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H a i f a
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بدا املشهد الّسياسي احليفاوي، األسبوع املاضي 
مغايرًا متاًما عّما عهدناه في اللقاء غير املسبوق 
القيادات  من  لفيف  بني  املدينة،  شهدته  اّلذي 
األحياء  ونشطاء  واالجتماعية  السياسّية 
لرئاسة  مرّشحني  أربعة  وبني  العام،  ومجلسها 
د.  بوروفسكي،  يعقوب  احملامي  وهم:  البلدّية، 
إيتاي چلبواع، د. عينات كليش واحملامي زئيڤ 
نتائج  في  للتداول  اللقاء  كرّس  وقد  سيلس. 
مسح ميداني مهني الحتياجات األحياء العربية 

واملجتمع العربي في املدينة.
جمعية  عام  مدير  من  بكلمة  اللقاء  افتتح 
التطوير االجتماعي األستاذ حسني إغبارية، الذي 
أشار إلى أّن فكرة اللقاء وتنفيذه هي للجمعية 
وللمجلس العام لألحياء، وأّنه يستهدف توسيع 
دائرة اهتمام القوى السياسية في املدينة بالّشأن 
العربي فيها، من حيث االحتياجات ومن حيث 
في  تامة  شراكة  إلى  العربي  املجتمع  تطّلعات 

املدينة وإلى حياة ُمشتركة.
ممثلي  مّكنت  حضارية  أجواء  في  اللقاء  ّمت 
املجتمع العربي من إيصال مطالبهم وتصوّراتهم 
العربي  املجتمع  وصوت  واحتياجاتها  ألحيائهم 
للمرشحني،  ومهني  منّظم  بشكل  وتطلعاته 
وقد  وعلنّي.  وصريح  مفتوح  حوار  خالل  من 
استند الّتداول املنّظم على نتائج املسح امليدانّي 
االجتماعي  التطوير  جمعّية  لصالح  نّفذه  الذي 
واملجلس العام لألحياء املتخصص في تخطيط 
ُمحكًما  عرًضا  قّدم  اّلذي  سويطات  عروة  املدن، 

الحتياجات األحياء واملجتمع العربي.
للمجتمع  املطلبية  الصورة  تشكيل  في  وشارك 
من  املتحّدثني  من  مجموعة  حيفا  في  العربي 

من  الضيوف  وضعت  مختلفة  وتوجهات  أحياء 
املرشحني وألّول مرة بصورة مباشرة وجًها لوجه أمام 

املجتمع العربي وقضاياه واحتياجاته.
واالنفتاح  والصراحة  باملكاشفة  احلوار  واتسم 
نوعها  من  األولى  هي  فرصة  وشّكل  باّجتاهني، 
ًيا  انتخاب العربي  املجتمع  حراك  مساحة  لتوسيع 
مقابل مرّشحني غير الرئيس احلالي للبلدية. بل 
شّكل اللقاء بداية لعمل متواصل بني جلان األحياء 
ومجلسها والنشطاء والنشيطات العرب وبني كتل 

سياسية في البلدّية. 
وتبّني أّن أمام املواطنني العرب أكثر من خيار واحد 
فيما يّتصل بانتخابات الرئاسة وأّنهم ليسوا مغلقني 
على أّي خيار مسّبق - كما يعتقد البعض - وأّنهم 
املشاركني. أحد  قال  كما  أحد،  جيبة  في  ليسوا 

املتحدثني  مداخالت  على  املرّشحون  يرّد  أن  وقبل 
الذي  اللقاء  موّجه  أشار  العربي  املجتمع  ممثلي 
إلى  احللبي،  مرزوق  وحرفّية  وروّية  بحكمة  أداره 
أّن القضية ليست في املعطيات واألرقام بل في 

وخالًفا  أّنه  العربي  املواطن  لدى  العام  الّشعور 
ميّيز  أن  قرر  من  هناك  الّطبيعي  العدل  ملبادئ 
ضده ويعطيه أقل وأن ُيقصيه عن االستفادة من 

اخلير العام واحلّيز العام. 
وفي حديث مع األستاذ حسني إغبارية قال: «كان 
اللقاء ناجًحا في مضمونه وإدارته وإخراجه. كّنا 
أجرينا املسح لالحتياجات ألجل استثماره كآلية 
في  سنضعه  قلنا  ّية.  االنتخاب اجلولة  في  تأثير 
والقوى  والّنشطاء  وجلانها  األحياء  مجلس  أيدي 
السياسّية ليعزّزوا مطالب مجتمعنا ويقووا من 
خطابهم االنتخابي اّلذي نريده مبنًيا على أسس 
مدروسة ومعطيات من احلقل وتصوّرات مهنّية. 
لقد جنحنا مع شركائنا في مجلس األحياء في 
في  شهور  جهد  ثمرة  إّنه  اللقاء.  خالل  من  ذلك 
بناء وحدة مطلبّية جتلت في اللقاء بوضوح. إّنه 
وكل  األحياء،  ملجلس  وإعالمّي  تنظيمي  إجناز 
على  والّتأثير  الكلمة  لتوحيد  ينشطون  اّلذين 

صانع القرار عشّية االنتخابات».
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ّية تقرّر بالّتعاون  وفي إطار االستعدادات لالحتفال
في  إعالمّية  زاوية  فتح  «حيفا»،  صحيفة  مع 
عالقة  لها  مواّد  لنشر  ُتخّصص  الّصحيفة، 
بالّتعليم والّتربية. والدعوة موّجهة لكّل راغب/ة 
أو  مهنة  أو  كتجربة  الّتعليم  عن  الكتابة  في 
في  نشطاء  وإلى  واملرّبني  املرّبيات  إلى  مجال، 
إبداعات  لنشر  والّطالب  الّطالبات  وإلى  احلقل، 
ممكنة.  زاوية  كّل  من  الّتربوّية  بالعملّية  تتعّلق 
وتأتي  «حيفا»،  صحيفة  برعاية  هي  والزاوية 

ّية ورسالتها. ضمن دعمها لالحتفال

Õd� f�UD�

ُعقد في مقّر جمعية التطوير االجتماعي، يوم 
ّية املعلم  الثالثاء األخير، لقاء حتضيرّي الحتفال
الثالّثة اّلتي من املقرر أن تنّظم في املدينة في 
شهر تشرين الّثاني/نوڤمبر املقبل. وهي نشاط 
دعمها  إطار  في  عامني  قبل  اجلمعّية  أطلقته 
ضمن  املعّلم  مكانة  وتعزيز  التربوّية  للعملّية 

احلّيزين: املدرسي واالجتماعي.
في  ّية  العرب املدارس  مندوبو  اللقاء  في  شارك 
اإلدارات  بني  للّشراكة  تأكيًدا  وذلك  حيفا، 
واملعلمني واجلمعية في التحضير لهذا النشاط. 
بناء  كيفّية  بشأن  مقترحات  احلضور  وتبادل 

ّية. برامج خاّصة في إطار االحتفال
كتقليد  ّية  االحتفال أهمّية  النقاش  من  واّتضح 
والّسلك  واملعّلمني  املرّبني  جلمهور  بالّنسبة 
من  وتبّني  املدينة.  مدارس  في  الّتعليمي 
على  إيجاًبا  انعكس  النشاط  أّن  املداخالت 
املرّبي/املعّلم  عالقات  وعلى  املدرسّية  األجواء 

باملدرسة واملجتمع على الّسواء.
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*åUHO�ò q�«d ≠ عّممت الّناطقة بلسان الّشرطة 

لوبا الّسمري، يوم أّول أمس األربعاء، بياًنا على 
صحيفة «حيفا»  مكاتب  وصلت  اإلعالم،  وسائل 
نسخة عنه، جاء فيه: «يتّم الّتحقيق في وحدة 
بشكوى   433 الهڤ   - القطرّية  الّتحقيقات 
املطران الياس  الدكتور  قيام  شبهات  حول  تدور 
شّقور (راعي أبرشّية الروم امللكّيني الكاثوليك)،  
خالل عام 2008  بتحرش جنسّي وفعل فاحش 
إطار  في  تعمل  كانت  موّظفة  بحق  (ُمشني) 
مؤّسسة (جهاز) يقع حتت إشراف الكنيسة، وحتت 

مجال صالحّيات املطران املشتبه!!
مع  الّتحقيق  ّمت   - البيان  في  جاء  كما   - هذا 
املطران كمشتبه ملا ُنسب إليه من شبهات، ومن 
مع  مقّيدة،  وشروط  بكفالة  سراحة  إطالق  ّمت  ثّم 

العلم أّن الّتحقيقات ما زالت مستمرّة.
مع  عديدة  باّتصاالت  قمنا  وردنا  ما  وجرّاء  هذا 
لهدف  حيفا،  في  الكاثوليك  الروم  مطرانّية 
لم  أّننا  إّال  للّصحيفة،  تعقيب  على  احلصول 
بأّنه  ووُعدنا  املطرانّية  قبل  من  رّد  على  نحصل 
وسائل  على  وتعميمه  تعقيب  إصدار  سيتّم 
أّي  يصلنا  لم  العدد  إغالق  حلني  أّنه  إّال  اإلعالم، 

تعقيب أو رّد من املطرانّية.
ا  ـً هذا واستطاع مراسلنا االّتصال باملطران شخصّي
في  ورد  ما  حول  تعقيبه  على  احلصول  لهدف 
البيان الّصادر من شرطة إسرائيل، إّال أّنه أنكر 
في حديثه اخلاص معه كّل ما ُنسب إليه في هذه 

القضّية جملًة وتفصيًال!
حلني  مّتهًما  يبقى  شّقور  املطران  بأّن  ونذّكر 
وحلينها  براءته.  إثبات  أو  وإدانته  محاكمته 
املوضوع،  مواكبة  على  الّصحيفة  في  سندأب 

وسنوافيكم باملستجّدات. 
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ألنه حيفا بلدنا

المرشح االول

// جمال خميس //
المرشح الخامس

// سمير عيسى//
المرشح الثاني

// إدوار جريس //
المرشحة السادسة

// مريم فرح//
المرشحة الثالثة

// أفنان إغبارية //
المرشح الرابع

// جورج شحادة //

 wMÞu�« lL−²�«
ÍËUHO(«
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بسم اهللا الرّحمن الرّحيم
يه راجعون إّنا هللا وإّنا إل

è¹e F ð
ة إلى اَحلماة  ّي ب أتقّدم بأحّر الّتعازي القل
يونس –  بيهة أبو ال العزيزة، أّم أحمد ن

َعودة، وإلى إخوتها وأخواتها الكرام 
ية وأعّزتهم أجمعني، لوفاة أّمهم الغال
 W Ò¹—bÐ œU¹“ ÒÂ√ …b ÒO Ò��«

ÍbÐUŽ – f½uO�« uÐ√

تغّمدها اهللا بواسع رحمته وأسكنها 
فسيح جّناته

ّسلوان،  وألهمكم من بعدها الّصبر وال
بقاء. حسن العزاء وطول ال

…œu ÓŽ vÝu� bFÝ√

åUHO�ò q�«d*

والبالغة  صوفيا،  األصل  الروسّية  الّطفلة  كانت 
ست سنوات ونصف الّسنة، قد وُلدت بعاهة جعلت 
من  تتمّكن  أن  دون  من  منثنية  وقدميها  ركبتيها 
تقوميها. وامتازت صوفيا بالفرح واملرح، لكّنها أمضت 
طفولتها تزحف على عجيزتها فقط!! وامتنعت عن 

الّلعب كسائر األطفال.
قبل  «رمبام»  مستشفى  إلى  صوفيا  إحضار  وّمت 

ويبلغ  األطفال،  أحد  نقل  ّمت   ≠ åUHO�ò q�«d*

إلى  البالد  شمال  من  الّسنة،  ونصف  سنة 
مضغ  أن  بعد  حيفا،  في  «رمبام»  مستشفى 

سيجارتني وابتلعهما. 
وقالت األم إّنها تركت علبة السجائر على طاولة 
أن  وما  دقائق،  لبضع  الغرفة  وغادرت  منخفضة 
ُملَقيني  سيجارتني  عقبي  وجدت  حّتى  عادت 
بجانب املنفضة، وطفلها مستمتع مبضغ السجائر 

نفسها، وخاّصة الّتبغ بداخلها.
في  الّطوارئ  غرفة  في  الطفل  فحص  ولدى 
تأثير  من  يخشون  األطباء  كان  املستشفى 
يراقبون  وأخذوا  الّطفل،  صّحة  على  النيكوتني 

ÆÆåÂU³�—ò w� W ÒOŠ«dł  UÒOKLŽ …ÒbŽ bFÐË ¨…Òd� ‰ ÒË_

°U N F K² ³ ¹Ë d zU− « mC 1 qH Þ
القطرّي  املرَكز  مع  بالّتنسيق  وتصرّفاته،  حركاته 
من  ساعات  عّدة  وبعد  «رمبام»؛  في  للّسموم 
منزله  إلى  الطفل  إعادة  ّمت  واملراقبة  الفحوصات 
إّن  الّسموم  مرَكز  مدير  وقال  جّيدة.  بحالة  وهو 
حاالت التسّمم من النيكوتني قد تنجم عن تناول 
بالّشعور  أعراضها  وتظهر  فعًال،  الّتبغ  أوراق 
بالغثيان والتقّيؤ، واضطراب بضغط الّدم وسرعة 
احلاالت  في  تؤّدي  قد  أّنها  كما  القلب؛  نبضات 

القصوى إلى الّشلل وإلى املوت. 
ولذا ينبغي على الوالدين االنتباه واحلرص الفائق 
أخرى  سامة  مواد  أّي  أو  السجائر  تكون  لئال 

مبتناول يد األطفال.

°°ÆÆU ÎI O L Ž U Î H½ cšQ ¹ Ê√ ‰b Ð

 U ¼œd H 0 d O ð
°n B ÒM «Ë è ÝœU « Òs Ð

عملّيات  لعّدة  وخضعت  الّسنة،  ونصف  سنة  نحو 
جراحّية في محاولة لتقومي قدميها وساقيها، وكانت 
آخرها عملّية بتر جزء من الفخذ، ثّم تقومي االلتواء 
في أخمص القدمني وتثبيتهما من جديد، ما جعل 
أطرافها مستقيمة؛ وهكذا متّكنت صوفيا من حتريك 
ساقيها ألّول مرّة، وتستعني بعّكازين بادئ األمر، ثّم 
تخّلت عنهما، وأخذت متشي وتلعب كباقي األطفال 
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حيفا،  بلدّية  النتخابات  «اجلبهة»  قائمة  رئيس  قال   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ا. ـً ا وحضارّي ـً الدكتور سهيل أسعد، أّن الّتنافس االنتخابي يجب أن يبقى أخوّي
وقال أسعد: من املشروع أن يقّدم اجلميع طروحاته وبرناَمجه وعمله، ومن املشروع 
أن يكون هناك نقاش، وأن تكون هناك محاسبة ومساَءلة. لكن ما ليس مشروًعا 

هو التهّجم والّتخوين والتعرّض الّشخصّي للمرّشحني. 
عقولها،  ويخاطب  الّناس  يحترم  نقاش  أسلوب  اعتماد  هو  املطلوب  إّن  وتابع: 
على  األمور  مناقشة  هو  واملطلوب  األشخاص.  ال  واألعمال  األفكار  يناقش 
حقيقتها، سواء أكان ذلك على مستوى العمل البلدّي، أو على مستوى املواقف 
إلى        الّناس  بجّر  نقبل  ولن  ننجّر  لن  «اجلبهة»  في  ونحن  العاّمة.  السياسّية 

ما دون ذلك.
وأّكد د. أسعد: نحن ال نعمل ليوم االنتخابات فقط. بل من أجل حيفا ومستقبل 

حيفا ما بعد االنتخابات باألساس. ونتمّنى على اجلميع أن يلتزم بهذا.

 e ¹e F ð q�«u M Ý
è Ò¹d O ¼U L '« eÖ«d *«

*åUHO�ò q�«d ≠ قالت الّناشطة عرين عابدي - زعبي، املرّشحة 

في  اجلماهيرّية  املراكز  موضوع  إّن  «اجلبهة»،  قائمة  في  الّثانية 
األحياء سيكون أحد امللّفات األساسّية في عملها كعضو بلدّية.

وقالت عابدي - زعبي، خالل حلقة بيتّية جرت في حّي الكبابير 
نّظمتها الّشابة أماني عزّات عودة، إّن كتلة «اجلبهة» في الدورة 
املاضية ناضلت من أجل فتح مرَكز جماهيرّي في حّي احلليصة، 
ّيته السنوّية من 400 إلى 500 إلى 700  ثّم من أجل زيادة ميزان
ألف شيكل، كما ناضلت من أجل حتويل مبلغ 2 مليون شيكل 

للمرَكز اجلماهيرّي في حّي عّباس. 
وأضافت عابدي - زعبي: ال ُيعقل أّنه في حّي كبير مثل الكبابير، 
يسكن فيه آالف املواطنني، ال يوجد مرَكز جماهيرّي يقّدم خدمات 

ثقافّية وترفيهّية وتربوّية لألهالي.
©÷u	 qz«Ë ∫d|uB�®
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 d�u��
b|Ë—b�_U�

»U??F?�√

50 SMS

(1)�UOM�— 0-8 2.55
(x)WOM�— 9-11 2.50
(2)d	�√ Ë√ WOM�— 122.20

(1)�UOM�— 0-8 2.45
(x)WOM�— 9-11 2.45
(2)d	�√ Ë√ WOM�— 122.30

(1)�UOM�— 0-8 2.60
(x)WOM�— 9-11 2.45
(2)d	�√ Ë√ WOM�— 122.20

øWOM�— r�øWOM�— r�øWOM�— r�

øU�b� r�
(1)·«b�√ 0-13.10
(x)·«b�√ 2-31.80
(2)d	�√ Ë√ ·«b�√ 42.70

(1)2.10           „—UL�b�«
(x)2.95              ‰œUF
(2)2.75            UO�UD|≈

qOz«dÝ≈  b{  ‰UGðd³�«

( 1 )‰UGd��«1.10   84%

( x )                              ‰œUF5.50   5%

 ( 2 )qOz«d�≈11.70   11%

ø“uHO� s�øsO�|«— sO� vK


( 1 )·«b�√ 0-14.25   

( x )·«b�√ 2-31.90   

 ( 2 )d	�√ Ë√ ·«b�√ 42.05   

( 1 )�UOM�— 0-82.60   

( x )WOM�— 9-112.50   

 ( 2 )d	�√ Ë√ WOM�— 122.15   

øU�b� r�øWOM�— r�

øU�b� r�
(1)·«b�√ 0-12.80
(x)·«b�√ 2-31.80
(2)d	�√ Ë√ ·«b�√ 43.00

øU�b� r�
(1)·«b�√ 0-12.80
(x)·«b�√ 2-31.80
(2)d	�√ Ë√ ·«b�√ 43.00

b¹u��« 
b{ 

U�LM�«

 WHOF{ ÍU� qOz«d�≈¢
 t�≈ ”U��≈ ÍbM� f�
 ÆW|u� dO�� l�d Õ«—

"(2) w�


 …—u��� ‰UGd��«"
 XAÒK� qOz«d�≈ ¨`�d

 �UOHB�K� UN�U� d ÒC�
 "(1) w�
 ÆW�œUI�«

 

„—UL½b�«
b{

UO�UD¹≈

UOð«Ëd� 
b{ 

UJO−KÐ

(1)2.15              UO«Ëd�
(x)2.85              ‰œUF
(2)2.80           UJO�K�

ø“uHO� s�øsO�|«— sO� vK


24%

61%

15%

(1)1.50           b|u��«
(x)3.40             ‰œUF
(2)4.65          U�LM�«

ø“uHO� s�øsO�|«— sO� vK

92%

14%5%

42%

44%

ø“uHO� s�øsO�|«— sO� vK


3%

°‰U¹b½uL�«  UOHBð s	 `Ðd½ ö¹
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 åUHO�ò q�«d*

الّشيوعي  احلزب  كوادر  من  العشرات  شارك 
الّسبت  يوم  الّشيوعّية،  والّشبيبة  و«اجلبهة» 
ّية حتت ُعنوان  املاضي، في توزيع الّنشرة االنتخاب

«حّقنا في املدينة».
د.  «اجلبهة»  مرّشحو  الّنشرة  توزيع  في  وشارك 
وأوري  زعبي   - عابدي  وعرين  أسعد  سهيل 
فلطمان وأحمد غّنام وصابرين داود - حوّا وعبور 
مصري أبو الهيجا، يحيطهم العشرات من الرفاق 

ا وشباًبا، رجاًال ونساء. والرفيقات، شيًب
وبدأ الّتوزيع في شارعْي الوادي ومار يوحنا، مرورًا 
باخلوري ومفرق اجلبل، ثم في ميدان إميل حبيبي، 
ّية والعبرّية، وسط  حيث وزّعت مواد بالّلغتني العرب

ردود فعل مشّجعة من األهالي واملارّة والّسائقني.
العمل  مللف  تلخيًصا  الّنشرة  وتضّمنت  هذا، 

 ‰uI²Ý UHOŠ ∫ÂU ÒMž bLŠ√
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«اجلبهة»  كتلة  وإجنازات  نشاطات  وأبرز  البلدي، 
من  «اجلبهة»  كتلة  وتعتبر  املنتهية.  الدورة  في 
قّدمت  حيث  البلدي،  املجلس  في  الكتل  أنشط 
(مقابل  استجواًبا   47 أعوام  خمسة  مدار  على 
اقتراًحا  و18  لكتلة «التجّمع»)  واحد  استجواب 
جلدول األعمال (مقابل اقتراحني لكتلة «التجّمع»). 
أحمد  الّنسناس  وادي  وابن  «اجلبهة»  مرّشح  وقال 
بل نحن  إلى «الواد» زائرين  نأتي  ال  غّنام: نحن 
تاريخ  ومن  الطّيبني  ناسه  ومن  حجارته  من  جزء 
هذه البلد ومستقبلها. حيفا ستقول كلمتها يوم 
وادي  في  الّناس  بني  أملسه  ما  وحسب   ،22.10
الكلمة  هذه  أّن  اؤكد  مكان،  كّل  وفي  الّنسناس، 
تكون آالف الواوات اّلتي ستنهمر يوم االنتخابات، 

لتجّدد الّناس ثقتها بطريقها املعروف والّنظيف.
©ÂU ÒM� Íœu ÒL�∫d|uB�®
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URBAN GIRLBOHO CHIC

PEACE AND LOVE

1

,H&M

1

2

 ,ZARA

 ,Accessorize London
2

 ,TNT
2

 ,TO GO
199

1

 ,TOPTEN

1

 ,H&M
2

 ,TOPTEN

1

2
2  DVF

3

Get the look
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BOYISH LOOK PARTY PRINT
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 This is How You Do It
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المرشح االول
// جمال خميس 

المم
// wMÞu�« lL−²�«

ÍËUHO(«
التجمع الوطني الحيفاوي

حّي  في  احلاج»  الرّحمن  «عبد  مدرسة  نّظمت   ≠ åUHO�ò q�«d*

احلليصة احليفاوّي، احتفاًال مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك، حتت 
شعار «حّتى نشارككم الفرحة، الهدف والعمل».

الهاّمة،  واألخالقّية  االجتماعّية  القيمة  املشاركة،  بقيمة  فعمًال 
في  األضحى  بعيد  العام  هذا  االحتفال  تقرّر  البيئة  على  وحفاًظا 
تصّب  اّلتي  الّضرورّية،  القيم  هذه  على  الّتأكيد  خالل  من  املدرسة، 

في مصلحة اجلميع من أجل حياة أفضل.
بهاء  الشيخ  قّدمها  األمور  ألولياء  قّيمة  محاضرة  البرنامج  وتخّلل 
بكراوي، زيارة معرض حول رموز ومناسك العيد، فقرات فنّية، أناشيد، 
وعروض قّدمها طّالب املدرسة، واختتم البرناَمج بسوق «خذ وأعِط».

هذا وسيخرج طّالب املدرسة مبسيرة كشفّية، اليوم اجلمعة، تبدأ من 
ساحة جامع الشيخ عبد الله، وتنتهي باملدرسة، كمعايدة من طاقم 

الهيئة الّتدريسّية، وطالب املدرسة لسّكان احلي.

åÃU(« s L ŠÒd « b ³ Žò W Ý—b
v × {_« b O F Ð qH²% 
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المرشح الثاني
// إدوار جريس

الم
// wMÞu�« lL−²�«

ÍËUHO(«
التجمع الوطني الحيفاوي

ألنه حيفا بلدنا
ننتزع حقنا ونصون هويتنا

  U ¾  ‚d ¹  r ¦ K
 w   u ½U Š  s  q «u ÒA «
°U ÎÐ—U ¼ Òd H ¹Ë UH O Š WM ¹b

بياًنا  الساحل  شرطة  بلسان  الناطق  عّمم    ≠  åUHO�ò  q�«d*

على وسائل اإلعالم، وصلت مكاتب صحيفة «حيفا» نسخة عنه، 
بالّتحقيق  قاموا  حيفا  منطقة  في  الّشرطة  محّققي  أّن  فيه  جاء 
في حادثة سرقة، وقعت ليلة الثالثاء األخير، حيث دخل مشتبه 
بسرقة  وقام  جسر «پاز»،  من  بالقرب  صغير  حانوت  إلى  ملّثًما 
هارًبا  وفر  الّسالح،  تهديد  حتت  الّشواقل  مئات  إلى  يصل  مبلغ 

من املكان.
ّية بأّن أحد العاملني  وأضاف البيان: «يّتضح من الّتحقيقات األول
 60 العمر  من  ويبلغ  حيفا،  مدينة  سّكان  من  وهو  املكان،  في 
عاًما، جنح بالسيطرة على امللّثم وأخذ الّسالح الذي كان بحوزته،  
وحاول - على ما يبدو - إطالق الرصاص على املشتبه، اّلذي فّر 
هارًبا فزًعا من املكان دون أن يتعرّض إلصابات، حيث كان الّسالح 
ًيا من الرصاص؛ وما زال الّتحقيق جارًيا في َمركز شرطة حيفا  خال

للوصول إلى املشتبه».
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المرشحة الثالثة
//  أفنان إغبارية 

الم
// wMÞu�« lL−²�«

ÍËUHO(«
التجمع الوطني الحيفاوي

ومكانة  قيمه  هو  «التطوّع   ≠  åUHO�ò  q�«d*

املدرسة،  إقامة  فمنذ  كمدرسة.  رؤيتنا   في  ُعليا 
قبل نحو أربع سنوات، ونحن نسعى جاهدين لزرعها 
في نفوس طّالبنا وحّثهم على العطاء. املدرسة كجزء 
ال يتجزأ من املجتمع عاّمًة واملجتمع القريب منها 
والعاملني  اإلدارة  على  األساس  هذا  وعلى  خاّصًة. 
كّل  العطاء  وعلى  التطوّع  على   الّطّالب  حّث  بها 
حسب قدراته لنساهم في صنع مجتمع صالح» - 
هذه  كانت كلمات األستاذ املرّبي سمعان أبو سّني 
احليفاوّية)،  األسقفّية»  الياس  «مار  مدرسة  (مدير 
والتي قالها لطّالبه بعد أن قام طّالب الّصف الّثامن 
في  معدودات  لساعات  بالتطوّع  مؤّخرًا،  باملدرسة، 
احلّي  الّنسناس،  وادي  حّي  وشوارع  أزّقة  تنظيف 

l L ²−*« ¡UM Ð w  è ÒO ÝU Ý√ …e O Ö— w Žu D² « q L F «
العربّي األصيل والقريب من املدرسة.

لقد أتت هذه املبادرة ضمن الّنشاطات الّال-منهجّية 
التطوّع  إلى  تنظر  واّلتي  املدرسة،  بها  تقوم  اّلتي 
اجليل  نفوس  في  تذويتها  علينا  أساسّية.  كقيمة 
سبق  ولقد  املجتمع.  خدمة  لهم  ليتسّنى  الّصاعد، 
حّجار،  ڤكتور  احلّي  جلنة  رئيس  مع  الّتنسيق  ذلك 
اّلذي رحب جًدا بالفكرة وقام بتزويد الّطّالب باملكانس 
الّطّالب  ورافق  وغيرها.  واألكياس  التنظيف  وأدوات 
باملاء،  وزوّدهم  الّتنظيف  عملّية  وخالل  الوقت  طوال 
لتناول  بدعوتهم  حّجار  قام  االنتهاء  وبعد  أيًضا. 

املناقيش، تعبيرًا عن شكره وتقديره لهذه اخلطوة. 
من  االستحسان  من  الكثير  اخلطوة  هذه  القت  وقد 
عن  يتوانوا  لم  اّلذين  والزائرين،  احلي  سّكان  قبل 

أنفسهم،  للّطّالب  واملديح  الّشكر  كلمات  تقدمي 
اّلذين قاموا بهذا العمل التطوّعي بكثير من الهّمة 

والّنشاط، وسعوا إلى تنفيذه على أكمل وجه.
وخالل الفعالّيات الال-منهجّية، وملناسبة انتخابات 
عراقي  سامح  احملامي  التقى  احمللّية،  الّسلطات 
(من جمعّية «مساواة») طّالَب الّصف الّثاني عشر. 

موضوع  إلى  بالتطرّق  الّلقاء،  خالل  عراقي،  وقام 
االنتخابات بشكل عاّم، وعن عمل الّسلطة احمللّية 
ومكانتها وأهمّية أن ميارس اإلنسان حّقه بالّتصويت 
من  الكثير  الّطّالب  أبدى  وقد  للّتأثير.  ّية  كآل
األسئلة  خالل  من  ذلك  وترجموا  باملوضوع  االهتمام 

الكثيرة واملهّمة اّلتي وّجهوها للّضيف احملاضر.
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يوجد إزدواجية في الحمالت  @الحمالت حتى نفاد المخزون. شبكة مركاز همازون تحفظ لنفسها الحق بتغيير و/أو إنهاء و/أو 
تحديد الحمالت في أي وقت. ال يوجد بيع بالجملة. الخطأ وارد.

هاتف – 04-906-9600
فرع يركا – م.ص. يركا  

العيد أحلى بكثير
مع هدايا, متعة وتوفير

أوأو

عند الشراء ب- 399ش.ج . وما فوق نحصل على

4999 ش.ج.

2999 ش.ج.
2999 ش.ج.
ش.ج.

تشكيلة أطقم سفرة 18 قطعة

طنجرة تشيبس طقم 4 صواني نوريستا 

نحترم
الشيكات 

بشروط

أقساط متساوية
عند الشراء بـ 500 ₪ وما 

فوق ببطاقة إعتماد

مفتوح10

أيام في ا!سبوع
7



182013 ‰ ÒË_« s¹dAð 11 WF ÔL'«

שיפודי במבוק
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Õd� .d� ///ÆÆ»U ³ A « èM ¹b  UH O Š
لم تكن السنة املنصرمة عادّية في واقع الّشباب الفلسطينّي في الّداخل، 
ومشروع  براڤر»  مثل «مخطط  عّدة،  سلطوّية  مخّططات  الّشباب  واجه  فقد 
اخلدمة املدنّية ومشروع جتنيد الّشباب املسيحي جليش االحتالل اإلسرائيلي، 
نسبة  وارتفاع  العنف  حاالت  كازياد  اجتماعّية،  حتّديات  أيًضا  واجه  كما 
في  الفلسطيني  الّشباب  استقطاب  في  فريدة  حالة  حيفا  لتصبح  اجلرمية، 
الداخل الذي يأتي إليها ليدرس في كلّياتها، ويعمل فيها وفي مراكزها، 
مدينة  إلى  حوّلها  مما  فيها،  أقيمت  اّلتي  املدني  املجتمع  مؤسسات  وفي 

ّية، وإلى مرَكز ثقافّي وإنتاج فكرّي وفنّي وأكادميّي. شباب
الّسنوات  في  الّنضالّي  الّشبابّي  للحراك  خصبة  أرضّية  حيفا  أصبحت 
األخيرة، ففي السنة األخيرة فقط انطلقت حملة «جائعون للحرّية» تضامًنا 
حيفا انطلقت  في سجون االحتالل؛ ومن  األسرى الفلسطينّيني  مع إضراب 
في  والشابات  الّشباب  من  اآلالف  خروج  كان  وما  مير»،  لن  «براڤر  صرخة 
ّية الّشباب  مظاهرة ضّد العنف في أّيار املاضي إّال برهاًنا على وعي ومسؤول
جمعت  اّلتي  املوّحدة  املسيرة  تلك  مجتمعهم.  جتاه  احليفاوّيني  والشابات 
العرب من كّل أحياء حيفا كانت مؤشرًا لنا لوعي اجتماعي وسياسي عاٍل 

عند شبابنا، وليس بالّضرورة في إطار حزبي منّظم. 
بقي أن نسأل أنفسنا كيف ميكننا في هذه املدينة الّشبابية استثمار هذه 
ّية املجتمعّية بني الّشباب  ّية وهذه املسؤول الّطاقات الشبابية وهذه الروح الّنضال
الوافد إلى حيفا وبني الّشباب احليفاوّي؟ وكيف ميكن االستثمار في هذه احلالة 
للمساهمة في إنتاج مجتمع فلسطينّي واٍع في احلّيز املدينّي املوجود في حيفا؟ 
ويبني  الّشباب  يحضن  حزب  هو  الدميقراطّي  الوطني  التجّمع  إّن 
وسقفهم  وعيهم  لهم  كأفراد  املستقبل  في  املجتمع  هذا  لقيادة  قدراتهم 
الصعبة  والّسياسّية  األيديولوجّية  األسئلة  يطرحون  املستقل،  الّسياسي 
محاولني  املجتمع  مع  ويتواصلون  خشية  دون  من  فكرًيا  ويواجهونها 
حّصن  الذي  اآلن  حّتى  الوحيد  احلزب  هو  التجّمع  األفضل.  نحو  تغييره 
بني  داخله  في  القوى  موازين  وغّير  الكنيست،  في  للمرأة  مكاًنا 
مؤسساته.  وعلى  املجتمع  على  التغيير  هذا  لينعكس  واملرأة  الرجل 
وخلق  الشباب  تنظيم  خاللها  من  ميكن  التي  املساحة  هي  الوطنية  احلركة 
املجتمعي  السياسي  الّصعيد  على  املوجود  تتحّدى  جديدة  نضالية  أطر 
والّثقافي. ميكن للحركة الوطنّية أن تكون رافعة وطنّية للّشباب احليفاوّي 
سياسّية  رافعة  تشّكل  أن  ميكنها  كما  حيفا،  في  التحّديات  مواجهة  في 
إجتماعّية للشباب الوافد إلى حيفا وبهذا ميكنها بناء مجتمع فلسطينّي 
حيفاوّي واعد، لنسترجع رمبا ما كانت عليه حيفا قبل 1948، حيث كانت 
مدينة مرَكزّية وثقافّية وفنّية للوطن العربّي كّله. حيفا هي قضّية الّشباب، 

و«إّن اإلنسان في نهاية األمر قضّية» - غّسان كنفاني.
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املدينِة،  مركِز  بتطويِر  ِم  العال مدِن  كاّفِة  في  البلدّيُة  تهتمُّ 
الذي هو عادًة ذلك املركُز التاريخّي بأبنيتِه القدميِة واملرّممِة 

بحذٍر كي ال تفقَد أصالََتها.
حيفا ليست كباقي املدِن، فهي مدينٌة بال مركٍز تاريخٍيّ 
هنا:  ُيطرح  اّلذي  اجلوهرّي  والّسؤاُل  املكاِن،  هذا  وجوِد  رغم 
كيف يتصرُّف املسيِطُر حني يكوُن تاريُخ املدينِة للمسيَطِر 
عليه؟ واملسيِطُر حسب لسان العرب هو «ساطر الّسطور»، 
تتالشى  نراها  التي  مدينِتنا  في  يحدث  ما  بالفعل  وهذا 
ُبنيِت  لقد  اجلديدِة.  واحملكمِة  احلكومِة  مباني  أقداِم  حتت 
ِة القدميِة، حيث  ّي املدينُة احلديثُة على أنقاِض مدينتنا العرب
تتالقى  دومناٍت  ثالثِة  عن  تزيُد  ال  مساحٍة  في  أنه  جند 
الكنائُس واملساجُد والسوُق القدميُة واحلّماُم الّتركيُّ واألبنيُة 
ُة  مع بعٍض مبحاذاِة  خليِج البحرِ. أوليَس هذا هو  ّي الّسكن
املركز الذي تتمّناه كلُّ دوِل العالِم؟ ولكَنّ ذنَب مدينتنا أّن 
تاريَخها عربيٌّ عريٌق وال ميتُّ للمسيِطِر بصلٍة. نحن نحّمُل 
يَة الترانسفيِر الّتاريخّي ملدينِتنا حيفا. بلديَة حيفا مسؤول

وسؤالنا اآلَن: ما هي مهّمُتنا في بلدّية حيفا؟
تعمُل  كيف  نفهَم  أن  علينا  الّسؤاِل  هذا  عن  جنيَب  كي 
ِة قوى  هذه البلديُة، وإذا أمعّنا النظَر فإننا نرى وجوَد هرمّي
ُر في مخّططاِت البلدّيِة  ، وتؤّث تسيطُر على الّنهِج اإلدارِيّ
وإدارِتها، واّلتي من الواضِح أّنها ال تعمُل ملصلحِة سّكاِن 
املدينِة، وال حتِدُث الّتغييَر السياسَيّ واالجتماعَيّ املنشودَ، 
َة االجتماعيَة في املدينة. إَنّ مهمَتنا  بل ترّسُخ الفروَق والهرمّي
كأعضاِء بلدّيٍة أوًال أْن نكشَف محاوَر الّسيطرِة، وهذا الكشُف 
سيؤدي بالّضرورة إلى تغييٍر في الوعِي، ومن ثّم الّنضاِل 
ِة واالقتصادّيِة واجلندرّيِة. لتفكيِك محاوِر الّسيطرِة القومّي

مجتمُعها  يؤّسُس  مدينٍة  في  نعيَش  أن  وهي  رؤيا  لدَيّ 
ٍة، ولدّي هدف في بناء حيفا مدينَة مشاركٍة  ّي لعدالٍة إنسان
مفاهيَم  حتمُل  بديلٍة  ثقافٍة  إنتاَج  يتطّلب  وهذا  حقيقيٍة، 
ُتنا جميًعا عرًبا  الّتغييِر وقيَم العدالِة واملساواِة، وهذه مهَمّ

ويهوًدا في حيفا.
لبدأنا  حيفا  بلدّية  في  الّسيطرِة  محاوِر  بعَض  ذكرنا  لو 
حليفا،  ِة  الّتاريخّي الروايِة  وسيطرِة  ِة  ّي الّثقاف الهيمنِة  في 
فهي تكشُف سيطرَة اليهودّي على احلّيزِ، وتنعكُس هذه 
الّصغيرِة،  بتفاصيلها  ّيوميِة  ال حياتنا  على  الّسيطرُة 

وإليكم بعض املناحي:
املدينِة  تغييِب  عن  أعاله  ذكرُت  والبناء،  الّتخطيط   -

يِة وهدِمها بهدف نسياِن التاريِخ. العرب
العرَب  يشمُل  ال  حيفا  في  اجلديدِة  األحياِء  تخطيُط   -
ِة التي تعاني منها األزواُج الّشاّبُة،  ّي رغم الّضائقِة الّسكن
ّياٍت للخياِر في الّسكن، ألّن  وذلك بسبِب عدِم وجوِد إمكان
ٍة  ّي ٍة وثقاف البلديَة ال تطوُّر وتخّطُط لبناِء مؤّسساٍت تعليمّي
الّتمييِز  سياسُة  هي  وهذه  اجلديدِة،  األحياِء  في  للعرِب 

. والّتخطيِط العنصرِيّ
اللغة كمحور سيطرة، إّن االقصاَء عبَر الّلغة هو اجلواُب عن 
لإلقصاِء  املدينِة؟ وهذا مثٌل رائٌج  تاريُخ  يعوُد  الّسؤاِل: ملْن 
فقط،  لفئٍة  مفهومٍة  لغٍة  استعماِل  طريِق  عن  االجتماعّي 
لها  التي  ِة  الرسمّي األوراِق  فكلُّ  لآلخرين.  مفهومة  وغير 
وامللكاِت  االتفاقّياِت  القوانِني،  مثل  ٌة  ّي قانون صبغٌة 
لدى  ليست  واملشكلُة  بالعربيِة،  ُتكتُب  ال  واملناقصاِت 
مبقدورِهم  ليس  اّلذين  الفقراِء  لدى  بل  واألغنياِء  املّثقفني 
االستعانُة بخدماِت محاٍم لتسييِر أمورِهم الّقانونيِة وفهِم 
تعيُق  املسيطِر  لغِة  سيطرَة  إّن  إًذا  ِة.  الرسمّي األوراِق  لغِة 
َم العرِب ومتنُعُهم بحاالٍت عّدٍة من معرفِة حقوِقِهم وما  تقدُّ
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 ، يدوُر في املدينِة، وهذا إقصاٌء بسبِب روايِة املسيطِر ولغتِهِ
وفي  حيفا  في  رسمّية  لغة  هي  العربية  اللغَة  أّن  رغم 

الدولِة ككّل.
الّتفكير  منط  هيَمنة  أّما  ظاِهر  أمر  هي  الّلغة  هيمنة  إّن 
الّتعليم  مناهج  تعتمد  األخطر،  وهو  خفّي  أمر  ُيعتبر 
من  بدًال  والّذاكرة،  احلفظ  وعلى  الّتلقني  على  العربّي 
الّتفكير النقدّي واإلبداع، وهذا يؤّدي إلى تعطيل َثقافتنا 
ُمستهِلك  ُمجتمع  إلى  فنتحّول  املَُسيِطر  َثقافة  وِسيادة 
فقط وإلى أفراٍد بدون قضّية جتَمعنا، وما نراه اليوم من 
ِمن  فهناك  املُعاقة،  لَثقافِتنا  مثاٍل  أصدَق  بحيفا  تشرُذم 
العرِب وبدون رادٍع ما من يدَعم ُمرّشحي الرّئاسة للبلدّية 
للمصالِح  إال  ليس  وبالّطبع  قواِئمهم  في  ويترّشحون 
ارتباِط  زمن  في  األيديولوجّيات  استبَدلت  التي  الفردّية 

املاِل بالّسياسِة وغزو الفكِر وتهديِد القيِم واألخالق.
احلاضِر  على  للهيمنِة  الّشرعية  متنح  الَقوّي  رواية  إّن 
لنفسها  شرّعت  حيفا  بلدّية  حالة  وفي  واملستقبِل، 
وإخفائِه  محوِِه  خالِل  من  املاضي  على  االستيالَء  أيًضا 
والفصِل  العادِل  غير  التمويِل  ُتشرعُن  كما  األعِني،  عن 
الذي  العاّم  القانون  هو  الفصُل  ليصبَح  املجموعاِت،  بَني 
تّتسم به حيفا كأداة سيطرة على األحياِء وطريقًة إلقصاِء 
االجتماعّية  الطبقات  بني  والفصُل  مدينتهم،  في  العرِب 
على  ّية  العرب األحياِء  هذه  َحتصل  ال  حيث  احلارات،  وبني 

ِة والالزمة للعيِش بكرامٍة. اخلدماِت األساسّي
أي  الّشفافيِة،  طريِق  عن  احملاور؟..  هذه  نفّكك  فكيف 
ٍة  ّي العمَل على أن تتحّول ميزانّية بلدّية حيفا إلى ميزان
ٍة لألحياِء املسحوقِة،  شّفافٍة جلميع الّسكان، مع حساسّي
واملجموعات املهّمشِة، ولهذا أرى أّن مهّمة عضو البلدّية 
هي العمَل على تفكيِك محاوَر قوى الّسيطرة من خالل 
وأيًضا  الّتفاصيل،  أدّق  مع  للّجمهوِر  وكشِفها  فضِحها 
الذي  االنتخابّي  البرنامج  تنفيذ  بهدِف  عمٍل  خطَة  ببناِء 

صرّح/ت به قبل موعد االنتخاباِت.
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ّية الّسابقة لفرقة «سلمى» للفنون  شاهدت عدًدا من العروض الفّن
االستعراضّية، أبهرتني وشّدتني ولفتت انتباهي، والقت استحساني 
واستحسان غالبّية َمن شاهدها، أيًضا؛ ملدى احترافها وِمْهنّيتها، 
ّية لوحاتها االستعراضّية ومتايل أجساد الرّاقصات والرّاقصني  وجمال
وتناغمها مع املوسيقى.. ُدعيت، يوم الّسبت األخير، اخلامس من شهر 
تشرين األّول/أكتوبر اجلاري، ملشاهدة عرض لطّالب وطالبات معهد 
«سلمى» للفنون االستعراضّية؛ وقد كان األمر مغايرًا بعض الّشيء.

جئت العرض وأنا على يقني من أّنني لن أشاهد عرًضا المًعا باهرًا 
ا –  كما اعتدت مشاهدته لفرقة «سلمى» – بل سأشاهد  ـً ّي احتراف
«سلمى»  معهد  في  األولى  الّسنة  لطّالب  منوّعة  ّية  فّن عروًضا 
للفنون االستعراضّية، ِخلت أّنه أقرب ما يكون إلى حفالت نهايات 
الّسنة الّدراسّية، لكّنني كنت ُمخطًئا؛ فالعرض كان ُممتًعا وُمبدًعا. 
مبئات  احليفاوّي  الفرنسّي  كرملنا  في  «كريچر»  قاعة  غّصت  فقد 
منتظرين  القاعة  مألوا  اّلذين  منهم،  األهالي  وخصوًصا  احلاضرين، 

بتلّهف وترّقب شديدين، باكورة عروض أطفالهم وأبنائهم وبناتهم.
الّشيء  بعض  وأخفقوا  هنا  أفلحوا  احلّيز..  ومألوا  متايلوا،  رقصوا، 
هناك.. أدهشوا وأمتعوا وفاجأوا، أحياًنا.. ولكن في احملّصلة، قّدم 
ّية راقصة  طالبات وطّالب الّسنة األولى ملعهد «سلمى» عروًضا فّن
وأبنائهم  بأطفالهم  الفخورين  األهل  قلوب  أسرت  وممتعة،  جميلة 

وبناتهم، والمست احلضور.
ليس من املفهوم ضمًنا، وال من الّسهل بتاًتا، أن جتمع على خشبة 

مسرح واحدة أكثر من 220 برعًما وبرعمة، وأن ُتدمج بني جميع 
منت  اّلتي  مجتمعنا  ملواهب  مصّغرة  ّية  فّن صورًا  لتخلق  األعمار، 
خالل عام في أحضان معهد «سلمى» للفنون االستعراضّية، لتقّدم 
ا  ـً فّن اتها  طّي في  حتمل  باحلركات،  غنّية  منوّعة،  مثيرة،  عروًضا 

وجماًال وإمتاًعا.
خالل  وطالباته  املعهد  طّالب  هفوات  بعض  فرغم  وللمصداقّية، 
فنحن  ومتوّقع؛  طبيعّي  وهذا   – منهم  األطفال  وخصوًصا  العرض، 
ال ميكنك إّال أن تغّض  لسنا أمام فرق محترفة، ِمهنّية، بارعة – 
الطرف عن هذه الهفوات؛ حيث تأسرك طيبة وابتسامة وإصرار هؤالء 
اّلتي  ّية  احملّل الرّقص  فرق  أّن «كبرى»  ننسى  أّال  وعلينا  األطفال، 
من  عدد  في  هناك،  وُتخفق  هنا  تهفو  واالحترافّية،  اِملْهنّية  تّدعي 

عروضها أيًضا، فكم باحلرّي بهؤالء البراعم األطفال.
لم يكن العرض ممًالّ بتاًتا.. بل تنوّع وتنوّعت فيه األغاني واملوسيقى 
رقص  بني  ما  وقدمي،  حديث  بني  ما  الرّاقصة..  والّلوحات  واحلركات 
شعبّي وشرقّي، دبكة وباليه، كالسيكّي وتعبيرّي، «هيپ هوپ» 
وغيره، حيث دأبت الفّنانة فريال خشيبون وطاقم املعّلمات واملعّلمني 
في املعهد على عدم تقدمي عروض هابطة، واهتّمت بأدّق الّتفاصيل، 
باألزياء،  فاهتّمت  ذاتها.  َتكرار  وعدم  والّتجديد  الّتنوّع  وخصوًصا 
امللوّنة،  األزياء  فألوان  العرض؛  في  كبيرًا  دورًا  لعبت  اّلتي  أيًضا، 
واألحلان  األنغام  مع  وانصهرت  متاشت  واملزركشة،  الّداكنة،  الزّاهية، 

واملوسيقى، وزادت العرض رونًقا وجماًال.
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أّما العروض اّلتي شاركت فيها فرقة «سلمى» للفنون االستعراضّية، 
أجساد  متايلت  حيث  كالعادة؛  ُمبهرة  فكانت  االحتفال،  هذا  ضمن 
أجسادهم  فحاورت  املوسيقى،  أنغام  على  والرّاقصني  الرّاقصات 
ّية جميلة، وتصوّر لوحات إبداعّية راقصة  اإليقاع، لترسم لنا صورًا فّن
يصبو إلى أن يصل إليه طّالب املعهد وحّتى  معّبرة، بأداء راٍق – 
ّية ودّقة وإتقان ومْهنّية وجتّدد،  بعض الفرق «احملترفة» – يوحي بِحرْف
وُيظهر تناغًما وانسجاًما بني أعضاء فرقة «سلمى» االستعراضّية.

مطر  إلياس  املقّدمان  متّيز  االحتفال  ضمن  أّنه  بالّذكر  اجلدير  ومن 
ومن  والُفكاهة.  عابة  والدُّ ّية  اِجلدِّ بني  ما  مزجا  الّلذان  زريق،  وماريا 
جديد، لفتني املقّدم إلياس مطر، صاحب املوهبة وخّفة الّدّم، فّنان 
ّية وسالسة وإبداع.  ُيدمج بني الّتمثيل والرّقص والّتقدمي، بكّل تلقائ
خالل  وعذوبته،  صوتها  بجمال  حوّا،  نانسي  الفّنانة  برزت  كما 

تأديتها أغنّية للكبيرة فيروز.
املعهد  بات  حيث  يتحّقق؛  خشيبون  فريال  الفّنانة  حلم  بدأ  لقد 
فيه  يتعّلم  ا  ـً ّي عائل بيًتا  بات  والكبير.  الّصغير  يجمع  ُعنواًنا، 
أوالدنا محاكاة اآلخر بلغة اجلسد والفّن الرّاقي والّتعبير، ال بالعنف 
واملشاّدات الكالمّية. فالعالقات االجتماعّية واألخوّية الّسائدة في 
املعهد قّلما جتدها في مجتمعنا، وكأّن اجلميع عائلة واحدة كبيرة. 
وتؤّكد لي، مجّدًدا، الفّنانة خشيبون أّنها ليست مجرّد معّلمة أو 
مدرّبة بارعة، بل هي أّم حنون حاضنة جلميع طّالب املعهد وطالباته.

وكم من الّضرورّي والهاّم والّسوّي وجود معهد كهذا في مجتمعنا، 
فيه  يتعّلمون  وأبنائنا،  بناتنا  من  كبيرًا  عدًدا  إطاره  ضمن  يجمع 
والرّياضة،  والّتمثيل  واملوسيقى  الرّقص  ُتدمج  منوّعة  ّية  فّن لغات 
وفّن العالقات االجتماعّية اّلتي نفتقدها أيًضا، بدل الّتسّكع في 
الّشوارع واالجنراف إلى االنحراف.. نعم! نريد املزيد من املعاهد في 
الّطرق  فإحدى  االستعراضّية؛  للفنون  كمعهد «سلمى»  مجتمعنا، 

لتعرُّف الّشعوب واملجتمعات، تعرُّف فّنه.
بعده؛  تبّدد  العرض  خالل  خشيبون  الفّنانة  ساور  اّلذي  القلق  إّن 
فافتخار األهل بفلذات أكبادهم واستمتاع احلضور بالعرض وفرحة 
وزادها  فرًحا  قلقها  بّدل  وشهاداتهم،  بنجاحهم  والّطالب  الّطالبات 
ّية وإصرارًا على مواصلة طريق الّنجاحات. أشّد على أيادي  مسؤول
واملصّممة،  املدرّبة  رأسهم  وعلى  املعهد،  في  واملعّلمني  املعّلمات 
دوًما،  واملتّجددة،  واملتأّلقة  املتمّيزة  الفّنانة  االحتفال،  هذا  ومخرجة 
©÷u	 qz«Ë ∫d|uB�®                                 .فريال خشيبون
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يتقدم التجمع الوطني الحيفاوي بأحر 

التهاني ألبناء شعبنا بمناسبة 

„—U³L?�« v×{_« bOŽ
 dO�Ð r²½«Ë ÂUŽ q�

التجمع الوطني الديمقراطي
فرع حيفا

°ãœ è³łË 5² ÝË Àö ¦ Ð Êu ŽÒd ³ ² ¹ è ÒO Ö–uŁ—_« è ÒO K~ « » Òö Þ

*åUHO�ò q�«d ≠ بهدف تعزيز مبدأ التبرّع لدى الّطّالب، حرصت 

بالقيام  تشجيعهم  على  احلالّي  الدراسي  العام  بداية  مع  الكلّية 
بالتبرّع بالّدم. وقد سبَق يوم التبرّع محاضرة قّدمها مرشٌد من «جنمة 
الّتداخل  مثل:  مختلفة،  مواضيع  خاللها  من  تناول  احلمراء»،  داود 
بالتبرّع،  املخوّلني  واألشخاص  التبرّع،  وأماكن  وأهمّية  االجتماعّي 

وعملّية التبرّع بالدم ووتيرتها، ومرّكبات الّدم ووظائفه وأنواعه والفائدة 
من التبرّع به، إضافًة إلى احلاجة املاّسة في البالد لوجبات الدم، حيث 

إّن كّل سبعني ثانية يحتاج شخص في البالد لوجبة دم.
الكلّية  في  عشر  الّثواني  طّالب  لتبرّع  األخير،  اجلُمعة  يوم  ُخّصص 
بالّدم، حيث ُنّظمت زوايا خاّصة للتبرّع بحضور ممرّضني ومسعفني. 

وقد وصل عدد الوجبات اّلتي تبرّع بها الّطالب لثالث وستني وجبة. 
هاني مواسي كان أحد الّطّالب اّلذين تبرّعوا بالّدم، وقد أشاد بالعملّية 
نظرًا للفائدة العائدة على اجلسم من عملّية التبرّع بالّدم إذ تتجّدد خاليا 
الدم في اجلسم، وأّكد على أهمّية احملاضرة اّلتي سبقت التبرّع، واّلتي 
واجلسدّية. االجتماعّية  وأبعاده  للتبرّع  عّدة  جوانب  للّطّالب  وّضحت 

مدرسة  اشتركت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

كّل  في  كما  العام،  هذا  «الكرمليت» 
عام، بحملة «اطرق الباب»؛ حيث استمع 
طّالب الّصف التاسع، األسبوع املنصرم، إلى 
للحملة،  للخروج  وتهيئة  توعية  محاضرة 
جمعّية  (من  نويصري  فاتن  قّدمتها 

مكافحة الّسرطان).
هذا  من  االثنني  يوم  الّطالب  وخرج  هذا 
األسبوع (7/10)، جلمع التبرّعات من عّدة 

مناطق مختلفة في حيفا.
خالل  من  وذلك  التبرّعات  جمع  أيًضا  وّمت 
توزيع مغّلفات التبرع على أولياء األمور، من 
قبل أوالدهم من الّصف األّول وحّتى الّثامن.
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*åUHO�ò q�«d ≠ على منوال الّسنوات السابقة في الكلّية، جرت مع 

بداية هذا العام الدراسّي، انتخابات مجلس الّطالب، حيث تؤمن الكلّية 
بضرورة مشاركة الّطالب باّتخاذ القرارات.

وقد سبقت عملّية االنتخاب انتخاباٍت للجاِن الّصفوف املختلفة، ُحّدد 
األربعاء  يوم  جرى  واّلذي  املجلس،  لرئاسة  االنتخابات  يوم  أثرها  على 

2/10/2013 بني املرّشَحْني باسل فرح وفراس عبيد.

» Òö ÒD « f K−* U Î O z— b O ³ Ž ”«d  »U ² ½«

األجندة  عرضت  ّية  إيجاب ّية  انتخاب حمالت  االنتخابات  أسبوع  تخّلل 
ّية لكّل متنافس، إضافًة ملناظرات أمام الّصفوف املختلفة مّكنت  االنتخاب
وقيادّيني  طالئعّيني  طالٍب  أمام  وأفكاره  رؤيته  عرِض  من  مرّشح  كّل 
في الكلّية. ودارت املناظرات بطريقٍة ودّية بني املرّشحني، وطرحت جلنة 

االنتخابات وطّالب الصفوف أسئلة على املرشحني.
من اجلدير ذكره، أّن أسبوع االنتخابات صادف ذكرى هّبة أكتوبر، فاختار 

 W ÒOÐdF�« W ÒO�
–uŁ—_« W ÒOKJ�« w�

خالل  الكلّية  طّالب  أمام  الوطنّية  الذكرى  تلك  عن  احلديث  املرّشحان 
الكلمة الصباحّية، كّل بأسلوبه، معّبرين عن مأساة ووقائع هذا اليوم.

وفي يوم االنتخابات متّكن الّطّالب من الّتصويت في صناديق االقتراع 
اّلتي جابت بها جلنة االنتخابات الصفوف املختلفة. وقد أسفرت الّنتيجة 
عن فوز الّطالب فراس عبيد (من الّصف الّثاني عشر) برئاسة املجلس، 
وبالّتالي توّلى الّطالب باسل فرح نيابة رئاسة املجلس، وقد تقّبل اجلميع 

النتيجة بروح رياضّية.
دون  من  جميًعا  للّطّالب  شكره  عن  عبيد  فراس  الّطالب  وعّبر  هذا 
وأّكد  وراقية،  نزيهة  انتخاب  عملّية  إلجراء  الفرصة  إلتاحتهم  استثناء 
على أّن املرحلة اجلاّدة قد بدأت عقب االنتخابات، إذ أّنه ينوي حتقيق 
وتربوّية ووطنّية،  لفّعالّيات ترفيهّية،  الفعلّية  واملبادرة  للّطّالب  وعوده 
إضافًة للشروع بفكرة «صندوق االقتراحات» اّلذي سيضمن توّجه مباشر 

جلميع الّطّالب للمجلس، ليلقى جميع الطالب آذاًنا صاغية.
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*åUHO�ò q�«d ≠ شارك املئات من أقارب وأصدقاء ومحبّي ورفاق القائد 

تأبينّية  بأمسّية  األخير،  السبت  يوم  كركبي،  زاهي  الراحل  الشّيوعّي 
احلضور  بني  من  برز  وقد  حيفا.  في  الكرمة»  «بيت  قاعة  في  خاّصة 
رئيس بلدّية حيفا احملامي يونا ياهڤ، رئيس كتلة اجلبهة الدميقراطّية 
للّسالم واملساواة محّمد بركة، الّنائب دوڤ حنني، الّنائب الّسابق ورئيس 
معهد «إميل توما» عصام مّخول، وأبناء الفقيد وزوجته وعائلته احملّبة.

فنّية  بفقرة  األمسّية  بدأت  وقد  مطلق.  دياب  د.  األمسّية  عرافة  توّلى 
ملتزمة قّدمتها الفّنانة أمل مرقس، المست احلضور وأبكتهم.. وبعدها 
ألقيت الكلمات الّتأبينّية من قبل دوڤ حنني، وعصام مّخول، ويوخيفيد 
غونني، ومحّمد بركة، ورئيس البلدّية يونا ياهڤ. وقد ألقى رجا زعاترة 
كلمة نيابًة عن  رفيق درب الراحل القائد الشيوعّي الفلسطينّي نعيم 
األشهب املتواجد خارج البالد. كما قّدم الفّنان سليم ضو فقرات فنّية من 

عرضه املمّيز اخلاّص «صاغ سليم».
كركبي،  زاهي  الرّاحل  ونضاالت  مبواقف  التأبينّية  الكلمات  وأشادت 

وعطائه اّلذي لم ينضب لسنوات طويلة خدمة ألبناء مجتمعه. 
وكانت كلمة رئيس بلدية حيفا، احملامي يونا ياهڤ مؤّثرة، حيث قال: 
«من الّصعب التكّلم عن زاهي بلغة املاضي، فقد ّمت انتخابنا مًعا ألّول 
مرة لعضوّية البلدّية، إذ كنت أصغر األعضاء وهو أكبرهم، ولذلك تعّلقت 
ا، فّكر بّكل ما قاله، وعمل من أجل  ـً به؛ حيث لم يكن إنساًنا عادّي

مصلحة شعبه ومجتمعه».

—uDÝ w� w³
d
 w¼«“

التحرّر  عصبة  فرع  مؤّسسي  من  كان   .1926 عام  شفاعمرو  في  ولد 
الوطني في عّكا عام 1945. بعد الّنكبة تفرّغ للعمل احلزبي وأشغل 
سكرتير  بينها  من  وجماهيرّية،  ّية  حزب مهام  عّدة  الّسنني  مدار  على 
األقطار  في  الطّالب  عن  واملسؤول  املركزية،  اللجنة  وعضو  حيفا،  فرع 
االشتراكّية، وعضو بلدّية حيفا، ورئيس جلنة الّتثقيف، وعضو املكتب 

الّسياسي للحزب، ورئيس «معهد إميل توما».
وفي  احلزب  صفوف  في  نشيًطا  ظّل  لكّنه   ،1993 عام  للّتقاعد  خرج 

املعتركات الّسياسّية والفكرّية واجلماهيرّية حّتى آخر يوم في حياته.
تزوّج من ماغي طوبي وقضيا كامل حياتهما املشتركة في حيفا، ووُلد 

لهما ثالثة أبناء: خالد ووليد وبشير.
©å»dF«ò l�u� s	 nDK� —uB«®
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رشا خولي

البلدية واحلصول على أكثر!ميكنكم تغيير قيادة

نير مرياش


 א/47'� ��(�
 S�Z% Rא.U� ��.�J2 Rא�=N :����2

��[�� \"��2� �] 5.�2 X%��2 F����

 èI ¹d D Ð Êu L ÒK F ² ¹ò
X O K d ~ « w  åÈd š√

*åUHO�ò q�«d ≠ قّدمت جمعّية «نتعّلم بطريقة أخرى»، مؤّخرًا، عرضني 

سينمائّيني ثالثيي األبعاد في مدرسة «الكرمليت». وكان العرض األّول 
من  الّطالب  حصل  بيتنا»،   - «كوكبنا  ُعنوان  حتت  اإلعدادّية  لصفوف 
اّلذي  الكوكب  وعلى  البيئة  على  للحفاظ  هاّمة  معلومات  على  خالله 
خالل  من  ّية  الفّعال ضمن  الطالب  معلومات  فحصت  عليه.  نعيش 
أسئلة محوسبة، وسّجلت النتائج؛ وبعد العرض أعيدت عملّية الفحص، 
ّية على تغيير الّنمط الفكري  فأشارت النتائج على أّن هنالك تأثير للفّعال

والّسلوكي لدى الّطالب.
«الكحول  ُعنوان  وحتت  الّثانوية،  لصفوف  فكان  الّثاني  العرض  أّما 
والسّياقة»، حيث حصل الّطالب على معلومات هاّمة وضرورية عن تأثير 
الكحول على دماغنا واملسّببات اّلتي تؤّدي في هذه احلالة حلوادث الّطرق.
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حّي  في  اجلماهيرّي («كلور»)  املرَكز  اجلاري،  الّشهر  بداية  افتتح، 
وادي اجلمال، سنته اجلديدة الغنّية بالبرامج والفّعالّيات، حتت إدارة 

عدي چلعاد، وإشراف املرّكز ملحم شامي.
وقد تخّلل افتتاح املرَكز عّدة فقرات ال-منهجّية، ممتعة، أسعدت 
ّية لألطفال  احلضور، كان من بينها عرض للّساحر «ميكي»، وفّعال
والرّسم  الفّن  فقرات  عدا  ماوس»)،  الفأر «ميكي» («ميكي  مع 

على اجلسد.
وتشمل الّسنة اجلديدة في املرَكز دورات عديدة، منها: دورة تصوير 
من  وعدد  الپيانو  على  عزف  دورة  «إيكيدو»؛  دورة  للمبتدئني؛ 
للمسّنني؛  خاّصة  دورات  منوّعة؛  رقص  دورات  املوسيقّية؛  اآلالت 

دورة مسرح؛ وغيرها العديد.
وقال املرّكز ملحم شامي ملراسلنا إّن هذه الّسنة حافلة بالفّعالّيات 
مجاالت  في  األذواق،  جميع  وترضي  واألعمار،  األجيال  جلميع 
عديدة، كالرياضة واملوسيقى والفنون والكتابة وغيرها. وقد تكّلل 

االفتتاح بالّنجاح، والقت العروض استحسان األطفال واحلاضرين.

è Ò¹u ½U Ò¦ « åw Ò³ M ² *«ò è Ý—b  w  åÜ ÒK F *« ãu ¹ò

*åUHO�ò q�«d ≠ احتفلت إدارة مدرسة «املتنّبي» الّثانوّية البلدّية في 

ـ«يوم املعّلم العاملّي»، ضمن تخصيص حّصة تربية حول مكانة  حيفا، ب
املعّلم ودوره في املجتمع، وعالقاته مع طّالبه؛ وفي املقابل قامت جلنة 
املعّلمني بتزيني غرفة املعّلمني، وحتضير فطور احتفالّي بجوٍّ ساده الفرح 

والّتعاون والّشعور العائلّي، اّلذي جمع طاقم املعّلمني بأكمله.
معاني  حتمل  اّلتي  املأثورة  واألقوال  الشعارات  بعض  إلصاق  ّمت  كما 
في  كشريك  املعّلم  رسالة  إيصال  أجل  من  والعمل  والّتضحية  العطاء 

بناء أسس املجتمع.
هذا وتطرّق مدير املدرسة، رائف عمري، إلى مكانة املعّلم بشكل مدروس، 
في  املستعملة  الّتقنّيات  املعّلم،  عمل  شروط  إلى:  حديثه  في  وتطرّق 
مهّنة  ولتطوير  للّتربية  املرصودة  امليزانّيات  نسبة  الّتدريس،  عملّية 
املعّلمني،  لتأهيل  القبول  شروط  العاّمة،  امليزانّية  مجمل  من  الّتعليم 
نسبة املعّلمني الّشباب دون سّن الّثالثني، تآكل األجور ومخّططات الدولة 
لرفعها مقارنًة مع مجاالت أكادميّية أخرى، كالهندسة والّتمريض. هذا 

ومتّنى عمري بهذه املناسبة ملعّلميه سنة موّفقة ومثمرة.
يذكر أّن طاقًما من قسم الّتعليم في بلدّية حيفا، ثام بزيارة املدرسة 

على شرف هذا اليوم.
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«أورط  التكنولوجّية  الّثانوية  املدرسة  شاركت 
الكرمل» - حيفا، بحملة «اطرق الباب» القطرّية، 
اّلتي تنّظمها جمعّية مكافحة مرض الّسرطان في 
وتستثمر  الّسرطان،  مرضى  ترعى  واّلتي  البالد، 
في:  اجلمهور  تبرّعات  من  جتمع  التي  األموال 
أجهزة  وشراء  والّطالب  اجلمهور  إرشاد  األبحاث، 

تساهم بعالج مرضى الّسرطان.
وقد قام الّطالب وعائالتهم بالتبرّع مببلغ من املال، حيث 
ّمت تسليمه إلى مندوبي جمعّية مكافحة الّسرطان. 

å»U ³ «  ‚d Þ«ò  WK L × Ð  „—UAð  åq d J «  ◊—Ë√ò

وقد عّقب مدير املدرسة، األستاذ عادل ملشي على 
لكّل  اجلزيل  بالشكر  بالقول: «نتقّدم  ّية  الفّعال هذه 
من تبرّع وساهم بإجناح هذا املشروع، ّمما قد يساهم 

في زرع القيم واملبادىء اإلنسانّية العالية». 
كما أشاد مدير املدرسة مبتطوّعي احلملة، وقال: «إّن 
تشارك في  هذا فخر واعتزاز للمدرسة، حيث إّنها 
اجلمهور،  خلدمة  مساهمًة  تطوعّية،  مشاريع  عّدة 
العالية،  اإلنسانّية  القيم  على  طّالبها  وترّبي 
ومنها: مساعدة الغير، تنمية روح التطوّع، الّشعور 

باالنتماء، والعمل اجلماهيري. 
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واحتياجات  ومطالب  قضايا  لبحث  إعدادي  خالل 
جمعّية  من  بطلب  أجريته  اّلذي  حيفا،  في  العرب 
ا،  قريًب نتائجه  سننشر  واّلذي  االجتماعّي،  الّتطوير 
عن  وتغييبنا  إقصاؤنا  وأكثر  أكثر  لي  توّضح 
للمدينة،  املستقبلي  والّتخطيط  القرار  صنع  مواقع 

وتساَءلت بجدّية: ما هي الّشراكة؟!
مجرّد اإلطالع على الّتخطيط الهيكلّي اجلديد ملدينة 
حيفا، حف/2000، يكشف أّن سياسة الّتخطيط 
الّثقافّية  واخلصوصّية  مشاركتنا،  تتجاهل  بحيفا 
ملجتمعنا، وخصوصّية املدينة الّتاريخّية اّلتي حتمل 
اتها احلضارة الِفَلسطينّية وموروث معمارّي  في طّي
مع  املخطط  يتعامل  فال  عريق،  عربّي  وثقافّي 
املجتمع العربي ككيان حيوّي ونابض أوصاله ممتّدة 
مديني  ثقافي  كمرَكز  وال  املدينة  وجذور  أنحاء  في 
ببساطة  بل  الّشمال؛  في  عربي  ألف   750 يخدم 

يتجاهل تعزيز وجودنا!
أصًال،  هي،  ما  املدينة؟  في  الّشراكة  هي  هذه  هل 
والبرامج  واملبادئ  واألهداف  والقواعد  األسس 

واملخّططات اّلتي تؤّسس للّشراكة؟ 
ال ميكن بناء الّشراكة باألقوال والّشعارات الرّنانة، بل 
وبناء  تنظيمّية،  وأطر  إجراءات  إلى  ترجمتها  يجب 
واملساواة  العدالة  لتحقيق  وسياسات  مخّططات 

ّية تاريخّية.  ومتكني العرب في املدينة مبسؤول
أّن  حف/2000  مخّطط  حتليل  من  لي  تبّني  لقد 
جلنة الّتوجيه للمخّطط مكوّنة من 25 شخًصا دون 
أّي ممّثل عربّي، أّما طاقم املخّططني فمكّون من 28 
ًيا واحًدا، دون أّية مشاركة  شخًصا، يضّم مخّطًطا عرب
املخّطط  وأهداف  تفاصيل  فنشر  حقيقّية،  سّكانّية 
بحسب  أّنه  من  بالرغم  فقط،  العبرّية  بالّلغة  كان 
قانون الّتخطيط والبناء عند الّتخطيط في مكان، 
 ،10% من  أكثر  فيه  العرب  الّسكان  نسبة  تبلغ 
على املخّطط أن ينشر كاّفة مواده أيًضا في الّلغة 

ّية بشفافّية ووضوح! العرب
متثيل  وعدم  حيفا  في  العرب  الّسكان  تغييب  إّن 
الّتاريخّي  حّقنا  ميّس  الّتخطيط،  في  تطّلعاتهم 
على  نؤّثر  أن  لنا  فكيف  املدينة،  في  واملستقبلّي 
االجتماعّي  اإلسكانّي،  االقتصادّي،  حياتنا  مسار 
عملّية  عن  معزوًال  مجتمعنا  كان  إذا  والّثقافّي 
عن  إقصاؤه  ويتّم  املدينة،  في  املرَكزّية  الّتخطيط 

اّتخاذ قرارات أساسّية بتقرير مصيرنا؟! 
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كان على بلدّية حيفا أن تشّكل جلان توجيه واسعة 
لتوّجه املخّطط الهيكلي في بداية صياغة أهدافه، 
واالقتصادّية  االجتماعّية  البدائل  باختيار  مرورًا 
واحلّيزية للمدينة، وحّتى الّتصميم النهائي للمخّطط 
ووضع الّطرق والوسائل وامليزانّيات لتنفيذه. كان عليها 
متثيل آراء وتطّلعات الّناس ومشاركة القوى املجتمعّية 
املدينة. في  العرب  والّشباب  والّنساء  واألهلّية 

ما معنى الّشراكة عندما يستمر مسلسل اإلقصاء 
الّنسناس  وادي  في  املُعيقة  واملخّططات  واملصادرة 
واحلليصة، والهّدامة في وادي الّصليب واحملّطة ووادي 
ا  نائًب تكون  عندما  الّشراكة  معنى  ما  السّياح؟! 
لرئيس البلدّية من دون أّية صالحّيات؟! هل سنزّين 
جدران البلدّية؟! هل سنكون ورقة توت؟! هل سندعم 
ذات  سنشاهد  هل  مّجاًنا؟!  البلدّية  لرئاسة  مرّشًحا 
الفيلم مرّة أخرى؟! هل سنلهث وراء االئتالف البلدي 

واملناصب الّشكلّية من دون أّية ترجمة فعلّية؟! 
ال ميكن بناء املشاركة الفعلّية على أسس ضعيفة، 
بل يجب ترسيخها من منطلق قوّة وقيادة جماهيرّية، 
واالحتياجات  والرؤى  والقضايا  املبادئ  منطلق  من 

والُهوّية والعمل املثابر واملستمر.  
الّشراكة  تأثير،  دون  هزيلة  مناصب  ليست  الّشراكة 
هي في صنع مستقبل املدينة، في األفعال وال في 
متثيل املسرحّية، ال في تنفيذ القرارات بل بصنعها، 

ال في استهالك خدمات املدينة بل في انتاجها. 
بلدّية  تنظيمّية  وأطر  مخططات  بناء  يتطّلب  هذا 
حقوق  وحتقيق  املمّيزة  السياسات  كافة  لتغيير 
العرب اجلماعّية واليومّية، الهدف األّول هو تغيير 
واحتياجات  مصالح  ليلّبي  العام  واحلّيز  املكان 
واملسكن  وامليراث  الُهوّية  يعني  فاملكان  العرب، 
اجلماهيرّي  والّتدعيم  والّترفيه  والّتعليم  والعمل 
واالقتصادّي، ومنع املخاطر البيئّية وتطوير املواصالت 
املفتوحة،  املناطق  ومضاعفة  التحتّية  البنى  وترميم 

ألّن تغيير املكان يصنع الفرص املستقبلّية. 
والّتمييز  الغنب  في  االعتراف  أوًّال  هي  الّشراكة 
الّتاريخّي، وااللتزام مبحو آثاره، هي االعتراف بالُهوّية 
ّية األصيلة ملدينة حيفا، الّشراكة  الِفَلسطينّية العرب
وتغيير  بلدنا  وفي  املكان  في  حّقنا  متكني  هي 
الّسياسات لسّد الفجوات االقتصادّية واالجتماعّية 
الفرص،  في  املساواة  وترسيخ  احلاّدة،  والّثقافّية 
القدرات  وتعزيز  للموارد،  والّشفاف  العادل  والّتوزيع 

وخلق فرص جديدة. 
على  قائمة  السياسّية  اإلمكانّية  هذه  تكن  لم  إن 
جدول أعمال االنتخابات املقبلة، فلنخرج من الّلعبة 
للّضعف  رفضنا  ونعلن  للرئاسة،  الّتصويت  ونقاطع 
املستمر على مدار سنوات، فمن األشرف ملستقبلنا 
البعيد، بناء معارضة وطنّية فّعالة ومسؤولة ومؤّثرة 
سياسّية  رؤية  صاحبة  الّناس،  هموم  مع  ومتواصلة 
للّتأثير  ومدروس  عملي  وبرناَمج  ومجتمعّية، 
هذا  مّجاًنا!!  االئتالف  دخول  من  بدًال  املستقبلّي، 
فعهد  القادمة..  األجيال  ملستقبل  يؤّسس  الّتغيير 

مقاولي األصوات يجب أن ينتهي.

(مخّطط مدن، ومستشار تنظيمّي، وناشط مجتمعّي)
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*åUHO�ò q�«d ≠ نّظمت مدرسة «املسار» 

ال-منهجّية  ّية  فّعال قّدور،  أميمة  املديرة  بإدارة 
دوري  عن  عبارة  مغاير  نوع  من  اجتماعّية، 
«باولينچ» (لعبة كرة القطع اخلشبّية) لعدد من 

املدارس.
«األخوّة»  مدرسة  الّدوري  هذا  في  شارك  حيث 
الرسمّية (حيفا)، مدرسة «حوار» الرسمّية (حيفا)، 
قرع). (كفر  اخلاص  للّتعليم  «العطاء»  مدرسة 

وقد ّمت الّلقاء األول بني املدارس يوم األربعاء في 

°åêM O ËU Ðò ? « Í—ËœË ÆÆå—U *«ò è Ý—b

9 تشرين األّول/أكتوبر اجلاري، حيث عّمت الروح 
الّتعارف  إلى  الّلقاء  هدف  وقد  اللقاء.  الرياضّية 

والتدرّب وزرع روح الّتعاون والدمج بني املدارس.
غنامي  فريد  املفتش  املبادرة/اللقاء  هذه  وبارك 
واملفتشة  حيفا)،  في  العادي  الّتعليم  (مفّتش 

سيناء زحالقة (مفّتشة الّتعليم اخلاص).
وقد القت هذه الفكرة استحسان املدارس املشاركة. 
ُيذكر أّن املشرف على هذا الّدوري والرّاعي له هو 

معّلم الرياضة البدنّية ميشيل يعقوب.

*åUHO�ò q�«d ≠ سيشارك الّشاب احليفاوّي 

القادم  األحد  يوم  شقارة،  أبو  جورج  املوهوب 
برناَمج  في  مساًء  التاسعة  الّساعة  متام  في 
ّية «الّنجم القادم»، واّلذي يبّث  املسابقات الغنائ
أحد  البرنامج  هذا  ويعتبر  الثانية.  القناة  عبر 
ّية التي يستطيع  أفضل برامج املسابقات الغنائ
الفن.  عالم  إلى  خالله  من  االنطالق  املوهوب 
تسڤيكا  الفنان  من  الّتحكيم  هيئة  وتتأّلف 
ورجل  چوالن،  إيال  النجم  ريتا،  املطربة  هدار، 

األعمال رامي راهڤ.
مباشرًة  للغناء  جورج  احليفاوّي  اختيار  ّمت  وقد 
جلنة  أمام  غّنى  قد  كان  أن  بعد  اجلمهور،  أمام 
الّتحكيم ونال استحسانهم. حيث سيغّني أبو 
ضمن  اجلمهور  أمام  القريب،  األحد  يوم  شقارة، 
(أوديشن) امتحان القبول، في بّث مباشر عبر 

القناة اإلسرائيلّية الّثانية.

è ÒO u−M U Ð Ü K × ¹ …—UIý u Ð√ »u ¼u *«

دعمهم  على  أهله  جورج  يشكر  املناسبة  وبهذه 
ومتابعتهم واهتمامهم بنجاحه، كما يشكر كّل 
كما  الفنّية.  مسيرته  في  ويشّجعه  يدعمه  من 
انتهز هذه الفرصة ودعا كّل من يؤمن به ومبوهبته 
ليمّكنه  املباشر،  العرض  خالل  له  يصوّت  بأن 
حلمه. وحتقيق  القادمة،  للمرحلة  االنتقال  من 

 mako tv برناَمج  حتميل  ميكنكم  للّتصويت 
«הכוכב  إلى  والّدخول  النّقالة،  هواتفكم  على 
وبعدها «עבר»؛  ثّم «הצבעה»  ومن  הבא»، 
إلى  الدخول  املهم  من  نفسه  العرض  وقت  وخالل 

الّتصويت قبل البدء ببث األغنية. 
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تاريخها،  في  الّثانية  وللمرّة  سنوات،  استغرق  ومتحيص  تدقيق  بعد 
رفضت احملكمة العليا اإلسرائيلّية التماس عشرات املواطنني (اليهود) 
الّسجّالت  في  «يهود»  من  بدًال  كـ«إسرائيليني»  بتعريفهم  املطالبني 
ًدا بني تعريف «القومي» اإلثني  الرّسمّية. الُقضاة يقولون إّنهم ميّيزون جّي
القائم على النسب وسالالت الّدم (رّمبا نسّميه الّتقليدّي، املعهود)، وبني 
ّية مع «املدنّي» (قد ُيعتبر، احلديث).  ذلك «القومي» املعرّف بعالقة جدل
ا، أّنه ال وجود لكائن حّي  ـً ّي رغم ذلك اختاروا ذلك اإلثني ُمعلنني، عمل

اسمه «إسرائيلّي» في هذا الّسياق. 
نحن نستمع في العادة إلى بنيامني نتنياهو متحّدًثا عن ضرورة اعتراف 
العالم - وسّكان الفضاء، حني نعثر عليهم - بيهودّية دولة إسرائيل. 
ويقول املرء: هذا ليس مصدره التعّصب فقط، وال تاريخ نتنياهو الّشخصّي، 
اّلذي شهد تربية متشّددة غارقة في تاريخ قدمي، متخّيل مبعظمه، من 

منظور القراَءة الّتاريخّية - العلمّية بدًال من تلك الغيبّية - الدينّية. 
إّنه ليس البيئة األيديولوجّية فقط، واّلتي ال ترى في الفلسطينّي ذا 
ّية» (فهناك  أّي حق جماعّي (وال فردي أحياناً) في «أرض إسرائيل الغرب
«الّشرقّية» أيًضا - املمتّدة حّتى الفرات - بنظر اجلذرّيني!). وهو ليس 
مطلب  من  التخّلص  لغرض  فقط  مفاوضات  نطاق  في  «مقايضة» 
الّالجئني الِفَلسطينّيني بالعودة إلى ديارهم، ورفض مطلب الِفَلسطينّيني 
مشكلة  هناك  بل  ا.  ـً وقومّي ا  ـً ّي مدن الكاملة  باملساواة  «املواطنني» 
حقيقّية، في صميم الّتعريف والوعي للمفاهيم األساس في هذه الدولة.

إلى  ُنسب  ما  كّل  من  بالّضرورة  يجعل  ال  احملكمة  قضاة  قرار  إّن 
لفكرة  رافض  قاٍض  بينهم  يكون  فقد  عليهم.  ينطبق  أعاله  نتنياهو 
«أرض إسرائيل الكبرى أو الكاملة» في الّتطبيق الّسياسي؛ وقاضية 
أخرى تقبل مبعادلة متقّدمة أكثر في ما يخّص املساواة للعرب؛ وآخر 
علماني، وبالّتالي، متحرّر من غيبيات الّدين. ومع ذلك، فإّنهم جميًعا 
متشابهون وشركاء مع نتنياهو في مواجهة العقبة الكأداء الصميمّية: 
ما معنى «يهودّي» و«إسرائيلّي» و«صهيونّي» اليوم، في سياق حتديد 
ّية في دولة؛ أّي في منظومة  تعريفات سياسّية وقانونّية وتنفيذّية وإجرائ

ّية وليس في كيان «روحانّي غيبّي»؟ أدائ
غالبّية  (يعني  حتت  فما  متوّسط  سياسي  لكّل  ميكن  احلال  بطبيعة 
لتعريف  متلفزة  خطابات  ثالثة  أن «َيرْقع»  اليوم!)  إسرائيل  سياسّيي 
كّل من املفاهيم الّثالثة أعاله. ولكن ليس مبقدور حّتى قضاة إسرائيل 
«وجود»  من  للتيّقن  ديكارت  رينيه  الفيلسوف  بوصّية  العمل  اليوم 
ومتمّيزة  واضحة  تكون  أن  األقّل:  على  املنهجّية  صّحتها  أو  املفاهيم 
حدود  ذات  بينها/  ما  في  الفصل  للّتشخيص/  قابلة  بعضها/  عن 
لتعريفها والتعرّف إليها. بالّطبع، ورد ذلك في سياق محّدد، لكن يتّم 

هنا توسيع استخدام الفكرة عمًال «باحلّق في الّتأويل».
أنفسهم،  اليهود  نظر  وجهات  في  اختالًفا  يتحّمل  اليهودّي  فمفهوم 
ولكن إلى درجة الّتناقضات غير القابلة للَجسر باملرّة، خصوًصا حني 
لكنّي  الّدين  يهودّي  أنا  نعم  عربي!  أنا  مثالً:  اليهود،  أحد  لك  يقول 
عربّي االنتماء احلضارّي واالجتماعّي وحّتى السياسّي (يهودي تونسّي 
مثالً، يرى في تونسّيته األصل مثل شقيقه املسلم الّتونسّي). فكيف 
سيتعايش معه، بفكرة االنتماء املشترك، مستوطن جاء من نيويورك 
الثاني  يهودّية  ألّن  مستحيل،  األمر  اخلليل؟  في  االستيطان  بؤرة  إلى 
«يريح»  األخير  املفهوم  فهذا  هيونّي».  «الصِّ هو  آخر  مبفهوم  تختلط 
هيونّية متّكنه من تقطيع  املستوطن متاًما، ألّن يهودّيته الّذائبة في الصِّ
جميع األطراف اّلتي ُحترج ُهوّيته «املتكاملة». وهذا باملناسبة ما تفعله 
ّية «حتترم نفسها»: طّبق النص على الواقع، وكل ما زاد من  كّل أصول
الواقع ولم يتالَءم مع النص، إقطعه/ قّصه/ اقتله/ كّفره/ تخّلص منه!

على الّنسق نفسه، سيّدعي كثيرون سهولة تعريف مفهوم «اإلسرائيلي»، 
ولكن للوهلة األولى فقط. فال يوجد إسرائيلّي بدون اليهودّي، وال رابط 
باالستخفاف  القبول  ميكن  ال  لذلك،  الّصهيوني.  بدون  وذاك  هذا  بني 

املتمادي بعقولنا مثلما فعل قضاة احملكمة العليا حني قالوا بشكل 
ميكانيكّي: هذا مدني وذاك قومي. نقطة، وعلى الّدنيا الّسالم... ألّن 
إسرائيل»  من  املشتّقة  فقط: «اإلسرائيلّية  الّتسميات  ليست  املسألة 
مقابل «اليهودّية». إّنها مفاهيم مشحونة وُمحتَقَنة بالّسياسات، حني 
تتحّول إلى جزء من تعريف دولة. ولنقارن هذا بحالة املصري. سيقول: أنا 
ا. ال يوجد تناقض، الُهوّيات  ـً ا، وأنا عربي قومّي ـً ّي ا ومدن ـً ّي مصرّي وطن
محّدد  مصري  شخص  يقولها  أن  وتخّيلوا  بانسجام.  مًعا  تعيش 
ا، وأنا  ـً ا، وأنا عربّي قومّي ـً ّي ا ومدن ـً ّي بالّشكل التالي: أنا مصري، وطن
ا... إّن العروبة كمفهوم هو أكثر حداثة واّتساًعا وتسامًحا  ـً ّي يهودّي دين

ا مًعا. ـً ا ومعنوّي ـً ّي هيونّي، فعل من كّل ما اختلقه املشروع الصِّ
صّم  لدينا  البعض  وأتساَءل:  بتلك «اخلربَطيطة»  أحياًنا  أتسّلى  كنت 
آذاننا باحلديث عن «أزمة ُهوّية الِفَلسطينّيني في إسرائيل»، لكّنه لم 
رمبا  واحدة،  حلظة  أو،  إسرائيل»،  في  اإلسرائيلّيني  ُهوّية  ـ«أزمة  ب يفّكر 
يجب القول: «أزمة ُهوّية اليهود في إسرائيل»؟ ما الّصحيح؟ ال أعرف. 
يجب  رمبا  أو،  اإلجابة،  من  يتمّكنوا  لم  أيًضا  العليا  احملكمة  قضاة 

القول: خافوا الّدخول في محاولة اإلجابة.
والّسؤال: ما الّسبب؟ ملاذا كّل هذا؟

رّمبا إّنها الّصهيونّية. هذا املشروع اّلذي تعتّد به جميع مرّكبات حلبة 
اإلجماع الّسياسّي، واّلذي خلق انفصاًما عميًقا (ومصائب) لدى ماليني 
اليهود. فكان كّل «انتقال إلى احلاضر» يستدعي قطيعة مع «املاضي 
مع  ُمطلقة  عالقة  وإقامة  مينّي...)  مغربّي،  روسّي،  (أملانّي،  القريب» 
«املاضي الّسحيق» املؤّلف من قصص وأساطير دينّية وغيبّية ومتخّيلة 
ُتروى عن قوم من األقوام القدمية كما في املالحم والّنقوش على احلجارة؛ 
هيونّي) نفسه  ّيها لشرعنة وعقلنة املشروع (الصِّ ثّم جاء تأويل القّصة ول

ونتاجه (اإلسرائيلّي).
رمبا يقول أحدهم: إّن «اإلسرائيلّي» يستوعب في داخله اليهودّي و«غير 
املواطن  العربي  أّيها  تدخل  أن  وميكنك  مدنّي.  فهو  ولهذا  اليهودّي»، 
على الرّحب والّسعة. ولكن ما إن يهّم العربي بالقول: صحيح، معك 
حق... حتى أن ينتبه إلى أّن الفضاء «اإلسرائيلّي» اّلذي يغويه بالّدخول 
إليه، يبتلعه مفهوم «اليهودّي» من حيث الّتعريف وبقرار من قضاة 
الّسياسّية  الّنخبة  ومبوافقة   ،2013 األّول  تشرين  في  العليا  احملكمة 
على  واملعارضة  االئتالف  احلكم...  تبادل  لعبة  ضمن  (كّلها،  احلاكمة 

حّد الّسواء).
هنا، يجد العربّي نفسه واقًفا على «بوابة القانون» لتنقلب سردّية كافكا 
على رأسه رأًسا على عقب، فهناك حارس «ليبرالي» يروي له كّل ما من 
شأنه أن يسّهل دخوله، لكن صوت احلقيقة يترّدد ويعلو ليطغى على 
صوت احلارس: «ال ميكنك الدخول، ألّن هذا املدخل كان مقرّرًا لكثيرين، 
إّال أنَت، بالذات أنت»... - ملاذا، قد يسأل العربي؟ ورمبا يجيبه صوت 

مجهول: ألّن روايتك الِفَلسطينّية تهّدد بتقويض كّل البنيان!

q O z«d Ý≈  w  œu N O «  è Ò¹u Ô¼  è “√
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الفّن  محّبي  من  العشرات   ،(4/10/2013)
احلروفّي، وعّشاق كلمة احلياة وأعمال الفّنان كميل 

ضو، في مرَكز «كيميديا».
نايف  اإلعالمّي  من  بترحيب  األمسية  بدأت  وقد 
وموّفق،  رائع  بشكل  األمسية  أدار  اّلذي  خوري، 
«لوحة  معرض  أّن  ذاكرًا  احلاضرين  بجموع  فرّحب 
وآية» ليس األّول ألعمال الفّنان كميل ضو في مرَكز 
إلى  طريقه  شّق  اّلذي  ضو  الفّنان  وأن  «كيميديا»، 
العاملّية من خالل احلرف العربّي، قد ُتوّجت أعماله 
كتاب «حروف  بإصدار  أخيرًا  والّتشكيلّية  احلروفّية 
دار  من  والفنلندّية،  اإلنچليزّية  بالّلغتني:  مشرقة» 

الّنشر الفنلندّية «بيفا».
يسوع  والسّيد  الرّب  كالم  رائع  هو  كم  قائًال:  وذكر 
املسيح، مستذكرًا بعض اآليات اّلتي ُعرضت، مثل: 
«طوبى لصانعي الّسالم، ألّنهم أبناء الّله ُيدَعون»؛ 
في  ميشي  فال  يتبعني  َمن  العالم،  نور  هو  «أنا 
«الرّب  واحلياة»؛  واحلّق  الّطريق  هو  «أنا  لمة»؛  الظُّ

راعّي فال يعوزني شيء»؛ وغيرها.
ثّم دعا الفّنان بشارة ديب ليشارك في الفقرة األولى 
من الّترانيم، حيث رّمن ترنيمة «رّبي أنت طريقي في 

ا مغارة». معاثر احلياة»، وترنيمة «قلبي مهّي
بعدها رّحب عريف األمسية باألرشمندريت أغابيوس 

أبو سعدى، داعًيا إّياه مشاركة احلاضرين كلمته القّيمة.
وّمما جاء في كلمة أغابيوس أبو سعدى: «حني دعاني 
األخ الفّنان كميل ضو ألشارك بكلمة في هذا املعرض 
شعرت بعمق احملّبة، وأنا سعيد ألكون هنا وأشارك 
في هذا املعرض. ثالثة أمور أوّد أن أشاركها؛ األمر 
األّول: إّن الله هو الفّنان األعظم، ففي سفر الّتكوين 
عندما خلق الّله اخلليقة - وعلى قّمتها اإلنسان - 

رأى أّن كّل شيء حسن.
هو واهب الّنعم والعطايا للجنس البشرّي اّلذي خلقه 
على صورته، خلقه بإبداع وفي قّمة الرّوعة واجلمال. لقد 
وهبنا الّله العطايا مّجاًنا، وذلك بسبب محّبته لنا. 
وجمال  محّبة  ُعظمة  فيه  أرى  اّلذي  اآلخر  «واألمر 
الّثاني،  فليپي (اإلصحاح  رسالة  من  واقتبس  الّله، 
اآلية اخلامسة): «فليكن فكركم هذا الفكر اّلذي في 
املسيح يسوع، أيًضا»: اّلذي إذ كان في صورة الّله 
لم يحسب خلسة أن يكون معادًال لّله، لكّنه أخلى 
وإذ  الّناس،  شبه  في  صائرًا  عبد  صورة  أخذ  نفسه، 
حّتى  وأطاع  نفسه  وضع  كإنسان  الهيئة  في  وجد 
نعمة  جتّلت  الّصليب  على  الّصليب.  موت  املوت، 
الّدم  رغم   - يسوع  جمال  الكاملتني.  ومحّبته  الّله 
الّنازف على جبهته وجسده ليفدي البشرّية جمعاء 

- هو أروع جمال. 
«واألمر الّثالث أّن الروح القدس مانح اخليرات للّناس 
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فهو مانح احلكمة واملشورة واإلبداع وغيرها. الّله هو 
الفّنان األعظم ونحن نشترك معه.

«اليوم نرى من خالل املعرض ليس فقط موهبة فنّية 
بارزة، وإّمنا نرى الّله اّلذي يعطي بسخاء ويتكّلم من 
الفّنان  يد  على  نشّد  نحن  كميل.  أخينا  يد  خالل 

كميل ضو».
على  كميل  الفّنان  األخ  أّيها  قائًال: «أشكرك  وختم 
هذا  من  املزيد  الرّب  وليعطك  اإلبداعّي،  العمل  هذا 
اإلبداع، ثالثني وستني وِمائة عطايا سماوّية على هذه 

األرض».
ثّم تاله القس بطرس غرّيب، فجاء في كلمته: «نحن 
في  ضو  كميل  الفّنان  معرض  افتتاح  في  نشارك 
مرَكز «كيميديا» للّثقافة والفنون، هذا املرَكز يعطي 
غذاًء للّنفس والرّوح، كما هو مكتوب: «وإله الّسالم 
يقّدسكم بالّتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم 
كاملة، بال لوم عند مجيء رّبنا يسوع املسيح.» إّن 
الله يهتّم بنا روًحا ونفًسا وجسًدا. وهذا الهدف من 
األخ  األستاذ  قلب  على  الّله  وضع  فقد  املرَكز.  إقامة 
كميل ضو إقامة هذا املرَكز وهذا املعرض، وقد أعطاه 
الّله موهبًة نالحظها في كّل إبداعاته، هدفها متجيد 

الرّب».
وقد ذكر الصّناع املاهرين في الكتاب املقّدس اّلذين 
مّجدوا الله من خالل أعمالهم. كما أّن للموسيقى 
دور هام في متجيد الرّب فداود امللك إذ كان راعًيا، 
ا بارًعا وشاعرًا كبيرًا، أشعاره  ـً لكن أيًضا، موسيقّي

مدوّنة في سفر املزامير. 
عليه،  والقائمني  املرَكز  الّله  يبارك  لكي  «نصّلي 

ليكون بركًة لكّل سّكان املدينة».
جوقة  قبل  من  ترنيمتان  غرّيب  القس  كلمة  وتلت 

«بيت إيل» – حيفا؛
«يّللي  وترنيمة  إلهي»  وانَت  مرمنش  «إزّاي  ترنيمة 

مت بدالي» القتا استحسان احلضور.
يوحّنا  مار  مدرسة  مدير  كلمة  جاءت  هذا  بعد 
فيها: «أشكر  وجاء  دعيم،  عزيز  األستاذ  اإلجنيلّي، 
هو  الّله  إّن  باملشاركة..  الّدعوة  على  كميل  أخي 

هو  فالّله  الّتكوين،  سفر  إلى  ارجع  اجلمال،  مصدر 
الفّنان األعظم.

«في البدء كانت الكلمة وكانت اللوحة سوداء ُمعتمة. 
قبل أن جّدد وجه األرض وصدر األمر ليكن نور فكان 
نور، وابتدأت تتشّكل لوحًة جديدة من أرض وسماء 
وبحار ويابسة وشمس وقمر وجنوم وحيوانات.. وعن 

طريق اخلالق اكتملت الّلوحة الرائعة بإتقان.
هذه  هنا  ونرى  الفّنان  ذهن  في  بفكرة  تبدأ  «اللوحة 
كميل  األخ  الفّنان  وضعها  اّلتي  النورانّية  الّلوحات 
ضو، بأشكال رائعة وألوان زاهية من آيات للكتاب 
املقّدس، ال تزال هذه اآليات تعمل في القلوب على 

مّر العصور من خالل الوعظ والتأّمل والدراسة.
األوضاع  هذه  في  «كيميديا»  مرَكز  إقامة  «إّن 
أخي  به  قام  كبير  وحتدٍّ  عظيم،  عمل  هو  الّصعبة 
كميل، مصّلني أن يبارك الرّب هذا العمل. أحّييك 
أخي كميل املرّبي والفّنان، اّلذي انطلقت من احمللّية 

إلى العاملّية، وأبارك على هذا العمل الرائع.
«أخي كميل لقد كنت معّلًما في مدرسة مار يوحّنا 
من  واضحة  استنارة  فيك  ووجدت  سوّيًة  وعملنا 
خالل حياتك. كنت ترى في كّل إنسان صورة الّله 
وتدرك أّن الّله هو للجميع. وجدت فيك أخي، املرّبي 
شّكلت  أّنك  كيف  وملست  منك،  تعّلمت  املعطاء. 
يعرفوا  كي  الّطّالب  من  كثير  نفوس  الّصالة  بروح 
معًنى  لها  احلياة  وأّن  حتّبهم  وأّنك  محّبة،  الّله  أّن 
الفّنان  استنارة  فيك  وجدت  ُتعاش.  أن  وتستحّق 
تدخل  رائعة  لوحات  إلى  املواد  يحّول  اّلذي  املبدع 

القلب بكّل سالسة.»
وأنهى األستاذ عزيز قائًال: «يقال الّناس ثالثة أنواع، 
النوع األّول هم اّلذين يريدون والّنوع الّثاني اّلذين ال 
يريدون والّنوع الّثالث اّلذين يقدرون، وأنت أّيها األخ 
كميل جمعت بني اإلرادة والقدرة.. فشكرًا لك لهذا 

العمل الفّني املمّيز، وليبارك الرّب العمل.».
املعرض..  أرجاء  في  يجولون  احلاضرون  أخذ  بعدها 
منتصف  حّتى  مفتوًحا  سيبقى  املعرض  أّن  ويذكر 

كانون الّثاني 2014.
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الدميقراطّية Demoacratia تعني لغوًيا «حكم 
الّشعب» أو «حكم الّشعب ِلنفسه».

WÒOÞ«dI1b�« rO�Ë rO¼UH�

الدميقراطّية هي حكم األكثرّية، لكن الّنوع الّشائع 
حماية  يوّفر  ّية،  الليبرال الدميقراطّية  وهو  منها، 
حقوق األقليات واألفراد عن طريق تثبيت قوانني 
في  ركن  كّل  ويتجّلى  بالّدستور،  اخلصوص  بهذا 
عدد من املفاهيم واملبادئ. ويندر أن حتوز دولة أو 
غير  كاملة  كّلها  املفاهيم  هذه  على  ما  مجتمع 
منقوصة، بل أّن عدًدا من هذه املفاهيم موضع خالف 
ال يلقى إجماًعا بني دعاة الدميقراطّية املتمرّسني.

Ê“«u Ò²�« ÂuNH�

قد  األكثرّية  مصالح  أّن  من  التوازن  فكرة  تبدأ 
بشكل  واألفراد  األقلّيات  مصالح  مع  تتعارض 
ودائم  دقيق  توازن  حتقيق  من  بّد  ال  وأّنه  عام، 

ّية. بينهما، ومن هنا فكرة الدميقراطّية الليبرال
 W�UI Ò¦�«Ë  W ÒOÝUO��«  W ÒOŽd ÒA�«  ÂuNH�

WÒOÞ«dI1b�«

شرعّيتها  على  احلكومات  أشكال  كّل  تعتمد 
السياسّية، أي على مدى قبول الّشعب بها، طاملا 
أّن سياساتها وقراراتها ستلقى معارضة رّمبا تكون 
للقبول  مستعّدون  الّناس  معظم  فإّن  مسّلحة. 

بحكوماتهم إذا دعت الّضرورة.
تتطّلب الدميقراطّية وجود درجة عالية من الّشرعّية 
ّية الّدورّية تقّسم  الّسياسّية، ألّن العملّية االنتخاب
لذا  و«رابح».  «خاسر»  معسكرين  إلى  الّسّكان 
قبول  تتضّمن  الناجحة  الدميقراطّية  الّثقافة  فإّن 
وسماحهم  الّناخبني  بحكم  ومؤّيديه  اخلاسر  احلزب 
«املعارضة  ومبفهوم  للّسلطة،  الّسلمي  باالنتقال 
يختلف  فقد  الوفّية».  «املعارضة  أو  املوالية» 
املتنافسون الّسياسّيون ولكن ال بّد أن يعترف كّل 
ّية  املثال الّناحية  ومن  الّشرعي،  بدوره  لآلخر  طرف 
يشّجع املجتمع على الّتسامح والّتفاهم في إدارة 

الّنقاش بني املواطنني. 
لكي  كافية  ليست  لوحدها  احلرّة  االنتخابات  إّن 
املؤّسسات  فثقافة  ا:  ـً دميقراطّي ما  بلد  يصبح 
السياسّية واخلدمات املدنّية فيه يجب أن تتغّير 
أيًضا، وهي نقلة ثقافّية يصعب حتقيقها، خاّصًة 
في الّدول اّلتي اعتادت تاريخًيا أن يكون انتقال 

الّسلطة فيها عبر العنف.
W1bI�«  U ÒOÞ«dI1b�«

إّن مصطلح الدميقراطّية، بشكله اإلغريقّي القدمي، 
ّمت نحته في أثينا القدمية، في القرن اخلامس قبل 

امليالد. والدميقراطّية األثينّية عموًما ُينظر إليها 
عليها  تنطبق  اّلتي  األمثلة  أولى  من  أّنها  على 

املفاهيم املعاصرة للحكم الدميقراطّي. 
كان لنصف أو ربع سّكان أثينا الّذكور فقط حّق 
ا  ـً الّتصويت، ولكن هذا احلاجز لم يكن حاجزًا قومّي
الّنظر  فبغّض  االقتصادّية.  باملكانة  له  عالقة  وال 
عن درجة فقر املواطنني كان كّل مواطني أثنيا أحرارًا 
العمومّية.  اجلمعّية  في  والّتحّدث  الّتصويت  في 
وكان مواطنو أثينا القدمية يّتخذون قراراتهم مباشرًة 
بدًال من الّتصويت على اختيار نوّاب ينوبون عنهم 
الدميقراطي  احلكم  من  الّشكل  وهذا  اّتخاذها.  في 
يسّمى  القدمية  أثينا  في  به  معموًال  كان  الذي 
بالدميقراطّية املباشرة أو الدميقراطّية محض. ومبرور 
تعريفها  وتبّدل  معنى «الدميقراطّية»  تغّير  الزّمن 
ظهور  مع  عشر،  الّثامن  القرن  منذ  كثيرًا  احلديث 
من  العديد  في  املتعاقبة،  األنظمة «الدميقراطّية» 

دول العالم.
جمهورّيات  في  ظهرت  الدميقراطّية  أشكال  أولى 
القرن  فترة  في  تواجدت  واّلتي  القدمية  الهند 
الّسادس قبل امليالد، وقبل ميالد بوذا. وكانت تلك 
اجلمهورّيات ُتعرف باسم «ماها جاناباداس»، ومن 
واّلتي  الهند،  في  فايشالي  اجلمهورّيات  هذه  بني 
البشرّية. تاريخ  في  جمهورّية  حكومة  أّول  تعتبر 
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صغيرة  ُمدٍن  في  منت  القدمية  الدميقراطّيات  معظم 
 - «املدينة  ى  يسَمّ ما  أو  محلّية  ديانات  ذات 
والّدول  اإلِمبراطورّيات  قيام  فِإّن  وهكذا  الدولة». 
الكبرى مثل اإلمبراطورّية الفارسّية، واإلمبراطورّية 
الّصينّية،  واإلمبراطورّية  الرومانّية،   - ينّية  الهّل
واإلمبراطورّية  اإلسالمّية،  ّية -  العرب واإلمبراطورّية 
ّية في العصور الوسطى، وفي معظم البالد  املغول
قضى  قد  األولى،  الدميقراطّيات  تضّم  كانت  اّلتي 
فرص  عَلى  بل  الدميقراطّية،  الدويالت  هذه  عَلى 

قيامها أيًضا. 
وقد ساهمت الّديانات الكبرى كاملسيحّية والبوذّية 
عَلى  ساعدت  وثقافات  قيم  توطيد  في  واإلسالم 

ازدهار الّدميقراطّية فيما بعد. 
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ليبرالّي  دميقراطّي  نظام   1900 عام  في  يكن  لم 
ّية،  واحد يضمن حّق الّتصويت وفق املعايير الّدول
ولكن في العام 2000 كانت 120 دولة من دول 
ُتعّد  مجموعها  من   60% يوازي  ما  أو  العالم 
في  دولة   25 هناك  وكانت  ّية.  ليبرال دميقراطّيات 
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من املقرّر أن يدخل املواطنون في القرى واملدن في 
البالد جتربة الدميقراطّية من خالل ممارسة انتخابات 
البديهي  ومن  الّصناديق..  في  االقتراع  وعملّية 
أن يفوز من يحرز األغلبية بني أصوات الّناخبني 
ويخسر من يحرز األقلّية، وذلك تطبيًقا للعملّية 
ّية، واّلتي جتري وفًقا ملعايير الدميقراطّية  االنتخاب
وكيف  الدميقراطّية  نفهم  فكيف  نألفها.  اّلتي 
ّية  االنتخاب اجلملة  في  تعاملنا  مدى  ما  منارسها؟ 

ما بعدها بالُبعد الدميقراطّي؟
الدميقراطّية  تعريف  الّتالية  اإلرهاصة  في  وأحاول 

املنشودة، فهل نحن ملتزمون بتطبيقها؟!  
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تعني في األصل حكم الّشعب لنفسه، لكن كثيرًا 
ّية ألّنها  ما يطلق الّلفظ على الدميقراطّية الليبرال
وفي  الغرب،  دول  في  للدميقراطّية  الّسائد  الّنظام 
يكون  وبهذا  والعشرين.  احلادي  القرن  في  العالم 
الديقراطّية  لوصف  «الدميقراطّية»  لفظ  استخدام 
املصطلح،  استخدام  في  شائًعا  خلًطا  ّية  الليبرال
هي  فالدميقراطّية  الّشرق.  أو  الغرب  في  سواء 
شكل من أشكال احلكم السياسّي، قائم باإلجمال 
األكثرّية،  وحكم  للّسلطة  الّسلمي  الّتداول  على 
ّية تؤّكد على حماية حقوق األفراد  بينما الليبرال
في  األغلبّية  تقييد  من  نوع  وهذا  واألقلّيات؛ 
األنظمة  بخالف  واألفراد،  األقلّيات  مع  الّتعامل 
الدميقراطّية اّلتي ال تشمل دستورًا ُملزًما، مثل هذه 
ّية،  احلماية، والتي ُتدعى بالدميقراطّيات الالليبرال
وثّمة تقارب بينهما في أمور، وتباعد في أخرى، 
ّية.  يظهر ذلك في العالقة بني الدميقراطّية والليبرال
والَعلمانّية  الدميقراطّية  بني  العالقة  تختلف  وقد 

باختالف رأي األغلبّية.
معنى  على  أحياًنا  الدميقراطّية  مصطلح  ويطلق 
ضّيق لوصف نظام احلكم في دولة دميقراطّية، أو 
والدميقراطّية  مجتمع.  ثقافة  لوصف  أوسع  مبعنى 
بهذا املعنى األوسع هي نظام اجتماعّي ممّيز يؤمن 
ثقافة  إلى  ويشير  املجتمع،  عليه  ويسير  به 
سياسّية وأخالقّية معّينة، تتجّلى فيها مفاهيم 
سلمًيا  يها  وتوّل الّسلطة  تداول  بضرورة  تتعّلق 

وبصورة دورّية.
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أّما لغوًيا، فالدميقراطّية كلمة مرّكبة من كلمتني: 
 Δήμος اليونانّية  الكلمة  من  مشتّقة  األولى 
والّثانية  الّناس،  عاّمة  وتعني   ،Demos أو 
Κρατία أو kratia وتعني حكم. وبهذا تكون 

عام 1900 أو ما يعادل %19 منها كانت تطّبق 
«ممارسات دميقراطّية محدودة».
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باشرة وتسّمى عادة بالدميقراطّية  ة امل الدميقراطّي
الذي  الّنظام  ومتّثل  شيوًعا،  األقّل  وهي  النقّية، 
احلكومة،  قرارات  على  الّشعب  فيه  يصوّت 
وتسّمى  رفضها،  أو  القوانني  على  املصادقة  مثل 
بشكل  ميارسون  الّناس  ألّن  املباشرة  بالدميقراطّية 
مباشر سلطة صنع القرار، من دون وسطاء أو نوّاب 

ينوبون عنهم.
ة وهي نظام سياسّي يصوّت  ّي اب ي ة الن الدميقراطّي
احلكومة  أعضاء  اختيار  على  الّشعب  أفراد  فيه 
اّلذين بدورهم يّتخذون القرارات اّلتي تّتفق ومصالح 
ّية ألّن الّشعب ال يصوّت  الّناخبني. وتسّمى بالنياب
يقرّرون  نواًبا  ينتخب  بل  احلكومة  قرارات  على 
الدميقراطّي  احلكم  من  الّشكل  هذا  شاع  وقد  عنه. 
في العصور األخيرة، وشهد القرن العشرين تزايًدا 
صار  ولهذا  هذه،  احلكم  نظم  أعداد  في  ملحوًظا 
غالبّية سّكان العالم يعيشون في ظّل حكومات 

ّية. دميقراطّية نياب
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إّننا نواجه اليوم حالة ممارسة الدميقراطّية عن طريق 
في  قبل  من  مارسناها  وقد  البلدّية،  االنتخابات 
منارس  ال  وإّننا  للكنيست.  ّية  النياب االنتخابات 
الّشعب،  حكم  تعني  واّلتي  فعًال،  الدميقراطّية 
بل هي حكم األغلبّية للّشعب. ومن هنا ينبغي 
أغلبّية  أو  الّشعب،  أغلبّية  أّن  األقلّية  تدرك  أن 
أصحاب حّق االقتراع هم اّلذين سيسودون في هذه 
الفترة اّلتي حتّددت في احلكم، وهم اّلذين سيقرّرون 
في شأن هذا البلد بكاّفة نواحيه، الّداخلّية والبلدّية. 
كما ينبغي أن تدرك األغلبّية أو من ينوب عنها 
ضرورة احملافظة على حقوق األقلّية، إن كانت في 
جهة املعارضة أم ال، لكي جتعل حياتها كرمية من 
ناحية، ولكي ال تغفل عن متطّلباتها من ناحية 

أخرى.     
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فقدت األوساط الثقافية الفلسطينية في األسبوع 
اخلليلي،  علي  الكبير  والشاعر  الكاتب  املاضي 
مع  شاقة  معاناة  بعد  الله  رام  في  توفي  حيث 
األدبية  احلركة  في  نشيطًا  اخلليلي  وكان  املرض، 
ًيا  أدب محررًا  عمل  روادها،  من  بل  الفلسطينية 
الفجر  صحيفة  في  الزمن  من  طويلة  لفترة 
املقدسية، وهو من مؤسسي رابطة الُكّتاب واألدباء 
الفلسطينيني  الشعراء  أبرز  ومن  الفلسطينيني، 
وكتب في مجال التراث واألدب. وقد سنحت لي 
الفرصة أن أتعرّف على هذا األديب االنسان الرائع 
الثانوية،  املدرسة  في  ا  طالًب أزال  ال  كنت  عندما 
ًيا لصحيفة «الفجر» ومكتبها  وهو كان محررًا أدب
فكنت  آنذاك،  القدس  مدينة  في  كان  الرئيسي 
خصيًصا  القدس  ملدينة  أحياًنا  وأسافر  أراسله 
أللتقيه في مكتبه، وقد لقيت منه كل تشجيع 
ودعم، فقد كان ينشر لي قصصي القصيرة في 

صحيفة «الفجر» ومجلة «الفجر األدبي». 
إنسانيته،  أبويته،  تواضعه،  أذكر  أزال  ال  إني 
ثقافته الواسعة، وقد كان يؤكد لي على أهمية 
تواصل األدباء الفلسطينيني في كافة املناطق، لهذا 
كان يولي أهمية خاصة لنشر االنتاجات األدبية 
في  واجلليل  املثلث  من  الفلسطينيني  لألدباء 
الصحف والدوريات الصادرة في الضفة الغربية. 
مدينة  في  اخلليلي  علي  والكاتب  الشاعر  ولد 
نابلس في العام 1943، أنهى دراسته الثانوية 
بيروت،  إلى   1962 العام  في  لينتقل  فيها 
من  وتخرج  العربية  جامعتها  في  درس  حيث 
حيث  وطنه  إلى  بعدها  ليعود  التجارة،  كلية 
وترأس  املقدسية  الفجر  جريدة  في  محررًا  عمل 
من  سنوات  قضى  األدبي.  الفجر  مجلة  حترير 
عمره في ليبيا لم ينقطع خاللها بطبيعة احلال 
عن الشعر واألدب. كان أول رئيس الّحتاد الكّتاب 
نقابة  تأسيس  في  أسهم  كما  الفلسطينيني 

الّصحافّيني. 
في العام 2011 اختارته وزارة الثقافة الفلسطينية  
قّلده  العام نفسه  العام الثقافية، وفي  شخصية 
الرئيس محمود عباس وسام االستحقاق والتمّيز، 
في  وإسهاماته  والثقافي  األدبي  لدوره  تقديرًا 
والقصة  الشعر  ميادين  في  اإلبداعية  املجاالت 

والدراسات للموروث الّشعبي الفلسطيني.
أصدر أكثر من 46 مؤلًفا من بينها 15 ديواًنا 
شعرًيا، إضافة إلى عدد من الروايات أبرزها رواية 
«املفاتيح تدور في األقفال»، ومن ضمن مؤلفاته  
ثالثة عشر كتاًبا تناولت موضوعي الّنقد والتراث. 
«التراث  الّتراث:  مجال  في  مؤلفاته  أبرز  من 
الفلسطيني والطبقات»، «أغاني العمل والعمال 
في فلسطني»، «البطل الفلسطيني في احلكاية 
الشعبية»، و«أغاني األطفال في فلسطني». وفي 
مجال الشعر أصدر: «نابلس متضي إلى البحر»، 
الوطن»،  خطرة»، «جدلية  محاولة  احللم  زال  «ما 
باب  على  «انتشار  الذاكرة»،  من  «تضاريس 

املخيم» و«الضحك من رجوم الدمامة». 
سنوات  الّصحافة  في  اخلليلي  علي  انشغال  إّن 
على  بل  األدبي،  عطائه  على  يؤثر  لم  طويلة، 
العكس متاًما، فكونه منخرًطا في احلركة الثقافية 
الصحافة،  في  عمله  خالل  من  الفلسطينية 
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«..... الّشاعر أن ال يكرّر نفسه، فهو ُمْنتدب 
نبوية.  وجعلها  احلياة  إلى  النفاذ  جلل:  ألمر 
على الشاعر أن يكون أن يكون كائًنا أسطورًيا. 

وما هو الّشعر إن لم يساعد على األحالم».
- أتعُب من كوني إنساًنا.

ي. - أتعُب من ظَلّ
- أرفض البقاء جذرًا في الّظالم.

رًا  - أطلق الصرخات، ألني أخاف أن أموت مخَدّ
بالبرد...

رييس  ريكاردو  نفتالي  اسم  حتت  نيرودا  ولد 
بارال  قرية  في   1904 متوز   12 في  بازوالتو 

جنوب تشيلي.
ووالدته  احلديدية،  السكك  في  يعمل  أبوه  كان 
معّلمة، توفيت بداء الّسل بعد وقت قصير من 

والدته.
كانت األسرة فقيرة. وتزوّج الوالد ثانية، فانتقلوا 
إلى البلدة تيموكو الصغيرة، حيث قضى نيرودا 
طفولته وشبابه، وتعرّف على الّشاعرة غابرييال 

عته على الكتابة. ميسترال، التي شَجّ
بدأ يستخدم اسمه األدبي پاپلو نيرودا متيّمًنا 
بالّشاعر التشيكي يان نيرودا، الذي عاش في 
القرن التاسع عشر – وذلك كي يتفادى اإلصطدام 
شاعرًا... ابنهم  يكون  أن  رفضوا  الذين  بأهله 

في  الفرنسي  األدب  يدرس  ا  طالًب كان  وحني 
جامعة تشيلي في سانتياغو، طبع مجموعته 
الّشفق»  «كتاب   1923 سنة  األولى  الّشعرية 
مجموعته  جاءت   1924-1923 في  ثّم   –
واحدة»،  يأس  وأغنية  ُحّب  قصيدة  «عشرون 

التي جلبت له الّشهرة خارج تشيلي.
دخل  والعشرين،  الثالثة  في  وهو   1927 سنة 
بورما  إلى  أرسل  الدبلوماسي؛  السلك  نيرودا 
سيالن،  في  ثم   – رانغون  في  قنصًال  ليكون 
برشلونة،  أيريس،  بوينوس  سينغافورة،  چاوا، 
التقى  حيث   ،1935 سنة  مدريد  في  وأخيرًا 
بني  وغيرهما  ألبرني  رافائيل  لوركا،  غارسيا 

شعراء إسپانيا اّلذين كانوا رّحبوا به وبشعره.
يد  على  الوحشي  لوركا  مقتل  جّذر  وقد  هذا 

زبانية فرانكو آراءُه السياسية.
الشيوعي،  احلزب  إلى  انضّم   1945 سنة 
وانتخب إلى مجلس الشيوخ التشيلي، وسرعان 
ما وقع في املتاعب بعدها. ففي مقالة نشرها 
هاجم  بلده،  داخل  الرقابة  بسبب  كاراكاس  في 
سياسته  بسبب  فيديال  غونزاليس  الرئيس 
الشيوعي.  احلرب  حظر  ذلك  في  مبا  القمعية، 
عندها توّجب  على نيرودا أن يختفي ثم يغادر 

إلى املنفى بالنتيجة...
سافر إلى االحتاد الّسوڤييتي وسواه من البلدان 
تستقبله  احلكومات  كانت  حيث  الشيوعية، 
كضيف شرف. وامتدح ماياكوڤسكي ألَنّه كان 

أول شاعر يدمج أفكار احلزب في قصائده.
سنة 1935 نال جائزة ستالني للّسالم عن كتابه 

في احلكاية الّشعرية «أعناب الريح»...
وكانت ُمتنح للمرّة األولى تلَك الّسنة.

سنة  لألدب  «نوبل»  جائزة  على  نيرودا  حصل 
1971، وأقام لنفسه بيًتا دائًما في أيسال نيغرا 
هناك. من  الكثيرة  أسفاره  وواصل  (تشيلي)، 

إلقاء  في  الناعسة  طريقته  لنيرودا  كانت 
قصائده..

في 23 أيلول 1973 مات بتأثير اللوكيميا، 
ويقال إّن ما عّجل في موته كان اغتيال الرئيس 
سلڤادور الليندي، والرعب الذي أعقب االنقالب 

العسكري الذي قاده بينوشيه.
من  صفحة  آالف  أربعة  يقارب  ما  نيرودا  ترك 
الشعر و600 قصيدة باإلنچليزية، ترجمها 73 
مترجًما أمريكًيا معروًفا، و51 ترجمة باللغات 
العاملية التي قام بترجمتها أكثر من 100 مترجم.

وأصوات  عديدة  أساليب  ذو  شاعر  نيرودا 
متنوّعة، شاعر ظّل عمله املزدحم مركزًيا في كّل 
شعر إسپاني أو إسپاني – أمريكي في القرن 

ا. العشرين بأسره تقريًب
املتلوّنة  لقدرته  الّشعر  پيكاسو  ُه  إَنّ عنه  وقيل 

على أن يكون دائًما في طليعة الّتغيير.
على  فائقة  ُقدرة  الكبير  شاعرنا  لدى  كانت 
متنوّعة،  وألسباب  موضوع،  أّي  في  الكتابة 

سياسّية أو برنامجّية.
ضروري،  ألمر  هذا  بأّن  نفسه  يقنع  ا  غالًب كان 
وامللح  والنبيذ  بالكسل  احتفت  أناشيد  فكتب 
ة الكستناء الّساقطة من شجرة وساعة يد  َبّ وَح
املرء  ع  يتوَقّ ال  عديدة  أخرى  وأشياء  الليل،  في 
أن تكتب فيها القصائد... ألّن كّل أنشودة له 
كانت انغماًسا في البرهة الراهنة، وحوارًا خفيًفا 

له... بني ما يراه الّشاعر وما يتخَيّ
غير  «شعرًا  يريد  أَنّه  مرَّة  ذات  يبوح  أن  لذلك 
طاهر كالبزّة أو كاجلسد، شعرًا ملّطًخا بالّطعام 
وأحالم،  ومشاهدات،  غضون،  ذا  شعرًا  والعار، 
وكراهية،  حّب  وإعالنات  ونبوءات،  واستيقاظ، 
ومظاهرات،  رعاة  وأناشيد  ولطمات،  ووحوش 

وانكارات وشكوك وتأكيدات وضرائب...!!
أن  بضرورة  إلمياِنِه  ا  ـً ّي وف نيرودا  ظّل  ذلك  ومع 
تكون للشعر وظيفة اجتماعّية سامية، وهذا ما 
أبقاه شاعرًا أكثر أصالة مبا ال ُيقاس، خاصًة حني 
تأتيِه القصيدة، كما قيل، في حساء الّسمك 

أثناء األكل...
غير  آخر  شاعر  في  تفّكر  أن  نستطيع  فهل 
نيرودا عثر على الّشعر في أماكن غير مألوفة، 
خاضعة  غير  اإلبداعّية  أعماله  يجعل  ّمما 
ُه أمَسَك به، قفزت  للتكّهن. وكّلما ظَنّ املرء أَنّ

ل احلال... بَدّ مفاجأة ُت
ا يا شاعري؛ ـً حّق

السينامات القدمية – هي – أحالم مستعملة - 
ة اجلميلة – ضحّية الّنذل. والّضحَيّ

نعم!!
رعاة البقر – يصنعون – اجلبنة الّسويسرّية من 

قمر أريزونا اخلطير...    
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قلب  في  جعلته  بالذات،  األدبية  والصحافة 
الكّتاب  أبرز  من  يعتبر  وهو  الثقافي.  احلدث 
الفلسطينيني املتنورين الذين نادوا وعملوا على 
احترام الرأي والرأي اآلخر، وإتاحة الفرصة للنقاش 
أو  االنغالق  أو  التعصب  عن  بعيًدا  واجلدل،  احلر 

التحيز جلهة سياسية أو ثقافية معينة. 
تكون  اخلليلي  علي  والشاعر  الكاتب  برحيل 
علًما  خسرت  قد  الفلسطينية  الثقافية  احلركة 
من أعالمها، فقد مّثل علي اخلليلي حالة مميزة 
خالل العقود املاضية حيث ساهم وبغزارة مبجاالت 
امليداني،  والبحث  واألدب  الشعر  في  متعددة 
كالنبع  املستمر  والعطاء  املثابرة  عنه  وُعرف 
للتراث  توثيقه  مجال  ففي  ينضب.  ال  الذي 
ليثبت  األطفال  أغاني  بجمع  قام  الفلسطيني 
أن أغاني األطفال في فلسطني هي جزء أساسي 
من التراث الّشعبي. وقام بإعداد بحث آخر عن 
أغاني العمل والعّمال في فلسطني بهدف تتبع 
خالل  للعمال  الفلسطينية  الفولكلورية  اجلذور 
موضوع  ناقش  الفكرية  كتاباته  وفي  أغانيهم. 
وناقش  والسياسي،  الثقافي  بني  األزلي  الصراع 
مستقبل األدب الفلسطيني بكل أشكاله وأمناطه 

في القصيدة والرواية   والقصة القصيرة. 
تكويناته  بكل  الوطن  تناول  قصائده  وفي 
فمثلت  واملخيم.  القرية  باملدينة،  ممثلة  املكانية 
جذور  وعمق  املنيع  احلصن  قصائده  في  املدينة 
اإلنسان الفلسطيني من خالل إبراز معالم املدينة 
قصائده العمق  املختلفة. أّما القرية فمثلت في 
التاريخي من خالل إبراز قيم الفالح، فالفالح هو 
التالحم  يبرز  وهنا  لألرض،  احلماية  يشكل  الذي 
أما  وأرضه.  الفلسطيني  اإلنسان  بني  الروحي 
مأساة  اخلليلي  قصائد  في  ميثل  فكان  املخيم 

الشعب الفلسطيني الذي اقتلع من جذوره. 
في  يتمّثل  شعره  في  اخلليلي  لدى  الفرح  عالم 
نفس  في  ينبعث  كان  الذي  األمل  من  شعاع 
الّشاعر، واستطاع هذا األمل رغم مأساوية الواقع 
واقًعا  بوصفه  نفسه  يفرض  أن  به،  يحيط  الذي 
هنالك  أخرى  جهة  من  الشاعر.  حول  من  قائًما 
يصل  كان  الذي  واملوت  والفجيعة  الرعب  عالم 
أحياًنا إلى قمة عذاب النفس البشرية وشقائها، 
الفرح،  عالم  جعل  اخلليلي  علي  الشاعر  أّن  إّال 
على  يقف  واحلياة  االنبعاث  بألفاظ  يزخر  والذي 

قدميه أمام عالم الفجيعة. 
فقد  اخلليلي،  علي  والشاعر  الكاتب  رحيل  مع 
ميتلك  بارزًا  ا  أديًب الفلسطيني  الثقافي  املشهد 
عطائه  خالل  من  استطاع  فقد  كبيرة،  طاقات 
األدبية  يشكل جتربته  أن  والنوعي  الغزير  األدبي 
شوًطا  وتقطع  تستمر  أن  لها  ُقّدر  التي  الغنية، 
وتطورًا واضًحا في الربع األخير من القرن العشرين 

وما بعده.
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اّلتي  الكتابات  نوع  من  لَِهي   – خالد!  أبا   – عنك  الكتابة  إّن 
ُتكسب صاحبها اهتمام القارئ وإعجابه مبا يكتب؛ بفضل موضوع 
املعاني  واجتراح  البياِن  على  لقدرته  أو  منه  بفضل  ال  كتابته، 
العطاء  هذا  على  الرّجال  أغلى  يا  لك  فشكرًا  اخلطاب.  وأسلوب 
اإلنسان  خالد  أبا  مّني،  لك  ا  حًبّ ولكّني؛  الفناء.  يعرف  ال  اّلذي 
وعّني،  عنك  ورغًما  والزّمان،  املكان  خالد  وأبا  اإلنسان،  ومشروع 
حّبي  يطغى  أن  محاوًال  وإعجابه،  القارئ  اهتمام  الجتراح  سأسعى 
لك على حضورك الّطاغي، وأنت الغائب احلاضر، لكأّنك الّنيل وأنت 
حياة  شريان  وتبقى،  الّنيل  ويبقى  وَغَيضانه،  فيضانه  في  الّنيل 
يتدّفق في قلب مصر، قلب العالم، وعلى امتداد ضمير اإلنسان.

هم هؤالء – من ال تنتهي حياته بوفاته، ال بل،  من الرّجال – وما أقَلّ
حيث  عمرًا.  وأطول  أثرًا  وأبعد  دفًقا  وأشّد  زخًما  أكثر  تبدأ  حينها، 

ينطبق عليه قول الّشاعر بامتياز:
وكانت في حياِتِك لي ِعظاٌت   

ا يوَم، أوَعُظ ِمنَك حًيّ وأنَت، ال
كنُت أتيُت مصرَ، أّوَل مرّة، قبل أحَد عشر خريًفا، على صهوة حبٍّ 
قدمي، فنزلت، أّوَل ما نزلت، في حضرتك، هناك حيث ترقد ورفيقة 
هيبة  كانت  كم  حتّية!  وحّييُت  حّييُتك  كيف  رأيت  فليتك  دربك، 
اإلنسان، أنت، طاغية على هيبة املكان، واملكان جامع ومرقد وضريح 

وتاريخ وإنسان، ماٍض وحاضر ومستقبل!
«رجل عاش ألّمته واسُتشهد في سبيلها» – هكذا ُكتب على شاهد 
مرقدك! وهل هناك أغلى وأشجع وأخلص وأنبل من أن يعيش املرء 

مّنا ألّمته، وُيستشهد في سبيلها؟!
حاولت وسأحاول أن أنأى بنفسي عن أن يكون كالمي مبتَذًال؛ فكم 
كتبوا عنك وكم سيكتبون، وكم لم يكتبوا ولن يكتبوا، نثرًا وشعرًا 
جترِبة  جرح  على  يراعي  أبري   – محالَة  ال   – فسأظّل  بينهما؛  وما 

خاّصة من الّتلّقي واالنفعال، أو أستمّد من ذلك اجلرح اِملداد.
أنا ّممن جاءوا إلى هذه الّدنيا بعد عاٍم بالّتمام على انتصار تشرين، 
ه (40 عاًما) – وتشرين أكثر الّشهور «شقاوة»  اّلذي بلغ العاَم أُشدَّ
وحالوة وطالوة وضراوة، شهر احلّب والغرس والزّرع والبذر، شهر الكّد 
واِجلّد، شهر األمل والّتأّمل، شهر العطاء والرّجاء – فلم أِعِش اِحلقبة 
من  أّنه  كما  ومشاهًدا،  ومستمًعا  قارًئا  حني،  بعد  إّال  الّناصرّية 
أيًضا،  أحسنا،  ألبوين  وُلدت  أّنني  علّي،  الكرمي  املولى  إنعامات 

تربيتي على روح تلك اِحلقبة، من نقاء وعطاء وفداء. فلهما أنا مدين 
بجميل سيظّل مطوًِّقا عنقي ما حييت، هنا أو هناك. وقد كان ذلك 

كفيًال، طبًعا، بأن تظلَّ في الرّوح روُح جمال!
إلى  الوريد  من  املصرّي  بالّشأن   – ال؟!  وكيف   – املهتّمني  من  وأنا 
الوريد، وأراها مصرًا – يا جمال! – تستعيدك، َتْنُحو َنْحَو َنْحوِك؛ 
وقد أيقنت أّنك الّصراط املستقيم، اّلذي ال صراط لها غيره إذا ما 
اجلنس  وحاضرة  الّدنيا  َخلدون: «جّنة  ابن  رآها  كما  تكون  أن  أرادت 
البشرّي وعماد اإلسالم»، وكيف ال؟! فَمن غير مصر صّدر اإلسالم 
وِعلًما  ودولًة  ديًنا  اإلسالم  اإلسالم؟!  فيه  نزل  اّلذي  البلد  إلى  حّتى 
ًة  وثقافًة وحضارًة وتاريًخا، اإلسالم عروبًة وأصالًة وعدالًة وكرامًة وحرّّي
ووسطّية، اإلسالم اجلليل اجلميل اجلميل اجلليل، اإلسالم اّلذي يصّلي 
وعزّته  بقوّته  القادر  اإلسالم  ومرمي،  وعيسى  موسى  على  ويسّلم 
وسماحته على استيعاب أٍيّ كان من بني نوع اإلنسان، إسالم الّنبّي 
العربّي األممّي محّمد املصطفى – صّلى الله عليه وسّلم – وأتباعه 
الغّر امليامني، من الّنبّيني والّصّديقني والّشهداء والّصاحلني؛ ال إسالم 
املنافقني الّدّجالني املأجورين املجرمني وّجتار الّدين! ولَدى الكبير محّمد 
الّنعمان»:  في «شقائق   – ومثواه  ُنزُله  وأكرم  الّله  رحمه   – املاغوط 
«ُعُمرْها ما كانت مشكلتنا مع الله (سبحانه)، مشكلتنا مع اللي 
زورًا  أنفسهم،  يظّنون  من  (تعالى)»،  الله  بعد  نفسهم  يعتبرون 
وبهتاًنا، ميلكون صكوك الغفران ومفاتيح جّنة الرّضوان، علًما أّنه ال 
َكَهنوت في اإلسالم؛ إذ ال وساطة في هذا الّدين بني اخلالق واملخلوق، 

ّروح      (28 أيلول 1970 - 2013) ّسنوّية الّثالثة واألربعني لرحيل اجلسد وبقاء ال في الّذكرى ال
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وإّال فال ديَن وال إسالم!
سنظّل نذكرك ونرثيك ونبكينا، وسنظّل منك وستظّل فينا!

ÆÆ ÔX³łQ� ÆÆ ÔXK¾ ÔÝ

على  وأدب  وحّب  بلباقة  أن «وّبخني»  بعد  كرمي،  جاٌر  قارئ  سألني 
األسبق:  العدد  في  قولي  عن  واحلني،  احلني  بني  الزّاوية  هذه  انقطاع 
من مقّدمة  وهوامشها لضيق صدر اجلريدة عندي –  «املاّدة أعاله – 
فلماذا استخدمُت تعبير «أطروحتنا» بدًال  وخالصة أطروحتنا...» – 
من أن أقول «أطروحتي»؟ فأجبت: لنا أن نعتبر ذلك لوًنا من ألوان 
االلِتفات؛ علًما أّن االلتفات في الّلغة، أصًال، هو االنتقال من صيغة 
ضمير املتكّلم أو املخاَطب أو الغائب إلى صيغة ضمير آخر من هذه 
الّضمائر، أو من أسلوب الّتكّلم أو اخلطاب أو الَغيبة إلى أسلوب 
إليه  املنتَقِل  في  الّضمير  يكون  أن  شرط  األساليب،  هذه  من  آخر 
عائًدا إلى امللتَفِت عنه؛ وذلك تطرية لنشاط الّسامع وإيقاًظا وتنبيًها 
له، ولغير ذلك ّمما يطول شرحه؛ كقول احلّق – سبحانه – في سورة 
فلم  ُترَجُعون»؛  يِه  وإل َفَطرَني  اّلذي  أعبُد  ال  لَي  «وما  مثًال:  يس، 
يِه ُأرَْجُع؛ انتقاًال من أسلوب الّتكّلم إلى أسلوب اخلطاب.  يُقْل: وإل
وأضيف، اآلن، جواًبا عن سؤال الّسائل الكرمي، أّنه لنا أن نعتبر ذلك 
امللكّية  ياء  فاستبدلت  وَتكراره؛  واحد  ضمير  وقع  حّدة  من  تخفيًفا 
املتكّلمني)،  آخر (نا  ملكّية  بضمير  ملكّية)  ضمير (ضمير  وهي 

تخفيًفا وتواضًعا وتنويًعا وأسلوًبا.

Ÿu³Ý√ Òq
Ë Ÿu³Ý_« WLJŠ

ها  ُب أعّلُل الّنفَس باآلماِل أْرُق
َق العيَش لوال فسحُة األمِل ما أضي

غرائّي، واّلتي مطلعها: البيت أعاله، أيًضا، من المّية العجم للطُّ
ّرأِي صانتني عِن اَخلَطلِ  أصالُة ال

ُة الفضِل زانتني لدى الَعَطِل َي وِحْل
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

وحديثنا، أبًدا، عن لغتنا وَنْحن!

ة، مترجم، ومحّرر لغوّي ّي الكاتب دارس عاشق لّلغة العرب
info@assadodeh.net        www.assadodeh.net
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أن يكتشف اإلنسان معنى الزمن هو مطلب يفوق قدرته. فمنذ 
منابع الّدهر وحّتى أّيامنا هذه، واإلنسان يفّتش ويفّكر ويتساَءل: 
ما هو الزّمن؟! بيَد أّن بعض االستنتاجات اّلتي توّصل إليها عدد 
من  شيٍء  على  الّضوء  من  شعاًعا  ُيلقي  والعلماء   الفالسفة  من 

ًيا.  غوامض هذا املعنى فيتكّشف لنا ولو جزئ
فالفيلسوف املسيحّي الكبير املغبوط أغسطينوس، يقول: «إن 
سألني أحد عن معنى الزّمن أجيبه بأّني أعرف، ولكن إن طلب 
مّني شرًحا عنه فإّني أقرُّ بعجزي، ومع ذلك أجتاسر وأقول إّنه لو لم 
تكن هناك أمور حتدث وتعبر ملا كان يوجد ما ُيسّمى ماٍض، ولو 
لم تكن هناك أموٌر أخرى تأتي ملا كان هناك ما ُيسّمى مستقبل، 
وبالّتالي لو لم تكن هناك أمور حتدث اآلن ملا كان هناك من حاضر».

أفكار متعّددة ووجهات نظر متغايرة ُصنِّفت حول روحانّية البشرّية، 
وأّما مشكلة الزّمن فقد بقيت سرًّا مختوًما رغم الّنعوت الكثيرة 
اّلتي وُصف بها. فأفالطون يحّدده بأّنه «صورة األبدّية»، فيما يقول 

أرسطو عنه بأّنه «مؤّشر يتحرّك بني املاضي واملستقبل». 
وأّما القّديس مكسيموس املعترف فيعرّفه بدّقة أكبر قائالً: «هو 
حركة جتري منذ خلق العالم. فمنذ الّلحظة اّلتي فيها خلق الله، 
غير احملدود في زمن، الدهور الزمنّية لم يتوّقف الزمن. إًذا، فالزّمن 
هو حركة الدهور». أّما ڤيكتور هوغو فيحّدده بشكل أبسط على 

أّنه «ممّر ضّيق ُمظلم ومجهول بني زمنني».
الزّمن هو سير أو مجرى لم يعرف االنقطاع حلدث من األحداث، أو 
لظاهرة من الّظواهر منذ فجر اخلليقة. ولهذا يحّس اإلنسان بشكل 
قوّي، ومعه اخلليقة بأسرها، بالّسرعة املخوّفة الرهيبة التي ينقضي 
بها الزّمن، ألّن الزّمن يتدّخل، وبشكل حازم، في حياة البشرّية.

الزمن هو سيف قاطع في حياة اإلنسان، فإّما أن يستثمره بشكل 
ًيا من  إيجابّي أو بشكل سلبّي وذلك بحسب مقدرته ووعيه، وتال
ربح وقته ربح معه كّل شيء. من الّضروري مبكان أن يبدأ هذا الربح 
بالكيف، ثّم ينتقل إلى الكّم، ألّنه ساعتها، فقط، يصبح الوقت 
رِحًما للرجاء وبذارًا صاًحلا للحياة احلقيقّية، فيصبح الزّمن بحسب 

تعبير الكاتب الكبير شكسپير «أساس كّل صالح».
ناپليون  املدلول  هذا  ويفّسر  ّية،  باملسؤول للّشعور  مدعاة  الزمن 
قضيته  إن  ألّنك  ينبغي،  كما  وقتك  «اصرف  فيقول:  بوناپرت، 
بأمور ال تليق، يبقى منه القليل لتصرفه مبا يجب ويليق، وليس 
هذا فقط، بل إّن كّل ساعة من الزمن متّر هباء من دون أّي عمل 

صالح تضع نصب عينيك إمكانّية عيشك مستقبًال تعًسا».
ولكي يصبح الزّمن حديقة باسقة األشجار كثيرة الثمار، يجب أن 
هذا  وفي  الروحّي،  املجال  في  وبخاّصة  واستقامة  بجّدّية  ُيستغّل 
الّصدد يقول األديب الفرنسّي امللحد ڤولتير: «ال يستطيع املرء أن 
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يبلغ املجد الذي يتشوّف إليه، وال إلى السؤدد الذي يطلب، وال 
أن يحّس بقيمة الزّمن الضائع، وهو مبلَبل بهموم باطلة ال فائدة 
له منها، أو غارق في تساؤالت وأبحاث سخيفة ال تزيده غًنى». 
عملي  من  ساعة  أصرف  بتوّجع: «عندما  باستور  العالم  ويصرخ 
أعطى  وهكذا  جمعاء».  البشرّية  أمام  سارًقا  نفسي  أعتبر  هباًء 
باستور قيمة عظيمة للزمن، كما أملح بطريقة غير مباشرة إلى 
براندڤور:  يوحّنا  ويقول  الستغالله.  وصحيحٍة  مجديٍة  حتمّية 
«أحسبها خسارة فادحة إن مرّت ساعة من حياتي من دون أن أقوم 

فيها بعمل صالح إن كان ذلك بريشتي أو بلساني».
للّصبر دور بالغ األهمّية في استغالل الوقت، فهو عالوة على أّنه 
االستفادة  على  يحّفزنا  احلياة،  صعوبات  الجتياز  فّعال  مساعد 
من الزمن. فبالصبر «نظفر مبا نريد أكثر من االعتماد على قوّة 
الّساعد أو ميل املشاعر» - كما يقول الشاعر الفرنسّي الڤونتني.

اضطراب  تهّدئ  للزمن  واملتعّقلة  احلكيمة  االستفادة  هذه  إّن 
بشكل  واملشاكل  الصعوبات  مواجهة  على  بقوّة  وتزوّده  اإلنسان، 
صحيح وصادق، وتفتح عينيه لرؤية العظمة اإللهّية في ترتيب 
الزمن، فيقف نشواًنا فرًحا. وأّما الّشريان اّلذي يغّذي هذه كّلها، 

فهو القلب الرّحب والّنفس املستقيمة الّصادقة.
إّن  سّيما  احلياة  إناء  هي  والرّصينة  الّساعية  احلرّّية  أّن  ريب  ال 
ّية. ولهذا، فهي  كانت تستمّد وجودها احلّي من احملّبة اإللهّية األزل
ًيا تؤّدي إلى  تساهم في اكتساب الّتقوى والعبادة الّصحيحة، وتال
الّسير في درب اخلالص. وهكذا يتالشى الزّمن الّضائع، متحوًّال 
ألّن  وتبّدله،  الّداخلّي  اإلنسان  تغّير  العالء  من  ة  مستمَدّ قوّة  إلى 
«الزّمن هو الهبة اإللهّية األكثر كرامة، واّلتي سوف نعطي عنها 
جواًبا وحساًبا أمام عرش الّله الدّيان» كما يقول املوسيقار األملانّي 
فيقول: «إن  الزعم،  هذا  الفم  الذهبّي  يوحّنا  القّديس  ويؤّكد  باخ. 
بّذرت الذهب هنا وثّمة، فإّنك تستطيع أن تسرّده مرّة أخرى، ولكن 
إن ضّيعت وقتك كيفما اّتفق، فمن الّصعوبة مبكان أن تسترجعه 

ثانية، ألّن زمان هذه احلياة قصير مهما طال أمده».
وعندما يعيش اإلنسان بجّدّية داخل الكنيسة يعيش، ويعي، في 
الوقت نفسه، قداسة الزمن، هذا الزمن املقّدس اّلذي ال تستطيع 
قساوة الزمن املاّدّي وال سطحّيته أن تسيطر عليه أو تالشيه أو 
تفنيه. إّنه زمن ال يذوب وال يضمحّل وسط القالقل الدنيوّية، ألّنه 
ّية، ويصل باإلنسان إلى ميناء  س مبحّبة الّله األزل زمن سام ومقَدّ
بثبات  احلاضر،  الزمن  هذا  عيش  إّن  الهادئ.  الّسماوّي  امللكوت 
واستمرارّية، عبر سّر الّصليب والقيامة، يشّكل األساس حلياة مبارَكة 

سعيدة، خارًجا عن حدود املكان والزّمان، حياة يحياها اإلنسان في 
يسوع. املسيح  في  وقوّية  حقيقّية  حياة  يوصف،  ال  اّلذي  الّنور 
ولكن هناك جانب آخر من احلياة مؤلم وُمزعج وخِطر وغير مدرَك 
من ِقَبل الكثيرين، أال وهو عناد من يصرّون على العيش بعيًدا 
عن مناخ احملّبة اإللهّية وَفَلكها، وهكذا يتيهون ويهلكون، كما 
إّنهم ُيهِلكون معهم اآلخرين. إّنهم ال يربحون شيًئا، بل يربحهم 
الّشيطان حلزبه، وبذلك يضيعون ويغرقون في عكر وأوحال هموم 
وحاجات  مطاليب  أشراك  عليهم  وتطِبق  وقالقلها.  الّدينا  هذه 
يجعلهم  داخلّي  شرخ  من  ويعانون  لها.  عّد  ال  زائلة  فاسدة 
متصّدعي الّنفس رازحني حتت وقر القلق واالضطراب والفراغ واأللم، 
اّلذين سّببتهم حجج احلياة الباطلة والواهية. وفي نهاية املطاف 
يغمرهم اليأس ويهلكون. وتصبح، حينئذ، حياتهم بال معنى وال 

هدف، وتعبيرًا عن غرق فظيع قد ال ينجوا منه أبًدا.
نكون  للمال،  مرادف  هو  الزمن  بأّن  يزعم  من  فكَر  ينا  تبّن إّن 
ميّر  الزمن  املال.  من  أثمن  احلياة  ألّن  نفسها،  احلياة  خسرنا  قد 
ويعبر كالنهر اجلارف، وهؤالء الذين يؤّلهون املال تألفهم مشرَّدين 
ًيا من  يحتضنهم القلق وعدم األمان واجلزع من خسارة املال، وتال
ضياع حياتهم. وصدق الكاتب الفرنسّي بول كلوديل القائل "بإّن 
الزمن أو الوقت احلاضر هو، باحلقيقة، مال تشتري به إّما احلياة 
يجاهد  الذي  أّما  األبدّي".  الرهيب  احلجيم  أو  األبدّية  السعيدة 
ا كابًحا جماح أهوائه، ومذِلًّال شهواته تغّذيه شرارة الرجاء احلّي  روحًيّ
يبقى مّتقد القلب ميّده الرّب بقوّته، ويسنده ضميره احلّي األمني.

الزمن هو النبع األّم للحياة الذي يقود املرء بهدوء وتؤّدة إلى صدر 
املجد  حلّب  وقبر  املشّع،  الرجاء  مهد  هو  الزمن  املسيح.  يسوع 
خالصّي  ومرشد  للجّهال،  شديد  قاٍس  مراقب  هو  الزمن  اخلاوي. 
وفّي للحكماء، يجلب لألوّلني ما يخافونه، وللثانني ما يرغبون 

به ويشتهونه.
للزمن أو الوقت مفهوم عميق ومعنى سام وحجم ال يقاس عندما 
متلؤه نعمة الله، وتصبح احملرِّك األساس له. وسيبقى الزمن أبًدا 
إحدى نعم الله التي تنحدر علينا بسخاء بسبب احملّبة اإللهّية 
َه الروحّي والدافع  املنسكبة عبر الصليب والقيامة، فيصبح املنّب

الشخصّي لتطهير وقداسة كّل إنسان وارد إلى هذا العالم.
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عن  متيزت  والتي  احلجة  ذي  من  األوائل  العشر  األيام  هذه  نعيش 
غيرها  ببركتها، حيث يبدأ فيها موسم احلج والوقوف على جبل 
عرفات، وفيها يوم النحر. ويتبعها أيام التشريق، (ثالثة أيام تلي 
يوم النحر). وهذه األيام العشر قال عنها رسول الله: «ما من أيام 
العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه األيام»، يعني أّيام ذي 
احلّجة. قالوا: «وال جهاد في سبيل الله؟». قال: «وال جهاد في 

سبيل الله إّال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك». 
ويأتي  عشر».  وليال  فقال: «والفجر  األيام،  بهذه  الّله  أقسم  وقد 
هذا القسم في القرآن ليدل على عظمة هذه األيام عند الله. فعلى 
املؤمن االجتهاد قدر املستطاع في اإلكثار من األعمال الّصاحلة من 
الناس،  أحوال  وتفقد  املساكني  وإطعام  لله،  وذكر  وتهليل  تسبيح 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وصيام هذه األيام وقيام لياليها 

(وكل معروف صدقة). 
احلجاج  يتوافد  حيث  احلج،  موسم  يبدأ  املباركة  األيام  هذه  وفي 
الّسالم)،  (عليه  إبراهيم  أبيهم  دعوة  ملّبني  احلرام  الله  بيت  إلى 
واستجابة ألمر الله. متجرّدين من كّل زينة الدنيا، يلبسون مالبس 

اإلحرام مخبتني لرّبهم.. 
يا سائرين إلى احلبيب ترفقوا           فالقلب بني رحالكم خلفته 
مالي سوى قلبي وفيك أذبته       مالي سوى دمعي وفيك سكبته 
واحلج أّيها الكرام هو أحد أركان اإلسالم اخلمسة، جاءت فرضيته 
في القرآن والّسنة. أما في القرآن قال تعالى: {ولله على الّناس 
حّج البيت من استطاع إليه سبيال}. وأّما في الّسنة، قال رسول 
الّله: «ُبنَي اإلسالم على خمس، شهادة أّن ال إله إّال الّله وأّن محّمًدا 
رسول الله، وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت 

من استطاع إليه سبيال». 
ويفهم من هذا احلديث أّنه من القواعد األساسية التي يبنى عليها 
اإلسالم، وليست اإلسالم بكامله، إّمنا يكتمل اإلسالم بعد األركان 
باملعامالت. واحلج يعتبر مؤمترًا سنوًيا يجتمع فيه الّناس من كل 
كل  ومع  ولغاتهم.  وأجناسهم  ألوانهم  مختلف  على  العالم  أقطار 
اختالف أو خالف قائم بينهم في نفس الزمان ونفس املكان وقد  
ولو  النقاش،  أو  اجلدال  من  هناك  ليمنعوا  العتيق  البيت  قصدوا 

بأمر من أمور الدين. ومن كّل تلفظ يخدش بكرامته أحدهم. 
قال تعالى: {فَمن فرَض فيهن احلّج فال رفث وال فسوق وال جدال 
في احلّج}. وقال رسول الّله (ص): «َمن حّج ولم يرفث ولم يفسق رجع 
من ذنوبه كيوم ولدته أّمه» ليصبح من دخل البيت كان آمًنا على 
نفسه وماله وعرضه. وقد ُسئل رسول الّله: «أي العمل أفضل؟». 
قال: «إميان بالّله ورسوله». قيل: «ثّم ماذا؟» قال: «جهاد في سبيل 

الّله». قيل: «ثّم ماذا؟» قال: «حّج مبرور». 
وفي رواية احلج املبرور ليس له ثواب إّال اجلّنة؛ ألّن صاحبه يحّج مبال 

حالل ال يكسبه من حرام أو ظلم أو اعتداء على أحد، بل يتجاوز 
هذا احلد أن يطعم الّطعام من ماله احلالل، ويفشي الّسالم، ويطيب 

الكالم. وملا يرجع من حجه يرجع خيرا مما كان. 
وإال يصلح فيه قول الّشاعر:

اذا حججت مبال أصله سحت     فما حججت ولكن حجت العير                          
ال يقبل الله إال كل طيبة              ما كل من حج بيت الله مبرور
بل يصلح أعمال احلاج وصية رسول الّله جلابر بن سليم «ال حتقرن 
من املعروف شيء، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء املستسقي، ولو أن 
تعطي صلة احلبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تنحي الشيء 
من طريق الّناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك طليق، ولو أن 
تلقى أخاك املسلم فتسلم عليه ولو أن تؤنس الوحشان في األرض». 
األضحية،  األّيام  هذه  في  عليها  احلرص  ينبغي  التي  األعمال  ومن 
يوم  في  يعوله،  من  حاجة  وعن  حاجته  عن  زائًدا  ثمنها  ميلك  ملن 
عن  ميسك  أن  األضحية  نوى  ملن  ويستحّب  الّتشريق.  وأيام  العيد 
حلق شعره وتقليم أظفاره حتى يضّحي اقتداء بأبينا إبراهيم (عليه 
الّسالم). وقد سئل زيد بن األرقم رسول الله عن األضاحي، فقال: سنة 
أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: 
أبينا  سنة  هي  إًذا  حسنة.  الصوف  من  شعرة  بكل  قال:  فالصوف؟ 
والذي  ورثناها،  اّلتي  عقيدته  على  ونسير  دينه  نتبع  الذي  إبراهيم 

ينتهي إليه نسب الرّسول محمد (ص). 
ومن األيام العشر املباركة اليوم التاسع، وهو يوم عرفة، حيث يقف 
الركن  هو  عرفات  جبل  على  والوقوف  عرفات.  جبل  على  احلجاج 
احلاج  لغير  ويسّن  عرفة».  «احلج  الرسول  لقول  احلج،  في  األساسي 
عرفة: «يكفر  صوم  عن  سئل  ملا  الله  رسول  قال  اليوم.  هذا  صيام 
من  الله  عند  أفضل  يوم  من  وقال: «ما  والباقية».  املاضية  السنة 
يوم عرفة». وهو اليوم الذي مت فيه نزول الوحي على رسول الله حني 
كان في حجة الوداع، فقد أوحى الله إلى رسوله: «اليوم أكملت لكم 

دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم ديًنا». 
وأخيرا أذكر اجلميع بضرورة املشاركة في صالة العيد في يوم األضحى 

من الرجال والنساء واألطفال. 
وكل عام وأنتم جميًعا بخير. 
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∫ ÒwI�√

1. جمهورّية في آسيا الوسطى.
2. مسلسل تلفزيوني سوري - ناقة.

3. دولة أوروپّية - من احلبوب.
4. متشابهان - دولة أوروپّية.

5. علقم - تعب.
6. عكس حرب - اسم علم مذّكر.

7. دولة في جزر االنتيل - شاب باإلنچليزّية.
8. حرف جزم - تضحية.

9. مرفأ في تونس - صوت النحل (معكوسة).
10. أمل - منزلة وقدر.

∫ ÒÍœuLŽ

1. ما يصدره القاضي - جمهورية وجزيرة في احمليط الهندي.
2. من الّطيور - اشتعل.

شيطان   - هنيبعل  على  الرومان  فيها  انتصر  معركة   .3
(معكوسة).

4. االسم الّثاني لسياسي كاميروني - دولة أوروپّية.
5. ساحة (معكوسة) - اسم موصول.

6. يقرع اجلرس.
7. حارس السجن - ممرّات حتت سطح األرض (معكوسة).

8. اكتمل - عقيدة.
9. دولة آسيوّية.

10. مدينة مصرّية.
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قّدمنا في العدد الّسابق حملة عاّمة عن القالع الّصليبّية في بالدنا، 
لنبدأ من خالل هذا العدد، واألسابيع القادمة اّلتي تليه، بعرض حملة 

خاّصة موّسعة لكّل واحدة من تلك القالع. 
اّلتي  منرود،  قلعة  عن  مقال  بكتابة  البداية  في  أهمّية  وجدت  وقد 
تعتبر واحدة من أشهر القالع األثرّية في بالدنا، على الرّغم من وجود 
خالف في الرأي بني الباحثني حول كونها قلعة صليبّية أم ال. ومن 
هذا املنطلق سيتطرّق مقالي هذا إلى أسباب اخلالف في الرّأي حول 

حتديد تاريخ القلعة، وحتديد َمن بناها.
W Ò�UŽ W;

ُبنيت القلعة على قّمة عالية (ُقرابة 815 مترًا فوق سطح البحر) 
على حدود اجلوالن، اِملنطقة اّلتي كانت فيما مضى تشّكل حًدا بني 
جيش الصليبّيني وقوّات اجليش اإلسالمّي. من هنا، تكمن أهمّية 

موقع القلعة آنذاك.
الوضوح.  متام  واضًحا  ليس  فهو  االسم،  مصدر  إلى  بالّنسبة  أّما 
فقد ذكر املوقع حتت االسم قلعة «الصبيبة» في املصادر الصليبّية 
عام 1253م، خالل محاولتهم احتالل املوقع، واّلتي باءت بالفشل. 
بينما يذكر املوقع باالسم قلعة «منرود» في فترات الحقة، ال سّيما 
خالل القرنني الّثامن والّتاسع عشر. ال يزال الباحثون في خالف فيما 
بينهم حول مصدر االسم «منرود»، إذ مييل البعض منهم إلى نسب 

االسم إلى منرود (حفيد نوح)، اّلذي ُذكر في الّتوراة.
l�u*« a¹—Uð

من احملتمل أّن سبب خالف الباحثني حول تاريخ بناء املوقع، يعود 
واسعة  حفرّيات  أّيامنا  حّتى  جتِر  م  لَ إذ  األثرّية؛  احلفرّيات  قّلة  إلى 

الّنطاق باملوقع، واكتفى الباحثون بتنقيب صغير هنا أو هناك. 
من هذا املنطلق اعتمد الباحثون في محاولتهم دراسة املوقع وتاريخ 
بنائه، على عوامل أخرى، منها الفّن املعماري، الكتابات في املوقع 

واملصادر الّتاريخّية، اّلتي سأحاول شرحها باختصار.
الكتابات اّلتي ُعثر عليها في املوقع خالل البحث والدراسة، ُكتبت 
ّية، األقدم من بينها يعود تاريخها إلى العام  جميعها بالّلغة العرب
ما  القلعة  في  جند  فال  املعمارّي،  الفّن  إلى  بالّنسبة  أّما  1228م. 
يشير إلى الفّن املعمارّي الّصليبّي، بينما تبرز باملوقع العديد من 
كأشكال  العربّي،  املعمارّي  الفّن  إلى  نسبها  ميكن  اّلتي  املكوّنات 
الزّخرفة والبعض من الّنقوش املنحوتة في الّطني، واّلتي ُحفظت في 

بعض مناطق املوقع. 
ومييل الباحثون إلى نسب تاريخ القلعة - كما نعرفها في أّيامنا 
احلكم  حتت  تكن  لم  فإّنها  يبدو  وكما  عشر،  الّثالث  القرن  إلى   -
1228م،  عام  عثمان  العزيز  امللك  بناها  اإلطالق.  على  الّصليبّي 
لهدف التصّدي إلى احلملة الّصليبّية. أّما الباحث الفرنسّي دشامپ 
(اختصاصّي بدراسة القالع الّصليبّية)، فقد نسب بناء القلعة ألّول 
مرّة، إلى الّطائفة اإلسماعيلّية  في بداية القرن الّثاني عشر ميالدّي، 
إّال أّن هذه الّنظرّية لم يتّم إثباتها بعد، إذ أّن جميع املصادر املكتوبة 
اّلتي ميكننا نسبها إلى القلعة بشكل مؤّكد، تعود إلى العام 1228م.

WFKI�« vM³�

ليست  فهي  لذا  للموقع،  الّطبيعي  الّشكل  مع  القلعة  بناء  يتالَءم 
متساوية في شكلها وحجمها؛ يصل طول القلعة في أقصى احلد 
إلى 420 مترًا، بينما يصل أقصى عرضها إلى 150 مترًا، ليكون 

العرض في أصغر املواقع فيها 60 مترًا.
في الّطرف الّشرقي من القلعة ُبنيت قاعة كبيرة مساحتها 65x45م 

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ (مدير قسم ال

(املبنى الرّئيسّي)، حتيطه أربعة أبراج للحراسة، وعلى طول جدران 
القلعة ُبني 16 برًجا للحراسة، عشرة من بينها على طول احلائط 
ّية منه،  اجلنوبّي. املدخل إلى القلعة يتواجد في اجلهة الّشمال-الغرب
املوقع  إلى  الّدخول  بعد  مباشرًة  كبيرة.  أبواب  ثالثة  يشمل  وهو 
تنسب  اّلتي  ّية،  العرب بالّلغة  كتابة  العارضات  إحدى  على  تتواجد 
بناء القلعة إلى الّسلطان اململوك بيبرس عام 1275م. خالل حفرّيات 
أثرّية أُجريت عام 1998، ّمت العثور على حجر كبيرة، ُنقشت عليها 

رسمة األسد، املعروف بكونه رمزًا للحاكم بيبرس.
ُيذكر أّن جولة في املوقع ذاته، متّكن الزّائر من تلّقي فكرة عن أجواء 
احلياة في املوقع خالل تلك الفترات، من خالل الّتجوال في القاعات 
والغرف، خاّصًة القاعات املتواجدة حتت األرض واملمرات الّسرّية اّلتي 
حفرت من القلعة إلى الباب الرّئيسّي، واّلتي مّكنت سّكان املوقع 
اخلروج منه من دون لقاء الّداخلني إليه. من هنا فنحن نعرض على كّل 
َمن يحّبذ زيارة املوقع أن يزور جميع أنحائه ليتمّكن من بلورة فكرة 

كاملة عن القلعة، وعن كيفّية العيش داخلها آنذاك.

œËd/ WFK�œËd/ WFK�
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بأورام  اإلصابة  في  مهم  دور  الوراثّية  للجينات 
املرض  أّن  إلى  تشير  اإلحصاءات  ولكّن  الّثدي، 
ولدَن  الّلواتي  نساء  عشر  من  واحدة  لدى  ينشأ 

بخلل جيني.
ومن  بيئّية،  عوامل  إلى  مسّبباته  وتعود 
تسبق  ما  ا  غالًب ظاهرة  وهي  الّسمنة،  أبرزها 
اكتشاف املرض، وما تصاحبه من زيادة في املادة 
اخلاليا  تكاثر  على  تعمل  اّلتي  اإلستروجينّية 

الّسرطانّية.
واالكتشاف  العالج  في  الّتطوّر  بأّن  شّك  ال 
املرض،  ظهور  كبير  بشكل  أبطأ  قد  املبكر 
تغيير  أن  أثبتت  األخيرة  األبحاث  ولكّن 
ّية  نظامنا الغذائي واالّجتاه نحو العادات الغذائ
السليمة، وممارسة الرياضة البدنّية بصورة دائمة 
ميكننا أن نتفادى من 25 إلى %30 من احلاالت.

ال بّد أن يكون الّنظام الغذائي متوازًنا، يحوي 
ّية  الغذائ املجموعات  من  األطعمة  مختلف 
الّست، حسب ما يوضحه الهرم الغذائي اجلديد، 
نحتاجها  اّلتي  اليومّية  الّتوصيات  مراعاة  مع 
من كّل مجموعة، وكمّية الّسعرات احلرارّية اّلتي 
ا ما تراوح بني 1000 و1200 سعرة حرارّية.  غالًب

وفيما يلي بعض الّنصائح:
• اختاري الپروتني احليوانّي اخلالي من الّدهون 
الظاهرة بكمّيات معتدلة، وال تنسي استبدالها 
مبضادات  غنّية  فهي  بالبقول،  آلخر  وقت  من 
في  املوجودة  تلك  تعادل  وسعراتها  األكسدة، 
األلياف  على  باحتوائها  متتاز  أّنها  إّال  الّلحم؛ 

والّسوائل اّلتي ُتشعرك بالّشبع أسرع.
• كوب من البقولّيات يوّفر 12 غراًما من األلياف، 
وهذا ما يقارب نصف احلّصة اليومّية. كما أّنها 
تغنيك عن كمّية عالية من الّدهون احليوانّية.
• تناولي منتجات األلبان قليلة الّدسم، فهي 
واملاغنيزيوم  والكالسيوم  للپروتني  جّيد  مصدر 
 B1, B2, B6, وڤيتامينات  الفوليك  وحمض 
B12 وڤيتامني A، وڤيتامني D؛ فهي حتمي 

من الّسرطان وحتّسن ضغط الّدم بنسبة 54%، 
وتضفي شعورًا بالّشبع ملا حتويه من الكالسيوم، 

واّلذي يساهم في تناول سعرات حرارية أقل.
بوفرة،  الّطازجة  اخلضراوات  تناول  من  أكثري   •
والفواكه املوسمّية على أنواعها وألوانها املتعّددة، 
فهي غنّية بالپوتاسيوم والبيتاكاروتني وڤيتامني 
وجميعها  واأللياف،  لألكسدة)  (مضادات   C
من  مثالّي  بشكل  البعض  بعضها  مع  تعمل 
أجل احلفاظ على اخلاليا من مضار اجلذور احلرّة، 
ّية. وهذا يغنيك عن استخدام املكّمالت الغذائ
• احرصي على تناول احلبوب الكاملة، وخاّصة 
القمح منها، بدًال من األرز؛ فهو غنّي باأللياف 
واملاغنيزيوم بصورة خاّصة، لدوره املهم في تقوية 

اجلهاز املناعّي والعضالت واألعصاب والقلب.
قليلة  والّسوائل  املاء  تتناولي  أن  تنسي  ال   •
بالّسوائل  الغنّية  واملأكوالت  احلرارّية  الّسعرات 
عملّية  تؤّخر  فهي  والّسلطات،  كالّشوربات 
باالمتالء  فتشعرك  واالمتصاص  الهضم 

وتساعدك على خسارة الوزن الزائد.
املدّعمة  واحلبوب  واحلليب  األسماك  تعتبر   •
تكفي  ال  ولكن  جّيدة،  مصادر   D بڤيتامني 
املكّمل  تناول  من  بّد  ال  لذا  اليومّية.  حاجاتنا 
 400 بتناول  ويوصى   ،D للڤيتامني  الغذائي 
ملن  ّية  دول وَحدة  و600  للّنساء  ّية  دول وحدة 
هم فوق سن 70. ّمت التوّصل، مؤّخرًا، إلى أّن 
هّن   ،D ڤيتامني  إلى  يفتقرن  اللواتي  الّنساء 

أكثر عرضًة لإلصابة بسرطان الّثدي.
تعرّضنا  عند  اجللد  حتت   D ڤيتامني  ويزداد 
املسّنني  لدى  الّدم  في  نسبته  وتقّل  للّشمس، 
واألشخاص ذوي البشرة الّداكنة ملا يحويه اجللد 

من نسبة عالية من امليالنني.
زيت  مثل  النباتّية،  الزيوت  استخدمي   •
األولى،  املرتبة  في  الزّيتون  وزيت   – الكانوال 
ا،  ـً يومّي صغيرتني  ملعقتني  تتعّدى  ال  بكمّية 
ألّنها حتوي سعرات حرارّية عالية، فهي تكفي 
الّدهنّية.  األحماض  من  اليومّية  حاجتك 
واحرصي على تناول األسماك الغنّية باألحماض 
الّدهنّية «أوميچا 3»، مثل: الّسلمون، الّتونا، 
على  وتساعد  بالفوائد،  غنّية  فهي  والّسردين 

تقوية اجلهاز املناعّي.
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قرض  على  للحصول  البنك  إلى  نتوّجه  عندما 
مثل:  عديدة  وتخّبطات  أسئلة  ُتواِجُهنا  سكنّي، 
املبلغ الذي سنقترضه؟ ُمّدة سداد القرض؟ اختيار 
اختيار  وطبًعا  الّشهري،  القسط  املُقرِض؟  البنك 

نوع الفائدة.
مبوجبها  نأخذ  اّلتي  الفوائد  من  أنواع  عّدة  هنالك 
أن  يجب  التي  القرارات  أهّم  أحد  ولكن  القروض، 
قرًضا  نختار  هل  هو:  شيء،  أي  قبل  نّتخذها 
ا بفائدة ثابتة أو بفائدة ُمتغّيرة. لكّل نوع  ـً ّي سكن

«فائدة» وهنالك حسنات وسّيئات.

W²ÐU Ò¦�« …bzUH�«

الفائدة الّثابتة هي الفائدة التي نّتفق عليها مع 
البنك ُمسّبًقا عند أخذ القرض.

ُمرتبطة  الّثابتة  الفائدة  تكون  احلاالت  ُمعظم  في 
اّلتي  الّسنوات  في  ولكن  املعيشة،  غالء  بجدول 
غالء  جدول  في  االرتفاع  مستوى  فيها  يكون 
املعيشة ُيقارب الصفر (كما هي احلال في البالد 
تتغّير  لن  األقساط  فإّن  األخيرة)  السنوات  في 

ا. قيمتها تقريًب
نّتفق  التي  الّثابتة  الفائدة  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
عليها مع البنك قابلًة للّتفاوض، حيث إّننا كّلما 
بداية  في  الفائدة  هذه  نسبة  تخفيض  في  جنحنا 
الّطريق عند االّتفاق مع البنك، فإّننا سندفع أقّل 
بنسبة  ولو  بسيًطا  كان  َمْهَما  تغيير  كّل  الحًقا. 
ا جًدا، وله  ـً ُعشر باملئة (0.1%) فإّنه سيكون هاّم

تأثير كبير.
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أّن  املعرفة  هي  الّثابتة  الفائدة  حسنات  أهّم  من 
لدينا  بأّن  والعلم  ثابًتا  سيكون  الّشهري  القسط 
إذا  ألّنه  الّشهرّية،  األقساط  تسديد  على  الُقدرة 
لم يطرأ ارتفاع ُيذكر على جدول غالء املعيشة فإّن 
قيمة األقساط الّشهرّية لن تتغّير. ولكن من جهة 
أخرى، إذا طرأ ارتفاع حاد في جدول غالء املعيشة 
فإّن املُقَترِض سيخسر مادًيا وأّما إذا طرأ انخفاض 
جرّاء  من  سيكسب  املُقَترِض  فإّن  اجلدول  في  حاد 

هذا االنخفاض.
انخفضت  إذا  أّنها  الّثابتة  الفائدة  سّيئات  من 
املُقَترِض  فإّن  االقتصادي  الّنظام  حسب  الفائدة 

بالّطبع سوف يخسر في نهاية األمر.
فائدة  على  البنك  مع  اّتفق  قد  املُقَترِض  كان  إذا 
انخفضت  سنوات  عّدة  وبعد   ،%2 بنسبة  ثابتة 
لنسبة  االقتصادّي  الّنظام  بحسب  الفائدة  نسبة 
ا خاسر. في هذه احلاالت  ـً ّي 1% – فاملُقَترِض عمل

من املُفّضل «تكرير القرض السكنّي» وتسديده قبل 
انتهاء فترة القرض (سداد ُمبّكر)، مع أّنه بشكل 
عام في هذا الّنوع من القروض ذوي الفائدة الّثابتة 

ورسوم. غرامات  لدفع  ا  غالًب املُقَترِض  سيضطّر 
الغالء  جدول  مستوى  يكون  عندما   – باختصار 
ُمنَخِفًضا وُيقارب الّصفر فإّن القرض الّسكني مع 
فائدة ثابتة يكون ُمسَتحَسًنا ولكن يجب عليكم 
االقتصادّي  الّنظام  فائدة  في  الّتغييرات  ُمتابعة 
الّنظام  فائدة  أصبحت  إذا  ألّنه  الوقت،  طوال 
االقتصادي أقل من الفائدة الّثابتة اّلتي تدفعونها 
«تكرير  إمكانّية  تفحصوا  أن  لكم  املُفّضل  من 

القرض الّسكني».
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الّتفاوض  عند  املُتغّيرة.  الفائدة  هنالك  باملُقابل 
والفائدة  الّسكني  القرض  شروط  على  البنك  مع 
تغيير  وقواعد  شروط  حتديد  علينا  املُتغّيرة 
الفائدة. في حاالت ُمعّينة قد نّتِفق مع البنك على 
أو  سنوات  سنة/سنتني/خمس  كّل  ُمتغّيرة  فائدة 
بطريقة  تتعّلق  الّشروط  هذه  وكّل  سنوات،  عشر 

تفاوضنا مع البنك.
املستقبلّية  الفائدة  قيمة  حتديد  نستطيع  فلكي 
ُمحّددة (ألّن  أساسّية  فائدة  على  نّتفق  أن  علينا 

الفائدة تتغّير بحسب تغّير فائدة البرامي).
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املرونة  املُتغّيرة  الفائدة  ذات  القروض  حسنات  من 
في الّتسديد، وكذلك استطاعة املُقَترِض في أغلب 
املوعد  قبل  كامًال  القرض  مبلغ  إرجاع  األحيان 
املُقَترِض  إلزام  بدون  وذلك  للّتسديد،  الّنهائي 
بدفع غرامات أو رسوم باهظة؛ كما أّننا نستطيع 
استغالل الفترات اّلتي تكون فيها نسب الفوائد 
ُمنخفضة (كما هو األمر في البالد مؤّخرًا)، وهكذا 
ّية ُمنخفضة أيًضا (وكذلك  ستكون الفائدة االبتدائ
األمر بالّنسبة للفوائد خالل فترة القرض). املشكلة 
الوحيدة واألساسية هنا هي عدم معرفتنا بكيفّية 

التغّيرات في نسب الفوائد.
من سّيئات الفائدة املُتغّيرة مثالً: كون فائدة الپرامي 
الدولة،  في  االقتصادي  الّنظام  وضع  في  ُمتعّلقة 
ومن املُمكن أن ترتفع بشكل ُفجائي وحاد. ليس 
مبالغ  دقيق،  وبشكل  ُمسّبًقا،  التوّقع  مبقدورنا 
الّتقدير  باستطاعتنا  وإّمنا  املُستقبلّية،  األقساط 
نسبة  ستكون  كم  نعرف  ال  ألّننا  وذلك  فقط، 

الفائدة املُستقبلّية.
في  الّشهرية  األقساط  تكون  األحيان  بعض  في 
بداية الطريق ُمْنَخِفَضة، ولكن بسبب ارتفاع الفائدة 
الحًقا قد نضطّر لدفع مبالغ أعلى مع مرور الوقت. 
ُتالئم  املُتغّيرة  الفائدة  ذات  الّسكنّية  القروض 
املُقَترِضني ذوي الوضع املادي املمتاز اّلذين مبقدورهم 
تسديد األقساط الّشهرية، على الرّغم من ارتفاع 

الفائدة بشكل حاّد وُمفاجئ.
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