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في  الّطّالبي  التجّمع  أعلن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

جامعة حيفا، يوم الّثالثاء من هذا األسبوع، أّن إدارة 
اجلامعة قرّرت جتميد عمل التجّمع الّطّالبي، وذلك 
العام  األمني  زيارة  بعد  وحتديًدا  أسبوع،  نحو  منذ 
للتجّمع عوض عبد الفتاح للجامعة، ولقائه الّطالب، 
منها. إخراجه  اجلامعة  إدارة  وقتها  حاولت  حيث 

وجاء إعالن التجّمع الّطالبّي لهذا القرار بعد أن ّمت 
ّية وحركة «أبناء  جتميد عمل كّل من اجلبهة الّطالب
البلد»، حيث قال سكرتير التجّمع الّطالبّي عماد 
عام  أمني  زيارة  بعد  حتديدا  أسبوع،  قبل  شّقور: 
أعقاب  في  حصل  وما  الفتاح  عبد  عوض  التجّمع 
أوقفوا  بأّنهم  اجلامعة  إدارة  قبل  من  ُبّلغُت  الزيارة، 

°è³ ~ ÒM « Èd Ö– Êu O × ¹Ë Ù—«œù« ÊË Òb × ² ¹ UH O Š è F Uł » Òö Þ

الِفَلسطينّي، في باحة جامعة حيفا املرَكزّية («كافيه 
اجلامعة  إدارة  من  حثيثة  محاوالت  وسط  ديشي»)، 

ملنع وقمع الّنشاط.
البلد  «أبناء  وحركة  ّية»  الّطّالب «اجلبهة  وكانت 
ّية» قد استصدرتا ترخيًصا من مكتب عميد  الّطالب
أّن  إّال  القاعات،  إحدى  في  ّية  الفّعال إلجراء  الّطلبة 
قبل  تعسفّي،  بشكل  إلغاَءها  قرّرت  اجلامعة  إدارة 

24 ساعة من موعدها.
°wF�U'« Âd(« w� W�U ÒOš

وفي ظّل إصرار الّطّالب على إحياء الذكرى، استدعت 
إدارة اجلامعة قوّات معزّزة من الّشرطة، شملت قوات 
الة، إضافة إلى العشرات من رجال  «يسام» وفرقة خّي
منع  محاوالت  أّن  إّال  للجامعة.  الّتابعني  «األمن» 
الّنشاط بالقوة باَءت بالفشل، رغم الّتهديد والّترهيب 

والوعيد من ِقبل اإلدارة و«األمن» والّشرطة.

كما قامت الّشرطة باعتقال عضو املكتب الّسياسّي 
أسعد)،  (أبو  كناعنة  محّمد  البلد»،  «أبناء  حلركة 
أن  املفترض  من  كان  حيث  اجلامعة،  مدخل  على 
يتحّدث في الندوة. وحني لم جتد الّشرطة أي تهمة 
توّجهها له، أخلت سبيله، لكّنها منعته من دخول 

مدينة حيفا ملّدة أسبوعني.
بالدي»  و«بالدي  منشدين «موطني»  الّطّالب  وجتّمع 
واألغاني  األناشيد  من  وغيرها  الهوى»،  ويل  و«ميام 
الّشبيبة  عام  سكرتير  من  كّل  وألقى  الوطنّية. 
«أبناء  في  والقيادي  شبيطة،  أمجد  الشيوعّية 
فيهما  أّكدا  قصيرتني  كلمتني  اغبارّية  رجا  البلد» 
قرارات  ودانا  الّنكبة،  ذكرى  إحياء  في  الّطّالب  حّق 
نقابة  وتواطؤ  الفاشّية،  اجلامعة  إدارة  وممارسات 
الّطّالب العاّمة. كما حضر الّنشاط كّل من سكرتير 
وسكرتير  عودة،  أمين  احملامي  القطرّية  «اجلبهة» 
حافّي رجا  احلزب الّشيوعّي و«اجلبهة» في حيفا الصِّ

زعاترة.
°WŽUÞ r
U×�Ë  UO�UF� dEŠ

وفي اليوم الّتالي (الّثالثاء من هذا األسبوع)، أعلن 
عميد الّطلبة في جامعة حيفا عن قرار حظر كاّفة 
و«أبناء  ّية»  الّطّالب «اجلبهة  ونشاطات  فّعالّيات 
البلد» في اجلامعة، حّتى نهاية الّسنة الدراسّية، من 

دون أي تعليل قانونّي. 
كما ّمت استدعاء خمسة طّالب إلى «جلسة استماع»، 
«اجلبهة  سكرتير  هم:  طاعة،  حملكمة  كمقدمة 
«أبناء  سكرتير  (عرّابة)،  ياسني  طارق  ّية»  الّطّالب
ّية» أحمد مصاحلة (دبورية)، محّمد طه  البلد الّطّالب
(كابول)، أمير عيساوي (الّناصرة)، وسامر عساقلة 
كلّية  في  باحملاضر  الّطّالب  استعان  وقد  (املغار). 
احلقوق د. إيالن سبان وباحملامي شادي زيدان شويري 

ومبحامني آخرين ملواجهة هذه اإلجراءات التعسفّية.
Á«u�_« r
Ë VO¼d²�« WÝUOÝ

«اجلبهة  سكرتير  ياسني،  طارق  الّطالب  وقال 
كّم  سياسة  نرفض  حيفا:  جامعة  في  ّية»  الّطّالب
األفواه اّلتي تنتهجها إدارة اجلامعة، ونرفض مصادرة 
حّقنا في الّنشاط الّطّالبّي واجلماهيرّي. وندين حتويل 
اجلامعة إلى ثكنة عسكرّية. ونؤّكد أّننا مصرّون عن 
ممارسة حقنا في الّتعبير عن الرأي وندعو كاّفة األطر 

 Òw Ðd Ž  »Uý  Ÿd B
 TÞUý  w  U Î dſ
UH O Š w  å”«u _«ò

السمري  لوبا  أفادت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

(الّناطقة بلسان الّشرطة لإلعالم العربّي)،  أّنه 
غرق  اخلميس،  أمس  ظهر  بعد  ساعات  في 
كوكب  سّكان  من  عاًما)   30) عربّي  شاّب 
ملدينة  اجلنوبّي  الّشاطئ  عند  الهيجاء،  أبو 
الحظ  حيث  «األقواس».  شاطئ  مبحاذاة  حيفا 
إلى  الغريق  الّشاب  بدخول  املستجّمني  أحد 
لم  مساعدته  حاول  وعندما  البحر،  أعماق 
يفلح فاستدعى الّشرطة واملنقذين. فقام املنقذ 
بانتشال الّشاب من البحر، محاوًال إنعاشه إّال 
أّن محاوالته باءت بالفشل ولدى حضور طاقم 

اإلسعاف أعلن وفاة الغريق على الفور.
إلى  الغريق  الّشاب  جّثة  إحال  متّت  وقد 
مستشفى «رمبام»، وباشرت الّشرطة الّتحقيق 

في مالبسات الغرق.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»

مبكتوب  طالبناهم  وبدورنا  الّطالبّي،  التجّمع  عمل 
رسمي ينص على القرار إّال أنهم استمروا باملماطلة، 
لذا لم نعلن عن ذلك ولكن بعد صدور قرار جتميد 
عمل «اجلبهة» و«أبناء البلد» رأينا بأّن اجلامعة جدّية 

في هذا املوضوع وعلينا نشره.

tOKŽ U½œÒuFð n×−� —«d�

وأضاف: في شهر أّيار بالذات ينّظم الّتجّمع الّطالبّي 
من  والنشاطات،  الفّعالّيات  من  العديد  ا  ـً سنوّي
املجحف  القرار  وهذا  وغيره؛  عكاظ»  «سوق  بينها 
قد تعوّدنا على أشكاله، فنهج جامعة حيفا ما عاد 
غريب علينا، وتضييق اخلناق على العمل الّطالبّي 

بجديد،  ليس  اجلامعة  في  الفلسطينّي  العربّي 
الّنشاطات  قمع  كيفّية  في  تتفّنن  حيفا  وجامعة 
نحن  والقانون،  األمن  على  احلفاظ  بحجج  ّية  الّطّالب
بدورنا بصدد متابعة هذا القرار على كّل املستويات، 
ا ضّد هذه املمارسات املكّبلة  ـً ّي وسنخوض نضاًال طّالب
واملقّيدة للعمل الّطالبي، في مكان من املفروض أن 
يكون الّنشاط السياسي فيه مفهوًما ضمًنا وأمرًا 
مفروًغا منه، لكن على ما يبدو أن نفس العقلّية 
اإلسرائيلّية اّلتي حتكم الّتعامل مع املواطنني العرب 

حتكم أيضا املراكز األكادميّية في إسرائيل. 
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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Õd� f�UD�

قام أكثر من ِمائة طالب وطالبة، يوم االثنني من هذا 
ـ66 لنكبة شعبنا العربّي  األسبوع، بإحياء الذكرى ال

ّية في مواجهة  ّية إلى أوسع وحدة صف نضال الّطّالب
هذه السياسة العنصرّية.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 
www.haifanet.co.il
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”bI�« ÕËÒd�«Ë sÐô«Ë »_« rÝUÐ

UO×O��  U� Ê≈Ë wÐ s�¬ s�

5 F Ð—_«  “UMłË  ”« Òb
يني وجميع أقربائهم  ّل آل عب
وأنسبائهم في حيفا واخلارج 

يدعونكم ملشاركتهم 
قداس وجّناز األربعني 

راحة للمرحوم الغالي طّيب الذكر

w M O K ³ Ž f ¹dł « Òb ³
وذلك يوم اجلُمعة املوافق 16/5/2014 

ّسابعة مساًء ّساعة ال في متام ال
ياس للروم الكاثوليك في كنيسة مار إل

شارع عني دور 23 - حيفا
cš√ »Òd�«Ë vDŽ√ »Òd�«

 lOL−K� W Ò	Uš …uŽœ WÐU¦0 …uŽÒb�« Ác¼ —U³²Ž« ¡Ułd�«

’U� q�«d*

تشهد مدينة حيفا وحتديًدا في جاّدة «بن غوريون»، عند الّساعة 
الذكرى  مع  وبتزامن  الّسبت،  غد  مساء  من  والّنصف  السادسة 
مشروع  من  الّثاني  العرض  الِفَلسطينّي،  شعبنا  لنكبة  ـ66  ال
للخدمة  املناهض  الفنّي،  الّسياسي  ِبستاهل»  ما  «تساَهل 

العسكرّية والفتنة الّطائفّية.
يعتمد مشروع «تساَهل ما ِبستاَهل»  على فكرة «فّن الّشارع» 
بالدعوة  خّصت  قد  املشروع  إدارة  وكانت  اجلمهور؛  مع  والّتفاعل 
سياسّية  مقولة  مبشاركتكم  نرى  «إّننا  ذاكرة  الفّنانني،  جمهور 
على  مؤّثرة  قدوة  من  الفّنانون  يشّكله  ملا  نظرًا  هاّمة،  ووطنّية 
جمهور الّشباب، واّلذي يتعرّض لهجمة شرسة من قبل املؤّسسة 
العربّي  شعبنا  إلى  انتمائه  تشويه  إلى  الهادفة  هيونّية  الصِّ
أجل  من  مناضلة،  قومّية  أقلّية  من  وتفتيتنا  الِفَلسطينّي 

!    
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5³F ÒA�« 5Ð W ÒOIOIŠ WÒO�¹—Uð W(UB� ÒÍ√Ë W�œUŽ W ÒOLKÝ W¹u�ð ÒÍ_ ”UÝ√ ◊dý

حقوقها املشروعة إلى طوائف متنازعة».
حافّي  وقال سكرتير احلزب الّشيوعي و«اجلبهة» في حيفا، الصِّ
رجا زعاترة: «لقد متحور العرض األّول في الّناصرة حول ممارسات 
االحتالل في األراضي احملتلة عام 1967، وأّما في حيفا فسيتّم 
هيونّية ومن ثم اجليش اإلسرائيلّي  جتسيد جرائم العصابات الصِّ
بارتكاب املجازر واجلرائم الفظيعة التي تسّببت بنكبة الّشعب 
الِفَلسطينّي في العام 1948، دون أن يغيب الّتأكيد على حّق 
مصاحلة  وأّي  عادلة  سلمّية  تسوية  ألّي  أساس  كشرط  العودة، 

تاريخّية حقيقّية بني الّشعبني».
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il

d ¹bI Ò² « Òo × ² ð UH O Š ∫Ü O K F Ò² «Ë èO Ðd Ò² « d ¹“Ë

 ”—«b�ò  Z�U½dÐ  qOFHð  ¡b³�   «œ«bF²Ýô«  —UÞ≈  w�

 ∫UHOŠ  WM¹b*  tð—U¹“Ë  ¨WM¹b*«  w�  åWÒOHOB�«  WKDF�«

*åUHO�ò q�«d ≠ أثنى وزير الّتربية والّتعليم، شاي پيرون، في زيارته األخيرة 

العطلة  «مدارس  برنامج  تشغيل   لبدء  البلدّية  جاهزّية   على  حيفا،  ملدينة 
شيرًا أن  الّصيفّية»، اّلذي بادر إليه الوزير، ما يعكس التزامها جتاه طّالبها، ُمٌ

حيفا تستحّق الّتقدير.
العطلة  خالل  تعليمّي  تربوّي  إطار  توفير  إلى  اجلديد  الوزارّي  البرنامج  ويهدف 
وز القادم (1/7/2014)  الّصيفّية؛ حيث سيبدأ تفعيله بدًءا من األّول من شهر متّ
ـ21 منه، على مدار خمسة أّيام أسبوعّية (من األحد حّتى اخلميس)، ما  وحّتى ال
تربوّية  ومضامني  فّعالّيات  البرناَمج  وسيشمل  ظهرًا.  و1300  صباًحا   800 بني 
وترفيهّية ذات جودة  لتطوير املهارات والقدرات املختلفة لدى الّطّالب.. كورشات 
عمل تشمل: مباريات شطرجن، فنون بصرّية، كتابة إبداعّية، ألعاب كرة مختلفة، 
ّية، تشمل: جوالت في املتاحف، رحالت  وغيرها. إلى جانب األنشطة الّثقافّية واإلثرائ
في الّطبيعة، مسرح، أفالم، وأنشطة رياضّية عديدة. كما سيحصل كّل طالب 
ّية الّتابعة لوزارة الّصحة. خالل البرنامج على وجبة خفيفة وفًقا للّتوصيات الغذائ
وأعرب رئيس البلدّية يونا ياهڤ، عن تقديره لبدء العمل على هذا البرنامج الهام، 
ُمشيًدا مبستوى الّتعاون البّناء بني بلدّية حيفا ووزارة الّتربية والّتعليم بكّل ما 
يتعّلق باملشاريع الّتربوّية الهاّمة. كما تعّهد ياهڤ بتجنيد كاّفة املوارد املمكنة 

إلجناح هذا املشروع.
www.haifanet.co.il :«ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت
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ميسي!  والعبوها  الطابة  ونطنطوا  تعالوا 
النقاط  من  ممكن  عدد  أكبر  أجمعوا  باللعبة  شاركوا 
PS4 أو  SMART TV 50، جهاز  وممكن تربحوا جهاز 

تابلت. ميني  جهاز 

 www.pepsi-messi.co.il فوتوا على موقع 
ميسي والعبوها  وشاركوا 
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*åUHO�ò q�«d ≠ حّل األمير جورج فريدريك (أمير 

أملانيا،  في  املالكة  العائلة  ووريث  رئيس  بروسيا)، 
ضيًفا على مدرسة راهبات الّناصرة في حيفا، يوم 
اخلميس الفائت، تلبيًة لطلب مدير املدرسة الّثانوّية، 
رؤساء  مع  بالّتوافق  عمل  اّلذي  جّمال،  باسم  املربي 

ِشركة «نورم تريد»، شربل سيرافيم وچاي كرمل.
ويعتبر األمير جورج ذا مكانة خاّصة لدى األملانّيني، 
ُيشرف  أّنه  إذ  لديهم،  امللكّي  احلكم  تغيير  رغم  
على مشاريع تربوّية حتمل قيًما ثمينة في أملانيا 
واخلارج، ويرعى شؤون العائلة االقتصادّية ومصاحلها.

قام باالستقبال والّترحيب مديرو األقسام الّثالثة في 
العاّمة  املديرة  جانب  إلى  الّناصرة،  راهبات  مدرسة 
هيفاء  ية  املرّب عرضت  حيث  فيليپ،  جوانا  الراهبة 
الّتربوّية  الرّؤية  ّية)  االبتدائ املدرسة  (مديرة  ّجنار 
شرح  في  جّمال  باسم  املرّبي  أسهب  كما  للمدرسة، 

كتابة  ورشة  مؤّخرًا،  أقيمت،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

كاتب..  «قّصة..  بُعنوان  تعبيرّي  ورسم  إبداعّية 
ـ«بيت  ل الّتابع  «كلور»  الّثقافي  املركز  في  ورّسام»، 
والفّنانة  علي  فاضل  الكاتب  بإرشاد  الكرمة»، 
مجدلة خوري. شملت الورشة 17 مشترًكا ومشتركة 
قّسمت  سنة.  و12  سنوات   8 بني  أعمارهم  راوحت 
الورشة إلى قسمني؛ ففي اليوم األّول أقيمت الورشة 
واآلخر»،   «أنا  كتابه  حول  علي  فاضل  الكاتب  مع 
متحورت حول حتليل نصوص الكتاب، التعرّف على 
املشاركون  خاللها  قّدم  اآلخر؛  عن  واحلديث  الّذات 

°…d�U ÒM «  U ³ ¼«— è Ý—b  v K Ž U ÎH O { Òq × ¹ Ã—uł d O _«
ما تقّدمه املدرسة من دعم وخدمات للمجتمع العربي 
املدرسة  في  اجلولة  وخالل  خاّصة،  واحليفاوّي  عاّمة 
لدعم  احلاجة  إظهار  على  زهر  سهى  ية  املرّب عملت 

مشروع البناء اجلديد للحضانات.
(املرافق  فليتشير  تود  الفنّية  البرامج  مدير  وحتّدث 
لألمير) عن إمكانّيات الّتعاون وعرض برناَمج «مسرح 
الّشرق األوسط» الّتربوّي، اّلذي يهدف للّتعايش املشترك 
بني جنسّيات مختلفة من أنحاء العالم؛ كما أشاد مبا 
شامل. وتربوّي  تعليمّي  نشاط  من  املدرسة  به  تقوم 
عن  االختتامّية  كلمته  خالل  من  األمير  وأعرب  هذا 
للّطّالب،  تقدّمه  ملا  وتقديره  املدرسة،  بزيارة  سعادته 
مستقبلّية  مشاريع  لدعم  املبدئّي  استعداده  ُمبدًيا 

ا. يأمل أن يرى ثمارها قريًب
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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ّية الّشخصّية. نصوصهم الكتاب
وقال الكاتب فاضل علي، معّلًقا: كان الّتركيز في 
حيث  من  الّنص  مع  التعامل  كيفّية  على  الورشة 
فهم املقروء والّتداعيات اّلتي تلي ذلك؛ ثّم انتقلنا 
إلى املوضوع املرَكزي، وهو العالقة مع اآلخر وتقّبله. 
ّية،  بدأنا التعرّف على الذات من خالل الّنصوص األدب
وصوًال إلى الُهوّية الشخصّية مبختلف مرّكباتها. من 
اآلخر،  موضوع  إلى  نتطرّق  أن  األسهل  من  كان  هنا 
ونحّدد مواقفنا املختلفة جتاه اآلخر في االمور التي 
ذوي  على  اهتمامنا  رّكزنا  كما  ونكرهها.  نحبها 
الّطالب  بعض  اختار  حيث  اخلاّصة،  االحتياجات 
الكتابة لهم ضمن رسالة شخصّية أو خواطر تعّبر 

عن مشاعرهم ومواقفهم.
قّسمت  لقد  بالقول:  فعّقبت  خوري،  مجدلة  أّما 
حول   منها  األّول  القسم  متحور  قسمني،  إلى  الورشة 
اكتشاف ميزات اآلخر، فقام املشتركون برسم بعضهم 
واكتشاف ميزات اآلخر وإبرازها في رسوماتهم، ومن 
ثّم دار حوار ونقاش حول الرسومات من خالل حتليل 
الّثاني  القسم  وفي  ومضموًنا.  شكًال  الّشخصّيات 

عرضت اللوحات املمّيزة لكّل مشترك.
املكتبة  (مدير  محاميد  ماهر  مع  لنا  حديث  وفي 
واملركز الّثقافّي «كلور»)، أّكد أّن جناح ومتّيز املكتبة 
كاتب..  «قّصة..  مشروع  ضمن  الّثقافّي  واملرَكز 
إبداعات  لتتويج  ناجحة  بداية  عن  عبارة  ورّسام»، 
الطالب في مجال الكتابة والرّسم اإلبداعي، من خالل 
ورشات توجيهّية مع اختصاصّيني وروّاد في املجاالت 
املذكورة. وقد توّج هذا الّنجاح مبعرض رسومات ممّيز 

للمشاركني، عّبروا خالله عن مشاعرهم. 
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il

  UŽ«bÐ≈ Z¹u²²� W×łU½Ë WI�Òu� W¹«bÐ ∫bO�U×�

wŽ«bÐù« rÝd�«Ë WÐU²J�« ‰U−� w� »öD�«



7 2014 —U ? Ò¹√ 16 WF ÔL'«



82014 —U ? Ò¹√ 16 WF ÔL'«

ّية  الّطّالب الّدائرة  أصدرت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

خاّصة،  نشرًة  و«اجلبهة»  الّشيوعّي  احلزب  في 
عاًما  بُعنوان «66  والعبرّية،  ّية  العرب بالّلغتني 
في  نسخة  آالف  بعشرة  وُزّعت  الّنكبة»  من 
ـ66  ال الّذكرى  ملناسبة  البالد،  جامعات  جميع 

لنكبة الّشعب العربّي الِفَلسطينّي.
ما  حول  ومعطيات  معلومات  الّنشرة  تضّمنت 
حدث عام 1948 من تهجير ومجازر وتطهير 
هيونّية؛ وشهادات  عرقّي على يد العصابات الصِّ
من  مهّجرة  لعائالت  أبناء  جامعيني  طّالب  من 
ميعار ومعلول وإقرث واللُّد وحّطني. كما تضّمنت 
للّشاعر  وحيًدا»  احلصان  تركت  «ملاذا  قصيدة 
وقصيدة  درويش،  محمود  الكبير  الِفَلسطينّي 
«على ذلك» للّشاعر اإلسرائيلّي نتان ألترمان.

لقضّية  العادل  احلل  العودة:  ُعنوان «حّق  وحتت 
الّالجئني الِفَلسطينّيني»، جاء في الّنشرة: «منذ 
عاملّية  قوى  شحذت  العشرين  القرن  مطلع 
طاغية أنيابها الوحشّية الفتراس حّق الّشعب 
االستعمارّية  فالقوى  وطن.  في  الِفَلسطينّي 
الّنفوذ  مناطق  وزّعت  والفرنسّية  البريطانّية 
پيكو»  «سايكس  معاهدة  وفق  بينها  فيما 
انهيار  وبعد  األولى  العاملّية  احلرب  في 
ّية  اإلمپريال وولدت  العثمانّية.  االمبراطورّية 
هيونّية العاملية كحركة  وربيبتها وخادمها الصِّ
سياسّية عنصرّية معادية حلركة التحرّر القومي 
هو  النكبة  ّية  مسؤول يتحّمل  من  إّن  العاملّية. 

سامي  احليفاوّي  احملامي  تقّدم   ≠ åUHO�ò q�«d*

أبو وردة، االختصاصّي في قضايا األضرار اجلسدّية 
في  املرَكزّية  احملكمة  في  بدعوى  الطّبي،  واإلهمال 
حيفا بقيمة 2.5 مليون شيكل ضّد وزارة الّصحة 
جرّاء إهمال طّبي.  وتأتي هذه الدعوى باسم والدين 
مال،  الشِّ ِمنطقة  من  عمرهما  من  األربعينّيات  في 
تبّني لهما أّن ابنهما ولد مع عاهة في يده اليسرى، 
أجريت  اّلتي  الطبّية  الفحوصات  ُتظهر  لم  حيث 

للوالدة أثناء فترة حملها تلك العاهة.
وكشفت حيثّيات الدعوى عن قّصة إنسانّية مؤّثرة، 
سنوات  ست  قبل  وُلدا  توأمان  طفالن  مركزها  في 
في  مستشفى «زيڤ»  في  األولى،  والدتها  هي  ألم 
جني (قبل املوعد الّطبيعي  مدينة صفد، وقد ولدا ُخدَّ
توفي  جني  اُخلدَّ لوالدة  معدودة  أيام  وبعد  للوالدة). 
في  عاهًة  يعاني  اآلخر  اخلديج  أّن  وتبّني  أحدهما، 
طّبي  إلشراف  خضعت  األم  أّن  ويذكر  اليسرى.  يده 
لدى طبيب نساء وفي عيادة األمومة والطفولة خالل 
منها  عديدة  طبّية  بفحوصات  ومرّت  حملها،  فترة 

فحوصات داخلّية واسعة للجنينني. 
وجاء في الئحة الّدعوى اّلتي قّدمها احملامي سامي 
أبو وردة، أّن الفحوصات اّلتي أُجريت خالل احلمل لم 
تكن باملستوى املطلوب، ولذلك لم تكشف عن العاهة 
املذكورة، التي لو عرف بها الوالدان في حينه لتوّجها 
صالحية  متلك  التي  الصحة  وزارة  في  خاصة  للجنة 
املوافقة على طلب األم بإنهاء/وقف احلمل، طالبني ذلك.

مجال  في  طبّي  خبير  تقرير  للدعوى  وأرفق  هذا 
أمراض الّنساء والوالدة، د. عيران أهارون، اّلذي أّكد 
الطبّية  العاهة  عن  الكشف  في  فشل  الفحص  «أّن 
أّن  الطبّي  اخلبير  وأضاف  منه».   متوّقع  كان  كما 
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الّلجنة كانت ستأذن للوالدين بإنهاء احلمل في حال 
للدعوى  أرفق  كما  اخلصوص.  بهذا  إليها  توّجها 
تقرير خبير طبّي إضافّي، للدكتور موشيه دانيئيل، 
اختصاصّي جراحة العظام والذي قام بفحص الّطفل، 
مؤّكًدا أّن نسبة اإلعاقة املستدمية في يده والناجتة عن 

العاهة منذ الوالدة تصل إلى 60%.    
أّنه  على  للوالدين  املرَكزّي  القانونّي  االّدعاء  يعتمد 
املطلوبة  الفحوصات  إجراء  في  الطّبي  اإلهمال  لوال 
القرار  اّتخاذ  بإمكانهما  لكان  احلمل،  فترة  خالل 
بإنهاء احلمل في فترته األولى، وبذلك االمتناع عن 
بطفل  العناية  طائل  حتت  عمرهما  طوال  العيش 
نهاية  في  أّدت  صعبة  مستدمية  عاهة  من  يشكو 

املطاف إلى اإلساءة ملجرى حياتهما الّطبيعي. 
الّطبي  اإلهمال  إّن  وردة  أبو  سامي  احملامي  ويقول 
دون  بالقضاء  وإّمنا  والقدر  بالقضاء  ليس  ونتائجه 
القدر، وعلى أي متضرّر نتيجة اإلهمال الطّبي أال 
ليحصل،  للقضاء  يسلمه  وإّمنا  للقدر،  أمره  يسّلم 
وبحق، على الّتعويضات املادّية نتيجة ذلك اإلهمال 

الّطبّي وعواقبه.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il

هيونّية،  والصِّ ّية،  اإلمبريال الّدنس:  الّثالوث 
حرمان  مع  املتواطئة  ّية  العرب الرجعّية  والقوى 
هذا الّشعب من حّقه في تقرير املصير وحتويله 
إلى شعب من الّالجئني ما زال جرح نكبته ينزف 

حّتى يومنا هذا؛
«إّن أّي تسوية سياسّية عادلة بني دولة إسرائيل 
مصاحلة  وأّي  الِفَلسطينّية،  الّتحرير  ومنّظمة 
تاريخّية حقيقّية بني الّشعبني، يجب أن تشمل 
ّيتها عن الّنكبة، واحلل  اعتراف إسرائيل مبسؤول
مبوجب  الِفَلسطينّيني  الّالجئني  لقضّية  العادل 
واّلذي يضمن حّق عودة  القرار الّدولي 194 – 

الّالجئني واملهّجرين إلى ديارهم األصلّية».
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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حيفا  (مطران  احلاج  موسى  املطران  سيادة  عقد 
للموارنة)،  البطريركي  والنائب  املقّدسة  واألراضي 
في  املارونّية  املطرانّية  دار  في  ا  ـً ّي ِصحاف مؤمترًا 
حيفا حتّدث فيه عن برناَمج زيارة غبطة البطريرك، 
األراضي  إلى  الرّاعي  بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
املقّدسة، في الفترة ما بني 23 أّيار وحّتى 31 منه. 
شارك في املؤمتر اّلذي ترأسه املطران موسى احلاج، األب 
فوزي  األب  املارونّي)،  املطران  (نائب  سوسان  سليم 
الكاثوليك)،  الروم  لكنيسة  املطران  (نائب  خوري 
في  املارونّية  الرعّية  (كاهن  يعقوب  يوسف  األب 
املارونّية  الرعّية  يعقوب (كاهن  ناجي  األب  حيفا)، 
في عسفيا)، ووديع أبو نّصار (مدير املرَكز الدولي 
البابا  زيارة  عن  اإلعالمي  واملسؤول  لالستشارات، 

لألرض املقّدسة).
حافّي: «إلى جانب  وقال املطران احلاج في مؤمتره الصِّ
املقّدسة،  األراضي  إلى  البابا  قداسة  زيارة  أهمّية 
كاّفًة،  الكنائس  من  كمسيحّيني  نستعّد  فإّننا 
رئيس  الستقبال  املارونّية،  الكنيسة  أبناء  وخاّصة 
زار  كما  اليوم  زيارتنا  غبطته  قرّر  لقد  كنيستنا. 
وأبرشّياتهم  ورعاياهم  املوارنة  أبنائه  معظم  قبل  من 
وروحّية.  رعوّية  زيارة  فهي  ولذا  والعالم،  لبنان  في 
هو  الّثقل  ومرَكز  الّشرق  في  كنيسة  أكبر  ميّثل  إّنه 
والُهوّية  احلضور  وتأكيد  الوجود  إثبات  وهي  لبنان، 
في مواجهة كّل محاوالت إضعاف أو إلغاء احلضور 

املسيحّي املشرقّي الّتاريخّي من األرض املقّدسة». 
بطريرك  الرّاعي،  بطرس  بشارة  «مار  يقول:  ومضى 
يسعى إلى تخّطي كل احلدود، وحركته الدائمة وزياراته 
في  جديًدا  نهًجا  تّتبع  الكنيسة  أّن  تؤّكد  اخلارجّية 
الّتعاطي. وسيلتقي غبطته أبناء األبرشّية املوزّعني 
بني األراضي املقّدسة وأراضي الّسلطة الفلسطينّية، 
زيارة  إلى  إضافًة  مارونّي،  آالف   10 نحو  وعددهم 
املهّجرتني  املارونّيتني،  واملنصورة  كفربرعم  قرَيتي 
في  بالّصالة  غبطته  وسيحتفل   ،1948 عام  منذ 
كفربرعم وسط حشد من أبنائها وسائر الكهنة من 
املُبَعدين  الّلبنانّيني  سيلتقي  كما  الّطوائف.  كّل 
إلى إسرائيل منذ العام 2000. ألّن املسيحّيني في 
الّشرق بحاجة إلى تشجيع البطاركة بعد كّل احلروب 
والنكبات اّلتي حّلت بهم، في القرن املاضي كما في 
أّيامنا هذه، أضف إليها األزمات االقتصادّية واألفق 
األسباب  هذه  الّصاعدة.  لألجيال  واحملدود  املسدود 
احلياتّية،  أوضاعهم  على  ا  سلًب أّثرت  وغيرها 
وأضعفت قدرات الكنائس، وأفقرت العمل الرعوّي. 
ومن جراء ذلك، فقَد كثيرون ثقتهم فهاجروا، وغادروا 

إلى بالد االغتراب».
البابا  قداسة  زيارة  «إّن  يقول:  احلاج  املطران  وتابع 
طابع  أّي  لها  ليس  الكنائس،  ورؤساء  والبطاركة 
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روحّية  محض  زيارة  إّنها  اإلطالق،  على  سياسي 
إنسان  بني  متييز  دون  خدمة  فيها  يؤّدون  ورعوّية، 
الّتاريخّية  شعبهم  أبناء  حلقوق  تأكيد  وهي  وآخر، 
لزيارة  األولى  املرّة  وهي  للمساومة.  القابلة  وغير 
وبخاصة  املقدسة،  األراضي  إلى  مارونّي  بطريرك 
البطريرك  سيدنا  غبطة  بكركي،  سّيد  بشخص 
على  وإصراره  اجلريئة،  ومواقفه  بحيوّيته  املعروف 
كان،  َمن  كائًنا  واملعّذب،  واملقهور  املظلوم  نصرة 
وأينما كان. فاجلميع بانتظاره ويصّلون إلجناح هذه 
األمل  لهم  حتمل  أن  ويأملون  الّتاريخية،  الزيارة 

والفرح، حاضرًا ومستقبًال».
ومن املقرّر أن تبدأ زيارة غبطة البطريرك الراعي صباح 
يوم االثنني 26 أّيار بزيارة إلى دير اللطرون ثم يافا 
وبعدها الصالة في علّية ِصهيون مع قداسة البابا.

وفي اليوم الّتالي زيارة إلى القدس ثّم بيت ساحور 
حيث يقيم قّداًسا. 

والّصالة  وكفربرعم  املنصورة  إلى  زيارة  األربعاء  ويوم 
للقاء  ناحوم  كفر  إلى  زيارة  ثم  كنيستها،  في 

الّلبنانيني اجلنوبّيني.
ويوم اخلميس زيارة مدينة عّكا ثّم اجلش وهناك القداس 
وسيتّم  الّناصرة،  مدينة  ذلك  بعد  ويزور  اإللهي. 
تسجيل برنامج «التنشئة املسيحّية» في االستوديو 
اجلديد ملرَكز اإلعالم الفرنسيسكاني و«نور سات».

ويوم اجلمعة سيزور عسفيا ثّم حيفا وإقامة مسيرة 
من كنيسة مار لويس املارونّية إلى كنيسة القّديس 
ا هناك. ـً ّي يوسف لّالتني، حيث سيقيم قّداًسا احتفال

طريق  عن  املقدسة  األراضي  مغادرة  السبت  ويوم 
األردن ومن ثّم إلى لبنان.  
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املطران  مع  حيفا  لصحيفة  خاّص  لقاء  وفي 
والوعيد،  الّتهديد  رغم  أّنه  أّكد  احلاج،  موسى 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال  البطريرك  فإّن 
وسيخضع  البابا  مع  زيارته  سيستهل  الرّاعي 
األّيام  باقي  في  أما  املعهودة،  احلراسة  إلى 
في  مبفرده  الرّاعي  البطريرك  سيقضيها  التي 
وسط  الِفَلسطينّي،  الّداخل  في  املختلفة  زياراته 
األولى  وهي  ومنتظريه،  ومحّبيه  رعّيته  أبناء 
فقط  ومحبّيه  الكنيسة  شبان  فإّن  نوعها،  من 
جهة  أّي  تدّخل  دون  حمايته،  على  سيعكفون 
عصابات  تهديدات  على  رًدا  وذلك  إسرائيلّية؛ 
املتطرّف  اإلسرائيلّي  واليمني  الّثمن»  «تدفيع 
بالتعرّض لغبطته كونه معروًفا مبواقفه السياسّية 
املشرّفة. الوطنّية  ومواقفه  لالحتالل،  املناهضة 
هي  الرّاعي  البطريرك  سّيدنا  زيارة  إّن  وأضاف: 
تفّقد  لهدف  ألبنائه  وروحّية  رعوّية  زيارة  أساًسا 
أوضاعهم وتشجيعهم ودعمهم، إمياًنا منه بضرورة 
هذه  أيًضا.  ا  ـً ّي ووطن ا  ـً روحّي املسيحّي  الّتواصل 
ّية  زيارة تاريخّية ستشحن املؤمنني بطاقات إيجاب
املارونّية..  الرعّية  أبناء  وخصوًصا  ومعنوّيات، 
األطياف  جميع  به.  ونشعر  نلمسه  ما  وهذا 
ترّحب بزيارة البطريرك وتنتظر قدومه الّتاريخّي، 
فشخص  العنصرة.  من  جوًّا  نعيش  وكأّننا 
البطريرك بحد ذاته مهّم، رغم ما رافق الزيارة من 
ّية وسلبّية، إّال أّن احلدث هو تاريخّي  أخبار إيجاب
فعًال، خصوًصا أّن البطريركّية املارونّية لها دورها 
(بطريركية  والعالم  األوسط  الّشرق  في  الفاعل 
من  جزء  هي  والقدس  املشرق)،  وسائر  أنطاكية 
هذا املشرق. ومن الطبيعي زيارة األرض املقّدسة.

ووفي رّده حول الّضغوط اجلّمة متارس اّلتي متارس 
ضّد البطريرك الراعي لثنيه عن الزّيارة.. أجاب 
بأّي  نقبل  وال  نساوم  ال  نحن  احلاج:  املطران 
أن  ألحد  ميكن  ال  قناعاتنا.  لدينا  ضغوطات، 
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نحن  لعمل  علينا  ضغوطاته  يفّعل  أو  يثنينا 
نؤمن بأهمّيته وضرورته.

وحول طرح أمور ملّحة تستدعي املعاجلة قد ُتطرح 
إلى  العودة  حتّتم  واّلتي  البطريرك  زيارة  خالل 
ونازحي  برعم  كقضّية  اإلسرائيلّية،  الّسلطات 
احلاج  املطران  أجابنا  وغيرها  مثًال،  لبنان  جنوب 
قائًال: نحن كمسؤولني محلّيني نقوم بهذه األمور 
ونتابعها مع املسؤولني املعنّيني، إّننا في تواصل 
على الصعيد اإلداري والقانوني واملعيشّي، وهذه 
ألكون  خوّلني  البطريرك  وسيّدنا  مهامي.  إحدى 
عن  املقّدسة  األرض  في  تواجدي  بحكم  مسؤوًال 
الكنيسة املارونّية وأبناء الرعّية جتاه الّسلطات. 
أي  حلّل  مباشر  بشكل  البطريرك  يتدّخل  لن 
ولكّنه  اإلسرائيلّية،  الّسلطات  أمام  ّية  إشكال
سيّطلع على املشاكل وسيدرس إمكانّيات حّلها  

ّية. وطرحها بطرق مختلفة ومبحافل دول
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كرة  دوري  الّتوالي،  على  اخلامسة  وللّسنة  مدرسة «املسار»،  تنّظم 
املشرف  عليها  يشرف  واّلتي  احليفاوّية،  ّية  العرب للمدارس  القدم 
الفّعالّيات  ومرّكز  «املسار»،  مدرسة  في  الرياضة  معّلم  واملنّظم، 

االجتماعّية الال-منهجّية، ميشيل يعقوب.
وفي حديث لصحيفة «حيفا» مع معّلم الرياضة ميشيل يعقوب، 
للّسنة  احليفاوّية،  ّية  العرب باملدارس  اخلاّص  القدم  كرة  دوري  حول 

اخلامسة على الّتوالي، قال:
إّن الهدف الرّئيس من وراء املثابرة واإلصرار على املضّي في تنظيم 
محاربة  لهدف  يأتي  الّتوالي،  على  اخلامسة  للّسنة  الّدوري،  هذا 
الرّوح  ولتعزيز  العربّي،  مجتمعنا  في  املستشرية  العنف  ظواهر 
الرياضّية واملشاركة وتوسيع أطر الّتعاون، كجزء أساس من الّتربية 
وقّلة  املوارد  شّح  فرغم  املدرسّية؛  الفّعالّيات  ضمن  الّال-منهجّية 
امليزانّيات والّصعوبات، إّال أّن احلاجة امللّحة ُتخلق مبادرات ومشاريع 
ا  ـً اجتماعّي الّسابقة،  سنواته  في  الّدوري  جناح  وجرّاء  وممّيزة،  هادفة 
ا، وجدنا من الّضروري املُضّي في هذا املشروع الّناجح اّلذي  ـً ورياضّي

القى استحسان اجلميع.
وحول املدارس املشاركة في الّدوري لهذا العام، قال يعقوب: كما في 
للمدارس  القدم  كرة  دوري  في  أيًضا،  الّسنة،  هذه  تشارك  عام  كّل 
هي:  ورسمّية)،  (أهلّية  ّية  عرب مدارس  ثماني  احليفاوّية،  ّية  العرب
مدرسة «مار يوحّنا اإلجنيلّي»، مدرسة «راهبات الّناصرة»، مدرسة 
مدرسة  (الكبابير)،  «األحمدّية»  مدرسة  األسقفّية»،  إلياس  «مار 
«الكرمة»  مدرسة  الرسمّية،  «حوار»  مدرسة  الرسمّية،  «األخوّة» 

الرسمّية، ومدرسة «املسار».
ّية احليفاوّية  وأضاف: إّن املشاركة في دوري كرة القدم للمدارس العرب
على  وال   - آنًفا  ذكرت  كما   - الرياضّي  اجلانب  على  يقتصر  ال 
ضرورة الفوز، رغم أّن الفوز مهّم ومفرح ومثلج للّصدر؛ وفي نهاية 
املطاف النتيجة مهّمة ولكّن األهم إبراز قيمنا األخالقّية واإلنسانّية، 
فمهما اختلفنا، فزنا أو خسرنا، يجمعنا هدف واحد ومصلحة واحدة.. 
جنتمع  أّنه  إّال  مختلفة،  حيفاوّية  ّية  عرب مدارس  أبناء  أّننا  فرغم 
ّية حيفاوّية واحدة كبيرة! حتت سقف واحد، حتت سقف مدرسة عرب

وعن أهداف هذا الّدوري، قال يعقوب: من بني أهداف دوري كرة القدم 
ّية احليفاوّية، واّلتي نعمل خالله، أساًسا،  الرياضّية للمدارس العرب
على اجتثاث ظواهر العنف املستشرية في مجتمعنا العربّي، وجسر 
الهوة بني طّالب املدارس، طّالب املجتمع العربّي الواحد.. نسعى إلى 
اتنا املدرسّية،  ّي ترسيخ واّتباع نهج حياة صحّي وّفعال، ضمن فّعال
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من منطلق احلفاظ على صّحة العقول واألبدان في زمن تكثر فيه 
ضرورة  أعيننا  نصب  نضع  أّننا  إلى  إضافًة  واملغريات..  األمراض 
الرّوح  وتعزيز  واجلسدّي،  واألخالقّي  الكالمّي  العنف  ظواهر  محاربة 
الرياضّية بني أبناء املجتمع الواحد، في كاّفة أطيافه االجتماعّية 
العالقات  تعزيز  هو  األساس  الهدف  املطاف  نهاية  ففي  والعمرّية؛ 

وتقريب وجهات الّنظر بني املدارس املختلفة، وتعرّف اآلخر وتقّبله.
مّر  على  الّدوري  خالل  يعقوب  ميشيل  قطعه  اّلذي  املشوار  وعن 
السنني، قال: ال ميكنك أن تصل إلى هدفك أو جتني ثمار الّنجاح 
أحياًنا  الّتعب  خاللها  يصاحبك  صعبة،  مبحّطات  متر  أن  دون  من 
واإلحباط أحياًنا أخرى؛ ولكن إن كنت تؤمن بهدفك املنشود، ومثابر 
وذو إرادة قوّية ستمضي نحو حتقيق الهدف متخّطًيا الّصعوبات. 
علّي املُضي في تنظيم هذا  وأقولها صراحًة، لم يكن من الّسهل 
الّدوري للّسنة اخلامسة على الّتوالي، فذلك يتطّلب الوقت الكثير 
املادّية  التكاليف  عدا  والّدقة،  واملتابعة  املكّثفة  والّتحضيرات 
الباهظة.. ولكن الّتعب واملشّقات تزول عندما أجني النجاح سنة تلَو 
األخرى، وأرى االبتسامة على وجوه الفرق املدرسّية املشاركة، والّدعم 

والّتشجيع من قبل اجلميع.
أخطائه  من  يتعّلم  الّطالب  إّن  بالقول:  األعزاء،  لطّالبنا  وأتوّجه 
وفشله، وهنا تكمن احلكمة.. ال ميكن تغيير نتائج املاضي، ولكن 
هما  واملثابرة  فاإلصرار  املستقبل.  نتائج  حتسني  ميكن  األكيد  من 
والتطوّر  بالقدرات  واإلميان  الّنجاح؛  معادلة  في  ضرورّيان  عنصران 

واملثابرة ميكنهم أن يصنعوا املعجزات.
إّن  أقول:  الّدوري،  في  املشاركة  ّية  العرب املدارس  ومديري  وملعّلمي 
ّية املختلفة، وبني املعّلمني  االّتصال والّتعاون بني طّالب املدارس العرب
وأواصر  اإلنسانّية  العالقات  وتقوية  تعزيز  في  يساهم  أنفسهم، 

القربة واحملّبة، لهدف استمرار العيش بسالم وأخوّة وبصورة آمنة.
مدرسة  وطّالب  وطاقم  ملديرة  أتوّجه  قائًال:  حديثه  يعقوب  واختتم 
«املسار» بالّشكر اجلزيل، فهم حجر األساس اّلذي أرتكز عليه في 
مسيرتي الّتربوّية، فهم القلب الّنابض واحلضن الدافئ في حلظاتي 
أن  ًيا  متمّن املشاركة،  ّية  العرب املدارس  كاّفة  أشكر  كما  الّصعبة. 
األنشطة  ضمن  املدارس،  جميع  بني  الّبناء  الّتعاون  هذا  يستمّر 
الّتعليمّية املختلفة، والتربوّية الال-منهجّية، ملا فيه مصلحه طّالبنا 
مثابر. كّل  حليف  والّنجاح  الّنجاح..  أساس  هو  فالّتعاون  األعزّاء؛ 

وموقع  «حيفا»  صحيفة  أشكر  أن  إّال  يسعني  ال  اخلتام  وفي 
والّدعم  اإلعالمّية  الّتغطية  على  قلبي  أعماق  من  «حيفانت» 
الّدائم وتواصلكم لهدف إجناح هذا الّدوري ملا فيه من قيم إنسانّية 

واجتماعّية وتربوّية، إضافًة إلى الروح الرياضّية.
ّية احليفاوّية سيختتم في  يذكر أّن دوري كرة القدم للمدارس العرب

ـ12 من شهر َحزيران القادم. ال
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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«حيفانت»،  وموقع  «حيفا»  صحيفة  رعاية  حتت 
يوم  وعشت،  وملست  تنّفسُت  الفت،  حضور  ووسط 
الوطن  بقليل،  وأزَيد  ساعة  مدار  على  األخير،  اجلُمعة 
أحيتها  وطنّية،  ّية  فّن أمسّية  ضمن  معانيه،  بكّل 
الّشاّبة  الفّنانة  «امليدان»،  مسرح  على  معها،  وأحيتنا 
الوطنّي  الّتراث  إلى  بنا  عادت  اّلتي  عازر،  ميالد  رلى 
اجلميل، إلى املعنى احلقيقّي للوطن واألرض واالنتماء، 
وإلى الّصمود والبقاء واألصالة، أصالة الوطن والّصوت.

ْيَمنة أبو كنعان، «غّني  ّية، َم عرّفْت عريفة األمسّية الفّن
للوطن» بأّنها ِمساحة موسيقّية لالحتفاء بتراثنا العريق، 
وإلعادة سرد احلكايات اّلتي نتناقلها جيًال بعد جيل، 
تعتبر  األغاني  هذه  ومثل  والّلحن..  الكلمة  خالل  من 
وأصل  أجدادنا  موطن  إلى  وسفرًا  الّذاكرة،  عبر  رحلة 

حيث  إلى  والّشوق،  باحلنني  القلب  ينبض  حيث  إلى  جذورنا، 
نكون نحن نحن، فتصير املوسيقى أداًة ُتكرّس لترسيخ وجودنا.

اّلذي  اِجلغرافّي  احلّيز  إلى  األرض،  إلى  الوطن  ُينسب  ما  ا  غالًب
يجمع أبناء الّشعب الواحد؛ أّما في واقعنا الِفَلسطينّي املرّكب، 
وقطاع  والّضّفة  الّداخل  بني  ما   – شعبنا  أبناء  تفرقة  ولسبب 
ّية كبرى الّتساع مفهوم الوطن إلى  غزّة والّشتات – فهناك أهّم
أبعاد ثقافّية وروحّية، كاالنتماء إلى موسيقانا وشعرنا وذاكرتنا 

اجلماعّية ومعالم حضارتنا.
عازر  ميالد  رلى  الّشاّبة،  الفّنانة  اقتبسِت  للوطن»  «غّني  في 
الوطن..؟  هو  «ما  درويش  محمود  عن  الّناصرة)،  مدينة  (ابنة 
ليس سؤاًال جتيب عنه ومتضي، إّنه حياتك وقضّيتك مًعا»، وقد 
ّي الوطنّي املمّيز أغانَي تراثّية نقلت  قّدمت من خالل العرض الفّن
لنا عبرها قصًصا متنوّعة مغّلفًة برسالة واحدة وصريحة: إّننا ال 

نزال وسنبقى هنا، بثقافتنا وتاريخنا وحضارتنا وفّننا.
لقد استطاعِت الفّنانة الِفَلسطينّية الّشابة، رلى عازر، صاحبة 
اخلامة الّصوتّية املمّيزة والرّائعة، أن تطوّع الوطَن بصوتها وصوَتها 
للوطن، ليشّكل هذا املزج صورًة رائعة لوطن لطاملا حلمنا به.. 

مّسني صوتها ووصلني فلمسُت الوطن فيه.
نوّعت عازر وبرعت في أغانيها الوطنّية، فكان لصوتها وللوطن 
ّية  حضوٌر الفت وبارز َطوال األمسّية.. بدأت عازر األمسّية الفّن
صوب  رايح  ـ«يا  ب تلتها  حرّّية»،  بتّنفس  «أنا  بأغنّية  الوطنّية 
روما»  متت  ولم  مات  و«نيرون  البارودة..»،  «طّلِت  ثّم  بالدي»، 
برائعة  األولى  املوسيقّية  الفْقرة  لتختتم  درويش)،  (محمود 
مارسيل خليفة «بغيبتك ِنزل الّشتي.. قومي طلعي َع البال».

لتقّدم  عازر،  فائق  ميرا  الفّنانة  الّشرف،  ضيفة  املسرح  فاعتلِت 
أغنّية خاّصة من كلماتها وأحلانها ضّد الّتجنيد بُعنوان: «ُقْل 
بّدك  لّسه  بحالك؟!..  فخور  ِلي  ُقْل  حالك..؟  عن  راضي  ِلي 
بصوتها  أمتعتنا  ثّم  احلضور.  استحسان  القت  وقد  تخدم؟!»، 
وشاركها  اجلمهور  معهما  تفاعل  وطنّيتني  بأغنّيتني  العذب 
الغناء: «وّدعوني وراحوا ميّا صوب النبطّية»، و«راجعني يا هوى».
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ـ15 عاًما على تأسيس معهد «بيت املوسيقى»، واختتام  مزدوج، إطالق حملة ال
املوسيقّية  عروضه  جولة  عبادو،  يوسف  الفرنسّي،  الِفَلسطينّي -  العاملّي  الفّنان 
ضمن مشروعه «رام الّله – بوردو»، في أمسّية ممّيزة أبحر من خاللها املئات في 
عوالم موسيقّية متنوّعة حول العالم؛ حيث امتاز أداؤه بحضور الفت قوّي وحّس 

ّي ُمرهف.  إنسانّي وفّن
وكانت كلمة االفتتاح في األمسّية لعامر نخلة (مدير عام معهد «بيت املوسيقى») 

اّلذي حتّدث عن املعهد.. بداياته، أهدافه، ومساراته املستقبلّية. 
واّلذي  املُهّجرة)،  برعم  كفر  قرية  عبادو (ابن  يوسف  الفّنان  دعا  احلفل،  بداية  مع 
موسيقّية  بثقافة  مزوًّدا  دياره  إلى  ليعود  العالم،  وجال  حيفا  مدينة  في  ترعرع 
إلى  الرّخيم  بصوته  حضوره  دعا  قابلها؛  التي  املتنوّعة  الّتقاليد  من  مستنبطٍة 
كالّالتينّية  األمناط:  متعّددة  موسيقى  خالل  من  وأحالمه  هواجسه  عوامله،  دخول 
ـ «پوپ» - Pop، مدمجًة بقصص حتمل بني  ّية وموسيقى ال والفرنسّية والعرب
اتها سيرته الّذاتّية واِملْهنّية حول موضوعات رافقت نشأته، كالّتهجير، الغربة،  طّي
احلّب، الوالدّية، العادات والّتقاليد، وغيرها من القضايا املستوحاة من عوامله، على 

ّية وأوروّپا.     محور ِفَلسطني، أمريكا اجلنوب
جنح عبادو بحضوره القيادّي، خّفة ظّله ومشاعره اإلنسانّية اجلّياشة، برفقِة عازفني 
جنم،  محّمد  زايد،  يوسف  حبيش،  يوسف  هم:  متأّلقني،  وفرنسّيني  ِفَلسطينّيني 
ليرسم  القلوب  يدخل  أن  استطاع  حيث  أوغير؛  ونيكوالس  بوربيكس،  سيمون 

البسمة تارًة، والّدمعة تارًة أخرى في أمّسية فنّية، زخمه ومؤّثرة بامتياز. 
وكما أسلفنا، فإّن حفل الفّنان يوسف عبادو افتتح حملة العام اخلامس عشر على 
تأسيس معهد «بيت املوسيقى»، واّلذي سيتضمن مجموعة كبيرة من الّنشاطات 
ّية، وسيستمّر حّتى نهاية شهر أّيار  الّثقافّية والفنّية احمللّية، اإلقليمّية والدول

من العام القادم 2015.
www.haifanet.co.il :«ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت

«غابِت  مبوّال  عازر  رلى  الفّنانة  صوت  ويصدح  بعَدها  ليعود 
الّشمس يا ِبن شعالن»، ثّم بأغنّية «هّدي يا بحر هّدي»، وتلتها 
ـ«منتصب القامة  أغنّية «أهو دا الّلي صار وَدي الّلي كان»، ف
بالغضب  بلدي،  صغّير  و«بقولو  القاسم)،  (سميح  أمشي» 
صوت  وشّده  لفَته  اّلذي  احلضور  تفاعل  وقد  بلدي»..  مصوّر 

الفّنانة الّشاّبة رلى عازر، فشاركها الغناء.
ّية الوطنّية أنشدت الفّنانتان رلى وميرا  وفي ختام األمسّية الفّن
ّية  عرب ِفَلسطينّية  (قصيدة  «موطني»  الوطّني  الّنشيد  عازر 
املوسيقار  وّحلنها  طوقان،  إبراهيم  الِفَلسطينّي  الّشاعر  كتبها 
بنانّي محمد فليفل، عام 1934، وأصبحت الّنشيد الرّسمّي  الّل
لِفَلسطني منذ ذلك الوقت)، فوقف احلضور إجالًال وتقديرًا واحتراًما.

على  بصمًة   – شّك  أدنى  بدون   – سيترك  صوت  عازر  رلى 
ّية والعاملّية، أيًضا. من الّضرورّي تسليط  ّية احملّل الّساحة الفّن
اخلامة  ذات  الفّذة،  املوهبة  هذه  وتنمية  وصقل  ومتابعة  األضواء 
متلك،  ألّنها  وُتبهرك،  تشّدك  اّلتي  والّالفتة،  املمّيزة  الّصوتّية 
تغّني،  أن  وتخوّلها  متّيزها  وموسيقّية  صوتّية  مؤّهالت  فعًال، 
على  ويترّبع  ويبرز  ويلمع  سيصدح  صوت  إّنه  للوطن..  فعًال، 

ّية. الّساحة الفّن
ّية كانت، أيًضا، حتت رعاية:  من اجلدير بالّذكر أّن األمسّية الفّن
مطعم «الرّّيان»؛ «ترنيم» – بيت العطور؛ قهوة «نخلة» األصلّية؛ 
فؤاد  «إليكا»؛  مقهى  شلح؛   – ميوزِك»  «سيتي  «شقحة»؛ 
حسابات)؛  (مراقب  فهد  إسكندر  معمارّي)؛  (تصميم  قيصر 

وسام رستم (مصوّر فوتوچرافّي).
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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 الطريقة ا*سرع 'زالة الشعر
 آمنة وفعالة لجميع أنواع البشرة والشعر

تقنية إزالة الشعر
بالليزر ل8بد وبدون أوجاع
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عقد غبطة البطريرك فؤاد طوال البطريرك الّالتيني في القدس مؤمترًا 
ا في مدينة حيفا، حتّدث فيه عن ظواهر تدنيس املقّدسات  ـً ّي ِصحاف
واإلسالمّية،  املسيحّية  العبادة  ألماكن  املستمرة  واالنتهاكات 

والّتطاول على رجال الدين. 
يابة عن مجلس رؤساء الكنائس  ا وسائل اإلعالم: «بالّن وقال ُمخاطًب
حافّي،  الصِّ املؤمتر  هذا  حلضوركم  أشكركم  أن  أوّد  الكاثوليكّية، 
في  شجاعتكم  على  أثني  كما  لتعاونها.  اإلعالم  وسائل  وأشكر 
واملشاكل  القضايا  جذور  عن  البحث  في  ومثابرتكم  احلقيقة،  نقل 

املختلفة. وأدعوكم إلى االستمرار في هذا العمل الّشجاع!
املسيحّيني  مؤّخرًا  استهدفت  التي  الّتخريب  بأعمال  «علمتم 
في  ملحوظة  زيادة  األخيرة  الفترة  شهدت  وقد  والّدروز.  واملسلمني 

ـ«تدفيع الّثمن». أعمال االستفزاز داخل إسرائيل، والتي ُتدعى ِب
«إّن هذه املوجة من أعمال التطرّف واإلرهاب، هي بالّتأكيد مصدُر 
قلٍق بالغ للجميع. وإّن على احلكومة اإلسرائيلّية أن ُتظهر اهتماًما 
دولة  صورة  إلى  كبير  بشكل  تسيء  األعمال  هذه  أّن  إذ  ذلك،  في 
إسرائيل في اخلارج. كما أّنها آفة متّس بالدميقراطّية التي تنسبها 

إسرائيل لنفسها. 
واالستنكار  اإلدانة  عبارات  من  مجموعة  األعماَل  هذه  َتَلت  «وقد 
الّصادرة عن بعض القادة اإلسرائيلّيني، إّال أّننا لم نسمع سوى عن 
عدٍد قليل من االعتقاالت. وكما ُيقال، فإّنه «يكفي النتصار الّشر، 

أن ال يفعل الرّجال األخيار شيًئا».
ُم األجواء  «وفي هذه املرحلة، أضحت أعمال الّتخريب املستمرّة ُتَسمِّ
هذين  خالل  وخاّصًة  والّتعاون،  الّتعايش  أجواء  وأعني  العاّمة؛ 

األسبوعني األخيرين الّلذين يسبقان زيارة قداسة البابا فرنسيس.
اّلتي  الّدعوة  إزاء  بالّتشجيع  نشعر  فإّننا  نفسه،  الوقت  «وفي 
طارئ  اجتماع  عقد  إلى  ليڤني،  تسيپي  العدل،  وزيرة  وّجهتها 
نعلم،  وكما  لها.  معنى  ال  اّلتي  الّتخريبّية  األعمال  هذه  ملكافحة 
ّية، نيتسان ألون،  فإّن اجلنرال اإلسرائيلي املسؤول عن الّضفة الغرب
كان قد وصف، في عام 2011، أعمال العنف من قبل املستوطنني 
ا اجليش اإلسرائيلّي على «عمل املزيد  ـً ـ«اإلرهاب»؛ حاّث املتطرّفني ب
لوقف ذلك». وكذلك فإّن وزير الّدفاع االسرائيلّي، موشيه يَعلون، كان 
قد وصف أيًضا، في عام 2014، هجمات املستوطنني بأّنها «إرهاب 

صريح» وأّنه «لن يتهاون مع ذلك أبًدا». 
«نأمل أّال تبقى املسألة فقط مسألة تسجيالت صوتّية ومناقشات 
حول مائدة مستديرة. وسنبقى في ريبة إلى أن نرى هذه الكلمات 

تتحّول إلى أفعال حقيقّية. 
املتعّلقة  األسئلة  من  العديد  ذلك،  جانب  إلى  لدينا،  تكوّنت  «وقد 

بهذه األوضاع: 

«1. فمن يقف وراء هذا العنف؟ أهي هجمات متفرّقة يقوم بها فقط 
بعض األفراد؟ وَمن اّلذي زوّدهم بهذه الّتربية الّسيئة؟ وكيف حدث 

أّنه لم يتّم محاكمة أحد من اجلناة؟!
الّداخلّي  «األمن  جلهاز  الّسابق  (الرّئيس  إيلون  كارمي  «ويقول 
اإلسرائيلّي» (الّشاباك) بأّن رئيس اجلهاز احلالي، يورام كوهني، «ال 
يأخذ على محمل اجلّد، األعمال الّتخريبّية اّلتي قام بها مؤّخرًا يهوٌد 
متشّددون ضّد ممتلكات تعود إلى الفلسطينّيني أو العرب املقيمني 
في إسرائيل»، وأّنه «ال يستثمر ما يكفي من املوارد لوقف أعمال 
أردف  ثّم  األنشطة.»  هذه  خطورة  شأن  من  ُيَقلِّل  إّنه  بل  الّتخريب، 
قائًال بأّنه، «وعلى ما يبدو، فإّن هذا الّشأن ال ُيشّكل أولوّية بالّنسبة 

إليه.» وإذا كان األمر كذلك، فنحن بدورنا نتساَءل: ملاذا؟!
«2. ومن املعروف أّن الّشرطة اإلسرائيلّية قد أقامت وحدات خاّصة 
اجلماعات  وصفت  قد  احلكومة  أّن  كما  احلاالت،  هذه  مثل  ملتابعة 
الّسلطات  ُيعطي  ما  مشروعة»،  غير  «جمعّيات  بأّنها  املسؤولة 
صالحّيات واسعة في الّتصّدي لها. ونظرًا إلى عدم مالحقة املخرّبني، 
فإّننا نتساَءل عن ماهية األولوّيات اّلتي تضعها احلكومة كي تصل 

إلى جوهر هذه املشكلة؟
«3. إّن معاجلة هذه القضّية اُحملزنة ال ميكن أن يقتصر فقط على 
ُبعَدي «القانون والّنظام». بل يجب الّتساؤل عن نوعّية الّتربية التي 
نقّدمها ألطفالنا؟ فماذا يتعّلمون عن أولئك اّلذين يختلفون عنهم 
ُمه في  في الدين أو اجلنسّية أو الُهوّية العرقّية؟ وما اّلذي يتّم َتَعلُّ
اٌن يرتكبون أفعال الكراهَية؟ وما  تلك األوساط، اّلتي َيخرُج منها شّب
على  ُيِصرُّ  خطاب  وهو  الّتربية،  على  الرّسمي  اخلطاب  تأثير  هو 

َتَصوُِّر الدولة، دولًة ملجموعة واحدة من الّناس؟
ا على شرف السّيدة العذراء في حيفا.  ـً ّي «4. نقيم اليوم طواًفا دين
بأّن  املؤّكد  فمن  الّشعانني،  أحد  يوم  ُيقام  اّلذي  الّطواف  وباستثناء 
األرض  في  املسيحّية  التجّمعات  أكبر  أحد  هو  اليوم  هذا  طواف 
املقّدسة. نحن نتوّسل طالبني شفاعة مرمي، ونصّلي مًعا من أجل أن 
نواجهها  اّلتي  الكثيرة  التحّديات  في  لنا  حليًفا  اإلميان  قوُة  تكون 
الّتخريب  أعمال  مرتكبي  أجل  من  أيًضا،  نصّلي،  كمسيحّيني. 

وُأَسرِهم. كما نصّلي كي تقوم احلكومة مبا هو صحيح وُملزم».

بطريرك  وأجرت صحيفة «حيفا» مقابلة خاّصة مع ال
عن  رضاه  مدى  ما  األّول  الّسؤال  وكان  طوال..  فؤاد  ّي  ن ي الّالت
بكّل  فأجاب:  الّثمن»؛  لقضّية «تدفيع  واملسؤولني  الّشرطة  معاجلة 
تأكيد نحن غير راضني، وما يقومون به غير كاٍف أبًدا. فما معنى 
فترة  بعد  سراحه  ويطلقون  عصابة  أفراد  من  واحًدا  يعتقلون  أّنهم 
إّنهم  يقولون  ثانية  ناحية  ومن  صارخ.  تهاون  إّال  هذا  ما  وجيزة؟! 
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فلو  الّتحقيق؟  في  املماطلة  هذه  تفسير  فما  األمر،  في  يحّققون 
كانوا يقصدون العتقلوهم جميًعا في ليلة واحدة..! ولكن هذا يدّل 
على نهج آخر في الّتعامل، وكما قلنا هل هي دولة ملجموعة واحدة 

من الّناس؟!
وسألنا غبطته عن مدى تأثير هذه األعمال على زيارة قداسة البابا. 
فأجاب: هذه األعمال لن تردعنا عن استقبال البابا ولن تردع البابا 
بواجبها  تقوم  والّسلطات  مقرّرة،  أصبحت  فالزّيارة  القدوم،  عن 
حتضيرًا لهذه الزيارة. ونأمل أّال يشوبها شائبة. علًما أّن الهدف من 

الزيارة هو الّصالة وتفقد أحوال الكنيسة. 
البابا  صور  بإزالة  يطالبون  اليهود  املتطرّفني  بعض  أّن  إلى  ولفتنا 
ومشاعرهم.  معتقداتهم  ميس  هذا  أّن  بحّجة  والّطرقات  الّشوارع  عن 
فأجاب: نحن ال منّس مبشاعر أحد، وال نؤذي أحًدا. لكن هؤالء يعّلقون 

صورة العبي كرة القدم، فما بالنا إذا عّلقنا صورة رجل قداسة؟!
وال بد من التطرّق إلى زيارة غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة 
بطرس الرّاعي إلى البالد، ووجهنا سؤاًال حول الّضجة اّلتي ُتصاحب 
غبطته في هذه الزيارة. فقال البطريرك طوال: فعًال ضّجة ولكّنها 
وهم  املقّدسة  األرض  إلى  قدومه  ينتقدون  أّنهم  معنى  فما  فارغة!! 
أحوال  على  ويّطلع  الرعايا  ويتفّقد  الكنيسة  سيزور  أّنه  يعلمون 
يعيش  أّنه  يعلمون  أال  القدس.  في  البطاركة  بسائر  أسوًة  أبنائه، 
في القدس عدد من البطاركة؟ يعيش معنا في القدس بطاركة من 
األردن، من سورية، من العراق، ومن كّل مكان. إّننا نترأس كنائسنا 
يأتينا  كما  وغيرها.  والّسريانّية  واألرمنّية  واألرثوذكسّية  الّالتينّية 

بطاركة من كّل العالم، فلماذا هذه الّضجة املفتعلة؟! 
ومن ناحية أخرى يوجد في القدس مقّر للبطريركّية املارونّية، فماذا 

ا إلى مقّر بطريركّيته؟ ـً لو جاء غبطته شخصّي
وال يعلم املعارضون أّن البطريرك الراعي لن يأتي مع قداسة البابا 
بل سيسبقه إلى هنا وسيستقبله مع سائر البطاركة في القدس، 
فالبطريرك الراعي واحد مّنا، وسيقوم بواجب استقبال قداسته كما 
يتفّقد  أن  الّطبيعي  فمن  أّيام  لعّدة  سيأتي  أّنه  ومبا  نحن.  سنقوم 
أماكن  من  وغيرها  واجلش،  والّناصرة  حيفا  في  والرّعايا  الكنائس 
حيفا  وأزور  القدس  بطريرك  أنا  ترى  وكما  املوارنة.  أبنائه  تواجد 

والّناصرة وغيرها.. فأهًال وسهًال بغبطة البطريرك الرّاعي معنا.
الّتحضيرات  أوج  في  اآلن  نحن  طوال،  البطريرك  غبطة  وأضاف 
واالستعدادات الستقبال قداسة البابا، ونسعى كّلنا لكي حتّقق هذه 

الزيارة الفائدة املرجوّة منها، وتتكّلل بالّنجاح.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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ا حتت ُعنوان  ـً ّي أصدرت، مؤّخرًا، ناشطات احلّي الّشرقّي بياًنا ِصحاف
البلدّية  تغيير  جرّاء  من  كاملًة»،  حقوقنا  ونريد  الوصاية،  «نرفض 
سياستها ونهجها جتاه الّناشطات الّلواتي يطمحن ويرغنب في حتسني 
أوضاع احلّي والّنهوض به وبأهله، ضمن نشاطات وفّعالّيات ثقافّية 
ووطنّية وتوعوّية؛ إّال أّن البلدّية – حَسب اّدعاءاتهّن – تفّعل عليهّن 
ضغوًطا وتقّيد نشاطاتهّن، وتفرض عليهّن شروًطا.. وّمما جاء في البيان:

باحلّي  صلة  ذات  حيفا،  بلدّية  في  عديدة  وأقسام  أسابيع  «منذ 
الّشرقّي، حتاول أن تشترط الّتعاون معنا بقطع عالقاتنا مع جمعّيات 
ّية ناشطة في مجتمعنا العربّي؛ حيث ُمنعنا، مؤّخرًا، من  أهلّية عرب
إجراء  لهدف  احلّي،  في  القابع  اجلماهيرّي «يوديڤت»  املرَكز  استخدام 
ّية لدعم وتوعية أهالي احلّي  لقاءات مع ممّثالت وممّثلي جمعّيات عرب
والّنهوض به، علًما أّنه جرت – في الّسابق – فّعالّيات مشابهة مع 

اجلمعّيات ذاتها، على مدار الّسنتني املنصرمتني.
ّية  العرب األحياء  على  وانفتحنا  تواصلنا  األخيرتني  الّسنتني  «خالل 
األحياء،  ونشيطات  نشطاء  إلى  وتعرّفنا  حيفا،  مدينة  في  املختلفة 
األمر اّلذي أمّدنا بآلّيات وخبرات، ورفع من معنوّياتنا، وأّكد أّننا جزء 

ال يتجزّأ من مجتمع عربّي حيفاوّي حيوّي وفّعال.
«تعاوّنا مع كّل مبادرة بلدّية، وغيرها من املبادرات اّلتي تصّب في 
 – األخيرتني  الّسنتني  خالل   – وشهدنا  وبأهله،  باحلّي  الّنهوض  خانة 
والّتنظيم  الرّفاه  كقسم  املختلفة،  البلدّية  أقسام  مع  ُمثمرًا  تعاوًنا 
ّية وجلان  اجلماهيرّي والّشؤون االجتماعّية، إضافًة إلى اجلمعّيات العرب
تاّمني  وتنسيق  تعاون  ضمن  مًعا،  عملنا،  حيث  املختلفة؛  األحياء 
ملا فيه مصلحة احلّي واخلير ألهله.. لكّننا فوجئنا، مؤّخرًا، ومن دون 
سابق إنذار، أو مبرّر، بتبدّل في موقف أقسام البلدّية املذكورة، اّلتي 
ال تريدنا أن نتواصل مع جهات وجمعّيات خارج نطاق البلدّية؛ كما 
لعقد  احلّي  في  القابع  اجلماهيرّي  املرَكز  استخدام  من  مبنعنا  فوجئنا 

اجتماعاتنا، كما كان مّتبًعا في الّسابق.
 – املنصرم  ْيسان  َن  3 في  وحتديًدا  شهر،  من  أزَيد  منذ   – «توّجهنا 
برسالة خّطّية إلى مدير املرَكز اجلماهيرّي «يوديڤت»، وديع شحادة، 
ملشروع  تقييمّي  لقاء  لعقد  املرَكز  في  غرفة  باستعمال  لنا  للّسماح 
نحن جزء منه، يتعّلق بتمكني ناشطات ونشطاء األحياء، وقد أتبعناها 
برسالتني إضافّيتني، ولكن – لألسف – لم نتسّلم أّي رّد حّتى هذه 
ا من أحد املسؤولني العاملني ضمن  ـً الّلحظة(!!)، وكّل ما وصلنا شفوّي
نطاق البلدّية (االسم محفوظ في ملّف الّتحرير) أّن هناك «تعليمات 

ُعليا»، ال ميكننا «كسرها»(!!).
«نوّد اإلشارة إلى أّننا اضطررنا إلى عقد لقائنا األخير، اّلذي استضفنا 
ّية  ّية املختلفة، وجمعّيات عرب خالله ناشطات ونشطاء من أحيائنا العرب
حيفاوّية، في ساحة بيت إحدى ناشطات احلّي، ألّن املرَكز اجلماهيرّي 
وجوهنا! في  أبوابه  أغلق  احلّي،  سّكان  يخدم  أن  املفترض  من  اّلذي 

«وعلى ضوء ما تقّدم، نؤّكد:
«أوًّال؛ نرفض أّي نوع من أنواع الّشروط أو الوصاية من ِقبل البلدّية أو 
سواها، ونؤّكد على حّقنا في ممارسة العمل اجلماهيرّي املدنّي بحرّّية، 

لهدف خدمة أهل احلّي، والّنهوض به.
حيفا  مدينة  في  العربّي  مجتمعنا  مع  تواصلنا  على  نصّر  ًيا؛  «ثان
وحّيز  سندنا  فهو  املجتمع،  هذا  من  يتجزّأ  ال  جزء  ألّننا  وخارجها، 
األحياء  باقي  عن  معزوًال  الّشرقّي  حّينا  يكون  أن  ونرفض  عيشنا، 

ّية في املدينة. العرب
«ثالًثا؛ نطالب البلدّية بإعادة الّنظر في سياسة الّضغط والوصاية، 
اتنا ملا  والعودة إلى صيغة الّتعاون، وقبول الّشراكات مع أهلنا وجمعّي

فيه مصلحة احلّي.
«من هنا نتوّجه إلى رئيس بلدّية حيفا، يونا ياهڤ، واملسؤولني ذوي 
الّشأن، ملساعدتنا في إيجاد حّل لهذه املشكلة، ومشاكل أخرى في 
احلّي، َكْيال ُنضطّر إلى اّتخاذ خطوات بديلة، وتصعيد إجراءاتنا جتاه 

البلدّية ودوائرها، األمر اّلذي لن يعود بالفائدة على أحد.
ناشطات ونشطاء احلّي الّشرقّي/«تلپيوت» – حيفا».

å—«bN�« l ÒÐd�ò wŠ 

حّي  أحياًنا،  هو،   – البلدّية  قاموس  حَسب   – الهدار»  «مرّبع  حّي 

ا  ـً «تلپيوت»، وأحياًنا أخرى حّي «الّسوق» أو شارع «هشومير»؛ وأّي
ّية حلّي يريد أن  كانت الّتسمية املستعملة فإّنها حتمل صورة إشكال
ينهض من صورته وواقعه ووضعه الّصعب ويتخّلص من مشاكله متاًما.

ومن هنا أتى العمل املثابر لدى أهل احلّي عموًما، ومجموعة الّنساء 
الّناشطات خصوًصا، لتحسني الواقع املَِعيش وتطوير احلّي والّنهوض 
به نحو األفضل. وهذا يعكس الرّغبة األهلّية لسّكان احلّي في رسم 
اإلنسانّية  الّطبيعة  أسس  على  مجتمع  وبناء  جديد،  من  معامله 
اآلمنة  احلرّة  واحلياة  ّي  والرّق اجلودة  إلى  والّطامحة  والّناشطة  الفاعلة 

الكرمية ألبنائه وبناته.
هليڤي»  «يهودا  شارع  بني  ما  الهدار»  «مرّبع  املسّمى  احلّي  يقع 
مال)، نهاية شارع «هرتسل» (الّشرق)، شارع «شّپيرا» (الغرب)،  (الشِّ

وشارع «أرلوزوروڤ» (اجلنوب).
يتشّكل الّنسيج االجتماعّي في احلّي من أربع مجموعات سّكانّية، 
الّثالث  املجموعات  وفي  واألثيوبّيون.  الرّوس،  اليهود،  العرب،  هي: 
األولى مجموعات ثانوّية تزيد من الّتنوّع الّسّكانّي في احلّي، منها 
مجموعات تعيش في احلّي منذ زمن بعيد، ومنها تلك اّلتي وفدت 

إلى احلّي في العقود الّثالثة األخيرة.
نسمة   2,700 ـ  ال يقارب  ما  احلّي  في  العرب  الّسّكان  تعداد  يبلغ 
نحو  أي  عاًما،   18 سّن  حّتى  منهم   1,130 ا)،  ـً ّي فعل (مسّجلة، 
إلى  الفعلّي  العرب  عدد  يصل  بينما  العرب.  الّسّكان  من   40%

ُقرابة 3,600 نسمة.
إّن تعّددّية املجموعات في احلّي تخلق صعوبة في حتقيق الّتجانس، 
ا من سّكان احلّي  وما يزيد الوضع سوًءا هو حقيقة أّن نسبة كبيرة جًدّ
الّصعب  االقتصادّي   – االجتماعّي  الوضع  ذات  الفئات  إلى  تنتمي 
ذوي  من  بها  ُيستهان  ال  نسبة  الّسّكان  خليط  بني  وأّن  واحملدود، 
متوّسطة  مجموعات  احلّي  تسكن  كما  ّية.  اجلنائ والّسوابق  املشاكل 
دميغرافّية خاّصة، قوًى تشّد  الّدخل؛ وهذا يشّكل حالة اجتماعّية – 

احلّي إلى الوراء وأخرى حتاول الّنهوض به واالرتقاء نحو األفضل. 
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مكتب  بخدمات  احملتاجة  الفقيرة  العائالت  من  كبيرة  نسبة  تعّلق 
الرّفاه أو مخّصصات التأمني.

%50 من العائالت في احلّي أحادّية الوالدين، تعيش من مخّصصات 
الّتأمني الوطنّي، وتعاني قّلة دعم ومساندة.

وجود معّدالت كبيرة من الِبطالة في احلّي؛ فإّن عدًد كبيرًا من العائالت 
تعيش من مخّصصات الّتأمني الوطنّي؛ وإّن قسًما آخَر يعمل بشكل 
متقّطع، وإّن عدًدا كبيرًا منهم غير مندرج في مجال العمل، بتاًتا.

األوالد يكبرون بدون أطر رعاية مناسبة، ووسط أجواء أسرّية صعبة؛ 
وهو ما يخلق إشكالّيات عديدة، كالّتسرّب من املدرسة واجلنوح.

ظاهرة الّتسرّب من املدرسة منتشرة، وعدد كبير من األوالد ال يداوم 
ُيتّموا  أن  قبل  الّدراسة  مقاعد  يتركون  إّنهم  حّتى  عادّي،  بشكل 

تعليمهم اإللزامّي.
حّي يعاني – منذ سنوات طويلة – من إهمال مستمرّ..!

° Òw(« w�  U�bš WÒK� 

املجتمعّية  الُبنية  في  املشاكل  من  جملًة  يعاني  احلّي  أّن  رغم 

والّتحتّية، فإّن اخلدمات اّلتي يحتاجها احلّي غير متوافرة في نطاقه، 
بل قائمة في أحياء ومواقع أخرى بعيدة عنه. وهذا صحيح بالّنسبة 

ّية منها. إلى كّل املجموعات الّسّكانّية، ال سّيما العرب
فإذا أخذنا الّتعليم، مثًال، فإّن األوالد والبنات العرب امللزمني بالّتعليم 
ّية املختلفة، وُيضطرّون إلى الّسفر  اإللزامّي يدرسون في املدارس العرب
إلى أحياء بعيدة عنهم، إلى مدرسة «عبد الرّحمن احلاّج» في حّي 
مدرسة  أو  الّنسناس،  وادي  حّي  في  «األخوّة»  ومدرسة  احلليصة، 
ّي» في شارع املطران حّجار، أو غيرها من املدارس، حيث يسافر  «املتنّب
الّطّالب إلى مدارسهم مبا هو متاح لهم من إمكانّيات أو مشًيا على 

األقدام؛ لعدم توافر املواصالت!
كذلك األمر بالّنسبة إلى صناديق املرضى واخلدمات الّصّحّية؛ فهي 
متوافرة خارج احلّي في مناطق مختلفة من حّي «الهدار»، بعيدة عن 

سكن األهالي.
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القرن  وثالثينّيات  عشرينّيات  في  احلّي  بيوت  معظم  أقيمت  لقد 
إلى  وآيل  مهجور  البيوت  هذه  من  كبيرًا  عدًدا  أّن  كما  املاضي. 
ويشّكل  البلدّية،  إلى  الّتابع  الهندسة  قسم  بأوامر  ُمغلق  الّسقوط، 
ا،  جًدّ قدمية  الّتحتّية  الُبنية  ا.  ـً حقيقّي وخطرًا  بيئّية  مكاره  بعضها 
حيث يشكو األهالي من أعطاب في شبكة الّصرف الّصّحّي وشبكة 

املياه بشكل دائم، ويشكون اإلهمال العاّم للّشوارع والّساحات.
أّما الّسوق اّلذي يشّكل مرَكز احلياة في احلّي وشريانها األساس، فإّنه 
يتحّول إلى مصدر إزعاج على شكل نفايات تنتشر في احلّي، إضافًة 
إلى الّضجيج الّدائم واختناقات الّسير في احلّي ومحيطه. إّنها ُبنية 
ا ما يلزمون بيوتهم  عاّمة للحّي تصوّره أّنه خاٍل من الّسّكان اّلذين غالًب
ّية وغياب الرّعاية واالهتمام واألمن! لسبب البيئة اخلارجّية اإلشكال

لبة لصناعة األمل بتغيير  فاَحلراك الّنسائّي في احلّي هو الّنواة الصُّ
حقيقّي يشمل احلّي وسّكانه العرب منهم على األقّل.

معهد  من  طّالًبا  يستقبلن  احلّي  وجه  لتغيير  املتحّمسات  فالّنساء 
قسم  مشاريع  خيرّية،  مبادرات  ـ«تخنيون»)،  (ال الّتطبيقّية  العلوم 
الرّفاه في البلدّية، وكّل ناشط وناشطة في احلّي يريدان العطاء. إّنهّن 
يرّكزن كّل جهودهّن وكّل طاقاتهّن احليوّية الستعادة زمام املبادرة وحتسني 
أهله! ينَسه  لم  ولكن  سنوات،  البلدّية  نسيته  حّي  في  احلياة  جودة 

مع  االجتماعّي،  الّتطوير  جمعّية  مقّر  في  الّلقاء  هذا  لي  كان  وقد 
وفريال  بشتاوي  رحاب  هما  الّشرقّي،  احلّي  في  فاعلتني  ناشطتني 
حضور بقّية  في الّلحظات األخيرة –   أبو حطب، بعد أن تعّذر – 

الّناشطات، ألسباب خاّصة..
الّشرقي  احلّي  ناشطات  من  مجموعة  بادرت  لقد   -
جبارين،  إميان  حطب،  أبو  فريال  بشتاوي،  (رحاب 
تشكيل  إلى  عام،  من  أزَيد  منذ  جبريل)  ية  وران
أمام  سّكانه  ومتّثل  احلّي  بشؤون  ُتعنى  خاّصة  جلنة 
بة بتحسني اخلدمات  بلدّية، لهدف املطال املؤّسسات ال
تشكيل  وراء  من  الهدف  ما  به..  والّنهوض  احلّي  في 
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هذه الّلجنة، مع العلم أّن هناك جلنة متّثل حّي «الهدار» 
وتتحّدث باسمه؟!

بادرنا إلى تشكيل جلنة ناشطات خاّصة، ألّننا وجدنا أّن احلّي يحتاج 
ّية في جميع مناحي احلياة. فلجنة حّي  إلى تغيير وإلى نهضة إحيائ
«الهدار»، واّلتي َيرأسها إليعزر هيبرمان منذ زمن طويل، ال متّثلنا وال 
تنقل واقعنا األليم ومشاكلنا إلى املعنّيني.. قمنا بهذه اُخلطوة لهدف 

الّنهوض باحلّي، ووقف الّتدهور احلاصل، وإنقاذ ساكنيه..!
نعانيها  اّلتي  العديدة  واملشاكل  نعيشها  اّلتي  املُزرية  األوضاع  إّن 
ومؤّسساتها،  البلدّية  قبل  من  والّصارخ  املستمّر  واإلهمال  ا،  ـً يومّي
ّية تعيش وسط جتّمع عربّي، يهّمها  حّتمت علينا كمجموعة نسائ
أن  املزري،  الوضع  من  للخروج  وتسعى  وبناتها،  أبنائها  مستقبل 
نتكّتل ونشّكل جلنة تدعو إلى الّتغيير والّتحسني والّنهوض باحلّي، 
ّية  حيث يقف وراءها ويدعمها جميع سّكان احلّي وجلان األحياء العرب
وعدد من اجلمعّيات. وال شّك في أّن هذه املبادرة الّنسوّية غّيرت – 

ا – وضع احلّي لألفضل، ورفعت من مكانته. خالل سنتني، تقريًب
ا، القت  ًب - لكّنني على علم أّنه على مدار عامني تقري
ة دعًما وتعاوًنا من قبل بلدّية  ّي هذه املجموعة الّنسائ

حيفا، أليس كذلك؟!
األخيرة،  الفترة  في  تبّدلت  قد  األمور  أّن  املُستهجن  ولكّن  صحيح؛ 
بشكل ُفجائّي! فهذا الّتعاون املثمر اّلذي كان بيننا وبني قسم الّشؤون 
لهدف  حيفا؛  وبلدّية  اجلماهيرّي  والّتنظيم  البلدّية  في  االجتماعّية 
تنسيق الّنشاطات والفّعالّيات والّلقاءات الّتربوّية والّتثقيفّية لسّكان 

احلّي،  لم يُعْد قائًما.
ة خاّصة أو دعوتّن  ّي - وما سبب ذلك، هل قمّنت بفّعال
أثار  أو  بلدّية  ال في  املسؤولني  أغضب  ما  نشاط  إلى 

حفيظتهم؟!
في  ا،  تقريًب عامني،  مدار  على  شاركنا  لقد  بتاًتا.  ذلك  يحصل  لم 
حضور  وكان  البلدّية،  نّظمتها  اّلتي  والفّعالّيات  الّنشاطات  جميع 
ومحاضرات  نشاطات  أقيمت  كما  الفًتا.  غالبّيته  في  احلّي  نساء 
نسوّية  ّية  عرب جمعّيات  من  ممّثلني  مع  املنصرمتني،  الّسنتني  خالل 
وتوعوّية وتثقيفّية ووطنّية، مثل: «بلدنا» و«كيان»، جمعّية الّتطوير 
االجتماعّي، وغيرها؛ وكان ذلك بالّتنسيق والّتعاون مع بلدّية حيفا 

واألقسام املسؤولة، بدون أّي إشكالّيات أو ُمعيقات ُتذكر.
نديرها  اّلتي  مثًال،  الّدافئة»  نشاطات «الزّاوية  وضمن   – أّنه  تخّيل 
– كّنا نحصل على دعم سنوّي من بلدّية حيفا بقيمة 500 شاقل 
فقط!! فكيف ميكننا مبثل هذا املبلغ الَبْخس إقامة فّعالّيات ونشاطات 

على مدار سنة لسّكان حّي بأكمله؟!
كما ذكرنا لك آنًفا، في بداية األمر ّمت دعمنا وتشجيعنا من قبل قسم 
الّشؤون االجتماعّية في بلدّية حيفا، وأقسام مختلفة في البلدّية، من 
مراكز وتنظيمات جماهيرّية، وقد تلّقينا، بدايًة، دعًما وتشجيًعا من 
قبل العاملة اجلماهيرّية هدى أبو قياس (قسم الّشؤون االجتماعّية)، 

وعدد من املسؤولني، لكّن األمور قد تبّدلت، وإّنه ال علم لدينا بحقيقة 
ما يحصل، مؤّخرًا.

يثير حفيظتكّن؟ ًرا، ل - وما اّلذي حصل، مؤّخ
َفجأًة لم تُعِد البلدّية تتواصل وتتعاون معنا كما كانت في الّسابق؛ 
وقد أُغلق املرَكز اجلماهيرّي «يوديڤت» في وجهنا، واّلذي من املفترض 
أن يخدم سّكان احلّي. وفي الفترة األخيرة لم تُعْد غالبّية الفّعالّيات 
والّنشاطات اّلتي ُجترى في هذا املرَكز تهّتم بالعرب، أو تثريهم وتنمّي 
قدراتهم وتثّقفهم.. هناك شّح كبير في الفّعالّيات والّنشاطات، كما 
نفتقر إلى برامج تثقيفّية وتوعوّية هادفة للعرب.. فما فائدة وجود 

مبًنى جماهيرّي ُمغلق أو خاٍل من أّي نشاطات هادفة؟!
لقد عقدنا اجتماعنا األخير، نهاية األسبوع املنصرم، في ساحة بيت 
إحدى ناشطات احلّي، ألّن املرَكز اجلماهيرّي اّلذي من املفترض أن يخدم 

سّكان احلّي، أغلق أبوابه في وجوهنا!
- هل توّجهنتّ، بشكل رسمّي – كناشطات فاعالت 
بلدّية لشرح  في الّلجنة – إلى املسؤولني في األقسام ال

ة، ومحاولة حّل املوضوع؟ ّي اإلشكال
طبًعا. فجميع األقسام البلدّية املعنّية باألمر على يقني من املوضوع. 
رئيس  إلى  رسمّية  برسالة  املنصرم،  ْيسان  َن من  الّثالث  في  توّجهنا 
إليعزر  «الهدار»،  حّي  جلنة  رئيس  إلى  ياهڤ؛  يونا  حيفا،  بلدّية 
هيبرمان؛ إلى مدير املَركز اجلماهيرّي «يوديڤت»، وديع شحادة؛ إلى 
املدير العاّم للمرَكز اجلماهيرّي «هدار»، يعقوب برودر؛ إلى مديرة قسم 
الفّعالّيات اجلماهيرّية، خيرّية عّلو – خمرة؛ إلى العاملة اجلماهيرّية 
في احلّي، هدى أبو قياس؛ إلى مديرة قسم الرّفاه االجتماعّي، ياعيل 
شاپيرا؛ وإلى رئيس كتلة «اجلبهة» البلدّية ونائب رئيس البلدّية، د. 
سهيل أسعد؛ ولكّننا – حّتى هذه الّلحظة – لم نتلَقّ أّي رّد رسمّي 

أو تفسير من قبلهم!! هناك جتاهل تاّم من قبل اجلميع..!
رسالتني إضافّيتني طالبنا فيهما  في وقت الحق –  كما أرسلنا – 
واحلظر  القيود  ومنع  «يوديڤت»،  اجلماهيرّي  املرَكز  استخدام  بضرورة 
آذاًنا  جند  ولم  رّد  أّي  نتلَقّ  لم  أّننا  إّال  علينا،  املفروض  املسوَّغ  غير 
بلدّية  مؤّسسة  من  يعقل  فهل  ساكًنا..  أحد  يحرّك  ولم  صاغية، 
سلطوّية رسمّية ومسؤولني وعاملني فيها جتاهل حّتى إمكانّية الرّّد 

الرّسمّي أو تقدمي أّي تفسيرات؟!
- ما هو تفسيركّن لعدم تلّقي رٍدّ رسميٍّ بعُد؟!

نحن نلمس، مؤّخرًا، سياسًة متييزّية صارخة. هناك سياسة مجهولة 
لكيفّية تعامل املسؤولني في البلدّية واملرَكز اجلماهيرّي «يوديڤت» مع 
ورفًضا  معارضًة  نواجه  احلّي.  لسّكان  املقّدمة  والفّعالّيات  الّنشاطات 
ّية  شبه قاطع عند املطالبة باستقبال ممّثالت وممّثلني عن جمعّيات عرب
وحقوقّية ونْسوّية وتوعوّية وتثقيفّية ووطنّية وتثقيفّية، ُتثري سّكان 
أصًال،  الّشحيحة،  الفّعالّيات  أّن  كما  عليهم.  بالفائدة  وتعود  احلّي 
اّلتي جتريها البلدّية في املرَكز لم تُعْد تعنينا؛ فإّنها ال متّثلنا وال تهتّم 
بأمورنا ومطالبنا امللّحة. نحن نبحث عن نشاطات مغايرة، ونهدف 
إلى تنظيم لقاءات وفّعالّيات هدفها الّنهوض باحلّي وتغييره، وتوعية 

وتثقيف سّكانه.
ا تثقيفّية وقصًصا لألطفال  طالبنا املرَكز اجلماهيرّي بأن يوّفر لنا كتًب
العرب  الّسّكان  يخدم  مرَكز  على  العيب  من  فإّنه  ّية،  العرب بالّلغة 
أن تكون فيه كتب بالّلغة العبرّية – هي قدمية، أصًال – وأن يفتقر 
ّية. وعندما قرّرت جمعّية الّتطوير  إلى وجود كتاب واحد بالّلغة العرب
االجتماعّي الّتبرّع بنحو 250 كتاًبا، رُفض طلبنا وُمنعنا من إدخال 

هذه الكتب الّتثقيفّية والّتوعوّية إلى املرَكز اجلماهيرّي..!
ة  ّي فّعال أو  لقاء  أو  نشاط  أو  برّع  ت أّي  أّن  املعلوم  من   -
بلدّية،  ال في  املسؤولة  األقسام  مع  ينّظم  أن  يجب 

ة..! ّي ث فاألمور ليست فوضوّية أو عب
ولكّن  املسؤولة،  البلدّية  األقسام  مع  دائمني  وتنسيق  بتواصل  نحن 
ّية  البلدّية باتت ترفض أّي نشاط خارجّي جلمعّيات ومؤّسسات عرب
وأهله!!  احلّي  على  الكاملة  والّسيطرة  الوصاية  تريد  إّنها  وتعارضه، 
بعيًدا عن معاجلة مشاكل احلّي والّتوعية والّتثقيف الّتربوّي والوطنّي!

إّننا نطالب بأمور حيوّية بسيطة، حتّسن املستوى الفكرّي واملعيشّي 
في احلّي، ال ببناء ناطحات سحاب أو قصور. إّن حّينا يعاني مشاكل 
جّمة حتتاج إلى تغيير فورّي وجذرّي؛ حّتى إّن املنفذ الوحيد أمامنا 
باستخدام املرَكز اجلماهيرّي «يوديڤت»، بات مستحيًال، عندما يتعّلق 
والوطنّية  واالجتماعّية  احلقوقّية  الّتوعية  إلى  يهدف  بنشاط  األمر 
إلى  يفتقر  جماهيرّي  مرَكز  وجود  فائدة  فما  االنتماء..!  روح  وبّث 
الفّعالّيات وال يهتّم باحتياجات املجتمع العربّي وسّكانه ويرفض أّي 
نشاط خارجّي! وقد ارتأينا أن نطرح املوضوع عبر صحيفتكم لعّل ذلك 

يحرّك ساكًنا..

- وما هي خطواتكم القادمة؟
إن لم َجند آذاًنا صاغية، ولم يعمل املسؤولون على تغيير الوضع، 
ولم يحرّك أعضاء البلدّية العرب ساكًنا، فسنصّعد خطواتنا، وسنعلن 

عنها في الوقت املناسب.
لقد اجتمعنا، خالل األسبوع املنصرم، إلى عضو البلدّية عن «اجلبهة»، 
الفّعالّيات  موضوع  بدراسة  وعدتنا  اّلتي  زعبي،   – عابدي  عرين 
والّلقاءات اجلارية في املرَكز اجلماهيرّي «يوديڤت»، وسبب إغالقه في 
إلى  إضافًة  خاّص،  بشكل  املوضوع  ومتابعة  الفّعالّيات،  بعض  وجه 
عرض بعض مشاكل احلّي امللّحة على البلدّية، في أقرب فرصة ممكنة.

احلقوق  دائرة  (مرّكزة  هّمام   – إغبارّية  جمانة  احملامية  تتابع  كما 
واملرافعة في جمعّية الّتطوير االجتماعّي) املوضوع، أمام املسؤولني.

- كلمة أخيرة..
العربّي  ومجتمعنا  أهلنا  إلى  بانتمائنا  نعتّز  أّننا  للجميع  نؤّكد 
مؤّسسة  أّي  وال  البلدّية  ال  املجتمع..  هذا  من  جزء  فنحن  احليفاوّي، 
حيفا.  في  وأهلنا  مجتمعنا  عن  تفصلنا  أو  حتّدنا  أن  ميكنها  أخرى 
األحياء  مجلس  ومن  العربّي  مجتمعنا  من  جزء  بأّننا  نفخر  نحن 

العربّي، ألّننا مجتمع عربّي واحد فال متكن جتزئتنا أو تفريقنا.
االنتماء  روح  وتعزيز  الّترابط  هذا  على  احلفاظ  الّضرورّي  من  وإّنه 
تفتقر  بها،  معترف  غير  ُمهملة  بقرية  أشبه  حّي  وسط  والوطنّية، 
إلى أبسط اخلدمات الّضرورّية.. نطلب املساندة والّتكاتف والّدعم من 
أبناء مجتمعنا واملسؤولني، وندعو كّل اجلمعّيات األهلّية واحلقوقّية 
إلى الّتكاتف والّنهوض بهذا احلّي  واليهودّية، أيًضا –   ّية –  العرب

املُهَمل واملنسّي في مدينة حيفا.
° ÒwŽÒuDð ◊UA½ Òq
 l Ò−AðË rŽbð UHOŠ W Ò¹bKÐ 

على  تعقيب  على  للحصول  حيفا  بلدّية  إلى  الّتوّجه  أعقاب  وفي 
 – عرموش  سامية  من  الّتالي  الرّّد  وصلنا  الّتقرير،  هذا  في  ورد  ما 
العربّي)،  للمجتمع  حيفا  بلدّية  بلسان  الرّسمّية  محاميد (الّناطقة 

جاء فيه:
«بعد فحص املوضوع، أوافيك مبا يلي:

«إّن بلدّية حيفا ترّحب دائًما، وتدعم وتشّجع كّل نشاط تطوّعّي يساهم 
في رفع رفاهّية الّسّكان.. وهذا ما حتظى به ناشطات احلّي الّشرقّي.
اجلماهيرّي  املرَكز  داخل  جمعّية  أّي  بعمل  يتعّلق  فيما  «أّما 
املسؤولني؛  مع  منّظم  بشكل  الّتواصل  اجلمعّيات  فعلى  «يوديڤت»؛ 
أو  للموافقة   – املوضوع  دراسة  ستتّم  عليه  وبناًء  املسّبق،  للّتنسيق 

الرّفض – وفق املعايير املقبولة واملّتبعة في بلدّية حيفا».

ونحن – بدورنا – سنتابع املوضوع عبر صحيفة «حيفا»، وسنوافيكم 
باملستجّدات.

©ÂU ÒM� Íœu ÒL� ∫d|uB
®
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*åUHO�ò q�«d ≠ تستضيف «الورشة» - مساحة فنّية مسرحّية «الّشجرة 

الكرمية»، وذلك يوم غد الّسبت عند الساعة الرابعة بعد الّظهر في بيسترو 
«الورشة» في جاّدة الكرمل («بن غوريون») في حيفا؛ حيث سيقّدم الفّنان 
سيلڤارستاين،  شيل  أّلفه  اّلذي  العاملّي،  املسرحّي  الّنص  قّصة  طه  حسن 
بأسلوب احلكواتي، ُمستخدًما حركته وإمياءاته. تتبعها ورشة مسرحّية حول 

القّصة، يجّسد فيها األطفال مشاهد مختلفة من القّصة.
وحتكي املسرحّية قّصة ولد اعتاد، عندما كان طفالً، على الّلعب مع الّشجرة، 
وتسّلق أغصانها وأكل ثمارها واستظّل بظّلها. ولكن الولد كبر وهجر الّشجرة، 
فظّلت الّشجرة وحيدة تشكو غياب الّطفل وهجرانه. إّال أّنه يعود إليها عندما 
يحتاجها، فتمنحه الّشجرة ما يريد ويحتاج. ويتركها، ثّم يعود إليها بعد 
سنوات عّدة.. ويتكرّر ذلك إلى أن ُيصبح الّطفل عجوزًا، فيعود إلى الّشجرة. 
تعتذر له الّشجرة على أّنها لم تعد متلك شيًئا لتعطيه، فقد منحته ثمارها 
وأغصانها وساقها وباتت جذعا صغيرًا، فيقول لها الّطفل إّنه لم يعد بحاجة 
إلى شيء.. هو بحاجة فقط ملكان آمن ومريح ليستريح فيه.. فتدعوه الّشجرة 
للجلوس على جذعها.. تتحّدث القصة عن عطاء الطبيعة وسخائها، وعن 

طمع اإلنسان وجشعه وعدم تقديره حملّبة الّشجرة وتضحيتها.

Ò
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حيفا  في  واملتّفوقني  املوهوبني  مرَكز  ميّثل   ≠ åUHO�ò q�«d*

ّية بُعنوان «مراسلون  البالد، من خالل مشاركته في مسابقة دول
تفّعله  دولّي  مشروع  ضمن  وذلك  البيئة»،  أجل  من  شباب 
ّية غير ربحّية تعمل في 68  منّظمة FEE، وهي منّظمة دول
بلًدا، لهدف حّث الّشبيبة على بث الوعي حفاًظا على البيئة.

ويهدف البرناَمج إلى تشجيع أبناء الّشبيبة الّتي تراوح أعمارهم 
الّتوعوّي  حافّي  الصِّ العمل  على  عاًما،  و21   11 بني  ما 
الستكشاف القضايا واملشاكل البيئّية، وعرض أو تقدمي حلول 
أو  حافّية  الصِّ الكتابة  عبر  وطرحها  إليها  اإلشارة  خالل  من 

الّتصوير الفوتوچرافّي أو الّتقارير املصوّرة (الڤيديو). 
ّية جرّاء عمل دؤوب ومتواصل للّطّالب  وتأتي هذه املشاركة الدول
خالل العام الدراسّي، حتت إشراف املعّلم ربيع بولس، بعد أن نّظم 
من  أرسلت   ،«I Finger» بُعنوان  ا  ـً تصويرّي معرًِضا  الّطّالب 
ضمنه ثالث صور مع أسماء ثالثة طّالب ّمت اختيارهم لتمثيل 

ّية. املرَكز في املسابقة الدول

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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يه منصب مدير عام «بيت الكرمة»،  الكرمة» منذ تول
فما هو الّتغيير اّلذي طرأ، بحسب وجهة نظرك؟ 

أشعر ذلك من خالل الّضغط في العمل؛ لقد أصبح «بيت الكرمة» 
ا جًدا في البالد وخارجها، ونتلّقى دعوات عديدة من خارج البالد  ـً مرَكزّي
ّية عديدة؛ هذه العالقات واملكانة اّلتي نحظى بها  ومن مؤّسسات دول
الّداخل  من  نشوَءنا  يؤّكد  وهذا  احلوارات،  من  وتزيد  مؤّسستنا  تطوّر 
وارتقاَءنا إلى أعلى املستويات. في األسبوع املاضي، وضمن فّعالّيات 
ا لفريق «توت  ـً ِمهرجان الّثقافة اّلذي ننّظمه، استضفنا عرًضا موسيقّي
أرض»، ولغيره من الفرق الِفَلسطينّية العصرّية والبديلة، حضره أكثر 
من 430 شخًصا. كما عملنا في مضمار الّتربية وحركات الّشبيبة 
إضافًة إلى اللقاءات اّلتي نتعّلم خاللها عن اآلخر ونفهم قّصته. لقد 
لتحقيق  الّطريق  وسللنا  الّسياق،  هذا  في  هاّمة  مكانة  إلى  وصلنا 

ذلك، بإشراك أكبر عدد ممكن من الّناس.

ّي في حّي وادي  راث هل بالفعل تسعون إلقامة مرَكز ت
رين في هذا  النسناس، لتخليد ذكرى األشخاص املؤّث

احلي العريق؟ 
هذا حلم ونسعى لتحقيقه بإقامة مرَكز تراثّي حلّي وادي النسناس، 
لتخليد املبدعني اّلذين عاشوا هنا، كّتاًبا وأدباء ومثّقفني، وشخصّيات 
ّية ويهودّية، كان لها تأثير على هذا احلّي العريق؛  فاعلة هاّمة، عرب
جلنة  وإقامة  املرَكز،  هذا  لبناء  مالئم  مكان  عن  البحث  بصدد  نحن 
للسكان  بالنسبة  حتٍد  فهذا  املشروع،  هذا  إقامة  كيفّية  حول  توجيه 

للحصول على دعم وميزانيات تطوير إلقامة مركز من هذا القبيل.

مؤّسسة  في  إجراؤها  ّمت  وبرامج  مناسبات  عّدة  ضمن 
أّنك  أشرت  املناسبات  من  وبغيرها  الكرمة»،  «بيت 
يهودّي، ماذا  يهودّي قلق جًدا ممّا يجري في املجتمع ال

تقصد من وراء هذه املقولة؟
فهناك  العربي،  املجتمع  يجهل  الكرمل  في  اليهودّي  املجتمع  إّن 
والكالمّية  الفكرّية  أشكاله  بكاّفة  تطرّف  مكان،  كّل  في  متطرّفون 
العنف  أّن  على  مّتفقون  حيفا  في  بأّننا  أنفسنا  ونعزّي  واجلسدّية.. 
على  العمل  علينا  الّسياسّي.  اختالفنا  رغم  خطاب  وسيلة  ليس 
ففي  اآلخر.  تعرّف  لهدف  املختلفة،  الفئات  بني  القائم  اجلليد  كسر 
يوم الّنكبة الِفَلسطينّية مثًال، قد يغضب بعض الّطالب اليهود عند 
بالّنسبة  األلم  أّن  رغم  (الكارثة)؛  اليهودّية  باحملرقة  الّنكبة  تشبيه 

لكّل منهم واحد، لذا علينا أن نتعاطف مع اآلخر ونشعر به.

فهل  القبيل،  هذا  من  مجموعة  إقامة  ة  أهمّي هي  ما 
إليصالها  تسعى  ة،  سياسّي أجندة  الكرمة»  «بيت  ـ ل

من خالل تلك املجموعة؟ 
إلى  يهدف  مجتمعّي،  تغيير  إحداث  في  تكمن  ذلك  أهمّية  إّن 
قبالة  أحدنا  ميّر  أن  يكفي  فال  املشتركة،  واحلياة  الّتعايش  ترسيخ 
اآلخر ويلقي الّتحّية فقط، لذا علينا تعرّف اآلخر. كما يجب إحداث 
تغيير مجتمعّي على مستوى الّدولة برمتها، وأّال يخشى أحدنا من 
اآلخر، حّتى وإن كان يحمل أجندة سياسّية أو مجتمعّية أو تاريخّية 
أو  تخوّف  دون  من  متينة،  عالقات  نبني  اآلخر  أن  علينا  مختلفة، 

ترّدد..!

ة  ّي برزون مصطلح الُهوّية القوم وهل هذا ما يجعلكم ت
ة ضمن كاّفة مشاريعكم.. حيث أصبح  ّي ن الِفَلسطي
األمر مصطلًحا رائًجا. كما أّن رئيس بلدّية حيفا يونا 
ياهڤ يستعمل املصطلح ذاته خالل تعريفه للعرب 
ّسابق من  بالد، وهذا أمر لم نعهده في ال في حيفا وال

ة أو بلدّية؟  ّي يادات يهودّية ومؤسسات حكوم قبل ق
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عاد، مؤّخرًا، إلى البالد أساف رون مدير عام مؤّسسة «بيت الكرمة»، 
بعد دعوته مع وفد موّسع لتقدمي ورشة في موضوع «الّتطبيق واملمارسة 
السويسرّية؛  اجلامعات  إحدى  في  الّثقافات  بني  العمل  مجال  في 
ـ«بيت الكرمة» ودعوته لتمرير الورشات، أتى في أعقاب  فالتوّجه ل
توصيات عديدة تلّقتها اجلامعة حول ِمْهنّية عمل «بيت الكرمة» في 
موضوع الّتواصل بني الّثقافات، ما يؤّكد أن عمل «بيت الكرمة» بات 
معروًفا ويحظى بتقدير في أوروّپا، وأّن شراكات من هذا النوع تشّكل 
رافعة للّتطوّر الّدولّي، والذي يعني أّن املؤسسة توّسع مصادر متويلها، 
وتطوّر برامج جديدة في «بيت الكرمة»، هذا التطوّر استطاع إحداثه 
عاد  واّلذي  الكرمة»،  «بيت  مؤّسسة  إدارة  منصب  توليه  منذ  رون 
ّية  إلى البالد لالنشغال في خضم أعمال ِمهرجان أّيام الّثقافة العرب
اّلذي تنّظمه مؤّسسة «بيت الكرمة»، وشمل هذا العام تقدمي حفالت 
احليفاوّي،  العربّي  للجمهور  وعصرّية  بديلة  فلسطينّية  ملوسيقى 

ّية حول الُهوّية الِفَلسطينّية.  وكذلك برامج ثقافّية عرب
قبل  الكرمة»  «بيت  مؤّسسة  مدير  منصب  رون  أساف  توّلي  منذ 
وأحدث  املؤّسسة،  تلك  على  عام  تغيير  طرأ  أعوام  ثالثة  من  أكثر 
ا، كلمة نكبة أصبحت  ـً ّي ا على مستوى الّدولة وعامل ـً تغييرًا مجتمعّي
أفالم  وعرض  ماّسة  حاجة  حبيبي  بإميل  االحتفاء  وبات  مسموحة 
ِفَلسطينّية أصبحت ملّحة وعروضات عديدة لفّنانني ِفَلسطينّيني.. 
بحسب   - فالّتغيير  الّتغيير؟!..  إحداث  الرّجل  هذا  استطاع  كيف 
تعبيره - ناجم عن فهم وقبول اآلخر، حّتى لو لم تتقّبله، ال مبحاربته 
ملجرّد انتمائه ألقلّية. أشخاص أمثال أساف رون يؤّكدون أّن ثّمة أمور 
تطرأ على املشهد احليفاوّي من حيث تقّبل اآلخر والّشراكة احلقيقّية بني 
اليهود والعرب، لتصبح مدينتنا بذلك رائدًة في الّتعايش في البالد، 
في ظّل التطرّف اليمينّي وسيطرته على اخلطاب العام اإلسرائيلّي.

«بيت  في  العمل  طرائق  كاّفة  رون  أساف  غّير  لقد 
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على  حرب  إعالن  تعني  وال  قومّية،  ُهوّية  الِفَلسطينّية  الُهوّية  إّن 
ا يحمل مفتاح  ـً ّي َم على شخص يهودّي أن يخشى ِفَلسطين اليهود!! ِل
منزله ويّدعي ملكيته عليه. فإذا كان هذا الّشخص يذكر تراثه أو 
حكايته  أسمع  أن  كيهودّي  وعلّي  منه  التخوّف  يجب  ال  تاريخه، 

وأحاوره وأناقشه بكّل ما يتعّلق بحّق العودة، وأن أفهم آالمه.

الذي  املّلح  األمر  هو  وما  القائم،  الوضع  تقّيم  كيف 
لهدف  يهودّي،  ال املجتمع  في  عليه  العمل  يجب 

قة عن العرب؟  تغيير اآلراء واألمناط املسّب
إّن قوانني الّدولة مبجملها عادل ومتساوية؛ لكّننا نفتقد لوجود املساواة 
في أسلوب حياتنا اليومّية، ما يجعلنا نقيم احلواجز فيما بيننا، ما 
يؤّدي إلى زيادة الفجوات وبناء حاالت فوقّية ودونّية. هذا الوضع غير 
طبيعّي..! فلدى املجتمع اليهودّي هذه احلالة قد تؤّثر على أبنائنا، 
اّلذين يشعرون بفوقّية، وهذا األمر غير سليم وغير طبيعّي؛ كما أّن 
املجتمع العربّي يشعر بالدونّية وبأّنه ضحّية جرّاء انعدام املساواة.. 
ونشاط  وكّد  جهد  بكّل  بالعمل  املُضي  علينا  الوضع  هذا  ولتغيير 

لبلوغ الهدف.

وادي  حّي  في  ّي  راث ت مركز  إلقامة  تسعون  ألذلك 
يهود،  ة لدى ال الّنسناس، لتغيير تلك األفكار النمطّي

واّلتي حتّدثت عنها؟ 
هذا أحد األسباب ولكّنه ليس الوحيد! لقد أشرت ألهمّية إقامة مركز 
الذين  األشخاص  ولتخليد  الّنسناس  وادي  ألهالي  القبيل  هذا  من 
اآلخر  يعرّف  أن  شأنه  من  وهذا  برمته،  احليفاوّي  واملشهد  احلّي  أثروا 
على املجتمع العربّي، على مثّقفيه وكّتابه وأدبائه، ما يشّكل رافعًة 
والّتمييز  بالدونّية  غالبّيته  يشعر  اّلذي  العربّي  للمجتمع  ثقافّية 
النمطّية  األفكار  وتغيير  املجتمعني،  بني  الّدمج  هدفنا  واالضّطهاد. 

املسّبقة، والّتواصل فيما بيننا.

لقد حتّول «بيت الكرمة» إلى مركز جماهيرّي يخدم 
العرب في املدينة، وأكبر إثبات على ذلك ما يجري 

بة اجلماهيرّية أو املرَكز الّثقافي «كلور».. في املكت
هناك طاقم ممّيز يعمل في املكتبة، وسط أجواء من الّتطوّر والتقّدم 
أشخاص  فلدينا  وأسانده،  الّطاقم  هذا  أدعم  أنا  املستمر.  والعطاء 
إصحاب أفكار ُمبدعة وخّالقة. ونحن سنستمر في دعم املجتمع من 

خالل اخلدمات اّلتي تقدمها املكتبة وسنسعى دوًما إلى تطويرها.

خالل  من  بها  تقومون  اّلتي  الهاّمة  األمور  أحد  إّن 
مسرح «بيت الكرمة» - وذلك بشهادة جهات عّدة - 
ة ُمثرية، ذات مضامني هاّمة  استحضار أعمال مسرحّي

بالد..  ية إلى كاّفة األطفال العرب في ال وبجودة عال
صحيح؛ فهدفنا األّول في مؤّسسة «بيت الكرمة» يرتكز على احلياة 
املشتركة وتدعيمها، لكن علينا أّال ننسى الهدف اآلخر اّلذي ال يقّل 
وتعريف  العربي،  للمجتمع  ّية  العرب الّثقافة  تطوير  وهو  أال  أهمّية، 
املجتمع اليهودّي عليه. إّن املسرح يقوم بهذا الدور على أّمت وجه، وقد 
ّية، حّتى تلك اّلتي تفتقر  واستطاع أن يصل إلى كاّفة البلدان العرب
للقاعات املسرحّية املؤّهلة الستضافة أعمال مسرحّية هادفة وضخمة 

وبتقنّية وجودة عالية لألطفال.

يهودّية  ال يبة  الّشب بعثات  عن  حتّدثنا  أن  لك  هل 
ة إلى اخلارج، وما هي األمور التي تعّرفوا عليها  ّي والعرب

ا؟  ـً يها سياسّي وانخرطوا ف
تطرح هذه املجموعات العديد من املواضيع، من ضمنها الّسياسّية، 
إيطاليا،  البعثات  تلك  زارت  لقد  وغيرها..  الفنّية  االجتماعّية، 
«برملاًنا»  أقمنا  كما  الدول.  من  وغيرها  املّتحدة،  الواليات  أملانيا، 
ا للّشباب اليهود والعرب، وغيرها العديد من األنشطة الهادفة.  ـً بلدّي

مؤّسسة  أّن  نشهد  ة،  ّي العرب الّثقافة  ِمهرجان  ضمن 
والفّن  للموسيقى  ًرا  ب من باتت  الكرمة»  «بيت 

ّي احلرّ! ن الِفَلسطي
الكرمة»  «بيت  مؤّسسة  وصلتها  اّلتي  باملكانة  سعيد  أنا  بدايًة، 
وبصاالت العرض املكتّظة اّلتي تتبوّأ مكانة عالية بني صاالت العرض 
ّية اّلتي تنّظمه  املختلفة في البالد.. وبخصوص ِمهرجان الّثقافة العرب
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نهاية  في  الكرمة»  «بيت  جناح  سّر  عن  أخيرة  كلمة 
لقائنا اخلاّص..

سّر جناحنا يكمن في تقّبل اآلخر، فنحن ال نرفض أحًدا وال نقول ال 
ألحد.. «بيت الكرمة» مفتوح للجميع، ملختلف األطياف املجتمعّية 
املؤّسسة  تطوير  لهدف  نعمل  نحن  والفنّية..  والسياسّية  والعمرّية 
نلتقي  مشاريع  يشمل  مكّثف  عمل  ضمن  األمور،  بعض  وتصليح 
تهدف  مختلفة،  وحضارات  بثقافات  املختلفة  األجيال  مع  خاللها 
اليوم  بأّننا  شّك  وال  واليهود.  العرب  بني  الهوة  وجسر  الّتقارب  إلى 
نعتبر مؤسسة مرَكزّية رائدة في مدينة حيفا، ونحن سائرون على هذا   

الدرب.
         

برامجه،  ضمن  احلديثة  الِفَلسطينّية  فاملوسيقى  الكرمة»،  «بيت 
تستقطب جمهورًا واسًعا من العرب واليهود واألجانب.. حيث منح 
«بيت الكرمة» للفرق الفنّية املوسيقّية الِفَلسطينّية منبرًا للّتعبير 
والعرض دون رقابة، بينما في الّسابق كان الفّنانون يهابون املشاركة 
ضمن فّعالياتنا خشية استخدام مقّص الرّقابة على أعمالهم؛ لكن 
عرًضا  استقبلنا  فلقد  اآلراء،  تلك  يدحض  املاضي  األسبوع  حدث  ما 
سبيت  والء  الفّنان  سيقدم  األسبوع  هذا  وخالل  أرض»،  «توت  لفريق 
عرًضا، حيث ميك للفّنانني الّتعبير عن استيائهم واالحتجاج من خالل 
موسيقاهم. وفي نهاية املطاف فإّن «بيت الكرمة» مفتوح للجميع، 
ا سماعها أو تقّبل  ـً حّتى وإن كانت هنالك أمور يصعب علّي شخصّي

فكرتها، ولكّن املجال مفتوح للجميع.
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فوزه  بعد  وذلك  ّية،  الّدول مكانته  على  باحلفاظ 
األزرق»،  ـ«العلم  ب الّتوالي،  على  الّثانية  للّسنة 
في  الّشواطئ  أفضل  بني  مكانته  يضمن  ما 

العالم، واّلتي تتمّتع برمز االمتياز الّدولي.
ا للّشواطئ اّلتي تقف  ـً ومينح «العلم األزرق» سنوّي
ّية الّصارمة للبرنامج، حيث  تتّم  باملعايير الّدول
تتأّلف  وطنّية  جلنة  قبل  من  الّشواطئ  مراجعة 
واملنّظمات  احلكومّية،  املكاتب  عن  ممّثلني  من 
اخلضراء، وُحتال توصيات الّلجنة إلى مقّر صندوق 
ّية في «كوبنهاچن» (الدامنارك)، ملنح  اللجنة الدول

الّشاطئ «العلم األزرق».
االلتزام  فحصها:  يتم  اّلتي  املؤّشرات  ومن  
ّية متقّدمة في كّل ما يتعّلق بجودة  مبعايير دول
مياه االستحمام وتوفير اخلدمات على الّشواطئ، 
الّنظم  عن  معلومات  البيئّي،  الّتعليم  وأنشطة 
الّشاطئ،  على  العاملة  (اإليكولوچّية)  البيئّية 
املنقذين  عدد  والّصيانة،  والّسالمة  والّنظافة 
لذوي  خاّصة  مسارات  وإنشاء  الّشاطئ  على 

االحتياجات اخلاّصة.

وجدير بالّذكر بأّن مشروع «العلم األزرق»، تأّسس 
ًيا  في فرنسا في عام 1985، ويتّم تشغيله حال
في العشرات من البلدان في جميع أنحاء العالم 

ّية للّتربية البيئّية. من قبل املؤّسسة الدول
هذه  في  ياهڤ  يونا  حيفا،  بلدّية  رئيس  وقال 
األزرق»  «العلم  رفع  «ينضم  يلي:  ما  املناسبة، 
على شاطئ «دادو» للّسنة الّثانية على الّتوالي 
إلى الدرجات العالية اّلتي حتظى بها  شواطئ 
املدينة، ما يدّل على اجلهود البلدّية الرامية إلى 

مواصلة الّتحسني والعطاء».
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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*åUHO�ò q�«d ≠ كرّم معّلم الّتربية الرياضّية وكرة 

الطائرة محّمد صبح، أعضاء منتخب مدرسة الكرمة 
(طالبات الّصف السادس أ): هديل صفدي، انشراح 
بياضي، سارة علي، الرا منصور، رشا خرساني، ندين 
بدير، ليراز أّيوب، وسوزان عبد الّله، حلصدهّن املرتبة 
الرابعة في مسابقة كرة الّطائرة للبنات على مستوى 

لواء حيفا.

من  مدرسة   22 جانب  إلى  املدرسة  شاركت  وقد 
املجتمعني العربّي واليهودّي، محرزًة مرتبة مشرّفة، 
عكست املجهود الكبير والرائع في املجال الرّياضي 

اّلذي تبذله الهيئة الّتدريسّية والطالبات.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 
www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ بعد جناح أمسّيات «فنجان، 

ملؤّسسة «األفق»  الفنّية  الّثقافّية  وإبداع»  إيقاع 
استضافة  ّمت  حيفا،  مدينة  في  والفنون  للّثقافة 
هذا املشروع الّثقافي الفني في مدينة شفاعمرو، 
وبلدية  والفنون  الّثقافة  دارة  مع  بالّتعاون 
شفاعمرو، حيث مت افتتاح هذه األمسيات مساء 
شفاعمرو،  في  الّثقافة  دارة  في  األخير،  اجلُمعة 
باشتراك رئيس بلدية شفاعمرو أمني عنبتاوي، 
الشاعرة نداء خوري، والفّنانني بشارة ديب وبيان 
والكاتب  الفّنان  األمسّية  إدارة  وتوّلى  عنتير، 

عفيف شليوط.   
افتتح اللقاء الفنان بشارة ديب بعزف منفرد على 
األغاني  من  ّية  غنائ وصلة  قّدم  ثّم  العود،  آلة 
مدير  حاوره  ثّم  الّنصراوّيات،  وخاّصة  الّتراثّية 
األمسّية حول األغاني التراثّية واألغنية احمللّية. 
بعدها حاور شليوط الّشاعرة نداء خوري مبتدًئا 
بقصة غيابها فترة طويلة عن النشاط الّثقافّي، 
ّية عاملية هاّمة،  وعن قصة ترشيحها جلائزة أدب
وأسلوب كتابتها الّشعر. ومت اخلوض خالل احلوار 
خوري  خاللها  أثارت  وفكرّية،  ثقافّية  بقضايا 
قضايا حتتاج إلى البحث والّتفكير، من ضمنها 
تطوّرها،  وعدم  ّية  العرب الّلغة  جمود  قضّية 

وقضّية االعتداء على حرّية الفكر. 

حول  عنتير  بيان  الفّنان  شليوط  حاور  بعدها 
أعماله املسرحّية وقضّية العقبات اّلتي يواجهها 
الفئات  بعض  قبل  من  املسرحّية  عروضه  خالل 

ا ساخرًا.  ـً املتزّمتة، ثّم قّدم مشهًدا مسرحّي
شليوط  عفيف  الكاتب  استضاف  اخلتام  وفي 
رئيس بلدّية شفاعمرو، أمني عنبتاوي، في لقاء 
صريح تطرّق خالله للحياة الّثقافّية في املدينة، 
الّثقافّي  باملجال  النهوض  أهمّية  على  مؤّكًدا 
في شفاعمرو، ُمشيرًا إلى بعض الّنواقص التي 
مشروع  إدخال  عن  حتّدث  كما  معاجلتها.  يجب 
وّمت  شفاعمرو؛  إلى  اجلماهيرّية  املراكز  شبكة 
في  البغيض  الّطائفي  الّنهج  مناقشة  كذلك 
محاوالت  عن  والكشف  بل  شفاعمرو،  مدينة 
لتلبية  مسؤولني  أشخاص  قبل  من  ترسيخها 
مصاحلهم الضّيقة. كما ّمت التطرّق خالل اللقاء 
ملوضوع فصل موّظفني من بلدّية شفاعمرو، ورغم 
أّن رئيس البلدّية رفض اخلوض في الّتفاصيل إّال 
أّنه لم ينِف املوضوع، وأعلن أّنه ال يوجد شخص 
- مهما علت رتبته - خارج دائرة املساءلة، وكل 
بأمانة  شفاعمرو  سكان  يخدم  أن  يريد  ال  من 

وإخالص، فال مكان له في بلدية شفاعمرو. 
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
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في اآلونة األخيرة، قّدم مسؤولون كبار في احلكومة اإلسرائيلّية 
اقتراًحا لضّم كتل استيطانّية إلى إسرائيل مقابل ضّم أراٍض 
الفلسطينّية  للّدولة  عارة  ووادي  املّثلث  منطقة  في  إسرائيلّية 
هذه  في  العرب  املواطنون  يتوّقف  االقتراح  هذا  وفق  العتيدة. 
مواطني  ويصبحون  إسرائيلّيني،  مواطنني  كونهم  عن  املناطق 

الّسلطة (الدولة) الفلسطينّية.
ا، ُمهًما بحّد ذاته، حول  ـً هذه الفكرة املقلقة أثارت نقاًشا عاّم
مكانة العرب مواطني دولة إسرائيل. رئيس الّدولة شمعون پيرس 
انتقد هذا االقتراح القاضي بتبادل سّكاني ضمن إطار اّتفاق مع 
الفلسطينّيني، وقال: «أنا ال أعتقد أّن هذا االقتراح عملّي. أنا 
ّية». وجاء في أقواله: «ليست  أيًضا ال أقبله من الّناحية املبدئ
ا. املواطنون  ـً ّي لدينا أّية سلطة النتزاع مواطن من مكانه لكونه عرب
احلقوق». نفس  لهم  املواطنني،  ككل  هم  نظري،  في  العرب، 
انتقاد الرئيس پيرس ينضم إلى انتقاد وزير الداخلّية چدعون 
ساَعر، اّلذي قال: «كوزير للّداخلّية، أريد أن أتوّقف عند مصطلح 
في  نقله  ميكن  وال  غرًضا،  ليس  اإلسرائيلّي  املواطن  املواطنة. 
إطار تسوية سياسّية». لقد شرح أّن عرب إسرائيل «مواطنون 
املّس  ميكن  ال  مستقبلّية  سالم  اّتفاقّية  كّل  وفي  متساوون، 
مبواطنتهم. ميكن التحّدث عن مساواة في احلقوق ومساواة في 

الواجبات، لكن مصادرة مواطنتهم يجب أّال ُتطرح للّنقاش».
أعرض  أن  الصواب  من  أّنه  رأيت  الّنقاش  هذا  خلفّية  وعلى 
مواطني  للعرب  بة  املركَّ الهوّيات  بني  الّتوازن  حول  «فلسفتي» 
دولة إسرائيل، واّلتي أعرضها خالل محاضراتي أمام اجلماهير 

من املجتمعني في جهاز الّتربية والّتعليم.
مع  ّية  العرب األقلّية  ومصير  مستقبل  حتّدد   1948 عام  منذ 
دولة إسرائيل.. والّسؤال اّلذي ُطرح منذ ذلك الوقت: كيف نعرّف 

أنفسنا كعرب داخل دولة إسرائيل؟!
من ناحية هناك مرّكب الهوّية القومّية، وهي هوّية عربية بجذور 
فلسطينّية، ومن ناحية أخرى هناك مرّكب الهوّية املدنّية، وهي 

ا. ـً ّي ا وعمل ـً هوّية إسرائيلّية - نظرّي
ال ميكن التنّكر ألّية واحدة من هاتني الهوّيتني املرّكبتني لهوّيتنا كعرب 
داخل دولة إسرائيل..والّسؤال: كيف ميكننا أن نخلق توازًنا بينهما؟!

ّية وأن  إّنني أرى أّنه ميكننا أن نحافظ على الهوّية القومّية العرب
نكون فخورين بالّتراث، بالّلغة، بالّثقافة، باألدب، بالفولكلور 
على  نحافظ  أن  ميكننا  ذاته  الوقت  وفي  ّية؛  العرب والّتقاليد 
إسرائيلّيني  مواطنني  كوننا  في  تتجّلى  اّلتي  املدنّية  الهوّية 

نتمّتع بحقوق، وعلينا واجبات كسائر املواطنني.
خالل حوار أجريته، مؤّخرًا، مع عّمي اّلذي يقطن في كندا منذ 
أّكد  لقد  الّهوّيات.  تركيبة  موضوع  حول  حتّدثنا   ،1968 عام 
القومّية  هوّيته  تكمل  اّلتي  الكندّية  املدنّية  هوّيته  أهمّية  لي 
املجتمع  في  االندماج  أجل  من  أّنه  أيًضا  واّدعى  ّية،  العرب

الكندي، فإّنه ُملزَم بتحقيق مواطنته على أفضل وجه.
على خالف اّلذين يّدعون أّن هناك تضاّد بني الهوّيتني املذكورتني 
أعاله، أرى أْن ال تضاَدّ بني الهوّيتني وأّن الواحدة مكملة لألخرى، 
احلفاظ  أستطيع  إسرائيلّي  وكمواطن  كعربّي  أّنني  يعني  وهذا 

—«c ½ù« ”dł
السكان  على  االعتداءات  تصعيد  موضوع  تناولت  لي  سابقة  مقالة  في 
بعض  قبل  من  ّية،  العرب ومدننا  قرانا  في  وممتلكاتهم  ومقّدساتهم  العرب 
إلى  فيها  أشرُت  الّثمن»،  «تدفيع  اسم  حتت  اليهود،  املتعّصبني  املتطرّفني 
يجري  ما  إزاء  اإلسرائيلي  اليسار  أنفسهم  على  يطلقون  ملن  اخلافت  الّصوت 
لهم.  الّتهديدات  وتوجيه  ومقّدساتهم،  العرب  املواطنني  على  اعتداءات  من 
واضح  بشكل  ينتقد  اإلسرائيلي  املجتمع  من  صوت  أّي  أسمع  لم  إّني  وقلُت 
اليهود.   املستوطنني  من  املتزّمتني  املتعّصبني  هؤالء  ممارسات  تأتأة  ودون  وحاد 
املجتمع  أقام  جريء  بتصريح  عوز  عاموس  اإلسرائيلي  الكاتب  خرج  أن  إلى 
اإلسرائيلي ولم ُيقعده، حني وصف تلك املجموعات التي تقوم بتنفيذ اعتداءاتها 
على املواطنني الفلسطينيني في مناطق الّضفة الغربية وداخل إسرائيل بالّنازيني 

اجلدد العبرّيني واملجرمني واإلرهابّيني.
مبثابة  تصريحه  فكان  عقب،  على  رأًسا  املوازين  عوز  عاموس  قلب  وهنا 
نسمعها،  أن  انتظرنا  التي  اليهودي  اإلنسان  لدى  الّضمير  صرخة 
مشاركة  هو  يجري  ما  إزاء  الصمت  ألّن  الّصراحة،  وهذه  احلّدة  بهذه 
القذرة.  األعمال  هذه  منّفذي  مع  مباشر  غير  تعاون  وهو  اجلرمية،  في 
ا معروًفا وبارزًا، أحرج املجتمع اإلسرائيلي والفئات  عاموس عوز، ونتيجة كونه كاتًب
املتطرفة اليمينّية، وُخّيل لبعضهم أنهم بإمكانهم إسكات صوت الّضمير عن 

طريق املطالبة مبحاكمته، مّتهمني إّياه بالّتحريض.  
وهنالك من حاول الّتخفيف من حّدة أعمال تلك املجموعات التي تقوم باالعتداء 
على ممتلكات ومقّدسات املواطنني العرب قائلني إّنه ال يجوز املقارنة بني أعمال 
احلديث  يجري  فهنا  شاسع،  الفرق  أّن  ُمّدعني  النازيني،  ممارسات  وبني  هؤالء، 
اجلدران.  على  توش»  «بأقالم  والكتابة  الّسّيارات  إطارات  إعطاب  ُمجرّد  عن 
ولم ُتقتصر االحتجاجات على تصريحات الكاتب عاموس عوز على أشخاص 
مثل  احلاكمة،  الّسلطة  في  مركزيني  وأشخاص  وزراء  إلى  امتّدت  إّمنا  هامشّيني، 
الوزير أوري أريئيل الذي قال «ال توجد أي إمكانية للّتشبيه بالّنازية التي كل 

جوهرها إبادة الشعوب األخرى باسم الّتفوّق العرقي». 
على عاموس عوز نتيجة  شديد الّلهجة  ريڤلني هجوًما  كما شّن النائب روبني 
تصريحه هذا، قائالً: «إّن هذا استخفاف بالكارثة، والّتشبيه الذي ال ُيطاق هذا 
من شأنه أن يصدح في العالم كله. من واجبنا التنديد بأفعال دفع الثمن ولكن 

املقارنة بالكارثة ليست في مكانها».
وأعرب  حديثه  نهاية  بعد  الكاتب  إلى  توّجه  أّنه  ريڤلني  عن  ونقلت «يديعوت» 
أمامه عن استيائه: «فّضلت أال أحطم الكراسي. توجهت إليه وقلت له إّن هذا 
جتاوز للحدود محظور أن يقال». ووصف النائب يوني شتبون تصريحات عوز 
بأّنها «خسوف الّنور لدى من يسعى ألن يكون من أنبياء الثقافة اإلسرائيلّية».
ذّكرتني هذه احلملة املسعورة على الكاتب عاموس عوز بقصتي «جرس االنذار»، 
التي أحداثها تالئم األوضاع في هذه األيام، حيُث أصف فيها اجتماًعا لرجال 
السياسة والفكر في املجتمع اإلسرائيلي، حيث يقف خالل القصة رئيس اجللسة 
ليعلن: «نحن نعيش حلظات عصيبة، العالم كّله يعادينا، ويستنكر أعمالنا 

وينعتنا بالقتلة والسّفاحني»، متاًما كما هو عليه احلال اليوم. 
وعندما يتجرّأ أحدهم وينتقد تعّنتهم يّتهمونه باجلنون، ويقومون بإخراجه بالقوّة 
مع  اليوم  يجري  ما  وهذا  أقواله.  سماع  رافضني  االجتماعات،  قاعة  خارج  إلى 
الكاتب املُبدع عاموس عوز؛ املجتمع اإلسرائيلي يرفض سماعه، ال يريدون سماع 
صوت العقل، ال يريدون أن يجروا حساب النفس ملا فعلوا، ال يريدون االعتراف 
بخطورة هذه العصابات املتطرّفة الهوجاء، رغم أّن جرس اإلنذار ُيقرع وبحّدة.. لكن 

هل هنالك من يسمع؟!
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على هوّيتي القومّية العربية وعلى هوّيتي املدنّية اإلسرائيلّية، 
وإيجاد الّتوازن بينهما، متاًما مثل العربّي الفلسطينّي اّلذي يعيش 
في الواليات املّتحدة األمريكّية أو في كندا أو في أّية دولة أخرى.
فيها  االندماج  في  نطمح  أن  يجب  الدولة  في  عرب  كمواطنني 
واملساهمة في تطوّرها وصقلها، وأن نعيش فيها بكرامة ونناضل 
إّن  دميقراطّية.  بصورة  نستحقها  اّلتي  الكثيرة،  حقوقنا  لنيل 
بني  سليم  تعايش  ولبناء  الصحيح  لالندماج  الوحيد  السبيل 
العرب،  إسرائيل  دولة  ومواطني  اليهود  إسرائيل  دولة  مواطني 

يجب أن يستند إلى األساسات الّتالية:
* الّتربية على ثقافة احلوار والّنقاش الدميقراطّي مع إبداء االحترام 
والتقدير املتبادلني * تقليص العنف واجلرمية املتفّشية في مجتمعنا 
* بناء جهاز تربية قيمّي - أخالقّي جّيد * تعليم عالٍ  ألبناء 
إيجاد   * الّشبيبة  ألبناء  عمل  فرص  إيجاد   * العرب  الّشبيبة 
إعطاء األمل  حلول جذرّية ملشاكل الّسكن لدى األزواج الّشابة * 
ألبناء الشبيبة العرب عن طريق توفير أطر وبرامج مالئمة لهم.

في  بدمجنا  حازم  بشكل  الدولة  نطالب  أن  علينا  باعتقادي، 
الفجوات  لسّد  أمامنا  الفرص  وبتوفير  كاملة  بصورة  املجتمع 

العديدة في كافة املجاالت.
إّن الّتوازن بني هوّيتنا القومّية وهوّيتنا املدنّية هو احلل الصحيح 
دميقراطّي  نظام  ضمن  نحيا  إّننا  العرب..  إسرائيل  مواطني  لنا 
يرتكز على مبادئ وثيقة االستقالل، وأحد أساسات هذا الّنظام 
هو املساواة بني كافة املواطنني دون متييز في الدين، العرق واجلنس، 

حرّية الّتعبير عن الرأي والّتسامح.
ـَوا  تعال  - إسرائيل)  دولة  (مواطني  العرب  إخوتي  أناشد  إّنني 
ـَوا  تعال نفسه  الوقت  وفي  ّية،  العرب هوّيتنا  على  بفخر  نحافظ 
ونحترم  أنفسنا،  نحترم  كيف  عرفنا  إذا  املدنّية.  بهوّيتنا  نفخر 

هوّيتنا ونندمج كمواطنني، فسنبني ألنفسنا مستقبًال أفضل.
ية والّتعليم) رب (مدير املجتمع والّشباب/املجتمع العربي- وزارة الّت

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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البطريرك  غبطة  ترأس   ≠  åUHO�ò  q�«d*

طواف  األورشليمّي)  الّالتني  (بطريرك  طوال  فؤاد 
الّتقليدّية.  العذراء»)  («طلعة  العذراء  السّيدة 
وهي مسيرة يشترك فيها ألوف املؤمنني من كاّفة 
الرعايا والكنائس. وتنطلق هذه املسيرة كّل عام من 
كنيسة مار يوسف لّالتني في حيفا وتشّق شوارع 
الكرمل  جاّدة  ثّم  شارع «همچينيم»  من  املدينة، 
(«بن غوريون») وبعده شارع الكرمة («هچيفن»)، 
ثّم شارع «ستيّال مارس»، وصوًال إلى دير «ستيّال 
الكرمل.  جبل  على  الكرملّيني  للرّهبان  مارِس» 
وتقّدمت املسيرة سرايا الكّشاف من مختلف أنحاء 
البالد ومن املناطق الِفَلسطينّية، ثّم سار الرّهبان 
ّية واألخوّيات والكهنة  والراهبات واحلركات الرّسول
واألساقفة، وهم يتقّدمون شخص السّيدة العذراء 
اّلذي ُيحتفل بنقله منذ انتهاء احلرب العاملّية األولى. 
سنة  العاملّية  احلرب  إلى  الّتقليد  هذا  ويعود 
من  اجلوّي  للقصف  حيفا  تعرّضت  حيث   1914

طائرات احللفاء، ولكن سّكان املدينة حاولوا حماية 
وأنزلوا  الكرمل)،  العذراء (سّيدة  السّيدة  شخص 
الّتمثال من دير «ستيّال مارس» وخّبأوه لدى إحدى 

العائالت حّتى انتهاء احلرب. ويؤمن الّسّكان أّن 
سّيدة الكرمل كانت احلامية واحلارسة للمدينة في 
للسّيدة  شكرهم  عن  وتعبيرًا  العصيبة،  فتراتها 
إلى  الّتمثال  إعادة  قرّروا  لها  وامتنانهم  العذراء، 
أحد  بعد  الّثاني  األحد  في  مارس»  دير «ستيّال 

القيامة في احتفال مهيب. 
وهكذا أصبحت «طلعة العذراء» تقليًدا يتّم في 
كّل عام. ولكن جاء االحتفال هذا العام في األحد 
املسيرة  هذه  في  وشارك  القيامة.  بعد  الّثالث 
األساقفة:  من  كّل  طوال  البطريرك  جانب  إلى 
في  لّالتني  البطريركي  ماركوتسو (الّنائب  بولس 
من  ولفيف  بطحيش،  كمال  املطران  الّناصرة)، 
أغابيوس  األرشمندريت  قدس  منهم  برز  الكهنة، 
إلياس  مار  لرعّية  الروحي  (الرّئيس  سعدى  أبو 
للروم امللكيني الكاثوليك في حيفا)، اّلذي شارك 
املسيرة،  أثناء  الكنسّية  والّترانيم  بالّتراتيل 
الروحي  (الرّئيس  سمرة  دمتريوس  واإلكونوموس 
للكنيسة األرثوذكسّية في حيفا)، واألب يوسف 
جانب  إلى  املارونّية)،  الكنيسة  (راعي  يعقوب 

عدد آخر من الكهنة والرّهبان والراهبات. 

ولوحظ هذا العام أّن املسيرة رفعت صورًا لقداسة 
صورًا  وكذلك  به،  للّترحيب  فرنسيس،  البابا 
للبابوين القّديسني يوحّنا الّثالث والعشرين ويوحّنا 
طواف  في  املشاركني  عدد  ويقّدر  الّثاني.  بولس 

ألًفا.  15 من  بأكثر  العام  لهذا  العذراء  السّيدة 
©‰u��œ dO�√ ∫d�uB
®

موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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حيفا»،  «متحف  يحتضن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

معرضان جديدان: األّول بُعنوان «طبقة واحدة – نضال 
حيث  العّمال»،  «ُمستأجر  بُعنوان  والّثاني  واحد»، 

يعكس كّل منهما رؤية واقعّية بقالب فنّي.

bŠ«Ë ‰UC½ – …bŠ«Ë WI³Þ

(نظرة حيفاوّية على طبقة العاملني/ات)
يقّدم هذا املعرض للمتمّعن/ة فيه فرصة لبحث مسائل 
العمل  فرضّية  بصرّية.  تعبير  أشكال  عبر  طبقّية 
التي انطلق منها أمينا املعرض هي أّن حيفا تتيح 
إلقاء نظرة خاّصة على طبقة العاملني في إسرائيل. 
يدور في املدينة صراع طبقّي مستمّر بني قوى رأس 
املال - الّسلطة وبني طبقة العاملني/ات. حتوّلت خالل 
مفصلّية  أحداث  إلى  محلّية  أحداث  الّصراع  هذا 
مبلورة في الوعي اجلماعّي - بدًءا من مراحل حتويل 
حيفا في فترة احلكم البريطاني إلى مرَكز صناعّي 
بها  مرّت  التي  الّترّدي  مبراحل  مرورًا  ولوجيستّي، 
اخلصخصة  نظام  حتت  الّثمانني  سنوات  منذ  املدينة 
اإلسرائيلّي، وانتهاًء بالّصراعات الراهنة ضّد سيطرة 
رأس املال على ممتلكاتها ومقّدراتها اإلستراتيجّية.

بالنسبة إلى املشاركني/ات في املعرض، مدينة حيفا 
األعمال  تتقّصى  طليعّية.   – «حمراء»  ا  ـً حّق هي 
من   – املختلفة  الطبقّية  الّصراعات  حلبة  الفنّية 
توثيق متأّخر إلضراب البّحارة وحّتى العمل اإلبداعّي 
في  مقاولة  شركة  لعامل  الّشخصّي   - الّسياسّي 

ميناء حيفا اليوم. 
املدينّي  احلّيز  في  «الهستدروت»  سيطرة  ترّهل  إّن 
راهنة  نظرة  خالل  من  املعرض  في  ُتقّدم  احليفاوّي 

«هحلوتس».  شارع  في  «الهستدروت»  بيت  على 
وتتجّلى في املعرض نظرة واعية على موجة الهجرة 
في  سابًقا  الّسوڤييتي  االّحتاد  دول  من  الكبيرة 
لقاء  يعكس  عمل  خالل  من  الّتسعينّيات،  أوائل 
العاملني/ات املهنّيني واملتعّلمني بسوق عمل صغير 
كما  ُهوّية.  أزمة  من  ذلك  أعقب  وما  واستغاللّي، 
بني  العالقة  عند  تتوّقف  أعماٌل  املعرض  في  تقّدم 
عمل  جانب  إلى  القومّي،  والّصراع  الّطبقّي  الّصراع 
واملكانة  املهنّية  الّنقابات  رموز  تعقيدات  ُيعاين 

ـ«منِتج» هذه الرّموز. املهنّية ل
أقدامه  نقاًشا  تستدعي  األعمال  هذه  جميع  إّن 
ثابتة في الّسياق الّتاريخّي أّما وجهه فيّتجه نحو 
الّتطوّرات الّطبقّية املعاصرة في أوساط اجلماهير في 

البالد والعالم.

å‰U ÒLF�« dłQ²� Ô�ò

ة في إسرائيل) ّي يوم (نظرة على أجيري ال
إّن الّتعاطي مع العمل باألجرة، وخصوًصا مع أجيري 
ألوف  منذ  اإلنسانّية،  الّثقافة  يشغل  ّيومّية،  ال
الّسنني. ليس لألجير في زمننا إّال جسمه هو وعمل 
وهو  عمله،  لتنفيذ  عمل  أدوات  ميلك  ال  جسمه. 
ُيستأَجر للعمل من يوم إلى يوم. أجرُه ُمتدنٍّ، ولذلك 
يجب دفعه فورًا. في كّل مكان يحتكر فيه جزٌء من 
أكان  سواء  العامل،  ُيجبر  اإلنتاج،  وسائل  املجتمع 
حرًّا أو ُمستعبًدا، على زيادة وقت العمل مبا يتجاوز 
ما هو مطلوب ألجل معيشته هو، وذلك ألجل إنتاج 
كما   – اإلنتاج  وسائل  يحتكر  ملَن  معيشة  وسائل 

قال كارل ماركس.

 UH O Š n × ²  w  Ê«b ¹bł ÊU{d F

(في  احلناطير  ساحة  الّسوق،  ساحة  العمل،  سوق 
حيفا) – هذا هو املكان الذي ُتنّفذ فيه صفقة الّتبادل، 
املكان الذي يتحّول فيه القريب إلى قوّة عمل فقط. 
يهود  مهاجرون  يتبّدلون:  اجلانبني  كال  من  الّالعبون 
من الغرب أو من الّشرق، فلسطينّيون محّليون أو 
بلغاريا،  رومانيا،  من  عمل  مهاجرو  املناطق،  من 
الصني، الجئون من إريتريا ومن الّسودان - وكّل ذلك 

خاضع للّتغّيرات التي حتّل بالّسوق.
ما هو يوم العمل؟ ما هي حّصة الوقت التي يجوز 
لرأس املال أن يستهلك فيها قوّة العمل التي دفع 
قيمتها اليومّية؟ إلى أّي حّد ُميكن متديد يوم العمل، 
قوّة  جتّدد  لغرض  املطلوب  العمل  وقت  يتجاوز  مبا 
العمل؟ كم يدفع مقابل ذلك؟ ما هي أجرة العمل؟

االلتزام األخالقّي يقتضي إلغاء الّتغريب، ألّن العامل 

هو القريب اّلذي أحببته مثل نفسك، وأنت وهو ابنان 
ألب واحد. االلتزام القانونّي هو سلوك الدولة – ثمرة 

الّنضال الّسياسّي املشترك لطبقة العّمال.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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ياء:  ب اإلميان باألن
هو أحد أركان اإلميان في اإلسالم، ومعناه: اإلميان بأّن الّله أرسل رسًال وأنبياء، 

سّمى بعضهم في القرآن والبعض اآلخر لم يسّمه ولم يطلعنا على عددهم. 
ْم  ْيَك وَِمْنُهْم َمْن لَ ِلَك ِمْنُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَل ْب قال تعالى {وَلََقْد َأرَْسْلَنا رُُسًال ِمْن َق
ْيَك}؛ واالعتقاد أّن كّل األمم الّسابقة بعث الّله إليهم نبًيا أو رسوًال. َنْقُصْص َعَل

يَها َنِذيرٌ}.. ٍة ِإَالّ َخَال ِف ْن ُأمَّ قال تعالى {وَِإن مِّ
ا، وهم: آدم ونوح  ـً ّي واألنبياء والرّسل اّلذين عّدهم القرآن خمسة عشر رسوًال ونب
وإدريس وصالح وإبراهيم وهود ولوط وشعيب ويونس وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
ويوسف وأّيوب وشعيب وموسى وهارون وإليسع وذو الكفل وداود وزكرّيا وسليمان 
أجمعني).  عليهم  وسالمه  الّله  (صلوات  ومحّمد  وعيسى  ويحيى  وإلياس 
ال  أحدهم  علينا  عرض  وإذا  ورسالتهم،  بنبوّتهم  نؤمن  واألنبياء  الرّسل  فهؤالء 
ولم  القرآن  في  يذكروا  لم  اّلذين  األنبياء  أّما  رسالته.  إنكار  وال  إنكاره  يصّح 
يخبرنا خبرهم الّنبي نؤمن بهم بشكل إجمالّي، وال يصّح أن نسمّي أحًدا منهم 

ا ألّن اإلميان باألنبياء أمر يقينّي.   ـً اعتباًطا أو شّك
يَثاَقُهْم وَِمنَك  َني ِم ِيّ ِب ومن األنبياء اّلذين ذكرهم القرآن في قوله {وَِإْذ أََخْذَنا ِمَن الَنّ
يَم وَُموَسى * وَِعيَسى اْبِن َمرَْميَ} يسّمون أولي العزم من الرّسل.  رَاِه وٍح وَِإْب وَِمن نُّ
وإمياننا أّن الغاية الرّبانّية من بعثهم هو تبشير الّناس مبا عند الله وإنذارهم من 
رِْسُل اْملُرَْسِلَني  غضبه ودعوتهم لعبادته (جّل في عاله). ولهذا قال القرآن {وََما ُن
وَن *  ْم َيْحزَُن ِهْم وََال ُه ْي َفَمْن آَمَن وََأْصَلَح َفَال َخوٌْف َعَل رِيَن وَُمْنِذرِيَن *  ِشّ َب ِإَالّ ُم
ِمَن  لَُكْم  {َشرََع  وقال  َيْفُسُقوَن}؛  َكاُنوا  ِمبَا  اْلَعَذاُب  ُهُم  ُسّ َميَ ِبآَياِتَنا  ُبوا  َكَذّ ِذيَن  وَالَّ
وَُموَسى  يَم  رَاِه ِإْب ِبِه  َنا  ْي وََصّ وََما  ْيَك  ِإلَ َنا  ْي َأوَْح وَالَِّذي  ُنوًحا  ِبِه  ى  وََصّ َما  يِن  الِدّ
ٍة رَُّسوًال  َعْثَنا ِفي ُكلِّ ُأمَّ يِه}؛ وقال {وَلََقْد بَ وا ِف يَن وَال َتَتَفرَُّق يُموا الِدّ وَِعيَسى أَْن َأِق
بني  الّتفريق  يجوز  ال  األساس  هذا  وعلى  اُغوتَ}؛  الَطّ ُبوا  وَاْجَتِن َه  الَلّ ُدوا  اْعُب أَِن 

األنبياء والرّسل. 
وَرُُسِلِه  ِه  الَلّ ْنيَ  بَ وا  ُيَفرُِّق أَن  رِيُدوَن  وَُي وَرُُسِلِه  ِه  ِبالَلّ َيْكُفرُوَن  ِذيَن  الَّ {ِإَنّ  تعالى  قال 
يًال * أولَِئَك  ْنيَ َذِلَك َسِب ِخُذوا بَ َتّ رِيُدوَن أَن َي َبْعٍض وَُي ُر ِب َبْعٍض وََنْكُف وَن ُنؤِْمُن ِب وََيُقوُل
ا} ألّن األنبياء جميًعا عقيدتنا بهم أّنهم بلغوا رسالة رّبهم  ـً ُم اْلَكاِفروَن َحّق ُه
وأمانته، بكّل أمانة وصدق ألّنهم أكمل اخللق علًما وعمًال وأكملهم أخالًقا ونزاهة 
وشرًفا مع كونهم بشر من خلق الّله تعالى؛ فهم يأكلون ويشربون وينامون وميشون 
واضطهادهم.  لهم  العباد  ظلم  من  ويعانون  بل  وأزواج  ذرّية  ولهم  األسواق،  في 
َعاَم وََميُْشوَن ِفي  ْأُكُلوَن الَطّ َي ُهْم لَ َلَك ِمَن اْملُرَْسِلَني ِإَالّ ِإَنّ ْب قال تعالى {وََما َأرَْسْلَنا َق
ًة}؛ ومبا أّنهم  ِلَك وََجَعْلَنا لَُهْم أَزْوَاًجا وَُذرَِّيّ ْب اْألَْسوَاِق}؛ وقال {وَلََقْد َأرَْسْلَنا رُُسًال ِمْن َق
شاء  مبا  إّال  الغيب  يعلمون  وال  شيء  األلوهّية  خصائص  من  ميلكون  فال  بشر 
ْو ُكْنُت  ُه * وَلَ الّله. قال تعالى {ُقْل َال َأْمِلُك ِلَنْفِسي َنْفًعا وََال َضرًّا ِإَالّ َما َشاَء الَلّ
وُء * ِإْن َأَنا ِإَالّ َنِذيٌر وَبَِشيٌر  َي الُسّ ِن ِر وََما َمَسّ ْي ْيَب َالْسَتْكَثرُْت ِمَن اْخلَ ُم اْلَغ أَْعَل
ِه أََحدًا *ِإَالّ َمِن ارَْتَضى  ِب ْي ُر َعَلى َغ ْيِب َفَال ُيْظِه ُم الَغ ِلَقوٍْم ُيؤِْمُنوَن}؛ وقال {َعاِل

ِمن رَُّسوٍل}. 
ومن مزاياهم أّن الّله اختّصهم مبؤّهالت تأهلهم لتلقي وحي الّسماء، مع ما ميكن 
قال  بأمانة،  فحّملوها  والّضالل  الكفر  أهل  ومعاندة  صعاب  من  يتحّملوه  أن 
ْر ِبَها  َفِإْن َيْكُف وََّة *  ُب ْكَم وَالنُّ ُم اْلِكَتاَب وَاْحلُ َناُه ْي ِذيَن آَت القرآن بحّقهم {ُأولَِئَك الَّ
ُهَداُهم  َب ُه ِف رِيَن * ُأولَِئَك الَّذيَن َهَدى اللَّ ْيُسوا ِبَها ِبَكاِف ْلَنا ِبَها َقوًْما لَ َهؤَُالِء َفَقْد وََكّ
واحد  سيرة  على  جميًعا  كانوا  وإن  لبعضهم،  الّله  شهادة  جاءت  وقد  اْقَتده}. 
وَْعِد وََكاَن رَُسوًال  ُه َكاَن َصاِدَق اْل ومنهجهم واحد.. قال تعالى عن اسماعيل {ِإَنّ
ا}.  ـً ّي ِب يقًا َنّ ُه َكاَن ِصِدّ يَم ِإَنّ رَاِه ْر ِفي الِكَتاِب ِإْب ا}، وقال عن ابراهيم  {وَاْذُك ـً ّي ِب َنّ

وهذا القدر من املزايا يتساوى فيه جميع األنبياء اّلذين اصطفاهم الّله. 
وقد جند أّن الّله فضل بعضهم على بعض في أمور؛ قال تعالى {ِتْلَك الرُُّسُل 
َنا  ْي ْعَضُهْم َدرََجاٍت * وَآَت ُه * وَرََفَع بَ َم الَلّ ن َكَلّ ْنُهم َمّ ْعَضُهْم َعَلى بَْعٍض * ِمّ ْلَنا بَ َفَضّ

رُوِح اْلُقُدِس}. ْدَناُه ِب َناِت وَأَيَّ يِّ َب رَْميَ اْل ِعيَسى اْبَن َم
وإمياننا بأّن الّنبي محّمد (ص) آخر األنبياء واملرسلني، وأّنه لم يعبد صنًما ولم 
قال  ذلك  وفي  قط،  صغيرة  وال  كبيرة  يرتكب  لم  وأّنه  عني  طرفة  بالّله  يشرك 
بنياًنا  بنى  رجل  كمثل  األنبياء  ومثل  نفسه «مثلي  عن  محّمد (ص)  الّنبي 
فأحسنه وأجّمله، إّال موضع لبنة من زواياه، فجعل الّناس يطوفون به ويعجبون 

له، ويقولون: هال وضعت هذه الّلبنة؟ قال: فأنا الّلبنة، وأنا خامت النبّيني».
القائل:  محّمد (ص)،  النبّي  نبوّة  بعد  نبوّة  ال  أّنه  نعتقد  األساس  هذا  وعلى 
َك َال  «أنا خامت النبّيني، ال نبّي بعدي» وأّن طاعته واجبة، لقوله تعالى {َفَال وَرَِبّ
َمّ َال َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َحرًَجا ِممَّا  َنُهْم ُث ْي يَما َشَجَر بَ ُموَك ِف ى ُيَحِكّ ُيؤِْمُنوَن َحَتّ
يًما}.                                                                         ْسِل ُموا َت َسِلّ َقَضْيَت وَُي
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و) وهكذا فإّن الرجاء مع اإلميان ُيكوّنان الوجود املسيحي.. 
وهذا هو سبب الّصالة املوجودة في (رو 13:15) {وليمألكم 
الرّجاء  في  لتزدادوا  اإلميان  في  وسالم  سرور  كّل  الرّجاء  إله 
بقوة الرّوح القدس}؛ وهذا أيًضا هو سبب وصية املؤمنني أن 
يكونوا {فرحني في الرّجاء} (رو 12:12). ووصف الوثنّيني 
بأّنهم {ال رجاء لهم} (1تس 13:4). وواضح أّن هذا الوصف 
ال يعني أّنهم ال يتصوّرون وجود حياة بعد املوت؛ وأيًضا 
(أف 12:2) بل معناه أّنه ليس عندهم ثقة وطيدة في هذه 

احلياة اآلتية. 
فإّن اإلميان   ،(6:5 (غال  باحملّبة  يعمل  اإلميان  إّن  وحيث 
يصف  املسيحي، كما  كيان  يشّكلون  والرجاء  واحملّبة 
بولس هذا الكيان في (1 تس 3:1) {عمل إميانكم وتعب 
محّبتكم وصبر رجائكم}. وفي (1 كو 23:13) {أّما اآلن 

فيثبت اإلميان والرّجاء واحملّبة}. 
أن  بعد  حّتى  {يثبت}  الرّجاء  إّن  يقول  بولس  الرسول  ز) 
بشري  حلم  بتحقيق  يختص  ال  الرجاء  ألّن  وذلك  {ينظر}، 
الله  إلى  تتوّجه  إذ  التي  بالّثقة  يختص  بل  للمستقبل، 
بعيًدا عن العالم، فإّنها تنتظر عطّية الّله بصبر، وحينما 
تنال العطية، فهى ال تستريح إلى ما نالته، بل تستريح 

في اليقني أّن الله سيحفظ ما قد أعطى. 
أن  ميكن  ال  ـ  املسيحي  الوجود  فإّن  {النهاية}،  في  وحّتى 
يفهم بدون {الرجاء}.. أّما قبل {الّنهاية} فإّن عنصر املثابرة 
واالنتظار الّصبور ميكن الّتأكيد عليهما، مثل: (رو 2:5، 
4) {ونفتخر على رجاء مجد الّله}، (رو 20:8، 24) {..من 

خلصنا.  بالرجاء  {ألّننا  الرّجاء}،  على  أخضعها  اّلذي  أجل 
ولكن الرجاء املنظور ليس رجاء..}. (1 كو 19:15) {..إن 
املسيح..}. (غال  في  رجاًء  فقط  احلياة  هذه  في  لنا  كان 
تس  بر}. (1  رجاء  نتوّقع  اإلميان  من  بالروح  {فإّننا   (5:5
19:2) {ألن َمن هو رجاؤنا وفرحنا... أم لستم أنتم أيًضا 

أمام رّبنا يسوع في محّبته}. 
رغم أّن هذا االنتظار ميكن أن ُيساء فهمه، إن كّنا ال نشّدد 
على كلمة {خلصنا} في (رو 24:8)، وإن لم ينتج عن هذا 

االنتظار ثقة وافتخار. 

ّرسول يوحّنا:  ال
النهاية  نحو  املّتجه  الرّجاء  عن  يوحّنا  الرّسول  يتحّدث 
الرّجاء  هذا  عنده  َمن  {وكّل   (3:3 يو  في (1  املستقبلّية 

(رجاء ظهور املسيح ثانية باملجد) به يظهر نفسه}. 
أّما املقصود مبعنى {الرجاء} فنجده عند يوحّنا ضمن معنى 
{رجاء}  كلمة  استعمال  لعدم  نستغرب  أن  وميكن  {اإلميان}؛ 
معنى  أّن  عرفنا  إذا  دهشتنا  تزول  ولكن  الرّؤيا،  سفر  في 

الرجاء موجود ضمن مفهوم {الّصبر} في هذا الّسفر.
 

مواضع أخرى في العهد اجلديد: 
أ) جند في املواضع التي بها تأكيد يهودّي قوي أّن عنصر 
أجل  بوضوح: {من  بارز  األخروّي  للمستقبل  {االنتظار} 
5:1)؛ {الّتقوى  (كو  الّسموات}  في  لكم  املوضوع  الرّجاء 
نتعب  لهذا  ألّننا  والعتيدة..  احلاضرة  احلياة  موعد  لها 
تي   1) احلي}  الّله  على  رجاءنا  ألقينا  قد  ألّننا  ر  يِّ وُنَع
الله  مجد  وظهور  املبارك  الرّجاء  10)؛ {منتظرين   ،8:4
العظيم ومخّلصنا يسوع املسيح} (تي 13:2)؛ {حّتى إذا 
األبدّية} (تي  احلياة  رجاء  حسب  بصيرورته  بنعمته  تبرّرنا 
7:3)؛ {... الّله.. وَلدنا ثانية لرجاء حي.. مليراث} (1 بط 
3:1)؛ {فالقوا رجاَءكم بالّتمام على الّنعمة التي يؤتى بها 
إليكم عند استعالن يسوع املسيح} (1 بط 13:1)؛ {نحن 
هو  الذي  أمامنا.  املوضوع  بالرّجاء  لنمسك  التجأنا  اّلذين 

كمرساة للّنفس مؤمتنة وثابتة تدخل إلى ما داخل احلجاب 
حيث دخل يسوع كسابق ألجلنا صائرًا على رتبة ملكي 

صادق رئيس كهنة إلى األبد} (عب 20-18:6). 
القيامة  إلى  يشير  خاص  بنوع  األعمال  سفر  في  ب) 
(أع  أحاكم}  أنا  األموات  قيامة  رجاء  اآلتية: {على 
ينتظرونه  أيًضا  هم  ما  في  بالله  رجاء  6:23)؛ {ولي 

(أع  واألثمة}  األبرار  لألموات  قيامة  تكون  سوف  أّنه 
اّلذي  الوعد  رجاء  على  أحاكم  واقف  أنا  15:24)؛ {واآلن 

صار من الله آلبائنا... ملاذا بعد عندكم أمرًا ال ُيصدق إن 
أقام الّله أمواًتا} (أع 6:26)؛ {..من أجل رجاء إسرائيل أنا 
موثق بهذه الّسلسلة} (أع 20:28)؛ {حّتى جسدي أيًضا 
مزمور  يربط  حيث   ..(26:2 (أع  رجاء}  على  سيسكن 

9:15 بقيامة املسيح.

ج) الّتضاد من جهة أّن {الرّجاء} املسيحّي هو نفسه بركة 
في  حتّقق  قد  القدمي  العهد  في  الرّجاء  أّن  بسبب  أخروّية 
(مت  في  وضوح  بأكثر  يظهر  للعالم،  يسوع  ّية  إرسال
يفسر  اّلذي  األمم}  رجاء  يكون  اسمه  {وعلى   (21:12

إشعياء بتحّققها في الرّب يسوع (أنظر أيًضا رو 12:15) 
{عليه سيكون رجاء األمم}. 

د) وفي (1 بط 3:1) إذ يربط الرّجاء احلي بقيامة يسوع 
املسيح من األموات.

هـ) وهذا الّتضاد يظهر بوضوح أقّل عندما يوصف املسيح 
بأّنه {رجاؤنا} أنظر: (1 كو 27:1) {املسيح رجاء املجد}، 
رجاؤنا}؛ وحينما  املسيح  يسوع  {وربنا   (1:1 تيمو   1)
 (16:2 تس   2) لنا  ُيعطى  اّلذي  الرّجاء  إلى  يشار 
{وأعطانا رجاًء صاًحلا بالّنعمة}؛ وحينما يقدم {الرّجاء} سواء 
مرتبًطا بصفات أخرى، أو مبفرده، على أّنه السمة املمّيزة 
الرّجاء  أجل  {من  إلخ)؛   ...4:1 كو  (أنظر  للمسيحّية 
املوضوع لكم في الّسموات}، (تي 1:1) {على رجاء احلياة 
األبدّية}، (عب 22 :10-24) {... لنتمّسك بإقرار الرّجاء 
راسًخا..}. {إن ثبّتم... غير منتقلني عن رجاء اإلجنيل} (كو 
23:1)؛ {...لتعلموا ما هو رجاء دعوته} (أف18:1)؛ {...
4:4)؛ {... (أف  الواحد}  دعوتكم  رجاء  في  ادعيتم  كما 
 .(15:3 بط   1) فيكم}  اّلذي  الرّجاء  سبب  عن 

عدا  (ما  املستقبل  عن  صور  توجد  ال  فإّنه  ذلك  ومع  و) 
في سفر الرّؤيا)، وهكذا ميكن أن نرى الّثقة في عمل الله 
كعنصر أساسي للتوّقع اململوء بالرّجاء، ويظّل ثابًتا كما 
لرجاء  ثانيًة  {ولدنا   (3:1 في (1بط  مثًال  نرى  كما  هو، 
حي}، وفي (تي 2:1) {على رجاء احلياة األبدّية}، وفي (تي 
13:2) {منتظرين الرّجاء املبارك وظهور مجد الّله العظيم}.

ز) وأيًضا فإّن ناحية {االنتظار الّصبور} يتّم الّتأكيد عليها 
رجاء  عن  منتقلني  {وغير  (كو23:1)  في  كما  أحياًنا 
املوضوع  بالرجاء  {لنتمّسك   (20-18:6 (عب  اإلجنيل}، 
أمامنا}، (عب 23:10) {لنتمسك بإقرار الرّجاء راسًخا}. 

ا منفصًال بذاته في الوجود املسيحي، بل  الرّجاء ليس جانًب
ولكن  العالم،  مواجهة  في  جديد  موقف  في  نفسه  يحّقق 
أّنه  رغم  الرّسمّية،  األوصاف  هذه  في  رُز  ْب َي ما  قليًال  هذا 
في بعض األحيان يتّم التشديد عليه، مثل {كّل َمن عنده 
دعيتم  {كما  3:3)؛  يو   1) نفسه}  يطهر  به  الرجاء  هذا 
في رجاء دعوتكم الواحد} (أف 1:4-4)؛ أنظر أيًضا (1 
تي 5:5، تي 11:2-14)، و{القوا رجاَءكم بالّتمام على 

الّنعمة}   (1 بط 13:1).
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حيفا تستيقظ.. لسُت أنا َمن أيقظها..
تأتي نهًدا واضًحا هرب من زنزانة القماش، تطوي 
الهزيع األخير سريًعا، وتقطف تنّفس الّصبح نهارًا 

عن سياج النُّعاس..
تنهض حورّية تنفض شعرها البليل جداوَل ُحتّس 
في  الوقت  ُتهدهُد  تتركك  طائرة..  جديلًة  البحر 
تدخل،  حني  أّنك  تعرف  فهي  وتدخلها..  غفلته، 

لن تعرف إلى باب اخلروج طريًقا!!
ُتنتج  وال  البحر..  إلى  بعد  تؤّدي  ال  فشوارعها 
املنفى، وقد ألقت في فّم الّتنني «مفاتيح» امليناء.. 
هاربة!!! خطوات  لهاث  أنف  الوحل  في  ومرّغت 

حيفا حضن تدّلى من الّسماء..
أقم حيثما شئت، ولو في بقايا األرصفة.. اْشرَب 
ما شئت، لن ينفع «اخلمر» وال «األمر»، لن تهتدي 
كان «الباب»  ولو  حّتى  عن «الباب»!!  بالّسؤال 

هو أنَت!!
عارًيا  فيها  إمِض  الواسعة!!  بالدنا  حجرة  حيفا 

كي ال يراك أحد!!
ابحْث عن حلم لم يتحّقق.. عصفورة تأتي وحتّط 
قصائد  الفراشات  تستيقط  طاولتك..  على 
سكرى بني رموشك وَجتيئ مطرًا ناعًما ال يشبه 
املطر.. مطرًا مركوًنا على حاّفة احللم، ال يحلو له 
أن ينام.. يشرب معها كأس الفرح.. ويترك املوّشح 
الدائخ ميضي مع الرّياح إلى ال مكان.. ال مكان..

همًسا  يحمل  «الّبور»،  خارج  الواقع  على  يطّل 
في «املرايا»  هجرت  وجوه  على  يسقطه  خافًتا.. 

وعادت زيتوًنا تعّطر بامللح!!
نحو  ينحدر  حان  إلى  حاٍن  من  الليل  لتمضي 

البحر.. تعلو منه عطور آباٍط عميقة العناق!!
فيه، يلتقي اجلميع، زبائن لم يعد أمامهم اآلتي 
أوقفوا «بحث»  فات»!!  هو  ونسوا «ما  غياًبا.. 
الّشمس عن «فردوس مفقود» وزمن ضاع.. ضاع..

ليعودوا ويرسموا الّصباح كرمًال يستعيد أنواره 
وكأسه.. وباب دخول فمه عاطش أدَمن كّل شفتني 
شفيف  خمارًا  طوّحت  ِبكرًا  وريدة  نبيذتني.. 

احلياء.. وَسّعرت لهب الُغلمة!!
الّليل  ة  ُجلّ في  وتلتصق  تدنو  بنشوة  لها  هنيًئا 
وتطمع باملزيد.. لتظّل تالقًحا حني يخرج. يخرج 
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جرح  س  تتحسَّ حّبات  ارتواء..  دون  مطٍر  حّبات 
دافًقا  فيًضا  إليه..  منه  تهرب  ُتؤوّله..  املاء.. 

يشرق مباء هذا الكالم:

حيفا!!
ال قصيدة بعدك
أنت تعرفني هذا

بحر وتعرفُه زُرقُة ال
ينا البحر ف

نا ي لكّنُه اختار اإلبحار ف
وأْبحر

هو لن يعود
حّتى ُيفّسر ما َيْحتويه..

* * * * *
ك بُّ اُِح

عاشًقا «مجنونا»
* * * * *

نادني
نادني نحو األعمق،

ألغرق..
أغرق..

أغرق...
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في أعقاب الّضّجة اإلعالمّية الكبيرة حول قانون 
ُيحاِول  واّلذي  صفر»،  بقيمة  املُضافة  «الّضريبة 
ّية يائير الپيد متريره؛ يعتقد الكثيرون  وزير املال
أسعار  تخفيض  إلى  سُتؤّدي  اخلطوة  هذه  بأّن 
ولكن  العقاري.  الّسوق  وضع  وحتسني  البيوت 
في هذه املقالة سُأوّضح ملاذا - باعتقادي - أّن 
الّظروف  وفق  أبًدا،  العرب  ُيفيد  لن  القانون  هذا 

ّية. القائمة واحلال
ومن  بعد،  ميّر  لم  القانون  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
املُتوّقع أن يتّم تعديله وإجراء العديد من اجللسات 

للبحث فيه وإجراء الّتغييرات عليه. 
ياز املعايير املطلوبة للتمّتع باالمت

ّية  في نهاية اجللسات اّلتي ُعقدت بني وزارة املال
إلى  توّصلوا  للحكومة،  القضائي  واملستشار 
وضع املعايير املطلوبة من أجل استحقاق االمتياز 
لضريبة ُمضافة بنسبة «%0» ملُشتري دار أولى 
األسبوع. هذا  نشرها  ّمت  وقد  بناء،  ُمقاِول  من 

املذكور  االمتياز  إعطاء  قضّية  أثارت  أن  وبعد 
في  اندمجوا  أو  اجليش  في  خدموا  لّلذين  فقط 
اخلدمة الوطنّية ضّجة وأثارت استياًء عارمة، ّمت 

التوّصل إلى حل وسط في نهاية األمر.
في  خدموا  اّلذين  بأّن  يتمّخض  الوسط  احلل 
اجليش سيحصلون على االمتياز بالّنسبة لدار 
فقط!  شيكل   1,600,000 إلى  يصل  سعرها 
اّلذين  بينما  مقاول؛  من  شراؤها  يتم  والتي 
اخلدمة  في  يندرجوا  أو  اجليش  في  يخدموا  لم 
فقط  االمتياز  هذا  على  سيحصلون  الوطنّية، 
 600,000 إلى  سعرها  يصل  دار  شراء  لدى 
شيكل فقط. األسعار املذكورة ُحتّدد مبوجب سعر 
لكّل  احلكومي  املُخّمن  حّدده  اّلذي  املُرّبع،  املتر 

منطقة ومنطقة في البالد.
واضح  تفضيل  أو  متييز  هو  القرار  هذا  معنى 
لّلذين خدموا في اجليش أو في اخلدمة الوطنّية.

ياز ُمستحّقو االمت
نشرها  ّمت  اّلذي  االستحقاق  معايير  بحسب 
هذا األسبوع إلعالم اجلمهور، مستحّقو االمتياز 
و«املُتعارف  املتزوّجون  هم:   القانون،  بحسب 
عليهما أو املُعَترَف بهما أّنهما زوجان»، الّلذان 
أحادّية  عائلة  األقل؛   على  واحد  ولد  لهما  وُِلد 
حتت  األقل  على  واحد  ولد  ولديه/ا  الوالدين 
يكون  أن  شريطة  أوالد  بدون  أزواج  رعايته/ا؛ 
أحد الزوجني بعمر 35 عاًما وما فوق؛ العازبون 
والعازبات بعمر 35 عاًما وما فوق؛ مستحّقو 
ُمخّصصات إعاقة عاّمة أو ذوو اإلعاقات بنسبة 

%75 اّلذين يحصلون على ُمخّصصات متضرّري 
العمل أو ُمخّصصات مبوجب قانون ذوي اإلعاقات.

ولكن على الزّوجني أن يشتريا جميع احلقوق في 
الدار وأن ُيثبتا أّنهما لم ميتلكا دارًا من قبل أو 

كانوا قد أجروا صفقة شراء دار وّمت إلغاؤها.
على  بالفائدة  القانون  هذا  يعود  ال  ملاذا 

العرب؟!
ّية بشكل  إّن األراضي الّشاغرة في األحياء العرب
وال  جًدا؛  قليلة  خاص،  بشكل  حيفا  وفي  عام، 
تفي بكمّية الطلب في حال ُأقيمت مشاريع بناء 

كاملطلوب حسب القانون املذكور.
خدموا  اّلذين  يخّص  الپيد  الوزير  قانون  إقتراح 
في اجليش. ومن املعروف أّن جزًءا ضئيًال جًدا من 
ًيا أو سيخدم  العرب فقط قد خدم أو يخدم حال

مستقبًال في اجليش.
بني املقاولون دوًرا بسعر  هل ُيعَقل أن ي

600,000 شيكل فقط؟!
سُيشّجع  أحيائنا  في  الدور  أسعار  إنخفاض 
املُستثمرين من مركز البالد أن يشتروا دورًا بهذه 
العرض  سُيبقي  اّلذي  األمر  املُخّفضة،  األسعار 

قليًال وأسعار الدور في إرتفاع.
هذه  كتابة  موعد  (حّتى  القانون  هذا  إقتراح 
يبنيها  التي  الدور  على  فقط  ساري  املقالة) 
مقاول بناء وهذا األمر نادر في مجتمعنا العربي.

كيف ُميكن تخفيض أسعار الّدور؟
كما ذكرت في مقاالتي الّسابقة، فإّن تخفيض 
أسعار الدور في املجتمع العربّي سيتّم فقط في 
مناطقنا  في  للبناء  أراٍض  الدولة  خّصصت  حال 
مقابل  للبيع  املعروضة  البيوت  نسبة  تزيد  وأن 

الطلب على البيوت.
بديًال  ليست  املقالة  هذه  أّن  بالّذكر،  اجلدير  من 
إلستشارة اختصاصّي مؤّهل، وهي ليست مبثابة 
فحص  ويجب  األشكال،  من  شكل  بأّي  توصية 
كّل حالة بشكل خاّص، وبحسب ظروفها اخلاّصة.
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أّن  جاء  فقد  ُسَكْينة،   – عنهما  الله  رضي   –
أّمها، الرَّباب بنت امرئ القيس بن عدّي الكلبّي 
بن  احلارث  بن  حجر  بن  القيس  امرأ  هو  (ليس 
شاعر  هو  بل  املعّلقة؛  صاحب  الكندّي،  عمرو 
واإلسالم)  اجلاهلّية  (أدرك  املخضرمني  من  ُمجيد 
وفارس من الّشجعان، من شرفاء العشيرة. أسلم 
في عهد عمر بن اخلّطاب، وقد زوّج بناته الّثالث 
لعلّي وابنْيه احلسن واحلسني، رُضوان الله عليهم 
ملا  ُسَكْينة؛  الرَّباب)  (أّمها  لّقبتها   – أجمعني) 
االسم،  هذا  معاني  من  البنت  هذه  حتمله  كانت 
فغلب الّلقب على اسمها احلقيقّي، وهو آمنة. وّمما 
ُيروى عنها – إضافة إلى ما كانت عليه من تقوى 
وورع وعبادة – أّنها كانت في منزلة عظيمة من 
األدب والفصاحة؛ حيث كان منزلها محّط األدباء 
والّشعراء، لتكون بذلك أّول من أنشأوا «الّصالون 
رحم  املعاصرْين.  ومفهومنا  باصطالحنا  األدبّي» 
الله ُسَكْينة وأسكنها أعلى عّلّيني.. وإليكّن يا 
سّيدات «باقة – الّتقّدمّية» كّل الّتقدير واالحترام 

وأصدق األمنيات..
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!
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ُثّلة وُطْغمة.. كثيرًا ما يسمعهم الّصّياد يقولون 
«ُطْغمة»،  موضع  في  «ُثّلة»  يكتبون:  ويقرأُهم 

فإليك الفرق بينهما.
الّناس  من  اجلماعة  هي  الّثاء)  (بضّم  ّلة  الثُّ
من  اجلماعة  أي  الّثاء،  (بفتح  ّلة  الثَّ (وتقابلها 
الكالم  سياق  في  استعمالها  ويكون  الغنم))، 
ْغمة  الطُّ أّن  كما  اجلماعة؛  هذه  عن  اإليجابّي 
(بضّم الّطاء) هي اجلماعة من الّناس، لكن يكون 
هذه  عن  الّسلبّي  الكالم  سياق  في  استعمالها 
ْغمة  اجلماعة. وخذوا علًما – أّيها األعزّة – أّن الطُّ

وأصلها  مستحَدثة،  مولَّدة   – أراها  كما   – هذه 
القدمية   – الكالسيكّية  ّية  العرب الكلمة  في 
غامة»، أي أرذال الّناس وأوغادهم، كما هي،  «الطَّ

أصًال، أرذال الّطير والّسباع.
يسمعهم  ما  كثيرًا  عن..  وترّتب  على  ترّتب 
على»  يكتبون: «ترّتب  ويقرأُهم  يقولون  الّصّياد 
مبعنى «ترّتب عن»، علًما أّن الفرق بني العبارتني 
كبير؛ فمعنى «ترّتب على» وجب، بينما تعني 

«ترّتب عن» نتج.
َيأوي وُيؤوي.. كثيرًا ما يسمعهم الّصّياد يقولون 
فمّيز  مبعنى «ُيؤوي»،  يكتبون: «َيأوي»  ويقرأُهم 

َحن والزَّلَل. الفرق بينهما، كفاك الله شّر الَلّ
أوى يأوي (َفَعل)، أي جلأ (فالٌن) إلى؛ وآوى ُيؤوي 
(أْفَعل)، أي أجلأ (فالًنا) إلى.. فاحترسوا يا أدباء 
عند  مؤّخرًا،  اخلطأ،  هذا  نظرُت  وقد  شعراء،  ويا 
أحدكم، ّممن نحّبهم وبهم نعتزّ.. وللفعل، طبًعا، 
معنى  على  احلديث  قصرنا  لكّننا  أخرى،  معاٍن 

الّلجوء واإلجلاء فيه..
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!
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الّلغة  في  اجلديد  املنهاج  صدور  انتظار  في  نحن 
ّية للمرحلتني اإلعدادّية والّثانوّية، من دهاليز  العرب
فيه «االستغناء»  سيتّم  حيث  وزارة «املعارف».. 
(القواعد)  والّصرْف  الّنْحو  ماّدتِي  تدريس  عن 
باألسلوب الكالسيكّي شبه البحْت، وهما العمود 
ّية (الّنْحو) وهيكلها العظمّي  الفْقرّي لّلغة العرب
(الّصرف).. واالنصراف إلى تدريسهما من خالل 

الّنّص – األدب (حلم الّلغة وشحمها)..
على  اجلديد  املنهاج  هذا  صدور  انتظار  في  نحن 

أحّر من القهر.. لنعّلق عليه بدّقة..
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

وحديثنا، أبًدا، عن ُلغتنا وَنْحن!

هكذا جاء ُعنوان املقال، في العدد األخير الّصادر 
إلحدى   ،2014 أّيار   9 الفائتة،  اجلُمعة  يوم 
ّية اّلتي بها نعتزّ. والغريب في األمر  صحفنا احملّل
عمرو  اسُمه  عربّي  عن  يتحّدث  املقال  ُعنوان  أّن 
املناضل  عن  فيتحّدث  نفسه  املقال  أّما  (َعْمر)، 
الِفَلسطينّي العربّي احلرّ، زَْين الّشباب، ُعَمر زهر 

الّدين سعد.. فإليكم حّل هذا الّلغز..
أّن  العزيزْين  محرّره  أو  املقال  صاحب  فات  لقد 
والّتحريك  الّتنقيط  عصر  قبل   – مّيزت  العرب 
والّتسكني – بني االسمني، ُعَمر وَعْمر، بأن أحلقت 
ٍر واوًا، حيث تظهر هذه الواو في حالتِي  بآخر َعْم
الرّفع واجلرّ. أّما في حالة الّنصب فال تعود إليها 
ُعَمرَ،  ألّن  ذلك  وَعْمر؛  ُعَمر  بني  للّتمييز  حاجة 
جملة  من   – يقبل  (ال  الّصرف  من  ممنوع  أصًال، 
قدًميا  إليه،  املشار  الفتح  تنوين   – يقبله  ال  ما 
االسم  ُيقرأ  وعليه  اإلطالق).  بألف  (وحديًثا)، 
غير  َعْمرًا،  «عمرًا»  الّنصب  حالة  في  املرسوم 
من  املمنوع  ُعَمرًا،  ُيقرأ  وال  الّصرف،  من  املمنوع 
ُعَمر  احلّر  املناضل  عن  احلديث  دام  فما  الّصرف. 

كان ال بّد أن يكون الُعنوان: لن تكسروا عمرَ..
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!
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رًا، في غير موقع ما يلي: «أعلنت حركة  قرأُت، مؤخَّ

باقة الّتقّدمّية»... عن تأسيسها...  «ُسَكْينة – 
وجاء حول تسمية «ُسَكْينة»... أّنها نسبة (إلى) 
العربّي  الّنسائّي  الّنموذج  احلسني،  بنت  ُسَكْينة 
من  مزيد  إلى  الّتسمية  فشّدتنَي  اإلسالمّي...»، 
كشف الفرق بني االسمني، َسِكينة وُسَكْينة، بوجه 
اختلفت بعض  بوجه خاّص –  أّنه –  علًما  عاّم، 
سكينة  اسم  تشكيل  ضبط  شأن  في  الرّوايات 
بنت احلسني بن علّي رضي الله عنهما؛ َسِكينة 
أم ُسَكْينة، مع أّنه – في الغالب األعّم: ُسَكْينة؛ 
لكِن  الياء،  وتسكني  الكاف  وفتح  الّسني  بضّم 

اسمحوا لي بهذه اإلضافة من العلم.
هي  الكاف)  وكسر  الّسني  (بفتح  ِكينة  السَّ
وقيل:  الرّحمة،  هي  ِكينة  والسَّ والوقار،  الوداعة 
َكْينة  مأنينة، وقيل: هي النَّصر. أّما السُّ هي الطُّ
(بضّم الّسني وفتح الكاف وتسكني الياء) فهي 
اجلارية  يت  ُسمِّ وبه  الّسريعة،  اخلفيفة  األتان 
العرب»).  «لسان  (راجع  ُسَكْينة  الرّوح  اخلفيفة 
علًما أّن «لسان العرب» املشار إليه، َتوًّا، وغيره 
من املعاجم وكتب الّتراجم يورد ُسَكْينة (مضمومة 
اسًما  الياء)  ومسّكنة  الكاف،  مفتوحة  الّسني، 
لبنت احلسني بن علّي رضي الله عنهما. وهي – 
بالّتالي: املرأة الفتّية، اخلفيفة الرّوح،  ُسَكْينة – 

الّظريفة، الّنشطة.
علّي  بن  احلسني  بنت  تسمية  تفصيل  عن  أّما 

11:00
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من  ا  ـً حيوّي جزًءا  تشّكل  الرّياضة  أصبحت 
حياة الكثير من الّنساء، إّال أّن هناك شكوًكا 
كثيرة تساور بعض الّنساء حول أنواع الرياضة 

أثناء فترة احلمل. 
قبل  طبيبك  استشارة  عليك  البداية،  في 
األخذ  عليك  ثّم  جسدّي؛  نشاط  بأّي  البدء 
الرياضة  متارسني  كنت  إذا  ما  االعتبار  بعني 

قبل احلمل أم ال؟!
قبل  بانتظام  الرياضة  متارسني  كنت  فإذا 
الرّياضي  ببرنامجك  االستمرار  احلمل، ميكنك 
أثناء احلمل. من األفضل أن تخّففي من حّدة 

من  الّشّدة.  خفيفة  ثّم  املتوّسطة  إلى  القوّية  الرياضات  بعض  في  الّتمارين 
الّضرورة االنتباه إلشارات جسمك، فاإلحساس باإلنزعاج أو الّتعب خير دليل 

على أّنه يجب الّتخفيف من شّدة نشاطك.
ا لتحسني صّحتك أثناء احلمل، عليك البدء  ـً إذا كنت ستبدأين برنامًجا رياضّي
على مهل دون أن ترهقي نفسك. فالرياضة متوّسطة الشّدة تعتبر مفيدة ملعظم 

احلوامل وألطفالهّن/أجنتهّن.

ة أثناء احلمل؟  رياضّي فوائد الّتمارين ال
احلامل  وللمرأة  ا.  ـً وعاطفّي ا  ـً جسدّي تساعد  عام  بشكل  الرياضة  ممارسة  فوائد 

حتديًدا، فإّن الرياضة املنتظمة ومتوّسطة الّشّدة لها فوائد عّدة، منها:
• تخّفف من الّتوتر والّضغط الّنفسانّي.

• حتمي من اإلمساك.
.(varicose veins) ّية • حتمي من األوردة الدوال

• حتمي من سّكر (سّكري) احلمل.
• تزيل آالم الّظهر.

• تهّيئ اجلسم للوالدة (تبني القوة التي حتتاجينها لوقت املخاض والوالدة).

ياقة البدنّية بشكل عام، وتساعد على جتّنب الوزن الزائد. • حتافظ على الّل

بدني متوّسط الّشّدة؟ ما هو الّنشاط ال
ًدا، والتحّدث بشكل  على الّنساء احلوامل التأّكد من أنهّن يستطعن التنّفس جّي

طبيعّي أثناء القيام بالّتمارين الرياضّية. 
بعض األمثلة ألنواع الرياضة متوّسطة الّشّدة واملسموحة أثناء احلمل: املشي، الّسباحة، 
الرّقص اخلفيف، صفوف الرياضة اخلاّصة باحلوامل، ومتارين اإلسترخاء والتمّدد.

خير معلومة..
اليوغا أثناء احلمل قد تساعدك على التنّفس بعمق واإلسترخاء، ما سيساعدك 
على حتّمل اجلهد اجلسدّي املطلوب للمخاض، الوالدة، واألمومة. واجلدير بالّذكر 

أّن هناك صفوف يوغا خاّصة باحلوامل.

اه! ب ضرورة االنت
ال تقومي بالّتمارين الرياضّية لدرجة اإلرهاق أو ضيق التنّفس. فهذه عالمة تدّل 
على أّن كمّية غير كافية من األوكسجني تصل إلى طفلك وأعضاء جسمك.

ذلك  يؤذي  قد  العالية  احلرارة  إلى  اجلسم  تعرّض  فإن  باحلرّ،  اإلحساس  جتّنبي 
اجلنني اّلذي ينمو داخلك.

على احلامل اإلمتناع عن ممارسة أنواع الرّياضة التي قد تتعرّض خاللها ألذى 
في منطقة البطن، وقوع أو ضغط قوي على املفاصل، كالتزلج، ركوب اخليل، 

والرياضة التي تتضّمن الّتواجد مع فريق آخر.
إّن احلوامل معرّضات لإلصابة في املفاصل. لذا من املفّضل االمتناع عن الرياضة 

اّلتي تتضّمن القفز واإلرتداد.
تتضّمن  التي  الّتمارين  جتّنب  املرأة  على  احلمل،  من  العشرين  األسبوع  بعد 

اإلستلقاء على الظهر. فهذا قد مينع وصول الّدم إلى اجلنني.
مثال برنامج الرياضة األسبوعّي: 

• األحد: املشي ملّدة 30 دقيقة.
• االثنني: الّسباحة. 

• الّثالثاء: اليوغا أو صفوف الّتمارين اخلاّصة باحلمل.
• األربعاء: املشي ملّدة 30 دقيقة.

• اخلميس: الّسباحة.
• اجلُمعة: املشي ملّدة 30 دقيقة.

• الّسبت: اتباع منط حياتّي صحّي ونشيط خالل القيام باحلركة أثناء الّنهار، 
مثل الّتسوّق، املشي في احلديقة مع العائلة.
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار)  Æœ�Í—U� qOL       (مدير قسم ال

ّرسومات ال
كان دي پّيلال أيًضا فّناًنا ورّساًما، فقام برسم جدران املبنى 
جنود  جميعها،  تصف  اّلتي  الفنّية،  بالّلوحات  وسقفها 
ومعّداتهم.  سيوفهم  حاملني  احلربّي،  بالزّي  الّصليبّيني 
وشعارات  شارات  اجلدران  على  أيًضا  رسم  اجلنود  جانب  إلى 
كتب  كما  أسماَءهم،  كتب  الفرنسّيني،  والّنبالء   العائالت 
الفرنسّية،  املدن  شعار  وأضاف  وأصلهم.  العائالت  أنساب 
من  املختلفة.  الرهبانّية  واحلركات  اجليوش  كتائب  شعارات 
ولفت  رائًعا  كان  الرسومات  جميع  مع  املنظر  أّن  الطبيعي 

أنظار الداخلني إلى املبنى.
خالل احلرب العاملّية األولى كان املبنى حتت الّسيطرة الّتركّية، 
فقامت الّسلطات بتغطية الرّسومات وطالئها بالّلون األسود. 
بعد احلرب مباشرًة عاد الّدوق إلى املبنى وباشر بالكشف من 
جديد عن الرّسومات حّتى أّنه توفي عام 1925 باملستشفى.

خالل األيام األخيرة بينما كانت الراهبات ترّتب إحدى املخازن، 
وأيًضا بأعقاب انفجار بأحد أنابيب املياه، ّمت العثور على 
البعض من تلك الرّسومات اّلتي كانت ال تزال ُمغّطاة منذ 

الفترة الّتركّية.
 

ّرسومات وترميمها صيانة ال
حتف  فقط  ليست  أّنها  إذ  كبرى،  أهمّية  الرسومات  لتلك 
في  الّصليبّيني  عن  هاّم  تاريخّي  مصدر  هي  بل  فنّية، 
القدس.  وبرغم أّنها ليست ضمن الّتحف األثرّية، إذ يعتبر 
القانون اإلسرائيلي كّل ما صنعه اإلنسان قبل عام 1700 
ميالدّي كتحفة أثرّية، إّال أّن سلطة اآلثار تساهم بالصيانة 
والّترميم األولّي لتلك الرسومات، إذ لديها طاقم اخلبراء الّالزم 
لصيانة وترميم الرّسومات الّتاريخّية واألثرّية، واّلتي قد ّمت 

رسمها باملاضي على اجلدران.
الهدف الرئيسي احلالي هو صيانة الرّسومات. لذلك، يتوّجب 
بدايًة الكشف عن جميع الرّسومات، توثيقها ودراستها ومن 
نوايا  هنالك  ليست  أّنه  إلى  التنويه  يجدر  صيانتها.  ثّم 
لفتح املوقع للجمهور وحتويله ملوقع سياحي، وذلك ألّن احلركة 
الرهبانّية تنوي االستمرار برسالتها وعملها اإلنسانّي الهام 
ومن  تواضع  بكّل  ا  ـً يومّي احلركة  بها  تقوم  اّلتي  للمجتمع، 

دون لفت األنظار.

مرتبطة  نوعها  من  فريدة  رسومات  على  مؤّخرًا،  العثور،  ّمت 
بتاريخ الصليبّيني، خالل أعمال صيانة جرت في املستشفى 
الفرنسي «سان لويس» في القدس. كما يبدو فقد رسم تلك 
الرّسومات مؤّسس املستشفى، وهي تصف جنود الصليبّيني 
مع الدرع حامليني سيوفهم، كما أّنها تصف تاريخ العائالت 

الفرنسّية ونسبها.
تقدم سلطة اآلثار املساعدة في صيانة هذه الّصور وترميمها 
لهدف  متويل  إليجاد  حاجة  هناك  ستكون  والحًقا  األولّي، 

صيانتها واالعتناء الّدائم بها.

املستشفى الفرنسي «سان لويس» 
ّمت افتتاح املستشفى احلالي عام 1896 خارج األسوار على 
مقربة من مدخل املدينة «الباب اجلديد». هذا املبنى هو بديل 
في  الالتني  بطريركّية  مببادرة   1851 عام  ُبني  سابق  ملبًنى 
القدس بالقرب من باب اخلليل. ُسّمي املستشفى على اسم 
الصليبّية  احلملة  قاد  اّلذي  فرنسا)،  (ملك  الّتاسع  لويس 
الّسابعة (بني األعوام 1248 - 1254) والّثامنة، كما أّنه 

ُأسر خالل تلك احلمالت. 
الّنمط  على  بنيت  طبقني  من  ومكّون  جًدا،  ممّيز  املبنى 
الكالسيكّي والبروك، وهو يعمل كمستشفى بإدارة راهبات 
«مار يوسف»، اّلتي تقّدم العالج جلميع املرضى من جميع 

فئات الّشعب واألديان وجلميع األجيال. 
الرائعة.  الفنّية  الرسومات  من  مجموعة  توجد  املبنى  داخل 
لقد بادر إلى إقامة املبنى الّدوق الفرنسي ماري پول أمادة 
دي پّيّال، واّلذي كان رجًال نشيًطا، مثّقًفا ومتدّيًنا؛ وقد زار 

القدس عّدة مرات، إلى أن توّفي فيها عام 1925. 
العظمى  الّدول  بني  تنافس  عن  عبارة  الفترة  تلك  كانت 
للسيطرة والهيمنة الّدينّية في القدس. وقد بادر الّدوق آنذاك 
ّمت  وقد   .1896  –  1879 الّسنوات  بني  املستشفى  ببناء 
اختيار موقع املبنى احلالي عمًدا، وليس عن طريق الّصدفة. 
حيث كانت القدس موقع امللوك واحلّكام الّصليبّيني، فيما 
رأى نفسه بأّنه مكّمل لساللة الصليبّيني وآخرهم. من هنا 
فعليه أن ميضي في طريقهم ويتّمم أعمالهم. لذا اختار أن 
يبني املستشفى في املوقع اّلذي أقام فيه جيش الّصليبّيني 

اّلذي خرق أسوار القدس عام  1099 عند احتاللها.
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َسِئمِت اإلنتظاَر يا ُقدُس أَعَلم
وَم والِعتابا َرّدديَن اللَّ أَسَمُعِك ُت

م  ِه َعلَّ ي َفَمن ِمثُلِك يا ُقدُس َعَل
ّبابا الِح والدَّ ُظلَم الّتاريِخ َوَبطِش السِّ

يا َزهَرَة املداِئِن أَنِت ِلألوطاِن َفخًرا
رابا يِت َواألَغ َب َوداًرا ِألَهِل ال

رَّبِّ َجمًعا ِبِك َتسُكُن ِدياناُت ال
َر َوتابا ًة ِلُكلِّ َمن آسَتغَف يا حاِضَن

ريِف نركع هللا َسجًدا في اَألقصى الَشّ
وابا ماِء ِلَنطُلَب الثَّ رَفُع األَيادي ِللسَّ َوَن

ا  ِة َرّدً اَم ي ُتقرَُع أَجراُس َكنيسِة الِق َف
ُن األَهدابا يٌف ُيَزيِّ ِمن نوِر املسيِح َط

َحثَني ُعذًرا ب ًة َعّما َت يا ُقدُس أَراِك َحزيَن
ابا ي َننا الِغ ي ٍة أَيَن آخَوتي؟ َلَقد طاَل َب َفَأجاَبتني ِبَحرَق

وًما  يُكم َكفاُكم َن رباِن باِهللا َعَل يا ِبالَد الُع
ُرّدوا َلها اَجلوابا الُقدُس ُتناديُكم َف

ُكم َخَجًال  أَراُكم صاِمتَني ُكلُّ
ئابا وا ِخرفاًنا َتنَهُش َحلَمُكم الذِّ إلى َمتى َسَتَظّل

دوا ِحزًبا ال أحزاًبا َوحَّ ُكم انَهضوا، قاِوموا، ثوروا، َت َرِبّ ِب
رِّقابا رَّأَس وال شاِمخَني راِفعَني ال

ِسُكم أَوًَّال خَوَة ِألَنُف َة َوالنَّ أعيدوا الَكراَم
وَم اِحلسابا َل أَن َيفوَت األَواَن َوَيأتي َي ب يدوا األَوطاَن إلخَوِتُكم َق مَّ أَع ُث

كاُء َحتًما ُب َدُم وال َنّ ِعنَدها ال َينَفُع ال
ِة بابا رَّحَم ِسُكم ِمَن ال دوا ِألَنُف سَألوَن َوَلن َجتِ بوَن َوُت َسُتحاَس

يا ُقدُس أبكيِك َدمًعا
ُل َسّكابا ِمَن املآقي َيسي

يِك ِشعًرا يا ُقدُس أرث
ُف ناَر الَعذابا عَر ُيَخفِّ َعلَّ الشِّ

¡U�ON�« u�√ f�u| bL�� Â«d�

°ÆÆ Ô”b Ô  U ¹
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

فرص  ومعها  املعنويات  وترتفع  احلظوظ  تزداد 
سفر  ّية.  إيجاب أكثر  الفترة  لتصبح  الّنجاح 

وترويج لعدد من املشاريع الهاّمة.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

الّتحّلي  شريطة  املصاحلة  حتقيق  باستطاعتك 
اء، وكن  بالليونة وسعة الصدر. راِع ظروف األحّب

سعيًدا بجانبهم ولبِّ حاجاتهم.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

مبوضوعّية  الّتفاهم  وسوء  االلتباسات  عالج 
القانونّية.  والّدعاوى  القطيعة  حاذر  تاّمة. 

تواجه صعوبة في الّتفاهم مع اآلخرين.

»��ÊU!d (22 حزيران - 22 متوز)

كي  األولوّيات  ووضع  الواجبات  تنظيم  يجب 
الوقت  إّنه  بنفسك.  ِثق  والنجاح.  الربح  جتني 

املناسب لكسب الفرص واقتناصها.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

ترتفع املعنوّيات. كن أكثر مرونة. حتّقق إجنازًا 
ا جًدا. تنتعش العواطف من جديد وتشتّد  ـً مهّم

الرّوابط متانة وثقة.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

أحد  لشأن  تقلق  قد  األضواء.  عن  تبتعد 
أحّبائك. باكر إلى عملك تفادًيا للّتأخير وراع 

ظروف صّحتك وال تهملها.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

الّتواصل  على  وقدرة  خاطر  بسرعة  تتمّتع 
وال  آرائك  عن  عّبر  محيطك.  مع  اإليجابّي 

تستسلم. تنشط اللقاءات واملناسبات.

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

التفت للّضغوطات العائلّية الطارئة، قد جتدها 
مع  تعاون  ما.  نوًعا  معّقدة  لكّنها  بسيطة 

اته. الّشريك ودافع عن حقوقه وصالحّي

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

ا، ورمبا تشعر بتراجع  ـً ّي تهدأ وتيرة نشاطاتك كل
الّتأثيرات  بسبب  واإلحباط  باحلزن  أو  معنوّي 

الفلكّية. إبحث عن األصدقاء والّدعم.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

ا وال تسّبب النفور ملن حولك.  ـً ّي كن عنصرًا إيجاب
والّتسوية،  املصاحلة  فرصة  عليك  تفوّت  ال 
تستسلم. وال  الّسابقة  احملاوالت  كرّر  بل 

� (19 شباط - 20 آذار)u(«

عملك  تابع  بل  بنفسك،  الّثقة  تفقد  ال 
جّيدة  الفترة  النهاية.  حّتى  واهتماماتك 
لالجتماعات، شرط ضبط الّنفس وعدم االنفعال.

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

جديدة.  انطالقة  مبثابة  يكون  خبر  على  تّطلع 
فترة ناشطة وحماسّية. قد تتلقى جواًبا هاًما أو 
u�ËœuÝu�ËœuÝتنطلق مبشروع، وتبدأ مرحلة مهّمة في حياتك.

è Ò¹œu F Ò « èI ¹d ÒD « v K Ž »U ³ Öè Ò¹œu F Ò « èI ¹d ÒD « v K Ž »U ³ Ö
∫d|œUI*«

½ كيلو غرام من حلم البقر أو الغنم املفروم ناعًما.
70 غراًما من الّدقيق العادي.

½ ملعقة كبيرة من الفلفل األسود املطحون.
½ ملعقة صغيرة من القرفة املطحونة.
1 ملعقة صغيرة من الكزبرة املطحونة.

3 فصوص مسحوقة من الّثوم.
1 بيضة.

2/ملعقتان كبيرتان من الزّيت الّنباتي أو الّسمن البلدّي.

2/مكّعبان من مرقة الّدجاج «ماجي» ُمذابة في ربع كوب من املاء.

∫dOC� Ò��« WI|d!

ُيخلط الّلحم املفروم في وعاء كبير مع الّدقيق وكاّفة الّتوابل والّثوم 
املسحوق والبيضة ومكّعَبي مرقة الّدجاج «ماجي» املُذابني، إلى أن 

متتزج كاّفة املكوّنات جّيدا، مع بعضها البعض.

يقّسم املزيج إلى كرات صغيرة متساوية احلجم.
يسّخن الزيت أو الّسمن في مقالة كبيرة، وُتقلى كرات اللحم ملدة 
ا أو مائًال  ـً ّي تتراوح ما بني 4 و5 دقائق، أو إلى أن يصبح لونها ُبن

إلى الذهبّي، وتصبح جاهزة للّتقدمي.
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∫ ÒwI�√

1. بذر األرض - من أكبر أغنياء العالم الرّاحلني.
2. ممّثل سينمائي أمريكي راحل، نال شعبّية واسعة في أفالم 

الغرب ورعاة البقر - شحم.
3. يربح - جزء من ستة.

4. حرف عطف - عبودّية - قّبة القميص.
5. فصيلة من احليوانات القارضة أكبر من اجلرذ.

6. ظرف وتهذيب - ضرب ووخز بالرّمح - ضمير مّتصل.
7. زوجة زكريا وأم يوحّنا املعمدان، وقد ولدته في شيخوختها.

8. ُيخّبر مبوت - يأتي بعد.
9. ثرى - بحر - شبه جزيرة في ليبيا، من مدنها بنغازي.

10. قائد ورئيس سودانّي سابق أطاح جعفر الّنمري بانقالب سلمّي.
∫ ÒÍœuLŽ

1. أحد أكبر رجال األعمال املصرّيني، صاحب شركة اّتصاالت.
2. أرخبيل في األطلسي احتّلته بريطانيا منذ 1833، وحاولت 
األرجنتني استعادته سنة 1982، ففشلت - ازدياد حجم اجلسم.

3. يبس الّلحم - بلدة لبنانّية في قضاء الّشوف.
4. مسارح شهيرة في پاريس وڤيينا والقاهرة - مدينة في بلجيكا.

5. للندبة - نسبة ملواطن مصرّي - اسم موصول.
6. مدينة فرنسّية - يستخرج ماء العنب بواسطة الطحن.

7. إحدى الواليات املّتحدة األمريكّية - غلب وفاق.
8. مختصر فضائّيات األقنية الّتلفزيونّية باألجنبّية - مشروب 

ُيصنع من نقيع الّشعير املختمر ونقيع نبات الّذئب.
9. عملة آسيوّية - النقب مبعثرة.

10. مسار حياة الّشخص مكتوبة من قبله.

 04-8510444 :   20
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أصول الضيافة العربيةأصول الضيافة العربية

مقهى بعبق ايام زمانمقهى بعبق ايام زمان
يا هال الليلة... بليلىيا هال الليلة... بليلى
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