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*åUHO�ò q�«d ≠ حتت رعاية صحيفة «حيفا»، ينّظم فرع حيفا للّشبيبة 

الّشيوعّية، مراجعات مّجانّية لطّالب احلوادي عشر والّثواني عشر، حتضيرًا 
ـ«بچروت» (موعد صيف 2013)، ابتداًء من أواسط شهر أّيار  المتحانات ال

وز. القادم وحّتى أوائل متّ
ّية والّلغة العبرّية والّلغة اإلنچليزّية  وستتناول املراجعات مواضيع الّلغة العرب
والكيمياء  والفيزياء  احلاسوب  وعلوم  والرياضّيات  واملدنّيات  والّتاريخ 
والبيولوجيا، على يد مجموعة من املعّلمني املتطوّعني ذوي اخلبرة الطويلة في 
ـ«بچروت»، أمثال: األستاذ فتحي فوراني واألستاذ  الّتحضير المتحانات ال
اسكندر عمل واألستاذ شحادة شحادة واألستاذ نبيل سّمور والدكتورة رنا زهر 

والدكتورة آمال بركة وغيرهم.
وعن فكرة املشروع، صرّح عضو الّشبيبة الّشيوعّية جول الياس لصحيفة 
«حيفا» بالقول: يهدف هذا املشروع إلى إعطاء فرصة للّطّالب ملراجعة إضافّية 
وهاّمة قبل االمتحان املصيرّي اّلذي سيحّدد مستقبلهم العلمّي واِملْهنّي، وقد 
ا من املعّلمني وتقديرًا كبيرًا من الّطّالب واألهالي. وبالّطبع  ـً ملسنا جتاوًبا فورّي
الّشيوعّية  الّشبيبة  وستنّظم  اجلميع،  متناول  وفي  مّجانّية  املرجعات  هذه 
لطّالب  تقوية  دروس   (2013-2014) القادم  الدراسّي  العام  من  ابتداًء 
املدارس. وبهذه املناسبة نشكر صحيفة «حيفا» لتجاوبها الفورّي مع املبادرة 

اّلتي تعود باملنفعة على طّالبنا.
ومن جانبه عّقب احملرّر املسؤول واملدير العام لصحيفة «حيفا»، راني عّباسّي، 
بالقول: مستقبل مجتمعنا هو مستقبل أبنائنا وبناتنا. وقد وافقنا دون ترّدد 

å Ëd â Ðò ? «  U ½U × ² ô è ÒO ½U Ò−   U Fł«d  Ü Î³ ¹d
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واّلتي من املقرّر إطالقها يوم الّثالثاء، في الّسابع من أّيار على أن 
يتحّدد مسارها الحًقا، في متام الّساعة الّسادسة عصرًا.

واملؤّسسات  املجتمعّية  القوى  كاّفة  الّشعبية  الّلجنة  دعت  كما 
األهلّية واملدارس والقيادات املجتمعّية والدينّية، والّشبان والّشابات 
العرب في حيفا، االنضمام لهذه اللجنة والعمل لتجنيد أكبر عدد 

من احليفاوّيني للمسيرة.
ÂœUI�« ¡UŁö¦�« Âu¹ v Ò²Š d	UI�« ‰UI²Ž« b¹b9

إعتقال  اخلميس،  أمس  حيفا،  مدينة  في  الّصلح  محكمة  مّددت 
القاصر (16 عاًما) حّتى يوم الّثالثاء القادم، على خلفّية تورّطه 

بجرمية قتل الّشاب محروس زبيدات.
وبهذه املناسبة، تظاهر العشرات من أصدقاء ومعارف ومحّبي املغدور 
باجلرمية  منّددين  احملكمة،  أمام  واألهالي  املدارس  وتالميذ  زبيدات، 
املستشري،  العنف  ضّد  موّحدة  صرخة  مطلقني  الّنكراء،  البشعة 
األمن  واستتاب  العدل  بتحقيق  مطالبني  هادفة،  شعارات  رافعني 
واألمان. هذا وارتدى بعض املتظاهرين قمصاًنا بيضاء اللون رسمت 

عليها صورة املغدور، املرحوم محروس زبيدات.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

 – العنف  ملناهضة  الّشعبية  الّلجنة  تستنكر   ≠ åUHO�ò q�«d*

حيفا، واّلتي تأّسست في أعقاب احلراك اجلماهيرّي املناهض لظاهرة 
العنف اآلخذة بالّتفشي في صفوف شبابنا العرب في حيفا، اجلرمية 
النكراء واآلثمة التي اقتطفت زهرة طاهرة من بستان شباب حيفا، 

الّشاب محروس زبيدات (18 عاًما).
إّن الّلجنة الّشعبية، واّلتي تشّكلت في أعقاب مقتل املغدور، في 
من:  احليفاوّي،  املجتمع  أطياف  شّتى  ضّم  واسع  شعبّي  اجتماع 
ّية،  مرّبني، مؤسسات أهلّية، قوى وطنّية، جلان أحياء، حركات شباب
وباألخّص الّشبان والّشابات احليفاوّيني القلقني على مستقبل هذا 
مناهضة  على  العمل  أعينها  نصب  وضعت  املجتمع؛  وهذا  البلد 
اليافع،  احليفاوّي  شبابنا  صفوف  وفي  حيفا  في  العنف  ظاهرة 
وتوعية أبناء املدينة وبناتها، كبارًا وصغارًا، ودفعهم نحو نبذ العنف 

بشّتى أشكاله، الكالمّي واجلسدّي.
وأعلن املشاركون في االجتماع، واللجنة الّشعبية ملناهضة العنف – 
حيفا، عن  العمل اجلاّد واملثابر واملوّحد لكسر حاجز الصمت، واسماع 
صرخة مدوّية وموّحدة ضد ظاهرة العنف اّلتي ال متت بصلة لشيم 

عليه. دخيلة  إّنها  بل  األصيل،  العربّي  احليفاوّي  مجتمعنا  وقيم 
وتضع اللجنة في رأس أولوياتها الدعوة واملبادرة لنشاطات وفّعالّيات 
مناهضة للعنف وتوعوية خللق حراك جماهيرّي وطرح القضية على 

رأس سّلم أولوّيات املجتمع العربّي في حيفا.
ووّجهت اللجنة أطهر وأحّر التعازي لعائلة املغدور محروس زبيدات، 
ابن حيفا، وابن كّل واحد وواحدة فينا، كما وّجهت نداًء لكّل أهالي 
املدينة الّشرفاء اّلذين تهّمهم مصلحة املجتمع، باالنضمام إلى هذه 
موّحّدو  نشاطاتها،  دعم  في  ّية  واملسؤول القيادة  دور  وأخذ  املبادرة 
ًيا لنبذ العنف واجلرمية. فال يكون بذلك دم  الّصف رافعني صوتنا عال
الّشهيد محروس زبيدات قد ذهب ُسًدا، بل  دّق ناقوس اخلطر اّلذي 
للعمل الّتربوي واملجتمعّي  يهّدد مجتمعنا املتماسك، وهو شرارة 

لم األهلّي. واجلماهيرّي في تعزيز قيم السِّ
nMFK� WC¼UM� …—U Ò³ł W ÒO³Fý …dO�* …uŽœ

وكّل  املدينة،  في  العرب  الّسكان  كافة  الّشعبية  الّلجنة  ودعت 
املناهضة  الّشعبّية  املسيرة  إجناح  لهدف  بالتجّند  األمر،  يعنيه  َمن 
للعنف، واّلتي دعت إليها اللجنة في اجتماعها، أّول أمس األربعاء، 

على رعاية هذا املشروع الهاّم اّلذي يخدم الّطّالب والّناس، وخصوًصا العائالت 
اّلتي ضاقت ذرًعا بتكاليف الّدروس اخلصوصّية الباهظة. وسنواصل دعم كّل 
مبادرة كهذه، ونحّيي الّشبيبة الّشيوعّية على هذه املبادرة وعلى نشاطها 

امللحوظ، مؤّخرًا.
(نادي  واجلبهة  الّشيوعّي  احلزب  نادي  في  املراجعات  كّل  وستقام  هذا، 
مؤمتر العّمال العرب) في شارع مار يوحنا 38 (وادي الّنسناس)، وسُتعَلن 

الّتفاصيل الوافية في العدد القادم من صحيفة «حيفا».

©WÒO×O{uð …—u	®
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العربّي  احليفاوّي  احملامي  إحالة  متّت  لقد   ≠  åUHO�ò  q�«d*

(األسم محفوظ في ملّف الّتحرير) إلى احلبس املنزلّي ملّدة أسبوعني 
بشروط مقّيدة، وذلك بعد أن ّمت إلقاء القبض عليه واعتقاله بداية 
األسبوع في مطار «بن غوريون» لدى عودته من خارج البالد، بعد 
أن كان قد فّر بعد إبالغه بأمر إبراز وثائق تخّص مكتبه - بحسب 

بيان للّشرطة.
االقتصادّية  اجلرائم  مكافحة  وحدة  من  قوّات  أّنّ  البيان  في  وجاء 
القطرّية، قامت يوم األحد من هذا األسبوع، باعتقال محاٍم عربّي 
طريق  عن  غرض  على  احلصول  بشبهة  حيفا  مدينة  سّكان  من 
يستدّل  حيث  الّتحقيق،  مجريات  عرقلة  إلى  إضافًة  االحتيال، 
من الّشبهات أّن احملامي على مبالغ من املال من الدولة لزبائنه 
مستحّقاتهم،  يخّص  مبا  للمحكمة  مزوّرة  وثائق  تقدميه  بواسطة 
بحسب   - األموال  من  معّينة  نسبة  على  حصوله  مقابل  وذلك 

بيان الّشرطة.
هذا وقد ّمت أمس اخلميس حترير احملامي بشروط مقّيدة إلى احلبس 
مصاحلة  أحمد  احملامي  املشتبه،  احملامي  موّكل  وصرّح  املنزلّي.. 
بالقول: «إّن حترير احملامي اشترط إيداع كفالة نقدّية بقيمة 40 
للحبس  وإحالته  شخصّية،  كفالة  على  والّتوقيع  شيكل  ألف 
لكفالتني  ثالث  طرف  كفالة  الى  باإلضافة  أسبوعني،  ملّدة  املنزلّي 
تصل قيمة كّل منها إلى 100 ألف شيكل، وإيداع جواز سفره 
ومنعه من الّسفر خارج البالد ملّدة 180 يوًما، ومنعه من الّتواصل 

أو االّتصال بأّي من الّضالعني في القضّية، ملّدة 60 يوًما.

 l  è ułË  ÆÆw ŽU L ²łô«  d ¹u D Ò² «  è ÒO F Lł
Òw (« qÖUA  èM ¹U F * U² × Ò² « …b K ³ « Òw Š èM'

الّتطوير  جمعّية  طاقم  املنصرم،  اجلُمعة  يوم  قام   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مساعدة  بهدف  التحتا،  البلدة  حّي  إلى  بزيارة  حيفا،  في  االجتماعّي 
ّية،  جلنة احلي التي بدأت تتشّكل ضمن مشروع متكني جلان األحياء العرب

ومعاينة املشاكل واملضاّر اّلتي يعانيها احلّي، للمباشرة في معاجلتها.
وشارك في اجلولة كّل من مديرة الوحدة القانونّية في جمعّية الّتطوير 
يعقوب،  ماجد  احلي  جلنة  رئيس  هّمام،  اغبارّية -  جمانة  االجتماعّي، 
وأعضاء اللجنة: شكري يعقوب، ميشيل حوا، ميشيل مسّلم، باإلضافة 

إلى مرّكز مشروع متكني جلان األحياء شاهني نّصار. 
االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  طاقم  أمام  اللجنة  أعضاء  استعرض  وقد 
املضار اّلتي يعانيها احلّي، والتي يرغبون باملباشرة في معاجلتها فور 
أعضاء  استعرضها  اّلتي  املشاكل  ومن  احلي.  بلجنة  البلدّية  اعتراف 
اللجنة هي كثرة كوابل الكهرباء واّلتي تشّكل خطرًا على حياة الّسكان 
واملارّة، وانعدام البنى التحتّية املناسبة في شوارع وأزّقة احلي، باإلضافة 
مدار  على  اإلهمال  إّن  حيث  والبناء،  العمارات  وضع  من  األخطار  إلى 
الّسنني أّدى إلى تشّقق بعضها، علًما أن بعضها يتبع لِشركة اإلسكان 

(«عميدار»)، والبعض اآلخر ملك خاص. 
املقاهي  من  الّصادر  الضّجيج  من  معاناتهم  اللجنة  أعضاء  أّكد  كما 
واملالهي الليلّية واحلانات اّلتي متأل املنطقة، علًما أّن أحدهم كان يسرق 
املياه من أنابيب املياه الّتابعة للجيران في العمارة اّلتي يقبع فيها. 
وأكد أعضاء الّلجنة أّن بعض الروّاد اّلذين يخرجون من احلاالت يكونون 
بوضع الّثمالة، ويقومون بإزعاج بعض الّسكان، هذا عدا كون بعضهم ال 

يخجل من التبّول على مداخل العمارات املأهولة بالّسكان.
لتشكيل  دفعهم  اّلذي  الرئيس  الّسبب  أّن  على  اللجنة  أعضاء  وأّكد 
اللجنة هو إهمال البلدّية املتواصل للحي، وعدم اهتمامها بالّسّكان، 
إلى  يؤدي  ما  املهترئة،  واألرصفة  والشوارع  الّتحتية  البنى  حيث  من 

إغراق احلّي في فصل الشتاء مبياه األمطار وسيولها. 
هذا وأبدوا امتعاضهم من عدم إشراكهم في اّتخاذ القرارات، بكّل ما 

يخّص احلّي اّلذي يسكنونه. 
يذكر أّن هذه اجلولة تأتي بعد جلسة تشاورّية، عقدت األسبوع املنصرم، 

في مكاتب جمعّية الّتطوير اإلجتماعّي مع جلنة حّي البلدة التحتا.
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من املقرّر أن تنطلق ثالث مسيرات في منطقة وادي الّنسناس 
األحد  يوم  وستبدأ  القادمني.  والّسبت  اجلُمعة  األحد،  أّيام  في 
القادم (28/4/2013)، اّلذي يصادف عيد الّشعانني بالدورة 
التقليدّية اّلتي تلي القّداس اإللهّي، وستنطلق الدورة من كنيسة 
«يوحّنا املعمدان» للروم األرثوذكس، مبشاركة أبناء الرعّية وأبناء 
رعّية «سانت لوكس» اإلجنيلّية إلى كنيسة مار إلياس للروم 
الكاثوليك في شارع «عني دور» ومنها إلى شارع «همچينيم»، 
حيث ينضم أبناء رعّية الّالتني وتتابع املسيرة إلى جادة الكرمل 
إلى  وعودة  أللنبي  شارع  مفرق  حّتى  صعوًدا  غوريون)،  (بن 

كنيسة مار يوحّنا، ومن ثّم إلى كنيسة مار إلياس. 
أّما يوم اجلُمعة القادم (3/5/2013) حيث تصادف صلوات 
اجلُمعة العظيمة ومسيرة نعش السّيد املسيح، فتنطلق املسيرة 
بشارع  صعوًدا  املعمدان،  يوحّنا  إلى  إلياس  مار  كنيسة  من 
جادة  عن طريق  وتعود  لوكس»،  ثّم «سانت  الفرس (هپارسيم) 
الصهيونّية (اجلبل) نزوًال حّتى دوّار إميل حبيبي، وهناك ستقام 

صالة خاّصة ومشتركة في ختام مسيرة الّنعش.
ويوم الّسبت وهو سبت النور (4/5/2013)، فيجتمع أبناء 

”UM ÒM «  Íœ«Ë  èI DM  ‹  œU O Ž_«   «d O

الّطوائف املسيحّية كاّفة في دوّار «همچينيم» - «بن غوريون»، 
وعند وصول شعلة الّنور من القبر املقّدس، تبدأ مسيرة باّجتاه 
ومنها  «همچينيم»،  شارع  عبر  لالتني  يوسف  مار  كنيسة 
عبر  لوكس»  «سانت  إلى  وبعدها  إلياس،  مار  كنيسة  إلى 
كنيسة             إلى  عودة  لوكس»  «سانت  ومن  الّصهيونّية،  جادة 

يوحّنا املعمدان.
ومن املقرّر أن تتقّدم هذه املسيرات سرايا الكّشاف، وكهنة الرعايا 
وعلى رأسهم سيادة املطران إلياس شقور، وسائر كهنة الرعايا 
املسيحّية في حيفا، الروم امللكيني الكاثوليك والروم األرثوذكس 
ّي  والالتني واإلجنيلّيني، وجوقات الّترانيم الكنسّية، واملجلس املّل
األرثوذكسّي واملجالس الرعوّية. وقد أعلنت الّشرطة أّنها ستغلق 
الّشوارع اّلتي ستسير فيها هذه املسيرات في مواعيدها، وهي 

ظهيرة يوم األحد القادم ومساء اجلُمعة ومساء الّسبت.
ألحد  الّصلوات  في  للمشاركة  املصّلني  كّل  الرّعايا  كهنة  ودعا 

الّشعانني، واألسبوع العظيم املقّدس، والقيامة املجيدة. 
ومن ناحية ثانية اّتخذ املسؤولون في الرّعايا والكّشافات كاّفة 
الّتدابير من أجل إجناح هذه املراسم الدينّية، كالّتدابير األمنّية، 

وإقامة الّصلوات اخلاّصة في ختام املسيرات.
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الفرنسّي  الكرمل  في  القابعة  «كريچير»  قاعة  غّصت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ّية منها  احليفاوّي، مبئات الّطّالب احليفاوّيني من مختلف مدارس املدينة، العرب
االهتمام  على  يحّث  واّلذي  ـ«مدوزولوچّية»،  ال مبؤمتر  شاركوا  اّلذين  واليهودّية، 

باملواضيع البحرّية والبيئّية، ضمن فّعالّيات «ساعة األرض». 
وكان قد شارك الّطّالب خالل اليومني الفائتني في عدد من الفّعالّيات والّنشاطات 
الّتربوّية والّتعليمّية املتعاطفة مع البيئة، كورشات العمل، إجراء أبحاث بحرّية، 
اختيار اسم آخر لقنديل البحر اّلذي ينتشر على شواطئ املدينة بفترات زمنّية 
معّينة («ِمدوزا»)، إعداد أفالم قصيرة، مسابقة تصوير، وغيرها؛ وذلك كّله لهدف 
تعزيز احلفاظ على البيئة البحرّية اّلتي تعتبر جزًءا ال يتّجزأ من مدينة حيفا.

وقد اختتم اليوم بإطفاء األنوار في األماكن املرَكزّية في املدينة ملّدة ساعة واحدة 
(من الّثامنة مساًء وحّتى الّتاسعة). 

عاملّية،  رسالة  نشر  هو  األرض»،  فّعالّيات «ساعة  هدف  أّن  إلى  اإلشارة  جتدر 
يستطيع من خاللها، كّل شخّص، االهتمام والّتعاطف مع البيئة من خالل اّتباع 

خطوات بسيطة للحّد من اإلضرار بالكرة األرضّية.
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واجلبهة  الشيوعّي  احلزب  ينّظم   ≠ åUHO�ò q�«d*

في حيفا، مظاهرة يوم األربعاء القادم، األّول من أّيار، 
ِمنطقة  في  هكرنوت»  «بيت  من  تنطلق  مظاهرة 
«هنڤيئيم»  «هرتسل»،  بشوارع  مرورًا  ـ«هدار»،  ال
توما  إميل  شارع  نحو  والوادي،  اخلوري  (األنبياء)، 
خطابّي  مبهرجان  ُتختتم  حيث  الّنسناس،  وادي  في 

قصير (أنظروا اإلعالن ص 27).
أّيار  من  أّن «األّول  للمظاهرة  الّدعوة  بيان  في  وجاء 
يوم  هو   – العاملة  للطبقة  األممّي  الّتضامن  يوم   –
هذا  أّيار  من  واألّول  والقمع.  االستغالل  ضّد  نضالّي 
إزاء  في  مضى،  وقت  أّي  من  ضرورة  أكثر  العام 
لپيد   - نتنياهو  بقيادة  املتطرّفة  اليمني  حكومة 
ـ«نيو-ليبرالي»  ال اليمني  حتالف  حكومة  بِنط،   -
حكومة  املتطرّف،  االستيطانّي  اليمني  مع  املتطرّف 
تخّطط لضربات اقتصادّية وحلرب إقليمّية جديدة؛

في  املّتسعة،  االجتماعّية  الفجوات  مواجهة  «في 
انتهاكات  مواجهة  وفي  العنصرّية،  القوانني  مواجهة 
متساوٍ،  عادل،  مبجتمع  نطالب   – اإلنسان  حقوق 
دميقراطّي، وتوّاق للّسالم العادل؛ مجتمع اشتراكّي».

رجا  حيفا للحزب الشيوعّي،  ِمنطقة  سكرتير  وقال 
زعاترة: في الوقت اّلذي تعلن فيه احلكومة تقليص 
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18 مليار شيكل من امليزانّية، ورفع الّضرائب مببلغ 5 
مليارات، باألساس على حساب الّطبقات املُستضَعفة 
احلكومة  هذه  نفس  جند  الرأسمالّيني؛  كبار  وخلدمة 
ّية ضد إيران وغيرها، وتواصل  تخّطط ملغامرات حرب
هدر املليارات على الّتسلـّح واالحتالل واالستيطان. 
وأضاف: مظاهرتنا في حيفا هي الّطلقة األولى في 
االحتجاج ضّد هذه احلكومة اخلطيرة، واّلتي تواصل 
االجتماعّي  االحتجاج  فّجرت  اّلتي  السياسة  نفس 
مليوَني  بحوالي  تزّج  واّلتي   ،2011 صيف  في 
مواطن، نصفهم من العرب، إلى ما حتت خّط الفقر.

وأّكد زعاترة: إّن األّول من أّيار سيكون، أيًضا، صرخًة 
قوى  تنّفذها  اّلتي  االستعمارّية  املؤامرة  ضد  عارمة 
احلزب  يدعو  حيث  سورية،  ضّد  واإلرهاب  الرجعّية 
الّشيوعّي إلى احلّل السياسّي اّلذي هو املخرَج الوحيد 
من حّمام الّدم في سورية. يذكر أّن احلزب الّشيوعّي 
يوم  الّناصرة،  في  الّتقليدّية  القطرّية  املظاهرة  ينظّم 
الّتاسعة  الّساعة  الباص  ينطلق  حيث  الّسبت،  غٍد 
سيشهد  كما  «امليدان».  مسرح  أمام  من  صباًحا 
يوم األربعاء مظاهرات في كّل من: حيفا وتل أبيب 
املظاهرة  في  تشارك  أن  املتوّقع  ومن  الكروم.  ومجد 

ّية ويهودّية. احليفاوّية وفود من قرى وبلدات عرب

*åUHO�ò q�«d ≠ نّظمت الشبيبة الشيوعية 

فعالية إضاءة شموع ورفع شعارات وقراءة نصوص 
 22) حيفا  احتالل  على  عاًما   65 مبناسبة 
نيسان 1948) في ميدان إميل حبيبي. ورفع 
املشاركون الرايات احلمراء واألعالم الفلسطينية 
هادفة  شعارات  عليها  كتبت  والفتات 
ـ65 الحتالل حيفا» و«حيفا تنتظر  كـ«الذكرى ال
املهجرّين» و«ال عودة عن حق العودة» وغيرها.

زين  عباس  العريق  الشيوعي  املناضُل  وحتّدث 
الدين (أبو عصام) عن سقوط املدينة في أيدي 
اجلنود  ومساهمة  الصهيونية،  العصابات 
أهلها  وتهجير  املدينة  إخالء  في  البريطانيني 
العرب والذين وصل عددهم الى حوالي 70 ألفا، 
وحتدث عن مجزرة دير ياسني وتخويف السكان 
والبواخر  السفن  نحو  ودفعهم  الفلسطينيني، 
تهجيرهم  هناك  ومن  عكا  ميناء  الى  لنقلهم 
نضال  عن  حتدث  كما  وسوريا.  لبنان  الى 
الشعب  أبناء  بقاء  على  للحفاظ  الشيوعيني 
عدا  التهجير،  ومنع  الوطن،  في  الفلسطيني 

عن تطرقه للخيانة العربية فقال القادة العرب 
ـ«أسبوع  للفلسطينيني في حينه أنهم خارجون ل
مشمشي»، ليعودوا بعدها الى ديارهم، اال أن 

هذا األسبوع ال زال مستمرًا حتى اآلن.
صابرين  الشيوعية  الشبيبة  سكرتيرة  وقالت 
داوود حوا: هذه الفّعالية تأتي من باب تعميق 
قضية  إلى  واالنتماء  املدينة  بتاريخ  املعرفة 
الالجئني  حق  على  والتأكيد  العادلة،  شعبنا 
في العودة إلى ديارهم األصلية، كما ينّص قرار 
األمم املتحدة رقم 191، كشرط أساسي للحل 

السلمي العادل واملصاحلة بني الشعبني.
في  واجلبهة  الشيوعي  احلزب  وسينظم  هذا، 
النكبة،  ذكرى  في  نشاطات  سلسلة  حيفا 
للمربي  محاضرة  تتضّمن  املقبل،  أيار  أوساط 
الدكتور  مبرافقة  ميدانية  وجولة  عمل،  اسكندر 
ماجد خمرة، وعرض فيلم «خارطة الطريق إلى 
األپارتهايد» الذي يقارن بني االحتالل اإلسرائيلي 
جنوب  في  البائد  العنصري  الفصل  ونظام 

إفريقيا.

 q × K  w ÝU Ý√ ◊d ý …œu F « o Š
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الحمالت بين التواريخ 02.05.13 -  25.04.13  أو حتى نفاد المخزون (السابق من بينهما). شبكة مركاز همازون تحفظ

طقم سفرة روميو وجولييت 147 قطعة

طقم مكسرات 5 قطع

طقم مكسرات 4 قطع

أكواب ”ماج“ كبيرة

طقم مكسرات 6 قطع

طقم 3 قطع 
قهوة/شاي/سكر

صحن تضييف مقّسم 

جّهز بيتك مع

مفتوح

أيام في ا�سبوع

أقساط متساوية
عند الشراء بـ 500 ₪ وما 

فوق ببطاقة إعتماد
نحترم

الشيكات 
بشروط

2999
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          لنفسها الحق بتغيير و/أو إنهاء و/أو تحديد الحمالت في أي وقت. ال يوجد بيع بالجملة. الخطأ وارد.

طقم زينة تصميم أوروبي 147 قطعةطقم سفرة 121 قطعة

كراسي بالستيك

طقم سفرة 
”نعمان“

18 قطعة 

نشتري من قسم ا�دوات المنزلية
بـ 2000 وما فوق ونحصل على طقم 

صواني فاخر هدية

طقم 12 كأس

بـ

طاولة قابلة للطي ”كيتير“كرسي بحر قابل للطي

ع مركاز همازون

فرع يركا – م.ص. يركا | هاتف

2999 1000

3
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ميشيل  د.  املفتش  مبشاركة   ≠  åUHO�ò  q�«d*

سليمان، مفّتش املدارس فريد غنامي، توفيق جبارين 
ّية في الّتلفزيون الّتربوّي ومرّكز  مفّتش البرامج العرب
ّية، املرشدتني عبور  موضوع اإلعالم في املدارس العرب
ّية  العرب املدارس  مديري  يعقوب،  ودالية  الّشيخ 
الّطالب  الّسواء،  على  واألهلّية  الرّسمّية  ّية،  االبتدائ

وذويهم وطواقم املعّلمني.
وقد احتضن مسرح «بيت الكرمة»، مؤّخرًا، أمسّية 
معطف  من  نهضنا  «كّلنا  الّشعرّية  ّية  العرب الّلغة 
الّشعر»، اّلتي ُنّظمت مببادرة وحدة الّنهوض بالّتعليم 
ّية  العربّي في بلدّية حيفا، وطاقم إرشاد الّلغة العرب

في وزارة الّتربية والّتعليم.
افتتح األمسّية الّشعرّية املمّيزة د. ماجد خمرة (مدير 

WBOK(« w� åÃU(« sLŠÒd�« b³Žò WÝ—b� w�

الرحمن  «عبد  مدرسة  أقامت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

القلب»،  «مفتاح  ُعنوان  حتت  ا  خاّصً يوًما  احلاج» 
وقد حوى هذا اليوم العديد من الفعالّيات التربوّية 
خالل  ُمررت  اّلتي  القلب»  «مفتاح  لقيم  امللّخصة 
الّسنة الّدراسية. ومتّيز هذا اليوم بورشات عمل غنّية 
ومنوّعة، عمل على حتضيرها ومتريرها في الصفوف 
االحتواء  مببدأ  عمًال  املدرسة،  في  الّطالب  مجلس 

والّتذويت للقيادة الرائدة بني صفوف الّطالب.
شعار  حتت  كان  اليوم  هذا  أّن  بالّذكر  اجلدير  ومن 
اّلذي  للعمل  تتّمة  وجاء  بيئتي»  في  «مسؤولّيتي 

ُبدء في يوم البيئة.
ُنشرت  معرض،  بتحضير  الّطالب  مجلس  قام  كما 
اعادة  ّمت  مواد  من  اليدوّية  الطالب  أعمال  فيه 
استعمالها. وقد قام مجلس الّطالب أيًضا بتحضير 
إعجاب  القت  مستحدثة،  مواد  من  فّعالة  فرصة 

الّطالب اّلذين تفاعلوا مع األلعاب.
طاقم  عمل  على  عوّاد،  محّمد  املدير   أثنى  وقد 
جناح  من  ملسه  ملا  املدرسة،  في  االجتماعّية  الّتربية 
وملا تضّمنه اليوم من إبداع، ومتّنى املزيد من الّتألق 

للطاقم واملزيد من البرامج املثرية.

…e ÒO 2  è ÒO Ð Òö Þ  è Ò¹d F ý  è ÒO √  sC²%  UH O Š

حيفا)،  بلدّية  في  العربّي  بالّتعليم  الّنهوض  وحدة 
اّلذي ذكر من خالل مداخلته أهداف األمسّية، وحتّدث 
ّية، كما  عن مزايا وخصائص وإثراء وقوّة الّلغة العرب
الّتربية  ووزارة  البلدّية  بني  القائم  بالّتعاون  أشاد 

والّتعليم في حيفا.
وتفاعل  استحسان  القت  اّلتي  األمسّية  وتخّللت 
مناظرة  على  املمّيزة،  الفقرات  كاّفة  مع  احلضور 
مسابقة  ومسرحّية،  فنّية  شعرّية  فقرات  شعرّية، 
وعرض  املختلفة،  املدارس  طّالب  قّدمها  لفظّية 
مسرحّي كبير بإرشاد املخرج أكرم خوري، ضّم ممّثلني 

عن كاّفة املدارس.
الّثقافة  مهرجان  ضمن  أقيمت  األمسّية  بأّن  يذكر 

ّية ومشروع الّتواصل الّتربوّي الّتعليمّي. العرب

ådF ÒA�« nDF� s� UMCN½ UMÒK
ò Ê«uM ÔŽ X%
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الّشباب  «جتّمع  أحيى   ≠  åUHO�ò  q�«d*

احليفاوّي» وفرع «التجّمع الوطنّي الدميقراطّي» في 
حيفا،  بالّتعاون مع «التجّمع الّطالبّي في جامعة 
خاّصة  أمسّية   املاضي،  اخلميس  يوم  حيفا»، 
تزامًنا  وذلك  وسنبقى»،  كّنا  حيفا  «في  بُعنوان 
 ،(1948 نيسان   22) حيفا  سقوط  ذكرى  مع 
الوطنّي  للتجّمع  اجلديد  املقّر  افتتاح  وملناسبة 

الدميقراطّي في املدينة. 
في  «التجّمع»  فرع  سكرتير  األمسّية  افتتح 
حيفا، كميل صادر، مؤّكًدا على أّن حيفا كانت 
وال تزال لؤلؤة من آللئ العقد اّلذي شّكل ِفَلسطني، 
ا  ـً ّي وطن املناسبة  هذه  إحياء  أهمّية  موضًحا 
كانت  حيث  الفتاة،  حيفا  تاريخ  إلى  ومتطرًقا 
حضورها  لها  العصرّية،  املقاييس  بكل  مدينة 
االقتصادّي املتطوّر؛ وحركة جتارّية نِشطة؛ ومرَكزًا 

ا. ـً ّي ا وفن ـً ا تربوّي ـً ّي ثقاف
الّشباب  جتّمع  (من  بدير  أماندا  قامت  بدورها 
احليفاوّي) بتقدمي األمسّية، بإسم «جتّمع الّشباب 
جامعة  في  الّطّالبّي  «التجّمع  وباسم  احليفاوّي» 
حيفا»، مؤّكدًة على دور الّشباب واجليل الّثالث في 
ّية،  احلفاظ على ُهوّية حيفا الِفَلسطينّية - عرب
وعلى دورهم في إحياء ماضيها وبناء مستقبلها.

األديب  قام   العريق،  حيفا  ماضي  مع  وتواصًال 

 å Òw Þ«d I 1b « Òw M Þu « l ÒL−² «ò
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حيفا،  في  طفولته  بسرد  حّنا  أبو  حّنا  والّشاعر 
في ظّل االنتداب البريطانّي، متحّدًثا عن احلياة 
الّثقافّية اّلتي كانت في حيفا قبل سقوطها في 
الّشوارع  اسماء  ومستذكرًا   ،1948 نيسان   22
العبرّية.  إلى  تغييرها  قبل  املدينة  في  واألحياء 
كما أثنى أبو حّنا على أهمّية تنظيم الّشباب في 
ـ«بناة املستقبل احليفاوّي». حيفا، واصًفا إّياهم ب

الدميقراطّي  الوطنّي  للتجّمع  العام  األمني  وحتّدث 
في حيفا، عوض عبد الفّتاح، مهنًئا الّشباب على 
مجهودهم في العمل السياسّي واالجتماعّي في 
فترة االنتخابات؛ كما بارك افتتاح املقّر اجلديد، 
أكبر  مجهود  بذل  بضرورة  الّشباب  موصًيا 

للحفاظ على مدينتهم، حيفا.
جمال  د.  للّنائب  بكلمة  األمسّية  واختتمت 
إنطالقة  اجلديد  املقّر  فيها  اعتبر  اّلذي  زحالقة، 
جديدة للتجّمع في حيفا، خاّصًة وأّن الفرع فيها 
ُيّعد من أهم الفروع للحزب، موصًيا بدوره ببناء 
ضرورة  على  وشّدد  للفرع،  نِشطة  ّية  نسائ حركة 

الّتواصل مع الّشباب.
ُيشار إلى أّنه تخّلل األمسّية فقرات فنّية ملتزمة 
التجّمع  (من  منصور  لينا  الرّفيقة  قّدمتها 
العود  عازف  برفقة  حيفا)،  جامعة  في  الّطّالبي 

عامر قحاوش وعازفة القيثارة رقّية عايد.

∫UHOŠ ◊uIÝ Èd
– w�
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*åUHO�ò q�«d ≠ قّدمت مدرسة «حوار» الرسمّية 

في حيفا للّتعليم البديل في موضوع الفنون واإلبداع 
األخير  الّثالثاء  يوم  لها،  األّول  الكونسيرت  عرض 
«امليدان»،  مسرح  قاعة  في   ،(22/4/2013)
املوسيقى  مجال  في  الفنون  قسم  طّالب  قام  حيث 
في  ومختلفة  منوّعة  معزوفات  بتقدمي  املدرسة،  في 
والعود،  الكمان  اإليقاع،  النفخ،  آالت  مجاالت: 

باإلضافة إلى األناشيد والغناء جلوقة املدرسة.
في  الفنون  قسم  مرّكز  الكونسيرت  عرافة  توّلى 

املدرسة، املرّبي والفّنان عفيف شليوط، حيث ألقيت 
أميرة  املدرسة  مديرة  قبل  من  الّترحيبية  الكلمات 
(مدير  خمرة  ماجد  د.  غنامي،  فريد  املفتش  ناصر، 

وحدة الّنهوض بالّتعليم العربّي في بلدّية حيفا). 
وّمت على هامش الكونسيرت عرض لوحات لطالب قسم 
فّن الرسم في املدرسة، بإشراف املعّلمة خلود شنبور. 
هذا  وتنظيم  الّطالب  تدريب  في  ساهم  أّنه  يذكر 
ألبير  املدرسة:  في  املوسيقى  معّلمو  الكونسيرت، 

بّالن، غّسان حرب، إيلي خوري وآرمن أصلنيان.   
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التوالي،  على  الثانية  للسنة   ≠  åUHO�ò  q�«d*

استضافت مدرسة «مار الياس االسقفية» في حيفا، 
كامل،  أسبوع  ملدة  أملانّية  مدرسة  من  ا  ـً ّي طالب وفًدا 
ضمن مشروع التبادل بني املدرستني، بإشراف مدير 
التربية  ومرّكزة  سني،  أبو  سمعان  األستاذ  املدرسة 
باملشروع  شارك  جبيلي.  عالية  ية  املرّب االجتماعية، 
متيز  العواشر.  صفوف  من  وطالبة  ا  طالًب عشرين 
االسبوع بالكثير من البرامج والفعالّيات والورشات 
إيجابّي.  بشكل  املشاركني  أثرت  اّلتي  والرحالت 
حيث تضّمن املشروع ورشات عمل عن الُهوّية وحتديد 
األهداف املستقبلّية.. ومبا أّن أحد أهداف املشروع هو 
بزيارة  الطّالب  برفقة  الضيوف  قام  املجتمع،  خدمة 
مؤّسسة «التوجيه الدراسّي» ومرَكز «مساواة» و«بيت 
نشاطات  مجمل  على  كثب  عن  للتعرّف  النعمة» 
هذه املؤسسات التي تخدم املجتمع العربي، وباملقابل 
الستيعاب  استعداًدا  أبدوا  اّلذين  باملسؤولني  التقوا 

قسم منهم باملستقبل كمتطوّعني.
ية عالية جبيلي واملشرفه على البرنامج،  وأّكدت املرّب
بأّن أحد أهداف املشروع هو حّث الّطالب على مواصلة 
دراستهم، والّتفكير بشكل مغاير، ومن هذا املنطلق 
باملدينة،  «إنتل»  شركة  بزيارة  املشاركني  جميع  قام 
حيث استقبلهم شربل مطر وأطلعهم من خالل جولتهم 
فيها،  املستجدات  وأحدث  مميزاتها  على  بالّشركة 
الّتجهيزات. بأحدث  املجّهزة  املختبرات  زاروا  كما 

وعّقب مدير املدرسة األستاذ سمعان أبو سّني على 
املشروع بقوله: «للمشروع عّدة أهداف، أحدها التعرّف 
على اآلخر وقبوله. إّن املدرسة تعتز مبثل هذه املشاريع 
وتنظر إليها بأهمّية كبرى، ملا فيها رفعة لطّالبنا؛ 
الفّعالة  املشاركة  على  الطالب  نشّجع  بدورنا  ونحن 
فيها. هذا وسيقوم طالبنا بزيارة املدرسة األملانّية في 
أوائل شهر أيلول القادم، للعمل على حتقيق األهداف 

املرجوّة منه».

 w ÒK *« f K−*« 5 Ð ÊËU F ð ‚UH Òð«
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*åUHO�ò q�«d ≠ بادر يوسف خوري (رئيس 

حيفا)  في  الوطنّي  األرثوذكسّي  املّلي  املجلس 
إلى عقد اجتماع خاّص مع معّلم سرّية كّشافة 
األرثوذكسّية،  املعمدان»  «يوحّنا  ومرشدات 
الطرفان  توّصل  أن  بعد  وذلك  منصور؛  سهيل 
مستقبلّي،  وتعاون  مشترك  عمل  اّتفاق  إلى 
فيه  ملا  بيد،  يًدا  مًعا،  العمل  على  مؤّكَدْين 
مصلحة الرعّية وأبنائها وكنيستها في حيفا. 
سرجيوس  األرشمندريت  االجتماع  وحضر  هذا 

في  األرثوذكس  الروم  لرعّية  الرّوحي  (الرّئيس 
حيفا)، وكّل من: سامر بّالن (سكرتير املجلس 
جلنة  (سكرتير  خشيبون  وجريس  املّلي)، 

الكنيسة األرثوذكسّية).
األرثوذكسّي  املّلي  املجلس  تقّدم  املناسبة  وبهذه 
الوطنّي في حيفا، بكاّفة جلانه وهيئاته، بأجمل 
األرثوذكسية  الّطائفة  ألبناء  الّتهاني  وأطيب 
بعيد  احملتفلني  املسيحّيني  وجميع  حيفا،  في 

الفصح املجيد.

 °ÆÆ«ÎdOš√Ë
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العدس الحب والبرغل الخشن من نخلة، ممتازين للمجدرة.

بال مخاطرات وبال فلسفات.

انسجام تام بين طعمة العدس الحب والبرغل الخشن 
مع موسيقى البصل الخلفية تسلط الضوء على نخبة 

الطعمات وتعزفها بانسجام..
العدس الحب والبرغل الخشن من  نخلة، ال بسركوا وال 

بكّدروا..

حطوا البصل ع النار وشغلوا الديسك. صحا وُغنا!

المجدرة الممتازة مثل سيمفونية بتهوڤن ..
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*åUHO�ò q�«d ≠ بعد مرور 50 عاًما على تخرّجهم، عاد والتقى عدد 

من خرّيجي مدرسة مار يوحنا اإلجنيلّي بحيفا، في مطعم «هكدارمي» 
على شاطئ البحر، وقد متّيز الّلقاء بأجواء فرحة عّبر خاللها اخلرّيجون 

عن اشتياقهم لهذا الّلقاء وعن احلنني لألّيام الدراسّية.
بادر إلى هذا اللقاء حّنا خوري اّلذي راودته فكرة التوّجه إلى أبناء صّفه 
بالفكرة،  فرّحبوا  منهم،  بعدد  اّتصل  وقد   .1963 عام  تخرّجوا  اّلذين 

وأبدوا استعدادهم ورغبتهم وتشوّقهم لالشتراك، وهكذا كان.
ذكريات  وأثاروا  الّتحّيات  وتبادلوا  املطعم  إلى  بالوصول  املشاركون  بدأ 
ّية احللوة، ثّم جلسوا حول مائدة الّطعام. وقّدم  الطفولة والدراسة االبتدائ

كّل منهم حملة بسيطة عن حياته واجنازاته وذكرياته في املدرسة.
شارك في هذا الّلقاء األساتذة عزّات عويد وجبران كسابري ومدير املدرسة 
سنوات  في  مساهماتهم  عن  بإيجاز  حتّدثوا  وقد  عوض،  وجيه  آنذاك 
اخلمسينّيات والسّتينّيات من القرن املاضي في حرم املدرسة على أسس 
طالباتها  شخصّيات  تطوير  وعلى  واإلميان،  والعلم  األخالق  من  متينة 
طّالبها  وبنجاح  وإجنازاتها،  باملدرسة  ويفتخرون  يعتزّون  وهم  وطّالبها.. 
وفي  احلياة  وفي  واجلامعّية،  الثانوّية  دراساتهم  في  الّسنني  مّر  على 

خدمة املجتمع، مما يثلج الّصدور ويبعث على الرّاحة.
طوبي،  إلياس  پروفسور  فكانوا:  الّلقاء،  في  شاركوا  اّلذين  اخلرّيجون 
حّنا خوري، منير عطا الله، نبيل عوض، إميل ضاهر، ڤيوليت (عطا 
الّله) بخيت، منيب ّجنار، صموئيل صّباح، إيڤيت (شاهني) حلو، تريز 

(جودي) ضاهر، وغادة حّداد.
وقد ثّمن اجلميع هذه اخلطوة واملبادرة الطّيبة متمّنني تكرار مثل هذه 
من  عدد  أكبر  يشمل  أن  أمل  على  وأشمل  مكّثف  وبشكل  الّلقاءات 

اخلرّيجني واخلرّيجات.
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الّتحرير)،  ملف  في  محفوظ  (االسم  عربّي  رجل  على  لعامني 
متزوّج وله أوالد، يبلغ 53 عاًما بعد أن اعترف بقيامه بأعمال 
مشينة بفتاة قاصر لم تبلغ 16 عاًما، من دون موافقتها الّتامة، 
وابتزازها بالّتهديد، ما أّدى إلى قيامه بالتحرّش اجلنسّي، وفرضت 
في  اجلمهور  لصالح  تطوعّية  بأعمال  املّتهم  يقوم  أن  احملكمة 
ِشركة دفن املوتى «كاديشا» لسّتة أشهر، وأن يخضع للمراقبة ملّدة 

ثالث سنوات، وإلزامه بتعويض القاصر مببلغ 60 ألف شيكل.
ـ«إنترنت»، وأقنعها بُهوّية  وكان املّتهم قد اّتصل بالفتاة عبر ال
مزّيفة أن تتعرى أمامه، واستغّل املّتهم الصور اّلتي التقطها لها 
وطالبها بأن تلتقي به، ويعاشرها فور بلوغها الّسادسة عشر، 

علًما أّن الفتاة هي من عائلة يهودّية متشّددة.

 ¡«b ² ŽôU Ð ÁU ³ ²ýô«
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إلى  شكوى  اجلامعة  طالبات  إحدى  قّدمت   ≠ åUHO�ò q�«d*

الّشرطة بأّنها تعرّضت لالعتداء اجلنسّي، ما استدعى نقلها إلى 
املستشفى. 

تعرّضت  إّنها  شكواها  في  وذكرت  عاًما،   22 الطالبة  وتبلغ 
إلى  بنقلها  اإلسعاف  فريق  وقام  أيًضا.  اجلسمانّي،  لالعتداء 
الّشرطة  وباشرت  طفيفة.  بأّنها  حالتها  ووصفت  املستشفى، 

بالّتحقيق في احلادث.
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انيه صل ع� 50 بطاقه �� ي 400 بطاقه #� * من يش%$
انيه صل ع� 100 بطاقه �� ي 500 بطاقه #� * من يش%$
انيه صل ع� 150 بطاقه �� ي 600 بطاقه #� * من يش%$

ام �, بطاقات مغناطسيه ب7 ا.-
! حدث التصام<� -

بطاقات أعراس ��
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كان يوم اجلُمعة املاضي (19/4/2013)، هو اليوم األخير في 
إذ  عاًما،   18 ابن  زبيدات،  موّفق  محروس  املغدور  الّشاب  حياة 
تعرّض للّطعن في شارع «مئير» خالل نقاشه مع إحدى العائالت، 
وّمت  املدرسة.  في  أخته  مضايقة  عن  ابنتهم  تكّف  أن  ا  طالًب
خِطرة،  بجراح  إصابته  إثر  «رمبام»  مستشفى  إلى  املرحوم  نقل 
فأعلنت وفاته فجر الّسبت (13/4/2013)؛ وأصيبت العائلة، 
نبأ  سماعهم  إثر  والّصدمة  بالّدهشة  األقارب  اجليران،  األصدقاء، 
مصرع الّشاب محروس زبيدات املعروف بسمعته وأخالقه احلميدة.

لتقدمي  محروس  املغدور  عائلة  بيت  على  يتوافدون  املئات  وبدأ 
الّثكلى  العائلة  جانب  إلى  والوقوف  الفقيد،  لعائلة  الّتعازي 
وصول  انتظار  وكان  واحملزنة.  األليمة،  الّلحظات  أصعب  في 
األحد  ظهيرة  للعائلة  تسليمه  سيتم  أّنه  وتبّني  طويًال،  اجلثمان 
في  جثمانه  دفن  املغدور  عائلة  قرّرت  وقد   .(21/4/2013)
سّكان  من  املئات  مبشاركة  العائلة،  جذور  حيث  سخنني،  مدينة 

حيفا، سخنني، وباقي املناطق املجاورة.
ومن جهة أخرى مّددت محكمة الّصلح في حيفا اعتقال قاصر وأمه 
املشبوَهني بحادث القتل (االسمان محفوظان في ملّف الّتحرير). 
وأشار بيان الّشرطة إلى أّن  املشبوه قاصر واعترف بفعلته، وأعاد 
متثيل اجلرمية!! واجلدير ذكره أّنه قد ّمت متديد اعتقال والد املشتبه به، 

أيًضا، في محكمة الّصلح في حيفا. 
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ـ«تخنيون») عن تكرمي مدرسة  أعلن معهد العلوم التطبيقّية (ال
وحصلت   ،2013 عام  عمري  رائف  األستاذ  ومديرها  «املتنّبي» 
نِشطة  مدينة  حيفا  مسابقة  في  امتياز  شهادة  على  املدرسة 
واملراهقني  األطفال  بني  الوعي  زيادة  إلى  تهدف  واّلتي  وصحّية، 
والبالغني، على أهمّية الّنشاط البدني واحملافظة على منط حياة 

صحّي.
في هذه املسابقة قّدم طّالب فرع االّتصال «ڤيديو كليپ» يهدف 
إلى القيام بحملة توعية املشاهد التباع منط حياة صحّي، الوقاية 
منة، واّتباع نظام غذائّي صحّي، واحلفاظ على ساعات من  من السُّ
الرّاحة، واحلّد من الّتوّتر؛ بإشراف األستاذ أنيس مصري على إنتاج 
ـ«كليپ»، مبشاركة كّل من الّطّالب: أمير عودة وأحمد واكد  هذا ال

(تصوير)، محروس زبيدات (متثيل)، دمية عودة (إخراج). 
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وأجرينا لقاًء مع موّفق زبيدات (األب الّثاكل)، اّلذي حتّدث، وهو 
يؤِذ  لم  َيغلط،  لم  األلم: «ابني  يعتصره  وبصوت  الّدموع،  يذرف 

تعرّض  عن  بالكّف  إلقناعهم  العائلة  مع  التحّدث  حاول  أحًدا. 
غَدرته،  العنيفة  العائلة  هذه  ولكن  املدرسة.  في  إلبنتنا  ابنتهم 
إذ هجم اجلميع عليه وقتلوه طعًنا بالّسكني، فلو اكتفوا بطعنة 

الّسكني األولى لعاش»! 
ويضيف الوالد الّثاكل وهو يتمالك نفسه حيًنا، ويجهش بالبكاء 
وُلد  طريقة،  بأبشع  مّني  خطفوه  الوحيد،  ابني  «محروس  حيًنا: 
مبساملته  وعرفوه  أهلها،  وأحّب  أحّبها،  اّلتي  حيفا  في  وعاش 
وفاعًال  مثّقًفا  واعًيا  ا  ـً شاّب خسرنا  لقد  العنف.  ضّد  ورسالته 
في عّدة مجاالت منها الرّياضة والّتمثيل. لقد غدروا بابني في 
هر، بعد أن حتّدث مع العائلة الغادرة بأدٍب ولطف، هذا اعتداء  الظَّ
آثٍم وحقير، لكّننا لن ننتقم من أحد، فأنا أريد أن تكون طريقة 
حياتي كما أرادها ابني، وهي محاربة العنف ومحّبة الّناس. كان 
املرحوم قد بدأ الّتمثيل في فيلم «الّضحّية» اّلذي يتحّدث عن 

العنف في املجتمع». 

- ولكن ملاذا ُدفن جثمان املرحوم في سخنني؟ 
ابني  فمحروس  حزينة،  قّصتي  إّن  أًملا  يعتصر  وهو  الوالد  أجاب 
أسميته على اسم والدي محروس اّلذي قتل قبل أكثر من أربعني 
عاًما في سخنني، حني كان عمري 6 أشهر. فقرّرت أن أدفنه في 
قبر جّده، ودفنته فوق عظامه.. وداًعا يا ابني العزيز محروس.. 
ابني  يكبر  أن  «أردت  األب  ويكمل  محروس..  جّدك  على  سّلم 
أمامي، وينجح. أنا أريد أن تصبح قضّية ابني قضّية الرّأي العام، 

وليست قضّية عائلة، أو مجرّد قضّية عابرة». 
ويضيف: «كانت أمنيته أن ينجح في كرة القدم.. كان لديه أمل 
الطيبة؟  هذه  ملاذا  له  أقول  كنت  القلب،  طّيب  إّنه  احلياة.  في 
كان يجيب: ملاذا علّي أن أخاف من الّشرّ، فأنا أحّب الّناس وال 
أعداء لدّي!! وتخّيل أّنه كان أحيانا يضع الصليب على صدره، 
فأسأله: ملاذا؟ ونحن مسلمون. فكان يقول: غالبّية أصدقائي من 

املسيحّيني.. والّدين لّله».
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عليه  تعرّفنا  «لقد  الفقيد):  وجار  عيسى (صديق  أمير 
ا، ال مثيل له. فقد  ـً حني أصبح جارنا، لم يؤِذ أحًدا، كان رياضّي
والرياضة،  الّتمثيل  مجال  في  أمامه  مفتوًحا  املستقبل  كان 

وخاّصًة كرة القدم». 
ماريو عتمة (جار): «أسكن في نفس املبنى، نعيش مًعا على 
مدار الّساعة، شاب يحّب احلياة، له طموحات عديدة في كرة قدم، 

ه جميع الشباب».  أحبَّ
مدار  «املتنّبي»): «على  مدرسة  في  زيدان (معّلم  عصام 
ثالث سنوات عرفته خلوًقا ومهّذًبا، رياضًيا. أخالقه عالية، أنهى 
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ا،  ـً رياضّي كان  أنه  كما  بامتياز.  االّتصال  فرع  في  عشر  الّثاني 
نشيًطا، يحّب املساعدة». 

ال  املهّذبني؛  الّشباب  من  محروس  «نعتبر  يعقوب:  شكري 
صفوف  في  الّلعب  أراد  رياضّي،  ا،  جّدً طموح  يشرب،  ال  يّدخن، 
فريق «كريات شمونة» هذا العام. كان ميّثل في فيلم عن العنف 
واملخدرات. وبدأ برفقة ابني أمير حتضير فيلم عن حوادث الّطرق. 
لقد كان صديق ابني من الّصف الّثامن حّتى اليوم الذي قتل فيه، 
من  وهو  العائلة،  أفراد  أحد  من  أعتبره  عندنا،  ويأكل  ينام  كان 

أطيب شباب حيفا». 
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«محروس كان كأحد أوالدي، كان ينام في بيتي كواحد من أوالدي، 
شاب  وأخالقه،  بسلوكه  يتمّيز  كان  راني.  البني  حميم  صديق 
خلوق، رياضّي وفّنان شهم ومعطاء ألبناء مجتمعه، مساعد وقدوة 
في أخالقه. كان يخضع لتدريبات رياضّية لينطلق في عالم كرة 

القدم، ولكن لألسف الّشديد، ذهب قبل وقته». 
وأضاف: «لقد بادرت لتنظيم مظاهرة ضخمة ستهّز مدينة حيفا 
محروس.  ميالد  عيد  من  يوم  بعد  ويأتي  في (7/5/2013)، 
فأقول: «آن األوان لألغلبّية الّشريفة الصامتة في حيفا، أن تصرخ 
بصوت عاٍل: كفى للعنف وكفى للزّعران اّلذين يتحّكمون بالبلد. 
آن األوان لتنظيف حيفا من الّدخالء والزّعران نحن نريد حيفا آمنة، 
ال نريد أن يكون فيها جراح وآالم، وتصرّفات شاّذة. يجب تنظيف 
حيفا من الزّعرنة. نحن ندعو جميع أهالي حيفا الّشرفاء، الّنساء، 
األّمهات، األوالد، املرّبني واملرّبيات، واألبناء للمشاركة في مظاهرة 
إلى  وتنتهي  مدرسة «املتنّبي»  من  ستنطلق  التي  آمنة»  «حيفا 
جانب بيت محروس، اّلذي لو عاش لكان عمره 19 عاًما. ستكون 

مسيرة صارخة بُعنوان «حيفا آمنة»». 
: «أدعو القوى االجتماعّية والسياسّية واألهالي، أن  واختتم قائًالً
من  حيفا  تنظيف  نريد  ألّننا  املظاهرة،  في  املشاركة  نداء  يلّبوا 

الزّعران، الّدخالء، وأعمال العنف، والعربدة».
(أنظر الّتقرير املوّسع اّلذي أعّدته الّصحيفة) 
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بتنا نتحّدث ونتّنفس العنف في كّل األمكنة، فتحوّلنا من ناطقني 
بالّضاد إلى ناطقني بالعنف.. تنقصنا الّتربية السوّية الّسليمة، ونفتقد 
األخالق اإلنسانّية، نفترس بعضنا بعًضا، وكأّننا في غابة ال حتكمها 
اخلاّصة.. املفترسة «قوانينها»  بل للحيوانات  ال  قوانني،  وال  شريعة 

كم أصبحت زهيدة حياة اإلنسان..؟! نعيش زمن حروب العصابات 
وعنف..  عنف..  وصوب..  حدب  كّل  من  واعتداءات  والبلطجّية، 

وعنف.. فعلينا جلم العنف ونزع الّشرعّية عنه وعّمن ميارسه.
دعونا - هذه املرّة - ال نلقي الّلوائم على املؤّسسات والّسلطات احلكومّية، 
وسياسة اإلفقار واملشاكل االقتصادّية، رغم أّن احلكومة وأذرعتها املختلفة 
مسؤولة عن ذلك، فأجدادنا وأهلنا كانوا أفقر من الفقراء، ولكّنهم في 
شرفاء...! أنقياء  العنف،  عن  بعيدين  إنسانّيني،  كانوا  ذاته  الوقت 

ّية الكبرى واألساس تقع على كاهلنا، على كاهل اجلمعّيات  فاملسؤول
واملؤّسسات الّتربوّية والشّخصّيات السياسّية واالجتماعّية والدينّية، 
على رؤساء الّسلطات واملجالس احمللّية، ورؤساء األحياء والّناشطني..

ّية الّشرطة وتخاذلها وتقاعسها في ردع  ولكّننا ال نتنّصل من مسؤول
العنف، اّلتي تتعامل بقّفازات حريرّية مع املجرمني، بدل أن تضرب 
بيد من حديد. واحملاكم ال تردع بقراراتها البلطجّية والقتلة واملجرمني. 
اننا القاصرين وشبابنا يحملون األسلحة ويطعنون ويقتلون  فأصبح شّب
ويطلقون الرّصاص ويعربدون ويعتدون.. فهل يكفي أن نخاف على 

أبنائنا - جيل املستقبل القادم - أم علينا أن نخافهم؟!!
محروس  احليفاوّي  الّشاب  ضّحيتها  راح  اّلتي  القتل  جرمية  اثر  على 
ا  ـً ملّف من جديد –  زبيدات (18 عاًما)، تفتح صحيفة «حيفا» – 
املأساوّية  احلالة  على  الوقوف  خالله  من  حتاول  العنف،  عن  ا  ـً خاّص
احليفاوّي  والعربّي  عاّمًة،  العربّي  مجتمعنا  إليها  آل  اّلتي  البائسة 
خاّصًة، واستعراض بعض وجهات الّنظر واآلراء بهذا اخلصوص، عّلنا 

مبساهمتنا هذه مننع جرمية القتل القادمة!
وقد توّجهنا إلى بعض الّشخصّيات االجتماعّية والّتربوّية والسياسّية 
والدينّية الّناشطة في مدينة حيفا لهدف احلصول على تعقيبهم عن 
اجلرمية الّنكراء وعن العنف املستشري في مدينة حيفا، منوّهني بدورنا 
الواقع  أرض  وعلى  سوداوّية،   – الّشديد  لألسف   – الّصورة  أّن  إلى 
تصوّره  وما  الّشرطة  أجهزة  تّدعيه  ما  خيرًا، بخالف  تبّشر  ال  األمور 
البلدّية، فالعنف في تصاعد مستمّر وحياة اإلنسان أصبحت رخيصة 
على  الّلوائم  إلقاء   - دائًما   - يجب  ال  أّننا  كما  جًدا..  ورخيصة 
الّسلطات واملؤّسسات احلكومّية، طاملا نحن ال نعمل على الّتغيير، 
فعلينا إلقاء الّالئمة على أنفسنا، أوًّال وأخيرًا، ألّننا أكيد قّصرنا هنا 

وفشلنا هناك!
ونورد التعقيبات كما وصلتنا:
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الّشيوعّي  زعاترة (سكرتير احلزب  رجا  عّقب  توّجهنا،  على  رّد  وفي 
البشعة  للجرمية  إدانتنا  عن  نعرب  بدايًة  قائًال:  حيفا)،  في  واجلبهة 
وزمالَءه  أهله  ونعزّي  زبيدات،  محروس  الّشاب  ضحّيتها  راح  اّلتي 

اّتساع  ومنع  والتعّقل  التروّي  إلى  اجلهات  جميع  وندعو  وأصدقاَءه، 
دائرة العنف، وأن يأخذ القانون مجراه.

عديدة،  أسباب  إلى  تعود  العربي  املجتمع  في  العنف  ظاهرة 
عنصرّية  سياسات  تنتهج  اّلتي  احلاكمة،  باملؤّسسة  مرتبط  بعضها 
األوضاع  تفاقم  اقتصادّية  وسياسات  قومّية،  كأقلّية  جتاهنا  عنيفة 
والفردانّية،  االستهالك  االغتراب  ومظاهر  قيم  وتعّمق  االجتماعّية، 
جلم  عن  تتقاعس  الدولة  أّن  كما  والّتكافل.  االنتماء  حساب  على 
نحرّر  أن  اخلطأ  ومن  القانونّية.  واألجهزة  الّشرطة  بواسطة  العنف 

ّيتها هذه. احلكومة وأذرعتها املختلفة من مسؤول
لكن هناك أسباًبا أخرى، تقع مسؤوليتها علينا كمجتمع وكأفراد، 
ّية وأهلّية ودينّية.  كأهاٍل وجهاز تربية وتعليم ومؤّسسات وهيئات حزب
أن  هو   – فعًال  اليوم  يحدث  ما  وهو   – لنا  يحدث  قد  ما  فأخطر 
نوّجه حراب نقمتها املشروعة على أوضاعنا إلى أنفسنا، بدًال من أن 
نحوّلها إلى طاقات للعمل بكافة الطرق من أجل حتسني أوضاعنا 

السياسّية واالجتماعّية والتربوّية.
حيفا  في  الشيوعّية  والّشبيبة  واجلبهة  الشيوعي  احلزب  في  نحن 
املدينة،  ألهالي  وتربوّي  ومجتمعّي  سياسّي  بديل  تقدمي  نحاول 
وخصوًصا للّشباب، من خالل تفجير طاقاتهم في األعمال والّنشاطات 
الكفاحّية والتطوّعّية والتثقيفّية اّلتي يشارك فيها عشرات الّشبان 

والّشابات، بشكل أسبوعي.
اجلماهيرّية  القوى،  كل  تضافر  تتطّلب  الظاهرة  هذه  مواجهة  ولكن 
القريبة  الفترة  في  سنبادر  أننا  نعلن  هنا  ومن  والدينّية.  والتربوّية 
إلى حترّك جماهيرّي في املوضوع، خصوًصا على مستوى الشباب. 
نعالج  أن  بل  آنّية،  عاطفّية  مجرّد «هّبة»  األمر  يكون  بأّال  ونتعّهد 
الظاهرة بشكل جذرّي ومثابر، ألّن العنف يهّدد كّل عائلة وكّل فرد، 

ويهّدد حصانتنا ومستقبلنا كمجتمع.
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أّما جعفر فرح (مدير عام مرَكز «مساواة») فقال: االنهيار األخالقّي 
ا  ـً يومّي خطرًا  يشّكل  األخيرة  الّسنوات  في  مجتمعنا  يواجهه  اّلذي 
بعد  آخر  تصعيد  هو  زبيدات  محروس  مقتل  وبناتنا.  أوالدنا  على 
ا - خالل األسابيع األخيرة - اعتداءات في مداخل  ـً أن واجهنا يومّي

املدارس احلكومّية واألهلّية. 
ا -  ـً ا - نعم يومّي ـً عصابات من الّطّالب واخلرّيجني يترّبصون يومّي
على مداخل املدارس، ويقومون باعتداءات على زمالئهم، من دون أن 

يتمّكن الّسلك الّتعليمّي من جلم هذه الّظاهرة(!!). 
علينا، وبأسرع وقت، تشجيع الغالبّية الّصامتة من الّطّالب على أن 
تتوّحد وتطلق صرخة الغضب واخلوف.. هناك خوف وإحباط بني صفوف 

الّطّالب والّشبيبة، وال يتّم الّتعبير عنه علًنا. 
علينا العمل على عقد اجتماع عاّم موّحد ألولياء األمور يشمل كاّفة 
بناء  لهدف  األهلّية،  واجلمعّيات  السياسّية  القوى  مبشاركة  املدارس، 

على  تعمل  مدارسنا  في  فاعلة  أهلّية  عمل  مجموعات  وتشكيل 
املسؤولية  حتّمل  فعلينا  العنف.  آفة  درء  وعلى  يحدث  ّمما  الّتحذير 

األهلّية، الفردّية واجلماعّية، فهذه مهّمة مرَكزّية. 
لقد أصبحت ظاهرة إغالق الّشوارع بواسطة املركبات وإسماع املوسيقى 
أو  الّنابية  الكلمات  بعض  وإسماع  بعنجهّية  والّتحّدث  بصخب 
الّشتائم، واالعتداء على القاصرين والبالغني والّنساء وحّتى األطفال، 
سياقة،  رخصة  حيازة  دون  ومن  باستهتار،  الّنارّية  الّدرّاجات  وقيادة 
ظواهر يومّية في مجتمعنا نشهد ضحاياها كّل نهاية أسبوع، بل 

كّل يومني أو ثالثة. 
هناك مدارس وطّالب وأحياء يتّم تهميشها في الفّعالّيات االجتماعّية، 
ما يساهم في حتويلها إلى «مجتمع» عنيف ومهّمش. علينا حتّمل 
عنه  الّشرعّية  ونزع  العنف  جلم  في  واجلماعّية،  الفردّية  ّية،  املسؤول

وعّمن ميارسه.
إلى  فيتحّول  ا،  ـً بلطجّي نفسه  ويتوّج  عضالته  يستعرض  َمن  هناك 
ا  ـً ّي ا وإنسان ـً ّي ا وثقاف ـً «بطل» محلّي.. وهؤالء يشّكلون خطرًا حضارّي

على وجودنا الفردّي واجلماعّي. 
املبادرة الفّعالة في كافة األحياء واملؤّسسات ستحمينا وحتمي أوالدنا 
العصابات  حروب  زمن  في  نحن  حّتى «البلطجّيني»!  وقد «حتمي» 
واالعتداءات األهلّية، واملدارس لن تتمّكن لوحدها، من معاجلة أعمال 

العنف واقتالعها من جذورها.
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الدميقراطّي» -  الوطنّي  صادر (سكرتير «التجّمع  كميل  عّقب  وقد 
فرع حيفا)، بالقول: نحن في التجّمع الوطنّي الدميقراطّي أصدرنا بياَن 
شجب واستنكار للجرمية، وبضمنها موقفنا من العنف وكيفّية الّتصدّي 
له. نحن نتعامل مع املوضوع بجِدّية، وخاّصة مع شبيبتنا وكادرنا، 
بروح  التحّلي  وبالّتالي  العنف،  ضّد  بجدّية  العمل  على  فنحّثهم 
الّتسامح، والّنقاش الرّاقي واحلوار األخالقي، لهدف إيصال أّية فكرة.

منذ حلظة شيوع نبأ جرمية القتل، ونحن جنري اّتصاالت مع ناشطني 
مبسيرة  بالقيام  للمبادرة  وجمعّيات  وشاّبات  وشباب  اجتماعّيني 
وحدوّية تضّم كل أطياف أهالي حيفا، تشمل كاّفة األحزاب واجلمعّيات 
واملؤّسسات واملدارس، والّشخصيات الدينّية وأعضاء كنيست، لتكون 
ّية، حتمل  مسيرة ضخمة تضّم كاّفة جماهير حيفا واجلماهير العرب

شعارًا موّحًدا وصوًتا واحًدا ضّد العنف والقتل.
أّما فيما يخّص الفشل  أو الّتقصير، فكالمك صحيح.. فما دمنا 
نواجه عنف هنا وقتل هناك، وهذه اآلفة مستشرية في مجتمعنا، هذا 
يعني أّننا لم نعمل مبا فيه الكفاية ملنع هذه الظاهرة. علينا بذل جهود 
مكّثفة فهناك الكثير ملا ميكن عمله. وهذا على سّلم أجندة حزبنا، 
وأعتقد أّنه يتصّدر أيًضا أجندات األحزاب والقوى السياسّية األخرى.

من املهّم املباشرة الفورّية بالعمل على درء هذه اآلفة، وبهّمة وتصميم 
حّتى بلوغ األهداف.

الوطنّي  التجّمع  من  بيان  صحيفة «حيفا»  مكاتب  وصل  وقد  هذا 
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الدميقراطّي احليفاوّي يستنكر فيه ويشجب بشّدة جرمية قتل الّشاب 
محروس زبيدات في حيفا، نورده كما وصلنا:
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الفقيد  ألهل  بالعزاء  احليفاوّي  الدميقراطّي  الوطنّي  التجّمع  يتقّدم 
الّشاب محروس زبيدات، اّلذي راح ضحّية جرمية قتل بشعة. الفقيد 
الضحّية محروس زبيدات ُقتل بأبشع وأوحش الّطرق، طعًنا بالّسكني، 

من دون ذنب اقترفه.
َمن  وكّل  ومصاحلة،  سالم  وداعية  مهّذًبا  واعًدا،  شاًبا  املرحوم  كان 
وبحّق  بحّقه  نكراء  جرمية  إّنها  احلميدة.  أخالقه  عن  حتّدث  عرفه 
احليفاوّي  باملجتمع  نهيب  واإلنسانّية.  مجتمعنا  وبحّق  أهله 
اجلرمية  أشكال  كّل  وجه  في  واحًدا  ا  ـً صّف الوقوف  ككّل  والعربّي 
والعنف اّلتي تعصف مبجتمعنا. ال صمت بعد اليوم، صمتنا عار، 
أداة  إّال  هو  ما  والقتل  العنف  حاالت  من  مجتمعنا  به  ميّر  ما  ألّن 
مجتمع  لبناء  نسعى  كبشر  ووجودنا  االجتماعّي  لكياننا  تدمير 
يوجد  ال  األحوال  كّل  وفي  الوطنّية.  لُهوّيته  ومدرك  ومتطوّر  متقّدم 
بها. للعبث  ليست  البشر  أرواح  ألّن  قتل،  جرمية  الرتكاب  مبرّر 

نهيب بكّل مؤّسسات وشرائح ومرّكبات مجتمعنا: البيت، العائلة، 
احمللّية  والّسلطات  األحزاب  املدنّية،  اجلمعّيات  املدرسة،  احلارة، 
لدرء  هممها  وتشحذ  سباتها  من  تنهض  أن  الدينّية،  والّسلطات 

املخاطر اُحملدقة مبجتمعنا، املتمّثلة بجرائم العنف ضد أفراده. 
ّية معاجلة هذه اآلفة، نحن أصحابها  تقع علينا، أوًّال وآخرًا، مسؤول
لنبذ  وشبابنا  أبنائنا  لتوعية  العمل  علينا  منها.  املتضرّرون  ونحن 
وبالّطرق  والّتآخي  بالّتفاهم  مشاكلنا  وحّل  عنه  واالبتعاد  العنف 
الّتقصير،  في  ّية  املسؤول والّسلطة  الّشرطة  نحّمل  كما  السياسّية. 
وعينا  وجذري..  ِجّدي  بشكل  املظاهر  هذه  ملعاجلة  االكتراث  وعدم 
ووحدتنا وعزميتنا هي الكفيل الوحيد لتجاوز هذه اآلفات املستشرية. 
الوطنّي  الّتجمع  في  فنحن  للّصمت؛  وال  للجرمية..  ال  للعنف..  ال 
الدميقراطّي احليفاوّي نشجب ونستنكر هذه اجلرمية وكّل اجلرائم، ألّننا 
نسعى لبناء مجتمع سليم ومعافى، مجتمع مدنّي واٍع، قادر على 

الّتحاور للوصول إلى أهدافه.
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«التجّمع  حزب  في  وعضو  اجتماعّية  (ناشطة  فرح  مرمي  وعّقبت 
ما  زبيدات  محروس  الّشاب  مقتل  إّن  قائلة:  الدميقراطّي»)،  الوطنّي 
هو إّال نتيجة للعنف املستشري في مجتمعنا عاّمًة، وفي املجتمع 
هي  األخيرة  اآلونة  في  املنتشرة  العنف  حاالت  خاّصًة. إّن  احليفاوّي 
نتحّمل  أن  كمجتمع  علينا  ويجب  خطر،  في  املدينة  أّن  إلى  مؤّشر 

ّية إلى جانب عمل الّشرطة.  املسؤول
ال ميكن منع تكرار حاالت العنف، إّال مبساعدة جهاز تعليم يشمل 
برامج طويلة األمد، اّلتي تعمل على توعية هذا اجليل واألجيال القادمة 
من خطورة العنف على كاّفة أشكاله، فكما هو واضح حادث القتل استبقه 
أعمال عنف أخرى اّلتي كان من املمكن تفاديها لو  متّت معاجلتها من 
جذورها. يجب على جهاز الّتربية والّتعليم بناء آلّيات جديدة هدفها 
تنمية ثقافة حوار جديدة في املدارس واألطر االجتماعّية املختلفة. 

األطراف  جميع  على  فرح:  قالت  اّتخاذها،  الواجب  اخلطوات  وعن 
العنف  لنبذ  تّتحد  حيفا أن  في  األحياء  وجلنان  واحلركات  واألحزاب 
بكافة أشكاله، علينا أوًّال أن نّتحد كي نحافظ على املدينة، ونخلق 

بأنفسنا حالة من األمن واألمان اّلتي نريدها جميًعا. 
تعتني  ّية  شباب أطر  وخلق  وتوعيتهم،  الّشباب  متكني  يجب 

في  الّشباب  لدى  احلوار  ثقافة  ترسيخ  علينا  كما  بإحتياجاتهم، 
مختلف األجيال. إّن الّشباب هم الّشريحة اّلتي بواسطها ميكننا فعًال 
إحداث الّتغيير املنشود في املجتمع وفي املدينة، لهذا يجب تكريس 

ّية.  ّية أو غير احلزب مجهودنا للعمل معهم في مختلف األطر احلزب
مدينة  في  األطراف  من  العديد  بها  سيشارك  كبيرة  مسيرة  ستقام 
الوطنّي  احليفاوّي، والتجّمع  التجّمع  شباب  ضمنهم  ومن  حيفا، 
الدميقراطّي في حيفا، كي نقوم جميًعا بتسجيل موقف حاّد وصارم 
ضد  مدوّية  صرخة  ونسمع  املدينة،  في  املنتشرة  العنف  أعمال  ضّد 

مقتل محروس زبيدات، على أمل أن يكون الضحّية األخيرة. 
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وقال املهندس هسام عبُده (رئيس كتلة «اجلبهة» في البلدّية: ُذهلنا 
محروس  ّيافع  ال الّشاب  قتل  جرمية  الّنكراء،  اجلرمية  صدمة  شّدة  من 

زبيدات اّلتي ستوصم القاتل وعائلته بوصمة عار ملدى احلياة!
محروس  (املرحوم  عمره  مقتبل  في  العنيف لّشاب  املوت  هذا  إّن 
زبيدات)، أنَهى دراسته الّثانوية قبل أقل من سنة، شاّب ما زال قبل 
واآلن  كتفه،  على  كّله  ومستقبله  وآماله  أحالمه  يحمُل  فقط  يومني 
وتهّز  تزعزع  قتل  جرمية  هذه  أكتافها.  على  املفجوعة  عائلته  حتمله 
ّية في  كّل أسس املجتمع العربّي في حيفا خاّصًة، واجلماهير العرب

الّدولة عاّمًة.
لقد تأّثرت عائلتي - بشكل شخصّي - من هذه اجلرمية اّلتي تزعزع 
مدرسة  في  الّشاب  هذا  عّلمت  قد  كانت  زوجتي  إّن  حيث  األبدان، 
األخالق  من  منوذًجا  وكان  بأكملها،  سنني  ثالث  البلدّية  «املتنّبي» 
«املتنّبي»،  مدرسة  في  اإلنچليزّية  بالّلغة  متفوًّقا  وكان  واالجتهاد، 

اّلتي تخدم كّل فئات شعبنا.
ولكن اآلن مباشرًة بعد أن وارينا بالورود والّدموع، في مدينة الّشهداء 
في  مجتمعنا  على  يجب  الغالي؛  الّشاب  الفقيد  جثمان  سخنني، 
حيفا أن يستيقظ وأن يعتبر هذا احلادثة ناقوس خطر شديد، وأن يقوم 
بخطوات عملّية سريعة لدرء أخطار العنف املستشري في مجتمعنا 
العربّي عاّمًة. على مجتمعنا كاّفًة أّال يدع دماء الفقيد الّشاب تسيل 
على قارعة الّطريق في حّي األملانّية اّلذي ينضب حياة، متّر مّر الكرام!

إذ  ّية،  الّدورة احلال بداية  منذ  أزمة مزمنة  توجد  البلدّي  املجلس  وفي 
أّن إدارة البلدّية اختارت - لألسف - ممّثلة «يسرائيل بتينو» لتكون 
مسؤولة عن برنامج «مدينة بال عنف»! فأين املدينة من هذا الّشعار؟!! 
هي  فأين  جّمة،  حكومّية  مبيزانّية  يحظى  الهاّم  البرنامج  هذا  إّن 
العديدة  لقاءاتي  من  حيفا؟  في  العربّي  املجتمع  في  امليزانّية  تلك 
مع مديري مدارس بلدّية، أملس األلم والشكوى لعدم حصولهم على 
ضّد  للّطالب  شامل  تثقيفّي  لبرنامج  وافتقارهم  مناسبة  ميزانّية 
ّية امليزانّيات والبرامج املطلوبة، وإن  العنف، فال تصل مدارسنا العرب
باستجواب  «اجلبهة»  كتلة  ستقوم  اذنه»!  اجلمل  «من  فهي  وصلت 
في  حيفا  في  البلدّي  املجلس  جلسة  في  املوضوع،  هذا  في  سريع 

الّسابع من أّيار القادم!
رئيس  لنائبة  ِبتينو»  ممّثلة «يسرائيل  تعيني  فإّن  فيه،  شّك  ال  وّمما 

ا. البلدّية مسؤولًة عن جلنة ضّد العنف هو مغلوط وفاشل جًدّ
وفي هذه املناسبة املقابل أورد سرًدا سريًعا لرصيد كتلتنا ضّد العنف، 

وهو رصيد غنّي بالفّعالّيات، رغم افتقاره للميزانّيات:
في  باملبادرة  البلدّية،  في  ا  تقريًب لوحدها  «اجلبهة»،  تلة  كـُ قامت 
االشتراك في جوالت ضّد العنف ليًال في أنحاء حيفا، واّلتي ينّظمها 
برنامج «مدينة بال عنف»؛ ولكن – لألسف - من أربع جوالت ليلّية 
في  الصباح)  ساعات  وحّتى  ليًال  العاشرة  (من  لها  مخّطًطا  كان 
هذا  مديرة  فأين  ملاذا؟!  واحدة؟  جولة  سوى  تتم  لم   ،2012 صيف 

البرنامج اّلتي عّينتها ممّثلة «يسرائيل ِبتينو»؟!
كما قامت كتلة «اجلبهة» بزيارة سجن «تساملون» في حيفا، للتعرّف 
والستقصاء  والعرب،  اليهود  من  اجلنائّيني  الّسجناء  أحوال  على 
على  والعمل  اجلرائم  اقترافهم  إلى  أّدت  اّلتي  واألسباب  أحوالهم 

مساعدتهم ومعاجلة األسباب!
أقمنا  شعبنا،  أبناء  فَبْني  ا،  ـً ّي داخل احليفاوّي  املجتمع  صعيد  وعلى 
الّشيخ  أمثال  مرموقني،  دين  ورجال  مثّقفني  حيفاويّني  مواطنني  مع 
وغيرهما،  سعدى  أبو  أغابيوس  واألرشمندريت  الهيجاء  أبو  رشاد 
الدينّية  شعبنا  أعياد  في  املفرقعات  نبذ  على  تعمل  شعبّية  جلنة 
واملناسبات التي تعتبر شكًال من أشكال العنف، وقد تشّكل خطرًا 
فيفقدون  املفرقعات  هذه  يطلقون  اّلذين  اليافعني  شعبنا  أبناء  على 
ا باملشاركة في عقد راية الّصلح بني  ـً أحياًنا أطرافهم! وقمت شخصّي

عائلتني متنازعتني في حّي احلليصة العربّي.
هذا وشاركت كتلة «اجلبهة»، أمس اخلميس، ودعمت اجتماًعا ملمّثلي 
«املتنّبي»،  ملدرسة  اجلماهيرّي  املرَكز  في  إليه  دعينا  اّلذي  شعبنا 
للقيام مبظاهرة كبرى ضّد العنف في مجتمعنا، في يوم ميالد املغدور 
فئات  كّل  نطالب  القادم!  أّيار  من  الّسادس  في  زبيدات،  محروس 
شعبنا املشاركة بهذه املظاهرة لشجب العنف وإطالقها صرخة مدوّية 

إلى جميع أبناء شعبنا العريق!

 í¼U¹ V�UD¹ wK³Oł bLŠ√ ÒÍËUHO(« »U ÒA�« 

  WM¹b*«  w�  ÍdA²�*«  nMFK�  ÒqŠ  œU−¹SÐ

هذا وقام الّشاب أحمد جيبلي (18 عاًما)، من مدينة حيفا، بتوجيه 
ا تدّخل  رسالة مؤّثرة إلى رئيس البلدّية، احملامي يونا ياهڤ، مطالًب
املدينة،  في  املتفّشية  العنف  آفة  من  للحّد  والّسريع  الفورّي  ياهڤ 

واّلتي راح ضحّيتها، مؤّخرًا، الّشاب محروس زبيدات.
وفي حديث مع الّشاب أحمد جيبلي، صرّح بأّن الرّسالة جاءت كخطوة 
أولى من سلسلة فّعالّيات جماهيرّية بادر إليها من خالل شبكات 
الّتواصل االجتماعّي، تهدف إلى محاربة آفة العنف املستشرية بشكل 

كبير في مجتمعنا العربّي في اآلونة األخيرة. 
وقد القت هذه املبادرة املباركة ترحاًبا وجتاوًبا كبيرين من قبل الكثيرين 
من شباب وشاّبات حيفا، وسّكان حيفا كذلك وخارجها. لتكن هذه 
البادرة بارقة أمل لهدف حتريك املؤّسسات والعمل على تغيير الوضع 

الرّاهن للحّد من آفة العنف ودرئها في مجتمعنا العربّي.

  °°dO³
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بعد أن توّجهنا إليه لهدف الّتعقيب لصحيفة «حيفا»، عّمم رئيس 
ياهڤ  فيها: «يشعر  جاء  اإلعالم،  وسائل  على  فقرتني  حيفا،  بلدّية 
بالّصدمة واأللم الكبيرين، من جرّاء اجلرمية البشعة اّلتي راح ضحّيتها 
الّشاب محروس زبيدات. إّن احلزن كبير لفقدان هذا الّشاب املوهوب، 

وإّنها حالة متطرّفة وغير عادّية، ال تناسب الرّوح احليفاوّية»!
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وأضاف ياهڤ: «نحن نعمل كّل ما في جهدنا - من خالل جهاز 
بني الشباب،  البلدّي - خلفض الكراهّية والعنف  الّتربية والّتعليم 
في  األمن  استتاب  لهدف  اإلسرائيلّية  الّشرطة  ونضال  عمل  ونعزز 

شوارع املدينة».
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كما قمنا في صحيفة «حيفا» بالّتوجه إلى مدير مدرسة «املتنّبي»، 
األستاذ رائف عمري، باسم الهيئة اإلدارية والتدريسّية، لهدف سماع 
في  تعّلم  زبيدات  الّضحّية  أّن  علًما  تعقيبه،  وأخذ  باملوضوع  رأيه 
أن  بعد  الّتعقيب -  فوصلنا  زًا..  وممّي مجتهًدا  ا  طالًب وكان  املدرسة، 

ّمت تعميمه، أيًضا، على وسائل إعالمّية أخرى!! وّمما جاء في الرّد:
«عرفت عائلة مدرسة «املتنّبي» ابنها الّطالب محروس زبيدات من 
خالل شخصّيته اّلتي حوت خصاًال جّمة نفخر بها، ونرّبي ألجلها في 
صيرورة العمل التربوّي لتنمية إنسانّية الفرد، لبنة مجتمع ناجع، 

داعم، مثّقف، آمن وواعد.
نشيط،  مسالم،  كطالب  الّثانوية،  املرحلة  في  محروس  يا  عرفناك 
فقد  للمفارقة،  ويا  وقيادّي.  متمّيز،  ُمبدع،  رياضّي،  جّدي،  مثابر، 
أولى،  مرتبات  في  وفاز  جوائز،  على  وحاز  زبيدات  محروس  اشترك 
«احلفاظ  فيلم  الّشباب»؛  «ثورة  فيلم  صحّية»؛  «حياة  فيلم  في: 
على الكرة األرضّية»؛ فيلم ترويجّي للمدرسة. دعم زبيدات وشارك 
حافة واإلعالم لتحسني أفالمهم، وأحتفهم  طّالب املدرسة في فرع الصِّ

بأفكاره اّلتي حّسنت أداءهم.
محروس،  شباب  والفوضى ريعان  العنف  الغدر،  يد  قطعت  وقد 
مجال  في  أكادميّي  مستقبل  تعزيز  في  مسيرته  بذلك  وأوقفت 
كسباقات  الرّياضة،  مجال  في  واعد  ومستقبل  واإلعالم،  حافة  الصِّ

العدو وكرة القدم.
عسى أن تكون في وفاة املغدور محروس زبيدات رسالة إلى جيل 
الّشباب وأبناء املجتمع عاّمة، وأولياء األمور، نؤّكد فيها على: قدسّية 
حياة اإلنسان؛ حتكيم العقل والرّؤية في إدارة وموازنة القضايا؛ تغليب 
وعدم التزّمت في املواقف؛  على املصلحة الفردّية،  العاّمة  املصلحة 
ّية االنتقام ونبذ العنف  البحث عن بدائل لردود فعل عنيفة، ومدى بدائ
الفرد  ّية  مسؤول تعزيز  القانون؛  احترام  وتفصيًال؛  جملًة  والفوضى، 
نحو نفسه، بيته ومجتمعه واملساهمة في كّف األذى ودرء العنف.

بعده       من  ولهم  الرّحمة  له  األليم،  مصابها  في  العائلة  نشارك 
الّصبر والّسلوان.
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أّما الّشيخ رشاد أبو الهيجاء (إمام مسجد «اجلرينة» ومأذون حيفا 
والعمل  مجتمعنا  من  اآلفة  اجتثاث  ضرورة  على  فأّكد  الّشرعي)، 

على الّتربية السوّية، فقال: أشاطرك أخي العزيز مطانس اإلحساس 
بهول املصيبة اّلتي نقع حتت نيرها، وإمياًنا مّني بأّنه ال ينبغي أن 
نشتم ونلعن الّظالم بل علينا أن نشعل شمعًة تبّدده، ولكي تبقى 
هذه الّشمعة ُمضيئة واألمور واضحة، علينا بدايًة أن نتعرّف على 
أسباب ظاهرة العنف في املجتمع وطرق املعاجلة، وأعتقد أن أقوى 
أبنائنا،  من  كثير  منه  ُيحرم  اّلذي  الّديني  اخلطاب  هو  العالج  طرق 
الكالمّي  العنف  على  يشّجع  اّلذي  البيئّي  الّضغط  إلى  إضافًة 
واجلسدّي، ولذلك أنوّه في كّل مناسبة، سواء في املسجد أّيام اجلُمعة 
اخلطاب  هذا  ولكن  السليمة..  الّتربية  بضرورة  العزاء  بيوت  في  أو 
يجب أن يتغلغل إلى كّل املدارس والّنوادي، وأنا من ناحيتي على 
مؤّسسة،  أو  ناٍد  أو  مدرسة  أّي  من  دعوة  أّي  لتلبية  االستعداد  اّمت 
للحديث عن ظاهرة العنف؛ وخصوًصا أّن هذا هو مجال اختصاصي، 

عّلنا نستطيع أن نحّد من حّدة هذه الظاهرة! 
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لرعّية  الروحي  (الرئيس  سعدى  أبو  أغابيوس  األرشمندريت  أّما 
الروم الكاثوليك في حيفا)، فقال: إّن العنف هو َتَعٍدّ مباشٍر على 
اإلنسان إّما في جسده وإّما في حرّّيته. إّن «العنف» نظام مخالف 
لنظام اإلنسان الطبيعّي. فقد مّيز أرسطو بني «فعل موافق لطبيعة 
اإلنسان» و«فعل عنيف»: األّول يحاول إرجاع األشياء إلى موقعها 
الّطبيعّي، في حني يعمل الّثاني على إبعادها وتشتيتها. هذا الّنوع 
قانونّية  مجاالت  ليشمل  ميتّد  العنف،  به  يأتي  اّلذي  الّتشويه  من 
ّية واجتماعّية وسياسّية أوسع.  فاستخدام العنف لتغيير واقع  وأدب
وهو  منه،  أكبر  عنف  استخدام  إلى  األمر  نهاية  في  يقود  سياسّي 

فرض الّنمط السياسّي الواحد على اجلميع.
استخدام  إلى  اإلنسان  تقود  بيولوجّية  حلتمّية  وجود  ال  وبالّتالي، 
العنف، بل سلوًكا يتأّثر ويتلّون بكاّفة العوامل املتفاعلة واملتصارعة 
في وضعه الرّاهن، من شخصّي وظرفّي واجتماعّي وثقافّي. ال يولد 
اإلنسان عنيًفا بل يصبح عنيًفا. فالعنف ليس حتمّية بيولوجّية، 
ّية اإلنسان. ومن هنا أهمّية الّتربية  بل قضّية مطروحة أمام مسؤول
والّتوجيه ملواقف اإلنسان وخبراته وخياراته. فأنا مسؤول عن نفسي 

وبنائها وتكوينها.
األخير  الله  فعل  ميّثل  وكأّنه  يسوع  تصرّف  لقد  والعنف:  يسوع 
بتاريخه  ومحدودة  زمنّية  ليست  أفعاله  فقيمة  اإلنسان.  خلالص 
الزّمن  على  تتسامى  خالصّية  أفعال  إّنها  بل  فحسب،  ومحيطه 
لتشمل كّل إنسان في كّل زمان ومكان. لقد اعتبر يسوع أن كّل لقاء 
مع اآلخر هو مواجهة، بل مجابهة ُمتَتحن فيها ضمًنا طاقته وقدرته 
على احترام حرّية وكرامة كّل منهما. إّن كّل َمن يسعى إلى فرض آرائه 
وخياراته بالقوّة أو بالقهر، وَمن ال يعتمد عنصر الوقت أو الّصداقة 
املسيحانّية للفوز مبوافقة اآلخر احلرّة، فذاك يهدم وال يبني. فالعنف 
هو نفاذ الّصبر في الّتعامل مع اآلخر. إّنه اليأس من اإلنسان اآلخر 
واليأس من اإلقناع ببرهان احلّجة والّلجوء إلى البطش لفرض االنصياع. 
إذا كانت ميزة العالقة اإلنسانّية تقوم على احلوار والّتفاهم واملواثيق 
إنسانّية  من  اليأس  ذاك  هو  العنف  أّن  املؤّكد  من  أصبح  املسؤولة، 
اإلنسان، حيث يهتك اإلرهاب عهد الّتحّبب بني الّناس وينتهي اللقاء 
املُسَتضعفة  والّذات  محالة،  ال  الّضعيف،  ُيخضع  فالقوّي  باإلفناء. 

متسي ذاًتا مستعَبدة.
كان.  حيثما  واألذى  الشّر  يسوع  قاوم  الّشرّ:  يقاوم  يسوع 
التزّمت  قاوم  لقد  آنذاك.  والسياسّية  الّدينّية  الّسلطات  فخاصمته 
واستعباد  وأحمال،  أثقال  الّناس  حتميل  على  وانتقدهم  الفريسّي 

السياسّي  العنف  يسوع  قاوم  لقد  وعتقه.  حتريره  من  بدًال  اإلنسان 
ا تأليه  ـً اّلذي ميكن أن متارسه الّسلطات السياسّية. لقد رفض جذرّي
لقيصر  ما  {أعِط  لها:  االمتثال  على  مواطنيها  وإكراه  الّسلطة 
لقيصر، وما لّله لّله}. لقد ُجرّم يسوع بتهمة التمرّد على الّسلطة 
السياسّية، فُصلب. لم يحرّض يسوع على العنف ولم يرَض على 
يأخذ  فَمن  مكانه.  إلى  سيفك  {رُد  تالميذه:  قبل  من  استخدامه 

بالّسيف يهلك بالّسيف}.
أن  يسوع  أراد  العنف.  استراتيجّية  رفض  يسوع  أّن  على  هذا  يدّل 
يوقف حلقة الشّر املفرغة اّلتي ال ميكن أن تكون حّالً ملشاكل اإلنسان. 
ّية  إّن موقف الّال-عنف اّلذي يدعو إليه يسوع يفترض الّشجاعة األدب
اّلتي تطلب تبريرًا لعنف أصابه في حضرة رئيس األحبار في قوس 
احملكمة: {إن كنت قد أسأت، وإن كنت أحسنت، فلماذا تضربني؟}. 
وهكذا يكون يسوع قد رفض مجاراة عنف أخصامه، فرفض منازلة 
منطق  يرفض  كما  أصالً،  العنف  يرفض  فيسوع  مبثله.  العنف 
ّية عند  ّية. إّن القوة األدب استعماله. يفترض الّال-عنفي شجاعة أدب
الّال-عنفي القادر على الرّد واالستسالم هي احلّد الفاصل بني جبانة 
االنهزام، واالستسالم أمام بطش العنف، وبني الّتصدي له بغير أدواته. 

اإلنسان  دينونة  يسوع  رفض  لقد  األشخاص:  يدين  ال  يسوع 
اآلخر، رافًضا استبدال العنف ودينونة اآلخر بدل الرّحمة. يؤمن يسوع 
باإلنسان وباخلير املوجود في داخله، ولهذا فهو يؤمن بإمكانّية احلوار 
والّنقاش للوصول إلى احلقيقة. لم يدن يسوع الّسامرّية وال اخلاطئة وال 
العّشارين وال الزّانية {اذهبي وال تعودي ُتخطئني}. لن يرفض امتهان 
كرامتهم بسبب أخطائهم أو بحّجة أوضاعهم االجتماعّية، بل راح 
يخالطهم ويؤاكلهم، ويتبّني مدى أذى عنف َمن يرذلهم، فيحقرهم 
أو يهمشهم العتبارات ظاملة قاسية. يكمن منبت العنف - بنظر 
متى  الّلسان،  وإهانات  العني  وأطماع  القلب  قساوة  في   - يسوع 

أصابت احملّبة قلب اإلنسان تداعى العنف وعادت الوداعة.
على  يسوع  موت  يشير  بصليبه:  العنف  ينقض  يسوع 
إلى  صادًقا  كان  مّتى  بصاحبه  يؤّدي  الّال-عنف  أّن  إلى  الّصليب 
االستشهاد دون قضيته الّسامية. ليس الّصليب تبريرًا للعذاب، وال 
هو استسالم لشوكة املوت، وال هو تعظيم محموم ألهمّية الضحّية. 
بل هو نقض للعنف امللتبس كّل املظاهر. يفضح صليب يسوع جوهر 
وطبيعة كّل سلطة هّدامة، سياسّية كانت أم اجتماعّية أم دينّية. 
عن  يسوع  كشف  لقد  ومتسّلط.  ظالم  نظام  كّل  بالّتالي  ويفضح 
تخليص  على  القادر  الوحيد  احلّب  منطق  وعن  للبشر،  الّله  محّبة 

اإلنسان من حالة العنف الرّاهنة.  
يوم: أمام املشاهد العنيفة اّلتي نتعرّض لها،  موقف املسيحّي ال
األقمار  وقنوات  الّتلفاز  شاشات  خالل  من  ضمائرنا  تقتحم  واّلتي 
الصناعّية، املسيحّي مدفوع إلى اّتخاذ موقف يذهب به بعيًدا عن 
موقف يسوع اّلذي تكّلمنا عليه. إّني أتعّجب من مواقف الكثير من 
الّناس اّلذين يبدون وكأّنهم وثنّيون، لم يسمعوا حّتى أبسط كلمات 
اإلجنيل، وهذا ما يدفعهم إلى اّتخاذ مواقف تتشابه - ال بل تتطابق 
- مع موقف كّل َمن لم يعرف املسيح ولم يؤمن به. إّن املخّططات 
من  العديد  في  ا  سبًب أصبحت  االجتماعّية  والغايات  السياسّية 
ا. ـً ّي ّيتنا، وُتفسد جيل أوالدنا أخالق مظاهر العنف اّلتي تضرب إنسان

إّن رسالة الكنيسة النبوّية في مجتمعنا العربّي هذا حتّتم على الكنيسة 
اّتخاذ موقف يدين العنف، وكّلما ميكن أن يزيده أو يدفع إليه. يجب 
على املسيح، انطالًقا من ثوابته اإلجنيلّية وإميانه بالرّب يسوع املسيح، 
أن يدين أّي فعل يحاول أن يحّط من كرامة اإلنسان وقيمته العليا.
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عروة  احليفاوّي  التنظيمّي  واملستشار  املخّطط  مع  حديث  وفي 
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اجلّدي  الّسؤال  خالل  من  العنف  ملف  فتح  قال: «علينا  سويطات، 
والعميق: ما اّلذي يدفع هذا الّشخص العربّي إلى قتل أو طعن أو 
بكيفّية  العنف  قضّية  تتعّلق  بلده؟!  ابن  على  ناسفة  قنبلة  إلقاء 
إدراكنا ورؤيتنا للواقع، هل أرى جاري تهديًدا؟ هل أرى ابن بلدي يشّكل 
خطرًا على وجودي أو أّنه عدّو لي؟ هل كّل خالف هو مّس لكرامتي؟ 
والكرامة،  لأللم  الوعي  أفق  في  تدور  العنف  قضية  أّن  خصوًصا 
علينا أن نفهم أّن األلم يأتي للحظة واحدة في اجلسد والبقّية في 
العنف.  وبني  حقك  على  الّنضال  بني  شاسع  فرق  هناك  وأّن  العقل، 
تزعزع  أن  واملجتمعّية  الّتربوّية  األنشطة  على  الواقع،  هذا  ظّل  في 
القوّي،  هو  َمن  حول  الّتعريفات  ترتيب  وتعيد  االجتماعّية  الفوارق 
وَمن هو الضعيف؟ وما هو اخلير وما هو الّشر؟ وما معنى الكرامة؟ 
فالقوّة تعني الّسيطرة على الّذات وضبط الّنفس، والبلوغ العاطفي 
والوعي لأللم؛ أّما الضعف فهو العنف واالجنرار وراء رّدة الفعل. األمر 
يحتاج إلى بديل قَيمي، االنتماء والتطوّع واملصلحة العاّمة والتعّددية 
واالحترام املتبادل والوحدة املجتمعّية واحترام الفرد ومكانته، وكشف 
والسياسّية  ّية  الّشباب األطر  خالل  من  الكامنة  الّطاقات  واستثمار 

واملجتمعّية اّلتي متنح معًنى آخر للحياة. 
ّية، فالّشرطة ال ميكنها الدخول إلى  وهذا يتطّلب مّنا حتّمل املسؤول
ّيتنا وهذا هو دورنا  بيت كّل واحد فينا أو تغيير عقله. هذه مسؤول

جتاه أنفسنا وجتاه األجيال القادمة. 
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أّما الّناشط االجتماعّي، املرّبي والكاتب فتحي فورانّي، فعّقب قائًال، 
سؤالك مرّكب ومعّقد.. وعليه فإّن اإلجابة عليه مرّكبة ومعّقدة. ال 
نستطيع أن نشير إلى ُعنوان معّني ومحّدد لنقول: أنت مّتهم.. وفقط أنت!

وبدرجات  عّدة  عناوين  عاتق  على  تقع  ّية  املسؤول إّن  اعتقادي  وفي 
الوحيدة..  ليست  بالّتأكيد  وهي  الّتالية،  األسباب  نذكر  متفاوتة. 
نذكرها بدون أولوّيات، وبدون ترتيب أو تصنيف، ألهمّية كّل منها:

نسبة البطالة العالية املتفّشية في القرى والبلدات، واّلتي تنوء   •
ّية. حتتها اجلماهير العرب

• إنتشار األسلحة املرّخصة وغير املرّخصة، وغّض الطرف اّلذي تنتهجه 
املؤّسسة الرسمّية من باب «ليطّبش الفّخار بعضه بعًضا»!

ألبنائهم..  املعيشة  وتوفير  الرّزق  طلب  في  األهالي  إنشغال   •

وانشغالهم عنهم وعن سلوكهم خارج البيت.
والسياسّية  الّشعبّية  والهيئات  الّتربوّية  املؤّسسات  ارتقاء  عدم   •

األزمة.  مواجهة  في  املطلوب  املستوى  إلى  املدنّي  املجتمع  وهيئات 
من واجب هذه العناوين القيام بدورها في إبداع خطة تربوّية شاملة، 
الوسائل  إيجاد  وبالّتالي  العنف،  إلى  تؤّدي  اّلتي  األسباب  تدرس 

الّناجعة ملعاجلتها. 
الضغوطات  تشّكل  اّلتي  الكثيرة  العصرّية  احلياة  متطّلبات   •

والّتحديات اّلتي تنوء حتتها الّطبقات الّشعبّية بشكل خاص. 
• انسداد اآلفاق أمام األجيال الّصاعدة.. األمر اّلذي يشّكل اإلحباط اّلذي 
يتوّلد عنه العنف بكاّفة أشكاله، مبا فيه العنف داخل العائلة الواحدة.

ّية ومنع تطوّرها.. وحتوّلها إلى طنجرة  خنق القرى والبلدات العرب  •

ضغط وقنبلة موقوتة!
ّية وما يتأّتى عن ذلك من ضغوط  سياسة إفقار اجلماهير العرب  •

مادّية تزعزع االستقرار في املؤّسسة العائلّية.

وحراستها  املستوطنات  وزرع  االحتالل  في  تستثمر  اّلتي  األموال   •
فعسكرة  والّتعليم.   الّتربية  في  استثمارها  من  بدًال  ا  ـً عسكرّي
االقتصاد تبتلع حّصة األسد من ميزانّيات الدولة.. وتخلق إنساًنا 

ا مشوًّها، مشحوًنا بالعنف املدّمر. ـً ّي عدوان
هذه بعض  األسباب اّلتي تشّكل تربة خصبة للعنف واجلرمية واالنهيار 
األخالقي اّلذي يعاني منه املجتمع اإلسرائيلّي؛ وخاصة وبدرجة أشد..

املجتمع العربّي..! 
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حيفا)،   - االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  (مدير  إغبارّية  حسني  أّما 
في  املستشرية  العنف  وأعمال  زبيدات  الّشاب  مقتل  حول  فعّقب 
املدينة، بالقول: أتقدم بدايًة بالّتعازي لذوي الفقيد الّشاب محروس 
زبيدات وأدعو لهم بالصبر وحسن العزاء. وأهيب بأهلنا أن يتحّلوا 
بضبط الّنفس، وأن يتجّند اجلميع لتطويق احلادث املأساوي ومحاصرته.

العنف، ظاهرة معروفة وموجودة في كّل مجتمع، والّسؤال هو حجم 
الّظاهرة ومظاهرها. ما أقوله يفرض علينا جميًعا أن نعمل كلٌّ في حّيزه 
ومجتمعني، من أجل احلّد من الّظاهرة وتقليص مظاهرها إلى احلّد األدنى.

نحن في جمعّية الّتطوير االجتماعّي، شّخصنا وجود الّظاهرة وعرفنا 
اخلصوص  بهذا  بحًثا  أجرينا  قد  وكّنا  وتفشيها.  تطوّرها  احتماالت 
أقلقتنا نتائجه، اّلتي عممناها كناقوس خطر. وكانت صحيفتكم 
ا  ـً خاّص ا  ـً ملّف الّسابق  في  فتحت  قد  «حيفا»)  (صحيفة  املوّقرة 

بالعنف، وحّذرت من مخاطره وتفّشيه. 
بهذا  وتوعوّية  تربوّية  مشاريع  إطالق  على  اجلمعّية  في  دأبنا  وقد 
على  وطواقمها  املدارس  إدارات  مع  سنوات  منذ  نعمل  اخلصوص. 
فكرة «مجتمع مدرسّي آمن»، وعلى إعداد الّطاقم الّتدريسي ملعاجلة 
املدرسّي  املجتمع  ميثاق  أيًضا،  املدارس،  مع  وطوّرنا  العنف  حاالت 
واملواد  املطبوعات  من  العديد  أصدرنا  آخر،  مستوى  على  اآلمن. 
اإلرشادّية للمدارس واجلمهور ونّظمنا نشاطات مانعة وتوعوّية مثل 

احملاضرات والورش.
تطويرًا  يتطّلب  العنف  مسألة  في  العمل  أّن  أدركنا  هذا  كّل  مع 
وانتقاًال إلى مرحلة جديدة. ومن هنا بادرنا قبل عّدة أشهر إلى جمع 
القيادات املجتمعّية كّلها من دينّية وتربوّية وسياسية واجتماعّية 
ومظاهره.  العنف  ضّد  الكلمة  لتوحيد  كرّسناه  ناجح  عام  لقاء  في 
وبادرنا باملقابل إلى إقامة جلنة توجيه مهنّية فيها من التخّصصات 
الّتربوّية واملهنّية والّشخصيات القيادية مهمتها توجيه عملنا في 

هذا اخلصوص وتطوير برامجنا الهادفة إلى مواجهة العنف ومظاهره.
وهو  العنف،  لتفّجر  واحتمالّي  فعلّي  خطر  وجود  دائًما  أدركنا  لقد 
محروس  الّشاب  ضحّيته  راح  اّلذي  املؤسف  احلادث  في  رأيناه  خطر 
ضد  ومؤسسات  أفراًدا  اجلميع  يتجّند  أن  أهمّية  هنا  من  زبيدات. 
أن  أقترح  ونتائجها.  الّظاهرة  ضّد  واحد  رجل  هّبة  نهّب  وأن  العنف 
ُيصار إلى حلقة دراسّية عاجلة للتعّمق في جذور الّظاهرة وأسبابها، 
وعدم االكتفاء بتظاهرة أو نشاط ملرة واحدة. ونحن مستعّدون لتحّمل 
قسطنا في تنظيم وتنفيذ مثل هذا األمر. وتكون مهّمة احللقة وضع 
على  واملؤّسسات  الهيئات  كاّفة  تأخذ  للمواجهة،  مجتمعّي  برنامج 
مع  التسامح  من  ذرّة  ال  يكون  أن  ينبغي  املنطلق  تنفيذه.  عاتقها 

ا كانت الّظروف واملالبسات. ـً العنف ومرتكبيه، أّي
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الّطالبّي  التجّمع  أعضاء  األسبوع،  هذا  من  الّثالثاء  صباح  قام، 
الدميقراطّي، ومجموعة من الّطّالب العرب، بالوقوف دقيقة صمت، 
واّلذي  حيفا،  مدينة  ابن  زبيدات،  محروس  الّشاب  روح  على  حداًدا 

تعرّض إلى عملّية قتل مساء اجلُمعة املاضي.
وتأتي هذه الوقفة، استنكارًا حلادث القتل، ولظاهرة العنف املستشرية 
في املجتمع العربّي، وتنديًدا بتقاعس الّشرطة في أخذ دورها للحّد 

من ظواهر العنف.
نعامنة،  راية  الدميقراطّي،  الّطالبّي  التجّمع  عضو  مع  حديث  وفي 
قالت: «وقفتنا اليوم هي رسالة مّنا - نحن الّطالب اجلامعّيني العرب 
- لنعّبر فيها عن موقفنا الرّافض للعنف داخل مجتمعنا العربّي، 
واستنكارًا ملقتل الّشاب محروس زبيدات بدم بارد، وذلك إمياًنا مّنا 
أّن للطّالب اجلامعّيني دور هاّم في محاربة هذه الّظاهرة والّتحريض 
فيه  تسود  ال  سليم  مجتمع  لبناء  إضافًة  العنف؛  استعمال  ضد 

العصبّيات على كاّفة أشكالها».
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ومن بلدّية حيفا وصلنا الّتعقيب الّتالي:
حضرة محرّر صحيفة حيفا احمللّية، الزّميل مطانس فرح

ّية،  حتّية وبعد؛ تقوم بلدّية حيفا بتشغيل عدد من البرامج الوقائ
الّتربوّية وامليدانّية لنبذ العنف ونشر األمن واألمان في أرجاء املدينة، 

حيث إّن البلدّية تولي اهتماًما كبيرًا لهذا املوضوع.
إّن الّتعامل مع مظاهر العنف يتأّلف من مراحل عمل مختلفة، بني 
وتطبيقيه  ا،  ـً وعالجّي ا  ـً ّي وقائ نشاًطا  ويشمل  املختلفة،  املؤّسسات 

وفًقا ألحكام القانون.
ففي مجال العمل الوقائّي، هنالك فّعالّيات تربوّية لتعزيز االنضباط 
في صفوف الّطّالب، رفع الوعي وتعزيز احلوار إليجاد احللول، برامج 
ّية، تعزيز احترام اآلخر، املختلف واملسّن. للّتجسير بني مجموعات طّالب

ويعمل في املدارس مرشدون ضمن مشروع «مدينة بال عنف»، فيما 
يشّغل العمل اجلماهيرّي، برناَمًجا للّتجسير بني مجموعات متخاصمة 
البلدّية  الّسلطة  قبل  من  توظيفّي  مرَكز  تشغيل  مثًال.  كاجليران 
للرّفاه االجتماعّي، والهادف إلى دمج فئات فقيرة في دائرة العمل، 
ودمج الّشبيبة في برامج رياضّية، تعليمّية وعملّية. تنظيم ورشات 
ومحاضرات ألبناء الّشبيبة حول مخاطر استعمال الّسموم والكحول.

ا لعالج العنف  ـً أّما في املجال العالجّي، فيتّم تشغيل مرَكزًا بلدّي
داخل العائلة.
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املشاريع  من  فهو  عنف»،  بال  مدينة  «حيفا  مشروع  صعيد  وعلى 
املنّفذة بنجاعة في املدينة، حيث إّن املشروع منّفذ بالّتعاون مع وزارة 

األمن الّداخلي، وصندوق الّصداقة.
ويعتبر املشروع احليفاوّي اّلذي تقوده نائبة رئيس البلدّية يوليا شطرامي، 
منوذًجا مبتكرًا متعّدد املناهج للّتعامل مع جميع أنواع العنف من أجل 
خلق شعور بالوقاية، وحتسني األمن الّشخصي وجودة حياة الّسّكان.

وقد أقيم هذا املشروع مبرافقة جلنة توجيهّية تتأّلف من جميع األطراف 
قسم  كـ:  املختلفة،  البلدّية  والدوائر  الّشرطة  ذلك  في  مبا  املعنّية، 

األمن،  الرّفاه، الّتعليم، سلطة الّشباب، ومراكز الّشبيبة.
تفّشي  من  للحّد  اإلعدادّية  املدارس  في  مرشدين  املشروع  ويشمل 
شوارع  مرشدي  الّشبيبة،  مراكز  في  رياضة  مرشدي  العنف،  مظاهر 

ّية، وغيرها. في احلدائق العاّمة، عاملني اجتماعيّني بالّلغة العرب
بإنشاء  سنوات  عّدة  قبل  حيفا  بلدّية  رئيس  قام  اإلطار  هذا  وفي 
انتشار  من  باحلّد  جناحها،  أثبتت  واّلتي  البلدّية،  األمنّية  الّدورّية 

اآلفات االجتماعّية املختلفة.
نهاية  البلدّي،  االجتماعّي  الرّفاه  قسم  يشّغل  ذلك،  جانب  إلى 
أبناء  يرتادها  اّلتي  املواقع  جتوب  اّلتي  اآلباء»،  أسبوع، «دورّية  كّل 
املخاطر  عن  سلس،  بأسلوب  وردعهم  معهم،  للّتواصل  الّشبيبة، 

املختلفة اّلتي قد تواجههم.
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وبعد أن توّجهنا إلى سلك الّشرطة، معاتبني املسؤولني على تقاعسهم 
وتهاونهم مبكافحة العنف في املجتمع العربّي عموًما، وتعاملهم بقّفازات 
حريرّية مع املجرمني والقتلة والبلطجّيني، ال بيد حديدّية.. وحصولهم 
على أحكام مخّففة غير منطقّية وغير رادعة، وصلنا الّتعقيب الّتالي 
من الّناطقة بلسان الّشرطة للمجتمع العربّي، لوبا سمري، جاء فيه:

عوامل  كاّفة  قطع  هي  ككل،  للّشرطة  املرَكزّية  الغايات  إحدى  «إّن 
وتقليصها  وأنواعها،  أشكالها  مسّمياتها،  بكاّفة  والعنف،  اجلرمية 
املجتمع،  شرائح  كاّفة  ولدى  البالد  أنحاء  كاّفة  في  األدنى،  للحد 
وعليه فإّن قوات الّشرطة - على اختالف وحداتها وقوّاتها - عملت 
وتعمل، وستواصل العمل ليل نهار، سعًيا وراء احلفاظ على سالمة، 
مستوى  ورفع  لتعزيز  إضافًة  وأمالكهم،  املواطنني  كاّفة  وأمان  أمن 
خلّطة  وفًقا  العربّي،  الوسط  على  الّتشديد  معيشتهم  مع  وجودة 
«التحّول» اّلتي ترتكز على حتسني مستوى تقدمي اخلدمات الّشرطّية 

لكاّفة األوساط بشكل عاّم،  وللعربّي بشكل خاّص.
وعليه فإّن الّشرطة تقوم بتوظيف كّل ما أوتيت من وسائل، إجراءات 
وسبل قانونّية ُمتاحة لتحقيق هذه الغايات اّلتي نتمّناها ونصبو 
اجلرمية  ملعاجلة  خاّصة  وحدات  إقامة  يضمن  مبا  لتحقيقها،  جميعنا 
في بعض من البلدات في املجتمع العربّي «اورچانيم»، تقسيم لواء 
مال للوائني، إقامة نقاط ومراكز شرطة جديدة في املجتمع العربّي  الشِّ
مع الّتخطيط إلقامة أخرى، إضافًة إلى تعزيز القوى البشرّية الّشرطّية 

العاملة هناك، وغيرها من اخلطوات البّناءة اآلنّية واملستقبلّية.
تكون  ال  ولكي  األمور  علينا  تختلط  ال  كي   - أخرى  ناحية  من 
مبثابة  حديثنا  يكون  ال  وكي  جوفاء  ووقفاتنا  وتصريحاتنا  شعاراتنا 
ذّر للرماد في العيون - يوضح على أّن الّشرطة وعلى وجه العموم 
ا واحدة من جميع األطراف ذات  تقف على مسافة غير بعيدة، وتقريًب
الّصلة املتعّلقة املختّصة واملسؤولة أيًضا عن مكافحة هذه الّظواهر 
الّسلبّية بالغة اخلطورة، ابتداًء من الّسلطات احمللّية والبلدّية، الّدوائر 
االجتماعّية، املؤّسسات الّتربوّية، الّتعليمّية، الصحّية، اإلعالمّية، 

ّية، وحّتى الدينّية وغيرها. السياسّية، احلكومّية، القضائ
والّتوعية  للوعي  أّن  شّك،  وبال  يدرك،  جميعنا  ذلك،  على  عالوة 
ا في معاجلة جميع هذه الّظواهر الّسلبّية، وعليه  الّدور الفاصل تقريًب
يتحّتم علينا جميعنا مواصلة املساهمة بنمو وتنمية قدرات ومهارات 
كاّفة الّناس، إضافًة إلى رفع درجة وعيهم للّتحدّيات االجتماعّية، 
األسرّية، الّثقافّية، احلقوقّية وغيرها، اّلتي يواجهونها، ولتمكينهم 
ّية  اإليجاب والّسلوكّيات  القيم  امتالك  خالل  من  مواجهتها  من 
خاّص. بشكل  الّشبيبة  أبناء  على  الّتركيز  مع  واملناسبة،  املختلفة 

ملواصلة  ماّسة  حاجة  دائًما  هنالك  توجد  أّنه  على  الّتأكيد  مع  هذا 
على  ككل  ودورنا  مواقفنا  لتعميم  املناسبة  اآللّيات  وترسيخ  وضع 
أرض الواقع، وحّبذا لو كان بوتيرة واحدة مشتركة، وإّال سيبقى احلال 
عن  معفي  أحد  وال  سابًقا»،  كان  كما  عليه، «الحًقا  هو  ما  على 
ّية اّلتي تقع على عاتق كّل واحد مًنا فرًدا فرًدا،  حتمل هذه املسؤول

على أهمّية دور ووظيفة الّشرطة بني باقي األطراف واملركّبات.

وبهذه املناسبة أذّكر باستطالع للرّأي كان قد أجري، مؤّخرًا، باملعهد 
اجلمهور  ثقة  مستوى  «ارتفاع  إلى  يشير  للدميقراطّية،  اإلسرائيلّي 
العربّي بشرطة إسرائيل، إضافة إلى تسجيل انخفاض ملحوظ في 

مستوى اجلرمية والعنف وحوادث الّطرقات في املجتمع العربّي». 
ّية اّلتي حّققناها،  مبوازاه ذلك، ُيشار إلى أّنه ورغم اإلجنازات اإليجاب
ندرك بأّننا لم نصل بعد للمستوى املطلوب؛ وعليه قرّرنا مواصلة 
واألطراف  اجلهات  كاّفة  مع  املشترك  العمل  إلى  إضافة  اجلهود،  بذل 
الّثقة  تعزيز  املعطيات،  حتسني  مواصلة  وراء  سعًيا  الّصلة،  ذات 
ا كانت وأينما وُجدت،  ـً بالّشرطة، وخفض مستوى العنف واجلرمية أّي

مع الّتركيز على املجتمع العربّي.
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ا على بعض األسئلة اّلتي طرحناها على الّنائب د. أحمد الّطيبي  ورّدً
ّية للّتغيير)، وصلنا الرّد الّتالي، نوردها كما وصلنا: (رئيس احلركة العرب

«األخوة الكرام في صحيفة «حيفا»، حتّية وبعد، فيما يلي الرّد على 
األسئلة اّلتي ارسلتموها للّنائب الّدكتور أحمد الّطيبي (رئيس احلركة 
ّية للّتغيير)، في أعقاب أحداث العنف األخيرة املستشرية في  العرب
مجتمعنا العربّي، العنف الكالمّي واجلسدّي منه، وحتديًدا بعد مقتل 

الّشاب محروس زبيدات في حيفا، أعّقب على األسئلة:
• أين أخطأنا..؟ 

يسأله  أن  يجب  الّسؤال  وهذا  اجلميع،  عاتق  على  تقع  ّية  املسؤول
متمّثلًة  الرّسمّية،  اجلهات  على  ّية  املسؤول نحّمل  أوًّال  اجلميع. 
بوزير األمن الّداخلي والّشرطة، اّلتي ال تقوم بواجبها الكافّي جلمع 
ّية ُملقاة، أيًضا  األسلحة، الرّدع وفّك لغز جرائم القتل. ولكن املسؤول
قيادات،  أمور،  أولياء  دين،  رجال  مرّبني،  عربّي،  كمجتمع  علينا، 
ويجب علينا جميًعا أن نفحص أين قّصرنا وماذا يجب أن نفعل 

لوضع حّد لهذا العنف.
• ما هي اخلطوات اجلاّدة والفورّية اّلتي يجب اّتخاذها 

لدرء أو منع تكرار مثل هذه األحداث؟ 
أوًال تكثيف التوّجه إلى املسؤولني بالّذات في وزارة األمن الّداخلي، 
ملواكبة  الرّفاه  العنف،  جتاه  للّتوعية  الّتعليم  جهاز  في  وكذلك 
العائالت املعرّضة للعنف األسرّي. باإلضافة إلى دور مكّثف من قبل 
يكون  أن  للجهد  بّد  ال  واإلعالم.  والّنشطاء  املجتمع  شرائح  جميع 

مشترًكا من قبل جميع اجلهات. 
مستقبل  على  ونخاف  نقلق  أن  نا  ي عل حّتما   •

وحياة أوالدنا..؟
ّية تبقى قلقة على  طاملا بقي هذا العنف في الّشارع فإّن العائلة العرب
أبنائها، نحن نعرف أّن بعض العائالت تخشى أن يخرج أبناؤها ليالً، 

ولذلك  كّل املجتمع،  قضّية  هذه  إّن  أّال يستمرّ.  الوضع يجب  وهذا 
يجب أن يكون العمل واجلهد على اجلميع لضمان أمن وسالمة أبنائنا. 
ّرة ال نلقي الّلوم، كالعادة، على أجهزة  • دعونا هذه امل
يرهم الكبير على احلالة  ّسلطة والّشرطة - رغم تأث ال
العاّمة. وبصفتك عضو برملان فّعال ولك تأثيرك في 
ّي، ما هي اخلطوات اّلتي يجب اّتخاذها  املجتمع العرب
فاألمور  العاّمة؟  الصورة  ترى  وكيف  اخلصوص؟  بهذا 
على أرض الواقع من سيئ إلى أسوأ - لألسف - وأنا 
ة طاملا لم نعمل نحن  ّي بهذا الشأن أحمل نظرة تشاؤم

على الّتغيير مًعا! فأين يأتي دورك بهذا املضمار؟!
للعنف..   «كفى  شعارها:  العنف،  ضّد  واسعة  حملة  قدنا  نحن 
اجلمهور  عليها  وّقع  العنف  ضّد  وثيقة  رافقتها  يدّمرنا»،  الّسالح 
وسائل  جميع  خالل  من  واسعة  إعالمّية  تغطية  ومبوازاة  ًيا  ميدان
احلملة  هذه  كامالً.  شهرًا  استمرّت  إذاعّية،  برامج  وسلسلة  اإلعالم 

القت اهتماًما كبيرًا ومواكبة وتغطية. 
يؤسفنا أّن كّل ما نقوم به غير كاٍف، ولكن سنواصل نضالنا ضّد 
العنف ومحاوالتنا وعملنا خاّصة في أعقاب اجلرائم األخيرة املؤسفة 
البرملانّي،  عملنا  خالل  من  به  نقوم  ملا  بالّنسبة  أّما  حدثت.   اّلتي 
زًا كبيرًا من جهدنا، متّثل في املؤمتر اّلذي  فإّن قضّية العنف حتتّل حّي
عقدناه ضّد العنف، وحضره رئيس احلكومة واملفّتش العام للّشرطة، 

ووزراء ومسؤولون وعائالت ضحايا العنف واجلمعّيات. 
اقتراحات  للوزراء،  االستجوابات  في  العنف  قضّية  نواكب  كما 
مضاجع  تقّض  قضّية  أّول  هو  العنف  الّلجان.  ومداوالت  القوانني 
املواطنني، ولذلك نضعها في رأس سلم أولوّيات عملنا، مبوازاة العمل 

على مكافحة البطالة، ودمج العرب في سوق العمل. 
• كلمة أخيرة..

العنف  جرّاء  أعزاَءها  تفقد  وعائلة  ُيقتل،  شاب  كّل  عن  نتأّلم  نحن 
واجلرمية. ولذلك نوّجه دعوتنا جليل الّشباب باألساس أن يبتعدوا عن 
هذه الطريق، وأّال يلجأوا للعنف حلّل أّي مشكلة أو نزاع، وإّمنا الّتروي 
وأولياء األمور بأن يحافظوا  إلى األهالي  وباملقابل نتوّجه  واحلكمة، 
على أبنائهم ويكّثفوا دورهم الّتربوّي حلمايتهم وإبعادهم عن العنف. 
ونحن نقّدر، أيًضا، وسائل اإلعالم اّلتي تعطي أهمّية لهذه القضّية 
ونشكركم أنتم أيًضا على التغطية الواسعة لقضية اجلرمية والعنف 

ألن دور اإلعالم ال ُيستهان به.  
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عّمم مرَكز الّشباب في بلدّية حيفا، رسالة في أعقاب املقتل املأساوي 
للّشاب محروس زبيدات، جاء فيها: «كان املرحوم محروس زبيدات 
ا فّعاًال وناشًطا في مرَكز الّشباب في حيفا، جاء مع مجموعة  ـً شاّب
من الّشباب العرب للتطوّع والعمل الّناشط في املرَكز، أتى ليحّث 
املستقبل..  في  وآمالهم  أحالمهم  عن  التخّلي  عدم  على  الّشباب 
رحل عّنا محروس وبقيت أحالمه معنا، أحالمه في مجال الرّياضة 
يستطع  فلم  واالجتهاد..  واملثابرة  والّتمثيل  اإلبداع  في  القدم،  وكرة 

حتقيق احللم».
نقول  ونحن  أحالمك»،  يقتل  املجتمع  تخّليش  «ما  كلماته:  ومن 
فينة فينا، واستمرار  له: سائرون على دربك.. رغم اآلالم واجلراح الّدّ
ينا.. نصرخ ونقول: كفى للقتل بعد  نزيف الّدم مبجتمعنا وفقدان محّب

اليوم، كفى القتل فينا..!
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عملّية االنفجار التي حصلت مؤّخرًا في مصنع 
جعلت  األمريكية  تكساس  والية  في  األسمدة 
مسؤولني في احلكومة االسرائيلّية، من ضمنهم 
البيئة  ووزير  اردان  چلعاد  الداخلّية  اجلبهة  وزير 
عمير پيرتس، املطالبة باإلسراع في تنفيذ خّطة 
نقل األمونيا من ميناء حيفا إلى صحراء الّنقب. 
ا  ًب كما أشار رئيس بلدّية حيفا يونا ياهڤ معّق
بأّنه  تكساس  في  حصل  اّلذي  االنفجار  على 
خِطر جًدا، وبأّنه داللة واضحة على صدق مطلب 
منطقة  من  األمونيا  خزّان  بإزالة  البلدّية  إدارة 

خليج حيفا.
اخلبر  في  حيفا،  بلدّية  رئيس  لسان  على  وورد 
من   املاضي  العدد  في  املوضوع  حول  الذي ُنشر 
عاًما   20 من  أكثر  منذ  أّنه  صحيفة «حيفا»، 
ّية  القضائ اإلجراءات  اّتخاذ  في  متاطل  واحملكمة 
ضّد املصنع، علًما أّن املصنع املذكور يعمل منذ 
إنشاء اخلزّان بدون ترخيص.. هذا احلادث اخلطير 
اّلذي وقع في والية تكساس ذّكر املسؤولني في 
البالد بخطورة بقاء خزّان األمونيا في حيفا.             
من  وألكثر  سابقة،  مقاالت  في  تعرّضت  لقد 
مرة، خلطورة الوضع في مدينة حيفا واخلطر الذي 
املوضوع  هذا  بصدد  ولكن  املنطقة،  سكان  يهّدد 
مئات  أرواح  أن  حيث  خطورة،  أشّد  الوضع  فإّن 
آالف السكان في مدينة حيفا واملناطق احمليطة 
بها على كّف عفريت، فهنالك آالف األطنان من 
غاز األمونيا الّسام واملميت، واملعرّض لالنتشار 
األسباب،  من  لسبب  حلظة،  أية  في  واالنفجار 
كتعرض املنطقة لقصف صاروخي مثالً، أو وقوع 

كارثة صناعية أو هزّة أرضّية ال سمح الّله.
تقديرات اخلبراء اإلسرائيليني حول األضرار التي 
ميكن أن يسّببها إنفجار خزّان األمونيا متفاوتة 
حسب  الرياح.  وشّدة  الطقس  بحالة  وتتعلق  
إلى  واجلرحى  القتلى  عدد  يصل  قد  التقديرات 
بضعة آالف إذا حصل انفجار يؤّدي إلى تسرّب 
هذا الغاز الّسام. بعض األبحاث عرضت تقديرات 
أكثر خطورة تفيد أّن تسرب 2400 طن أمونيا 
في املنطقة الصناعّية في خليج حيفا (أي ُخمس 
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إلى  يؤدي  قد  اخلزان)،  في  املوجودة  الغاز  كمّية 
مقتل نحو 17 ألف إنسان، باإلضافة إلى توقع 
حصول 77 ألف إصابة أخرى.  وحسب املواصفات 
اخلزّان  هذا  مثل  يعمل  أن  يفترض  العاملّية، 
عشرين عاًما فقط، ثم يتّم العمل على تدميره.  
أشار تقرير مراقب الدولة أّنه في يوم اندالع احلرب 
في العام 2006، كانت كمّية غاز األمونيا في 
أكبر  أي  طن،   8200 حيفا  في  املذكور  اخلزان 
بأربعة أضعاف الكمية املسموح بها خالل احلرب. 
على  املنشأة  مسؤولو  يعمل  لم  التقرير  وحسب 
إفراغ اخلزان من األمونيا الزائدة، وإبقائها في نطاق 
الكمّية املسموحة. وقد وصف مراقب الدولة في 
تقريره آنذاك أّن سلوك قيادة «اجلبهة الداخلية» 
للغاية.  خطيرًا   كان  املذكورة  احلرب  أثناء  في 

من اجلدير بالّذكر أن منشأة األمونيا هي ليست 
منشآت  هنالك  بل  حيفا،  خليج  في  الوحيدة 
الّسامة.  املواد  من  كبيرة  كمّيات  حتوي  أخرى 
ويسود تخوّف كبير من حدوث سلسلة تفاعالت، 
بحيث تختلط املواد اخلطرة بعضها مع البعض.  
األكبر،  اخلطر  يشكل  األمونيا  مستودع  أّن  إّال 
الغازّية  الغيمة  تستطيع  الذي  املدى  أن  ذلك 
عدد  أّن  كما  األكبر،  يعّد  تغطيتها  الّسامة 

اإلصابات قد يصل إلى عشرات اآلالف.
إزاء الوضع اخلطير هذا، يدهشني مدى استهتار 
حاجة  هنالك  كان  وهل  الّناس،  بأرواح  املسؤولني 
حلدوث انفجار في املكسيك حّتى ندرك خطورة 
الوضع ونتحرّك؟! أّما بالنسبة ملوقف رئيس بلدية 
حيفا فأقّدره فعالً، وكّلي أمل أن يخوض نضاًال 
ًيا بال مواراة وبال تساهل، إلى  جماهيرًيا وقضائ
أن  وآمل  حيفا،  منطقة  من  اخلزّان  نقل  يتّم  أن 
تقوم  كافة القوى السياسّية والّشعبية بالتحرّك 
حياتنا  تهدد  التي  الكارثة  هذه  إلبعاد  الّسريع 

اليوم قبل الغد، فماذا تنتظرون؟!  
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لقد فجعت عند سماعي عن مقتل محروس كما 
يحصل معي كّلما تقع ضحّية صرعى، نتيجة 
لواقع أصبح فيه احلليم حيراًنا، وال يهّمني ما 
هو الّدافع للقتل في كّل مرّة، ولكن ما يعنيني 

هل كان باإلمكان منع هذه اجلرمية؟ 
القاتل  ألّن  القاتل  إلى  الّتهم  أكيل  ال  وكذلك 
املجتمع.  هذا  ضحايا  من  كالهما،  واملقتول، 
أخرى،  مرّة  الّدنيا  احلياة  نور  يرى  لن  فاملقتول 
والقاتل قد يقبع في غياهب الّسجن، وسيبقى 
يحمل عبء هذه اجلرمية إلى آخر يوم في حياته، 

بعد أن تذبل زهرة شبابه وراء القضبان. 
وميثل الّسؤال اّلذي اعتدناه من سيكون الّضحية 
القادمة؟ مع اليقني أّن األمر لن يحتاج إلى أّيام، 
ولكنها سويعات قليلة، ألّن الّشباب يستغل في 
جانب الّشر وال يستغّل في جانب اخلير. وقدًميا 
واليوم  بالشباب)  (نصرت  محّمد  احلبيب  قال 
ماذا يجلب لنا الّشباب؟ وكّل مرة أشارك فيها 
واإلصالح،  اخلير  أهل  كالم  يدهشني  باإلصالح 
هذا  مرّة:  كّل  في  أحدهم  يقول  عندما  وخاّصة 
أهل  ويطالبون  القتل،  يحصل  أن  طبيعي  أمر 
املقتول بالرّضوخ إلى مطالب جلنة الّصلح، وفي 
بعض األحيان تكون هذه مطالب القاتل نفسه، 
وذلك بغية الوصول لتتميم مراسم الّصلح. ألّن 
الشغل كثير وأهل اخلير يريدون أن يتفرّغوا  حلل 

املشكلة األخرى (اجلرمية). 
في  تشتعل  اّلتي  الّنار  ألّن  اجلميع،  أعذر  وقد 
مجتمعنا بحاجة إلى َمن يطفئ لهيبها، ولكننا 
نطفئ  أن  ال  االشتعال  من  الّنار  لنمنع  بحاجة 
ما  على  احلال  ويبقى  آخر  إلى  لننتقل  احلريق. 
اخلير  أهل  على  يفرض  الواقع  وهذا  عليه؟  هو 
يضعوا  أن  والسياسة،  العلم  ورجال  والّصلح، 
وقدًميا  الظاهرة.  هذه  من  للحّد  عملّية  حلوًال 
املكسورة»،  جتبير  يجيد  «أبي  أحدهم:  قال 
قبل  يجبرها  أن  يستطيع  «أبي  اآلخر:  فقال 

أن تنكسر». 
وخصوًصا أّن الّشباب اّلذي تفجرت عنده طاقات 
نفسه،  على  االنطواء  يحاول  والفتوّة،  العطاء 
بالغنى  هو  مصائب  في  التورّط  من  خوًفا 
عنها. وقد قرأت رسالة بعثها أحد الّشباب عبر 
فيها  يطالبه  البلدّية  رئيس  إلى  ـ«فيسبوك»  ال
ويعّبر  البلد.  في  الوضع  إصالح  على  بالعمل 
عن قلقه وخوفه من الواقع، ويؤّكد أن ذويه مينعونه 
إليهم  يعود  أن  من  خوًفا  البيت  من  اخلروج 
محموًال على األكتاف. أيعقل أّال يشعر الّشاب 
هذه  وأمام  ائه؟  أحّب وبني  مجتمعه  في  باألمان 
األسباب  بعض  بوضع  ُملزًما  أجدني  التحّديات 
لظاهرة العنف في مجتمعنا، لعلني أعذر أمام 
الّله، ولعّلها تكون لفتة ألصحاب القرار، أو لكّل 

مسؤول في مكانه. 
فيه  يترّبى  اّلذي  احلضن  هذا   – البيت  أوًّال: 
يكونا  أن  عليهما  بالوالدين،  واملتمّثل  الّشباب 
يقّلدها  اّلتي  الّصاحلة  واألسرة  احلسنة  القدوة 
واألمناء  الّصادقني  من  اآلباء  كان  فإن  األبناء، 
اخلير  يحّبون  وّممن  الرفيعة،  القيم  وأصحاب 
للناس، ال بد أن ينعكس هذا احلال على سلوك 
للخير  استعداده  كان  مهما  الولد  ألّن  األبناء، 
ال  فإّنه  سليمة،  فطرته  كانت  ومهما  عظيًما، 
يستجيب ملبادئ اخلير وأصول الّتربية الفاضلة، 

احلميدة.  األخالق  ذروة  في  والديه  يَر  لم  ما 
وخصوًصا أّن األبناء قد يقعون حتت عوامل كثيرة 
على  األهل  يكن  لم  فإن  املنحرفني،  من  جتعلهم 
ّية واألمانة، وعلى علم بأسباب  مستوى املسؤول
االنحراف وبواعثه على بصيرة وهدى، في األخذ 
إلى  االنزالق  من  األبناء  لصيانة  العالج  بأسباب 
الهاوية. وهذا يحتاج من املؤسسات الرسمّية أن 
تقوم بتوعية األهل بكّل هذه األمور للعمل على 

حماية املجتمع من التشرّد والّضياع واجلهل. 
وأّما العامل الّثاني النتشار اجلرمية، فهو احتدام 
والعويل  الّصراخ  واستمرار  البيوت:  داخل  الّنزاع 
يفتح  اّلذي  فالولد  الوالدين،  بني  ما  والّشتائم 
ناظريه،  أمام  اخلصومة  ظاهرة  ويرى  عينيه 
عّمن  ليبحث  الّتعاسة  من  هرًبا  البيت  سيترك 
األوالد  بعض  يقع  وأحياًنا  هّمه.  عنه  يسري 
سيكون  وعندها  الّسوء،  رفاق  صحبة  ضحّية 
يصبح  قد  بل  محّقًقا.  واإلجرام  أكيًدا  االنحراف 
تزداد  وقد  والعباد.  البالد  على  خطر  أداة  الولد 
حّدة هذه الّظاهرة عندما يصل األمر إلى الّطالق، 
األب،  ورعاية  األم  حنان  الولد  سيحرم  به  واّلذي 
األسرة  هذه  تتحّول  عندما  تعقيًدا  األمر  ويزداد 

املشرذمة إلى فقيرة. 
والعامل الّثالث اّلذي أراه من أسباب انتشار اجلرمية 
في املجتمع: الفقر املتفّشي في املجتمع العربّي 
بشكل خاّص، على ضوء ُخّطة نتنياهو اّلتي أراد 
من خاللها احلّد من التطوّر الدميوچرافي للمجتمع 
العربّي، ما أرغم املرأة للخروج إلى العمل. وهذا 
املرأة  أصرّت  وإذا  واملتابعة،  الرّعاية  األبناء  أفقد 
على رعاية أبنائها كان الفقر هو املهيمن على 
غذاء  من  يكفيه  ما  الطفل  يجد  ال  وملّا  بيتها. 
وكساء وحنان، وال يجد من يعينه، سيلجأ إلى 
مغادرة البيت بحًثا عن الرّزق، وبالطريق األسرع 
واألسهل. وكثيرًا ما جند في مثل هذه الظروف أن 
يقع هؤالء في أيدي الّسوء واجلرمية، وحتيط بهم 
هالة الّشر واالنحراف. فينشأ املجرم في املجتمع، 
ويشّكل خطرًا على األنفس واألموال واألعراض. 

وانطالًقا من هذا اإلدراك يجب العمل على إزالة 
أسباب االنحراف في ضمان حياة آمنة للّشباب، 
ّية تقع على عاتق اجلميع، وخاّصًة  وهذه املسؤول
املؤّسسات الرسمّية، اّلتي يجب أن تتابع أحوال 
الّناس، واالّطالع على الظروف اّلتي يعيشونها، 
ومن ثّم توفير فرص العمل من أجل توفير لقمة 
اإلنسان،  كرامة  على  واحملافظة  الكرمي،  العيش 

واالهتمام بالعلم. 
وأن  يعيشونه،  اّلذي  الواقع  إدراك  األهل  وعلى 
ّية جتاه أبنائهم. وعلى  يعملوا على حتّمل املسؤول
كل من يرى نفسه أهًال للحوار أن يفتح حوارًا مع 
الّشباب، وخاّصًة رجال الّدين، اّلذين يجب عليهم 
حرمة  وبيان  الّشباب،  بني  الّدين  وازع  ينّموا  أن 

القتل وكّل ألوان اجلرمية واالنحراف.
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ة ّي هوت (6) املؤّلفات الّالّ
(ت) «مرمي، املرأة امللتحفة بالّشمس»

 وعّلق مخلص توما من أبناء رعّية الرّوم الكاثوليك في كفرياسيف 
على الكتاب مبقالة حملت ُعنوان «الّثراء اإلميانّي في كتاب مرمي 
املرأة امللتحفة بالّشمس»، نٌشرت في مجّلة الرابطة احلديثة الّتابعة 
لألبرشّية اجلليل، فقال: «ُيعتبر هذا الكتاب لألرشمندريت أغابيوس 
ا  ـً أبو سعدى من أكثر الكتب اّلتي ُتعنى بالّناحية الرّوحّية كنسّي
ا، ال سّيما وأّنه يطرق في هذا الكتاب  ـً ّي ا وثقاف ـً ّي ا وأدب ـً واجتماعّي
جوانب عقائدّية أساسّية فيما يتعّلق بالسّيدة العذراء اّلتي يطلق 
عليها لقب «ملكة الّسماء» ملا يعنبه ذلك من تكرمي لها بوصفها 
والدة اإلله املتجّسد أمير الّنور واحملّبة والّسالم، فهي بكونها املرأة 
الفريدة  الّنورانّية  وخصائصها  صفاتها  تعكس  بالّشمس  امللتحفة 
في  جاء  وكما  يسوع.  املخّلص  الرّّب  منها  انبثق  اّلتي  اخلارقة 
هو  هذه  دراسته  من  سعدى  أبو  األرشمندريت  هدف  فإّن  الكتاب، 
مرمي  لسّر  وعميًقا  وافًيا  ا  ـً وروحّي ا  ـً ّي الهوت تفسيرًا  القارئ  إعطاء 
والدة الله، انطالًقا من سّر املسيح والكنيسة. لقد أجاد الكاتب في 
استعراض سيرة السّيدة مرمي العذراء وخصالها وخصائصها الرّوحّية 
واإلنسانّية ورمزّيتها في الكنيسة خاّصًة واإلميان املسيحي عاّمًة، 
فأسهب في فصول الكتاب إسهاًبا شائًقا يبعث في القارئ املؤمن 
املطروحة  املواد  من  لالستزادة  الّتشويقّي  والعنصر  الرّوحّية  الّنشوة 
أشبه  األرشمندريت  دراسة  جاءت  حيث  الثرّية  الكتاب  فصول  في 
بالّدراسات األكادميّية الرّاقية اّلتي يتخّللها العمق اإلميانّي القومي 
املدّعم باقتباسات وافية من الكتاب املقّدس بعهديه القدمي واجلديد 
ّمما ُيضفي على هذه الّدراسة الّثراء الرّوحّي واألدبّي اّلذي يستفيد 
منه املؤمن والقارئ املهتّم بالّدراسات الّالهوتّية األكادميّية اّلتي يلجأ 
ا  ـً ّي إليها الكثيرون ّممن يدرسون الّالهوت والفلسفة املسيحّية عمل
وأبعادها  املسيحّية  الرّموز  في  والتعّمق  االختصاص  سبيل  على 
اجلديدة  حواء  تعتبر  اّلتي  مرمي،  العذراء  شخص  خالل  من  الرّوحّية 
اّلتي ولدت آدم اجلديد املتمّثل بيسوع املسيح، فتّمت مشيئة اخلالق 
بأن يكون اخلالص للبشرّية عن طريق املرأة البتول الّطاهرة مرمي بعد 
حوّاء  أي  امرأة  بواسطة  األصلّية  بخطيئته  اإلنسان  سقوط  كان  أن 
املسيح،  يسوع  عهد  اجلديد،  العهد  بذلك  لينبعث  القدمي،  العهد 
فكانت  ُمييت،  اّلذي  احلرف  عهد  من  بدًال  ُيحيي  اّلذي  الرّوح  عهد 
العذراء مرمي رمزًا نابًضا لهذه املعاني حيث إّن كرامتها من كرامة 

ابنها اإلله املتجّسد يسوع املسيح..».
ة ة املسيحّي ّروحّي ّراعي» - مقاالت في احلياة ال (ب) «كلمة ال

يتأّلف هذا الكتاب من 15 مقالة تطال مكوّنات احلياة املسيحّية 
والرّعوّية  واألسرارّية  الّليتورجّية  األصعدة  على  الّالهوتّية  وأبعادها 
غريغوريوس  البطريرك  الغبطة  صاحب  كتب  واألخالقّية. 

        ÈbF� u�√ ”uO�U�√ X|—bML�—_«
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املشرق  وسائر  أنطاكية  بطريرك  الّطوبى،  الكّلي  ّحلام  الّثالث 
معّبرة  كلمة  الكاثوليك  امللكّيني  للرّوم  وأورشليم  واإلسكندرّية 
احملترم،  أغابيوس  احلبيب  «األب  فيها:  جاء  الكتاب  هذا  عن 
وُهوّية  الرّاعي  كلمات  هو  الرّاعي»  «كلمة  كتابك  للهدّية:  شكرًا 
القلبّية  الّتهاني  لك  الكتاب.  هذا  في  تتجّلي  أغابيوس  األب 
املزيد!». وإلى  والّليتورجّي  والكهنوتّي  الرّوحّي  نتاجك  ثراء  على 

ّرمزّية  ا القّداس اإللهي، بني الّالهوت وال يتورجّي (ت) ل
من  األّول  القسم  يشرح  كبرى؛  أقسام  ثالثة  في  الكتاب  هذا  يقع 
مفّصل  شرح  وهو  الّليتورجّي،  الّالهوت  في  اإلفخارستّيا  الكتاب 
جًدا عن طبيعة القّداس وأقسامه وخصائصه؛ فيما يفّسر القسم 
الثالث منه الرّموز الّليتورجّية اّلتي ُتشّكل جزًءا من القّداس اإللهّي.

في  الكاثوليك  الرّوم  رعّية  أبناء  (من  توما  منير  الّدكتور  عّلق 
كفرياسيف)، مبقالة ُمسهبة عن الكتاب، ُنشرت في مجّلة الرّابطة 
األرشمندريت  املخّلصّي  الباسيلّي  الرّاهب  «قام  فقال:  احلديثة، 
مصّلي  للمؤمنني  حجًدا  شائق  كتاب  بوضع  سعدى  أبو  أغابيوس 
حيث  اإللهّية،  واألدبّيات  بالرّوحانّيات  يهتّم  َمن  وكّل  الكنيسة، 
يحمل هذا الكتاب ُعنوان «ليتورجّيا القّداس اإللهّي بني الّالهوت 
األرشمندريت  ثقافة  مدى  الكتاب  هذا  في  ملست  ولقد  والرّمزّية». 
ا، فهو ذلك اإلنسان  ـً ا وروحّي ـً ّي ا والهوت ـً أبو سعءى الواسعة كنسّي
ا في خدمة القّداس اإللهّي حيث يفّصل كّل شاردة  ـً امللّم إملاًما تاّم
وواردة في هذه اخلدمة املقّدسة، متناوًال رمزّية كّل مرحلة في القّداس 
ا تلك  ـً ّي مبا تتضّمنه من أشياء خاّصة الفتة، وكذلك ما تعنيه الهوت
ّمما  وإشاراتها  تطبيقاتها  بكّل  الكنيسة  في  الكهنوتّية  املمارسة 
الكنيسة  في  املصّلني  املؤمنني  جمهور  على  اجلّمة  بالفائدة  يعود 
الرّوحّية،  الرّمزّية  املعاني  هذه  منهم  الكثير  على  َيخفى  اّلذين 
وبالّتالي فإّن قراءة هذا الكتاب تشّكل للعارفني خاّصًة، وجلمهور 
ا غامرًا على حدٍّ سواء.  ـً ّي ا وثقاف ـً مصّلي الكنيسة عاّمًة، إثراًء روحّي
ا ُيشكر  ـً ا روحّي وبهذا يكون األرشمندريت أبو سعدى قد أّدى واجًب
عليه، عالوًة على ًإداره لهذا الكتاب بُحّلة أنيقة متتاز بجمال اإلخراج 
وُحسن اإلصدار، ّمما يعكس ذائقته الفنّية والّذهنّية في آٍن واحد..».

ة (ث) شدراٌت روحّي
بتجميع  والغّيورين  امللتزمني  الرّعّية  شباب  من  مجموعة  قامت 
حوالي 1600 مقولة مقتضبة مؤّلفة من أسطر قليلة، من عظاٍت 
ُألقيت في عّدة مناسبات كنسّية وليتورجّية، من عظات جماعة 
الّصالة املرميّية، من املقاالت األسبوعّية، ومن الكتب الّصادرة سابًقا.

يقع الكتاب في سبٍع وعشرين باًبا، وهو يطال مجمل احلياة املسيحّية 
املسيح. يسوع  بالرّّب  شخصّية  إميانّية  عالقة  بناء  إلى  الهادفة 
عاّم  (رئيس  االحترام  الكّلي  فرج  جان  األرشمندريت  قدس  وكتب 
«ُيسعدني  فسيها:  جاء  رسالة  املخّلصّية)،  الباسيلّية  الرّهبانّية 
ا أن أكتب هذه الكلمات الّنابعة من قلٍب أبوّي، مشّجًعا إّياك  جّدً
أبّت احلبيب أغابيوس لكي تواظب على الّتعليم والّتبشير ونشر 
فالرّهبانّية  واملؤمنني.  الّشباب  وقلوب  أنفاس  في  املخّلص  عطر 
نعم  تكون  أن  في  عليك  وُتعّول  لها،  ابًنا  بك،  تفتخر  املخلصّية 
رسول للمخّلص اّلذي تعاهدنا كّلنا أن منّجد اسمه. إّن خطوة شباب 
وإرشاداتك  وتعاليمك  مواعظك  جتميع  إلى  الهادفة  هذه،  رعّيتك 
الكلمات  لتلك  وتقديرًا  باجلميل  عرفاًنا  إّال  هي  ما  لهم،  الرّوحّية 
اّلتي نفذت إى قلوبهم ووجدانهم. أنت رائحة املسيح الّطّيبة، أبِت 
َحَباك  اّلتي  الكنوز  من  وافتح  املنوال  هذا  على  فاستمّر  احلبيب، 
إّياها املخّلص الكرمي خدمًة لّله ولكنيسته ولرهبانّيته ولكّل شعبه. 
إّنني كرئيٍس عاّم على الرّهبانّية أتقّدم بالّشكر لهّمة هؤالء الّشباب 
يصّب  هذا  القّيم  فعملهم  الّله.  في  واحلرّية  املعرفة  عن  الباحثني 
أوًّال في مصلحة الرّهبانّية عبر توثيق ونشر مقاالت وِعظاٍت ألحد 
رهبانها. كما ُيرّسخ هذا العمل الفكرّي الّدور الرّائد اّلذي طاملا لعبه 
وحيفا  عّكا  أبرشّية  وفي  عاّمة  املقّدسة  األراضي  في  املخّلص  دير 
واجلليل خاّصًة. هذا اإلرث املخّلصّي اّلذي ُتعيد رونقه، أّيها األب 
احلبيب أغابيوس، هو تأكيد آخر أّن الّسراج ال ميكن أن يوضع حتت 

الّسرير بل على املنارة لُيضيء للجميع».
ة بيزنطّي ة ال (7) اإلصدارات املوسيقّي

«أعطني  بُعنوان  املقّدس  العظيم  اآلالم  أسبوع  ترانيم  تسجيل   -
هذا الغريب».
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- تسجيل حلقتني مصوَّرتني لترانيم أسبوع اآلالم لقناة «نور سات» 
ّية. الفضائ

- بيوت املدائح بْفنوان «تقّبلي تقدمتنا هذه».
- صالة الّنوم الكبرى وجزء من ترانيم خميس األسرار بُعنوان «إفتح 

لي أبواب الّتوبة».
- مختارات من ترانيم امليالد (أسطوانتان): األولى بُعنوان «الكلمة 
صار جسًدا» (ترنيم جوقة قيثارة الرّوح)، والّثانية بُعنوان «هلّم أّيها 

املؤمنون لننظر أين يولد املسيح» (ترنيم فردّي).
- أناشيد األعياد الّسّيدّية الكبرى.

- ترنيم إجنيل يوحّنا كامًال بُعنوان «الكلمة».
وقد خّصنا قدس األب مكاريوس هيدموس املخّلصّي، صاحب الباع 
وهو  والبطريركّية،  املخّلصّية  املوسيقّية  املنشورات  في  الّطويل 
هذه  عن  القلب  من  بكلمٍة  البيزنطّي،  املخملّي  الّصوت  صاحب 
اإلصدارات، فكتب: «أبِت احلبيب أغابيوس، وأخي في الرّهبانّية، 
ممتلٍئ  فم  من  املصّلي،  الّترنيم  من  أذنّي  ومالئ  روحي،  وصديق 
فّياض،  ينبوع  من  وكأّمنا  بسهولة  تسيل  اّلتي  األنغام  من  بالرّوح، 
فُتطرب اآلذان وتنقل الّنفس إلى ما هو أسمى وأعلى وأرفع: إلى 
جوارحك  بكّل  ا  ـً منكّب الرّهبانّي  االبتداء  في  وأنت  عرفُت؛  اخلالق. 
علي الّترنيم الكنسّي ومتعّلًما أصوله، فبرعَت فيه، وها إّنك اليوم 
مزجته  ّمما  بكثير،  وأكثر  اختزنَته،  ّمما  واملجتمع  الكنيسة  ُتعطي 
أجمل  الّشرقّي  الّتراث  من  مستقًيا  مختلفة،  موسيقّية  أمناٍط  من 
ما فيه، ومن البيزنطّي أروع ما فيه. وها إّنك تقّدم لنا ما صهرته 
في نفسك من كّل هذه الكنوز، تزيد عليها أداَءك املمّيز والّصافي 
ال  بأمثالك،  امللكيهة  للكنيسة  وِنِعمَّ  لنا،  فِنعمَّ  آٍن.  في  والغني 
يضّيعون ساعة من وقتهم من دون أن تكون متجيًدا وتسبيًحا وإنشاًدا 
لرّب األكوان ومخّلص العالم. له املجد إلى دهر الّداهرين. آمني».

ة في صحيفة «حيفا» (8) املقاالت األسبوعّي
ينشر األب أغابيوس مقالًة أسبوعّية في صحيفة «حيفا» ينتظرها 
الكثيرون من مسيحّيني ومسلمني. تبحث هذه املقاالت األسبوعّية 
في مواضيع مختلفة تهّم املجتمع املسيحّي، إذ تطرح فكرة وتعليم 
واألخالقّي..  واالجتماعّي  والّالهوتّي  والعقائدّي  الرّوحّي  الكنيسة 
إّنها مقاالت توّسع آفاق القارئ املسيحّي الدينّية والرّوحّية، وتدعوه 
ومقتضياته  املسيحّي  إميانه  ملبادئ  وصحيح  سليم  عيش  إلى 
الكنيسة  وحدة  موضوع  ُتعالج  مقاالت  إلى  باإلضافة  اجلوهرّية، 
احلوار  مبوضوع  ُتعنى  أخرى  ومقاالت  ا،  ـً واجتماعّي ا  ـً وكنسّي ا  ـً رعوّي
املسيحّي - اإلسالمّي املبني على مفاهيم الّتآخي واحترام غيرّية 
في  املسيحّيني  وجتّذر  والقومّية،  الوطنّية  والُهوّية   الّدينّية  اآلخر 

أرضهم وبالدهم من خالل املواطنة احلقيقّية.
ّسنوّية ة ال ّي ة الكهنوت ّروحّي ّرياضة ال (9) ال

األراضي  في  الكاثوليكّية  الكنائس  أساقفة  مجلس  انتدبني 
ُأقيمت  اّلتي  الّسنوّية  الكهنوتّية  الرّوحّية  للرّياضة  واعًظا  املقّدسة 
وقد   ،2012 العاّم  من  متوّز  شهر  في  طبرّيا  في  اجلليل  بيت  في 
شارك فيها كّل من صاحب الغبطة البطريرك الّالتينّي األورشليمّي 
فؤاد طوال الكّلي الّطوبى، سيادة املطران إلياس شّقور املوّقر، سيادة 
املطران بولس ماركوتسو املوّقر، سيادة املطران يوسف الزّريعي املوّقر 
وسيادة املطران وليم الّشوملي املوّقر وعدد كبير من كهنة األبرشّيات 
الكاثوليكّية امللكّية والّالتينّية واملارونّية. متركزت مواعظ الرّياضة 
حول «الّشخصّيات اليوحّناوّية، وبخاّصٍة أّن قداسة البابا بندكتوس 
الّسادس عشر قد أعلن سنة 2012 «سنة اإلميان»، ثّم قمنا بتحليل 
بيبليٍّ لشخصّيات نيقودمس، املرأة الّسامرّية، بطرس الرّسول ومرمي 
والكنسّية،  الكهنوتّية  حياتنا  على  عملّي  تطبيق  مع  ّية  املجدل
ّية  باإلضافة إلى عرض بصرّي (power point) للّنصوص الكتاب
ومخّطط العمل وبعض املالحظات األساسّية، قم بتحضيره أخي في 
الرّهبانّية، األب شارل ديب احملترم، فله مّني خالص الّشكر والّتقدير 

واحملّبة على املجهود اّلذي قام به.
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إلى  الشخصّيات  عشرات  «مساواة»  مرَكز  دعا   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مساء  العشرات  وشارك  «مساواة».  مرَكز  أصدقاء  نادي  في  االنخراط 
اخلميس املاضي في اللقاء األّول لنادي أصدقاء مرَكز «مساواة» ومجلس 
أمنائه في مدينة حيفا، حيث أفتتح األمسية جعفر فرح، رئيس إدارة 
ا باحلضور قائًال: «يُسرنا انتسابكم إلى نادي أصدقاء  «مساواة»، مرّحًب
في  شركاء  ولنكون  املستويات  كافة  على  اته  ّي فعال ولدعم  «مساواة» 
املساواة  قيم  ونشر  البالد،  في  الفلسطيني  العربي  مجتمعنا  خدمة 
والعدالة واحلرّية والتسامح، وتعميق النضال احلقوقي ونشر روح التطوّع 

وحتمل املسؤولية في مجتمعنا. 
أبي  إدوارد  والپروفسور  كوفر  مايك  القلب  جراح  النادي  واستضاف 
عن  أعربت  التي  الشخصّيات  وعشرات  بشارة،  ڤيڤيان  والفنانة  نادر 

اهتمامها في العمل احلقوقي عامة وعمل مركز مساواة خاصة. 
وقال فرح: يعمل مرَكز «مساواة» منذ تأسيسه في العام 2000 على 
حتصيل احلقوق االقتصادّية، االجتماعّية، الثقافّية والسياسّية للعرب 
الفلسطينّيني املواطنني في إسرائيل، واالعتراف بخاصيتهم القومّية، 
الثقافّية والّتاريخّية. كما يعمل على بناء مجتمع دميقراطي خال من 
طائفي،  قومي،  أساس  على  الّتمييز  أشكال  كافة  ويكافح  العنصرية 
ديني، طبقي، جنسوي، احملدودية اجلسدية أو النفسّية. وأضاف فرح: 
االجتماعّية  بالفئات  عالقاته  وتعميق  مسيرته  ودعم  املركز  تطوير 
لتشكيل  املبادرة  إدارته  قررت  وقد  بأهدافه،  املؤمنة  وبخاّصة  املختلفة 
ناد ألصدقاء مركز «مساواة» من شخصّيات مهنّية واجتماعية عربية 
مهًما  اجتماعًيا  مورًدا  نشاطه  في  وترى  املركز،  مسيرة  بدعم  معنية 
ملجتمعنا العربي. وسيعمل مجلس األصدقاء على توفير الدعم املعنوي 
املشورة  وتقدمي  املركز  في  العضوية  تشجيع  خالل  من  للمركز  واملادي 
مرَكز  أصدقاء  مجلس  وسيلتقي  لفعالياته،  التبرع  وتشجيع  للطواقم 
املركز.  بعمل  تتعّلق  استراتيجية  مواضيع  حول  للّتحاور  «مساواة» 
وسيستضيف شخصّيات مختلفة تهدف إلى إثراء العمل وتقدمي الدعم 

ًيا. الّدائم معنوًيا ومال
بأمراض  معروف  أخّصائي  نادر  أبي  إدوارد  الپروِفسور  حتّدث  ثّم  ومن 
القلب، قائًال: «أرّحب بكم وأشكركم لقدومكم للقاء وتكرمي الپروِفسور 
عام  القدس  إلى  وصل  الواليات املّتحدة،  مايك كوپر، وهو من مواليد 
 1975 عام  أبيب  تل  جامعة  من  الّطب  شهادة  على  وحصل   1966
في  أّسسته  قد  كنت  اّلذي  القلب  بقسم  التحق  السنة  نفس  وفي 
مستشفى «روتشيلد» (بني تسيون) عام 1971، وسرعان ما برزت 
عّدة  كتابة  في  معي  واشترك  سّنه،  صغر  من  بالرغم  العلمّية  مواهبه 
مقاالت وأبحاث طبّية ضمن فترة زمنّية قصيرة، هذا اإلنسان املمّيز 
بإجنازاته العملّية وأعماله اإلنسانّية وعطاءه النموذجي، سيحدثنا عن 
جتربته في معاجلة أمراض القلب لدى األطفال الفلسطينيني وعن كتابه 

«ثعالب في كرم العنب»».
أجد  أن  أحلم  لم  لكّنني  الكتابة،  في  موهبة  لديه  أّن  وتابع: «الحظت 
وله  الحًقا،  لي  أثبت  كما  األقوال،  من  أبلغ  واألفعال  الثروة،  هذه  لديه 
عّدة صفات إضافّية، أهّمها الوجه االنساني، فهو يتطوّع في عيادات 
اّلذين  الفلسطينيني  األطفال  لعالج  اخليرّية  واملقاصد  والقدس  الله  رام 
معنى  يجّسد  وهو  املعّقدة،  القلب  أمراض  من  العالج  لديهم  يتوّفر  ال 
احلياة املشتركة املجرّدة من العنصرّية والطائفّية، وباإلضافة لذلك يوّفر 
ًيا، فهو يشترك بسباق دراجات بالبالد وخارجها، ويتبرّع بريع  دعًما مال
االشتراك لألطفال وعالجهم» .وأضاف: «لقاؤنا في هذه األمسية يصّب 
بنفس هذا الينبوع الغني بالعطاء املتواصل، إذ اننا سنرصد ريع كتابه 
في  األطفال  لدى  الّسرطان  لعالج  اجلديد  القسم  تطوير  في  للمساعدة 

مستشفى بيت جاال».
ومن ثّم قّدمت الفنانة ڤيڤيان بشارة مبرافقة عازفني فقرات فنّية منوّعة، 
وفي نهاية اللقاء ّمت فتح باب العضوّية في مسيرة دعم عمل املرافعة 

ملرَكز «مساواة».
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الّالتينّية  إلى  ترجمها  اّلتي  (املعراج)  حول  عصره  في  املتداولة 
اإليطالي ڤازيلو أوپرتي وضّمنها كتابه (العالم).

احلضارة  إسالم  ّية،  العرب «األندلس  ماريا  كتاب  إلى  انتقلنا  وإذا 
جعفة  املجيد  عبد  ترجمه  اّلذي   (2006) الّتسامح»  وثقافة 
ومصطفى جّباري. نرى بأّن حضارة العرب في األندلس، على الرّغم 
متّيزت  فقد  قرون  ثمانية  على  نّيف  اّلذي  الّتاريخي  امتدادها  من 
الّسماوّية:  الديانات  اتباع  بني  والّتعايش  الّتسامح  من  بالكثير 
املسيحّية واليهودّية واإلسالم، هذا ما دفع مؤّلفتنا أن ترّكز ومتحور 
اهتمامها كباحثة لها مشروعها الّثقافي، على وصول صقر قريش، 
إلى شبه  آخر أمراء األموّيني في دمشق –  عبد الرّحمن الداخل – 
اّلذين  العباسّيني  عْسف  من  ناجًيا  بنفسِه،  فارًا  اإليبيرّية،  اجلزيرة 

نكّلوا باألموّيني، وقضوا عليهم بقسوة!!
رّكزت عليه لتبرز جناحه في توحيد البالد وإقامة إمارة قوّية، إضافًة 
إلى تطويره البالد في مجال الرّي والبناء الّتعميري والزراعة، ونشر 
الّتعليم وبناء املساجد (جامع قرطبة) وتنظيم العالقات اخلارجّية مع 

احمليط املسيحّي بالّدرجة األولى.
أكثر  ووجدوها  ّية  العرب فعرفوا  اإلسپان،  استعراب  إلى  ذلك  أّدى 
األعراق،  املتنوّع  املجتمع  ثقافة  واصطبغت  الّتعبير،  في  طواعية 
في زمن قياسّي، بالّطابع العربّي؛ وفي هذا يقول الرّاهب پول أولڤار 
ّية واستعمالها  عام 855، مصوّرًا إقبال اإلسپان على تعّلم العرب
يقول:  وتأليفهم،  ودروسهم  كتابتهم  وفي  اليومّية،  حياتهم  في 
ّية، ويقرأون الفقهاء العرب  «يعشق املسيحّيون قراءة األشعار بالعرب
اكتساب  أجل  من  وإّمنا  ويجادلوهم،  عليهم  ليردوا  ال  والفالسفة؛ 
الَعّب  إلى  احمللّيني  الّسّكان  دفع  ما  وهذا  وأنيقه»؛  جّيدة  ّية  عرب
 - ُيْثبت  ّمما  فقط،  بالّالتينّية  الّتشبث  وعدم  ّية،  العرب آداب  من 
كما استنتجت مينوكال - بأّن الّدين ال يقف عائًقا دون انصهار 

الّثقافات وتفاعلها.
عبد  عصر  إلى  معها  ونصل  كبيرة،  قفزة  مؤّلفتنا  مع  نقفز  وحني 
الرّحمن الّثالث، يتجّلى أمامنا ارتقاء قرطبة في عصره إلى منزلة 
وجتّلى  األوروّبي،  الغرب  في  تأّلًقا  العواصم  أكثر  فيها  أصبحت 
التسامح في كون أحد وزرائها من اليهود، واسمه حسداي بن اسحاق 

ّية!! ع بنفوذ كبير في هذه اإلمارة العرب بن عزرا، اّلذي كان يتمَتّ
الحقة،  فترة  في  برز  فقد  الّنغيد»  «صموئيل  اليهودّي  اَحلْبر  أّما 
فنظم الّشعر العبرّي على نسق الّشعر العربّي غزًال ومدًحا وفخرًا 

وفي أغراض الّشعر العربّي املتعّددة.
هذا، ومن املهم أن نسّجل أّنه حّتى أثناء وبعد احلرب اّلتي اشتعلت 
مطوًّال مع العرب، إلجالئهم عن األندلس، نرى أّن املزاوجة الّثقافية 
اإلستسالم  اتفاقّية  بعد  جاورها  وما  إسپانيا  فبالطات  استمرت، 
ظّلت  الّصغير،  الّله  عبد  أبو  األندلس،  ملوك  آخر  وّقعها  اّلتي 
الّلغة  إلى  ّية  العرب واألفكار  العلوم  ينقلون  اّلذين  باملدرّسني  تعّج 
ّية الّسائدة، وذكر أّن غيوم الّثامن،  الرومانثّية والالثينّية والقشتال
وهو من شعراء تلك احلقبة، تفّتحت براعم شعره في أحضان الّشعر 
الّشعر  من  نوع  الَبرنس  وجنوب  بربشتر  في  انتشر  كما  العربّي؛ 
ـ«تروپادور» اّلذي يستقي فيه ناظموه مقاطع كاملة من  يسّمى بال
الّشعر الغزلّي العربّي، ولهذا ترى املؤّلفة ماريا أّنُه على الرّغم من 
االنفصال الّدينّي بني الديانتني الّسماويتني في األندلس، فقد ظّلوا 
ّية  جميًعا يتمّتعون بالّظالل الوارفة اّلتي ُتظّللهم بها الّلغة العرب
سعت،  اّلتي  الّتفتيش»؟!!  «محاكم  أنَف  رغم  قصير،  غير  لزمن 

عّصب!! وتسعى، إلى إدخالنا في نفق ُمظلم من الَتّ
بها  ألَنّك  مينوكال،  روزا  ماريا  الّنزيهة  باحثتنا  يا  جهودك  بوركت 
وللحضارة  للّتراث   – تهم  ِقلَّ على   – ُمْنِصفني  ـ ال لفريق،  انضممِت 
ّية.. وهذا ما يجعلك صاحبة احلّق أن ُمتنحي جائزة انصاف، في  العرب

زمن يسود فيه اجلحود ويعمُّ اإلجحاف.
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على  يحفره  أن  حلضارته،  وفّي  عربّي  كّل  على  يجب  اسم  ماريا 
شأة  ّية األصل وأمريكّية الَنّ جدران ذاكرته عابرة األزمنة، فمع أّنها كوب
واإلقامة وإسپانّية الّلغة والّثقافة، فقد َقَضت من عمرها سنني طواًال 
في إنصاف الّتراث األدبّي العربّي من خصوِمِه الغربّيني. وذلك من 
خالل مشروعها الرّامي إلعادة الّنظر في املاضي العربّي اإلسالمّي 
في  بش  الَنّ مهّمة  عاتقها  على  تأخذ  أن  دفعها  ّمما  األندلس.  في 
الّتراث لوضع تصوّر جديد عن تلك احلضارة، ُيبرز ما متّيزت به من 
عصب الّديني، وعليه فقد أَحلّت في  رقّي وتسامح في زمن اّتسم بالَتّ
ّية  كتبها إحلاًحا شديًدا على دحض الفكرة القائلة بأّن الّثقافة العرب
األندلسّية لم يكن لها تأثير في األدب الغربّي في القرون الوسطى.

هذه  وبطالن  املزاعم  هذه  خطأ  على  الّدليل  تلَو  الّدليل  فأقامت 
ال  ألسباب  األندلس،  لثقافة  العميق  األثر  تنكر  اّلتي  األقاويل، 

ّية»!! تفسير لها وال تعليل سوى «ُخرافة املرَكزّية الغرب
ّيته، طغى – فيما تؤّكد 0 على فكر أوروّبا  فتأثير ابن رشد وعقالن
في القرن الّثالث عشر وما تاله، على الرّغم من أّنُه كان مرفوًضا 

في بالده، مشكوًكا في سالمة ُمْعتقدِه!!
عر لهذه املهّمة، انتهت إلى كشٍف يؤّكد وجود  وحني «وّظفت» الشِّ
في  والحظت  ّية،  العرب «طرب»  وكلمة  «تروبادور»  كلمة  بني  ِصلة 
األمثلة اّلتي أوردتها في كتابها املشوّق: «الدور العربّي في الّتاريخ 
صالح  ّية  للعرب ترجمه  اّلذي   ،(2009) الوسطى»  للقرون  األدبّي 
عر  الشِّ في  األثر  جليل  من  األندلسّية  للموّشحات  ما  الغامدي، 

اإليطالّي واإلسپانّي.
ّية اإلسالمّية، رأت فيه  حّتى موضوع إنكار تأّثر دانتي بالّثقافة العرب
زعًما باطالً؛ فعملت على تفنيده، كباحثة موضوعّية في كتابها 
أعاله، حيث جنحت أن تثبت نقيضُه إثباًتا ال يدع مجاًال للّشك!!

دانتي لم يقترب من اإلسالم باعتباره ديًنا، ولم يكُن   ّ صحيح أن 
ا،  ا متعّصًب ـً ا لهذه العقيدة، لكونه كما عرف عنه، مسيحّي ـً ّبّ ُمِح
ا موقفه من شخصّية الرّسول (ص)؛ إّال أّن  ـً ّي وهذا ما يوضحه جل
ّية في ثقافة أوروّبا في  كاتبتنا تثبت حقيقة تغلغل الّثقافة العرب
العصور الوسطى، مما أّدى إلى انتشار قّصة «اإلسراء واملعراج» في 

ّية، زمن دانتي وبعدهُ. غير موقع من املواقع الّثقافّية اإليطال
لذلك - وهذا ما تعتقده مينوكال - بأّن دانتي كتب «الكوميديا» 
بعد أن رأى سرعة انتشار قّصة «اإلسراء» بدافع الّتعبير عن موقفه 
الرّافض لعقالنّية الّثقافة اإلسالمّية... مبعنى أّن دانتي كانت لديه 
املستشرق  لكّن  محدودة!!  معرفة  أَنّها  ولو  العرب،  بثقافة  معرفة 
اإلسپانّي بالثيوس يؤّكد في دراسة نشرها عام 1946 أّن دانتي قام 
بنسخ فاضح جًدا ملقدار غير قليل من نصوص «القّصة الّشعبّية» 
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شاعرًا  أديًبا؟  تصبح  أن  تريد 
املسألة  قصص؟  كاتب  مثًال؟ 
حتتاج  ال  البساطة!  غاية  في 
الوقت،  من   قليل  إلى  إّال 

وكثير من املال طبًعا!
تعرف  أن  الضرورّي  من  ليس 
ولوجع  لك  ما  ّية.  العرب الّلغة 
خربطت  مهما  الزائد؟  الرّأس 
إعطاء  ميكنك  َطرفشت  ومهما 
األصدقاء،  أحد  إلى  نتاجك 
ّية في مدرسة ثانوّية، مثًال، واملعّلم املذكور يصّلح لك  معّلم للعرب

األخطاء، مشكورًا، أو مشكورًا ومأجورًا!
النّص  شاعرًا؛  تصير  أن  الواقع  في  عليك  أسهل  حال،  كّل  على 
أوزان  تعرف  كنت  إذا  وأسرع!  أوسع  والّشهرة  أقّل،  واجلهد  أصغر، 
الّشعر، يكفي الكامل مثًال، فاألمر في غاية البساطة: تكتب في 
أّي موضوع؛ القصيدة الوطنّية أفضل بطبيعة احلال، وجتعل القصيدة 
طويلة ما أمكن! ال يبهر القارئ العربّي شيء مثل  خمسني ستني 
ضّفتيه  وعلى  أبيض،  طويل  نهر  واحدة:  بقافية  الّشعر  من  بيًتا 
كّفتان من الكالم متساويتان مختومتان بحرف واحد! املعنى غير 
حّتى  القصيدة  سيقرأ  اطمئّن،  أحد،  ال  مهّمة.  غير  والّلغة  مهّم، 
الّنهاية. املهّم املنظر.. وهل العالم من حولنا كّله إّال مناظر ومظاهر؟ 
الّشعر  واإلحباط!  الترّدد  إلى  مدعاة  فال  األوزان  تعرف  لم  إذا 
الّتفعيلي، صّدقني، أرقى وأنقى. كّل شعر درويش في الفترة األخيرة 
ا! تقول إّنك ال عهد لك بالوزن أصًال؟ ال يهّم، املهّم أن  ـً ّي كان تفعيل
تكتب النّص في سطور قصيرة، ال تصل إلى نهايتها  بأّي شكل!!  
األفضل أيًضا أن تكون قصيدتك طويلة ما استطعت إلى ذلك سبيال! 
ال أحد سيقرؤها حّتى الّنهاية طبًعا، لكّن الطول ضرورّي، ما في 
ذلك شّك: هل الفتاة الطويلة املمشوقة مثل فتاة قصيرة طول شبر؟!

لكّن  أعاله.  املواصفات  وفق  تكتبها  القصيدة.  إلى  بالّنسبة  هذا 
املشروع ال ينتهي عند هذا احلّد طبًعا. في كّل ندوة شعرّية ال بّد لك 
من املشاركة البارزة: تقف أمام اجلمهور، وتصرخ بأعلى صوتك. في 
املواضيع الوطنّية من القصيدة واألعالم الّتاريخّية، بشكل خاّص. 
طبًعا سيرتفع الّتصفيق إلى عنان الّسماء. تتوّقف هنيهة، ثّم تعيد 

قراءة املقطع ذاته.. هكذا يفعل كّل الشعراء الكبار، صّدقني! 
بعد املهرجان ترسل القصيدة إلى كّل الّصحف واملواقع اإللكترونّية.. 
أغلب  في  قراءتها،  وبدون  وقت،  أسرع  في  ينشرونها  تخف،  ال 
من  بّد  فال  شيًئا،  منها  يفهموا  ولم  قرءوها  إذا  حّتى  األحيان. 
يفهمون  ال  الغامض.  احلديث  الّشعر  من  باعتبارها  طبًعا،  نشرها 
مفهومة؟!  تكون  أن  قصائدك  على  يجب  فلماذا  أدونيس،  قصائد 
أحد  يكتب  أن  ُيستحسن  الواسع،  والّنشر  الّشعري،  املهرجان  بعد 
حتليل  في  نقدّية  مقالة  مستعار،  باسم  أنت  تكتب  أو  األصدقاء، 
القصيدة، وكشف املغازي العميقة فيها. كلمة كتبتها عرًضا ميكن أن 
تشّكل فاحتة نقد عميق للقصيدة. ال تنَس أّن النّقاد كثيرون، وبعضهم 
ميكن أن حتّمله جميالً، ألّنك وّفرت له هذه الفرصة في الكتابة والّنشر! 
لقاء  كّل  في  حاضرًا  تكون  أن  تقّدم،  ما  كّل  إلى  باإلضافة  تذّكر، 
بنتاجك:  فيها  تشارك  لم  إذا  حّتى  ّية،  أدب أمسّية  أو  شعرّي، 
لم  إذا  حّتى  حارّا،  سالًما  طريقك  في  يجيء  من  كّل  على  تسّلم 
وتظهر  احلاضرين،  جميع  ليراك  بارز  مكان  في  جتلس  ثّم  تعرفه، 
في  بل  مهّم  هذا  الحًقا.  االّتصال  وسائل  في  الصور،  كّل  في 
صّدقني!  الصور،  إّال  املقال  من  يقرءون  ال  كثيرون  األهمّية.  غاية 
طبًعا، العمل يحتاج أخيرًا إلى املثابرة وإلى كثير من املال أيًضا: مالبس 
ارة طويلة وبرّاقة أيًضا. املسألة مكّلفة كما ترى،  جديدة برّاقة، وسّي
وهل بغير املال ُتكتسب املعالي؟ ال شيء ببالش إّال العمى والطراش!!

بكّل  إليه  ُيشار  مرموًقا،  شاعرًا  صديقي،  تصبح،  هكذا  مالحظة: 
األصابع. أّما إذا رغبت في أن تصير كاتب قصص قصيرة أو كاتب 
روايات، فاملسألة أصعب قليًال. لكن ما من شيء مستحيل، وٍفي مقالنا 
القادم، ستجد الوصفة الّناجعة، في الوصول إلى هذه القمم الرّائعة!!                 
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من كان يصّدق أّن مباراتي اإلياب لدور نصف نهائّي دوري أبطال أوروّبا 
على األراضي اإلسپانّية قد تكون للمحضر فقط؟!!

برشلونة  اإلسپانّي،  الدوري  لعمالقي  بالّنسبة  املؤملة  احلقيقة  هي  هذه 
شباكه  في  رباعّية  «الكتالونّي»  الّنادي  تلّقى  أن  بعد  مدريد،  وريال 
ـ«إليانتس إرينا»، يوم الّثالثاء  من دون رد أمام «بايرن ميونيخ» في ال
برباعّية  يحظى  أن  مدريد  ريال  دور  جاء  واحد  بيوم  وبعدها  األخير، 

مشابهة من بوروسيا دورمتوند، لكّنه على األقل سّجل هدًفا..!

ال شّك أّن هناك تراجًعا ملحوًظا هذا العام في أداء برشلونة، نسبًة إلى 
الفريق الّساحر في عهد بيب چوارديوال، ولكن أكثر املشّجعني تشاؤًما 
لم يتوّقع أن يتّم إقصاء «بارسا» من دوري أبطال أوروّبا على يد «بايرن» 

بهذه الّطريقة.
بإمكاننا القول إّن برشلونة لم يظهر باملرّة في هذه املباراة، وال نذكر متى 
كانت املرّة األخيرة اّلتي لم ينجح فيها هذا الفريق أن يسّدد ولو ضربة 

واحدة باّجتاه مرمى املنافس على مدار 90 دقيقة!!!

أسباب تراجع «بارسا» هذا العام معروفة للجميع، وتعود باألّول واألخير 
إلى املدرّب تيتو ڤيالنوڤا، اّلذي يتعالج من مرض عضال، ما اضطرّه 
إلى الغياب عن حتضيرات الفريق في املباريات احلاسمة، ليلعب بذلك 
ا، من دون مدرّب.. إضافة إلى الّتراجع امللحوظ على  ـً ّي برشلونة، عمل
الصعيد الّشخصّي في أداء كّل من املايسترو تشاڤي، ألكسيس سانشيز، 
وماستشيرانو،  پويول  من  لكّل  املتكرّرة  واإلصابات  وپيكيه؛  پيدرو 
يوجد  ال  ألّنه  الّدفاع،  خّط  في  الكبير  الّضعف  كشف  إلى  يؤّدي  ما 
املباريات. كاّفة  في  بوضوح  تظهر  اّلتي  الّثغرات  لتغطية  أكّفاء  بدالء 

يجب علينا أن نرفع القّبعة للعمالق الباڤاري «بايرن ميونخ»، اّلذي 
فاز ببطولة أملانيا، بكّل جدارة ومن دون منافس، وأثبت في هذه املباراة 
أفضلّيته املطلقة على برشلونة، خالل كّل دقائق املباراة. وكان واضًحا 

البرشلونّي،  اجلحاف  أمام  حلظة  أّي  في  هدف  تسجيل  بإمكانهم  أّن 
من  ا  ـً ّي كل يتعاَف  لم  اّلذي  ميسي،  ليونيل  األكبر،  جنمه  وباألخّص 
اإلصابة، ولم يفعل أّي شيء أمام املاكينة األملانّية الرّائعة، بقيادة املدرّب 
املمتاز، يوب هاينكيس، اّلذي يطمح أن يغادر الفريق في نهاية املوسم 
مع األلقاب الّثالثة (بطولة الّدوري، بطولة أوروّبا، وكأس أملانيا)، قبل أن 
يستبدله مدرّب برشلونة (سابًقا)، بيب چوارديوال، في الّصيف القريب.

الرّباعّية  هذه  بعد  ـ«بارسا»  ال أنصار  من  مدريد»  جمهور «ريال  سخر 
املُخذلة، ولكّن احتفالهم بسقوط برشلونة كان ألقّل من 24 ساعة..!

فماذا ميكننا القول عن الفريق األملانّي الرّائع «بوروسيا دورمتوند»؟! فكّل 
ساحر،  كروّي  أداء  من  استمتع  مدريد»  «ريال  أمام  املباراة  شاهد  َمن 
اته متريرات مبنتهى الّدقة؛ ضغط مكّثف على العبي  اّلذي حمل في طّي
في  األمور  زمام  على  تاّمة  سيطرة  كرة؛  كّل  على  استقتال  «ريال»؛ 
بتوقيع  املدهشة  الرباعّية  ذلك  كّل  من  واألهّم  املباراة؛  دقائق  أغلبّية 
احلارس  شباك  في  ليڤاندوڤسكي  والقّناص  الفّذ  الپولندّي  املهاجم 
اخلسارة  كانت  وإّال  أخرى،  أهداًفا  منع  اّلذي  لوبيز،  دييچو  اإلسپانّي 
أكبر..! «ريال» من ناحيته، واّلذي خضع للتأّلق األملانّي امللحوظ، حظي 
بهدّية من املدافع هوميلس، واّلتي ترجمها رونالدو لهدف تعادل مؤّقت.

ال شّك في أّن الرابح األكبر هو جمهور «دورمتوند» املدهش، اّلذي يصبغ  
املدرّجات دوًما، باألصفر واألسود، ويشّجع على مدار 90 دقيقة ويضفي 
ّية، في كّل مباراة من جديد ليتوّج كأفضل جمهور في أوروّبا. أجزاًء كرنڤال

يوم الّثالثاء املقبل، يستضيف «ريال مدريد» املاكينة األملانّية الّصفراء، 
بقيادة املدرّب املمتاز يورچني كلوب، ويحتاج لفوز ساحق بالّنتيجة (3-
0) وما فوق، لالرتقاء إلى املباراة الّنهائية؛ وبعدها بيوم سيستضيف 
مولر،  ريبري،  روبني،  مع  الّثانية  األملانّية  املاكينة  «برشلونة»، 
شڤاينشتايچر وماندزوكيتش، ويحتاجون إلى رباعّية كما فعلوا أمام 
أّن «بايرن» ليست  املشكلة  لكّن  الّشهر..  ونصف  قبل شهر  «ميالن» 
ّية في استاد «وميبلي»  «ميالن»، وإن لم حتدث أعجوبة فاملباراة الّنهائ
و«بايرن  دورمتوند»  بني «بوروسيا  ستجمع  اجلاري،  الّشهر  من   25 يوم 

ميونيخ» في «كالسيكو» أملانّي.
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على منوذج من الفّخار لكنيسة، تواجدت بالقرب 
من املعصرة. 

ويعتبر هذا أحد املكتشفات املمّيزة ألّنه نادر جًدا، 
وفريد من نوعه: وهو عبارة عن صندوق مستطيل 
ُنحتت  كنيسة.  شكل  على  الفّخار  من  مصنوع 
على جوانبه زخرفات بأشكال وإشارات الّصليب، 
بينما توّسط واحدة من جهاته مدخل بارز جًدا. أّما 
اجلزء العلوّي من املجّسم، فُبني على شكل سقف 
في  نتوءات  برزت  وقد  (جملون)،  القرميد  من 
اجلوانب لتشّدد زوايا الّسطح. كما وضع في اجلزء 
العلوّي من املجّسم، مقبض نصف دائرّي الّشكل. 
مثل هذه األشكال، ُعثر عليها في احلفرّيات األثرّية، 
وهي كما يبدو كانت تستعمل سراًجا لإلنارة. إّال 
أّن تلك املرّة األولى جند فيها هذا الّنوع من الّسراج، 
ا ما كانت تلك  ا على شكل كنيسة. غالًب ـً ّي مبن
الدينّية.  الّطقوس  في  ُتستعمل  املكتشفات 
وفي أعقاب هذا االكتشاف، سيتّم ترميم املعصرة 
من  لهذا  املوقع.  على  واحلفاظ  عليها  واحلفاظ 
والّتعديالت  الّتغييرات  بعض  ُجترى  أن  احملتمل 
باإلمكان  ليكون  ّية،  األول البناء  مخّططات  على 

عرض املكتشفات جلمهور الزوّار.

الصورتان املرفقتان:
(1) منوذج من الفّخار املصنوع على شكل 
كنيسة. (2) املعصرة كما ّمت العثور عليها 

خالل احلفرّيات.

جتري سلطة اآلثار، في هذه األّيام، حفرّيات أثرّية 
يوآڤ»،  «حامي  االستجمام  موقع  من  بالقرب 
خالل  أفراح.  وقاعة  متنزّه  لبناء  املعّدة  باِملنطقة 
احلفرّيات ّمت العثور على آثار تعود إلى ما يقارب 

1500 عام، قبل أّيامنا.

املكتشفات األثرّية تشمل معصرة (لرّمبا معصرة 
تزيد  البيزنطّية،  للفترة  تاريخها  يعود  للّنبيذ) 
مساحتها على 100 متر مرّبع، مبنّية من ثالث 
أجزاء: في الوسط مسّطح كبير يستخدم خلبص 
يتوّسطه  الفخار،  بألواح  مرصوٌف  العنب،  حّبات 

برغي لتثبيت معصرة العنب. 
حفر،  ثالث  على  ُعثر  املسّطح  من  الغرب  إلى 
بالّطني  ُطليت  جدرانها  العصير:  يجّمع  فيها 
اخلاّص ملنع الّسوائل من الّتسرب. وقد ّمت العثور، 
حول اآلبار، على غرف صغيرة، وُضع فيها الّسائل 

بعد العصير لهدف الّتخمير.
كان  املعصرة  صاحب  أّن  الباحثون  يفترض 
ا، وذلك لسبب العثور خالل احلفرّيات،  ـً مسيحّي
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

من  تتفاجأ  قد  ّية.  املال املجازفات  من  احذر 
ضلوع بعض األشخاص املقرّبني في عملّيات 

مشبوهة، فُتجبر على الّدفاع عنهم.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

تعالج قضّية زوجّية أو شراكة جتارّية معّينة. 
وقد  ملّحة،  عائلّية  بشؤون  أيًضا،  تهتم، 
تتداخل الظروف ببعضها البعض وتتشابك.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

يجب االنتباه إلى وضعك الصّحي. قد حتدث 
أرض  على  تغييرات  إلى  تؤّدي  جاّدة  أمور 

الواقع ما يدفعك إلى االضطراب.

�ÊU (22 حزيران - 22 متوز)d��«

الّصالت  تعّمق  وقد  ّية،  إيجاب بأجواء  تنعم 
وعقد.  قيد  من  تتحرّر  أو  الروابط  ببعض 
تتبّنى وجهة نظر جديدة والظروف ستالئمك.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

إلى  وتتوّصل  العقبات  أمامك  من  تزول 
وتكون  تنتصر  مناسبة،  جديدة  طروحات 
مشبًعا بالّثقة بالّنفس واإلحساس بالنشوة. 

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

األيام  الّطليعة.  في  وتبدو  آرائك  عن  تعّبر 
القريبة حتمل لك األخبار الّطيبة وتخّص أحد 

أفراد العائلة احملبوبني واملقرّبني.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

املهنّي  املجال  في  ما  مشكلة  ستواجهك 
وستؤثر على أوضاعك املادّية، ال تقلق، فرّمبا 

ذلك سيصّب في نهاية املطاف مبصلحتك.

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

يحمل إليك اليوم رّدات فعل كثيرة تتعّلق 
حلسم  مناسب  الوقت  الشخصّية.  بحياتك 

عالقة ما إذا كانت تسبب لك املتاعب.

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

األثناء،  هذه  في  جدّية  أمور  مع  تتعامل 
وتالقي دعًما أو تدعم أنت بعض اجلماعات 

أو األطراف اّلتي تنتمي إليها.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

حاذر من التقّلبات.. ال تهمل أي عارض وال 
تتورّط بأّية مشكلة. قف على احلياد وابتعد 

عن األماكن اخلطرة.

»)u� (19 شباط - 20 آذار)

بها  تقوم  جميلة  برحلة  الفلك  لك  يبّشر 
املشاعر  تكون  ممّيز.  بارتباط  أو  بسفر  أو 

ّية، وقد يحدث لم أمر سعيد. إيجاب

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

عليك  ويسّلط  ّية،  استثنائ جتارب  تخوض 
الضوء، حيث تزدهر حياتك العاطفّية، ضمن 

جّو رومانسّي ممّيز يبّشر خيرًا.
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qJOý iPad Retina 32GB≠ 3¨599

WF�œ HDMI≠ 17 X36 qÐU
 WK	Ë qLAð Apple TV
©ÆŸÆŸ®                                                     2013Ø3Ø10≠2013Ø1Ø1  ∫a¹—Uð s� W×O×	 h×H�« ZzU²½

 WJ¹—√  vKŽ ÿUH(« qł√  s� W¹uO(« `zUBM�«  iFÐ ¢qOz«dÝ≈ –  UO�UD¹≈  UO�U
¢ rJOKŽ ÷dFð

∫«ËcH½Ë «Ëƒd�√ ÆbOFK� œ«bF²Ýô« …d²� s� Î¡«b²Ð« ¨UNHOEMðË bK'«

 p�–Ë ¨…dýU³*«  fLA�«  WFý_ Ë√  ©T�«b*«  q¦�® Íu� …—«dŠ —bB* bK'« i¹dFð ÂbŽ qCH¹ •
 ÆbK'« Êu�  uN ÔÐ V³�ð Ê√ q�«uF�« Ác¼ ÊQý s� Ê_

 bK'« rID� ÕUL��« qł√ s� W�dG�« WzuNð c³;« s� ¨WÐuÞd�« …b¹bý Ë√ØË …dÞU*« ÂU¹_« ‰öš •
Æ¢fHMð¢?�UÐ

 qł√  s�  WLŽU½  ‘UL�  WFD�  WDÝ«uÐ  ”uK'«  rIÞ  `��  c³;«  s�  ¨lOÐUÝ√  …bŽ  q
  …d�  •
 ÆtÐUý U�Ë ¨ U²H�« ¨ «Ò—c�« —̈U³G�« s� tHOEMð

 WOzUOLO
  d	UMŽ  vKŽ  Íu²%  œ«u0  œuK'«  nOEMð  “u−¹  ô  t½√  d
c²�«  ÊUJ0  WOL¼_«  s�  •
 dOAIðË  ¢ÒpŠ¢?�  ÍœROÝ  d�_«  Ê_  ¢W³O−F�«  W−MHÝù«¢  Â«b�²Ý«  “u−¹  ô  ¨p�c
  Æ—uKJ�«  q¦�

 Æt−O�MÐ f1Ë ¨bK'« Êu�

 d̈OG	Ë  wH��  ÊUJ�  w�  UN²Ðd−²Ð  ôË√  «uL²¼«  ¨…b¹bł  nOEMð  …œU�  Â«b�²ÝUÐ  W³žd�«  bMŽ  •
 ÊuJOÝ ¨WI¹dD�« ÁcNÐ ÆWJ¹—_« dNþ s� qHÝ_« ¡e'« Ë√ ¨jzU(« u×½ t−²*« WJ¹—_« V½Uł ∫q¦�

 r� «–≈  ÕUOð—ô« ÂbFÐ —uFA�« rJ�H½√ vKŽ «Ëd�uð Ê√Ë ¨WJ¹—_« vKŽ …œU*«  dOŁQð h×� rJ½UJ�SÐ

 ÆtÐ Êu³ždð U� w¼ …œU*« Ác¼ sJð

 «c¼  Æ¢„uJ×�¢  Ë√  ¢‘Ëb��¢  ZO�MÐ  V�UG�UÐ  wðQð  WOFO³D�«  œuK'«  Ê√  «u�dFð  Ê√  rN*«  s�  •
 r²¹√— «–≈ ¨p�c� ÆfLK*« nOD�Ë UOFO³Þ «dNE� t×M1Ë ¨bK−K� ‰UL'« s� Èdš√ W�* nOC¹ d�_«

 ÆWJ¹—_«  vKŽ s� UN²�«“SÐ  ¡b³�«  q³� «bOł U¼uB×Hð Ê√  c³;« sL� ¨WJ¹—_«  vKŽ U� WFIÐ U½UOŠ√

 ÊUJ*« „d� V−¹ Æ‰u×J�« s� qOKI�« l� sD� WFD� Â«b�²Ý« c³;« s� d̈³(« lIÐ W�«“≈ qł√ s� •
 Æb¹bý  —c×ÐË  ¨…—«dŠ  Wł—œ  q�√  Â«b�²ÝUÐ  ©—«uA��«®  dFA�«  nH−�  WDÝ«uÐ  tHOH&Ë  nDKÐ

 qOKI�UÐ WÝuLG� ¡UCOÐ ‘UL� WFD� Â«b�²Ý« ÊUJ�ùUÐ ¨Í—cł qJAÐ WJ¹—_« nOEMð qł√ s� •
 w�—Ë q¹bM� Â«b�²Ý« V−¹ ¨X¹e�« WOM¼œ W�«“≈ qł√ s�Ë ¨p�– bFÐ ÆiOÐ_« q)«Ë Êu²¹e�« X¹“ s�

 Æ«b¹b% bK−K� WBB�*« Êu¼b�«  U³¹c� Â«b�²Ý« c³;« s� ¨WÐuFB�« WG�U³�«  ôU(« w� ÆjO�Ð

 …œU�  Í√  Â«b�²Ý«  “u−¹  ô  ¢̈WOÐU³C�«  œuK'«¢  Ë√  d̈¦
√Ë  5½uK�«   «–  Êu�UB�«  rIÞ√  w�  •
 s� rIÞ vKŽ WFIÐ œułË ‰UŠ w� ÆbK'« sŽ ÊuK�«  ‰«Ë“ d�_« «c¼ V³�¹ Ê√ sJL*«  s� ÆnOEMð

 ÆV�×� W³Þ— ‘UL� WFD� Â«b�²Ý« V−¹ ¨ŸuM�« «c¼

 W�b)« Í—UA²�* tłu²�« c³;« s� ¨…–UA�« d¼«uE�« iFÐ Ë√ W¹uI�« lI³�« œułË  ôUŠ w� •
©ÆŸÆŸ®                                                                                                          Æ‰U−*« w� h²�� wMN� h�A� Ë√

øÍbK'« bŽUI*« rIÞ vKŽ k�U×½ nO
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