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أمس  مساء  ومتظاهر،  متظاهرة  ألف  نحو  شارك 
اخلميس، في مسيرة األّول من أّيار في حيفا، واّلتي 
نّظمها احلزب الّشيوعّي واجلبهة و«ائتالف األّول من 

أّيار في حيفا».
مرورًا  ليڤي»،  «َشبتاي  شارع  من  املسيرة  انطلقت 
وبعدها  حبيبي،  إميل  ميدان  ثّم  اجلبل،  بشارع 
توّجهت إلى احلّي األملانّي، حيث اخُتتمت بكلمات 
واألعالم  احلمراء  الرّايات  املسيرة  وظّللت  قصيرة. 

الِفَلسطينّية.
منّددة  هتافات  ورّددوا  شعارات،  املتظاهرون  ورفع 
الّسياسي  املستويني  على  احلكومة،  بسياسة 
«ميزانّيات  بينها  من  االجتماعّي،   - واالقتصادّي 
للرّفاه  «ميزانّيات  للمستوطنات»،  وليس  لألحياء 

وليس حلرب جديدة».
©ÂœUI�« œbF�« w� v�Ë√ qO�UH�®

©÷u	 qz«Ë ∫d|uB�®
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بفّعالّيات  األسبوع،  هذا  العنصرّية،  وطنّية)  (رؤية 
(سينما  هول»  ـ«سيتي  ال مبنى  حتويل  ضد 
حّي  في  ليڤي»  شارع «َشبتاي  في  سابًقا)،  «ِحن» 
كانت  الِفَلسطينّي،  للّتراث  مرَكز  إلى  ـ«هدار»،  ال
ّية اّلتي ُتعنى باألمور الّثقافّية  جمعّية الّثقافة العرب
قد  وتدعمها،  عليها  وحتافظ  الِفَلسطينّي  لشعبنا 

ا. اقتنته قبل سنتني تقريًب
اخلبر  نشر  في  اقة  سّب «حيفا»  صحيفة  وكانت 
جمعّية  مديرة  مع  مطّول  حوار  في  وتفرّدت  حينها، 
عطا   - بشارة  روضة  د.  الرّاحلة  ّية،  العرب الّثقافة 
الّله (راجع العدد 132 من صحيفة «حيفا» - 15 

َحزيران 2102؛ ص24 و25). 
وقد قرّرت هذه املنّظمة العنصرّية، اّلتي تنشط في 
القيم  لتنمية  اليهودّية  والّشبيبة  الّطلبة  أوساط 
هيونّية، القيام بنشاطات اعتراضّية على إقامة  الصِّ
مرَكز الّتراث الِفَلسطينّي. وقال القائمون على «َحزون 
باإلرهاب(!!)  متعّلقة  عناصر  قيام  إّن  ليئومي» 
بشراء املبنى وجعله مرَكزًا للّتراث، ال يخدم الّتعايش 
في مدينة حيفا، بل من شأنه حتديد وجود إسرائيل 
كدولة الّشعب اليهودّي. ومن الواضح أّن هذا املرَكز 
الّدعايات  تنشر  وطنّية  لعناصر  آخر  بوًقا  سيصبح 
بدولة  اليهودّي  الّشعب  حّق  ضد  واُحملرّضة  الّسامة 

خاّصة به. 
كما سيصبح املرَكز بؤرة للّنشاطات اّلتي يبّثها د. 
املنّظمة  هذه  تدعو  ولذا  احلقد.  لنشر  بشارة  عزمي 
استقالل  يوم  عشّية  هاينة،  الصَّ حيفا  سّكان  باسم 
العملّية،  هذه  توقف  لكي  حيفا  بلدّية  إسرائيل، 

هيونّية وليس اعداَءها.  وتدعم الصِّ

ودعت املنّظمة مثيالتها في حيفا للعمل ضّد بيع 
نشر  من  باإلرهاب  مرتبطة  جمعّية  ومنع  العقار 

أفكارها في قلب حيفا!
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(الّنائب  ماركوتسو  بولس  املطران  سيادة  تسّلم 
البطريركّي لّالتني في الّناصرة) رسالة تهديد حتمل 
توقيع حاخام مدينة صفد، جاء فيها: «على رجال 
الّدين وجميع املسيحّيني ترك األرض املقّدسة حّتى 
يوم 5 أّيار. وَمن يتأّخر يستوجب انتقاًما خطيرًا». 
الّتوراة  من  اقتباسات  الّتهديد  رسالة  في  ورد  وّمما 
والّتلمود ضّد «عمل الغرباء في إسرائيل» وبالّتالي 
ـ«العّمال الغرباء». وهذه  ضّد املسيحّيني املدعوين ب
واحدة من شعارات عصابة «تدفيع الّثمن» اليهودّية 
من  املشبوهني  أحد  الّشرطة  اعتقلت  وقد  املتطرّفة. 
معه.  مستمرّة  الّتحقيقات  تزال  وال  املنطقة، 
بيان  في  الكاثوليك  األساقفة  مجلس  واستنكر 
الّدين،  رجال  على  االعتداءات  هذه  خطورة  أصدره 

ونّدد باالنتهاكات ضّد املقّدسات.
وكان سيادة املطران ماركوتسو قد قام بزيارة إلى مزار 
«الّطابغة»، على ضفاف بحيرة طبرّيا، وبالّتزامن مع 
رسالة الّتهديد، ألقت هناك مجموعة من املشاغبني 

اليهود املتزمتني احلجارة على الّصلبان في كنيسة معجزة تكثير اخلبز 
والّسمك. وقام هؤالء بأعمال تخريبّية ورسموا جنمة داود على األرض، 
هاربني.  وفرّوا  البينديكت،  الرهبان  دير  كنيسة  في  الّصليب  ودّنسوا 
اّلتي  االنتهاكات  من  فقط  شهر  بعد  اجلديدة  الّتهديدات  هذه  وتأتي 
استهدفت مزار دير رافات للعذراء سّيدة ِفَلسطني، بالقرب من القدس؛ 
وقبل بضعة أسابيع من زيارة البابا فرنسيس إلى األراضي املقّدسة. وّمما 
يدعو للقلق أّن هذه الظاهرة التي انتشرت مؤّخرًا، أصبحت تشّكل خطرًا 

على املقّدسات املسيحّية واإلسالمّية في كّل أنحاء البالد.
واملسلمني  املسيحّيني  لدى  للعبادة  مقّدسة  أماكن  عشرة  تدنيس  وّمت 
في اآلونة األخيرة، مثل األماكن املقّدسة املسيحّية في القدس واملسجد 
األقصى ومسجد أبو غوش، وأم الفحم والفريديس و«يوكنعام»، وغيرها.

إّن َمن يقرأ هذه الّسطور، ولديه ذرّة من اإلميان واملعتقد الّسماوي املقّدس 
اخلنافس  جالت  إًذا  فكيف  بكثير،  منها  أقّل  أحداث  مضجعه  تقّض 
والّطنافس تعيث فساًدا في أرض الّله املقّدسة؟ تراهم يعتمرون قّبعات 
احليوان  وسائر  الّثعالب  من  اجلراء،  جلود  عن  سلخوها  اّلتي  الفراء 
الكاسي، وتراهم يتباهون بحجم قّبعاتهم اّلتي تدّل على حجم رؤوسهم، 
ولكن حتتها أدمغة أقّل من حجم البرغوث. ويّدعي بعض هؤالء القداسة، 

واألعمال  األخيرة  الّتطاوالت  ضوء  على   ≠  åUHO�ò  q�«d*

بولس  املطران  وتهديد  «الّطابغة»،  كنيسة  في  الّتخريبّية 
أرسلت  رسالة  خالل  من  متطرّف،  يهودّي  قبل  من  ماركوتسو 
ا له ولكاّفة املسيحّيني؛ قال  ـً للمطران، تضّمنت تهديًدا شخصّي
األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى (رئيس رعّية الروم الكاثوليك 
في حيفا)، إّنه «على املجتمع املسيحّي أن يستيقظ من ُسباته 
قبل  من  وتطاوالت  تهديدات  من  يحصل  ما  كّل  جرّاء  العميق، 
جميع «األطراف الّتكفيرّية» املتواجدة في بالدنا، واّلذين تارًة ما 
املسيحّية،  إلى  ُمسيئًة  الكنائس  أبواب  على  الفتات  يضعون 
بالدنا  نترك  أن  ُتريدنا  ألساقفة  تهديٍد  رسائل  ضمن  أخرى  وتارًة 

وأرضنا، إضافًة إلى محاوالت جاّدة لتجنيد شبابنا..!».
بلملمة  يبدأ  أن  املسيحّي  املجتمع  «على  أّن  سعدى  أبو  وأّكد 

املسيحّي،  القرار  بوحدة  املسيحّية،  بالوحدة  ُمنادًيا  أشالئه 
املسيحّية،  الكلمة  بوحدة  املسيحّي،  الّصّف  بوحدة 
قراراٍت  واّتخاذ  مسيحّي،   - مسيحّي  مؤمتر  خالل  من 
والّتهديدات  االعتداءات  هذه  واستنكار  وشجب  حازمة، 

والّتطاوالت».

°ÆÆU Î U Ž  66
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من  اخلامس  في  ا،  ـً سنوّي االستقالل»،  ـ«عيد  ب ُيحتفل 
ليذّكرنا هذا الّتاريخ  أّيار (حَسب الّتقومي العبرّي)،  شهر 
هذا  ويسبق   .1948 عام  إسرائيل  دولة  قيام  بإعالن 
العيد يوم ذكرى شهداء حروب إسرائيل ومعاركها، حيث 
أجل  من  بحياته  ضّحى  َمن  كّل  ذكرى  إلحياء  ُيكرّس 
من  املتواصل»  «الكفاح  وخالل  إسرائيل،  دولة  استقالل 
الّتقارب  هذا  من  الهدف  إّن  وجودها.  على  احلفاظ  أجل 
شهداء  ذكرى  إحياء  ويوم  االستقالل»  «عيد  بني  الزّمنّي 
الباهظ  بالّثمن  الّتذكير  هو  ومعاركها؛  إسرائيل  حروب 
اّلذي ّمت دفعه مقابل استقالل الّدولة. في هذا اليوم يتذّكر 
«شعب إسرائيل» دينه للّضحايا، ويعّبر عن امتنانه األبدّي 
من  الكفاح  خالل  بحياتهم  ضّحوا  اّلذين  وبناته،  ألبنائه 
ندفع،  ونحن  بقائها..  واستمرار  إسرائيل،  استقالل  أجل 

ا، ثمن بقائنا في وطننا! ـً يومّي
اّلتي  امللوِّنة  املفرقعات  سُتعلن  القادم،  االثنني  فليلة 
ستضيء سماء البالد، مبصاحبة صخب املوسيقى العبرّية 
احتفاالت  بْدَء  األرجاء،  في  املنتشر  وصداها  واألجنبّية، 
الّشعب اليهودّي باستقالل دولته؛ لتذّكرنا، مجّدًدا، مبرور 
66 عاًما على نكبة شعبنا الِفَلسطينّي. 66 عاًما مضت 

على تشريد شعبنا وتهجيره وتقسيمه؛ 66 عاًما مضت 
على  مضت  عاًما   66 مأوًى؛  وال  وطن  بال  شعب  على 
عاًما   66 العودة؛  أمل  األمل،  مفتاح  معه  يحمل  شعب 
مضت على شعب يحلم بنيل حرّّيته والعيش بكرامة فوق 
أرضه، وفي وطنه ِفَلسطني.. 66 عاًما مضت، وما زالت 

الّنكبة مستمرّة!
66 عاًما مضت، وما زال شعبنا الِفَلسطينّي يرزح حتت 

ير االحتالل وموبقاته.. عملّيات الّتنكيل وتضييق اخلناق  ِن
مستمرّة، هدم البيوت مستمرّ، سياسة الّترهيب والّتهديد 
مستمرّان،  ومصادرتها  األراضي  اغتصاب  مستمرّة، 
و..،  وطننا مستمرّة،  في  وجودنا  شرعّية  نزع  ومخّططات 
و.. 66 عاًما مضت على نكبة لم يسلم منها البشر وال 

الّشجر وال احلجر..
بعد ُمضّي 66 عاًما، وبدل أن نّتحد في وجه االعتداءات 
 – والعنصرّية  والّتفرقة  والّتهديدات  والّتطاوالت  املتكرّرة 
املَقصودة واملَرصودة – الهادفة إلى حتقيرنا وإهانتنا وإرهابنا 
وترحيلنا من جديد..! وكأّننا في وطننا، وفوق أرضنا علينا 
على  وحفاظنا  بقائنا  ثمن  الّثمن»؛  ـ«دفع  ب نستمّر  أن 
أراضينا وأمالكنا ومقّدساتنا وأوقافنا.. تعمل ِشرِْذمة من 
املنتفعني،  األغبياء  املأجورين  املتخّلفني  مجتمعنا،  أبناء 
على تفريقنا وتقسيمنا وانصهارنا، مستخدمني سياسة 
فيفاخرون  وتشتيت؛  وتقسيم  تفرقة  من  االحتالل، 
للخدمة  ويروّجون  مسلمون،  أو  مثًال،  مسيحّيون  بأّنهم 
العسكرّية في جيش االحتالل اإلسرائيلّي، اعتقاًدا منهم 
أّن قْدرهم ومستواهم سيعلوان، بينما في الواقع، بالكاد 

ُيصّنفهم اجلميع في الّدرجة (ز)..!
الّال- الفاشّية  العنصرّية  االعتداءات  ظّل  وفي  لذا، 

أخالقّية، علينا أن نقف مًعا، وقفًة جاّدة، وقفة رجل واحد، 
أنواع  أدنى  وجه  في  ومسلمني،  مسيحّيني  َعلمانّيني، 
اخللقّي  واالنحطاط  والّسفاهة  والوقاحة  واحلقارة  العنصرّية 
والّتربوّي والّثقافّي واملجتمعّي، اّلذي بات متغلغًال داخل 
املجتمع اليهودّي في هذه البالد. فحّتاَم ميكننا الّسكوت 
وعدم  واإلهانات،  والّسفاهات  الّتطاوالت  هذه  مثل  على 
الّدفاع عن كرامتنا في هذه البالد، عن كرامة البشر وتاريخ 

احلجر، إن بقي معًنى للكرامة لدينا فيها.
منظار  من  الّتفكير  يكفيكم  ِجحاش..!  يا  عرب  نحن 
مسيحّي/إسالمّي طائفّي عنصرّي ضّيق، يخدم الّسلطات 
لكم  تسّول  أن  قبل  وأكثر،  مرّة   66 فّكروا  اإلسرائيلّية. 
أو  االحتالل،  جيش  في  العسكرّية  اخلدمة  أنفسكم 

ـ66. االحتفال في أحضان ابنة ال
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املسيح  السّيد  سّماهم  اّلذين  وهم  براء،  منها  وهم 

باملُرائني وأوالد األفاعي. 
وينشؤونهم  أبناَءهم  يرّبون  اّلذين  األثمة  هؤالء  إّن 
هذه  مبثل  للقيام  يدفعونهم  العقيمة،  الّتنشئة 
االعتداءات واالنتهاكات على األماكن املقّدسة ودور 
مبهاجمتهم  عبادة  لّله  يقّدمون  وكأّنهم  العبادة، 
أّنهم  يغرنك  فال  «للغرباء».  املقّدسة  لألماكن 
يهتزّون كاحلراذين أثناء صلواتهم، وال يغوينك أّنهم 
يبتسمون لك كّلما صادفوك، فإّمنا ذلك ملآرب في 
يعيش  «الغرباء»  من  ا  ـً أّي يطيقون  وال  نفوسهم، 
الّسياسات  في  إليهم  فانظر  ظهرانيهم.  بني 
مع  الّتعامل  في  يّتبعونها  اّلتي  واألساليب 
ومتعّددة  متقّلبة  سياسة  هي  أليست  األقلّيات.. 

الوجوه؟!
القدس،  في  والعروش  الرئاسات  إلى  استمعنا  إذا 
من  تنطلق  واالستنكار  الّشجب  كلمات  جند 
تنطلق  وال  قلوبهم  من  تخرج  ال  ولكّنها  أفواههم، 
من أفئدتهم. فالّتصريحات كالم سياسّي معسول، 
رة هي للّتغاضي عن هؤالء الهَمج اّلذين ال يرعوون وال  والّنوايا املبّيتة واملدّب
يرتدعون من االعتداءات املتكرّرة. وكأّن لسان حالهم يقول أنتم تواصلون 
وكأّنهم  واستنكارنا..  وشجبنا  بتصريحاتنا  نستمّر  ونحن  اعتداءاتكم 
فلن  عابرة.  صيف  بسحابة  يتفّيأون  أو  بالغربال،  الّشمس  يسترون 
تنطلي هذه الّتصريحات إن لم يتّممها الفعل، ولن تغرّنا هذه األقوال إن 
لم يتّم االعتقال واالقتصاص من األوباش اّلذين يصفونهم هم بأنفسهم 
باملخرّبني..! فلتعمل قوات األمن بكافة أذرعها فورًا لوقف هذه الّظواهر، 
وهي قادرة على استدرار لنب العصفور، فما بالها بقّلة من املخرّبني؟! 
إّننا كمسيحّيني ومسلمني، وكّل َمن يحّب اآلخر ويحترمه، نرى لزاًما 
علينا التحرّك الفورّي للتصّدي لهذه األعمال، ولن نسمح لهم بتعكير 
صفو حياتنا، وممارساتنا حلرّية العبادة، وإقامة الّشعائر والطقوس الدينية. 
ونهيب برجال الّدين والعقالء لكي يتصّدروا حملة شاملة للّنظر في أساليب 
الرّد، والّسبل الواجب اّتباعها إزاء مثل هذه االعتداءات واالنتهاكات.. 

وإّال سيكون لنا حديث آخر وأفعال أخرى..!   
     

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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ّمت خالل األسبوع األخير تصعيد االعتداءات على 
في  وممتلكاتهم،  ومقّدساتهم  العرب  الّسكان 
املتطرّفني  بعض  قبل  من  ّية،  العرب ومدننا  قرانا 
الّثمن»؛  «تدفيع  اسم  حتت  اليهود،  املتعّصبني 

في  «الرحمة»  مسجد  على  باالعتداء  فقاموا 
قرية الفريديس، وُطليت شعارات عنصرّية على 
ومكانها  ُتغلق  «املساجد  مثل  املسجد،  جدار 
يشوڤوت دينّية»، ورسم جنمة داود، وثقب إطارات 

السّيارات للّسكان املجاورين للمسجد.    
كما قام مشتبه بتسليم رسالة تهديد للمطران 
ماركوتسو في مكان إقامته في مدينة الّناصرة، 
البالد،  في  العام  الالتينّي  البطريركي  الّنائب 
شملت تهديًدا له ولكّل املسيحّيني في البالد، 
نّصت على منح رجال الّدين املسيحّيني والعاملني 
ا،  ـً في الكنائس، وكّل َمن يعتبر نفسه مسيحّي
مهلة ملغادرة البالد حّتى يوم  5.5.2014؛ وكّل 
من  شخص   100 حياة  ستكّلفهم  تأخير  ساعة 
بني املسيحّيني. وفي اليوم ذاته ّمت االعتداء على 
عنصرّية  شعارات  بكتابة  «الّطابغة»  كنيسة 

على جدران الكنيسة.
متطرّفة  مجموعات  قامت  ذاته  األسبوع  وفي 
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*åUHO�ò q�«d ≠ حّملت ِمنطقة حيفا للحزب الّشيوعّي 

اإلسرائيلّي، حكومة نتنياهو - بنيت - لپيد - ليبرمان، 
قرى  على  املتكرّرة  االعتداءات  عن  األساسّية  ّية  املسؤول
العصابات  سوائب  أيدي  على  ّية،  عرب ومقّدسات  ومدن 
االعتداء  وآخرها  الّثمن»،  «دفع  مسّمى  حتت  الفاشّية، 
العنصرّي احلقير على مسجد في قرية الفريديس وكنيسة 

في ِمنطقة «الّطابغة» قرب طبرّيا.
حافّي رجا زعاترة،  ّية، الصِّ واعتبر سكرتير ِمنطقة حيفا احلزب
أّن هذه احلكومة - بتنّكرها حلقوق الّشعب الِفَلسطينّي، 
وبرفضها ألسس الّسالم العادل، وبتشجيعها لالستيطان 
واملخّططات والّتشريعات العنصرّية، وبتقاعسها املفضوح 
عن جلم عصابات اليمني الفاشّي - هي املّتهم احلقيقّي 

بارتكاب هذه اجلرائم.
وأضاف زعاترة أّن املطلوب هو تدفيع هذه احلكومة املجرمة 
اُجلناة،  مالحقة  هو  واملطلوب  الفاشّية،  إفرازاتها  ثمن 

الّسياسّيني والفعلّيني.
ُيذكر أّن وفًدا من املنطقة سيقوم بزيارة تضامنّية إلى قرية 

الفريديس، مساء اليوم اجلُمعة.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
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كفركنا،  بلدة  من  مقاول  ارة  سّي إطارات  بثقب 
شعار  بكتابة  املتطرّفة  املجموعات  هذه  وقامت 
ارة.  «تدفيع الّثمن»، ورسم جنمة داود على السّي
الفحم،  أم  في  مسجد  على  اعتداء  ذلك  سبق 

واعتداء آخر على قرية اجلش.
املواطنني  على  املتكرّرة  االعتداءات  سلسلة  إّن 
مهووسة  عصابات  قبل  من  البالد  في  العرب 
باحلقد على كّل ما هو عربي، أصبحت تشّكل 
مبنتهى  معها  الّتعامل  يجب  ا  ـً جدّي خطرًا 
اجلدّية، خاّصًة وأّنه ال ميكنها أن تستمّر وتنتشر 
لهؤالء  حدود  ووضع  رادع  دون  الّسهولة،  بهذه 
بيئة  املجموعات  هذه  جتد  لم  لو  الغوغائّيني، 

حاضنة لها وملمارساتها.  
الّصوت  أكثر،  القلق  ويثير  الّنظر  يلفت  وما 
اليسار  اسم  أنفسهم  على  يطلقون  ملن  اخلافت 
على  اعتداءات  من  يجري  ما  إزاء  اإلسرائيلّي، 
الّتهديدات  وتوجيه  ومقّدساتهم  العرب  املواطنني 
لهم. فلم نسمع أّي صوت من اليسار اإلسرائيلّي 
يصرخ بشكل حاد، ولم نشهد أي حترّك جماهيرّي 
الزُّمرة  هذه  ضد  اليهودّي  الّشارع  في  احتجاجي 

من املتعّصبني املهووسني. 
يحاول  من  هنالك  متاًما،  العكس  على  بل 
وخطورة  حّدة  من  يخّفف  أن  أخرى  أو  بطريقة 
وزير  تصريحات  مثل  االعتداءات،  هذه 
االّتصاالت واألمن الّداخلي چلعاد اردان في لقائه 
صباح أمس في برناَمج «صباح اخلير» في القناة 
بعد  تقع  لم  أّنه  لّله  احلمد  قال  حيث  العاشرة، 
فاحلديث  قنابل؛  وإلقاء  نار  وإطالق  قتل  جرائم 
واعتداءات  سّيارات  إطارات  إعطاب  عن  يجري 

على أماكن للعبادة فقط(!!). 
ما هذا؟! ال ُفّض فوك يا «سيادة» الوزير!  إًذا يا 
عرب اخجلوا من أنفسكم وال تتهوّروا في ردود 
أفعالكم، وانتظروا حّتى ُتقتلوا، عندها ميكنكم 

أن تنّظموا املسيرات االحتجاجّية واإلضرابات. 
يأتي  ال  العبارات  بهذه  تفوّه  اّلذي  الّشخص  إّن 
من الهامش، إّنه من أصحاب القرار في احلكومة 
لنا  يضىء  أن  يجب  وهذا  الّسلطة؛  إّنه  ّية،  احلال
الّضوء األحمر؛ لذا على املواطنني العرب في هذه 
أكثر  األّيام  هذه  في  موّحدين  يكونوا  أن  البالد 
وكّلنا  مستهدفني،  فكّلنا  مضى،  وقت  أّي  من 
مطالبني أن نتصّدى لهذه احلملة املسعورة على 
وجودنا وبقائنا في هذا الوطن، ومن أجل جلم هذا 
االنفالت اإلرهابّي العنصرّي، ومن أجل وضع حد 

ملن يحاول أن يحمي هؤالء اإلرهابّيني.

أصدرت محكمة العمل في حيفا، حكًما لصالح مدرّب 
لرياضة كرة املضرب (الّتنس)، اّدعى أّنه أصيب بوعكة 
في القلب، ناجمًة عن «زعل على تلميذته اخلاسرة»، 
فأعلنت احملكمة عن وعكته هذه «إصابة عمل»، جتعله 
ا للمخّصصات من مؤّسسة الّتأمني الوطنّي!  ـً مستحّق
ويستدّل من حيثّيات ملف هذه القضّية أّن املّدعي (60 
عاًما)، عمل مّدة طويلة كمدرّب مؤّهل لكرة املضرب، 
لكّنه حتّول قبل نحو 16 عاًما إلى مجال املوسيقى. 
وقبل سبع سنوات (عام 2007)، تلّقى عرًضا لتدريب 
استعداًدا  املضرب،  كرة  في  متفوّقة  ُمعاقة،  رياضّية 
ملشاركتها في أوملپيادة بيجني للمعاقني، اّلتي ُنّظمت 
في الّصني.. فقبل املدرّب العرض، واجتهد في تدريب 
الّشابة، ومتّكن من حتسني تدريجها العاملي، من املرتبة 
تلميذته  املدرّب  ورافق  الّسادسة!  املرتبة  إلى  ـ24  ال
أيلول/سپتمبر  في  األوملپّية  األلعاب  إلى  الواعدة 
لكّنها  األولى،  باملنازلة  ففازت  2008؛  العام  من 
الّصني،  من  رياضّية  أمام  الّثانية  املنازلة  في  خسرت 
فأصيبت بخيبة وإحباط شديَدْين، محاوًال تشجيعها 
صاحت  لكّنها  لديها،  العزمية  روح  وبّث  ومواساتها 
بسببك!».  اخلسارة  هذه  كّل  «اتركني..  وجهه:  في 

الغاضبة  الرياضّية  كالم  أّن  دعواه،  في  املدرّب  وزعم 
اخلائبة القاسي بحقه، كان بالنسبة له ضربًة مؤملة في 
الّصميم «أشبه بالّصفعة القاسية»؛ وأضاف: زمالئي 
في الوفد األوملپّي نصحوني بعد هذه احلادثة بأن أخلد 
إلى الرّاحة، وأزور الّطبيب للفحص، ألّن حالتي بدت 
لالوملپيادة  األخير  اليوم  وفي  جًدا!  ومتوّعكة  سّيئة 
شعر املدرّب بآالم حاّدة في صدره، وبضيق في التنّفس؛ 
وبعد الفحص حوّله الّطبيب إلى أحد مشافي العاصمة 
في  مصاب  أّنه  لألطّباء  فتبّني  «بيجني»،  الّصينّية 
صّمام القلب. بينما ورد في الّتقرير الّطبّي اّلذي ُقّدم 
للمحكمة، مرفًقا بالّدعوى إّن ما تعرّض له املدرّب هو 
«حادث استثنائّي، جنم عن عاصفة من املشاعر، وعبء 
نفسانّي، أّدى إلى وعكة ثّم إلى انسداد صّمام القلب»!

املقّدمة  الدعوى  الوطنّي  الّتأمني  مؤّسسة  رّدت  وقد 
املدرّب  وأّن  األمور»،  بني  عالقة  أّن «ال  بحّجة  ضّدها، 
تسري  أن  يجوز  ال  ولذا  موّظًفا،  أو  عامًال  ُيعتبر  ال 
إيتا  القاضية  لكن  عمل».  «إصابة  صفة  عليه 
حيفا)،  في  العمل  محكمة  رئيس  (نائبة  كتسير 
قبلت الّدعوى، وتقرير اخلبير، وأصدرت حكًما يقضي 

باستحقاق املدرّب ملخّصصات من الّتأمني الوطني!
©å«dJ�ò l�u� s	 nDK�®          
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*åUHO�ò q�«d ≠ فّض أمن جامعة حيفا، يوم االثنني من هذا 

في  الّطّالبي،  التجّمع  كادر  نّظمه  ا  ـً سياسّي نشاًطا  األسبوع، 
إحدى قاعات الّدراسة، عندما كان أمني عام التجّمع عوض عبد 
وعن  الِفَلسطينّية»  املصاحلة  عن «آفاق  محاضرة  ُيلقي  الفّتاح 
«صناعة الهولوكوست» (الكارثة)، اّلتي حتيي إسرائيل ذكراها.

رجال  من  ثالثة  أّن  اجلامعة)،  فرع  شّقور (سكرتير  عماد  وأفاد 
بحّجة  فورًا،  الّنشاط  يوقف  أن  منه  وطلبوا  القاعة  قرعوا  األمن 
أّنه لم يطلب ترخيًصا لذلك، وألّن الّنشاط يجري أثناء إضراب 

اجلامعة، ملناسبة ذكرى احملرقة الّنازية (ملّدة ساعتني).
وقال شّقور إّنه حاول إقناع رجال األمن بعدم جواز تدّخلهم في هذا 
الّنشاط الّسياسّي القانونّي، ولكن عبًثا. في هذه األثناء خرج 
قسم من الّطّالب، ولكّنهم عادوا بعدها إلى القاعة مّتحدي القرار. 
أمن  من  إضافّية  قوى  أّن  غير  محاضرته،  الفّتاح  عبد  وواصل 
اجلامعة، وفي مقّدمتهم مسؤولهم، عادوا بعد عشر دقائق إلى 
القاعة، وطلبوا بحزم من عبد الفّتاح مغادرة القاعة على الفور 

«لعدم قانونّية تواجده».
وتطوّرت مشادات كالمّية بينه وبني املسؤول، وأيًضا بني نشطاء 
التجّمع ورجال األمن، فهّددوا باّتخاذ اإلجراءات القمعّية وتقدمي 
ولكن  لألوامر؛  ينصاعوا  لم  إذا  تأديبّية،  حملاكم  الّطّالب  كّل 

املشادات تواصلت حّتى نهاية مّدة احملاضرة.
الّسلوك  هذا  فيه  استنكر  بياًنا  الّطّالبي،  التجّمع  وأصدر  هذا 
أّن  البيان:  في  وجاء  العرب،  للّطّالب  واملعادي  العنصرّي 
ّية في اجلامعات  الّتضييقات املستمرّة ضّد احلركة الوطنّية الّطّالب
اإلسرائيلّية لن تثني الّطّالب عن دورهم الوطنّي والّتوعوّي اّلذين 

يقومون به خدمًة لقضّيتهم وحقوقهم في وطنهم.
 °W¹“U ÒM�« W�d;« q ÒG²�ð qOz«dÝ≈

وكان عبد الفّتاح قد تطرّق في سياق محاضرته إلى استغالل 
إسرائيل للمحرقة الّنازّية بحّق اليهود في أملانيا وأوروپا، للّتغطية 
هيونّية، وملمارسة ظلمها  على املشروع االستعمارّي للحركة الصِّ
جميع  مع  نتعاطف  نحن  وقال:  الِفَلسطينّي.  الّشعب  على 

 w  „—UAð è Ò¹b L Š_« è Ý—b *«
‰ ÒË_« è ÒO L K F « ÀU × Ð_« ÷d F

اخلميس  يوم  الكبابير،  حّي  في  األحمدّية  املدرسة  شاركت   ≠ åUHO�ò q�«d*

املاضي، في معرض األبحاث العلمّية األول للّصفوف السادسة، واّلذي ُعقد في 
فندق «چولدن كراون» في مدينة الّناصرة.

وكان موضوع البحث اّلذي تقّدم به كّل من الّطّالب: نسيم عودة، إيقان شمس، 
مسرّة شنبور ووعد عودة بُعنوان: «تأثير املساحة املبنّية على تواجد الغربان».

ية إقبال قصيني أّن البحث يتحّدث  وأوضحت مرشدة موضوع العلوم في املدرسة، املرّب
عن فرضّية أّنه «كّلما كانت املساحة املبنّية أكثر، كّلما كان عدد أنواع الّطيور أقّل، 
ب الغذائّي للغربان وعادات االفتراس». ونسبة أكبر للغربان الرمادّية، وذلك يتعّلق باملركَّ

اّلذين  الّطّالب  وأّن  البيولوجّي،  املعهد  مع  بالّتعاون  أُجري  البحث  أّن  إلى  ُيشار 
شاركوا في البحث - اّلذين ُذكرت أسماؤهم أعاله - حصلوا على شهادات تقديرّية.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il 

l ÒL−² K  U Î ? ÒO Ð Òö Þ U ÎÞUA½ ÒiH ¹ UH O Š è F Uł  s √
بالعدالة  نؤمن  فنحن  يهود،  وغير  يهود  من  احملرقة  ضحايا 
ليس  بذلك  قام  َمن  ولكن  احلياة،  في  اإلنسان  وحّق  واملساواة 
الّشعب الِفَلسطينّي، إّمنا أوروپا االستعمارّية املسؤولة حّتى اآلن 
عن الّظلم الكبير الّالحق بشعبنا. أّما املصاحلة الِفَلسطينّية، 
فقد شرح عبد الفّتاح مضمون هذه املصاحلة واحتماالت الّنجاح 
والفشل. وعّبر عن دعمها بشرط أن تكون وفًقا ألصول حركة 
الّتحرير الوطنّي، وأوّلها هجر املفاوضات القائمة على استبعاد 

ّية واملرجعّية الوطنّية.  املقاومة واملرجعّية الدول
وقال إّنه رغم عدم تأّكدنا من الوجهة احلقيقّية لهذه املصاحلة، إّال 
أّن إسرائيل تتصرّف بهستيريا (جنون) جتاهها، ما يدّل على 
حجم الفائدة اّلتي جتنيها من نهج الّسلطة الِفَلسطينّية القائم 
حالة  ومن  األمريكّية  الرّعاية  وعلى  العينّية،  املفاوضات  على 

االنقسام املأساوّي.
 W×{«ËË WOKł W¹dBMŽ

ا على املمارسة القمعّية من قبل اجلامعة، قال سكرتير  وتعقيًب
التجّمع الّطّالبي في جامعة حيفا، عماد شّقور: هذه املمارسات 
أصبحت  فالعنصرّية  حيفا،  جامعة  في  علينا  جديده  ليست 
العمل  ضرب  الّطرق  بشّتى  فيحاولون  اجلامعة،  لهذه  ُعنواًنا 
ّية سياسّية فقبل  الّسياسّي للّطّالب العرب، يقمعون أي فّعال
من  بإقصائهم  العرب  الّطّالب  اجلامعة  أمن  هّدد  فقط،  أسبوع 
اجلامعة، بعد أن قرروا الوقوف صامتني دقيقة حداد على أرواح 
شهداء شعبنا في ذكرى يوم األرض. وها هم يعودون اليوم لقمع 
ا  ـً ّي محاضره ثققيفّية لعوض عبد الفّتاح، فأصبح واضًحا وجل
ألمن  حياة  وأسلوَب  نهًجا  أصبحت  اجلامعة  في  العنصرّية  أّن 
اجلامعة؛ وعليه ندعو الّطّالب العرب ككّل، والكتل السياسّية 
الفاعلة داخل اجلامعة، على العمل املشترك والوحدة الوطنّية في 
سنستمّر  بأّننا  الّطّالب  ونعد  والعنصرّيني.  العنصرّية  مواجهة 
والرّياضّية  والّتثقيفّية  السياسّية  الفّعالّيات  تنظيم  على 
لن  اجلامعة  أمن  قبل  من  الّتعامل  فهذا  واملوسيقّية؛  ّية  واألدب

يزيدنا إّال إصرارًا على طرح مشروعنا والعمل به.
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’U� q�«d*

في  ّية  العرب األحياء  للجان  العام  املجلس  صادق 
هذا  من  االثنني  يوم  ُعقد  خاص  لقاء  في  حيفا، 
األسبوع، على نظامه الّداخلّي، استكماًال إلجراءات 
متثيلّية  كهيئة  عمله  النطالق  متهيًدا  تنظيمّية، 
ّية  العرب األحياء  بشؤون  ُتعنى  جامعة،  جماهيرّية 

وسّكانها، مقابل املجلس البلدّي وصانعي القرار.
الرّوم  لكنيسة  الّصغرى  القاعة  في  الّلقاء  ُعقد 
أحياء،  جلان  تسع  ممّثلي  بحضور  األرثوذكس 
االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  طاقم  إلى  إضافًة 
وُيذكر  إغبارّية.  حسني  األستاذ  العام  ومديرها 
له  أساسّي  نظام  وصياغة  املجلس  إقامة  أّن 
بني  سنتني  مدار  على  متواصل  تعاون  ثمرة  كانا 
ونشطائها.  األحياء  جلان  وبني  الّتطوير  جمعّية 
وهو تعاون تضّمن اعتماد اجلمعّية برناَمج تدريب 
سنتني،  ُقرابة  استمرّت  األحياء،  في  للّنشطاء 
سيكون  األحياء،  سّكان  الحتياجات  مسح  وإجراء 
املقبلة. املرحلة  في  األحياء  مجلس  لعمل  أساًسا 

افتتح الّلقاء وأداره العامل اجلماهيرّي ومرّكز البرناَمج 
في جمعّية الّتطوير مبّدا كّيال. 

واستعرض اغبارّية مراحل العمل املشترك مع جلان 
أّن  إلى  وأشار  وتنظيم.  ومتكني  تدريب  من  األحياء 
يشّكل  للمجلس  الّداخلي  الّنظام  على  الّتصديق 
املجلس  انطالقة  لضمان  أخيرة  تنظيمّية  ُخطوة 
صوتها  لها  مستقّلة،  متثيلّية  جماهيرّية  كهيئة 
الّتطوير  جمعّية  إّن  وقال  املجتمع.  في  ومكانتها 

 t U E½ Òd I ¹ è ÒO Ðd F « ¡U O Š_« ¡U DA½Ë ÊU' f K−
°o K DM ¹Ë ÆÆè Ò¹—«œù« t²M' V ²M ¹Ë w ÝU Ý_«

∫d¹uDÒ²�« W ÒOFLł r�UÞË ¨¡UOŠ_« ÊU' wK Ò¦2 lLł ¡UI� w	

االجتماعّي، اّلتي كان لها شرف اإلسهام بقسطها في 
بناء املجلس العام للجان األحياء، مستعّدًة في املرحلة 
املقبلة ملرافقة املجلس في عمله وتقدمي كّل مساعدة 
املجلس  تثبيت  هو  الهدف  أّن  وأضاف  يطلبها. 
نشاطه  ُميارس  البلدّي  املشهد  في  مستقّلة  هيئة 
احتياجات  إلى  استناًدا  مستقل،  بشكل  وعمله 
ومطالبهم. لقضاياهم  ومتثيًال  األحياء  سّكان 

والرؤيوّية  الّتنظيمّية  املسائل  بعض  احلضور  وطرح 
املّتصلة بعمل املجلس، ُمشيدين بدور اجلمعّية في 
حتقيق هذا اإلجناز اجلماهيرّي والتنظيمّي. حيث شارك 
العديد من مندوبي اجلمعّيات مبالحظاتهم ومداخالتهم 
هاشول،  إلياس  عّبود،  فهد  منهم:  نذكر  القّيمة، 
منير سّلوم، املهندس خالد محاميد، شكري يعقوب، 
وآخرين. واجتهد احلضور في تسجيل القضايا احلارقة 
ذلك  ُيترك  أن  واّتفق  متابعتها.  املجلس  على  اّلتي 
للهيئة اإلدارّية املنبثقة عن االجتماع، واّلتي عّينت 
األّول. لقائها   (9/5/2014) القادم  اجلُمعة  يوم 

وقد انتخب احلضور هيئة إدارّية للمجلس، مؤّلفة من: 
ڤكتور حّجار (حّي وداي الّنسناس)، إيهاب حبيب 
فهد  احلليصة)،  (حّي  كامل  يوسف  عّباس)،  (حّي 
عّبود (حّي وادي اِجلمال)، منير سلوم (حّي األملانّية)، 
(حّي  اسكندر  جورج  الكبابير)،  (حّي  عودة  معاذ 
احملّطة)، خالد محاميد (حّي البلدة الّتحتا)، رحاب 
ـ«هدار»).  بشتاوي (احلّي الّشرقّي)، فهيم دكور (حّي ال
هّمام   – اغبارّية  جمانة  احملامية  احلضور  عّني  كما 
مستشارة قانونّية ملرافقة املجلس، كما كّلف سامر 
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زريق بتركيز صفحة الّتواصل واإلعالم.
©÷u	 qz«Ë ∫d|uB�®

موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»

*åUHO�ò q�«d ≠ وّجهت النيابة العاّمة في حيفا 

تهمة االغتصاب ومحاوالت لالعتداء اجلنسّي ضّد 
األراضي  من  وهو  حيفا،  في  قانونّي  غير  مقيم 

احملتلة، ويبلغ 32 من العمر. 
ويتبّني من الئحة االّتهام ضّده أّنه التقى عن طريق 
الّصدفة باملشتكية اّلتي هي في سنوات العشرين 
مغايرة  كشخصّية  نفسه  لها  وقّدم  عمرها،  من 
حلقيقتها، وأّنه يعمل في الوساطة في مجال العقارات 
كسائقة.  معه  العمل  عليها  وعرض  واملساكن، 
وبعد نحو أسبوع من العمل معه دعاها إلى شّقته 
إلمتام عمل ما لديه. ووفًقا لذلك جاءت املشتكية 
إلى منزله في ساعات الّظهر، عرض عليها مبلًغا 

من املال مقابل أن تطارحه الغرام، فرفضت وطلبت 
املّتهم  أخذ  ذلك  على  ورًدا  فورًا؛  شّقته  تغادر  أن 
يضربها بحزامه وبعصا املكنسة، ثّم اقتادها إلى 
الّسرير وجرّدها من مالبسها واغتصبها عنوًة ودون 
موافقتها. فقاومته املشتكية، ولذا حاول أن يكّم 
أخذ  الّصراخ  عن  توّقفت  وملا  يخنقها،  وكاد  فاها 
يصوّرها وهي مستلقية على الّسرير، وهّددها إذا 
أبلغت عنه فسينشر صورها في مواقع الّتواصل 
املّتهم  اعتقال  متديد  النيابة  وطلبت  االجتماعّي. 

ّية بحّقه.  حّتى انتهاء اإلجراءات القضائ
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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الّشباب  من  شخص   200 نحو  شارك   ≠  åUHO�ò  q�«d*

رقم  الكبيرة  املخّدرات (الباجني)  بليلة  ونساًء،  رجاًال  والبالغني، 
2، واّلتي أقيمت في حديقة األم في حيفا، لهدف إباحة املخّدرات 
اخلفيفة في البالد. وقد دّخن املشتركون واحتفلوا واستمتعوا حّتى 

ساعات الّليل املتأّخرة. 
وقال منّظمو األمسّية: «أتينا لنحتفل، وليرى العالم أّننا ال نخشى 
أكثر من الّتدخني، وال نستتر في بيوتنا. كما أّننا نؤمن بحرّية 
االختيار والقرار، كّل لنفسه مبا يناسبه ويالئم صحته أو يضرها. 
كما تهدف هذه األمسّية إلبراز أّن تدخني املخدرات اخلفيفة ليس 
جرمية، وأّن الكحول أكثر ضررًا للصّحة من تدخني هذه املواد املخّدرة».

وحداتها  بكاّفة  الّشرطة  من  معزّزة  قوّات  املكان  إلى  حضرت  وقد 
وقامت بأعمال الدورّية في ِمنطقة مرَكز الكرمل؛ ولكن الفّعالّيات 
من  ا  ـً أّي الّشرطة  تعتقل  لم  كما  تذكر.  أحداث  أّي  بدون  انتهت 

املشاركني، ِخالًفا ملا جرى مبثل هذه املناسبة في القدس.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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8.520:00الخميس
ي بيت الكرمة // هجيفن 2، حيفا  غال��

ة الموسيقية - حبيب حنا المحا"!

موسيقى من حولنا
ة ع& الموســيقى  ة لمحــة تاريخية مثــ�� تخصــص المحــا"!
الك5ســيكية الغربيــة، مــن العــ3 القديم مــرورا بالعصور 
ــة.  ــة الحديث ــيقى الغربي ــول إ7 الموس ــطى، والوص الوس
ــيقى  � الموس ــة >! ــاليب اللحني ة إ7 ا?<س ــا"! ــرق المح تتط
لكبــار  لمقطوعــات موســيقية  ا?ســتماع  مــع  الغربيــة 
، ومقارنتهــا مــع الموســيقى العربيــة  ! �Gا?<وروبيــ ! �Gالملحنــ
 � � التوجهــات المختلفــة >! قيــة، وإبــراز ا?ختــ5ف >! MNال

ــم المختلفــة. ــة الموســيقى للعوال ! وبني �Gالتلحــ

9.518:30 الجمعة

وسط الشارع 
، حيفا  OPالخربة // هنمال 10، البلدة التح

دي.جي. 
برونو كروز

22:30-18:30

دي.جي. سوبرمايك

10.519:30 ألسبت
ي بيت الكرمة // هجيفن 2، حيفا  ساحة وغال��

ا)فتتاح ا)حتفا%$ للمعرض

! ! المعــرض: دور غ�� �Gأمــ  

أح-م رزوق 
سنا جام

 ، ! �Gف حّنا، هكتور زمورا، ع5ء فرحات، كل�� فونت M\أ ، � ]Pفهد حل ، Oإي&� بيتل، يناي تويس�
! لينك، ساهر ميعاري، ميخال هايمان �Gأرم ، ! ليا�7 قحاوش، مايدر لوب��

ا?<ربعاء الث5ثاء 12.513.514.5 10:0010:00 18:00
بيت الفن - جامعة حيفا بيت الفن - جامعة حيفا بيت الفن - جامعة حيفا 

! �Gثن c?ا 

ّ $ م4ح، موسيقى وفن تشكي$0 $ فلسطي56 إبداع عر:9
خربة بيت ليد  تحيات

إخراج وتمثيل: خليفة ناطور

ضيافة خفيفة  //  مقاطع مNحية

ت: الفرقة العربية اليهودية  $Eكونس
وفسور تيس�� الياس بقيادة ال�[

10:00

12:15

 10:00
11:15 11:30
14:00
15:4514:00
16:4516:15
18:30 18:00

 18:40

ات عن الموسيقى 5Fمحا

ات عن الموسيقى 5Fمحا

ندوة: عمل الممثل
$ندوة: مبادرات الم4ح، المجتمع ومؤسسات الدولة ة – الفن الفلسطي56 5Fمحا

بية لثقافة الم4ح وم4ح ا)Qطفال REندوة: ال
مNحية: الزمن الموازي تيجي نحلم – رحلة موسيقية

ندوة:  العروض الُمنفردةندوة:  الكتاّب الم4حيون والمخرجون

ّ �hبيضحصار –  عرض حرQ(راقص: ع0 حافة ا � !Pعرض ف
موسيقى الراب – قّصتنا

توت
أرض

16:0019:00 16.517.5  الجمعة

 16:00

 20:30

17:30

ي - ايال بيجاوي $Eالغال $ 5̂ ة  5Fمحا

و)ء سبيتجام بليا%$ زمان 
دمار

مودي والقب-ويز
$ بستو:5

حوس باشا 
إياد قاسم 

مراديوس
س-مان

بريكدانس فرقة 

 ألسبت

أم كلثوم – ِلَم هي بالذات؟ 
� م3  فيــه >! Oاق عالم صناعــة ال� Oكيــف نجحــت هــذه الفتــاة القرويــة باخــ�
؟  � ]sــم العــر � العال ــة >! ــدة مجتمعي ــة وقائ ي وأُصبحــت شــخصية جماه��

ــة)  ي ة بالع�[ ة بمــواد أرشــيفية. (الُمحــا"! تُرافــق محــا"!

ــاز  ــيقى الج ــن موس ــة م ات مختلف Oــ� ــن ف ــات م � مقطوع Ms5ــ ــرض الث يع
العالميــة , وارتجالهــم الخــاص عليهــا . ويعــرض ايضا مقطوعات موســيقى 
� , باســتضافة عــازف الكمــان  Ms5وأداء الثــ � !Pاصليــة مــن اعمــال لــؤي ابــو ســ

تشــار�7 صافيــة.  

$ $ الجاز لؤي أبو س56 c:-ث

ي بيت الكرمة  // هجيفن 2، حيفا  ي بيت الكرمة  // هجيفن 2، حيفا ساحة الجال�� ساحة الجال��

مغناطيس وضيوف

$ الساحة الخلفية 5̂  $ 5gالزرافة ووحيد القرنتحت أر
! زرافــة ووحيــد قــرن وقــرد يســعى لتفكيــك صداقتهمــا. ”عندمــا  �Gعــن صداقــة مــا بــ

ّ تقّبــل ا?�خــر عــ& مــا هــو عليــه“ أتقبــل نفــ�� كمــا أنــا، مــن الســهل عــ&�

16:00 8.5 الخميس

17:3011.5 ا?<حد

دائرة نصف مربّعة
� صندوق.   عن دائرة تسعى بشّدة ?<ن تكون مربًعا �h تستطيع أن تتسع >!

قصة عن تقّبل ا?�خر وخصاله. 

17:0014.5
أديب، قصة ورّسام فضل ع&�  //  مجدلة خوري

ا?<ربعاء

 معرض وإنتاج كراسة ُمعّدة

المكتبة ومركز كلور 

?<جيال  8-3

?<جيال  8-4

?<جيال  12-8

8-17 .2014.5 مهرجان الثقافة العربية 

هجيفن 2، حيفا  امج  9Eلكل ال $ الدخول مجا:5
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آالف   10 من  أكثر  بحضور   ≠  åUHO�ò  q�«d*

وللّسنة  حيفا،  مكابي  شبيبة  فريق  فاز  مشّجع، 
لكأس  ّية  الّنهائ املباراة  في  الّتوالي،  على  الّثانية 
الّدولة للّشبيبة، أمام فريق هپوعيل حيفا، في مباراة 
حماسّية جرت على ملعب استاد «كريات إليعزر»، 
ليحتفظ فريق شبيبة مكابي حيفا بالكأس في ناديه.

وقد برز وجود عدد كبير من املشّجعني من املجتمع 
العرب  الّالعبني  وتشجيع  لدعم  أتوا  اّلذين  العربّي، 
في الفريقني. وقد خّيمت على امللعب أجواء أخوّية 

w�«u Ò²�« vKŽ WO½U Ò¦�« WM Ò�K�

امللعب  كان  حيث  مستمرّ.  ودعم  تشجيع  وسط 
تصفيق  وسط  واألحمر،  األخضر  بالّلونني  مكسوًّا 
حفل  في  ورقص  احليفاوّيني،  للفريقني  وتشجيع 

كرنڤالّي رياضّي.
وقد فاز فريق شبيبة مكابي حيفا بفوز ساحق على 
ـ4 أهداف نظيفة؛ وقد ّمت في  نهاية  هپوعيل حيفا ب

املباراة تكرمي الّالعبني.
غد  يوم  ستلتقي،  حيفا  مكابي  شبيبة  أّن  يذكر 
الّسبت، ضمن مباريات الّدوري فريق «بيتح تكڤا»، 
وفي حال فوز الفريق احليفاوّي، سيتوّج فوزه بكأس 
الّدولة ببطولة الّدوري أيًضا، ليحصل بذلك على لقب 
ـ«دابل»! نتمّنى لفريق شبيبة مكابي حيفا الفوز  ال
الّدوري. وبطل  الّدولة  كأس   - املضاعف»  ـ«الّلقب  ب

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 
www.haifanet.co.il
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األربعاء،  أمس  أّول  انطلقت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

اّلتي  للحياة»،  محروس  «بطولة  من  األولى  املرحلة 
جتمع بني مجموعة فرق كرة قدم ُمصّغرة من أحياء 
ملقتل  األولى  الّسنوّية  الذكرى  في  ّية،  العرب حيفا 
ضحّية  سقط  اّلذي  زبيدات،  موّفق  محروس  الّشاب 

العنف العبثّي في مجتمعنا. 
الّتطوير  جمعّية  البطولة  هذه  إلى  بادرت  وقد 
محروس  ذكرى  إلحياء  الّشعبية  والّلجنة  االجتماعّي 
وُتقام  حيفا.  لبلدّية  الّتابعة  اجلماهيرّية  واملراكز 
البطولة في القاعة الرياضّية الّتابعة ملركز «املتنّبي» 

(شيزاف) في حّي عّباس.
مباريات،  ثالث  إجراء  األولى  املرحلة  وشهدت 
مدرسة  وفريق  احلليصة  حّي  فريق  بني  األولى  كانت 
 9 بالّنتيجة  احلليصة  فوز  عن  وأسفرت  «املتنّبي»، 
إلى 5 أهداف، وجمعت املباراة الّثانية بني فريق احلّي 
وانتهت  اجلماهيرّي،  «األخوّة»  مرَكز  وفريق  الّشرقّي، 
بفوز احلّي الّشرقّي بالّنتيجة 4 أهداف إلى هدفني. 
أّما املباراة الّثالثة فقد جمعت بني فريق حّي الكبابير 
األملانّية،  حّي   – اجلماهيرّي  «َشلڤاه»  مرَكز  وفريق 

وانتهت بفوز الكبابير. 
احلليصة  فريقي  سيلتقي  الّنتائج  هذه  على  وبناًء 
والكبابير في املباراة الّنهائية التي سُتقام يوم األربعاء 

v Ë_« U N ² K Šd  w  è F z«—  U ¹—U ³  b N Að åÙU O × K  ”Ëd ×  è u D Ðò
∫W³O³ ÒA�« ¡UMÐ√ 5Ð W Ò³;«Ë wšPÒ²�« s� ¡«uł√ jÝË

 qHŠ sL{ ¨WÒOzUNM�« …«—U³*« w	 ¨ÂœUI�« ¡UFÐ—_« r²²�ðË

UHOŠ w	 ÒwŽUL²łô« d¹uDÒ²�« W ÒOFLł …—œU³0 l ÒÝu� ÒwFL²−�

ا بني فريق  ـً القادم، وستشهد املرحلة الّثانية لقاء ودّي
محروس».  «حارة  وفريق  سخنني  أبناء  اّحتاد  شبيبة 
فيه  يتّم  مجتمعّي  احتفال  سيقام  املباريات  وبعد 
والفرق  الّالعبني  على  وامليدالّيات  الكؤوس  توزيع 
مجتمعّية  شخصّيات  بحضور  بالبطولة،  املشاركة 

ومديري املراكز اجلماهيرّية وجمهور من األهالي.
ورئيس  محروس  عائلة  األولى  املرحلة  وحضر  هذا 
الّلجنة الشعبّية سمير عيسى، ومديرة مرَكز «َشلڤاّ» 
اجلماهيرّية  املراكز  وممّثلي  منصور،  هناء  اجلماهيرّي 
عادل  عودة،  مّناع  وهم:  املشاركة،  الفرق  ومدرّبي 
إضافًة  ومانو،  يوسف  أمين  فّياض،  إبراهيم  خاليلة، 

إلى ممّثلي جمعّية الّتطوير االجتماعّي. 
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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«مؤّسسة  من  وفد  قام   ≠  åUHO�ò  q�«d*

األخير  األحد  يوم  والّتراث»،  للوقف  األقصى 
(27/4/2014)، ممّثًال بنائب رئيسها احلاج سامي 
رزق الّله أبو مخ، وعبد املجيد اغبارّية (مسؤول قسم 
املقّدسات في املؤّسسة)، وسمير درويش (عضو إدارة 
املؤّسسة)، بزيارة ميدانّية ملقابر قرية طيرة الكرمل/

سير  لتفّقد  وذلك   ،1948 عام  منذ  املهّجرة  حيفا، 
االّتفاق،  بحسب  تنفيذه  من  والتأّكد  فيها،  العمل 
والذي ميكن من خالله حماية وحفظ حرمة املقابر، وال 

ميس بقدّسيتها وال مساحاتها ُمطلًقا.
الزيارة:  خالل  مخ  أبو  الّله  رزق  سامي  احلاج  وقال 
احلال  بطبيعة  سبقتها  اّلتي  الزيارة،  بهذه  «قمنا 
زيارات عّدة متكرّرة خالل األسابيع األخيرة من قبل 
طواقم املؤّسسة، لتفّقد سير العمل في مقابر طيرة 
حيفا، على إثر تنفيذ اّتفاق ّمت التوّصل إليه قبل 
املقابر،  وحماية  بحفظ  يقضي  واّلذي  شهرين،  نحو 
ما بني «مؤّسسة األقصى» وأهالي قرية الّطيرة من 

جهة، وبني ممّثلني من «وزارة اإلسكان»».
واٍق،  حجرّي  جدار  بناء  ّمت  «لقد  مخ:  أبو  وأضاف 
وفوقه جدار حديدّي يحفظ ُحرمة املقابر ومساحتها 
احملّددة، علًما أّن احلديث يدور عن عّدة مقابر متوزعة 
القرية  تخدم  كانت  القرية،  من  متفرّقة  أنحاء  في 
وعائالتها املختلفة، كما ّمت التأّكد بأّن اجلدار اّلذي 
ُبني يبعد أمتارًا عن حدود املقبرة، إضافًة إلى إجراء 

عملّيات تنظيف في محيط املقبرة».
وتابع قائًال: «والّشيء املهم اّلذي تأّكدنا منه، أيًضا، 
بعرض  له  مخطًطا  كان  الذي  الّطريق  شّق  عدم  هو 
الّشارع،  هذا  ألغي  حيث  املقابر،  بني  ما  مترًا   15

åUH O Š …d O Þò d ÐUI * è Ò¹bIHð …—U ¹“
فترة  من  الّتاريخّي  الّشارع  بحدود  فقط  العمل  وّمت 
االحتالل البريطانّي للبالد، في مقطعه األخير. وهنا 
األرضية  باحلجارة  رصفُه  سيتّم  املقطع  هذا  أّن  نؤّكد 
وسيكون ممرًا لطّالب املدرسة فقط، من دون أن ميّس 
ذلك بحرمة املقابر واألموات فيها، وهو الّشارع اّلذي 
قرية  في  املقابر  مجموعة  بني  أساًسا،  يفصل،  كان 
الطيرة، ولم يكن ضمن حدود املقابر، أو يقتطع جزًءا 

منها، وال ميّس بحرمة املقابر بتاًتا».
إلى ذلك قال عبد املجيد اغبارّية: «نشير إلى أّن 
عّدة مقابر كانت تنتشر في أنحاء متفرّقة في قرية 
طيرة حيفا، ومعلوم أّن املقابر توزّعت، أيًضا، على 
عدد من عائالت القرية، وهذا شيء معروف ومشهور 
 ،1948 عام  املهّجرة  القرى  من  قرية  من  أكثر  في 
وأهل  األقصى»  «مؤّسسة  عمل  من  سنوات  وخالل 
على  وتنظيفها،  املقابر  صيانة  ّمت  الّطيرة،  قرية 
مدار العام ضمن مشروع الّصيانة الّسنوّي لألوقاف، 
وّمت  وقفّية،  عمل  ومعسكرات  موسمّية  وحمالت 
أجزاء  على  شوارع  شّق  ومنع  التصّدي  مرّة  من  أكثر 
متفرّقة من مقابر القرية. وفي األشهر األخيرة، وبعد 
وسط  مترًا   15 بعرض  شارع  لشّق  مخّطط  كان  أن 
مساحات  يعرّض  كان  اّلذي  األمر  املقابر،  من  عدد 
ّمت  قبورها،  ونبش  حرمتها  انتهاك  إلى  املقبرة  من 
ملنع  القرية  أهالي  مع  والّتنسيق  بالّتعاون  العمل 
قبلنا  من  للمقابر  هندسّية  قياسات  وبعد  ذلك؛ 
مع  اّتفاق  لصيغة  التوّصل  ّمت  مساحاتها،  وحتديد 
ممّثلني عن «وزارة اإلسكان»، مينع شّق الّشارع املُخّطط 
مساحات  من  كبير  جزء  طمس  منع  ّمت  وبذلك  له، 
املقابر، باإلضافة إلى االّتفاق على بناء جدران واقية 

ًيا  حول معظم حدود املقبرة، وهو ما يتّم تنفيذه حال
في املقبرة».

وثمرًة  كبيرًا  جناًحا  اخلطوة  هذه  اغبارّية  اعتبر  وقد 
طيرة  وأهالي  املؤّسسة  به  قامت  اّلذي  للّدور  طّيبة 
طويلة،  فترة  مدار  على  املعنّية  اجلهات  مع  حيفا 
مقابر  صيانة  إلى  باألساس  يهدف  أّنه  إلى  ُمشيرًا 
وشكر  فيها.  األموات  قدسّية  على  واحلفاظ  الّطيرة 
اغبارّية أهالي القرية اّلذين اثبتوا انتماَءهم للمقابر 
ومع  معها  الّدائم  تواصلهم  خالل  من  بلدهم،  في 
إلى  الوصول  في  ساهم  َمن  كّل  شكر  كما  بلدهم، 

اّتفاق يحمي املقابر ويحفظ قدسّيتها.
(متوّلي  قصيني  احلي  عبد  احلاج  صرّح  جهته  ومن 
وقف الطيرة، وأحد مؤّسسي جلنة الّدفاع عن مقّدسات 
الّطيرة) حول هذا االّتفاق، بقوله: «إّن االّتفاق الذي 
طيرة  وأهالي  األقصى»  «مؤّسسة  إليه  توّصلت 
حيفا مع وزارة اإلسكان ُيعّد إجنازًا عظيًما، ويحمل 

فيه مجمله اخلير ألموات طيرة حيفا؛ فهو يضمن 
كرامتهم بعد انتقالهم من دار الّدنيا إلى اآلخرة».

اجلهد  على  األقصى»  «مؤّسسة  قصيني  وشكر 
العظيم واالهتمام الكبير اّلذي أولته للمقبرة، مؤّكًدا 
على وقوف األهالي إلى جانبها في كّل ُخطوة من 

شأنها أن حتفظ مقّدساتهم.
وفي سياق مّتصل قامت «مؤّسسة األقصى»، خالل 
ملصّلى  وصيانة  تنظيف  بأعمال  املاضية،  األّيام 
تنظيف  ّمت  حيث  حيفا،  طيرة  قرية  في  «اخلليلي» 
كانت  اّلتي  والّشجيرات،  األعشاب  من  محيطه 
قام  وقد  واالندثار.  للهدم  وتعرّضه  معامله،  تخفي 
وفد من املؤّسسة بتفّقد املصّلى، على أمل استمرار 
اإلسالمّية  واألوقاف  املقّدسات  كّل  بحفظ  العمل 

واملسيحّية في الّداخل الِفَلسطينّي والقدس».
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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الّثامن  الّصف  طّالب  تسّلم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

حيفا،  مدينة  في  الرّسمّية  «األخوّة»  مدرسة  من 
شهادة متّيز في املسابقة املدرسّية العلمّية البحثّية 
«ميدوزولوچيا 2014»؛ وذلك بعد أن شارك طّالب 
العلوم  ومدرّس  يه  مرّب ومرافقة  بإرشاد  الّصف، 
ـ«ميدوزولوچيا» في  البحرّية، واملسؤول عن مشروع ال
املدرسة، األستاذ سعيد خطيب، على مدار الفصل 
الدراسّي املنصرم، في عدد من الفّعالّيات، اجلوالت، 
للحفاظ  الوعي  رفع  إلى  الهادفة  البحثّية  والبرامج 
فاطمة  الّطالبة  فازت  وقد  البحرّية.  البيئة  على 
الّتلوّث  تصوير  مبسابقة  الّثانية  باملرتبة  عدوان 
«ميدوزولوچيا  مشروع  ضمن  البحرّي،  البيئّي 

2014»، أيًضا.

وشارك طّالب الّصف الّثامن في عرض بحثهم العلمّي 
أمام احلضور، في املؤمتر التتويجّي للمسابقة العلمّية، 
كان من بينهم وفود من خارج البالد، ومندوبون من 
وزارة الّتربية والّتعليم، ومبشاركة رئيس البلدّية يونا 
ياهڤ، وشخصّيات ِمهنّية من مجال البيئة البحرّية.

5�ÒuH²*«Ë 5Ðu¼u*« e Ó
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شاركت  قد  «األخوّة»  مدرسة  أّن  إلى  اإلشارة  جتدر 
ّية  العرب املدارس  عشرات  جانب  إلى  املسابقة  في 
املوهوبني  مرَكز  طّالب  تسّلم  حيث  واليهودّية، 
متّيز،  شهادة  أيًضا،  حيفا،  مدينة  في  واملتفوّقني 
الّتعليمّية «ميدوزولوچيا  البحثّية  املسابقة  ضمن 
هذا  الّتوالي.  على  الّثاني  للعام  وذلك   ،«2014
وفازت الّطالبة سما مسعد على شهادة تقدير ضمن 

البيئي  التلوّث  تصوير  مسابقة   في  مشاركتها 
البحرّي، ضمن مشروع «امليدوزولوچيا 2014».

وعملت مجموعة املوهوبني اّلتي شاركت في املسابقة 
ية مريانة مطر، خالل  بإرشاد ومرافقة مديرة املرَكز املرّب
بحثّية،  أسئلة  طرح  على  املنصرم  الدراسّي  الفصل 
إعادة  شأنها  من  اّلتي  البدائل  طرح  على  والعمل 
املسّببة  األعمال  جتّنب  خالل  من  البيئّي،  الّتوازن 
للخلل البيئّي، إصدار قوانني صارمة للحفاظ على 
البيئة، اّتباع خطوات جدّية للحّد من الضرر البيئّي، 
وذلك من منطلق أّن أغلب مسّببات اختالل الّتوازن 
مباشرة  بطريقة  سواء  اإلنسان  فعل  من  هي  البيئّي 
واإلدراك  الوعي  رفع  فيتوّجب  لذا  مباشرة،  غير  أو 

إزاء املوضوع.  

هذا وقد استعرضت املجموعة أمام احلضور في املؤمتر 
املستقبلّية  وخطواتها  عملها  رؤيتها،  الّتعليمّي، 
الهادفة إلى نشر الوعي واحلفاظ على البيئة البحرّية.

w½U Ò¦�« åUOÇu�Ë“ËbO�ò?�« d9R�

تتويًجا  الّثاني،  ـ«ميدوزولوچيا»  ال مؤمتر  ويعتبر 
املسابقة  في  شاركت  اّلتي  املدارس  طّالب  لعمل 
البيئة  جودة  تعزيز  إلى  الهادفة  العلمّية  البحثّية 
واحلياة من خالل احلفاظ على البيئة البحرّية. ومن 
هنا حملت املسابقة اسم قنديل البحر بالّلغة العبرّية 
الكائنات  من  الّنوع  هذا  يجتاح  حيث  «ميدوزا»، 

احلّية شواطئ البالد، ما يسّبب إزعاجات بيئّية.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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*åUHO�ò q�«d ≠ احتفلت حيفا «املدينة احلمراء»، أمس اخلميس في األّول من أّيار، 

بعيد العّمال، بأمسّية افتتاح معارض، فّعالّيات فنّية وثقافّية مختلفة، لقاءات، 
ّية، وغيرها من الفّعالّيات املجانّية جلمهور املشاركني. دورات إرشادّية حفالت غنائ

مبادرات  خالل  من  األخيرة،  الّسنوات  في  احليفاوّي  الفّني  املشهد  يتطوّر  حيث 
ثقافّية اجتماعّية محلّية، تشمل بعض املجموعات واألفراد اّلذين يعملون على 
ونشاطات  االحتفاالت،  شملت  وقد  املدينة؛  في  مختلفة  جديدة  أصوات  اكتشاف 
ّي احليفاوّي: ماراثون الرّبيع الفني، استوديو مفتوح، عرض حموّدي غّنام:  الرّبيع الفّن
«جام» و«صورة» في اخلربة، الكشف عن مضمون مشروع Peace-Hub مببادرة 
إيال شير، افتتاح چاليري املثّلث الّنسائّي، افتتاح معرض «طبقة واحدة – نضال 

واحد»، ونظرة حيفاوّية على طبقة العاملني/ات في ُمتحف املدينة.
قال:  الكرمة»)،  (مدير «بيت  رون  أساف  حتّدث  واخلاص  الهام  الّنشاط  هذا  حول 
«إّن الهدف من هذا الّنشاط هو فنّي محض، مبشاركة فّنانني عرب يحملون أجندة 
الفن.  خالل  من  عنها  الّتعبير  مبقدورهم  كان  واقتصادّية،  واجتماعّية  سياسّية 
اإلجتماعّية،  العدالة  إلى  ويهدف  قّيم  فكر  هو  اإلشتراكّي  فالفكر  لنا  وبالّنسبة 
ونحن سعداء بأن ُتقّدم تلك القيم من خالل األعمال الفنّية العديدة، وهذا ما يعطي 

املعارض عّدة أبعاد، عدا البعد الفنّي لها».
www.haifanet.co.il :«ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت
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*åUHO�ò q�«d ≠ أّكدت فيحاء عوض (مرّكزة قسم دورات إثراء 

األطفال وقسم الفتيات في املرَكز اجلماهيرّي - احلّليصة)، أّنه ّمت 
افتتاح دورات إثراء لألطفال، ضمن برنامج افتتاحّي َمرح مع نيروز 
غّنام، شارك فيه نحو 80 طفًال، إضافًة إلى العديد من أهالي 
ومشاركة  واملساعدة  بالتحضير  قاموا  اّلذين  احلليصة،  أطفال 

طاقم املرَكز اجلماهيرّي، إلجناح هذا االفتتاح.
وأضافت مديرة املرَكز اجلماهيري، نسرين مرقس: نحن في املرَكز 

اجلماهيرّي نشّجع جًدا مشاركة األهل، ونشكر كّل َمن ميّد يد 
الّصعبة  الّظروف  رغم  الفّعالّيات،  هذه  بإجناح  ويساعد  العون 
أحياًنا.. حيث حتّول، في الفترة األخيرة، امللجأ العمومّي القابع 
في شارع «هيرِدن» مركزًا لفّعالّيات األطفال، ومكتبة يرتادها 
©÷u	 qz«Ë ∫d|uB�®                  .أطفال احلّي بشكل يومّي

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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«الكرمة»  مرَكز  إدارة  نّظمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

اجلماهيرّي، مؤّخرًا، ورشة عمل فنّية خاّصة بأعياد 
يع، اعتمدت على تصميم أشكال من الّسكر  الرّب
(مارشميّلو)، وذلك ضمن دورة بُعنوان «كونديتوريا 

ميني وميكي».
وقد عملت مرشدة الورشة نهاوند بولس على تعليم 
أسس تصميم األشكال من عجينة الّسّكر، لألطفال 

املشاركني، ما القى استحسانهم وتفاعلهم.
وقالت مديرة مرَكز «الكرمة»، هزار ريّناوي، بأّن هذه 
ّية  إيجاب فعل  وردوَد  واسًعا،  إقباًال  شهدت  الورشة 
وبّناءة؛ مشيرًة إلى أهمّية تعزيز كاّفة املجاالت الفنّية، 
فيها. املشاركني  تفاعل  وأهمّية  ّيتها  إليجاب نظرًا 

موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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*åUHO�ò q�«d ≠ احتفل كّل من املرَكز الّتعليمّي والّنويديات 

باختتام  مؤّخرًا،  احلليصة،  حّي  في  اجلماهيرّي  املرَكز  بعثة  في 
الدراسّي  الفصل  واستقبال  الّثاني،  الدراسّي  الفصل  فّعالّيات 
ّية ممّيزة، شملت عّدة محّطات  الّثالث؛ وذلك وسط أجواء احتفال
فنّية وإبداعّية، قّدمها الفّنان رامي زيدان مبرافقة فرقته، ما القى 

استحسان الّطّالب وأمهاتهم.
وفي حديث مع مديرة بعثة املرَكز اجلماهيرّي في احلليصة، نسرين 
مرقس، ذكرت بأّن املرَكز يشهد فّعالّيات تربوّية عديدة ومتنوّعة 
خاّصة باألطفال، هدفها تذويت املضامني واملفاهيم الّتربوّية املختلفة.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ حضر جمهور غفير إلى قاعة «كريچر» في الكرمل 

الفرنسّي احليفاوّي، مساء الّسبت األخير، لالستماع إلى حفل الفّنانة 
احليفاوّية سيدر زيتون، واّلتي أشرفت على تنظيمها مؤّسسة «البيت 

املسيحّي»، وأشرف على عرافتها اإلعالمّي شادي بّالن.
غّنت زيتون في األمسّية، اّلتي اطلقت عليها اسم «األرز والزّيتون» 13 
بنانّي واألغاني اخلاّصة.  أغنّية، تنوّعت ما بني الّتراث الفلسطينّي والّل
وعن اختيار ُعنوان األمسّية، قال بّالن: «اختارت سيدر هذا الُعنوان، ألّن 
ار. كما  األرز يرمز للبنان احلبيب والزّيتون لفلسطني، ولشعبنا العريق اجلّب
أّن اسم سيدر (سيدار) من أسماء شجرة األرز، واسم الزّيتون مشتّق من عائلة 
زوجها امللّحن رامي زيتون، وجاء االسم جرّاء تعاون متواصل ومثمر بينهما».

«بالعربي»،  ألبومها:  أغاني  من  بعًضا  زيتون،  غّنت  األمسّية  خالل 
مبرافقة  وِين»،  غايب  و«قّلي  قلبي»  «أهديت  أمضي»،  «لن  «تيماء»، 
الفلسطينّية،  والّتراثّية  الوطنّية  األغاني  من  بعض  في  رقص  فرقة 

كـ«هّدي يا بحر هّدي» و«َع الرّوزانا».
اخلاطر،  نزار  الفّنان  بقيادة  كبيرة  موسيقّية  فرقة  زيتون  ورافقت  هذا 
خالل  املوسيقّية  الفرقة  إدارة  وتوّلى  العازفني،  أكبر  من  نخبة  ضّمت 

األمسّية، امللّحن رامي زيتون.
يذكر أّن سيدر زيتون أطّلت خالل األمسّية بفستانني أنيقني من تصميم 
دانيال  صالون  واهتّم  شفاعمرو)،   - «ستاديوم»  (أزياء  واكيم  مرمي 

بتسريحة شعرها وماكياجها!
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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في  الّثامن  الّصف  في  طالب  شّقور  أنطونيو 
ربيًعا،   13 يبلغ  اإلجنيلّي،  يوحّنا  مار  مدرسة 
وهو طالب متفوّق في املدرسة، وعندما سينهي 
إلى  فورًا  سينتقل  العام  هذا  االبتدائّي  تعليمه 
الكلّية األرثوذكسّية إلمتام تعليمه الّثانوي، وّمت 
تسجيله بدون امتحان القبول اّلذي جتريه املدرسة 

للمقبلني على الّتعليم فيها. 
«روبني»  مبعهد  الرّابعة  سن  بلوغه  منذ  التحق 
على  العزف  بتعّلم  وبدأ  حيفا،  في  للموسيقى 
ّية، واستمّر طيلة 7  آلة الكمان واملوسيقى الغرب
سنوات في هذا املجال. ومنذ عامني انتقل لتعّلم 
في  املوسيقى»  «بيت  في  الّشرقّية  املوسيقى 
شفاعمرو، اّلذي يديره األستاذ املوسيقّي عامر نخلة.

التقينا بأنطونيو في بيته مع والده شّقور شّقور 
ووالدته سمر. وقال أنطونيو إّنه في أحد أعياد 
امليالد ظهر «بابا نويل» حامًال آلة الكمان وهو 
يعزف عليها، فراق له املشهد، والتجأ إلى أبيه 

ُمعرًبا عن رغبته بالعزف على الكمان. 
ولم يخّيب الوالد رغبة ابنه، فسارع إلى تسجيله 
على  املوسيقى  ليدرس  «روبني»  معهد  في 
أصولها ويعزف على آلة الكمان. واعتبرت إدارة 
املعهد أّن أنطونيو ال يزال صغير الّسن، ولذا بدأ 
بالتدرّب على العزف على الكمان وبعض مبادئ 
نعومة  منذ  انخرط  وهكذا  ّية.  الغرب املوسيقى 
أظافره في عالم املوسيقى اّلذي أحّبه وشغف به. 
مقطوعة  أّول  اجلمهور  أمام  يعزف  أن  واستطاع 
«السيمفونّية  وكانت  الكمان،  على  موسيقّية 
الّتاسعة» لبيتهوڤن. وما من شّك بأّن أنطونيو 
شعر برهبة اجلمهور اّلتي تنتاب كّل َمن يعتلي 

اِملنّصة ألّول مرّة ويقّدم عرًضا أمام اجلمهور. ولكّن 
الّتصفيق اّلذي دوى في صالة العرض في معهد 

«روبني» جعله يشعر بثقة أكبر في عزفه.

اختار  ملاذا  شّقور  شّقور  الوالد  سألنا  وهنا 
معهد  إّن  فأجاب:  الغربية؟  املوسيقى  أنطونيو 
«روبني» عندنا في حيفا يدرّس هذه املوسيقى، 
ألّن معظم املعّلمني أجانب، ومن الّسهل عليهم 
ّية وقواعدها،  تلقني الّطّالب أصول املوسيقى الغرب
َم ال؟! فالّطالب اّلذي يحّب املوسيقى عموًما  ول
الّذهن  ُتغني  اّلتي  ّية  الغرب املوسيقى  سيحّب 
واسعة  ّية  الغرب املوسيقى  أّن  كما  الرّوح.  وترفع 

االنتشار ومتعّددة األذواق في العالم كّله. 

صعوبة  مدى  عن  لنسأله  أنطونيو  إلى  وعدنا 
من  املعهد  وفي  جهة،  من  املدرسة  في  الّتعليم 
جهة ثانية، فأجاب: كان شرط أّمي بالبقاء في 
املعهد لكي أتعّلم املوسيقى هي أن أحرز أعلى 
العالمات في دروسي املدرسّية، وهكذا استطعت 
بني  الّتوفيق  والدي،  ومساعدة  مبساعدتها، 

الّنجاح في املدرسة والّنجاح في املعهد.

فطلبنا من األم سمر التدّخل في هذه القضّية، 
من  بّد  ال  املدرسة  في  الّطالب  أّن  فأوضحت 
ويأتي  فيها،  النجاح  ويحّقق  دراسته  يتابع  أن 
واإلعدادّية  ّية  االبتدائ املراحل،  لكاّفة  بالّشهادات 
املوسيقّية  الدراسة  وأّما  والعليا.  والّثانوّية 
فيجب أّال تأتي على حساب املدرسة، بل تعتبر 
فيها،  للّنجاح  ويسعى  أنطونيو  يحّبها  ُهواية 
ولكن أوًّال املدرسة اّلتي هي ضمان للمستقبل.

أّما أنطونيو فعّقب قائًال: لذلك قرّرت بذل كّل 
في  االمتياز  عالمات  وحّققت  املدرسة  في  جهد 
الّتقدير  شهادات  على  وحصلت  املواضيع،  كّل 
املدرسّية؛ ومن ناحية املوسيقى فقد استطعت تقدمي 
لبيتهوڤن،  الّتاسعة  للسيمفونّية  األّول  العرض 
املوسيقّية.  املهّمات  في  الّنجاح  من  وتأّكدت 
من  منحة  على  الّسابعة  سّن  في  حصلت  كما 
في  التمّيز  على  لي  تشجيًعا  حيفا  بلدّية 
العزف املوسيقّي. ولكن عندما بلغت سن احلادية 
عشر أخذت أفّكر باملوسيقى الّشرقّية، وشعرت 
مبيل شديد لتعّلم هذا املجال، وحتّدثت مع والدي 
أرغب  بأّني  متأّكًدا  كنت  إذا  فسألني  باألمر، 
له  فأّكدت  الّشرقّية،  املوسيقى  لتعّلم  باالنتقال 
إتقان  أستطيع  إّني  أّمي  وقالت  بذلك،  رغبتي 
ّية، رغم أّني  املوسيقى الّشرقّية كما أتقنت الغرب
ّية. واستطلع والدي األمر فالتحقت  لم أترك الغرب
في البداية بالّدورات اّلتي يشرف عليها األستاذ 
ألبير بّالن في جمعّية «الكرمل»، وشاركت في 
وحصلت  «الكرمل»،  ملهرجان  العاّمة  املسابقة 
للعام  العمرّية  فئتي  في  جّيدة  مرتبة  على 
للّدراسة  انتقلت  ذلك  وبعد   .2013  -  2012

في «بيت املوسيقى» في شفاعمرو، اّلذي يديره 
األستاذ  وبدأ  نخلة.  عامر  املوسيقّي  األستاذ 
املوسيقّي أكرم عبد الفّتاح يدرّبني على الّنوتة، 

وعلى معزوفات سماعّية.

االستماع  يحّب  اجلمهور  إّن  سمر  األم  وقالت 
من  أكثر  ويتذوّقها  الّشرقّية  املوسيقى  إلى 
جًدا  جميلة  ّية  الغرب املوسيقى  أّن  مع  ّية،  الغرب
من  باالنسحاب  رغبته  أّن  نعتقد  وكّنا  جًدا. 
عزوفه  إلى  سيؤّدي  حيفا  في  «روبني»  معهد 
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عن املوسيقى عموًما، ولكن املعّلمني قالوا إّنها 
أفضل فترة لكي ينتقل فيها أنطونيو ليتعّلم 
ا            املوسيقى الّشرقّية. وأعتقد أّن القرار كان صائًب

بهذا املوضوع. 

في  املوسيقى  دروس  عن  أنطونيو  وسألنا 
في  مرّتني  يتّم  الّتعليم  إّن  فقال  شفاعمرو، 
على  تعتمد  هناك  الّتعليم  وطريقة  األسبوع، 
ثّم  للّطّالب،  اخلصوصّية  الدروس  األّول  اّجتاهني، 
الدروس اجلماعّية مع الّتخت الّشرقّي، وهي اّلتي 

نقّدم فيها املعزوفات، وكأّننا أمام اجلمهور. 

األغنّية  في  املوسيقى  إّن  شّقور  الوالد  وقال 
فكالهما  الكلمة،  عن  أهمّية  تقّل  ال  الّشرقّية 
مجتمعنا  في  ونالحظ  بعًضا.  بعضهما  يتّمم 
الّشرقّي عموًما، والعربّي خصوًصا، الّنقص في 
ثقافتنا املوسيقّية. ورّمبا كان هذا حافزًا لنا لكي 

ـ«بيت املوسيقى». يلتحق أنطونيو ب

ويضيف أنطونيو أّنه أخذ يستمع بكثافة إلى 
أمثال:  املطربني،  كبار  وإلى  الّشرقّية  املوسيقى 
جورج وّسوف، عبد الوهاب وأم كلثوم، كما أخذت 
وكذلك  الّشرقّية،  األحلان البيزنطّية  إلى  أستمع 
أصول  يعّلمنه  اّلذي  الكرمي  القرآن  جتويد  إلى 
الّلفظ ومخارج احلروف والتنّفس الّصحيح، وغير 

ذلك من الفوائد.

بة  املرت على  حصلت  أّنك  علمنا 
ة  ّي األولى في مسابقة ِفَلسطني الوطن

للموسيقى، فكيف ّمت ذلك؟
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فأجاب: تلّقينا في «بيت املوسيقى» رسالًة من 
تفيد  للموسيقى،  الوطني  سعيد  إدوار  معهد 
الكافي  الّتحضير  ويجب  املسابقة،  هذه  بإجراء 
للمسابقة، وخالل شهر ونصف الّشهر استطعنا 
أن نستعد بشكل مثالّي. وكان في املسابقة نحو 
45 مشترًكا في الفئة العمرّية اّلتي أنتمي إليها، 

وجرت الّتصفيات على عّدة مراحل، في كّل مرحلة 
العالمات.  أعلى  متنحني  الّتحكيم  جلنة  كانت 
املوسيقّي  من  كّل  من  الّتحكيم  جلنة  وتأّلفت 
جمال  الكرد،  مصطفى  جبران،  سمير  الّشهير 
عبيد من تونس، يوسف حبيش وأحمد خطيب. 
يستطيعوا  لم  طّالب  املشاركني  بني  من  وكان 
متّكنهم  لعدم  املسابقة،  قاعة  إلى  احلضور 
عبر  فعزفوا  لذلك،  تصاريح  على  احلصول  من 

الڤيديو، أو بالّتسجيل الّصوتّي. 
األصوات،  أعلى  منحتني  الّتحكيم  جلنة  ولكن 
وفزت بالّتالي باجلائزة األولى، وبشهادة املسابقة 
سعيد  إدوار  معهد  «يشهد  فيها:  جاء  اّلتي 
الوطنّي للموسيقى أّن أنطونيو شّقور شّقور قد 
فاز باملرتبة األولى في الفئة العمرّية الّثانية، قسم 
ّية.  ّية»، ثم قّدموا لي جائزة مال املوسيقى العرب

طّالًبا  رأى  عندما  إّنه  شّقور  الوالد  قال  وهنا 
ِفَلسطينّيني يتعّلمون املوسيقى، وقد ُحرموا من 
إمكانّية الوصول إلى قاعة املسابقة، لكونهم من 
الّسلطة الِفَلسطينّية أو غزّة، حّز في نفسي هذا 
األمر، وسألت القائمني على املسابقة إذا باإلمكان 
وانتبه  الّطّالب؛  هؤالء  أمثال  لصالح  بها  التبرّع 
حرمان  من  فعًال  تأّثر  إّنه  وقال  لذلك  أنطونيو 
اجلائزة  بتقدمي  يترّدد  لن  ولذا  الغزّيني،  الّطّالب 
أعلّنا  وهكذا  الّطّالب.  لهؤالء  بقيمتها  والتبرّع 
أمام اجلمهور عن تقدمي اجلائزة لصندوق الّطّالب 
ودوى  غزّة،  في  املوسيقى  بتعّلم  يرغبون  اّلذين 

تصفيق شديد في قاعة املسابقة، دام عّدة دقائق. 
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وأضافت األم سمر تقول إّن أنطونيو قام بتأليف 
نشيد ملدرسة مار يوحنا اإلجنيلّي، ووضع كلماته 
ا،  قريًب الّنشيد  هذا  وسيعلن  بنفسه،  وأحلانه 
مناسباتهم  في  املدرسة  طّالب  سينشده  بحيث 

املدرسّية.  
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ويشارك أنطونيو هذه األّيام في ورشة موسيقّية 
من  عدد  بحضور  املوسيقى»  «بيت  في 
جامعة  من  قدموا  اّلذين  اإلنچليز،  املوسيقّيني 
اليوم،  وسيقّدمون  لندن.  في  هول»  «چيلد 
الّسبت  غٍد  ويوم  الورشة،  لهذه  عرًضا  اجلُمعة، 
قاعة  في  اجلمهور  أمام  أعمالهم  سيعرضون 
كنيسة مار يوحّنا املعمدان للروم األرثوذكس في 
حيفا، وسيكون أنطونيو العازف األّول في هذا 

العرض.
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فعًال  يحاول  أنطونيو  إّن  شّقور  الوالد  وقال 
املوسيقّية،  ُهوايته  وممارسة  دروسه  بني  الّتوفيق 
معهد  من  وجيزة  مّدة  قبل  رسالة  تلّقى  وقد 
«وايزمن» للعلوم في «رحوڤوت» للمشاركة في 

مشروع «ألفا» لألبحاث ملّدة سنتني. 
من  املشترك  يعفي  املشروع  هذا  في  والّنجاح 
موضوعني  في  ـ«بچروت»  ال المتحانات  التقّدم 

علمّيني من خمس وحدات. 
في  والّنجاح  الدروس  عن  يتخّلى  لن  فأنطونيو 
مدرسته، كما لن يتخّلى عن الّنجاح في املجال 

املوسيقّي.

ينا الّتوفيق والّنجاح ألنطونيو شّقور، ولوالديه  متّن
سمر وشّقور شّقور.                
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لويس  مار  رعّية  مقّر  املاضي،  اخلميس  يوم  زار 
األرثوذكس  الرّوم  رعّية  من  وفد  حيفا،  في  املارونّية 
يترأسه كاهن الرّعّية اإليكونوموس دميتريوس سمرا، 
األرثوذكسّي)،  املّلي  املجلس  (رئيس  خوري  يوسف 
جريس  األسبق)،  املّلي  املجلس  (رئيس  معّلم  فؤاد 
من  وعدد  الكنيسة)،  جلنة  (رئيس  خشيبون 
للرعّية  الّتمثيلّية  والهيئة  املّلي  املجلس  أعضاء 
األرثوذكسّية، لتقدمي الّتهاني بعيد الفصح املجيد.

وكان في استقبال الوفد، املطران موسى احلاج (رئيس 
مار  رعّية  مطران  املقّدسة،  واألراضي  حيفا  أساقفة 
لويس املارونّية، واملدّبر الرّسولي) والكهنة: األب سليم 
زكنون،  سامر  واألب  يعقوب،  يوسف  األب  سوسان، 
وعدد من أبناء الرعّية املارونّية اّلذين رّحبوا باحلضور.
وقّدم خوري تهاني العيد باسم الرعّية األرثوذكسّية 
في  مساهمته  على  املطران  وشكر  حيفا،  في 
وأكد  املجيد،  الفصح  بعيد  واالحتفاالت  املسيرات 
على ضرورة الوحدة املسيحّية، ودعا إلى املزيد من 
حيفا  في  املختلفة  املسيحّية  الرعايا  بني  الّتعاون 

خاّصًة، والبالد عاّمًة.
هذا ورّحب املطران احلاج باحلضور، شاكرًا هذه اخلطوة 
من  الّطائفّية  شطب  اجلميع  من  ا  وطالًب األخوّية، 
املسيح  شخص  حول  وااللتفاف  املسيحّي،  قاموسنا 

11:00
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يوسف  األب  رّحب  كما  وملتزمة..  متأخية  بوحدة 

يعقوب بالوفد ومتّنى للجميع فصًحا مجيًدا.
واحملّبة  األخوّة  أواصر  ولتوطيد  املقابل،  وفي 
بعيد  الّتهاني  ولتقدمي  الرعايا،  بني  املسيحّية 
إلى  األربعاء،  أمس  أّول  مساء  حضر  الفصح، 
في  األرثوذكسّية  املعمدان  يوحنا  القديس  كنيسة 
يترأسه  املارونّية،  لويس  مار  رعّية  من  وفد  حيفا، 
يعقوب  يوسف  األبوين:  برفقة  احلاج،  املطران 
املارونّية.  الرعّية  أبناء  من  وعدد  سوسان،  وسليم 
األرثوذكسّية  الرعّية  كاهن  استقبالهم  في  وكان 
اإليكونوموس دميتريوس سمرا، ويوسف خوري، وعدد 
من أعضاء املجلس امللّي األرثوذكسّي وأبناء الرعّية.

ورّحب يوسف خوري باملطران والوفد املرافق، وأثنى على 
مشاركته الفّعالة في احتفاالت الفصح، وقال للحاج 
«دخلت قلوبنا يوم دخلت إلى كنيستنا، وهذا حدث 
تاريخّي». كما قّدم له هدّية تذكارّية عبارة عن صورة 
من مسيرة الّشعانني 2014، يتوّسطها املطران وجميع 
املسيحّية. والوحدة  األخوّة  عن  تعبيرًا  حيفا،  كهنة 

وأعجب املطران موسى احلاج بالهدّية املمّيزة، وشكر 
العظيم،  فرحه  عن  وعّبر  الّترحيب،  على  الرعّية 
واالحتفاالت  املجيد  الفصح  أّيام  حيفا  في  ملسه  مبا 
إمياًنا  القلوب،  تثلج  اّلتي  املشتركة،  واملسيرات 
من  عام   1000 بعد  املسيحّية  الوَحدة  بإمكانّية 

االنقسام. كما تطرّق إلى موضوع الّتهديدات الّالحقة 
بالكهنة والرعايا، وقال إّنه مستعّد أن يكون الّشهيد 
للجميع  ومتّنى  البالد؛  في  املسيحّيني  حلماية  األّول 

فصًحا مجيًدا.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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كان  ما  فاحملمودة  ومذمومة؛  محمودة  َغْيرتان:  رُة  ْي الَغ
َمبعثها الَغْبط والِغْبطة، أي متّني مثل حال الَغْير بدون متّني 
زوالها عنه؛ واملذمومة ما كان َمبعثها اَحلَسد واَحلسادة، أي 
محمودة  ْيرة،  والَغ إليك.  وحتوّلها  الَغْير  نعمة  زوال  متّنيك 
وقد  احلجر..  الله  خلق  ُمذ  البشر  بني  معروفة  ومذمومة، 
جاء على لسان الكاتب واألديب الفرنسّي جان دي البرويير 
ِنَك  ْي َت بني  املسافة  أّن  مفهومه  ما   (1696–1645)
بني  نفسها  املسافة  هي  واملذمومة،  احملمودة  ْيرَتني،  الَغ

الفضيلة والرّذيلة..
الّنار  تأكل  كما  احلسنات  «يأكل  فإّنه  واحلسد؛  فإّياكم 
و«حسد  الّتعب»  «مطّية  وإّنه  شريف)؛  (حديث  احلطب» 
كرّم  طالب  أبي  بن  علّي  (اإلمام  املوّدة»  سقم  من  الّصديق 
ْلَنُه  الله وجهه)؛ وقد جاء عن عمر بن أبي ربيعة: «حسًدا ُحمِّ
ِمن شأِنها / وقدًميا كان في الّناِس اَحلَسد»؛ كما ورد في 
سفر األمثال من الكتاب املقّدس: «حياُة اجلسد هدوُء القلب، 

وَنْخُر العظام احلسد».
لذا  نهاية،  وال  بداية  له  أرى  الّشأن  هذا  في  العاّم  واحلديث 
املذمومة  ْيرة  الَغ وعلى  ْيرة  الَغ في  وأقصره  احلديث  سأحصر 
ا، أي ما كان َمبعثها احلسد، بني املبدعني عموًما، من  غالًب
وعلماء،  وأدباء  وكّتاب  وروائّيني،  وُقّصاص  وناثرين،  شعراء 
ّلة  وباحثني وأكادميّيني، وَمن شئت من هذه الّشّلة أو هذه الُثّ

من الفّنانني في األوّلني واآلِخرين.
ويا       الّسّيدات  أّيتها  الّسادة،  أّيها   – احلقيقّي  الفّنان 
آنسات – هو من يدفع إلى األمام بفّنه ال بنفسه الفانية، 
ْيرته إْن كان غيره هذا أولى منه  وهو من يؤِثر غيره على َغ
فلن  بكثير،  هذا  من  أسهل  إليه  ندعو  ما  لكّن  وأصلح.. 
نحّملكم عناء مجاهدة الّنْفس هذا اّلذي يقطع الّنَفس، وكم 
هي أنفاسنا قصيرة.. وكم هي نفوسنا صغيرة.. بل سنحصر 
دعوتنا ونقصرها في وعلى أّال حتسدوا بعضكم بعًضا، وأّال 
أي  بعًضا،  بعضكم  ْبَهتوا  َت وأّال  بعًضا،  بعضكم  تغتابوا 
واسع..  الكتابة  فحضن  بالبهتان..  وتتنابزوا  تتقاذفوا  أّال 
حقيقّي  فّنان  مبدع  لكّل  يّتسع  أوسع..  القصيدة  وحضن 
صادق مبا يفّكر ويكتب، حيث ال مجال ألن ُيلغي الواحد 

منكم مساحة أخيه اآلخر، فإّنه حضن أّم هي أدرى بأوالدها 
األدعياء  الّلقطاء  أولئك  من  الّشرعّيني،  األوفياء  الّنجباء 
املتطّفلني.. وظّلوا تذّكروا لئّال تِضّلوا، أّنه من املفروض أّنكم 
حقيقّيني  مبدعني  فعًال،  إن،  صغرمت،  حتًما  كُبرمت  كّلما 
ومنهم  قالُته،  تعّدد  وقد  القول  ذا  العبرة من  فخذوا  كنتم؛ 
اإلمام الّشافعّي ومنهم العالم أينشتاين، قّدس الله سرّهما: 

كّلما ازددُت علًما ازددُت به جهًال..
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

œU ÒO ÒB�«

كثيرًا ما يسمعهم الّصّياد يقولون ويقرأُهم يكتبون: رئس 
هيهات  وهيهات  شّتان  االثنتني  بني  وشّتان  رأس،  مبعنى 
املعنيان؛ فرأس يرأس رأًسا ورِئاسة ورِياسة ورَآسة، أي صار 
ًسا. أّما رئس يرأس رأًسا فهو أرأس وهي رأساء  رئيًسا ورَيِّ
واجلمع رؤس، أي عظم رأسه، علًما أّن رُئس تعني: شكا رأسه.

أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

∫g¹Ë—œ œuL×� ÊU�� vKŽ Ÿu³Ý_« WLJŠ

أن نكون ودودين مع من يكرهوننا، وُقساة مع من يحّبوننا؛ 
تلك هي دونّية املتعالي وغطرسة الوضيع..

أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

…UOŠ ÃUNM�

نيا  سأظّل أنا – أسعد – أسعى وأكون األسعد في هذه الدُّ
على كّل صعيد.. لكّنه في الوقت نفسه، وبالقوّة نفسها، 
ستظّل هذه الّدنيا ال تساوي عندي جناح بعوضة.. وأنت؟

أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

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

ق، ومحرِّر لغوّي، مدقِّ
info@assadodeh.net
www.assadodeh.net
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*åUHO�ò q�«d ≠ تنّظم «الورشة - مساحة فنّية»، يوم غد الّسبت (3/5/2014)، 

ابتداًء من الّساعة 1100 صباًحا، وللمرّة الرّابعة على الّتوالي، «بازار الورشة للفنون»، 
مالبس  من  الفنّية،  إنتاجاتهّن/م  والفّنانني  الفّنانات  من  مجموعة  فيه  تعرض  واّلذي 
وإكسسوارات وكراميكا ولوحات وكتب وأعمال تطريز وحياكة وغيرها.. على أن تفتح 
الفرصة هذه املرّة لكّل َمن يرغب بعرض أغراض شخصّية للبيع، أو املقايضة مع زوّار البازار.

ا،  ـً ترى «الورشة - مساحة فنّية» في البازار، واّلذي جعلت منه حدًثا مستمرًا ودورّي
وبيعها  أعمالهم  لعرض  والفّنانني  الفّنانات  أمام  تفتحها  ضرورّيتني  ومساحة  فرصًة 

ّية.    وكشفها على اجلمهور بشكل مّجانّي من دون أّي سياسة انتقائ
سيقام البازار في حديقة وبيسترو الورشة، جادة الكرمل («بن غوريون») في حيفا.

www.haifanet.co.il :«ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت
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*åUHO�ò q�«d ≠ ينطلق يوم اجلُمعة القادم، الّتاسع من أّيار اجلاري، سباق حيفا 

ألوف  فيه  يشارك  أن  املتوّقع  من  حيث  شاطئ «زمير»/متنزّه «دادو»؛  من  ـ17،  ال
املتسابقني  جانب  إلى  يشارك  كما  واألطياف.  األعمار  مختلف  من  املتسابقني 
شركة  أمثال:  كبيرة،  ومصانع  ِشركات  ممّثلو  معّلمون،  الّطّالب،  ألوف  احملترفني، 
«الكهرباء»، معهد العلوم الّتطبيقّية («الّتخنيون»)، شرطّيون، رجال من اجليش، 

ّي، وبلدّية حيفا. جامعة حيفا، مرَكز «رمبام» الطّب
ويشمل الّسباق أربعة مسارات مختلفة؛ األول يصل طوله إلى 21.1 كم، والّثاني يصل 
طوله إلى 10 كم، والّثالث يصل طوله إلى 5 كم، واملسار الّشعبي يصل طوله إلى 2.5 كم. 
«مكسيم»  مفترق  املسار:   ØåËœ«œò  TÞUý  ≠  ådO�“ò  TÞUý  s�  ‚öD½ô«  ∫r
  21.1

شارع   - «هعتسمؤوت»  شارع   - «دولفني»  مفترق   - شماًال  «ههغاناه»  شارع   -
 - چوالني»  «حطيڤات  شارع   - تسيزل»  «يروحام  شارع   - چوالني»  «حطيڤات 

مفترق «هدولفني» - شارع «ههچاناه» - مفترق «ماكسيم» - شاطئ «دادو».
املسار: شاطئ «دادو» – مفترق   ØåËœ«œò ÁÒeM²� ≠ ådO�“ò TÞUý s� ‚öD½ô« ∫r
 10

متنزّه   - املعّلقة)  (الّسالل  الهوائّي  القطار   - «ِشكمونا»  متنزّه   – «مكسيم» 
«ِشكمونا» - مفترق «مكسيم» – شاطئ «دادو».

املسار: شاطئ «دادو» - مفترق   ØåËœ«œò  ÁÒeM²�  ≠  ådO�“ò  TÞUý  s�  ‚öD½ô«  ∫r
  5

«مكسيم» – متنزّه «ِشكمونا» - مفترق «مكسيم» – شاطئ «دادو».
وجدير بالّذكر أّن الّسباق اّلذي تنّظمه الّسلطة البلدّية للرياضة، بالّتعاون مع ِشركة 

ا باهتمام واسع ومشاركة فّعالة. ـً «ساكوني» يحظى سنوّي
www.haifanet.co.il :«ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت
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ما زلت أكتب لكم عن الرّكن األّول من أركان اإلميان في اإلسالم؛ وهو اإلميان بالّله.. 
ّية وتوحيد األلوهّية باختصار شديد.  وقد كتبت عن توحيد الربوب

واليوم سأتناول موضوع توحيد األسماء والّصفات باختصار شديد، وإن كان هذا 
املوضوع يحتاج إلى مجّلدات لتوضيحه وبيان معاني هذه األسماء والّصفات، 

واّلتي تدّل على عظمة الرّب. 
توحيد األسماء والّصفات: 

املقصود في هذا الّتوحيد؛ أوًّال: االعتقاد بأّن الّله جّل في ُعاله مّتصف بجميع 
ًيا: إثبات ما أثبته لنفسه  صفات الكمال، ومنزَّه عن جميع صفات الّنقص؛ ثان
ّنة النبوّية، مبا جاء على لسان نبّيه من أسماء  في القرآن الكرمي وأثبتته له السُّ
وصفات من غير حتريف أللفاظها أو معانيها، وال تعطيلها بنفيها وال تكييفها 
بتحديد كيفّية معينة؛ ثالًثا: قطع الّطمع عن إدراك  كيفّية هذه الّصفات، وال 

تشبيهها بصفات املخلوقني.
ْم َيُكْن لَُه ُكْفوًا أََحْد}؛  ْثِلِه َشْيءٌ}؛ وقوله {وََل ْيَس َكِم ويدّل على ذلك قوله تعالى {لَ

ّله األَْمَثال}. وا ًلِ وقوله {َفال َتْضرُُب
وقد عّقب اإلمام الواسطّي، فقال: «ليس كذاته ذات، وال كاسمه اسم، وال كفعله 
فعل، وال كصفته صفة، إّال من جهة موافقة الّلفظ، وجلت الذات القدمية أن يكون 

لها صفة حديثة.كما استحال أن يكون للّذات اُحملدثة صفة قدمية». 
ال  األشياء  فخالق  بداهًة،  بهذا  تؤمن  العلماء: «والفطرة  أحد  لسان  على  وجاء 
متاثله هذه األشياء  اّلتي من خلقه». فتوحيد الّله في صفاته يقتضي تنزيهه عن 
الّشريك والكفؤ والّظهير والّشفيع - بدون إذن الّله - وينزّه عن الّنوم والّتعب واملوت 
واجلهل والّظلم والغفلة والّنسيان والّنعاس والتحّيز، وغير ذلك من صفات الّنقص.

ه}، فنؤمن مبا أخبر به  ُم َأْم الَلَّ فإذا كان الّله وحده األعلم بنفسه، كقوله {أََأْنُتم أَْعَل
عن نفسه أو أخبرت به رسله مبا أوحي إليهم من رّبهم.

قال اإلمام أحمد: «ال يوصف الّله إّال مبا وصف به نفسه أو وصفه به رسله». وقال 
نعيم بن حّماد شيخ البخاري: «من شّبه الّله بخلقه كَفر، وَمن جحد ما وصف 
الّله به نفسه أو وصفه به رسوله كَفر، وليس فيما وصف الّله به نفسه أو وصفه 
به رسوله تشبيه وال متثيل»، ذلك ألّن معرفة كيفّية الّصفة متوّقفة على معرفة 

كيفّية الّذات والّذات اإللهّية، ال يسأل عن كنهها وكيفّيتها. 
قالوا  أّنهم  الّله،  استواء  كيفّية  عن  ُسئلوا  عندما  األّمة،  علماء  عن  جاء  فقد 
«الرّحمن على العرش استوى».. االستواء معلوم، والكيف مجهول، واإلميان به 

واجب. والّسؤال عنه بدعة.
ومثال ذلك، لو ُسئل أحدنا: كيف ينزل الّله إلى الّسماء الّدنيا؟! فيأتي اجلواب: 
كيف هو؟ وحتًما سيكون اجلواب: ال أعرف كيفّيته؛ فنقول - ونحن ال نعرف 
كيفّية نزوله - وهكذا بكّل الّصفات، فسمعه وبصره ونزوله واستواؤه ثابت في 
نفس األمر، ولكن ال يشابهه فيها سمع املخلوقني وبصرهم وكالمهم وغير ذلك. 
ـ:  وصفات الّله نوعان: صفات ذاتّية وصفات فعل.. الّصفات الّذاتّية، تتعّلق ب
والعظمة  وامللك  والقدم  والكالم  والوجه  والبصر  والّسمع  والقدرة  واحلياة  العلم 
والكبرياء والعلو والغنى والرّحمة واحلكمة؛ وأّما صفات الفعل فهي اّلتي تتعّلق 
مبشيئته وقدرته، كاإلستواء والّنزول واملجيء والعجب والّضحك والرضا واحلّب والكره 
والّسخط والفرح والغضب؛ واثب هذه الصفات دون تشبيه وال تعطيل وال تكييف.
قال الّشافعّي: «آمنُت بالّله ومبا جاء عن الّله على مراد الّله»، ثم إّن أسماء الّله 
هي أعالم عليه وكّل اسم من أسمائه تدّل على صفة أو صفات لّله، وكّل اسم 
مشتّق من مصدره؛ فالعليم مشتّق من العلم وهو يدّل على صفة العلم للباري، 
ولكّن االسم اجلامع لهذه األسماء والّصفات كّلها هو (الّله)؛ وكّل أسماء الّله تدّل 
على معانيها وجميعها أوصاف مدح، وإمياننا بأسماء الّله هو اإلميان، مبا دّل عليه 

كّل اسم من معنى، ومبا يتعّلق به من آثار. 
فمثًال اسم الّله الرّحيم هو علم على الّله، يدّل على أّن الّله ذو رحمة، واسم الّله 
العليم يدّل على أّن الّله ذو علٍم؛ ومبا أّن الّله احلّي اّلذي ال ميوت، فإّن علمه أزلّي 

ال مياثله شيء، وهكذا كّل اسم من األسماء احلسنى. 
وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن رسول الّله (ص)، أّنه  قال: «إّن لّله 
تسعة وتسعني اسًما، ِمائة إّال واحًدا، َمن أحصاها دخل اجلّنة، إّنه وتر يحّب الوتر». 
وجاء دليل هذه األسماء والّصفات في القرآن والسّنة، فقد جاءت سورة اإلخالص 
جامعة لتوحيد األسماء والّصفات وآية الكرسّي (أعظم آية في القرآن جتمع بني 
ّية وتوحيد األلوهّية وتوحيد األسماء والّصفات). ولهذا كان رسول  توحيد الربوب
الّله (ص) يحّث على قراَءتها، فقال: «إذا أويَت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسّي: 
{الّله ال إله إّال هو احلّي القّيوم.. حّتى ختم اآلية. فإّنه ال يزال عليك من الّله 

حافًظا.. وال يقرّبك شيطاٌن حّتى تصبح}.

©3®ÊU 1ù« n ¹d F ð
¡U�ON�« u�√ œU�— aOA�«

 ©w	dA�« UHO� ÊË–Q�Ë WM|d'« b��� ÂU�≈®

رّجاء  نظرة العهد القدمي إلى ال
أي  «للتوّقع»،  محايد  مفهوم  يوجد  ال  القدمي  العهد  في 
ولذلك  للّشر،  أو  للخير  توّقع  إّما  يكون  فالتوّقع  الرّجاء. 
ا عن  ـً فهو إّما «رجاء» أو «خوف». لذا فالرّجاء يختلف لغوّي
ارتباًطا  مرتبط  للخير  كتوقّع  الرّجاء  املستقبل.  من  اخلوف 
يتّم  ما  وهو  اشتياق،  أيًضا  هو  والتوّقع  ـ«الّثقة»،  ب وثيًقا 
الّتأكيد فيه على عنصر «االنتظار الّصبور» أو على الهروب 
إلى امللجأ.. وهكذا فالرّجاء هو ترجي اخلير، وطاملا توجد حياة 
نتاج  من  ُمنعًشا  حلًما  ليس  الرّجاء  هذا  رجاء. ولكن  يوجد 

اخليال، يجعلنا ننسى مشاكلنا احلاضرة.
 

رّجاء حياة األبرار مؤّسسة على ال
أن يكون عندك رجاء أو مستقبًال، فهذا يدّل على أّن األمور 
تسير معنا سيرًا حسًنا. فإن تالشى الرّجاء، ضاع كّل شيء.

الرّب}        من  ورجائي  ثقتى  بادت  {وقلت  املراثي  في  فنقرأ 
(مر 18:3)؛ وأيًضا في أّيوب {ما هي قوّتي حتى أنتظر، 
وما هي نهايتي حّتى ُأصّبر نفسي} (أيو 11:6)؛ {أّيامي 

تنتهي بغير رجاء} (أيو 6:7). 
يرجون  ال  اجلّب  إلى  {الهابطون  املوت:  مع  يتالشى  والرّجاء 
أمانتك} (إش 18:38)؛ {... ها هم يقولون يِبَست عظامنا 

وهلك رجاؤنا. قد انقطعنا} (حز 11:37). 
فأين إًذا آمالي.. َمن يعاينها؟! 

يعّي  رّجاء مّتجه إلى اهللا بشكل طب ال
اّلذي يّتكل على الّله ينال عوًنا؛ واّلذى يّتكل عليه ال يخزى.
اّتكلوا  آباؤنا.  اّتكل  {عليَك  يخزوا:  ولم  عليه  اّتكلوا  اآلباء 

فنجيتهم.. عليك اّتكلوا فلم يخزوا} (مز 5،4:22). 
رحمتك  فعلى  أنا  {أّما  الّله:  رحمة  على  يّتكل  البار 
توّكلت} (مز 5:13)؛ {هوذا عني الرّب على خائفيه الرّاجني 
انتظرناك}                      حينما  علينا  رحمتك  لتكن  رب  يا  رحمته... 
(مز 22،18:33)؛ {توّكلت على رحمة الله إلى الّدهر واألبد} 

(مز 8:52). 
(مز  توّكلت}  عليك  ألني  أخزي  {ال  الّله:  ينتظر  البار 
رب  يا  أحكامك  طريق  {ففي  أحكامه  وينتظر  20:25)؛ 

انتظرناك} (إش 8:26). 
إلى  املسكني  ينسى  ال  {الّله  ومتكله:  البار  رجاء  هو  الّله 
األبد. رجاء البائسني ال يخيب إلى الّدهر} (مز 18:9)؛ {إله 
البعيدة}     والبحر  األرض  أقاصي  جميع  ُمَتْكل  يا  خالصنا 
منذ  مّتكلي  سّيدي،  يا  رجائي  أنت  {ألّنك  5:65)؛  (مز 

صباي}؛ {ألّنك قلت: أنت يا ربي ملجأي} (مز 9:91). 
ملجأي  الرّب  {أقول  الّله:  على  يّتكلون  ملَن  هو  اخلالص 
الصّياد  فّخ  من  ينّجيك  ألّنه  عليه،  فأتكل  إلهي  وحصني 

ومن الوبأ اخلطر} (مز 3-1:91). 
ذبائح  {ِاذبحوا  وينتظره:  الّله،  على  يّتكل  أن  يجب  البار 
البّر وتوّكلوا على الرّب} (مز 5:4)؛ {انتظر الرّب ليتشّدد 

ويتشّجع قلبك وانتظر الرّب} (مز 14:27).

رّجاء وقت الّضيق واالضّطراب  ال
وهذا الرّجاء ُيشار إليه كثيرًا حينما يكون اإلنسان في ضيق 
واضطراب، ويرجو أن ينقذه الّله ويعينه.. ولذلك فهو اّتكال 
وثقة: {إليك يا رب رفعت نفسي يا إلهي عليك توّكلت... 
يخزوا...}           ال  منتظريك  كّل  أيًضا  أخزى...  تدعني  فال 

(مز 3-1:25). 
وهذا االّتكال اململوء بالرّجاء مطلوب دائًما، حّتى في أوقات 
البركة: {طوبى للرّجل اّلذي جعل الرّب مّتكله} (مز 4:40)؛ 
8:52)؛  (مز  واألبد}  الّدهر  إلى  الّله  رحمة  على  {توّكلت 
{مبارك الرّجل اّلذي يّتكل على الرّب، وكان الرّب مّتكله} (ار 
7:17)؛ {هوذا الّله خالصي فأطمئن وال ارتعب ألّن ياه يهوه 

قوّتي وترنيمتي وقد صار لي خالًصا} (إش 2:12). 
وحينما نتذّكر أّن املزامير صارت هي كتاب الّصالة للكنيسة، 

ميكننا حينئٍذ أن ندرك أّن هذا املطلب قد أصبح ُمطلًقا. 
فاألبرار دائًما ينظرون إلى ما سيفعله الّله، حّتى أّن الرّجاء 
يعرض  ال  أّنه  كما  خاّص،  شيء  أّي  إلى  مّتجًها  يكون  ال 
وجهة نظره اخلاّصة للمستقبل، بل باحلري فإّن الرّجاء يتكّون 
بنوٍع  يّتضح  وهذا  ومعونته..  الّله  حماية  في  عاّمة  ثقة  من 

خاّص، وبقوّة: 
أ) حينما يقول الكتاب إّن الّله باحلري يعطي الرّجاء أكثر ّمما 
يعطي املعونة [مثالً: في (إر 11:29): {األفكار اّلتي أنا 
مفتكر بها عنكم يقول الرّب، أفكار سالم ال شّر ألعطيكم 
آخرة ورجاًء}؛ {ويوجد رجاء آلخرتك يقول الرّب} (إر 17:31)، 
وأيًضا {وأعطيها وادي عخور باًبا للرّجاء..} (هو 15:2)]. 

ب) ويّتضح حينما ُيوصف وقت اخلالص بأّنه وقت اطمئنان 
وسالم [مثالً: {ويسكن شعبي في مساكن الّسالم وفي مساكن 
{ويسكنون  18:32)؛  (إش  أمينة}  محّالت  وفي  مطمئنة 

فيها آمنني.. ويسكنون في أمٍن..} (حز 26:28)]. 
ج) وهذا ما يعّبر عنه بأّنه في الّتصريحات عن الرّجاء، فإّن 
األمر اّلذي ُيرجى - ال ُيذكر في مرّات كثيرة، بينما ما ُيذكر 

هو أساس الرّجاء (أي الّله نفسه، أو أمانته، أو اسمه). 
ُمَتّكلهم  أو  األبرار  رجاء  هو  الّله  ُيقال إّن  أن  ميكن  ولذلك 
{مبارك الرّجل الذي يّتكل على الرّب} (إر 7:17)؛ {احتمي 
بستر جناحيك} (مز 4:61)؛ {ألّنك أنت رجائي يا سّيدي 

الرّب مّتّكلي منذ صباي} (مز 5:71).
البشرّي، أو  األمل  وبني  الرّجاء  بني  يظهر االختالف  وهنا 
سيطرة  حتت  تقع  وسائل  بأّية  تتّم  اّلتي  الذاتّية  الّتوقعات 
يستطيع  أّنه  اإلنسان  يظّن  اّلذي  احلاضر  فحّتى  اإلنسان. 
بالّضبط..  حسابه  ميكن  وال  مؤّكد،  غير  هو  فيه،  التحّكم 

وهكذا يتضاَءل الفرق بني «الرّجاء» و«االّتكال».
احلالة  أّن  رجاء  على  مبنّيان  عادًة  يكونان  واليقني  فالّثقة 
يعتمد  التي  العوامل  أّن  حّتى  موجودة  تظّل  سوف  احلاضرة 
عليها اإلنسان لن تتغّير. ولكن حينما ال تكون هذه الّثقة 
وهذا اليقني مبنّيان على الرّجاء في الّله، فإّن هذه الثقة تكون 
يتبّدد  األمان  هذا  ومثل  أساس،  وبدون  مسؤول  غير  ا  ـً أمان
فجأة، ويتحّول إلى خوف وقلق [أنظر مثالً: (إش 1،9:32): 
{أّيتها الّنساء املطمئّنات قمَن واسمعَن صوتي، أّيتها البنات 
أّيتها  ترتعدن  سنة  على  أّياًما  لقولي.  أصغَني  الواثقات 
الواثقات ألّنه قد مضى القطاف االجتناء ال يأتي}؛ (صفنيا 
ُمطمئّنة،  الّساكنة  املبتهجة  املدينة  هي  {هذه   :(15:2
القائلة في قلبها أنا وليس غيري.. كيف صارت خراًبا}. 

يجب أّال يّتكل اإلنسان على.. 
(أ) غناه: {حيث ينتقد اإلنسان اّلذي يّتكل على كثرة غناه 
ولم يجعل الّله حصنه} (مز 7:52)؛ {حيث يعتبر االعتماد 
اآلثمة  األمور  بني  من  اإلبريز  على  االّتكال  أو  الّذهب  على 
اّلتي تعرض للّدينونة، إذ يكون قد جحد الّله} (أي 24:31). 

ميوت}       وأثم...  برّه  على  البار  اّتكل  {إن  الّذاتي:  برّه  (ب) 
(حز 13:33). 

(ج) الّناس: {ملعون الرّجل اّلذي يّتكل على اإلنسان ويجعل 
البشر ذراعه. وعن الرّب يحيد قلبه} (إر 5:17). 

على  تّتكلوا  {..ال  الهيكل:  كان  سواء  الّديني،  ميراثه  (د) 
كالم الكذب، قائلني هيكل الرّب هيكل الرّب هو} (إر 4:7)؛ 
للعود  للقائل  {ويل  األوثان  أو  13:48)؛  (إر  إيل  بيت  أو 

استيقظ، وللحجر األصّم انتبه..} (حبقوق 19،18:2).
(يتبع) 
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زخرفة  غطائه  على  ُنحتت 
إنسان.  وجه  شكل  على 
ّمت  الّناووس  من  بالقرب 

العثور على العديد من أدوات الفّخار، من بينها 
لالستعمال  مائدة  أدوات  الّطعام،  لتخزين  أدوات 
احليوانات. من  متعّددة  ألنواع  وعظام  اليومّي، 

كما يبدو فإّن تلك الّتحف وُضعت بالقبر لتكون 
غذاًء للمتوّفى بالعالم اآلخر (ما بعد املوت)، كما 

كانت العادة دارجة في العصور القدمية.
عظمّي  هيكل  على  العثور  ّمت  الّناووس  داخل 
أدوات  تواجدت  جانبه  إلى  بالغ؛  إلنسان  تابع 
صحن  البرونز،  من  مصنوعة  كحربة  الفخار،  من 

صغير والبعض من قطع الّنحاس. 
أحد املكتشفات الّنادرة التي عثر عليها بالقرب 
شكل  على  ختًما  كان  العظمّي،  الهيكل  من 
اخلنفسة، مصنوًعا من الّذهب. هذا اخلتم استعمل 
اخلتم  حمل  وقد  الرسمّية  والوثائق  الرّسائل  خلتم 
خالل  مصر،  حاكم  األّول»  «ستي  الفرعون  تاج  

القرن الّثالث عشر قبل امليالد. 
ووفًقا للمصادر فإّنه خالل الّسنة األولى حلكمه، 
امللك  حمل  ما  بيسان،  منطقة  في  الّثورة  قامت 
«ستي األّول» إلى احتالل املنطقة وفرض سيطرته 

على الكنعانّيني.
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وفًقا ملا يعتقده الباحثون، فإّن املتوّفى هو موّظف 
السلطة  حلساب  يعمل  كان  كنعانّي،  أصل  من 
الّدفن  صندوق  بأّن  آخر  احتمال  وهنالك  املصرّية. 
حاول  جًدا،  غنّي  إلنسان  تابًعا  كان  (الّناووس) 
الباحثون  ويشير  املصرّية.  الّدفن  مراسيم  تقليد 
أّن صناديق الّدفن املزخرفة على شكل وجه اإلنسان 
لصناديق  اكتشاف  آخر  كان  حيث  جًدا،  نادرة 
في  عاًما  خمسني  قبل  الّنوع  هذا  من  مشابهة 

منطقة دير البلح. 
يضيف الباحثون وفًقا لتحليلهم للمكتشفات، 
يكن  لم  الفترة  تلك  في  املتوّسط  فإّن «اإلنسان 
بإمكانه توفير الّتكلفة املادّية ملثل هذا الّناووس. 
ومن الواضح أّن املتوّفى تابع إلى طبقة األغنياء». 
بالقرب من املتوّفى ُعثر على قبرين احتويا على 
كانوا  أنهم  احملتمل  من  وامرأتني،  رجالن  جثمان 

من عائلة املتوّفى. 
سريد»،  «تل  في  الّناووس  على  العثور  ويشير 
خالل  آنذاك.  املوقع  على  املصرّية  الّسيطرة  إلى 
املصرّية  احلضارة  أّثرت  بالدنا،  في  الفراعنة  حكم 
بأشكال  احمللّية،  الكنعانّية  األرستقراطّية  على 
متنوعة. تلك الّتأثيرات نكتشفها يوًما بعد يوم، 
جنريها  اّلتي  املختلفة  األثرّية  احلفرّيات  خالل  من 

في أنحاء مختلفة من البالد.
ا.  ـً ّي حال املوقع،  في  األثرّية  احلفرّيات  انتهت  لقد 
وّمت إعادة تغطية املوقع لهدف احلفاظ عليه. أّما 
املكتشفات األثرّية الصغيرة، فقد ُنقلت الستكمال 
البحث والدراسة، في مختبرات سلطة اآلثار في 
إمكانّية  فحص  يتّم  املقابل  وفي  القدس.  مدينة 
بعض العّينات من الهيكل العظمّي لهدف إجراء 
على  ولإلجابة   ،(DNA (فحوصات  الّتحاليل 
يعود  العظمّي  الهيكل  كان  إذا  فيما  الّسؤال 
إلنسان من أصل كنعانّي أو مصرّي ّمت دفنه في 

أراضي كنعان!
من  خلتم  صورة   (1) املرفقتان:  الصورتان 
الّذهب. (2) صورة لصندوق الدفن مصنوع 

من الفخار.

األثرّي  املوقع  في  حفرّيات  اآلثار  سلطة  أجرت 
املعروف باسم «تل سريد»، باملنطقة املُعّدة إلمداد 
خطوط غاز طبيعّي؛ وخالل احلفرّيات ّمت العثور 

على اكتشاف أثرّي ممّيز، وفريد من نوعه.
l�u*«

مرج  من  مالّي  الشِّ اجلزء  في  سريد»  يتواجد «تل 
احلديثة  املستوطنة  من  مقربة  على  عامر،  ابن 
بغنى  املوقع  ُعرف  وقد  ساريد».  «كيبوتس 
املكتشفات األثرّية فيه، إذ دّلت األبحاث األثرّية 
- وخاّصة املكتشفات اّلتي ّمت وُجدت على الّتل 
ذاته - إلى وجود استيطان في املوقع ابتداًء من 
القرن الّسادس عشر قبل امليالد (الفترة الكنعانّية 
حّتى  متواصل  بشكل  استمّر  واّلذي  املتأّخرة)، 

نهاية الفترة الرومانّية.
«سريد»  الّتل  أّن  االعتقاد  إلى  الباحثون  ومييل 
هو املوقع اّلذي ّمت ذكره بالّتوراة: {وطلعت القرعة 
الّثالثة لبني زبولون حسب عشائرهم. وكان تخم 

نصيبهم إلى سريد} (يشوع؛ 19:10).
وتأتي أهمّية املوقع لتواجده على الّطريق الّتجارّية 
وتل «السمونّية»  بني «مجّدو»  ما  وصلت  اّلتي 

مع مدن اجلليل. 
W Ò¹dŁ_«  UHA²J*«

تشمل املكتشفات األثرّية بقايا من أجزاء مقبرة 
يعود تاريخها إلى القرن الّثالث عشر قبل امليالد، 

وهي الفترة الكنعانّية املتأّخرة. 
مكتشف  برز  األثرّية،  املقبرة  مكتشفات  بني  من 
ة  ممّيز جًدا، عبارة عن ناووس (ُصْنُدوٌق ُيضع فيه جَثّ
ت) مصنوع من الفّخار على شكل اسطوانة،  املَيّ
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العظماء ال ميوتون أبًدا.. 
حقيقًة  ُيكرّسه  ما  هذا 
أمريكا  ساحر  راسخة 
غاب  اّلذي  الّالتينّية 
معدودات،  أّيام  قبل 
األوراق  برحيله  لتهدأ 
األقوال  عاصفة  وتبدأ 

املأثورة..
هو َمن نقش على جدارّية 
«خطبة الوداع»: «لو شاء الله أن يهبني شيًئا من 
حياة أخرى.. فإّنني سأستثمرها بكّل قواي.. رّمبا 
لن أقول كّل ما أفّكر به، لكّنني حتًما سأفّكر 
ملا  ال  قيمتها،  األشياء  سأمنح  أقوله..  ما  بكّل 
ُمتّثله بل ملا تعنيه.. سأنام قليًال وأحكم كثيرًا، 
تعني  أعيننا  فيها  نغلق  حلظة  كّل  أّن  ُمدرًكا 
خسارة سّتني ثانية من الّنور.. سأبرهن للّناس كم 
يخِطئون عندما يعتقدون أّنهم لن يكونوا ُعّشاًقا 
متى شاخوا، من دون أن يدروا أّنهم يشيخون إذا 

توّقفوا عن العشق..».
نعم!! هو غابو كما كان يناديه ُمحّبوه، غابرييل 
أّيام  قبل  املوت  غّيبه  اّلذي  ماركيز  غارسيا 
قليلة، عن 87 عاًما، إثر نوبة التهاب رئوّي في 

مكسيكو سيتي..
هو صوت احلّب في زمن الكوليرا.. درس القانون، 
ا وكاتب  ـً ّي لكّنه تخّلى عن احملاماة ليعمل صحاف
اّتصال  على  ليبقى  ا..  ـً ّي سينمائ وناقًدا  عمود 
دائم مع الواقع. ثّم أخذه شغفه بالكتابة في وقت 
الحق إلى عالم األدب والرواية، وقد اعتبر عالمًة 

فارقة في األدب الّالتيني والعاملّي.
ولد في كولومبيا في 6 آذار 1926؛ لكّنه قضى 
معظم حياته في املكسيك وأوروپا، وهو من أشهر 
ـ«الواقعّية العجائبّية» القائمة  كّتاب ما ُيعرف ب
على مناذج األوهام واحملاوالت والّتصوّرات الغريبة، 
بسياق الّسرد اّلذي يظّل محتفًظا بنبرة حيادّية 

موضوعّية.
في  بقوّة  حاضرة  كانت  اّلتي  بالّسياسة  اهتّم 
من  ّية  روائ شخصّيات  استوحى  حيث  أعماله، 
أسماء واقعّية وأبرز من خاللها آراءه الّسياسّية 
من  كثير  في  نظره  ووجهة  والّتقّدمّية  اليسارّية 
وانتقاد  واالّضطهاد  الّظلم  كمناهضة  األحداث 

الديكتاتورّيات املتناسلة عبر العالم.
لذلك كان من الّطبيعي أن يشارك في الوساطة في 
العديد من محادثات الّسالم بني جيش الّتحرير 
الوطني ELN واحلكومة الكولومبّية، وبني حركة 

19 إپريل بيكيساريو وحكومة كولومبيا.
لذلك من الّطبيعي أن ُيصبح ملاركيز أسلوب فريد 
في تناول األفكار الّسياسّية الوقائع الّتاريخّية، 
والّذاتّية  الّشخصّية  الّتجارب  ُيوّظف  كان  حيث 
واإلسقاطات  ّية  األدب أعماله  في  للمحيطني 
قّصة  فمثًال  والّتجارب..  الوقائع  لهذه  الرّمزّية 
حّب والديه ألهمته أحداث روايته «احلّب في زمن 
فقد  مكاًنا،  «ماكوندو»  قرية  أّما  الكوليرا».. 

كانت بطلة روايته «األوراق الّذابلة».
فوكنر،  وليام  األمريكّي  بالكاتب  غابرييل  تأّثر 
وهذا ما صرّح به في خطاب قبوله جلائزة «نوبل» 
قائًال:  إليه  أشار  حني   ،1982 عام  لآلداب 
من  بعًضا  اقتبس  ثّم  فوكنر»..  وليام  «أستاذي 
و«البحر»  «الغموض»  مثل  املعروفة،  عباراته 
ًأصبحت  واّلتي  والعزلة،  الكاريبي»  و«ثقافة 
الحًقا..  رواياته  من  العديد  في  أساسّية  ثيمات 
هذا، كما انبهر باألدب والّتراث العربّي والّشرقّي.

والتباس  املفاهيم  فوضى  فيه  نعيش  زمن  وفي 

ماء  وفقدان  الوجدان  دمار  بسبب  الوجود،  معنى 
الّتكنولوجيا  لهيمنة  اخليال  واختناق  اإلنسانّية 
التي ُيساء توظيفها، ّمما جعل القيمة اإلبداعّية 

اخلّالقة في خطر..!
جعله  ولكّنه  اخليال،  استثمار  في  غابو  جنح 
الّتفاعل  ُملتقى  كتاباته  لتظّل  للواقعي  مالزًما 
اإلنسانّي.. وهذا ما مّكنه من تطويع اخليال ليصنع 
ا يحمل هموم الواقع املُغرق باحمللّية،  ـً ّي أدًبا عجائب
فيعيد إنتاجه بقالب عاملّي يصلح لكّل األزمنة، 
لذلك ُعرف كاتبنا بأبي الواقعّية الّسحرّية.. اّلذي 
نسَجها  وُيعيد  الّصغيرة  الّتفاصيل  يلتقط  كان 
في حكايات بسيطة شغلت أهل الفكر والّسياسة 
لنصف قرن من الزّمن، ملا فيها من سرد لعوالم 
اإلبداعّية  لّلغة  وقوّة  عجائبّي  وسحر  غرائبّية 
الّتخّيل. على  الفّذة  والقدرة  بامتياز،  الّشاعرّية 

اخلالدة  روايته  نذكر  أن  الّصدد  هذا  في  ويكفي 
و«إجنيل» أمريكا الّالتينّية، كما ُسّميت: «ِمائة 
عام من العزلة»، واّلتي نال عنها جائزة «نوبل» 
فقد  لعامله..  مدخل  أهم  شّكلت  وقد  لآلداب، 
كتبها عام 1967، وقد استوحاها من احلكايات 
له  حكتها  اّلتي  الغرائبّية  واخلرافات  الّشعبّية 
إلى  باإلضافة  هذا  طفًال.  كان  عندما  ألّمه  جّدته 
تصويره ألحداث املدينة من خالل عائلة يوتيديا، 
قرية  في  عاشوا  وقد  أجيال.  سّتة  مدى  على 

ّية باسم «ماكوندو».. خيال
بشاعرّيته  ماركيز  عمل  األحداث  خالل  فمن 
وخياله الّثاقب وسحر حبكة الواقعي على فضح 
تاريخ احلروب والديكتاتورّيات في قارّته املُشبعة 
باألساطير و«األبطال» والّطغاة؛ قارّة لم حتَظ ببرهة 
طمأنينة نتيجة العنف واملظالم والقهر، فعاشت 

في «ُعزلة قسرّية».
لتّيار  وُممّثلة  شهرة  األكثر  روايته  ًأصبحت  لذلك 
الّالتينّية،  أمريكا  أدب  في  الّسحرّية  الواقعّية 
وقد ُترجمت إلى 37 لغة، وبيع منها 50 مليون 

نسخة في جميع أنحاء العالم.
لكن هذا ال يعني أّال نذكر أيًضا «ليس للكولونيل 
َمن يكاتبه»، «خريف البطريرك»، «احلّب في زمن 

الكوليرا»، «اجلميالت الّنائمات»، و.. و.. و..
الّذاتّية  كاتبنا  سيرة  مارثني  جيرالد  كتب  وقد 
ملاركيز،  مصاحبًة  طويلة  سنوات  أمضى  أن  بعد 
في  أصدقائه  وشهادات  شهاداته  إلى  واستمع 

شّتى الّشؤون.
سيظّل غابرييل غارسيل ماركيز - غابو - اسًما 
الّشعوب  بتحرّر  مرتبًطا  لسان،  كّل  على  يجري 
من بوتقة القوى املهيمنة؛ فهو كان الكاميرا اّلتي 
تلتقط الّتفاصيل لتصبح املرآة اّلتي تعكس صورة 
عصره، وتطرح سؤال راهنّية اإلبداع في هذا الزّمن.

لكّن   - وروى»  «عاش  أن  بعد   - الرّجل  استراح 
الكاتب، بل كبير كّتاب العالم سيعيش طويًال، 
طويًال جًدا سيعيش.. لنظّل نشعر بالفخر ألّننا 
يقول  أن  مّنا  واحد  كّل  حظي  اّلذين  ماركيز  قرّاء 

باعتزاز: «عشُت في عصر غابو..!».
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عن القيود املُخَتِلفة على سوق الُقروض، هو من 
أن ُيْدِخل املُقترِضون أنفسهم في مآزق وإلتزامات 
لدرجة  يجازفوا  وأن  املاّدية،  قدراتهم  من  أكبر 
نهاية  في  البيت  خلسارة  أو  لفقدان  ُتعرّضهم 
املطاف، لسبب عدم القدرة على الّتسديد، وهذا 
يحُدث في كثير من األحيان لسبب ارتفاع ِنَسب 

الفوائد املفروضة.
ا - بشكل خاص،  ـً ّي كّل هذه القيود تؤّثر - عمل
املعنّيني  املُقَترضني  وعلى  الّشاّبة،  األزواج  على 
هؤالء  يكون  ما  ا  وغالًب األولى؛  للمرّة  دار  بشراء 
لقرض  وبحاجة  متواضع،  رأسمال  أصحاب  من 
ا، نظرًا ألسعار البيوت  ـً ّي سكنّي مببلغ كبير نسب

املُرتفعة جًدا. 
األخيرة  اآلونة  في  سكنّية  قروض  على  احلصول 

بات أكثر صعوبة، لألسباب الّتالية: 
أصبحت  كما  أعاله،  املذكورة  القيود  زيادة   -
القروض أكثر غالًء، وذلك لسبب احلاجة باختيار 
إلى  إضافًة  مسارات،  عّدة  من  سكنّي  قرض 

ارتفاع أسعار الّدور بشكل ُمسَتمرّ.
القيود  من  عدد  هناك  أّن  إلى  اإلشارة  جتُدر 
األكثر  هي  أعاله  املذكورة  القيود  ولكن  األخرى؛ 

تأثيرًا على املُقَترِضني.

ّي.. حتسني شروط القرض الّسكن
إّن الّنصائح األساسّية اّلتي سأعرضها عيلكم من 
أجل حتسني وضع القرض الّسكني، هي: اختيار 
القرض الّسكنّي األنسب، اختيار نسبة الّتمويل 
األنسب،  الّشهري  القسط  اختيار  األفضل، 
اختيار خلطة املسارات األفضل وُمالَءمة القرض 

الّسكنّي بشكل خاص للُمقَترِض وظروفة.
اختصاصّي  إلستشارة  التوّجه  الّضرورّي  ومن 
ُمنفصل/مستقّل  مؤّهل،  سكنّية/عقارّية  قروض 
الّتوّجه  إّن  حيث  البنوك.  عن  ُمنفصل  أشّدد   -
يضمن  ُمؤّهل،  عقارّية  قروض  اختصاصّي  إلى 
إذ  البنوك،  مصالح  عن  بعيًدا  مصاحلكم  لكم 
تهّمهم  للبنوك  التابعني  االختصاصّيني  أّن 
كثيرًا  تعنيهم  وال  وأخيرًا،  أوًّال  البنوك  مصالح 

مصلحتكم أنتم!
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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على الرّغم من أّن أسعار الّدور/الّشقق في البالد 
ُمكِلف  أمر  هو  دار  وشراء  مستمرّ،  ارتفاع  في 
للغاية؛ فإّن اجلهات املُراِقبة للمؤّسسات الّتمويلّية 
وشروًطا،  قيوًدا  تضع  (كالبنوك)،  واإلقتصادّية 
املُقَترِضني.   على  األمر  صعوبة  من  بدورها  تزيد 
هدفها  ليس  القيود  هذه  أّن  بالذكر،  اجلدير  من 
«غالء/ زيادة  أو  الدور  شراء  مهّمة  تصعيب 

على  احلفاظ  إّمنا  الّسكنّية،  القروض  تكلفة» 
أوضاع  في  التورّط  من  ومنعها  البنوك  مصالح 
من  املُقَترِضني  جمهور  وحلماية  ُمتأزّمة،  مادية 
الّتغييرات  لسبب  ُمثِقلة،  ديون  في  الّدخول 
االقتصادّية املتوّقعة، وغير املتوّقعة، اّلتي حتدث 

بشكل طبيعي. 
ولكن ما يحُدث في الواقع هو أّن األزواج الّشابة 
خاص،  بشكل  املُتضرّرين  هم  الّدور  وُمقَتني 
قروض  على  احلصول  عليهم  ُيصّعب  األمر  ألّن 
مصادر  من  وُيقّلل  سعرها،  من  ويزيد  سكنّية، 
على  للحصول  فرصهم  ومن  دار،  لشراء  متويلهم 

متويالت كهذه.

ة املفروضة على القروض  القيود األساسّي
ة ّي الّسكن

بها  املسموح  القصوى  التمويل  نسبة  تقييد   -
 50% بنسبة  تكون  بحيث  الّسكنّي،  للقرض 
ليست   - دارًا  يشترون  اّلذين  للمستثمرين 
مستوى  حتسني  يريدون  ِلّلذين  و70%  باألولى؛ 
املسكن؛ و%75 ِلّلذين يشترون دارًا للمرّة األولى.

- حتديد مسارات القروض ذات الفوائد املُتغّيرة 
بشكل مستمر (التي تتغير كّل خمس سنوات، 
ـ«پرامي»، حيث ُيسَمح  ال أكثر). مثالً: مسارات ال
مبسارات كهذه فقط لُثلث مبلغ القرض الّسكنّي 

كحّد أقصى.
ال ُيسَمح للبنوك بإعطاء قروض سكنّية، لفترة 
القروض  غالبّية  أّن  رغم  عاًما،   30 عن  تزيد 
ها األقصى 30 عاًما.. ومع  الّسكنّية يكون حّدّ

كّل ذلك ُيعَتَبر تقييًدا/قيدًا آخر.
اّلتي  سكنّية  قروض  إعطاء  من  البنوك  ُمِنَعت 
الّسكنّي  القرض  مسارات  نسبة  فيها  تكون 
ذات فوائد ُمتغّيرة أعلى من ثلثي مبلغ القرض 

الّسكنّي اإلجمالّي (66.77%).
مبا معناه، أّنه ُيسَمح بأخذ قرض سكنّي مبسار 
فائدة ُمتغّيرة حّتى ثلثي مبلغ القرض الّسكنّي، 
كحد أقصى - بحيث أّن هذا يشمل كّل أنواع 
الفوائد املتغّيرة، وليس فقط الفوائد اّلتي تتغّير 

كّل 5 سنوات.
إسرائيل  بنك  منع  من (1/9/2013)  وابتداًء 
سكنّية،  قروًضا  املُقَترِضني  إعطاء  من  البنوك 
مببلغ يكون فيه القسط الشهري أكبر من 50% 
أجل  من  وذلك  للُمقَترِض.  الّشهرّي  املدخول  من 
احلفاظ على البنوك كيال ُتعطي قروًضا سكنّية 
فيها ُمخاطرة كبيرة، واّلتي من اًملمكن أن يعجر 
ُمقَترِضوها عن إرجاعها، ومن أجل حماية مصالح 
املُقَترِضني، أيًضا كي ال يتوّرطوا في ديون كثيرة 

كما حدث في الواليات املُّتحدة.
تخوّف ُمراِقب البنوك األساسّي، اّلذي هو مسؤول 

מחיר מיוחד
כל סוגי הבגטים
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