معه بشكل شخصّي وأدرّبه في ساعات الّصباح الباكر، فُذهلت من 
طاقاته الكامنة وطموحاته اجلّمة، وأدركت أّنه سيصل بعيًدا.. عملنا 

مًعا بشكل مخّطط ومدروس.

زه – باعتقادك – عن غيره؟  وما اّلذي ميّي
لدى حمادة لياقة بدنّية ُمذهلة، وتكتيك خاّص في الّلعب. كما ميلك 
حارس  كّل  يحتاجهما  خاّصتان  وهما  كبيرًا،  وتركيزًا  بديهة  سرعة 
مرمى متمرّس. فتدريبه ومتابعته منذ الّصغر ساعداه كثيرًا للوصول 
لهدف  للخارج  ُيستدَع  لم  فهو  وسليم.  مدروس  بشكل  مبتغاه  إلى 
اجللوس على دّكة االحتياط، بل لّلعب كحارس مرمى أساسّي ضمن 

فريق شبيبة «ريال بلد الوليد» اإلسپانّي.

برز ضمن  َم لم ي  ومبا أّنه ميلك كّل هذه املؤّهالت.. ِل
ة ممتازة؟ ّي صفوف فرق محّل

مشروع  هناك  كان  ا..  ـً ّي محّل وحّقه  فرصته  على  يحصل  لم  لألسف، 
إلدماجه كحارس كرة قدم عربّي في املنتخب اإلسرائيلّي، إّال أّن املشروع 
لم يكتمل رغم أّنني كنت متأّكًدا من أّن حمادة ميكنه أن يكون حارس 
زًا يلعب ضمن صفوف املنتخب اإلسرائيلّي. ميكنك  ا ممّي ـً ّي مرمى عرب
أن جتد العبني عرًبا ضمن املنتخب اإلسرائيلّي ولكّنك لن جتد حارس 
ا إلى  ـً ّي مرمى واحًدا. وهذا ما أصبو إليه، أن أوصل حارَس مرمى عرب

املنتخب اإلسرائيلّي.

 كلمة أخيرة..
قدرات  فلديه  والّتوفيق..  والّتأّلق  الّنجاح  كّل  صبح  حلمادة  أمتّنى 
رياضّية وبدنّية وذهنّية مهولة، وإْن واظب على الّتدريبات فسيصل 

بعيًدا..
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للتسجيل اتصلوا على:

054-5950502
لتفاصيل أكثر زوروا موقع معا االخباري:
www.maannews.net
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*åUHO�ò q�«d ≠ اختتمت يوم االثنني من األسبوع اجلاري في مدرسة 

الّشابة  ّية  الّطالب القيادة  دورة  احلليصة،  حّي  في  احلاج»  الرّحمن  «عبد 
اّلتي بادرت إليها وأشرفت على تنظيمها جمعّية الّتطوير االجتماعّي 
- حيفا، بالّتعاون مع إدارة وطاقم مرّبي املدرسة وقد نّفذها املدرّب معاد 
ا وطالبة من املدرسة، حصلوا خاللها  عودة. واشترك في الّدورة 12 طالًب
اّلتي  العنف  ومشاكل  قضايا  ملواجهة  الّتربوّية  واآللّيات  الوسائل  على 
الّسن،  صغار  وخاّصًة  املجتمع،  في  انسان  أّي  إليها  يتعرّض  أن  ميكن 

وكيفّية حّل تلك اإلشكاالت بطرق سلمّية وتربوّية.
وعّقب الّطالب املشاركون في الدورة عن رضاهم وقناعتهم بأهمّية الّدورة، 
وعلى أّنها أحدثت تغييرًا في سلوكّياتهم وأفكارهم في مواجهة حاالت 
العنف، كما طالبوا باملزيد من مثل هذه الّدورات وطالبوا بدورات تكملة لها. 
فقالت الّطالبة إيناس أبو رومن: اإلنسان يخضع للبيئة اّلتي يحيا فيها 

 w  « Îœ Òb−  åU ½√  u ¼  d šü«ò
åÃU(« s L ŠÒd « b ³ Žò è Ý—b

في  احلاج»  الرّحمن  «عبد  مدرسة  نّظمت   ≠ åUHO�ò q�«d*

«اآلخر  الّسنوي  املوضوع  حول  خاّص  فعالّيات  يوم  احلليصة، 
هو أنا». افتتح اليوم مرّبو الّصفوف بفّعالّيات هدفها تذويت 
ّية  العرب الّلغة  معّلمو  قام  كما  طّالبنا.  لدى  اآلخر  تقّبل  قيمة 
ّية في موضوع «اآلخر هو أنا»، وتذويت تقّبل  بتمرير نصوص أدب

االختالف واملختلف. 
الصفوف  من  طالب  كّل  تبّنى  حيث  بأزواج  الّطّالب  تنّقل  وقد 
وورشات  متنوّعة  مبحّطات  الّدنيا  الّصفوف  من  ا  طالًب العليا 
شملت  األمور،  أولياء  من  وعدد  املدرسة،  معّلمو  أدارها  عمل 
عرض أفالم، قصص، قصائد، ألعاب محوسبة وفّعالّيات أخرى 

حول املوضوع. 
وقد أشاد مدير املدرسة بهذا اليوم الّناجح ملا حواه من أجواء ممتعة 
ومفيدة، وشّجع العمل على مثل هذه الفّعالّيات بشكل دائم.

 è ÐU ÒA «  …œU O I «  w  v Ë_«  …—Ë Òb «  ãU² ² š«
åÃU(« s L ŠÒd « b ³ Žò è Ý—b  w  s ¬ l L ²−*

ويتأّثر بها. الّدورة أفادتني بأن أفّكر بشكل جّيد وبعمق في املشكلة، 
املتسامح  اإلنسان  أّن  استنتجت  أّني  كما  حّلها.  على  يساعدني  ما 

ا على عكس اإلنسان الِعدائّي. ـً يرتاح نفسّي
يحّل  ال  العنف  أّن  الّدورة  من  تعّلمت  عثمان:  مايا  الّطالبة  وأضافت 
وقد  أقرر،  أن  قبل  أفّكر  أن  علّي  وأّنه  تعقيًدا،  يزيدها  بل  املشاكل 
الّطالبة  أّما  زمالئي.   مع  تعاملي  في  الّدورة  من  ا  ـً ّي عمل استفدت 
تنوّع  خالل  من  البشر  مناذج  الّدورة  خالل  من  تعرّفت  قالت:  جنم،  مرام 

سلوكّياتهم، وكيف نتعامل معهم في حياتنا اليومّية. 
وقد أشارت الّطالبة أم كلثوم إلى أّنه تغّير تفكيرها بعد هذه الدورة، 
وتعّلمت أن تستمع أكثر ومن ثّم أن تقّدم اقتراحات احللول للمشاكل. 
وقال الّطالب محّمد بدوّي: لقد استفّدت بالّتأكيد من الّدورة وأمتّنى أن 

تنفذ في جميع املدارس ألّنها تعود بالفائدة على الّطّالب.

UHOŠ ≠ wŽUL²łô« d¹uD²�« WOFLł W¹UŽdÐ
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صندوق        أعلن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

منح  عن  «الّنانو»  لعلوم  تيني»  «ليا 
جائزة الّصندوق للعام 2013 للپروِفسور 
حسام حايك من معهد العلوم الّتطبيقّية 
االبتكار  لقاء  وذلك  («الّتخنيون»)، 
العلمّي اّلذي أعلنه في الّتنمية اإلبداعّية 
على  القائم  االستشعار  أجهزة  على 
تكنولوجيا «الّنانو»، وأدوات تشخيصها، 
سبل  اّتباع  في  عميق  تأثير  لها  واّلتي 

حديثة للكشف عن األمراض. 
اّلتي  بأبحاثه  حايك  الپروِفسور  ويشتهر 

ومتّيز  الّشم  حاّسة  نظام  على  تعتمد 
في  املتناهية  اجلسم  مواد  في  األمراض 
األسالك  أو  األنابيب  بواسطة  الّصغر 
الّطريقة  هذه  تطبيق  ومت  الّنانونية. 
األمراض  من  عدد  تشخيص  في  بنجاح 
املزمنة  الكلى  وأمراض  الّسرطانّية 
الّشريانّي  الّدم  ضغط  وارتفاع  والكبد، 
حايك  الپروِفسور  وأجرى  وغيرها.  الرئوّي 
 100 من  ألكثر  معطيات  ونشر  جتاربه 
بحث في املجالت العلمّية، وفاز بالعديد 

من املنح واجلوائز العاملّية بهذا املوضوع.
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نهاي بشارة زوجة رجل األعمال ميشيل بشارة، ووالدة هاني، مكرم 
وإيڤا. وجّدة لسّتة أحفاد. نشأت في ترشيحا لعائلة بشارة العريقة، 
ّيتها هناك، ثّم ثانوّية «يّني يّني» في كفر ياسيف،  وتعّلمت ابتدائ
ودخلت سلك الّتعليم لسنة واحدة، ومنها انتقلت للّدراسة اجلامعّية 
أو  االجتماعّي،  العمل  مبوضوع   1969 عام  وتخرّجت  القدس،  في 
الّشؤون االجتماعّية كما كان يطلق على هذا املجال. ثّم تابعت بشارة 
 .2000 عام  حيفا  جامعة  من  املاجستير  على  وحصلت  دراستها 
باشرت نهاي بشارة عملها كمفّتشة في وزارة الرّفاه االجتماعّي في 
حيفا، ضمن قسم تشخيص املعاقني وذوي اإلعاقات الذهنّية مّدة 
ثالث سنوات، ثّم تزوّجت وعملت في املجلس احمللي «معالوت» - 
ترشيحا. ترّكز عملها في بادئ األمر مع األحداث والّشبيبة، وإقامة 
الفترة،  تلك  في  عهده  بداية  في  كان  اّلذي  األحياء  لترميم  مرَكز 
يوشكون  اّلذين  اجلامعة  لطّالب  مرشدًة  تعيينها  ّمت  ما  وسرعان 
الّطّالب  ترشد  وكانت  االجتماعّي،  العمل  في  الدراسة  إنهاء  على 
في الّتطبيق العملي ملا تعّلموه نظرًيا أثناء دراستهم، وخلق روح 
الرّيادة والقيادة، وخاّصًة مبا يتعّلق بالّتنسيق بني الّطّالب واملعّلمني 
في املدراس. هذا إلى جانب تدريبهم على الرؤية الّشاملة للمجتمع 
بحيث تصبح الهيئات واملؤّسسات املجتمعّية داعمة ومشاركة في 

تغيير املجتمع.
وجدنا أنفسنا نطرح على نهاي بشارة جملًة من األسئلة، اّلتي توالت 
نظرًا ألهمّية املواضيع اّلتي تعاجلها على املستوى املهنّي والعملّي.

بارك لك الّتقاعد وبلوغ مرحلة جديدة من العمر..  ن
مسؤول،  وكّل  موّظف  كّل  به  سيمّر  محّتم  أمر  وهذا  جزيًال،  شكرًا 

فالّتقاعد مرحلة عمرّية يجب علينا أن جنيد ممارستها.

ة؟  ّي  صحيح، فكيف بدأت حياتك العمل
ّية في وزارة الرّفاه االجتماعّي،  بدأت حياتي العملّية بوظيفة جزئ
واعتمدت على التطوّع في العمل االجتماعّي. وسرعان ما وجدت 
الّتام  التفرّغ  تستوجب  اّلتي  عديدة  مشاكَل  يعاني  مجتمعنا 
واالختصاص في تقدمي احللول. وبعد فترة الزواج والعمل في ترشيحا 
انتقلت للعمل في حيفا كمتطوّعة في «بيت العناية» اّلذي أدارته 
ثّم  الكاثوليك.  الروم  ملطرانّية  والّتابع  أللنبي،  شارع  في  الراهبات 
اّتسع نطاق عملي في الوزارة في منطقة حيفا، ابتداًء من اخلضيرة 
ذوي  مع  عملي  وترّكز  بها.  احمليطة  والقرى  حيفا  مدينة  وحّتى 
والّشمال،  حيفا  لواء  في  الّذهنّية  واإلعاقات  اخلاّصة  االحتياجات 
في  ترقية  على  وحصلت  أيًضا.  عارة  وادي  ِمنطقة  يشمل  واّلذي 
ّية، واّتسعت منطقة عملي وإرشادي  الوزارة إلى درجة مفّتشة لوائ
إلى الّسلطات احمللّية وأقسام الرّفاه االجتماعّي فيها - إضافًة إلى 

ّية في حيفا. عملي في األحياء العرب
 

 ِمبَ ترّكز عملك في حيفا؟
بدأت عملي في حيفا بتجنيد عامالت اجتماعّيات ومتطوّعات، 
اجلمعّيات  مع  باملشاركة  وهناك  هنا  اجتماعات  في  ننتظم  وأخذنا 
القائمة، مرّة في مرَكز «سانت لوكس»، ومرّة في «بيت الّنعمة»، 
واذكر  حيفا،  بلدّية  رئيس  جانب  إلى  الّنسائّي»  وأّسسنا «املنتدى 
أّن إدارة مدرسة «املتنّبي» الّثانوية دعتنا حلضور اجتماع مع رئيس 
البلدّية، وكان أرييه غورئيل في ذلك احلني، وطلبنا من مدير املدرسة 
األستاذ رشدي املاضي أن نتوّجه إلى رئيس البلدّية ببعض الّطلبات، 
فوافق مشكورًا، وقّدمنا رسالة إلى رئيس البلدّية. فاستدعانا وشاركنا 
في «املنتدى الّنسائّي»، وهنا بادرنا إلى إقامة «الّنادي الّنسائّي»، 
في املرَكز اجلماهيرّي في مدرسة «املتنّبي»، ثّم في حّي عّباس، وقد 
كان مهمًال ومهجورًا.. وها هو اليوم ينبض  بالفّعالّيات واحليوّية.

ّيات   ما هي الّنشاطات التي مارستها الّنساء العرب
ّي»؟ في نطاق «املنتدى الّنسائ

نشاطات عديدة، فقد احتفلنا بيوم املرأة العاملي، وبيوم األم واألعياد 
املختلفة. وكّنا نحو 30 سيدة، وأقمنا البازارات، ونّظمنا الّندوات 
تدعم  واألم  باملرأة  العناية  إلى  تهدف  اّلتي  واحملاضرات  والدورات 
مكانتها في املجتمع، ولكي تخرج إلى حقول العمل املتنوّعة أسوًة 
شخصّية   100 أكثر  بني  من  واحدة  لقب  على  وحصلت  بالرّجل. 
ريادّية في حيفا بسبب العمل الريادّي واجلماهيرّي. وأقمنا «الّنادي 
بإدارة  العاملّي،  الكنائس  مجلس  من  الّدعم  تلّقى  اّلذي  الّنسائّي» 

املرحوم الّدكتور سامي جرايسي.

كانت  العام،  االجتماعّي  العمل  صعيد  وعلى   
ة  اجتماعّي مسائل  عّدة  في  زة  ممّي نشاطات  لك 
املعّنفات  بالّنساء  العناية  مثل  ومعّقدة،  شائكة 

واملضروبات..
وبالعالقات  بالعائلة  ترتبط  ومشاكل  جًدا  حّساسة  قضايا  هذه 
بني أفرادها. وقد أوكلت إلّي معاجلة هذه القضايا لكي جند احللول 
للمشاكل واألزمات العائلّية، وخاّصًة تلك اّلتي تتعرّض لها املرأة 
في املجتمع. ونحن نعلم أّن مجتمعنا الذكوري ال ينصف املرأة بل 
يحاسبها حساًبا عسيرًا، وخاّصًة في ما يتعّلق باملشاكل املرتبطة 
مبا يسّمى «شرف العائلة».. فلماذا يحاسب مجتمعنا الّذكورّي املرأة 
ويعاقبها دون الرّجل بحّجة احلفاظ على شرف العائلة؟ أليست جرمية 
فلماذا  سوّيًة؟  واملرأة  الرجل  واقترفها  شخصني؟  من  مؤّلفة  الّشرف 
ا ما يودي بحياتها؟ وفي هذا  تدفع املرأة لوحدها الّثمن اّلذي غالًب
املجال جنحنا بالّتخفيف من حّدة هذه الّظاهرة عن طريق إيجاد حلول 

عملّية للّتوفيق بني األطراف.

ة «شرف  ة القتل على خلفّي ة، قضّي  إّن هذه القضّي
ا،  ـً ّي ا وعائل ـً ّي العائلة» تأتي بعواقب وخيمة اجتماع

كإجناب أطفال غير شرعّيني..
ال يوجد أطفال غير شرعّيني، لكّل طفل، أب وأم.. ولكن قد ننظر 
وكرامة  أّمه  سالمة  وإلى  مستقبله،  وإلى  الّطفل  هذا  مصلحة  إلى 
حيث  وليدها،  عن  للتخّلي  تام  استعداد  على  األم  وتكون  أبيه. 
وميأل  التبّني،  قانون  مبوجب  االجتماعّي  الرّفاه  وزارة  رعايته  تتوّلى 
هذا الّطفل بيًتا آخر وعائلة أخرى بالّسعادة والفرح. وهناك عائالت 
عديدة في مجتمعنا العربّي اّلتي لم ُترزق بأطفال، وهي قادرة على 
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بناء عائلة في حياة كرمية وعيش محترم، وتعتني بأوالدها، ولكن 
إجناب  دون  حتول  الوراثّية  أو  اجلسدّية  أو  الطبّية  واألحوال  الّظروف 
األطفال، ولذا تأتي مسألة التبّني حًال موّفًقا وناجًحا لهذه العائلة.

 
 أال تعرضون اإلجهاض على املرأة اّلتي حتمل خارج 

إطار الّزواج؟
ا لدى كّل الّديانات، وليس من منظار  ـً ّي أبًدا، فاإلجهاض محرّم دين
الّتحرمي الّديني فحسب، بل من منظار اجتماعّي، فنقوم بالّتوفيق 
كالهما  يعيش  لكي  ونسعى  ذويهما،  وبني  والفتاة،  الّشاب  بني 
الّظروف  ولكن  بعًضا،  بعضهما  يحّبان  فهما  الزّوجّية،  عّش  في 
جعلتهما يعاشران بعضهما فتحمل الفتاة قبل الزّواج مثًال، فلماذا 
العائلة؟  وإقامة  العرس،  فرحة  من  الّشابني  هذين  املجتمع  يحرم 
وتصّر  وحتميها  ابنتها  تدعم  الّطرفني  أحد  عائلة  جند  ما  وكثيرًا 
على احملافظة على جنينها وسالمته. إّن هدفنا هو سالمة العائلة، 

وسالمة الزّوجني، وسالمة الّطفل املولود.

 جند في كثير من األحيان عائالت تتفّكك نتيجة 
األم  أّن  أو  األسرّي،  العنف  أو  االقتصادّية،  املشاكل 
مجاراة  عليها  فيصعب  أبنائها  مع  وحيدة  تصبح 

احلياة، فهل تعتنون مبثل هؤالء؟
طبًعا نعتني.. فهناك املراكز اّلتي أقامتها الّسلطات احمللّية بدعم 
وزارة الرّفاه االجتماعّي، لتقدمي املعونة ملثل هؤالء األّمهات األحادّيات، 
ّية،  منزل األعمال  كانت  إن  مختلفة،  أعمال  في  بتشغيلهّن  فنقوم 
أو في مجال الّتوظيف والعمل املكتبّي، وحّتى العناية باملسّنني، 
وغيرها من الوظائف اّلتي تدّر معاًشا على املرأة لكي تؤّمن حياتها 
وحياة طفلها أو أطفالها. وهنا جند أّن املجتمع يحرص من جهته 
االقتصادّي.  الضيق  أو  الّتشرد  خطر  ألّي  األم  هذه  تتعرّض  لئّال 

وكثيرًا ما جند العائلة تكتنف ابنتها وتذود عنها وعن أوالدها.

وتقدمي  ا،  ـً ّي ذهن باملعاقني  تتعّلق  قضايا  هناك   
العناية لهم بصورة خاّصة، أليس صحيًحا؟

شكرًا ألّنك طرحت هذا الّسؤال، فقد كان املجتمع ينبذ ذوي العاهات 
التصرّف  كيفّية  يعرفون  فال  عبًئا،  ويعتبرهم  ا،  ـً ّي ذهن املعاقني  أو 
معهم. ولكن مساعينا احلثيثة واملتواصلة لدى الّسلطات احمللّية، 
في  الّنظرة  هذه  تغيير  استطعنا  االجتماعّيني،  العاملني  وبإرشاد 
فائقة.  وعناية  خاّصة  رعاية  إلى  بحاجة  املعاق  هذا  ألّن  املجتمع، 
ولذا أقمنا عدًدا من املراكز الّتأهيلّية في حيفا وخارجها، فيمضي 
الفّعالّيات،  من  عدًدا  وميارسون  الّنهار،  ساعات  فيها  املعاقون 
ألّننا نعتقد أّن كّل إنسان قادر، وال داعي لكي يشعر هذا املعاق 
اّلتي  الّتأهيل  وعملّيات  املجتمع.  في  احلقوق  وناقص  عاجز  بأّنه 
مهنة  أّي  ممارسة  على  التدرّب  على  تعينه  ا  ـً ّي ذهن املعاق  يتلّقاها 
أو القيام بأّي وظيفة، أو عمل يأتيه براتب شهرّي. واملجتمع قادر 
طبًعا  ويحتضنهم؛  أبناَءه  يستوعب  لكي  أيًضا  الّتغيير  على 

بطبيعة احلال ال ميكن لفرد أن يغّير املجتمع، ولكن إذا سعى كّل 
ونحن  سيتغّير.  كّله  املجتمع  فإّن  الّتغيير  لهذا  املجتمع  في  فرد 
أصبحت  اّلتي  اجتماعّية  وكوادر  ّية  نسائ قيادات  بخلق  جنحنا 
من أهّم العوامل على تغيير املجتمع. وأشعر بأّني أترك وظيفتي 
من الّناحية الرسمّية، ولكّني لن أتخّلى عن تقدمي أي مشورة أو 
إرشاد للعاملني في احلقل االجتماعّي، أو املشاركة في الّتوجيه وحّل 
القضايا واملشاكل. وأرجو أن أوّفق في مواصلة مشواري االجتماعّي 

اء. وعملي الّتطوعّي، رغم االنشغال مع األحفاد واألبناء األحّب

 نتمّنى لك التوفيق.
شكرًا.         

أقمنا  ذلك  على  ومثال  إليهم.  نقّدمه  اّلذي  واإلرشاد  املساعدة  مع 
بعض «النويدّيات» للمكفوفني أو لذوي اإلعاقات الذهنّية بجميع 
مستوياتها، وهذه الّنوادي ال تزال تعمل وتقّدم العناية ألعضائها. 
وال تقتصر العناية باملعاقني على سّن أو جيل معّني، بل تشمل 
اليومّية،  األطر  إلى  إضافًة  هذا  املسّنني.  وحّتى  والبالغني  األطفال 
وتلك  بهم،  وتعتني  حتتضن  اّلتي  الّداخلّية  واملؤّسسات  الّنزل  مثل 

احلاالت ال تستطيع العائالت العناية بها كما ينبغي.

الّتقاعد،  بهذا  االجتماعّي  احلقل  ترَكت  كيف   
وحل                     األوضاع  عن  راضية  أنت  مدى  أّي  وإلى 

املشاكل العالقة؟
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ثانوّية  مؤّخرًا،  الّدميقراطّية،  من  أجواء  خّيمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ملجلس  ونائب  رئيس  انتخاب  ّمت  حيث  واإلبداع،  للفنون  «چيمناسيا» 
طّالب املدرسة. 

ّية من  قام الّطالب وعلى مدار أسبوع كامل بالّترويج حلملتهم االنتخاب
خالل تفعيل ورشات عمل وفّعالّيات صفّية، لترسيخ روح الدميقراطّية 
وتقبل اآلخر؛ كما استعّد الّطالب ليوم االنتخابات بتعني جلنة مراقبة، 
االصوات  لفرز  وجلنة  االنتخابات،  نزاهة  مراقبة  كاهلها  على  ألقيت 

ترأسها طّالب املدرسة.
وقد تنافس على منصب رئيس ونائب رئيس مجلس الّطالب كّل من: 
فؤاد داموني (احلادي عشر - صحافة وإعالم)، موران سرحان (العاشر - 
فنون مسرحّية)، راني أّيوب (الّثاني عشر – صحافة وإعالم)، وأنس أّمون 
(الّثاني عشر – صحافة وإعالم). وبعد فرز األصوات فاز فؤاد داموني وموران 
سرحان برئاسة ونيابة مجلس الّطالب بنسبة %75 من أصوات الطالب.
ّية كّل من املعّلمتني جميلة نصير وميساء صفّية. وقد أشرفت على الفّعال
وأّكد مدير املدرسة، األستاذ محمد أبو خزنة: «أّن مثل هذه الفّعالّيات 

من شأنها أن تزرع في طالبنا روح الدميقراطّية وتذوّتها في تصرّفاتهم 
اليومّية، بغض الّنظر عن ُهوّية الفائز أو اخلاسر، فروح الدميقراطّية بني 

طّالبنا جتعل مجتمعنا الفائز األساسّي».
كّل  ظّن  حسن  عند  نكون  أن  سرحان: «نأمل  ومران  داموني  فؤاد  وقال 
طالب املدرسة وأن نعمل سوًيا إلثراء مدرستنا بفعالّيات ونشاطات حتّفز 
اإلبداع والّتمّيز، كما نشكر الّطاقم املدرسي ومدير املدرسة اّلذين هيئوا 

الظروف واإلمكانات إلجناح هذا اليوم».

 Íd B  Íœu L Š w U;«
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*åUHO�ò q�«d ≠ أجرت القناة العاشرة في الّتلفزيون اإلسرائيلّي 

استطالًعا حول أكثر احملامني تأثيرًا في احملاكم ومعاجلة قضايا 
اجلرمية، وّمت اختيار خمسة محامني وهم: تامي أوملان، آدم فيش، 
ليؤر بار - زوهر، يوني دادون، يوڤال زمير، تومير ناڤيه، ميخائيل 

كرمل، واحملامي العربّي احليفاوّي حّمودي مصري. 
وقضايا  اجلرمية  قضايا  في  مبرافعاته  مصري  احملامي  عرف  وقد 
الّسجون  سلطة  جلان  في  عضو  مصري  احملامي  أّن  كما  الّسير. 
واحملاكم العسكرّية، ولديه اختصاص مبخالفات العنف واملخّدرات.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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حيفا،   - األسقفّية  إلياس  مار  مدرسة  تزال  ال   ≠  åUHO�ò  q�«d*

واّلتي  املغايرة،  الّال-منهجّية  اتها  ّي وفعال طّالبها  بإجنازات  تفاجئنا 
نحو  الّسعي  على  وحّثهم  عاملهم،  وتوسيع  الّطالب  إثراء  إلى  تهدف 

التمّيز واإلبداع وراء حتقيق أحالمهم. 
وخالل هذا األسبوع اعتزت املدرسة بإدارتها ومعّلميها إزاء الّنجاح الباهر 
اّلذي حّققه 4 طّالب من الّصف العاشر في امتحان القبول للجامعة 
املفتوحة ضمن برناَمج خاّص للقب األّول لهذا اجليل. وقد حصل الطّالب 
األربعة على عالمة كاملة باالمتحان %100، ومتّيزوا بجدارة عن باقي 
الدراسة  وبدء  للجامعة،  لاللتحاق  اختيارهم  سيتّم  وعليه  املتقّدمني. 
للقب األّول خالل الفترة القادمة. يذكر أّن الّطّالب هم: محّمد عبيد، 
ندين حلبي، عدن حلف وسراء حلف. وأشاد مدير املدرسه بهذا اإلجناز 
بقوله: «إّن هذا الّنجاح والّتميز هو ثمرة عملنا ونحن نؤمن جًدا بالقدرات 
الهائلة لدى طّالبنا وطالباتنا ونتمّنى لهم املزيد من النجاح والّتأّلق».

في سياق آخر ّمت اختيار الّطالب عزات بدير من احلادي عشر (ب) رئيًسا 
ملجلس الّطالب البلدي. وقد جرت االنتخابات، مؤّخرًا، حصد فيها الّطالب 
عزات على أكبر عدد من األصوات. واملعروف عن الّطالب أعاله بأّنه متفوّق 
بدراسته وفّعال في املجلس الّطالبي باملدرسة واملجلس البلدّي على حّد 
والعطاء. التطوّع  وحّب  القيادّية  الّصفات  من  بالعديد  ويتمّيز  سواء 

وللّسنة الرابعة على الّتوالي تواصل مدرستنا املشاركة مبشروع «حوار 
الّسابع.  لّصفوف  يعقوب»  «زخرون  من  يهودّية  مدرسه  مع  وُهوّية» 
يتعرّف  خاللها  من  املدرستني  بني  ودّية  لقاءات   4 عن  عبارة  واملشروع 
كّل طرف على اآلخر عن طريق احلوار وتفعيل برامج ترفيهّية متنوّعة 
وهناك  طبريا  مدينة  في  املدرستني  من  الطّالب  التقى  حيث  ورحالت. 
قاموا بعدد من الورشات اّلتي كان لها املردود اإليجابّي على الطرفني. 
وفي هذا الّسياق أّكد سمعان أبو سّني أّن املدرسة حتّث الّطالب على 
احترام وتقّبل اآلخر واحترام آرائه وعاداته؛ إّنها إحدى القيم األساسّية 

اّلتي نعمل عليها، إمياًنا مّنا بهذه القيمة».
أّما مشروع «البيولوجيا البحرّية»، فهو أحد املشاريع الهاّمة باملدرسة 
وحتت  الّتاسع  لطّالب  معّد  املشروع  حيفا.  مدينة  مدارس  في  والوحيد 
رعاية جامعة حيفا، واحملاضرون هم طالب اجلامعة املقدمون للحصول 
على شهادة الدكتوراة في هذا املضمار. خالل اللقاءات يتعرّف الّطالب 
على ماهّية املشروع، وكّل ما هو ذات عالقة بعالم البحار من نباتات 

وحيوانات وغيرها.. جتربة فريدة من نوعها بالّنسبة للّطّالب.

 ãU9ù  U ÒO ½«e O *« …œU ¹e Ð è³ U D*«
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العام  (املدير  بيار  رافي  الپروِفسور  صرّح   ≠  åUHO�ò  q�«d*

اجلديد  التحأرضي  املستشفى  بناء  مشروع  أّن  ملستشفى «رمبام») 
بحاجة إلى زيادة في امليزانّية املقرّرة بنحو 40 مليون شيكل. 

وأضاف أّن حتويل امليزانّيات من وزارة الّصحة قد ُأرجئ عّدة مرّات، 
مما يعيق إمتام العمل وافتتاح املستشفى اجلديد في املوعد احملّدد. 
قسم  معارضة  إلى  يعود  املطلوبة  امليزانّيات  حتويل  تأجيل  وأّن 
على  الوزير  مصادقة  من  بالرّغم  وذلك  ّية،  املال وزارة  في  احملاسبة 
صادقت  للكنيست  الّتابعة  ّية  املال جلنة  أّن  حّتى  اإلضافّية،  املبالغ 

هي األخرى على هذه امليزانّية.
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نادرًا ما نسمع عن أفالم فلسطينّية تترّشح لنيل 
ّية؛  دول ّية  سينمائ ملهرجانات  أو  «أوسكار»   جائزة 
فقليلة جًدا هي األفالم الفلسطينّية اّلتي ترّشحت 
في  املوازين  انقلبت  ما  سرعان  لكن  لألوسكار، 
ترّشح  حيث  الفلسطينّية،  ّية  الّسينمائ الّساحة 
الفيلم الفلسطينّي «عمر» للمخرج الّنصراوّي هاني 
أبو أسعد جلائزة «األوسكار»، ليكون واحًدا من أقوى 
األفالم املرّشحة لنيل جائزة عن أفضل فيلم أجنبّي.

rKOH�« W ÒB�

عمر،  يدعى  مخبز  عامل  حول  الفيلم  قّصة  تدور 
عبر  ا  ـً يومّي اإلسرائيلّي  القنص  رصاص  من  يهرب 
اجلدار الفاصل، للقاء حبيبته نادية. ويبدو أّن األمور 
العاشق  ُيعتقل  حينما  عقب  على  رأًسا  تنقلب 
مع  عنيفة  مواجهة  خالل  احلرّية  أجل  من  املناضل 
والقمع.  االستجواب  إلى  به  تؤّدي  االحتالل،  جنود 
معه  العمل  عمر  على  اإلسرائيلّي  اجلانب  ويعرض 
مقابل نيل حرّيته، فيبقى البطل ممزًّقا ما بني نيل 

احلرّية واحلياة والرجولة والوطنّية. 
فالقّصة اّلتي كتبها املخرج متماسكة ومحبوكة جًدا، 
حتكي واقًعا ُمعاًشا. نّفذها املخرج السيناريو بكّل 
حرفّية مستخدًما آلّيات شائقة وصورًا تضع األبطال 
على مفارق طرق مصيرّية تزيد شّدة األثر الدرامّي له؛ 
إضافًة إلى إخراج ضمن إطار قريب من سينما احلركة 
إيجاد  ميكننا  إذ  «املأزق»؛  كسينما  يصّنف  مبا  أو 

قائمة طويلة ألفالم عاملّية مبنّية على أساس تناول 
مأزق مصيرّي ما، وهي في الغالب أفالم يكون لها 
ا  ـً ّي ّية قوية خالل مشاهدتها، وتترك أثرًا نفسان جاذب
متاًما. «عمر»  فيلم  مثل  املشاهدة،  بعد  يزول  ال 

القدس  في  الفيلم  مشاهد  معظم  صوّرت  وقد  هذا 
املشاهد  يتعرّف  حيث  وبيسان،  ونابلس  والّناصرة 
من خارج فلسطني على املدن الفلسطينّية وحراكها 
وناسها. ويذكر بأّن الفيلم أنتج بتمويل فلسطيني 
من  كدعم  و5%  الفيلم،  ميزانّية  من   95% بلغ 
برنامج «إجناز» الّتابع ملهرجان دبي الّسينمائي، ما 
يدعو إلى الّتفاؤل بأّن السينما الفلسطينّية ميكنها 
ّية  أن تقّدم أفالًما ممّيزة ضمن إمكانيات محلّية وعرب

ا. ـً ّي متواضعة نسب

Ê«bO*« w	 ådLŽò

هذا وستجري جولة جديدة لعروض فيلم «عمر»، بدًءا 
اجلماهيرّية  املراكز  مختلف  في  اجلُمعة،  اليوم  من 
واملسارح في البالد، مببادرة اجلبهة الدميقراطّية للّسالم 

واملساواة وجمعّية «تشرين».
في  األرثوذكسّية  الكلّية  طّالب  مجلس  ومببادرة 
حيفا، سيتم اليوم اجلُمعة  في متام الّساعة السابعة 
مساًء عرض فيلم «عمر» لطّالب الكلية في مسرح 
«امليدان» في مدينة حيفا. ويشار إلى أّنه تزامًنا مع 
عرض الفيلم في حيفا سُيعرض في عدد من دور 

العرض املختلفة في الّداخل الفلسطينّي.

 å ÒwMOD�KH�« UMzUL²½« e¹eFðò

باسل  الّطالب  مع  «حيفا»  لصحيفة  حديث  وفي 
األرثوذكسّية)،  الكلّية  طّالب  مجلس  (من  فرح 
قال: «نحن نعتز بُهوّيتنا الفلسطينّية، كما نعتّز 
باألفالم الفلسطينّية الّناجحة. ومن منطلق وطنّيتنا 
سنعرض  البالد،  في  رائد  وطنّي  طّالب  وكمجلس 
الفيلم على طّالبنا اليوم اجلُمعة، وذلك لهدف نقل 
لدى  االنتماء  وتعزيز  الفلسطينّي  الّشعب  معاناة 
واإلنتاج  والّثقافة  بالعلم  احملتل  لنحارب  الّطالب، 

الفلسطينّي، ال بالّسالح.. فحدودنا هي الّسماء».

åÊ«b O *«ò w  Òw *U F « åd L Žò
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*åUHO�ò q�«d ≠ قام قسم البستنة في بلدّية 

حيفا، مؤّخرًا، بتثبيت سبعة مرافق لياقة بدنّية 
في حديقة «هتورن» العاّمة في حّي وادي اِجلمال 
ألف   180 وصلت  بتكلفة  وذلك  هيام»،  «عني 

شاقل.
رياضّية  «مجمعات  مبثابة  املرافق  هذه  وتعتبر 
في  الرياضة  ممارسة  من  الّسكان  متّكن  مجانّية» 

مرافق  إلى  املرافق  هذه  وتضاف  الّطلق.  الهواء 
عديدة متواجدة في مختلف أنحاء املدينة، خدمًة 
البلدّية  تقوم  صحّي  نهج  على  وعمًال  للّسكان 

بترويجه في الّسنوات االخيرة.
تعاون  ثمرة  هو  املرافق  تثبيت  أن  بالّذكر  جدير 
احلي  وجلنة  البلدّية  في  البستنة  قسم  بني  ما 

ونشّطائه.
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كان ال بّد أن يستند أّي مفهوم للّصداقة في الفكر 
املسيحّي في القرون األولى إلى الكتاب املقّدس، 
لذا  للّتعليم.  واألساسّي  األّول  املصدر  باعتباره 
يجدر بنا أن ندرس كيف صوّر العهدان، القدمي 
واجلديد، الّصداقة كعالقٍة إنسانّية واجتماعّية ال 
يغيب عنها الُبعد الرّوحّي اّلذي يتضّمن حضور 
اّلذي  بالّشكل  األصدقاء،  بني  الّشخصّي  الله 

استوعبه ومارسه مسيحّيو ذلك الزّمان. 
السبعينّية  الّنسخة  كانت  القدمي  العهد  وفي 
مجموعة  عن  للّتعبير  كلمة «صديق»  تستخدم 
«القريب»  معنى  تتناول  اّلتي  العبرّية  الكلمات 
حتوى  ال  ّية  الكتاب العبرّية  الّلغة  ألّن  و«اجلار»؛ 
كما  دقيق.  بشكٍل  «صديق»  لكلمة  مرادًفا 
االجتماعّي  املفهوم  يتناول  ال  القدمي  العهد  أّن 
من  بالرّغم  بوضوح،  الّصداقة  عن  والّالهوتّي 
قّصة الّصداقة املشهورة بني داود ويوناثان، واّلتي 

أصبحت من األمثلة البارزة (1صموئيل 18).
وباستثناء هذه القّصة ال نقرأ كثيرًا عن الّصداقة 
احلكمّية،  الكتب  في  إّال  القدمي؛  العهد  في 
مثل: األمثال وحكمة سليمان وحكمة يشوع بن 
سيراخ  بن  يشوع  حكمة  ففي  واجلامعة.  سيراخ 
6: 5-17 جند عدًدا من العبارات اجلوهرّية حول 
األدب  فى  املوجودة  تلك  كثيرًا  تشبه  الّصداقة، 
العهد  في  ترد  لكّنها  الكالسيكّي،  اإلغريقّي 
القدمي مرتبطًة مبخافة الّله، موضحًة البعد اإللهّي 
«الّصديق   :16-14 اآليات  في  كما  للّصداقة 
كنزًا،  وجد  فقد  يجده  ومن  حصني،  ستر  األمني 
والّصديق األمني ليس له شبيه... الّصديق األمني 

قون الرّب يجدونه.»  دواء احلياة، واّلذين يَتّ
وهكذا فإّن أفضل أنواع الّصداقة بني الّناس هو ما 
ركة  ُبني على عالقتهم احلميمة بالّله وحياة الشِّ
الّتأكيد  أّن  ويالحظ  بينهم.  احلقيقّية  واحملّبة 
أقّل  اجلديد  العهد  في  الّصداقة  اصطالح  على 
منه في العهد القدمي، إذ جند أّن كلمة «صداقة» 
مذكورة مرّة واحدة فقط في رسالة يعقوب 4:4. 
من  شيوًعا  أكثر  «أحّب»  فعل  أّن  نالحظ  كما 
محّبة  عن  يستخدم  ال  اّلذى  «يصادق»،  الفعل 
صديقها  الكلمات  مجموعة  وجند  لّله.  اإلنسان 
فى  وخاّصًة  ويوحّنا،  لوقا  أناجيل  في  متكرّرة 
كبيرة،  أهمّية  ذات  احملّبة  حيث  يوحّنا،  إجنيل 
أن  وميكن  فيه.  غموض  ال  واضح  عنها  واحلديث 
نستنبط بعض األفكار العاّمة حول الّصداقة في 
احلياة اليومّية ملسيحّيي ذلك العصر من خالل 
6:15و9  5:11-8؛  لوقا  في  الواردة  األمثال 
و29؛ ولكّنها أمثلة غير كافية إليضاح الّصداقة 
بعض  كانت  لهذا  للمسيحّي.  ّية  إيجاب كميزة 
وأساسّية  حاسمة  نصوًصا  يوحّنا  إجنيل  نصوص 
في هذا املجال. ولكن يالحظ أّن الرّب يسوع رفض 
الّصداقة القائمة على تبادل املنفعة واالنتهازّية، 
ألّنه   .46:5 مّتى   ،12:14 لوقا  في  جاء  كما 
اّلذي  بإلههم  يتمّثلوا  أن  املؤمنني  على  يجب 
يحب محّبة مّجانّية، بال متييز وبال مقابل. وها 

املغلقة  الّصداقة  دائرة  إلى  ينفذ  يسوع  الرّب  هو 
ويوسع  واألصدقاء،  األسرة  روابط  على  القاصرة 

حدودها كثيرًا.
وتسمية املسيح لتالميذه باإلخوة واألصدقاء فإّمنا 
ا في احلياة مع املسيح،  ترجع إلى أّن لهم نصيًب
الرّب  قال  مثلما  الّسماوّي.  بامللكوت  والّتمتع 
وقد  نام،  قد  (صديقنا)  حبيبنا  لعازر  إّن  يسوع 
-35:11 حملّبته (يوحّنا  موته  عند  عليه  بكى 

36). وكما يذكر اإلجنيل أّن يوحّنا احلبيب كان 

أعّز صديق وألزق تلميذ للرّب. ويعتبر اإلصحاح 
الّصداقة  نصوص  أهّم  من  يوحّنا  إجنيل  من   15

يسوع  الرّب  فيه  يتحّدث  إذ  اجلديد،  العهد  في 
مع الّتالميذ باعتبارهم أصدقاَءه. ويتناول احملّبة 
وهي  الّله؛  شعب  حياة  جوهر  باعتبارهما  واملوّدة 
احملّبة اّلتي تكشف عن العالقة بني الّله والّناس، 
وبني الّناس وبعضهم البعض، من خالل الّصداقة 
على  بالّتأكيد  متتاز  اّلتى  احلقيقّية،  املسيحّية 
تنا  محّب مع  ا  ـً شخصّي للمسيح  تنا  محّب دوام 
املسيحّي  يسعى  اّلتي  الّصداقة  هذه  للقريب. 
باملسيح،  باالقتداء  حتقيقها  أجل  من  ويجاهد 
ومن  وأصدقائه.  ائه  أحّب ألجل  نفسه  بذل  اّلذى 
ارتباط  مدى  نعرف  12:15و14  يوحّنا  دراسة 
من  اآلخرين  مبحّبة  للمسيح  الكاملة  تنا  محّب
األقارب واألصدقاء، دون أن ننسى وصّية املسيح 
من  بصداقتنا  نخرج  هكذا  األعداء.  مبحّبة  لنا 
األصدقاء  على  واملنغلقة  الّضيقة،  دائرتها  حدود 
ومصادقة كّل  إلى رحابة حّب  واألقارب فحسب، 
احملّبة  أّن  تؤّكد  يسوع  الرّب  كلمات  ألّن  الّناس؛ 
لكّنها  الّصغيرة،  اجلماعة  أعضاء  بني  أساسّية 
الكاملة،  املسيحّية  للحياة  ضرورة  أكثر  تصبح 
الكّل  في  الكّل  الّله  يصير  أن  إلى  تهدف  اّلتي 
في حياتنا. كما توضح اآليات 1يو12،11،7:4 
أّن احملّبة املتبادلة بني األصدقاء تعتبر جزًءا من 
الوصية اخلاّصة مبحّبة القريب، اّلتي أّكد املسيح       

عليها كثيرًا.
(يتبع)
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تعمل وفق مبدأ أو هدف واضح وثابت وأّن الغاية 
من العمل الفّني هو جمع ما أمكن من املال.

وأجدني غير مقتنع ال في االستنتاج األّول وال 
حّتى الّثاني، إّمنا هذا احلوار اّلذي دار بيني وبني 
مسوّق الفرقة جعلني على قناعة أّن هذه الفرقة 
تعمل وفق أجندة خاّصة بها وعلى هذا األساس 
هذه  مثل  في  للمشاركة  معارضتي  كانت 
للّطعن  الّشرعّية  نعطي  ال  حّتى  العروضات، 

في الّدين.
من  العروضات  هذه  نعرض  قولهم  كان  وإن 
{َيْحَذُر  تعالى  بقوله  فنذّكرهم  الّتسلّية،  أجل 
ِفي  ِمبَا  ُئُهْم  ِبّ ُتَن ُسورٌَة  ِهْم  ْي َعَل ُتَنزََّل  أَْن  اْملَُناِفُقوَن 
َذرُوَن  َه ُمْخرٌِج َما َحتْ وا ِإَنّ الَلّ وِبِهْم * ُقِل اْسَتْهزُِئ ُقُل
ا َنُخوُض وََنْلَعُب  َا ُكَنّ َيُقوُلَنّ ِإَمنّ * وَلَِئْن َسَأْلَتُهْم لَ
وَن * َال  ْسَتْهزُِئ ْم َت ِه وَآَياِتِه وَرَُسوِلِه ُكْنُت * ُقْل َأِبالَلّ

ْعَد ِإميَاِنُكْم} (الّتوبة). َتْعَتِذرُوا َقْد َكَفرُْمت بَ
شاهدنا  كما  حقيقة  ذلك  من  الهدف  كان  وإن 
تعالى  بقوله  فنّذكرهم  مشاهدتنا،  من  وأدركنا 
ِفي  ُه  الَلّ َعَنُهُم  لَ وَرَُسولَُه  َه  الَلّ ُيؤُْذوَن  ِذيَن  الَّ {ِإَنّ 
ِذيَن  ِهيًنا * وَالَّ َيا وَاآلِخرَِة وَأََعَدّ لَُهْم َعَذاًبا مُّ ْن الُدّ
ِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد  ْي ُيؤُْذوَن اْملُؤِْمِنَني وَاْملُؤِْمَناِت ِبَغ

يًنا} (األحزاب). ِب اْحَتَمُلوا ُبْهَتاًنا وَِإْثًما مُّ
وإن كان الّدافع إلى هذا العمل قناعتهم الّتامة 
بصدق توّجههم، فنذّكرهم بقوله تعالى {ُقْل َهْل 
ُهْم  ُي ِذيَن َضَلّ َسْع ُئُكم ِباألَْخَسرِيَن أَْعَماًال * الَّ ِبّ ُنَن
ُهْم ُيْحِسُنوَن  ْم َيْحَسُبوَن َأَنّ ا وَُه َي ْن اِة الُدّ َي ِفي اَحل
ِهْم وَِلَقاِئِه  ِذيَن َكَفرُوا ِبآَياِت رَِبّ ُأوْلَِئَك الَّ ُصْنًعا * 
اَمِة  َي الِق وَْم  َي لَُهْم  يُم  ُنِق َفَال  أَْعَماُلُهْم  َفَحِبَطْت 

وَزْنًا} (الكهف).
الدين  إّن  ونرّددها:  نقولها  نحن  وأختي،  أخي 
ال  كانت،  أّي  الدينية  والّنصوص  كان،  أّي 
هل  أحدهم:  سألني  وقد  االستهزاء..  حتتمل 
غير  بنصوص  الّطعن  كان  لو  ستعترض  كنت 
نعم  ترّدد:  دون  بحماسة  فأجبته  إسالمّية، 
الّسماوّية  الكتب  على  االعتداء  ألن  بالّتأكيد. 
هو متاًما كاالعتداء على القرآن الكرمي. ثّم سألني 
آخر: ملاذا كنت تتمّنى أال يشارك أحد في مثل 
هذه الّلقاءات؟! فكان جوابي: ألّنني مّطلع على 
أَْن  اْلِكَتاِب  ِفي  ُكْم  ْي َعَل َنزََّل  {وََقْد  تعالى  قوله 
ِبَها  ْسَتْهزَُأ  وَُي ِبَها  ُر  ُيْكَف ِه  الَلّ آَياِت  ْم  َسِمْعُت ِإَذا 
َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث  ى *  َفَال َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحَتّ
َه َجاِمُع اْملَُناِفِقَني  ُكْم ِإًذا ِمْثُلُهْم * ِإَنّ الَلّ رِِه * ِإَنّ ْي َغ

َم َجِميًعا} (الّنساء). رِيَن ِفي َجَهَنّ وَاْلَكاِف
هذه   على  القائمني  أخاطب  ذلك  أجل  ومن 
إلى  توبوا  أخواتي،  إخواني  لهم:  أقول  الفرقة؛ 
باريكم وصّبوا جهدكم مبا يقوي هذه األّمة ويجمع 
وهذا  تفّكك.  من  فينا  ما  فيكفينا  شملها.. 
التعّدي على الّدين والّتطاول عليه، أصبح لدى 
بعض الّناس أمر سهل، ولكّنه عند الّله عظيم 
ويكفينا أن نعرف أّنه أّي تطاول على أّي نبّي 
سواء كان محّمد أو عيسى أو موسى عليهم 
الّصالة والّسالم أو أّي كتاب سماوّي سواء كان 
من  صاحبه  يخرج  الّتوراة  أو  اإلجنيل  أو  القرآن 

اإلميان إلى الكفر.
(حيفا)
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بدايًة ال بد أّن اُؤكد بأّن الفّن الهادف اّلذي يعزّز 
االجتماعّية  القضايا  ويعالج  احلميدة  القيم 
ونحو  واألخالقّية؛  واالقتصادّية  والسياسّية 
ذلك هو مطلب ضرورّي وحاجة ُملّحة ال ينبغي 

االستهانة بهما.  
الّشعراء  لنفسه  (ص)  محّمد  الّنبي  اّتخذ  فقد 
وّقربهم منه، وذلك من أجل نشر تعاليم الّدين 
والّدفاع عنه. وكثيرًا ما قرأنا عن «سوق عكاظ» 
ّية  اّلذي كانت تعقد فيه الّندوات الّشعرّية واألدب
واحد  كّل  فيه  يعرض  كان  حيث  اخلطابة؛  وفّن 
مدار  على  فكرّي  نتاج  من  أنتجه  ما  منهم 
عندي  كانت  الّتوّقعات  هذه  ومثل  الّسنة. 
وتر»  على  «وطن  فرقة  بأّن  سمعت  عندما 
ستجوب الوطن.. فدفعني حّب االستطالع إلى 
ـ«يوتيوپ» لالّطالع على «إبداعات»  مراجعة ال
في  الرّائدة  الفرق  من  تعتبر  اّلتي  الفرقة  هذه 
حيث  دهشتي!!  كانت  وعندها  العربي!  عاملنا 
من  االكثار  األساسّي  الفرقة  هذه  أسلوب  كان 
الكلمات غير األخالقّية، وإظهار هذا األسلوب 
على أّنه فّن وإبداع، وكأّن بهذه الكلمات فقط 
ميكن إيصال الفكرة إلى جمهورنا العربّي. وكأّن 
يستوعب  ال  حال  على  أصبح  العربّي  اإلنسان 
األشياء إّال من خالل الّشتائم!! وما زادني دهشة 
«تخريفات  بُعنوان  حللقة  مشاهدتي  وصَدمني 
مشايخ».. فعندها أيقنت أّن هذه الفرقة ال هّم 
لها إّال إشعال الفتنة بني أبناء املجتمع الواحد 
وتنفير الّناس من تعاليم الّدين اّلتي تدعو إلى 
انتقاد  كان  ولو  احلميدة..  واألخالق  الفضيلة 
أخّل  أو  دينه  إلى  أساء  شيخ  لسلوك  الفرقة 

بالقيم احلميدة لقبلت هذا االنتقاد ودعمته. 
ولكن من الّظاهر أّن هذا العرض جعل الّنصوص 
األساسّية  الّتشريع  مصادر  في  الواردة  الّدينّية 
في اإلسالم مكان سخرية واستهزاء بشكل يظهر 
أن  له  يحّق  ال  ساذج،  إنسان  وكأّنه  الّدين  رجل 
يحلم، وعلى أّنه إنسان َشهوانّي - بل حيوان!! 
- يقبل بأن يكون قرين فأر أو قّط! وأسوأ من 
كمن  امللتحي  الّدين  رجل  يظهر  أن  وأمّر  ذلك 
يشارك قوم لوط أعمالهم!! وهذا احلال ال ميكن 
أو  الّدينّية  بالّنصوص  فالّطعن  بتاًتا.  قبوله 
أمر  والرّسل  الّسماوّية  والكتب  الّدينّية  الرّموز 
ال ينبغي قبوله من أحد، حّتى وإن لم يكن من 

أنصار الّدين. 
املباشرة  مواجهتي  مبوقفي  قناعة  زادني  وما 
هذه  مسوّق  مع  إسرائيل»  «صوت  راديو  عبر 
حتاربون  ملاذا  لي:  قال  حيث  البالد،  في  الفرقة 
تنّص  اتفاقّية  معها  وّقعنا  لقد  الفرقة،  هذه 
الّسماوّية  الّديانات  إلى  التعرّض  عدم  على 
في الّداخل الفلسطينّي حلساسّية األمر. فكان 
في  الفلسطينّية  الّثقافة  وهل  مبعناه:  جوابي 
املجتمع  وثقافة  الّدين  في  الّطعن  تقبل  الّضفة 
هذه  أّن  أم  تختلف؟  الّداخل  في  الفلسطينّي 
الفرقة تعمل وفق ما يطلبه املستمعون؟!! فإن 
كان احلال األّول هو ما يعتقدونه فإّن األمر خطير 
الفلسطينّي؛  املجتمع  وَحدة  مستقبل  على 
احلال  حسب  الفلسطينّي  االنقسام  يعزّز  ألّنه 
اجلغرافّي.. وهذه الفرقة تعمل على هذا األساس.

أّما إذا كان احلال الّثاني هو اّلذي يحّدد للفرقة 
ما تعرضه، فإّن هذا يدّل على أّن هذه الفرقة ال 
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ّية  يعتبر اليوم األّول من عملّيات احلمية الغذائ
كّل  على  متّر  اّلتي  األّيام  أصعب  من  (الرجيم) 
َمن متارس احلمية، وذلك لتخّليها عن بعض ما 

اعتادته من أسلوب غذائّي.
اّلتي  الّنصائح  بعض  املقالة  هذه  في  سأقّدم 
الرّجيم  من  األّول  يومك  تنظيم  في  تساعدِك 
خالل  الوزن  لتقليل  تريدينه  ما  حتّققني  حّتى 

فترة قصيرة.
عند  األّول  اليوم  في   - البيت  في  بقاء  ال
تكونني  قد  حيث  معّني،  غذائّي  نظام  اّتباع 
يوم  إلى  الرجيم  بتأجيل  قرار  الّتخاذ  عرضًة 
آخر نتيجة اخلروج من املنزل وعدم توافر طعام 
لذا  املطاعم؛  في  الغذائية  للحمية  مناسب 
تضطرّين  ال  كي  بيتك  تلزمي  أن  املفّضل  من 
لدى  احلرارّية  بالّسعرات  غنّية  وجبة  تناول  إلى 

شعورك باجلوع.
ما  عادًة  األّول  اليوم  في   - احلقيبة  إفراغ 
تكونني عرضًة إلغراء قطع احللوى والشوكوالطة 
قومي  لذلك  وخزائنك،  حقيبتك  في  املتوافرة 
(القطع)  الّنقارش  تلك  من  الفوري  بالتخّلص 

اّلتي تهّدد نظامك الغذائّي اجلديد.
حتضير الّطعام - قومي بتحضير الوجبات 
ولو  حّتى  األّول  يومك  في  ستتناولينها  اّلتي 
توافر  من  تتأّكدي  لكي  وذلك  فقط،  ا  ـً ّي ذهن
لوجبتك،  املناسبة  والكمّيات  املطلوبة  املقادير 
تلك  غير  أغذية  تناول  إلى  تضطرّين  ال  كي 

اّلتي من املفترض تناولها.
وجبات خفيفة - إّن الّشعور باجلوع الّشديد 
ّية لتخفيف  ليس الهدف منه اتباع نظام غذائ
باجلوع  الشعور  يهّدد  قد  العكس  على  الوزن. 
احلرص  عليك  لذلك  الغذائّي،  نظامك  الّشديد 
على تناول وجبة خفيفة بني وجبتني أساسّيتني 
كي ال تشعري باجلوع وكي ال تتناولي الكثير 

خالل وجبتك األساسّية.
رجيم منّظم - اختالق نظام غذائّي من دون 
تريدين  ما  فتناول  يفيد،  لن  طبيب  استشارة 

تناول  وعدم  الغذاء  وجبة  على  كمّيات  من 
الّطعام في وجبة العشاء لن يفيدك بالّتأكيد، 
غذائّي       نظام  اتباع  على  احلرص  عليك  لذلك 

مجرّب ومناسب.
ا  يزان - في بعض األوقات يصبح امليزان سبًب امل
لإلحباط وعدم إمتام الّنظام الغذائي، ابتعدي عن 
ا لتبعدي شبح «اإلحباط» عن  ـً وزن نفسك يومّي

نظامك الغذائي.
من  طويل  يوم  مرور  بعد  تستسلمي -  ال 
مهاّم،  بعّدة  القيام  نتيجة  والّتعب  اإلجهاد 
العناصر  بعض  من  جسمك  حلرمان  باإلضافة 
اّلتي اعتاد تناولها بكمّيات كبيرة.. ستراودِك 
الشوكوالطة  من  قطعة  بتناول  األفكار  بعض 
لهذه  تستسلمي  ال  اإلرهاق،  من  للتخّلص 

األفكار الّضارة.
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قمُت أّول أمس األربعاء، بزيارة عمل إلى مكتبة 
منطقة  في  القدس،  مدينة  في  الوطنّية  إسرائيل 
للجامعة  اجلامعّي  احلرم  داخل  رام»  «چڤعات 
باسم  أيًضا  ُتعرف  واّلتي  القدس،  في  العبرّية 
أقدم  ُتعتبر  واّلتي  العبرّية،  اجلامعة  مكتبة 
 5 عن  يزيد  ما  حتوي  حيث  إسرائيل،  مكتبات 
ا ووثائق  ماليني كتاب، كما حتوي هذه املكتبة كتًب
من  إسالمّية  وكنوزًا  ويهودّية،  عبرّية  ومخطوطات 
مصاحف ومخطوطات نادرة وقدمية، يعود بعضها 
مقتنيات  ضمن  من  كانت  مضت،  عام  ألف  إلى 

بعض الّسالطني واحلّكام املسلمني.  
باحلياة،  تزخر  كانت  املكتبة،  هذه  دخلت  عندما 
الزيارة،  قبل  خيالي  في  رسمت  ما  عكس  على 
وكان يؤّمها الباحثون واألكادميّيون وعّشاق املعرفة 
علّي  عرضت  عندما  فّي  أثّر  ما  وأكثر  والّثقافة. 
املضيفة وثائق ملنشورات وملصقات لفرق مسرحّية 
يوسف  أمثال:  العربي،  والعالم  مصر  من  وفّنانني 
وهبي، ماري منيب، جورج أبيض وعمالقة املسرح 
العربي في ثالثينّيات وأربعينّيات القرن املاضي. 
توثيق للّنشاطات الّثقافّية في فلسطني في عهد 
عروض  ّية،  سينمائ عروض  البريطانّي،  االنتداب 
فتشعر  واستعراضّية،  ّية  غنائ عروض  مسرحّية، 
عندها أّن فلسطني آنذاك كانت تزخر باحلياة والفن 
جمعّيات  نشاط  على  واّطلعت  واإلبداع.  والّثقافة 
ّية في مدينة حيفا، كانت تقّدم العروض الفنّية  عرب
من  والغناء  املسرح  عمالقة  وتستضيف  الّضخمة 

العالم العربي. 
عهد  منذ  والّصحف  واملخطوطات  الكتب  شاهدت 
االنتداب البريطانّي وحّتى يومنا هذا، مشهد مؤّثر 
أن جتد َمن يحافظ على ثقافتنا وحضارتنا، كتب 
ألدبائنا محفوظة باحترام وتقدير في هذه املكتبة. 
وغير  ّية  العرب بالّلغة  صدر  ما  بكل  يعتزّون  إّنهم 
ّية، بكّل صحيفة، مجّلة، كتاب، منشورات،  العرب
دعوات  فنّية،  لعروض  دخول  تذاكر  ملصقات، 

واّتفاقّيات. 
إّنهم يعتبرون كّل كتاب وكّل مخطوطة موجودة في 
في  املكتبة  هذه  فتضّم  لها،  كبير  شرف  املكتبة 
باخلّط  مخطوط  ألفي  من  أكثر  املخطوطات  قسم 
عثماني)،  تركي  فارسي  عربي  (لسان  العربّي 
وحوالي  نادرة،  مخطوطات  عن  هي   1200 منهم 

100 مصحف قرآنّي.

رغم كّل ما ذكرته، فهذه املكتبة تهدف باألساس 
حتكي  اّلتي  واملنشورات  الكتب  كاّفة  توفير  إلى 
سواء  وشعبها،  واليهودّية  وأرضها،  إسرائيل  عن 
قبل  من  احملكّية  بالّلغات  أو  بالعبرّية  ذلك  كان 
اليهود في الّشتات.. ووفق القانون اإلسرائيلّي يتّم 
إيداع نسختني من كّل املواد املطبوعة في إسرائيل 
في هذه املكتبة. فعلى سبيل املثال كّل صحيفة 
أو مجّلة تصدر في البالد، يلزمها القانون بإرسال 
باإلضافة  املكتبة،  لهذه  إصدار  كّل  من  نسختني 

إلرسالها لعناوين أخرى.  
كما هنالك اّتهامات للمكتبة الوطنّية بأّنها قامت 
بسرقة كتب ومجموعات فريدة لشخصّيات ومثّقفني 
فلسطينّيني، أمثال: خليل الّسكاكيني، ومكتبة 
اّتهامات  وهنالك  القدس.  في  الّنشاشيبي  عائلة 
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من  ّية  العرب بالّلغة  الكتب  ألوف  بسرقة  أخرى 
اّلذين  الفلسطينّيني  الّسكان  ومكتبات  بيوت 
ّية  الغرب القدس  في  بيوتهم  من  رُّحلوا  أو  نزحوا 

خالل الّنكبة.  
إحضار  ملوضوع  بالّنسبة  آخر  توّجه  هنالك  لكن 
الوطنّية،  للمكتبة  ّية  العرب بالّلغة  الكتب 
املكتبة  موّظفي  موقف  عن  يدافع  من  فهنالك 
في  الكتب  هذه  جمعوا  اّلذين  اجلامعة  وأساتذة 
حسنة،  كانت  نواياهم  بأّن  ويّدعون  الوقت،  ذلك 
فريدة  مكتبات  حماية  يريدون  كانوا  أّنهم  أي 
لكن  احلرب.  جرّاء  التضرّر  أو  االندثار  خطر  من 
من  الوثائق  هذه  املكتبة  اعتبرت  هل  الّسؤال: 
ّمت  أم  الوطنّية،  إسرائيل  مكتبة  أمالك  ضمن 

مسحها ضمن سجّل «األمالك املتروكة»؟!
لهذا  تطرّق  وثائقّي  إسرائيلّي  فيلم  وهنالك 
املوضوع كشف عن سرقة عصابات «الهاچاناه» 
سرقة  وعن  الفلسطينّية،  للكتب  اإلسرائيلّية 
من  أكثر  في  والّلوحات  واملخطوطات  الكتب 
 40 مصادرة  متّت  املثال  سبيل  فعلى  مدينة. 
ألف كتاب من مدينة القدس وحدها، و30 ألف 
كتاب من مدينة حيفا، وأضيفت كّل هذه الكتب 
منذ  اإلسرائيلّية  الوطنّية  املكتبة  إلى  املسروقة 

عام 1948، ومازالت موجودة هناك. 
ومؤّسسات  أشخاص  هنالك  األسباب  ولهذه 
فلسطينّية ترفض أّي تعاون مع املكتبة الوطنّية 
قامت    - رأيهم  بحسب   - ألّنها  القدس،  في 
أن  يجب  فلسطينّية  ومخطوطات  كتب  بسرقة 

ُتعاد إلى أصحابها. 
أعتقد أّن موضوع ُملكّية هذه الكتب واملخطوطات 
ستكون ضمن املواضيع اّلتي ستطرح على طاولة 
بّد  وال  الفلسطينّية،   - اإلسرائيلّية  املفاوضات 
أن ُتعاد إلى أصحابها مهما طال الزّمن. ولكن 
إلى أن يتّم حّل هذه القضّية، دعونا نطرح قضّية 
الوثائق  من  فكم  منشوراتنا.  وأرشفة  توثيق 
الهاّمة ُفقدت، ولم يتّم احملافظة عليها، وكم من 
فلماذا  مصيرها.  نعرف  ال  واملخطوطات  الكتب 
ال نستفيد من خدمات هذه املكتبة اّلتي حتافظ 
نواياها  كانت  مهما  يخّصنا،  هاّم  إرث  على 
ونوايا مؤّسسيها. فكّل باحث يحتاج إلى مثل 

هذه الكنوز الّنادرة. 
اّلتي  الفلسطينّية  الكتب  إلى  وبالّنسبة 
تطالب  ال  فلما  ُملكّيتها..  حول  الّنقاش  ُيثار 
الّثقافّية  مؤّسساتنا  إحدى  عليها  باحلصول 

الوطنّية، للمحافظة عليها؟!
(حيفا)
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تنوًّعا  قرأتك  كتابتك  مناسك  اُؤّدي  رُحت  وحني 
حتّلق  اّلتي  القصيدة  حركة  ملستويات  ا  ـً ّي جمال

حيواٍت تعبيرّية متجّددة..
هذا! بل وأكثر.. فشعرَك يتجزّأ ويتفرّغ صوته في 

صيغ لغوّية متعّددة وأشكال بالغّية متباينة..
أسقطناها  فإذا  ومختلفة،  عديدة  أقنعة  ولشعرك 
ِخمارًا إثر ِخمار تنكشف وجوه أبياته سحرّية ورؤى 
بعيدة الَغور جتيئ شبيهًة بإطنابات وتخمينات 

أرثر رامبو املنبسطة..
وألّني اُدمن احلقيقة القائلة: ال نوم لوقت القراءة.. 
أترك لك زميلتي/زميلي العودة عوًدا أحسن إلى 

املراجع واملصادر ملعرفة املزيد عن حياة شاعرنا..
وتعال معي نقرأ ما قاله عنه احلائز على جائزة 
«نوبل» لآلداب البيرواني ماريو پاراغاس يوسا: 
هو نبوغ مبّكر.. مواضيعه جريئة.. روحه اندماجّية 
تضجُّ إبداًعا.. له مقدرة على الّتعبير واإلبالغ.. 

ونظرة شعرّية ُمشّعة ناصعة ملفارقات احلياة..
يتمّتع بالّثراء الّلغوي والّثقافي، َحّمال أكثر من 
ا إّن  ـً ـّ معرفة ألّنه ُيتقن عّدة لغات وثقافات.. حق

پاتشيكو حدث حقيقّي كبير في الّشعر..
شاعر  هو  مؤّكًدا:  فأضاف  باث،  اوكتاڤيو  أّما 
ولكّنها  واضحة  هادئة  لغته  كبير،  مكسيكّي 
الزّجاج  يخترق  الّشمس  كشعاع  شعره  صاخبة.. 
وال يخدشه أو ُيلّطخه.. وهو ينمو بتحرّك وتغّير 
رائق  البحر،  كحرث  االنسياب  سلس  وتغيير.. 

كأّنه ُكتَب فوق سطح املاء!!
«سكون  الّليل»،  «عناصر  پاتشيكو:  لشاعرنا 
الّليل»، «ال تسألني كيف ميّر الزّمن»، «ترحلني 
بال عودة»، «اخليانة العظمى»، «أعمال البحر»، 
وتغضب  وتغيظ  الغراب  وتسامح  ُتبرّئ  «مدينة 

احلمامة» و«مدينة الّذاكرة»!!
ما  لدّي  ليس  قال:  والقصيدة»  «القارئ  وفي 
يهّمني  ال  قصائدي..  حتمله  ما  إلى  أضيفه 
فمكاني  أحد  لي  كان  إذا  عليها..  الّتعليق 
في الّتاريخ اآلن.. أو فيما بعد ينتظرنا جميًعا 
نصف  أقّدم  شيء.  كّل  وهذا  أكتب  الغرق.. 
سوداء  عالمات  ليست  القصيدة  القصيدة.. 
الّلقاء  موضع  عندي  هي  بيضاء..  صفحة  على 
مع الّتجربة الغريبة.. القارئ والقارئة هما صاحبا 
لآلخرين،  نقرأ  ال  نحن  أرسم..  اّلتي  القصيدة 
يهتم  غريب..  عاملنا  فيهم..  أنفسنا  نقرأ  بل 
بالّشعراء أكثر وبالّشعر أقّل.. يقول الّشعر ما ال 
يقوله اآلخرون.. أنت صديقي ألّنك قرأت لي وال 

تعرفني.. لن أقول لَك وداًعا.. 
مجهول..»  آٍت  هو  ما  كتبته: «كّل  ما  صحيح 

و«أجمل ما بقي في اإلنسان دموعه»!!
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قصيدته بحر على بحر، له موسيقا ال حتتمي 
باحلدود البعيدة..

ينعس  ال  كي  أغنيًة  املوج  صالة  تتلو  حروًفا 
الفنار، وتكشف عن سرّها سفينٌة عائدة.. حتمل 

الباقي من األسفار..
واقًفا  حترّك  ٍر  عاب ولسبب  القطار..  تاملرة  فاَته 

على تراب الّلغة وال قطار!!
فَمن أّيها املُْدمن على جمع اُخلطى من الّشوارع 
البعيدة؛ َمن ُيدير مروحة القول فيقفز الّصمت 

من الّنافذة ويهرب معه الغبار!!
نّص  إلى  ويحوّلها  الّلحظة  سيتقّنص  وَمن 

ُيعّشب الهواء ويروي األحجار؟!!
املفقود  األزرق  للبحر  سيستعيد  َمن  نعم! 
راع  ويسرق املسامير وينتظر اخلشب الراجع والشِّ

َفق؟!! الغائب قبل أن ميحو الَغَسق قاني الشَّ
الّسابع  في  روحك  أقصد  الرّوح،  صوت  وصلنا 
يقول:  صوًتا  الّثاني  كانوننا  من  والعشرين 

وداًعا وداًعا!!
فكيف ال تلبس الكلمة ثوب اِحلداد؟!

ا قارئتي/قارئي كيف؟! وقد غاب عّنا صوت  ـً حّق
پاتشيكو،  إميليو  خوسيه  الّشاعر  املكسيك 
في  اإلبداعّية  األصوات  أعظم  من  يعتبر  اّلذي 
ُتشّكل  قصيدته  لكون  املكسيكّي..  الّشعر 
مدخًال لفهم بلده ولفهم املشاعر املتناقضة لدى 

أبناء شعبه..
تستحضر  لغوّية  سيولة  وهو  الغريب  وما 
الّلغة كّلها والقاموس كّله.. تستحضرها قوًال 
املتّأّججة  العاطفة  في  يزخر  نابًضا  ا  ـً شعرّي
داللة  بني  تعالق  خالل  من  الكبير..  والعمل 
ّية ممهورة  الّشكل ومحتوى الداللة بتعابير كنائ

ّية املفاجأة وشفافّية الّتوصيل.. بجمال
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في  أبيب  تل  في  أثرّية  حفرّيات 
املوقع املعّد لبناء مركز طبّي في شارع 
وخالل  הברזל).  (רח'  «احلديد» 
بئر  آثار  عن  الكشف  ّمت  احلفرّيات 
الفترة  نهاية  إلى  تعود  قدمية  مبنّية 
يعود  اإلسالمّية  والفترة  البيزنطّية 
تاريخها إلى ما بني 1400 و1110 

أعوام مضت.
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هداد  إيلي  باملوقع  احلفرّيات  مدير  قاله  ملا  ووفًقا 
مكتشًفا  البئر  «تعتبر  جاء:  اآلثار)،  سلطة  (من 
زًا ألّنها تكتشف ألّول مرّة في تل أبيب. وتكمن  ممّي
معلوماتنا  إلى  يضيف  بكونه  االكتشاف  أهمّية 
قبل  «اليركون»  نهر  مبنطقة  اليومّية  احلياة  عن 
نحو 1400 إلى 1200 عام، ال سّيما بخصوص 
الّنوع  هذا  استعمال  بدأ  وقد  املنطقة.  في  الزّراعة 
قبل  الرومانّية،  الفترة  خالل  بالدنا  في  اآلبار  من 
نحو ألفي عام، ولم يتّم دراستها بشكل أساسّي 
ومكّثف.  ولكن ميكننا ذكر آبار مماثلة ّمت العثور 

عليها في أشدود، الرّملة، عتليت وعّكا».
من  تعتبر  أبيب  تل  في  اكتشفت  اّلتي  «البئر 
اّلتي  اآلبار  نوع  من  وليس  ا،  ـً ّي تقن املطوّر  الّنوع 
ا بالّدلو واحلبل، بل  ـً كان يتّم نشل املياه منها يدوّي
بواسطة نوع من املضّخات. وقد مّجدت البئر املياه 
لالحتياجات  وأيًضا  املجاورة  الزّراعّية  لألراضي 

اليومّية لسّكان املنطقة».
 

W Ò¹dŁ_«  UHA²J*«

نهر  من  مترًا   150 بعد  على  البئر  تتواجد 
لتصل  الكفاية  فيه  مبا  عميقة،  وهي  «اليركون» 
األرض،  سطح  حتت  أمتار   9 ُقرابة  اجلوفّية  املياه 
الرّملّية.  احلجارة  من  مبنّية  أمتار،   3.5 وقطرها 
من احملتمل بأّنه تواجد في املاضي من على البئر 
مبنى لم ُيحفظ حّتى أّيامنا. ونالحظ في أطراف 
وضعت  فيها  اّلتي  احلجارة  بني  فجوات  البئر 

è ÒO ö Ýù« …d ²H « v ≈ œu F ð d ¾ Ð v K Ž —u ¦ F «
رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) �Í—U� qOL          (مدير قسم ال Æœ

أداة  حملت  التي  اخلشبّية  العارضات 
عبارة  كانت  واّلتي  املياه،  استخراج 
عليه  اخلشب،  من  كبير  دوالب  عن 
علقت اجلرّات من الفخار. ّمت تشغيل 
استبدلت  اّلتي  الّدواب  بقوّة  الّدوالب 
عشر؛  الّتاسع  القرن  خالل  باحملرّك 
وهذا ما نستدّله من اآلبار من الفترة 
نشاهدها  أن  ميكننا  اّلتي  العثمانّية 

في يافا. 
بقايا  على  احلفرّيات  خالل  عثر  كما 
ونهاية  اإلسالمّية  الفترة  تاريخها  الفخار  أدوات 
الفترة البيزنطّية، وعلى بعد 15 مترًا إلى الّشمال 
من البئر، ّمت الكشف عن املجمع، ّمت فيه تخزين 
أرضّية  اليومّي.  لالستعمال  توزيعها  قبل  املياه 
املجمع كانت مرصوفة باحلجارة، وعليها قطع من 

أواني الفخار تعود إلى الفترة اإلسالمّية أيًضا.
ووفًقا للمكتشفات ميكننا حتديد تاريخ البئر إلى 
نهاية القرن الّسادس وحّتى القرن الّثامن ميالدّي، 
أن  بعد  بالرّمال  وملؤه  البئر  سّد  حينها  ّمت  حيث 

توّقف عن استعمالها.

 l�u*« w	  U Ò¹dH(« ‰öš l�u*« w	  U Ò¹dH(« ‰öš

 UNOKŽ —u¦F�« - w²Ò�« d¾³�« UNOKŽ —u¦F�« - w²Ò�« d¾³�«
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∫ ÒwI	√

1. سياسي فرنسّي معاصر.
2. نعم باألجنبّية - للّنفي.

3. سياسي أملانّي عمل على حتقيق الوَحدة األملانّية (معكوسة).
4. قرع (معكوسة) - بحر - علقم.

5. ملك حميري طرد األحباش من اليمن مبساعدة كسرى.
6. رد أو رسالة (معكوسة).

7. معركة انتصر فيها اإلنچليز على ناپليون بوناپرت - من 
احليوانات.

8. أسطورة في مسلسل رسوم متحرّكة ياباني.
9. إمبراطور رومانّي.

10. صناعي أمريكي من روّاد صناعة الّسّيارات في العالم.

∫ ÒÍœuLŽ

1. مدينة في جنوب إفريقيا.
2. للمنادى - عملة آسيوّية.

3. أّول الوقت أو من احلر شّدته - خاّصته.
4. إصالح العظام (معكوسة) - عملة آسيوّية.

5. سالم وطمأنينة - متشابهان.
6. متشابهان.

7. محّدث الّناس ليًال حّتى منتصف الّليل - االسم الّثاني 
حلارس مرمى منتخب إيطاليا في كرة القدم.

ّية بركانّية في خليج ناپولي - االسم الّثاني  8. جزيرة إيطال
ملطرب سورّي (معكوسة).

9. عكس شهيق.
10. جبل نار يقذف من فوّهته موادَّ ملتهبة - لقب إنچليزّي.
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دون غرفة نومي شارٌع ُمْشرَع للّسكينة؛ فحّتى حركة البشر فيه 
وما يركبون تسير على مهٍل وبهدوء احتفالّي برونق املكان، ليًال 
أو نهارًا، سرًّا أو إعالًنا. غير أّن غطاء إحدى «ُجوَر» اخلدمات 
ارة أحَدث صوًتا  البلدّية أو املدنّية فيه، كّلما داسه دوالب سّي

هذه صورُته: «َطْبَطْب».
َد أّن صوت «الّطّب» هذا سرعان ما أِلفته األذن؛ إذ اعتادت  ْي بَ
نغمته، حّتى بات جزًءا من ناموس (قانون) املكان.. اخلالي من 

الّناموس (البعوض)، إطالًقا.
مستعار)  اسم   – (بهجة  ِحْدڤا  جارتي،  صوت  دون  ذلك 
الّساكنة – غير الّساكنة – حتتي، اّلتي تعاني حالة من املشي 
صوت  في البناية –  الّسريع على كعبيها حافيًة، محِدثًة – 
اجلبال». ملنحدرات  «املعّد  احلصان  حركة  بصوت  أشبه  حركة 

عجيٌب ِجدُّ عجيٍب أن يألَف اإلنسان حركة احلجر أو الّشجر، 
وأّال يألَف حركة البشر.. وعجيٌب ِجدُّ عجيٍب أن يكون تصادم 
ودّم،  حلم  من  املصنوعان  وهما  بالبالط،  ِحْدڤا،  جارتي،  كعَبي 
ارة مصنوع من املّطاط  أكثر إزعاًجا بكثير من تصادم دوالب سّي

والكبريت والكربون، بغطاء من حديد أو نحاس ورصاص..
لم  حال  في   – أّنني  وقرّرت  فّكرت   – احلالني  في   – لكّنني 
يتحّسن احلال – سأتوّجه إلى اجلهات املسؤولة عن إحكام وضع 
بأن  أو  عملها،  ُتتقن  بأن  إّياها  ا  مطالًب وضبطه،  الغطاء  ذلك 
ُتصلح ما قد فعل فيه الوقت فعله.. كما سأتوّجه – في الوقت 
نفسه، وبالقوّة نفسها – إلى جارتي، ِحْدڤا، منوًّها، أمامها، مبا 
باًعا، لرّمبا من دون انتباه، مقترًحا عليها أن تنتعل  يبُدر منها ِت
شيًئا من املّطاط؛ عسى به تخّف وطأتها كّلما وطئِت البالط..

أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

ÆÆœU ÒO ÒB�«

«ِجْبص»؛  خطًأ:  يكتبون،  ويقرأُهم  يقولون  الّصّياد  يسمعهم 
ر عنه – هنا – إّال  ّية بها، فما املعَبّ فهي مفردة ال ِقَبل للعرب
اِجلّص أو اَجلّص (بكسر اجليم وفتحها) أو اِجلْبس (بكسر اجليم، 

مطلًقا)، وليس هذا «اِجلْبص» املّدعى إّال زورًا وبهتاًنا.
خطًأ:  يكتبون،  ويقرأُهم  يقولون  الّصّياد  يسمعهم  يزال  ال 

«اآلذان» (جمع أُْذن أو أُُذن) مبعنى األذان (الّنداء إلى الّصالة).
ّية»  «كراِه يكتبون:  ويقرأُهم  يقولون  الّصّياد  ويسمعهم 
ُيقال  أن  واألفصح  فيها  واألعلى  واألوْلى  الياء)؛  (بتشديد 
دة، إّال إذا ُأوِّلت مصدرًا  فة الياء غير مشَدّ َية؛ مخَفّ وُيكتب: كراِه
ّية).  (كراِه الياء  بتشديد  ُتصاغ  فعندها  للَكراهة؛  ا  صناعّيً
باعتبارها  دة؛  (مشَدّ ّية  ورَفاِه فة)  (مخَفّ َية»  «رَفاِه شأن  شأنها 
ا للرّفاَهة). ذلك مقارنة، مثًال، بكلمة «َطواِعَية»  مصدرًا صناعًيّ
في  ليست  إذ  مطلًقا؛  الياء،  فة  املخَفّ واللِّني)  والّطاعة  (املرونة 
هو «َطواِعّية».  صناعّي  مصدر  منها  لُيصاغ  الّلغة «َطواَعة» 

وعلى ذلك ِقْس.
 – ميّيزون  وال  يخلطون  ويقرأُهم  الّصّياد  يسمعهم  ما  وكثيرًا 
ضمير  بني   – مقروُءون  مسموعون  مشهورون  كبار  ومنهم 
فعل  صياغة  في  أنّنت،  املخاَطبات،  وضمير  ُهّن،  الغائبات، 
املضارع لهّن أو لُكّن؛ حيث ُيقال وُيكتب، مثًال: مررُت ببناٍت 

َتِقْفَن، والّصحيح اّلذي ال يّصح إّاله: مررُت ببناٍت َيِقْفَن. 
أال هل بّلغت؟  الّلهّم فاشَهْد!

ÆÆ‰U� r¼ÔdOžË Ã«ËÒe�« w	 «u�U�

ملحوظة هاّمة: ِاقرِأ الّنصوص أدناه بعمق فَتْسَعد، ال بسطحّية 
فَتْتَعس. وال ُتصَدم ملا جاء فيها؛ فهي كنشرة األعراض اجلانبّية 

ّي، إذ قد ال ُتصاب، أو قد ال تكون  امللَحقة بأّي مستحَضر طّب
مصاًبا بأيٍّ منها..

عندي،  جميعها  ثاقبة  صحيحة  أدناه  األقوال  أهّم:  ملحوظة 
بوجه عاّم؛ لكّنني أختار منها القول األخير، ألندريه تيريه؛ فهو 

أقرب للّتقوى، ومصداق ملا ألقى، وأريد أن يبقى..
سقراط: تزوّْج في مطَلق األحوال؛ فإن وقعَت على امرأة فاضلة 
عشت سعيًدا، وإن وقعَت على (امرأة سّيئة) صرَت فيلسوًفا؛ 

وهذا بالّنسبة إلى اإلنسان أمٌر عظيم.
هو أكثر األكاذيب  في حالته احلاضرة –  تولستوي: الزّواج – 

بشاعًة؛ والّشكل األسمى لألنانّية.
تشيخوڤ: إذا كنت ال تخشى الوَحدة فال تتزوّج.

جوزيف جوبير: ال ينبغي للرّجل أن يتزوّج إّال املرأة اّلتي كان من 
املمكن أن يختارها صديًقا له، فيما لو كانت رجًال.

هنري لويس (هـ. ل.) ِمْنِكن: عندما يتزوّج اثنان فإّنهما يصبحان 
واحًدا، لكّن املشكلة تكمن في من سيكون هذا الواحد.

أندريه تيريه: تزوّج وأنت في امتالء الّصّحة وَشرْخ الّشباب. اِخَتر 
لك فتاة فاضلة وصحيحة اِملزاج. أحّبها بكّل قلبك وكّل قوّتك، 
ا رؤوًما. واجتهد أن ترّبي أوالدك  واجعلها لك رفيقة أمينة وأًمّ
قدوة حياتك. هذا هو احلّق، وما  بعد موتك –  وتخلق لهم – 

تبّقى فهو ضالل أو إثم أو جنون.
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

Ÿu³Ý_« WLJŠ

أّنك تتنّفس ال يعني، أبًدا، أّنك حّي..
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

∫ Òh½Ë ÒVŠË ÌWGK� ¡U	Ë

إضافة على ماّدة من األسبوع الفائت..
فأفرح َحوْلَك َحوًْال..

أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

ÆÆ¡Úb ÓÐ vKŽ Ïœu ÓŽ

كنُت نشرُت حكاية الّنّص أدناه، قبل نحو اثَني عَشر عاًما أو 
يزيد، وها هما املكان والزّمان يتكرّران، فقرّرت معاودة نشر ما 

كنُت نشرت وبه قد أكون بدأت، بال زيادة أو نقصان:
كّلما استقَلْلُت احلافلْة..
كّلما أطعمُت الّطريَق

ُخطاَي الواثقْة..
حّدَقْت ِبي العيوُن

اخلائفْة..
حّدَقْت بي

وجًها
لفحْتُه الّشمُس ُسمرْة..

وجًها
ُيعِلُن كلُّ ما فيه العروبْة..

قسًما إّني
لن «أجتّمْل»..

أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

وحديثنا، أبًدا، عن لغتنا وَنْحن!
ة،  ّي الكاتب دارس عاشق لّلغة العرب

مترجم، ومحّرر لغوّي
info@assadodeh.net
www.assadodeh.net
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 ÊU9UÐË åwÐdO	ò »UF�√      °“b�U½Ëb�U� w	 b¹bł

ÆÊU9UÐË wÐdO	 »UF�« ∫¢qO� wÐU¼¢ œôË√ W³łË q� l� …b¹bł »UF�√ Ÿ“uð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý

 vKŽ  UŽuL−*« d³�√ s� ÊuJð «cNÐË wÐdO	Ë ÊU9U³� WHK²�� W³F� 19 qLAð »UF�_« WK�KÝ

Æ “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý w	 ‚öÞù«

 ÕUHð  ∫œôË_«   U³łu� b¹bł w×
 Z²M� Î «dšR� “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý XŠdÞ ¨W	U{ùUÐ

“u�Ë ÕUHð e¹uJÝË —e'« ‘—UI½ ∫Èdš√ WO×
  U	U{ù rCM¹ Íc�«Ë d̈ ÒAI�

°qO� wÐU¼ œôË_«   U³łË s� «uF²9Ë ÊU9UÐË wÐdO	 »UF�« WK�KÝ Êü« «uFLł«

 WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w	  «b−²�*« lOLł vKŽ ·dF²�«Ë »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar ∫WOÐdF�«

ÆÊËe�*« œUH½ v²Š Ë√ qO� wÐU¼ W³łË q� l�  “b�U½Ëb�U� ŸËd	 lOLł w	 …bł«u²� »UF�_«

©ÆŸÆŸ® ÆÆÆb¹bł ÆÆÆ b¹bł ÆÆÆ b¹bł

ø«u²FLÝ UJ¹dO�√ åêOÐ UâO�ò sŽ

 ¨r�UF�« w	 d³�_« å“b�U½Ëb�U� dÇ—uáL¼ò

°œö³�« w	 jI	 t½Ëb&

 W×łUM�« UJ¹dO�√ ZOÐ WK�K�Ð l ÒÝu²�« w	 dL²�ð “b�U½Ëb�U�

Â«dž 275 Ê“uÐ U−O� dł—u³L¼ nOCðË

 “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý  —d� ¨UJ¹d�√ ZOÐ WK�KÝ t²�ô Íc�« ÕU−M�« bFÐ

ÆÂ«dž 275 UJ¹dO�√ ZOÐ U−O� WK�KÝ ∫b¹bł Ê“Ë W	U{≈Ë WK�K��« lOÝuð

 ¨r�UF�«  w	  d³�_«  “b�U½Ëb�U�  dł—u³L¼  u¼  UJ¹dO�√  ZOÐ  U−O�  dł—u³L¼

 °œö³�« w	 jI	 d	u²�Ë

 d	u²�  ¨…œu'«  w�UŽ   uJ¹d²½«Ë  Ÿö{«  dł—u³L¼  ≠  UJ¹d�√  ZOÐ  WK�KÝ

 ¨Â«dž 275 Ê“uÐ ÎUC¹« Êü«Ë Â«dž 180Ë  Â«dž 90 ¨ Â«dž 225 ∫Ê«“Ë√ WFÐ—UÐ

 ¨w�UO�  üžUJOý  ¨„—u¹uO½  ¨”U�Jð  ∫—UO²šö�  WHK²��  WLFÞ√  X�ÐË

Æ”U−O	 ”ôË Í«ËœËdÐ

©ÆŸÆŸ®

 ôu�≠ U�u� wMO� …d� ‰Ëô oKD Ôð ôu�≠U�u�

 X% wÐdF�« jÝu�« w	 …dO³� WO½öŽ≈ WKL×Ð

¢W³O'« r−×Ð wMO�¢  —UFý

™ …œUF��« s� …dOG
  UE×K� qCH*« rFD�« ¨wMO� WMOMIÐ d²KK� 250 ™

 …dLK�  oKD ÔðË  5JKN²�*«  …QłUH�Ë  œb−²�UÐ  qOz«dÝ≈  ôu�≠U�u�  W�dý  dL²�ð

 WMOM�  ¨wMO� ôu�≠U�u� w½UMI�   …dO³� WO½öŽ≈  WKLŠ wÐdF�«  jÝu�«  w	 v�Ë_«

 ôu�–  U�u� WMOM� rCMð Æ¢W³O'« r−×Ð wMO�¢ —UFý X% d²KK� 250  r−×Ð

 ¨wÐdF�«  pKN²�*«  vKŽ  W�dA�«  UN{dFð  w²�«   U−²M*«  WŽuL−�  v�≈  wMO�

 tðUłUO²Š«Ë h�ý q� rzöð w²�«   U−²M*«  s� WFÝ«Ë WŽuL−�  dO	uð ·bNÐ

 X�U� ôu� ≠U�u� W�—U� …d¹b� s¹UDAM�²� d¹“ Ê«—u�  ÆÂuO�«  ‰öš tðU³ÝUM�Ë

 wÐdF�« jÝu�« w	 n¦J� qJAÐ qLFð Ê« UN�U�√ U	b¼ XF{Ë ôu� ≠U�u� W�—U�¢∫

 VKF�«Ë  w½UMI�«  WŽuL−�  v�≈  rCMð  wMO�  ôu�–  U�u�  w½UM�¢  Æ¢t²OL¼_  «dE½

 q� w	 pKN²�*«  UłUO²Š« WO³Kð qł√ s� p�–Ë ôu�≠ U�u� W�dý UN�u�ð w²�«

 …dO³�  WO½öŽ≈  WKLŠ  WOKLF�«  o	«dð  Æs¹UDAM�²�  X	U{√  Æ¢ÂuO�«  ‰öš  WE(

 Æ¢W³O'« r−×Ð wMO�¢—UFý X% X½d²½« l�«u� ¨Ÿ—«uý  U²	ô ¨n×B�« qLAð

  »uOðuO�« l�u� ‰öš s� X½d²½ù« vKŽ eHK²� ÊöŽ≈ WO½öŽù« WKL(« qLAð UL�

http∫ØØwwwÆyoutubeÆcomØwatchøvΩTjflY2i60X4Y
 o¹u�²�«  UJ³ýË lO³�« ◊UI½ w	  wMO� ôu�– U�u� WMOM� vKŽ ‰uB(« sJ1

©ÆŸÆŸ®                                                                                                            ÆwÐdF�« jÝu�« w	

 Blundstone l� qL²J¹ å‚U ÒAF�« bOŽò

r�UF�« w	 W³O³A�« ◊UÝË« ÕU²& w²�« W ÒO�«d²Ýô« W�—U*«

 WKOJAð ‚öD½« sŽ ¢‘«bŠ Ÿ«uM�u�¢ W�dý XMKŽ« tÐ «¡UH²Š«Ë Ÿu³Ýô« «c¼ ‚UAF�« bOŽ W�öÞ≈ l�

 WKOJAð  bOF�«  «cNÐ  5KH²;«  vKŽ  ÷dF²�  ¨2014  ¡U²A�  Blundstone   ¢Êu²�MOKÐ¢  W¹cŠ«

ÆÂuO�« «c¼ w	 V% s* UN�bI²� WO*UF�« WO�«d²Ýô« W�—U*« W¹cŠ« s� …eO2Ë WFÝ«Ë

 w	 WŠ«d�« Z�bð w²�« bK'«  U�e−� UN−²Mð w²�« WOJOÝöJ�« W¹cŠô« WK�KÝ qCHÐ W�dA�«  dN²ý«

 oKF²¹ ULO	 …—uŁ XŁbŠ« w²�«Ë © U�bB�« s� W¹UL(« W�uEM�® SPS? �« W�uEM* W	U{« ¡«c(« qF½

 ¡UMŁ« 5�bIK� ÊU�ô«Ë W×B�«Ë WŠ«d�« d	uð w²�«Ë Blundstone s� √e−²¹ ô ¡eł X×³
√Ë WŠ«d�UÐ

Æ¡U³Šú� sLŁô«Ë V�½ô« W¹bN�« ¡«c(« «c¼ s� qF−¹ U2 ¨UNðU³ŁË W¹cŠô« …œuł vKŽ ÿUH(« l� qLF�«

 ÕU²−¹ «b¹bł «bOKIð U¼—U³²ŽUÐ œö³�«Ë r�UF�« ¡U×½« lOLł w	 Blundstone  W¹cŠ« ‚Òu�ðË «c¼

 ¡UMŁ« v²ŠË …œbF²*« sN*«Ë ‰ULŽô« »U×
QÐ «—Ëd� W¹u½U¦�« »öDÐ ¡«b²Ð« ¨UN²�dÐ W³O³A�« ◊UÝË«

ÆUC¹« ‰UHÞ_« v²ŠË ¡«uÝ bŠ vKŽ ¡U�M�«Ë ‰Ułd�« —uNLł VÝUMð UN½« UL� ¨WF²*«Ë ⁄«dH�«  U�Ë« ¡UC�

 w²�«Ë ¢‘«bŠ Ÿ«uM�u�¢ W�dý w¼ œö³�« w	 Blundstone W¹cŠ_ bOŠu�«Ë ÍdB(« ‚Òu�*« Ê« d�c¹

 ŸËd	 lOLł w	 UNFOÐ r²¹Ë Æl�ö�« rÝô«Ë WO*UF�« …œu'«  «– …eOL*« f�Ëd� W¹cŠ« UC¹« ‚u�ð

wwwÆcarrotÆcoÆil l�u� d³Ž Êu²�MOKÐ W¹cŠ« ¡«dA� WO½UJ�« „UM¼Ë UL�  Æœö³�« w	 f�Ëd� WJ³ý

©ÆŸÆŸ®

 U½U−� UGO� 100 v²Š `HB²�« WŽdÝ s� b¹e²Ý „eOÐ

W�dAK� lÐU²�« X½d²½ô« l�u� ‰öš s�
 ÂuO�«  „eOÐ  l�u�  `O²¹  ÆWOð«c�«  W�b�K�  b¹bł  X½d²½«  l�u�  oKDðË  WO�U²OG¹b�«  …—u¦�«  …œUO�  „eOÐ  W�dý  lÐU²ð

 ÂuIð ¨X½d²½ô« l�u� d³Ž ÂuO�« cM� U¼U�b�²Ý« sJ1 w²�«Ë ¨WO	U{«  U�bš W	U{« sŽ öC	 t½« ô≈ ¨WOð«c�« W�b)«

 ÍuK)«® WI	«d*«  UBM*« w	Ë W�dA�« l�u� w	 WOð«c�« W�b)« r�UŽ v�« ‰u
u�« q ÒN�ðË WO−Oð«d²Ý« …uD�Ð „eOÐ

 WM��« w	 …dO³� WŽd�Ð —uDð „eOÐ w	 WOð«c�« W�b)« ◊UA½ÆWOð«c�« W�b�K� WO½UJ�ô« oOLFð ‰öš s� ¨©oO³D²�«Ë

 ¡«dA�«  d̈Oð«uH�«  …b¼UA�Ë  l	œ  qLA¹Ë  UNMzUÐ“  …UOŠ  w	  rN�  ¡eł  `³
«  w�U²OG¹b�«  r�UF�«  ÊU	  …«“«u*UÐË  ¨…dOšô«

 qBð WŽd�� WMÝ …b* U½U−� `HB²�« WŽdÝ Y¹b% „eOÐ ÷dFð ‚öÞô« …uDš s� ¡e−� ÆW	UI¦�«Ë WF²*« r�UŽ v²ŠË

 d³Ž ÊuLCMOÝ s2 œb'« szUÐe�« ¨UC¹«Ë Æl�u*« d³Ž WOKLF�« ÁcNÐ Êu�uIOÝ s¹c�« szUÐeK� «c¼Ë ¨UGO� 100 v²Š

Æw½U−� dNAÐ ÊuF²L²OÝ W�dA�« w	 X½d²½ô«  U�bš v�« l�u*«

  U�b)« ÷dŽ ‰öš s� ¨…dO³� W�uN�Ð qIM²�« ÊuÐeK� `O²¹ d̈J²³� rOLB²Ð b¹bł l�u� qLA¹ WOð«c�« W�b)« ‚öÞ«

 qŠË  hO�Að  w	  …bŽU��Ë  wMI²�«  rŽb�«  w¼  ¢s¹ö½Ë«¢  l�u*«  UN×O²¹  w²�«   U�b)«  5Ð  s�  ÆtðU³KD²*  W³ÝUM*«

 ¨`HBð  «—U�� VKÞ ¨»U�(« b¹b�ð ¨W*UJ*« ozU�œ w�UÐ …b¼UA� ¨wð«– qJAÐ nðUN�« jš …—«œ« ¨‰UDŽô« nK²��

 Íc�«Ë ¢̈w²
Uš „eOÐ¢ oO³Dð w	 ÂuO�« `M Ô9  U�bš WŽuL−� v�« b¹b'« l�u*« rCM¹ ÆtÐUý U�Ë „eOÐ v�« ÂULC½«

ÆÊUJ�Ë X�Ë q� w	 ŸöÞ« vKŽ ¡UI³�« szUÐeK� `O²¹

 l�u*« Ê« Íb� pý ô ÆWOð«c�« W�b)« d³Ž szUÐe�« W�bš WDA½« lÐ— w�«uŠ ÂuO�« cHMð ¢̈ „eOÐ ÂUŽ …d¹b� d̈�bM¼ öO²Ý

 ¡«dł« v�« szUÐe�« s� d³�« œbFÐ ÍœROÝË W�b)« 5�% w	 r¼U�OÝ ¨WO	U{ô« …dJ²³*«  «uD)« V½Uł v�« ¨b¹b'«

 d³Ž  r²OÝ  szUÐe�«  l�  ‰UBðô«  s�  50%  w�«uŠ  ÂUF�«  W¹UN½  v²Š  t½«  l�uð«  Æl¹dÝË  lłU½  ¨wð«–  qJAÐ   UOKLF�«

 q� œU−¹«  qł« s� W�dA�«  qš«œ  ôU−� …bŽ w	 n¦J� qJAÐ …dOšô« dNýô« w	 UMKLŽ bI�ÆWOð«c�«  W�b)«  UBM�

 dDC¹ ô UNÐ w²�«Ë W�UŠ oKš ôË« w¼ …bO'« W�b)« Ê« w	 sLJ¹ „eOÐ w	 ÂuNH*« ÆW�b)« WF²� 5�×²� ‚dD�«

 X�O� ¨«bOł U¼d³Ž WŠuML*«  U�b)«Ë  ôUBðö� WO²×²�« WOM³�« qLFð U�bMŽ ÆszUÐe�« W�b�Ð W½UF²Ýô« v�« ÊuÐe�«

 Õö
≈Ë UNŁËbŠ ‰UŠ WJ³A�« w	 ‰UDŽô« eOO9 ÂuO�«  sI²½ s×½ ¨«c¼ sŽ öC	 ÆW�bš vKŽ ‰uB×K� WłUŠ „UM¼

Æ¢WKJA� „UM¼ X½U� b� t½« v²Š rKF¹ ô ÊuÐe�« Ê« YO×Ð ¨bOFÐ s� UNLEF�

 UC¹« Æl�u*« d³Ž U¼b¹d¹ WOKLŽ Í√ ¡«dł« ÊuÐeK� UOKLŽ `O²ð ¨…—uD²� WO�U²OG¹œ  U�bš „eOÐ XIKÞ« «c¼ v�« W	U{«

 ¨X½d²½ô« Y¹b% ¨nðUN�« jšË X½d²½ö� qO−�²�U�® w�UŠ Y¹b%Ë dOOGð Ë« ¨…b¹bł  U�b) qO−�²�« V½Uł v�«

  ULOKFð ¨qDŽ sŽ ⁄öÐ« ¨`HB²�« WŽdÝ ¨j)« h×H�® W�b)« ‰U−� w	 UC¹√Ë ©U¼dOžË WOL¼«  «–  U�bš W	U{«

Æ©U¼dOžË U� “UNł VO�dð

 v�« ‰UI²½ö� ¨r�UF�« w	 «bł W×{«Ë  «uDš UC¹« Èd½ s×½Ë ‰U−*« «c¼ w	 «bł WFÝ«Ë UM²Ðd& ¢t½« d�bM¼ X	U{«

 WOð«c�« W�b)« Ê« vKŽ `{«Ë qJAÐ ‰bð UMðUŽöD²Ý« p�c�Ë r�UF�« w	  UŽöD²Ýô« W	U� ÆWO�U²OG¹b�« W�b)« r�UŽ

©ÆŸÆŸ®                                                                                           Æ¢ÊuÐe�« Èb� U{d�UÐ —uFA�« s� b¹eð WO�U²OG¹b�«  UBM*« w	
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happy valentine’s day
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