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يوم  البلدّي،  املجلس  اجتماع  سبقت  قد  كانت 
الّثالثاء األخير، تظاهرة احتجاجّية نظمتها «اللجنة 
نحو  مبشاركة  العنصرية»،  ضّد  احليفاوية  الّشعبية 
مختلف  من  واليهود،  العرب  من  متظاهر  ِمائة 
أعضاء  الّتظاهرة  في  وشارك  الّسياسّية.  التّيارات 
جلنة متولي الوقف: املرّبي عيد سويطات واحملامي 
خالد دغش واحملامي سامي شريف، وسهيل بشكار؛ 
كما شارك سكرتير احلزب الّشيوعي و«اجلبهة» رجا 
زعاترة، ورئيس «احلركة اإلسالمّية» فؤاد أبو قمير، 
كناعنة (أبو  محّمد  البلد  أبناء  حركة  في  والقيادي 

أسعد)، وغيرهم. 
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 —«c²Žô« UNOKŽ ÆÆtO
 f³Ô� ôË «Îbł `¹d�Ë `{«Ë wH�u� ∫fOLš
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عنبتاوي  عبد  القطرّية  اللجنة  مكتب  مدير  وألقى 
للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة  عن  يابة  بالّن كلمة 
يعكس  األذان  استهداف  أّن  فيها  أّكد  ّية،  العرب
استهداف وجودنا وشرعّيتنا في حيفا، كما في يافا 
وعّكا وفي اجلليل واملثّلث والنقب. وشّدد على أهمّية 
العنصري  اخلطاب  تغلغل  مواجهة  في  الّصف  وحدة 
البقاء  أجل  ومن  اإلسرائيلي،  املجتمع  في  الفاشي 
والتجّذر والّتطوّر في الوطن. كما ّمت رفع األذان أمام 

دار البلدّية.
املوضوع  هذا  في  التحرّك  استمرار  إّن  زعاترة:  وقال 
بعد شهرين هو أمر هام، وسنواصل مالحقة العنصرّية 
والّتأكيد أننا وجوامعنا وكنائسنا وكل شواهد وجودنا 
أّن  وأعتقد  حيفا.  في  باقون  واحلضاري  الوطني 
استمرار النضال في هذا املوضوع هو ما دفع رئيس 
البلدّية نحو تغيير موقفه وإجبار نائبه شترامي على 

سحب تصريحاتها.
أما احملامي جورج شحادة، فقال: لقد أتت الّتظاهرة 
النائب  أطلقتها  التي  العنصرّية  التفوّهات  نتيجة 
األولى لرئيس بلدّية حيفا، وهذه ليست املرّة األولى 
فقد حدث هذا سابًقا ومرارًا من قبلها ومن قبل حزبها 
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ا على الوجود العربّي في  ـً اّلذي يشّن هجوًما عنصرّي
هذه البالد، وخصوًصا املدن املختلطة منها. لذا كان 
ال بّد من التصّدي لهذه الّظاهرة بكّل شجاعة، وهذا 

واجب أخالقّي.
وأضاف: إن رفع صوت األذان هو حّق شرعّي، يندرج 
انتزاعه.  ألحد  ميكن  وال  العبادة»،  حرّية  «حّق  حتت 
أو  لشترامي  والهمجّية  العنصرّية  التفوّهات  إّن 
وهذا  الّشديدين،  واالشمئزاز  الّسخط  تثير  غيرها، 
إلى  يهدف  اّلذي  األخالقّي،  االنحطاط  على  يدّل 
أن  املؤسف  من   العرب.  ضّد  العنصرّي  الّتحريض 
محاوالت  أو  التصرّف  هذا  ملثل  تبريرات  نسمع 
لتقزمي هذه التفوّهات العنصرّية؛ واألنكى من ذلك 
أن عدًدا املسؤولني يحاول خلط األوراق بشكل موّجه، 
العنصرّية،  ملناهضة  الّشعبّية  الّلجنة  أعضاء  ضد 

واّتهامها بالعنصرّية، أيعقل ذلك؟!
عادًة  تبدأ  والدمياچوچّية  العنصرّية  قائًال:  واختتم 
باألقوال وتنتهي باألفعال.. فال مكان لها في هذا 
مدينة  في  لها  مكان  ال  وبالّطبع  املتحّضر،  العالم 
حيفا. نحن نحّث اجلميع على الّتصدي  ألّي تفوّه 

عنصرّي بكّل شجاعة.
كتلة  رئيس  خميس،  جمال  البلدّية  عضو  أّما 
واضح  فقال: «موقفي  الدميقراطّي،  الوطني  التجّمع 
منها  وأطالب  طالبت  فيه؛  ُلبس  وال  جًدا  وصريح 

البلدّي  املجلس  أمام  تقف  وبأن  العلنّي،  االعتذار 
وتعتذر من اجلميع، إن لم تقصد املّس مبشاعر العرب 
فعًال؛ ولكّنها لألسف لم تفعل ذلك، وأّكدت ضمن 

حديثها أّنها قد اعتذرت عبر املذياع (الراديو)»!
األخوة  عن  «نيابًة  فقال:  دغش،  خالد  احملامي  أّما 
في الّلجنة الّشعبّية احليفاوّية ضّد العنصرّية، واّلتي 
الّتقدمّية  الّسياسّية  واألحزاب  القوى  كاّفة  تضّم 
ّية، وجلان  الفاعلة في حيفا، واجلمعّيات األهلّية العرب
اجلماهير  أشكر  الوقف،  متولي  وجلنة  حيفا،  أحياء 
اّلتي شاركتنا وقفتنا االحتجاجّية أمام بلدية حيفا، 
إدارة  من  العنصرّية  باجتثاث  باملطالبة  وسنستمّر 

بلدّية حيفا».
وأضاف: «نحن نؤمن أّن قضّيتنا عادلة، ومن حّقنا - 
بل من واجبنا محاربة العنصرّية والعنصرّيني، وباألخص 
إن تواجدوا في أماكن صنع القرار في البلدّية. هذه 
مستمر». ونضالنا  البلدّية..  أمام  الّثانية  التظاهرة 

وكانت كتلة «اجلبهة» قد قّدمت في املجلس البلدّي، 
رئيس  نائب  فيها  طالبت  األعمال،  جلدول  اقتراًحا 
تفوّهاتها  عن  باالعتذار  شترامي  يوليا  البلدّية 
شهرين،  قبل  البلدّي  املجلس  جلسة  في  العنصرّية 

حني قارنت صوت األذان بضجيج اخلنازير البرّية!
بلدية  رئيس  ونائب  «اجلبهة»  كتلة  رئيس  وأكد 
أمام  كلمته  في  أسعد،  سهيل  الدكتور  حيفا، 
مّست  شترامي  تصريحات  أّن  البلدي،  املجلس 
في  املشترك  العيش  وبقيم  ه،  ـّ كل العربي  باجلمهور 
تلك  عن  والّتراجع  باالعتذار  إياها  ا  مطالًب املدينة، 
الّتصريحات. وأضاف أّن حيفا يجب أن تكون مدينة 
مشتركة، حتترم التعّددية وحتترم كل مواطنيها على 

اختالف معتقداتهم الدينية.
وحتّدثت شترامي اّلتي تراجعت عن تصريحاتها، وقالت 
إّنها لم تقصد املساس بأحد. ثّم حتّدث رئيس البلدّية 
يونا ياهڤ الذي أكد موافقته مع طرح د. أسعد، وأكد 
يكن  وأّنه  حيفا،  مدينة  عن  غريبة  األجواء  هذه  أّن 
اإلسالمية  وللطائفة  العربي  للجمهور  االحترام  كل 
الشخصيات  إلى  سيجتمع  أّنه  وأضاف  حيفا.  في 
واجلهات ذات الصلة لتوضيح املوضوع، وأنه يوّكل د. 

أسعد بترتيب هذا االجتماع.
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*ò q�«d�åUHO ≠ أقّر املجلس البلدّي احليفاوّي، 

البلدّية  ميزانّية  األخير،  الّثالثاء  يوم  جلسته  في 
بقيمة   ،2014 للعام  الّتطوير  وميزانّية  العادية 

1.8 مليار شيكل و800 مليون شيكل.

في  الهاّمة  املشاريع  من  عدًدا  امليزانّية  وتتضّمن 
 3 حوالي  تخصيص  بينها  من  ّية،  العرب األحياء 
مليون شيكل لتحسني املواصالت واألمان في حي 

 ’U q�«d*

عرين  «اجلبهة»،  عن  البلدّية  عضو  طالبت 
إلى  البلدّية  موقع  بترجمة  زعبي،   - عابدي 

ّية، ورصد املوارد الّالزمة لذلك. الّلغة العرب
حيفا  لبلدّية  موقع  «وجود  عابدي:  وقالت 
تسهيل  إلى  فقط  يهدف  ال  ّية  العرب بالّلغة 
العرب.  للّسّكان  واخلدمات  املعلومات  ّية  منال
فاللغة ليس أداة فحسب، بل هي حّق أيًضا 
ومرّكب أساسي من مرّكبات ُهوّيتنا الوطنّية».
العربّي  املواطن  يرى  «حني  عابدي:  وأضافت 
وتوّفر  لغته،  حتترم  الرّسمّية  املؤّسسات  أّن 
ّية،  العرب بالّلغة  البلدّية  واخلدمات  املعلومات 
القومّي  انتماَءه  حتترم  أّنها  يعني  فهذا 

والوطنّي كعربّي ِفَلسطينّي صاحب حّق».
هذا، ومن املقرّر أن تعلن بلدّية حيفا في الفترة 

القريبة عن مناقصة لترجمة املوقع.
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عّباس، وإضافة مصعد في املرَكز اجلماهيرّي في حّي 
من  مؤّلًفا  ليكون  اجلماهيري  املرَكز  وترميم  عّباس، 
بنايتني في حّي احلليصة وبناء مرَكز رياضّي في حّي 

احلليصة، إضافًة إلى امليزانّيات اجلارية.
بلدّية  رئيس  ونائب  «اجلبهة»،  كتلة  رئيس  وقال 
االحتياجات  إّن  أسعد:  سهيل  الدكتور  حيفا، 
من  طويلة  عقود  راكمتها  التي  والفجوات  الكبيرة 

إلى  حتتاج  واإلهمال،  والّتهميش  الّتمييز  سياسة 
موارد ضخمة وإلى ُخّطة متعّددة الّسنوات إلغالقها. 
العام  ميزانّية  فإّن  عاّمة  تقليصات  وجود  ورغم 
ّية،  العرب األحياء  في  هاّمة  مشاريع  تشمل   2014

الّصحيح.  االجتاه  في  متواضعة  خطوة  ونعتبرها 
تنفيذ  سنتابع  البلدّية  إدارة  في  وجودنا  خالل  ومن 
هذه املشاريع وعدم تأجيلها كما حدث في الّسنوات 

من  ّية  العرب األحياء  حّصة  سنتابع  كما  الّسابقة؛ 
أقسام البلدّية املختلفة.

جمال  البلدّية،  في  «التجّمع»  كتلة  رئيس  أّما 
خميس، واّلذي صوّت ضّد امليزانّية، فقال لصحيفة 
إلى  يدعو  ما  امليزانّية  في  أجد  «لم  «حيفا»: 
الّتصويت، فال تشمل امليزانّية أّي مشاريع تطويرّية 
يتواجد  حيث  احليفاوّي،  العربّي  للمجتمع  ضرورّية 
املجتمع العربي على هامش هذه امليزانّية، وتنفيذها 
أّي  وجدت  فلو  أساًسا.  مضمون  وغير  أكيد  غير 
بارقة أمل في هذه امليزانّية أو أّي بند جدّي يضمن 
الّنهوض  على  ويساهم  ّية  العرب أحيائنا  تطوير 
على  الّتصويت  عن  حينها  أمتنع  فلن  مبجتمعنا، 
امليزانّية، رغم أّن كتلتنا في املعارضة؛ لكّن امليزانّية 
املطروحة تقّدم ملجتمعنا العربّي الّنذير الّنذير بينما 
حّصة  على  ومؤسساته  اليهودّي  املجتمع  يحصل 
األسد، وهذا ما دفعني إلى الّتصويت ضّد امليزانّية».
©÷u� qz«Ë ∫d|uB	®

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

W Ò¹bK³�« W�Kł w
 —uC(« s� V½Uł

 ÆÆU Î³ ¹d
W ÒO Ðd F « WG ÒK  UH O Š W Ò¹b K Ð l u  WLłd ð

 W ÒOÐdF�« WGÒK�UÐ l�u� œułË ∫w³Ž“ ≠ ÍbÐUŽ s¹dŽ

°jI
 Òwð«œ√ fO�Ë ¨ Òw�uIŠ bF ÔÐ t�



5 2014 ÊU�ÚO Ó½ 4 WF ÔL'«

 V
A

N
LIG

1
4

 V
A

K
EN

50
 A

R
V

 B
R

O
LLO

P

29

75
12

254
125

 ID
EN

TISK

32

 TR
IPP3

 STO
C

K
H

O
LM

42

95
19

35
 D

IR
EK

T

256
3

 SV
A

LK
A

25

3
5

 FA
R

G
R

IK

49
 A

N
N

O
N

S
 STA

M

12

 TR
Y

G
G

15
28

9
5

5
15

 U
TFO

R
A

23
 SK

U
R

A
R

59
 D

R
O

M
M

A
R

23

 R
A

JTA
N

8

 D
IN

ER
A

69
 R

IK
LIG

19
154

3
95

65
K

A
V

A
LK

A
D

  B
LA

D
ET

22

15
25

59
 SO

LFIN
T

2
 K

A
STA

N
JEN

O
T

15
37

 LO
V

LIG
26

 FA
R

G
R

IK
16

9
 A

N
D

LIG

393
85

 IK
EA

 365+
5

 IK
EA

 365+3
34

 STR
O

SA

59
75

12

52
20:19-23:00

9:00-15:00
10:00-24:00

10:00-21:00
 

(* 3
5

8
3

2
)

3
18



62014 ÊU�ÚO Ó½ 4 WF ÔL'«

صباح  ّية،  اللوائ الّلجنة  قامت   ≠ åUHO�ò q�«d*

االثنني من هذا األسبوع، مبناقشة عشرات االعتراضات 
على مخّطط «هپارسيم» (الفرس) املقّدمة من قبل 
وجمعّية  العرب،  املواطنني  حلقوق  «مساواة»  مرَكز 
الّتطوير االجتماعّي، ومجلس الرعّية األرثوذكسّية، 
اإلجنيلّية  الرعّية  ومجلس  ـ«كونسڤتريون»،  وال
من  عدد  إلى  إضافة  والبهائّيني،  (پروتستانت)، 
االعتراضات الّشخصّية التي قّدمتها احملامية سناء 

سرّية، باسم أهالي األحياء.
بلدّية  تنوي  واّلذي  «هپارسيم»،  مخّطط  أّن  ويذكر 
اجلبل،  شارع  توسيع  إلى  يهدف  تنفيذه  حيفا 
من  قسم  حتويل  على  عالوة  اخلوري،  شارع  وفتح 
إلى  الفرس  وشارع  لوكس»  «سانت  شارع  ِمنطقة 
وبناء  الّشوارع  توسيع  خالل  من  سياحّية،  ِمنطقة 
للّسّيارات،  خاّصة  أرضّية  حتت  ومواقف  الفنادق، 
اقتصادّية؛  جتارّية  سياحّية  ِمنطقة  إلى  وحتويلها 
شكل  وتغيير  املباني  بعض  هدم  خالل  من  وهذا 
سّكان  حساب  على  السياحة  لصالح  اِملنطقة 
املجاورة. واألحياء  العرب  الّنسناس  وادي  حّي 

وشارك في اجللسة واملناقشة كّل من جعفر فرح (مدير 
وجواد  عراقي  سامح  واحملاميني  «مساواة»)  مرَكز 

قاسم (عن مرَكز «مساواة»).
أمام  وسرد  عراقي  سامح  احملامي  احلديث  واستهّل 
ّية، واّلتي يرأسها يوسف مشلب خطورة  الّلجنة اللوائ
الّتنفيذ  حّيز  إلى  وإدخاله  املخّطط،  على  املصادقة 
ّية. وقال إّن  وتأثيره الّسلبي على سّكان األحياء العرب
هذا املخّطط ال يصّب في مصلحة الّسّكان العرب، 

 w ½U *_« Òw (« WI DM   w  UH O Š W Ò¹b K Ð j ÒD  v K Ž  U{«d ² Žô«  «d A Ž
 jODÒ²�« w
 ”UÒM�« W�—UA0 V�UD¹ å…«ËU��ò e Ó�d�Ë ©”dH�«® årOÝ—Uá¼ò j ÒD�  U{«d²Ž« g�UMð UHOŠ w
 ¡UM³�«Ë jODÒ²K� W ÒOz«uK�« WM−K�«

املعقول  وأضاف: من غير  متاًما.   العكس  على  بل 
األمر  عربّي،  حّي  داخل  مسارات  بأربع  طريق  فتح 

اّلذي سيؤّدي إلى املّس بسالمة أهالي احلّي. 
من جهته، أعرب جعفر فرح (مدير مرَكز «مساواة») 
تنتهجها  التي  الّسياسة  من  العارم  استيائه  عن 
لبلدّية  الّلهجة  شديد  نقد  بتوجيه  وقام  البلدّية، 
الّسّكان  واحتياجات  ملطالب  جتاهلها  لسبب  حيفا، 
بلدّية  جتاهل  إّن  فرح:  وأضاف  املدينة.  في  العرب 
بني  عميقة  فجوة  أحدث  ّية  العرب لألحياء  حيفا 
ّية واليهودّية في املدينة؛ وإلغالق هذه  األحياء العرب
الفجوة يتوّجب على البلدية إشراك الّسّكان العرب 
األحياء  هذه  داخل  تعمل  اّلتي  األهلّية  واجلمعّيات 
وليس  ّية  العرب لألحياء  الّتخطيط  إجراءات  في 
جتاهلها؛ فهم أدرى باحتياجاتهم واحتياجات األحياء 
التي يعيشون فيها. وأشار إلى مخّطط إخالء وادي 
الّسّياح بُحّجة تطوير «عزبة اخلّياط» كنموذج على 

سياسة تضييق اخلناق على املواطن العربي.
عن  بالّتحدث  قام  فقد  قاسم  جواد  احملامي  أّما 
توسيع  لهدف  املخّطط  في  البنايات  هدم  موضوع 
الّشارع؛ وقال: إّن البنايات التي سُتهدم هي بنايات 
تاريخّية تعود إلى القرن املاضي. وبحسب املعطيات 
أّنه  وأضاف  عام.  اِملائة  عمرها  يتعّدى  بعضها  فإّن 
يتوّجب على بلدّية حيفا الّتفكير في كيفّية احلفاظ 

على هذه املباني الّتاريخّية، بدًال من هدمها. 
هّمام   - اغبارّية  جمانة  احملامية  قالت  جهتها  من 
(من جمعّية الّتطوير االجتماعّي): إّن هذا املخّطط 
ال يخدم سّكان اِملنطقة بتاًتا، بل يهدف إلى تغيير 

جتاهل  وسط  عقب،  على  رأًسا  وقلبها  حياتهم 
البلدّية الحتياجات الّسّكان العرب.

باسم  اعتراضات  سرّية  سناء  احملامية  وقّدمت 
أصحاب  من  منهم  قسم  اِملنطقة،  من  سكان  عشر 
إلغاء  من  وحّذرت  واملسنني.  اخلاّصة  االحتياجات 
مناطق توقيف سّيارات لصالح بناء فنادق ومن نية 

توسيع شارع اخلوري ليصل إلى شارع اللنبي.
املجلس  (باسم  خوري  هاني  احملامي  ورفض  
األرثوذكسي الوطنّي) نّية البلدّية توسيع شارع اخلوري 
فيها  استثمرت  والتي  اجلديدة،  للكنيسة  احملاذي 
الكنيسة ما ال يقّل عن 26 مليون شيكل. وحتّدث 
الكنيسة  بجانب  األعياد  خالل  طفلني  مقتل  عن 
ودعا  لها.  احملاذي  الرئيسي  الّشارع  بسبب  القدمية 
اِملنطقة  لزيارة  الّلجنة  أعضاء  األرثوذكسي  املجلس 
واالّطالع على أهمّية احلفاظ على املناطق املفتوحة. 
واعترضت الكنيسة اإلجنيلّية على نّية البلدّية توسيع 
كما  الكنيسة.  ِمنطقة  في  البناء  وحتديد  الّشوارع 

ـ«كونسرڤتريون» والبهائّيني على املخّطط.  اعترض ال
(املسؤولة  ليبمان  وردة  اعترفت  اجللسة  نهاية  وفي 
بوجود  حيفا)،  بلدّية  في  املدينة  تخطيط  قسم  عن 
تقبل  فهي  هذا  وعلى  الّتخطيط؛  في  إشكالّيات 
ّية  غالبية االعتراضات املقّدمة، وأوصت للجنة اللوائ
تواصل  أن  املتوّقع  ومن  أيًضا.  االعتراضات  بقبول 
إيداعه  لهدف  للمخّطط  مناقشتها  ّية  اللوائ الّلجنة 

بعد إحداث الّتغييرات املطلوبة. 
وهيئات  حيفا  بلدية  «مساواة»  مرَكز  ويطالب 
املواطنني  بإشراك  ّية  واللوائ احمللّية  الّتخطيط 
العرب في عملّية الّتخطيط لتتجاوب مع حاجتهم 

احلياتية واالقتصادّية واالجتماعّية. 
وعّبر رئيس اللجنة يوسف مشلب عن رغبة الّلجنة 
بتقدمي خدمات تخطيط تتجاوب مع حاجات القرى 

ّية. واملدن واألحياء العرب
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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’U q�«d*

في  الّسّياح  وادي  حي  إلى  بزيارة  جبهوّي  وفد  قام 
ِمنطقة «كفار سمير» في مدخل حيفا اجلنوبّي، حيث 
اجتمع بأهالي احلّي من عائلتي أبو عّباس وحجير، 
لبحث آخر التطوّرات في قضّيتهم وسبل التصّدي 

ملخّطط إخالء احلي.
الّدكتور  حيفا،  بلدّية  رئيس  نائب  الوفد  وضّم 
سهيل أسعد، وسكرتير احلزب الّشيوعي و«اجلبهة» 
حافّي رجا زعاترة، والّدكتور عيسى نقوال، والّدكتور  الصِّ
عصام زين الّدين، واملهندس موسى ظاهر، والباحثة 
جنمة علي، وعضو الّشبيبة الّشيوعية أمير علي.

اّلتي  وأراضيهم  ببيوتهم  متّسّكهم  الّسّكان  وأّكد 
رغم  الّسنني،  عشرات  فيها  وعاشوا  فيها  وُلدوا 
كاملاء  األساسّية،  اخلدمات  وانعدام  القاسية  الّظروف 

 rž—Ë ¨¡öšù« j ÒD� rž— rNO{«—√Ë rNðuO³Ð rJ Ò�9 w�U¼_« b Ò�R¹ ™

 fOz— vKŽ jGCMÝ ∫bFÝ√ qONÝ Æœ ™ WOÝUI�« W ÒOAOF*« ·Ëd ÒE�«

™  ÊU ÒJ Ò�K�  W ÒOÝUÝ_«   U�b)«  dO
u²�Ë  ¨ Òw(«  ¡öš≈  lM*  W Ò¹bK³�«

ÕU ÒO « Íœ«Ë w Š w U ¼Q Ð l L ²−¹ Íu N ³ł b Ë

الوفد  أّكد  جانبه  ومن  الّصحّي.  والّصرف  والكهرباء 
اجلبهوي أّن املطلب األساسّي هو تغيير املخّطط ملنع 
إخالء احلّي، وكذلك توفير اخلدمات األساسّية لضمان 

احلياة الكرمية للّسّكان. 
وجرى االّتفاق على وضع برناَمج نضالّي إلثارة القضّية 
في أروقة البلدّية وفي اإلعالم والرأي العام، بالّتعاون 
مع جميع اجلهات ذات الّصلة، ال سّيما مرَكز «مساواة» 
القاضي  املخّطط  ضّد  ّية  قضائ دعوى  رفع  اّلذي 
بتحويل اِملنطقة إلى متنزّه سياحّي، وإخالء الّسّكان 
الدولة. قيام  قبل  من  يقطنونها  اّلتي  بيوتهم  من 
©÷u� qz«Ë ∫d|uB	®

موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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WÒ¹dDI�« W Ò¹d¼U ÒE�« …œUOá*Ë_« WIÐU�� w


W¦ U Ò¦ « W³ ðd *« b B × ¹ ÊU L d ð v Ýu
 åUHO�ò q�«d*

«الفأر  نوان  ُعِ حتت  قطرّية  مسابقة  ضمن 
الظاهرّية  األوملپيادة   - הזהב)  (עכבר  الّذهبّي» 
 54 من  ممّثلون  فيها  شارك  واّلتي  (וירטואלית)، 
البالد،  أنحاء  كاّفة  من  مختلفة  إعدادّية  مدرسة 
اخلمس  الفرق  ضمن  وصل  «پايس»،  مشروع  ضمن 
للّنهائّيات فريق طّالب مدرسة «عيروني أ»، واّلذي 
حصد املرتبة الّثالثة في هذه املسابقة القطرّية. وقد 

جرت هذه املسابقة يوم األحد من هذا األسبوع.
«عيروني  مدرسة  في  احليفاوّي  الفريق  ضمن  ومن 
(الّصف  تركمان  موسى  العربّي  الّطالب  برز  أ»، 
طبّية  علمّية  شعبة  ضمن  يدرس  واّلذي  الّثامن)، 
خاّصة، وهو يعتبر أحد الّطّالب املتفوّقني والبارزين 
ضمن  يدرس  أّنه  من  الرّغم  على  املدرسة،  هذه  في 
وقد  ّية).  (العرب األم  بلغته  تنطق  ال  عبرّية،  مدرسة 
ّمت اختيار تركمان (املرحلة اإلعدادّية) ضمن 5 طّالب 
فيها  شاركت  مهّمة،  مسابقة  في  للمشاركة  آخرين 
أكثر من 54 مدرسة للمرحلة اإلعدادّية، وفي نهاية 

املسابقة حصدت املدرسة املرتبة الّثالثة.
وفي حديث مع صابر تركمان (والد الّطالب موسى)، 
قال: أنا فخور جًدا باملرتبة اّلتي حصدتها املدرسة، 
األم  بلغته  ينطق  عربّي  موسى  ابني  أّن  وخصوًصا 
ّية)، وميّثل مدرسة يهودّية بكّل جدارة؛ ولذلك  (العرب

فهو يستحّق الّتقدير.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
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*ò q�«d�åUHO ≠ شاركت مدرسة «چيمناسيا 

في  املاضّي،  األسبوع  واإلبداع،  للفنون  الكرمل» 
شبكة  لطّالب  تقديرّية  شهادات  توزيع  حفل 

مدراس «چيمناسيا».

حيث حصل كّل من الّطّالب موران سرحان وفؤاد 
داموني على شهادات، تقديرًا ملثابرتهم املدرسّية 

وحتصيلهم العلمي.
للفنون  «چيمناسيا»  مدرسة  ملدير  كان  كما 
ألقاها  كلمة  خزنة  أبو  محمد  األستاذ  واإلبداع، 
جمع  اّلذي  احلفل  في  احلاضرين،  مسامع  على 
كاّفة مدارسة الشبكة، أعرب خاللها عن امتنانه 
للجهود  تقديرًا  شهادات،  على  طالبيه  حلصول 
مشّدًدا  املدرسّي،  احلّيز  في  بها  يقومون  اّلتي 
الّدائم  وتفاعلهم  املستمر  عطائهم  أهمّية  على 
حتصيلهم  إلى  إضافًة  املدرسّية،  الّنشاطات  في 
العلمّي.  هذا وحتّدث أبو خزنة عن الرؤية اخلاّصة 
واإلبداع،  للفنون  «چيمناسيا»  ملدرسة  واملمّيزة 
ّية األولى اّلتي  واّلتي تطمح بأن تكون املدرسة العرب
لتنمي  لطّالبها  الفنّية  املواضيع  بتعليم  ُتعنى 
ملجتمعهم.  الفّني  والعطاء  اإلبداع  روح  لديهم 
ويعتبر الّطالب موران سرحان أّن شهادة الّتقدير 
هي فخرًا له كطالب في املدرسة ألّنها حتّفزه على 
األفضل.  تقدمي  أجل  من  املثابرة  في  االستمرار 
وأضاف فؤاد داموني (طالب الّصف احلادي عشر)، 
ا  أّن حصوله على الّشهادة الّتقديرّية يجعله طالًب

زًا وطموًحا، ليقّدم املزيد لنفسه وملدرسته.  متمّي
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
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 ’U q�«d*

أقّر االجتماع الّتنظيمّي، اّلذي دعت إليه مبادرة جمعّية الّتطوير 
األربعاء  يوم  محروس،  لتخليد  الّشعبّية  والّلجنة  االجتماعّي 
األخير، بتنظيم «بطولة محروس للحياة» لكرة القدم، بني فرق 
ّية متّثل أحياء ومراكز حيفا املختلفة، وفريق ميّثل شبيبة  شباب
ّية  اّحتاد أبناء سخنني (مسقط رأس محروس). وتأتي هذه الفّعال
حيث  زبيدات،  محروس  الشاب  ملقتل  الّسنوّية  الّذكرى  في 
تختتم مبهرجان رياضّي ومجتمعّي في 7 أّيار القادم، اليوم الذي 
شهد أضخم مظاهرة في حيفا ضّد العنف واجلرمية العام املنصرم.
هذا وعقد االجتماع الّتنظيمي في قاعة املرَكز الرّياضي «املتنّبي» 
مدير  وأداره  افتتحه  الرياضّية،  الفرق  ومرّكزي  مدرّبي  بحضور 
املرَكز والّنجم الرّياضي سمير عيسى (رئيس الّلجنة الّشعبّية 
لتخليد محروس)، مؤّكًدا على الذكرى وأهداف الدوري املتمّثلة في 
الّدعوة لالبتعاد عن العنف وتقريب القلوب، وخصوًصا بني أبناء 
الّشبيبة. وحّيى عيسى جمعّية الّتطوير على مبادرتها، ودورها 
ّية. وعّدد عيسى الفرق  املجتمعي في األحياء واملؤّسسات العرب
املشاركة، وهي: حارة محروس، احلليصة، األخوّة، احلّي الّشرقي، 
الكبابير، مركز «شلڤاه»، مدرسة «املتنبي» وفريق ناشئي اّحتاد 
زبيدات. محروس  املغدور  الّشاب  رأس  مسقط  سخنني،  أبناء 

الّتطوير  جمعّية  عام  (مدير  اغبارّية  حسني  األستاذ  وحتّدث 
لهذا  املُضافة  والقيمة  االجتماعّية  الرّسالة  عن  االجتماعّي)، 
مؤّكًدا  الرياضّية،  ألهميته  عالوة  املمّيز،  الرياضي  الّنشاط 

العنف  من  خاٍل  مجتمع  إلى  الوصول  في  اجلمعّية  رؤية  على 
عقد  خالل  من  وخاّصًة  والّتآخي،  والّتسامح  احملّبة  قيم  تسوده 
إضافًة  هذا  األهالي،  وبحضور  الّشاب  اجليل  أبناء  بني  لقاءات 
إلى تخليد ذكرى الّشاب محروس وضحايا حوادث العنف. وقدم 
اغبارّية جملة من االقتراحات التي ّمت مناقشتها والّتداول فيها.

واّتفق خالل االجتماع على تشكيل هيئة تنظيمّية من مدرّبي 
الفرق، ستلتقي، مساء األحد القادم، لوضع املخّطط الّتنظيمي 
وأماكن  املباريات  برناَمج  وجدولة  للحياة»،  محروس  ـ«بطولة  ل
اإلعالمّية  احلملة  مهّمة  التطوير  جمعّية  تتوّلى  كما  إقامتها، 
األحياء  ملختلف  الّتربوّية  رسالتها  إيصال  لهدف  للبطولة، 

واألجيال، إضافًة إلى ترتيب احلفل اخلتامّي.
املرَكز  (من  خاليلة  عادل  من:  كّل  االجتماع  في  وشارك  هذا 
يوسف  أمين  الّنسناس)،  وادي  حّي  في  «األخوّة»  اجلماهيرّي 
(مدرّب رياضّي) وفادي عطا الله (وكالهما من املرَكز اجلماهيرّي 
في حّي احلليصة)، سماح حّماد ومانو كانويان (من مرَكز «شلڤاه 
اجلماهيرّي في حّي األملانّية)، إبراهيم فّياض (مرّكز فريق احلّي 
الّشرقي)، موّفق زبيدات (والد محروس)، ممّثلو جمعّية الّتطوير 
االجتماعّي: زياد شليوط (مركز مشروع «مجتمع آمن»)، مبّدا 
 - اغبارّية  جمانة  واحملامية  األحياء»)،  «مشروع  (مرّكز  كّيال 

هّمام (مرّكزة احلقوق).
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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سفير  مؤّخرًا،  ياهڤ،  يونا  حيفا  بلدّية  رئيس  استقبل   ≠ åUHO�ò q�«d*

پيتر  كرواتيا  سفير  أهوڤي؛  يچآل  ڤيتنام  وقنصل  تشني؛  طادو  ڤيتنام 
سيميونوڤيتش؛ سفيرة رومانيا أندرية بستطرنك؛ ووزير اإلقليم األنغولّي.

وقام الّدبلوماسّيون بزيارة مدينة حيفا، لالّطالع عن كثب على أبرز املشاريع 
اجلارية فيها، من خالل جولة ميدانّية. واقترح الّسفراء على رئيس بلدّية حيفا، 
إبرام اّتفاقيات تعاون في مجاالت متعّددة، وتعميق الروابط بني املدن من خالل 

الّتوقيع على اّتفاقّيات توأمة.
أما الوزير اإلقليمي األنغولّي، فقد استمع إلى شرٍح واٍف في كّل ما يتعّلق مبنح 
اخلدمات للّسكان، إدارة امليزانّيات، مصادر الّتمويل، وخطط الّتنظيم والبناء.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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اجلماهيرّي،  «األخوّة»  مرَكز  إدارة  نّظمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

والكحول  املخدرات  ملكافحة  البلدّية  الّسلطة  مع  بالّتعاون  مؤّخرًا، 
األعمال  يوم  إطار  في  ممّيزًا،  ًيا  تطوّع نشاًطا  حيفا،  مدينة  في 
وذلك  للمرَكز،  اخلارجّية  اجلدران  على  ورسم  طالء  شمل  اخليرّية، 
الّنهري. سعيد  الفّنان  الكاريكاتير،  ورّسام  اخلّطاط  بإرشاد 

وهدف الّنشاط، اّلذي شارك فيه ما يقارب 20 عضوًا من أبناء الّشبيبة 
في املركز، إلى تذويت قيم تربوّية، كتقّبل اآلخر وتوفير آلّيات للّتعبير 

ّية للحياة. عن الّذات، ولتعزيز الّنظرة التفاؤل
وقالت مديرة املرَكز اجلماهيرّي سعاد شحادة، إّن هذا اليوم كان ناجًحا 
من حيث اإلقبال والّتعاون بني كاّفة اجلهات املنّظمة، مبا في ذلك الّنادي 
الّنسائي للمرَكز، حيث أعّدت أعضاء الّنادي وجبة خفيفة للمشاركني.
وأّكدت شحادة بأّن الفعالّيات الّتربوّية تسهم في تذويت القيم وتعزيزها.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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األول  الّصف  مرّبيات  بادرت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

واملعّلمة  حايك،   - خازن  رانية  املعّلمة  والّثاني، 
ُعنوان  حتت  عمل  ورشة  بإقامة  عاصي،  كرستني 
«عجينة الّسكر»، احتفاًال بعيد األم، ولقد شاركت 

هات بهذه الورشة. بعض األَمّ
عجني  من  أشكال  بتحضير  الّطّالب  قام  حيث 
ية  الّسكر وتزيني قوالب من احللويات، مبساعدة املرّب

*ò q�«d�åUHO ≠ نّظمت إدارة مرَكز «الكرمة» 

لألطفال  جديدة  فنّية  عمل  ورشة  اجلماهيرّي، 
بُعنوان «كونديتوريا ميني وميكي».

وشملت الورشة اّلتي عملت على إرشادها نهاوند 
بولص، 5 لقاءات تعليمّية ممتعة، يتعّلم الّطالب 
من خاللها أسس إعداد احللوّيات، تزيني الكعك، 

 v Ë_«  ·u H ÒB K  W ÒO U ÒF  åd ÒJ Ò «  WM O−Žò
W ÒO L Ýd «  å…u š_«ò  W Ý—b  w  WO ½U Ò¦ «Ë

سهيلة خوري واملعّلمة أحالم أبو داهش، وقد ُقّدمت 
هذه املنتجات من احللوى املصنوعة من الّسكر، هدايا 

لألّمهات. 
الّطّالب  استحسان  املمّيزة  ّية  الفّعال هذه  القت  وقد 

واألّمهات.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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وتصميم أشكال من عجينة الّسكر.
وذكرت مديرة املرَكز هزار ريّناوي، أّن الورشة شهدت 
ّية وبّناَءة، مشيرًة  إقباًال واسًعا، وردود فعل  إيجاب

إلى أهمّية تعزيز كاّفة املجاالت الفنّية.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
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*ò q�«d�åUHO ≠ مببادرة من شعبة الّتعليم املجتمعّي في قسم الّثقافة في 

بلدّية حيفا، وبالّتعاون مع «مدينة بال عنف»، والّسلطة البلدّية الستيعاب 
الّتعليمّي  املؤمتر  املؤمترات «كونچرسيم»،  قاعة  في  مؤّخرًا،  نّظم،  املهاجرين، 

األّول للّشبيبة.
الّتاسع  صفوف  من  وطالبة،  طالب  ألف  نحو  فيه  شارك  اّلذي  املؤمتر  وشمل 
ّية، محاضرات تعليمّية قّيمة؛  حّتى الّثاني عشر، ورشات عمل، لقاءات طّالب
أشرف  البشرّية  الّتنمية  كمدرّب  املجاالت،  مبختلف  احملاضرين  خيرة  قّدمها 

قرطام، شيمي أتياس، لوبو فيزنير، واإلعالمي آڤري چلعاد، وغيرهم.
خالل  من  هنا،  «نحن  املناسبة:  بهذه  ياهڤ،  يونا  حيفا  بلدّية  رئيس  وقال 
هذا املؤمتر، ننطلق بتقليد جديد، خدمًة ألبناء الّشبيبة، حيث سنعمل على 
استضافة أبرز احملاضرين من كاّفة املجاالت، إلثراء معلوماتهم من خالل جتربة 

تعليمّية مغايرة سيوّفرها لهم املؤمتر.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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حلركة  املرَكزّية  اللجنة  عضو  التقى   ≠  åUHO�ò  q�«d*

«فتح»، رئيس جلنة الّتواصل مع املجتمع اإلسرائيلّي، محمد 
املدني، مستشار الّشؤون اخلارجّية لبلدّية حيفا، الپروِفسور 
يائير ليڤشيتس، ورجل األعمال شمعون حيمو، ومدير املرَكز 
الدولّي لالستشارات وديع أبو نّصار، بحضور عدد من أعضاء 

جلنة الّتواصل.
وأّكد املدني خالل اللقاء، على أهمّية الّسالم  وإقامة الدولة 
وعاصمتها   1967 عام  حدود  على  املستقّلة  الِفَلسطينّية 
القرارات  أساس  على  إسرائيل،  جانب  الّشرقّية إلى  القدس 
وإّنهاء  الّسالم  فرصة  اغتنام  ضرورة  على  مشّدًدا  ّية،  الّدول
إلسرائيل  تتيح  التي  ّية  العرب املبادرة  على  اعتماًدا  الّصراع 
في  وإسالمّية  ّية  عرب دولة   57 مع  طبيعّية  عالقات  إقامة 
حال موافقتها على إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الِفَلسطينّية 

املستقّلة.
وأشار إلى أهمّية أن تأخذ النُّخب اإلسرائيلّية من أكادميّيني 
دعم  في  دورها  أعمال،  ورجال  دين  ورجال  بلدّيات  ورؤساء 
الّسالم وإنهاء االحتالل، من أجل إنهاء الّصراع بني الّشعبني.

بدوره، أّكد الپروِفسور ليڤشيتس، على أهمّية تعميم مدينة 

أتباع  مختلف  بني  الّسلمي  الّتعايش  ملدينة  كنموذج  حيفا 
في  وإنسانّية  حضارّية  بصورة  املختلف  والّطوائف  الّديانات 
الّسالم  مفاهيم  لتعميم  األخرى،  اإلسرائيلّية  املدن  مختلف 

والّتعايش، ونبذ العنصرّية والكراهَية.
وشّدد رجل األعمال حيمو، على أّن ثقافة الّسالم التي كانت 
الّشعبني  أّن  تثبت   1948 عام  قبل  الّشعبني  بني  سائدة 
أخرى،  مرّة  املشترك  والعيش  الّسالم  حتقيق  على  قادرين 

وحتويل الّصراع إلى تعاون حضارّي مشترك وبّناء.
تهدف  التي  األفكار  بعض  نّصار  أبو  وديع  طرح  جهته  من 
إلى تعزيز الفهم املتبادل بني اإلسرائيلّيني والِفَلسطينّيني، ال 
سّيما بعض الّطرق التي تهدف إلى التوّجه إلى الفئات املؤّثرة 

على صناعة القرار في إسرائيل.
إيصال  أجل  من  اجلهود  بذل  ضرورة  إلى  املجتمعون  وأشار 
شرائح  مختلف  إلى  احلقيقّية  الِفَلسطينّية  الّسالم  رسالة 
املجتمع اإلسرائيلّي للّضغط على احلكومة اإلسرائيلّية إلجناز 

الّسالم العادل والّدائم.
«حيفانت»:  موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il
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النخلة بالكيس األخضر... بتعملك قهوة أكثر.

قهوة النخلة
أبناء رفيق نخلة

ملعقتين قهوة كبيرة عدد فناجين القهوة
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نهاية  أقيمت،  الّثقافي»،  حيفا  «نادي  من  بدعوة 
ّية في قاعة كنيسة يوحّنا  األسبوع املاضي، أمسّية أدب
ُيجّن  «حني  ديوان  حول  األرثوذكس،  للروم  املعمدان 
احلنني»، للّشاعرة الواعدة حنان جريس خوري من حيفا.

افتتح األمسّية وأدارها اإلعالمّي نايف خوري، اّلذي 
األمسّية،  هذه  في  بكم  أهًال  قائًال:  باحلضور  رّحب 
أمسّية الّشعر، والعواطف الرقيقة، واألحاسيس املرهفة، 
اجلميل. والكالم  الروح  سمو  أمسية  في  بكم  أهال 

جريس  «حنان  بالّشاعرة:  معرًّفا  كلمته  في  وجاء   
الكلّية  من  الّثانوية  بدراستها  تخرجت  خوري، 
من  األكادميّية  بدراستها  وتخرجت  األرثوذكسّية، 
اجلامعة العبرّية، وهي حتمل الّلقب األول في العلوم 
االجتماعّية والفيزياء. وهي تعد إلجناز الّلقب الثاني 
منذ  الكتابة  بدأت  حيفا.  جامعة  من  الفلسفة  في 
املرحلة اإلعدادّية فالّثانوّية فاجلامعّية، وكان الّطالب 
من  يقّصونها  أو  قصائدها،  يطلبون  واملعلمون 
صفحات اجلرائد ويعّلقونها على لوحات اإلعالنات. 

وهذا الديوان هو والدتها اإلبداعّية األولى». 
املستقبل،  إلى  ينظر  الذي  الّشباب  أجمل  «ما 
ويخطو نحوه بخطوات واثقة. وهنا تخاطبنا الّشاعرة 
بلغة الّشعر في كّل قصيدة وقصيدة، لتؤكد لنا أن 
باملستقبل  الّتفاؤل  على  يعتمد  احلياة  في  الطموح 
الواعد. ولذا تتسم القصائد بهذا االبتسام واالنشراح، 
باألمل األجمل، باحلرّية واجلّنة واألحالم، وسائر العوالم 

واألكوان». 
بدأ  اّلذي  عمل،  إسكندر  األستاذ  العريف  قّدم  ثّم 
«االّحتاد»  صحيفة  وبدور  بالّشاعرة  ُمشيًدا  كلمته 
في تشجيع األقالم الواعدة. فقال: «أوّد أن أشير إلى 
أّن عالقتي األولى مع بدايات حنان الّشعرّية كان في 
جريدة الّشعب «االّحتاد» حيث كّنا نناقش محاوالتها 
الّشعرّية، ثّم كنت أنشرها في صفحة «قوس ُقزح». 
«االّحتاد»  دور  حقيقة  على  الّتأكيد  من  بّد  ال  هنا 
من  األفذاذ  واألدباء  الّشعراء  منها  تخرّج  كمدرسة 
وسميح  زّياد  كتوفيق  الّنكبة،  بعد  األّول  الرّعيل 
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شاركت أّمهات مرَكز «حارتنا» في حّي احلليصة، 
ممّيز  بنشاط  اجلاري،  األسبوع  من  الّثالثاء  يوم 
نّظمته جمعّية الّتطوير االجتماعّي، وإدارة مرَكز 
األمّ»  «عيد  ملناسبة  لألّمهات  تكرًميا  «حارتنا»، 
و«يوم املرأة» العاملّي. وقد تضّمن البرناَمج، اّلذي 
امتّد على مدار يوم كامل عّدة فّعالّيات، ابتدأت 
الّسّياح،  وادي  وِمنطقة  الكبابير  حلّي  بجولة 
اجلماعة  ومرَكز  مسجد  الّنساء  زارت  حيث 
مبحّمد  واجتمعت  اإلسالمّية،  ّية  العرب األحمدّية 
حيث  األحمدّية)،  اجلماعة  (أمير  عودة  شريف 
اجلماعة  رسالة  عن  منه  واٍف  شرٍح  إلى  استمعَن 
األحمدّية املبنّية على الّتآخي واحملّبة والّسالم بني 

املجتمعات والّشعوب.
إليها  وصلت  التي  الّثانية  احملّطة  وكانت 
املجموعة حّي وادي الّسّياح حيث زارت الّنساء 
وموقعه  معامله  على  وتعرّفَن  «اخلّياط»  بستان 
اسم  يحمل  زال  ما  اّلذي  والّتاريخي،  الطبيعي 

صاحبه العربّي الِفَلسطينّي، عزيز خّياط.
وعند الّظهيرة وصلت املجموعة إلى مطعم وقاعة 
البرناَمج،  من  الّنظري  اجلزء  ملواصلة  «شواطينا» 
هّمام   - اغبارّية  جمانة  احملامية  قّدمت  حيث 
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القاسم ومحمود درويش وسميح صّباغ وإميل حبيبي 
ومحّمد علي طه وفتحي فوراني وحّنا أبو حّنا، وغيرهم 
الكّتاب  ولعشرات  بهم،  نفخر  اّلذين  املبدعني،  من 
والّشعراء اّلذين جاؤوا من بعدهم  وبدأوا مسيراتهم 
اإلبداعّية على صفحات «االحتاد».. وهم كثيرون».

قائًال:  الديوان،  هذا  في  الّشاعرة  أسلوب  قّيم  ثّم 
«الّصور الّشعرّية واألبيات تقفز فرحة سلسة عذبة، 
وال  ملل  يعتريه  ال  معها،  الّسامع  القارئ،  ينساب 
فرح  دربها  في  يزرع  بغٍد  حتلم  حنان  بثقل.  يشعر 
إلى  لتصل  الّنجوم  تغزو  ليلها  في  وحّتى  احلياة 

الفرح، وهو قادم ال محالة».
معّلم  فوراني،  فتحي  لألستاذ  الكلمة  كانت  ثّم 
ّية في حيفا.  الّشاعرة في الكلية األرثوذكسّية العرب
فكشف للحضور كيف اكتشف املوهبة الواعدة وهي 
في مهدها. ومما جاء في كلمته: «لن أقوم هذا املساء 
بدور الّناقد. فقد آثرت أن ألعب دور الّشاهد! سأحكي 
«حني  الديوان..  ميالد  حكاية  طريفة.  حكاية  لكم 
ُيجّن احلنني»! واسمحوا لي، بدًءا، أن أعترف أمامكم 
بالّتهمة املنسوبة إلّي. إّني أعترف بالذنب اجلميل 
الذي اقترفته. أعترف بحّصتي في ارتكاب اخلطيئة.. 
االعتراف..». بهذا  سعيد  وأنا  اإلبداع!  خطيئة 

في  دوره  عن  أدبّي  بأسلوب  كاملة  القّصة  يروي  ثّم 
األولى،  الّشعرّية  الّلحظة  منذ  الّشاعرة  تشجيع 
وحّثها على مواصلة العملّية اإلبداعّية، وصوًال إلى 

إصدار الديوان.
ّية مهداة إلى  ثّم قرأ األستاذ نايف خوري كلمة أدب

الّشاعرة، بعثها الّشاعر رشدي املاضي، جاء فيها:
الّشعر..  من  ملعقة  فمها  وفي  ولدت  حنان،  «هي 
للّصباح،  باًبا  تفتح  واإلبداع.  الّلغة  بيت  في  تقيم 
ريًشا  الكالم  لعصافير  تغزل  الّنافذة  وراء  ومن 

وأجنحة.. لتحّلق فوق سطح غيمة..».
واختتمت األمسّية بقراءات شعرّية قدمتها الّشاعرة، 

وتركت األمسّية أطيب األثر لدى احلضور.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il 
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الّتطوير  جمعّية  في  احلقوقّية  الدائرة  (مرّكزة 
عن  فيها  شرحت  حقوقّية،  مداخلة  االجتماعّي) 
املرأة،  وحقوق  والعائلة  باألسرة  تتعّلق  قوانني 
عاجلتها،  حياتّية  قضايا  عن  أمثلة  وقّدمت 
للمشاركات  واالستشارة  الّنصائح  كذلك  وأعطت 
في  الرسمّية  املؤّسسات  مع  الّتعامل  لكيفّية 
احلاالت املختلفة. ونوّهت بأّن الدائرة احلقوقّية في 
اجلمعّية تقّدم هذه اخلدمات واملرافعات احلقوقّية، 
أبواب  وأّن  للجميع،  ومجانّي  تطوّعي  بشكل 

اجلمعّية ترّحب بكّل املتوجهني إليها.
ا ساخرًا وناقًدا  ـً ّي كما شمل البرناَمج مقطًعا فن
الفّنانة  قّدمته  والعائلة،  املرأة  أوضاع  إلى  تطرّق 
الّلقاء  نهاية  وفي  اسكندر.   - بشارات  رنني 
أم  لكّل  وقّدمت  الغداء،  وجبة  املجموعة  تناولت 

وردة معّطرة بكّل تقدير ومحّبة.
االجتماعّية  العاملة  املرَكز،  مديرة  عّبرت  وقد 
السّيدات  وسرور  سعادة  مدى  عن  خازن،  فاتن 
لهذه  العميق  وتقديرهّن  بالبرناَمج،  املشاركات 

احلفاوة الدافئة.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB	®

موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il  :«حيفانت»
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البديلة  للّتربية  «حوار»  جمعّية  املنصرم،  اجلُمعة  مساء  استضافت، 
(حيفا)، الفّنان العراقّي العاملّي، عازف العود الّشهير عمر بشير، وفرقته 
ـ«موڤنبيك»       ال فندق  قاعة  في  ساحرة،  فنّية  أمسّية  في  املوسيقّية، 

في رام الّله. 
تخّللت األمسّية معزوفات فنّية من أحلان بشير، وأخرى من أحلان والده وعّمه، 
املرحوَمني: منير بشير وجميل بشير. فتنوّعت معزوفاته وشّكلت مزيًجا من 
حضارات وثقافات مختلفة، مثل: العراقّية، التركّية، الهندّية والالتينّية. 
كما متّيز في تقدمي أشهر املعزوفات العراقّية، مثل: «البنت الّشلبّية»، 
«وين  مبعزوفة  العرض  واختتم  الّنخل»،  «فوق  «فرعون»،  أّمي»،  «إلى 
ـ600  ال فاق  اّلذي  اجلمهور،  نفوس  في  معزوفاته  فأّثرت  الّله».  رام  َع 
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اجلليل،  حيفا،  الِفَلسطينّية:  املناطق  مختلف  من  حضروا  شخص، 
ِفَلسطينّية  ومؤّسسات  جهات  حضرت  كما  الله.  ورام  القدس  املثلث، 
رسمّية هاّمة، مثل: مؤّسسة «قّطان»، مؤّسسة «الّسكاكيني»، مؤّسسة 
«الّتعاون»، مرَكز الفنون الّشعبّية، معهد «الكمنجاتي»، معهد «إدوارد 
سعيد»، ممّثلني عن جامعة بير زيت، ممّثلني عن مكتب رئيس الّسلطة 

الِفَلسطينّية، عن وزارة الّثقافة، وزارة الّسياحة ووزارة اإلعالم.
سبع  بحضور  عقده  اّلذي  حافّي  الصِّ املؤمتر  خالل  الكبير  الفّنان  وأشار 
ّية وعاملّية إلى أهمّية هذا الّتواصل بالّنسبة له  قنوات تلفزيونّية محّل
على الّصعيد الّشخصّي أوًّال حيث كان مبثابة حتقيق حلم، وعلى الّصعيد 
ًيا، فقام بدعوة الفّنانني العاملّيني لزيارة ِفلسطني لدعمها معنوًيا.  العام ثان

بل  فقط،  الفّنية  األمسّية  على  للفّنان  «حوار»  استضافة  تقتصر  لم 
تضّمنت جولة ملعالم فلسطينّية فزار معهد إدوارد سعيد للموسيقى 
ًة للطّالب واألساتذة حول آلة العود. كما زار املسجد  ّي وقّدم ورشًة عمل

األقصى وكنيَستي «املهد» و«القيامة». 
يشار إلى أّن جمعّية «حوار» كانت قد نّظمت األمسّية الفنّية من أجل 
دعم مسيرتها في إدارة مدرسة «حوار» للّتربية البديلة في حيفا، واّلتي 
تستمر وزارة الّتربية والّتعليم برفض متويلها، على الرّغم من اعترافها 

بها بعد مسار قضائّي طويل. 
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il

מחיר מיוחד
כל סוגי הבגטים

+ שתיה 
ב-20 ₪



31 2014 ÊU�ÚO Ó½ 4 WF ÔL'«



322014 ÊU�ÚO Ó½ 4 WF ÔL'«



33 2014 ÊU�ÚO Ó½ 4 WF ÔL'«



342014 ÊU�ÚO Ó½ 4 WF ÔL'«

لك  كانت  واملوسيقى  الغناء  في  عملك  أثناء   -
نشاطات عديدة..

ّية،  الغنائ والّسهرات  احلفالت  إحياء  عن  تخّليت  أن  بعد  طبًعا، 
التحقت بفرقة «الفارابي» للموّشحات والّطرب األصيل، وشاركت في 
مؤمتر املوسيقى والغناء العربي في دار األوپرا في القاهرة لعّدة سنوات. 
وظهر لدّي إملام باألحلان البيزنطّية، واستخدمتها في الغناء بشكل 
الّشرقّية.  املوسيقى  أسس  من  هي  البيزنطّية  األحلان  ألّن  صحيح، 
يجد  الّشرقّية،  باملوسيقى  ويقارنها  األحلان  هذه  يسمع  إنسان  وكّل 
أوجه الّشبه الكثيرة في املقامات واألحلان. ولذا رأيت الّشبه الّشديد 

بني املجالني، فاستخدمت صوتي لتقدميهما بصورة ُمتقنة. 
- هل تدرّبت في مجال املوسيقى والغناء أو التحقت 

بدورات خاّصة؟
ّية إيناس  نعم تدرّبت مبوضوع تطوير الّصوت مع مغنية األوپرا العرب
لي  املشّجعني  أكثر  من  وكانت  الّصوتّيات.  في  اخلبيرة  مصاحلة، 
صوتي  ووصفت  والّسليمة،  الّصحيحة  بالّطريقة  صوتي  باستخدام 
إليه.  يستمع  َمن  كّل  به  يستمتع  اّلذي  الّذهبّي»،  «الّصوت  بأّنه 
الكونسيرت  إقامة  على  حّثتني  بأّنها  لي  تشجيعها  من  وزادت 

املوسيقّي والغنائّي في «بيت الكرمة»، في األسبوع القادم.
- أهذا حفلك األّول بعد تخّليك عن الغناء؟

والّصلوات  البيزنطّية  األحلان  فيه  سأدمج  بحيث  ممّيز  ولكّنه  نعم، 
والغناء  الّطربي  الّلون  سأقّدم  كما  األصيلة،  الّشرقّية  باملوسيقى 
القدمي واألدوار لعمالقة الّطرب واملوسيقى املعروفني. وسنستمع في 
البيزنطّية،  باألحلان  الّدينّية  الّترانيم  بعض  إلى  الكونسيرت  هذا 
التي  الّترانيم  بعض  أدخلنا  وهكذا  الّشرقّية.  املوسيقى  وترافقها 
جانبي  إلى  ويعمل  الّشرقي.  الّتخت  ضمن  الكنيسة  في  نصّليها 
األغاني  وسنقّدم  ا.  ـً موسيقّي عازًفا   13 من  يتأّلف  موسيقّي  فريق 
ّية  ّية والّترانيم اّلتي تالئم جميع الديانات وهي بالّلغتني: العرب الّطرب

واليونانّية. وكّلها في جّو كالسيكّي رفيع.
«بيت الّنعمة».. ـ - أعلنت أّن ريع هذا احلفل سيرصد ل

ـ«بيت الّنعمة» مؤّسسة عظيمة تخدم جمهورنا عموًما،  بالّتأكيد، ف
فكيف ميكن أن أتخّلى عن مساعدتها؟ ولذا فإّن جميع الّتذاكر قد 
ا،  ـً نفذت، ولم يبَق أّي مقعد شاغر. ويعزف في الفرقة 13 موسيقّي
وسيقّدمون أجمل األحلان واألنغام. ومن الّالفت أّن عدًدا من املثّقفني 

اليهود واملوسيقّيني سيحضر هذا احلفل.
األغاني  وتضع  نفسك  على  باالعتماد  تفّكر  هل   -

ذات األحلان اخلاّصة بك؟ 
والقصائد  اجلميلة،  الكلمات  عن  أبحث  وأنا  يراودني،  حلم  هذا 
في  بصوتي  وسأغّنيها  املالئمة،  األحلان  لها  نضع  لكي  الراقية 
أعمالي  باكورة  هي  أسطوانة  في  تظهر  وقد  خصوصّية،  أمسّية 

ّية. وجهودي املوسيقّية والغنائ
- نتمّنى لك دوام الّتوفيق والّنجاح..

شكرًا.         
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الهندسّية،  لالستشارة  تقدمينا  إمكانّية  في  واليهود،  العرب  بني 
الكنيست. سّنتها  اّلتي  الّصارمة،  القانونّية  للمتطّلبات  وفًقا 
- ما هي االستشارات اّلتي تقّدمونها في مكتبكم؟

وكذلك  وبلدّيات،  مجالس  من  احمللّية  الّسلطات  إلينا  تتوّجه 
اّحتادات املياه مثًال أو املؤّسسات الكبيرة العاّمة واخلاّصة، أو كبار 
املقاولني واملستثمرين اّلذين يحرصون على تنفيذ املواصفات املطلوبة 
اّلتي  املؤّسسات  إلينا  تتوّجه  فمثًال  البناء.  رخص  على  حلصولهم 
ّية، هي ما يزيد على ثالثة طوابق، أو املباني  ستبني املباني العال
العالية حّتى عشرين طابًقا، أو ناطحات الّسحاب وهي أعلى من 
40 طابًقا لكي نقّدم لها االستشارة. فالقوانني املوضوعة واضحة في 

متطّلباتها ومواصفاتها لترخيص هذه املباني. 
بات؟ - ما هي أهّم هذه املتطّل

هناك متطّلبات عديدة ونذكر على سبيل املثال ضرورة وجود أجهزة 
املطافئ في هذه املباني، وأجهزة الكشف عن الدخان والّنار، وأجهزة 
لشفط الّدخان اّلذي يعتبر خانًقا للّسكان إذا اندلعت النيران. وكذلك 
متطّلبات األمان والّسالمة مبا يتعّلق بالغاز، فإّن القوانني صارمة بهذا 
الّشأن إزاء ما حّل من انفجارات وحوادث أزهقت أرواًحا، وكّلها تهدف 

إلى ضمان األمان في املباني.
 - كيف تضمنون تنفيذ الّتعليمات أو االستشارة التي 

تقدمونها؟ وهل يعمل لديكم موظفون آخرون؟
أوًّال يعمل في مكتبنا 8 مهندسني من ذوي االختصاص، وكّل مّنا 
يقّدم االستشارة في مجاله. ثّم نقوم مبراقبة األعمال اّلتي يتّم تنفيذها، 
باملراقبة  نتابع  بل  األمر،  عن  ونتخّلى  االستشارة  نقّدم  ال  فنحن 
املطلوبة.  الّتراخيص  على  املباني  حتصل  ال  هذا  وبدون  والّتنفيذ. 
خصوًصا  ة،  ّي العرب ة  ّي احملل الّسلطات  تهتم  هل   -

باملواصفات اّلتي تقّررونها؟
نعم. كّلها حريصة على تطبيق القانون. وقد جتد من املوّظفني أولئك 
اّلذين يحاولون التدّخل في عملنا، ولكن اجلميع يخضعون للقانون 
ولتعليماته. ونحن نعمل مقابل كبار املستثمرين العرب واليهود. 
ويعمل في مجال البناء والبنى التحتّية مقاولون عرب ميكنهم إقامة 

املباني املؤّلفة من 20 و40 طابًقا وأكثر.
رنيم  والّت الغناء  عالم  دخلت  كيف  هذا  كّل  مع   -

الكنسي؟
أنا نشأت في بيت يحّب املوسيقى والّطرب األصيل. وكثيرًا ما كّنا 
ّية في البيت، بحضور أفراد العائلة.  نقيم الّسهرات املوسيقّية والغنائ
وهكذا كنت أشارك في الغناء، وتبّني أّن صوتي جميل، وأخذت أغّني 
ّية. ورغبت بشراء آلة العود ألّني  في احلفالت املدرسّية والرحالت الّطّالب
أحببتها، فعملت خصيًصا وحصلت على مرتبي األول من عملي في 
يد  على  أتدرب  أصبحت  اّلذي  العود  واشتريت  الصيفّية،  العطلة 
هذا.  يومنا  إلى  معه  وأغّني  عليه  وأعزف  طّنوس،  مارون  األستاذ 
إلى  أترّدد  كنت  الّصغر  فمنذ  الكنسّي،  للّترنيم  بالّنسبة  أّما 
الكنيسة للّصالة؛ وفي أحد األّيام أعلن املرحوم األستاذ إلياس جنيم، 
ّية مار إلياس، عن رغبته  قائد جوقة الّترنيم الكنسّي في كاتدرائ
بتعليم أصول الّترنيم الكنسّي لألوالد والّشبيبة، فالتحقت باجلوقة 
وتدرّبت على يدي املرحوم (أبو جورج)، ولكّني وقفت بعيًدا عن اجلوقة 
في بادئ األمر، ألّني كنت خجوًال جًدا. حّتى حان الوقت وقلت في 
نفسي، سأتقّدم وأشترك بالّترنيم كما يجب، خاّصًة أّن (أبو جورج) 
ا منه ألّنه أُعجب بصوتي. وهكذا أخذت أقّدم  طلب مّني الوقوف قريًب
بتدريب  باشرت  سنتني  نحو  ومنذ  املرّمنني.  سائر  مع  املنفرد  الّترنيم 
جوقة الّترنيم في كنيسة الّسيدة في البقيعة، وال أزال حّتى اليوم.

- مبا أّنك تعّلمت على آلة العود، فهل استخدمتها 
ة؟ ّي في احلفالت الغنائ

مبا يتعّلق بالغناء فقد خرجت للّسهرات احلفالت واملناسبات مبصاحبة 
العود الذي اشتريته، وكنت أعزف وأرد على املغني. وفي آخر املطاف 
احلفالت  أحيي  وكنت  «ليالي»،  باسم  موسيقّية  فرقة  إقامة  قررت 
ّية والّسهرات مبفردي ملّدة 8 سنوات. ثّم تخّليت عن موضوع  الغنائ
بني  ما  الّدمج  العسير  من  وكان  العمل،  إلى  اّجتهت  ألّني  الغناء 

يالي، والعمل كمديٍر للمصنع. الّسهر في الّل
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متزوّج  عاًما،   44 العمر  من  يبلغ  خوري  تشارلي  الفّنان  املهندس 
مهندس  تشارلي  وفادي.  ملارّيا  وأب  خوري،  وردة  املهندسة  من 
واالستشارة  للّتخطيط  «مارو»  شركة  وصاحب  ميكانيكّيات 
االبتدائّي  تعليمه  أنهى  املعمارّية.  املهندسة  زوجته  مع  الهندسّية 
والّثانوّي في مدرسة «راهبات الّناصرة»، ثّم التحق مبعهد الهندسة 
الّتطبيقّية («الّتخنيون»)، وتخرّج عام 1992 كمهندس. عمل مديرًا 
ألحد املصانع، ثّم قرر فتح مكتب خاّص به للّتخطيط واالستشارة 

في البنية التحتّية ووصول املعاقني، واألمان والّسالمة في املباني.
نشأ في بيت يحّب املوسيقى والّطرب األصيل، وترعرع منذ صغره 
ّية مار إلياس. وأصبح  في كنف جوقة الّترنيم الكنسّي في كاتدرائ
جميل،  بصوت  الّله  حباه  الكنيسة.  في  املنفرد  الّترنيم  يؤّدون  ّممن 
الغناء  من  متمّلًكا  أصبح  حّتى  الّصوت،  وتطوير  املوسيقى  ودرس 
موسيقّي  حفل  إقامة  وقرّر  الصحيح،  البيزنطّي  والّترنيم  األصيل 

يرصد ريعه لصالح «بيت الّنعمة».
التقينا باملهندس الفّنان تشارلي خوري في هذا احلوار الّشامل، ما 

بني عمله كمهندس، وبني ُهوايته كفّنان.
ة،  يكّي - ما هي طبيعة عملك في الهندسة امليكان

وكيف التحقت بهذا املجال؟
إّن عملي واسع الّنطاق في مجال تقدمي االستشارة في مجال تقدمي 
التحتّية  البنية  مواضيع  في  الهندسّية،  واالستشارة  الّتخطيط 
املباني  في  والّتكييف  املعاقني  ووصول  العاّمة،  والّسالمة  واألمان 
املقالني  وكبار  احمللّية  والّسلطات  البلدّيات  إلينا  وتتقّدم  العاّمة. 
البنية  نطاق  في  تعمل  التي  العاّمة  واملؤّسسات  واملستثمرين 
التحتّية. كّل هذا يتّم مبوجب اخلرائط التي يقّدمها املهندسون، فنقّدم 

استشارتنا للّتنفيذ والّتطبيق مع هذه املؤّسسات. 
يشجعانني  كانا  والدَيّ  فإّن  املجال،  هذا  لدخولي  بالنسبة  أّما 
نظرًا  املوضوع  هذا  دراسة  قرّرت  ولكّني  «الّتخنيون»،  في  للدراسة 
لنفسي  حتّدًيا  كانت  دراستي  أّن  يبدو  ورّمبا  وضرورته..  ألهمّيته 
بصورة  تخرّجي  فور  عملت  ولذا  املستقبلّية.  أهدافي  ورؤية 
مصانع  أحد  في  كمهندس  وبدأت  اليوم.  هذا  حّتى  متواصلة 
عاًما.   15 مّدة  للمصنع،  مديرًا  أصبحت  حّتى  وتقّدمت  األغذية، 
ا  مكتًب أفتح  جعلني  املعمارّية،  املهندسة  زوجتي  تشجيع  ولكن 
صيتنا  وذاع  اسم «مارو»،  املكتب  على  وأطلقنا  ولها،  لي  مشترًكا 
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*ò q�«d�åUHO ≠ بناًء على طلب من كنيسة مار إلياس للروم الكاثوليك 

في حيفا، ّمت نصب صليب حديدّي على ظهر كنيسة الروم الكاثوليك. 
يبلغ ارتفاع الّصليب احلديدّي اّلذي صّممه وصنعه أمير بّالن، خمسة 
تصميم  على  العمل  استغرق  وقد  كيلوغرام.   400 نحو  ويزن  أمتار، 
واألسود.  الّذهبّي  بالّلونني:  طالءه  ّمت  وقد  بأكلمه،  شهر  مّدة  الّصليب 
ُيذكر أّنه ّمت نصب الّصليب على ظهر الكنيسة، بني الّصليبني املتواجدين 
على ظهر الكنيسة، يوم الّثالثاء من هذا األسبوع، مبساعدة عدد من 

الّشبيبة من جميع  الّطوائف الّدينّية، من املسلمني واملسيحّيني.
وقد ّمت العمل على تصميم وصناعة ونصب الّصليب بشكل مجانّي، 

وبتبرّع من قبل اجلميع، وخصوًصا من قبل أمير بّالن.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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*ò q�«d�åUHO ≠ في لقاء احتفالّي، عقد مؤّخرًا، تسّلمت مديرة 

فرع رابطة ثقافة الّسكن في مدينة حيفا، چيئوال برومين، جائزة متّيز 
قطرية للعام 2013، تكرًميا لعمل الفرع في حيفا، حيث تفوّق فرع 

حيفا على 87 فرًعا في البالد.
ويعمل فرع الرابطة في حيفا على تقدمي املشورات واملساعدات لألعضاء 
الّسكنّية. املباني  وصيانة  بترميم  يتعّلق  ما  كّل  في  املنتسبني، 

مديرة  لتهنئة  الفرصة،  هذه  ياهڤ  يونا  البلدّية  رئيس  وانتهز 
في  اإلسكان)  (حتسني  الّسكن»  «ثقافة  رابطة  فرع  ومستخدمي 
جودة  حتسني  في  ومساهمتهم  الّدؤوب  عملهم  على  حيفا،  مدينة 

حياة الّسكان.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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نّظم كامل دانيال، صاحب صالون «دانيال» للّشعر واملاكياج، 
وأجمل  ألحدث  زًا  ممّي أسبوًعا  مؤّخرًا،  دانيال،  كامل  لصاحبه 
تصفيفات وقّصات الّشعر، وأجدد منتجات الّتجميل واملاكياج، 
للتعرّف على أحدث وآخر الّتجديدات في عالم الّشعر واملاكياج.

وقد شارك في هذا األسبوع أكبر وأشهر ِشركات املاكياج وخبراء 
«لوريال»،  وِشركة  «كلينك»،  ِشركة  بينها:  من  برز  الّشعر، 

ـ«ستايلينچ» واملالبس جوليان.  وخبيرة ال
هذا  لنجاح  جًدا  فرح  إّنه  قال  دانيال،  كامل  مع  حديث  وفي 
ركات  العرض الهام، اّلذي جمع داخل صالون «دانيال» أكبر الشِّ

واخلبراء في مجال الّشعر واملاكياج. وأّكد أّنه يواكب دائًما آخر 
وخصوًصا  وجمالها،  املرأة  يخّص  ما  كّل  في  التطوّرات  وأحدث 
الّشعر ليقّدم لزبائنه أجمل القّصات وتصفيفات الّشعر وأحدث 

ركات. منتجات املاكياج من كبرى الشِّ
واختتم حديثه بالقول: أنا سعيد وفخور جًدا ملا قمنا به، وأشكر 
كّل َمن شارك وساهم في إجناح هذا املشروع اخلاص واملمّيز، اّلذي 
القى استحسان اجلميع. وضمن أسبوع املوضة قّدمنا تنزيالت 

كبيرة خاّصة، ووزّعنا هدايا على احلاضرات.
«حيفانت»:  موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il
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والّسبت  اجلُمعة  يوَمي  حيفا،  في  «امليدان»  مسرح  يقّدم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

(5/4/2014-4)، عند الّثامنة مساًء، إنتاجه اجلديد الذي يحمل ُعنوان «الزّمن 
املوازي». املسرحّية، اّلتي تكشف املُشاِهد على جتربة األسر، واملستوحاة من جتربة 
قّصة «وديع»؛  حتكي  دقة،  وليد  اإلسرائيلّية  الّسجون  في  الِفَلسطينّي  األسير 
األسير الّسياسي الذي يخّطط بالّسر مع مجموعة من األسرى، من أجل بناء آلة 

عود لالحتفال بزواجه من حبيبته فداء.
يقول مدير مسرح «امليدان»، عدنان طرابشة، في حديث حول أهمّية اختيار قضية 
األسرى كثيمة: «أكثر من %20 من شعبنا الِفَلسطينّي مّر بتجربة الّسجن. 
أولئك كانوا وال زالوا يشّكلون العمود الِفْقري لنضال شعبهم، فللحركة األسيرة 
لهذه  ميكن  وال  سياسية.  مبادرة  أو  شعبي  حراك  أّي  في  وجوهرّي  تاريخي  دور 
والذي  كشعب،  اليومّية  وحياتنا  اجلمعّي  وعينا  عن  منفصلة  تكون  أن  احلقائق 
نشكّل جزًءا ال يتجزّأ منه ومن نضاالته. وعليه، وانطالًقا من رؤيتنا التي ترى 
أّنه من واجب املسرح أن يحاكي آالم الّناس وأحالمهم، وأن ال يترّبع في برج عاجّي، 

ـ«الفّن من أجل الفّن»، بادرنا إلى هذا العمل».  وينادي ب
وضع مسرح «امليدان» نصب عينيه في هذه املرحلة رؤية فنّية استراتيجّية حديثة 
للعمل املسرحي، الذي ال يتكئ على نصوص مسرحّية جاهزة، بل يعمل ضمن 
حًيا  منوذًجا  املوازي»  «الزمن  مسرحية  وكانت  جماعي.  وتنقيب  بحث  صيرورة 

للعمل وفق هذه الرؤية. 
ويقول طرابشة في حديثه حول اإلضافة الفنّية واملوضوعّية اّلتي يراها في عمل 
«الزّمن املوازي»: «تشّكل هذه الرؤية اآلن ُهوّية املسرح، والتي نحرص من خاللها 
على أن نستوحي أعماال من واقعنا وحلظتنا الراهنة، ال يقف وراءها فكر فردي، 
بل هي نتاج لعملية بحث وعمل جماعيني من قبل طاقم العمل»؛ ويضيف: «إّن 
الّنص الذي خرج به مخرج املسرحّية، بّشار مرقص، نتج عن بحث وعمل جدّيني. 
م كعمل مسرحّي موضوعّي وإنسانّي، يعكس جتربة األسر، ولكن بعيًدا عن  وقِدّ

القولبة والّشعارات الطّنانة التي حتيطها».  
«الّزمن املوازي»؛ من تأليف وإخراج: بّشار مرقص، مبشاركة: شادن قنبورة، خولة 
إبراهيم، أمين نّحاس، مراد حسن، شادي فخر الّدين، دريد لّداوي، هنري إندراوس. 
سينوچرافيا: مجدلة خوري. تأليف موسيقّي: فرج سليمان. تصميم إضاءة: فراس 
طرابشة. تنفيذ مالبس ومساعدة إنتاج: چريس دعبول. تنفيذ ديكور: يعقوب جريس. 
بناء العود: فيليب شاهني. تصميم چرافي: وائل واكيم. إنتاج: مسرح «امليدان».
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أمس  مساء  حيفا،  مدينة  ونساء  صبايا  من  كبير  عدد  حضر 
«بات  ِمنطقة  في  «شواطينا»،  مطعم  إلى  األربعاء،  األّول 
نّظمته  خاص  حفل  ضمن  فاخرة،  عشاء  وجبة  لتناول  چاليم»، 
الّتجميل  مرَكز  ومديرة  مغربي؛  سهير  البدنّية  الرياضة  املدربة 
وبرزت  صادر؛  رندة   (Different Style) ستايل»  «ديفرنت 
املرَكزين  من  ومشاركات  الّتجميل  مرَكز  زبائن  احلضور  بني  من 

اجلماهيرّيني «عّباس» و«الكبابير». 
وعلى  حضورهن  على  احلاضرات  احلفل  منّظمتا  شكرت  وقد 

ـ«دي.جي» حرب، مجموعة من األغاني  دعمهن، ومن ثّم قّدم ال
الراقصة، وبعدها قّدمت سحر مغربي (املوهبة املمّيزة)، وصلة 

ّية، وفي ختام احلفل ّمت توزيع الهدايا على احلاضرات. طرب
جًدا  سعيدة  إّنها  قالت  املشاركات،  إحدى  مع  حديث  وفي 
أن  متمّنية  املمّيزة،  ّية  االحتفال األمسّية  هذه  في  للمشاركة 
ّية، شاكرًة املنّظمتني على  تتكرر مثل هذه األمسّيات االحتفال

هذه اللفتة اجلميلة.
«حيفانت»:  موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
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وفي  االضطهاد،  عن  اليوم  م  يتكَلّ اجلميع 
بلدان كثيرة في الغرب يتكّلمون عن اضّطهاد 
املسيحّيني في الّشرق األوسط. ما اّلذي يجري 
فقط؟  للمسيحّيني  اضطهاد  أهو  بالّضبط؟ 
ُتطال  عاّمة  واضطهاد  اضطراب  حالة  هي  أم 
أن  علينا  ومسيحّيني  ككنيسة  اجلميع؟.. 
ر عنه كما  ندرك ما يجري في اِملنطقة وأن نعبِّ

هو في كامل حقيقته.
انطلقت  رة  مدمِّ ّية  راديكال قوى  أّن  شّك  ال 
البدء   في  عرفت  التي  احلديثة  الّثورات  مع 
باسم  وأحدثت،  العربّي»،  «الرّبيع  باسم 
كبيرًا  دمارًا  لإلسالم،  الّسياسّي»  «الّتفسير 
وال  األوسط،  الّشرق  في  بلداننا  من  عدد  في 
شّك  وال  وسورية.  ومصر  العراق  في  سّيما 
في  ترى  املتطرّفة  القوى  تلك  من  العديد  أّن 
عمالء  أو  أعداًء  أو  كافرًا،  قوًما  املسيحّيني 
عليه. تسطو  سهًال  هدًفا  أو  أجنبّية،  لقوى 

وللحَقّ إّن املسيحّيني ليسوا وحدهم الّضحّية، 
بل هم ضحّية ضمن ضحايا عديدة لهذا العنف 
كّل  املعتدلون،  املسلمون  الوحشّية.  ولهذه 
الذين يقال فيهم إّنهم «هراطقة» أو «منشّقون» 
هؤالء،  كل  لألعراف»،  ممتثلني  «غير  فقط  أو 
في الفوضى القائمة، عرضة لالعتداء وُيقَتلون 
ُيقَتل  األكثرية  هي  ّنة  السُّ وحيث  كذلك! 
ُيقَتل  األكثرية  هي  الّشيعة  وحيث  الّشيعة. 
ألّنهم  ُيستهَدفون  املسيحّيون  نعم  ة.   َنّ السُّ
مسيحّيون، وألّنهم مختلفون في معتقداتهم، 
ما  هو  يصيبهم  ما  ولكن  لهم.  حاٍم  ال  وألّنه 
يصيب غيرهم من موت ودمار في أّيام املوت 
والّدمار اّلتي نعيشها. وكغيرهم، ومع غيرهم، 
رون من بيوتهم، وكغيرهم يصبحون الجئني  يهَجّ

في بلدان غريبة، ال حول لهم وال قوّة! 
جميع  ألّن  بلداننا،  على  الّثورات  رياح  ت  هَبّ
شعوب الّشرق األوسط ظَنّت أّنها ستبدأ عصرًا 
جديًدا من الكرامة والدميقراطّية واحلرّية والعدالة 
التي  االستبدادّية  األنظمة  وزالت  االجتماعّية؛ 
بثمن  ولكن  واألمن»،  «القانون  تضمن  كانت 
باهظ من احلكم العسكرّي وقمع احلرّيات. ومع 
املسيحّيون  كان  واألمن.  القانون  زال  زوالها 
يعيشون باألمن واألمان في كنف تلك األنظمة 
خوًفا  زوالها،  يخشون  وكانوا  «االستبدادّية». 
تستولي  أو  بعدها،  الفوضى  تعّم  أن  من 
حتمل  متطرّفة  مجموعات  الّسلطة  على 
معها العنف واالضّطهاد. ولهذا حاول بعضهم 
إّن  نقول  أن  يجب  واآلن  مضى.  عّما  الّدفاع 
بل  وللحقيقة،  إلميانهم  إخالًصا  املسيحيّني، 
لهم  رت  وَفّ اّلتي  «األنظمة»  لتلك  وإخالًصا 
يقولوا  أن  واجبهم  من  كان  واألمن»،  «القانون 
كلمة حّق لتلك األنظمة، وينادوا باإلصالحات 
الضرورّية، فالبعض من املسيحّيني واملسلمني 
من  ومبزيد  باإلصالح  وطالب  قبل،  من  تشّجع 

العدل واحترام حقوق اإلنسان.
إّننا ندرك كّل اإلدراك مخاوف ومعاناة إخوتنا 
الدائر،  العنف  في  فقدوا،  اّلذين  املسيحيّني، 

بيوتهم.  من  روا  ُهجِّ أو  عائالتهم  من  أفراًدا 
على  يعتمدوا  وأن  يطالبونا  أن  لهم  ويحّق 
تضامننا وصلواتنا، في الشّدة التي ميرّون بها، 
السّيد  كلمة  في  األوحد  عزاؤهم  أصبح  حيث 
املسيح لهم: {طوبى للمضّطهدين من أجل البّر 
فإّن لهم ملكوت الّسماوات} (مّتى 5: 10). 

ولكن، مع رؤيتنا هذه الشّدة القصوى، نقول إّن 
بعض «اجلماعات»، هنا أو في الغرب، اّلتي 
يحلو لها أن تكرر إّن املسيحّيني في الّشرق 
األوسط مضطهدون، إشارة إلى ما يالقونه من 
املنطقة،  تعّم  اّلتي  العنف  موجة  وسط  آالم 
اخلارج.  وفي  هنا  املتطرّفني،  سوى  يفيد  ال 
فتهدف نواياهم إلى  الفتنة واملزيد من الفساد 

والكراهَية بني الّشعوب والّديانات. 
نحن نقول إّن هناك معاناة حقيقّية وشّدة مير 
ولكن  األوسط،  الّشرق  في  املسيحّيون  بها 
بأسرها.  املنطقة  بل  فقط  املسيحيني  ليس 
واملنطقة بأسرها بحاجة إلى نوايا صادقة وقوّية 

لتحرّرها وحترّر املسيحّيني فيها.
املسيحّيون  يقف  لكي  الوقت  حان  اليوم، 
هذه  ملواجهة  مكان،  كّل  في  مًعا  واملسلمون 
املسيحّيني  ألّن  رة؛  واملدمِّ املتطرّفة  القوى 
دون  دون، وكذلك العديد من املسلمني مهَدّ مهَدّ
أيًضا، من قبل تلك القوى اّلتي تريد أن تخلق 
مجتمًعا ال مسيحّيني فيه، وحيث القليل جًدا 
كّل  باطمئنان.  فيه  سيشعرون  املسلمني  من 
والدميقراطّية،  الكرامة،  سبيل  في  يعمل  َمن 
واحلرّية واالزدهار هو هدف وضحّية. احلماية هي 
الوقوف مًعا وأن نقول مًعا كلمة    حّق وحرّية.  
ويجب أن نعرف، نحن املسيحّيني واملسلمني، 
أّن ال أحد من اخلارج، سيحرّك ساكًنا ليحمينا. 
نحن وحدنا نحمي أنفسنا. فيحب أن نكّيف 
أنفسنا مع واقعنا، حتى ولو كان واقع موت؛ 
ونتعّلم مًعا كيف نخرج من االّضطهاد والّدمار 
إلى حياة جديدة كرمية، لنا ولكل بلداننا. مًعا، 
يجب أن نبحث عن كل من يريد مجتمًعا فيه 
يكون املسلمون واملسيحّيون (واليهود أيًضا) 
مواطنني، يعيشون مًعا، ويبنون مًعا مجتمًعا، 
ميّكن األجيال القادمة أن تعيش وتزدهر خالله.

وأخيرًا، نصّلي من أجل اجلميع، من أجل كّل 
اّلذين يضّمون جهودهم إلى جهودنا، ومن أجل 
ويقتلوننا.  بل  اليوم،  إلينا  يسيئون  اّلذين 
نصّلي كي مينحهم الله أن يدركوا الّصالح الذي 
وضعه في قلب كّل إنسان، ولكي يحّول الله 
كّل إنسان فينا إلى إنسان محبٍّ لكّل إنسان، 
البشر  ومحّب  اإلنسان  خالق  الله  مثال  على 
وعلى  وحده،  الله  في  حمايتنا  وإّن  أجمعني. 
مثال ربنا وسيدنا يسوع املسيح نبذل حياتنا 
في سبيل من يضطهدوننا، وفي سبيل احملّبة 

واحلقيقة والكرامة.

ة  يكّي الكاثول الكنائس  رؤساء  (مجلس 
والّسالم)  العدل  جلنة  املقّدسة -  األرض  في 
القدس 2 نيسان 2014

بــأسعار خــــــــاصــــة بــأسعار خــــــــاصــــة 
بمناسبة الصيامبمناسبة الصيام
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قنينة 1.5 لتر كوكاكوال
هدية

عند شراء 5 أ رغفة فالفل للبيت 

1 كيلو عجينة فالفل
بدل 22 شيكل
بـ 18 ش فقط
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«أسس  دورة  مؤخرًا  انطلقت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ّية، مع  الكتابة الّسليمة» في جمعّية الّثقافة العرب
احملاضر والباحث الّلغوّي د. إلياس عطا الّله، مبشاركة 
مجموعة كبيرة من الّناشطني/ات والعاملني/ات في 
حقول العمل األهلّي، والّثقافّي، والّتربوّي واإلعالمّي.  
مكّثفة،  أسبوعّية  لقاءات  تسعة  عن  عبارة  الدورة 
تهدف إلى نقل املعرفة الّلغوّية الوافية إلى كّل من 
املجاالت،  مختلف  في  ّية  بالعرب نصوًصا  يكتب 
واالجتماعّي  الرسمّي  اإلعالم  وسائل  في  وينشرها 
واملؤسساتّي املتنوّعة، سعًيا  لرفع مستوى وضمان 
الّسالمة الّلغوّية للّنصوص املنشورة للجمهور العربّي.

في  والُهوّية»  «املناهج  مشروع  ضمن  الدورة  تأتي 
ّية، بدعم من مؤّسسة التعاون،  جمعّية الّثقافة العرب
وهو مشروع تربوّي ثقافّي، تديره اجلمعّية منذ العام 
الّلغوي  الّتشويه  وكشف  رصد  في  يعنى   ،2009

املفروضة  التدريس  كتب  في  الّثقافّي  واملضامينّي 

دورته  في  أبحاثه  وتترّكز  ّية،  العرب املدارس  على 
احلالية على املرحلة الّثانوّية.

كما يعنى املشروع في بناء الكوادر البشرّية العلمّية 
وكتابة  املناهج  وإعداد  الّلغوّي  الّتدقيق  مجال  في 
وحترير ونقد النصوص التربوّية والتدريسّية، وتوفير 

املعرفة اللغوّية.
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*ò q�«d�åUHO ≠ يشارك مرَكز «مساواة» في وفد للمرافعة في الواليات 

العنصرّي  الفصل  خطاب  لتغيير  دولّي  ضغط  جتنيد  لهدف  املّتحدة 
املنتشر في البالد. وبادر الوفد إلى تنظيم لقاءات في مؤّسسات بحثّية 
ا بالتحرّك ملواجهة خطاب الفصل  وجامعّية وحركات اجتماعّية، ُمطالًب
يهودّية  مؤّسسات  ممّثلي  الوفد  وشمل  البالد.  في  املنتشر  العنصرّي 

w
 „—UA¹ å…«ËU��ò e Ó�d�

وِفَلسطينّية تعمل على مكافحة العنصرّية، واستضاف الوفد مجموعة 
تعمل على توعية املجتمع األمريكّي، حول إسرائيل وِفَلسطني.

وحل  الّصراعات  قسم  في  والعاملني  الباحثني  عشرات  الوفد  والتقى 
حيث  واشنطن.  في  ميسون»  «جورج  جامعة  في  ّية  الدول النزاعات 
هلون  فاخرة  والباحثة  كوبس  سارة  پروِفسور  القسم  رئيسة  استضافت 

 Òw M O D K H « l L ²−*« ‰u Š  «¡UI Ë  «d {U ×
…b × ² *«  U ¹ôu « w  „d ²A*« q ³ I ² *«Ë
ومكانة  الِفَلسطينّي،   - اإلسرائيلّي  الّصراع  إنهاء  حتّديات  حول  الوفد 

املجتمع الِفَلسطينّي في البالد.
أمامهم  واستعرض  الكونغرس  أعضاء  من  عدد  مع  الوفد  التقى  كما 
بناء  وفرص  البالد  في  الِفَلسطينّي  املجتمع  تواجه  التي  التحّديات 
عملّية سلمّية تعتمد على الّسالم احلقيقي، حقوق اإلنسان، الدميقراطّية 
ّية لفرض خطاب الدولة  واملساواة. ورفض مرَكز «مساواة» محاوالت دول

اليهودّية على املجتمع العربّي الِفَلسطينّي في البالد.
الوفد  مع  املتحدة  الواليات  في  الِفَلسطينّيني  من  عدًدا  الوفد  والتقى 
ّية الِفَلسطينّية  إسماع صوت اجلماهير العرب اّلذين أعربوا عن أهمّية 
إلسماع  املتواصل  الّنشاط  لدعم  استعدادهم  وعن  املّتحدة  الواليات  في 

ّية في الواليات املتحدة بشكل عاّم. صوت اجلماهير العرب
ويبادر مرَكز «مساواة» في شهر آذار إلى حملة متكاملة حول اجلماهير 
ومرافعات  الّثقافة»،  «آذار  ضمن  النشاطات  عشرات  تشمل  ّية  العرب
واملؤّسسات.  املدارس  في  ومحاضرات  عمل  وورشات  الكنيست  في 
كما استعرض مرَكز «مساواة» تقرير العنصرية للعام األخير في مؤمتر 
إلقامة  ميزانيات  بتخصيص  وطالب  العنصرّية  مكافحة  لالئتالف 
ّية، واستعرض مشكلة الفقر التي  مناطق ِصناعّية في القرى واملدن العرب
يعانيها نصف املجتمع العربّي أمام جلنة الفقر اّلتي شّكلتها احلكومة.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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ÆÆ»d Ž U ¹ «u L ÒK F ²
أعلُم أّن مجرّد الُعنوان أعاله، سُيغضب البعض الكثير منكم، قرّائَي 
األعزّة، فاعلموا أّنه ُيغضبني ليس أقّل ّمما يغضبكم، على األقّل، 
ولكن في سياق وسباق واّتساق. وفي أّي حال، ال أراكم ُتزايدون 
منتهاه. حّتى  املقال  اقرُأوا  فُقِل  ّية (ُأمازحكم)،  العرب خادم  على 

أعترف بأّني تابعُت عن كثب – ومع سبق اإلصرار والّترّصد – ما 
ترجمة   – حكيم  (داود  رُوزِن  داڤيد  القاضي  جناب  به  سينطق 
بتصرّف)، قاضي احملكمة املرَكزّية في تّل- أبيب، في ملّف واحدٍة 
من أكبر – إْن لم تكْن ُكبرى – قضايا الفساد املالّي والّسياسّي 
حّتى  اّلتي افُتضح أمرُها –  حافّية –  حَسب اإلحصاءات الصِّ  –

في  «ُهوليالند»  مشروع  (قضّية  إسرائيل  دولة  في   – الّساعة 
املجتمعّي  اإلفساد  قضايا  أكبر  من  واحدة  إّنها  بل  ال  القدس). 
باخلطأ  َيمّي في هذه الّدولة؛ حيُث ِديَن («ُأِديَن» –  واُخلُلقّي والِق
الّشائع، في هذا الّسياق) «كبيرُ» اُجلناة فيها واملرتشني (اّلذي لم 
يُعد مجرّد مّتَهم) – وهو – بالّتالي – صغيُر هؤالء جميًعا؛ فكم 
َحّط منه خطُأه، فغلطة «الكبير» كبيرة – رئيُس احلكومة، الوزير، 
رئيس البلدّية (بلدّية القدس)، نائب البرملان، ومنتَخب اجلمهور، 

رْت. األسبق، إُهود ُأوْملِ
كانت هذه، يوم االثنني األخير، جلسة النُّطق باحلكم (وبالعبرّية: 
«َهْخرَعات َهِدين»)، لتتلوَها – في موعد الحق – جلسة النُّطق 
عن  احلديث  يجري  حيُث  َهِدين»)،  «ْچزار  (وبالعبرّية:  بالعقوبة 
زواج املتعة الفاسد العقد – في هذه الّدولة وغيرها – بني الّسلطة 
غير شرعّي فباطل، إطالًقا؛  كما تعلمون –  واملال، وهو زواج – 
ًيا، لكونه زواج ُمتعة  أوًّال، النعدام عنصر الكفاءة بني الزّوجني، وثان
ا)، وهو – بالّتالي – زًنى مطلق، ألّن الزّواج  ـً ا (ِسرِّّي ًيّ أو زواًجا ُعرِْف
حرام  وغيرُه  اإلشهار،  وفصًال،  أصًال  ه،  وحدُّ شرُطه  احلالل  الّشرعّي 

ومفضوح أمرُه، ولو بعد حني، فإّنه ُميِهُل وال ُيهِمل.
ْم َكما ُأِمرَْت وََمْن تاَب َمَعَك وال  جاء في القرآن الكرمي: «َفاْسَتِق
ُه ِمبا َتْعَمُلوَن بَِصيرٌ». وجاء في سفر األمثال من الكتاب  َتْطَغوا ِإَنّ
رُق وهو  املقّدس: «الفقيُر الّساِلُك باستقاَمِته خيٌر من ُمعوَجِّ الطُّ
ا حّتى َيْطُلَب لنفسه»؛ فحينها  ». وإّنه «يبقى املسؤول قوًيّ غنيٌّ
– إذا طلب – يضعف ويصُغر ويحُقر في عني الله وأعني الّناس، 
ْيٍب َكرِهناُه  َتِلنا ِبَع ْب َمّ ال َت وفي عني نفسه إْن كان ُيِحّس («الّلُه
ْر َعلينا حالَنا إّال ألْحَسِنه، وأِعّنا على شكِر  ِيّ ْيرِنا، وال ُتَغ في َغ
رِبة  نعمِتك، وأنَت خيُر الرّازقني!» (دعاء عاّم). «وال ُتْدِخْلنا في َجتْ
الفْقرة:   ،11 اإلصحاح:  لوقا،  (إجنيل  رِّير!»  الشِّ ِمَن  نا  َجنِّ لكْن 
4)). وكلٌّ مّنا مسؤول في دائرته، عن نفسه أوًّال، وعن أن يكون 

قدوة وِمثاًال ُيحتذى ملن حوله، من األقرب واألصغر حّتى األبعد 
فاألكبر، في الّنظافة: نظافة اليد، ونظافة الّلسان، ونظافة األبدان، 
احمليط،  ونظافة  العمل،  ونظافة  العقل،  ونظافة  القلب،  ونظافة 
ونظافة  كّل شيء. وللمؤمنني مّنا – أو ُقِل املتدّينني، أقول: هذه 
هي اإلميان، وليست مجرّد «ِمَن اإلميان»،  يا إخوان –  الّنظافة – 
فإّمنا الّدين املعاملة، وإّمنا ِديُن املرِء ِفعُله، فكلمة «ال إله إّال الله» 
أحمد  الّدكتور  املرحوم،  أستاذنا  عّلمنا  كما   – احلّق  الّدين  في 
أمني، في فيض خاطره – هي «كّل شيء، هي ثورة على عبادة 
املال، وثورة على عبادة الّسلطان، وثورة على عبادة اجلاه، وثورة 
على عبادة الّشهوات، وثورة على كّل معبود غير الله».. ويتابع 
حضرته: «الّدين احلّق امتزاج بالرّوح والّدم، وغضب للحّق ونفور من 

الّظلم، وموت في حتقيق العدل».. وُيضيف: «الّدين احلّق حتسني 
عالقة اإلنسان بالله، وحتسني عالقة اإلنسان باإلنسان، لتحُسن 
عالقتهم جميًعا بالله». وما دونه دين مصطنع، وعن هذا الّدين 

املصطنع حّدث وال حرج.
ني إلى مثل جلسات القضاء هذه أعاله،  هذا، وإّنه لََشّد ما يُشدُّ
ّية من قضايا الرّأي العاّم، ليس هو  في مثل هذه املالحم القضائ
الّشأن الّشخصّي لكلٍّ من املّتَهمني أو املّتِهمني، وليس هو الّشأن 
وليست  الّسياق،  هذا  في   – املواطنني   – نحن  مّنا،  لكلٍّ  العاّم 
قرار  مضمون  حّتى  هو  وال  وقرائنه،  اجلنائّي  القانون  أحكام  هي 
هو  ما  بقْدر  العدل،  وُيقيم  احلّق  ُيحّق  أن  املنتظر  نفسه  احلكم 
قرارات  وأورشليم  أبيب  تّل-  قضاة  بها  ُيحّبر  اّلتي  الّلغة  تلك 
أحكامهم؛ ولكّل لغة جمالها وجاللها ورَوْنقها ورنينها وبريقها، 
لألمر  أخذُت  وقد  االستعداد؛  درجات  أقصى  في  أنا  أكون  حيُث 
َته ألستمتع بُأبَّهته، ُأبَّهة الّلغة، بحضورها وقامتها ورصانتها  َب أُْه
يعتريها  ال  ُأبَّهة  ونفوذها،  وقوّتها  ومنطقها  ّيها  ورُق وَحصافتها 
َع  ْب  ْتَصبَّ بَ وَعْم  قاِعْد  بَُكوْن  («َيْعِني  عظمة  ُتدانيها  وال  شّك، 
ْيرة على لغتك، أّمك  َغة»). وفي املقام ذاته واملَقال، تأكُلَك الَغ َهاللُّ
ومعشوقتك ومخدومتك، سّيدة الّلغات وأبهى اجلميالت، حيُث 
هذا  في  ذاك  أو  العربّي  القاضي  هذا  وَيْلَكن  وَيْلَحن  بها  ُيتأتئ 
وذلك  الهّم.  مزيد  مع  األعّم،  الغالب  في  ذاك،  أو  العربّي  البلد 
على سبيل املثال غير املثال، ال اَحلْصر، مع بالغ اَحلَسر (اَحلْسرة).

ورغم (مثّلثة الرّاء) هذا وذاك، أراني – كما ترَونني – قد بالغت 
في الّنصف األّول بني احلاشيتني من الُعنوان أعاله، «حيُث ُيقام 
في  ليس  وطبًعا،  العالم؛  هذا  في  مطلَق  عدَل  فال  العدل»، 
أورشليم، إْن هي إّال اجتهادات ومحاوالت، تصيب تارة وتخيب 
حيُث  القيامة  يوم  إّال  العدل  وما  بالله،  إّال  العدل  فما  تارات؛ 
ُيقيم العدل على الّناس كاّفة وعلى كّل ما خلق.  ُيقيمها الله ل
أصّر على نصفه اآلِخر، «بلسان  وبالقناعة نفسها –  ولكّنني – 
عبرّي َقومي»، فتعّلموا يا عرب.. يا خير أّمة أُخرِجت للّناس.. يا 
أّمة «ِاقرأ» اّلتي ال تقرأ.. ويا أصحاب الّلسان العربّي املبني، اّلذي 

به َتْلَحُنون وَتْلَكُنون..
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!
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عبَد الله وعبَد الّلغة، أسعد –  إّنه في جميع ما أكتُب، أنا – 
ُلغوّية  ُمراَفعة  أصوُغ  أن  طبًعا،  اآلِخر،  وليس  األّول  هّمَي  يكون 
بها  م  أُعِلّ أن  أرجو  (بَْحتة)،  ْحًتا  بَ خاِلصة  ِصرْفة  ّية  أدب ورسالة 
وأظّل أتعّلم؛ ألّنني ُلغتي. فرجائي لكم، قرّائَي األعزّة، أن تهتّموا 
األمم؛  بني  بّثه  حتاولوا  وأن  عليه،  وإعانتي  أبًدا،  ذلك  مبالحظة 

فخيركم من تعّلم وعّلم. «أحّبكم.. لو تعرفون َكم».
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

وحديثنا، أبًدا، عن لغتنا وَنْحن!
ة، مترجم، ومحّرر لغوّي ّي الكاتب دارس عاشق لّلغة العرب

info@assadodeh.net
www.assadodeh.net
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مدينة  في  عريقة  عربية  مؤسسة  بزيارة  املاضي،  األسبوع  قمت، 
القدس، دار اسعاف النشاشيبي، ضمن وفد من أدباء فلسطينّيني 
مقدسّيني،  أدباء  مع  أدبّي  ثقافّي  لقاء  إجراء  بهدف  اجلليل،  من 
ّية في مدينة  للتعرّف عليهم وعلى مراكز ومؤّسسات ثقافّية عرب
الّشعراء:  دّلة،  بطرس  د.  الّناقد  الزيارة  هذه  في  رافقني  القدس. 

نزيه حّسون، نارميان كرّوم، أمل عّياشة وجورج فرح.
كان الّلقاء األّول في دار اسعاف النشاشيبي، بناية رحبة عريقة، 
املؤسسة  في  جتوالنا  خالل  رفيع.  بذوق  ُصّممت  غّناء،  حدائقها 
غرف  البناء،  طور  في  مكتبة  فنّية،  للوحات  عرض  صالة  رأينا 

متعددة معّدة الجتماعات وفعالّيات ثقافّية.
جوهر،  إبراهيم  الّسلحوت،  جميل  األدباء:  استقبالنا  في  كان 
جمعة  الّسيوري،  خالد  مروة  حسني،  أديب  نسب  الّسمان،  دميا 
براَءة  القواسمي،  عيسى  زيتون،  رفعت  ياسني،  حسني  الّسمان، 
يوسف، خليل أبو خديجة، خالد قرش، عبد الّله قضماني، ومدير 
دار اسعاف النشاشيبي خالد خطيب، والفنانني: أحمد أبو سلعوم 
وحسام أبو عيشة. وحضر من رام الله الّشاعر د. إيهاب بسيسو، 
ومن تلفزيون فلسطني (برنامج صباح اخلير يا قدس) اإلذاعّية مي 

أبو عصب واملنتج نادر بيبرس. 
وندوة  الّسور  على  دواة  مجموعة  من  بدعوة  اللقاء  هذا  ُعقد 
اليوم الّسابع في القدس. ّمت افتتاح اللقاء بالّتعارف والّتعريف 
بالنشاطات الثقافية في القدس ورام الله واجلليل، ثّم جتوّلنا في 
خالد  املركز  مدير  حدثنا  أن  بعد  الّنشاشيبي  اسعاف  دار  أرجاء 
خطيب، عن فعاليات املركز ومؤسسات دار الّطفل وعن الكاتب 

املرحوم محّمد اسعاف النشاشيبي. 
الكّتاب  احتاد  مؤمتر  انعقاد  موعد  مع  اللقاء  هذا  انعقاد  تزامن 
الفلسطينّيني في مدينة شفاعمرو في األسبوع املاضي، مما يؤّكد 
تدعيم  تساهم في  ويشير إلى أهمّية مثل هذه الّلقاءات اّلتي 
املثقفني  جميع  بدور  واالهتمام  الفلسطينّي  األدبي  الّتواصل 

واألدباء الفلسطينيني في كاّفة مناطق سكناهم. 
إّن هذا اللقاء مبثابة عناق ثقافي بني الكّتاب الفلسطينّيني في 
رسائل  يحمل  بامتياز  ثقافّي  يوم  فهو  وجودهم،  أماكن  كافة 

ثقافّية تتعدى حدود القدس.  
القدس،  في  العربي  الطفل  دار  مؤّسسة  مركز  زرُت  عندما  أّما 
اّلذي أّسسته املرحومة، سّيدة القدس هند احلسيني، واّلذي يحوي 
بأسلوب  الفلسطينّية  املأساة  يوّثق  الفلسطينّي  للّتراث  متحًفا 
مهنّي راٍق جعل حّتى اّلذين ال يدعمون القضية الفلسطينّية أو 
يكّنون لها العداء، ال يجرؤون على الكالم أو االحتجاج بعد زيارتهم 
للمتحف، ألّن احلقائق الّتاريخية وكيفية عرضها أخجلت غرورهم 
وتعاليهم، فأدركوا أنهم أمام شعب مثقف واٍع ُيدرك ماذا يريد. 
ُيذهلوا  وبهذه املناسبة، وألّني أحب أن يتمّتع غيري كما متتعت، ول
كما ُذهلت، أدعوكم لزيارة هذا املتحف للّتراث الِفلسطينّي في 
أقسامه:  بكاّفة  أجهله،  كنت  ولألسف  والذي  القدس،  مدينة 
املالبس الفلسطينية الّتراثية في املناطق الفلسطينّية املتعّددة، 
القرى  يوّثق  الذي  القسم  املخطوطات،  األدوات،  اجلواهر،  األثاث، 
املهّجرة واملهّدمة، القسم اّلذي يوّثق مجزرة دير ياسني. بناية آية 
في اجلمال، بناء عربي ّمت حتديثه دون أن ُمتّس عروبته وأصالته. إّن 
هذا املتحف مصدر فخر لنا، أن أصبحت مؤسساتنا جتيد العمل 
مبستوى راٍق يضاهي املؤّسسات األوروپّية، يعملون مبهنّية وذكاء 

لضمان استمرارّية عملهم دون أن يقّدموا التنازالت.     
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 ولنفترض - على سبيل املثال - أّننا نفّكر في 
شخٍص ما قد أساء إلينا، فإْن نحن رّحبنا بالّتفكير 
الشخص  جتاه  باحلقد  وامتألنا  املوضوع  هذا  في 
املسيئ، فإَنّ ذلك يعني أن العدو قد اخترق النفس 
بسيفه وَجرََحها. وهو في هذه احلالة يقترب ويثير 
االنتقام.  في  والرغبة  الغضب  من  عاصفة  فيها 
ولكن لو كان القلب في حالة استعداد دائم للصفح 
عن اإلساءة، فإن اإلنسان سوف يحفظ نفسه من 
شخٍص.  أي  جتاه  بالّسالم  ويحظى  العدو،  سيف 
لذلك فليس من املهم أن يقترب املجرِّب من النفس 
أم ال، وإمنا املهم هو عدم التعامل مع الفكر الرديء 

ألن هذا هو طريقنا للتغلُّب على التجارب. 
إًذا، فالعدو بكل قوته ال يستطيع إرغامنا على 
يالزمها  فيها  نسقط  التي  التجارب  ألن  شيء، 
لذلك  الداخلي.  والقبول  الرضا  من  حالة  حتمًا 
فعلى اإلنسان أن يجاهد داخليًا لكي ال يسقط 
في التجارب، وهو لن يستطيع ذلك إَالّ إذا اعترف 
داخليًا أنه ُمعرَّض للسقوط في أي وقت، أما إذا 
اتكل على قوته الذاتية فسيصير فريسة للمجرِّب. 

بضعفه  اإلنسان  شعور  في  قائمة  فاحلرية  لذلك 
الشخصي، وفي معرفته بنقاط ضعفه، وفي إميانه 
رًا في أيدينا، ولكنه  ر (الروحي) ليس أمـ بأن التغُيّ
يأتي من تسليم ذواتنا التي شوَّهتها اخلطية في 
بولس  يقول  ولذلك  التغيير.  على  القادر  الله  يد 
أنا  فحينئٍذ  ضعيف،  أنا  حينما  «ألني  الرسول: 

قوي» (2كو 12: 10). 
 ∫‰ULJ�«Ë WÐu²�«

ميكن  ال  هدف  هو  التجارب  في  الدخول  عدم  إن 
هبة  هو  بل  وحدها،  البشرية  باإلمكانات  إدراكه 
ودعوة من الله. لذلك جند أن املسيح يقول: «كونوا 
أنتم كاملني كما أن أباكم الذي في السموات هو 
كامل» (مت 5: 48)، وهذه الدعوة جتعلنا نراجع 
أنفسنا باستمرار كي نصل إلى الكمال. إَالّ أن هذا 
الكمال ال ميكن الوصول إليه بعيدًا عن نعمة الله، 
فالله هو أصل الكمال، وكل كمال البد وأن يكون 
نابعًا من كماله، وإَالّ ألصبح كماًال شكليًا ناقًصا. 

د طريق الكمال، إذ أنها متحي  وتأتي التوبة لتمِهّ

كل أثر سلبي للخطية على حياتنا، فهي النافذة 
التي ننطلق منها نحو إقامة عالقة قوية مع الله 
فقوة  وعجزنا.  بضعفنا  الكامل  وعينا  خالل  من 
التوبة هي التي دفعت االبن الضال بكل إخفاقاته 
وضعفاته وماضيه السيئ، دفعته إلى أبيه، ولكن 
ر  من خالل عالقة صحيحة، فاالبن قد نهض، وتغَيّ
ذهنه، وامتأل بروح االتضاع؛ واألب جاء وقابله فاحتًا 

ذراعيه. 
والكمال أيًضا هو من اختصاص الله، أما اإلنسان 
وأن  حقيقية،  رغبة  يقتني  أن  إَالّ  عليه  فليس 
هو  إذن،  الله،  الكمال.  إلى  للوصول  يسعى 
صاحب القدرة على الوصول باإلنسان إلى الكمال: 
الله»  عند  مستطاع  الناس  عند  املستطاع  «غير 
واإلنسان  س  ُيقِدّ الذي  هو  فالله   .(27  :18 (لو 

س.  هو الذي يتقَدّ
كذلك ميكن النظر إلى الكمال على أنه نزول إلى 
االتضاع، فاخلطية تأتي من إعالء اإلنسان لذاته، 
والشفاء منها يأتي باالتضاع. لذلك فطريق الكمال 
ه  يلزمه قبول للضعف والعجز واإلخفاق، ثم التوُجّ
اإلنسان  أما  للرحمة.  ًا  طلب الله  إلى  كله  بهذا 
املتمركز حول ذاته الذي ينظر إلى عيوبه ونقائصه 
ه بها نحو الله، فلن  ويدين نفسه عليها دون التوُجّ
يعرف ولن يلمس أبدًا محبة الله ورحمته!! ملاذا؟ 
ألنه يريد أن ُيخِلّص نفسه بعيدًا عن دم املسيح. 
على  القدرة  نفسه  في  يجد  َمن  فإن  وباختصار، 
ترميم كسور نفسه، لن يحظى بالسالم احلقيقي. 

فيا لها من قوة ُمحرِّرة تلك التي نحصل عليها 
من إدراكنا لضعف إمكانياتنا وفقرنا وعجزنا!!

إن الوصول إلى احلرية متاٌح ألي إنسان، حتى لو 
توافر  شريطة  وذلك  اليأس،  طريق  في  سائرًا  كان 
وهذان  الذات.  عن  ي  للتخِلّ واالستعداد  اإلميان، 
لهما لنا التوبة. والتوبة - كما قلنا  الشرطان تؤِهّ
ر في الذهن وامتالء بروح االتضاع، وهي  - هي تغُيّ
حلالة  د  متِهّ فهي  صدر؛  وسعة  ُأفق،  اتساع  أيضًا 
روحية جديدة قوامها احلرية احلقيقية. والتوبة كما 
يقول اآلباء هي «معمودية ثانية»، إذ أن اإلنسان 
من  الله،  إرادة  إلى  الذاتية  إرادته  من  فيها  َيْعُبر 

انفتاح  ذلك  وفي   . َيّ ف هو  عمله  إلى  أنا  عملي 
على العالم، وقبول للواقع، ورؤية مجد الله فيه. 

لوا لنا الكثير عن  وآباء القرن الرابع في مصر سَجّ
التوبة، إذ أنهم رأوا فيها حرية حقيقية تدفعهم 
إلى  منا  واحد  كل  يدعو  فالله  أفضل.  حياة  إلى 
احلياة، فهو قد أتى وأمات املوت لكي يحرِّر لنا 
ال  حزقيال: «ألني  سفر  في  جاء  كما  أو  احلياة، 
ُرّ مبوت َمن ميوت، يقول السيد الرب. فارجعوا  ُأَس

واحيوا» (حز 18: 32). 
وحياة اآلباء في برية مصر في القرن الرابع امليالدي 
لم يكن هدفها الوصول إلى أمناط معينة من احلياة 
احلقيقية.  احلرية  اقتناء  باحلري  بل  النسكية، 
فالنسك عندهم لم يكن مجرد إماتات تخفف من 
ن  سطوة اجلسد بقدر ما كان قبول قوة جديدة متِكّ
اجلسد من أن يشترك في عمل النعمة، مثله مثل 
الروح. كذلك كان النسك يهدف إلى إزالة كل ما 
فات اإلنسان العتيق،  تراكم على القلب من مخَلّ
ماهية  في  العميق  ل  التأُمّ من  اإلنسان  ن  ميِكّ مبا 

النفس الضعيفة. 
والسهر  الصالة  على  أيضًا  اآلباء  هؤالء  ز  رَكّ وقد 
(اليقظة الروحية). ففي الصالة احلقيقية تنكشف 
لنا أخطاؤنا وضعفاتنا، والسهر يجعلنا متيقظني 
مرة  فيها  نقع  لئال  األخطاء  هذه  من  ومحتاطني 
أخرى. وهو بذلك يقود اإلنسان إلى احلرية احلقيقية 
والضعف،  العجز  نير  حتت  اخلنوع  عدم  خالل  من 
له ألن يصبح هيكًال تنعكس منه الصورة  كما يؤِهّ
اجلميلة التي ُخِلقنا عليها، ومرآًة للحقائق األبدية 

فائقة الوصف.
 ∫WIOI(« „«—œ≈Ë d̈A�«Ë dO)«

الشخص الذي يخضع للشهوات ال يستطيع أبدًا 
أن يتأمل مجد الله املخفي في الكائنات واألشياء 
ابتداع  عن  تكُفّ  ال  فالشهوات  حوله.  من  التي 
كل  تشويه  شأنها  من  النفس،  داخل  كاذبة  صور 
ما هو حق في هذا العالم. والذي يخضع لعبودية 
اخلير  لقياس  أداة  منها  آخذًا  احملسوسة  األشياء 
ويفقد  بصيرته،  وتظلّم  ذهنه  ينغلق  سوف  والشر، 

أعز ما لديه وهو نعمة التمييز. 

إلى  وتقودنا  التمييز  روح  عنا  حتجب  فالشهوات 
يتعلق  ما  فكل  والشر.  اخلير  بني  مميت  خلط 
نافع  هو  ما  كل  الشخصية،  ولذاتنا  برغباتنا 
ميثل  ما  كل  أما  خيراً.  يصبح  لذواتنا  ومفيد 
بالنسبة لنا خسارة أو حتى عدم قبول فهو الشر 
بعينه. ومن شأن هذا القياس اخلاطئ أن يحجب 
ر هكذا  عنا مشيئة الله، إذ أن اإلنسان الذي يفِكّ
ل  رًا بشهواته. لذلك جنده دائمًا في تنُقّ َيّ يكون ُمَس
واالنتقام،  والكراهية،  والرغبة،  الضيق،  بني  ما 
والكبرياء، وهذه كلها هي مصدر أي صراع. وذلك 
فإنه  األوجاع  من  ى  تنَقّ الذي  القلب  عكس  على 
يبحث دائمًا عن يد الله في كل حدث. لذلك فال 

سالَم للقلوب اخلاضعة لألوجاع.
 ∫W¹d(« ÊU�½≈ u¼ b¹b'« ÊU�½ù«

فوق»       من  تولدوا  أن  «ينبغي  لنا  الله  دعوة  إن 
امليالد  إن  حيث  للحرية،  دعوة  هي   ،(7  :3 (يو 
لنير  وقبول  العالم  هذا  لنير  طرح  هو  اجلديد 
. واإلنسان اجلديد يرى في كل شيء  املسيح الهِنيّ
يحُبّ،  الذي  اإلنسان  فهو  احلرية،  ملمارسة  مجاًال 
بغِضّ النظر عن قبول اآلخرين لفعل محبته، وهو 
الذي يخدم دون انتظار ال ملكافأة وال ألي مقابل. 
واإلنسان اجلديد الذي على ِشبه خالقه قادر على 
التضحية  درجة  إلى  يصل  الذي  املجاني  العطاء 
هي  اجلديد  اإلنسان  وعالمة  واملوت.  بل  بالذات، 
احلب، فهو ال يحكم على أحد، وال يقطع أحداً؛ إذ 
أ  أن نظرته فيها انفتاح على سِرّ اآلخر. وهو مهَيّ
كما  كان.  ا  ـًّ أي اآلخر  خالل  من  الله  نعمة  لنوال 
خالل  من  املرئي  غير  على  انفتاحًا  نظرته  في  أن 
اآلخر  في  الذي  للمسيح  إدراك  وفيها  املرئيات، 
وكل  بداخله.  الذي  للمسيح  إدراكه  يوازي  إدراكًا 

هذه املعرفة حترِّر اإلنسان شيئًا فشيئاً. 
«تعرفون احلق، واحلق ُيحرِّركم» (يو 8: 32).    
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مهمة  له  وكانت  إال  الّله  ابتعثه  نبي  من  ما 
عظيمة من خاللها يعالج أمراض القلوب وأمراض 
املجتمع، ويحرر النفوس من قيود جاهلية، والتي 
كانت حتول الناس إلى عبيد ال ميلكون ألنفسهم 
أي قرار. فإبراهيم (عليه السالم) كانت مهمته 
األولى حترير العباد من عبودية األصنام؛ وشعيب 
(عليه السالم) كانت مهمته دعوة الناس لعبادة 
الله، ومنعهم من التالعب بامليزان، ألّن في هذا 
الّتالعب يعني التحكم بلقمة العيش؛ وموسى 
(عليه السالم) كانت مهمته حترير بني إسرائيل 
من عبوديتهم لفرعون الطاغية؛ وعيسى (عليه 
الصواب.  إلى  الناس  إرجاع  مهمته  السالم) 
(عليه  محّمد  النبي  مببعث  الرساالت  وختمت 
املعاني.  هذه  على  للّتأكيد  والّسالم)  الصالة 

وصرح قائًال: «إّمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق». 
بعد كل هذا البيان الّظاهر لكل ذي لب أن الدين 
يكون  أن  يعقل  فال  واإلصالح،  للّتغيير  جاء 
هناك انفصام بشخصية اإلنسان املتدّين بشكل 
بشكل  الرساالت  لهذه  التابع  واإلنسان  خاص، 
الذين  الناس  من  كثيرًا  جند  إننا  حيث  عام، 
وإذا  حاًال،  أحسن  ربهم  يدي  بني  حالهم  يكون 
ما  خالف  على  جتده  العباد  مع  أحدهم  تعامل 
يكون عليه. وما ميكن أن تسمعه على لسانه 
يعقل  ال  كما  خلالقه.  عبودّيته  مع  يتوافق  ال 
الفضيلة  وإلى  التدين  إلى  يدعو  من  جتد  أّنك 
احلياة  معركة  عاش  إذا  ولكنه  احلسنة،  واألخالق 
لعقة  دينه  وكأن  آخر،  إنسان  به  إذ  وصعوباتها، 
على لسانه، وال يتعّدى اللسان، وال ينخرط في 
اجلوارح،  ليغّذي  العروق،  في  يجري  الذي  دمه 
فيصبح بذلك رمزًا للتقوى والّصالح، رباني بدينه 

ومنهجه الذي استمده من الّسماء. 
األمم،  على  الكرمي  القرآن  عابه  السلوك  وهذا 
فقال: عن مجموعة من بني إسرائيل {وال تلبسوا 
 * تعلمون  وأنتم  احلق  وتكتموا  بالباطل  احلق 
وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني 
وأنتم  أنفسكم  وتنسون  بالبّر  الّناس  أتأمرون   *

تتلون الكتاب أفال تعقلون}. 
هوى  واتباع  بالباطل،  احلق  خلط  عليهم  عاب 
الله  عبادة  في  اإلخالص  إلى  ودعاهم  األنفس، 
بالبّر  الّناس  {أتأمرون  إياهم  سائًال  العاملني،  رّب 
أفال  الكتاب  تتلون  وأنتم  أنفسكم  وتنسون 

تعقلون}. 
عن  تختلف  أفعالكم  فلَم  أيديكم  بني  التوراة 
الصف،  سورة  في  آخر  موطن  وفي  أقوالكم؟ 
املسلمني  من  مجموعة  حال  على  القرآن  يعّقب 
َم  ل آمنوا  الذين  أّيها  {يا  النبي:  أصحاب  ومن 
كبر مقتا عند الله أن  تقولون ما ال تفعلون * 

تقولوا ما ال تفعلون}. 
سبب نزول هذه اآلية، واّلتي تليها أّن مجموعة 
وقالوا:  (ص)،  الرّسول  إلى  جاءوا  الصحابة  من 
الله  إلى  األعمال  أحّب  على  دّلنا  الله  رسول  يا 

لكي نعملها. 
فأنزل الّله تعالى عليهم {يا أّيها الذين آمنوا هل 
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أدّلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم *  تؤمنون 
بالّله ورسوله وجتاهدون في سبيل الّله بأموالكم 
تعلمون}.  كنتم  إن  لكم  خير  ذلكم  وأنفسكم 
فلما نزلت، كأنهم كرهوا ذلك، فأنزل الله تعالى 
َم تقولون ما ال َتفعلون}؛ كيف  عتابه عليهم {ل
شيًئا  أقوالكم  تكون  أن  ألنفسكم  تقبلون 

وأفعالكم شيًئا آخر. 
فعلى املرء أن ال يتهاون في أمر دينه، فيتنازل 
عنه لهوى نفسه مهما كانت الظروف واألحوال. 
ولتبقى عالقة املرء مّنا مع خالقه دائمة االّتصال، 
ونصيرًا.  عوًنا  له  ويكون  وجهره،  سره  يسمع 

والتحّول عن احلق يثبت الباطل. 
الّسلف  كالم  بال  ما  أحمد:  بن  حمدون  ُسئل 
أنفع من كالمنا؟ قال: ألّنهم تكلموا لعز الدين، 
وجناة الّنفوس، ورضا الرّحمن، ونحن نتكّلم لعز 

الّنفوس، وطلب الدنيا، ورضا اخللق. 
ما أعظمها من كلمات يحتاج إليها كّل عاقل، 
ألّن من أراد النجاة عليه أن ميتزج حلمه وعظمه 
حتى الّنخاع مبا يرضي الله. وهذا حال العلماء 
بن  إبراهيم  قال  الّصاحلني.  والعباد  األتقياء 
أدهم: كان العلماء إذا علموا عملوا. وإذا عملوا 
شغلوا. فإذا شغلوا فقدوا. وإذا فقدوا طلبوا. وإذا 

طلبوا هربوا. 
إًذا َمن ال يريد أن يكون دينه لعقة على لسانه 
فعليه أن يترجم العلم واملعرفة بالعمل، والّسلوك 
املستقيم في طلب اآلخرة، وخدمة األّمة دون أن 

يتغّلب هوى الّنفس عليه فيهلكه. 
قال سهيل بن عبد الّله التستري: نظر األكياس 
غير  يجدوا  فلم  اإلخالص  سورة  في  (العقالء) 
ّيته  هذا: أن تكون حركته وسكونه في سرّه وعالن
لّله تعالى، ال ميازجه شيء. ال نفس، وال هوى، 

وال دنيا. 
وعلى هذا أقسم العاِلم الرّباني بشر احلافي، حني 
مّر على بائع التني، فاشتهته نفسه، ولم يكن 
مقابل  للّتاجر  البالي  حذاَءه  فعرض  ماًال،  ميلك 
العاِلم في  البائع. واستمّر  بعض الّتني، فرفض 
طريقه، فرآه أحد الّناس، فجاء إلى البائع، وقال 
بخبره.  فأخبره  الرجل،  ذلك  منك  أراد  ماذا  له: 
قال أال تعرفه؟ قال: ال. قال: هذا بشر احلافي. 
وعندها دعا الرجل أحد عبيده، وقال له: خذ هذا 
حّر  فأنت  قبله  فإن  الرّجل،  لذلك  وأعِطِه  التني 
لوجه الله. حلق العبد بالعاِلم وقال: يا سيدي خذ 
هذا التني، فرفض. قال: يا سيدي، إن أخذت هذا 
التني مني فسيعتق سيدي رقبتي من العبودّية. 
فقال العاِلم في ذلك، عتق رقبتك من العبودّية 
في  العبد  ذلك  فألّح  الّنار.  في  رقبتي  وعتق 
نبيع  أال  هذا «أقسمنا  يا  العالم:  فقال  طلبه، 

الّدين في الّتني». 
هل نفعل مثل هذا العاِلم، وال يجعل أحدنا دينه 
لعقة على لسانه، بل يحوّله إلى مشروع حياة 

لنفسه وقلبه وللّناس جميًعا.
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عبارة عن الفائدة الّشهرية. أنصح باستخدام هذه اإلمكانّية فقط في 
حال كنت متأّكًدا بأنك لن تستطيع بشكل مؤّكد تسديد األقساط 

الّشهرية في الفترة القادمة.

WK�UJ�« f¹dÇ

من  احلالة  هذه  في  ولكن  السابقة  اإلمكانية  ُتشبه  اإلمكانية  هذه 
بشكل  السكني  القرض  أقساط  دفع  تأجيل  نطلب  أن  املُمكن 
كامل لفترة سنة. وهنا ُأشّدد أيًضا - كما قلت بالنسبة إلمكانية 
حال  في  فقط  اإلمكانية  لهذه  اللجوء  علينا  أنه  ّية -  اجلزئ چريس 
تأّكدنا من عدم مقدرتنا على تسديد أقساط القرض السكني في                 

الفترة القادمة. 

w³K Ò��« d¹dJ²�«

هذه واحدة من اإلمكانيات اّلتي ال أحّبذ استعمالها كثيرًا، إّال في 
ُمنّدد  نحن  اإلمكانية  هذه  في  أمامنا.  آخر  خيار  وجود  عدم  حال 
مبلغ  ُنقّلل  كي  أطول  سنوات  لعدد  السكني  القرض  إرجاع  فترة 
القسط الشهري. في هذه احلالة سندفع مقابل قرض سكني «أغلى» 
أمام  يكن  لم  إذا  إّال  بها  أنصح  ال  لذلك  أطول،  لفترة  وسُيرافقنا 

املُقَترِض خيار آخر.

W�ö Ô)«

القرض السكني هو املصروف األكبر واألهم واألصعب على العائالت، 
األفضل،  لنا  يبدو  اّلذي  السكني  القرض  باختيار  أنصح  ال  لذلك 

ولكنه في الواقع وللمدى البعيد هو األغلى واألسوأ.
مصروفاتنا  جلميع  مدروًسا  تخطيًطا  نبني  أن  جًدا  املهم  من  لذلك 
بشكل عام، وللقرض السكني بشكل خاص؛ حيث تنتظرنا العديد 
خالل  جًدا  كبيرة  مبالغ  توفير  نستطيع  ألننا  الّسارّة  املفاجآت  من 

التخطيط الصحيح للقرض السكني.
مجال  في  اختصاصي  إلى  بالتوّجه  سنتني،  كل  مرّة  أنصحكم، 
القروض السكنية (ُمنفصل عن البنك)، وأشّدد ُمنَفِصل عن البنك؛ 
لكي يفحص لكم القرض السكني وهل هو األفضل لكم في الفترة 
املُعينة وهل حدثت تغييرات كثيرة أو هاّمة في سوق القروض في 
الفترة املنشودة اّلتي ُتساعدكم على حتسني شروط قرضكم وتعديلها. 
فالقرض السكني كأي مصروف شهري ثابت آخر يحتاج إلى املراقبة 

والتغيير والفحص املُستمر وأن نطمح إلى حتسينه طوال الوقت.
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وِفًقا للدراسات التي ُتنشر سنوًيا مبجال املشاكل العائلية والزوجية 
ّمت التوصل إلى النتيجة أّن هذه املشاكل نابعة في أغلب احلاالت من 

سوء الوضع املاّدي في البالد.
يتورّط العديد من الناس والعائالت في اآلونة األخيرة في ديون كبيرة، 
ووضعهم املّاّدي يزداد سوًءا يوًما بعد يوم، وذلك بسبب املصروفات 
الكثيرة اّلتي ُتنِفقها كل عائلة؛ حيث إّن أهّمها وأكبرها هو: املصروف 
اّلذي ُتنِفقه العائلة على األوالد، ومصروفات ازدياد عدد أفراد العائلة. 
العالية.  الشهرية  السكني  القرض  أقساط  هو:  الثاني  واملصروف 
بالنسبة للمصروفات اّلتي تنفقونها على األوالد وعلى احتياجات 
العائلة؛ فلن أُضيف لكم في هذا املجال كثيرًا، حيث إّن النصائح 
الصحيح،  والتخطيط  للتوفير  بالنسبة  اجلميع  لدى  معروفة  هنا 

واإلنفاق على األمور الهاّمة والضرورية.
ُتشّكل  الشهرية  أقساطه  إّن  حيث  السكني،  للقرض  بالنسبة  أّما 
جميًعا،  علينا  كبيرًا  عبًئا  ُيشّكل  واّلذي  الثاني  الكبير  املصروف 
كثيرًا  عليكم  سُتخّفف  اّلتي  والنصائح  احللول  من  العديد  فهنالك 

من هذا العبء. 
سأعرض عليكم احللول الّتي ُأنّفذها عند تخطيط أو إعادة تخطيط 
القرض السكني القائم لزبائني.. سأبدأ من احلل األفضل بنظري وأنهي 
ًذا لدّي؛ وطبًعا لكل حالة ما ُيالئمها  باحلل غير املستحّب أو األقل حتّب
وما ال يالئمها من احللول املُقَترَحة، حيث لكل حالة ظروفها اخلاصة. 

واحللول هي كالّتالي:
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والفوائد  املسارات  من  العديد  ومستمر  دائم  بشكل  تعرض  البنوك 
املُختلفة للقروض السكنية، والتي تتغّير بشكل ُمستمرّ؛ حيث إّن 

سوق القروض السكنية ديناميكي وُمتجّدد طول الوقت. 
ذات  سكنية  قروض  على  احلصول  املُمكن  من  األخيرة  الفترة  في 
العروض  من  بكثير  أكثر  وُمريحة  وجّيدة  ُمغرية  وفوائد  مسارات 
التي كانت البنوك تعرضها علينا في السنوات املاضية. في أغلب 
عقارية/ قروض  كإختصاصي  عملي  في  ُتصادفني  اّلتي  احلاالت 
سكنّية، هنالك إمكانية توفير عشرات حّتى مئات آالف الشواقل 
في القرض السكني! هذه املبالغ ميكننا استخدامها لتحسني ظروفنا 

املادّية ونوعية حياتنا. 
من املهم جًدا أن نعرف كيف نختار القرض السكني وشروطه ونوع 
لكل  اخلاصة  الظروف  بحسب  «اخلليط»  وبناء  الفائدة  ونوع  املسار 
مقترض بشكل خاص، إذ أّن البناء والتخطيط الدقيق واملدروس في 
هذه احلاالت هو اّلذي ُيوّفر عشرات حّتى مئات آالف الّشواقل الّتي 

ندفعها سًدى خالل سنوات القرض السكني بسبب عدم املعرفة.

WÒOze'« f¹dÇ

إذا شعرنا في وقت ُمعّني أننا لن نستطيع أن ُنسّدد أقساط القرض 
بعض  في  إمكانية  هنالك  ُمعينة،  فترة  خالل  الشهرية،  السكني 
البنوك التي تسمح للُمقَترِض أن يدفع خالل فترة التي تتراوح ما 
هو  اجلزء  هذا  للقرض.  الشهري  القسط  من  جزًءا  وسنتني  سنة  بني 
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أحد أسباب قيام الثورة الفرنسية في عام 1789، 
هو وضع الشعب الفقير الذي بات من فقره يبحث 
املشهورة  املقولة  ذكر  ويكفينا  خبز،  لقمة  عن 
للملكة ماري أنطوانيت، ملكة فرنسا وزوجة امللك 
خبٌز  هناك  يكن  لم  «إذا  عشر:  السادس  لويس 
أدى  الوضع  هذا  كعًكا».  يأكلون  دعهم  للفقراء.. 
إلى اشتعال الثورة الفرنسية، ومن بعدها تثبيت 

اجلمهورية الفرنسية املعتمدة على الشعار املشهور: «حرّية، مساواة، 
(Liberté, égalité, fraternité :بالفرنسية) «إخاء

وضع ممّثلو الّشعب واجلمعية الوطنية إعالن حقوق اإلنسان واملواطن في 
26 أكتوبر 1789، حيث أهم مواده تعتبر بأّن الناس يولدون أحرارًا، 

ويضمن حقوق اإلنسان وحرية الّتعبير عن الرأّي، وإلخ..
في تلك الفترة، من الضفة الّثانية للمحيط، لم تكن األجواء هادئة، 
ّمت  املّتحدة،  الواليات  وجنوب  شمال  بني  والّسالم  الهدنة  إعالن  فبعد 
اإلعالن عن وثيقة الّدستور، وّمت تعديل الدستور سنة 1791، حيث 
ّمت إضافة وثيقة احلقوق Bill of rights تضمن هذه املواد على أّنه 
ال يحّق ملجلس الّشيوخ سن قوانني تفرض اتباع دين معّني، ومتنع حرّية 
النقد حديًثا أو كتابًة أو حتد من حرّية الّصحافة أو متنع التجّمعات 
الشعبّية للتعبير عن مطالبهم. وال يحّق ملجلس الشيوخ أيًضا سّن 
قانون مينع املواطنني من حمل الّسالح أو اقتناءه أو بيعه، أو شراءه. 
وال يحّق ألحد من ممثلي الدولة أو اجليش دخول بيت املواطن إّال مبوافقة 
وال  املواطنني،  ممتلكات  أو  أوراق  في  البحث  للدولة  يحّق  وال  املالك، 
املواطنني.  من  مقبول  تعويض  بدون  العقارية  األفراد  أموال  أخذ  يحّق 
وفي حالة ارتكاب جرمية فللمجرم احلق في اإلسراع حملاكمته، وله احلق 
احلق  وله  بها،  قام  التي  املخالفة  أو  ارتكبه  الذي  اجلرم  يعرف  أن  في 
في مقابلة الّشهود الذين يشهدون ضده وسماع أقوالهم، وله احلق في 
قضائي  مجلس  تعيني  في  احلق  وله  ملصلحته  شهود  على  احلصول 

يدافع عنه.
معلنة  والتغيير،  بالتحديث  الغربية  والّدساتير  القوانني  استمرت 
كلها احلفاظ على حقوق اإلنسان وحريته. وبعد احلرب العاملية الّثانية 
واجلرائم اّلتي ارتكبت، ّمت تأسيس الهيئة العامة لألمم املّتحدة، ومت 
اإلعالن رسمًيا عن الوثيقة العاملية حلقوق اإلنسان. ومن أهم مبادئها: 
االعتراف بالكرامة املتأّصلة في جميع أعضاء األسرة البشرية وبحقوقهم 
املتساوية الثابتة هو أساس احلرية والعدل والسالم في العالم. وكذلك، 
بحقوق  إميانها  جديد  من  امليثاق  في  أّكدت  قد  املتحدة  األمم  شعوب 
اإلنسان األساسّية وبكرامة الفرد وقدره، ومبا للرجال والّنساء من حقوق 
متساوية. وجزمت أمرها على أن تدفع بالرقي االجتماعي قدًما، وأن 

ترفع مستوى احلياة في جو أفسح من احلرية.
أّما البند األّول منها ينص على: «يولد جميع الّناس أحرارًا متساوين 
يعامل  أن  وعليهم  وضميرًا  عقًال  وهبوا  وقد  واحلقوق،  الكرامة  في 

بعضهم بعضًا بروح اإلخاء».
وفي إسرائيل، لألسف، لم ترتِق الّدولة اليهودية الدميقراطّية حّتى يومنا 
االجتماعي  نسيجها  مكونات  جميع  يرضي  حل  إلى  للوصول  هذا 

وتقرير دستور ميّكن الدولة واملواطنني العمل وفًقا له.
إّن أكثر حّد ّمت التوّصل إليه في الكنيست هو االّتفاق وإقرار قوانني 
أساس الدولة، بحيث ّمت إعطاء هذه القوانني اسم قانون «أساس» كي 
يتم رفع قيمتها نسبة للقوانني األخرى، على علم بأّن عدد من قوانني 

«أساس» ميكن للكنيست تغييرها إن صوّتت عليه األغلبّية!
من هذه القوانني قانون أساس كرامة اإلنسان وحريته! أّما امللفت للنظر 

بهذا القانون ليس ما يتضمن، بل ما ال يتضّمن. 
بهذا  تدوّن  لم  قرون  منذ  ا  ـً ّي دول بها  املعترف  اإلنسانّية  األسس  أهم 

القانون، ومن أهّمها:
(أ) قانون أساس كرامة اإلنسان وحرّيته ال ينظر إلى قضية املساواة 
بني املواطنني. كّل اإلجنازات التي ّمت التوصل إليها بهذا احلق األساس 
قد متت من قبل احملكمة العليا. ولكن ينظر إلى هذه القرارات على 
أساس أّنها قرارات فردية، وال تقر بهذا احلق لكافة املواطنني. يكفي 

ذكر قضية قعدان والتوّجه القضائي بهذا املوضوع.
(ب) هذا القانون ال ينظر وال يكمن بداخله احلق بالّتعبير عن الرأي 
وحق الكلمة، واحلق بالّتظاهر. بحث هذا احلق أقّر ألول مرة بقرار صادر 

عن محكمة العدل العليا بسنة 1994.
(ج) لم يتطرّق هذا القانون حلرية الديانة/العبادة.

ما  إلى  للوصول  الدولة  أمام  وصعبة  طويلة  الطريق  تزال  ال  لألسف 
ّية، وحّتئذ ال مناص للمواطنني  يعتبر بديهي وأساسي في الدول الغرب
حملكمة  القانوني  باالجتهاد  االكتفاء  إّال   - األقلّيات  وخصوًصا   -
هذه  أفواه  وكم  احملاوالت  تكبيل  يتم  ال  بأن  آملني  العليا،  العدل 

االجتهادات القانونّية. 
لهدف  ويأتي  فقط،  توضيحّي  هو  املقالة  هذه  من  الهدف  إّن  مالحظة: 
ة أو على  ّي بار هذه املقالة استشارة قانون املعلومات العاّمة، فال يجوز اعت
ة،  ّي، حيث إّنها ال تتطّرق ألّي شخص خاص أو أّي قضّي أّنها حّل قضائ

ة. ّي ن ة عي ّي وال تتطّرق إلى أّي إشكال
Vz«dC�« WDK�Ð oÐUÝ wzUC� —UA²��
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منظار  من  الّطعام  إلى  ينظر  مّنا  واحد  كّل 
إذا  خاّصة  معّينة،  حاجة  تلبية  محاوًال  خاّص، 
ا. فمّنا َمن يستمتع ويتلّذذ به، ومّنا  ـً كان شهّي
مّنا،  الكثير  أّما  جائع،  ألّنه  فقط  يتناوله  َمن 
للّضغط  نتيجة  وعي  بال  أحياًنا،  فيتناوله 

الّنفسي أو الّشعور بامللل أو احلزن أو الفرح. 
مرّات  جميًعا  له  نتعرّض  طبيعي  أمر  وهذا 
ا ما تكون نوعّية  عديدة. وفي هذه احلالة، غالًب
والّسكرّيات  احلرارّية  بالوحدات  غنّية  األطعمة 

والدهون أو األمالح.
أنفسنا  جند  نفسانّي،  لضغط  نتعرّض  عندما 
دون  من  األطعمة،  من  إضافّية  كمّيات  نتناول 
اّتخاذ  فيمكننا  عليها،  للسيطرة  إمكانّية 
ا قد تكون فّعالة.. اإلجراءات الّتالية اّلتي غالًب

 
بة: إذا كّنا من  جتّنب تسّوق املأكوالت احملّب
نتجّنب  أن  علينا  والّسكاكر،  احللويات  محّبي 
شراَءها وتخزينها في املنزل كي ال نلجأ إليها 

عند احلاجة.

جتّنب دخول املطبخ مباشرةً: من املفّضل 
الّلجوء إلى حلول بعيدة عن الّطعام، كاالبتعاد 
وفي  الّطعام.  خزانة  أو  (الّثالجة)  البراد  عن 
أو  جسمانّي  بنشاط  نقوم  أن  يجب  املقابل، 
أو  األوالد  مع  كالّلهو  تربوّي..  أو  اجتماعّي 
واألقارب،  األصدقاء  زيارة  أو  دراستهم،  متابعة 
أو املشي خارًجا أو حّتى التمّتع بالتسوّق في 

املراكز التجارّية.

يزيولوجّي»:  ف و«جوع  ّي»  نفسان «جوع 
فعًال؟  باجلوع  نشعر  كّنا  إن  نتساءل  أن  علينا 
ا، جنّهز وجبة أساسية  ـً ّي فإذا كان اجلواب إيجاب
أو خفيفة صحّية. وإن كانت مشاعرنا هي اّلتي 
الوقت  متضية  نحاول  للّطعام،  بطلبنا  تتحّكم 
خارج  نشاطات  في  كاملشاركة  أخرى،  بنشاطات 
ا فحينها  ـً البيت، وإن لم يكن اجلوع فيزيولوجّي
سننسى اجلوع النفسانّي، ولن نفّكر في الّطعام.

ة:  صحّي لوجبات  ًقا  مسّب الّتحضير 
ننّظم الوجبات وجنعلها متوّفرة، وجاهزة مبتناول 
بالّسعرات  الغنّية  الوجبات  نستبد  اليد. 
احلرارّية والدهون بوجبات صحّية مغّذية. فبدل 
الكعك،  أو  املقلّية،  البطاطا  احللويات،  تناول 

من  تتكّون  صحّية،  خفيفة  وجبة  تناول  ميكننا 
رقائق  الّدسم،  خفيف  اللنب  الطازجة،  الفاكهة 
أو  الّدسم،  قليل  حليب  مع  الكاملة  الفطور 
ساندويتش صغير من اجلبنة قليلة الّدسم، مع 

اخلضار على أنواعها.
يجب الّتنويع باألطعمة كي ال نقع في دواّمة امللل 
من الوجبات األساسّية من احلبوب والنشوّيات، 
الدسم  قليل  احلليب  الفاكهة،  اخلضار، 
والبقولّيات. اللحوم  إلى  إضافًة  ومشتقاته، 

للوجبات: من  محّددة  بأوقات  نتقّيد 
ا  غالًب التي  واألوقات  جسمنا  نعرف  أن  احملّبذ 
غير  األطعمة  إلى  باحلاجة  فيها  نشعر  ما 
أو  الليل،  فترة  في  ذلك  كان  سواء  الصحّية، 
بعد نهار ُمتعب في العمل أو في فترة ما بعد 
الظهر عندما نشعر بالّتعب. ومن هذا املنطلق 
في  مسّبًقا،  احملّضرة  وجبتنا  نتناول  أن  نحاول 
أن  املستطاع  قدر  ونحاول  حتديًدا،  الوقت  هذا 

نفّكر مبتعة أخرى باإلضافة إلى تناول الّطعام.

يوجد  ا: ال  ـً ّي صّح ا  ـً ّيّ غذائ نظاًما  نتبع 
بل  جّيد،  غير  وطعام  جّيد  لطعام  تعريف 
هناك نّظام غذائّي جيد ونظام غذائّي غير جّيد 
(سّيئ). يجب أن يحوي نظامنا الغذائّي على 
حلويات بكميات معتدلة، من وقت إلى آخر، مع 
األخذ بعني االعتبار أّال تتعّدى الوحدات احلرارّية 
(الّسعرات) املسموح بها يومًيا. ومن املفّضل أن 
نتلّذذ بتناولنها على مهل، مستمتعني مبذاقها.

أخيرًا وليس آخرًا، علينا أن نحّب وندّلل أنفسنا، 
ولكن في املقابل علينا أن نؤمن بإرادتنا ومتّكننا 
في اّتباع نظام حياة صحّي. علينا أن نعتني 
غذائّي  نظام  على  للحفاظ  باإلضافة  بأنفسنا 
فرصة  ألنفسنا  نعطي  أن  علينا  ولكن  جّيد، 
زيارة صالون الّتجميل أو أّي ناٍد رياضّي. فال 
الّصحّي  بغذائنا  االهتمام  من  أفضل  يوجد 
الّسليم، وتنشيط اجلسم والّترفيه عن الّنفس، 

للعيش في هناء وصّحة وسعادة.
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سألني  اّلذي  خوري  نايف  اإلعالمي  الصديق  إلى 
عن قضية حارقة..

جغرافيا  في  هناك..  له  وشقيق  هنا،  مكان  في 
وطن العرب، من احمليط الهادر إلى اخلليج الثائر!!

دسائس..  بنادق..  سياط..  سيوف..  مذابح.. 
أكاذيب.. ابتذال.. خيانات.. مؤامرات.. رشوات.. 

ِفْسق علني.. ودم وصل إلى الرَُّكب..
بذور فاسدة ال تنبت فيها نبتة صحيحة. فاألرض 
رميم العظام، وأشباح القتلى تستشري كالوباء.

البالد في رُعٍب قاتل!!!
هل وصلنا إلى زمن احلّق الّضائع، وإلى أيَن متضي 

غاة؟!! بنا «سفينة» الطُّ
مملوٌء  أّنُه  ولو  صاٍح  هو  قلمي:  ويتساَءل  يسَأُل 

بِحبٍر َثِمل!!
أّي  ُيعير  أن  دون  ُمبهًما  كالًما  وُيدمدم  يتمتم 
أن  حذار  شش،  أذنه:  في  يهمس  لصدى  اهتمام 
يسمعَك أحد.. أصبحت للحيطان آذان هذه األّيام.

سان!! لم ُيجلد أو ُيسجن أو ُيسَحل ألّنُه قرأ  والِلّ
َم الّطاغية!! َر الّشيطان» بل ألّنُه َشَت «ِسْف

الّطاغية الذي أصبح كما الغراب، ُيعلنها َجَهارًا 
ميضي  أن  يأبي  الذي  املاضي  أنا  املأل:  على 
َصديدا!!.. أرتدي ريشي األسوَد ِلَسهراتكم فقط.. 

نكرّية؟! أوليست هي حفالتكم الَتّ
يحرُث  الوطن،  معنى  ُيبعثر  الّصدى  القلم  ترك 

ئ الّنجوم في سالل القَصب.. «البحر» وُتعبِّ
َبَع أكادميّية سقراط تلميًذا.. فإذا به يصل  ِبَع واتَّ وَت
ُمْسبًقا..  لذلك  َط  خَطّ وكأَنّه  املناسب،  الوقت  في 
يحمل  أمامه  بسقراط  وإذا  الباحة  دخل  أن  فما 
م أمامهم  شاكوًشا وقد حتلَّق حوله تالمذُتُه، ُيَحِطّ

أُطروحة كاليكليس التي تقول:
اآلخرين  يغلب  ألّنُه  طاغية!!  الّسعيد  «احلاكم 
الهجينة  األطروحة  هذه  يحّطم  والُعنف..  باحليلة 
ا عليهم حكاية «الوردة» التي وقفت هامًة  ـً قاّص
الذي  «الواقع»  وتوّبخ  وتسخر  تتهّكم  مَتَمرِّدة 
غية» زمًنا ميور بالَقْسوة  يقبل ويرضى «بزمن الَطّ
َيْحرِمها من أن تعيش  والوحشّية الذي يسعى ل

َشرْطها الّتاريخي!!! 
زمًنا ُيريد «الّطاغيُة» فيه أن يعود كل واحد من 
يعود  نعم  ّية»،  العرب من «أّياِمِه  يعود  «رعاياه» 

«برتبة شهيد»!!
هيرة  وما أن أعلن سقراط عن موعد استراحة الَظّ
حّتى َهرَع القلم ُيلّبي دعوة زيتونة ليتفّيأ بظّلها..

دلف  الَفيافي،  َصْمِت  ِسَنُة  تأخذه  أن  وقبل 
مبعاني  ترشح  التي  الذاكرة  تالفيف  عتبة 
يجهل  الذي  باحلياة   الّنابض  والرَّفض  مرّد  الَتّ

متِض  لم  «املوت»!!  إلى  املؤدّية  العناوين  ُكَلّ 
تقول: ّية  العرب الزيتونة  َسمع  حتى  ُهَنيهاٌت 

أنا أوّفر لك ولكثيرين مع العرب في هذا الوطن 
والّصُمود  والكرامة  واحلرّية  اخلبز  من  نصيبكم 
ًيا، ولن  ورة؛ أنَت (وهم معك) لسَت قلًما هروب والَثّ
تكون كذلك ولو اضطررت أْن تدفع حياتَك ثمًنا..

اغية هو الّضعيف.. نعم ضعيف  أنَت القوّي والَطّ
صر.. أولسَت تختزن  أمام إميانك وإصرارك على الَنّ
إلسقاط «اجلدران»  يكفي  ما  القوّة  من «َمَعاول» 

و«األسوار»؟!!
رفض  اّلذي  أرخميدس  اليوناني  العالم  تذّكر 
تلبية استدعاء الّطاغية الروماني مارسيلوس له، 
وقد أمر بقتله، فجاءه اجلندّي وناداه: أرخميدس! 
«القائد» مارسيلوس ُيريد رؤيتك!! فأجابه العالم: 
أنا ُمنهمك برسم أشكال (هندسّية) على الرمال، 
ألكمل برهاني؛ فأجابه اجلندي: ما الذي يهمّني 
جعل  ّمما  عمله،  تابع  العالم  لكن  برهانك..  من 
ويحمله   وُيسقطه  بسيِمِه  رأسه  يضرب  اجلندي 

إلى الطّاغية.
هل تعتقد أّيها القلم أّن أرخميدس حًقا مات؟! 
كّال وألف كّال؛ فِفكره كخياٍر وجودّي وقرار سياسي 
باحلياة اليومّية ما زال يزرع وينشُر بذرة الوعي.

ر،  واملَتبصِّ الباصر  الوعي  ببوصلة  مقوًّدا  اذهب 
ولكن تذّكر أَنّ الّطاغية سيواصل إفراطه وتفريطُه 
الباذخ واحلامتّي بالقضّية، محاوًال نشَر اجلهَل أداًة 
َم ومتى  لالنتحار وجعل املقتول، ال يعرف مْن قاتله وِل
قتله، وجاعًال اخلوف املُرعب يقضُّ فرائص الّشعب 
واب حني قال: وهذا ما انتبه إليه وصورُه ُمظّفر الَنّ

جتاوزت  الّسجون/..  بعض  مساحات  «جمعُت 
حاصل جمع البالد/.. حّيرني األمر حّتى اكتشفت 

مساحة خوف العباد».
بنظري  وسرحت  املسير..  وواصلت  الّصدى  وّدعت 
وقد  الزّحام  في  املتالصقة  اجلماهير  ظهور  فوق 
مدن  في  والّشوارع  والّساحات  امليادين  نألت 

وأمصار وعواصم أرض العرب..
منكرو  زرعها  التي  الوعي  بذرة  أّن  فعرفت 
ومصلحو العرب وأشّقاؤهم من أحرار العالم بدأت 
الواقع  تشكيل  على  يعمل  فاعًال  وعًيا  تنضج 
البديل وعقًال مكافًحا سيضع اإلجابة عن سؤال 
الّنهضة.. إجابة ستنقل أحالم اجلماهير من خانة 
امللموسة  احلقيقة  إلى  الفارغة  والتخّيل  اخليال 
التي تؤّكد أّن هذا الّنضال هو من أجل شيء واحد 

اسمه «البقاء.. البقاء.. البقاء..».
احلّب  لعبة  في  فمَهر  مترّن  العربي  اإلنسان  ألّن 

والّثورة.. حّب الوطن والثورة إلسقاط الّطاغية.
ليظّل الوفّي ملا يريده شرُطه الّتاريخّي:

«هو هو خاق نفسه»!!
وفاحت أبواب الّنصر...  
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

أعمالك  تالقي  ّية.  إيجاب أكثر  األجواء  تصبح 
ا. ال تتكاسل، بل سارع إلى العمل  ًب صًدى طّي

دون تأجيل أو مماطلة أو أعذار.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

املتوترة.  أعصابك  ومتالك  القوانني  تخالف  ال 
مناسبة  الظروف  وروّية.  مبنطق  تفّكر  كي  إهدأ 

لعقد الّلقاءات وللمصاحلة.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

تسمح  ال  لكن  وتزدهر،  العالقات  بعض  تنمو 
مسار  على  بالّتأثير  الّشخصّية  للّشؤون 

عملك. ال تضيع أوقاتك بأعمال سطحّية.

»��ÊU!d (22 حزيران - 22 متوز)

تعجبك.  ال  لشروط  ترضخ  ال  سعيًدا.  تبدو 
ترتفع املعنوّيات وُتتاح لك فرص ممتعة ومحّفزة. 

تلفت األنظار بأفكارك.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

تظهر بعض التوّترات على الّصعيد الّشخصي. 
العائلّية  سّيما  ال  ّية،  املسؤول من  تتهرّب  ال 

منها. كن على قدر الّثقة املوكلة لك.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

اختصاصك.  حقل  حسب  النشاطات  تكثر 
تكون لك لقاءات عديدة. دافع عن حّقك. عّبر 

عن رأيك بصراحة ووضوح دون ترّدد.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

قد تضطر ملساعدة أحدهم أو تطلب املساعدة 
واألشغال  األعباء  كثرة  من  بالرّغم  والّتأييد. 

ا. ـً حتّقق إجنازات رائعة وتلعب دورًا مهّم

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

حيويتك  كامل  تستعيد  تأخير.  عن  تعوّض 
وتتحّمس لبدء عمل أو مشروع جديد. تتلقى 

إشارة جديدة مهّمة تغّير تفكيرك.

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

واملسؤولّيات  الواجبات  إنِه  موقعك.  حّسن 
الّصعيد  على  واعدة  فترة  تعرف  اليومّية. 

املهني وتنشط التحرّكات واملفاوضات.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

ومرن،  إيجابّي  أسلوب  باعتماد  انصحك 
تلطيف  حاول  ا.  ـً ّي كل والتذّمر  اجلدال  متفادًيا 

األجواء وال تواجه مسؤول أو زميل.

� (19 شباط - 20 آذار)u(«

قد تبدأ عمًال أو دراسة جديدة. تناقش األمور 
بقوّة وذكاء وتتجرّأ على رفض ما ال يناسبك. 

ال تخَش شيًئا، بل ثق بنفسك أكثر.

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

حاذر من الفشل والتأخير واخلسائر، ألّن الفترة 
أعمالك  تتأّخر  احلظوظ.  من  وخالية  فارغة 

وتخيب آمالك. انتبه لوضعك الّصحي.
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2/قطعتان من فيليه الّدجاج، مقّطعتان إلى شرائح رقيقة.

2/ملعقتان كبيرتان من زيت الزّيتون.

ّية. 1 رأس كبير من البصل مقّطع إلى شرائح طول
1 فص من الّثوم مهروس.

2/حّبتان متوّسطتا احلجم من الكوسا، غير مقّشرتني، ومقّطعتان 

إلى عيدان رفيعة.
1 حّبة كبيرة احلجم من اجلزر املقّشر، مقّطع إلى عيدان رفيعة.

1 حّبة كبيرة احلجم من الفلفل األحمر احللو، مقّطع إلى عيدان رفيعة.
1 حّبة كبيرة احلجم من الفلفل األخضر احللو، مقّطع إلى عيدان 

رفيعة.
10 حّبات من املشروم/الفطاريش (الفقع)، مقّسم إلى شرائح.

3-2 مالعق كبيرة من البقدونس املفروم ناعًما.

1 ملعقة صغيرة من امللح.
1 ملعقة صغيرة من األوريچانو أو الرّيحان.

½ ملعقة صغيرة من الكزبرة الّناعمة.
القليل من الفلفل األسود.

∫dOC� Ò��« WI|d!

في مقالة واسعة نضع الزّيت، ومن ثّم نضع املقالة على نار قوّية 
أن  إلى  قوّية  نار  على  الّدجاج  نقّلب  الّدجاج.  شرائح  نضيف  ثّم 
يجّف ماؤه وينضج متاًما؛ باستعمال ملعقة ذات ثقوب نخرج الّدجاج 

ونضعه في طبق جانبّي.
إلى نفس املقالة نضيف البصل. نقّلب البصل على نار قوّية إلى أن 
يصبح لونه أصفرَ. نضيف املزيد من الزّيت إذا احتاج األمر. وباستعمال 
الّدجاج. مع  ونضعه  املقالة  من  البصل  نخرج  ثقوب  ذات  ملعقة 

دقيقتني  أو  دقيقة  ملّدة  احملتويات  نقّلب  والكوسا.  الّثوم  نضيف 
يتحّمص  أن  إلى  قوّية  نار  على  ونقّلبهم  اجلزر  نضيف  ثّم  فقط، 

اجلزر، من دون أن يلني.
أو  دقيقة  ملّدة  احملتويات  نقّلب  واألحمر.  األخضر  الفلفل  نضيف 
ومن  األمر.  احتاج  إذا  الزيت  من  قطرات  عّدة  نضيف  دقيقتني. 
ثّم نضيف املشروم/الفطاريش ونقّلب احملتويات ملّدة دقيقة. نبعد 
املقالة عن الّنار ونقّلب اخلضروات بخّفة. نعيد الدجاج والبصل على 
املقالة مع اخلضروات. ننثر امللح، الفلفل، األوريچانو والكزبرة. نقّلب 

اخلضروات بخّفة ثّم نسكبها مباشرًة في طبق الّتقدمي.
ننثر البقدونس املفروم على خضار سوتيه بالّدجاج، ثّم نقّدمه.
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