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H a i f a

من  كبير  عدد  من   – وبحّق   – أحياًنا  يطلبون 
«اجلميالت» و«اجلميلني» أن يصمتوا..! 

هنا  جلميلة  األسبوعّي  شبه  الّتتويج  خضّم  ففي 
ووسيم هناك، أو عارضة وعارض أزياء مثًال، ضمن 
منوّعة  ّية،  ال-نهائ عديدة،  ّية»  «جمال مسابقات 
وملوّنة، تختلف تسمياتها وال متّت، دائًما، إلى 
في  اجلميلة  هذه  أّن  تكتشف  صلة؛  بأّي  اجلمال 
ال  ال أكثر –  حال تفوّهها بجملة أو جملتني – 
ُحتسن الكالم؛ ألّنها فارغة، فعًال، من أّي مضمون 
ولوحة   – «لوحة»  مجرّد  فتجدها  «جمالّي»، 
من  لذا  أقّل..  وال  أكثر  ال   – أحياًنا  جتريدّية، 
األنسب لها ولنا أن تصمت؛ كي تبقى في نظر 

«املعجبني» و«املعجبات» لوحة!
وأنا سأكون أكثر شّدة وحّدة، وأطلب من مجموعة 
أخرى أن تخرس، ال أن تصمت فقط..!! وخصوًصا 
وناشطة  جماهيرّية  (ممّثلة  مسؤولة  ُتصدر  عندما 
جماهيرّي  (ممّثل  مسؤول  ُيصدر  أو  مجتمعّية) 
غبّية  عنصرّية  تصريحات  مجتمعّي)  وناشط 
حمقاء، قد تؤّدي إلى إشعال حرائق وإثارة فنت، في 
ظّل الّتوّتر وازدياد الّتطرّف واالستقطاب الّطائفّي؛ 

نحن وأنتم في غًنى عنها!
من مصادر مؤّكدة وموثوق  فقد وصلنا، مؤّخرًا – 
اّلتي  األخيرة  اجللسات  إحدى  في  أّنه   – بها 
ناشطات  وممّثالتنا،  ممّثلينا  من  عدد  حضرها 
تّدعي  واّلتي  و«قاَدة»،  مجتمعّيون،  وناشطون 

°«u Ýd ð  Ê√  Ü ~ Ð  —bł_«  s
ّية و«القيادة» واحلفاظ  غالبّيتهم وتتغّنى باملسؤول
على الّتعايش املسيحّي – اإلسالمّي في املدينة، 
أُطلقت تصريحات غبّية متهوّرة وعنصرّية أشبه 
بعيارات نارّية، كان ميكنها أن تؤّدي إلى نتائج ال 

ُحتمد ُعقباها.
بحكمة  الّتصرّف  بدل  الّشديد،  ولألسف 
ّم الّطابق» أو االعتذار الفورّي عن  ّية و«ل ومسؤول
اّتهام  إلى  فالن  تسابق  الّتصريحات؛  هذه  مثل 
هؤالء  محاولني  فالنة،  اّتهام  إلى  وعّالنة  عّالنة، 
«املسؤولني»(!!)؛ ملطامع ومآرب ومصالح شخصّية 
باآلخر!!  اإليقاع  وضّيقة،  صغيرة  وسياسّية 
منطلق  ومن  «حيفا»،  صحيفة  في  لكّننا 
َكْيال  الّتصريحات  هذه  نشر  رفضنا  ّية،  املسؤول

نساهم في تأجيج هذه الّنار، حلني مرور الزّوبعة.
فمثل هذه الّتفوّهات العنصرّية الّنابعة من تخّلف 
وغباء، أو لرّمبا من حقد ما، يجب أّال تصدر عن 
ممّثل أو موّظف جماهيرّي أو ناشط حّي أو رئيس 
ا كان، وصغيرًا  ـً وعضو جلنة أو مدير مؤّسسة ما أّي

كان أو كبيرًا – َقْدرًا وحْجًما. 
ال يحّق لكم الّتفوّه والّتصريح كما يحلو لكم؛ فإن 
ّية واحلكمة  لم تكونوا على قْدر كاٍف من املسؤول
تصريحاتكم  من  وارحمونا  وا  فتنَحّ واملوضوعّية، 
الّتصرف  حتسنوا  لم  إن  الغبّية،  وتفوّهاتكم 
والكالم، كما هو مطلوب منكم، وواجب عليكم.

ِارحمونا؛ ألّننا لن نرحمكم، مستقبًال، إن أخطأمت 

أمور  في  هواكم،  على  عبًثا  كفاكم  حّقنا.  في 
مجتمعّية وسياسّية في هذه املدينة، قد تثير نار 
فنت سيصعب إخمادها.. فال تنقصنا تصريحات 
ا  ـً محرّضة ُمغرضة غبّية! فال نرضى ملمّثلينا – أّي
والغباء؛  الّتخّلف  هذا  مبثل  يكونوا  بأن   – كانوا 
ألّنهم بذلك يعكسون صورة عّنا وعن مجتمعنا.

الوعي  من  كاٍف  قْدر  على  تكونوا  أن  عليكم 
ا، من منطلق مسؤول ال من  ـً ّي واإلدراك، فّكروا مل
منطلق منصب صغير أو كبير، قبل أن تطلقوا 
املأل  أمام  تتظاهروا  وال  لتصريحاتكم..  الِعنان 
بأّنكم تؤمنون باحلياة «الوردّية» وتطّبقون سياسة 
حتّبون  ال  وأنتم  اآلخر،  ومحّبة  واألخوّة  الّتسامح 
غير أنفسكم، تعملون ملصلحتكم الّذاتّية، فقط، 
َية  الكراِه سموم  تنفثون  نرجسّيتكم..  وإلشباع 
الّطائفّية..! وتر  على  وتلعبون  كالّثعابني، 

ألّننا  تصرّفاتكم؛  ومن  أنفسكم  من  اِخجلوا 
فعليكم  متثيلنا  أردمت  فإن  وبكم،  منكم  نخجل 
عنكم  تنزعوا  أن  واألهم  بحكمة..  تتصرّفوا  أن 
صادقني  لتكونوا  الكاذبة؛  امللوّنة  أقنعتكم 

صريحني مع أنفسكم أوًّال، ثّم معنا..!
العناوين  تصّدر  على  منكم  الكثيرون  يصارع 
وخطف األضواء ونسب «اإلجنازات» إلى أجندتهم، 
لكن سرعان ما نكتشف أّن هذا «األسد» (ملك 
 – وتصرّفاته  تصريحاته  خالل  ومن   – الغاب) 

مجرّد فأر ال يصلح حّتى للوصول إلى اجلبنة..!

Õd� f�UD�

Ò’U� q�«d*

حيفا  بلدّية  لعضوّية  املرّشحني  قوائم  تقدمي  بعد 
َل  توصَّ قد  كان  حيث  القادمة،  االنتخابات  في 

العرب  مرّشحينا  أطالب  مّتصل،  سياق  وفي 
النتخابات البلدّية بأن يكونوا على قْدر كاٍف من 
على  وعدم «الّلعب»  أيًضا،  واحلكمة،  ّية  املسؤول
ّية،  االنتخاب دعاياتهم  في  والّدين،  الّطائفّية  وتر 
فِذكرُك  الّتأثير؛  لهدف  اآلخر  على  الّتحريض  أو 
وُيقّلل  وأهمّيته،  وجوده  يؤّكد  الّشكل  بهذا  اآلخَر 
الّشارع  إلى  ِانزلوا  ووجودك..  أهمّيتك  من 
مدروسة،  مستقبلّية  وُخطط  عمل  بأجندات 
حياتنا  من  وحتّسن  علينا،  بالفائدة  تعود 
وألوالدنا.. لنا  أفضل  مبستقبل  وَتِعُد  املَعيشة 

فاملسؤول/ة الغبّي/ة اّلذي/اّلتي ال ُيحسن/ُحتسن 
تصريحاته/ها  خطورة  يدرك/تدرك  وال  الّتكّلم، 
وتداعياتها، من األجدر به/ها أن يخرس/تخرس؛ 
ألّن  جتريدّية؛  لوحة  اعتباره/ها  حّتى  يصعب  إذ 

للفّن الّتجريدّي رسالته!!
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å°n�U×Ò²K� t{UNł≈ V³�� Ãd(«Ë jG ÒC�UÐ dFA¹ s� „UM¼ ÒÊ√ Ëb³¹ò ∫åUHOŠò WHO×B� …dðUŽ“

عدم  لقرار  احليفاوّي  و«التجّمع»  «اجلبهة»  حزبا 
خوض االنتخابات بقائمة واحدة، توّجه سكرتير فرع 
سكرتير  إلى  صادر،  كميل  حيفا،  في  «التجّمع» 
زعاترة،  رجا  حيفا،  في  و«اجلبهة»  الّشيوعّي  احلزب 
نهاية األسبوع الفائت، داعًيا إّياه للّتنسيق بني احلزبني 
العمل  ولتنسيق  األصوات،  فائض  إتفاقّية  بشأن 
العرب.  املمّثلني  بني  االنتخابات  بعد  ما  البلدّي 
ثمينة -  أّيام  الفائت  األسبوع  نهاية  منذ  مرّت  وقد 
املوعد  حتديد  دون  من   - «التجّمع»  اّدعاء  بحسب 
املّتفق عليه، حيث إّنه على القوائم الراغبة بتقدمي 
االتفاقّيات  بهذه  التقّدم  األصوات  فائض  اتفاقّيات 
القادم.  األّول/أكتوبر  تشرين  شهر  بداية  حّتى 
مطالبة «التجّمع»  إلى  زعاترة  استجابة  عدم  وعند 
ا  باجللسة املذكورة، أبرق صادر رسالة إلى زعاترة، طالًب
رسالته:  في  وورد  مستعجلة،  جلسة  حتديد  فيها 
على  بناًء  أوقاتك،  طابت  رجا  الرّفيق  األخ  «حضرة 
التجّمع  في  نتوّجه  األسبوع،  نهاية  في  محادثتنا، 
الدميقراطّي إليكم، لهدف حتديد جلسة تنسيق للبّت 
في قضّية إتفاقّية فائض األصوات ما بني حزبينا، 
وللّتشاور بقضايا أخرى تتعّلق باملوقف من االنتخابات 
االنتخابات».  بعد  ما  الّتعامل  وسياسة  للرئاسة 
وحّتى كتابة هذه الّسطور، ما زال زعاترة «يتجاهل» 
 - «التجّمع»  اّدعاء  بحسب   - «التجّمع»  مطلب 
يثير  ما  «هذا  جاء:  «التجّمع»،  أصدره  بيان  ففي 
لدى «التجّمع» عّدة تساؤالت حول الّنوايا احلقيقّية 
وراء  ومن  الوَحدة،  مفاوضات  وراء  من  كانت  اّلتي 
هذا  في  «التجّمع»  قّدمها  اّلتي  املقترحات  جتاهل 

الّصدد، واّلتي بناًء عليها لم تتّم الوَحدة بالفعل».
لهذا  نأسف  «التجّمع»  في  «نحن  البيان:  وأضاف 
الّتجاهل ونستغرب منه!! إذ أّن الّتصريحات في واٍد 

واألفعال في واٍد آخر!! لقد متّسكنا دائًما - وما زلنا 
نتمّسك - مبصلحة املواطن العربّي في حيفا، وأبدينا 
استعداًدا كامًال لالّتفاق على ما ميكن أن يزيد من 
متثيلنا كعرب، وزيادة قوّتنا في البلدّية في الّسنوات 
اخلمس القادمة، وال نفهم ماذا ميكن أن يثني األخوة 
األصوات  فائض  اّتفاقّية  توقيع  عن  «اجلبهة»  في 
اّلتي من شأنها أن تزيد مقعًدا إضافًيا للعرب في 
املجلس البلدّي، وال يهم إن كان ذلك مقعًدا إضافًيا 
للجبهة أو التجّمع، ما دام مقعًدا إضافًيا للعرب».

واختتم «التجّمع» بيانه بالقول: «ما زال «التجّمع» 
الفرصة،  هذه  النتهاز  «اجلبهة»  في  األخوة  يناشد 
ونحّثهم  ملعبهم،  في  اآلن  موجودة  الكرة  إّن  حيث 
فائض  اتفاقّية  بتوقيع  ملطلبنا  االستجابة  على 
وتنسيق  للرئاسة  اإلنتخابات  وتنسيق  األصوات 
مبا  احلزبني،  كال  لتمثيل  املستقبلّي  البلدّي  العمل 
من شأنه أن يخدم من فوَّضنا لنمّثلهم أصالً، أال وهم 

الّسكان العرب في حيفا».
وفي تعقيب خاّص لصحيفة «حيفا»، عّما ورد في 
البيان، قال رجا زعاترة (سكرتير احلزب الّشيوعّي 
لتقدمي  األخير  املوعد  إّن  حيفا):  في  و«اجلبهة» 
ـ11  اتفاقّيات فائض األصوات هو قبل االنتخابات ب
يوًما (يوم اجلمعة 11 من شهر تشرين األّول/أكتوبر، 

وليس في بداية الّشهر، كما يّدعي األخ صادر، َجهًال أو 
سهوًا)، أي بعد أسبوعني من اليوم. ولذلك نستهجن 
القضّية». هذه  في  حافة  الصِّ إلى  املفتَعلة  الهرولة 

وأضاف زعاترة: «يبدو أّن هناك من يشعر بالّضغط 
واحلرج لسبب إجهاضه للّتحالف، وتراجعه غير املبرّر 
عن االتفاق اخلّطي اّلذي أبرِم في بيت د. حامت خوري، 
ولسبب رفضه اقتراحات جلان األحياء. وهو ما يعلمه 
(صحيفة  صحيفتكم  وكانت  والّداني،  القاصي 
«حيفا») قد انفردت في نشر هذا اخلبر.. وكما يقول 
مثلنا الّشعبي «الّلي على راسه بَطحة يتحّسسها»».

وأكمل زعاترة قائًال: «إّن «اجلبهة»، بخالف غيرها، 
هي حركة سياسّية منّظمة، لديها هيئات ومؤّسسات 
كّل  بإقرار  املخوّلة  هي  األعضاء،  عشرات  تضّم 
ّية، وال يقرّر عندنا هذا  األمور. نحن ال نعمل بعشوائ
الّشخص أو ذاك، حسب أهوائه ومزاجه (كما يحدث 

في أحزاب أخرى على ما يبدو)».
أّن  الواضح  فِمن  «وعليه،  بالقول:  زعاترة  واختتم 
الّنزيهة»،  «غير  األساليب  هذه  مثل  إلى  اللجوء 
بالّنابل،  احلابل  خلط  إلى  األمر  حقيقة  في  يهدف 
أمر  هذا  الّضحية.  موقع  في  اجلاني  ليصبح 
مؤسف، ويأتي استمرارًا ملا الحظناه، والحظه اجلميع، 
خالل  باملواقف  والّتالعب  للمصداقّية  انعدام  من 
أن  من  أوعى  حيفا  جماهير  ولكن  املفاوضات.. 

تنطلي عليها مثل هذه املزاودات الباهتة»!

—œU�
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في   (19/9/2013) الفائت  اخلميس  يوم  ُعقد   ≠ åUHO�ò q�«d*

ّية، للّناشطني  ا في أجواء احتفال ـً قاعة مطعم «شواطينا»، لقاًء اختتامّي
والّناشطات اّلذين شاركوا في دورة «نشطاء في احلقوق»، واّلتي نّظمتها 
دائرة احلقوق واملرافعة في جمعّية الّتطوير االجتماعّي، على مدار األشهر 
األخيرة. وتخّلل البرناَمج عرض لسيرورة الّدورة واملضامني اّلتي أُعطيت 
خاللها، ووضع ُخّطة عمل وتعاون مشتركة لألطراف، لهدف زيادة العطاء 

والتطوّع وخدمة مجتمعنا، أفراًدا وأحياء.  
تثقيف  أجل  من  اسُتثمر  ا،  ـً نوعّي نشاًطا  باعتبارها  الّدورة  هذه  متتاز 
ومتكني ناشطني وناشطات في األحياء واملراكز واملؤّسسات املختلفة، حول 
اخلدمات واحلقوق املُستحّقة من قبل بعض املؤّسسات الرسمّية للمواطن.

وفي تعقيب للمحامّية ُجمانة إغبارّية - هّمام (مرّكزة الدائرة احلقوقّية 
في اجلمعّية)، نوّهت إلى أّن هذه الّدورة تأتي في سياق الرّؤيا الّشاملة 
لعمل اجلمعّية والّدائرة، واّلتي تهدف باألساس إلى رفع الّتوعية ونيل 
احلقوق وبناء الّشخصّية املستقّلة القادرة على املطالبة باحلقوق ومواجهة 

البيرقراطّية املؤّسساتّية (مكتبّية املؤّسسات). 
هذه  حول  الّتقييمّية  مداخالتهم  في  الّدورة  في  املشاركون  عّبر  وقد 
الّتجربة الفريدة، وعن مدى رضاهم ورغبتهم االستزادة ّمما جاء في الّدورة 
من معارف وقيم وقوانني وأنظمة جتعلهم يشعرون باألمان والقدرة على 

العطاء وإفادة املجتمع. 
مدير  بحضور  املتخرّجني  على  شهادات  توزيع  ّمت  الّلقاء  نهاية  وفي 
والّناشط  احللبي  مرزوق  الّتنظيمي  واملستشار  إغبارّية،  حسني  اجلمعّية 
اجلماهيرّي احلائز على لقب «عزيز حيفا» عّباس زين الّدين، واّلذي أّكد 
في كلمته الّشعار اّلذي تعمل عليه اجلمعّية منذ تأسيسها، وهو «خير 

الّناس أنفعهم للّناس».
©÷u	 qz«Ë ∫d|uB�®

 Òw ŽU L ²łô« d ¹u D Ò² « è ÒO F Lł
 ÂU²² šô U Î? ÒO UH² Š« Î¡UI  r ÒEM Ôð

å‚u I(« w  ¡U DA Ô½ò …—Ëœ

قائمة  (رئيس  أسعد  سهيل  الّدكتور  دعا   ≠  åUHO�ò  q�«d*

املدينة  أحياء  على  احلفاظ  إلى  حيفا)،  بلدّية  النتخابات  «اجلبهة» 
نظيفة وجميلة في فترة االنتخابات.

يوم  البلدّية  النتخابات  شهر  من  أقّل  «بقي  أسعد:  الدكتور  وقال 
الّناس  من  الكثير  ّية..  االنتخاب دعايته  يعّلق  واجلميع   ،22/10

ّية (الپوسترات)  يتذّمرون  - وبحّق - من إلصاق الدعايات اإلنتخاب
فنّية،  لوحات  حّتى  أو  جدران  أو  بيوت  على  عشوائّي،  بشكل 

وخصوًصا في حّي وادي الّنسناس». 
وأضاف: «نحن في «اجلبهة» ملتزمون باحلفاظ على مدينتنا جميلة 
يلتزم  أن  اجلميع  من  ونأمل  دوم.  وحيفا  يوم  فاالنتخابات  ونظيفة، 

بهذا قوًال وفعالً».

°åèK O LłË èH O E½ UM zU O Š√ v K Ž k U × M ò
 ∫bFÝ√ qONÝ Æœ

*åUHO�ò q�«d ≠ أقام طّالب الّصف الّثاني في مدرسة مار 

يوحّنا اإلجنيلّي، معرًضا ملسارح الدمى، وذلك يوم اجلمعة الفائت 
املسرحّية،  إبداعاتهم  الّطّالب  عرض  حيث   ،(20/9/2013)

ُمستعينني بدًمى، قاموا بسرد قصص على لسانها.
هذا، وكان قد أقيم املعرض املذكور داخل الّصف الّثاني، وذلك 
بعد أن أجنز طّالب الّصف درًسا يحمل ُعنوان: «مسرح الّدمى» 

ّية لغتنا».  في كتاب «العرب

v Òb « Õ—U * U Î{d F  Êu L O I ¹ w ½U Ò¦ « n ÒB « » Òö Þ
 ÒwKO$ù« U ÒMŠu¹ —U� WÝ—b� w	

الّدمى،  ملسارح  مختلفة  أنواع  املعرض  في  عرضت  قد  وكانت 
منها: حتريك الّدمى بواسطة مغناطيس أو بواسطة كّف اليد أو 

بواسطة عيدان خشبّية أو بواسطة أصابع اليد. 
هذا وحضر املعرض مدير املدرسة األستاذ عزيز دعيم، اّلذي أثنى 
بدوره على عمل الّطّالب اإلبداعّي. وُيشار إلى أّن معرض «مسرح 
ّية  ية الّصف الّثاني ومعّلمة الّلغة العرب الّدمى»، ّمت بإشراف مرّب
رستم. شيرين  ية  املرّب بتصويره  وقامت  خوري،  ية ڤيوليت  املرّب
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åUHO�ò q�«d*

مرَكز  في  األسبوع،  هذا  من  الّثالثاء  يوم  أقيمت 
الكّتاب  من  كبيرة  ومبشاركة  حيفا،  في  «مساواة» 
ومحّبي األدب، أمسّية انتساب أعضاء جدد الّحتاد 
ا وشاعرًا  الكّتاب، حيث انتسب أكثر من ثالثني كاتًب
وزير  بحضور  وذلك  الكّتاب،  الّحتاد  رسمّي  بشكل 
باإلضافة  عيشه،  أبو  أنور  د.  الِفَلسطينّي  الّثقافة 
بني  بالّتعاون  الّساخر،  األدب  عن  شائقة  ندوة  عقد 
األمسّية  وأدار  «مساواة»،  ومرَكز  الكّتاب  اّحتاد 

الكاتب والفّنان عفيف شليوط.
افتتح األمسّية وزير الّثقافة الِفَلسطينّي الذي رافقه 
وحدة  عن  وحتدث  األسمر،  محّمد  األستاذ  مستشاره 
أماكن  كّل  في  شعبنا  ألبناء  الفلسطينّية  الّثقافة 
الِفَلسطينّية  الُهوّية  حلفظ  وأهمّيتها  تواجده، 
الِفَلسطينّي،  للّشعب  املتماسك  الوجود  وتكريس 
في  شعبنا  من  الّصامد  اجلزء  مع  الّتواصل  وأهمّية 

أرضه الّتاريخّية. 
الكّتاب  اّحتاد  (رئيس  مهّنا  سامي  الّشاعر  ورّحب 
الِفَلسطينّيني في الّداخل)، بوزير الّثقافة واملشاركني  
الداخل  في  الّثقافّية  احلركة  عن  وحتّدث  واحلضور، 
الوطنّية  احلالة  تكريس  في  ودورها  الِفَلسطينّي 
وبلورتها،  الوطنّية  الُهوّية  على  واحلفاظ  والقومّية 
وزارة  هي  الِفَلسطينّية  الّثقافة  وزارة  أّن  إلى  منوًّها 

q š«b « w  5 O M O D KH « »U Ò²~ « œU Ò%ô œbł ¡UC Ž√ »U ² ½« å…«ËU��ò e Ó�d� w	

في  دورها  ينحسر  وال  برّمته،  الِفَلسطينّي  الّشعب 
األراضي الِفَلسطينّية احملتلة عام 67.

«مساواة»)  مرَكز  (مدير  فرح  جعفر  رّحب  كما 
في  الّثقافّية  املؤّسسات  دور  عن  متحّدًثا  باحلضور، 

استنهاض احلالة الوطنّية، وأهمّية تعاونها مع األطر 
ّية. الّثقافّية واألدب
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¡UOŠ_« ¡UDA½Ë ÊU' fK−�             UHOŠ ≠ wŽUL²łô« d¹uD²�« W ÒOFLł

W�d²A*«Ë WOÐdF�«    wFL²−*« 5JL²K� W ÒOK¼√ WOFLł

UHOŠ                        sdchaifa@013Ænet   8514648 ÊuHKð

     

 lL²−*« V�UD�Ë U¹UC� ÷dF� qLŽ ¡UI�

W¹bK³�« WÝUz— w×ýd� ÂU�√ WOÐdF�« ¡UOŠ_«Ë

 Â«dJ�« UMK¼√

 ¡UOŠ_«  w	   UłUO²Šô«  `��  ZzU²½  hO�Kð  s�  UMON²½«  UM½QÐ  rJLKF½  Ê√  U½d�¹

 X%  UNFCMÝ  W�—Ë  ÆWK ÒBH�  V�UD�  W�—Ë  v�≈  U¼UM�uŠ  b�Ë  W�d²A*«Ë  WOÐdF�«

ÆUN²FÐU²� ÷dG� lL²−*«  «œUO�Ë UN½U'Ë ¡UOŠ_« fK−� ·dBð

 l�  qLŽ  ¡UI�  bIŽ  vKŽ  ÂUF�«  ¡UOŠ_«  fK−�Ë  WOFL'«  w	  UMIHð«  —UÞù«  «c¼  w	Ë

 …«ËU�*« √b³0Ë V�UD*UÐ rN�«e²�« bOM&Ë W�—u�« ÷dF� UHOŠ W¹bKÐ WÝUzd� 5×ýd*«

ÆUNzUOŠ√Ë WM¹b*« ÊUJÝ q� 5Ð tOKŽ ÂuIð Íc�«

3Ø10Ø2013 o	«u*« fOL)« Âu¹     ∫¡UIK�« a¹—Uð

©20∫00≠17∫30® WM�U¦�« v²ŠË ¡U�� nBM�«Ë W��U)« WŽU��« s�            ∫ÊU�e�«

 WOz«uN�«  ö�� vKH��« WD;« – rO�UÇ  UÐØåUMOÞ«uýò rFD� WŽU�                 ∫ÊUJ*«

∫¡UIK�« Z�U½dÐ

 Æ‰U³I²Ý«Ë ‰u�Ë 17∫45≠17∫30 •  

ÆVOŠdðË ÕU²²	« 18∫00≠17∫45 •  

   V�UD�Ë U¹UCI� ÷dŽË ¨ UłUO²Šô« ŸöD²Ý« h�K� 18∫30 ≠ 18∫00 •  

ÆwÐdF�« lL²−*«Ë  ¡UOŠ_«    

 ÆWOÐdF�« ¡UOŠô«Ë lL²−*« wK¦L* …ełu�  U³OIFð 19∫00≠18∫30 •  

ÆUHOŠ W¹bK³� WÝUzd�« w×ýd�  öš«b� 19∫45≠19∫00 •  

 wÐeŠ s� ÍbK³�« fK−LK� 5×ýd*« VOIFð 20∫00≠19∫45 •  

 Æål ÒL−²�«òË åWN³'«ò                  

 w	  UMO�≈  «uN Òłu²¹  Ê√  ’uB)«  «cNÐ  …dJ	  Ë«  WOC�  r¼bMŽ  s�  qJ�  t Òłu²½  «cNÐË

 UNÐ UM�öŽ≈Ë ¨UM²�—UA* 1Ø10  o	«u*« ¡UŁö¦�« Âu¹ v²Š wŽUL²łô« d¹uD²�« WOFLł

  ÆqLF�« W�—u� UN�Ušœ« r²¹ v² ÒŠ

 V�UD*« W�—Ë ¡«—Ë s� UMF� rJ	u�ËË rJ½U�×²Ý«Ë rJÐËU& UM−�«dÐ w�öð Ê√ q�√ UMK�

ÆUMFL²−� WFHM�Ë dOš tO	 U* qC	ú� dOOG²�«Ë dOŁQ²K� WO�¬ U¼dL¦²�½ Ê√ 5K�¬

d¹bI²�«Ë Â«d²Šô« q¹eł l�

WÒOÐdF�« ¡UOŠô« ¡UDA½ ÊU' fK−�                             W Ò¹—U³ž« 5�Š

 UHOŠ                                                                     UHOŠ ≠ wŽUL²łô« d¹uD²�« WOFLł ÂUŽ d¹b�

 ∫ÁU³²½« XH�

 oÒ³�*« ‰UB Òðô« —uC(UÐ 5³ž«d�« s� ułd½ p�c� ¨W Ò�UšË WOB�ý …uŽÒb�« Ác¼

  ÆW ÒODš …uŽœ vKŽ ‰uB(«Ë

 ∫W¹UŽdÐ Àb(«

åX½UHOŠò l�u�Ë åUHOŠò WHO×�

∫Êu�uI¹ ÆÆ UHOŠ wMÞ«u� fK−� WLzU� u×ýd�

wzUýdÑ qO�e×¹ 

 …dJ	  XIKD½«

 Ác¼  fOÝQð

 nO�  cM�  WK²J�«

 W³N�«  …d²HÐ  ¨2011
 w²�«  WO³FA�«

 ¡U×½√  q�  XŠU²ł«

 sŽ  Z²½  Æœö³�«

 W³N�«  Ác¼  À«bŠ√

 WOŽUL²ł«   «¡UI�

 W�ËbF�  t³ý  X½U�

  «¡UI�  ¨oÐU��«  w	

 wŽUL²ł« œb−²Ð q�_«  œbłË  ̈»uKI�« XÐÒd�

 rEF� w	 ÍdO¼UL'« qLF�« d�«Ë√ e¹eFðË

 lL& 5²O{U*« 5²M��« ‰öš  ÆUHOŠ ¡UOŠ√

 ¨WM¹b*« ¡UOŠ√ s� œbŽ w	 5�UFH�« s� o¹d	

 W¹uÝ  «u½ËUFðË  …bŽU�*«  «u�b�  ¡ôR¼Ë

 s� Î «bFÐ d¦�√ …b¹bł W¹ƒ— UM¼ s� XI¦³½«Ë

 vKŽ  wŠ  q�   UłUO²Šô  ‰uK(«  W�ËU×�

 fK−*«   UÐU�²½«  ÷uš  w	  «Ëbłu	  ¨…bŠ

 qLF�«  w	  b¹bł  l�«Ë  ÷dH�  W�d	  ÍbK³�«

 ÍbK³�«  qLF�«  dOÝ  vKŽ  dŁR½  Ê√  ¨  ÍbK³�«

 ¡UOŠ_«  w	  5MÞ«u*«   UłUO²Š«  lC½  Ê√Ë

  Æ—«dI�« »U×�√  UOKC	√ rKÝ w	

Ëb³Ž ôuIO½

 ÁcN�  XLLC½«

 rJ²�bš w½_ WLzUI�«

 ÎU�UŽ  28  ‰«uÞ

 wB�A�«  ÍœuN−0

 wð UO½ UJ� « Ë

 œÒË√  Êü«Ë  ¨WF{«u²*«

 ‰öš  s�  rJ�bš√  Ê√

 Âb�_  ÍbK³�«  fK−*«

 Æd¦�√  U�bš

 Â«— ©d�Aý® wŠU�ð

 ¡UOŠ_«  ÊUJÝ  s×½

 WM¹b�  w	  v²×²�«

 UM½QÐ  dFA½  UHOŠ

 Wł—b�«  s�  5MÞ«u�

 Ác¼  w	  WO½U¦�«

 —UL¦²Ýô«  ¨WM¹b*«

 w	   UO½«eO*«Ë

 Ÿ“uð ô UHOŠ W¹bKÐ

 5Ð  ÍËU�²�UÐ

 ¡UOŠ√ 5Ð …«ËU�� błuð ô —UB²šUÐ ¨¡UOŠ_«

 v²×²�«  ¡UOŠ_«  ÊUJÝ  s×½  «cN�  ¨  UHOŠ

 ÆUMðu� lL� Ô½ wJ� U½b%≈

 —uBM� nÝu¹

 v�«  WłU×Ð   dFý

 ¨UM�uIŠ  qOB%

 bO−¹  s�  p�UM¼Ë

 ‚uI(«  Ác¼  qOB%

 u¼Ë  ô√   “UO²�UÐË

 wŽUL²łô«  jýUM�«

 Z�UŽ YOŠ  ̈ÂuKÝ dOM�

 WOC�  «uMÝ …bŽ q³�

 …—«œ≈ ÂUž—SÐ `$Ë ¨lHI*« sÐ« wŠ w	 W�U¼

 WO½u½UI�«  «¡«dłô« ·UI¹≈ vKŽ UHOŠ W¹bKÐ

 U�Ë ¨ w(« ÊUJÝ s� ¡eł b{ UNðc�ð« w²�«

 d¹UG� »uKÝQÐ qLF¹ ÂuKÝ dOM� Ê√ wMA¼œ√

 Êu½UI�« vKŽ lÒKD¹ ¨ Î «b ÒOł Ÿu{u*« ”—b¹ ¨

 W−(« 5�ËR�*« Ÿ—UIO� ¨ W ÒOCI�UÐ oKF²*«

 q�Rð  s¹√  s�  ·dF¹  —UB²šUÐ  ¨W−(UÐ

 w	  t�U¦�_  WÝU�  WłU×Ð  s×½Ë  ¨n²J�«

 ÁcN�  ÂULC½ô«   —d�  «cN�  ÆÍbK³�«  qLF�«

 jOD�²�« w	 5MÞ«u*« „«dý≈ ·bNÐ WLzUI�«

 Æ w(« ÊUJ�Ð oKF²¹ ŸËdA� Í_

©WÒO½öŽ≈ …œU�®

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

أّنه  البلدّية،  النتخابات  «اجلبهة»  قائمة  في  الّثانية  املرّشحة 
احمللي  احلكم  في  الّنساء  متثيل  دائرة  من  نخرج  أن  األوان  «آن 
فقط لكونهّن نساء، بل لكونهّن مؤّهالت وقادرات على الّتمثيل 

والّتأثير، وأن يكّن شريكات في أخذ القرار».
جنس  ليست  اجلوهرّية  «املسألة  زعبي:   - عابدي  وأضافت 
والقدرات  تطرحها،  اّلتي  واألفكار  القيم  باألساس  بل  املرّشحة، 
اّلتي متتلكها. ومن خالل عضوّيتي في البلدّية سأوّظف خبرتي 
بحكم  أيًضا  واألطفال،  والّنساء  منهم  الرّجال  الناس،  كّل  خلدمة 
في  حتّديات  تواجه  شاّبة  وكأسرة  وأم،  كامرأة  الّشخصّية  جتربتي 

مجال الّسكن والّتعليم».

d OŁQ² « v K Ž  «—œU  ¡U M « ∫w ³ Ž“ ≠ Íb ÐU Ž s¹d Ž

H a i f a
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الفّني  احلدث  ذلك  فّعالّيات «أرق»،  تبدأ  أن  قبل   ≠ åUHO�ò q�«d*

اإلحتجاجّي، مساء االثنني األخير، في حّي األملانّية في حيفا، كان قد 
بعض  بني  ياسني  وعماد  جبارين  رامي  الّشابني  املمّثَلْني  من  كّل  جتّول 
مقاهي احلّي، وقاما بأداء مشهد مسرحّي عنيف بال علم روّاد املقاهي، 
كنوع من أنواع مسرح الّشارع حيث إّن اجلمهور ال يدري أّنه جمهور!!؛ 
تدعو  «قصيرة»  رعب  حالة  خلق  ذلك  وراء  من  الهدف  كان  وبالّتالي 
املتلّقي (املشاهد) إلى الّتساؤل عن عالقته كفرد في احلّد من العنف، 

ّيتها في درء هذه الّظاهرة البغيضة واخلطيرة! أو كجماعة وعن مسؤول
من  كبير  عدد  وصل  قد  كان  نفسه،  اليوم  من  مساًء  الّسابعة  وفي 
األملانّية  حّي  في  ينتظره  ما  يعرف  أن  دون  من  «أرق»  إلى  اجلمهور 
والّتسويق  املشروع  فكرة  من  يتجزّأ  ال  جزء  الغموض  فكان  والّشارع، 
له؛ حيث إّن املعرفة املسّبقة مبضمون البرنامج كانت ستقّلل من قوّته 
ورسالته وهدفه خللق صدمة ما توفي بغرض الّتظاهرة االحتجاجية ضد 
أحداث العنف اّلتي نعيشها وتعيش داخلنا، حولنا، وبيننا.. في بيوتنا 
وأحيائنا وبلداتنا وكّل مكان يحيطنا، من خالل أحداث قد حصلت أو 

ميكنها أن حتصل..

«فّتوش»  مقهى  بني  ما  تقع  اّلتي  ّية  الضوئ اإلشارات  عند 
املسافات  هذه  امتألت  األسير،  ساحة  إلى  «الرّيان»  ومقهى 
ّية) من خالل  ـ«جرائم»؛ ضّمت عروًضا مسرحّية صامتة (إميائ ب
نشر «اجلثث» على األرصفة، وعليها تبدو آثار جرمية (مصطنعة 
طبًعا) من كدمات وجروحات ودماء، مرافقة مبقطوعات موسيقّية 
على آالت متعّددة قّدمتها مجموعة من املوسيقّيني. أضف 

إلى 4 محطات حوَت عروًضا ألفالم ضّد العنف. وعلى امتداد الّشارع 
مونوجلات  وقّدموا  الّشباب،  واملمّثلني  املمّثالت  من  مجموعة  جتوّلت 
ُممَسرحة.  ذاتّية  عنف  قصص  حتكي  الناس  بني  مسرحّية  (حوارات) 
وفي القسم الّثاني من البرناَمج، اجتمع اجلمهور في «ساحة األسير»، 
لالستماع إلى مونوجلات مسرحّية قّدمتها مجموعة من املمّثالت واملمّثلني: 
ـ«راپ» ساهر سم. أّما  ملى نعامنة، مليس عّمار، صالح بكري ومغّني ال
القسم الّثالث واألخير من «أرق» فحوَى أمسّية موسيقّية مبشاركة كّل 
من: رمسيس قّسيس، روال ميالد عازر، هيا زعاترة، والياس غرزوزي.

واخلطوات  «أرق»  من  الهدف  حول  خير  وسيم  الفّنان  مع  حديث  وفي 
عالقة  وبال  باألساس  كان  لي  بالنسبة  الهدف  «إّن  قال:  املستقبلّية، 
مبا  وحقيقية  حّية  صورة  لنقل  احلاجة  ما هو  بقدر  الفّني  اإلبداع  حلاجة 
تضم من دموّية للشارع العربي في قرانا ومدننا من خالل هذه اللوحة 
الفّنية االحتجاجية. ألّن املعرفة عن جرمية حصلت، تختلف عن املشاهدة 
املباشرة للجرمية، وبالّتالي املشاهد املسرحّية احلّية، تؤثر باإلنسان وتشعر 
ّية جتاه مجتمعه وأهله.  بهول ظاهرة العنف وكارثّيتها، وحتمّله املسؤول

أّما عن اخلطط املستقبلّية فقال: نحن بصدد الّتحضير لالنتقال بهذا 

املشروع املؤّثر والهام إلى قرى ومدن فلسطينية مختلفة في الّداخل وفي 
ّية. الضّفة الغرب

ضّم  خير؛  وسيم  للفنان  واإلشراف  «أرق»  فكرة  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
املشروع 73 متطوّعة ومتطوًّعا، جاؤوا من عّكا ويافا وكفرياسيف وأبو 
أّما  والّناصرة.  وحيفا  وكفربرعم  وإقرث  واجلش  وسخنني  وعرابة  غوش 
أسيل  خطيب،  أمير  عويدات،  لبنى  من:  فمكّون  الّتنظيمّي  الّطاقم 
أبو وردة، يزيد سعدي، نورا جابر، فاتن كبها والياس غرزوزي. املشاركة 
رمسيس  عازر،  روال  زعاترة،  هيا  بكري،  صالح  من:  لكّل  هي  الفّنية 
قسيس، إلياس غرزوزي، ملى نعامنة، سليم سكران، ساهر سم، شادي 
مروى  مصري،  ميسم  مغربي،  نور  زعبي،  نور  بّالن،  منر  مزيغيت، 
أحالم  مناع،  راية  عرابي،  محمد  الّتصوير:  طاقم  بربارة.  ورائد  ياسني 
رزوق وأمني مخايل. الصوت: راني سمعان. إدارة اإلنتاج: قاهرة عينني. 
مكياج:  حلوة.  رشا  اإلعالمي:  التنسيق  حلوة.  رلى  چرافي:  تصميم 
حتت  مشروع «أرق»  أّن  إلى  ُيشار  سالمة.  مارون  إضاءة:  ياسني.  لوما 
رعاية: صحيفة وموقع «حيفانت»، جمعّية الّتطوير اإلجتماعي- حيفا، 
مرَكز «مساواة»، «فّتوش»، facecs، «شهرزاد»، «الرّيان»، «البستان»، 

«شترودل»، «أصوات».

åX½UHOŠò l�u�Ë åUHOŠò WHO×� W¹UŽ— X%

ÆÆUH O Š s  nM F « Òb{ t² šd� √b Ð å‚—√òÆÆUH O Š s  nM F « Òb{ t² šd� √b Ð å‚—√ò
d ÒŁR� ÒwŠd�� bNA�d ÒŁR� ÒwŠd�� bNA�
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 sŽ  dCŠË  Ær¼UHðË  Õdý  ¡UIK�  rNðuŽœË  ål
Ò
L−²�«ò  wÐËbM�

 Í—uš  -UŠ  Æœ  UM	dÞ  s�Ë  ¨fOLš  bO�Ë  w�U;«  ål
Ò
L−²�«ò

 ª9Ø9  o	«u*«  5MŁô«  Âu¹  p�–  ÊU�Ë ÆÆW
Ò
¹—U³ž«  5�Š –U²Ý_«Ë

 ål
Ò
L−²�«ò œËUF¹ Ê√ ‚UH Òðô« ÊU�Ë ¨5²ŽUÝ s� d¦�√ ¡UI ÒK�« 

Ò
dL²Ý«Ë

 l¹dÝ qJAÐË W
Ò
ODš W�UÝdÐ œ

Ò
d�«Ë —u�c*«  Õd²I*«  rOOIðË WÝ«—œ

 s� WÐu²J� WLK� u� W�UÝ— Êü« v Ò²Š rK²�½ r� UM Ò½√ b Ò�R½® UMOKŽ

Æ©œb ÒB�« «cNÐ ål
Ò
L−²�«ò

Í—uš -UŠ Æœ XOÐ w� ‚UH Òðô«  UL¼UHð …d Ò�c�

 ÂuO�« d−	 v�≈Ë 12Ø9 WKO� nB²M� cM� dL²Ý« 
Ò

wKO� ¡UI� w	

 …œU
Ò

��« ål
Ò
L−²�«ò sŽ ÁdCŠ «̈

Î
d−	 W¦�U Ò¦�« WŽU

Ò
��« 13Ø9 w�U Ò²�«

 Æ…œU×ý Ã—uł w�U;«Ë ”U ÒDž rO¼«dÐ≈ ©dOðdJÝ® —œU� qOL�

 ÂU�Š b
Ò
O��«Ë ©dOðdJÝ® …dðUŽ“ Uł— bO

Ò
��« åWN³'«ò sŽ dCŠË

 Ò-   ôË«b�Ë  ‘UI½  bFÐË  ÆÍ—uš  -UŠ  Æœ  nOC*«Ë  Í̈bÐUŽ

 ·«dÞ_«  s�   
Ò
d
√  ¨‚UH Òðö�   UL¼UHð  …d Ò�c�  v�≈  q Ò�u²�«

 —̈u ÒMK� Xłdš b
 W
Ò
O	ö²zô« WLzUI�« ÒÊ√ U ÎFOLł U½bI²Ž«Ë WFL²−*«

      Æ
Ò

wLÝ
Ò
d�«Ë 

Ò
wKJ ÒA�« UNFO
uðË U¼—«d
≈ ÈuÝ Óo³¹ r�Ë

  «—U³Ž ‚öÞSÐ U½√bÐË d³)UÐ rKŽ s� Òq� …dO³� WŠd	 X
Ò
LŽ b
Ë

 sJ�Ë ÆÆÆwFL²−*« w¹—U Ò²�« nDFM*« «cN� …b¹UF*«Ë  UJ¹d³ Ò²�«

 lł«dð b
 ål
Ò
L−²�«ò ÒÊ√ UMLKŽË UM²Šd	Ë UM�öŠ√  œ Òb³ð U� ÊUŽdÝ

ÆÁuK Ò¦2 WO�¬ q�uð w² Ò�« ‚UH Òðô« «c¼ sŽ

 fK−�Ë  
Ò

wŽUL²łô«  d¹uDÒ²�«  W
Ò
OFL'  …dOš√  W�ËU×�

¡UOŠ_«
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Ò
¹uMF�

 qLF�«  WÝ—U2Ë  —UO²šô«  W
Ò
¹dŠ  …uš_«  ÒqJ�  kH×½  ÆÆbFÐ  U

Ò
�√

Æ—u�ú� …d¹UG� W¹ƒ— w	 UN ÒIŠ W
Ò
OÐe(«  U¾ONK�Ë ¨

Ò
wÝUO��«

 t(UB�  vKŽ  5MO�√  ÒqE½  Ê√  UMFL²−�  b¼UF½  UM²OŠU½  s�Ë

 Ác¼ w	  b Ò�R½Ë  ÆUMÞUA½Ë UMKLŽ w	  UNŠdD½  tðUF ÒKDðË ÁU¹UC
Ë

 W	UI Ò¦�« d¹uDð v�≈ …̈b¹bł W
Ò
OÝUOÝ WG� v�≈ WłU×Ð UM Ò½√ ·Ëd ÒE�«

 ULNH�uÐ  ·ö²šô«Ë  œ ÒbF²�«  ‰u³
Ë  ÕU²H½ô«  WN'  W
Ò
OÝUO��«

 UM²�UÝ—Ë  Èu
√  s×½  Æ…d ÒC×²*«Ë  W¦¹b(«   UFL²−*«  W
Ò
¹b−Ð√

 Èu
√  UÝUO
Ò

��«Ë  «—«dI�« ŸU ÒM� ÂU�√ UMð
Ò
u
Ë Èu
√ W

Ò
O−Oð«d²Ýô«

 vKŽË Ẅ
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المرشح االول
// جمال خميس 

الم
// wMÞu�« lL−²�«

ÍËUHO(« التجمع الوطني الحيفاوي
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  22.10.13
 qł«  s�  WÝUzdK�  wJ�	Ë—uÐ

ÆdOOG²�«

ÆÂuALý ‰UÑu¹ Æœ dJA�«  q¹eł rJ�

©WÒO½öŽ≈ …œU�®

 

*åUHO�ò q�«d ≠ قام وفد من الهيئة اإلدارّية ملؤّسسة 

«األفق» للّثقافة والفنون في حيفا، يوم الّثالثاء األخير، 
املطرانّية  مكتب  في  ماركوتسو  بولس  املطران  بزيارة 
الالتينّية في الّناصرة، حيث بحثوا معه شؤون الّثقافة 
ّية في البالد، ومساهمة ودور مؤّسسة «األفق» في  العرب
مشروعها  خالل  من  البالد  في  ّية  العرب الّثقافّية  احلركة 

ّية واألمسيات الّثقافّية. املسرحي واإلصدارات األدب
«األفق»،  مؤّسسة  بنشاط  ماركوتسو  املطران  وأشاد 
حيث كان قد شارك في إحدى األمسيات الّثقافّية اّلتي 
نّظمتها املؤسسة في مدينة حيفا حول األدب املسيحي 

العربي، كما شارك في احتفال افتتاح مرَكز «األفق» في 
شفاعمرو، مؤّكًدا على أهمّية عمل ودور هذه املؤّسسة.

الكاتب  مؤّسسة «األفق»،  عام  مدير  من  الوفد  تشّكل 
والفّنان عفيف شليوط، املرّبي والنائب الّسابق لرئيس 
بلدّية حيفا، املؤرّخ اسكندر عمل، الّشاعر رشدي املاضي 
(رئيس الّلجنة الثقافّية في مؤّسسة «األفق»)، والّناشط 
في  املراقبة  جلنة  (عضو  منصور  يوسف  االجتماعي 
حفاوة  على  املطران  شكروا  اّلذين  «األفق»)،  مؤّسسة 
ودور  ثقافّية  قضايا  أمامه  طارحني  لهم،  استقباله 

الّثقافة في املجتمع.

u ðu Ö—U  f u Ð Ê«d D*« …—U ¹e Ð Âu I ¹ åo _«ò è ÒÝR  s  b Ëu ðu Ö—U  f u Ð Ê«d D*« …—U ¹e Ð Âu I ¹ åo _«ò è ÒÝR  s  b Ë



13 2013 ‰uK¹√ 27 WF ÔL'«

حيفا
بحاجة
الى
شيئا
افضل!
دكتور
 ايتاي
جلبوع
لرئاسة
البلدية

الّثانوّية  ملدرسة «املتنّبي»  الّتربوّية  الرّؤية  تعتمد   ≠ åUHO�ò q�«d*

ُعليا  قيمة  هي  اإلنسان  كرامة  بأّن  إميانها،  على  حيفا  في  الّشاملة 
ومؤّسسة للمسيرة الّتربوّية، وعلى بناء شخصّية هذا اإلنسان ليصبح 
عموًما.  اإلنسانّي  واملجتمع  خصوًصا  مجتمعه،  يخدم  نافًعا،  عضوًا 
املصاعب،  ومواجهة  التعّلم  على  بقدرات طّالبها  تؤمن «املتنّبي»  كما 
وبأّن كّل طالب يستطيع حتقيق أهدافه إذا حتّققت الّظروف املناسبة له. 
وتهتم مدرسة «املتنّبي» أيًضا باملعلم – املربّي، وتسعى على الّدوام إلى 
توجيهه ودعمه وتزويده بآلّيات ناجعة حّتى يقوم بعمله على أكمل وجه. 
إّن  فلسفة املدرسة وسعي العاملني فيها إلى تطبيقها بكّل إخالص 
ـ«بچروت» في الّسنوات األخيرة بشكل  وأمانة أدى إلى ارتفاع نتائج ال
ـ«بچروت» في «املتنّبي»  كبير، وبقفزات ملحوظة، بحيث وصلت نتائج ال
بكثير،  العربّي  الوسط  في  ـ«بچروت»  ال نتائج  معّدل  من  أعلى  إلى 
الوسطني  في  اخلاّصة،  املدارس  من  عدد  في  ـ«بچروت»  ال نتائج  ومن 
التنظيمّية  الّتربوّية،  للسيرورات  وليد  كّله  وهذا  والعربّي.  اليهودّي 
واالجتماعّية داخل املدرسة واّلتي توّظف من أجل حتسني األداء الذهنّي 
التحليلّي، وبذلك حتسني الّتحصيل العلمي لدى اجلميع.  أضف إلى 
ذلك إّن مدرسة «املتنبي» تذوّت لدى طّالبها أهمّية الّصدق واألمانة على 
الّدوام، إذ تخلو النتائج من فوارق بني العالمة الواقية وعالمة امتحان 
ـ«بچروت»، وهذا يعود إلى نزاهة االمتحان أوًّال وأخيرًا، بحيث تصل  ال

نسبة الغّش في االمتحانات إلى الصفر! 
تعكس  اّلتي  النتائج  بهذه  حيفا  وبلدّية  املعارف  وزارة  أشادت  ولقد 
الّتربوّي  العمل  بقدسّية  والعاملني  املعّلمني  وإميان  املذكورة،  السيرورات 
ّية، اّلتي  والعطاء غير املشروط، وذلك في جلسة الّتقومي لعمل املدارس العرب
ُعقدت يوم األربعاء 18.9.2013 في مدرسة «املتنّبي» بحضور األستاذ 
فريد غنامي (املفّتش في وزارة املعارف)، والّدكتور ماجد خمرة (مدير قسم 
الّتعليم العربّي في بلدّية حيفا). كما حضر اجللسة األستاذ رائف عمري 
ـ«بچروت»  ية كريستينا برزخيان مرّكزة ال (مدير مدرسة «املتنّبي»)، واملرّب
وخارجها.  حيفا  في  ّية  االبتدائ املدارس  مديري  من  وعدد  املدرسة،  في 
ولقد أثنى األستاذ فريد غنامي على عمل األستاذ رائف عمري الّدؤوب 
ـ«بچروت» في شّتى املواضيع، وعلى عمل مرّكزة  واملتواصل لتحسني نتائج ال
ـ«بچروت».  ـ«بچروت» اّلتي تابعت كّل شاردة وواردة، فيما يخّص موضوع ال ال
وجدير أن نؤّكد في هذا السياق على األهمّية الكبيرة التي توليها املدرسة 
زًا  حّي االجتماعّية  التربية  حتتّل  إذ  واالجتماعّية،  الّتربوّية  للسيرورات 
كبيرًا في الفّعالّيات واألنشطة االجتماعّية والّثقافّية. وإّن الفعالّيات 
الّثالث،  الطوائف  لدى  األعياد  مثل  ثابتة،  قضايا  حول  تدور  املذكورة 
ـ«إيدز»، وقضايا البيئة  واألّيام العاملّية مثل: يوم الطفل ويوم املرأة ويوم ال
خلق  إلى  خاص  بشكل  باألعياد  املتعّلقة  الفّعالّيات  وتهدف  وغيرها؛ 

مجتمع مترابط متكاتف يسوده الّتسامح واحملّبة واإلخاء. 
وأّما الّنشاطات اّلتي تنظم ضمن الّسلة الّثقافّية في املدرسة فتهدف إلى 
بناء إنسان مستهلك للّثقافة، بحيث يذوّت ثقافته وينكشف على ثقافة 
الغير، باعتباره جزًءا من مجمل العالم. كما تعنى التربية االجتماعية 
الزّواج  الدميقراطّية،  وفكرة  الدميقراطّية  املمارسة  مثل  اجلارية،  بالقضايا 
اجلنسانّية. وموضوع  واملخدرات  الكحول  الّطرق،  حوادث  املبّكر، 

الّذهني  األداء  رفع  على  منهجّي  بشكل  تعمل  «املتنّبي»  مدرسة  إّن 
لدى طّالبها لزيادة حتصيلهم العلمي، وتؤمن بأّن اإلبداع كامن في كّل 
إنسان، واملدرسة تلعب دور احملّفز إلخراج الّطاقة الكامنة في كّل فرد 
ّية إذا ّمت بناؤها بتوافق  إلى حّيز الّنور، واختالف األفراد هي ميزة إيجاب

منهجّي مبنّي على املساواة واحلرّية والندّية. 
وترافق املدرسة كّل طالب من حلظة دخوله املدرسة، وذلك من خالل متابعة 
وضعه في محّطات ثابتة، يلتقي فيها املرّبي مع ذوي الّطالب لتحديد 
ُخّطة  نسج  ثّم  املستقبل،  نحو  توّقعات  وبناء  والضعف  القوّة  نقاط 
لتحقيق هذه التوّقعات. تدوّن نتائج الّطالب في كّل مرحلة للمتابعة 
طالب  لكّل  املبنّية  الفردية  اخلطة  حتسني  يتّم  عليها  وبناًء  واملراقبة، 
بدورية خالل السنة الدراسّية، ثّم خالل فترة تواجده في املرحلة الّثانوّية 

بكاملها، وذلك بشكل لولبّي يربط البداية بالّنهاية.
ا، فإّن  ـً ّي ا وعامل ـً ورغم الّتآكل والّتراجع الذي تشهده مهنة الّتدريس قطرّي
مدرسة «املتنّبي» ومعّلميها وطّالبها، وكاّفة العاملني فيها، يسيرون يًدا 

بيد نحو القّمة وإعادة املجد ملدرستهم.

 WÝ—b� w	 å ËdâÐò?�« ZzU²½ ‰bF� ŸUHð—« ™

 w�U Ò²�UÐË ¨qO¦� t� o³�¹ r� qJAÐ åwÒ³M²*«ò

 5K�U(«  » Òö ÒD�«  W³�M�  W	ÒdA�  …œU¹“

™  WÝ—b*«  w	  å ËdâÐò?�«  …œUNý  vKŽ

è FłU ½ è ÒO L O K F ð …—Ëd O ÝË è Ò¹u Ðd ð è¹ƒ— ÆÆåw ³ M ² *«ò

©åwÒ³M²*«ò WÝ—b� d¹b�® ÍdLŽ nz«—
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المرشح الثاني
// إدوار جريس

الم
// wMÞu�« lL−²�«

ÍËUHO(« التجمع الوطني الحيفاوي

ألنه حيفا بلدنا
ننتزع حقنا ونصون هويتنا

  
 

    
  

 w U F  w *U F « —UI O Ýu *«
 u ¹b O Ñò — Òu B ¹ —ö

UH O Š w  åé O K
*åUHO�ò q�«d ≠ عاد املوسيقار العاملّي معالي كالر، مؤّخرًا،  

إلى البالد، من جولة عمل فنّية طويلة وشّيقة مبرافقة عدد من 
عزفه  جانب  إلى  (اسطنبول)،  الّتركية  العاصمة  في  الفّنانني 
األنوار  عاصمة  في  وممّيز  ضخم  موسيقّي  «كونسيرت»  ضمن 

پاريس، برفقة املغّني اليوناني جورج داالراس.
بتصوير  كالر،  املوسيقار  قام  الدؤوب،  الفّني  لعمله  واستمرارًا 
جمع  حيفا،  مدينة   من  مختلفة  مناطق  في  كليپ»   «ڤيديو 
فيه أبرز معزوفاته املوسيقّية اخلاّصة، اختار أن يقّدمه ملعجبيه 
الّتعايش  بلد  من  راقية  فنّية  رسالة  ضمن  ومتابعيه،  ومحّبيه 

والعيش املشترك، حيفا.
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المرشحة الثالثة
//  أفنان إغبارية 

الم
// wMÞu�« lL−²�«

ÍËUHO(« التجمع الوطني الحيفاوي

 s NKFKÞ  5M�  øw½UŠË—  s ¼Uł√  5M�  

°ÆÆw½U² Ó% w½U�uH�« VK� øw½UŠË—

 w ÒK�« w½UŠË— Ë√ ø̀ ¹«— w ÒK�« w½UŠË— u¼ 

°ÆÆw½«Òu'« s�  U	 tOKŽ Ò5³� øÍUł

 w½UŠË—  s�  l�u²¹  »dG�U¼  ÊU�  U�  

 w1UÒM�«  ”UM�«  U Ò×�Ë  `O× ÒB�«  vJŠ  ÆÆpO¼

°ÆÆw½U�FÒM�«Ë

 ”—U	  w¼  Ê«d¹≈  UN½≈  s¹dJH�  «u½U�  

°ÆÆw½«Òd³�« ÊU'«Ë f½ù« ‚d×¹ u�ôu¼Ë

 bŠ«Ë  «uFK³¹  s ¼bÐ  nO�  «Ë—U²Š«  ÂuO�«Ë  

°ÆÆw½UŠË— q¦� `¹d�

 u¼UOM²½Ë ÆÆt²�U�²ÐUÐ r�UF�« Òe¼Ë r�²Ð« 

°ÆÆw½UŠdH�« t²L�Ð s� ·Uš

 w½«Ò—Ë  n�u²Ð  wK�«  ”UÒM�«  vKŽ  VOŽ  

          ©”UO�« u√®                                      ÆÆw½U�ÒbI�« rN²²ÐË

f O ÐU Ðœ  Ë   d Ð≈
°ÆÆw½UŠË— 

©Õd³A*«Ë ÆÆW ÒO�UF�UÐ®

 ÆÆåw Ðd F U Ðò
 W Ò¹ËUHO(« W½U ÒMH�« b¹bł

Êu²¹“ —bOÝ

شركة  مع  بالّتعاون   ≠  åUHO�ò  q�«d*

أغنّية  انتاج  ّمت  األردنّية،  «ليجاتو» 
«بالعربي»؛ من أحلان، كلمات وتوزيع الفّنان 
يد  على  تتلمذ  اّلذي  القادر،  عبدو  األردني 

املوسيقار الّلبناني زياد الرّحباني.
وهذا هو أّول تعاون بني الفّناَنْني زيتون والقادر.. 
لبنانّية. بلهجة  عاطفّية  هي  األغنّية  وهذه 

لهذا  سعادتها  عن  زيتون  الفنانة  وعّبرت 
الّتعاون، وتأمل أن تنال هذه األغنّية إعجاب 
تصوير  على  زيتون  وتعمل  املستعمني. 

«ڤيديو كليپ» لألغنية.
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المرشحة السادسة
//  مريم فرح

الم
// wMÞu�« lL−²�«

ÍËUHO(« التجمع الوطني الحيفاوي

ألننا نحن مستقبل 
المدينة
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 f	UM²ð …b¹bł WLzU� WMÝ nB½ cM� UHOŠ w	 jAMð

 sŽ  Y¹b(«Ë  ÆÍbK³�«  fK−*«Ë  W¹bK³�«  WÝUz—  vKŽ

 ÆŸ«u³Kž ÍU²¹≈  Æœ  WÝUzdÐ åUýbŠ Ø…b¹bł UHOŠò WLzU�

 W¹bK³�« WÝUz— vKŽ f	UM²ð w²�« …bOŠu�« WLzUI�« UN½≈

 –  ÊuLC�  ÊUJ�  w	  wÐdF�«  jÝuK�  öO¦9  qLAðË

 …œUO� w	 `³�√Ë Æ”U³Ž wŠ WMÐ« ¨w�uš Uý— …bO��«

 WLŁË  ¨5DýUM�«   U¾�  åUýbŠ  UHOŠò  w	   UÐU�²½ô«

 ¨WM¹b*«  ¡U×½√  w	  ÍËUHO(«  qI(«  w	  lÝ«Ë  qLŽ

Æs¹b¹R*« ·ôü rz«u� W�UšË  ôuł ¨WO²OÐ  UIKŠ

 ∫W¹bK³�« WÝUzd� WLzUI�« `ýd� Ÿ«u³Kž ÍU²¹≈ Æœ ‰uI¹Ë

 n¼U¹  U½u¹  q¹b³ð  WO½UJ�≈Ë  …—ËdCÐ  ÊuFM²I�  UM Ò½≈ò

 ¨WOÐdF�«  »«eŠ_«  l�  ÊËUF²�UÐË  wÐdF�«  jÝu�«  l�

 s¹c�«  ÊËbOŠu�«  UM½≈  ÆÆWM¹b*«  w	  dOOG²�«  ¡«dł≈  sJ1

 …d³šË WOŽu½  «– WLzU� w¼Ë ¨WOÐeŠ dOž WLzU� ÂbI½

 sŽ  «uH²š«Ë  rNEŠ  «uÐdł  5×ýd*«  dzUÝ  Ê_  ¨WFÝ«Ë

Æåb ÒOłË b¹bł o¹dHÐ rNK¹b³ð V−¹ Ë√ ¨WŠU��«

 w	  sJ��«  WIzU{  W'UF�  Ÿ«u³Kž  ÍU²¹≈  Æœ  ÍuM¹Ë

 q�UA*« qŠË …b¹bł qLŽ s�U�√ lO−Að ¨wÐdF�« jÝu�«

 ¨”U³Ž  wŠ  w	  W�ö��«  dÞU�L�  WOÐdF�«  ¡UOŠ_«  w	

 qLF�«Ë  5M�LK�  ÌœU½  W�U�≈  ¨ «—UO��«  s�—  q�UA�  qŠ

ÆwÐdF�« —uNL'« w³�²M� l� ÍbK³�« fK−*« w	 »uKD*«

 Êƒu³²¹  U¼ƒUCŽ√  ¨WKI²��  WLzU�  w¼  åUýbŠ  UHOŠò

 ÆUHOŠ  w	  W¹dO¼UL'«Ë  W¹uÐd²�«  W¹—U−²�«   ôU−*«

 ¨U�UŽ  51  m�U³�«  Ÿ«u³Kž  ÍU²¹≈  Æœ  WLzUI�«  Ác¼  ”√d²¹Ë

 UHOŠ  WF�Uł  w	  ÍU²¹≈  ”—œ  ÆœôË√  WFÐ—_  »√Ë  ÃËe²�

 ÊU�Ë  ÆÍbK³�«  rJ(«  …—«œ≈  w	  Á«—u²�b�«  VI�  vN½√Ë

 W�—UA�  –  W¹bK³�«  WOÞ«dI1b�«ò  t²ŠËdÞ√  Ÿu{u�

 b�Ë  ¨åUHOŠ  WM¹b�  w	  W¹bK³�«  WÝUO��«  w	  ÊUJ��«

  UNłuð r�� ”√dðË fÝ√ 5Š Ÿu{u*« «c¼ Âb�²Ý«

 Æ2004  ≠  1994   «uM��«  w	  UHOŠ  W¹bK³�  —uNL'«

 w	  f¹—b²�«  ÍU²¹≈  lÐUð  W Ò¹bK³�«  w	  tHzUþË  ¡«“≈Ë

 —UÞ≈  w	  W¹bK³�«  WOÞ«dI1b�«  Ÿu{u*  UHOŠ  WF�Uł

 ◊UAM�«  dLŁ√Ë  ÆwK;«  rJ(«  w	  …—«œù«   UÝ«—œ

 œU−¹≈  sŽ  …b¹bŽ   «uM��  wMN*«Ë  ÍbK³�«  wÝUO��«

 l�Ë  ¨ÍËUHO(«  —uNL'«  l�  WFÝ«Ë   U�öŽ  WJ³ý

  U�b)«  Êu�bI¹  s¹c�«Ë  ¨WHK²�*«  WO�uJ(«   «—«“u�«

 W¹—U&  U�dý ¨Í—U−²�« – w½b*« d¹uDÒ²�«  ôU−� w	

        ÆW¹dOšË W�Uš q¹u9 —œUB�Ë WO�Ëœ

 …—«œSÐ  …dOš_«   «uM��«  w	  Ÿ«u³Kž  ÍU²¹≈  Æœ  vMF¹

 …UO(«  ÂuKŽ  ‰U−�  w	   «—UL¦²Ýô«  ‚ËbM�

 WO�uLŽ   U�dý  `�UB�  l¹—UA*  Í—U&  d¹uD²ÐË

 w	  WO�UŽ  WOB�ý  …—bIÐ  ÍU²¹≈  l²L²¹  ÆW¹—U&Ë

 œU−¹≈  w	  tðd³š  V½Uł  v�≈  ¨ U�öŽ  oKšË  …—«œù«

 s¹dL¦²�*«Ë  …d�UG*«  ¨‰U*«  o¹œUM�  5Ð   U�«dA�«

ÆWŽuM²�   ôU−�  w	  l½UB*«Ë   U�dA�«  5ÐË

 wLOEMð qłd� ¨ «d� …bŽ WOÐU�²½« „—UF� ÍU²¹≈ ÷Uš

 ¨qI(« ‰Uł— l�  U�öŽË W¹dO¼ULł WOÝUOÝ  «—b� Í–

 ÍdDI�« bOFB�« vKŽ WOÐU�²½ô«  öL(« ÕU−MÐ œU�Ë

 ULK�  t(UB�  WOLOEM²�«   «—UN*«  Ác¼  X½U�Ë  ÆwK;«Ë

 ÆÍbK³�«  bOFB�«  vKŽ  W�Uš  ¨ UÐU�²½ô«  bŽu�  ÊUŠ

 ¨ÍbK³�« fK−LK� åUýbŠ UHOŠò WLzU� w	 5×ýd*« W	U�

 5OÝUOÝ  dOžË  ¨W×łU½  WÐd&Ë  …d³š  »U×�√  r¼

∫p�–  vKŽ  ‰U¦�Ë  ÆÈdš√  »«eŠ√  w	  ‰U(«  u¼  UL�

 WÞdA�  oÐU��«  bzUI�«  ‘U¹d�  dO½  bŽUI²*«  d¹œUG¹d³�«

ÆÍdO¼UL'« tKLŽ w	 U ÎIzU	 U ÎŠU$ oIŠ ¨UHOŠ

 W−¹dš  WÝbMN�  ¨”U³Ž  wŠ  s�  w�uš  Uý—  …bO��«

 ◊UÝË√ w	 ŸuK{Ë WOMž W¹—«œ≈ …d³�Ð l²L²ð ÊuOM�²�«

ÆwÐdF�« —uNL'«

 åUýbŠ UHOŠò ÊS	 »«eŠú� Èdš_« rz«uI�« l� W½—UI�Ë

 qLF�« qÐ ¨W ÒOB�ý »—P� ÊËbÐË U ÎOMN� d¦�√ U ÎI¹d	 ÂbIð

ÆUHOŠ WM¹b� ÊUJÝ qł_

 ÍbK³�«  qLF�« w	 b�RMÝ UM½≈ò ∫Ÿ«u³Kž ÍU²¹≈ Æœ ‰uI¹Ë

 d¦�√   —UL¦²Ý«  ÆUHOŠ  WM¹b�  ¡UOŠ√  w	  —UL¦²Ýô«  vKŽ

 ¨ÊUJ�K�  …UO(«  …œuł  s�  hIMð  w²�«  q�UA*«  ‰uK(

 ¨”U³Ž  wŠ  w	   «—UO��«  n�«u�  WIzUC�  qŠ  œU−¹S�

 …bŽU�*« ¨W¹uÐd²�«  U�ÝR*« rO�dð ¨5M�LK� œ«u½ `²	

 ¨WÐUA�«  Ã«Ë“_«Ë  ¨UNOKŽ  ‰uB(«  qN�¹  s�U��  ¡UM³Ð

 ÊuJ�L²¹  YO×Ð  UHOŠ  WM¹b�  ¡UMÐ√  qOGAð  lO−AðË

 ÆåUN½Ë—œUG¹ ôË WM¹b*« w	 W�U�ùUÐ

   ©W ÒO½öŽ≈ …œU�®

å…b ¹bł UH O Šò è L zUI  b z«d « Ü U D «

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(«

ÍËUHO(« wMÞu�« lL−²�«

åUHO�ò q�«d*

استضاف صالح عّباسّي (صاحب مكتبة ودار الّنشر 
الِفَلسطينّي،  الّثقافة  وزير  شيء»)،  «كل  احليفاوّية 
د. أنور أبو عيشة في مدينة حيفا؛ بعد أن كان قد 
من  للمبدعني  الكتب  معرض  افتتاح  الوزير  حضر 
دور  أكبر  مبشاركة  الِفَلسطينّيني،  والّشعراء  األدباء 
وأحدث  آخر  عرض  ّمت  حيث  الِفَلسطينّية،  الّنشر 
كان  ِفَلسطينّية،  مدن  عّدة  في  احمللّية  اإلصدارات 

å¡wý q�ò W³²J� s� …uŽbÐ

وقد  الّناصرة.  مدينة  في  األخير  الّثالثاء  يوم  آخرها 
شارك احليفاوّي صالح عّباسي في هذا املعرض املمّيز. 
وفي ختام املعرض، دعا الّناشر احليفاوّي وزير الّثقافة 
الِفَلسطينّية، د. أنور أبو عيشة، ومستشاره املرافق 
(صديق عّباسي)، األستاذ محّمد األسمر لزيارة مدينة 
حيفا؛ حيث قاموا بجولة في املدينة، اختتموها في 

مطعم ومقهى «دوزان».
©÷u	 qz«Ë ∫d|uB�®

 ÒwMOD�KH�« W	UI Ò¦�« d¹“Ë ¨åÊ«“Ëœò vNI� VŠU� —U Ò$ ÍœU	 ¨wÝUÒ³Ž `�U� dýUÒM�« ∫©5LO�« s�®

dLÝ_« b ÒL×�Ë ¨WAOŽ uÐ√ —u½√ Æœ

UH O Š v K Ž U ÎH O { Òq × ¹ Òw M O D ÓK H « è UI Ò¦ « d ¹“Ë
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Roller Skating Í—u� n|U� ∫d|dI�

÷u	 qz«Ë ∫d|uB�

للّطباعة  مصلحة  صاحب  عّبود  نبيل  نعهد 
واألختام وامللصقات وغيرها، ولكن هذا الرجل يقف 
على عدد من املشاريع والّنشاطات على املستوى 
الّنشاطات  بهذه  يقوم  والعاملي،  والقطري  احملّلي 
تربية  على  وحرًصا  اخلاّص،  وقته  حساب  على 

أوالدنا والّنشئ اجلديد.
نبيل عّبود يبلغ من العمر 56 سنة، متزوّج من 
في  يعمل  وماريو،  لسامي  وأب  ليديا  السّيدة 
ولكّنه  الّطباعة،  مجال  في  املتواضعة  مصلحته 
اّلتي  الّنوادي  وتطوير  إنشاء  في  وقته  جّل  ميضي 

تختّص باالنزالق على العجالت. 
لسرّية  كمعّلم  والّشبيبة  باألوالد  ُيعنى  أّنه  كما 
واّلتي  حيفا،  في  الكاثوليكّية  األولى  الكّشافة 

تأّسست عام 1926.
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هي رياضة جتمع بني الفن والرّشاقة واملهارة وتقوية 
العضالت، وميارسها الكبار والّصغار من اجلنسني، 
ا،  ـً ويجب أن يضع الّالعب في قدميه حذاًء خاّص
لّالعب  ميكن  صغيرة  عجالت  مثّبتة  أسفله  وفي 
حديثة  الرّياضة  وهذه  عليها.  التزّلج  أو  الّتدحرج 
االنزالق  رياضة  تأّسست  فقد  بالدنا،  في  العهد 
أحد  أراد  عندما   1957 عام  منذ  العجالت  على 
يوردن،  أهرون  وُيدعى  بلروس  من  اجلدد  القادمني 
تعليم بعض األوالد هذه الرياضة، في باحة بجانب 
أتى  ثّم  إليعزر»؛  «كريات  في  القدم  كرة  ملعب 

الفتى نبيل عّبود سنة 1964 مع أخيه فيليپ 
اّلذي كان قد التحق بهذه الدورة الرياضية، ووقف 

الفتى نبيل متفرًّجا على األوالد اّلذين يتدرّبون.
وبدافع حّب االستطالع والفضول طلب االنضمام إلى 
حلقة األوالد، فرّحب به املدرّب. وهكذا بدأ نبيل في 
هذا املضمار الرياضي. واستطاع املدرّب إقناع بلدّية 
بإعداد ملعب يليق بالّتدريب، فاستجابت  حيفا 
امللعب  شّيد  وقد  1970؛  سنة  لطلبه  البلدّية 
حيفا. في  إليعزر»  في «كريات  البالد  في  األّول 
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اجلّد،  محمل  على  الهواية  هذه  نبيل  واّتخذ 
صعيد  على  وممارستها  بدراستها  التعّمق  وقرّر 
االحتراف، فالتحق بدورات االستكماالت من قبل 
في  «ڤينِچت»  الرياضي  للّتدريب  العالي  املعهد 
مدرًّبا  وأصبح   ،1975 عام  تخرّج  حّتى  نتانيا، 
ميارس  وأخذ  الرياضي،  املجال  هذا  في  مؤّهًال 

الّتدريب في الّنادي اّلذي نشأ فيه. 
زار   1977 عام  من  الّصيف  أّيام  أحد  في  ولكن 
مندوًبا  وكان  زوجته،  ترافقه  أمريكي  رجل  البالد 
عن االّحتاد األمريكّي لرياضة االنزالق، وهو يبحث 
عن إقامة فرع لهذه الرّياضة بشكل منّظم، ويشارك 
على  نظره  ووقع  ّية.  الّدول املباريات  في  أعضاؤه 
املدرّب نبيل، اّلذي سرعان ما احتّل مكانًة مرموقة 
في عينيه، وحظي بتقديره واحترامه؛ فطلب منه 
ثّم  ومن  هناك،  لالستكمال  أمريكا  إلى  الّسفر 

العودة لرعاية هذه الرّياضة كما هو مطلوب. 
 ،1979 عام  أمريكا  إلى  نبيل  سافر  وفعًال 

يليه،  اّلذي  والعام  العام  ذاك  طيلة  هناك  ومكث 
فتدرّب ضمن االّحتاد األمريكّي، وعاد بعد سنتني 
مدرًّبا مؤّهًال على مستوى عاملي. وطلب فورًا من 
معهد «ڤينِچت» االعتراف بشهادة الّتدريب اّلتي 
وأصبح  بالّشهادة  املعهد  اعترف  وفعًال  يحملها، 
نبيل أّول عربّي في البالد يدخل للّتدريب وتعليم 

هذه الرّياضة في «ڤينِچت»، منذ عام 1982. 
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شرع املدرّب نبيل عّبود بإجراء االّتصاالت مع وزارة 
الّثقافة والرّياضة لكي يتّم االعتراف بهذه الرّياضة 
حرّة.  بصورة  البالد  في  الرّياضيون  ميارسه  كفرع 
وجتاوبت الوزارة معه، وّمت إنشاء االّحتاد اإلسرائيلّي 
يضّم  االّحتاد  هذا  وأصبح   .1986 عام  لالنزالق 
ويشترك  البالد،  أنحاء  في  نادًيا   40 نحو  اليوم 
فيها حوالي 2000 عضو منتظم، وخمسة آالف 
وقد  الّداخلّية،  املباريات  في  يشاركون  آخر  عضو 
تأّلفت منتخبات للمشاركة في املباريات العاملّية.
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لالّحتاد  رئيًسا   1995 عام  عّبود  نبيل  انتخب 
هذا  وشمل  العجالت،  على  لالنزالق  اإلسرائيلّي 
ميثل  وأخذ  الهوكي،  لعبة  وهو  آخر  فرًعا  االّحتاد 

في  تعقد  اّلتي  ّية  الدول املؤمترات  في  إسرائيل 
في  يشارك  اإلسرائيلّي  املنتخب  وانطلق  العالم، 
خاّصًة. وأصبح  عاّمًة واألوروپّية  ّية  الدول املباريات 
والهوكي،  االنزالق  ملباريات  ا  ـً ّي دول حكًما  نبيل 
وممّثًال لالّحتاد العاملي لالنزالق على العجالت في 
إسرائيل. وشارك في دورة خاّصًة لإلدارة ونال شهادة 
«ڤينچت»،  معهد  من  بتفوّق  رياضي  عام  مدير 
إلى  اإلسرائيلّية  املنتخبات  مشاركة  نطاق  واّتسع 
اّلتي  املباريات  في  يشترك  وأخذ  العالم،  أنحاء 
يشارك  املثال  سبيل  وعلى  وهناك،  هنا  ُجترى 
ُتقام  مباريات  في  األّيام  هذه  اإلسرائيلّي  املنتخب 
كولومبيا،  إيطاليا،  إسپانيا،  البرتغال،  في 

تايبي، وغيرها. 
العجالت  على  لالنزالق  العاملي  االّحتاد  ويضّم 
والهوكي نحو 65 دولة. وهناك فرق في عدد من 
املجموعات  ضمن  يلعبون  اّلذين  ّية  العرب الدول 
اّلذي  الّلبناني  كالفريق  واإلفريقّية،  اآلسيوّية 
الفريق  وكذلك  املباريات،  في  باستمرار  يشارك 
املصري، فالفريق املصري تأّسس منذ عام 1934، 
أي منذ تأسيس االّحتاد العاملي لهذه الرّياضة.     

ومن الّالفت أّن مندوبي الّدول األعضاء في االّحتاد 
بعضهم  شخصّية  صداقة  بعالقات  يرتبطون 
الرّسمي؛  الّصعيد  على  ليس  ولكن  ببعض، 
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وعندما يشارك نبيل في مؤمترات االّحتاد العاملي، 
واملصرّي  اإليراني  املندوب  جانبه  إلى  يجلس 

وغيرهما، ويتحاورون في شؤون رياضّية شّتى. 
الفريق  بني  مباريات  ُتقام  أال  البديهّي  ومن 
للعالقات  نظرًا  ّية،  العرب الّدول  وفرق  اإلسرائيلّي 

اّلتي لم تتجاوز، إّال الُبعد الّسياسّي فقط!
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ضعف  من  يعاني  البالد  في  العربّي  «املجتمع 
في  احلال  هو  كما  الرّياضي،  املجال  هذا  تشجيع 
يقول  كما   - املجاالت»  سائر  تشجيع  ضعف 
إلى  يفتقر  العربّي  املجتمع  أّن  «خاّصة  نبيل، 
مجاالت  إلى  تخّصص  اّلتي  وامليزانّيات  املالعب 
مثّلث  عن  عبارة  هي  عموًما  والرياضة  أخرى. 
متساوي األضالع، وهذا يتأّلف من املدرّب والرّياضي 
وامللعب؛ فإذا توافر املدرب والرّياضي فإّننا نفتقر 
ذو  العجالت  على  االنزالق  وملعب  امللعب.  إلى 
مواصفات ومتطّلبات خاّصة؛ ونحن نشهد أوضاَع 
مالعب كرة القدم، فكيف ستتوافر لدينا مالعب 

االنزالق؟» يتساَءل نبيل. 
إّن االّحتاد اإلسرائيلّي يساعد ويدعم الفرق املختلفة 
ا، ولكن ليس على صعيد توفير  ـً ا ورياضّي ـً ّي مهن
احمللّية،  الّسلطة  ّية  مسؤول من  هذا  ألّن  املالعب، 

وتصونها  املالعب  تطوّر  أن  يجب  الّسلطات  وهذه 
وتديرها بشكل صحيح».

العربّي  املجتمع  في  «لدينا  يقول:  نبيل  وميضي 
حيفا  في  العجالت  على  االنزالق  فرق  من  عدد 
هذه  على  معّلمات  خمس  تدرّبت  وقد  والّناصرة، 
راهبات  مدرسة  في  مدرّبات  وأصبحن  الرياضة 
ونادي  األرثوذكسّي  والّنادي  حيفا  في  الّناصرة 
بصورة  تنشط  الفرق  وهذه  الّناصرة،  في  خاص 
الّنوادي  في  ال-منهجّية  وكفّعالّيات  مستقّلة 
فرق  عّدة  نشأت  فقد  حيفا  في  أّما  واملدارس. 
خالل الّسنوات املاضية، وتوليت إدارتها واإلشراف 
عليها من خالل عملي كمرّكز رياضّي في بلدّية 
حيفا، ومدير املرَكز الرّياضي «كريات إليعزر» ملّدة 
فريًقا  حيفا  في  نرى  ال  اليوم  ولكّننا  عاًما،   22

وضعوا  البلدّية  في  املسؤولني  ألّن  واحًدا،  منتظًما 
املجاالت  غير  أخرى  اهتمامات  أعينهم  نصب 

الرّياضّية».
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ومن ضمن االهتمامات والّنشاطات اّلتي ميارسها 
الكّشاف  سرّية  معّلم  أّنه  حيفا،  في  عّبود  نبيل 
الّشباب  من  عدد  ويساعده  األولى،  الكاثوليكي 

األكّفاء. 

مع  كقّصته  متاًما  بدأت  الكشاف  مع  وقّصته 
بسرّية  التحق  بحيث  العجالت،  على  االنزالق 
الكشافة الكاثوليكّية األولى منذ نعومة أظافره، 
وكان ذلك عام 1964، مع العلم أّن هذه الّسرّية 
تأّسست عام 1926، وال تزال نشيطة في عملها 
وحضورها ومسيراتها. وتضّم هذه الّسرّية اليوم 90 
عضوًا، إلى جانب الّسرايا الكشفّية األخرى اّلتي 
ألّن  سرايا.   6 وعددها  أيًضا،  حيفا،  في  تنشط 
هذه الّسرّية، أسوًة ببقّية الّسرايا، تعمل ملصلحة 
األوالد والّشبيبة، وال تزال تقّدم خدماتها للمجتمع 

بصورة فّعالة. 
هذه  في  ال-منهجّية  فّعالّيات  األعضاء  وميارس 
الرئيسّية  الباحة  لها  مقرًا  تّتخذ  اّلتي  الّسرّية 
ويضيق  أللنبي.  شارع  في  األسقفّية  للمدرسة 
كّل  أعضائها  عدد  يزداد  اّلتي  بالّسرّية  املكان 
مجاالت  في  اإلرشاد  األوالد  فيها  ويلقى  أسبوع، 
والعقلي  الفكري  والّنمو  العاّمة،  والّسالمة  األمان 
املسيرات  من  مسيرة  كّل  في  ونشهد  والبدني. 
لسرّية  استعراًضا  حيفا،  في  والّشعبّية  الدينّية 
الكّشافة الكاثوليكّية األولى إلى جانب أخواتها 
الّسرايا. كما يشارك أفراد الّسرّية في الفّعالّيات 
املؤّسسات  تقّدمها  اّلتي  واخليرّية  االجتماعّية 
ذلك  كّل  ويتّم  حيفا.  في  واخليرّية  الكنسّية 

بتواضع وصمت وإخالص.
وبإلقاء نظرة على أوضاع هذه الّسرّية جند أّنها سرّية 
عريقة، وهي الّنواة ملنّظمة الكّشاف الكاثوليكّي، 
فيها  شارك  وقد  الحًقا.  البالد  في  تأّسست  اّلتي 
األجداد واآلباء واألبناء واألحفاد، وهي بحاجة ماّسة 
إلى دعم وتشجيع اجلمهور أوًّال، وثّم املسؤولني في 
لكي  البلدّية،  في  املسؤولني  وكذلك  الكنيسة، 
تبقى هذه الّسرّية ماضية في الّطريق اّلذي رسمه 
لها األوّلون، وحافظ عليه الّالحقون وصانه األعضاء 
حظيت  الّسرّية  أّن  علمنا  إذا  وخاّصًة  احلالّيون. 
نطاق  على  اجلمهور،  أوساط  في  مرموقة  مبكانة 

حيفا أوًّال ثّم اجلليل عاّمًة.
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حيفا  في  ُبنيت  اّلتي  الكنائس  أقدم  من  تعتبر 
مارست  حيث   1924 عام  إلى  تاريخها  ويعود 
الّصلوات  الكاثوليك  امللكّيني  الروم  طائفة  فيها 
عام  حّتى  املختلفة  والّطقوس  الدينّية  والّشعائر 
سّكانها  من  حيفا  تهجير  ّمت  عندما  1948؛ 

عام  حّتى  مهجورة  الكنيسة  وبقيت  العرب. 
1969 عندما قرّر املثلث الرّحمات املطران يوسف 

رّيا إعادة ترميمها ألجل الّصالة فيها، مع كنيسة 
القّديس غريغوريوس في وادي اجلمال. ولكن سقف 
فأقفلت  وسقط،  تداعى  جبرائيل  املالك  كنيسة 
الذكر  الّطيب  بادر  عندما   1994 عام  حّتى 
الّنعمة»)  «بيت  (مؤّسس  شحادة  كميل  املرحوم 
على مبنى  والّدعم للمحافظة  املساعدات  بتقدمي 
الكنيسة اآليل للّسقوط، ولم ينجز العمل لوفاته 

في أوج شبابه وعطائه. 
احلمية  دفعته  اّلذي  عّبود،  نبيل  دور  جاء  وهنا 
لترميم  بالتدّخل  املطرانّية  من  للّطلب  ّية  واملسؤول
ا  ـً الكنيسة من جديد؛ وفي عام 2004 بدأ شخصّي
وجمع  عائلته،  أفراد  مع  الكنيسة  داخل  بالعمل 
إليهم  انضّم  ما  وسرعان  والتبرّعات.  املساعدات 
الرّوم  رعّية  أبناء  من  املتحّمس  الّشباب  من  عدد 
وتبرّعوا  للعمل،  وغيرهم  الكاثوليك  امللكّيني 
وجنح  جديد.  من  الكنيسة  افتتاح  إلعادة  بسخاء 
عليهم  أُطلق  اّلذين  هؤالء  تدّخل  أن  بعد  املشروع 
اسم «أبناء الكنيسة األبرار»، وأصبحت الكنيسة 
الئقة بإقامة القداديس والّصلوات وسائر الّشعائر 

الّدينّية فيها إلى اليوم. 
جهوده  ونشكر  عّبود،  نبيل  نشاط  على  ُنثني 
ومساهمته الفّعالة خلدمة هذا املجتمع، وندعو له 

بدوام الّتوفيق والّنجاح.
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«بتجب لي منه تذكار.. شي ورقة وشي صورة.. َع الورقة 
يكتب أشعار.. وإسمه على الّصورة».. (مع محّبتي 
وتقديري لفيروز، ولألخوين منصور وعاصي الرّحباني)

من القوزح إلى إقرث والرامة والقدس وحيفا، طريق 
واحد سار عليه كاتبنا ليتحفنا بتذكاره اّلذي ما زال 
ميلك عليه حواسه كّلها، رغم مرور أكثر من سّتة عقود 
على تشريد لم ُيراد له أن يستمّر أكثر من أسبوع.

اّلذي  اليوم  نفس  في  نايف  الّصديق  تذكار  قرأت 
زاهي  الّلبق  واحملاور  واإلعالمّي  الّشاعر  فيه  قابل 
واحملترمة،   املمّيزة  «امليادين»  شاشة  على  وهبة 
املبدع  اجلزائرّي  الروائي  القصيد»  «بيت  في  ضيفه 
الدكتور رشيد بوجدرة، اّلذي كتب حّتى اليوم أكثر 
من عشرين رواية بسبب اجلرح املفتوح، اّلذي ما زال 
يؤمله حّتى اليوم، وهو يقول إّنه ال إبداع بدون ألم. 
الّسبعني،  فوق  طفل  وهو  طفًال،  جعله  اّلذي  األلم 
وما زال يعيش في اجلزائر بكّل ما فيها، وهو رجل 
مبادئ كما وصفته الّشاعرة الدكتورة إنعام بّيوض، 
ا بسبب ُبعده عن إقرث، إّنه  ـً وألم كاتبنا ما زال حّي

األلم اّلذي يفّجر اإلبداع.
وجدت نايف خوري في كنيسة إقرث وحتت أشجارها 
عليًال  نسيًما  املكان  متنح  واّلتي  الّظالل،  الوارفة 
شافًيا ُمعافًيا، إّنه ما زال هناك يلعب في حواكير 

القرية وفوق سناسلها وبيادرها.
اليوم  يعيش  أّنه  رغم  يسكنها  وهو  تسكنه  إقرث 
في حيفا، ورغم أّنه وُلد بعد الّتهجير بسنتني في 
«الوطن» املؤّقت اّلذي كان يجب أن يدوم ألسبوع أو 
إّن  قال  من  صدق  لكن  تقدير،  أكثر  على  أسبوعني 

املؤقت هو الدائم الباقي.
تذّكره   ما  على  تعّلمه  ما  تطبيق  في  املؤّلف  برع 
اجلامعة  في  املسرح  موضوع  درس  حيث  وكتبه، 
العبرّية في القدس بني الّسنوات 1971 و1975، 

ويقول إّنه أّول عربّي محلّي درس هذا املوضوع.
شملت الدراسة الكتابة والّتمثيل واإلخراج املسرحّي، 
إضافًة إلى األدب املقارن والفنون الّتشكيلّية واملدارس 
الفنّية، وحصل نتيجة ذلك على الّلقب اجلامعّي األّول، 
الدراسة  إّبان  املسرحّيات  من  العديد  بتمثيل  وقام 
الكتاب).  في   176 ص  (انظر  وبعدها..  اجلامعّية 
واستطاع إخراج «مسرحّيته» في هذا الكتاب بشكل 
خشبة  على  يظهروا  أن  ألبطالها  أتاح  بحيث  ممّيز، 
املسرح - مسرح احلياة - ليقوم كّل منهم بدوره على 
في  الّترتيب  حسب  بالّظهور  ويبدأ  وجه،  أحسن 
الكتاب جّده العتيق (ص16) وجّده ألّمه (ص17) 
وبعدها جّده ألبيه (ص32) وبترتيب منطقي يصل 
اّلتي  وجدته  (ص73)  ووالدته  (ص48)  والده  إلى 
خشبة  على  يظهر  وبعدها  (ص82)  الّضبع  هزمت 
جريس  أخوه  ويليه  (ص90)  يوسف  خاله  املسرح 
كانت  التي  شهّيته  وفتح  األكل  اجلمل  علمه  اّلذي 
مسدودة من قبل (ص102) ويأتي دور املخرج وكاتب 
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بإسمه (ص108).  ويبدأ  بنفسه  املؤّلف  الّسيناريو 
نقرأ في «تذكار» وصًفا للحياة اليومّية في إقرث، 
واجلّدتني  واجلّدين  الوالدين  على  تعرّفنا  خالل  من 

وباقي أفراد العائلة.
إقرث اّلتي مضت مثل غيرها من القرى الفلسطينّيه 
حيث  أكثر،  أو  بأسبوعني  الزّفاف  قبل  «تعلل» 
يجتمع أهل القرية حول الّنار اّلتي يوقدونها ويلتّفون 
ويقّدم  شعبّي،  ورقص  دبكة  حلقات  في  حولها  من 
أهل  ليشارك  مواهب  من  عنده  ما  منهم  واحد  كّل 
الفرح الذي يتحّول إلى فرح لكل أهل القرية وليس 

للعروسني وذويهما األقربني فحسب. 
مقلى  الصباحّية  يوم  فطلب  الّلحوم  والده  زهق 
بيض ولآلخرين أن يتناولوا ما يشاؤون، نقرأ الّشوق 
إلى  كّله  هذا  ومثل  واألشجار،  واحلجارة  الّتراب  إلى 

الكنيسة اّلتي تضّم رفاة جّده سمعان حرفوش.
تنعم القرية بكّل ما وهبها الّله من خيرات إلى أن 
كان يوم الّتهجير في شهر تشرين األّول سنة 1948 
حيث وصلت كتيبة من جيش االحتالل، فاستقبلهم 
الفلسطينّيني  كعادة  وامللح،  باخلبز  القرية  مختار 
لتحّل  كّلها  ودعا الكتيبة  الّضيوف،  استقبال  في 
في ضيافة األهالي اّلذين استضافوهم وذبحوا لهم 

الذبائح من حيوانات وطيور. 
طلب اجليش من األهالي إخالء القرية ملّدة أسبوعني، 
ووعودهم بعدها بالعودة إليها. لم يعترض األهالي 
على هذه اخلطوة، معتقدين أّن قوّات االحتالل ستفي 
بني  حصل  الذي  وامللح  العيش  وحتترم  بوعدها، 
األهالي ومحتليهم. لكن هيهات هيهات، فال عهد 
العيش  حرمة  يرعى  ال  اّلذي  لالحتالل  ميثاق  وال 

وامللح، وال ينفذ الوعد املقطوع بالعودة.
اإلعالم الّصهيوني وعلى مدى أكثر من سّتة عقود 
تركوا  الفلسطينّيني  أّن   - زال  وما   - يّدعي  كان 
بيوتهم وبالدهم مبحض رغبتهم وإرادتهم. هذا االّدعاء 
إقرث  أهالي  على  األقّل  على  ينطبق  أن  ميكن  ال 
ا، مع وعد بالعودة كما  ـً اّلذين جرى تهجيرهم رسمّي
من  ُطردوا  الفلسطينّيني  أّن  إلى  إضافًة  أسلفنا، 

وطنهم بعد ارتكاب املجازر بحّقهم. 
جيرانهم  ومع  بعضهم  مع  الرّامة  في  األقارثة  عاش 
واملساعدة،  العون  كّل  لهم  قّدموا  اّلذين  الرامّيني 
وأخذوهم باألحضان.. لم يأُل األقارثة جهًدا في محاولة 
مؤّسسة  أعلى  إلى  فتوّجهوا  قريتهم،  إلى  العودة 
التي  العليا  احملكمة  إلى  البالد،  في  ّية  قضائ
أصدرت قرارًا يقضي بحق األقارثة في العودة. وصدر 
قرار مماثل بالّنسبة لقريتي كفربرعم والغابسّية، إّال 
أّن هذه القرارات لم ُتنّفذ حّتى اليوم، رغم احملاوالت 
بها  ألزمتها  مبا  احلكومة  إللزام  تتوّقف  لم  التي 
احملكمة العليا. من هنا يصدق القول إّنه ليس املهم 
احلكم بل تنفيذ هذا احلكم على أرض الواقع وعدم 
الّشعبي. مثلنا  يقول  كما  ورق،  على  حبرًا  تركه 

نقرأ في «تذكار» كيف صار لنايف أخ في الرّضاعة 

في  الّسواعد  عرب  من  طفل  وهو  أّمه،  تلدُه  لم 
الكمانة الواقعة جنوب غرب الرّامة.

الرامة  مدرسه  في  يتعّلم  يافًعا  الّشاب  وينمو 
معّلم  وأستاذي،  أستاذه  موهبته  ويكتشف  الّثانوية 
جنيب  شكيب  الّشاعر  املرحوم  ّية،  العرب الّلغة 
بنا  حّب كما  حّببه  والذي  أصًال،  املغار  من  جهشان 
وأشعارها،  وقواعدها  وآدابها  ّية  العرب بالّلغة  قبله 
شوقي  الّدكتور  كتبه  ما  هنا  أذكر  أن  من  بّد  وال 
سّماها،  كما  الّتسجيلّية  روايته  في  قسيس  حّنا 
«حيفا ليست قرطبة» عن معّلمه، معّلمنا شكيب 
جهشان على مدى أكثر من خمسني صفحة، وهي 
أروع ما قرأته عن شكيب جهشان معّلمنا اخلالد في 
أذهاننا وقلوبنا، ولم يغب عن بالنا منذ أن تعرفنا 
عليه، وما كان لنا حظ في أن نكون من تالميذه، 
ّية أوًّال، وبعد ذلك في  في مدرسة دير األسد االبتدائ

املدرسة الّثانوية في الرامة.
الكثير  نايف  فجرّب  العمل،  من  بّد  ال  كان 
من  القليل  حّتى  عليه  تدر  لم  «الكارات»  من 
تعليمه  يتابع  أن  عليه  لزاًما  صار  «البارات».. 
فيه  وعمل  له  كتب  اّلذي  املسرح  واختار  اجلامعّي، 
املجال.  هذا  في  طويل  باع  وله  وناقًدا،  أيًضا،  ممّثًال 
إّال أّن الّصوت اجلميل واألداء الّصحيح ومعرفة الّلغة 
حيث  القدس،  في  اإلذاعة  دار  إلى  أوصلته  ّية  العرب
على  سكن في عقبة الّشيخ ريحان، وهناك تعرف 
كثير من املبدعني، كّل في مجال عمله وتخّصصه، 
تعرّف على العب الكراتيه املقدسّي حسن احللوانّي، 
سهيل  والكاتب  الكرد،  مصطفى  املطرب  وعلى 
بيده  يأخذ  اّلذي  اسماعيل  يوسف  واملذيع  نوّارة  أبو 

ويعّلمه أصول املهنة فاستحّق شكره على ذلك.
 1948 سنة  في  الّنكبة  وبعد  مستمّر  واالحتالل 
استمرار  وهي   1967 سنة  في  الّنكسة  حصلت 
الفلسطينّي،  بالّشعب  حّلت  اّلتي  األولى  للّنكبة 
واحتّلت الّدولة العبرّية ما تبقى من فلسطني وسيناء 
وهضبة اجلوالن الّسورّية. وإنتدبته اإلذاعة إلى العريش 
سيناء  من  االحتالل  قوات  انسحاب  وقائع  لينقل 
وإعادتها إلى الّسيادة املصرّية املنقوصة حسب رأي 
الكثيرين. على أّي حال فإّن احلدث جدير بالّتسجيل 
حّتى لو عادت سيناء منقوصة الّسيادة كما هو واقع 

احلال، ووصف عملّية الّتسليم والّتسلم.
ويصف املذيع نايف خوري بلهفة شديدة وحرارة عالية 
ما رأته عيناه وسمعته أذناه في ذلك املشهد املهيب، 
سماء  في  ًيا  عال يرفرف  مصر  علم  رأى  أن  بعد 
العريش، وكان ذلك بعد حرب رمضان أو 6 تشرين 
الّصادق  االنفعالي  الوصف  وبعد   .1973 سنة  أّول 
اّتصل به املدير املسؤول في اإلذاعة ليسأله إن كان 
يتحّدث من «صوت إسرائيل» أو من «صوت العرب 
وهو  حصل،  ما  هذا  وأجابه  فضحك  القاهرة»،  من 
يتحّدث بصدق عّما كان يشعر به في تلك الدقائق 
الّتاريخّية. ومنذئٍذ لم يبعثه لتغطية أي انسحاب 

آخر، ويعّلق نايف على هذه احلادثة، بقوله: «صحيح 
أّن الّدم ال ميكن أن يتحّول إلى ماء».

لبنان،  جلنوب  اإلسرائيلّي  واالجتياح  العدوان  وبعد 
لإلطالع  الالجئني  مخّيمات  بعض  إلى  بزيارٍة  قام 
وحصل  عليها،  مستمعيه  وإّطالع  أحوالهم  على 
الفلسطينّيني  أوضاع  تشرح  نادرة  تسجيالت  على 
صيدا  مدينة  من  القريب  احللوة»  «عني  مخيم  في 
في  ذلك  قراَءة  وميكن  بنانّي)؛  الّل اجلنوب  (عاصمة 

صفحة 162 من الكتاب.
ذلك  إلى  أهدف  ولم  للكتاب  أتعرّض  لم  وأخيرًا.. 
بل إن ما قصدته فقط كتابة ارتسامات سريعة بعد 
وإلى  أماكن  إلى  القارئ  يأخذ  اّلذي  الكتاب،  قراَءة 
أشخاص، كان لها تأثير في حياة املؤّلف، وما زالت 
تالزمه وال تفارقه حّتى اليوم. وينهي الكتاب بفصل 
يتحّدث  بعدها،  وما   192 صفحة  من  «شخصّي» 
استولدها  اّلتي  زوجته  على  تعرّف  كيف  هذا  في 
بناته الّثالث: جنوى ومنى وحنان، وابنه إلياس، ولم 

ينَس أن يذكر األحفاد.  
صدق من عّلق على الكتاب قائًال إّنه لم يولد في 
إقرث، لكّنه بعد اإلنتهاء من القراءة أحّس وكأّنه وُلد 

هناك وعاش طفولته وردها من شبابه.
 - كتبت  فقد  إلياس،  أبا  يا  يديك  على  أشّد 
ليست  حياة،  سيرة   - بك  وخاّص  جديد  وبأسلوب 
حياتك أنت فحسب، بل حياة قرية إقرث وأهاليها 
وقد  إليها.  العودة  بحّق  يتمّسكون  زالوا  ما  اّلذين 
استطعت من خالل القصص واحلكايا والّصور اّلتي 
على  بأدوارها  قامت  اّلتي  والّشخصّيات  رسمتها، 
خشبة مسرح إقرث، ومسرح احلياة و«النهفات» املروّية 
في الكتاب أن توّثق لفترة هاّمة ومصيرّية وحيوّية 
في تاريخ شعبنا الفلسطينّي في هذه البالد، وبنيت  
مدماًكا في عمارة أصلها ثابت وراسخ في تاريخ هذا 
الوطن، اّلذي سيبقى فينا ونبقى فيه أحياء وبعد 

احلياة وإلى دهر الّداهرين.
شيء»  «كل  مكتبة  إصدار  من  الكتاب  أّن  يذكر 

احليفاوّية، لصاحبها صالح عّباسّي. 
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عندما يتعّذر علينا إمتام األقساط الّشهرية للقرض 
أمامنا  املُتوافرة  اإلمكانّيات  إحدى  فإّن  الّسكني، 
البنك «غريس»،  من  نطلب  أن  هي  املشكلة  حلّل 
أي: تأجيل الّدفع، فعندها سيتأّجل دفع األقساط 

الّشهرية بشكل جزئّي أو كامل.
ـ«غريس»: هنالك نوعان من ال

∫WK�U� åf¹džò ≠ 1
طوال  الّشهرية  األقساط  ندفع  لن  احلالة  هذه  في 
القرض  مبلغ  سندفع  وهكذا  ـ«غريس».  ال فترة 
سبيل  على  أقصر  زمنّية  فترة  خالل  الّسكنّي 
املثال لو كّنا قد حصلنا على قرض سكنّي مببلغ 
400 ألف شيكل جديد لفترة 20 سنة وطلبنا من 

شيكل  ألف   400 ـ  ال مبلغ  فإّن  البنك «غريس» 
سنقوم بإرجاعه خالل 19 سنة، أي أّننا سندفع كّل 

شهر قسًطا شهرًيا أعلى.
∫W ÒOzeł åf¹džò ≠ 2

ـ«غريس»  ال فترة  في  أّنه  تعني  ّية  اجلزئ «غريس» 
سندفع الفائدة فقط بدون األقساط الّشهرّية. وبهذه 
فترة  انتهاء  بعد  الّشهري  القسط  سيكون  احلالة 
ـ«غريس»  ّية أقّل منه في حالة ال ـ«غريس» اجلزئ ال

الكاملة، ولكّنه سيكون مرتفًعا نسبًيا أيًضا.
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ـ«غريس» هنالك أقساط مؤّجلة ال يتّم  في فترة ال
فترة  كّل  على  تتوزّع  األقساط  هذه  وإّمنا  دفعها 
فترة  انتهاء  من  ابتداًء  املتبقّية،  الّسكنّي  القرض 

ـ«غريس». ال
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الهدف من «غريس» بشكل مبدئّي هو الّتسهيل 
الّسكنّي،  القرض  فترة  بداية  في  املُقَترِض  على 
اخلاّصة..  ألسبابه  يحتاجها  شخص  كّل  إّن  حيث 

ولكن األسباب الرئيسّية، هي:
 في حال أّنكم بدأمت تدفعون األقساط الّشهرّية 
للقرض الّسكنّي، ولكّنكم ما زلتم أيًضا تدفعون 

أقساط إيجار شهرّية.
 في حال أّنكم اشتريتم دارًا من مقاول أو دارًا 
من يد ثانية ولكّنكم ستستلمون الّدار بعد عّدة 
أشهر، فأنتم غير قادرين على البدء في تسديد 
احلالي  الوقت  في  ألّنكم  اجلديد،  القرض  أقساط 
القرض  أقساط  أو  شهرّية  إيجار  أقساط  تدفعون 

الّسكنّي الّسابق.
 في حال وجود أّي مشكلة ويتعّذر عليكم دفع 
األقساط الّشهرّية األولى للقرض الّسكنّي (ضغط 
وتراكم مدفوعات للّدار اجلديدة، ضغط متراكم ألّي 

سبب من األسباب، وغيرها).
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اجلواب هو: نعم..! ولكّنها ال تؤّدي إلى رفع نسبة 
الفائدة الّشهرّية؛ مبا معناه أّن البنك لن يقول لكم 
في هذه احلالة أّنكم في حال استعملتم إمكانّية 
ـ«غريس» لفترة نصف سنة، فإّنكم ستحصلون  ال
فائدة  نسبة  مع  «مشكنتا»،  سكنّي  قرض  على 
ولكّن   ..5% فائدة  نسبة  من  بدًال   5.3%

األقساط الّشهرّية ستكون أعلى منه في حال عدم 
ـ«غريس». استعمالكم لل

ـ«غريس» ال تدفعون  الّسبب هو أّنكم في فترة ال
كّل  فإّن  وهكذا  ـ«مشكنتا»،  ال من  ًنا  معّي جزًءا 
املبلغ املتبّقي سُيقّسم على فترة أقصر، األمر اّلذي 
األقساط  رفع  إلى  األمر  نهاية  في  حتًما  سيؤّدي 
الّشهرّية، وهكذا بالفعل سيؤّدي، أيًضا، إلى غالء 
حصلتم  إن  األمر،  كذلك  نفسها.  ـ«مشكنتا»  ال
على «غريس» مبسار ُمتعّلق بجدول غالء املعيشة 
عليه  سيتراكم  للقرض»  «االبتدائّي  املبلغ  فإّن 
سيرتفع  وهكذا  املعيشة،  غالء  جدول  مبلغ  أيًضا 

املبلغ املُتبّقي من القرض للّتسديد بالّطبع.. 
«غريس»،  استعمال  يتم  لم  حال  في  أّنه  مع 
الغالء  بجدول  للقرض  االبتدائّي  املبلغ  سيتأّثر 
فإّن  شهرّي،  بشكل  األقساط  إرجاع  بسبب  ولكن 

الغالء سيكون أقّل.
«غريس» ستعطيكم حًال ملشكلة ُمعّينة وُمحّددة، 
عن  فيها  تعجزون  اّلتي  احلاالت  في  جّيدة  وهي 
ـ«مشكنتا»، بنفس الوقت اّلذي  تسديد أقساط ال
أقساط  أو  اإليجار  أقساط  تسّددون  فيه  زلتم  ال 
الرجاء  ُمسّبًقا.  ذكرت  كما  سابقة،  «مشكنتا» 
اإلنتباه.. فهنا أنصحكم بالتوّجه إلى اختصاصّي 
قبل  البنوك  عن  خاصّ/ُمنفصل  سكنّية  قروض 

الّلجوء لهذه املغامرة. 
من املفترض أن تكون «غريس» لفترة قصيرة جًدا 
وليست لفترات طويلة وعليها أن حتّل مشكلة أو 
حاجة معّينة فقط. ممنوع بأّي شكل من األشكال 
إضافّية  ألشهر  ـ«غريس»  ال فترة  وإطالة  املُماطلة 
من دون أسباب جدّية، ألّن األمر سيكّلفنا كثيرًا 

في الّنهاية.
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معّينة  ملشكلة  حًال  إعطاؤنا  «غريس»  هدف 
أقساط  دفع  عن  نعجز  بسببها  اّلتي  ومحّددة 
لدفع  التزامنا  بسبب  الّشهرّية،  ـ«مشكنتا»  ال
مبلغ كبير آخر، باإلضافة إلى األقساط الّشهرّية 
قسط  أو  شهرّي  إيجار  قسط  عادًة  يكون  (اّلذي 
اإلمكانّية  هذه  استغّلوا  الّسابقة)،  ـ«مشكنتا»  ال
بحكمة، وافحصوا دائًما كم كان سيكون القسط 
بعد  سيرتفع  وكم  ـ«غريس»،  ال فترة  في  الّشهري 

ـ «غريس». انتهاء فترة ال
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إّن العالقة اّلتي يجب أن تربط الرّاعي برعّيته 
العالقات  كباقي  ًة  شخصّي عالقًة  ليست 
الُبعد  تتضّمن  اّلتي  العائلّية  أو  االجتماعّية 
الّشخصّي للعالقة، بل يجب أن تكون أعمق 
شخصّية.  عالقة  كونها  من  وأشمل  وأبعد 
بالفشل  دائًما  دٌة  ُمهدَّ الّشخصّية  فالعالقة 
مبصالح  ُحتَكم  ألّنها  والّتشرذم،  والفسخ 
شخصّية، باملزاجّية البشرّية، وببعض القواسم 

املشتركة.
في  حتقيقها  إلى  نصبو  اّلتي  العالقة  أّما 
اّلتي  الكنسّية  العالقة  فهي  الرّعوّية  حياتنا 
إّنها  سواء.  حدٍّ  على  والرّعّية  الرّاعي  حتكم 
اخلطأ؛  عند  تغفر  كيف  تعرف  اّلتي  العالقة 
بعيًدا  لذلك،  احلاجة  عند  تتنازل  كيف  تعرف 
تعرف  الّشخصّية؛  الكرامة  مفهوم  عن 
احلّب  فيه  ُيفَقد  اّلذي  الوقت  في  ّب  ُحتِ كيف 
احلقيقّي الباِذل واملضّحي؛ تعرف كيف ُتفّضل 
الّشخصّية... املصلحة  على  العاّمة  املصلحة 

مع  نتعامل  أن  جميًعا  منكم  أطلب  لذلك 
العالقة  هذه  أساس  على  البعض  بعضنا 
عالقاتنا  لكّل  ضمانة  اّلتي هي  الكنسّية، 
لعالقة  ضمانة  ُتشّكل  وبالّتالي،  الرّعوّية، 

صحيحة بني الرّاعي ورعّيته.
إنطالًقا ّمما تقّدم ذكره آنًفا، أقول إّن الرّاعي ال 
ًة من أّي فرٍد من أفراد  يبغي مصلحًة شخصّي
كّل  عن  تنازَل  كونه  من  يأتي  وهذا  الرّعّية، 
شيء ألجل رعّيته: األهل، األصدقاء، املجتمع، 
القرار الّشخصّي... تنازل عنها ألجل أن يكون 
من  نفسه  وباذًال  وُمضّحًيا،  ِمعطاًء  خادًما 
أجل الكنيسة والرّعّية، وليس ألجل أن يكون 
الّسّيد  بذلك  مّتخًذا  اجلميع،  من  مخدوًما 
ال  ألَخُدم  ا: «جئُت  ـً حّي مثاًال  املجد  املسيح له 

ألُخَدم».
ملشروٍع  ل  تقبُّ عدم  أو  فهم  سوء  يحدث  قد 
يقوم به الرّاعي، إّال أّن عالج سوء الفهم هذا ال 
واالنتقاد  املستمّر  ر  والّتذمُّ الّتشهير  عبر  يتّم 
الهّدام، بل كما قال بولس الرّسول في رسالته 
األولى إلى أهل كورنثوس: «لتكن أموركم كّلها 
أن  يجب  انتقادنا  حّتى  مبحّبة.  نعم  مبحّبة». 
ٍة بّناءة إحتضانّية لآلخر، وبالّتالي  يكون مبحّب
نتعامل  أسرتنا،  من  فرًدا  الرّاعي  نعتبر  أن 

معه على هذا األساس، إذ إّن كّل ما يعمله، 
الرّاعي  للكنيسة.  وسيبقى  للكنيسة  يعمله 
اليوم هنا، وغًدا ليس ههنا، هل يأخذ معه ما 
فعله للكنيسة وألبنائها؟! إذا قام بترميم قاعة 
يترك  حني  فعل  قد  ما  يأخذ  هل  الكنيسة، 
الرّعّية؟! قد يختلف أبناء البيت الواحد حول 
لون دهان البيت، وقد تكون هناك آراء متعّددة 
يكون  الّنهائّي  القرار  أّن  إّال  املجال،  هذا  في 
الكنيسة،  حال  هي  هذه  األب.  البيت،  ملدّبر 
الكنسّية  الّسلطة  ِقَبل  من  ُمقاٌم  ٌر  مدبِّ هناك 
يأخذ  واحتياجاتها،  الكنيسة  شؤون  لرعاية 
في  يكون  األخير  القرار  ولكّن  املتعّددة،  اآلراء 
الّله  أمام  كاملًة  ّية  املسؤول يتحّمل  وهو  يده، 

والرّعّية وضميره.
لذا فإّن عمل الرّاعي هو عمٌل كنسّي ورعوّي 
من  يبغي  ا  ـً شخصّي عمًال  وليس  بامتياز، 
ا، بل أظّن أّنه يبغي «تقديرًا»  ـً ّي ورائه مجًدا ذات
ٍة من أبناء رعّيته.  من خالل كلمات تشجيعّي
يا حّبذا لو ُعدنا إلى منطق احملّبة في تعاملنا 
أبناء  الرّاعي  يعتبر  وأّال  البعض،  بعضنا  مع 
الرّعّية  أبناء  يعتبر  وال  له،  أعداًء  رعّيته 
من  أحًدا  أّن  أبًدا  أظّن  ال  لهم.  عدوًّا  راعيهم 
رعّية  وأبناء  رعاٍة  من  الكنيسة  في  العاملني 
األساس  هذا  وعلى  اخلاّصة،  مصلحته  يبغي 

يجب أن يتّم الّتعامل.

القصوى  والغاية  اخلاّصة  اهتماماته  مّنا  لكّل 
التي يسعى إليها، والتي من أجلها ال بّد أن 
يذّلل كّل العقبات اّلتي متنعه من الوصول، وحتّدد 
هذه االهتمامات والغايات وفق توّجهه الفكري. 
وغاية اإلنسان املؤمن القصوى هي الوصول إلى 
ليتمّتع  الرضى  بهذا  يشعر  وأن  الّله،  مرضاة 
بحالوة إميانه وقربه من الله، ذلك ألّن املؤمن يعتقد 
أّنه كّلما ارتقى بقربه من خالقه تغّير حاله، 
وصفت نفسه، وتّطهرت وأصبح من املخلصني. 
ومع هذا التغّير يصل إلى أعلى املراتب، مرورًا 
بدرجة اإلحسان التي قال عنها رسول الّله (ص) 
ملّا ُسئل عن اإلحسان: «اإلحسان أن تعبد الله 
واالرتقاء  يراك».  فإّنه  َتره  لم  فإن  تراه،  كأّنك 
أو  منها  أعلى  أو  اإلميانّية  الدرجة  هذه  ملثل 
كل  من  التجرّد  املبتغي  من  يحتاج  دونها، 
أسباب البعد والوحشة، التي متنعه من القرب 
من الله، باحًثا عن كّل ما يحّبه الّله ويرضيه. 
وال يجعل إميانه وقربه مجرّد أماٍن يتمّناها، بل 
جًدا واجتهاًدا لبلوغ الغاية. وقد صدق من قال 
«ليس اإلميان بالتمّني وال بالتحّلي، إّمنا اإلميان 

ما وقر في القلب وصدقه العمل». 
ومن يجد في طلب مرضاة الله باحًثا عن نور 
فيها  شهوة  كّل  يقطع  أن  بّد  ال  قلبه  يدخل 
لّذة  معها  يستشعر  كان  وإن  لّله،  معصية 
املعصية،  مع  تكون  األشياء  هذه  ألّن  ونشوة، 
حسرة  لتورث  سريًعا  تزول  ثّم  آنية  ولكّنها 

وندامة وصعوبة في احلياة. 
عن  أعرض  عاله {ومن  في  جل  احلّق  قال  وقد 
القلب  وحتجب  ضنكا}  معيشة  له  فإن  ذكري 
ملا  الرّباني  اخلير  يستقبل  فال  احلق،  عن 
يصيب هذا القلب من مرض. وقد صدق رسول 
صلحت  إذا  مضغة  اجلسد  في  وإن  «أال  الّله 
اجلسد  فسد  فسدت  وإذا  كّله،  اجلسد  صلح 
بل  {كال  تعالى  وقال  القلب».  وهي  أال  كّله 
وبقدر  يكسبون}.  كانوا  ما  قلوبهم  على  ران 
ما  بقدر  وشهواتها  املعاصي  مبلّذات  اخلوض 
يحجبه  اّلذي  القلب (الصدأ)  الران  هذا  يعلو 
ا  من متعة القرب من الله، وإن كان الّله قريًب

من عباده. 
رسول  يا  قالوا:  رسولهم  الّنبي  أصحاب  سأل 
الّله، الّله قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه. فنزل 
فإّني  عّني  عبادي  سألك  {وإذا  تعالى:  قوله 
قريب أجيب دعوة الّداع إذا دعاني}. وال يخفى 
على املؤمن أن يسأل نفسه دائما هل أنا من 
وصلت  وهل  ويقبلهم؟  الله  يسمعهم  الذين 
كان  إذا  خيرًا  ويتوّسم  الله؟  من  القرب  إلى 
على الّطاعة، بقوله تعالى: {أو َمن كان ميًتا 
فأحييناه وجعلنا له نورًا ميشي به في الّناس 

كَمن مثله في ظلمات ليس بخارج منها}. 
اإلنسان  يلج  ملا  أّنه  اآلية  هذه  من  ويستدرك 
طريق االستقامة، ويبتعد عن ملذات املعاصي 
والّشهوات الباطلة، ال بّد أن يشرح الله صدره 
سيخوض  وعندها  احلق.  نور  فيدخله  لإلميان، 
في الّطاعات، يتقّلب فيها غير مكترث وال 
كانت  وإن  املعاصي.  وشهوة  لذة  إلى  ملتفت 
قلنا  مسعود:  ابن  قال  يديه؛  وبني  ميسرة 
الله  شرح  {أفمن  تعالى  قوله  الّله  رسول  يا 
صدره لإلسالم فهو على نور من رّبه}. كيف 
القلب  الّنور  دخل  «إذا  قال:  الصدر؟  انشراح 
الّله،  رسول  يا  قلنا:  وانفتح».  الصدر  انشرح 
اخللود  دار  إلى  اإلنابة  قال:  ذلك؟  عالمة  وما 
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للموت  واالستعداد  الغرور  دار  عن  والّتجافي 
قبل نزوله. 

ليوم  يعمل  أن  الله  مرضاة  لطالب  بّد  ال  إًذا 
الّصالح  العمل  نحو  باندفاعه  وذلك  لقائه، 
املصحوبة  الّدنيا  لشهوات  تارًكا  لّله،  املرضي 
آخرته،  إلى  ساعًيا  ملّذاتها،  بكّل  باملعصية 
يحّثه الّشوق واحلنني للمثول أمام الّله، بعد أن 

أخلص وجاء بقلب سليم. 
صاحبه،  جوارح  في  بارز  أثر  له  الّسعي  وهذا 
نزلت  إذا  الذي  القلب  ومالكها  فيها  فيؤّثر 
وسائر  خشع،  الله  آيات  نغمات  أوتاره  على 
الّله:  من  وخوًفا  وحنيًنا  شوًقا  مرجتفة  اجلوارح 
{إّمنا املؤمنون اّلذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، 
توّجل  إمياًنا}،  زادتهم  آياته  عليهم  تليت  وإذا 
القلوب وتزداد شوًقا إلى الّطاعة، وكأّنها أرض 
بور أصابها وابل، فاهتزّت ورّبت وأنبتت املزيد 
من الّشوق واحلنني، لتهيئ صاحبها إلى الزيادة 
من العمل الّصالح واالستسالم وخشوع القلب، 
خشوًعا}،  ويزيدهم  يبكون  لألذقان  {ويخرون 
من  والقرب  الّطاعة  لّذة  يتذوّق  يصبح  وعندها 
على  الّدنيا  أهل  مع  حاله  في  كان  ولو  الله. 
يالقي  كان  الله  رحمه  اجلنيد  فهذا  أسوئه، 
إّال  زمانه،  سلطان  من  العذاب  ألوان  أشّد 
وأبناء  األمراء  يعلم  لو  «والله  يقول:  كان  أّنه 
األمراء ما نحن فيه من نشوة جلالدونا عليها 
بالّسيوف». نعم، فالطاعة لها لّذة ونشوة في 
كّن  َمن  «ثالث  (ص):  الّله  رسول  قال  القلب، 
ورسوله  الله  يكون  أن  اإلميان:  حالوة  وجد  فيه 
أحّب إليه مما سواهما، وأن يحب املرء، ال يحّبه 
أن  بعد  الكفر  في  يعود  أن  يكره  وأن  لله  إّال 
أنقذه الّله منه، كما يكره أن يلقى في الّنار».

البصري،  حسن  اإلمام   ذلك  على  ويعّقب 
فيقول: «تفّقدوا حالوة اإلميان في ثالثة أشياء: 
فإن  القرآن،  قراءة  وفي  الّذكر  وفي  الّصالة  في 
وقال  مغلق».  الباب  أّن  فاعلموا  وإّال  وجدمت 
ابن القيم اجلوزية: «اعلم أّن القلب إذا خال من 
مال  من  فيها  مبا  والتعّلق  بالدنيا،  االهتمام 
واالهتمام  باآلخرة  وتعلق  سورة،  أو  سياسة  أو 
على  للقدوم  والتأّهب  العّدة  حتصيل  من  بها 
فعند  فجره.  وتباشير  فتوحه  أّول  فذلك  الّله، 
ربه  به  يرضي  ما  ملعرفة  قلبه  يتحرّك  ذلك 
يسخطه،  وما  إليه  به  ويتقرّب  فيفعله  منه 

فيجتنبه. وهذا عنوان صدق إرادته». 
دائم  الّسليم  القلب  إّن  الكرام  أّيها  واحلقيقة 
إّال  نهًيا  يسمع  فما  الّله،  ألوامر  اليقظة 
وينتهي، وما يسمع أمر للّطاعة إّال ويستجيب 
يقول  أن  من  أكثر  املؤمن  يحتاج  فال  ُمسرًعا، 
ليبصق  {فاجتنبوه}،  اخلمر  عن  تعالى  الّله 
جعبته،  في  ما  ويسكب  جوفه  إلى  وصل  ما 
ويحرمه على نفسه ويحرم على نفسه مجالسة 
خاٍل  الّله  حّب  كان  إذا  باملقابل  يشربها.  من 
ما  آية  بكل  جئت  فلو  الّناس،  أحد  قلب  من 

استجاب، وهذا مثال لكّل األعمال.
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كم سررت باملشاركة يوم الثالثاء املاضي بأمسية ثقافّية حول األدب الساخر الّحتاد 
الكّتاب الفلسطينّيني في الداخل، خاّصة وأّن لألدب الّساخر مكانة خاصة رمبا 
األدب،  من  النوع  هذا  على  الضوء  لتلقي  األمسية  هذه  فأتت  البعض.  يجهلها 
مستضيفًة مجموعة من الكّتاب الساخرين ليقدموا مناذج من أدبهم هذا. فاألدب 
الساخر هو الكوميديا الّسوداء التي تعكس آالم املواطن السياسية واالجتماعية، 
القلب.  في  خنجرًا  ويضع  الوجوه،  على  البسمة  يرسم  ساخر  بأسلوب  فيقدمها 
فالكاتب الساخر هو من يحّول األلم إلى بسمة، واحلزن إلى إبداع. الكاتب الساخر 
يجعل القارىء يبكي من فرط الّضحك، وفي الوقت ذاته يضحك من فرط األمل. 
الكتابة الساخرة ليست بجديدة علينا، إّنها متجّذرة في موروثنا األدبي، فنجد السخرية 
في: كليلة ودمنة، البخالء، املقامات، النوادر، وأخبار احلمقى املغّفلني، وأخبار الظرفاء. 
املجتمع  في  الّسخرية  مصطلح  لظهور  دقيًقا  تاريًخا  نحّدد  أن  علينا  يصعب 
اإلنسانّي، ومع ذلك ميكننا القول إّنها موجودة منذ األزل، منذ أن أدرك اإلنسان 
ذاتّيته ومتّيزه عن اآلخر. فقد كشفت الدراسات واألبحاث األثرّية عن وجود «رسومات 
كاريكاتورية» خّلفها اإلنسان القدمي على جدران األهرامات املصرية. وفي األدب 
املجال  في  خاصة  ساخر،  بأسلوب  والّشعراء  األدباء  من  العديد  كتب  احلديث 
السياسي؛ فالسخرية على سبيل املثال لدى الّشاعر نزار قّباني تّتسم بالسخرية 
ذات الطابع الهجومي؛ والسخرية لدى الكاتب الفلسطيني إميل حبيبي تّتسم 
بالّسخرية املُرّة. وقد نالحظ أّن هذا النوع من األدب منتشر لدى شعوب دول العالم 
الّثالث. وذلك ألن الشعوب في هذه الدول ال تستطيع أن تنتقد ما يجري في 

بلدها بصراحة ودون خوف، لذلك يلجأون إلى األسلوب الساخر غير املباشر. 
وهنالك الكوميديا الّسوداء، وهي نوع من أنواع  الكوميديا والهجاء، متتاز بأّنها 
تلك  مع  التعاطي  يتّم  حيث  بها،  احملرّم اخلوض  من  تعتبر  مواضيع  حول  تدور 
املوضوع.  في  اجلدّية  بجانب  االحتفاظ  مع  ساخر،  أو  فكاهي  بشكل  املواضيع 
برزت الكوميديا السوداء كأسلوب أدبي في الواليات املتحدة في خمسينّيات 

وستينّيات القرن العشرين. 
الكاتب  لنا  قدم  حيفا  في  الساخر  األدب  ملوضوع  تعرضت  التي  األمسية  وفي 
سلمان ناطور صاحب التجربة الغنية في الكتابة الساخرة، والذي أغنى مكتبتنا 
بأدبه الساخر، مثل: أبو العبد في قلعة زئيڤ وخّمارة البلد. واستضافت األمسية 
يعتمد  الذي  الساخر  بأسلوبه  يتميز  الذي  عامر  تركي  والكاتب  الشاعر  أيًضا 
ا وناشرًا من مدينة  على التالعب باأللفاظ وبفذلكاته اللغوية. كما قدمت لنا كاتًب
القدس، أال وهو سمير اجلندي الذي تتمّيز كتاباته القصصية بالسخرية السوداء، 
والكاتب سهيل كيوان الذي برز ككاتب ساخر. وفي هذه األمسية تسنى لي - 
باإلضافة لتوّلي عرافتها - أن أقّدم مقاطع من مسرحّيتي الّساخرة «اعترافات 
عاهر سياسي»؛ ولو كان هنالك مجال لقرأت قصًصا وكتابات ساخرة أخرى لي، 
فأنا أعشق األسلوب الساخر في الكتابة، لكني لم أفعل مثل اآلخرين الذين عندما 
يعتلون املنصة ال ينزلون عنها، إال بعد أن يغادر القاعة آخر شخص من احلاضرين. 
وفي اليوم التالي اجتهت ملدينة شفاعمرو حلضور أمسية أخرى عن األدب الساخر، 
وهذه املرة اقتصرت األمسية على كاتب واحد وكتاب واحد ووحيد، وهو كتاب «عجايب 
يا صندوق» ألخي الكاتب زياد شليوط، وهو عبارة عن مقاالت ساخرة في السياسة 
واملجتمع. وأنا على ثقة تامة أن عقد هاتني الندوتني صدفة خالل يومني متتاليني، 
ما هي إال إشارة لبداية مرحلة جديدة في وسطنا األدبي باالهتمام بهذا األسلوب 
من الكتابة، أال وهو األسلوب الساخر، وما أحوجنا إليه في هذه املرحلة بالذات.
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صّحته  كانت  ُمحزنة...  أّياًما  بدر  عاش  املستشفى  في 
سع. تتدهور وقروحه تَتّ

وكان يعيش وحيًدا على الرّغم من عشرات األصدقاء اّلذين 
ا... ـً كانوا يأتون إليه يومّي

خالل  ه  ولكَنّ يهذي.  أخرى  أحيان  وفي  أحياًنا،  يتكّلم  كان 
هذا كّله كان يكشف تاريخه وذكرياته.

حتّدث كثيرًا عن جيكور وبويب وأبي اخلصيب، وعن أبيه 
وأّمه وزوجة أبيه واجلّن وبيت جّده والّنخيل... لقد كان يصارع 

املوت وهو يعرف أّنه ميوت.
وفي يوم 24/12/1964، في أحد مستشفيات الكويت 
رحل إبن الفالّح، الّشاعر الذي كان فردًيا مفرط احلساسّية، 
ًيا في تكوينه الَنّظري ومثّقًفا واسع االطالع، رحل أحد  مثال

أعمدة وروّاد احلداثة في الّشعر، بدر شاكر الّسّياب...
بشعره،  بدر  دها  خَلّ التي  جيكور،  سّكان  من  الّسّياب  وآل 
ولو أّنها قرية صغيرة من قرى جنوب، جنوب العراق – وقد 
أقاموا فيها من أجيال، يسكنون بيوتها الّطينّية ويتفّيأوون 
العذبة. جداولها  من  ويرتوون  الّنخيل،  أشجار  ظالل 

أّما الّسّياب فهي البلح األخضر، ولكن ُيروى أّن هذا اإلسم 
التصق بالعائلة ألّن الّطاعون أصابها، فلم يبقى منها إّال 
سّياب بن محّمد بدران املير، الذي َفَقَد كّل أقاربه األقربني.

وبدأ هذا الفرع من عائلة املير ُيسّمى الّسّياب.
ار األكبر، عاش مع أبيه يشاركه حياة  شاكر، ابن عبد اجلّب
القرية ويساعده في الزراعة، وعرف عنه أّنه كان أنشط أوالد 

ّية. أبيه وأكثرهم فّعال
وفي سنة 1925 تزوّج من عروسه كرمية ابنة عّمه ذات سبعة 
بدر.  البكر،  ابنها  ولدت   1926 سنة  وفي  ربيًعا.  عشر 
الّنخيل،  ظّل  في  يلعب  القرية،  أطفال  مع  الّطفل  فعاش 
ويغوص في املياه، ويراقب البواخر العابرة، كما في األماسي 
يستمع إلى حكايات جّده وجّدته. وفي سّن السادسة توّفيت 
أّمُه كرمية بعد والدتها الرابعة، إذ أجنبت طفلة، ما فتئت أن 

ماتت أيًضا..
أّثر فقدان شاعرنا ألّمه فيه تأثيرًا كبيرًا، وحني يسأل عنها 

كانوا يقولون له: «ستعود بعد غد»!!
األب  اختار  مدرسة،  بال  تزال  ما  كانت  آنذاك  جيكور  وألّن 
البنه أن يذهب إلى املدرسة احلكومّية في قرية باب سليمان 
املجاورة، وكان الطفل بدر يذهب كّل يوم مشًيا إلى املدرسة.

تعّلم صغيرنا في هذه املدرسة أربع سنوات، وهي الّسنوات 
اّلتي ال تتجاوزها آنذاك، ثّم اضطّر أن ينتقل إلى مدرسة 
احملمودّية في أبي «اخلصيب» حيث قضى سنتني أخريني.

وعرف بدر في أبي اخلصيب الّشناشيل، وهي ُشرفة خشبّية 
ُمزركشة ذات نوافذ زجاجّية ملوّنة. وكان املدير يجلس في 

يستعذب  شاعرنا  جعل  مما  للّشناشيل،  املجاورة  الغرفة 
دعوته إلى غرفة املدير، فلم يستطع بعد سنني طويلة إّال أن 
يعّبر عن مشاعره هذه في قصيدته اجلميلة «شناشيل ابنة 
اجللبي»، فبرز إحساس بدر بأّن الوصول إلى هذه الّشناشيل 

حلم، وبأّن الوصول إلى الّصبايا املنّعمات فيها حلم.
فأرسله   ،1938 صيف  في  ّية  االبتدائ دراسته  بدر  أنهى 
جّده اّلذي توّلى رعايته بعد زواج أبيه الّثاني، إلى البصرة 

ملواصلة تعليمه الّثانوي. وسكن فيها مع جّدِتِه ألّمِه.
ّية واألدب العربي، ومع أّنه اختار  برز صبّينا في الّلغة العرب
األدب  نحو  اّجتاهه  حّدة  أّن  إّال  العلمي،  الفرع   1941 سنة 

لم تخّف.
بانتظام،  الّشعر  يكتب  بدر  بدأ  بالّذات  الّسنة  هذه  وفي 
أّما قصائده قبل هذه الّسنة فقد ضاعت أو مزّقت، وكانت 
في  ُنشرت  الّشاطئ»  «على  ُعنوانها  قصيدة  قصائده  أّول 

«البواكير»...
لم يستطع ابن اخلمسة عشر ربيًعا إّال أن ينفعل ويتفاعل 
األجنبي،  العدّو  مع  وطنه  مبعارك  جتّلى  اّلذي  واقعه،  مع 
كبار  مع  الّصغيرة  والبرجوازية  الكادحة  الطبقات  ومعركة 
املُستغّلني واملرابني، فشّكل هذا الغليان اّلذي كانت تعيشه 
وعي  أركان  من  ا  ـً هاّم ركًنا  اإلحتالل،  منذ  العراق  جماهير 

ا فيما بعد... ـً ّي شاعرنا، وظهر هذا واضًحا جل
عام   :(42-41) الّثانوية  في  األخير  الدراسي  العام  وكان 
بالّشعر. حافًال  ا  ـً ّي غن عاًما  العلمّية  الدراسة  إلى  الّتحّول 

فأخذت قريحة بدر تترّكز وتتبلور، وموهبته أخذت تنضج، 
وبدأ الّشعر يتحّول إلى وسيلة للّتعبير عن نفس جّياشة 

قلقة، كما أصبحت طريق إثبات الُهوّية...
ا في دار املعّلمني في  في خريف سنة 1943 أصبح طالًب
ّية  العرب الّلغة  فرع  فاختار  مجانّية،  الدراسة  حيث  بغداد، 
وتوزّعت حياة الّشاب الغريب في بغداد مشاغل جديدة   –
ّية وترّدد  واهتمامات طارئة؛ فالتحق عضوًا في جماعة أدب
إلى جمعّية الشباب املسلمني، كما ترّدد على مقّر جريدة 
«االّحتاد» ومقهى «الزهاوي». فنجح أن يحتّل مكانًة مرموقة 
في املدينة الكبيرة.                                     (يتبع)     
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عندما خرجنا بألوفنا في الّسابع من أّيار 2013، كانت رسالتنا 
واضحة: «محّبة + آمان = حياة».. لم تكن هذه الرّسالة مجرّد 
شعار، بل كانت الوصّية التي قطعناها على أنفسنا، ألّننا نحّب 
بلدنا، رافضني املوت واخلوف والكراهية والتهديد والعنف واجلرمية. 
هدًفا،  واألمان  لنا،  مسلًكا  احملّبة  اخترنا  بألوفنا،  خرجنا  عندما 

وتطوير احلياة الكرمية في بلدنا مبدًأ لنا. 
مجتمعنا،  في  مؤّسًسا  حدًثا  العنف  ضّد  األلوف  مسيرة  كانت 
وأكثر ما مّيزها عشرات الّشباب والّشابات الّناشطني اّلذين قادوا 
العمل واملسيرة، بحّبهم امللتزم ملجتمعهم، وصلوا الّليل بالنهار 
واحلارات،  والّساحات  البيوت  دخلوا  وأكثر،  أسبوعني  مدار  على 

والمسوا قلوب الّناس ليسّطروا كلمتهم في هذه املدينة!
ولكن األسئلة اّلتي أطرحها هنا: ..وماذا بعد املسيرة؟ ماذا حّققنا؟ 

ماذا نفعل اآلن؟ وماذا سنفعل غًدا؟.. 
انطلقنا بخّطة عمل متعّددة األهداف مبنّية على رؤى مهنّية للعام 
املقبل، من خالل جمعّية الّتطوير االجتماعّي، فالعهد املجتمعّي 
ضّد العنف، واّلذي وّقع عليه املئات، والّنشاط اجلماهيرّي املمّيز 

في احلّي األملانّي، األسبوع األخير، كانا بداية التنفيذ.. 
قضّية العنف من أهّم قضايا املجتمع العربّي في حيفا، وخصوًصا 
في احلّي األملانّي واحلليصة والكبابير، فهكذا أشار بحث قضايا 
ومطالب العرب في حيفا اّلذي أجريته بطلب من جمعّية الّتطوير 
ا. كما تبّني من بحث  االجتماعّي، واّلذي سنقوم بنشر نتائجه قريًب
آخر حول ظاهرة العنف عند الّشبيبة، أجريته عام 2011 - بطلب 
من جمعّية الّتطوير االجتماعّي، أيًضا - أّن %87 من املجتمع 
يعاني، بدرجة كبيرة، من ظاهرة العنف، %85 من الّشباب العرب 
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في حيفا شاهدوا حادث عنف في الّشهر األخير، و%40 منهم 
وفي  األخير..  الّشهر  في  عنف  حادث  إلى  معارفهم  أحد  تعرّض 
املقابل لم تستثمر بلدّية حيفا املوارد بشكل الئق وكاٍف للحّد من 
ظاهرة العنف عند الّشباب العرب، ال من خالل مشروع «مدينة بال 

عنف» وال من خالل مشاريع تربوّية وثقافّية مختلفة. 
هذه قضية مصيرّية وهذا مطلب أساسّي، علينا وضعه في صلب 
ظاهرة  وضع  الوطنّية  أحزابنا  من  واملطلوب  اجلماهيرّي..  عملنا 
العنف وقضايا الّشباب احليفاوّي على رأس سّلم أولوّياتها وأجندتها 
وعرض مطالبنا أمام البلدّية، فالعيش بأمان هو حّق ومطلب مشرّع 
ذلك.  على  دليل  أكبر  هي  األلوف  ومسيرة  حيفا،  في  للعرب 
فبدًال من املطالبة بإقصاء موضوع العنف عن الّسجال االنتخابّي، 

كان حرّي استثمار قوة مسيرة األلوف ملناقشة وطرح قضّية العنف 
واملجتمعّي  الّسياسّي  عملنا  صلب  إلى  املوضوع  هذا  ليتحّول 

الوحدوّي، وضمن مطالبنا اجلماعّية من البلدية. 
تتمحور خّطة عملنا في رسالتني؛ األولى جتاه املؤّسسات الرسمّية 
البلدّية  اخلطط  وإعداد  املوارد  واستثمار  والعدالة  بالرّدع  نطالبها 
العنف،  ظاهرة  من  للتقليص  والّثقافية  واالجتماعّية  الّتربوّية 
من  أنفسنا،  من  تبدأ  الّتأثير  دائرة  بأّن  اإلميان  داخلّية:  والّثانية 
ّيتنا جتاه حياتنا وحياة األجيال القادمة.  داخلنا، من قدرتنا ومسؤول
فاملطلوب  املكان..  امتالك  إعادة  هو  عملنا  من  األساسي  الهدف 
بلدنا  ترك  وعدم  حيفا،  في  والّشارع  احلارة  إعادة «امتالك»  اآلن، 
الّثقة  تعزيز  بل  واالحتدام،  والّتشويه  لالقتحام  ُعرضًة  وأحيائنا 
والّتأثير.  واإلجناز  املنّظم  العمل  خالل  من  املتبادلة  املجتمعّية 
واالّتهامات  الّذات  َجلد  من  ومللنا  أفعال،  دون  من  كالًما  سئمنا 

والّنقد..  
املبادئ  نعزّز  عندما  به  الّثقة  ونعيد  حيفا  في  املكان  سنمتلك 
البديلة اّلتي نؤمن بها في احلّيز العام، ونعيد ترتيب الّتعريفات 
أّن  وعلى  الكرامة؛  معنى  وجنّذر  نعّلم  أن  علينا  املجتمعّية.. 
القوّة تعني قوّة املبادئ والعمل والوعي والفكر واالنتماء والوحدة 
اتنا وشبابنا،  املجتمعّية، وكشف الطاقات الهائلة املكمونة عند شّب

والّضعف يعني االجنرار نحو العنف والهاوية..!
علينا العمل الفورّي لترسيخ هذه األفكار في أعمالنا، وحتويلها إلى 
عادات وقيم مجتمعّية نغّير من خاللها مصير بلدنا... وقد بدأنا 
بهذه املسيرة وسنستمر بها من أجل مستقبل أفضل لنا وألبنائنا..!

(مخّطط مدن، ومستشار تنظيمّي، وناشط مجتمعّي) 
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1. مدينة هندّية عاصمتها كارناتاكا - حرف جر.
2. للّتعريف - دولة آسيوّية (معكوسة).

3. فاحت مغولي حفيد جانكيز خان - شّق الّشيء.
4. ساللة بربرّية حكمت املغرب - طليق.
5. نتاج الكتاب نظًما ونثرًا - جمع قّبة.

6. راقد - سرد.
7. زعيم فلسطيني راحل.

8. سرب.
9. حرف جر - مسّخر.

10. صحابي اشترك في غزو الّشام.

∫ ÒÍœuLŽ

1. أسمى الطوائف الهندوسّية.
2. أسد - ظروف زمان ومكان.

3. امبراطور رومانّي - اسم موصول.
4. محافظة عراقّية قاعدتها الرمادي.

5. نحو وتطبيق القواعد.
6. حرف هجائي - كوكب يستمّد نوره من الّشمس - عفريت.
7. شعب - ود - االسم الّثاني لرئيس بلدّية بيت حلم سابًقا.

ّية في املثلث اجلنوبّي - إله. 8. قرية عرب
9. األوقات املناسبة - قي العود.

10. يدوم على فعل ما - غير ناضج.
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ّية اِملعيارّية والّتعّمق في  إّنه ما من سبيل إلى دراسة الّلغة العرب
ّيفت على االثني عشر علًما، مبنًأى عن  علومها املختلفة، اّلتي َن
أن  إلى  سبيل  من  ما  قطًعا،  وإّنه،  واحلديث.  القدمي  في  لهجاتها 
ا  نثبت، يوًما ما، أمومة هذه الّلغة للغات األرض كاّفة، إثباًتا علمًيّ
الّلغة  تظّل  حيث  واحلديث.  القدمي  في  لهجاتها  عن  مبنًأى  راسًخا، 
هي الّنواة اّلتي تدور في  لغة القرآن الكرمي –  ّية اِملعيارّية –  العرب
فلكها كّل هذه الّتحوّالت في املباني واملعاني والّصوامت والّصوائت؛ 
هذه الّنواة،  واالبتعاد عن –  إذ هي مدارات دائمة الّتشّكل حول – 
حّتى ال يعود من املمكن الوصول إليها وسبر غورها بغير اختراق 
األكبر  الوعاء   – الّلغة   – باعتبارها  الّطبقات؛   – املدارات  هذه 

واألشمل اّلذي يحتوي وجودنا اإلنسانّي كّله.
الكرمي،  القرآن  لوال  بأّنه   – املقام  هذا  في   – الّتنويه  ليجدر  وإّنه 
ّية الفصحى لتكون الّلغة اِملعيارّية القياسّية  اّلذي كرّس الّلغة العرب
على مّر الزّمان واملكان واإلنسان، وأكسبها هذه الهالة من القداسة 
الّلغات  من  غيرها  مصير  ّية  العرب الّلغة  مصير  لكان  والّتقديس، 
تالشى  فروع،  تلو  فروًعا  لهجاتها،  بتطوّر  وتطوّرت  تفرّعت  اّلتي 
معها األصل، أو ألصبحت لغة تسكن كهوف املعاجم على األقّل؛ 
فالقرآن الكرمي هو احلافظة اّلتي حمت هذه الّلغة من الزّوال، وهو، 

الحًقا، أّول مصادر علومها وفنونها املختلفة في القدمي واحلديث.
العلم  في  احلقيقة  عن  باحًثا  حياته  اإلنسان  يعيش  أن  أروع  ما 
واحلياة، ال بل إّنه هذا البحث – عندي – حياة احلياة. وكم يحضرني 
– في هذين املقام واملقال – احلسن بن الهيثم، اّلذي عرّف االجتهاد 
عن  رًا  معّب يقول،  إذ  حّق؛  بأّنه  العلمّي،  بالبحث  اليوم،  املعروف، 
عقيدته العلمّية: «احلّق مطلوب لذاته، وكّل مطلوب لذاته فليس 
وَْعر،  إليه  والّطريق  صعب،  احلّق  ووجود  وجوده،  غيُر  طالَبه  يعني 
واحلقائق منغمسة في الّشبهات، وُحسن الّظّن بالعلماء في طباع 
طبعه،  مع  استرسل  إذا  العلماء  كتب  في  فالّناظر  الّناس،  جميع 
وجعل غرضه َفْهم ما ذكروه، وغاية ما أوردوه، حصلت احلقائق عنده 
وما  إليها.  أشاروا  اّلتي  والغايات  لها،  قصدوا  اّلتي  املعاني  هي 
عصم الله العلماء من الزّلل، وال حمى علمهم من الّتقصير واخللل. 
وال  العلوم،  من  شيء  في  العلماء  اختلف  ملا  كذلك  ذلك  كان  ولو 
ذلك.  بخالف  والوجود  األمور،  حقائق  من  شيء  في  آراؤهم  تفرّقت 
مع  املسترسل  املتقّدمني،  كتب  في  الّناظر  هو  ليس  احلّق  فطالب 
طبعه في حسن الّظّن بهم، بل طالب احلّق هو املّتِهم لظّنه فيهم، 
املتوّقف فيما يفهمه عنهم، املُّتِبع اُحلّجَة والبرهان، ال قوَل القائل 
والّنقصان.  اخللل  بضروب  جبّلته  في  املخصوص  إنسان،  هو  اّلذي 
والواجب على الّناظر في كتب العلوم، إذا كان غرضه معرفة احلقائق، 
أن يجعل نفسه خصًما لكّل ما ينظر فيه، وُيجيل فكره في متنه 
وفي جميع حواشيه، وُيْخِصمه من جميع جهاته ونواحيه، ويّتهم، 
أيًضا، نفسه عند خصامه، فال يتحامل عليه وال يتسّمح فيه. فإّنه 
إذا سلك هذه الّطريقة انكشفت له احلقائق، وظهر ما عساه وقع في 

به». كالم من تقّدمه من الّتقصير والشُّ
ْعًدا، سنعمل بوصّية احلسن بن الهيثم، فيما  ْبًال وبَ ونحن – بدورنا – َق
هو حّق (نعني البحث واالجتهاد) نحن باحثون به وفيه عن احلقيقة، 
حيث تخطر فيه الفكرة تلو الفكرة في خضّم العمل ومشاغل املَعاش 
وسط  في  تأتينا  اّلتي  الوسطى  الّصالة  ولكأّنه  املَِعيش،  والواقع 
{حافظوا  عليها  باحلفاظ  وُأِمرنا  وَكَسل،  َعَمل  من  احلياة،  ُمعترَك 
كرمي). (قرآن  قانتني}  ّهللا  وقوموا  الوسطى  والّصالة  الّصالة  على 

وما دمنا عقدنا العزم على أن نكون طّالب علم، وأن يكون اعتبار 
احلقيقة العلمّية فوق أّي اعتبار لدينا، أراني مستحضرًا ما تواتر 
في  املتوّفى   – سرّه  الّله  قّدس   – الّنعمان  حنيفة  أبي  اإلمام  عن 
ا: قولنا هذا [بحثنا هذا]  ا / 699 ميالدًيّ الكوفة عام 80 هجرًيّ
رأي، وهو أحسُن ما وصلنا إليه؛ فمن وصل إلى أحسَن منه فهو 

أولى بالّصواب مّنا. وال أنسى اإلمام محّمًدا بن إدريس الّشافعّي 
حيث قال: رأيي صواب يحتمل اخلطأ  قّدس الله سرّه –  الغزّّي – 

ورأي غيري خطأ يحتمل الّصواب.
{املاّدة أعاله  - وهوامشها لضيق صدر اجلريدة عندي - من مقّدمة 
ة وآدابها}  ّي وخالصة أطروحتنا لنيل الّلقب الّثاني في الّلغة العرب
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ِك يا راحي ويا تعبي إّني أحّب
إّني عشقتِك يا دمعي ويا غضبي
لي رَحتَ ي وُم ِك يا ِحلِّ إّني أحّب

إّني عشقتِك يا َهْدئي ويا َصَخبي
ِك يا نومي ويا سهري إّني أحّب
َسبي أنا األمُني حلبٍّ صانه َن

■

يا َمن جعلُتِك في األشعاِر قافيتي
ِه ُينبي فجاءني الّشعُر من ِتلقاِئ
يا َمن رسمُتِك إكليًال لناِصيتي
َرها َحَسبي وما طلبُت لنفسي غي

■

َسوِت سأبقى أسعًدا، أبًدا مهما َق
ُر ُيذيُب الّصخَر في أدبي ي قلبي الكب

مهما َصِلفِت سأبقى قائًال، أبًدا:
ّسبِب أُعُذْر أخاَك وال تسأْل عِن ال

■

ال بل سأسأُل عن هنٍد وعن َدْعٍد
يا وفي اِحلَقِب ال بل سأصرخ في الّدن
ًدا والهوى َنَفسي ال بل سأمضي وحي
أمشي الُهَوينى على جمٍر مَن الَعَتِب

■

ال بل سأمضي وهنٌد َدْرُب قافلتي
بي َب ْرَز في َل مهما بُعدُت ستبقى اِحل
ٍر َر في َسَف ْف مهما بُعدُت ستبقى السِّ
َربي! مهما بُعدُت ستبقى أرَض ُمْغَت
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ا على رَُجِل ي ُدها  َمن ّال ُيعوِّل في الّدن ـ ـ ـ ا وواحـ ي فإّمنا رَُجُل الّدن
غرائّي، ومطلعها: البيت أعاله من المّية العجم للطُّ

ُة الفضِل زانتني لدى الَعَطِل َي وِحْل ّرأِي صانتني عِن اَخلَطِل    أصالُة ال

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

تعبي ويا  راحي  يا  ِك  أحّب إّني 
غضبي ويا  دمعي  يا  عشقتِك  إّني 
لي رَحتَ وُم ي  ِحلِّ يا  ِك  أحّب إّني 
َصَخبي ويا  َهْدئي  يا  عشقتِك  إّني 
سهري ويا  نومي  يا  ِك  أحّب إّني 
َسبي َن صانه  حلبٍّ  األمُني  أنا 

■

قافيتي األشعاِر  في  جعلُتِك  َمن  يا 
ُينبي ِه  ِتلقاِئ من  الّشعُر  فجاءني 
لناِصيتي إكليًال  رسمُتِك  َمن  يا 
َحَسبي َرها  غي لنفسي  طلبُت  وما 

■

أبًدا أسعًدا،  سأبقى  َسوِت  َق مهما 
أدبي في  الّصخَر  ُيذيُب  ُر  ي الكب قلبي 
أبًدا: قائًال،  سأبقى  َصِلفِت  مهما 
ّسبِب ال عِن  تسأْل  وال  أخاَك  أُعُذْر 

■

َدْعٍد وعن  هنٍد  عن  سأسأُل  بل  ال 
اِحلَقِب وفي  يا  الّدن في  سأصرخ  بل  ال 
َنَفسي والهوى  ًدا  وحي سأمضي  بل  ال 
الَعَتِب مَن  جمٍر  على  الُهَوينى  أمشي 

■

قافلتي َدْرُب  وهنٌد  سأمضي  بل  ال 
بي َب َل في  ْرَز  اِحل ستبقى  بُعدُت  مهما 
ٍر َسَف في  َر  ْف السِّ ستبقى  بُعدُت  مهما 
َربي! ُمْغَت أرَض  ستبقى  بُعدُت  مهما 
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

اِحذر األجواء املتشّنجة. حاول أن حتصل على 
مراسالت  واطلب  شيء،  كّل  في  إثباتات 

خّطّية ال كالًما يذهب في الهواء.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

عالقة  أو  مغامرة  تبدأ  فرّمبا  شجاًعا،  تبدو 
دور  الّنساء  إلحدى  ويكون  ممّيزة،  رومانسّية 

كبير بتغيير حياتك.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

تُقم  وال  املستجّدات،  مع  تتأقلم  أن  حاول 
ّية جديدة،  بتحّديات. قد ُتتاح لك فرصة مال

تلّقفها بهدوء وبدون ضجيج.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)

األجواء.  مع  أكثر  وتنسجم  عزميتك،  تشتّد 
تؤّثر على جماعة من الّناس إلحداث تغيير 

وتصويب، وتلفت إليك األنظار.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

ترى  أن  حاول  وهدوئك.  واقعّيتك  إلى  ُعد 
األمور كما هي، ال كما تتصوّرها أو ترغب 

بها. إّنها فترة جّيدة للعمل بهدوء.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

أو  االستغاللّيني،  بعض  ضحّية  تقع  قد 
تلتقي  صادقة.  تكن  لم  نوايا  تكتشف 

باألصدقاء لتناقش بعض اآلراء الشائكة.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

أو  توظيفات  أّية  عن  اإلمكان  قدر  ابتعد 
معاكسة  فاألجواء  اّتصاالت،  أو  استثمارات 

جًدا، وقد ُتفاجأ ببعض األخبار املُربكة.

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

يضحك  احلظ  وناجح.  مثمر  أسبوع  ينتظرك 
جتارب  تخوض  وقد  الفترة،  هذه  خالل  لك 

مهّمة ودقيقة جتلب لك األمل والّسعادة.

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

قد تبحث عن مشروع عمل مشترك تستمر 
ورائه  من  جتني  قد  كبيرًا  ًيا  مال مبلًغا  فيه 

أرباًحا. انتبه لصّحتك وسالمتك.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

تخوّف  دون  صراحة  بكّل  رأيك  عن  عّبر 
أّي  تهمل  وال  صّحتك  إلى  انتبه  ترّدد.  أو 

عارض. ِثق بقدرتك وال تخف من الّتغيير.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)

املشاكل  عن  وابتعد  ما،  صدام  من  حاذر 
والّنقاشات العائلّية. ال تتطرّق إلى حلول أو 

تبادر إلى أّي مشاركة مع أحد.

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

من املفّضل أن تكون حذرًا وال تبح بأسرارك 
ألحد. أمامك فترة جّيدة حتمل لك بشائر، قد 
ًيا وتنّفذ بعًضا من رغباتك. حتّلق خاللها عال

∫©’U��√ 8?�® d|œUI*«

1 كيلوغرام من الّدجاج املفروم.
2/فّصان من الّثوم املفروم.

2/بيضتان.

4 مالعق من فتات اخلبز (פירורי לחם).
1 ملعقة كبيرة من مرقة الدجاج.

ـ«كاتشوپ» أو معجون البندورة. 2 مالعق كبيرة من ال
القليل من امللح والفلفل األسود.

زيت نباتي للقلي.
القليل من املاء.

∫WBK ÒB�« d|œUI�

1 كيلوغرام من البندورة الطازجة املقّشرة واملقّطعة.
100 غرام من معجون البندورة.

2/ملعقتان كبيرتان من الهريس (معجون الفلفل احلار).

6 مالعق كبيرة من مرّكز الرّمان.
القليل من أوراق الزّعتر.

∫dOC� Ò��« WI|d�

من  كبيرتني  ملعقتني  بإضافة  مًعا  املقادير  جميع  نخلط 
ا ملّدة 10 دقائق. املاء، ونتركهم جانًب

نسّخن القليل من الزّيت النباتّي في مقلى ومن ثّم نضع 
اخلليط ونتركهم على نار هادئة.

الّدجاج  من  كرات  لنصنع  املاء  من  بالقليل  اليدين  نبّلل 
يتحّول  أن  إلى  قليًال  الكرات  بقلي  نقوم  ثّم  ومن  املفروم، 

لونهم إلى األشقر.
مقادير  مع  املاء  من  كوب  نغلي  ومسّطح  كبير  قدر  في 
نضيف  ثّم  ومن  البندورة،  معجون  نضع  بدايًة  الّصلصة، 
عة وأوراق الزّعتر ومرّكز الرّمان إلى أن  البندورة املقّشرة واملقّطّ

يغلوا ونتركهم بعدها ملّدة 5 دقائق على نار هادئة.
نضع بشكل مرّتب كرات الّدجاج في القدر داخل الصلصة 
ملّدة  هادئة  نار  على  نتركهم  ثّم  ومن  ًدا،  جّي القدر  ونغّطي 

ا إلى أن يستوي الّدجاج ومتتزج الّسوائل. ساعة تقريًب
ّية. ميكن تقدمي الّدجاج إلى جانب السلطة العرب
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 w� ¨ÂUFD� t�«b�²Ý« bMŽ w½«uO(« ZO�M�« u¼ r×K�«
 w½«uO(«  wKCF�«  ZO�M�«  tÐ  bBI¹  ÊUOŠ_«  rEF�
 ¡UCŽ_«  tÐ  bBI¹  U½UOŠ√  sJ�  ¨tÐ  oKF²*«  s¼b�«Ë
 ¨a*«Ë  ¨bK'«Ë  ¨b³J�«Ë  ¨Wzd�«  q¦�  WOKCF�«  dOž
 W¹cž_«  s�  Âu×K�«  d³²FðË  ÆvKJ�«Ë  rEF�«  ŸU�½Ë
 rO�d²�Ë  W−�½√Ë  r�'«  U¹öš  s¹uJ²�  WOÝUÝ_«
 vKŽ qLFð  w¼Ë W−�½_«Ë  U¹ö)« Ác¼ s� ÂbNð  U�
ÆWOžU�b�«Ë  W¹u�b�«Ë  WOLCN�«  nzUþu�«  jOAMð
 Âu(Ë  ¡UCOÐ  Âu(  v�≈  ÂUŽ  qJAÐ  Âu×K�«  r�IMðË
 Ułb�« q¦� —uOD�« Âu( u¼ ¡UCO³�« Âu×K�« ¨¡«dLŠ
 Âu×K�« Æ¡«dL(« Âu×K�« s� ULC¼ qNÝ√ w¼Ë j³�« Ë
ÆÊôeG�«Ë ÊQC�«Ë ”u�U'«Ë dI³�« Âu( q¦� ¡«dL(«
 w� ¨ÂUFD� t�«b�²Ý« bMŽ w½«uO(« ZO�M�« u¼ r×K�«
 w½«uO(«  wKCF�«  ZO�M�«  tÐ  bBI¹  ÊUOŠ_«  rEF�
 ¡UCŽ_«  tÐ  bBI¹  U½UOŠ√  sJ�  ¨tÐ  oKF²*«  s¼b�«Ë
 ¨a*«Ë  ¨bK'«Ë  ¨b³J�«Ë  ¨Wzd�«  q¦�  WOKCF�«  dOž
 W¹cž_«  s�  Âu×K�«  d³²FðË  ÆvKJ�«Ë  rEF�«  ŸU�½Ë
 rO�d²�Ë  W−�½√Ë  r�'«  U¹öš  s¹uJ²�  WOÝUÝ_«
 vKŽ qLFð  w¼Ë W−�½_«Ë  U¹ö)« Ác¼ s� ÂbNð  U�
ÆWOžU�b�«Ë  W¹u�b�«Ë  WOLCN�«  nzUþu�«  jOAMð
 ¨¡«dLŠ Âu(Ë ¡UCOÐ Âu( v�≈ ÂUŽ qJAÐ Âu×K�« r�IMðË
 ÂUL(« Ë ÃUłb�« q¦� —uOD�« Âu( u¼ ¡UCO³�« Âu×K�«
 Âu×K�« Æ¡«dL(« Âu×K�« s� ULC¼ qNÝ√ w¼Ë j³�« Ë
ÆÊôeG�«Ë ÊQC�«Ë ”u�U'«Ë dI³�« Âu( q¦� ¡«dL(«
 w¼ËÆW−�½_«Ë  U¹ö)«  Ác¼  s�  ÂbNð  U�  rO�d²�Ë
 ¡«dL(«  Âu×K�«  Æ¡«dL(«  Âu×K�«  s�  ULC¼  qNÝ√
ÆÊôeG�«Ë  ÊQC�«Ë  ”u�U'«Ë  dI³�«  Âu(  q¦�
 ¨ÂUFD�  t�«b�²Ý«  bMŽ  w½«uO(«  ZO�M�«  u¼  r×K�«
wKCF�«  ZO�M�«  tÐ  bBI¹  ÊUOŠ_«  rEF�  w�
 tÐ bBI¹ U½UOŠ√ sJ� ¨tÐ oKF²*«  s¼b�«Ë w½«uO(« 
 ¨bK'«Ë  ¨b³J�«Ë  ¨Wzd�«  q¦�  WOKCF�«  dOž  ¡UCŽ_«

 s�  Âu×K�«  d³²FðË  ÆvKJ�«Ë  rEF�«  ŸU�½Ë  ¨a*«Ë
 W−�½√Ë  r�'«  U¹öš  s¹uJ²�  WOÝUÝ_«  W¹cž_«
 W−�½_«Ë  U¹ö)«  Ác¼  s�  ÂbNð  U�  rO�d²�Ë
 WOLCN�«  nzUþu�«  jOAMð  vKŽ  qLFð  w¼Ë
ÆrO�d²�Ë  W−�½√Ë  r�'«  WOžU�b�«Ë  W¹u�b�«Ë
Ær�'«  U¹öš  s¹uJ²�  WOÝUÝ_«  W¹cž_«  s�

 w� ¨ÂUFD� t�«b�²Ý« bMŽ w½«uO(« ZO�M�« u¼ r×K�«
 w½«uO(«  wKCF�«  ZO�M�«  tÐ  bBI¹  ÊUOŠ_«  rEF�
 ¡UCŽ_«  tÐ  bBI¹  U½UOŠ√  sJ�  ¨tÐ  oKF²*«  s¼b�«Ë
 ¨a*«Ë  ¨bK'«Ë  ¨b³J�«Ë  ¨Wzd�«  q¦�  WOKCF�«  dOž
 W¹cž_«  s�  Âu×K�«  d³²FðË  ÆvKJ�«Ë  rEF�«  ŸU�½Ë
 rO�d²�Ë  W−�½√Ë  r�'«  U¹öš  s¹uJ²�  WOÝUÝ_«
 vKŽ qLFð  w¼Ë W−�½_«Ë  U¹ö)« Ác¼ s� ÂbNð  U�
ÆWOžU�b�«Ë  W¹u�b�«Ë  WOLCN�«  nzUþu�«  jOAMð

 Âu(Ë  ¡UCOÐ  Âu(  v�≈  ÂUŽ  qJAÐ  Âu×K�«  r�IMðË
 Ułb�« q¦� —uOD�« Âu( u¼ ¡UCO³�« Âu×K�« ¨¡«dLŠ
 Âu×K�« Æ¡«dL(« Âu×K�« s� ULC¼ qNÝ√ w¼Ë j³�« Ë
ÆÊôeG�«Ë ÊQC�«Ë ”u�U'«Ë dI³�« Âu( q¦� ¡«dL(«

 w� ¨ÂUFD� t�«b�²Ý« bMŽ w½«uO(« ZO�M�« u¼ r×K�«
 w½«uO(«  wKCF�«  ZO�M�«  tÐ  bBI¹  ÊUOŠ_«  rEF�
 ¡UCŽ_«  tÐ  bBI¹  U½UOŠ√  sJ�  ¨tÐ  oKF²*«  s¼b�«Ë
 ¨a*«Ë  ¨bK'«Ë  ¨b³J�«Ë  ¨Wzd�«  q¦�  WOKCF�«  dOž
 W¹cž_«  s�  Âu×K�«  d³²FðË  ÆvKJ�«Ë  rEF�«  ŸU�½Ë
 rO�d²�Ë  W−�½√Ë  r�'«  U¹öš  s¹uJ²�  WOÝUÝ_«
 vKŽ qLFð  w¼Ë W−�½_«Ë  U¹ö)« Ác¼ s� ÂbNð  U�
ÆWOžU�b�«Ë  W¹u�b�«Ë  WOLCN�«  nzUþu�«  jOAMð

 ¨¡«dLŠ Âu(Ë ¡UCOÐ Âu( v�≈ ÂUŽ qJAÐ Âu×K�« r�IMðË
 ÂUL(« Ë ÃUłb�« q¦� —uOD�« Âu( u¼ ¡UCO³�« Âu×K�«
 Âu×K�« Æ¡«dL(« Âu×K�« s� ULC¼ qNÝ√ w¼Ë j³�« Ë
ÆÊôeG�«Ë ÊQC�«Ë ”u�U'«Ë dI³�« Âu( q¦� ¡«dL(«

 w¼ËÆW−�½_«Ë  U¹ö)«  Ác¼  s�  ÂbNð  U�  rO�d²�Ë

 ¡«dL(«  Âu×K�«  Æ¡«dL(«  Âu×K�«  s�  ULC¼  qNÝ√
ÆÊôeG�«Ë  ÊQC�«Ë  ”u�U'«Ë  dI³�«  Âu(  q¦�

 ¨ÂUFD�  t�«b�²Ý«  bMŽ  w½«uO(«  ZO�M�«  u¼  r×K�«
wKCF�«  ZO�M�«  tÐ  bBI¹  ÊUOŠ_«  rEF�  w�

 tÐ bBI¹ U½UOŠ√ sJ� ¨tÐ oKF²*«  s¼b�«Ë w½«uO(« 
 ¨bK'«Ë  ¨b³J�«Ë  ¨Wzd�«  q¦�  WOKCF�«  dOž  ¡UCŽ_«
 s�  Âu×K�«  d³²FðË  ÆvKJ�«Ë  rEF�«  ŸU�½Ë  ¨a*«Ë
 W−�½√Ë  r�'«  U¹öš  s¹uJ²�  WOÝUÝ_«  W¹cž_«
 W−�½_«Ë  U¹ö)«  Ác¼  s�  ÂbNð  U�  rO�d²�Ë
 WOLCN�«  nzUþu�«  jOAMð  vKŽ  qLFð  w¼Ë
ÆrO�d²�Ë  W−�½√Ë  r�'«  WOžU�b�«Ë  W¹u�b�«Ë
Ær�'«  U¹öš  s¹uJ²�  WOÝUÝ_«  W¹cž_«  s�

 w� ¨ÂUFD� t�«b�²Ý« bMŽ w½«uO(« ZO�M�« u¼ r×K�«
 w½«uO(«  wKCF�«  ZO�M�«  tÐ  bBI¹  ÊUOŠ_«  rEF�
 ¡UCŽ_«  tÐ  bBI¹  U½UOŠ√  sJ�  ¨tÐ  oKF²*«  s¼b�«Ë
 ¨a*«Ë  ¨bK'«Ë  ¨b³J�«Ë  ¨Wzd�«  q¦�  WOKCF�«  dOž
 W¹cž_«  s�  Âu×K�«  d³²FðË  ÆvKJ�«Ë  rEF�«  ŸU�½Ë
 rO�d²�Ë  W−�½√Ë  r�'«  U¹öš  s¹uJ²�  WOÝUÝ_«
 vKŽ qLFð  w¼Ë W−�½_«Ë  U¹ö)« Ác¼ s� ÂbNð  U�
ÆWOžU�b�«Ë  W¹u�b�«Ë  WOLCN�«  nzUþu�«  jOAMð

 Âu(Ë  ¡UCOÐ  Âu(  v�≈  ÂUŽ  qJAÐ  Âu×K�«  r�IMðË
 Ułb�« q¦� —uOD�« Âu( u¼ ¡UCO³�« Âu×K�« ¨¡«dLŠ
 Âu×K�« Æ¡«dL(« Âu×K�« s� ULC¼ qNÝ√ w¼Ë j³�« Ë
ÆÊôeG�«Ë ÊQC�«Ë ”u�U'«Ë dI³�« Âu( q¦� ¡«dL(«

 w� ¨ÂUFD� t�«b�²Ý« bMŽ w½«uO(« ZO�M�« u¼ r×K�«
 w½«uO(«  wKCF�«  ZO�M�«  tÐ  bBI¹  ÊUOŠ_«  rEF�
 ¡UCŽ_«  tÐ  bBI¹  U½UOŠ√  sJ�  ¨tÐ  oKF²*«  s¼b�«Ë
 ¨a*«Ë  ¨bK'«Ë  ¨b³J�«Ë  ¨Wzd�«  q¦�  WOKCF�«  dOž
 W¹cž_«  s�  Âu×K�«  d³²FðË  ÆvKJ�«Ë  rEF�«  ŸU�½Ë
 rO�d²�Ë  W−�½√Ë  r�'«  U¹öš  s¹uJ²�  WOÝUÝ_«
 vKŽ qLFð  w¼Ë W−�½_«Ë  U¹ö)« Ác¼ s� ÂbNð  U�
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©ÆŸÆŸ®                                                                               wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar

 åwÐ—UÐò w²K�KÝ s�  »UF�√ WKOJAð

åeK¹Ë  u¼òË

å“b�U½Ëb�U�ò w	 Êü«

 ¨åwÐ—UÐò  WÐu³;«Ë  WÒO*UF�«  WO�b�«  w²K�KÝ  s�  »UF�√  WKOJAð  å“b�U½Ëb�U�ò  w	  b¹bł

ÆÆåqO� wÄU¼ò        W³łË Òq� l� ¨åeK¹Ë  u¼ò WK�KÝ U ÎC¹√Ë

  ÆŸ«bÐù«Ë rÝÒdK� WHK²�� »UF�√ 8 WŽuL−*« s ÒLC²ð

ÆåqO� wÄU¼ò W³łË Òq� l� åeK¹Ë  u¼òË åwÐ—UÐò »UF�√ Êü« «uFLł«

∫WOÐdF�« WGK�UÐ åX½d²½ù«ò l�u� w	 »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar 

                          ÆÊËe�*« œUH½ v Ò²Š ¨å“b�U½Ëb�U�ò ŸËd	 lOLł w	 …bł«u²� »UF�_«

©ÆŸÆŸ®         

 5�%  UN	b¼  W{U¹d�«   UÐËdA�  ¨W{U¹d�«   UÐËdA�Ë  W�UD�«   UÐËdA�  5Ð  eO/  Ê«  V−¹  W¹«b³�«  w	

 WO	U{« ÊœUF�Ë Âu¹œu� ¨ ©8%≠6®  «—bO¼uÐdJ�« s� W�b²F� WOL� ¨qz«uÝ vKŽ Íu²% ÆWO{U¹d�« …—bI�«

 UNI¹u�ð  r²¹Ë   «—bO¼uÐdJ�«  s�  d³�«  WOL�  œËeð  W�UD�«   UÐËdA�  Æ©Âu¹eOMG�Ë  ÂuO��U�  ¨  ÂuOÝUðuÐ®

 Z�œ s� UNM ÒJ1 Íc�« d�ô« d̈¦�« WK¼U�²� W�öÝ 5½«u�Ë WO×� 5½«u� X% WOz«cG�«  öLJ*« W¾	 X%

 WKOK� W�UD�«  UÐËdA� W¾H�« Ác¼ qLAð ÆwKIF�«Ë Íb�'« ¡«œô« s Ò�% w²�« WOz«cG�«  U³�d*« s� dO¦J�«

Æœ«u*« ‰œU³ð WOKLŽ s� b¹eð w²�« W¹—«d(«  «dF��«

 ¨ «—bO¼uÐd�  ̈qz«uÝ vKŽ Íu²×¹  t½« YOŠ ¨WO{U¹d�«  «“U$ô« 5�% vKŽ bŽU�¹ XL   W�UD�« »ËdA� 

 b¹bF�« s� ¢’Uš jOKš¢ vKŽ UC¹«   Íu²×¹ »ËdA*« «c¼ ÆWMOF� Wł—bÐ “U$ô« s Ò�% ÊœUF�Ë  UMO�U²O	

Æ¡«œô« 5�%Ë œ«u*« ‰œU³ð ¨WEIO�« ¨W�UD�«  U¹u²�� s� b¹eð w²�« WO	U{ô«  U³�d*« s�

 ∫XL  W�UD�« »ËdA�  U½uJ�

  «—bO¼uÐdJ�« Êe�� cHM¹ ¨WK¹uD�« Êuð«—U*«  U�U³Ý q¦� q�«u²*«Ë dO³J�« bN'« ‰cÐ bMŽ –  «—bO¼uÐd�

 ÆÀU×Ðô« s� b¹bF�« w	 «c¼ X³Ł«Ë “U$ô« s Ò�×¹ bN'« ‰cÐ ¡UMŁ«  «—bO¼uÐd� „öN²Ý« ÊU	 «c� ¨r�'« w	

 WOKJ�«  ÆwLCN�«  “UN'UÐ  dCð  ô  YO×Ð  W³�«d�  Z²M*«  w	   «—bO¼uÐdJ�«  WOL�  ÊuJð  Ê«  rN*«  s�  t½«  ô≈

  «—bO¼uÐd�  8%≠6  W{U¹d�«  »ËdA�  Íu²×¹  Ê«  WO�u²�«  Ê«   d�«  ISSN  ‰«Ë  W{U¹d�«  VD�  WOJ¹d�ô«

Æ ©qzUÝ qK� 100 qJ� Â«dž 8≠6®

 ÆrGK�  286≠100  5Ð  ÕË«d²ð   UÐËdA*«  w	  t²OL�  ÆW�UD�«   UÐËdA�  w	  UŽuOý  d¦�ô«  qLJ*«  –  5¾	U�

 60≠30  bFÐ WO�UF�« 5¾	UJ�«  U¹u²�� k ÓŠöðË ÆrGK� 150  v�« 40  uN	 UMðuN� »«u�« w	 t²OL� W½—UI*

 …œU¹“ d³Ž W¹u�b�« WOŽË_«Ë VKI�« “UNł l¹d�ð v�« ÍœR¹Ë Âb�UÐ t�UB²�« r²¹ U�bMŽ Æt�öN²Ý« s� WIO�œ

Æ©5�UM¹—œ«® s¹dHMO	« “«d	«

∫W{U¹d�« w	 5¾	UJ�« ‰uŠ ÀU×Ð« s�  UODF�

Ær�ł rG� qJ� rGK� 6≠3  UOLJÐ pKN²� Ô¹ ULMOÐ 5OMN*« 5O{U¹d�« Èb� ¡«œô« s Ò�×¹ •
Æ…uNI�UÐ d�ô« u¼ UL� fO�Ë ¨qzUÝ dOG�« tKJAÐ pKN²�¹ U�bMŽ WŽU$ d¦�« •

ÆÂuM�UÐ W³žd�«Ë VF²�« dšR¹Ë WK¹uD�«  U	U�*« w	 WEIO�« s Ò�×¹ •
 s�×¹  w�U²�UÐË  ÆWO{U¹d�«  …—bI�«  s�  vB�ô«  b(«  w	  —«dL²Ýô«  UNÐ  sJ1  w²�«  WOM�e�«  …d²H�«  qOD¹ •

©ÊuKðU¹dð¨Êuð—U*« ‚U³Ý∫ö¦�® «bł WK¹uD�«Ë …dO³J�« WO{U¹d�«  U³¹—b²�« w	 ¡«œô«

©ÆŸÆŸ®                                                                                               ÆWH¦J*« œuN'« ‰cÐ Èb� UC¹« ‰UF	 •

 WO{U¹d�«  «“U$ô« s�×¹   WO{U¹d�«  «“U$ô« s�×¹  XLXL W�UD�« »ËdA� W�UD�« »ËdA�

 b¹bł oO³Dð Haanet  ∫œö³�« w	 …d� ‰Ë_

WOÐdF�« W¹—U−²�« `�UB*« d¹uD²�

 WO*UŽ fO¹UI0 b¹bł oO³Dð ¡UA½«Ë d¹uD²Ð œö³�«  w	 wÐdF�«  jÝu�«  s� »U³ý s¹—œU³� WŽuL−� X�U�

 UN	b¼  tC×�  WOŽUL²ł≈  W�UÝ—  ŸËdA*«  qL×¹  ÆW¹d³F�«Ë  WOÐdF�«  5²GK�UÐ  d	u²�  ¨Haanet  rÝ«  qL×¹

  UÝUÝ√ ÈbŠ≈Ë ¨wIðd¹ v²Š ÎU¹œUB²�« — ÒuD²¹ Ê√ tOKŽ lL²−� qJ	 Î̈U¹œUB²�« WOÐdF�« UMðUFL²−� d¹uDð

 …—cÐ X½U� UM¼ s�Ë ¨wð«c�« ¡UH²�ô« WOLMðË WOÐdF�« Ê«bK³�« v�« œbł szUÐ“ »UDI²Ý≈ w¼ W¹œUB²�ô« WOLM²�«

ÆcOHM²�« e ÒO( Ãd�²� ¢X½U¼¢ oO³D²� …dJH�«

 ÂuI¹ YOŠ ¨…b¹bł ‚U	ü« vKŽ UN×²	Ë  U�ÝR*«Ë W¹—U−²�« `�UB*« ‰ULŽ√ d¹uDð v�« ¢X½U¼¢ ŸËdA� ·bN¹Ë

 ÆdL²�� qJAÐ  UFO³*« …œU¹“Ë W¹—U−²�« W×KB*« …—«œù r¼U�ð …—uD²�Ë WŽuM²�  U�bšË WFłU½ qzUÝË dO	u²Ð

 VŠU�  5Ð  WOKŽUHð  …UM�  WÐU¦0  oO³D²�«  qLF¹  YO×Ð  ¨‰ULŽú�  W	UC�  WLO�  wDF¹  Haanet   oO³Dð

 ¨`�UB*«  ÷dF�  UNŽu½  s�  …b¹d	  ÊöŽ«Ë  o¹u�ð  qzUÝË  d	u¹Ë  ¨rNMOÐ  dýU³*«  q�«u²K�  tMzUÐ“Ë  W×KB*«

 VŠU�  sJL²OÝ  UL�  ¨¡UI³²Ý«Ë  bOM&  s�  szUÐe�«  ÍœUM�  WFÝ«Ë  …—«œù   UO½UJ�«  WK�KÝ  v�«  W	U{ùUÐ

  ÆW×KB*« w	 WŠËdD*«  öL(«Ë  ö¹eM²�« vKŽ rNŽöÞ«Ë X�Ë Í« w	 tMzUÐ“ W	U� l� q�«u²�« s� W×KB*«

 W¹—U−²�« `�UB*«  UłUO²Š« wÒ³KO� ¡Uł b¹b'« oO³D²�« Ê√ v�« dOA¹ 5�ÝR*« ÈbŠ« —̈uBM� ”Ë√ bO��«

 ŸöÞô« Âb�²�LK� oO³D²�« `O²¹ YOŠ ¨WFłU½ …—«œù WŁb×²�� WOI¹u�ð  «Ëœ√ ‰öš s� œö³�« w	 WOÐdF�«

 …—uBÐ q�«u²¹Ë  ö¹eM²�«Ë  öL(« vKŽ ·dF²¹Ë ÊuHð—UL��« “UNł d³Ž WMOF*« W×KB*«  U�uKF� vKŽ

 WO³�Už Ê«  v�«  …—Uýô« l� ÊuHð—UL��«  d³Ž oO³D²�«  Â«b�²Ý« sJ1 —̈uBM� ·U{√Ë ÆW×KB*« l� …dýU³�

 ÆÍuOK)« Â“UNł ‰öš s� W×{«ËË WF¹dÝ …—uBÐ  U�uKF*« vKŽ ‰uB(« ÊuKCH¹ ’U�ýô«

 wMN�  r�UÞ  ‰öš  s�  qLFð  W�dA�«  Ê«¢  ∫tF�  Y¹bŠ  w	  ¨W�dAK�  dšô«  fÝR*«  ”UŽœ  ÍœUý  bO��«  ‰U�Ë

 Íu×¹ Æ «bK³�«  lOLł w	  UFO³*«Ë  WO½öŽô«  …—UA²Ýô«  ‰U−� w	 qLFK�  WI¦�UÐ  d¹błË t�U−� w	 sJL²�

 ÂdBM*« Ÿu³Ýô« ‰öšË ¨WOÐdF�«  «bK³�« w	 rN�ULŽ« Ÿ“uð YO×Ð  U�bš »ËbM� 30 vKŽ Êü« v²Š UML�UÞ

Æo¹u�²�« √b³� Îœ«bF²Ý≈ ¨ÂUÞd� ·dý« wÐdF�« jÝu�« w	 ‰Ëô« »—b*« l� ÍœUý—« ¡UI� bIŽ -

 pK/ Æœö³�«  w	 Í—U−²�«  wÐdF�«  ‚u��« w	 W¹—U−²�«  `�UBLK� WÐuKD*«  U�uKF*« lLł WOL¼« v�«  ·œ—√Ë

 W³¹dI�«  dNýô«  ‰öšË  ¨ U�uKF*«  ÊËe��  w	  W¹—U&  W×KB�  10¨000  s�  d¦�«  sŽ   U�uKF�  Êô«  v²Š

 W	U� wÒ³KO� q�U�Ë Àb×²�� wÐdŽ Í—U&  U�uKF� ÊËe�� pK9 w²�«  œö³�«  w	 …bOŠu�« W�dA�« ÊuJ²Ý

 ÆpKN²�*«Ë W×KB*«  UłUO²Š«

 WLŽ«b�«Ë WL¼U�*« UNł—UšË œö³�« s�  UN'« lOLł W�dA�UÐ WO�U*« ÊËRA�« d¹b� ¨ÍË«bK� ÂUÝË bO��« dJý b�Ë

Æd¦�√Ë d¦�√ wIðdO� UMFL²−� vKŽ ŸËdA*«  —ULŁ s� …bzUH�« rFð Ê« ułd½ ¨·U{√Ë ÆŸËdA*« ¡UM³Ð ÔU¹uMF�Ë ÎU¹œU�

 ¨W¹d³F�«Ë WOÐdF�« 5²GK�UÐ ÕU²�Ë ¨ Android Ë Apps d³Ž w½U−� qJAÐ ÕU²� oO³D²�« Ê« d�c�UÐ d¹b'«

                                                     Æœbł szUÐ“ »UDI²Ý« vKŽ WOÐdF�« `�UB*« »U×�« bŽU�OÝ U2 ÍœuNO�« jÝu�« s� 5�b�²�LK� ‚u�¹ w�

©ÆŸÆŸ®                                                                                   

 140 ÷dFð åw�u¾KMÐ „eOÐò ∫Z(« rÝu� W³ÝUM0

W¹œuF Ò��« v�≈  U*UJLK� W¹b¼ WIO�œ

 Êb*« d¦�« WJ� w	 Z(« WC¹d	 ¡«œ_ W¹œuF��« v�≈ …d²H�« Ác¼ w	 5LK�*« œö³�« »dŽ s� ·ôü« d	U�¹

 140 rJOKŽ ÷dFð œö³�« w	 …bz«d�« WO�Ëb�«  ôUBðô« …œËe� w�u¾OKMOÐ „eOÐ W�dý ÆÂöÝô« w	 WOÝb�

ÆW¹œuF��«Ë Êœ—ô« ∫ UNMOÐ s�Ë WOÐdF�« ‰Ëb�« v�« W¹b¼ WIO�œ

 Z(« WC¹d	 ¡«œ« ÊËuM¹ s2 œö³�« »dŽ qł√ s� W�Q�*« Ác¼ vKŽ q¦�_« ÃUO²Šô« w�u¾KMÐ „eOÐ w³Kð

 ¨jI	  WO{—_«  ÂU�—ú�  ¨W¹b¼  WIO�œ  140  ?Ð  l²L²�«  rNzU�b�√Ë  rNÐ—U�√  ¨rNðözUŽ  œ«d	√  vKŽ  ÷dFðË

ÆW¹œuF��«Ë Êœ—ô« v�«  U*UJLK�

 „eO³Ð ’U)«  UFO³*« e�d� v�« tłu²�« rNMJ1 WO	U{ô«  U�uKF*« wIKðË WKL×K� qO−�²�« w	 Êu³ž«d�«

™5014 r�d�« vKŽ w�u¾OKMOÐ

 Âu¹  s�  s¹dNý  v²Š  UNM�  …œUH²Ýô«  sJ1Ë  31.10.13  a¹—Uð  v²Š  UI³��  qO−�²�UÐ  WÞuM�  WKL(«

ÆWKL(« ÂUEM� WF{Uš w¼Ë ¨qO−�²�«

©ÆŸÆŸ®

 å uÐ√ò Z¹u²ð

  U−²M� W�dA�

  …bz«d�« W×B�«

 åe½ułË«œò dýR� w	

WÒO¾O³�« W ÒO�ËR�LK�

 …bz«d�  Xłu Ôð  ¨„öOLOÝ  W−²M�  ¨ uÐ«

 Ë«œ  dýR�  w	  2013  ÂUF�  wŽUMB�«  ŸUDI�«

 Dow Jones®  W�«b²�*«  WOLM²K�  e½uł

 d¦�« bŠ« ¨ ©Sustainability Index  ≠ DJSI
 WO¾O³�«  WO�ËR�*«  ”UOI�  W�u�d*«   «dýR*«

  uÐ«   dO²š«   Ær�UF�«  ¡Uł—«  w	   U�dAK�

 w	   U�b)«Ë  …eNłô«  ‰U−�  w	  …bz«d�«  W�dA�«

 jI	  W�dý  24  5Ð  s�  …bŠ«u�  W×B�«  ‰U−�

 w	 …—bB²*«  U�dA�« ÆUNðUŽUM� w	  «—bB²L�

 W�dý 3000  d³�«  5Ð s�  dO²š« DSJI  dýR�

  ‚«uÝô« w	 W�dý 800 UNMOÐ s� ¨tK� r�UF�« w	

 w�«u²�« vKŽ WFÝU²�« WM��« UN½«Æ—uD²�UÐ …cšô«

 w*UF�« e½uł Ë«œ dýR� w	  uÐ« UNÐ dNEð w²�«

Æ W�«b²�*« WOLM²K�

 wŽUMB�«  ŸUDI�«  …bz«d�  UN−¹u²ð  v�«  W	U{ùUÐ

 UC¹«  …—bB²L�   uÐ«  Xłuð  ¨lÝ«u�«  t�uNH0

 ∫e½uł  Ë«œ  dýR*  œb;«  wŽUMB�«  ŸUDI�«  w	

 ÆW×B�«  ‰U−�  w	   U�bšË   U−²M�  ‰U−�

 s�  vKŽ«  w¼  82  w¼Ë  W�dAK�  WOKJ�«  W�öF�«

 WOI³�  W³�M�UÐ  Wł—œ  39  »   U�öF�«  ‰bF�

 vKŽ«  W�dA�«  XFLł  bI�  Æ‰U−*«  w	   U�dA�«

 WO�Ozd�«  WŁö¦�«   ôU−*«  q�  w	  ◊UI½  œbŽ

 WO¾O³�«  ¨W¹œUB²�ô«  ∫UNM�  ¨rOOI²K�  W�b�²�*«

 WŁö¦�«   ôU−*«  Ác¼  sL{ÆwŽUL²łô«  ¡«œ_«Ë

 …b¹bŽ  UHOMBð w	 100%  W�öŽ  uÐ«  “dŠ«

 ¨b¹Ëe²�«  WK�KÝ  …—«œ«  ¨b¹b−²�«  …—«œ«  ∫UNM�  ¨

 d¹dIð  ¨szUÐe�«   U�öŽ  …—«œ«  ¨5�ËR�*«  W�—UA�

 WE	U;«Ë »c'« ¨W¹dA³�«  œ—«u*«  d¹uDð ¨w¾OÐ

 ¨ÊU�½ô«  ‚uIŠË  qLF�«   «¡«dł«  ¨   «—UN*«  vKŽ

 ‰u�u�«  5�×²�  WO−Oð«d²Ý«  ¨wŽUL²ł«  d¹dIð

 WO�ËR�*«  ¨Èdšô«   U−²M*«Ë  W¹Ëœô«  v�«

 WL¼U�*« UC¹√Ë ¨ W¹dO)« ‰ULŽô« Ë WOŽUL²łô«

ÆW×B�« ‰U−� w	 ZzU²½ “«dŠ« w	

 bI�  ¨…UO(«  5�%  qł«  s�  UM²�dý  X�ÝQð

 ¡«uÝ  WMÝ  125  —«b�  vKŽ  ·bN�«  «cN�  UMBKš«

 ¨wLKF�«  b¹b−²K�  WK�UF�«  W¾ON�UÐ  Ë«  qLF�UÐ

 ¢̈UNÐ  gOF½  w²�«   UFL²−*«  w	  5MÞ«uL�Ë

 fOz— ©Miles DÆ White® X¹«Ë Æœ fK¹U� ‰U�

 vKŽ  s×½   uÐ«  w	¢  Æ uÐ«  W�dý  ÂUŽ  d¹b�Ë

 w	  œU¹œ“ôUÐ  …cšô«   UłUO²Šö�  …dO³�  W¹«—œ

 ÆUN�bIð  w²�«  ’dH�«Ë  r�UF�«  w	  W×B�«  ‰U−�

 w	 WM�UJ�«  WO�ËR�LK�  WOžU� Ê«–¬  UMK�  s×½Ë

  UłUO²Šô« Ác¼ WO³Kð w	 …bŽU�*« Æ’dH�« Ác¼

 s2  UFOLł  ”UM�«  W�bš  w	  qLJ½  ULMOÐ

 q� UM	b¼ ÒV�Ë d¼uł u¼ UM²�dý vKŽ ÊËbL²F¹

Æ¢W�œUI�« WMÝ 125
©ÆŸÆŸ®



39 2013 ‰uK¹√ 27 WF ÔL'«
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