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العصابات  هي  العنصرّية،  الّشعارات  هذه  وكتابة 
جرائم  بتنفيذ  األخيرة  الفترة  في  قامت  اّلتي  ذاتها 
عنصرّية مماثلة.. وعلى ما يبدو فإّن سكوت املؤّسسة 
مالحقتها  وعدم  املباشر،  وغير  املباشر  اإلسرائيلّية، 
لهذه العصابات، يشّجع هذه العصابات على املُضّي 
بجرائمها، لذا نحّمل املؤّسسة اإلسرائيلّية الرسمّية 
املجرمني  مبالحقة  ونطالبها  الكاملة،  ّية  املسؤول

والقبض عليهم، ومعاقبتهم فورًا».
مخ: «إّن  ابو  الله  رزق  سامي  احلاج  قال  جهته  ومن 
واألوقاف  املقّدسات  على  االعتداء  جرائم  َتكرار 
آخرها  كان  واّلتي  البالد،  في  واملسيحّية  اإلسالمّية 
االعتداء على مقبرة عز الدين القّسام، دليل وشاهد 
يضع  الذي  األمر  االعتداءات،  هذه  تصعيد  على 
عالمات سؤال كبيرة عن موقف املؤّسسة اإلسرائيلّية 
الرسمّية؛ ثّم إّن االعتداء على هذه املقبرة شاهد على 
املؤسسة  أذرع  في  استشرت  اّلتي  العنصرّية  مدى 
اإلسرائيلّية، وجتاه ذلك ندعو أهلنا إلى اّتخاذ سبل 
وحفظ  حماية  أجل  من  واالنتباه،  واحلذر  احليطة 
مقّدساتنا وأوقافنا، مساجدنا ومقابرنا، ألّنه على ما 

يبدو لن تكون هذه هي اجلرمية األخيرة».
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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«العمل اإلجرامّي اّلذي حدث في كنيسة اخلضر في بيت حلم من قبل 
األولى..  الّدرجة  من  مشبوه  عمل  هو  اإلسالم  يّدعون  شباب  مجموعة 
ويخدم االحتالل اإلسرائيلي أوًّال وأخيرًا.. وهو غريب عن تراثنا وتاريخنا» 
عابدي - زعبي،  - هذا ما كتبته عضو البلدّية عن «اجلبهة»، عرين 
ا  تعقيًب («فيسبوك»)،  االجتماعّي  الّتواصل  موقع  في  صفحتها  على 
من          الّثالثاء  يوم  حلم،  بيت  في  اخلضر  كنيسة  على  االعتداء  على 

هذا األسبوع.
«هؤالء  «حيفا»:  لصحيفة  خاّص  تصريح  في  زعبي   - عابدي  وقالت 

 ∫w³Ž“ ≠ ÍbÐUŽ s¹dŽ
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مجانّية  خدمًة  يقّدمون  يعلمون،  ال  أو  يعلمون  حيث  من  الّشباب، 
لالحتالل، ألعداء شعبنا اّلذين يريدون الّتفريق بيننا وإشعال نار الفتنة، 
بتحويل  املعنّية  هي  فإسرائيل   .1967 عام  احملتلة  األراضي  وفي  هنا 
كدولة  نفسها  وإظهار  دينّي،  صراع  إلى  سياسي  صراع  من  الّصراع 

دميقراطّية وحضارّية، وتغييب حقيقة كونها دولة احتالل وعنصرّية».
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

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

«األقصى  مؤّسسة  عّممت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

وصلت  األخير،  اجلُمعة  يوم  بيان  والّتراث»،  للوقف 
مكاتب صحيفة «حيفا» نسخة عنه، جاء فيه: إّن 
قامت  ّية  اإلرهاب الّثمن»  «تدفيع  منّظمة  عصابات 
يلة/صباح اليوم باالعتداء على مقبرة القّسام في  الّل
بلد الّشيخ على مقربة من مدينة حيفا، حيث قاموا 

بخط شعارات عنصرّية.
وقال الّشيخ فؤاد أبو قمير (مسؤول احلركة اإلسالمّية 
احلاصل  باالعتداء  صباًحا  إبالغه  ّمت  إّنه  حيفا)  في 
على املقبرة، فقام مباشرًة بزيارة املقبرة وتأّكد بوقوع 
اعتداء عليها، حيث ّمت سكب دهان أحمر على أحد 
بالعبرّية،  وشعارات  عنصرّية  شعارات  وخّط  القبور، 
«تدفيع  شارة  رسم  إلى  إضافًة  باإلنچليزّية،  وأخرى 
شاهدة  على  احلمراء»،  داود  «جنمة  وشارة  الّثمن»، 
القبر ومحيطه. كما كتب على القبر بالّلغة العبرّية 
ألذن  صورة  رسم  ّمت  كما  خنزير»،  بن  «خنزير  عبارة 

خنزير على مقربة من القبر.
الرسمّية  اإلسرائيلّية  املؤّسسة  قمير  أبو  وحّمل 
ّية االعتداء، وقال: «نستنكر بشّدة هذه اجلرمية  مسؤول

الّنكراء واالعتداء اجلبان على املقبرة، ونحّمل املؤّسسة 
مبالحقة  ونطالب  االعتداء،  هذا  الكاملة  اإلسرائيلّية 

املعتدين».
ومن جهتها أصدرت مؤّسسة «األقصى» بياًنا، جاء 
فيه: «إّن هذه اجلرمية اّلتي ُتضاف إلى سلسلة اجلرائم 
ّية،  اإلرهاب الّثمن»  «تدفيع  منّظمة  بها  تقوم  التي 
ّية ُممنَهجة ومنّظمة.. هذه  تدّل على أّنها جرائم إرهاب
مقبرة  على  بها  يعتدى  اّلتي  األولى  املرّة  ليست 
القّسام، فقد سبقه اعتداء على قبر وضريح الّشهيد 
عز الدين في املقبرة؛ إّننا إذ ننّدد بهذه اجلرمية، فإّننا 
نؤّكد أّننا سنواصل العمل على حفظ وحماية مقابرنا 

ومقّدساتنا في البالد».
لإلعالم  إسرائيل  شرطة  بلسان  الّناطقة  وكانت  هذا 
اجلُمعة  اليوم  نهار  «ّمت  فيه:  جاء  بياًنا  العربّي، 
اإلسالمّية  املقبرة  حرمة  انتهاك   (2/5/2014)
القدمية في مقبرة القّسام في «نيشر» (بلد الّشيخ) 
- شمالي مدينة حيفا؛ وذلك عبر خّط عّدة عبارات 
على  وذلك  ِمحير)؛  (تاچ  الّثمن»  ـ«تدفيع  ب تعرف 

شاهدة القبر واألعمدة املجاورة، بالّلغة العبرّية!
«هذا وتواصل شرطة مرَكز «زڤولون» بأعمال البحث 
والّتحقيق في كافة تفاصيل وظروف ومالبسات هذا 

االعتداء، اّلتي تعود خلفّيه جلرمية قومّية».
 W�d(«Ë åvB�_«ò W� ÒÝR� s� b
Ë
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هذا وجرّاء االعتداء األخير على مقبرة القّسام، قام وفد 
من مؤّسسة «األقصى للوقف والّتراث»، ممّثًال باحلاج 
املؤّسسة)،  رئيس  (نائب  مخ  أبو  الّله  رزق  سامي 
في  املقّدسات  قسم  (مسؤول  اغبارّية  املجيد  وعبد 
من  ووفد  درويش،  سمير  إدراتها  وعضو  املؤّسسة)، 
احلركة اإلسالمّية في حيفا يترأسه الشيخ فؤاد أبو 
بزيارة  حيفا)؛  في  اإلسالمّية  احلركة  (مسؤول  قمير 
تفقدّية ملقبرة الّشيخ الشهيد عّز الّدين القّسام، في 
قرية بلد الّشيخ على مقربة من مدينة حيفا؛ واّطلع 
عصابات  نّفذته  اّلذي  اآلثم  االعتداء  على  الوفدان 
املؤّسسة  الوفدان  وحّمل  الّثمن»،  «تدفيع  منّظمة 
جرمية  على  الكاملة  ّية  املسؤول الرّسمّية  اإلسرائيلّية 
االعتداء، وطالبا مبالحقة اجلانني وتقدميهم للمحاكمة؛ 
املستمر  والّتشاور  الّتواصل  على  الوفدان  واّتفق 
مؤّسسة  قامت  فيما  املقبرة،  وحماية  حفظ  لكيفّية 

«األقصى» بتقدمي شكوى رسمّية إلى الّشرطة.
ونّدد الّشيخ أبو قمير باجلرمية، قائًال: «من الواضح 
هول االعتداء على املقبرة، وخاّصة على القبر املذكور، 
اإلساءة  تعّمدوا  االعتداء  منّفذي  أّن  األرجح  ومن 
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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�«

األسير (قرب فندق حّداد - مقابل البريد) وفي ساحة 
كلّية «ڤيتسو» للفنون.

أمجد  الّشيوعية،  الّشبيبة  عام  سكرتير  وقال 
شبيطة: بعد عرض الّناصرة اّلذي حّقق جناًحا كبيرًا، 
احملّطة  تكون  أن  ارتأينا  توّقعاتنا،  من  حّتى  أكبر 
الّتالية هي مدينة حيفا، واخترنا ذكرى الّنكبة لنؤّكد 
ورفضنا ملخّططات الّتجنيد  شعبنا  متّسكنا بحقوق 
والفنت الطائفّية، فنحن شعب واحد وأصحاب قضّية 
في  والكرامة  احلقوق  أجل  من  واحد  ونضالنا  واحدة، 

 w ÒMH « åq Ó¼U² Ð U  q Ó¼U ðò Z U ½d Ð n O C² ð UH O Š

’U� q�«d*

األخير،  األربعاء  يوم  دار،  حاّد  نقاش  أعقاب  في 
بني أحد مراقبي بلدّية حيفا (اسم مراقب البلدّية 
املخّلص  شارع  في  الّتحرير)  ملف  في  محفوظ 
«عّش  (صاحب  قزموز  وسامي  (ي.ل.پيرتس)، 
جرّاء  أيًضا،  املخّلص  شارع  في  القابع  الّسرايا») 
مخالفة كان قد حرّرها املراقب ذاته لشقيق قزموز، 
ارة األخير في  قبل عّدة أّيام مضت، جرّاء ركن سّي
شارع «ليڤونتني»؛ وقد احتدم الّنقاش بني املراقب 
الّلهجة،  شديد  كالًما  لقزموز  وّجه  اّلذي  وقزموز، 
واصًفا شقيقه بأّنه «وقح ابن وقح». وعندما طلب 
واالعتذار،  حديثه  عن  الّتراجع  املراقب  من  قزموز 
توّترت األجواء وجتمهر املتواجدون على مقربة من 

∫w½œÒb¼ UHOŠ W Ò¹bKÐ V�«d�  ¨åUHOŠò WHO×B� “u�e� w�UÝ

 s  « Îd O ³ Ö  « Îœb Ž  X K²  bI
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يوم  حيفا،  مدينة  تستضيف   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ملشروع  الّثاني  العرض  أّيار)   17) القادم  الّسبت 
باهرًا  جناًحا  لقي  واّلذي  ِبستاهل»،  ما  «تساَهل 
في الّناصرة الشهر املاضي، وأثار ردود فعل محلّية 

وأصداًء عاملّية.
يشارك في البرنامج أكثر من 60 فّناًنا وممّثًال شاًبا، 
حيث يشمل العرض نحو 20 محّطة إبداعّية جتمع 
ورقص  ومتثيل  منشآت  من  الفنون،  أصناف  شّتى 
تعبيرّي وموسيقى وغناء ومحّطات تراثّية. وإضافًة 

جيش  في  الّتجنيد  مخّططات  رفض  قضّية  إلى 
االحتالل والفنت الّطائفّية، سيترّكز عرض حيفا في 
موضوع الّنكبة والّتهجير، وذلك لتزامنه مع الذكرى 

ـ66 لنكبة الّشعب العربّي الِفَلسطينّي. ال
وطاقم  الّشيوعّية،  الّشبيبة  تنظيم  من  البرنامج 
الّشيوعّي  احلزب  وبرعاية  ِبستاهل»،  ما  «تساَهل 
الشاب  للمخرج  الفّني  اإلشراف  حيفا.  في  واجلبهة 
ماضي  يوسف  اإلنتاج  إدارة  ويتوّلى  جبارين،  رامي 
الزّايد. وسُيعقد البرنامج في احلّي األملاني في ساحة 

وطننا اّلذي ال وطن لنا سواه. وأفاد شبيطة بأّن الّشبيبة 
األطر  جميع  على  رسميًة  دعوة  وّجهت  الّشيوعّية 
ّية واألهلّية لالنضمام إلى البرناَمج. ّية والّشباب احلزب
هذا، وُيعقد في الّسادسة من مساء اليوم اجلُمعة اجتماع 
إلغناء  وإبداعّية  فنّية  أفكار  طرح  لهدف  حتضيرّي، 
وتطوير املشروع، في موقع احلدث في «ساحة األسير». 

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

احلدث، ما دفع باملراقب - وبحسب اّدعاء قزموز - 
ًها حديثه لسامي  إلى التفوّه بأقوال عنصرّية، موّجّ
قزموز: «لقد قمت بقتل (بتصفية) عدد كبير من 
املخرّبني أمثالك في نابلس أّيها العربّي املخرّب»!!

وهذه الّتصريحات أثارت غضب وسخط املتواجدين، 
إّال أن ذلك لم يثِن املراقب من االستمرار في تهديد 
بتحرير  ملوًّحا  املتواجدين،  مسمع  على  قزموز 
مخالفات جلميع املركبات الراكنة على مقربة من 

«عش الّسرايا» - بحسب اّدعاء قزموز. 
وقد قّدم سامي قزموز شكوى ضّد مراقب البلدّية إلى 
مدير قسم شكاوى اجلمهور في بلدّية حيفا لفحص 
املوضوع، واّتخاذ اإلجراءات املناسبة، خصوًصا وأن 
من  عدد  من  ومرأى  مسمع  على  كانت  احلادثة 
املتواجدين املستعّدين لإلدالء بإفاداتهم وشهاداتهم.

وفي تعقيب لبلدّية حيفا حول املوضوع جاء: تدين 
والعبارات  الّتصريحات  كاّفة  بشّدة،  حيفا  بلدّية 
العنصرّية مهما كانت، وسيتّم خالل األّيام القريبة 
اإلجراءات  واّتخاذ  األمور  ودراسة  املوضوع  فحص 

الّضرورّية الالزمة بهذا اخلصوص.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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*åUHO�ò q�«d ≠  لقيت سّيدة حيفاوّية (50 عاًما، 

يوم  مصرعها،  الّتحرير)  ملّف  في  محفوظ  االسم 
الّثالثاء من هذا األسبوع، جرّاء سقوط شجرة عليها 
في  وادي «هچيبورمي»  في  استجمامّية  رحلة  خالل 
حيفا، كما أصيب في احلادث زوجها (50 عاًما)، 

وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات بجروح طفيفة. 
وقد هرعت إلى مكان احلادث طواقم اإلسعاف الّتابعة 
ـ«جنمة داود احلمراء» واّلتي باءت جميع محاوالتها  ل
املكان،  في  الوفاة  إعالن  فتّم  السّيدة  حياة  بإنقاذ 
مستشفى  في  العالج  الستكمال  املصابَْني  ونقل 

«رمبام» في حيفا. 
لوبا  العربي  لإلعالم  الّشرطة  بلسان  الّناطقة  وكانت 

السمري، قد أصدرت بياًنا وصلنا نسخة منه، جاء 
على  املتوافرة،  واملعلومات  للتفاصيل  «وفًقا  فيه: 
كانيون»  «چراند  الكبير  الّتجاري  املرَكز  من  مقربة 
تابعة  مركبة  ركن  وجرّاء  هچيبورمي»،  وشارع «ناحل 
ّية حيفاوّية خالل رحلة استجمامّية في  لعائلة عرب
مكان غير معّد لركن املركبات، سقطت شجرة على 
سّيدة في اخلمسينّيات األولى من عمرها، ما أسفر 
عن إصابتها بجروح حرجة توفيت على إثرها.. هذا 
وباشرت شرطة حيفا بالّتحقيق في حيثّيات احلادث».
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في حيفاأل� ليلة و
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في  حيفا،  مدينة  شهدت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

عيد  ملناسبة  ضخمة  مسيرة  أّيار،  من  األّول 
يوم الّتضامن األممي للّطبقة العاملة؛  العّمال – 
شارك فيها نحو ألف إنسان من العرب واليهود.

«متحف  باحة  من  انطلقت  قد  املسيرة  وكانت 
حيفا للفنون» في شارع «َشبتاي ليڤي»، لتشّق 
وادي  حّي  في  اجلبل)  (شارع  «الّصهيونّية» 
إميل  ميدان  في  يسارًا  وتنعطف  الّنسناس، 
في  اختتمت  حيث  األملانّي،  احلّي  نحو  حبيبي 

«ساحة األسير» مقابل فرع البريد.
الّشيوعّية،  الّشبيبة  أوركسترا  املسيرة  قادت 
تلتها  ثّم  احلدث،  على  خاًصا  رونًقا  مضفيًة 
الّشعارات «عاش األّول من أّيار» و«األّول من أّيار 
في حيفا –  عدالة اجتماعّية، سالم ومساواة»، 
الّطائفّية»،  والفتنة  العسكرّية  للخدمة  و«ال 

والفتات تطالب برفع احلد األدنى لألجور إلى 30 
شيكًال للّساعة.

من  الّشخصّيات،  من  عدد  املّتظاهرين  وتقّدم 
بينها الّسكرتير العام للحزب الّشيوعي الكاتب 
غونني،  بنيامني  العريق  والّنقابي  نّفاع،  محّمد 
جرايسي،  رامز  الّسابق  الّناصرة  بلدّية  ورئيس 
وعرين  أسعد  سهيل  اجلبهويان  البلدّية  وعضوا 

عابدي، وغيرهم.
ورّدد املتظاهرون هتافات منّددة بسياسة حكومة 
احلمراء  الرّايات  ورفعوا  والرأسمال،  االستيطان 

واألعالم الِفَلسطينّية.
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*åUHO�ò q�«d ≠ التقى الّنائب د. باسل غّطاس، 

ووفد من  التجّمع  الوطنّي الدميقراطّي، برز منهم:  
مراد  حّداد (عضو املكتب الّسياسّي وعضو بلدّية 
شفاعمرو)؛ مطانس شحادة (عضو الّلجنة املرَكزّية)؛ 
والّصحافّي ربيع عيد؛ باملطران موسى احلاج (رئيس 
أساقفة حيفا واألراضي املقّدسة، مطران رعّية مار لويس 
املارونّية، واملدّبر الرّسولي لرعّية الرّوم الكاثوليك).

وقد قّدم الوفد الّتهاني ملناسبة عيد الفصح املجيد 
للمطران، وناقش معه كيفّية مناهضة مشروع جتنيد 
الِفَلسطينّيني أبناء الّطائفة املسيحّية جليش االحتالل.

الكنائس  رؤساء  مجلس  بيان  على  املطران  وأثنى 
أدان  واّلذي  املقّدسة،  األراضي  في  الكاثوليكّية 
بحّدة هذا املشروع؛ حيث أشار البيان إلى أّن هدف 
املجتمع  تقسيم  هو  اجليش  في  املسيحّيني  جتنيد 
وزرع الفتنة بني أبناء الّشعب الِفَلسطينّي. وأّكد أّنه 
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سيطلب من كهنة الرعّية أن يقرأوا ويعّمموا البيان 
وعلى  القادمة،  األسابيع  خالل  الرعّية،  أبناء  على 

نشر البيان، كذلك، على أبواب الكنائس.  
للمطران احلاج،  الوطنّي  املوقف  هذا  الوفد  ثّمن  وقد 
شعبنا  أبناء  وإجماع  تطّلعات  مع  يتناغم  واّلذي 

الِفَلسطينّي في الّداخل إلفشال املخّطط.  
هذا وأثنى املطران احلاج على االّتفاق اّلذي بادر إليه 
الِفَلسطينّية  الرئاسّية  الّلجنة  مع  غّطاس  الّنائب 
بترتيب وفد متثيلّي من ِفَلسطينّيي الّداخل الستقبال 
املهد.   كنيسة  في  القّداس  في  واملشاركة  البابا، 
الكاردينال  البطريرك  زيارة   عن  املطران  حتّدث  كما 
بعدها  وسيزور  البابا،  سيرافق  اّلذي  الراعي  بشارة 

حيفا والّناصرة واجلليل.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il 
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*åUHO�ò q�«d ≠ وصل نحو 200 طالب ثانوّي 

إلى  لالستماع  «رمبام»  مستشفى  إلى  متفوّق 
محاضرتني، لباحثني عاملّيني، أب وابنه. واستمع 
الّطّالب إلى الباحث الوالد في محاضرته عن عدد 
العلوم  معهد  في  اجلارية  العلمّية  األبحاث  من 
الّتطبيقّية («الّتخنيون») حول هندسة اجلينات، 
في  «رمبام»  في  الباحث  عن  ابنه  من  واألخرى 
جوائز  الباحثان  نال  وقد  اجلذعّية.  اخلاليا  مجال 

عاملّية   لقاء أبحاثهما. 
وهذه هي املرة الّثانية اّلتي ينّظم فيها «رمبام» 

ما  نطاق  في  الباحثني  مع  الّلقاءات  هذه  مثل 
ُيعرف باسم «نادي األبحاث لعلماء املستقبل». 

ست  من  املشروع  هذا  إلى  الّطّالب  حضر  وقد 
والّناصرة  وشفاعمرو  حيفا  في  ثانوّية  مدارس 
و«كريات حاييم» و«مسچاڤ»، وقد برز من بني 
األرثوذكسّية  الكلّية  من  ممّيزين  طّالب  احلضور 

ّية ومدرسة «الكرمليت». العرب
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الّتطوير  جمعّية  نّظمتها  اّلتي  للحياة،  محروس  بطولة  شهدت 
االجتماعّي، بالّتعاون مع الّلجنة الّشعبّية لذكرى محروس، وبلدّية حيفا 
مرَكز  في  الرياضّية  القاعة  في  اجلماهيرّية،  واملراكز  الرياضة  قسم   -
أمس  أّول  املصّغرة،  القدم  كرة  في  اخلتامّية  املباراة  املتنّبي «شيزاف»، 
األربعاء (7/5/2014)، بني فريقي حّي الكبابير، بقيادة املدرّب مّناع 
عودة، وحي احلليصة «مركز هچيبورمي» بقيادة املدرب أمين يوسف، واّلتي 
سادتها الرّوح الرياضّية، واستمتع اجلمهور مبشاهدة مباراة على مستوى 
هدفني. إلى  أهداف  أربعة  بنتيجة  الكبابير  فريق  بفوز  انتهت  رفيع، 

مجتمعّية،  شخصّيات  مبشاركة  مجتمعّي  احتفال  أقيم  املباراة  بعد 
ألقيت فيه بعض الكلمات، وّمت توزيع الكؤوس وامليدالّيات على الفرق 

والّالعبني املشاركني في البطولة. 
«مجتمع  مشروع  (مرّكز  شليوط  زياد  عرافته،  وتوّلى  البرناَمج  افتتح 
آمن» في جمعّية الّتطوير االجتماعّي)، اّلذي حّيى اجلميع على املشاركة 
والعمل، وشكر كّل َمن ساهم ودعم هذا الّنشاط الذي يقام ألّول مرّة في 
الذكرى السنوّية األولى ملقتل الّشاب محروس زبيدات. مؤّكًدا أّن الروح 
الرياضّية هي اّلتي فازت في بطولة محروس للحياة، وفق رسالة البطولة 

ورسالة محروس، اّلتي تركها لنا وحتوّلت إلى شعار خالد.  
كلمًة  االجتماعّي)  الّتطوير  جمعّية  (مدير  اغبارّية  حسني  وألقى 
األخالق  الّدمث  الّشاب  أّيها  محروس  لك  شكرًا  فيها:  قال  افتتاحّية، 
اّلذي جمعتنا وجتمعنا اليوم. قبل عام هزّنا نبأ مصرعك ورحيلك املبّكر 
عّنا، وكانت املسيرة الّشعبّية مبشاركة عشرات األلوف اّلذين جابوا شوارع 
حيفا غاضبني ومستنكرين. إّن أصحابك وأحّباَءك قد لّبوا الّنداء وحملوا 

أصول الضيافة العربية
قريًبا
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رسالتك اّلتي آمنَت بها، رسالة احملّبة واألمان تساويان احلياة. 
واحد  بفريق  البطولة  هذه  من  للخروج  نطمح  إّننا  قائًال:  اغبارّية  وتابع 
الّشبيبة  أبناء  وخاطب  للحياة.  محروس  فريق  باسم  الفرق  كّل  يجمع 
ليحافظوا  احلياة  في  ومنوذًجا  قدوًة  يشّكلون  اّلذين  الواعدين  والّشباب 

على قيم احملّبة والّتسامح، وأن يعملوا مبوجبها.
وتاله الّشيخ رشاد أبو الهيجاء بكلمة خاطب فيها الّشباب بأن يحملوا 
احملّبة  على  وجتمع  واخلصومات،  العقبات  تزيل  اّلتي  الرياضّية  الروح 

اّلتي نريدها في مجتمعنا الذي تنتشر فيه ظواهر العنف. 
واستنكر الشيخ أبو الهيجاء ما يحصل في املّدة األخيرة من اعتداءات 
عنصرّية على املقّدسات اإلسالمّية واملسيحّية، من قبل ما يسمى «دفع 
الّثمن»، قائًال: إّن هذا ميتّد ليطال البشر، ودليل على ذلك رسالة الّتهديد 
اّلتي وصلت إلى املطران ماركوتسو في الّناصرة مؤّخرًا؛ واستنكر هذا الّتهديد 
ا بإلقاء القبض على اجلناة وتقدميهم للمحاكمة. وأّكد في نهاية  ُمطالًب
كلمته على رسالة محروس اّلتي حتمل معاني األمل واحلياة ملجتمعنا.
وحّيى كامل يوسف (أبو كايد)، رئيس جلنة حّي احلليصة وممّثل مجلس 

الّتطوير  جمعّية  بالّذكر  وخّص  عليه،  والقائمني  الّنشاط  هذا  األحياء، 
االجتماعّي، مؤّكًدا على دورها ونشاطاتها املمّيزة والهادفة.

هذا وألقت والدة الفقيد محروس كلمة مؤّثرة، قالت فيها: محروس.. 
محبة + أمان = حياة، هذا شعارك اّلذي ولدت وكبرت عليه وآمنت به 
الّناس  ثقة  اكتسبت  فعًال  وكبارًا.  صغارًا  خالله  من  الّناس  ثقة  ونلت 
وحّبهم، وتعّمدت أن تغرس وترّسخ هذا في كّل َمن يحيط بك، حتى 

اكتسبتهم إلى جانبك واكتسبت محّبتهم. 
وقرأ  وصّلى  والكنيسة،  الّصليب  أحّب  محروس  محروس:  أم  وأضافت 
وآمن بالقرآن، أحّب املوسيقى والرّسم والّتمثيل والرياضة وسماع اآلذان. 
فرق..  لديه  يكن  ولم  الّديانات  جميع  أحّب  حميدة  أخالق  ذو  شاب 
بأفعاله  يقظ  نشيط  جليرانه،  محّب  ألصدقائه،  مخلص  بوالديه،  بار 
وأعماله، أحّب الرياضة، وجرت في عروقه واجلميع أحّبه.. فكيف ميكن 

أن يطويه الّنسيان؟! 
تنظيم  على  والقائمني  ومديرها  الّتطوير  جمعّية  محروس  أم  وشكرت 
لتنظيم  واجتهد  عمل  من  وجميع  الّشعبّية،  الّلجنة  ورئيس  البطولة 

ّية الرياضّية.  وإجناح هذه الفّعال
بعد الكلمات ّمت توزيع الكؤوس على الفرق املشاركة، وكذلك امليداليات 
على الالعبني، وهي: الكبابير، احلليصة، احلّي الشرقي، مرَكز «األخوّة» 
– وادي النسناس، مرَكز «َشلفاه» األملانّية، مدرسة «املتنّبي». كما ّمت 

تقدمي كأًسا تقديرّية حلكم املباراة الّنهائية، األستاذ ميشيل يعقوب. 
الّتطوير  جمعّية  ملدير  رمزية  هدّية  احلليصة  حي  شباب  وقّدم  هذا 
االجتماعّي، األستاذ حسني اغبارّية، وقّدمت جمعّية التطوير والهيئات 
محروس  «بطولة  عليه  ُنقش  محروس،  لعائلة  تذكارًيا  درًعا  املشاركة 
للحياة 7/5/2014 - تقدمة إلى عائلة محروس الكرمية، من أجل أن 

تبقى كلمات محروس شعارًا لنا، محبة + أمان = حياة».
ويذكر أّن عدًدا من الّشخصّيات املجتمعّية شاركت في الّلقاء اخلتامي 
وتوزيع الكؤوس وامليدالّيات، إضافًة إلى املتكلمني، وهم: رئيس كتلة 
«اجلبهة»  كتلة  رئيس  خميس،  جمال   - حيفا  بلدّية  في  «التجّمع» 
الّسابق في بلدّية حيفا - املهندس هشام عبُده، مديرة مرَكز «األخوّة» - 
سعاد شحادة، مديرة مرَكز «َشلفّاه» - هناء منصور، املدرب أمين يوسف 
واملدرّب عادل خاليلة واملدرّب إبراهيم فّياض، ورئيس الّلجنة الّشعبية 

سمير عيسى، وموّفق زبيدات (والد محروس).
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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 السلة للقناني
البالستك

البالســـتيك  ــالــســلــةالقنانـــي  ــا ب ــه مـــــش بـــالـــزبـــالـــة!مــحــل

إعادة تدوير قناني البالستيك تمنع دفن النفايات في قاع ا
رض وتحّسن 
حجم  مــن  أســاســي  عنصر  تشّكل  القناني  نفايات  الحياة.  جــودة  مــن 
النفايات المدفونة في ا
رض. عملية وضع  قناني البالستيك في حاويات 
التجميع المالئمة, تؤدي إلى إعادة تدويرها إلى منتوجات عديدة المكّونة 
من مواد مدّورة، هكذا يمكنكم المساهمة في الصناعة, في منع دفن 

النفايات وفي المحافظة على جودة البيئة.

إعمل منيح!

وإرمي بالمكان الصحيح.
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مسرح  من  بيان  صحيفة «حيفا»،  مكاتب  وصل   ≠ åUHO�ò q�«d*

«امليدان»، جاء فيه:
مسرح  مكاتب  إلى  بزيارة  أشخاص  ثالثة  من  مؤّلفة  مجموعة  «قامت 
بًة املسرح بإلغاء عرض «وطن  «امليدان» في حيفا، يوم اجلُمعة األخير، مطال
على وتر» اّلذي تقرّر إقامته يوم الّسبت الفائت (3/5/2014)، في 
قاعة املسرح، بحجة أّنه يسيء إلى اإلسالم؛ وَشّدد الّثالثة قائِلني بَلْهَجة 
ًدا»(!!). الّتهديد «إْن قام «امليدان» بعرض العَمل.. َفهذا لَْن ُيرِضيهم أبَ

ْفَعلون ِفي حال عدم الرّضوخ  َي بوا توضيح َمْقَصدهم وماذا َس «وعْندما ُطوِل
ملطلبهم، قالوا إّنهم سيأتون ِبجماِهيرهم و«ستحتجون».

«تأتي هذه اخلطوة بعد أن قامت ثّلة أخرى في إلغاء ومنع عرض «وطن على 
وتر» في عكا الّشهر املنصرم، وعروض لفيلم «املخّلص» في سخنني وطرعان.

«نْحن نشّدد في مسرح «امليدان» على دعمنا ُحلرّية الّتعبير وحّق اَجلميع 
بالّتظاُهر هذا من جهة، ومن جهة أُخرى نؤّكد على استمرار العرض وإقامته 
في موعده احملّدد، وأّنه لم ولن نرضخ ملثل هذه الّضغوطات والّتهديدات.

كّلف  مهما  والفّن  الّتعبير  حرّية  مبدأ  في  متمّسك  «مسرح «امليدان» 
ومن  للّنقاش.  قابلة  غير  والفن  والّثقافة  الّتعبير  في  فحرّيتنا  الّثمن، 
في  الفاعلني  املثّقفني،  الفّنانني،  بجميع  «امليدان»  مسرح  يهيب  هنا 
احلركات  الّسياسيني،  املؤّسسات،  حافّيني،  الصِّ والفّن،  الّثقافة  حقول 
الّسياسية وجميع أبناء شعبنا احلريصني على وجه مجتمعنا احلضارّي، 

احلضور في موعد العرض ملنع أي محاولة للتعّدي إللغاء العرض..
ًيا بأن ال تنازل عن حقوقنا األساسّية كشعب وبشر..  «لنرفع صوتنا عال

«القمع والّترهيب سالُح اجلْهل والّتجهيل.».

 åÊ«b O *«ò Õd  ÊËœ Òb N ¹ Êu Òd D²
åd ðË v K Ž sÞËò ÷d Ž V ³

 ¨Í√Òd�« sŽ dO³FÒ²�« W Ò¹Òd ÔŠ Ồ O³¹ Ïs¹œ ÓÂöÝù« ÒÊ≈ ∫UHOŠ w
 W ÒO�öÝù« W�d(« 

 s¹dšü« dŽUA0 ”U�Ó*« ÓÊËœ ÚsJ�Ë

إّال أّنه، وفي نهاية املطاف، لم يحّقق املطالبون الّثالثة تهديدهم بإلغاء 
لذلك  الّسبب  يكون  فقد  «امليدان»؛  باحة  إلى  يحضروا  ولم  العرض، 
الّضجة اّلتي أثيرت وااللتفاف حول مسرح «امليدان» والّدفاع عن حرّية 
بأّن  االجتماعّي  الّتواصل  مواقع  عبر  البعض  اّدعى  كما  أو  الّتعبير؛ 

املوضوع جاء ملجرّد الّترويج لعرض «وطن َع وتر» كما كان مقرّرًا.
«امليدان»  مسرح  مدير  كتب  للعرض،  الّداعمة  الّتظاهرة  انتهاء  فبعد 
عدنان طرابشة عبر صفحة الّتواصل االجتماعّي («فيسبوك») أّنه «بعد 
جتربة اليوم، أيقنت أّن اإلميان هو الّسد املنيع الِذي يتصّدى للُمهرطقني 
التكفيرّيني، وأّن اخلنوع واالنهزام غذاء لألعشاب الّضارة اّلتي سرعان ما 
تنمو وتكبر وَتأتي على الزّرع وتقتله». مضيًفا أّنه «حني يتصادم عالم 
الّظالم وعالم الّنور، فإّن شظايا الّنور متزّق الّظلمة؛ واليوم أثبّتم ملن ساوره 
الّشك أَّن صبر من يؤمن بالّنور ينفد حني يتجاوزون حدود حرّية الّتعبير».
احلركة  من  موّقع  بيان  أيًضا،  «حيفا»،  صحيفة  مكاتب  ووصل  هذا 

اإلسالمّية في حيفا، جاء فيه:
وّجُه رِسالَتنا هذه إلى أبناِء حيفا األعزّاء على قلوبنا، وهي رسالُة ُحبٍّ  «ُن
وتآٍخ، ونصيحُة ُمِحبٍّ ال ُمبغٍض، وُمشِفٍق ال ُمكرٍِه، وإلى أبناِء شعبنا 
كرامته  على  احلريص  أهله  على  الغّيور  املناضل  البطل  الِفَلسطينّي 
شعبه،  أطياف  ُكّل  بني  املتآخية  بروحه  يفَخُر  واّلذي  وتاريِخِه،  راِثِه  وُت
مسلميه ومسيحّييه، واّلذي لطاملا َعرَْفناُه ثاِبًتا ضّد ُكّل َمْن يعمل على 
رُموزِه  إلى  يسيُء  ما  كّل  بُجموعه  رافًضا  ّيز،  املَُم االئتالف  هذا  زعزعة 
ة أو معتقداتِه أو شعائره اإلسالمّية أو املسيحّية على َحدٍّ سواء. َيّ الّدين

«ونحن قد رأينا وسِمْعنا عبر وسائل اإلعالم املسموعة واملقروءة، وشاَهْدنا 

بعَض املشاهد والعروض اّلتي تقّدمت بها فرقة «وَطن على وَتر»، وخاّصًة 
حلقة بعنوان «تخاريف»، واّلتي فيها جتاوز واضٌح لُكّل اخلطوِط احلمراِء 
وبالّلحية،  والعلماء  واُخلَطباء  واألئّمة  والّصيام  بالّصالة  يستهزؤون  إذ 

وبآياِت القرآِن الكرمي دوَن أدنى َحدٍّ مَن اَحلياِء.. فهل هذا هو الفنُّ؟! 
املَساس  دوَن  ولكْن  الرّأي،  عن  الّتعبير  ُحرّّية  يبيُح  ديٌن  اإلسالَم  «إّن 
مبشاعر اآلخرين، فنحُن نربُأ بأنُفِسنا عن ُكّل فنٍّ هاِبٍط ال يطرُح فكرًة 
ًيا، وُيعيُننا على ُصمودنا يًدا بيد، ِلتحقيِق املزيد من  رًَة أو يزيُدنا وَْع ّي ن

الّتآخي والّتواُدد بني أبناء شعبنا الِفَلسطينّي.
«لذلك نحن نتوّجه إلى ُكّل عاقٍل واٍع أن يعمل على اَحلّد من هذِه املظاهِر 

قديِر واالحترام. الّشاّذة عن عاداتنا وُتراِثنا وتاريخنا، وسُنِكنُّ له ُكّل الَتّ
«وإليكم فتوى األستاذ الّدكتور حسام الّدين عفانة – أستاذ الفقِه وأصولِه 
ومن العلماِء األجالّء – فيما يخّص برناَمج «وطن على وتر»، إذ يقوُل:

وتر»،  على  «وطن  برنامج  حلقات  بعض  ـ«يوتيوب»  ال عبر  «شاهدت 
ومنها حلقة «تخاريف»، فوجدت هذا البرنامج الّتافه والّسخيف يطعن 
ب املمّثلون اجلهلة أنفَسهم قضاًة  ويستهزئ باألحكام الّشرعّية؛ وقد نصَّ
وحّكاًما على الّشريعة اإلسالمّية، ليقولوا لنا إّن هذه األمور املذكورة في 
البرنامج ليست من الّدين اإلسالمّي بل هي تخاريف. وقد صدق الّنبّي 
(صّلى الّله عليه وسّلم)، عندما قال في هؤالء اجلهلة الّتافهني وأمثالهم: 
اعات ُيَصّدُق فيها الكاذب، وُيَكّذُب فيها  «سيأتي على الّناس سنوات خَدّ
الّصادق، ويؤمتن فيها اخلائن، ويخوَّن فيها املؤمتن، وينطُق الرويبضة. قيل: 
ة». (رواه أحمد  وما الرويبضة؟ قال: الرجل الّتافُه، يتكّلم في أمر العاَمّ
وابن ماجة واحلاكم وصّححه العّالمة األلباني في السلسلة الّصحيحة).

«فيجب شرًعا مقاطعة برنامج «وطن على وتر» بل يجب شرًعا على 
العلماء  أدعو  فإّنني  الّتافهني. وختاًما  ممّثليه  معاقبُة  األمر  بيده  من 
والّدعاة، وأئّمة املساجد واخلطباء، إلى بيان حقيقة هذا البرنامج الّتافه، 

وحتذير الّناس من مشاهدته - احلركة اإلسالمّية في حيفا».

ً ّ

∫åÊ«bO*«ò Õd��
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9.518:30 الجمعة

وسط الشارع 
، حيفا  الخربة // هنمال 10، البلدة التح�

دي.جي. 
برونو كروز

22:30-18:30

دي.جي. سوبرمايك

10.519:00 ألسبت
ي بيت الكرمة // هجيفن 2، حيفا  ساحة وغال$#

� للمعرض�ا#فتتاح ا#حتفا

( ) المعــرض: دور غ$#   أمــ.#

أح)م رزوق 
سنا جام

 ، ( ف حّنا، هكتور زمورا، ع6ء فرحات، كل$# فونت.# ، أ=> # ، فهد حل�< إيC# بيتل، يناي تويس$
) لينك، ساهر ميعاري، ميخال هايمان ، أرم.# ( لياI# قحاوش، مايدر لوب$#

اLMربعاء الث6ثاء 12.513.514.5 10:0010:00 18:00
بيت الفن - جامعة حيفا بيت الفن - جامعة حيفا بيت الفن - جامعة حيفا 

( ثن.# PMا 

ّ �� م4ح، موسيقى وفن تشكي, � فلسطي56 إبداع عر:9
خربة بيت ليد  تحيات

إخراج وتمثيل: خليفة ناطور

ضيافة خفيفة  //  مقاطع مTحية

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
مTحية: الزمن الموازي تيجي نحلم – رحلة موسيقية

ندوة:  العروض الُمنفردةندوة:  الكتاّب الم4حيون والمخرجون

ّ #Yبيضحصار –  عرض حرQ#راقص: ع, حافة ا # عرض 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

� زمان �و#ء سبيتجام بليا
دمار

مودي والقب)ويز
� بستو:5

حوس باشا 
إياد قاسم 

مراديوس
س)مان

بريكدانس فرقة 

 ألسبت

أم كلثوم – ِلَم هي بالذات؟ 
 bم # (c فيــه اق عالم صناعــة ال$ كيــف نجحــت هــذه الفتــاة القرويــة باخــ$
؟  # >jــم العــر # العال (c ــة ــدة مجتمعي ــة وقائ ي وأُصبحــت شــخصية جماه$#

ــة)  ي ة بالع$< (pالُمحــا) .ة بمــواد أرشــيفية (pتُرافــق محــا

ــاز  ــيقى الج ــن موس ــة م ات مختلف ــ$ ــن ف ــات م # مقطوع <j6ــ ــرض الث يع
العالميــة , وارتجالهــم الخــاص عليهــا . ويعــرض ايضا مقطوعات موســيقى 
# , باســتضافة عــازف الكمــان  <j6وأداء الثــ # اصليــة مــن اعمــال لــؤي ابــو ســ�)

تشــارI# 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  عــن صداقــة مــا بــ.#

ّ تقّبــل اM|خــر عــC مــا هــو عليــه“ #Cأتقبــل نفــ{# كمــا أنــا، مــن الســهل عــ

16:00 8.5 الخميس

12:3011.5 اLMحد

دائرة نصف مربّعة
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ـالن ـ ـ ـ ـ إع

ضّد  احليفاوّية  الّشعبّية  الّلجنة  أصدرت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مع  املتواطئ  حيفا  بلدّية  موقف  به  تستهجن  بياًنا  العنصرّية 
ضوء  على  وذلك  حيفا،  في  العرب  ضّد  العنصرّية  الّتصريحات 
متأّخرًا،  الّسابقة  حيفا  بلدّية  جلسة  (محضر)  پروتوكول  صدور 
واّلذي يكشف عدم الّتراجع الواضح والّصريح لنائب رئيس البلدّية 
بعرب  مّست  اّلتي  العنصرّية  تصريحاتها  عن  شترامي،  يوليا 
حيفا، حني قارنت إزعاج قباع (أصوات) اخلنازير بأصوات اآلذان 

الّصادرة من املساجد. 
هذه  حّتى  حاسم،  موقف  اّتخاذ  عدم  أّن  الّشعبّية  اللجنة  وتؤّكد 
الجتثاث  ياهڤ،  يونا  حيفا  بلدّية  رئيس  قبل  من  الّلحظة، 
العنصرّية من مراكز صنع القرار البلدّي، وعدم استجابته ملطلب 
والّسكوت  منصبها  من  نائبته  بعزل  احليفاوّي  العربّي  الّشارع 
عنها، هو منح ضوء أخضر للعنصرّية وتوفير بيئة حاضنة لها 

واستهتار بحقوق عرب حيفا.
االحتجاجّية  الّشعبّية  اخلطوات  كاّفة  ياهڤ  جتاهل  إلى  ُمشيرًة 
احتجاجّية،  رسائل  تقدمي  ومنها  الّشعبّية،  الّلجنة  أطلقت  اّلتي 
وتنظيم مظاهرتني جماهيرّيتني مبشاركة املئات أمام مبنى البلدّية، 
واالحتجاج داخل جلسة املجلس البلدّي، وتقدمي رسالة إلى املستشار 
القضائي للحكومة، وإصدار عريضة احتجاجّية بتوقيع املئات من 
ممّثلي اجلمهور احليفاوّي، قوى سياسّية وجمعّيات أهلّية وجلان 
بًة بعزل شترامي من  أحياء ورجال دين وناشطني عرب ويهود مطال
منصبها، كّل ذلك من دون أّي رّد ُيذكر، بل حاول تشويه صورتنا 

 è ÒO K~ « w  l Ý«u Ò² « » Òö Þ
 Êu I Ò Q² ¹ è ÒO Ö–uŁ—_«

¡U ¹e O H « …œU O á *Ë√ w
ّية  *åUHO�ò q�«d ≠ شارك طّالب صفوف الّتواسع في الكلّية األرثوذكسّية العرب

في حيفا، في املسابقِة القطرّية للعلوم «أوملپييَدع»، واّلتي يشرُف عليها معهد 
والفضاء  والّتكنولوجيا  العلوم  ومتحف  («الّتخنيون»)،  الّتطبيقّية  العلوم 
 .2014 آذار  شهر  خالل  متواصلة  أّيام  ثالثة  مداِر  على  وذلك  («املداعتك»)، 
شملت املسابقة امتحانني.. االمتحان األّول حوى أربعني سؤاًال في العلوم مع الّتشديد 
على موضوع الفيزياء، أّما االمتحان الّثاني فشمل ثالثني سؤاًال في الرّياضّيات.

ما  أي  الكلّية،  في  الّتواسع  صفوف  طّالب  من  ا  طالًب  67 االمتحانني  اجتاز 
يضاهي نصف عدد الّطّالب اّلذين شاركوا في املسابقة، وهذه الّنسبة تعتبُر من 

أعلى الّنسب في البالِد على مّر الّسنني. 
هذا ويترّقُب الّطالُب اّلذين اجتازوا املرحلة األولى، املشاركة في املرحلة الّثانية خالل 

شهر أّيار اجلاري. 
من اجلدير ذكره أّن الكلّية تعمل جاهدًة، وبشكٍل متواصل، لهدف توفير األجواِء 

واإلمكانّيات الّالزمة من أجل استمرار تأّلق وجناِح طّالبها املمّيزين.
www.haifanet.co.il :«ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت

وعرَضنا كمتطرّفني، متناسًيا أّن العنصرّية هي الّتطرّف بعينه.
وتؤّكد الّلجنة الّشعبّية احليفاوّية أّنها ترفض اجللوس مع رئيس 
البلدّية يونا ياهڤ رفًضا قاطًعا حّتى هذه الّلحظة، رغم محاوالت 
والّلجنة  البلدّية  رئيس  بني  جلسات  لترتيب  املتكرّرة  البعض 
حملضر  املتأّخر  الّصدور  إلى  إضافًة  احملاوالت  فهذه  الّشعبّية، 
اجللسة، بعد 14 يوًما، ما هي إّال محاوالت بائسة الحتواء الّلجنة 
الّشعبّية وامتصاص الغضب اجلماهيرّي وتفكيك وحدة الّصف 
الوطني، واّلتي تدّل على عمق األزمة والّصدمة اّلتي واجهتها 
إدارة البلدّية من جرّاء حجم االحتجاج احليفاوّي ضّد العنصرّية.

ونؤّكد أّننا نقف باملرصاد للعنصرّية ولكّل من يريد تهميشنا 
وإقصائنا وطمس ُهوّيتنا وحقوقنا، فاحتجاجنا الّشعبي املوّحد 
الوطنّية  للقوى  إجناز  هو  العنصرّية،  على  سكوتنا  وعدم 
واملجتمعّية احليفاوّية، فنحن أهل البالد األصلّيني ولن نتزحزح 

قيد أمنلة عن وطننا وحقوقنا.  
ا  ـً مّس العنصرّية  نعتبر  أّننا  املبدئي  موقفنا  مجّدًدا  ونشّدد 
خطيرًا وصارًخا مبشاعر وحقوق وُهوّية وميراث وثقافة العرب في 
حيفا، وجتاوزًا لكافة اخلطوط احلمراء، وأّنها تندرج ضمن نهج 
متكرّر وسياسات الّتمييز واإلقصاء القومي واملدنّي الّصارخة 
وقضاياهم  بحقوقهم  واملّس  حيفا،  في  العرب  يعانيها  اّلتي 

ومصادرة أوقافهم وتهميش وإخالء أحيائهم الّتاريخّية.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ دعت جامعة «هيس - سو» (قضاء جنيڤ - 

سويسرا)، وفًدا موّسًعا من «بيت الكرمة»، لتقدمي ورشة في موضوع 
«الّتطبيق واملمارسة في مجال العمل بني الّثقافات» (الّتشبيك ما 
للتعّددية  الدولّي  األسبوع  فّعالّيات  إطار  في  وذلك  الّثقافات)،  بني 
الّثقافّية، واّلذي نّظمته اجلامعة بني الرابع والّثامن من شهر أّيار اجلاري.

وقام مدير عام «بيت الكرمة»، أساف رون، وعضوا طاقم املؤّسسة: 
ألفت حيدر وزهاڤا كورونيو، بتمرير ورشة على مدار يومني استعرضوا 
فيها مناذج وأمثلة عديدة عن عمل «بيت الكرمة» في برامج عديدة 
ثالثة  الوفد  شمل  كما  والعرب.  اليهود  بني  االلتقاء  نقطة  تشّكل 
من الّشبان خرّيجي برناَمج «جسر الفّن» (Arts Bridge) واّلذي 
 – Heart Beat يجمع بني الّشباب من خالل الفّن واحلوار، وبرناَمج

ّية موسيقّية. فرقة شباب
قام الّطّالب من خالل الورشة بالّتدرّب على متارين مختلفة هدفها بناء 
الّثقة، الّتعارف، االّتصال بني األشخاص والّسعي للحّد من األفكار 
املُسّبقة ومضامني أخرى، بوسائل ومناهج متعّددة. وقد القت الورشة 
الكثير  تعّلموا  أّنهم  إلى  الّطّالب  أشار  حيث  ّية،  إيجاب فعل  ردود 
على صعيد آلّيات الّتطبيق، األمر الذي سُيسهم في تطوير جتربتهم 
املهنّية، إضافًة إلى إثراء معلوماتهم عن حيفا خاّصًة وإسرائيل عاّمًة، 
عّدة. ّية  إيجاب جوانب  على  أعينهم  اجلديدة  املعلومات  فتحت  فقد 
وقد ّمت االّتفاق على أن ُترِسل اجلامعة طالبة معنّية في التخّصص 
في «بيت  أشهر   6 مّدته  لتدريب  الّثقافات  بني  العمل  تطوير  في 

الكرمة»، يبدأ في أيلول القادم.

هذا وأشار رئيس قسم العمل اإلجتماعّي في اجلامعة، برنارد ليڤي، 
ـ«بيت الكرمة» ودعوته لتمرير الورشات، أتى عقب  إلى أّن الّتوجه ل
توصيات عديدة تلقاها حول مهنية عمل «بيت الكرمة» في موضوع 
الّتواصل بني الّثقافات. كما أشار ليڤي إلى أّن هذا التعاون مستمر، 

وهناك نّية لتوسيعه.
وعّقب أساف رون، قائًال: «إّننا فخورون جًدا كون عمل «بيت الكرمة» 
هذا  من  شراكات  وأّن  أوروپا،  في  بالّتقدير  ويحظى  معروًفا،  بات 
النوع تعتبر رافعة للتطوّر الّدولّي اّلذي يوّسع مصادر متويل املؤّسسة، 

ويساهم في تطوير برامج جديدة في «بيت الكرمة»».
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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øw³Fý  ¡UMÐ√Ë  wðuš≈  Òb{  Õö Ò��«  qLŠ√  Ê√  sJ1  nO�  ∫dLŽ  

 °rJAOł  w
  UÎ ? Ò¹bMł  Êu�√  s�Ë  ¨rJÐdŠ  —UM�  «Îœu�Ë  Êu�√  s�  

°è Ò¹d (« v K Ž Òd B ¹Ë  d̈ D)« èK Šd  s  Ãd ¹ b F Ý d L Ž i «d «
∫åÊuO�ð wMÐò vHA²�� v�≈ ÒÍdJ�F�« å4 qI²F�ò s� WłdŠ W�UŠ w
 qI Ô½

Ò’U� q�«d*

طرأ في األّيام األخيرة حتّسن على صّحة الّشاب عمر زهر الّدين سعد، 
االحتالل  جيش  في  اإلجبارّية  اخلدمة  رافض  اجلليلّية،  املغار  قرية  ابن 
(«روتشيلد»،  تسيون»  «بني  مستشفى  في  اآلن  الرّاقد  اإلسرائيلّي، 
سابًقا)، واّلذي ُنقل إليه يوم اجلُمعة املاضي من «معتقل 4» العسكرّي، 

إثر التهاب حاّد في الكبد كاد يودي بحياته.
وكان عمر، وهو موسيقّي عاملّي، قد ُسجن في شهر كانون األّول/ديسمبر 
2013، لسبب رفضه اخلدمة في اجليش، من منطلقات ضميرّية وقومّية. 

فيها: «أنا  جاء  ووزير «األمن»،  احلكومة  رئيس  إلى  رسالة  عمر  ووّجه 
في  أقرباَءنا  نحارب  أن  ميكن  فكيف  ظالم،  بقانون  ُظلمت  طائفة  من 
ضّد  الّسالح  أحمل  أن  ميكن  كيف  ولبنان؟  األردن،  سورية،  ِفَلسطني، 
ا يعمل  ـً إخوتي وأبناء شعبي في ِفَلسطني؟ كيف ميكن أن أكون جندّي
على حاجز قلنديا أو أي حاجز احتاللّي آخر، وأنا َمن جرّب ظلم احلواجز؟ 
(...) أنا متأّكد أّنكم ستحاولون َثْنِيي عن طموحي اإلنسانّي، لكّنني 
أعلنها بأعلى صوتي: أنا عمر زهر الّدين محّمد سعد، لن أكون وقوًدا 

ا في جيشكم». ـً لنار حربكم، ولن أكون جندّي

lÝ«Ë s�UCðË ÆÆ…d¼UEð

وكان العشرات من العرب واليهود قد تظاهروا، مساء الّسبت األخير، 
ُقبالة املستشفى ُمطالبني بإطالق سراح عمر. وكانت الّشرطة العسكرّية 
تسيون»  مستشفى «بني  من  عمر  نقل  الّتظاهرة،  قبيل  حاولت،  قد 
بذريعة  أبيب،  تل  في  «إيخيلوف»  مستشفى  إلى  (روتشيلد) 
إلى  ُمستندين  ذلك،  رفضوا  ذويه  أّن  إّال  حياته».  على  وجود «تهديد 
خطر                     على  ينطوي  نقله  وبأّن  لنقله،  طّبي  مبرّر  ال  بأّن  اء  األطّب رأي 

حقيقّي.
في  والقيادي  مّخول  عصام  الّسابق  الّنائب  الّتظاهرة  في  وشارك  هذا، 
حركة «أبناء البلد» محّمد كناعنة، وعضو البلدّية عرين عابدي - زعبي، 
وآخرون. زعاترة،  رجا  حيفا  في  و«اجلبهة»  الّشيوعي  احلزب  وسكرتير 

مؤّكدين  املستشفى،  في  عمر  بزيارة  الوفود  عشرات  وقامت  هذا، 
أّكد  جانبه  ومن  الّنبيلة.  ومواقفه  العادلة  قضّيته  ومع  معه  تضامنهم 
سعد أّنه مصّر على موقفه برفض اخلدمة العسكرّية وأّن هذه الّضغوطات 

إّمنا تزيده إصرارًا على التمّسك مبوقفه املبدئّي.
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هذا وكان وفد من الّشبيبة الّشيوعّية في حيفا، قد زار الّشاب عمر 
الرّاقد في مستشفى «بني تسيون».. وقد جاءت الزّيارة من أجل رفع 
إلى  تقف  الّشبيبة  أّن  على  والّتأكيد  معه  والّتضامن  عمر،  معنوّيات 

جانبه، وتسانده خطوة بخطوة.
وفي حديث مع الّطالبة لينا منصور (عضو الّشبيبة الّشيوعّية)، قالت: 
يثلج الصدر وجود أشخاص كعمر في مجتمعنا، يرفضون اخلدمة من 
منطلقات إنسانّية وأخالقّية، ولديهم حّس وطنّي.. مؤّكدًة أن على عمر 

مواصلة نضاله الوطنّي واإلنسانّي».
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ّية،  ا في متثيل املسرح بالّلغة العرب ـً ّي تعليًما أكادمي
املعهد  وأّن  األكادميّي،  الزّخم  إعطاء  أجل  من  ذلك 
العربي للمسرح والّتمثيل سيعمل في إطار الكلّية 

ّية للّتربية في إسرائيل – حيفا.  األكادميّية العرب
جتدر اإلشارة إلى أّن الّطلبة سيتلّقون تعليًما مكّثًفا 
في  الدرامّي  واإلرشاد  املسرحّي  الّتمثيل  مجال  في 
ناطقني  معّلمني  طاقم  قبل  من  العربّي،  املجتمع 
ا في جميع  ـً ّي ا وأكادمي ـً ّي ّية، مؤّهلني عمل بالّلغة العرب
املجاالت ذات الّصلة. ويطّبق املعهد مناهج مختلفة 
واحلركة  الّتمثيل  على  املكّثف  الّتدريب  تشمل 
و«األكروبات» واملبارزة بالّسيف والقتال على اخلشبة 
الكاميرا  أمام  والّتمثيل  واملنطق  الّصوت  وتطوير 
والرّقص. ذلك إلى جانب الّتطبيق العملي، بحيث 
يتلّقى الّطلبة دروًسا نظرّية؛ مثل: حتليل الّنصوص 
الّثقافّية  والّدراسات  ّية  العرب والّلغة  املسرح  وتاريخ 

واإلرشاد والدراما. 
قيادّيني  طّالب  تأهيل  إلى  املعهد  ويهدف  هذا 
اجتماعّية،  ّية  ومسؤول وعي  ذوي  ا  ـً جماهيرّي
املسرح  لغة  استخدام  الّطالب  يستطيع  بحيث 
ألّن  لألفضل؛  والّتغيير  للّتعبير  اجتماعّية  كأداة 
الّطالب  بني  متبادلة  عالقة  خلق  إلى  يصبو  املعهد 
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وفي  للّتربية)،  ّية  العرب األكادميّية  الكلّية  (رئيس 
سابقة هي األولى من نوعها في املؤّسسات األكادميّية 
ّية  العرب األكادميّية  الكلّية  أعلنت  احمللّية،  ّية  العرب
أكادميّي  معهد  أّول  إقامة  عن  حيفا  في  للّتربية 

للمسرح والّتمثيل في املجتمع العربّي.
وأعرب احملامي كمال عن ارتياحه من هذه اخلطوة، 
ُمشيرًا إلى أّن احلياة الّثقافّية، الفنّية واإلبداعّية في 
املجتمع العربّي في إسرائيل محدودة للغاية، لسبب 

األوضاع االجتماعّية والسياسّية اخلاّصة بها. 
أي  تتأّسس  لم  الّدولة  قيام  منذ  إّنه  قائًال  وأضاف 
للفنون  عربّي  معهد  أّي  أو  مدرسة  أو  أكادميّية 
في  العربّي  املجتمع  في  والّتمثيلّية  املسرحّية 
البالد. وإّن الهدف من إقامة املعهد العربّي للمسرح 
عاٍل  مبستوى  أكادميّي  معهد  إقامة  هو  والّتمثيل 
فّنانني  وإعداد  تعليم  لهدف  العربّي،  للمجتمع 
ِمهنّيني، كي يوفر تعليًما متخّصًصا لطّالب املسرح 
احمللّية  الّثقافة  عن  العزلة  إنهاء  ولهدف  الّشبان 

ّية والعاملّية واملشهد املسرحّي. العرب
هو  والّتمثيل  للمسرح  املعهد  بأّن  كمال  وأشار 
املعهد األّول والوحيد في البالد، اّلذي سيمنح طّالبه 

جديدة  آفاًقا  العالقة  هذه  تنتج  حيث  ومجتمعه، 
في  وتساهم  املجتمع،  لصالح  املسرح  فّن  لتطبيق 

تطوير وإثراء شخصّية الطالب. 
يستمر التعليم في املعهد ملّدة ثالث سنوات، حيث 
سيتعّلم الطالب 24 ساعة أسبوعّية خالل كل سنة 

دراسّية، وفي نهاية الدراسة سيحصل الّطالب على 
للتربية  ّية  العرب األكادميّية  الكلّية  من  إنهاء  شهادة 
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®         .في إسرائيل - حيفا
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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االحتالل  جيش  سلطات  على  ا  غريًب ليس 
عمر  الرّفيق  عزمية  كسر  حتاول  أن  اإلسرائيلّي 
زهر الدين سعد، رافض اخلدمة اإلجبارّية املفروضة 
عنوًة على أبناء الّطائفة املعروفّية. فهذه السياسة 
ومقاومتها   ،1956 عام  منذ  متواصلة  املقيتة 

متواصلة أيًضا.. وتتصاعد!
ليس سهًال على املؤّسسة احلاكمة أن يذيع صيت 
هذا الفّنان الّشاب في أرجاء العالم، وأن يجلجل 
هذا الّصوت األصيل من اجلليل في شّتى أصقاع 
األرض: أنا إنسان عربّي ِفَلسطينّي، لن أخدم في 
عاًما،  ـ18  ال ابن  الّشاب،  فهذا  املجرم!  جيشكم 
تستثمر  اّلتي  هيونّية  الصِّ الّدعاية  آلة  يهزم 

املليارات في تبييض وجه االحتالل وموبقاته.
يرقد  حيث   – املستشفى  في  عمرًا  زرنا  حني 
بجرثومة  العسكري  املعتقل  في  أصيب  أن  بعد 
رغم  وجدناه،   – بحياته  تودي  كادت  الكبد  في 
التي  االبتسامة  نفس  مبتسًما.  الّشديدة،  آالمه 
رأيناه حني أعلن رفضه اخلدمة، ودخل برجليه إلى 
الّسجن، وحوكم مرًّة تلَو املرّة، ملدة تزيد عن خمسة 

شهور حّتى اآلن.
من  وأمثاله  فعمر  ُمحّقة؛  إسرائيل  دولة  إّن 
تهديًدا  يشّكلون  واليهود  العرب  الرافضني 
من  يخرج  حني  عمر،  ألّن  الّدولة!  على  حقيقًيا 
مع  «الفيوال»،  بآلة  العالم  سيجوب  الّسجن، 
زمالئه،  ومع  وطيبة،  وغاندي  مصطفى  أشّقائه 
الفّن  بسالح  سالح،  بأقسى  االحتالل  ليقاوموا 
جًدا  الدميقراطّية  إسرائيل  تريد  اّلذي  والّثقافة 

واحلضارية جًدا احتكاره لنفسها.
إّن نضال عمر ورفاقه هو أبلغ وأرقى جواب على 
والّثمن  الّطائفّية..  والفتنة  الّتجنيد  مخّططات 
عن  القسري  بابتعاده  يدفعه،  الذي  الّشخصي 
رفيقة دربه، املوسيقى، وباستالب حرّيته، وبتعرّضه 
هذا  وقضّيته؛  وحرّيته  كرامته  عن  دفاًعا  للموت 
بطاقات  يشحننا  جميًعا،  لنا  درس  هو  الّثمن 
الّساحر،  على  الّسحر  لقلب  جديدة  كفاحّية 

وإفشال مخّططات السلخ والعسكرة.
قاب  كان  أّنه  عمر  عائلة  األطباء  أخبر  لقد 
قوسني أو أدنى من املوت، فلو لم يتّم نقله إلى 
بانهيار  أصيب  لكان  ساعات،  خالل  املستشفى 
تام في أداء الكبد. ورغم القلق الغريزّي ألّي أب 
وأّي أم على ابنهم، لم أملّح في وجه والديه سوى 
أجل  من  املقاومة،  من  واملزيد  اإلصرار،  من  املزيد 

حترير فلذة كبدهم.
إلى  نقله  بأمر  العسكرّي  املأمور  جاء  وحني 
مستشفى «إيخيلوف»، عرفنا أّن الهدف احلقيقي 
من  ويهود  عرب  فيها  شارك  التي  الّتظاهرة  هو 
حيفا ويركا وأم الفحم وشفاعمرو وسخنني واملغار 

وعرابة والطيرة والدالية وعسفيا وعّكا. 
هذا هو عمر، وهذا هو اخلطر اّلذي يشّكله على 
إسرائيل.. احلرّية لعمر وجميع الرافضني وجلميع 
األسرى الّسياسيني، واخلزي والعار والشنار لدولة 

إسرائيل!
زعاترة  ورجا  فلطمان  (أوري  الصورة:  كالم 
وعمر سعد، في مستشفى «بني تسيون»، يوم  

اجلُمعة املاضّي).

°ÆÆ« Îd L Ž «Ëd ~ð s



17 2014 —U ? Ò¹√ 9 WF ÔL'«


���� ������ א������� א���
� א������� ��� ���


���� 17.5.14  ��א��
 א���(� )':&%# $��� א"$��# �� א"�!���� 

* +���� ,- �

"


� א���������� �

������ �
א������ א������������ 



182014 —U ? Ò¹√ 9 WF ÔL'«

ÊbM� ≠ U�«—b�«Ë vIOÝuLK� å‰u¼ ≠ bKOÇò W ÒOK�Ë  åvIOÝu*« XOÐò bNF�  5Ð
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موسيقّي بني معهد «بيت املوسيقى» وكلّية «چيلد-
وبالّتعاون  لندن،  في  والدراما»  للموسيقى  هول 
مدرسة  قامت  البديلة؛  للّتربية  جمعّية «حوار»  مع 
املاجستير  طّالب  من  مجموعة  باستضافة  «حوار» 
اّلذين قاموا بدورهم بتنظيم ورشات موسيقّية لعائلة 

«حوار» املؤّلفة من الّطالب، األهل والّطاقم.
حيث قام طّالب املشروع، يوم اجلُمعة األخير، بزيارة 
املدرسة وتنظيم ورشة  للّطّالب حملت ُعنوان «نعزف 
اختبار  من  الّطّالب  متكني  إلى  هدفت  آالت»،  بدون 
دون  من  اجلسد،  بواسطة  املوسيقى  البتكار  طرق 

استعمال آالت موسيقّية.
شّكل  األول  قسمني:  إلى  الورشة  هذه  انقسمت 
حّتى  الّثالث  الصفوف  لطّالب  جماعّية  ّية  فّعال
الّثاني  أّما  الّطاقم.  ملشاركة  باإلضافة  الّثامن، 
فتضّمن مجموعة ورشات دمجت مجموعات أصغر 
موسيقّيني  خمسة  على  اقتصرت  الّطّالب،  من 

لتعزيز الّتواصل. حيث قاموا من خالل هذه الورشات 
الّصغيرة بتخّيل قصص صغيرة ثّم أحلقوها بابتكار 
بطرق  فعرضوها  القصص،  هذه  تالئم  أصوات 
فقط  واألصوات  املوسيقى  على  اقتصرت  مسرحّية 

من دون استخدام الكالم.
«حوار»  استضافت  فقد  األهل،  صعيد  على  أّما 
قاعة  في  الفائت،  الّسبت  يوم  املشروع،  طّالب 
قّدموا  حيث  حيفا؛  في  األرثوذكسية  الكنيسة 
معزوفات  تخّلل  ومتنوًّعا،  ُمذهًال  ا  ـً موسيقّي عرًضا 
معروفة ّمت تطويرها مبزج ممّيز بني املوسيقى الّشرقّية 
ّية. فكان في ذلك رسالة واضحة أّن املوسيقى  والغرب
عاملّية  لغة  لتصنع  احلضارات  فيها  تنصهر  بوتقة 
تقبل  وال  تعرف  ال  اّلتي  اإلنسانّية،  الرّوح  حتاكي 

للجمال حدود.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 
www.haifanet.co.il
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أمسّية  ضمن  مؤّخرًا،  حيفا،  مدينة  احتفلت   ≠ åUHO�ò q�«d*

في  الفنّية  الباحة  في  املعارض  افتتاح  ملناسبة  ممّيزة،  ّية  احتفال
البلدة الّتحتا في مدينة حيفا. وقد شملت األمسّية، اّلتي أقيمت 
مع  وبالّتعاون  الكرمة»،  «بيت  اليهودّي   - العربّي  املرَكز  مببادرة 
دائرة البلدة الّتحتا على محاضرات واجتماعات وجوالت وعروض 
موسيقّية وماراثون فّني، كما ّمت افتتاح معرض بُعنوان «احلديث 
«مثلث  اآلخر»،  «اجلناح  في  جديدة  صالة  وتدشني  اجلدران»،  على 
 - واحدة  «فئة  معرض  وافتتاح  أڤيعاد»،  «چاليري  في  نسائّي» 
الفنّية  البرامج  من  وغيرها  املدينة،  متحف   في  واحد»  صراع 
اّلتي جرت في البلدة الّتحتا وضواحيها، واّلتي استقطبت مئات 

املشاركني من كاّفة األطياف واألجيال.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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عمل  لقاء  أّيام في  أشارك قبل  ُسنح لي أن 
قّيم، بادرت إليه عضو البلدّية في املعارضة، 
اخلارطة  موضوعه  روتيم،  كاليش  عينات  د. 
ف  (ح  حيفا  ملدينة  املقترحة  الهيكلّية 
املجتمع  أّن  حلقيقة  اندهشت  وقد   .(2000

واحتياجاته،  بأحيائه  مغّيب،  شبه  العربّي 
البلدّية  رئيس  أّن  علًما  اخلارطة؛  هذه  عن 
مدينة  أّنها  على  املدينة  يسوّق  ياهڤ  يونا 

ّية.  الّتعايش والّشراكة اليهودّية - العرب
وقبل اخلوض في الّتفاصيل أوّد اإلشارة إلى 
بعض املفاهيم املّتصلة باخلارطة الهيكلّية - 

أي اخلارطة؛ ومنها:
صفة  ذات  وثيقة  هي  الهيكلّية  اخلارطة   •
تطوير  وُطرق  معالم  رسم  غايتها  قانونّية، 

حّيز سكنّي - قرية أو مدينة أو غيرهما - في فترة زمنّية محّددة. في 
هذه احلالة الفترة الزمنّية العينية حليفا مبوجب اخلارطة الهيكلية (ح ف 

2000) حّتى عام 2035.

ومرافق  مواقع  ومكتوبة،  مرسومة  تعليمات  بواسطة  اخلارطة  ُحتّدد   •
الّسكنّي  احلّيز  في  واستعماالتها  البناء،  ومساحات  القسائم  وأغراض 
توضع  أن  إلى  أو  األقل،  على  اخلارطة  في  احملّددة  الزمنّية  املّدة  طيلة 

خارطة هيكلّية جديدة.
• حتّدد اخلارطة بشكل تفصيلّي شكل احلّيز الّسكنّي وطبيعة احلياة 
ومستوى  الدميچرافيا  على  يؤّثر  اّلذي  األمر  احملّددة،  املّدة  خالل  فيه 

املعيشة وجودة احلياة.
ّية، واملستعملة حّتى  • للتنويه واإلشارة نذكر أّن اخلارطة الهيكلّية احلال
اليوم، هي تلك اّلتي وُضعت حليفا منذ عهد االنتداب البريطانّي (عام 

 .(1934

وتغييرات  هندسّية  إجراءات  من  يتبعها  وما  الهيكلّية  اخلارطة  إًذا، 
وأعمال في احلّيز املكانّي ليست مجرّد خطوط ومواقع، بل هي سلسلة 
من أعمال الهدم والبناء وتغيير معالم احلّيز الّسكنّي، وحتديد طبيعة 
املقترحة  باخلارطة  اهتمامنا  هنا  ومن  فيها.  والعيش  الّسكنّية  البيئة 
اّلتي ستنعكس على نحو واضح على احلياة في املدينة وأحيائها. وألّن 
الفرضّية في أساس وضع هذه اخلارطة هي حتسني جودة احلياة والّتسهيل 
على املواطن ظروف معيشته ومالئمتها مع احلياة العصرّية، فإّننا قلقون 
من إمكانّية أن يكون في اخلارطة املقترحة ما ينّغص العيش في األحياء 
ّية، ويؤّدي إلى تفاقم األوضاع فيها وزيادة االكتظاظ والّضائقة، بدل  العرب

أن ُحتدث فيها انفراًجا ونهوًضا!
لقد اتضح من قراءة اخلارطة مثًال أّنها تقضي بزيادة طبقتني على األبنية 
من  ّية -  العرب أحياؤنا  عليها  القدمية - واحملسوبة  األحياء  بعض  في 
3 و4 طبقات إلى 6 طبقات. صحيح أّن األمر قد يكون محاولة حلّل 
ّية  الّضائقة الّسكنّية وسّد احلاجة إلى الّشقق لدى األزواج الّشابة العرب
غير املعنّية مبغادرة أحيائها والّسكن في أحياء أخرى. لكّننا نطرح هنا 
الّسؤال عن االكتظاظ اّلذي سينجم عن خطوة كهذه في أحياء تّتسم 
باالكتظاظ أصًال! كيف سيتّم حّل هذه املسألة في مجال حركة الّسير 
ومواقف ركن الّسيارات واحلاجة إلى اخلدمات البلدّية أو تطوير الُبنى 
اخلارطة  في  َر  ن لم  املتوّقعة؟  الّسكان  زيادة  مع  يتناسب  مبا  الّتحتّية، 

حلوًال إلى جانب خّطة زيادة نسبة البناء في العمارات القائمة!
في موقع آخر من اخلارطة رأينا أّن هناك تخطيط يقضي بتحويل منطقة 
حي احملّطة إلى منطقة مرافق سياحّية. وهذا يعني حتويلها إلى منطقة 
فنادق ومطاعم وخدمات سياحّية. قد يّتفق هذا مع املصالح االقتصادّية 
عن  الّسؤال  من  بّد  ال  فإّن  هذا  ومع  فيها.  الّتطوّر  وجهة  ومع  للمدينة 
مصير سّكان احلي وعن مقتضيات الّتخطيط وحاجتهم إلى سكن بديل 
أو تعويض مناسب في حال ّمت إخالؤهم أو هدم عقاراتهم؟ هل تتضّمن 
اخلارطة ما ُينصفهم في هذا الباب أو يتيح لهم االستفادة من تغيير 
الغرض من حّيز احلي؟ هل ّمت إشراك سّكان حي احملطة وسكان األحياء 
لنعرف  ضرورّية  األسئلة  هذه  مثل  الهيكلّية؟  اخلارطة  وضع  في  األخرى 

كيف نتعامل مع اخلارطة وأحكامها.
وبعد دراسة اخلارطة اّتضح أّنها ال تأخذ باحلسبان احتياجات املجتمع 

مثًال،  الّتعليم  مستوى  على  ا  ـً ّي كل العربّي 
حيث بعد دراسة اخلارطة رأينا أّنها ال تتضّمن 
ّية جديدة مثًال، علًما بأّن  بناء أي مدرسة عرب
الّسنوات  في  ستزداد  مدرسة  إلى  احلاجة 
الّطبيعي  لالزدياد  نظرًا  املقبلة،  العشرين 
املدينة؛  في  العربّي  مجتمعنا  لدى  املأمول 
اخلارطة  ُجتيب  أن  املفترض  ومن  ذلك  فكيف 
العرب  للّسكان  مستقبلّية  احتياجات  على 

أو سواهم. 
اخلارطة  أّن  لنا  اّتضح  نفسه  الصعيد  وعلى 
فيما  جديد  عربّي  حّي  أي  بناء  تتضمن  ال 
ال ُيفهم في أّن زيادة البناء الّسكنّي مفتوحة 
ُيبنى  ال  فلماذا  أيًضا.  العرب  للمواطنني 
ضمن زيادة البناء الّسكنّي حّي عربّي جديد! 
 - يهودّي  مشترك  حّي  بناء  يتّم  ال  ملاذا  أو 
عربّي، لتكريس العيش املشترك ومفهوم املدينة املشتركة اّلتي يتغّنى 
بها رئيس البلدّية؟ طبًعا، نشير هنا إلى إمكانّية تطوير مبادرة مدنّية 
من يهود وعرب يطالبون بذلك ويضغطون باّجتاه حتقيق حلم إقامة احلّيز 

العربّي - اليهودّي املشترك. وهي إمكانّية ال تزال قائمة.
حلّي  بديل  تخطيط  إعداد  جرّبنا  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  في  كّنا 
وادي الّنسناس كجزء من اشتغالنا باحلّق في املشاركة في الّتخطيط، 
وعرضنا ثالث مخّططات بديلة على البلدّية، حرًصا مّنا على الّتطوير 
والّتصميم  ّية  العرب باملعالم  وال  االجتماعّي  بالّنسيج  ال  املّس،  دون 
العريق للحّي. نشير إلى هذا كإمكانّية أمام البلدّية أن تخّطط وتطوّر 
واملواطنون  أهله.  واحتياجات  العربّي  احلّي  خصوصّية  مراعاة  خالل  من 
العرب على اإلجمال ونحن معهم توّاقون إلى الّتطوير والّتعمير، لكن 
ال يضّر البلدّية وال عملّية تعمير املدينة وأحيائها لو أّن البلدية راعت 
ضمن  متوّفرة  بديلة  مخّططات  واعتمدت  واالحتياجات  اخلصوصّية 
التجارب والنظرّيات الّتخطيطّية املّتصلة بتطوير األحياء القدمية وحفظ 
املعالم والّتصاميم املعمارّية األثرّية. وهو ما ندعو البلدّية إلى جتربته 
سّيما  ال  مختلفة،  مستويات  في  الّتطوير  إلى  احملتاجة  أحيائنا  في 

جتديد البنية التحتّية والّشبكات وإيجاد احللول لالكتظاظ.
ا  سلًب ستنعكس  مخّططات  املقترحة  اخلارطة  في  أّن  إلى  أيًضا  نشير 
خليج  في  الپترول  تكرير  مصانع  توسيع  مثل  برمتها،  املدينة  على 
حيفا، وهي من أكبر مصادر الّتلويث في املدينة واملنطقة. هذا ناهيك 
عن أّن التلوّث في املدينة هو من األعلى في البالد، فكيف يستوي ذلك 
مع الّتوّجهات العاّمة في الدولة والعالم، القاضية بضرورة الّتقليل من 

تلوّث الهواء والبيئة؟
لقد أشرنا بإيجاز إلى بعض انعكاسات اخلارطة على أوضاع املواطنني 
العرب في املدينة وعلى الوضع العاّم فيها. املؤّكد هو أّن هذه اخلارطة 
ستفرض متغّيرات في احلّيز الّسكنّي على مستوى املدينة، من املهم 
عن  الّضرر  منع  نضمن  بحيث  واالنعكاسات  املتغّيرات  هذه  ندرس  أن 
أهلنا وأحيائنا، وعن املدينة بشكل عام. ومن هنا دعوتنا إلى األهالي 
والّنشطاء والّنشيطات أن يهتّموا بدراسة اخلارطة وأحكامها وأن ينتظموا 
لتقدمي اعتراضات حّتى موعد أقصاه (5/6/2014)؛ مبادرًة ينبغي 
ا  ـً أن نستثمرها لالعتراض على كّل ما ُميكن أن يشّكل عبًئا تخطيطّي
على أهلنا. وهناك إمكانّية لتقدمي اقتراحات بديلة والّضغط للحصول 
على ضمانات من البلدّية جلهة ضمان مصالح أهلنا من تعويض مناسب 

أو سكن بديل أو ما شابه - تبًعا للحالة.
واملرافعة  احلقوق  دائرة  وعبر  االجتماعّي،  الّتطوير  جمعّية  في  نحن 
وقدرات؛  إمكانّيات  من  لدينا  مبا  إيداعها،  وحتوّالت  اخلارطة  سنتابع 
تقدمي  في  املساعدة  يد  ومّد  املجال  هذا  في  توعوّية  بحلقات  وسنقوم 
في  مبادرة  كّل  مع  للّتعاون  مستعّدين  وسنكون  ألهلنا،  االعتراضات 
عموًما،  والّسّكان  األهل  مصالح  لضمان  عموًما،  املدينة  وفي  أحيائنا 
فهذه مهّمتنا وهذا واجبنا كجمعّية أخذت على عاتقها متكني املجتمع 

العربّي وحمل قضاياه ومتابعتها. 
سنكون مسرورين لو انضّم إلينا آخرون من فّعالّيات أهلّية وجمعّيات 

ومبادرات من احلقل، فيدنا ممدودة للجميع!
ة الّتطوير االجتماعّي) (مرّكزة دائرة احلقوق واملرافعة في جمعّي

املوسيقّية،  واملراجعات  االستعدادات  بدأت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

حيث  والغناء،  العزف  مجال:  في  موهبة،   (22) مبشاركة 
مرسي  األساتذة:  من  مكوّنة  محترفة،  حتكيم  جلنة  قامت 
وألبير  حاطوم،  أبو  أسعد  عبيد،  رزق  حرب،  غّسان  بيادسي، 
سيشاركون  اّلذين   ،2014 لعام  املواهب  باختيار  بّالن، 
حضروا  واّلذين  والغناء،  بالعزف  متنوّعة  فقرات  تقدمي  في 
دالية  عسفيا،  عّكا،  حيفا،  مختلفة:  وقرى  مدن   8 من 
الزنچرّية. وطوبا  كفركّنا،  عسفيا،  عيلبون،  إعبّلني،  الكرمل، 

«الكرمل»  جلمعّية  الفنّي  (املدير  بالن  ألبير  األستاذ  وعّقب 
للموسيقى)، بالقول: إّن هذا املهرجان هو الوحيد من نوعه في 
عمر  حّتى  لفئات  والغناء  العزف  بني  ما  يجمع  اّلذي  البالد، 
مسرح  قاعة  في  سيقام  احلفل  أّن  إلى  مشيرًا  عشرة.  الّثامنة 
«امليدان» في حيفا، نهاية شهر أّيار اجلاري (31/5/2014)، 
حتت رعاية وزارة الّثقافة والرياضة، «بيت الّنعمة»، بلدّية حيفا، 

وتلفزيون «هال». 
تقيمه  اّلذي  والعشرون  الرابع  اِملهرجان  هو  هذا  بّالن:  وأضاف 
اجلمعّية، ونحن نعتز بذلك، فمذ نشأته وحّتى يومنا هذا تقّدم ألوف 
املشتركني وبرزوا ومتّيزوا وظهروا على خشبات املسارح املختلفة، 
فكانت أولى انطالقاتهم خالل هذا اِملهرجان؛ ويبرز اليوم من بينهم 
عدد كبير من الفّنانني اّلذين يعملون في املجال الفّني، من مطربني 
البالد. في  الفّن  أعمدة  من  باتوا  ومدرّسني  وعازفني  وملّحنني 

نشير إلى أّن تلفزيون «هال» سيبّث املواهب املشاركة في اِملهرجان 
بحلقات خاّصة خالل األّيام القريبة، كما سيبّث األمسّية األخيرة 

ّية. للمهرجان عبر محّطته الفضائ
على  الّثانية  للّسنة  وردة -  أبو  رميا  ية  املرّب اختيار  ّمت  وقد  هذا 

الّتوالي - لتقدمي برنامج اِملهرجان.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il

 Èd Ë  Êb  8  s  è³ ¼u  22
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احملامي وكاتب العدل هشام داود يقيم في حيفا؛ 
من  مهّجرة  لعائلة  ابن  وهو  عيلبون،  في  ولد 
إقرث، والده املدير الّسابق ملدرسة عيلبون املرحوم 
أحلان  احملامية  من  متزوّج  داود.  مهّنا  األستاذ 
األراضي  مجال  في  يختّص  وراني.  لصبا  وأب 
الّلجان  من  عدد  في  تعيينه  وّمت  والعقارات، 
املستشارين  تعيني  جلنة  وأهّمها  القانونّية، 
ركات احلكومّية، إضافًة إلى  القانونّيني في الشِّ
حيفا،  للواء  احملامني  نقابة  في  عضوًا  انتخابه 
وعضوًا في الّلجنة القطرّية اّلتي تنظر في تعيني 
جلان وقضاة الّتأديب الّداخلّية في الّنقابة، ورئيس 

جلنة املناقصات في الّنقابة، وعّدة جلان أخرى.  

  كيف بدأت عملك في مجال 
القانون؟

ّية عيلبون وثانوّيتها،  ولدت وتعّلمت في ابتدائ
ميولي  وكانت  لها.  مديرًا  والدي  كان  حيث 

موضوع  درست  ولكّني  احملاماة،  أو  الّطب  نحو 
البيولوجيا متهيًدا لدخولي بعد ذلك في الّطب، 
في  األّول  الّلقب  على  وحصولي  تخرّجي  وبعد 
في  البيولوجيا  لتدريس  اّجتهت  املوضوع،  هذا 
املدارس الّثانوّية، وأثناء ذلك قرّرت التوّجه لدراسة 
املوضوع اآلخر اّلذي أحّبه، وهو احملاماة.. وهكذا 
وال   1994 منذ  املجال  هذا  في  مسيرتي  بدأت 
أزال حّتى اليوم. وفي عام 2008 حصلت على 

رخصة كاتب عدل.

كان  احملاماة  عالم  دخولك  هل    
ة إقرث؟ ًطا بشكل أو بآخر بقضّي ب مرت

حافزًا  إقرث  قضّية  تكون  أن  البديهّي  من 
الّصعيد  على  أجلها  من  والعمل  للّسعي  لي 
القانونّية  الّناحية  كانت  ما  وكثيرًا  القانونّي. 
لألهالي،  الّشاغل  الّشغل  هي  القضّية  هذه  في 
وتطبيق قرار محكمة العدل العليا الّصادر منذ 
عام 1951، لم ينّفذ بعد حّتى يومنا هذا؛ فقد 
رأيت من الّضروري دراسة هذا املوضوع، إلى جانب 

القرى املهّجرة األخرى. كما دفعتني هذه القضّية 
في  والعقارات  األراضي  أوضاع  على  لالّطالع 

مجتمعنا، وفي بالدنا. 

ًرا  تقصي أو  خلًال  الحظت  هل    
في معاجلة مسألة األراضي؟

ماذا أقول وماذا أخبرك عن األوضاع العاّمة املتعّلقة 
القرى  سائر  أو  إقرث،  في  كانت  إن  بأراضينا؛ 
املهّجرة، أو حّتى القرى واملدن العامرة، بالّنسبة 
لألراضي، وكذلك في حيفا بالّنسبة للبيوت على 
سبيل املثال. فقد تبّني لي أّن أصحاب األراضي 
واألمالك قد أهملوا مسألة هاّمة في هذا املجال، 
أال وهي تسجيل أمالكهم في الّدوائر واملؤّسسات 
الّتسجيالت  هذه  تكون  أن  ويجب  الرّسمّية، 
واضحة جلّية ال لبس فيها، ودفع كاّفة الّضرائب 
الّضياع  من  األرض  يحفظ  هذا  ألّن  املستحّقة، 
العائلّية.  والّنزاعات  واخلصومات  واملصادرة 
األوالد  ألّن  عائلّية،  خصومة  تنشب  ما  وكثيرًا 
وأجدادهم.  آبائهم  ميراث  توزيع  على  اختلفوا 

  هل تقصد أّن أصحاب األراضي 
ال يسّجلونها خشية دفع الّضرائب؟

الّنظام.  وعدم  للفوضى  مدعاة  وهذا  بالّتأكيد. 
والحظنا أّن األوالد مثًال عندما رغبوا بالتصرّف 
هذه  يفرز  لم  والدهم  أّن  وجدوا  ما،  أرض  بقطعة 
األرض عن إخوته، حّتى أّن اجلد لم يحصر هذه 
القضّية  فبقيت  ألبنائه،  كاملة  بصورة  األرض 
تنشأ  وهكذا  صحيح.  لتقسيم  وبحاجة  معّلقة، 
بني  الواحدة  القسيمة  بتوزيع  حّتى  اخلالفات، 
اإلخوة. فلماذا ال يسعى اآلباء لتوضيح ميراثهم 
ألبنائهم مسّبًقا؟ وملاذا ال يحصر األبناء ميراثهم 
قبل وقوع أّي خالف؟ ومن ناحية ثانية فإّن قيمة 
متاثل  ال  اليوم  املالك  يدفعها  اّلتي  الّضرائب 
قيمتها إذا كان بحاجة إلى تسوية وتقسيم بغيابه 
أو بعد وفاته. وعلى صعيد آخر فإّن عدم حصر 
امليراث يعيق تسجيل األمالك بأسماء الوارثني.

هناك  هل  حيفا،  صعيد  على    
قضايا مثل هذا الّنوع؟

املساكن  أصحاب  من  عدًدا  أّن  الحظنا  طبًعا، 
أو  اخلارج،  إلى  حيفا  من  هاجروا  اّلذين  واملباني 
اّلذين نزحوا منذ عام 48 فطنوا اليوم بأمالكهم، 
مؤّخرًا  ووصلتني  ملكّيتهم.  باستعادة  ورغبوا 
قضّية من هذا الّنوع لعائلة معروفة في حيفا، 
كانت  ولكن  أمالكها،  باستعادة  رغبت  اّلتي 
تنقصها املستندات اّلتي تثبت ملكّيتها سوى 
مفتاح البيت القدمي. وفي مثل هذه احلالة تضيع 
وهذا  يستعيدها،  أن  أحد  يستطيع  وال  احلقوق 
ا. في حني استطاع  ـً ما يحّز في نفسي شخصّي
إحدى  أمالك  يستعيدوا  أن  آخرون  محامون 
العائالت من خارج حيفا، واّلتي صودرت لهدف 
للغرض  تستعمل  لم  األرض  أّن  وأثبتوا  ما، 
اّلذي صودرت من أجله، وبقيت لسنوات طويلة 
على  أصحابها  يحصل  ولم  استخدام.  دون 
إعادتها  العليا  احملكمة  فقرّرت  تعويضاتهم، 
وتعويض  بل  املصادرة،  أمر  وإلغاء  إليهم 

ا. ـً ّي أصحابها مال

جلنة  في  عضًوا  تعيينك  ّمت    
القانونّيني  املستشارين  تعيني 
هناك  فهل  ة،  ّي احلكوم ركات  للشِّ

معايير لتعيني املستشارين؟
عن  ممّثًال  تضّم  الّلجنة  هذه  فإّن  تأكيد،  بكّل 
عن  وممّثًال  العدل،  وزارة  من  هو  اّلذي  احلكومة 
احلكومّية.  ركات  الشِّ عن  آخر  وممثًال  األكادميّيني 
احملكمة  من  متقاعد  قاٍض  اللجنة  هذه  ويرأس 
العليا أو املرَكزّية، وممثل عن نقابة احملامني، وفي 
الّلجنة.  هذه  في  عضوًا  تعييني  ّمت  احلالة  هذه 
باالعتبار  نأخذها  اّلتي  للمعايير  بالّنسبة  أّما 
في تعيني أّي مستشار قانونّي ألّي ِشركة، ننظر 
إذا كان هذا املستشار، صاحب مكتب محاماة، 
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بعد،  له  تدفع  لم  ركة  الشِّ إّن  له  يقول  باحملامي 
ركة للمحامي وهو ينقلها بدوره  حيث ستدفع الشِّ
إلى موّكله، وهكذا امتّدت القضّية أكثر من سنة 
والرجل يطالب بأمواله، وفي كّل مرّة كان احملامي 
يتهرّب من حتويل املبلغ إلى الرجل، حتى اضطّر 
هذا الرجل أن يسأل ِشركة الّتأمني عن قضّيته، 
فأبلغوه بأّنهم دفعوا له مستحّقاته منذ أكثر من 
سنة. وهكذا تقّدم بشكوى إلى نقابة احملامني، 
ونظرنا في قضّية هذا احملامي، الذي أخذ يقول 
دفاًعا عن نفسه بأّنه احتاج إلى املال وسيعيده 
في أقرب فرصة، ولكن تقرر سحب رخصة هذا 
ّية ويعيد  احملامي ملّدة سنة وأن يدفع غرامة مال

كّل األموال ملوّكله.
 

  إلى أّي مدى ترى أّن االختصاص 
في احملاماة يخدم مصلحة املوّكل؟

املوكل  على  يسّهل  االختصاص  أّن  شك  بدون 
احلصول على الفائدة القصوى من خبرة احملامني. 
اء  األطّب هناك  املثال،  سبيل  على  الّطب  وخذ 
اء االختصاص،  اء العائلة وأطّب العمومّيون، وأطّب
احملامي  يجعل  واالختصاص  مجاله.  في  كّل 
القضايا اّلتي في مجاله،  بكاّفة جوانب  ا  ـً ملّم
أن  أيًضا  يستطيع  العمومّي  احملامي  وحّتى 
يخدم موّكله على أفضل حال، ويقّدم له املشورة 

واخلدمة الّالزمة.

  نتمّنى لكم الّتوفيق والنجاح..
شكرًا جزيًال.

                    

ة؟ ّي وهل هناك شركات عرب
مختلف  في  تعمل  اّلتي  ركات  الشِّ مئات  إّنها 
ركات  املجاالت واملرافق في البالد، ابتداًء من الشِّ
واملياه  والصناعّية  االقتصادّية  وحّتى  األمنّية، 
فالقانون  الكثير.  وغيرها  واملوانئ  واملواصالت 
لها،  قانوني  مستشار  بتعيني  شركة  كّل  يلزم 
وتعلن مناقصة بهذا اخلصوص، ثّم تختار واحًدا 
معه،  الّتعامل  العتماد  احملاماة  مكاتب  من 
هذا  مثل  على  نصادق  ال  أو  نصادق  ونحن 
الّتعيني. وال يوجد مستشارون عرًبا يعملون في 

ركات! مثل هذه الوظائف في هذه الشِّ

جلنة  في  عضو  أّنك  علمنا    
ة للمحامني اّلذين يقعون في  ّي ب تأدي

أعمال الفساد..
ا  ـً أّي وموّكله،  احملامي  بني  العالقة  ألّن  صحيح. 
كانت، هي عالقة ثقة وتربية وأخالق. وإذا اختّلت 
الرتكاب  احملامي  تعرّض  فإّنها  العالقة  هذه 
أعمال غير أخالقّية، تتنافى مع القيم اِملهنّية 
فنجد  ومراعاتها.  عليها  احملافظة  يجب  التي 
أحد احملامني اّلذي يعانون من ضائقة أو مشاكل 
ّية يتطاولون على أموال الزّبائن أو يقتطعون  مال
منها مبالغ كبيرة لسّد عجزهم املالّي، فتنقلب 
إحدى  وفي  عقب.  على  رأًسا  عليهم  األمور 
القضايا اّلتي عاجلناها في هذه الّلجنة الّتأديبّية 
ِشركة  أمام  موّكله  عن  يرافع  كان  محامًيا  أّن 
الّتأمني ليحصل له على تعويضات من حادث 
احملامي  يطالب  املوّكل  وأخذ  املوكل.  له  تعرض 
باملبلغ اّلذي دفعته له ِشركة الّتأمني، ولكن فوجئ 

وإذا كان يقّدم االستشارة لِشركات أخرى، والّتأّكد 
ناحية  من  ركات  الشِّ مصالح  على  احلرص  من 
وعدم  ركات  الشِّ على  املستشارين  مهام  توزيع 

ِشركات  عّدة  في  ذاك  أو  املستشار  هذا  حصر 
وعدم تبذير األموال.

هذه..  ركات  الشِّ من  أنواع  أّي    
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مجتمعنا،  على  دخيلة  غريبة  ظاهرة  مؤّخرًا،  بالدنا،  شهدت 
اعتمدناها،  أسس  مع  ا  ـً ّي كل تتعارض  وخطيرة،  مقلقة  ظاهرة 
اّلتي  الّثقافّية  هوّيتنا  مقوّمات  من  أساسًيا  جزًءا  فأصبحت 
حتمي وتقّدس حرّية الرّأي والّتعبير والّتفكير، مجتمع يحترم 
منع  مبحاولة  معّينة  فئات  فقامت  اآلخر.  والرأي  التعّددّية 
ّية من منطلق عدم اإلقرار مببدأ  عروض مسرحّية وأفالم سينمائ
رافضني  أنفسهم،  على  منغلقني  الرأي،  في  والتنوّع  التعددّية 

كّل ما ال يروق لهم ويختلف عنهم. 
كان آخرها محاولة منع عرض مسرحّية «وطن على وتر» في 
أن  بعد  املاضي،  األسبوع  نهاية  حيفا،  في  «امليدان»  مسرح 
للمسرحّية  املسرحي  العرض  منع  محاولني  بالّتحريض،  قاموا 
في  املسرحّية  عرض  مبنع  جناحهم  وبعد  الفحم،  أم  في  ذاتها 
جاءوا  اّلذين  احلضور  على  االعتداء  ومحاولة  عكا،  مدينة 

ملشاهدة هذه املسرحّية. 
أنا لم أشاهد هذه املسرحية بعد، ولم أشاهد فيلم «املخّلص» 
الذي ّمت منع عرضه في مدينة سخنني؛ وعندما سأشاهد هذين 
العملني الفنّيني سأكتب رأيي مبعزل عن حمالت التحريض هذه 
وردود الفعل املؤيدة واملعارضة، والتي لن تؤثر على رأيي، ومن 
املفروض أن ال تؤثر على أحد؛ ولكني في الوقت ذاته أحترم حق 
منتجي هذين العملني بتقدمي عروضهما، حتى لو لم يتوافق 

رأيي مع رأي القيمني على هذين االنتاجني الفنّيني. 
استهتار  هو  والفيلم  املسرحّية  عرض  مبنع  مطالبتي  أصًال 
بعقول الناس، وكأني أقول لهم أنتم غير قادرين على الّتمييز 
بني الّصالح والّطالح، أنتم غير بالغني لتقرروا ماذا تشاهدون 
وماذا تقرأون؛ فال تشاهدوا أنا أشاهد عنكم، وال تقرأوا أنا أقرأ 

لكم، وال تفكروا أنا أفكر عنكم. 
ثم بأّي حق أمنع الّناس من مشاهدة عمل ما ألّي سبب من 
األسباب، ومن أعطاني هذا احلّق؟! من منحني الّصالحّية ألتهم 
من أشاء بالكفر؟! بأّي حق؟! عندما أعجز عن مقارعة اآلخرين 
في  بحّقهم  أصًال  أعترف  وال  احلوار  في  حّقهم  ألغي  باحلّجة 
احلوار. وال أقّر مببدأ التعّدد والتنوّع، غير مدرك أّن ما تعتبره 
فئة معّينة سلوًكا مرفوًضا من املمكن أن يكون مألوًفا لدى 

فئات أخرى. 
عندها أصاب بآفتي التطرّف واجلمود العقائدي، وأفقد بالّتالي 
نور البصيرة والقدرة على الّتحليل، فأجلأ إلى استخدام العنف 
اإلرهاب  استخدام  عن  أتورّع  وال  مبادئي،  حتقيق  سبيل  في 

الفكرّي، أيًضا. 
من  التصّدي  وما  الظاهرة،  لهذه  بالتصّدي  مطالبون  نحن  إًذا 
قبل شخصّيات قيادّية وُمبدعني وفّنانني في األسبوع املاضي 
مسرح  في  وتر»  على  مسرحّية «وطن  عرض  مبنع  للّتهديدات 
«امليدان»، ما هي إّال البداية ملواجهة كّل من يحاول سلبنا حرّية 

الّتعبير والّتفكير والرأي. 
أعضاء  فعلى  اآلفة،  هذه  ملواجهة  بالتجّند  مطالبون  نحن 
االجتماعّية  والّشخصّيات  املجالس  ورؤساء  الكنيست 
والسياسّية والقيادّيني ورجال الدين ورؤساء ومدراء املؤّسسات 
يقولوا  أن  واإلعالمّيني  والّصحفّيني  والّثقافّية  االجتماعّية 
تتطلب  حضاري  كشعب  مصلحتنا  ألّن  وبوضوح،  كلمتهم 
ذلك، فشعب يقمع الفن واإلبداع، شعب ال يؤمن بحرّية الرأي، 
هو شعب يّتجه نحو اختيار اجلمود العقائدّي واالنغالق على 

نفسه، وهذا ما ال نرضاه وال ميكن أن نقبل به.

rK� U| d ÒD�

غٍد  يوم  فنّية،  مساحة   - «الورشة»  تستضيف   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الّسبت، عند الواحدة ظهرًا، العمل املسرحّي «شو قّصة املثل»؛ من إعداد 
ومتثيل الفّنان أمين نحاس. 

حيث يقّدم العمل قصًصا ُممسرحة جديدة وغير مألوفة في مسرح الّطفل؛ 
تكشف األطفال على احلكايات الّشعبّية التي تقف وراء أمثالنا. كما 
ا مع األطفال (من عمر 6 سنوات فما فوق)، يتيح لهم  ـً ّي ا تفاعل يوّفر جانًب
فرصة املشاركة في لعب األدوار في القصص املطروحة من خالل شخصّيات 
ما  العرض،  خالل  واألغراض  املالبس  استخدام  ذلك  يتضّمن  مختلفة؛ 
يجعل الّطفل جزًءا ال يتجزّأ من العمل الفّني، متجاوزًا دوره كمتفرّج. 

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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بك  أهال  سرور،  بكّل  قال:  توافق؟  فهل  العرض 
لست  أّني  إذن  عرفت  فقلت:  الّثاني.  بلدك  في 
ا.  ـً ّي فلسطين بل  ا  ـً سورّي وال  ا  ـً ّي أردن وال  ا،  ـً مصرّي

فقال: طبًعا، ولهجتك تدّل عليك. 
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حوّلت نظري عن الرجل اجلالس بجواري نحو املسرح 
ألشاهد املسرحّية، واّلتي ال أريد أن أفوت أي حلظة 
وحركات  مشاهدها،  بكّل  وأستمتع  منها،  متعة 
وهرجهم  وتصرّفاتهم  وحواراتهم،  وأقوالهم  ممّثليها 
ومرجهم على املسرح، لكي يكسبوا محّبة اجلمهور 
وإبداعاتهم،  فنونهم  له  يقّدموا  ولكي  وتعاطفه، 
والّتصفير  املتعالي  الّضحك  حلظات  ويقتنصوا 
الّصارخ، والّتهريج في معظم احلركات والتحرّكات.

املسرح  على  املمّثلون  وظهر  املشاهد،  وتوالت 
احلركات  ويتصّنعون  حواراتهم،  يلقون  وهم  وغابوا 
املضحكة، والتي كانت تلقى استحسان اجلمهور، 
سقيمة،  ممجوجة،  حركات  األمر  حقيقة  في  وهي 
املمّثلني  وكأّن  صادقة.  وغير  ُمبتذلة  سخيفة، 
قاموا بها تلبيًة لطلب املخرج ورغبته في إضحاك 
والوسائل  بّلة تلك األدوات  اجلمهور. وزادت الّطني 
األخرى، والعناصر اّلتي تزيد من بهرجة املسرحّية 
اإلنارة  أو  الّصاخبة،  كاملوسيقى  وصخبها.. 
مساحات  يحتل  اّلذي  الهائل  والديكور  الّشديدة، 
موضوعّية  بأمور  استغاللها  ميكن  وفضاءات 

ومالئمة للحدث اجلاري على املسرح ومضمونه. 
وأن  ناجح،  غير  العرض  يكون  أن  الّظروف  وتشاء 
بالّنجوم  استعانوا  للمسرحّية  واملنتجني  املخرج 
الّالمعة واألسماء الرّنانة لكي يسوّقوا املسرحّية في 
شّباك الّتذاكر. وما يهم املمّثل اّلذي يقوم بعمله؟ 
وما يضير املخرج اّلذي يقوم بعمله، إذا حضر ِمائة 
معاشه  ويتقاضى  راتبه  سيقبض  فإّنه  ألف..  أو 
أو حّصته من العمل. وهنا ال بّد من الّتنويه إلى 
أّن اجلمهور كان يصّفق كّلما بدرت أّي حركة، ولو 
طفيفة، من هذا الّنجم الّالمع، أو كّلما قال جملة 
تنّم عن شيء من الفكاهة أو املزاح وحّتى املداعبة. 
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فلماذا نعتبر الّتصفيق للّنجم الكبير تشجيًعا، 
بالّشكل  دوره  أداء  على  نشّجعه  أن  يجب  وملاذا 
الّالئق؟ وملاذا ال يقّدم لنا عمله املتقن، وفّنه البديع 
دون تطبيل وتزمير؟ إّن الفّنان يجب أن يؤّدي عمله 
من  أوتي  ما  بكّل  ومهارته،  موهبته  فّنه،  ويقّدم 
إبداع، وبأقصى درجات اإلتقان، وبأفضل األحوال، 
لكي ميّتع اجلمهور ويبهره. وفي الّنهاية لنصّفق له 
بدل الّدقيقة اثنتني، وبدل الّدقائق ساعات، هذا إذا 
ا وفّناًنا يقّدم من روحه وفكره  ـً كان ُمبدًعا حقيقّي
وإن  يليق.  كما  للجمهور  وعرضه  وظهوره  وقدرته 
لم يستطع أداء دوره بإقناع وقناعة فلن نصّفق له 
نفسه،  الفّنان  هذا  أخرى  ناحية  ومن  للحظة.  ولو 
أال يعرف ما هي مقوّمات العمل اجلميل واجلّيد؟ 
أال يشعر بنفسه ما مدى جناحه وإقناعه للجمهور؟ 
واملُبدع  الّساطع  الّنجم  هذا  لنفسه  يقبل  كيف 
يوافق  كيف  املستوى؟  دون  عمًال  يقّدم  أن  الّالمع 
ا  ـً هذا الّنجم احلبيب واألملعي اللبيب أن يقّدم فّن
هابًطا وسيسجّل حتت اسمه في تسلسل أعماله 
الفنّية؟ هل سيقول أنا مّثلت خمسني مسرحّية، 
أو ِمائة أو ِمائة وعشرين؟ هل هذا الفّنان مبتدئ 

ويحتاج إلى تشجيع؟!
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ال يقّل هذا الّتشجيع في املسرح عّما هو احلال في 
الغناء، فإّن اجلمهور يصّفق ويصّفر ويبدأ باالهتزاز 
ويصدح  عقيرته  املطرب  يرفع  أن  قبل  حّتى  طرًبا 
صوته. مع العلم أّن املطرب يجب أن يقوم بواجب 
الغناء وإتقان حلنه وموسيقاه وصوته اّلذي هو أداة 
فكيف  الغناء  عن  عجز  فإذا  والّتطريب،  الّطرب 
اّلذي  املغّني  يتحّول  وهكذا  الّسامعني؟  سُيطرِب 
نشأ في حلظة كاليرقة، خالل يوم وليلة إلى مطرب 
عظيم الّشأن وصاحب ألبوم غنائّي يلّذ له تعداد 
أغانيه وإحصائها، وكأّن زرياب ابن عمه. ولكّنه ال 
جمهور  هو  إليه  يستمع  اّلذي  اجلمهور  أّن  يعلم 
موضع  في  نفسه  يضع  وهو  أكثر،  ال  مشّجع 
احلفالت  في  ونسمعهم  واالستهزاء..  الّسخرية 
واألعراس واملناسبات، يطلبون املبالغ الباهظة لقاء 
إحياء حفلة عرس أو مناسبة سعيدة، ملاذا؟ ألّنه هو 
املطرب الشجّي وصاحب الّصوت الرّخيم، واّلذي ال 
يضاهيه كبار املطربني واملغّنني. فقليًال من احلياء! 
ألّنك أّيها املغني بصوت أفضل بقليل من فحيح 
األفعى، وبصوت أفضل بقليل من نعيق الغراب، 
وبصوت أفضل بقليل من نقيق الضفادع، تتوّهم 
ما  بكّل  إليك  يستمع  جمهور  أمام  ستقف  أّنك 
تقّدمه له من غّث أو سمني. وال تدعوا السّماعات 
اّلتي تصّم اآلذان تطغى على جمال أصواتكم، فإّن 
الصمم يصيب الّسامعني، فال يعودوا ميّيزون بني 
املغّني واملطرب، بني صاحب الّصوت اجلميل وبني 
اّلذي يؤّدي غناَءه النشاز، ويرصف كلمات ال معنى 
لها وال مضمون. وجّل ما نقوله لك تعّلم، تدرّب، 
اّتعظ وال تتبّجح، فالكبرياء آفة تؤول إلى الهبوط 
ونحّب  فّنانينا،  نحّب  كجمهور  وألّننا  واالعتزال، 
الذين يقّدمون أعماًال فنّية أصيلة، نرجو ونتوّسل 
لكم أّيها املغّنون استمعوا إلى أنفسكم أوًّال، ثّم 
وبعدها  االختصاص،  ذوي  إلى  أصواتكم  أسِمعوا 
ونصّفق  بأعمالكم  نعجب  معكم،  ونحن  انطلقوا 
لكم بحرارة منقطعة الّنظير.. ولن نصّفق لكم قبل 
أن تقنعوا هذا اجلمهور املتعّطش إلى الفنون بأّنكم 

تستحّقون الّتصفيق.  
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والّطامة الكبرى في األدب، شعرًا ونثرًا، فما أن ترد 
أّي خاطرة على ذهن هذا الكاتب أو ذاك الّشويعر، 
حّتى يظّن أّن املتنّبي جاره أو طه حسني صديقه 
احلميم. إّن الكتابة اإلبداعّية عالم متكامل، نرى 
حدوده في بداية املطالعة لألدب اجلميل، ومتتّد إلى 
الكتابة وعرضها على أحد القرّاء اجلدّيني، وتنطلق 
يحسن  وبالّتالي  الّلغوّيني،  ألحد  تقدميها  في 
أو  اجلرائد  صفحات  على  اجلمهور  أمام  طرحها 
املجّالت. وعلى هذا املتأّدب أن يشبع أفكاره في 
كل مرحلة من املراحل الّسابقة، فمثًال أال يكتفي 
مبطالعة كتاب واحد، أو ديوان شعر واحد، أو قراءة 
يصبح  أن  عليه  يجب  بل  واحد،  لشاعر  قصيدة 
القصيدة  بني  الّتمييز  على  وقادرًا  ناجًحا،  قارًئا 
اجلّيدة أو القّصة الّناجحة، أو االّطالع على مقوّمات 
القصيدة اجلميلة وعناصر القّصة البديعة. وال بأس 
يوّجهه  مرشد  أو  ناقد  إلى  األدبّي  عمله  قّدم  إذا 
ذوي  من  يكون  أن  شرط  وإبداعاته،  كتاباته  في 
يتسرّع  وأال  الّصناعة.  هذه  بأصول  واملعرفة  اخلبرة 
أو  شعرّية  مجموعة  أّول  إصدار  في  الكاتب  هذا 
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قصصّية، وأّال يتعّجل في الّظهور في األمسيات 
ّية، وأال تغرّه كلمات الّتشجيع اّلتي يتلّقاها  األدب
من احمليطني به واملجاورين له، ألّنه سيكون أفضل 
كاتب في نظرهم حّتى لو كان يجهل صّف حرفني 
واالّطالع  فاملطالعة  البعض.  بعضهما  جانب  إلى 
على كتابات املبدعني هي اجلوهر األساس لألعمال 
ّية الّناجحة. وكما أّن املطرب يجب أن يّطلع  األدب
على املطربني الّناجحني، واملبدعني، فكذلك املبدع 
وسائر  واملمّثل  واملطرب  والّنثر،  الّشعر  في  كتابًة 
موهبته،  بأمور  ا  ـً ملّم يكون  أن  اإلبداع،  مجاالت 
دارًسا لقواعدها، مّطلًعا على جوانبها، وباختصار 

أن يكون مثّقًفا، وهذا ضرورّي جًدا.. جًدا..  
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كانت  إذا  يأتي  أن  يجب  للفّنان  الّتصفيق  إّن 
املَشاهد واملواقف اّلتي يقّدمها ُمقنعة فعًال، وترغم 
اجلمهور أن يصّفق لها جلمالها ودّقتها وبراعته في 
تقدميها، وأن تكون األعمال أصيلة وغير مستوردة 
من أفكار أحد، بل بديعة املبدأ وخاصّية الّتقدمي. 
فلماذا نستمع إلى أغنية يقّدمها املغني تقليًدا 
إلى  لنستمع  إذن  صاحبها؟  األصيل  للمطرب 
األصل ال إلى الّتقليد، فنسمع ونشاهد األفضل. 
فّني  موضوع  أي  يقّدم  أن  الفّنان  يستطيع  ولكن 
كان قد قّدمه غيره، شرط أن يكون له التمّيز وعدم 
الّتقليد، فيؤّديه بأصالته وذوقه وفّنه وإبداعه الذي 
يحمل طابعه اخلاّص، ويتحّلى بشخصّيته املمّيزة.

مادة  أو  مقال  أّي  األعزّاء  قرّائي  لكم،  قّدمت  فإذا 
اإلعجاب،  تنال  وال  الّتصفيق  تستحّق  ال  ّية  أدب
أرجوكم أن تلقوا بها في سّلة املهمالت. وإذا كانت 
املقالة مفيدة وممّيزة وحتتاج إلى مناقشتكم، فعلى 

الرّحب والّسعة. 
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يؤدي  وعندما  املسرح،  على  املمثل  يظهر  عندما 
هذا  تقدمي  على  يحرص  فإّنه  اخلشبة،  على  دوره 
الدور كما يرام من حيث االقتناع واإلقناع مبا تقوم 
به هذه الشخصّية أو ما تقوله. وبطبيعة احلال فإّن 
املخرج  مبساعدة  دوره  أداء  على  تدرّب  املمّثل  هذا 
لكي يقّدمه لنا كمشاهدين بأفضل حال. فإلى أّي 
مدى استطاع هذا املمثل أن ينقل إلينا الّشخصّية 
ومكانتها ودورها وأقوالها بصدق وأمانة وإخالص؟ 
املصرّية،  املسارح  في  العربّي  اجلمهور  اعتاد  وقد 
عدا  ما  أخرى،  مسارح  إلى  العدوى  انتقلت  ومنه 
إلى  دخوله  حلظة  منذ  للممثل  يصفق  أن  بالدنا، 
لهذا  واإلعجاب  الّتشجيع  منطلق  من  املسرح، 
زاد  كّلما  مشهورًا  املمّثل  كان  وكّلما  املمثل. 
وامتّد  والهتاف،  الّصفير  صوت  وعال  الّتصفيق 

لدقائق أطول، وكأّننا في ِمهرجان أو حفلة عرس.
القاهرة  في  الكنانة،  ألرض  زياراتي  إحدى  وفي 
التي  املسرحّيات  إحدى  مبشاهدة  رغبت  حتديًدا، 
يقوم ببطولتها الّنجم والزعيم وبطل املسرح الفّنان 
عادل إمام.. وهكذا بدأ الّتصفيق الذي لم يتوّقف 
ألكثر من خمس دقائق متواصلة. ومسرحّية أخرى 
شعره  تسريحة  يبّدل  ال  الذي  املخضرم  للممثل 
املستعار، الفّنان احملبوب واملهضوم والّالمع سمير 
غامن، وهكذا دام الّتصفيق ملدة ال تقّل عن عادل 
الّشاشة  جنم  ببطولتها  قام  أخرى  ومسرحّية  إمام. 
ّية، املمثل الوسيم ومعشوق الّنساء ومعبود  العرب
الفتيات حسني فهمي، ودام الّتصفيق له لفترة ال 

تقّل عن عادل إمام وسمير غامن.
دون  العرض  صالة  في  أجلس  أن  واستطعت 
ظهور  مبجرّد  أي  املسرحّية،  بداية  في  أصّفق  أن 
املمّثلني، بل قلت في نفسي: ملاذا أصّفق لهم ولم 
يقّدموا بعد شيًئا من فّنهم؟ سأصّفق وبقوّة عندما 
كما  دوره  املمّثل  يتقن  أن  شرط  املسرحّية  تنتهي 

يجب على املسرح. 
وفي بداية العرض املسرحّي، وفور انتهاء الّتصفيق، 
ملت إلى جاري اجلالس بقربي في الّصالة وسألته 
ملاذا صّفق مع املصّفقني؟ فنظر إلي شزرًا ورمقني 
حرارة  من  يحرقني  وكاد  كاجلمر،  مّتقدة  بنظرة 
ألّول  املسرح  أتدخل  أستاذ،  يا  إيه  وقال:  أنفاسه، 
ألّنه  أجبت:  تسأل؟  ملاذا  قال:  ال.  فقلت:  مرة؟ 
الّتصفيق  بدأ  اخلشبة  على  املمّثل  ظهور  مبجرّد 
اجلمهور؟  يصّفق  ملاذا  فتساَءلت  دقائق،  لعّدة 
فقال بلهجة الواثق من نفسه: إّننا نبدي إعجابنا 
باملمّثل النجم من خالل هذا الّتصفيق. كما أّننا 
نشّجعه على أداء دوره في املسرحّية. فقلت: أهو 
يستحّق  ا  ـً فّن يقّدم  لكي  تشجيع  إلى  بحاجة 
الّتصفيق؟ وهل يجب أن نصّفق لكّل حركة يقوم 
بيه!!  يا  طبًعا  فقال:  يؤّديها.  جملة  كّل  أو  بها 
فإّننا نستمتع بكّل ما يفعله هذا الفّنان الكبير. 
فقلت: إّنه إنسان عادّي يسير في الّشارع، ويدخل 
أيًضا؟  هناك  له  تصّفق  فهل  املقهى،  أو  املطعم 
نبدي  هناك  وقال:  تنحنح،  ثم  مفّكرًا  فأطرق 
الّصور  فنلتقط  جانبه،  إلى  بالوقوف  به  إعجابنا 
الّتذكارّية معه. وقلت: ما األهم أن ترى اإلنسان أم 
تّطلع على أفكاره وأعماله؟ فقال: ملاذا هو فّنان أال 
ا راقًيا؟ فنظر إلي نظرة بلهاء، فقلت اآلن  ـً يقدم فّن
واجلمهور  جاري  مع  احلوار  هذا  كّل  جرى  فهمت!! 
يصّفق، ويصّفق، ويصّفق بحرارة منقطعة الّنظير. 
بعد  األمر  مناقشة  بوّدي  وقلت:  احلديث  فختمت 
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أمشي
على َوَسني..
فماذا بعُد
يا وطني؟

■
ُضني.. ُضُه ويقِب ِب وِعْفُت اجلمَر أق

وزجري الوغَد َيفِتُنني..
فماذا بعُد
يا وطني؟

■
وِوْزُر الّضاِد أْحِمُلُه ويحِمُلني..

جِهُدني.. ُي ف
ُيدّوخني..

يؤّرُقني ينّومني..
وُينهُكني..

رّيحني.. وُيضنيني.. ُي
بكيني وُيضحكني.. وُي

وُيدميني وُيسعفني..
وُيتعسني وُيسعدني..

وُيسعدني..

وُيتعسني..
...

فماذا بعُد
يا وطني؟

■
ْة ّي تفوُح األرُض دون
ْة وفوَق اُجلْدِر فاشّي
ْة ّي يداِن كوف وفي امل

ِر ِعقاْل.. بغي
فما من عاقٍل َيْنَهرْ..

وما من غافٍل َيسهرْ..

מחיר מיוחד
כל סוגי הבגטים

+ שתיה 
ב-20 ₪

ومسؤوٌل «ُيطمئُننا»..

ومسؤوٌل بنا َيسخرْ..
فماذا بعُد
يا وطني؟

■
هُلّموا يا بني قومي..
يقوا من َجهالتكم أف

وا رأَس نكبتكم.. وَعّل
ِبِذي األخالْق..

بكلِّ وفاْق..
ِر نفاْق.. بغي

...
وماذا بعُد
يا وطني؟

■
وكونوا أهَل ِمحنتكم..

وُصونوا الّضاَد عّزَتكم..
وكونوا فجَرنا اآلتي..
بطُش العاتي.. ا َت وكًفّ

...
وماذا بعُد
يا وطني؟

أيا َصْحوي..
ويا َوَسني.. 

■

مدّورة؛  قصيدة  أعاله،  القصيدة،  ملحوظة: 
حّتى  بدايتها  من  موصولة  تفعيلتها  إّن  حيث 
نهايتها، رغم تقسيمها إلى سّت ُحَزم شعرّية.

أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

وحديثنا، أبًدا، عن ُلغتنا وَنْحن!

نكبًة  هناك  (وكأّن  الِفَلسطينّية  نكبتنا  إّن 
شابت  أّنها  وأخشى  فينا،  شاخت  اّلتي  أخرى..) 
بغير وقار.. وفي أّيار.. وبعد سّتة وسّتني (66) 
الّلحظة،  هذه  حّتى  وقوعها  دميومة  على  عاًما 
حتًما،  فهي،  فينا؛  فتجدها  نفسها  عن  تبحُث 
 (600) سّتِمائة  من  أزَيد  هدم  من  مثًال،  أبعد، 
وقلًعا  هدًما  واجلرمية  الغدر  يد  فيها  عاثت  قرية 
وحرًقا وبطًشا وسفًكا وقتًال وتهجيرًا، ولم تبحث، 
معنوّي  تعويض  عن  فلى  السُّ اليد  هذه  بعدها، 
أخالقّي؛ بأن تبني، مثًال، ملن ُنكبوا، بدًال منها، 
عقود  سّتة  مّر  على  واحدة،  حقيقّية  بلدة  ولو 

وسّتة أعشار العقد..
فالّنكبة األكبر – يا بني قومي – هي ما ترّتب 
هذا  كّل  بعد  اليوم،  فينا،  الّنكبة  ِتلكُم  عنها 
العمر، حّتى تركناها تشيخ وتشيب بغير وقار.. 
وملاذا؟ ألّن جهلنا بال ِحلم دونه نكبة.. وعنصرّيتنا 
إيثار  بال  ّيتنا  وأنان نكبة..  دونها  سماحة  بال 
نكبة..  دونها  ْيرِّية  َغ بال  ْيرتنا  وَغ نكبة..  دونها 

وتعّصبنا  نكبة..  دونها  حتّضر  بال  ّيتنا  وبدائ
األعمى بال بصيرة متفّتحة دونه نكبة.. وُمنَكرنا 
بال معروف دونه نكبة.. وُجبننا بال شجاعة دونه 
نكبة.. ومهانتنا املرأة بال وازع من دين وال ضمير 
شرف  وبال  مطلًقا،  املرأة،  وقتلنا  نكبة..  دونها 
رفيع وال سليم دونه نكبة.. وانحناء أزالم الّسلطة 
بال  وسلفّيتنا  نكبة..  دونه  رجال  انتصاب  بال 
سلفّية  بال  ّيتنا  وَعلمان نكبة..  دونها  َعلمانّية 
دونها نكبة.. فال حياة لسلفّية بال َعلمانّية وال 
حياة لَعلمانّية بال سلفّية.. وفقداننا الُبوصلة في 
موضعه،  غير  في  الّشيء  (وضع  الّظلم  هذا  ّجلة 
وجّالدنا  ضحّيتنا..  نحن  الّنكبة..  نكبة  أصًال) 
فهّال  وطني؟  يا  بعُد  فماذا  اجلّالد،  قبل  نحن 
تقّدمنا بأخالق الّضحّية وهّال ما تخّلفنا بأخالق 
أم  العثرات،  عثرتنا  من  ننهض  عسانا  اجلّالد.. 
ُترانا ننتظر نكبة أخرى وأخرى حّتى ُنفيق وَنفوق 

بعد ُنفوق؟ وماذا بعُد يا وطني؟
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اإلميان باملالئكة: 
هو الرّكن الّثاني من أركان اإلميان ومعناه االعتقاد اجلازم بوجود املالئكة املخلوقني 
من الّنور. قال تعالى {وََمن يكفر بالّله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر 
فقد ضّل ضالًال بعيًدا}. فالقرآن الكرمي والّسنة املشرفة يعرضان لنا أوصاف 
املالئكة وأعمالهم  وعالقتهم باخلالق واخللق، وبعض أحوالهم التي يحتاج إلى 

معرفتها اإلنسان مبا يوافق قدراته الّنفسّية والعقلّية. 
فقد أخبرنا القرآن أّنهم خلقوا قبل اإلنسان، فقال {وإذ قال رّبك للمالئكة إّني 
جاعل في األرض خليفة}؛ واملعني باخلليفة آدم (عليه الّسالم) وأخبرتنا الّسنة 
عن املادة التي خلقت منها املالئكة. قال رسول الّله (ص): «خلقت املالئكة من 

نور، وخلق اجلان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم». 
ال  وأّنهم  مادي  جسم  لها  ليس  مخلوقات  املالئكة  أّن  على  الّنصوص  وتدّل 
يأكلون وال يشربون وال ينامون وال يتزوّجون ومنزهون عن اآلثام والّذنوب مع 
قدرتهم للتشكل على صورة البشر بإذن الّله، كما جاء في خبر مرمي (عليها 

ا}. ـً الّسالم) في القرآن {فأرسلنا إليها روحنا فتمّثل لها بشرًا سوّي
الّسموات  فاطر  لّله  {احلمد  الكرمي  القرآن  به  جاء  ما  اخللقية  أوصافهم  ومن 
ما  اخللق  في  يزيد  ورباع،  وثالث  مثنى  أجنحة  أولي  املالئكة  جاعل  واألرض 

يشاء، إّن الّله على كّل شيء قدير}. 
وأخبر الرّسول (ص) أّنه رآى جبريل (عليه الّسالم) له ستمائة جناح. أّما عن 
عالقتهم بالّله تعالى فهي العبودّية اخلالصة واالمتثال ألمر الّله. قال تعالى 
{بل عباد مكرّمون، ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بني أيديهم 

وما خلفهم، وال يشفعون إّال ملن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون}.
وقال {ال يعصون الّله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون}، ولكّنهم منقطعون لعبادة 
الّله الدائمة. قال تعالى {وما مّنا إّال له مقام معلوم * وإّنا لنحن الّصافون * 
وإّنا لنحن املسّبحون}؛ ومن مقتضيات عبادتهم لله القيام على تنفيذ إرادته 
في الكون وإنفاذ قدره وفق قضائه في املخلوقات كّلها مع مراقبة وتسجيل 

كّل ما يحدث في هذا الكون. 
قال تعالى {فاملدّبرات أمرًا}، {فاملقّسمات أمرا} فمن املالئكة من توّكل بالّشمس 
منها َمن توّكل بالقمر منها من توّكل باملوت وهكذا فكل ما يجري بهذا الكون 
تديره املالئكة بإذن الّله وفق قوانني وأنظمة وأسباب نراها ونعيشها  وهي جزء 
من مخلوقات الّله، ورعاية املالئكة لهذه األنظمة الكونّية باألسباب هو الذي 
يعطي هذه األنظمة صالحّية االستمرار هذه اآلماد الطويلة. وحفظ الّله لهذا 

الكون وتسخير املالئكة للقيام بأمر الله فيه يعود على اإلنسان باخلير. 
قال تعالى {ألم تروا أّن الّله سخر لكم ما في الّسموات وما في  األرض}، ومن 
طريق  واختيار  الهداية  تلهمه  أّنها  الّنورانّية  املخلوقات  بهذه  اإلنسان  عالقة 
اخلير وتطلب له الرحمة. قال تعالى عن جبريل {وإّنه لتنزيل رب العاملني نزل به 

الروح األمني، على قلبك، لتكون من املنذرين}. 
وللملك  آدم،  بابن  بالقلب)  (خطرة  ملّة  للشيطان  «إّن  (ص):  الرّسول  وقال 
فإيعاد  امللك  ملّة  وأّما  باحلّق،  وتكذيب  بالّشر  فإيعاد  الشيطان  ملة  فأّما  ملّة: 
باخلير وتصديق باحلق». ومن استغفارهم ودعائهم للمؤمنني قال تعالى {اّلذين 
يحملون العرش ومن حوله يسّبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لّلذين 
آمنوا، رّبنا وسعت كل شيء رحمة وعلًما فاغفر لّلذين تابوا واّتبعوا سبيلك، 
وقهم عذاب اجلحيم * رّبنا وأدخلهم جّنات عدن اّلتي وعدتهم ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم إّنك أنت العزيز احلكيم}؛ وحتّث املؤمن على عبادته 

لّله وتشّجعه على طلب العلم.
قال رسول الّله (ص): «ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إّال وضعت 
له املالئكة أجنحتها رضا مبا يصنع»، مع مراقبتهم لإلنسان املخير بأي طريق 
يريد الّسلوك. قال تعالى {َما يلفظ من قول إّال لديه رقيب عتيد}، وقال {وإن 
عليكم حلافظني كراًما كاتبني يعلمون ما تفعلون}؛ وقال {أم يحسبون أنا ال 
نسمع سرّهم وجنواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون}. وقال عن حفظهم لإلنسان 
إّال من قضاء الّله {له معقبات من بني يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله}.

أّما عدد املالئكة {وَما يعلم جنوُد رّبك إّال هو}. ولكن لتصوّر كثرتهم قال رسول 
الّله (ص): «أطت الّسماء وحّق لها أن تئط ما فيها من موضع أربع أصابع 
إّال وعليه ملك ساجد»، وهناك مالئكة ذكرت أسمائهم في القرآن مثل جبريل 
وميكال ومالك وإسرافيل. ولإلميان باملالئكة أثر كبير على حياة الّناس ومن 
أهّمها اإلخالص لّله، وذلك بعدم الوقوع في اخلرافات اّلتي جتعل لّله شركاء من 
املخلوقني ثّم االستقامة ملن يستشعر مراقبة الّله له وشهادة املالئكة ألفعاله 
وأقواله في الّسر والعلن؛ ثم بعد ذلك يثبت في مواطن الّشّدة واالبتالء لعلمه 
إّنه ليس وحده في هذا الكون قائم على أمر الله فهناك خلق كثير يسير معه 

فهو رفيق درب املالئكة والرّسل الكرام.
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أفكار الّناس وحساباتهم باطلة: {الرّب يعرف أفكار اإلنسان 
أّنها باطلة} (مز 11:94)، والرّب يالشيها: {..الرّب الشي 
في  يفّكر  اإلنسان  10:33).. {قلب  (مز  الّشعوب}  أفكار 

طريقه ولكن الرّب يهدي خطواته} (أم 9:16). 
األّمة وقادتها ومفّكريها سيخزون إذ هم اعتمدوا على قوى 
ميكن حسابها، وعلى معاهدات مع بالد أخرى. {ويل لّلذين 
ينزلون إلى مصر للمعونة ويستندون على اخليل ويتوّكلون 
ينظرون  وال  األقوياء،  الفرسان  وعلى  الكثيرة  املركبات  على 
إلى قّدوس إسرائيل وال يطلبون الرّب} (إش 1:31) (وأيًضا 

أنظر هو 13:10 و2مل 24:18...). 
مثل هذا االّتكال يظّن أّنه ميكن أن يعتمد على عوامل ميكن 
التحّكم فيها، ولكن الرجاء ينبغى أن يّتجه نحو ذلك اّلذي 

ال ميكن التحّكم فيه أي الّله. 
هذا الرّجاء الواثق في الله هو خاٍل من كّل قلق: {هوذا الّله 
وقد  وتسبحتي  قوتي  اياه  ألّن  أرتعب  وال  فاطمئن  خالصي 
صار لي خالًصا} (إش 2:12)، وأيًضا أنظر (إش 4:7؛ مز 

2:46؛ وأم 1:28). 
الله  مبخافة  مصحوًبا  يكون  أن  ينبغي  الرجاء  هذا  ولكن 
(أم  ملجأ}  لبنيه  ويكون  شديدة  ثقة  الرب  مخافة  {في 
18:33؛  ومز  11:32؛  (إش  أنظر  وأيًضا   (16،26:14

ومز 4،3:40). 
بهدوء:  لّله  انتظارًا  الرّجاء  يكون  أن  الّسبب يجب  لهذا 
تكون  والطمأنينة  بالهدوء  تخلصون،  والّسكون  {بالرجوع 

قوتكم...} (إش 15:30)؛ وأنظر أيًضا (مز 7-5:37). 
وإن كان العون املتوقع من الله ينقذ اإلنسان من الشّدة احلاضرة: 
{أما أنا فعلى رحمتك توّكلت يبتهج قلبى بخالصك} (مز 
 ،(123،81:119 مز  21،17:33؛  (مز  وأيًضا   ،(5:13
السماوي  العون  هو  أّنه  على  إليه  ينظر  خاص  بنوع  فهو 
األخروي الذي يضع نهاية لكّل شّدة: {وُيقال في ذلك اليوم 
هوذا هذا إلهنا انتظرناه فخلصنا. هذا هو الرب الذي انتظرناه 
(إش  أيًضا  وأنظر   (9:25 (إش  بخالصه}  ونفرح  نبتهج 
8:26؛ 15:30؛ 5:51)، وكما يقول في أرميا {… يقول 
الرب ألعطيكم آخرة ورجاء} (أر 11:29) وأنظر أيًضا (أر 

16:31، ميخا 7:7). 
موقف الرّجاء املنتظر والواثق يعّبر بشكل متزايد عن حقيقة 
أن كّل شيء في احلاضر األرضي هو مؤّقت، ولذلك فإّن الرجاء 

يصير أكثر فأكثر رجاًء في املستقبل األخروي.
 

الرجاء املسيحي 
(حسب العهد اجلديد والكنيسة األولى) 

نظرة  من  أساًسا  مستقى  اجلديد  العهد  في  الرجاء  معنى 
العهد القدمي للرجاء: 

ًتا في الله، فهو يشمل العناصر الّثالث  1) فإن كان الرّجاء مثّب
مًعا وهي: أ) توّقع املستقبل. ب) الّثقة. ج) صبر االنتظار. 

من  أكثر  العناصر  هذه  أحد  على  الّتأكيد  يحدث  وقد 
العنصرين اآلخرين. 

تعريف اإلميان {بالّثقة فيما ُيرجى} (عب 1:11) يتمّشى مع 
استعمال الّترجمة الّسبعينّية اّلذي يربط بشّدة بني «اإلميان» 
و«الرّجاء»، إذ يوجد تأكيد على يقينّية الّثقة في مستقبل 

ُمقّدم من الّله.
تشّدد   (1:11 (عب  ترى»  ال  اّلتي  األمور  «وبرهان  وعبارة 
أكثر على صفة الّتضاد في هذه الّثقة الراجية لدرجة أّنها ال 

تستطيع أن تستند على عوامل ميكن التحّكم فيها. 

ّرسول  بولس ال
{الرجاء   (24:8 في (رو  الرجاء  عن  بولس  الرّسول  يقول  أ) 

املنظور ليس رجاًء، ألّن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيًضا}.
جهة  من  كموقف  ممكًنا  الرّجاء  يكون  األساس  هذا  وعلى 

املستقبل فقط، عندما يكون األمر اّلذي ُيرجى ليس حاضرًا 
بعد، وبذلك يكون املعنى اإليجابّي هو أّن الرجاء ال ميكن أن 
يرتبط {باألمور التي ُترى ألّنها وقتّية} (2كو 18:4)، فكّل 
ما هو مرئي ينتمي إلى دائرة اجلسد، الذي ال ميكن أن يؤّسس 

عليه «رجاء». 
ب) ثّم يؤّكد الرسول بولس على عنصر {االنتظار الّصبور} 
في {الرّجاء} (1كو 13:1). {احملبة… ترجو كّل شيء وتصبر 
على كّل شيء}، ويقول أيًضا {... إن كّنا نرجو ما لسنا ننظره 

فإّننا نتوّقعه بالّصبر} (رو 25:8).
(رو  في  الوارد  التضاد  في  جنده  الرّجاء  في  العنصر  هذا 
وهنا  الرّجاء}،  على  آمن  الرجاء  خالف  على  {فهو   (18:4
حينما ال نعود بعد نعتمد على عوامل ميكن التحّكم فيها، 

فإّننا نحتاج أن نثق في املستقبل اإللهّي. 
ج) كلمة {رجاء} يرجو، حتوي عنصر الّثقة األكيدة في (1كو 
فقط}،  احلياة  هذه  في  املسيح  في  رجاء  لنا  كان  {إن   (15
(2كو 10:1) {اّلذي لنا رجاء فيه أنه سينجى أيًضا فيما 
بعد}، (2كو 12:3) {وإذ لنا رجاء مثل هذا..}، (في 20:1) 
{حسب انتظاري ورجائي...}، (عب 6:3) {...إن متّسكنا بثقة 
الرجاء وافتخاره}، (1بط 21:1) {حّتى أن إميانكم ورجاءكم 
أيًضا  هو  إميانكم  أن  حتى  تترجم  أن  وميكن  الله}.  في  هما 
رجاء في الله. وفي هذه احلالة يتم الّتأكيد على أّن االنتظار 

الواثق للمستقبل اإللهّي هو جزء من اإلميان.
و(رو4:15)  رجاء}،  ينشئ  {الصبر   (4:5 (رو  في  بينما 
{بالّصبر يكون لنا رجاء}، و(1تس 3:1) {صبر رجائكم} جند 
أّن الّتشديد األساسي هو على {االحتمال الّصبور} كما جنده 
في (1تس 8:5) {رجاء اخلالص}. أنظر أيًضا (مز 22:77) 
{غضب الرب.. ألّنهم لم يّتكلوا على خالصه}، و(عب 11:6) 
{يظهر هذا االجتهاد عينه ليقني الرجاء إلى الّنهاية}؛ و(عب 
23:10) {لنتمّسك بإقرار الرجاء راسًخا..}. واملهم في األمر 

أّنه ال ميكن فصل عنصر مبفرده عن بقّية العناصر.
د) مفهوم الرّجاء في العهد اجلديد يختلف عن العهد القدمي 
في  بوضوح  نرى  يرجو كما  الذي  الّشخص  موقف  جهة  من 
(2كو 1:3-18). بالّثقة التي يفتخر بها بولس في عدد 
اإلصحاح  هذا  من   12 عدد  في  به  يفتخر  الذي  والرجاء   4
كخادم  ميلكهما  و«يقني»  «ثقة»  أساًسا  هما  (2كو3) 
للعهد اجلديد وهما يعادالن «احلرية» في عدد 17 اّلتي هي 
حرّية من الناموس ومن املوت، حّتى أن املجاهرة (عدد 12) 
واالفتخار  بكم}.  ثقة  {لي  كو4:7)  و(2  كثيرة}،  {مجاهرة 
كو4:7   2 ضميرنا}؛  شهادة  هو  {فخرنا   (12:1 (2كو 
(2كو  افتخرت}؛  {إن   (8:10 (2كو  كثير}؛  افتخار  {لي 
16:11) {الفتخر أنا أيًضا}؛ (2كو 17:11) {في جسارة 

االفتخار هذه}؛ هما مؤسسان على هذه احلرّية. 
اخلالص  فعل  على  يعتمد  املسيحي  الرّجاء  فإن  هـ) وهكذا 
اإللهي الذي ّمت في املسيح وحيث إّن هذا اخلالص هو مّتصل 
بالنهاية (أخروي)، فالرّجاء نفسه يكون حركة أخروّية، أي أن 
يوجد  اّلذي  الوقت  هو  والكنيسة)  التجسد  عصر  اآلن (أي 

فيه الرّجاء مبعنى الّثقة.
الروح  بواسطة  يتحّقق  الرّجاء  من  جزء  هو  اّلذي  واالنتظار 
رو   ،10:11 األخير (إش  الزمان  عطية  هو  اّلذي  القدس 
اخلالص  بعمل  اإلميان  على  يعتمد  الرجاء  وهذا   .(2:15
(غال 5:5 {فإّننا بالروح من اإلميان نتوّقع رجاء بر})، مثلما 
تخلص}،  {بالرجاء   (24:8 (رو  في  الرجاء  في  الوجود  أن 
يوصف بعدها مباشرًة على أّننا محمولون بالروح {الروح يعني 

ضعفاتنا} (رو 26:8 وما بعدها). 
(يتبع) 
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البحرّية  وعالقاتها  البالد 
احلضارات  مع  املتنوّعة 

البحرّية املجاورة. 
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البحرّية  واحلفرّيات  األبحاث  من  عاًما   50 خالل 
املتواصلة، ّمت العثور على العديد من املكتشفات 
الوقت  مرور  مع  أّدى  ما  واملمّيزة؛  الهاّمة  األثرّية 
البحرّية  األثرّية  الدراسات  بأهمّية  االعتراف  إلى 
مع  ا،  ـً وتدريجّي ذاته.  بحّد  هاّم  كعلم  وتطويرها 
تطوّر أدوات الغوص البحرّية، إلى جانب العثور 
إلى  ذلك  أّدى  مختلفة،  بحرّية  مكتشفات  على 
سلطة  قسم  في  البحرّية  لآلثار  وحدة  إقامة 
املكتشفات  على  باحلفاظ  اهتّمت  واّلتي  اآلثار، 
في  وتنفيذه  اآلثار  قانون  وتطبيق  البحرّية، 
البحار والبحيرات، وصيانة املكتشفات البحرّية 
املعنّيني  وتعريف  الّتحف،  وعرض  ودراستها، 

واجلمهور بأهمّية املكتشفات البحرّية .
واملكتشفات  الّتحف  مشاهدة  ميكن  وللمعنّيني، 
البحرّية، في موقع سلطة اآلثار على الرّابط الّتالي:
w w w . a n t i q u i t i e s . o r g . i l /
s e a / w e b _ h e b / d e f a u l t . a s p x

القدمي  برونز  ال عصر  من  يل  الّن من  أصداف   (1)
في  عليها  عثر  أيامنا)،  قبل  عام   4500)
ة  بيزنطّي «عتليت». (2) عملة نقدّية من الفترة ال
ُعثر عليها في مدينة عّكا؛ من األمام تظهر صورة 
اخللف  ومن  ميالدي)   641  –  668) لقسطنطني 

ة. ّي كتابة بالّلغة العرب
(الصورتان بلطف عن سلطة اآلثار، ومن املمكن مشاهدة 
اآلثار) سلطة  موقع  في  عالية  بجودة  الصورة  كاّفة 
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الّشاب  عن  الرواية  حتكي 
ماريو خيمينت اّلذي يعيش 
في  الصّيادين  قرية  في 
أيًضا  هي  واّلتي  تشيلي، 
الّشهير،  للّشاعر  إقامة  مقّر 

پاپلو نيرودا..
على  أخيرًا  شاّبنا  يعثر 
وظيفة ساعي بريد مخّصص للّشاعر نيرودا.. وهو 
الّشخص الوحيد في القرية اّلذي تصله رسائل من 
ناشري  من  رسائل  وكثيف:  يومي  بشكل  اخلارج 
توّد  ومجّالت  صحف  من   - العديدين  كتبه 
محاورته - من معجبني ومعجبات، من جلنة جائزة 
«نوبل» اّلتي تدرس إمكانّية منحه اجلائزة في أحد 
بصورة  ماريو  يعمل  وبالّتالي  هكذا..  مواسمها، 
لة بالرّسائل من مكتب  ا درّاجته احملمَّ يومّية، راكًب
البحر. على  يقع  اّلذي  الّشاعر  بيت  إلى  البريد 

يصوّر  ال  أنطونيو  مؤّلفها  أّن  الرّواية  في  البارز 
كبار  ومن  تشيلي  في  شاعر  أكبر  وهو  نيرودا، 
شعراء العالم، تصويرًا مبالًغا فيه، كما لو صوّرنا 
ُمبدًعا بحجمه أو حجم أقّل منه كثيرًا في عاملنا 
إنساًنا  قّدمه  فقط  كإنسان..  صوّره  بل  العربي، 
ا.. يفتح باب بيته بنفسه، يفتح قلبه للقرية  ـً عادّي
ورئتيه اللتقاط هواء البحر املُشَبع بهواء أنفاس 
البسيط  البريد  ساعي  مع  ويتعامل  البسطاء؛ 
ويحّدثه  الّشعر،  في  يحاوره  فهو  أشّد،  ببساطة 
وأكثر! بل  هذا،  القصيدة،  صياغات  أفضل  عن 

فشاعرنا يستجيب لرغباته في الّتوّسط له من 
حساباته  في  واضًعا  أحّبها،  جميلة  فتاة  خطبة 
كّل اخلسائر، مبا فيها أن تطرده والدة الفتاة.. ولو 

أّنه نيرودا الكبير!!
إًذا، كاتبنا يرسم لوحًة مجيدة للّشاعر الّشعبي 
الذي يعيش وسط الّشعب.. في قرية شبه أمّية، 
يقطنها الصّيادون. وعليه، فهو يعيش بال بريق 
وال رفاهية، وال جيش من الّنّقاد واملهتّمني يتحاوم 

حوله، وال فّعالّيات تدعم جنومّيته.
ومع  أهمّيته،  ًدا  جّي يعرفون  القرية  في  فالّناس 
ذلك يتركونه بال نبش: فال أحد يزعجه أو يلتصق 

ًدا حركته اإلبداعّية.. به ُمقّي
في  أصبح  أّنه  وبرغم  ماريو،  الرّواية  بطل  حّتى 
صديًقا  اليومّي،  االحتكاك  أثر  ومن  الّنهاية، 
أن  أجل  من  كبيرًا،  حرًجا  واجه  أّنه  إّال  للّشاعر، 
يطلب منه مجرّد الّتوقيع على كتاب له، اشتراه 

خّصيًصا ليحصل على الّتوقيع.
ّمما ال شّك فيه أّن هذا الّنوع من االرتباط يوضح جمال 
البريد،  وساعي  نيرودا  بني  اإلنسانّية  العالقات 
يتبادالن  حني  خاّصًة  عّدة،  مواقف  في  صديقه، 
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ا على  أطلقت سلطة اآلثار، مؤّخرًا، عرًضا محوسًب
العثور  ّمت  أثرّية  ملكتشفات  ـ«إنترنت»،  ال شبكة 
العرض  هذا  ويعتبر  البحار.  أعماق  في  عليها 
زًا جًدا، إذ يفتح املجال أمام املعنّيني للتعرّف  ممّي

على املكتشفات األثرّية البحرّية.

 …—UC(« bN�

إّن املوقع اجلغرافي ألرض إسرائيل جعلها - على 
ا ومكاًنا للقاء الّسفن،  ـً مّر العصور - ممرًا مرَكزّي
والّتجار ولتبادل الّسلع، ولتنوّع اجليوش والّشعوب 
املختلفة  اّلتي استوطنت البالد على مّر العصور، 
اّلتي  البحرّية  اآلثار  من  العديد  خلفت  حيث 
وتاريخها  والّشعوب  احلضارات  تلك  عن  تعّلمنا 

على امتداد شواطئ البالد. 
وخالل األبحاث واحلفرّيات ّمت الكشف عن أنقاض 
واّلتي  الّتاريخ،  قبل  ما  عصور  من  مستوطنات 
في  غاصت  للموانئ  وآثار  البحر،  مياه  غمرتها 
إلى  إضافًة  الرّمال،  حتت  وُطمرت  البحر  أعماق 
فخار  أدوات  من  بحمولتها  غرقت  اّلتي  الّسفن 

وأسلحة وحتف فنّية ومقتنيات دينّية وسلع 
كما  وغيرها.  وأغذية،  خام  ومواّد 

تشمل املكتشفات البحرّية املرافق 
للحبوب  مخازن  الصناعّية، 
ومرافق إلستخراج الصبغة وأخرى 

إلستخراج امللح. 
جميع تلك املكتشفات هي جزء 

من احلضارة البحرّية لهذه البالد؛ 
تاريخ  لدراسة  هام  مصدٌر  وهي 

1

2
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خيمنيث. ماريو  تعّلمها  أن  بعد  االستعارات 
الّشاعر  يسافر  حني  ا  ـً ّي جل يبرز  ذلك  كّل 
االشتراكيني  فوز  بعد  پاريس  في  لدولته  سفيرًا 
مهّمة  النيدي  سلڤادور  وتقّلد  االنتخابات  في 
غربة  للّشاعر  كانت  فپاريس  رئاتستها.. 
وقرية  وبيته  البحر  إلى  يحّن  ظّل  لذلك  ومنفى، 
لساعي  يرسل  أن  دفعه  ما  وهذا  الصّيادين.. 
ًيا، ويطلب منه  بريده ماريو، جهاز تسجيل يابان
يسمعها  كان  اّلتي  األصوات  كّل  له  يسّجل  أن 
هذا  في  ألّن  له؛  بعد  فيما  ويرسلها  القرية،  في 
لقصيدته،  اإللهام  وعودة  عليه،  للغربة  تخفيًفا 

وبالفعل ينّفذ ماريو طلب الّشاعر.
أّما حني تأتي األخبار بنبأ منح نيرودا جائزة «نوبل» 
ا  ـً وضاّج كبيرًا  احتفاًال  ماريو  يقيم  اآلداب،  في 
في  الّشاعر  لتشاهد  تتجّمع  اّلتي  القرية،  في 
الّتلفزيون يلقي كلمته املؤّثرة في أكادميّية «نوبل»، 
للقرية.  كبيرًا  ا  ـً معنوّي داعًما  كلماته  لتصبح 
إضافًة إلى ذلك تتعرّض رواية أنطونيو أيًضا إلى 
مأزق احلكم في تشيلي، لكن بتحّفظ ملموس.

أمريكا  بأجواء  هذا  يذّكر  أن  الّطبيعي  ومن 
ملشهد  كبيرًا  تشابًها  فتجد  وبيئتها،  الّالتينّية 
الّطبيب العائد من فرنسا في رواية ماركيز «احلّب 
من  امليناء  إلى  نزل  فحني  الكوليرا»..  زمن  في 
الفقيرات  الّنساء  وشاعد  حملته،  اّلتي  الباخرة 
واألطفال اّلذين يسيل املخاط من ُأنوفهم.. لَعَن 

في سرّه، ذلك احلنني اّلذي أعاده مرّة أخرى!!
وال يخفى على القارئ احلصيف أّن مثل هذا املشهد 
وغيره من مشاهد البؤس في العالم الفقير يتكرّر 
في األعمال اإلبداعّية.. وعليه أتت رواية «ساعي 
باخليال  حِفَلت  سهلة؛  بسيطة،  نيرودا»  بريد 
كّله. الالتينّية  أمريكا  أدب  كدأب  الكثيف 

وبرأيي هي لم ُتكمل، ألّنها كان ميكن لها أن متتّد 
أكثر، فهناك أحداث ّمت اختصارها.. مثل: أن جند 
ولم  خيمنيث،  ماريو  للبطل  ا  ـً شقّي طفًال  كقرّاء 

تكن ثّمة مقّدمات كافية توحي بوجوده..
الكبير  تقّدم  أن  جنحت  أّنها  يكفيها  ولكن 

نيرودا، نعم أن تقّدمه إنساًنا...
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«دوزان» لصاحبه فادي ّجنار، مساء اجلُمعة املنصرم، 
د.   ،«2014 شيف  «ماستر  برنامج  في  الفائزة 
املطعم  حضرت  واّلتي  اسماعيل،  عثامنة  نوف 

برفقة عدد من األصدقاء واملعارف.
وقد جتمهر العديد من روّاد مطعم ومقهى «دوزان» 
واكتّظ املطعم لهدف التعرّف على نوف عن قرب، 
اخلاّصة،  «دوزان»  أطباق  نوف  تذوّقت  وقد  هذا 
اّلتي القت استحسانها من ناحية اجلودة والّطعم   

وطريقة الّتقدمي.
اخلاّصة،  الزّيارة  هذه  عن  ّجنار  فادي  وعّقب  هذا 
بالقول: ليس من اجلديد على «دوزان» أن يفاجئ 
زوّاره ومحّبيه باستضافة أسماء المعة في مجاالت 
كاّفة، الفنّية والسياسّية واالجتماعّية، مؤّكًدا أّن 
زيارة نوف ملقهى ومطعم «دوزان» دليل واضح على 
املطبخ املمّيز والوجبات الفاخرة ملقهى «دوزان» اّلذي 
يدأب على اختيار األفضل دائًما. هذا وأعرب ّجنار 
عن سعادته للّثقة والّدعم الدائم ملقهى «دوزان» من 

قبل روّاده ومحّبيه وعدد كبير من املشاهير. 
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
©ÂU ÒM� ÍœuL� ∫d|uB�®
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

حولك.  ملن  الّنفور  تسّبب  وال  ًيا  إيجاب كن 
تستعيد كامل حيويتك وتدور األحداث بسرعة 
ونشاط، ومتارس عملك بحماسة. انتبه لصّحتك.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

ا.  ـً حاذر أن تقع في غرام من هو أصغر منك سّن
تنجح املفاوضات وحتّقق أعمالك تقّدًما واضًحا؛ 

ثابر وال تضّيع الفرص هباًء.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

أسلوب  اعتماد  وجتّنب  املطالب  من  تكثر  ال 
فظ. ابتعد عن التحّديات. كن منّظًما وهادًئا 

في معاجلة املسائل الطارئة، وال داعي للقلق.

»�	d�ÊU (22 حزيران - 22 متوز)

ال  لكن  وتزدهر.  العالقات  بعض  تنمو 
عليك.  بالّتأثير  الّشخصّية  للّشؤون  تسمح 
باستطاعتك االنتصار على نفسك وخصمك.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

تظهر  راتب.  أو  قرض  أو  فاتورة  في  تبحث 
مشروع  أو  دراسة  أو  بسفر  تتعّلق  مصاريف 

جديد. حاذر من متاعب العمل.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

بالّنشاطات  مملوءة  وازدهار  تقّدم  فترة  إّنها 
وتتلقى  حماستك  كامل  تستعيد  املتنوّعة. 
جواًبا على تساؤالتك. انطلق لتسجيل األهداف.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

وكن  ترّيث  واحلظوظ.  احليوّية  من  فارغة  فترة 
تّتصف  ومعنوياتك.  مقتنياتك  على  حريًصا 

الفترة بالهدوء الكّلي والرّكود الّتام.

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

أحد  مع  تفاهم  إلى  للوصول  مناسبة  فترة 
الفرقاء، وكذلك لتعزيز الروابط. انتظارك صداقة 

أو مساعدة ما. لن تكون وحيًدا هذا األسبوع.

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

ال ترفض لعب دور بارز. بل وّسع دائرة حترّكاتك 
وبادر إلى االّتصال واللقاء. ستفرح خلبر سار أو 

نتيجة. ظرف مؤّيذ لسفر أو مؤمتر.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

حاول التكّيف مع الظروف السائدة. ال تفرض 
رأيك، بل اصِغ إلى آراء اآلخرين وتكّيف معها. 

قد تتراجع عن رأي أو موقف سابق.

»)u! (19 شباط - 20 آذار)

حاذر نبرة الصمت العالية. ال تسمح للضغوط 
الغضب  أو  ّية  بالعدائ تشعر  عليك.  بالّتأثير 

نتيجة االستفزاز وعدم القدرة على التعبير.

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

ال جتازف بسمعتك أو حّتى باستقرار وظيفتك. 
ًدا على عمل  جتّنب الّتصرّف االرجتالّي. رّكز جّي

واحد قبل االنتقال إلى عمل آخر.
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10 حّبات متوّسطة احلجم من البندورة.

4 حّبات متوّسطة احلجم من اخليار.
2/عودان من البصل األخضر.

1 كوب من جبنة الفيتا (مفّتتة).
½ كوب من الزيتون األسود.

½ كوب من البقدونس املفروم.
½ كوب من النعناع األخضر املفروم.

5 مالعق كبيرة من الزعتر األخضر املجّفف.
القليل من الفلفل األسود.

∫6'« WBK

½ كوب من جبنة الفيتا.

2/كوبان من الّلنب الرّائب.

2/ملعقتان كبيرتان من اخلل.

5 مالعق كبيرة من الزيتون.
1 ملعقة صغيرة من الزّعتر األخضر املجّفف.
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رقيقة،  شرائح  إلى  البندورة  نقّطع  منشارّية  سكني  باستعمالنا 
ا. وباستعمال مقشرة اخليار، نقّشر اخليار ثّم نقّطع كّل  ونضعها جانًب
البذور،  من  نتخّلص  صغيرة  ملعقة  باستعمال  ا،  ـً ّي طول خيار  حّبة 

ونقّطع اخليار إلى شرائح رقيقة.
باستعمال سكني حاّدة نقّطع البصل مع األوراق إلى شرائح رقيقة،

ومن ثّم نخرج النوى (البذور) من الزّيتون، ونفرمه إلى قطع صغيرة.
في طبق عميق نضع اخليار، البصل، الزيتون، البقدونس، الّنعناع، 
اجلنب، الزّعتر والفلفل، وباستعمال الّشوكة نقّلب املكونات بخّفة إلى 

ًدا. أن تختلط املقادير جّي
تكون  بحيث  البندورة  شرائح  من  طبقة  نضع  الّتقدمي  طبق  في 
متراصة فوق بعضها قليًال من جهة األطراف، ونوزّع فوقها القليل 
من خليط اخليار واجلنب. ومن ثّم نضع طبقة ثانية من البندورة ونوزّع 
املزيد من خليط اخليار. نكرّر ترتيب رصف البندورة واخليار إلى أن 

نبني عّدة طبقات. 
على  ونشّغله  والّلنب،  الزّعتر  الزيت،  اخلل،  اجلنب،  خّالط  داخل  نضع 

سرعة متوسطة إلى أن نحصل على صلصة ناعمة.
نوزّع صلصة اجلنب على الّسلطة، ونقّدمها إلى جانب الوجبة الرئيسة.

7

3

2
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من  الكثير  معه  لنا  حامًال  يوم  كّل  يأتينا 
املفعمة  واجلوالت،  واألعمال  الفّعالّيات 
لبنية  أجسامنا  حتتاج  لذا  واحليوّية؛  بالّنشاط 
قوّية، ومن أجل ذلك، نحتاج إلى عظام قوّية 

سليمة ومتينة. 
هنا، تأتي أهمّية احلفاظ على العظام صحّية، 
الكالسيوم وڤيتامني  على  احلصول  خالل  من 
(D)، ومغّذيات أخرى ضرورّية لصّحة العظام،  
فوسفور  زنك،  ماغنيزيوم،   ،(C) كڤيتامني 
مجتمعًة،  املغّذيات  هذه  فجميع  وپروتني. 
الكالسيوم في  وتثبيت  تخزين  على  تساعد 

العظام، ما يجعلها قوّية وصحّية.
اّتباع  العالم  في  الّتغذية  اختصاصّيو  ينصح 
نظام غذائّي صحّي، يؤّمن لك حاجتك اليومّية 
من هذه املغّذيات املهّمة جًدا.. وفي املقابل من 
متوازنة  بطريقة  األطعمة  وتنويع  خلط  املهم 

وصحّية مًعا.
اخليارات  من  غنّية  مبجموعة  عاملنا  يتمّتع 
والعشاء  الفطور  على  حتضيرها  ميكنك  التي 
احلاجات  على  للحصول  اخلفيفة،  والوجبات 

الّضرورّية من مغّذيات العظام.
ة ّي الوجبات الغذائ

احلليب  على  الفطور  يحوي  أن  املفّضل  من 
ورقائق مدّعمة مبغّذيات العظام، أو ساندويتش 
اخلضار،  وبعض  اجلبنة  مع  األسمر  اخلبز  من 

مثل: البندورة واخليار.
بعض  من  تتكّون  أن  اخلفيفة ميكن  الوجبات 
الّسوداني،  الفول  من  حّبة   11 كـ  املكسرات، 
و2/حّبتان من اجلوز، 6 حّبات من الّلوز أو لنب 

مع بعض أنواع من الفواكه، أو سلطة فواكه.
مكوّنات  نفس  اختيار  العشاء، ميكن  لوجبة 
الدجاج  مع  مشّكلة  خضار  سلطة  أو  الفطور، 

املشوّي أو الطونة واخلبز األسمر.
لكن عندما يتعّلق األمر بتحضير وجبة غذاء 
يصبح االختيار أصعب بعض الّشيء!  والّسؤال 
لوجبة  أجّهز  أن  يجب  «ماذا  املطروح:  احملّير 

الغذاء؟!»
عند حتضير وجبة الغذاء، من املهّم جًدا، تناول:

• مصدر پروتينّي قليل الّدهون، مثل: الّدجاج، 
اللحوم، الّسمك، احلليب ومشتّقاته، والبقولّيات.

كاألرز،  كاملة؛  وحبوب  نشوّيات  مصدر   •

والبطاطا، واخلبز األسمر واملعكرونة. 
من  للتأّكد  الّطازجة،  اخلضار  من  تشكيلة   •
املفيدة  على الڤيتامينات واملعادن  احلصول 

للعظام. 
• ميكنك إضافة الّلنب أو احلليب إلى الوجبات 
خالل الّطهي أو ضمن أطباق جانبّية للوجبات، 

لزيادة نسبة الكالسيوم في نظامك الغذائّي.
مغّذيات العظام

امتصاص  في  يساعد   :(D) ڤيتامني   -
الكالسيوم.

- ڤيتامني (C): يساعد في بناء عظام قوّية.
- الپروتني: يساعد في زيادة كثافة العظام.

- الفوسفور: أحد املعادن الهاّمة جلسم اإلنسان، 
على  واملاغنيزيوم  الكالسيوم  مع  يعمل  فهو 
ا في العديد من  ـً بناء العظام، ويلعب دورًا مهّم

ّية في اجلسم. الّتفاعالت الكيميائ
العظام،  نوعّية  من  - املاغنيزيوم: يحّسن 

ويزيد من كثافة املعادن فيها.
العظام،  تكوين  في  أساسّي  - الزّنك: عامل 

كما يساعد في ترميمها.
مكوّنات  ومن  جًدا،  ضرورّي  - الكالسيوم: 

العظام األساسّية.

شهّية  مائدة  تقدمي  والهاّم  الّضروري  من  لذا 
ّية  الغذائ املكوّنات  مبختلف  وغنّية  منوّعة 

املطلوبة.
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1. ممّثلة مكسيكّية أمريكّية من أصل لبنانّي.
2. وسائد - أخرس (معكوسة).

3. من أصابه عّلة في إحدى رجليه - نصف راتب - عبودّية.
4. صفير (معكوسة) - ما يخطر بالقلب من شّر أو ما ال خير فيه.

5. أذنبت - ضروري وُملّح.
6. بني جبلني - جيئ به (معكوسة).

7. من فقد أباه.
8. بيت أزياء پاريسّي شهير (معكوسة) - حرف عطف.

9. ترك وطنه (معكوسة) - في البيض.
10. ممّثل أمريكي اشتهر بأدواره الكوميدّية (معكوسة).

∫ ÒÍœuLŽ

1. ممّثلة مصرّية.
2. بريق - شّدة جريان املاء.

3. كاتب أمريكّي ساخر كتب مغامرات توم سوپر.
تؤّدى      اّلتي  ّية  األدب الّنصوص  من  نوع   - (معكوسة)  ممّر   .4

متثيًال (معكوسة).
5. ثابت بال شك - يجري في عروقنا (معكوسة) - حزن.

6. أكبر دولة في العالم - حرف مكرّر.
الّنوم          عدم   - (معكوسة)  غازّية  إلى  الّصلبة  املادة  حتّول   .7

ليًال (معكوسة).
8. حرف مكرّر - تهديد.

9. اختبارات (معكوسة) - ُيطلق على َمن حُسن خلقه (معكوسة).
10. ممّثل مصري (معكوسة).
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