נאום מר יעקב בזק ,יועץ ראש העיר חיפה,
לרגל יום הבסטיליה  -חגה הלאומי של צרפת,
ביום חמישי  21ביולי 7002
בגינת מתחם מרכז תרבות צרפת ע"ש גסטון דפר
************************************************
כבוד הגב' לואן פורז'רון ,הקונסול הכללי של צרפת בחיפה ובמחוז הצפון,
ומנהלת מרכז תרבות צרפת ע"ש גסטון דפר,
אדוני ממלא מקום ראש העיר מר צבי דהרי
כבוד הארכיבישוף מרקוזו
כבוד הרב הראשי לחיפה הרב שאר-ישוב הכוהן
ידידי מר שלמה אביטן יושב – ראש בית הנבחרים של ההסתדרות
אני מנצל הזדמנות חגיגית זו כדי לברך אותו על בחירתו המחודשת
לתפקיד יו"ר בינה
ראשי הערים היקרים הנוכחים הערב  ,מר דוד עמר ראש עיריית נשר,
מר אבי אלקבץ ראש עיריית עפולה  ,מר

אלפסי ראש עיריית יוקנעם,

מר רובי הרלי נציג הקרן צרפת-ישראל
גבירותי ורבותי ,עמיתי הנהדרים בקונסוליה הצרפתית,
מר יוני דרמון ,סגן-מנהל מרכז תרבות צרפת חיפה וחברי הצוות המצויינים
אורחים וידידים יקרים,
ערב טוב וחג שמח,

בפתח דברי ,אבקש להתנצל בשם ראש העיר חיפה מר יונה יהב ,על שנבצר
ממנו להיות אתנו כאן בערב חגיגי זה ,בשל נסיעה בתפקיד לשנחאי ,אחת
הערים התאומות של חיפה .מר יהב מבקש למסור בשמו את מיטב איחוליו לכל
הצרפתים ודוברי הצרפתית – הפרנקופונים – מחיפה והמחוז הצפוני ,ולשלוח
אליכם ברכת חג חירות שמח וערב נעים ומהנה.
באופן אישי ,אני מאד שמח שבערב הזה ,כולנו נוכחים כאן במרכז תרבות
צרפת כדי לחגוג את ה 41-ביולי ,בניגוד לשנה שעברה ,כאשר נפילת הטיל
הראשון בחיפה ,לא הרחק מכאן ,שיבשה את חגיגת הבסטיליה שהיתה
מתוכננת להתקיים.
זו ההזדמנות הנאותה ביותר לציין לשבח את התנהגותה היוצאת דופן של
הקונסולית הכללית :עוד באותו ערב ,הצהירה הגב' פורז'רון בפומבי על
כוונתה לבטל את החופשה שאליה עמדה לצאת עם משפחתה בצרפת ,כדי
שתוכל להשאר בקרבת בני ארצה המתגוררים בארץ ,בחיפה או במחוז הצפוני.
ואכן ,היא היתה כאן איתנו עד תום המאורעות של מלחמת לבנון השניה.
רבים מכם בוודאי יכלו לראות או לפגוש אותה מדי יום באחד מיישובי האיזור,
כשהיא הולכת לבקר אצל משפחות צרפתיות ,ומושיטה להן תמיכה נפשית
ומסייעת מבחינה כלכלית.
ניתן לאמר כי ,מיום שהיגיעה לחיפה ,הוסיפה הקונסול הכללית נופך של
יוקרה והדר שהעיר שלנו לא ידעה קודם לכן.

חשוב לי שתדעו כי נשיא הרפובליקה הצרפתית העניק לגב' פורז'רון את
התואר "אביר מסדר הלאומי -לגיון הכבוד" בהמלצתו של נשיא הסנט ,מר
כריסטיאן פונסלה ,שעקב מקרוב אחר האירועים בחיפה.
מינוי זה בא להכתיר תכונות שכולנו כאן מכירים לא מכבר :את פתיחות הדעת,
את היוזמות האמיצות ,ההשקעה והמאמצים הבלתי נלאים – כל אותן תכונות
חזקות המבשרות את תור הזהב ביחסים בין חיפה וצרפת.

כל אלה שלמדו את ההיסטוריה של צרפת ,ואלה מאתנו המכירים את עושרה
התרבותי והספרותי ,מכבדים ומוקירים את עקרונות המהפכה הצרפתית,
עקרונות החקוקים בליבנו ובזכרוננו .אך ברור שאנחנו יודעים לכבד את
העקרונות האלה בזכות שלוש מילים ,והן:
חירות,
FRATERNITE.

שוויון,
EGALITE,

אחווה.
LIBERTE,

אלה שלוש מילים שלעולם ועד יסמלו את הרפובליקה הגדולה ,שלוש מילים
שדרכן עובר המושג "זכויות האדם" במשמעותו המוכרת לנו כיום בחיק
העולם החופשי והדמוקרטי ,יהיו אשר יהיו הבקעים החברתיים ,התרבותיים
והדתיים.
המאבק הבלתי פוסק להבטחת יישום הערכים "חירות ,שיוויון ואחווה" –
ובכן ,מאבק כזה חייב להימשך בכל בית ,בכל מוסד חינוכי ואקדמי ,וגם בחייו

של כל אחד מאיתנו ,בתוך ממשלות ,בקהילות ,בעיריות ,ובקיצור – בקרב
האנושות כולה.
אל המאבק הזה למען הערכים הגדולים אני מצרף עוד מאבק :המאבק למען
השלום ,שלום שנחוץ לנו באיזורנו אנו ,ונחוץ גם באיזורים אחרים ברחבי
העולם המתמודדים עם מלחמות אזרחים ,מלחמות אתניות ,פעולות צבאיות
ומעשי טרור .נחוץ לנו שלום למען דורות המחר ,למען העתיד.
כאן בחיפה ,אנו יודעים מהם אותם ערכים היקרים לדמוקרטיה הצרפתית ,ואנו
מתגאים תמיד בברית  -התאומות שאנו מקיימים מאז  4697עם העיר נמל
הגדולה בצרפת ,הלא היא מרסיי .אנו ,גם מתגאים בקשרים המועדפים שיש
לנו עם עיריית מרסיי בראשות הסנטור וראש העיר מר ז'אן-קלוד גודן,
ביחסים המיוחדים עם מוסדות חשובים בצרפת,
עם הסנט בראשותו של ידידנו מר כריסטיאן פונסלה,
עם המועצה הכללית לבוש-דה-רון בראשות מר ז'אן-נואל גריני,
ועם המועצה האיזורית פרובנס-אלפים-קוט -ד'אזור שנשיאה מר מישל ווזל.
מכאן ,אני מבקש לשלוח למר ווזל ברכה לבבית על שנבחר לייצג בפרלמנט
את מחוז בוש-דה-רון בחבל ארל .
הודות לשרשרת ידידות נפלאה כזו ,יש לנו שיתוף פעולה נמרץ בין עיריית
חיפה לבין המוסדות הצרפתיים .כך זכינו גם להקמתו של מרכז "גסטון דפר",

הבית הזה המארח אותנו הערב ,והממלא בצורה נפלאה את תפקידו במסגרת
מערכת יחסים חשובה זו.
אנו החיפאים מעריצים ומקיימים ערכים הנקשרים עם צרפת ,ועוסקים בקיום
השיוויון בין הקהילות והדתות ,ובמתן שיוויון הזדמנויות לשכבות באוכלוסיה
העומדות לפני עתיד רווי סימני שאלה.
כאן בחיפה ,דו-הקיום הוא מושג מחיי היום-יום שלנו :כבוד הדדי והבנה בין
העדות והדתות  ,הם ערכים מובנים בתוך אורח חיינו.
דו-הקיום הוא מציאות ממשית המתקיימת מאז – ואפילו עוד בטרם – קום
המדינה ,למרות וכנגד כל האיבה ,העויינות ומעשי התקיפה הבלתי פוסקים
כלפינו של אלה השואפים לשמר את המצב המתוח באיזורנו.
אני רוצה לנצל את האירוע החגיגי הזה כדי לגלות לכם "סוד קטן" :ראש
העיר ,מר יונה יהב ,הוכרז לא מכבר ע"י נשיא הרפובליקה הצרפתית מר ז'ק
שירק לתואר "אביר מסדר הלאומי -לגיון הכבוד" .האות תוענק לראש העיר
יהב בעתיד הקרוב.
לסיום ,אבקש לאחל לכולכם ערב נעים וחג שמח.
תחי צרפת ,תחי ישראל VIVE LA FRANCE, VIVE ISRAEL
תחי הידידות בין צרפת וישראל Vive l’amitié entre la France et Israël
תחי הידידות בין צרפת וחיפה! Vive l’amitié entre la France et Haïfa

