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H a i f a

åUHO�ò WHO�B� Ò’U�

في  األسقفّية  اإلجنيلّية  الّطائفة  مجمع  دان 
القدس والّشرق األوسط الّنشر املُغرض ضد مدرسة 
املجمع  رئيس  نائب  وضّد  اإلجنيلّي،  يوحّنا  مار 

املهندس موسى ظاهر.
وكانت عمدة كنيسة حيفا ومجلس إدارة مدرسة 
مار يوحّنا قد عقدا اجتماًعا يوم األربعاء الفائت 
(6/11/2013) بحضور املطران سهيل دوّاني، 
في قضّية إضافة بناء جديد للمدرسة اّلتي تخدم 

åUHO�ò WHO�B� ’U�

انعقدت األسبوع املنصرم، جلسة مفاوضات مشتركة، 
رئيس  وممّثلي  احليفاوّي  الوطنّي  الّتجّمع  ممّثلي  بني 
بلدّية حيفا، يونا ياهڤ، فيها عرض ممّثلو الّتجمع 
ورقة مطالب عينّية ّمت إعدادها كشروط لدخول أّي 

ائتالف بلدّي.

·ö ² zô« v ≈ ÂU L C½ö  ◊Ëd AÖ V U D  è —Ë Â ÒbI ¹ å ÒÍËUH O (« l ÒL−² «ò

 Òb{ ÷d G Ô*« d A ÒM « s¹b ¹ è ÒO K O $ù« èHzU ÒD « l L−
d ¼U þ v Ýu  ”b M N *«Ë Òw K O $ù« U ÒM Šu ¹ —U  è Ý—b
املجتمع العربّي في حيفا منذ عشرات الّسنني، وهي 
واحدة من أكثر من 30 مؤّسسة تعليمّية وطبّية 
اِملنطقة. أرجاء  في  الكنيسة  ترعاها  وتأهيلّية 

إمتام  أجل  من  ظاهر  جهود  املجمع  رئاسة  وثّمنت 
املدرسة.  في  الّدراسّية  الّسنة  افتتاح  قبل  البناء 
وضّد  املدرسة  ضّد  والّتشهير  القذف  إدانة  وقرّرت 
كما  القضّية.  هذه  في  احلقائق  وتشويه  ظاهر، 
قرّرت رئاسة املجمع أن حتفظ لنفسها حّق اّتخاذ 

اإلجراءات الالزمة.

   °UM³�UD�Ë UM�uIŠ sŽ «ÎbŠ«Ë «Îd³ý ÕeŠe²½ s� ∫ÍËUHO(« l ÒL−²�«

عضو  الكتلة،  رئيس  من  كّل  اجللسة  في  وشارك 
السابق  البلدّية  وعضو  خميس،  جمال  البلدّية 
وفي  التجّمع)  طرف  (من  خميس  وليد  احملامي 
املقابل حيدڤا أملوچ ومنرود شاين (ممّثال رئيس البلدّية). 
لورقة  رفضهم  اجللسة،  في  التجّمع  ممّثلو  وأكّد 
اّلتي  ياهڤ،  الئتالف  املقترحة  العريضة  اخلطوط 

اتها  تغّيب الّسّكان العرب متاًما، بل وحتمل في طّي
حاجة  هناك  أن  مؤّكًدا  القائم،  الّتمييز  تكريس 
عملّية  خّطة  وإعداد  املوارد  استثمار  في  جوهرّية 
والعدالة  املساواة  لتحقيق  القادمة  األعوام  خلمسة 
وسّد الفجوات االجتماعّية واالقتصادّية والّثقافّية. 

أّي  إلى  الدخول  أّن  التجّمع  مطالب  ورقة  في  وجاء 
للعرب  جماعّية  مطالب  بتحصيل  مشروط  ائتالف 
األحياء،  لكّل  فعلّية  إجنازات  وبتحقيق  حيفا  في 
الّندّية  الّشراكة  أسس  على  البلدّي  االئتالف  وإرساء 
واالعتراف  املتطرّف،  اليمني  وقوى  العنصرّية  ونبذ 
كمجتمع  للعرب  واملستقبلّية  الّتاريخّية  باحلقوق 
أّي  دخول  شرط  أّن  مؤّكدين  املدينة،  في  أصالنّي 
ائتالف هو شراكة نّدّية حقيقّية في إدارة املدينة ال 
مناصب شكلّية دون أّي رصيد أو إجنازات جوهرّية، 
مدار  على  عليها  تعوّدنا  فارغة  وعودات  رافضني 

العقود املاضية. 
على  عينّية،  مطالب  عّدة  املطالب  ورقة  وشملت 
رأسها تغيير مخّطط فتح واجهة البحر اّلذي سيؤّدي 
وإخالء  احملّطة  حّي  تهجير  إلى  احلالية  بصيغته 
للمخّطط،  بديلة  أهداف  ووضع  األصالنّيني،  سّكانه 
بحيث يتم احلفاظ على الّسّكان واملباني الّتاريخّية 
كاّفًة، على أن يخدم املخّطط مصالح املجتمع العربّي 

في  مدينة حيفا.
وردت  التجّمع،  قّدمتها  اّلتي  املطالب  ورقة  وفي 

املطالب العينّية الّتالية: 
ملدرسة  مشروط  غير  ومتويل  وتدعيم  االعتراف   •

«حوار» األهلّية. 
حلّل  االستراتيجّية  املخّططات  وإعداد  االستثمار   •
أزمة الّسكن للّسّكان العرب في حيفا، خاّصًة في 

وادي الّنسناس واحلليصة وعّباس والبلدة الّتحتا. 
ّية.  • ترميم املباني الّتاريخّية واألوقاف العرب

• منع إخالء سّكان حي وادي السّياح. 
• حّل أزمة املواصالت ومواقف الّسّيارات في عّباس 

واحلّي الّشرقي. 
تخفيض ضريبة الّتحسني وتسهيل بنود اإلرجاع   •

وشروط الّدفع لسّكان حّي الكبابير. 
حي  في  للمقبرة  جديدة  أرض  قطعة  تخصيص   •

الكبابير. 
احملال  على  «األرنونا»  الّسّكن  ضريبة  تخفيض   •

الّتجارّية في وادي الّنسناس والبلدة الّتحتا.
• إعادة مشروع ترميم األحياء احلكومي في احلليصة 

واحلّي الّشرقي ووادي الّنسناس.
يالئم  احلّليصة  حّي  في  هيكلّي  مخّطط  بناء   •

احتياجات الّسّكان. 
• تطوير املرَكز اجلماهيرّي في حّي احلّليصة. 

االعتراف وتدعيم وإزالة املعيقات أمام بناء مرَكز   •
اّلذي  الّنسناس  وادي  حّي  ِمنطقة  في  عربّي  ثقافّي 

ّية. بادرت إليه جمعّية الّثقافة العرب

fOLš ‰ULł

’U� q�«d*

ترقد منذ أزيد من ثالثة أسابيع، 
الّسرطانّية  األمراض  قسم  في 
لألطفال في مستشفى «رمبام»، 
بعزلة تاّمة، الّطفلة سندس حسني 
قضاء  (من  سنوات)   8) يحيى 
جنني)، وذلك بعد أن أجريت لها 

عملّية زراعة نخاع شوكّي.
«حيفا»  لصحيفة  حديث  وفي 
يحيى،  حسني  الّطفلة  والد  مع 
شوكي  جناع  زرع  ّمت  لقد  قال: 
في  يوًما   25 نحو  قبل  البنتي 
متّت  أن  بعد  «رمبام»  مستشفى 
سنتني  مدار  على  معاجلتها 
الّدم.  في  مرض  لسبب  ا  تقريًب

وبعد إجراء عملّية الزّرع هبطت مناعة جسمها املكتسبة كثيرًا ما اضطّر 
اء إلى إدخالها لغرفة عزل خاّصة، وهي بحاجة ماّسة جلرعات دم من  األطّب
فصيلة AB إلنقاذ حياتها. وأناشد عبر صحيفتكم كّل َمن يحمل فصيلة 

دم AB بإنقاذ حياة ابنتي والتبرّع لها بالّدم.
ومن جهته صرّح داڤيد رتنر (الّناطق بلسان مستشفى «رمبام»)، أّن املطلوب 

°AB èK O B  s  ãœ  U ³łË v ≈ èłU × Ð v O × ¹ ”b M Ý èKH ÒD «
إلنقاذ حياة الّطفلة سندس يحيى 
هو التبرّع بعّينات من فصيلة الدم 
AB+ وAB-؛ وهذه العّينات هي 
البيضاء  الدم  كريات  تنتج  اّلتي 

التي تقي الدم من التخثر.
وأشار رتنر إلى أّن املستشفى أجرى 
عملّية ناجحة لزراعة نخاع شوكي 
للّطفلة، لكن ولكي تشفى الطفلة 
يتوجب  ونهائي  صحيح  بشكل 
عليها احلصول عى جرعات قليلة 
حلماية   AB الدم  فصيلة  من 

جسمها من التلوّث.
وأشار رتنر إلى أّن معاينة املتبرّعني 
جتري في بنك الّدم في املستشفى 
الّظهر  بعد  الرّابعة  الّساعة  بني 
املتبرعني  على  يتوّجب  حيث  األربعاء،  وحّتى  األحد  من  الّسادسة،  وحّتى 

ا بعد التبرّع. البقاء مّدة ساعتني تقريًب
وكل من يحمل فصيلة دم AB ومعنّي بالتبرّع إلنقاذ حياة الّطفلة ميكنه 
و/أو   0527716230 الرّقمني:  على  قلق  أسعد  الّشيخ  مع  الّتواصل 

 0543042850



3 2013 w½U Ò¦�« s¹dAð 15 WF ÔL'«

±∑∞∞≠μμ≠¥¥≠∂∂

∞μ≤≠∂μ∏∏¥≥μ Ø ∞¥≠∂≤±μ±π≤

1+2+3
´

∂ππ∞
VO

�
d²

�«Ë 
qI

M�« 
qL

A¹
 ô 

dF
��

« ™ 
œ—«

Ë Q
D)

« ™ 
 ö

L(
« w

� W
Oł

«Ëœ
“≈ 

ô ™
 j

I�
 ÕU

C
¹ö

� —
uB

�« ™
W³

¹dC
�« q

LA
¹ d

F�
�«



42013 w½U Ò¦�« s¹dAð 15 WF ÔL'«

©÷u� qz«Ë ∫d|uB	®                                     Õd
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الفتة  اِجلمال،  وادي  حّي  مدخل  على  مؤّخرًا،  حيفا،  بلدّية  نصبت 
ّية  حتمل اسم احلّي العربّي األصيل، بالّلغات الّثالث: العبرّية والعرب
أّنها  إلى  يبدو -  ما  على  تنتبه»(!!!) -  ولكّنها «لم  واإلنچليزّية، 
بلغة «عبرّية/ استبدلت اسم احلّي العربّي األصلّي (وادي اِجلمال) – 

االهتمام  بدون  هيام»؛  باسم «عني   – سليمة  وغير  مشوّهة  ّية»  عرب
العربّي  للقارئ  تاركًة  األخير..  في  الياء  حرف  حتت  الّنقطتني  بوضع 
ّية» املغلوطة في الّالفتة («عني هبام»..  حرّّية الّتسمية «العبرّية/العرب
«عني هتام».. «عني هثام».. «عني هنام».. «عني هيام»..) بدل االسم 

العربّي اجلميل «وادي اِجلمال»!!
إّنها ليست املرّة األولى – ولن تكون األخيرة، على ما يبدو – اّلتي 
ّية اّلتي  ّية والّنْحوّية العرب ُتتحفنا فيها بلدّية حيفا باألخطاء الكتاب
وفي  املدينة،  هذه  في  وكأّن  وإعالناتها.  والئحاتها  الفتاتها  «تزّين» 
ميكنهم  ّية،  العرب بالّلغة  ناطقون  هناك  ليس  حتديًدا،  البلدّية  أروقة 
الّتمييز بني الكتابة الّسليمة واملغلوطة على األقّل، بدون مطالبتهم 

ّية ونْحوها وصرفها. بدراسة الّلغة العرب
وفي صحيفة «حيفا» تعوّدنا أن نتابع هذه األمور، ونتوّجه إلى البلدّية 
احلفاظ  على  مّنا  ِحرًصا  احلاصل،  والغنب  األخطاء  بتصحيح  مطالبني 
ما  أكثر  من  فهذا  والّسليمة،  اجلميلة  األصيلة  ّية  العرب لغتنا  على 

ّية في بلدّية حيفا!!! يعنينا إن لم يعِن املسؤولني عن الّلغة العرب
ا إلى سامية عرموش – محاميد (الّناطقة  ـً ّي وقد أرسلت بريًدا إلكترون
بتصحيح  ا  ُمطالًب العربّي)  للمجتمع  حيفا  بلدّية  بلسان  الرّسمّية 
اخلطأ بشكل فورّي، وتغيير الّالفتة وعدم الّتساهل بعُد أو الّتهاون 
بأّي حرف عربّي ُيكتب على الئحة بلدّية أو الفتة أو إعالن.. فلدينا 
عدد كبير من األكفاء اّلذين ُمتِكن االستعانة بهم واستشارتهم، قبل 

°°øåãU O Ó¼ 5 Žò v ≈ è ÒO Ðd F U Ð ‰U L '« Íœ«Ë Ü Ý« ‰ Òu × ² ¹ Ê√ qI F ¹√°°øåãU O Ó¼ 5 Žò v ≈ è ÒO Ðd F U Ð ‰U L '« Íœ«Ë Ü Ý« ‰ Òu × ² ¹ Ê√ qI F ¹√

ّية  ّية، إن لم يفلح مسؤولو الّلغة العرب نصب أّي الفتة تتضّمن لغة عرب
و«أبطالها» في البلدّية بذلك؛ على أمل أّال يتحّول هذا الغنب والغلط 

والّلغط إلى سياسة ممنهجة!
وقد جاَءنا رّد بلدّية حيفا، على الّنْحو الّتالي:

ا على توّجهك حول املوضوع، فقد سقطت  «حضرة الزّميل مطانس، رًدّ
سيتّم  الّصحيفة  لتوّجه  وبناًء  الّالفتة؛  إنتاج  خالل  سهوًا،  الّنقطتان 

تعديل األمر في القريب العاجل.
سامية عرموش، الّناطقة الرّسمّية بلسان بلدّية حيفا للمجتمع العربّي.»
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*åUHO�ò q�«d ≠ وصل مكاتب صحيفة «حيفا» 

بيان من جمعّية «حوار»، نورده كما وصلنا:
«لقد ارتأينا في إدارة جمعّية «حوار» الّتعقيب على 
اّلذي  احليفاوّي  الوطنّي  الّتجّمع  بيان  في  ورد  ما 
ُنشر في صحيفة «حيفا» بعددها الّصادر بتاريخ 8 
تشرين الّثاني 2013، فيما يتعّلق مبوضوع مدرسة 
«حوار»، كما ملسنا احلاجة امللّحة للّتأكيد على بعض 

األمور ووضع الّنقاط على احلروف.
«بدايًة، مدرسة «حوار» للّتربية البديلة، هي مدرسة 
بصلة  متّت  ال  ُمنتخبة  إدارّية  هيئة  تديرها  مستقّلة 
بينما  الّسياسّية،  اخلارطة  من  حزبّي  طرف  ألّي 
ينتمي أعضاؤها لألطياف الّسياسّية املختلفة وفًقا 
خلياراتهم الّشخصّية، أسوة بأّي فرد في مجتمعنا. 
وبالّتالي، فقد شّكلت «حوار» منذ تأسيسها بوتقة 
صهرت في داخلها جهوًدا متنوّعة من كاّفة األحزاب 
والقطرّية  احليفاوّية  واجلمعّيات  الّسياسّية  والقوى 
الفاعلة، اّلتي نؤمن بأّنه لوال وحدة صّفها ملا كانت 
«حوار» قد أحرزت ما أحرزته من تقّدم حّتى اليوم في 

مسيرتها الّتربوّية والوطنّية.
أكثر  منذ  اإلدارّية  الهيئة  أسعد  سهيل  د.  «يرأس 
من ثمانية أعوام، وما زال. وهو يعمل مبهنّية ونزاهة 
قرارات  مع  كامل  وبانسجام  متناهني  ال  وإخالص 
فإّننا  وعليه،  الّسنني.  مدار  على  اإلدارّية  الهيئة 
السياق  في  أسعد   سهيل  د.  بنزاهة  املس  نعتبر 
املذكور  في بيان التجمع الوطني احليفاوي مبا يتعّلق 
مبدرسة «حوار» إجحاًفا بحّقه، كما أّن املزاودة مبواقفه 

*åUHO�ò q�«d ≠ فرضت احملكمة املرَكزّية في 

حيفا، على جّد يبلغ 72 عاًما، بالّسجن الفعلّي 
خمس سنوات ونصف الّسنة، وذلك لقيامه بأعمال 
فقط!!  سنوات   9 البالغة  حفيدته  بحّق  مشينة 
ا،  ـً يومّي جّدها  زيارة  اعتادت  قد  احلفيدة  وكانت 
بأعماله  القيام  على  وتعينه  تساعده  لكي 
اليومّية لسبب حالته الصحّية املتدهورة. ولكّنه 

 tðb O H Š Òo × Ð èM O A  ÎôU L Ž√ V ~ð—«
° «u M Ý 9 èG U ³ «

القيام  جرمية  يقترف  لكي  حفيدته  وجود  استغّل 
باألعمال املشينة في منزله وفي شّقة أخرى تقع 
مناسبة  يراها  كان  أخرى  أماكن  وفي  بيته،  فوق 

الرتكاب فعلته. 
عقوبة  إلى  إضافًة  احملكمة،  عليه  وفرضت 
شيكل،  ألف   75 بقيمة  ّية  مال غرامًة  الّسجن، 

يقّدمها تعويًضا حلفيدته.

 ‰ö G² Ý« i d ½ ∫å—«u Šò
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وأهالي  «حوار»  بإدارة  مساًسا  يعتبر  «حوار»  جتاه 
ملساهمته  الّتقدير  كّل  له  يكّنون  اّلذين  املدرسة 
العظيمة إليصال هذا الّصرح الّتربوّي ملكانته اليوم. 
أو  فئة  أّي  من  موقف  كّل  ًيا  عال نثّمن  «نحن 
حزب أو طرف كان، يدعم نضالنا ويساهم في حّل 
قضّيتنا، إّال أّننا نرفض استغالل قضّيتنا الّتربوّية 
سنوات  طيلة  أجلها  من  ناضلنا  اّلتي  الوطنّية 
يعبث  سياسّية  أداة  نصبح  أن  نرفض  كما  عديدة، 
منافس  طرف  ملناكسة  معّني  سياسّي  طرف  بها 
في  نرى  بل  ال  ذاتّية؛  ملكاسب  فيستخدمها  آخر، 
املعركة  إّن  لذا،  جميًعا.  علينا  يعود  ضررًا  ذلك 
اآلن؛  خلفنا  أصبحت  قد  وضوضاَءها  ّية  االنتخاب
فبدورنا ندعو األطراف جميًعا - من ممّثلني وأحزاب 
وغيرهم - في مجتمعنا العربّي احليفاوّي، الّتعالي 
وااللتفاف للعمل جميًعا من أجل نيل القدر األكبر 
وإحراز  احليفاوّي،  مجتمعنا  ملصلحة  املكاسب  من 

الكثير، مبا في ذلك قضّيتنا «حوار».».

للبيع
في برج هنڤيئيم في حيفا,شارع اخلوري 2

مربع متر  طابق ارضي مع واجهة جتارية:1,275 

للتفاصيل -استي: 9352028-03, روتي: 03-9352696
ميكن االتصال في ايام االحد – اخلميس بني الساعات : 18:00- 8:00

ruth.eldor@bankleumi.co.il :البريد االلكتروني
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«راهبات  مدرسة  إستضافت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الّناصرة» في حيفا، يوم الّثالثاء من هذا األسبوع، 
والية  من  عشر  احلادي  الّصف  من  طّالب  مجموعة 
مشروع  ضمن  املّتحدة،  الواليات  في  «ِنبراسكا» 
«الّسفراء الّصغار»، حيث  رغب الّطالب من خالل 
زيارتهم إلى املدرسة االّطالع عن كثب على املجتمع 
العربّي  والّطالب  عاّم،  بشكل  البالد  في  العربّي 

بشكل خاّص.
طّالب  من  موازية  مجموعة  الّطّالب  باستقبال  قام 
ممّثلة  عشر،  احلوادي  شريحة  من  انبثقت  املدرسة 
بهم  ب  رَحّ أن  وبعد  الّتعليمّية؛  الّصفوف  بجميع 
مدير املدرسة األستاذ باسم جمال استعرض الّطالب 
رضا عوض املواضيع الّتعليمّية في املدرسة وبحث 
لديهم  األمريكّية  املدارس  في  يدور  عّما  معهم 
ّمما  أكبر  املشترك  التعليمّي  القاسم  أّن  ليستشّف 
كان يخّيله رغم الُبعد اجلغرافّي، واإلختالف الوحيد 
الّلغة  يدرسون  حيث  الّثانية  والّلغة  األم  بلغة  هو 

اإلسپانّية، إضافًة للغة األم لديهم.
عرض  في  خوري  راني  الّطالب  بعده  من  أبدع  وقد 
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حديثه  داعًما  البالد،  في  املجتمع  لتركيبة  دقيق 
زبيدات  عدن  الّطالبة  أّما  احملتَلنة.  باملعطيات 
خالل  من  الّال-منهجّية  الّنشاطات  عن  فتحّدثت 
فيلم قصير وشرح مفّصل ملا يكتسبه الّطالب خالل 
الزائرين  رافق  كما  الّتربوّية؛  والبرامج  احملاضرات 
في اجلولة املدرسّية للتعرّف على األقسام املختلفة 
ميشيل  مطر،  فادي  الّطّالب:  من  كّل  واملختبرات، 
مّخول     هدى  زيدان،  حنني  شحيبر،  رنا  زخريان، 

ورامي جنم.
أّما القسم الّثاني من اللقاء فكان باملشاركة الفّعالة 
في حصص الّلغة اإلنچليزّية، مع املعّلمات: كميليا 
مويس، رمي سابا وليلى ّجنار؛ فبعد مالَءمة مضامني 
كان  اجلنسّية  ّية  ثنائ نقاش  حلقات  لتالئم  احلصص 

من الواضح جًدا اإلثراء املتبادل بني املجموعات. 
املديرة  مع  املجموعة  التقت  الّنهار  هذا  ملّخص  في 
العاّمة، الراهبة جوانا فيليپ، وأختتم الّلقاء بحلقة 
كّم  عن  خالها  من  الزوّار  الّطّالب  أعرب  حديث 
املدرسّي  باجلّو  وشعورهم  اكتسبوه،  اّلذي  املعلومات 

ا.    ـً الدافئ الذي أضفى رونًقا خاّص
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من  األمرّين  تعاني  مطر  وعائلة  عديدة  سنوات  منذ 
جرّاء األوضاع املُزرية وغير اآلمنة للمبنى اّلذي تقطن 
باملفتاحّية،  ومتلكه  تقطنه  اّلذي  املنزل  وحتديًدا  فيه، 

واّلذي قام املرَكز البهائّي، مؤّخرًا، باقتنائه!
أّي  يتقّبلها  أن  ميكن  ال  ظروًفا  مطر  عائلة  تعيش 
ذي  عقار (مبنى)  عن  يدور  فاحلديث  كان..!  ساكن 
ّي 31 (أ) في حيفا؛  طبقتني، قابع في شارع املتنّب
منه  األرضّي)  (الّطابق  األرضّية  الّطبقة  في  تسكن 
وصيلة مطر (عجوز بلغت الّتسعني من عمرها) مع 
ابنتها روز مطر وزوجها (زوج روز). اقتنت عائلة مطر 
املنزل باملفتاحّية منذ أزيَد من أربعني عاًما (1972)، 
من ِشركة اإلسكان احلكومّية («عميدار»)، وما زالت 
املبنى،  اقتناء  ّمت  أن  بعد  هذا،  يومنا  حّتى  تسكنه 

مؤّخرًا، من قبل املرَكز البهائّي.
داخل  األضرار  تفاقمت  طويلة  سنوات  مدى  وعلى 
املنزل وازدادت األوضاع سوًءا، من جرّاء اإلهمال الّصارخ 
ال  فأصبح  املُلك،  أصحاب  قبل  من  واملنزل  للمبنى 
ُمحّدًقا  خطرًا  يشّكل  بات  إذ  للّسكن،  يصلح 
ا على ساكنيه ويهّدد حياتهم، وذلك بعد  ـً وحقيقّي
أن بدأت تنهال وتتساقط أجزاء من األسقف واحليطان 

داخل املنزل، وأجزاء من اجلدران اخلارجّية له، أيًضا.

 ÍÒœRð b� «ÎÒbł WHOHš WÒO{—√ …Òe¼ò 
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البهائّي  املرَكز  تعاون  ولعدم  الوقت،  مرور  «مع 
وغّضه الّطرف عن إيجاد حّل سريع ومالئم وإهماله 
بالّتفاقم،  آخذة  املشكلة  فإّن  لترميمه،  الّسعي  في 
آمن  غير  وأصبح  كثيرًا  املبنى  وضع  تدهور  حيث 
ا على حياة  ـً للّسكن بتاًتا، وبات يشّكل خطرًا يومّي
الّساكنني فيه!» – هذا ما قاله لَي احملامي دان زوهر، 

واملوّكل من قبل وصيلة مطر.
كان  العقار  هذا  «إّن  قائًال:  زوهر،  احملامي  وحّدثني 
احلكومّية  اإلسكان  ِشركة  مبلكّية  طويلة  لسنوات 
(«عميدار»)، وفي الّسنوات األخيرة ّمت اقتناء العقار 
(املبنى) من قبل املرَكز البهائّي العاملّي. في الّطبقة 
محمّية  ساكنة  باملفتاحّية  تسكن  للمبنى  األرضّية 
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محمّية   – مطر  وصيلة  باسم  מוגנת)  (דיירת 
حَسب قانون حماية الّساكن (חוק הגנת הדייר) 
ا، مبلغ إيجار  ـً – وهذا يعني أّن الّساكنة تدفع، شهرّي
ا، كما أّنه ال يحّق لصاحب العقار أن يطرد  زهيًدا جًدّ
في  احلّق  عائلتها  وألفراد  ولها  شاء،  متى  الّساكنة 

البقاء في املنزل والّسكن فيه».
أضرارًا  ويعاني  ا  جًدّ ُمهَمل  املبنى  «إّن  وأضاف: 
هذه  وفي  ساكنيه،  على  خطرًا  ويشّكل  جسيمة 
احلالة فإّن القانون ُيلزم صاحب املُلك – املرَكز البهائّي 
باالشتراك  الّساكنني  ُيلزم  كما  فورًا،  بترميمه   –
ا، من املبلغ  في نفقات الّترميم بدفع %50، تقريًب
اإلجمالّي إلصالح األضرار داخل املنزل، بينما يتكّفل 
صاحب املُلك بدفع كّل نفقات ترميم األضرار اخلارجّية 

واحمليطة باملنزل».
املنزل  أسقف  بدأت  «لقد  قائًال:  زوهر،  واستطرد 
متينة  غير  املبنى  وأساسات  ساكنيه،  على  تنهار 
ا قد تؤّدي إلى  وال آمنة، فأّي هزّة أرضّية خفيفة جًدّ
ففي  املبنى  صالحّية  عدم  ولسبب  املبنى!  انهيار 
فصل الّشتاء تتفاقم املشكلة فتتحّول حياة موّكلتي 
مياه  تدخل  حيث  جحيم؛  إلى  معها  والّساكنني 
األمطار املنزل من كّل حَدب وصوب، وحتوّله إلى سيل 
اّلتي  واملفاسد  األضرار  إلى  إضافًة  الفيضان،  من 
ّية  ُتلحقها مبحتويات املنزل من أثاث وأدوات كهرَبائ
ا  جًدّ خطير  كهذا  منزل  داخل  الّسكن  إّن  وغيره.. 

وغير إنسانّي».

ّي  بهائ ال املرَكز  إلى  تتوّجه  ألم   -
والعمل  فوًرا،  املنزل  بترميم  بة  للمطال
حفاًظا  املشاكل،  هذه  جميع  حّل  على 

ّساكنني؟ منك على حياة ال
زوهر: «بالّطبع! لقد توّجهت برسائل خّطّية، إضافًة 
إلى الّتوّجهات الّشفهّية، لهدف العمل سريًعا على 
حّل هذه املشاكل وترميم املنزل. ولكّني طالبتهم – 
حاًال وسريًعا، وقبل أّي شيء – بإيجاد منزل أو سكن 
حلني  ُعقباها،  ُحتمد  ال  كارثة  أّي  حدوث  قبل  بديل 
اّتخاذ قرار بخصوص الّترميمات؛ فاألمر ال يحتمل 
الّتأجيل بتاًتا، ألّن معاناة الّناس وحياتهم فوق أّي 
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املُلك  صاحب  ُيجبر  القانون  أّن  عن  ناهيك  اعتبار، 
على ترميم العقار».

بة  ة للمطال ّي َم لم ترفع دعوى قضائ - وِل
األمر  كان  إن  املشكلة،  بحّل  الفورّية 

ا؟ ـً ملّح
وقًتا  يأخذ  القضائّي  املسار  أّن  تعلم  «أنت  زوهر: 
فاألمور  بتاًتا،  الّتأجيل  يحتمل  ال  واألمر  طويًال، 
ستزداد،   – حلينها   – واألضرار  ببطء  تسير  قد 
غًنى  في  نحن  كارثة،  حتدث  قد  الفترة  هذه  وخالل 
عنها! ومبا أّن املرَكز البهائّي جسم جماهيرّي قوّي له 
اته وتأثيراته في املجتمع احليفاوّي، عليه أن  صالحّي
منها،  يتنّصل  وأّال  املستأجرين  جتاه  بواجباته  يقوم 
لو  خصوًصا  فورّية،  حلول  إيجاد  على  يعمل  وأن 
حياة  على  وخطرًا  يومّية  معاناًة  يشّكل  األمر  كان 

املستأجرين، بدون االضطرار إلى رفع دعوى بحّقه».

على  ّي  بهائ ال املرَكز  رّد  كان  وماذا   -
توّجهاتك؟

زوهر: «طالبتهم بحّل املشكلة بشكل سريع، وإيجاد 
سكن فورّي بديل قبل وقوع أّي كارثة؛ ومبا أّن الوضع 
ال ُيحتمل فال ميكنهم االستمرار بسياسة الّتغاضي 
ومناقشة  البطيء،  (املكتبّي)  البيروقراطّي  والعمل 
املناسب.  القرار  اّتخاذ  حلني  بتروٍّ  ودراستها  األمور 
ال-إنسانّية  سكنّية  أوضاع  في  تعيش  فموّكلتي 

وفي وضع يهّدد حياتها وحياة َمن معها».
وأضاف زوهر: «لديهم مّتسع من الوقت!!! فما زالوا 
يجرون عشرات اجللسات واملداوالت واملناقشات قبل 
اّتخاذ أّي قرار بهذا الّشأن امللّح.. فاألمر – على ما 
هم  طاملا  مضاجعهم  يقّض  وال  يثيرهم  ال   – يبدو 
في مأمن وحياتهم ليست في خطر!! من ناحيتي، 

ميكنهم الّتشاور والّنقاش والّدراسة كما شاءوا، ولكن 
وفورّي  بديل  سكن  تأمني  عليهم  القرار  اّتخاذ  حلني 
مستمر،  تفاقم  في  املزرية  األوضاع  فإّن  ملوّكلتي، 

وخصوًصا عند بدء هطول األمطار».
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ميكن  ال  أّنه  «ومبا  قائًال:  حديثه،  زوهر  واختتم 
كبيرًا  ا  ـً جماهيرّي جسًما  وخصوًصا   – كان  ألّي 
وأن  اته  ّي مسؤول من  يتنّصل  أن   – البهائّي  كاملرَكز 
أو  عادل  حّل  ألّي  اقتراح  تقدمي  بدون  ومياطل  مياطل 
املوضوع  طرح  األنسب  من  وجدت  بديل؛  عرض  أّي 
لعملكم  أّن  من  متأّكد  ألّنني  الّصحيفة،  عبر 
األمور  حتريك  في  وسلطة  كبيرًا  تأثيرًا  حافّي  الصِّ

وإيجاد احللول».
وكان احملامي دان زوهر في رسالته األخيرة في الّتاسع 
چدعون  احملامي  إلى  املنصرم،  آب  شهر  من  عشر 
البهائّي)،  املرَكز  قبل  من  املوّكل  (احملامي  شرويير 
أّكد أّن موّكلته، وصيلة مطر، والّساكنني ال ميكنهم 
حتّمل املعاناة املستمرّة بعُد، وال ميكنهم الّصبر لفترة 
أطول، ألّن الوضع، أساًسا، ال ُيحتمل. وطالب بإيجاد 

منزل فورّي بديل ملنع كارثة قريبة.
ـ12 من شهر آب املنصرم  وأّكد في رسالته أّنه في ال
انهار داخل املنزل املذكور قسم من الّسقف في املطبخ 
وفي غرفة الّصالون. وأشار إلى أّن طاقًما من قبل 
ـ17 من شهر  املرَكز البهائّي جاء ملعاينة األمر. وفي ال
آب املنصرم، أيًضا، انهار جزء إضافّي آخر من سقف 
الّصالون، وحلسن احلّظ لم حتدث كارثة.. ولكن حّتى 
كتابة هذه الّسطور لم يتسّلم زوهر أّي رّد من املرَكز 

البهائّي!!

d¼Ë“ Ê«œ w�U;«
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الّصارخ  اإلهمال  ملدى  ُذهلت  املنزل  زيارتي  ولدى 
واألضرار الّالحقة باملبنى، وباملنزل في الّطابق األرضّي 
حتديًدا، فكيف ُيعقل أن يعيش اإلنسان في ظّل هذه 
الّظروف الّصعبة وحتت تهديد يومّي حلياته في حال 
وقوع أو انهيار أّي جزء من أسقف املنزل أو انهيار 
جدار خارجّي أو تشّقق حلائط داخلّي؟! عدا املفاسد 
جرّاء  من  ّية  الكهرَبائ واألدوات  األثاث  تضرب  اّلتي 
املنزل  يكتنف  اّلذي  والغبار  والرّطوبة  األمطار،  مياه 

واّلذي – بدوره – يهّدد صّحة ساكنيه..!
تسكن روز ووالدتها، وصيلة مطر، داخل منزل مهمل 
على  خطرًا  يشّكل  للّسكن  صالح  وغير  آمن  غير 
حياة ساكنيه.. وعن ذلك حّدثتني روز مطر قائلًة: 
سنوات  منذ  املنزل  وضع  من  األمرّين  نعاني  «نحن 
لقد  «عميدار».  ِشركة  مبُلكّية  كان  أن  منذ  عديدة، 
سطحّي،  بشكل  تتّم  ِقبلهم  من  الّترميمات  كانت 
فقط؛ بدون إيجاد حّل جذرّي لها. وقد صرفنا أمواًال 
طائلة على هذه الّترميمات وصلت إلى مئات ألوف 

الّشواقل، ولكن بدون جدوى».

 q ÒJA¹ ô s�¬ ÒÍ—u
 ÒsJÝ 5�Qðò 

  å5M	U Ò��« …UOŠ vKŽ «ÎdDš

أن  بعد  كثيرًا  وصبرنا  حتّملنا  مطر: «لقد  وأضافت 
وُعدنا بأّن املبنى ُمعّد للهدم والبناء من جديد، ولكن 
فوجئنا بأّن هذا املخّطط لم يخرج إلى حّيز الّتنفيذ. 
فهذا املخّطط ومخّططات أخرى عديدة لهدف حتسني 

املبنى وترميمه وإعادة بنائه ذهبت أدراَج الرّياح».
البهائّي  املرَكز  مؤّخرًا،  «قام،  قائلة:  واستطردت 
باقتناء املبنى، ولكّن األمور لم تتحّسن كما توّقعت، 
فيه  الّسكان  عيش  ظروف  حتسني  على  يدأب  ولم 
العديدة  توّجهاتنا  رغم  ترميمه،  على  العمل  أو 
للمشكلة  حّل  وإيجاد  الفورّي،  بالّترميم  واملطالبة 
املتفاقمة منذ سنوات، وتأمني سكن آمن ال يشّكل 
خطرًا على حياة الّساكنني فيه، خصوًصا أّن والدتي 

كّل  حتّمل  على  تقوى  وال  الّسّن،  في  طاعنة  امرأة 
هذا العناء».

وأشارت مطر إلى أّنه – وبعد توّجهات عديدة – ّمت 
إرسال مهندس ومقاول من قبل املرَكز البهائّي ملعاينة 
األضرار، فقّدما تسعيرة للّترميمات املقترحة وصلت 
إلى 76 ألف شاقل؛ بينما مقاول ومهندس آخر من 
ِقبل الّساكنة، قّدما تسعيرة وصلت إلى ُقرابة 307 
آالف شاقل..!! البون واسع واألضرار في تفاقم وتزايد 

وال حلول في األفق.
والعيش  الّتأقلم  كيفّية  حول  سؤالي  على  رّد  وفي 
في ظّل هذه الّظروف، أجابت روز مطر: «ليس أمامنا 
حياتنا،  على  حفاًظا  نهتّم؛  فنحن  كثيرة،  حلول 
بتقوية األساسات وببعض الّترميمات على حسابنا 
ُأنِفق،  أحد.  ذلك  في  يشارك  أن  دون  من  اخلاّص، 
ا، عشرات ألوف الّشواقل من حسابَي اخلاّص  ـً سنوّي
على الّترميمات، وأملك وصول حسابات بذلك. ال 
ميكننا االستمرار والّصبر لفترة أطول، فاألمر من سّيئ 
إلى أسوأ. واملخاطر واألضرار في تزايد مستمرّ. من 
واجب البهائّيني أن يهتّموا باملبنى وبسالمة ساكنيه 

بعد أن قاموا باقتنائه».
الّسكوت  ميكن  ال  املنزل  وضع  «إّن  مطر:  وأضافت 
عليه. فأنا أعيش بقلق دائم وبتخوّف ّمما قد يحدث 
في كّل حلظة. وفي املقابل جتري األمور لدى املسؤولني 

بروّية؛ فلديهم مّتسع من الوقت لتدارس األمور»!

 ÒÍ√ 7� W
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وخارجه  املنزل  داخل  جولة  في  مطر  روز  أخذتنا  لقد 
حيث  واملفاسد،  األضرار  على   – قرب  عن   – لنقف 
لم تخُل أّي زاوية أو غرفة فيه من أّي ضرر وعطب 
وإهمال، حلق بأثاث املنزل، أيًضا. حيطان متشّققة.. 
أسقف منهارة.. بوّابات وشبابيك متآكلة وغير آمنة.. 
رطوبة  راسبة..  أرضّية  السقوط..  إلى  آيلة  جدران 
وغبار وتراب.. مياه صرف صّحّي جارية.. وغيرها!

dšü«  tzeł w
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تعانيها،  اّلتي  املشاكل  من  جزء  عن  مطر  وحتّدثت 
وضع  فإّن  ترى،  قائلًة: «كما  قلبها،  يعتصر  واأللم 
ا.. أنا َمن يبادر إلى الّترميم  البيت سّيئ وخطير جًدّ
وفي  رؤوسنا.  فوق  املنزل  ينهار  َكْيال  دورّي؛  بشكل 
إلى  أذهب  حيث  معاناتنا؛  تتفاقم  الّشتاء  فصل 
ا، وأدعو أّال تتساقط األمطار، خشية  ـً عملي، يومّي
من  سيل  في  منزلي «يسبح»  أثاث  ألجد  أعود  أن 
سابقة.  سنوات  في  يحصل  كان  كما  الفيضان؛ 
فاألمطار تغمرنا، ومياهها تدخل املنزل من كّل حَدب 
وصوب، حّتى من حتت أرضّية املنزل كنافورة مياه..!».

 ÆÆdš¬ ¡eł —UNMO
 «Î¡eł Ò3d½ò 

 s� …—U−(« —UNM²
 «Î—«bł bM�½

  ådš¬ q	P²� —«bł

وأضافت: «ينهار بشكل دورّي جزء من أسقف املنزل؛ 
فتنهار  جدارًا  نسند  آخر..  جزء  فينهار  جزًءا  نرّمم 
زاوية  أّي  تخلو  ال  آخر..  متآكل  جدار  من  احلجارة 
في هذا املنزل من أّي ضرّر! األضرار واملخاطر تكتنف 
املطبخ، غرف الّنوم، الّصالون، واحلّمامات.. لم أعد 
ومعاناتنا  الّترميمات  نفقات  عبَء  بعُد  أحتمل 
اليومّية. على املرَكز البهائّي إيجاد منزل بديل آمن 
ميكنه  أحد  ال  عدمه.  أو  بالّترميم  قراره  اّتخاذ  حلني 
أن يرضى أو يقبل بالّسكن في مثل هذه الّظروف 
املأساوّية. لقد أنفقت أمواًال طائلة على أثاث وأدوات 
عن  ناهيك  األمطار..  جرّاء  من  تلفت  ّية  كهرَبائ
الّساحات  وفي  للمنزل  اخلارجّية  واألعطاب  املفاسد 
احمليطة به. ولألسف! ال أملك أجوبًة أو حلوًال فورّية 

من أصحاب املُلك..».
أن  أمل  «على  قائلًة:  حديثها،  مطر  واختتمت 

يساهم طرحكم للموضوع عبر الّصحيفة وتوّجهاتكم 
هذه  من  وإنقاذنا  سريع،  حّل  إيجاد  في  للمسؤولني 
أّي  وحدوث  األمطار  هطول  قبل  اليومّية،  املعاناة 

كارثة.. وأشكر لكم اهتمامكم».

  ÒwzUN³�« e Ó	d*« Òœ— 

وبعد أّن توّجهنا إلى احملامي چدعون شرويير، وصلنا 
البهائّي،  املرَكز  باسم  الّناطق  قبل  من  اآلتي  الرّّد 

عوفر عّمار:
«إلى مدير حترير صحيفة «حيفا»، مطانس فرح

«هذا هو رّد املرَكز البهائّي العاملّي، بخصوص توّجهك 
الّطائفة  إلى  الّتابع  املنزل  موضوع  إلى  بالّنسبة 

ّي 31 (أ) في حيفا. ّية في شارع املتنّب البهائ
ّية  «إّن املرَكز البهائّي العاملّي يأخذ على عاتقه املسؤول
اته،  ّي الّتاّمة وال يتنّصل من واجباته ومهّماته ومسؤول
األمالك  ملتابعة  دائًما،  يسعى،  لذا  ُملك؛  كصاحب 

ومعاينتها وترميمها بشكل دورّي.
«لقد متّت معاينة املنزل املذكور من ِقبل طاقم املرَكز 
أعضاء  وجد  وقد  أيًضا؛  ِمْهنّي  وطاقم  البهائّي، 
خطرًا  يشّكل  وال  للّسكن  آمن  املنزل  أّن  الّطاقمني 
البناء  مقاول  الحًقا،  قّدم،  كما  ساكنيه.  على 
املنزل.  لوضع  ا  ـً عاّم وتقييًما  مستحدثة  تسعيرة 
ندرس هذه الّنتائج اّلتي ُعرضت  بدورنا –  ونحن – 

أمامنا لهدف الّتوّصل إلى قرار.
عوفر عّمار – الّناطق باسم املرَكز البهائّي».

سنتابع املوضوع كي جند  بدورنا، أيًضا –  ونحن – 
ونحمي  األزمة،  تفاقم  ومننع  للمشكلة،  ا  ـً فورّي حًالّ 
ماّدّية  أو  جسدّية  أضرار  أّي  من  املنزل  ساكني 

إضافّية، قد حتدث.
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إلياس  مار  رعّية  احتفلت 
الكاثوليك  امللكّيني  للرّوم 
املريض  بيوم  حيفا  في 
الّسبت  يوم  وذلك  واملسّن، 
(9/11/2013)؛  املاضي 
منذ  ابتدأ  رعويٌّ  تقليٌد  وهو 
تضّمن  حيث  سنواٍت،  بضعة 
ا  ـً روحّي برنامًجا  اليوم  هذا 
سواء.  حدٍّ  على  ا  ـً وترفيهّي
أغابيوس  األرشمندريت  ترأس 
الرّوحّي  (الرّئيس  سعدى  أبو 
القّداس  الكاثوليكّية)  للرّعّية 
 10 الّساعة  متام  في  اإللهّي 

إلياس  املطران  األبرشّية  راعي  بحضور  صباًحا، 
بعد  ألقاها  اّلتي  ِعظته  في  شكر،  اّلذي  شّقور، 
تالوة اإلجنيل املقّدس، كهنة الرّعّية وكّل َمن ساهم 
املعونة  إّم  (أخوّية  املمّيز  اليوم  هذا  إجناح  في 
الّدائمة؛ أخوّية سّيدة البحر؛ شبيبة ينبوع احلياة؛ 
اراتهم ليأتوا باملسّنني)،  الّشباب اّلذين ذهبوا بسّي

وقد أطلق عليه «يوم الّتجّلي».
ًة  فلقد وّجه األرشمندريت أبو سعدى دعوًة شخصّي
ا،  ـًّ للمرضى واملسّنني من خالل االّتصال بهم هاتفي
بأّن  وشعروا  قلوبهم  في  والّسعادة  الفرح  أثار  ّمما 
للقاء  وتدعوهم  عنهم  تبحث  ُأمٍّ  كأّي  الكنيسة 
نوعها،  من  سابقٍة  وفي  كنفها؛  حتت  واالجتماع 
الّصغيرة  باحلافلة  أغابيوس  األرشمندريت  ذهب 
ليجمعهم ويأتي بهم إلى الكنيسة، وقد تركت 
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الّتربية  فّعالّيات  ضمن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

االجتماعّية اّلتي تشرف عليها املربيتان نهاد جريس 
ودنيس أبو رقبة، ّمت تنظيم حملة للتبرع بالّدم في 
مدرسة «املتنّبي»، وذلك لزيادة وعي الطّالب وحّثهم 
التبرّع  وجرى  الّناس.  حياة  وإنقاذ  اخلير  عمل  على 
بالّدم، أمس األربعاء، خالل احلصص اخلمس األولى. 
وأقبلوا  للتبرّع،  كبيرًا  استعداًدا  الطالب  أبدى  وقد 
عليه بحماس بالغ، كما أّن معّلمي املدرسة ساهموا 
وحّث  بالّدم،  تبرّعهم  خالل  من  الفعالية  هذه  في 

الّطالب على التبرّع. 
إلى  التطرّق  من  بّد  فال  ُذكر،  ما  إلى  وباإلضافة 

املختلفة  الّنشاطات  ضمن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

املخّصصة للّطالب اّلذين يدرسون موضوع اإلعالم 
في الكلّية، ُنّظمت للّطالب جولة تعليمّية، يوم 
اإلسرائيلّية  القناة  الستوديوهات  األخير،  الّثالثاء 

الّثانية.
في  الواقعة  الّتصوير  استوديوهات  الّطالب  زار 
«ناڤيه إيالن»، وتابعوا عن كثب مجريات اإلعداد 

القادم»  «الّنجم  الواقع  تلفزيون  لبرناَمج  والبث 
اجلولة  خالل  الطالب  تعرّف  הבא).  (הכוכב 
في  املستخدمة  واملعّدات  االستوديو  أقسام  على 
للمهام  إضافة  والّتصوير،  والديكور  اإلضاءة، 
والوظائف املختلفة للعاملني على إنتاج البرناَمج. 
كما الحظ الّطالب االضطراريات والضغوطات في 

النقل املباشر للبرامج الّتلفزيونّية.

بالدم،  املتبرّعني  الّطالب  على  عادت  التي  الفوائد 
ومنها معرفة الطالب ألنواع فصائل دمهم؛ كما أّن 
من  يعاني  أّنه  التبرّع  قبيل  اكتشف  منهم  قسًما 
نقص في مادة احلديد في الّدم، وهي مشكلة شائعة 
في وسط الّشبيبة في مجتمعنا. وهذا الّنقص يدل 
غذائي  بنظام  املراهقني  التزام  عدم  على  باألساس 
أطعمة  حتوي  ّية  غذائ وجبات  تناولهم  وعدم  سليم، 
هذا  من  وانطالًقا  احلديد.  من  كافية  كمّيات  فيها 
قرر قسم الّتربية االجتماعّية في املدرسة تنظيم أّيام

األطعمة  وفوائد  السليمة  بالّتغذية  تختص  دراسّية 
املختلفة جلسم اإلنسان.
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بًة جًدا عند املرضى واملسّنني. هذه املبادرة آثارًا طّي
قاعة  اجلميع  دخل  اإللهّي،  القّداس  وبعد 
الكنيسة، حيث استقبلتهم مجموعٌة من شبيبة 
«ينبوع احلياة» الّتابعة للرّعّية بالّترانيم الرّوحّية، 
باإلضافة إلى العزف على الچيتار والّطبلة واألورغ؛ 
ّية عازًفا على آلة  ثّم قّدم إدوار سعد وصلًة غنائ
ا  ـً خاّص زجًال  شّقور  عيسى  قّدم  وبعدها  العود؛ 
دون  من  اجلميع  أّن  نوعه  من  والفريد  باملناسبة. 
استثناء، الكهنة والّشباب واملسّنني رقصوا على 
ا  خاًصّ رونًقا  أضاف  ّمما  واألغاني،  الّترانيم  أنغام 
وممّيزًا، فشعر اجلميع بدفء احملّبة في الكنيسة. 
ثّم تناول اجلميع وجبة الغذاء اّلتي حّضرتها أخوّية 
فائقة. بعناية  البحر  وسّيدة  الّدائمة  املعونة  أّم 

هذا وشكر األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى كّل َمن 
تبرّع مبأكوالٍت وحلوياٍت وشارك في إجناح هذا اليوم.
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يتّم  جديد  بعالج  البدء  عن  مستشفى «رمبام»  في  أعلن   ≠ åUHO�ò q�«d*

تصريف  على  العيون  مساعدة  شأنه  من  متقّدمة،  تكنولوجّية  بطريقة  تقدميه 
دموعها. وتعتبر الّدموع جزًءا ال ينفصل من طبيعة حياتنا العادّية، ولكن إذا 
انهمرت الّدموع بدون توّقف، فهذا يدّل على انسداد مجرى الّدمع، أو اإلصابة 

بالتهاب في العينني، أو نتيجة التصاق اجلفون واإلفرازات. 
وهذه ظاهرة شائعة في أوساط الّنساء فوق سن اخلمسني، كما يقول االختصاصّيون 
في قسم األنف، األذن واحلنجرة في «رمبام». وإّن غّدة إفراز الّدمع تقع في الركن 
اجلانبي العلوي من العني وخلف اجلفون. وعندما يحصل انسداد في واحد من هذه 

املجاري تبدأ الدموع بالنزول من خارج مجاريها، أو من مآقيها.
اء بفتح مجرى الّدمع بواسطة عملّية جراحّية في اجليوب األنفّية،  ويقوم األطّب
ويتّم ذلك عن طريق خيط ضوئي ومثبت في رأسه كاميرا دقيقة يدخلها الّطبيب 
عبر األنف وتصل إلى كيس الّدمع، ثم يفتح االنسداد بإشراف طبيب العيون.

مال الذي ُجترى فيه مثل هذه  ويذكر أّن «رمبام» هو املستشفى الوحيد في الشِّ
العملّيات. وّمت حّتى اآلن معاجلة نحو 30 عملّية لفتح مجرى الّدمع وتكّللت 

كّلها بالّنجاح.
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*åUHO�ò q�«d ≠ تسّلم د. جوشواع لينكولن، منصب األمني العام 

ّية العاملّية، وبذلك يكون قد خلف والده د. ألبرت  للجماعة البهائ
لينكولن، وذلك بعد أن قام بتأدية واجبه خالل 19 عاًما.

ّية في العديد من املناسبات  وقد مّثل ألبرت لينكولن اجلماعة البهائ
ّية والفّعالّيات الّدبلوماسّية واالجتماعات مع مختلف املسؤولني  الدول
البهائّي  املرَكز  حاز  واليته،  فترة  وخالل  البالد.  في  احلكومّيني 
حيفا،  في  ّية  البهائ احلدائق  تدشني  ّمت  حيث  أوسع؛  اعتراف  على 
ا من قبل  ـً ّي ّية في مديَنتي حيفا وعكا دول واالعتراف باملواقع البهائ

ـ«يونسكو» كموقعني للّتراث العاملّي. ال
األقلّيات  مع  والّتواصل  الّتعرّف  على  لينكولن (األب)،  عمل  وقد 
أجل   من  نشاطه  وحظي  البالد.  في  اإلسرائيلّية  والقيادة  والّسكان 
الّتعايش على تقدير كبير. ففي عام 2010 حصل لينكولن على 
دكتوراة فخرّية من جامعة حيفا، وفي عام 2013 حصل على لقب 

«عزيز حيفا».
أعلى  من  ّية  الّدول ّية  البهائ للجماعة  العام  األمني  منصب  ويعتبر 
(القيادة  العاملّي»  العدل  «بيت  قبل  من  املعّينة  اإلدارّية  املناصب 
ّية  الُعليا للمجتمع الّبهائّي). وعلى عاتق األمني العام تقع مسؤول
إسرائيل  دولة  مع  والعالقات  والروابط  اخلارجّية  العالقات  إجراء 
املرَكز  فيها  يتواجد  اّلتي  الدولة  ألّنها  احلكومّيني،  ومسؤوليها 

البهائّي العاملّي.
ّية،  ّية الدول د. جوشواع لينكولن، األمني العام اجلديد للجماعة البهائ
تبوّأ هذا املنصب بعد مسيرة مهنّية ناجحة، عمل خاللها في عّدة 
مناصب إدارّية ُعليا في األمم املّتحدة (UN) في جنيڤ ونيويورك 

وضمن بعثات األمم املّتحدة في إفريقيا.
للدّكتور لينكولن خلفّية في األبحاث األكادميّية، وهو يحمل لقب  

ّية، متزوّج وأب لطفلني. دكتوراة في العالقات الدول

املّتحدة  األمم  في  العام  األمني  نائب  مبشاركة   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ليمور  والرياضة  الّثقافة  وزيرة  أوسوتيماين،  بابوتوندا  الدكتور 
عام  مدير  نائب  ياهڤ،  يونا  احملامي  حيفا  بلدّية  رئيس  ليڤنات، 
وزارة اخلارجّية الّسفير داني كرمون، وعشرات القيادّيات من جميع 
ّية اّلذي ُنّظم في  أنحاء العالم؛ افتتح املؤمتر الّدولي للقيادات الّنسائ
مدينة حيفا، مؤّخرًا، حتت ُعنوان «متكني املرأة – من األهداف األلفّية 

إلى حتقيق الّتنمية املُستدامة».
وشاركت في املؤمتر عّدة نساء تعمل في مناصب سياسّية رئيسّية، 
األمم  وكاالت  لدى  تعمل  كبيرات  ومندوبات  وزيرات  ذلك  في  مبا 
ّية  مال ّية اّلتي متّثل أوروّپا وأمريكا الشِّ املّتحدة ومنّظمات اإلغاثة الّدول

وإفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينّية، وجزر البحر األبيض املتوّسط.
وتناول املؤمتر عدًدا من املوضوعات الّساعية إلى متكني مكانة املرأة 

مبختلف املجاالت، األصعدة واحملاور.
أوسوتيماين  الّدكتور  املّتحدة  األمم  في  العام  األمني  نائب  وأشار 
كالّتربية  الّنساء،  ومتكني  لتعزيز  خاّصة  برامج  تشغيل  أهمّية  إلى 
اجلنسّية، تخطيط أسرّي، منع الزّواج املبّكر، منع العنف والّتمييز 

ّية، ومبشاركة جمهور كبير، ّمت  *åUHO�ò q�«d ≠ وسط أجواء احتفال

(«التنس»)  املضرب  كرة  مرَكز  في  مسقوفني  جديدين  ملعبني  افتتاح 
شيكاغو  من  روزنبرچ  أسرة  ومساهمة  تبرّع  بفضل  وذلك  احليفاوّي، 

(الواليات املّتحدة).
وتعتبر نورما روزنبرچ، واّلتي حضرت حفل الّتدشني، من بني مؤّسسي 
ا إلى  مرَكز كرة املضرب في حيفا، قبل أكثر من 30 عاًما.. وذلك، جنًب

»d C*« …d J  s ¹b ¹bł 5 u I  5 ³ F K  ÕU² ² «
ّية ملرَكز كرة  جنب زوجها ليستر الرّاحل، واّلذي كان رئيس اإلدارة الدول

املضرب في البالد.
وقد تضّمن حفل االفتتاح مباريات تنافسّية واستعراض للبرامج الرياضّية 
برناَمج  (عجالت)،  متحرّك  كرسي  على  «التنس»  كبرناَمج  املختلفة، 
رياض األطفال، وبرناَمج الّتعايش. وفي نهاية احلفل أعلنت عائلة روزنبرچ 
امللعبني. جوانب  على  مدرّجات  إنشاء  في  للمساهمة  استعدادها  عن 
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جتاه الّنساء، منح خدمات صحّية للّنساء في الّدول الّنامية؛ مؤّكًدا 
بأّن أهداف األلفّية لن تتحّقق دون توفير حقوق اإلنسان، واحلصول 
ومتكني  واملساواة بني اجلنسني  على جميع خدمات الّصحة اجلنسّية 
املرأة، وأردف بأّنه ال يزال يتعّني علينا عمل الكثير لتحسني حياة 

ّية لأللفّية في العام 2015. الّنساء وحتقيق األهداف اإلمنائ
ـ28 على الّتوالي مببادرة  وجتدر اإلشارة إلى أّن املؤمتر ينّظم للّسنة ال
مرَكز «كرمل» - مرَكز الّتدريب الّدولّي على اسم چولدا مائير وبالّتعاون 
اإلمنائّي. املّتحدة  األمم  وبرناَمج  للمرأة  املتحّدة  األمم  مؤّسسات  مع 
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اّلذي  الّتقرير  أعقاب  في   ≠  åUHO�ò  q�«d*

املاضي  األسبوع  «حيفا»،  صحيفة  في  ُنشر 
حّي  سّكان  «حياة  ُعنوان:  حتت   ،(200 (العدد 
وادي اِجلمال تتحّول إلى جحيم!!».. وأثار أصداًء 
عديدة، وصلنا الّتعقيب الّتالي من فدوى سروجي 

وّمما  اِجلمال)،  وادي  حّي  جلنة  (عضو 
جاء فيه:

واحلّي  سنوات،   10 من  أكثر  «منذ 
يعانى من مشكلة تقصير باملواصالت 
العاّمة، ألسباب عديدة، منها: تأخير 
دائم وازدحام حلافلتي رقم 1 و2. نقص 
شارَعي  مع  احلي  أهل  تربط  حلافلة 
إّن  حيث  الّنسناس،  ووادي  اللنبي 
احلافلة الوحيدة التي كانت تقّدم هذه 
اخلدمة  وكانت   ،114 رقم  هي  اخلدمة 

تبدأ منذ الّساعة الّثامنة مساًء فقط، وبعد خروج 
أّيام الّسبت. 

سّكان  تخدم  احلي  من  املارّة  احلافالت  «إّن 
اليوم  تربط  وهي  املجاورة،  واألحياء  احلي 
مثل:  مناطق،  عّدة  مع  مباشر  بشكل  احلّي 
معهد  حيفا،  جامعة  «رمبام»،  مستشفى 
الّنسناس،  وادي  اللنبي،  شارع  «الّتخنيون»، 
الراهبات،  شارع  في  املتواجدة  املدارس  من  وعدد 
عّباس. وحّي  «هنسيه»  جادة  «همچينيم»، 

«إّن املشاركني في التظاهرة ضّد تفعيل املواصالت 
العامة، ال ميّثلون وال يتكّلمون باسم عدد كبير 
ال  وأغلبهم  العاّمة،  للمواصالت  احملتاجني  من 

يستخدم املواصالت العاّمة.
كانوا  املظاهرة  في  املشاركني  «بعض 
خدمات  تقدمي  عدم  على  املتذّمرين  من 
ُترى؟! يا  جرى  فماذا  مواصالتّية، 

«وفي حي وادي اِجلمال ال يوجد جلنة حّي موّحدة، 
بعض  يّدعي  ولألسف  جلنة؛  رئيس  يوجد  وال 
ويسّببون  اللجنة  في  أعضاء  أّنهم  األشخاص 
رغبات  وسماعهم  جتاوبهم  لعدم  للحّي،  أضرارًا 

الغير وما هو لصالح الغير.
«فعلى سبيل املثال وافقت البلدّية، قبل عّدة أشهر، 
على ترميم ملعب كرة القدم الوحيد املوجود في 
احلّي، إّال أّن بعض األشخاص عارض ذلك بحّجة 
أّن امللعب يزعج راحتهم بسبب قربه من منزلهم.. 
كما أبدى أحد أعضاء الّلجنة موافقته الشفهّية 
ملبادرة البلدّية بإقامة مدرسة في احلّي، في شارع 
«يائير شطيرن»، مع العلم بأّن احلي ليس بحاجة 
إلى وجود مدرسة؛ عدا عن أّن عدد من الّسّكان 
املدرسة،  بناء  من  استيائهم  عن  ا  ـً خطّي أعربوا 
بعض  يعارض  ولألسف،  عديدة.  تقنّية  ألسباب 
موافق   - مشروع  األّيام،  هذه  في  اللجنة  أعضاء 
املرافق  بزيادة  يفضي   - البلدّية  قبل  من  عليه 
«هتورن»  شارع  في  األلعاب  ومرافق  الرياضّية 
عليها  احلّي  جلنة  فهل  ُمقنع.  سبب  أّي  دون  من 

احلّي. مصالح  أم  الشخصّية  املصالح  تخدم  أن 
األربعاء  يوم  ُنظمت  الّتي  التظاهرة  «إّن 
(6/11/2013)، نّظم من قبل شخص يهودّي 
من سّكان احلّي، وعدد من أعضاء احلّي لم يوافق 

على مشاركته!!
«عندما كان موضوع املواصالت ُيبحث ضمن جلنة 
حيفا  بلدّية  من  أعضاء  جمعت  واّلتي  مختّصة، 
«إيچد»  وِشركة  املواصالت  ووزارة  نوف»  و«يافيه 
وآخرين؛ واّلتي شاركت بها مرّتني إلسماع شكاوى 
الّسّكان بكّل ما يتعّلق مبوضوع املواصالت؛ أّكد 
املشاركون  وخصوًصا   - الّلجنة  أعضاء  من  عدد 
ال  حيث  يعنينا  ال  املوضوع  أّن   - الّتظاهرة  في 

نستعمل املواصالت العاّمة.
وراء  يلهثون  أشخاص  هنالك  الّشديد  «لألسف 
على  «الّتقدير»  شهادات  ونيل  العناوين  كسب 
إجنازاتهم.. بينما يلقون بالالئمة بكّل ما يتعّلق 
فهؤالء  اآلخرين.  على  والّسلبّيات  بالنواقص 
بذلك  يالئمون  فال  ّية،  املسؤول من  يتنّصلون  ال 

للعمل اجلماهيرّي.
قدر  احلّي  أهالي  ومساعدة  بخدمة  أقوم  «إّني 
اإلمكان، فال ميكنني إرضاء اجلميع، ولكن يعلم 
األغلبّية أّني أحاول املستحيل حلّل كّل موضوع 

ودراسته ومتابعته.
ّية  العرب القوائم  مشاركة  عدم  بخصوص  «أّما 
بالّتظاهرة.. فأقّدم لهم شكري. فبحسب ما وردني 
من بعضهم فإّن الدعوة جاءتهم عفوّية وعبارة عن 
احلّي،  جلنة  باسم  تكن  ولم  פלייר»،  نشر  «ورقة 
إّمنا باسم منّظمها. كما أّكد األعضاء بأّن عليهم 

دراسة املوضوع قبل املشاركة في الّتظاهرة.
«وأشير إلى أّن إحدى القائمني العربّيتني تواصلت 
املوضوع  متابعة  أجل  من  األسبوع  هذا  معي 

ودراسته بشكل جذرّي.
«أّما بالّنسبة للّتغييرات اّلتي جرت في شهر آب 
في  الّسلبّيات  بعض  هناك  بأّن  فأوّكد  املنصرم، 
هذه الّتغييرات وسأعمل على حّلها دون عالقو 
الّتظاهرات  عبر  يأتي  ال  فاحلل  بالّتظاهرة. 
فاحلّل  اآلخرين..  بذّم  وال  الّشعارات  برفع  وال 
يتواجد لدى األشخاص املهنّيني في كّل واحد 
من املؤّسسات اّلتي من واجبها االهتمام بذلك 
في أقسام البلدّية املختلفة. واحلل في نهاية 

األمر سيرضي غالبّية األطراف.
الّثاني/نوڤمبر  تشرين  شهر  من  الرابع  «في 
(الرسالتان  حيفا  لبلدّية  رسالتني  أرسلت 
متابعة  ضرورة  خاللهما  أّكدت  مرفقتان)، 
األشخاص  بعض  استشارة  بعد  املوضوع 

االختصاصّيني.».
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أّول ما تبادر إلى ذهني عند شروعي في كتابة 
واألصدقاء  الّناس  سيفّكر  ماذا  املقال،  هذا 
واجليران؟ وتساؤلهم: هل ذهب إلى جلسة عالج 
نفسّي؟.. فليطمئّن قلب احملّبني، لم أجرّب هذا، 
بل،  ال،  الّضرورة،  دعت  إذا  ذلك  يشرّفني  ولكن 
حينها، سأكتب عن هذه الّتجربة، أيًضا! ولعّل ما 
تبادر إلى ذهني هو أحد أخطر أعراض املفاهيم 
اخلاطئة والتي ُبنيت على اخلرافات، وعلى عدم 
املعرفة واجلهل بطبيعة األمراض النفسّية والعالج 
النفسّي، والتي أّدت بالفرد داخل املجتمع العربّي 
إلى اإلحجام عن الذهاب إلى الطبيب أو املعالج 
منه  ويتمّكن  النفسّي  وضعه  فيترّدى  النفسّي، 
في  ويبيت  مستعصية،  حالته  وتصبح  املرض 

نظر املجتمع مجنوًنا!
النفسّي      الّطبيب  إلى  يذهب  ال  ا،  ـً حّق فهل، 

إّال املجانني؟!..
حول  الّسائدة  املجتمع  ثقافة  بالفعل،  هذه، 
كما    – النفسّي  فالطّب  الطّب،  من  الفرع  هذا 
هو فرع الطّب الذي يتعامل  يبدو من اسمه – 
وأعماقها  أبعادها  بكّل  البشرّية  النفس  مع 
له  تتعرّض  ما  أّن  ّي  َدِه وبَ وأزماتها..  ومشاكلها 
والعالج؛  املساعدة  إلى  يحتاج  البشرّية  الّنفس 
فَمن مّنا ال يخاف؟! من مّنا ال يقلق؟! َمن مّنا 
موقف  مواجهة  يستطيع  ال  مّنا  من  يحزن؟!  ال 
فيهرب منه ويحوّله إلى صورة أخرى؟! فهل نحن 
لم  مّنا  من  (مجانني)؟!  جميًعا  املعنى،  بهذا 
تسيطر عليه األفكار والهواجس التي يعلم عدم 
جدواها وال يستطيع الّتخّلص منها؟! َمن مّنا ال 
ا في شخصّيته يحتاجان إلى  يعاني خلًال وعيًب

اإلصالح؟!..
مرضى  كّلنا  أّننا  تعني  ال  (بنعم)  اإلجابة  إّن 
نفسّيون.. ولكن تعني أّننا في وقت معّني وحتت 
َمن  إلى  حاجة  في  نصبح  قد  معّينة  ضغوط 
يساعدنا.. إلى َمن يأخذ بيدنا.. إلى َمن يجعلنا 
َمن  إلى  بأنفسنا،  ثقتنا  إلينا  ويعيد  نطمئّن، 
وتعّلم  درَس  ألّنه  داخلنا..  يجري  ما  لنا  يشرح 
تعّلم  الطّب،  فروع  من  أيٍّ  في  طبيب  أّي  مثل 
ا  كيف يتعامل مع النفس البشرية ليصبح طبيًب
الوساوس،  مع  ويتعامل  والقلق،  املخاوف  يعالج 
الّشخصّية،  عيوب  وُيصلح  االكتئاب،  وُيذهب 
ويعالج،  اإلدمان،  عن  اإلقالع  يريد  من  ويساعد 
على  قدرته  حدود  الضغوط  جتاوزت  من  أيًضا، 

التحّمل، ففقد السيطرة على عقله.
هذا وإّن من العوامل التي ساهمت في ترسيخ 

°s Ô~O K Ó  ÆÆ°5½U−  UM ÒKÖ °Íe ¹e Ž U ¹

املفاهيم اخلاطئة وسائل اإلعالم؛ فقد عوّدتنا األفالم 
تقدمي  الّتلفزيونّية  واملسلسالت  ّية  السينمائ
صورة مشوّهة عن العالج واملعالج الّنفسّي، حيث 
ُتظهر هذه املريض على أّنه مجنون، وتذهب أبعد 
من ذلك لُتظهر املعالج الّنفسّي مجنوًنا هو اآلخر، 
ما جعل هذه املفاهيم تتغلغل في وجدان الّناس.

من  طويلة  سنوات  موروث  من  نتخّلص  ولكي 
املفاهيم واملعتقدات اخلاطئة عن الطّب الّنفسّي، 
على وسائل اإلعالم والعاملني في مجال الّصّحة 
الّصورة  لتحسني  بدورهم،  يقوموا  أن  الّنفسّية 
في  واملساعدة  النفسّي،  الطّب  عن  املشوّهة 
األمراض  عن  الّصحيحة  املعلومات  توصيل 
لَنتوق  وإّننا  الّنفسّي.  العالج  وطرق  الّنفسّية 
العيادة  زيارة  فيه  تصبح  الذي  اليوم  ذلك  إلى 
فيه  نتخّلص  واّلذي  ا،  ـً عادّي أمرًا  النفسّية 
بوصمة  اخلاطئ  واإلحساس  واخلجل  اخلوف  من 

(اجلنون).
هو  له  نسعى  أن  علينا  يجب  اّلذي  الهدف  إّن 
حياة  ليعيش  الفرد،  قدرات  مبستوى  االرتفاع 
أفضل ويساهم في بناء املجتمع بأقصى طاقاته. 
ولتحقيق هذا الهدف على الفرد داخل املجتمع 
العربّي أن يتخّلص من هذه املفاهيم، وأن يبني 
على  وليس  ثابتة،  علمّية  أسس  على  قناعاته 

اإلشاعات واخلرافات.
واألسس العلمّية هذه وغيرها سوف تكون محور 
وللحديث  ذلك.  لي  الله  قّدر  إن  القادم،  مقالي 
عنها سوف أستعني بصديق مختّص بهذا املجال.
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غّصت قاعة كنيسة القّديس يوحنا املعمدان في حيفا، 
للمشاركة  جاء  يوم اخلميس األخير، بجمهور غفير 
والكاتب  املرّبي  لألستاذ  الّتكرميّية  األمسية  في 
«مسيحّيون  كتابه  صدور  ملناسبة  فوراني،  فتحي 
مرَكز  أصدره  واّلذي  واحدة»،  خيمة  حتت  ومسلمون 
«اللقاء» للّدراسات الالهوتّية والّتراثّية في بيت حلم. 
املّلي  املجلس  رعاية   حتت  األمسية  عقدت  وقد 
األرثوذكسّي في حيفا و«نادي حيفا الّثقافي»، وجمعّية 
الّتطوير االجتماعّي - حيفا، ومرَكز «مساواة» حلقوق 
للّثقافة  درويش  محمود  ومؤّسسة  العرب،  املواطنني 
واإلبداع، ومعهد إميل توما للّدراسات الِفَلسطينّية.

فألقت  سرّية،  خلود  وأدارتها   األمسّية  إفتتحت 
مدرسة  (مديرة  حايني  أميرة  كتبتها  التي  الكلمة 
ألسباب  حضورها  تعّذر  واّلتي  الرسمّية)،  «حوار»  
والقاضي  معّلم  بطرس  املطران  بعث  كما  قاهرة. 
والّدكتور  مرقس  أمل  والفّنانة  فالح،  فارس  املتقاعد 
حامت خوري واحملامي علي رافع وآخرون بالّتحّية إلى 
استطاعتهم  عدم  عن  وعّبروا  الّتكرميّي..  احلفل  هذا 

املشاركة ألسباب خارجة عن إرادتهم.
حضر األمسّية الّتكرميّية حشد غفير جاء من جميع 
أنحاء البالد ومن اجلوالن الّسوري احملتل. كما شارك 
والكّتاب  الّتربية  رجال  من  كبير  عدد  االحتفاء  في 
والّشعراء واملثّقفني والفّنانني والّشخصّيات االعتبارّية 

والّدينّية من حيفا والقدس واملثّلث واجلليل.
ثّم بدأت عريفة األمسية بتقدمي  اخلطباء املشاركني.

 ¡UMÐ√ …bŠË v�≈ uŽœ√ò ∫U ÒMŠ Ê«dD*«
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وقال املطران عطا الّله حّنا (رئيس أساقفة سبسطية 
للرّوم األرثوذكس): أدعو إلى وحدة أبناء شعبنا حتت 
خندق  في  ونحن  واحد..  شعب  فنحن  واحدة.  مظّلة 
واحد. وأنا أحيي األستاذ فتحي فوراني مؤّلف كتاب 
«مسيحّيون ومسلمون حتت مظّلة واحدة» على هذا 
العمل اّلذي يحمل رسالة. وأضّم صوتي إلى صوته 
بنبذ األفكار الّطائفّية والرّجعّية والعنصرّية والعائلّية 
مصدرها.  كان  ومهما  لونها  كان  مهما  واحلمائلّية 
طوائف  ويريدوننا  بنا  يترّبصون  شعبنا  أعداء  إّن 
ومذاهب حّتى يحّكموا قبضتهم علينا. ونحن نرفض 
هذه الّسياسة التي ال تريد لنا اخلير أبًدا. شكرًا جزيًال 
أدامكم  ذلك..  تستحّقون  فأنتم  الّدعوة،  هذه  على 
والوطنّية.. اإلنسانّية  القضايا  عن  مدافًعا  الّله 
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وجاء في كلمة يوسف ناصر: «أّيها اإلخوة! كم يطيب 
لي أن أقف ألشكركم! لدعوتكم  كي نكرّم الليلة، 
وباستحقاق وجدارة، رجًال بارًّا من أبناء شعبنا..إّال إّني 
لهذه املكرمة أمامكم أخشع! وأمامكم أنحني! بل أّي 

فضٍل لي ولكم اليوم.. وقد جئنا إلى رجل كرمي سبقتنا 
إليه مكارم أخالقه بعشرات األعوام، تكرّمه، وتوّقره، 
الّناس! بني  العظيم  بفضله  قبلنا  وتنطق  ومتّجده، 

أخي من غير أّمي وأبي..
أخي فتحي! كنت رفيقي وخدني! حملَت عقوًدا شعلة 
ّية وّضاءة! ونزلَت بها إلى قلوب طّالبك، وأنرتها  العرب
بفضلك  ليشهدوا  الرّفيعة!  والقيم  واملعرفة  باحملّبة 
فارًسا  ألفيتك  لذا  ومجلس!  مقام  كّل  في  العميم 
غير هّياب من فوارس الكلمة، متتطي صهوة القلم، 
صدور  من  عاتيًة  تهّب  عاصفة  كّل  وجه  في  وتقف 
أصحابها كي تطفئ مصابيح اخلير وتكّسرها! ذلك 
من فرط نزاهتك ومحّبتك لوطنك كي متنع أن يكون 

لتلك األنوار مغيب وغروب يوًما!
أخي فتحي!

ا يكشف لسانك بصدق  بلغَت من رقّي أخالقك حًدّ
دون  جميًعا  للّناس  محّبة  من  إنائك  في  عّما 
ثيابه  عن  بلسانه  ُينّفض  ّممن  يوًما  تكن  ولم  فرق. 
العنصرّية والّطائفّية، ولسانه غطاء لبئر عميقة في 
صدره، طافحة بسّم العنصرّية والّطائفّية! وما أكثر 

أولئك املرضى في هذا العالم!
َم يشعل  أخي فتحي! خير األقالم في هذا العالم قّل

خلفه الكلمة املضيئة! 
منذ  عرفتك  وهكذا  أضواؤه..  وتلك  قلمك..  هكذا 

عهد طويل!.. وطوبى ملن كان في قامتك!
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للّدراسات  مرَكز «الّلقاء»  (مدير  خوري  جريس  وقال 
واحترام  املشترك  عيشنا  إّن  والّتراثّية):  الالهوتّية 
الواحد لآلخر هو من صلب إمياننا وأساس مرَكزّي من 
«الّلقاء»  مرَكز  تطبيقها  على  يعمل  اّلتي  األسس 
بالّتغّني  نكتفي  أّال  وعلينا  الّتراثّية.  للّدراسات 
املطلوب  بل  املقّدسة،  الكتب  من  جميلة  بنصوص 
أن نغّير الّنفوس. وأنا أعتقد أّن هنالك ضرورة ماّسة 
في  الّتربية  دور  ألهمّية  الّتعليمّية  املناهج  ملراجعة 
ترسيخ  وَحدتنا الوطنّية وعيشنا بكرامة وحرّية في 

وطن آبائنا وأجدادنا.
لشخصك  الّتقدير  على  تنطوي  األمسية  هذه  إّن 
وملواقفك الوطنية.. وإّن هذا  الكتاب هو عبارة عن 
نداء وطني وحدوي نظيف لألجيال القادمة من شعبنا 
كي يتمسك بأخالقيات العيش الواحد الذي عرفه 
اآلباء واألجداد والذي تركوه لنا على أمل أن نعيشه 

كإخوة وكأبناء عائلة واحدة وبيت واحد.
هذه  على   فوراني  فتحي  لألستاذ  العميق  شكرنا 
هذا  يقرأ  أن  أمل  وكلنا  النيرة.  التقدمية  األفكار 
الكتاب جميع أبناء شعبنا كبارًا وصغارًا، وأملنا أن 
حتتويه جميع مكتبات مدارسنا وأن يكون موضوع 

ّية والّتاريخ والّتربية  النقاش في حصص الّلغة العرب
الدينّية، ألّنه ثروة على اجلميع أن يستفيد منها.

بوركت أّيها األستاذ الكرمي فتحي فوراني، ونتمّنى 
لك املزيد من هذا العطاء املبارك.
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وفي كلمة الّشيخ منر منر، جاء: ما ينطق به األستاذ 
يسّجله،  يدونه،  ما  فوراني،  فتحي  واملربّي  الكاتب 
ومعالم  سمات  يجمع  اّلذي  معه  ويتعاطى  يؤرشفه 

الوطن، هو مفخرة لنا!
نعتز بهذا املنتمي اّلذي سّخر قلمه للّتآخي، احملّبة، 
الّنظر  بغّض  اجلوار  وحسن  الّتعايش  الّسالم،  الوئام، 

عن الدين واالنتماء واجلنس!
اإلنسانّي،  الّتوّجه  هذا  ملثل  احلاجة  بأمّس  نحن 

األخالقّي، واألممّي.
حني أرى هذا اجلمهور من كاّفة مدننا وقرانا، ينضم 
إلى مسيرة العطاء السخّي الفورانّي، أقول إّن شعبنا 

ما زال بألف خير.
َعَمَلُكم  ُه  اللَّ َفَسَيرَى  ِاْعَمُلوا  {وَُقل  نزار:  أبا  أخي 

وَرَُسوِلِه وَاملُؤِمنوَن}.
ُمُه اْلِكَتاَب  َعّل هذا اجلمهور يتماهى مع اآلية الكرمية {وَُي
العظيم). الّله  (صدق  واإلْجنيل}  وْرَاَة  والتَّ وَاِحلْكَمَة 

أنت املنارة والقدوة احلسنة!
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جمعّية  (مدير  إغبارّية  حسني  كلمة  في  جاء  وّمما 
الّتطوير االجتماعّي - حيفا): نشارك األستاذ فتحي 
نشاركه  ومتآٍخ.  متحاٍب  مجتمع  إلى  تطّلعه  في 
على  وغيرته  حرصه  نشاركه  التعّصب.  حيال  قلقه 
وحدتهم  لتوطيد  ونسعى  ومستقبلهم  شعبنا  أبناء 
لبناء  أساس  شرط  ذلك  ألّن  الّتاريخّية،  وشراكتهم 
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مواجهة  على  القدرات  وتعزيز  حضارّي  مجتمع 
الّتحّديات اّلتي تقف في طريقنا.

يتماشى موضوع الكتاب ورسالته مع رسالة جمعّيتنا 
وتتطابق معها في هذا الباب  متاًما. فقد سعينا في 
حيفا -  االجتماعّي،  الّتطوير  جمعّية  جمعّيتنا - 
منذ بداياتنا إلى وضع احلّد على الزّعرورة لكّل ظاهرة 
التعّصب الطائفّي أو الّتفرقة باسم الّدين اّلتي تتنافى 
مع التدّين األصيل اّلذي يصّب في نهاية املطاف في 
اإلنسانّية. القيم  وتعزيز  احلضارّي  الرقّي  مسيرة 

وال يسعنا إّال أن نعّبر عن جزيل شكرنا وتقديرنا إلى 
أستاذنا املرّبي فتحي فوراني اّلذي يذّكرنا بالرسالة 
اّلتي نحملها.. لتبقى حّية وفاعلة  وأمانة في أعناقنا.
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وجاء في كلمة احملامي جواد بولس (مؤّسسة محمود 
يابة  درويش للّثقافة واإلبداع) واّلتي قرأ الكلمة بالّن
احلفل  أّيها  اخلير  مساء  نّقارة:  فؤاد  احملامي  عنه 
غيابي  عن  أعتذر  بدايًة  األلقاب،  حفظ  مع  الكرمي 

عن حفلكم الهاّم، وذلك لكوني خارج البالد.
وأخي  الّشباب  صديق  لي  توّجه  عندما  فرحت  كم 
فؤاد نّقارة عارًضا علّي املشاركة في أمسيتكم اّلتي 
ستحتفي بعَلم من أعالم ثقافتنا التقدمّية، وواحد 
من الروّاد اّلذين بنوا قوام مجتمعنا وصانوا حصانته 

الوطنّية.
لها  ط  خّطّ أجيال  سماء  أضاء  جنم  فوراني  فتحي 
لمات. الشرير كي تبقى غارقًة في بحر من اجلهل والظُّ

في تلك األّيام، حينما كّنا نغفو على حلم ونصحو 
على غيمة كان اسم فتحي يعني لنا الكرمل، ُكّدس 
زجاجات عصر، ويعني كذلك سحر مدينة لم تسقط 

إّال مجازًا ألّنها بعثت في الرواية والّلغة.
نحن يا أخي فتحي، على طريقك/طريقكم مشينا 
ورضعنا حليب اجلليل اّلذي أحببناه وتلّمسنا الوجع 

مثلكم من تلك اخلاصر، النازفة.
ولدنا بأسمائنا، كبرنا ولم نقبل إّال الهواء حلاًفل وال 
لي  وستبقى  أخي،  فأنت  وانتماء.  ُهوّية  األرض  إّال 

منارة ومعَلًما وطريق.
كم متّنيت أن أكون معكم هذه الليلة بينكم لنكون 
كما نحن دائًما حتت سقف واحد وفي ظّل حلم واحد، 
واثًقا.  واعًدا  سيبقى  خدشه،  العابثون  حاول  مهما 
وعود  كانت  إذا  فكم  تتحّقق،  وعوًدا  األحرار  فأحالم 

إخوة في اإلنسانّية واحلرّية والعقل.
دمت لنا عَلًما ومعَلًما ومعّلًما.

مع متنّياتي لك بالعمر املديد، وملزيد من العطاءات 
والّنجاح.
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وقال جعفر فرح (مدير مرَكز «مساواة» حلقوق املواطنني 
االجتماعّية  األزمة  ملواجهة  احلضور  أناشد  العرب): 
مجتمعنا  منها  يعاني  اّلتي  والقيمّية  واألخالقّية 
إلى  وأشير  والعائلي  الّطائفي  الّتقسيم  ناحية  من 
األزمة.  هذه  مع  للّتعامل  وطنّية  خّطة  بلورة  أهمّية 
اّلتي  الّطائفّي  الفصل  عملّية  وقف  إلى  أدعو  كما 
حتدث في املدارس واألحياء الّسكنّية، حيث يتّم في 
املدارس  بناء  عملّية  تكثيف  األخيرة  سنة  العشرين 
مسيحّية،  كأحياء  تبنى  اّلتي  واألحياء  الّطائفّية 
على  الّتأكيد  من  بّد  وال  وبدوّية.  درزّية  إسالمّية، 
في  تخّطيها  املمنوع  احلمر  اخلطوط  حتديد  أهمّية 
العالقة املجتمعّية على أن ال تقتصر على العالقة 
على  أيًضا  بل  املختلفة  الطوائف  من  املتدّينني  بني 
الّدين  وحتزيب  تسييس  من  أحّذر  وأنا  العلمانّيني. 
عن  الّدفاع  أّن  مؤّكًدا  ضّيقة  فئوّية  ملصالح  وجتنيده 
حكرًا  ليس  والّدرزّية  واملسيحّية  اإلسالمّية  األوقاف 
هي  بل  املسيحّية،  أو  اإلسالمّية  احلركات  على 

ّية وطنّية متكاملة. مسؤول
املطروح  اخلطاب  بأهمّية  أشيد  أن  إّال  يسعني  وال 
من قبل األستاذ فتحي فوراني وإلى دوره الّتاريخّي 
كمرّبي أجيال ومؤسس جلنة املبادرة اإلسالمّية، واّلتي 
الوقف  ممتلكات  عن  الّدفاع  في  احلربة  رأس  كانت 
املطلب  طرح  من  أّول  وكانت  واملسيحّي،  اإلسالمّي 
أصحابه  إلى  اإلسالمّي  الوقف  إلعادة  الّشرعي 

الّشرعّيني واحملافظة على األوقاف املسيحّية.
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كلمته:  في  فقال  الفاهوم،  وليد  احملامي  أّما 
أّنهم  إلثبات  بحاجة  ليسوا  الّشرق  في  املسيحّيون 
علينا  مشكلته.  فهذه  ذلك  في  يشّكك  ومن  عرب 
مع  والّتعايش  اآلخر  قبول  هو!  كما  املختلف  تقّبل 
التعّددّية  تكون  أن  أي  االختالف.  وقبول  املختلف 
أعتقد  إثراء مجتمعّي.  مصدر  مبعنى التنوّع.. وهو 
اخلالف  ألّن  األديان،  حوار  في  ليست  املسألة  أّن 
 - ومسيحّي  إسالمّي   - إسالمّي  هو  واالختالف 
في  هي  العّلة  يهودّي...   - ويهودّي  مسيحّي 
بني  ما  واخللط  الّسياسة  وتديني  الّدين  تسييس 
الّثابت واملتحرّك. العّلة في اإلسالم الّسياسّي وفي 
هيونّية.  الصِّ اليهودّية  وفي  هيونّية  الصِّ املسيحّية 
العّلة في الّتعّصب واجلهل. وما علينا إّال املجابهة 
أخطاء  ثّمة  والعلمّية.  العلمانّية  باملعرفة  والتسّلح 
نقع في شركها كأن نقول: مسلم، مسيحّي ودرزّي 
أقحاح  عرب  هم  اّلذين  الدروز،  املوّحدين  طائفة  عن 
ًيا مسلمون مثل باقي الّطوائف اإلسالمّية  أوًّال وثان
من شيعة وعلوّية وإسماعيلّية... فنقع فيما ُنصب 

هيونّية وسياسة فرّق تسد.  لنا من ِشراك الصِّ
الّسماوّية  واألديان  ذكورّية،  ّية  العرب لغتنا  أّن  ثّم 
الّنساء؟  مع  ماذا  مواقف..  الرّجال  نقول  ذكورّية. 
واملروءة  موقف  اإلنسان  نقول  أن  األفضل  من  أليس 
موقف، ورّمبا تكون املروءة من املرء ومن املرأة! وأخيرًا 
يقول «عريسنا» بهذه الليلة: أّنه لو كّنس كّل واحد 

مّنا أمام بيته ألصبحت احلارة نظيفة، وهذا صحيح؛ 
وأن  العقول،  كناسة  هو  إليه  بحاجة  نحن  ما  لكن 
عقولنا  تنظف  لكي  عقله  فينا  واحد  كّل  يكّنس 
جميًعا..خاّصًة في هذا العصر اّلذي نعود فيه إلى 
والعشائرّية  والقبلّية  الّطائفّية  إلى  نعود  الوراء.. 

واحلمائلّية والعائلّية! 
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ورئيس  سابق،  برملانّي  (نائب  مّخول  عصام  وقال 
معهد إميل توما للّدراسات): إّن املفارقات هي اّلتي 
ساقتنا لالحتفاء باملرّبي املعطاء فتحي فوراني في 
هذه الليلة الّثورّية املتمّيزة، في الّسابع من نوڤمبر، 
أكتوبر  لثورة  والّتسعني  الّسادسة  الّذكرى  في 
فتحي  على  ا  غريًب وليس  العظمى.  االشتراكّية 
فوراني أن نحتفي به في سياق ثورّي، وهو اّلذي ُعرف 
ا لقضّية شعبه  ـً ّي منذ نعومة أظفاره، أن ينحاز وطن
ا لطبقته الكادحة،  ـً العادلة، وُعرف أن ينحاز طبقّي
به  بّشرت  اّلذي  للّطريق  ا  ـً ّي إنسان ينحاز  أن  وُعرف 
وجه  غّيرت  اّلتي  العظمى  االشتراكّية  أكتوبر  ثورة 
الّتاريخ، وبّشرت الّطبقة العاملة والكادحني والّشعوب 
ّية املتوّحشة والقهر واالستغالل  املقهورة بأّن الرأسمال
الّنضال  طريق  وأّن  الّسماء،  من  قدرًا  ليست 
والتمّسك بالقيم الكفاحّية هو أقصر الّطرق وأقّلها 
كلفًة إلحقاق احلقوق وجتاوز القهر واالضطهاد القومّي 
ا. ـً ثورّي تغييرًا  القائم  الّنظام  وتغيير  واالجتماعّي 

إّن أهمّية دور فتحي فوراني وباعه الّطويل في الّدفاع 
آخر،  شيء  أي  قبل  قيمتها  تستمد  املقّدسات  عن 
من انتمائه إلى الوطن، وإلى معركة البقاء واملوقف 
الكفاحّية،  الّصف  وَحدة  وإلى  والّتقدمّي  الوطنّي 
العصيبة،  املرحلة  هذه  في  صدامّية  مواجهة  في 
واإلثنّي،  الّديني  والّتفتيت  الّتفكيك  عقلّيات  مع 
مبا  شعوبها،  وعلى  اِملنطقة  على  اإلمبريالّي  والّتآمر 
ّية في إسرائيل. إّن  فيها على األقلّية القومّية العرب
من فخرنا بفتحي فوراني اإلنسان واملرّبي واملكافح 
ولم  هذه  ّية  الّنضال املعارك  عن  مبعزل  نعرفه  لم  أّننا 

نعرفها مبعزل عنه.
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ثّم كانت الكلمة األخيرة للمحتفى به، وجاء فيها: 

تكرًميا  الّتكرميّية  األمسية  هذه  في   أرى  أن  أريد 
للمعنى.. تكرًميا للفكر التقّدمي املتنوّر اّلذي يحّلق 
فوق االنتماءات الّطائفّية واملذهبّية.. ويعتّز بانتمائه 

اإلنسانّي واحلضارّي.
ا  أريد أن أرى في هذه األمسية الّثقافّية الّتكرميّية رًدّ
على  ا  ورًدّ احلديثة..  اجلاهلّية  العصبّية  على  مدوًيا 
وبقاؤنا  صمودنا   ويوجعهم  يستهدفوننا..  اّلذين 
في وطن العذاب.. سنبقى شوكة في حلق من يريد 
فنحن   ومين..  قيس  جاهلّية  إلى  وإعادتنا  إلغاَءنا 

شعب واحد ولو كره الكارهون..
لقد تخرّج من معطفي آالف الّطالبات والّطّالب من 

األجيال الّصاعدة..
بهؤالء أفتخر.. هؤالء هم ثروتي احلقيقّية اّلتي أعتز 

بها واّلتي ال تعادلها ثروة في الّدنيا.
وشكرًا لكم.. شكرًا لشعبّي الوفّي اّلذي يعرف كيف 
يكرّم أبناَءه  اّلذين نذروا حياتهم وضّحوا بأحلى أّيام 
العمر من  أجل الغد األشرف واألجمل..ومن أجل ربيع 

عربّي حقيقّي..
شكرًا لكّل َمن ساهم في إحياء هذا العرس احلضارّي.. 

شكرًا لكم.. شكرًا لكم جميًعا.. 

وكانت هنالك مداخالت لألستاذ حنا أبو حنا والّشيخ 
فرج     واألستاذ  توما  منير  والدكتور  رّمال  محّمد 

زيدان وآخرين.
عطاالّله  املطران  قّدم  ّية  االحتفال األمسية  ختام  وفي 

حنا ويوسف خوري (رئيس املجلس املّلي األرثوذكسّي) 
الّطالبة  قّدمت  كما  فتحي،  لألستاذ  تكرميًيا  درًعا 
اجلامعّية حنان بديع يونس (من عارة) درًعا تكرميًيا 

آخر للمحتفى به.
األثر  أطيب  الّتكرميّية  األمسية  هذه  تركت  وقد 
املّلي  املجلس  دور  ًيا  عال ثّمنوا  اّلذين  احلضور  لدى 
األرثوذكسّي ونادي حيفا الّثقافي في تنشيط احلركة 
هذه  من  باملزيد  وطالبوا  حيفا،  مدينة  في  الّثقافّية 
الّنشاطات اّلتي من شأنها أن تساهم في خلق أجواء 

ثقافّية حضارّية راقية في عروس الكرمل.

ُمهّنًئا احلبيِب  بلدي  من  يُت  وأت
ثقافًة املُضيىِئ  ِر  الِفْك راِئَد  يا 
َمهارًة الّلغاِت  طّالَب  أثريَت 
حكمًة ُق  يعب اُل  ّي ّس ال ويراُعك 
كراَمًة تصوَن  أن  ُر  ُتفاِخ حيفا 
َلُه شب يحمي  اُل  ب رئ ال والكرمُل 
بتناغٍم موُجه  يرُقُص  بحُر  وال
جنَلُه يكّرَم  أن  يرقى  عُب  والشَّ
أعماُلُه رُة  جدي األديُب  هذا 
ورعايًة موّدًة  األخاَء  صاَن 
ونقاِئِه بصدِقِه  الكالُم  ْسمو  َي
ًة مكاَن َد  يشي أن  يعلو  والّشعُر 
خيمٍة في  بأخوٍة  الّلقاُء  هذا 
لكاِتٍب الوفاِء  ُة  ي أمن القلِب  في 
الُهدى نور  إبداِعِه  في  ويشعُّ 

الّتكرِمي ِة  بحفَل األديَب  هذا 
قييِم التَّ روائُع  َعليَك  ْت  َحقَّ
ِم ي عل التَّ رسالَة  َحَمْلَت  ملّا 
ِم ِبَنسي ُرُه  ي عب فاَح  كالّزهر 
ِم وَحكي بدٍع  ملُ وحفاوًة 
يِم ولئ وُمخادٍِع  حاِقٍد  من 
يِم رن الّت غايَة  ِه  ًرِ َهدي وصدى 
والّتفخيِم ِل  بجي الّت مبكارِم 
يِم بعل األَُلى  مجَد  تعتلي  أن 
ِم ي وَمن َهوى  بال  األناِم  بني 
أدِمي فوَق  ّرقراِق  ال كاجلدوِل 
القّوِمي ِفكِرِه  من  نا  ب ألدي
يِم وكل بأحمد  يسوَع  ال جَمَع 
وَنعيِم ٍة  بصحَّ الّزماَن  ا  يحي
َكرِمي بَوحي  معطاًء  ويظلَّ 
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*åUHO�ò q�«d ≠ قامت جمعّية الّشباب العرب – 

«بلدنا»، بعقد مؤمتر صحافّي لعرض نتائج استطالع 
هذا  من  االثنني  يوم  الّشباب،  واهتمامات  التطوّع 
الّناصرة.  في  درويش  محمود  مرَكز  في  األسبوع، 
جمعّية  في  التطوّع  مشروع  مرّكز  املؤمتر  افتتح  
«بلدنا» جورج غنطوس، واّلذي قال: «يجب أن نهتّم 
في الّنهج العلمّي لتطوير التطوّع وتصعيد التطوّع 
ّية  الّشباب املؤّسسات  وعلى  العاّمة،  األجندة  على 

واملجتمعّية، أخذ دورها في هذا املجال».
للّشباب  جمعّية «بلدنا»  ناشف (مدير  ندمي  وأشار 
جمعّية «بلدنا»  أّن  االفتتاحّية  كلمته  في  العرب) 
كقضّية  الّشباب،  قضايا  مع  الّتعامل  في  رائدة 
الُهوّية ومناهضة العنف ومناهضة اخلدمة املدنّية. وقد 
موضوع  طرح  عملها  خالل  من  «بلدنا»  استطاعت 
نعمل  امللّحة.  الّشباب  قضايا  قائمة  على  التطوّع 
في جمعّية «بلدنا» على تشجيع وتطوير موضوع 
التطوّع، كما نحاول تغيير الّصورة الّسلبّية الّسائدة 

لدى بعض الّشباب عن التطوّع. 
وَحدة  (مدير  أطرش  عاص  د.  الباحث  واستعرض 
االستطالع في مرَكز «مدى الكرمل» - املرَكز العربّي 
األخير  الرّأي  استطالع  نتائج  االجتماعّية)  لألبحاث 
الّداخل  في  العرب  الّشباب  واهتمامات  «التطوّع 

الِفَلسطينّي».. 
شمل االستطالع 517 مستطَلعة ومستطَلع، ميّثلون 
الّداخل  في  العربّي  الّشباب  من  ّية  ُعشوائ عّينة 
عاًما.  و24   16 بني  أعمارهم  تراوح  الِفَلسطينّي، 
وقام االستطالع مبسح اهتمامات الّشباب وتوّجهاتهم 
حول موضوع التطوّع، لهدف االستبيان واملساهمة في 
ّية االجتماعّية،  تشكيل صورة عن الّنشاطات الّشباب

ّية. ومدى توافر األطر الّشباب
فيما  االستطالع،  يفرزها  اّلتي  املعطيات  أهّم  ومن 
ّية؛ وجد أّنه في 89%  يتعّلق بتوافر األطر الّشباب
ّية تتوافر أطر للّشباب، وفي  من القرى واملدن العرب
%11.8 يعمل ناٍد أو ملتقى حزبّي. كما أّن نسبة 
منهم   ،30.2% تبلغ  ّية  الّشباب األطر  في  املشاركة 
 – جماهيرّي  مرَكز  في  تشارك   44.8% نسبة 

للّسلطة  تابع  شبابّي  ناٍد  في  و20%  «متناس»، 
احمللّية، %14.9 في ناٍد أو ملتقى حزبي، و9.7% 
تابع  ناٍد  في  و9.7%  أهلّية  جلمعية  تابع  نادي 
بأّن   65% أجاب  وقد  طائفة.  أو  دينّية  ملجموعة 
هنالك أطر للتطوّع في أماكن سكناهم. وقد ظهر من 
االستطالع أّن تعريف الُهوّية املتكرّر أكثر من غيره، 
هو: عربّي - ِفَلسطينّي مواطن في دولة إسرائيل.

أفاد  الّشباب،  لدى  الفراغ  وقت  لقضاء  وبالّنسبة 
أوقات  يقضون  بأّنهم  املسَتطَلعني  من   56.8%
املسَتطَلعني  من  و46%  الكمپيوتر،  أمام  فراغهم 
البيت،  شؤون  في  أّمهاتهم  يساعدون  إّنهم  قالوا 
و%36.6 يقضون وقت فراغهم في مشاهدة البرامج 
في  أهلهم  يساعدون  و28%  ا،  ـً يومّي الّتلفزيونّية 
في  واألقرباء  األهل  يساعدون  و13.1%  عملهم، 
ُهواياتهم  ميارسون  َمن  أّما  ا.  ـً يومّي أوالدهم  تعليم 
املثير  ومن   .20.7% نسبتهم  فتبلغ  ا  ـً يومّي
لالهتمام هو نسبة املساعدة في البيت (األهل، األم 
في البيت، اإلخوة واألقارب) حيث بلغت الّنسبة بني 

%64.3 و83.6%.
نسبة  أّن  برز  بالتطوّع،  املتعّلقة  النتائج  بني  ومن 
االستعدادّية املتوّسطة وما فوق هي 87%، 60.7% 
اآلخرين»،  مساعدة  «أوّد  مقولة  مع  متاًما  يّتفقون 
وقال %57.4 منهم إّنهم موافقون جًدا على مقولة 
وقد  ومجتمعّي».  بلدّي  تطوير  في  أساهم  أن  «أوّد 
أهمّية  ُيدركون  الّشباب  أّن  إلى  االستطالع  أشار 
والفردّي؛  اجلماعّي  الّصعيد  على  التطوّعي  العمل 
ـ%62.1 من املسَتطَلعني مّتفقون متاًما مع مقولة  ف
«التطوّع يساهم بتعزيز الّثقة بالّنفس»، و66.2% 
«التطوّع  مقولة  مع  متاًما  يّتفقون  املسَتطَلعني  من 
مقولة  مع   37.4% اآلخرين»،  مساعدة  في  يساهم 
الّشخصّية»،  األهداف  تطوير  في  يساهم  «التطوّع 
و%54.5 يّتفقون متاًما على أّن التطوّع يساهم في 
التعرّف على جوانب احلياة املختلفة، بينما 68.8% 
يّتفقون متاًما على أّن التطوّع يساهم في الّتعرّف على 
أناس جدد، و%48.3 يّتفقون متاًما على أّن التطوّع 
يساهم في حتسني السيرة الّذاتية؛ %61.2 يّتفقون 

متاًما على أّن التطوّع يساهم في تطوير الّتجربة في 
احلياة و%61.9 من املستطَلعني يّتفقون متاًما على 

أّن التطوّع يساهم في تطوير املجتمع.
ويقول %63.5 من املسَتطَلعني إّن هناك أطر للعمل 
التطوّعي متوافرة في بلداتهم. فنسبة التطوّع لدى 
مؤّسسات  في  يومًيا  يتطوّعون   1.2% الّشباب: 
في  و7.2%  متقاربة  أوقات  في   8.2% مختلفة، 
يتطوّعون  املتطوّعني  من   7.8% متباعدة.  أوقات 
في املراكز اجلماهيرّية. %5.2 يتطوّعون في بيوت 
الطبّية  العيادات  في  يتطوّعون   5.2% املسّنني، 
أنواعها،  على  اجلمعّيات  في  يتطوّعون  والباقي 

كاجلمعّيات األهلّية واجلمعّيات الرسمّية والّدينّية.
العمل  كانت:  املجاالت،  بحسب  التطوّع  نسب 
املجتمعّي %21.5، أطر ومؤّسسات رسمّية 60%، 
 .5.2% ّية  حزب وأطر   8.9% طائفّية  دينّية  أطر 
وظهر أّن نسبة اّلذين يتطوّعون 4 ساعات وما فوق 
من   25.4% أجاب  كما   .44.1% هي  ا  ـً أسبوعّي
أوالد  تعليم  في  التطوّع  يفّضلون  أّنهم  املتطوّعني 
للتطوّع  املفّضلني  بعد  العليا  الّنسبة  وهي  املدارس، 
.33.8% هي  نسبتها  اّلتي  األطر  من  مزيج  في 

ويستخلص أّن غالبّية شريحة الّشباب مدركة أهمّية 
االستطالع  يظهر  كما  العديدة.  اته  ّي وإيجاب التطوّع 
أّن التطوّع مهّم، خاّصًة في تطوير رأس املال البشرّي 
واملجتمعّي. كما تدّل هذه النتائج على أّن الّشباب 
احمللّي  املجتمع  يستطيع  كامنة  قوّة  هو  العربّي 

والعام  أن يحوّلها إلى رافعة تنموّية لصاحله.
عروة  الّتنظيمّي  واملستشار  املدن  مخّطط  وعّقب 
سويطات في مداخلته، بأّن هناك فجوة بني املوجود 
مشاريع  توجد  فال  واألفعال.  األقوال  وبني  واملنشود، 
العام.  احلّيز  في  التطوّع  مفهوم  لتطوير  حقيقّية 
املساعدة  خدمات  بني  الفرز  كمجتمع  وعلينا 
الضّيق  املفهوم  بني  والّتمييز  املجتمعني  والّتغيير 
للتطوّع اّلذي ميكن أن يشمل اخلدمة املدنّية وال يغّير 
وبني  الّسائدة،  واالجتماعّية  الّسياسّية  املنظومة 
الّتغيير  على  يعمل  اّلذي  للتطوّع  الواسع  املفهوم 
املجتمعّي ويرفض املنظومة الّسياسّية القائمة. كما 
ّية اليوم  أن تفحص مدى  أّن على  احلركات الّشباب
تأثيرها على املجتمع وما هو األثر اّلذي تتركه على 

احلّيز العاّم من خالل عملها في املجتمع.
الّتنظيمّي والّناشط  واملستشار  املُدن  وعّقب ُمخّطط 
هناك  مداخلته، بأّن  في  عروة سويطات،  املجتمعّي، 
واألفعال،  األقوال  وبني  واملنشود،  املوجود  بني  فجوة 
الّتطوّع  مفهوم  لتطوير  حقيقّية  فال توجد مشاريع 
في احلّيز الّعام. وعلينا كمجتمع، الفرز بني خدمات 
املُساعدة، والّتغيير املجتمعّي، والّتمييز بني املفهوم 
اخلدمة  يشمل  أن  ميكن  اّلذي  للّتطوّع،  الضّيق 
واالجتماعّية  الّسياسّية  املنظومة  يغّير  وال  املدنّية 
يعمل  اّلذي  للّتطوّع  الواسع  املفهوم  وبني  الّسائدة، 
على الّتغيير املُجتمعّي، ويرفض املنظومة وعالقات 

القوى  القائمة. 
معنى  تفحص  اليوم، أن  ّية  الّشباب احلركات  وعلى  
وجودها على مستوى البلد واملكان وما مدى تأثيرها 
على املُجتمع، وهل تخلق تغيير جذرّي في املفاهيم 
املجتمعّية واملسّلمات؟ وهل تؤّسس إلى عالم قيمّي 
جديد في احلّيز العام واملجتمع على املستوى احمللّي 

والوطنّي.  
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وفي حديث مع صحيفة «حيفا» حول دور الّشباب 
احليفاوّي على ضوء نتائج البحث، عّقب سويطات 
احليفاوّي  الّشباب  مع  الّتعامل  ميكن  «ال  قائًال: 
الّنظرة  من  االنتقال  فعلينا  حّلها،  يجب  كمشكلة 
البّناء  والعمل  األمل  إلى  الّذات  وجلد  الّسلبية 
مفهوم  من  االنتقال  علينا  اإليجابّي،  والّتطوير 
إلى  تلبيتها  يجب  التي  الناقصة  االحتياجات 
يجب  التي  الكامنة  القوّة  ونقاط  املوارد  مفهوم 

متكينها وتعزيزها واستثمارها للمستقبل». 
بل  هدًفا  ليس  «الّتطوّع  قائًال  سويطات  وأضاف 
نسأل  أن  علينا  لذا  املجتمعّي،  للّتغيير  أداة  هو 
أنفسنا ما هو الّتغيير اّلذي نريد حتقيقه؟ املطلوب 
هو  الوطنّي  الّتطوّع  ألّن  تطوّع»  أّي  «مش  هو 
خالل  من  وقوّته  املجتمع  تعزيز  ميكن  فال  األساس، 
مجرّد خدمات مساعدة خيرّية أو كّشافات دينّية أو 
ّية تستخدمها بعض املدارس كأدوات  مجالس طّالب
فخور  قوّي  مجتمع  بناء  ميكن  ال  فقط!!  تسويقّية 
ِصهيونّية؛  أو  طائفّية  ّية  شباب حركات  خالل  من 
حيفاوّية  ّية  شباب حركة  تأسيس  املطلوب  بل 
وطنّية قوّية ُحتدث نقلة نوعّية في حياتنا وتغيير 
لقوّتنا  واإلدراك  والّتفكير  الّثقافة  في  استراتيجّي 
حتصيًنا ملناعتنا اجلماعّية، ورفًعا لسقف تطّلعاتنا 
املستقبلّية كشباب هذا الّشعب.. حركة قوّية جتمع 
وعّباس  الّنسناس  ووادي  واحلّليصة  الكبابير  أبناء 

وكافة أبناء هذه املدينة». 
ّية  الشباب احلركة  «إّن  مفّسرًا:  سويطات،  وأضاف 
القوى  تستثمر  عندما  قوّية  ستكون  احليفاوّية 
املجتمعّية احليفاوّية بها، ويتفاعل الّشباب معها، 
واملبادرة  والقيادة  االنتماء  وتنّمي  قدراتهم  وتعزّز 
والقدرات  الّتطوعّي  اجلماعّي  والعمل  والدميقراطّية 
ال  كقوّة  الّتنوّع  إلى  وتنظر  العصرّية،  الّتنظيمّية 
وطنّية  ّية  شباب حركة  املطلوب  ُمعيقة.  كعراقيل 
حتّول املخاطر إلى محّفزات ورّدات الفعل إلى صناعة 
واحلق  واحلاجة  والقدرة  اإلميان  منلك  فإّنا  األفعال. 
بتأسيس هذا اإلطار، ومسيرة األلوف ضّد العنف هي 

أكبر دليل على ذلك». 
أن  احملارب  على  «يصعب  بالقول:  حديثه  واختتم 
بالّتالي  مرجتفة؛  بأياٍد  أو  حاد  غير  بسيف  يقاتل 
من  حقوقه  لنيل  يناضل  مجتمع  على  يصعب 
موارد  وتعزيز  الّشباب  متكني  دون  طموحاته  حتقيق 
الّتنمية الّذاتّية، فالّشباب هم سيف هذا الّشعب؛ 

فلُيستّل من غمده ولنمّكن األيادي املرجتفة».
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مساء  والفنون،  للّثقافة  «األفق»  مؤّسسة  عقدت 
االثنني األخير (11/11/2013)، أمسية ثقافّية 
فنّية جديدة بُعنوان «فنجان، إيقاع وإبداع» في فندق 
قبل  من  ملفت  إقبال  وسط  حيفا،  في  «كولوني» 

املشاركني من حيفا واخلارج. 
شليوط،  عفيف  والفّنان  الكاتب  األمسية  افتتح 
ا باحلضور ومقّدًما - كما جرت العادة في كّل  مرّحًب
أمسية من األمسيات الّسابقة - موهبة واعدة. وهذه 
املرة احتضنت األمسية الّطالب املوهوب بشير صعبي 
زجلّية،  بوصلة  احلضور  أحتف  اّلذي  (الفريديس)، 
وحتّدث  وشخصّيته.  وحضوره  بأدائه  فاجأهم  حيث 
وموهبته  صعبي  بشير  عن  حازم  أحمد  الّصحافي 
جناحات  سيحّقق  الطالب  هذا  بأّن  مؤّكًدا  املمّيزة، 

باهرة في مجال الزّجل، وسيصبح جنًما المًعا. 
محاميد  عرموش -  سامية  استضافة  متّت  ثّم  ومن 
للمجتمع  حيفا  بلدّية  بلسان  الرسمّية  (الّناطقة 
العربّي)، حيث حاورها شليوط حول عملها وتأثيره 
الّثقافي  امللف  فتح  ّمت  وقد  األدبّي.  عطائها  على 
خالل  من  عرموش  دور  وعن  حيفا،  في  العربّي 
في  ّية  العرب الّثقافّية  احلركة  خدمة  في  وظيفتها 
تقّدمها.  اّلتي  اإلعالمّية  اخلدمات  خالل  من  حيفا 
محاميد   - عرموش  سامية  قرأت  اللقاء  وخالل 

ا من تأليفها.  ـً ّي مقطًعا أدب
حّنا  واألديب  والّشاعر  الكاتب  شليوط  حاور  بعدها 
ُمعّدًدا اجلوائز  ّية،  األدب مسيرته  ُمستعرًضا  حّنا  أبو 

ّية اّلتي حصل عليها ُمشيرًا إلى أّن حنا أبو حّنا  األدب
من الروّاد األوائل اّلذين ساهموا في الّنهضة الّثقافّية 
وقد  وقصائدهم.  أشعارهم  خالل  من  الفلسطينّية 
ّمت التطرّق خالل الّلقاء بشكل خاص لكتاب  «ظّل 
تصويره  وبجمال  مبفرداته  القرّاء  أبهر  اّلذي  الغيمة» 
حيفا،  مبدينة  الّضيف  الكاتب  وعالقة  للمجتمع، 

وعن كتاباته لألطفال والفتيان.
ّمت  حيث  الّله،  عطا  إلياس  الفّنان  البرناَمج  اختتم 
محاورته حول خصوصّية اختياراته في الغناء، حيث 
فخري،  صباح  الّصافي،  وديع  الوهاب،  لعبد  غّنى 
باسم  خاص  بشكل  ارتبط  اسمه  أّن  إّال  كلثوم؛  أم 
محّمد عبد الوهاب. كما حتّدث إلياس عن األغنّية 
لنشوء  املقوّمات  كّل  منلك  بأّننا  واثق  وأّنه  اخلاّصة، 
أغنّية محلّية إّال أّنه من خالل مشروعه الفّني اخلاّص 
عن  كشف  لكّنه  به،  خاّصة  ألغاٍن  يخّطط  ال  به، 
يكشف  ولم  له،  يعّد  كبير  فّني  ملشروع  تخطيطه 
تفاصيل أكثر حول هذا املشروع الفّني، واختتم لقاَءه 

ّية.   بوصلة غنائ
للّصحافّي  مداخالت  هنالك  كانت  األمسية  خالل 
برانسي  حسام  خوري،  حامت  الّدكتور  حازم،  أحمد 
مبنّظمي  احلضور  وأشاد  عبُده.  هشام  واملهندس 
ا  ـً أساسّي جزًءا  أصبحت  أّنها  إلى  وأشاروا  األمسية 

في اِحلراك الّثقافّي احليفاوّي.
بدعم  حتظى  األمسيات  هذه  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
حيفا              بلدّية  للّثقافة،  حيفا  صندوق  قبل  من 

ووزارة الّثقافة.
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*åUHO�ò q�«d ≠ سافر وفد من موسيقّيي 

«بيت املوسيقى» في شفاعمرو إلى العاصمة 
البريطانّية لندن، األسبوع املاضي، للمشاركة 
الّتربوّي»،  الّثقافّي  «احلوار  برناَمج  في 
الوطنّي  سعيد  إدوارد  معهد  مع  بالّتعاون 
والّدراما  للموسيقى  هول»  «چيلد  وجامعة 

في لندن، وبتمويل االّحتاد األوروپي.
Fusion ة دمج اآلالت املوسيقّي

اشتمل األسبوع على عّدة ورشات جرى خاللها 
حوار موسيقّي ثقافّي مشترك مع موسيقّيني 
فلسطينّيني وبريطانّيني محترفني من ثالثة 
 - املوسيقى»  «بيت  من  شارك  معاهد. 
سلباق،  سعيد  األساتذة  من  كّل  شفاعمرو 
أكرم حّداد وعامر نخلة، ومن اخلرّيجني شارك 
كّل من فراس زريق وجريس ّجنار؛ كما رافقت 
ذلك  أطرش.  ميالني  املشروع  مسؤولة  الوفد 
جامعة  من  موسيقّيني  ملشاركة  باإلضافة 
«چيلد هول»، الّطّالب فيليپ سوسا، بيرثا 
نارنيان، إيلينا جرامتكوفسكا، جونا مرچريدا 
ماشادو أريچو، تريزا ميلو كامپوس، مارليز 
ڤان جاجنلني، شينافج واملدرّب پول چرفيفث. 
كّل  شارك  الوطني  سعيد  إدوارد  معهد  ومن 
من األساتذة مايا خالدي، هالة جابر، إبراهيم 
جرى  خوري.  وزينة  خّطاب  رمضان  عتاري، 
وكبيرة،  صغيرة  مجموعات  ضمن  احلوار 
من  توّقعاتهم  عن  خاللها  من  حتّدثوا  واّلتي 

البرناَمج. 
اإلبداعّي   املوسيقى  تعليم 

Creative Learning
موسيقّية  عمل  ورشات  األسبوع  تخّلل 
لغة  بني  العالقة  عن  ومحاضرة  مشتركة 
اجلسد والتّنفس اّلذي قّدمته الدكتورة أمنيتي 

ڤيرسبيل، كذلك زيارة املدرسة واملبنى اجلديد 
الّتكنولوجيا  يدمج  اّلذي  هول»  «چيلد  ـِ ل

العصرّية املتطوّرة.
وتعزيز  الّتعليمّي  اإلطار  على  املشروع   رّكز 
وتطوير اجلانب اإلبداعّي في تعّلم واكتساب 
مهارات العزف وتأليف املوسيقى ومشاركتها 
وتبادلها في نطاق أوسع، وهو ما يعرف باسم 
 .Creative Learning التعّلم اإلبداعي

كونسيرت مشترك
املكّثفة  الّتدريبات  من  أّيام  خمسة  جهود 
العمل،  ورشات  خالل  من  األفكار  وتطوير 
أثمرت عن إقامة كونسيرت مشترك في املرَكز 
لندن)،  (شرقّي  باالس»  «تشاتس  الّثقافي 
املوسيقى  محّبي  من  العشرات  بحضور 
وسّكان اِملنطقة. وقد شمل الكونسيرت تسع 
العمل  ثمرة  مشتركة،  موسيقّية  مقطوعات 
 Narrow املشترك، واّلذي كان حمل ُعنوان

the distance (قّلص البعد).
بدايات  حملة عن ال

املشترك  املوسيقي  بالّتعاون  املشروع  بدأ 
 - املوسيقى  «بيت  كونسرڤتوار  بني  ما 
في  هول»  «چيلد  ومدرسة  شفاعمرو» 
ذهبت  حني   ،2009 األّول  تشرين  في  لندن، 
املوسيقى»  «بيت  موسيقّيي  من  مجموعة 
موسيقّيني  مجموعة  مع  وعملت  لندن  إلى 
من «چيلد هول» على مقطوعات موسيقّية 
ُقدمت في عرض موسيقّي في لندن. وفيما 
«بيت  إلى  لندن  من  املجموعة  جاءت  بعد، 
املوسيقى» في كانون الّثاني 2010 وعملت 
موسيقّية  ورشة  إقامة  على  املجموعتان 
أنتجت مقطوعات ُقّدمت في عرضني؛ األّول 

في شفاعمرو والّثاني في الّناصرة. 
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املستطيل  والرّأس  الكبيرة،  املستقيمة  والعيون 
هذا  ويترّكز  كبير.  بشكل  البارز  املتقّدم  والفّك 
األمريكّيني  والزّنوج  إفريقيا  زنوج  في  اجلنس 

واملصـرّيني وحوض النيل.
عليها  أّتفق  اّلتي  الرئيسّية  األجناس  هذه 
البشرّية.  األجناس  بدراسة  واملهتّمون  اجلغرافّيون 
الذي  العمرانّي  والّتوّسع  العلم  تقّدم  مع  ولكن 
هذه  واختالط  الهجرة  عوامل  ومع  العالم،  اجتاح 
بفضل  جديدة  أجناس  ظهرت  الّثالثة،  األجناس 
تزاوج هذه األجناس، وهي: اإلستراليون، اآلسيوّيون، 
امليالنيزّيون،  البولينيزّيون،  األوروپّيون،  األفارقة، 

امليكرونيزّيون، الهندّيون، والهنود احلمر. 
متّخضت  البشرّية  والّتصنيفات  الّتقسيمات  وهذه 
منها  ثالث  جنسّية،  مجموعات  خمس  عن 
وهم:  ا،  ـً تدريجّي تتالشيان  واثنتان  رئيسّية، 
املجموعة  ّية،  املغول املجموعة  الزّجنّية،  املجموعة 
املجموعة  ّية،  األسترال املجموعة  القوقازّية، 
سّكان  من   99% من  أكثر  ويتدرّج  ّية.  الكاب
من  أقّل  وأّن  األولى،  الّثالثة  األجناس  حتت  العالم 
ّية،  ّية والكاب %1 هم أصحاب املجموعة األسترال

أقلّيات  ُتَعّد  وأصبحت  وتتناقص؛  تتالشى  اّلتي 
محدودة جًدا.

يقسم الفّنانون والرّسامون الوجه البشرّي إلى ثالثة 
أقسام أو مساحات:

5³'« Ë√ WN³'« l� ÊuOF�«

ويقال إّن العني هي نافذة القلب، فكثيرًا ما تكون 
جواز املرور إلى اآلخرين، ورّمبا حتّدثت العيون مبا يخفيه 
املرء في نفسه. ويعتقد أّن لون وشكل العني يدّالن 
على شخصّية اإلنسان، فهناك العيون املستديرة 
والعيون الضّيقة، كذلك العيون الواسعة املفتوحة. 
باختالف  دالالتها  فتختلف  العيون  ألوان  أّما 
والزّرقاء.  واخلضراء  والعسلّية،  كالّسوداء  الّشعوب 
ذات  ومنها  بالعينني  فمتعّلقة  احلواجب  أّما 
األقواس الّدقيقة، أو ذات الّنتوء البارزة، أو املّتصلة 
املنفصلة  أو  العينني،  فوق  بينها  املقترنة  أو 
تباعد  احلواجب  وهذه  العينني،  بني  ما  والواسعة 
واسعة.  األنف  جذر  ِمنطقة  فتكون  العينني  بني 
واحلواجب الّسميكة، وتلك اّلتي متيل إلى األعلى 

أو املنخفضة نحو األسفل.
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لألنف مكانة مهّمة في حتديد مالمح الوجه، خاّصًة 
مة الوجه. وكانت متاثيل امللوك في  أّنه يشّكل ُمقدَّ

أنوف  ظهرت  بينما  األنوف  بارزة  القدمية  مصر 
متاثيل الرّعية صغيرة. ونرى اليوم األنوف الكبيرة 

والّصغيرة، العريضة والّطويلة، املدّببة والّدقيقة. 
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فضًال عن أثر شكل الفم اجلمالّي ودوره في حتديد 
متعّددة  دالالت  أخذ  فإّنه  ّية،  اجلمال الّصفات 
الّصغير،  والفم  الكبير  الفم  وهناك  املالمح.  في 
وتختلف األفواه باّجتاه قوس الفم، إلى األعلى أو 
والّسفلى،  منهما  العليا  والّشفتان،  األسفل.  إلى 
هي  الّسفلى  أو  بارزة،  الُعليا  الّشفة  تكون  وقد 
الّدقيقة،  أو  الغليظة  الّشفة  وهناك  البارزة. 

املتوّسطة أو املنتفخة.
أّما الّدقن فمنه احملّدد واُحملّدب والعريض والّدقيق 
والبارز إلى األمام أو املتراجع إلى اخللف أو املنثلم 

في وسطه.
وهكذا يصبح لدينا وجه ينقسم إلى ثالثة أقسام 
متساوية املساحة ومختلفة األحجام بني األعضاء. 
بني  يتشابهون  البشر  أّن  فات  مما  ونستخلص 
جغرافّية،  مناطق  بني  ويتشابهون  وإناث،  ذكور 
بني  ويتشابهون  وقبائل،  شعوب  بني  ويتشابهون 
فكيف  لألجساد،  العام  باملظهر  وأفراد  جماعات 
ميكن للمرء أن ميّيز هذا اإلنسان عن سواه؟ كيف 
تختلط  وال  الّشخص  هذا  على  يتعرّف  أن  ميكنه 
تشابهت  وإن  اّلتي  األمور  هي  ما  املالمح؟  عليه 

لكنها ال تلتقي عند إنساَنْني؟
إّن هذه األعضاء هي العينان، األنف والفم. فال جند 
في البشر اثنني تتشابه فيهما هذه األعضاء طبق 
والّتركيب  واحلجم  الّشكل  في  بالّتساوي  األصل، 
والّترتيب. والّتفاوت في هذه األعضاء ميّيز البشر 
الواحد عن اآلخر. ألّننا قد جند سائر أعضاء اجلسم 
الّشعر  أو  عموًما،  كالرّأس  البشر  بني  متشابهة 
كالّصدر  للعني،  الّظاهرة  األعضاء  أو  األذنني،  أو 
جانب  إلى  والّساقني،  واليدين  والبطن  هر  والظَّ
البدانة والّنحافة، ألوان البشرة وطول القامة وحّتى 
األصوات واحلركات. وقد تتشابه العيون بني أفراد 
لدى  شكلها  في  األنوف  تتشابه  وقد  كثيرين، 
لدى  أحجامها  في  األفواه  تتشابه  وقد  كثيرين، 
فيهما  تتشابه  شخصني  جند  ال  ولكّننا  املاليني، 
متطابق  بتشابه  واألفواه،  واألنوف  العيون  ذات 
ِمائة باِملائة وهي مجتمعة في وجه واحد. ويبقى 
هذا ما ينفرد به األشخاص عن بعضهم البعض. 
فإًذا ينحصر االختالف في هذه األعضاء فقط، وأّما 
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تتأّلف البشرّية في العالم من أكثر من 7 مليارات 
 .2012 للعام  احملوَسب  اإلحصاء  مبوجب  نسمة 
وهم يندرجون في 170 جنس بشرّي، وهؤالء البشر 
كثيرة،  أساسّية  نواٍح  في  بعًضا  بعضهم  يشبه 
كالرأس، اجلسم بأقسامه، واألطراف بأجزائها، ولكن 
كًال منهم يختلف عن غيره في نواٍح أخرى. فإلى 
أّي مدى يختلف البشر، وإلى أّي مدى يتشابهون؟ 
يتجّنب معظم اخلبراء اليوم تصنيف الّناس أجناًسا 
جسمانّية،  خصائص  في  اختالفهم  أساس  على 
ولكّننا نحن جميًعا نلتقي في أصل مشترك. وهذا 
يعني أّن جميع البشر اّلذين يعيشون على األرض 
فلسنا  ذلك  ومع  واحد،  أصل  إلى  ينتمون  اليوم 
جميًعا متشابهني، ألّن أجسامنا مختلفة األحجام 
والهيئات، وبشرتنا متباينة األلوان. كما تختلف 
عيوننا لوًنا وشكالً، وأنوفنا وأفواهنا ذات األشكال 
املتنوّعة، على اختالف شعورنا في لونها وملمسها.

وثّمة تصنيف للبشر من منظور جغرافّية األرض، إذ 
كان ُيعتقد أّن األجناس اجلغرافّية قد وُجدت بسبب 
االنعزال الّناجم عن احمليطات واجلبال والّصحاري. 
البشرّية  باألجناس  واملهتّمون  اجلغرافّيون  وقّسم 
وهي:  رئيسّية،  أقسام  ثالثة  إلى  البشر  كاّفة 
هذا  وميتاز  القوقازّي:  األبيض  اجلنس   -  1
ودّقته،  األنف  علو  في  خاّصة  بصفات  العرق 
اعتدال الشّفة وبروز الفّكني، استقامة العينني، متوّج 
الّشعر وجتّعده، وكثرة شعر اجلسم وكثافة الّلحية، 
واملتوّسطة.  الّطويلة  بني  تتراوح  القامة  وكذلك 
وميتازون بشّدة حمرة البشرة اّلتي متيل إلى الّلون 
في  البشري  هذا اجلنس  ويتمرَكز  البّني واحلنطّي. 
حوض البحر املتوّسط وفي وسط وغرب آسيا، وفي 

وسط أوروّپا. 
2 - اجلنس األصفر املغولي: ميتاز هذا العرق 
املسترسل،  الّطويل  والّشعر  العريضة  باجلبهة 
والفّك  املستدير،  والرّأس  الّصغيرة،  والعيون 
البارز. كما ميتاز هذا اجلنس بالقامة القصيرة إلى 

املتوّسطة.
األصلّيني،  املغول  لدى  الّنوع  هذا  ويظهر 
الصينّيون،  الكورّيون،  اليابانّيون،  «األسكيمو»، 

األندونيسّيون والهنود األمريكّيون. 
3 - اجلنس األسود، الّزجني: ميتاز هذا اجلنس 
باألنف املتوّسط إلى الّصغير «األفطس» والّشفاه 
القصير،  األشعث  عـر  والشَّ املقلوبة،  الغليظة 
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سّكان  تعداد  بقدر  ومتعّدد  كثير  فهو  الّتشابه 
األرض. وعندما يلتقي شخصان ينظر كّل منهما 
إلى عيني اآلخر لكي ميّيزه ويتعرّف عليه، ثّم إلى 
واّلتي  اخللفّية،  أو  األمامّية  جسمه  أعضاء  سائر 

ميكن أن يتعرّف بواسطتها أحدهما على اآلخر. 
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الوجه،  في  كأعضاء  والفم،  واألنف  العينني  فإّن 
وهي منقسمة باملساحة على كامل الوجه، ولكّنها 
غير متساوية األبعاد، هذه األعضاء لن جند مثلها 
والّتركيب  والّتساوي  والّتناظر  والّتطابق  بالّتشابه 
والّتوزيع والتقسيم واحلجم إن كان كبيرًا أو صغيرًا 
أو متوسًطا، فهي ال تظهر لدى شخصني على وجه 
األرض، كما أّنها لم تظهر على مدى وجود اخلليقة 
كلها، ولن تظهر ما دام البشر على وجه البسيطة. 
أن  كيف  الله،  بخلق  الّتأّمل  إلى  يقودنا  وهذا 
أربعة أعضاء فقط في اجلسم متّيز البشر بعضهم 
الغرائب  يشمل  الكون  هذا  أن  وكيف  بعض،  عن 
والعجائب التي يقف اإلنسان حائرًا أمامها، واّلتي 
نعتقد أّنها بسيطة وبغاية البساطة، ولكّنها هاّمة 
وبغاية األهمّية. فلنحافظ على أجسامنا، ونصون 
أعضاَءنا، ونرى اجلمال الكامن في كّل واحد مّنا، 
فنتمّتع بحياتنا، ونسعد مع غيرنا، ونغتبط مع 
احمليطني بنا. ولنحترم أنفسنا ونحب ذواتنا، وأّال 
نحتقر وال ننقص وال ننكر وال نكره، بل نعيش 

حياتنا بقناعة واحترام وكرامة.
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تكّلم آباء الكنيسة عن فضيلة اإلحسان وحّثوا املسيحّيني 
على ممارستها، ألّنها تفيدهم كما تفيد اآلخرين. هذا املوقف 
الالهوت  إلى  بل  اجتماعّية،  إيديولوجيا  أّي  إلى  يستند  ال 

فقط، إلى خبرة محّبة الله للّناس. 
يحّث   - املقّدسة  األناجيل  من  يظهر  كما   - نفسه  املسيح 
الّشعب من خالل الّتعليم واحلياة على مساعدة الفقير واحملتاج. 
اجلاهل،  الغنّي  والغني،  لعازر  عن  الّشهير  املثال  لنتذّكر 
وعلى  اإلحسان  عمل  إلى  يشير  حيث  اجلبل،  على  والعظة 
سلطة األغنياء. لنتذّكر، أيًضا، أّنه هو نفسه في مثال آخر 
معجزة  ولنتذّكر  الكنعانّية.  واملرأة  الّسامري  الغريب  امتدح 

تكثير اخلبزات اخلمس. 
إّن حياة املسيح مبجملها كانت حياة إحسان، وعطاء ومحّبة 
والغرباء  املؤمنني  لغير  بل  ملواطنيه،  فقط  ليس  للّشعب، 
يكن  لم  الكنيسة.  وآباء  الرسل  اّتبعه  الّطريق  هذا  أيًضا. 
األمر بالّنسبة لهم مجرّد تعليم، بل هو احملّبة اّلتي ينبغي 
لدى  خاصًة  يظهر  كما   - أنفسهم  فهم  كلًيا.  بها  االلتزام 
أوًّال  فوزّعوا  اَحلَسن،  املثال  اّتبعوا  العظماء -  الكنيسة  آباء 
وهكذا،  وكهنة.  رهباًنا  صاروا  ثّم  ومن  للفقراء،  ممتلكاتهم 

باملمارسة أظهروا انعتاقهم من األنانّية والطَمع.
للقّديس  عمل  هو  عليها  ُيبنى  التي  األرضّيات  أهم  من 
القّديس  يتكّلم  اإلحسان»..  «حول  الالهوتّي  غريغوريوس 
على  املسيحّيني  ويحّث  الفقراء  محّبة  عن  غريغوريوس 
على  تعليمه  يقوم  ال  الروحّية.  الرياضة  هذه  في  االنخراط 
الّشفقة البشرّية أو اإلنسانّية، بل على نقطتني الهوتّيتني:  
األولى هي أّن العالم هو خليقة الّله. فالّله كخالق، له احلّق 
باستعمال  احلق  البشر  أعطى  لكّنه  العالم،  على  احلصري 
في  متساوية  وحقوقهم  الّله  أبناء  هم  فالبشر  العالم.  هذا 
إذ  الّسقوط،  قبل  الفردوس  في  كان  هذا  األبوّية.  املمتلكات 
وغيرها.  والّشجر  واألرض  الّسماء  مشترًَكا،  شيء  كّل  كان 
لكن بعد دخول اخلطيئة بدأ اّدعاء املُلكّية. لذا ينبغي توجيه 
بدل  األولى  املساواة  إلى  القّديس،  يقول  كما  اآلن،  اإلنسان 

االنقسام الّالحق. 
الّنقطة الّثانية هي أّننا عندما نساعد إخوتنا، نقّدم بالواقع 
الهوتي  عمل  هو  اإلحسان  لذا  نفسه،  املسيح  إلى  تنا  محّب
في  املسيح  نرى  نحن  وحسب.  اجتماعّية  مساهمة  وليس 
كّل إخوتنا البشر. في هذه العظة املهّمة من عظات القّديس 
مدى  تظِهر  اّلتي  العبارات  بعض  الالهوتي،  غريغوريوس 
وقوّة اإلحسان اّلذي ُميارِس ِعْبر الكنيسة على يد مسيحّيني 

حقيقّيني، وسوف نشير إلى البعض منها.
ال ميكننا أن جنّمع الّثروات ونحفظها فيما اآلخرون يعانون من 
املرض والَعوَز. تظهر محّبة اإلخوة عندما يكونون في املعاناة. 
أن ترّكز اخليرات في مكان واحد فيما اآلخرون يحتاجون هو 

انتقاص للمحّبة املسيحّية على حساب احملّبة اإلخوة.
من هنا إّن مال الكنيسة يجب أن يكون إلطعام الفقير، وكّل 
سعي إلى جمع املال والّطعام والّلباس يجب أن يكون في هذا 
االّجتاه، أي الرّأفة واخلير. لذا يوصي القّديس غريغوريوس بأّال 
يشيح  وأّال  اهتمام،  غير  من  اإلنسان  بأخيه  اإلنسان  يعبر 
بوجهه عنه وكأّنه لعنة، ال بل ينبغي أن يكون عمل اإلحسان 
كان  إذا  خاّصًة  املجتمع،  هامش  على  إنسان  لكّل  موّجًها 

اآلخرون يبتعدون عنه. 
ويعطي مثل البرص اّلذين كانت عائالتهم تطردهم وتتخّلى 
عنهم ألّن مرضهم كان ُمعدًيا. وهو يشّجع املؤمن بأن يعطي 
الّطعام والّدواء ويداوي اجلراح ويهتّم مبن هو في ضيق، مشّدًدا 

على الّصبر ومقاربة احلاجة بشجاعة. 
باخليرات  ممارسته  ميكن  متنوّع،  اإلحسان  أّن  إلى  يشير  هذا 
ليس  اإلحسان  الّشخصي.  واالهتمام  بالّتعليم  كما  املادّية 
 - لغذاء  منحة  أو  لراتب  كما   - املال  من  محّددة  كمّية 
فكرّية  هي  بل  املادّيات  على  تقتصر  ال  اإلنسان  فحاجات 

وروحّية ونفسّية أيًضا. 
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لذا يقول القديس «إن لم يكن 
لديك ما تعطيه للفقير، أعِطه 
ألّن  أجله،  من  ابِك  إرادتك، 
العطف الذي يخرج من الّنفس 
هو دواء له في مصيبته». لذا 
ليس  بأّن  نفسه  املرء  يبرّر  ال 
هذا  ألخيه.  يعطي  ما  لديه 
ر عنه بالدموع  َبّ العطاء الذي ُيَع
يعكس  ألّنه  للحزانى  دواء  هو 

حاالت احملتاجني. ومبا أّن حاجات الّناس تتنوّع، منهم األرامل 
واأليتام والغرباء واملضّطَهدين واملسافرين، فإّن إعطاَءهم احملبة 
في  وليس  الّله  عند  عطاء  هو  عنهم  والّتخفيف  وزيارتهم 

العالم وحسب.
األنثروبولوجيا  عن  مثال  غريغوريوس هو  القّديس  تعليم  إّن 
األرثوذكسّية اّلتي ترى وجه املسيح في وجوه الغرباء والفقراء 
اّلذين إذ نساعدهم نساعد املسيح. من هنا يكتسب اإلحسان 

ا وحسب. ـً فحوى الهوتّية، وال يبقى عمًال عاطفّي
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هنا  من  والتعليم.  الّصالة  هو  الكنيسة  في  احلياة  مركز 
اّلذين  املسيحّيني  تغّذي  واإلفخارستيا  واإلميان  فالّصالة 
احلياة  حدود  اإلفخارستيا  ليست  هذا،  مع  الكنيسة.  في 
حياة  أوجه  مجمل  لتالمس  متتّد  احلياة  هذه  بل  الكنسّية 
املسيحّيني، وحّتى احلاجات املادّية منها. ال يصّح أن يشارك 
املؤمن اآلخرين باجلسد اإللهي وال يشاركهم مبا هو دون ذلك، 

أي اخليرات األرضّية. 
فاملسيحّي ال ميكن أن يكون يتيًما ألّن أباه هو الله، وال هو 
الولد الوحيد ألّن ألبيه أوالد كثيرون. لقد أحّس املسيحّيون 
األوائل بأّن أخوّتهم في املسيح، لذا «كان كّل شيء مشتركاً» 
عاشوا  الهدف  هذا  لتحقيق  املمتلكات.  إلى  الّطعام  من 

كجماعة، وقد كانت جماعة عالجّية. 
ِذيَن  ْمُهوِر الَّ هذا يظهر من كتاب األعمال، حيث يقول: {َكاَن ِجلُ
ًئا  ْي ْم َيُكْن أََحٌد َيُقوُل ِإَنّ َش آَمُنوا َقْلٌب وَاِحٌد وََنْفٌس وَاِحَدةٌ، وَلَ
ْيٍء ُمْشَترًَكا} (32:4).  ْم ُكُلّ َش ِمْن َأْموَاِلِه لَُه، بَْل َكاَن ِعْنَدُه
ِذيَن  يِهْم أََحٌد ُمْحَتاًجا، ألََنّ ُكَلّ الَّ ْم َيُكْن ِف ولهذا يتابع قائالً: {لَ
يُعوَنَها، وََيْأُتوَن ِبَأْثَماِن  ِب ُيوٍت َكاُنوا َي َكاُنوا َأْصَحاَب ُحُقول َأْو ُب
يَعاِت، وََيَضُعوَنَها ِعْنَد َأرُْجِل الرُُّسِل، َفَكاَن ُيوزَُّع َعَلى ُكِلّ  اْملَِب
معلومة  هذه   .(35-34:4) اٌج.}  َي اْحِت لَُه  َيُكوُن  َكَما  أََحٍد 
مهّمة، أن آالف املسيحيني الذين كانوا في أورشليم لم يكن 
هذه  أهمية  خاصة.  ملكية  عن  حتّدثوا  هم  وال  فقير  بينهم 
املعلومة هي وجوب أن تكون معيارًا بالنسبة لنا في هذه األّيام.

ما يزال بعض املسيحّيني يعيشون هذه احلياة املشتركة بشكل 
مختلف. املقصود هنا هو األديار حيث يتخّلى الرهبان عن 
لكن  املشتركة.  احلياة  هذه  الزوار  ويتذوّق  اخلاّصة  ملكّياتهم 
حتتفظ  تزال  ما  ورعايا،  أبرشيات  إلى  بتوزعها  الكنيسة، 
أن  إمكانّية  بطبيعتها  حتمل  التي  اجلماعّية  الصفة  بهذه 
أن  ميكن  املتماسكة  الرعّية  ففي  عالجّية.  جماعة  تكون 
والروحّية. والنفسّية  املادّية  حاجاته  لكّل  سدًا  اإلنسان  يجد 

كائن  أنه  على  اإلنسان  مع  يتعامل  أن  يريد  زمان  في  نحن 
لكن  وتّتسع.  االقتصادّية  األزمة  تستمر  ولهذا  اقتصادي، 
خبرة الكنيسة تقول غير ذلك، أي أّن اإلنسان كائن الهوتّي 
احلقيقّيان  وعطشه  جوعه  بل  وحسب،  املاّدة  ليست  وحاجاته 

هما إلى الّله. 
صحيح أّن على الّدول مسؤولّيات كثيرة نحو شعوبها لكن 
هذا ال يعفي اإلنسان من أن يهتّم بكّل شخص وعائلة وأزمة 
اجتماعّية، وأن ينمو في اإلحسان والّتعاطف مع إخوته وغيرهم 
املسيح  يقّلد  أن  في  يرغب  اّلذي  اإلنسان  إّن  احملتاجني.  من 
والرّسل واآلباء، ال بّد من أن يكون كرًميا، خاّصًة إذا كان من 
اإلكليريكّيني. واألمر نفسه ينطبق على املؤّسسات واجلمعّيات، 
لها. الّتابعة  أو  الكنيسة  اسم  على  املسّماة  رأسها  وعلى 
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همومها،  على  مجدولٌة  الّنافذة 
د مالمح اإلنتظار!! عُّ تخشى َجتَ

البغتة  إنبثاقها  غياٍب  بعد  هبط 
«جبريل» من جديد، فتركت شجرة 
تتمّشى  محّطًة  ُتنجُب  امليالد 
ُنْفضي  كي  اجلهات!!  كّل  َة  ُصحَب
ِسُك بالريح وسرب  إلى زمٍن أوسع ُميْ

الغيمات.
    

زحاُم  ا،  تعًب  ، يئنَّ أن  ُيخيفني... 
فراًغا  لي  فابتكرُت  الهمهمات!! 

يّتسُع لعزلتي.
ومتثاًال يتحّدث إلى ضباب يتكّدُس 
وأوعزُت،  جر  الضَّ ِحفاف  على 
تظّل  أن  التالي  اليوم  أْنِف  رغم 
الّساعات عقارَب مسافرًة... يخرج 

من بني أصابعها َقوُس ُقزح يتدّلى... ُيرى َسْكرة لوِنِه بعني «زيتونٍة» وَيسمُع 
بُأذن «برٍج» مترّد جسًدا... 

    
ألّني ال أجيد اإلشتباك مع أسئلة أْجوِبتها تغرغُر باملاء ُمختنقة؟

ا وخرجت.. ـً حملُت كرسّي
من  آتية  تّيار «برقّياٍت»  في  يغوُص  يعلو،  موَْجُه  أرى  البحر،  قرب  جلسُت 

حقيبة حتمُل أسماَل العودة.
ا يحمل األكياس مثقوبًة وُميارس طقَس الغواية. ـً تراوُغ الوقَت ِلّص

    
أرخيت ملَدِّ القصيدِة ِعناَنُه،

عينني ُتشرقاِن بني الّنور وِنداِء كرمٍة،
ًيا، رَوََّض  عاُج يديِه يكشف عن منابت الزَّغب حني يهّل َخدُّ الكأس كرنڤاًال ثان

الكالم فيِه َشفتيِه، كي ترصدان أضعَف نقطة من خارطة البقاء...
ترصدانها سؤاَل مجاٍز يوقُظ سؤاَل وجوٍد ما عاد منه مَفرّ!!

    
ابعة.. توأَمْت قصيدتي بني «تاء» الرّؤية «وألف» الرّؤيا، مرافئ للعودة السَّ

لَتُه.. وأعلنت، ْتُه... تأمَّ َب أمسكْت بالوقت... َقلَّ
أنَّها ُتشاِطرُه وََجَع الغياب

    
صت من ثقٍب للّطوارئ: راوَغْنُه وتلصَّ

رأت حيفا..
صدرها  مياُم  املُلوَّن،  روق  الشُّ من  مرايا  تتعرَّى،  اجلُموح،  فرح  رؤى  في  تتدحرج 

ينهض بيوًتا ال تنام...
ُجتِلس احلارات في زِْندها... َتضحُك للجهات... تشدُّ وِثاَق قيِد احلنني وُتضيئُه 

ِمساحاٍت مساحات 
    

تتجاسُر 
كي تسرق ُحلكة ليٍل أعلن ِعصيانُه

وحتمي
«حماًما» ركب «ُفلَك» نوح

عائًدا
يحمُل «الزّيتونَ» ِمن ُخروٍج

وطوفاٍن وشتات...
    

رَفَعْت بَصرَها...
ماء مبكانها تأّكدْت أنَّ السَّ

َمَشْت في الّطريق
الَح لها «الرّصيُف» من بعيد 

بينما ينكسُر على األرض
ِظلُّ حقيبة تسيُر إليها...
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اخترت هذا الُعنوان حلوارين دارا، مؤّخرًا؛ األّول بني 
شيخ جليل وأستاذ وكاتب محترم، والّثاني بني 
حّالق وأحد زبائنه..! فاحلوار اّلذي دار بني الّشيخ 
وبني األستاذ كان حول قوله تعالى {إّن الّدين عنَد 
الّله اإلسالم}. وقد سأل األستاذ الّشيخ: هل هذا 
يعني أّن غير املسلمني ال ُيقبل منهم عملهم؟! 
إياد  احلّالق  بني  دار  اّلذي  الّثاني  احلوار  وأّما 
املسلمون  يحتفل  «ملاذا  مضمونه  فكان  وزبونه 
املسلمني  بني  العالقة  هي  وما  األضحى؟  بعيد 
وإبراهيم». وقد أعجبني جواب احلّالق إياد حني 
إسحاق  «الّذبيح»  أّن  اّدعى  اّلذي  زبونه  أجاب 
ولم يكن إسماعيل! فأجابه احلّالق: «في القرآن 
الكرمي مكتوب أّنه إسماعيل، وهذا إمياننا. ولكن 
يجب عليك أن تعلم علم اليقني أّننا من باب 
الّتبجيل واالحترام ال فرق عندنا بني إسماعيل 
«األنبياء  يقول:  كان  (ص)  فرسولنا  وإسحاق، 
بعيسى،  الّناس  أولى  وأنا  شّتى،  ألّمهات  أخوة 
الرّجل  فُدهش  نبّي»».  وبينه  بيني  فليس 
برسالة  تعترفون  كمسلمني  أنتم  «هل  وسأل: 
«نعم». جوابه:  فكان  عيسى».  ورسالة  موسى 

أراجع  نفسي  مع  وقفت  احلوارين  هذين  وأمام 
ألستقي  النبوّية،  واألحاديث  القرآنّية  الّنصوص 
إلى  خلصت  وقد  الّسليم.  الّتفسير  منها 
إلى  يخلص  واّلذي  الواسع،  مبعناه  اإلسالم  أّن 
احلقيقة. هو روح الّدين كّله، وأّن كّل الّتشريعات 

والّتوجيهات الرّبانّية منبثقة من هذه املعاني. 
الّديَن  {إّن  اآلية  تلي  اّلتي  اآليات  أّن  فوجدت 
تقول  عمران)،  (آل  سورة  من  اإلْسَالم}  الّلِه  ِعْنَد 
ِه وََمْن اتَبعن  {فإن َحاُجوَك َفُقْل َأْسَلْمُت وَْجِهي للَّ
ْم َفإْن  ُت ْم ذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب وَاألمّيَني أََأْسَل وَُقْل ِللَّ
لتوّضح  تأتي  اآلية  وهذه  اْهَتُدوا}.  َفَقْد  َأْسَلُموا 
احلقيقّي  املعنى  ولتبّني  سبقتها،  اّلتي  اآلية 
العاملني.  رّب  لّله  االستسالم  كمال  وهو  لإلسالم 
ولتأمر الرسول إلى بيان استسالمه لّله ودعوته 
أهل الكتاب وأتباعه إلى االستسالم جلالل الّله، 
معنى  ظّل  في  اجلميع  يجتمع  الرّوح  هذه  وفي 
اإلسالم الّشامل اّلذي يعّم اجلميع. ولو لم يكونوا 
من اتباع الّنبّي محّمد (ص)، ومن هذا املنطلق 
استناًدا  مسلمني،  والرّسل  األنبياء  كّل  نعتبر 

على الّنص القرآنّي. 
قال تعالى عن إبراهيم (عليه الّسالم) {إذ َقاَل 
ى  وَوَصَّ رَبِّ اْلَعاملََني *  ْم َقاَل َأْسَلْمُت ِل ُه اْسِل لَُه رَّب
َه اْصَطَفى  يَّ إنَّ اللَّ راِهيم بَِنيه وََيْعقوب يا ُبَن ِبَها إْب
أم   * ُمْسِلموَن  وََأْنُتم  إالَّ  َمتوتّن  َفَال  يَن  الدِّ لَُكُم 
َبنيِه  ُكْنتْم ُشَهَداَء إذ َحَضَر َيْعقوُب اْملَوَت إْذ َقاَل ِل
وَإلَِه  إلَِهَك  ُد  ُب َنْع َقاُلوا  بَْعِدي  ِمْن  َتْعِبدوَن  َما 
وَاِحًدا  إلًَها  وإْسحق  وَإْسَماِعيل  رَاِهيم  إْب اِئَك  آبَ

وََنْحُن لَُه ُمْسِلموَن}. 
وكّل هؤالء كانوا قبل مبعث الّنبي (ص) لنفهم 
على  حكرًا  يكن  لم  الّشمولّي  مبعناه  اإلسالم  أّن 
فئة من الّناس، بل شمل كّل َمن استسلم جلالل 
يُكْم  ِبَأماِن ْيَس  {لَ تقول  اآلية  جاءت  ولهذا  الّله. 
وََال َأَماِني أَْهِل اْلِكَتاِب َمْن َيْعَمل ُسوًءا َيِجّز ِبِه 
ا وََال َنِصيرًا *وََمْن  ـً ّي ِه وَِل وََال َيِجد لَُه ِمن ُدوِن اللَّ
َو ُمؤِْمن  ٍر َأْو أنَثى وَُه اِت ِمْن َذَك اِحلَ َيْعَمُل ِمَن الصَّ
وََمْن  نقيرا*  ُيْظَلُموَن  وََال  َة  اَجلنَّ َيْدُخلوَن  َفأولَِئَك 
َبَع  َو ُمْحِسٌن وَاتَّ ِه وَُه َم وَْجُهُه للَّ أَْحَسَن ِديًنا ِممّْن َأْسَل

يفا}. رَاِهيم َحِن َة إْب ِملَّ
إًذا فاألحسن ُقرًبا من الّله َمن استسلم له وكان من 
احملسنني، ألّن باإلحسان ينوجد الّسالم وهو اسم 
مشتّق من اإلسالم مبعناه الواسع، ولذا فرض على 
املصّلي أن يبدأ صالته بشعار اإلسالم ويختمها 
بالّسالم وحتّية املؤمنني في الّدنيا واآلخرة الّسالم، 

يَها َسَالم}.  َتهم ِف وحتّية أهل اجلّنة الّسالم {وَحتّي
اآلخرة  يوم  في  باملالئكة  اإلميان  أهل  يلتقي  وملّا 
ْيهم ِمْن  يحّيونهم بالّسالم {وَاملََالِئَكُة َيْدُخلوَن َعَل
َعْقَبى  َفِنْعَم  َصَبرُْمت  ِمبا  ْيُكم  َعَل َسالم  بَاب  ُكلِّ 
ارِ}. ومن مفهومنا لرسالة الّنبي محّمد (ص)  الدَّ
أّنها جاَءت خامتة الرّساالت الّسماوّية. وقد جعلها 
{َقْد  والهداية  والّطمأنينة  احلقيقّي  الّسلم  الّله 
ُه َمن  وٌر وَِكتاٌب ُمبني َيهِدي ِبِه اللَّ ِه ُن ْم ِمَن اللَّ َجاَءُك
ُلماِت  الِم ُيْخرُجُهم ِمَن الظُّ َل السَّ َبَع رُْضواَنُه ُسُب اتَّ
وِر ِبإْذِنِه وََيهِديهم إلى ُصراٍط ُمْسَتقيم}. إلَى النُّ

اإلسالمّية  األخوّة  األخوّتني:  يراعي  الّسلم  وهذا 
اّلتي  اإلنسانّية  واألخوّة  املسلمني  بني  اّلتي 
الّدينّية  انتماءاتهم  مختلف  على  الّناس  جتمع 
والفكرّية. وحّتى تستقّر هذه املعاني في الّنفوس 
بني القرآن الكرمي الّشرائع الّسماوّية اّلتي سبقت 
مؤّكًدا أّن كّل األمم الّسابقة بعث الّله لها الرّسل؛ 
وأّن هؤالء الرّسل جاؤوا بشرائع دارت على أصل 

واحد، وهو معرفة الّله واالستسالم له. 
ِلَك ِمْن رَُسوٍل إالَّ  ْب قال تعالى {وََما َأرَْسْلَنا ِمْن َق
وقال  فاْعِبدون}.  َأَنا  إالَّ  إلََه  َال  ُه  َأنَّ ِه  ْي إلَ ُنوحَي 
والَِّذي  نوح  ِبِه  وَّصى  ما  ين  الدَّ ِمَن  لَُكْم  {َشرََع 
وموسى  إبراهيم  ِبِه  َنا  ْي وَصَّ وََما  ْيَك  إلَ َنا  ْي َأوَح
فيه}.  َتَتَفرّقوا  وََال  الّدين  أقيموا  أَْن  وَعِيَسى 
اإلسالم  أّن  يفهم  مجتمعًة  الّنصوص  هذه  ومن 
تدور  واحدة  رسالًة  الّسماوية،  الرّساالت  يعتبر 
ومن  لّله  االستسالم  وهو  واحد،  معًنى  على 
لتضع  (ص)  محّمد  اّلنبي  رسالة  انطلقت  هنا 
القواعد األساسّية للّتفاهم بني الّناس، ولم تهاجم 
(ص):  الّله  رسول  قال  فقد  الّسابقة.  الّديانات 
«أنا جئت مبلة ابراهيم وهو اب اليهود والنصارى 
والعرب فأنتم أوالد يعقوب وأنا ابن اسماعيل، 

فتعالوا نتحاكم إلى اجلّد األكبر». 
أمّنا  {ُقوُلوا  الفصل  القول  إلى  يدعونا  والقرآن 
إبراهيم  إلَى  ُأْنزَِل  وََما  َنا  ْي إلَ ُأْنزَِل  وََما  بالّله 
َي  واسماعيل وإْسَحق وََيْعقوب وَاألْسَباط وََما أوِت
َال  رَبِّهم  ِمن  ّيوَن  ِب الَن َي  أوِت وََما  وَِعيَسى  ُموَسى 

ْنيَ أَحٍد ِمْنُهم وََنْحُن لَُه ُمْسِلموَن}. رُِّق بَ ُنَف
واملتمّعن في القرآن الكرمي يظهر له الّثناء الكبير 
ليظهر  والرّسل،  األنبياء  على  الّله  أثناه  اّلذي 
مكانتهم وعّفتهم ويصفهم بالعصمة. فقال بحق 
عيسى (عليه الّسالم) {إْذ َقالَِت املََالِئَكُة َيا َمرَْمي 
َمٍة ِمْنُه اْسُمُه املَسيح ِعيَسى  رُِك ِبَكِل َبشِّ َه ُي إنَّ اللَّ
رَّبَني  َيا وَاآلِخرَِة وَِمَن املَُق ْن اْبُن َمرَْمي وَجيًها ِفي الدُّ
احلَني *  اَس ِفي املَْهِد وََكْهًال وَِمَن الصَّ ُم النَّ * وَُيَكلِّ
َشٌر َقاَل  ّسني بَ ْم َميِ َقالَْت رَبِّ َأّنى َيكوَن ِلي وَلٌَد وَلَ
ًا  َفإمنَّ َأْمرًا  َقَضى  إذا  َيَشاُء  َما  َيْخِلُق  ه  اللَّ َكذِلَك 
ْكَمَة  ُمُه اْلِكتاَب واْحلِ َعلِّ َيُكون * وَُي َيقوُل لَُه ُكْن َف
وْرَاَة وَاْإلجنيَل وَرَُسوًال إلَى بَِني إْسرَائيل َأّني  والتَّ
ِمَن  لَُكم  أخِلق  أّني  رَبُِّكم  ِمْن  ِبآَيٍة  ِجْئَتُكم  َقْد 
رًا  ْي َط َفيكون  يَه  ِف َفأنُفخ  ِر  ْي الّط يَئِة  َكَه َني  الطِّ
املَوَْتى  وَأحيي  واألْبرَص  اْألكّمه  وأبرّئ  ِه  اللَّ ِبإْذِن 

ِه}. ِبإْذِن اللَّ
وفي هذه الرّوح فصل القرآن سيرة األنبياء (عليهم 
االسم  الّنصوص  هذه  كّل  من  ونستنتج  الّسالم) 
واإلنصاف  الّتبجيل  بّني  اّلذي  لإلسالم  الّشامل 
للرّسل، اّلذي لم جتد له مثيل  ودعا القرآن أتباع 
الّنبي (ص) صاحب الرّسالة اخلامتة للحوار احلسن 
{وََال  فقال  لإلسالم  الّسابقة  الرّساالت  أتباع  مع 

َي أَحَسن}. اِدُلوا أَْهَل اْلِكَتاِب إالَّ ِبالَِّتي ِه ُجتَ
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أتساَءل أحياًنا، هل هنالك شخص ما فوق الّنقد؟ 
هل هنالك بَقرات مقّدسة كما كان مّتبًعا لدينا في 
زمن ما لدى بعض احلركات الّسياسّية في بالدنا؟ 
فكان بعض أتباع هذا احلزب أو احلركة الّسياسّية 
للّنقد،  قادتهم  أو  زعمائهم  أحد  يتعرّض  عندما 
يثورون ويزبدون معلنني أّنه ال ميكن الّتطاول على 

هؤالء القادة، ألّنهم من رموز شعبنا. 
يا سالم على مثل هكذا توّجه، في أّي زمن نحن 
نقّدس  حّتى  األرض  بقعة  على  مكان  أّي  وفي 
بتوجيه  ُيسمح   - حّق  وبأّي   - وملاذا  أشخاًصا. 
الّنقد ألشخاص معّينني، وألشخاص آخرين ال يحّق 
لنا أن نوّجه لهم الّنقد. أعتقد أّنه قّمة االستهتار 
بعقول الّناس واحترام آرائهم هو هذا التوّجه املُهني 
للفكر احلّر وألبسط األسس والقواعد الدميقراطّية. 

وحّتى في العالم العربّي هنالك محاوالت من قبل 
فئات معّينة لفرض واقع يحرّم توجيه الّنقد لقائد 
للعنف  الّلجوء  عن  يتورّعون  وال  معّني،  سياسّي 

واإلرهاب من أجل فرض هذا الواقع البغيض. 
أّننا  نالحظ  نحن،  وواقعنا  بالدنا  إلى  عدنا  وإذا 
إلى  املقّدسة،  البقرات  حتطيم  مرحلة  من  انتقلنا 
ُمتاحة  األساليب  وكاّفة  ُمباح،  شيء  كّل  مرحلة 
لتحطيم شخصّية معّينة وتشويه صورتها، حّتى 
املؤامرات،  بحياكة  وقمنا  اإلشاعات  اختلقنا  لو 
الهدف  حتقيق  أجل  ومن  الوسيلة،  تبرّر  فالغاية 

كّل شيء ُيستباح. 
والحظنا أّنه في فترة االنتخابات األخيرة لم يتورّع 
أجل  من  رخيصة  ألساليب  الّلجوء  من  البعض 
قول  رّدد  من  وهنالك  األصوات.  من  حفنة  كسب 
ار «علّي وعلى أعدائي»، ومن بعدي  شمشوم اجلّب
استعداد  على  هو  من  وهنالك  الّطوفان،  فليأِت 
حلرق بلد كامل من أجل حتقيق مآربه الّشخصّية، 
أخالقّيات  هنالك  أّنه  متناسني  أو  بذلك  ناسني 
ّية وخطوط حمر ال ميكن جتاوزها، ولم نعد  ومسؤول
نسمع بالقول اجلميل «االنتخابات يوم.. واحنا مع 

بعض دوم». 
نسينا كّل هذه األقوال، نسينا كّل شيء، واعتبرنا 
وال  االنتخابات،  يوم  في  وتنتهي  تبدأ  احلياة  أّن 
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ومشاريعنا  وحياتنا  مبصيرنا  للحظة  ولو  نفّكر 
ومجتمعنا ما بعد االنتخابات. ففي حيفا هنالك 
ّية في  َمن جلأ إلى أسلوب قذر وخاٍل من املسؤول
حتطيم  حساب  على  للرئاسة  مرّشح  دعم  سبيل 

شخصّية مرّشح آخر وحرقه متاًما...
ففي بلدان أخرى ّمت ترويج إشاعات تؤجج الّطائفّية 
لو  حّتى  األصوات،  من  املزيد  كسب  أجل  من 
أحدثت  لو  حّتى  االنتخابات،  بعد  بلدي  احترقت 
القالئل والبلبلة والفنت، املهم أن أحّقق هدفي، املهم 

كسب املزيد من األصوات.  
وباختصار هذه االنتخابات أبرزت عيوبنا وضعفنا 
بني  من  العقالء  فأين  ّيتنا،  مسؤول وعدم  وتهوّرنا 
التروّي  أين  ّية،  االنتخاب والقوائم  األحزاب  قادة 
وأين..؟!  وأين..  أين..  ّية،  املسؤول أين  واحلكمة، 
كم  كشفت  عورتنا،  كشفت  االنتخابات  إّن  نعم 
نحن نلهث وراء الفتات، كم نحن نفتقد للكرامة 
والّشهامة، أبوابنا مشرّعة على مصراعيها ننتظر 

من َيشتري أصواتنا.. 
ألّنها  معّينة  لشخصّيات  الّنقد  توجيه  حترمي  بني 
من رموز شعبنا وبني استباحة كّل شيء لتحقيق 
املبني  الّنقد  طريق  أخرى،  طريق  هنالك  أهدافنا 
العقالنّي،  الفكرّي  الّنقاش  طريق  حقائق،  على 
طريق اإلقناع ومقارعة احلّجة باحلّجة.. فهل ميكننا 

أن نسلك هذا الّطريق؟! 
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احلمية  من  ا  ـً أساسّي عنصرًا  الكالسيوم  يعتبر 
في  مشاكل  إلى  يؤّدي  قد  ونقصه  الصحّية، 
زيادة  تؤدي  بينما  واألسنان،  العظام  تكوين 

جرعته إلى تكوين حصى الكلى. 
تراوح  اّلذين  البالغني  األشخاص  اخلبراء  يوصى 
أعمارهم ما بني 18 إلى 50 عاًما،  باستهالك 
ا،  ـً من الكالسيوم يومّي ملِلچرام   1000 حوالي 
في حني أّن البالغني اّلذين تزيد أعمارهم عن 51 
ا.  ـً عاًما، بحاجة إلى نحو 1200 ملِلچرام يومّي
كافية  كمّية  استهالك  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
امتصاص  على  تساعد   ،(D) ڤيتامني  من 

الكالسيوم بشكل أجنع وأفضل.
إّن أفضل مصادر الكالسيوم هي بطبيعة احلال 
من  فقط  واحد  فكوب  األلبان.  منتجات  في 
من  ملِلچرام   300 يحوي  الزّبادي  أو  احلليب 
اختالف  على  األجبان  تشمل  كما  الكالسيوم، 

ا مصادر جّيدة للكالسيوم. أنواعها تقريًب
من الضرورّي احلذر عند تناول منتجات األلبان، 
من  اجلسم  احتياجات  تلبية  ميكن  حني  في 
منتجات  من  حصص   4 إلى  ـ3  ب الكالسيوم 
الّسعرات  من  االنتباه  يجب  ا،  ـً يومّي األلبان 
معظم  فإّن  العموم  في  الزائدة.  والّدهون  احلرارّية 
من  خالية  بأصناف  متوافرة  األلبان  منتجات 
الّدسم أو قليلة الدسم، وكثير منها طعمه جّيد 
على  احتوائها  مع  الّدسم،  كاملة  كمثيالتها 

نفس كمّية الكالسيوم.
إّن اخلضروات الورقّية اخلضراء حتوي نسبًة عالية 
كمّية  على  ذاته  الوقت  وفي  الكالسيوم،  من 
من  واحد  فكوب  احلرارّية.  الّسعرات  من  قليلة 
السبانخ، مثًال، يحوي ما يقارب 250 ملِلچراًما 
يحوي  البروكولي  من  وكوب  الكالسيوم؛  من 
ا، ما يجعله من اخلضروات  80 ملِلچراًما تقريًب
الصحّية اّلتي ميكن إدراجها في نظامنا الغذائّي.
املعلَّب،  والّسلمون  املعّلب،  الّسردين  إّن 
واملكّسرات مثل الّلوز، والبقولّيات مثل احلمص، 

تعتبر مصادر غنّية بالكالسيوم.
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• إضافة الفاصوليا إلى احلساء، طبق اخلضار، 
وأطباق املعكرونة.

على  الّدسم،  قليل  املبشور،  اجلنب  استخدام   •
احلساء والّسلطة.

• استخدام احلليب، بدًال من املاء، في طهي احلساء 
الكرميّي واخلبز، والّصلصات، أو صلصة الّسلطة.
• إضافة احلليب إلى الّشاي أو القهوة في الّصباح.

• نغمس اخلضروات في اللنب.
الزّبادي  كوب  إلى  املكّسرات  بعض  إضافة   •

كوجبة خفيفة.
الّطواجن  في  الورقّية  اخلضروات  إضافة   •

والّصواني، كصينّية الالزانيا مثًال.
• نشتري العصائر واحلبوب املّدعمة بالكالسيوم.

•  ميكننا أن نشرب احلليب اخلالي من الّدسم، 
بدًال من الّصودا على الغداء.

• نأكل الّشوفان الّساخن مع احلليب في وجبة 
اإلفطار.

البطاطا  من  بدًال  البروكولي  أكل  ميكننا   •
املقلّية (التشيپس) كوجبة خفيفة.

• ميكننا أن ندّلل أنفسنا بپودينچ لذيذ املذاق 
مصنوع من احلليب خالي الّدسم.

ّية اليومّية، املتوافرة  • نتناول املكّمالت الغذائ
فى كپسوالت أو أقراص للمضغ.
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بناء  في  أساسًيا  عنصرًا  الكالسيوم  يعّد   •
العظام واألسنان، بتكوين فوسفات الكالسيوم. 
• يساهم في تنظيم نبضات القلب، وكذلك في 
عملّية انقباض وانبساط عضالت اجلسم، حيث 

يساعد في جتّنب تشّنج العضالت.
• ينّظم انتقال الّنبضات العصبّية في اجلهاز 

العصبّي املرَكزّي. 
• يساعد في منع جلطات الّدم. 
• يساعد في امتصاص احلديد. 

• ميتّص في األمعاء الّدقيقة بواسطة ڤيتامني 
في  الكالسيوم  (يدخل  اللكتوز  وسّكر   (D)
عملّية تنشيط إنزميات عديدة، ومنها الليپيز 
األمعاء  في  الدهون  ُيحّلل  الذي   ،Lipase

ليمتصها اجلسم) 
ضغط الّشرايني  إبقاء  ا في  ـً يلعب دورًا هاّم  •

ا. ـً طبيعّي
للحمضني  الپروتينّي  الّتركيب  في  يساهم   •

.RNAو DNA النووّيني
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دار  شراء  لصعوبة  توضيًحا  املُعطيات  أكثر  إّن 
للّسكن هو عدد الرّواتب/املعاشات الّشهرية اّلتي 
يحتاجها املُوّظف كي يشتري دارًا للّسكن بسعر 

ا. ـً ّي معقول ومقبول نسب
املعاشات  عدد  كان   2013 عام  بداية  في 
ُيعاِدل  ما  سكنّية  دار  لشراء  املطلوب  الّشهرّية 
135 معاًشا، بينما في عام 2012 كان عدد 

مقارنة  معاًشا،   132 هو  املطلوب  املعاشات 
بالعام 2008 حيث كان عدد املعاشات املطلوب 

هو 103 معاشات شهرّية فقط!!!
 4 من  ُمكوّنة  جديدة  دار  شراء  أردنا  لو  ولكّننا 
ُغرف في بداية هذه الّسنة سيتطّلب األمر 144 
نحتاج  كّنا  حيث   2012 بسنة  مقارنًة  معاًشا 

إلى 142 معاًشا لشراء نفس الّشّقة.
هنالك غالء (ارتفاع) حاد جًدا في أسعار العقار 
في بالدنا. فالقروض الّسكنّية لعبت - وال زالت 
أسعار  ارتفاع  في   - جًدا  ا  ـً هاّم دورًا   - تلعب 

الّدور احلاد. 

 —Ëb�«  —UFÝ√  ŸUHð—«  »U³Ý√  Òr¼√  
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- قّلة العرض:
سكنّية،  دور  لبناء  األراضي  في  نقص  أو  قّلة 
بسهولة  األراضي  متنح  ال  الّدولة  ألّن  وذلك 
وبالكمّيات املطلوبة. زد على ذلك البيروقراطّية 
اّلتي ال تنتهي في هذا املجال، األمر اّلذي سّبب 
العقار،  سوق  في  كبيرًا  نقًصا  الّسنوات  خالل 
آخذ  العقار  سوق  في  العرض  وقّلة  الّنقص  وهذا 

في االزدياد مع مرور الّسنني.

- الّزيادة في الّطلب: 
األطفال  ووالدة  الزّواج  بسبب  تكبر  العائالت 
أكبر،  سكنّية  دور  إلى  واحلاجة  العائلة  وتكبير 
ُتالئم حاجات العائلة. إّن األزواج اّلذين يحتاجون 
واملُطّلقون  املُنفصلون  واألزواج  للزّواج،  دار  إلى 
بدل  دارين  إلى  احلالة  هذه  في  يحتاجون  اّلذين 
دار واحدة وغيرها.. كّل هذه األمور تزيد بشكل 

ُمستمّر احلاجة إلى دور جديدة إضافّية.

- املستثمرون: 
في  أموالهم  استثمروا  املُستثمرين  من  الكثير 
إّن  حيث  األخيرة،  الّسنوات  في  العقارات  سوق 
نسب الفوائد في البنوك كانت ُمنخفضة وإبقاء 
كان  لذلك  ُمربح.  غير  كان  البنك  في  أموالهم 
في  أموالهم  يستثمروا  أن  لهم  املفّضل  من 
مجال العقار وبشراء دار سكنّية، واالستفادة من 
االرتفاع في سعر الّدار في املستقبل، واالستفادة 

من اإليجار الّشهرّي، أيًضا.

بورصة:  - ُمستثمرو ال
«يهرب» ُمستثمرو البورصة إلى سوق العقارات، 
ًدا للبورصة في سوق  حيث إّنهم يجدون بديًال جّي
العقارات، وهذا األمر أّدى أيًضا إلى رفع أسعار 

العقارات بشكل حاد.

- املُستثمرون األجانب: 
بتشجيع  احلكومة  قامت  سنوات  عّدة  قبل 
املُستثمرين األجانب - غالبّيتهم الّساحقة كانت 
من فرنسا - بواسطة العديد من اُحملّفزات املُمّيزة، 
في  العقارات  سوق  في  أموالهم  يستثمروا  كي 
إسرائيل، األمر اّلذي أّدى حتًما إلى ارتفاع كبير 

في أسعار الّدور الّسكنّية.

- املُقاولون: 
على  الّشروط  ُتصّعب  البنوك  بدأت  مؤّخرًا، 
القروض..  إعطائهم  إمكانّية  وتقّيد  املُقاولني، 
إعطاء/منح  على  البنك  موافقة  حال  وفي 
قليلة،  بنسب  قروًضا  ُيعطيهم  فإّنه  القروض، 
لذلك فإّن املُنافسة بني املُقاولني أصبحت قليلة 
جًدا، ما أّدى األمر إلى انخفاض عدد الّدور في 
تعني  املنافسة  قّلة  فإّن  ولذلك  العقارات،  سوق 

قّلة العرض، وبالّتالي ارتفاع وغالء األسعار.

ة: ّي - سوق القروض الّسكن
في  تدّخل  إسرائيل  بنك  أّن  من  الرّغم  على 
شروط  تصعيب  وحاول  األخيرتني،  السنتني 
الفوائد  نسب  أّن  إّال  الّسكنّية،  القروض  إعطاء 
املُغرية واملُربحة في سوق القروض الّسكنّية في 
عاّمة  أمام  األبواب  فتحت  األخيرة،  الّسنوات 
الّشعب، وحّتى َمن هم ليسوا أغنياء لشراء دار 
إضافّية. حيث إّنه في املاضي القريب جًدا كان 
الوضع كالّتالي؛ فإذا كنت متلك %10 من ثمن 
الّدار فقط كان مبقدورك شراء دار إضافّية، لذلك 
نرى الكثير من الّناس، مؤّخرًا، ميتلكون أكثر من 
 50% متتلك  أن  عليك  اليوم  ولكن  واحدة.  دار 
من  تتمّكن  كي  شراؤها  املُراد  الّدار  سعر  من 

احلصول على القرض املطلوب.

 »(W�ö∫ هنالك عدد من األسباب يؤّدي 

إلى ارتفاع أسعار الّدور الّسكنّية، وهذه األسباب 
على  احلصول  وصعوبة  غالء  إلى  أيًضا،  تؤّدي، 
قروض سكنّية ُمريحة، األمر اّلذي ُيصّعب ويؤّثر 
شراء  حلم  وسيبقى  املعيشّي.  مستوانا  على 
الّدور  وستبقى  ُحلًما،  العديد  لدى  للّسكن  دار 
الّسكنّية باهظة الّثمن، إّال إذا ارتفع العرض في 
سوق العقار وتوافرت دور أكثر للبيع، األمر اّلذي 

ال نراه سيحدث في األمد القريب.

W Ò|—UI� ÷Ëd� w�UB��«
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1. مدينة في قبرص - استفهامّية.
2. مطرب لبناني.

3. آلة حرب قدمية - مدينة أثرّية في مصر.
4. منصب سياسي.

5. فّنان - من الّطيور - من األحرف اإلنچليزّية.
6. العب كرة قدم إيطالّي.

7. بحر.
8. مدينة مصرّية في محافظة بني سويف - قائد الفرس.

9. فيلم قّصة اإلسالم (معكوسة).
10. مجرى املاء العذب - بحيرة في أرمينيا - عمل إبداعّي.

∫ ÒÍœuLŽ

1. منطقة في شمال إيطاليا عاصمتها ميالنو.
2. مدينة صينّية - إحدى جزر إندونيسيا.

3. هاج البحر - حرف نصب.
4. بلدة في العراق في محافظة واسط.

5. االسم الّثاني لفلكّي إيطالّي - عكس مر.
6. أصبح بني القوم - أداة نفخ موسيقّية - متشابهان.

7. للتمّني - بلد - طير جارح (معكوسة).
8. اإلشارة واإلمياء - يشرح.
9. دولة إفريقّية - فساد.

ّية. 10. أنثى احلصان - عاصمة عرب
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) �Í—U� qOL (مدير قسم ال Æœ

n¹dFð

 .«Belvoir» ُعرف «كوكب الهوا» بعّدة أسماء، منها االسم الفرنسّي
ولقد ُبنيت القلعة عام 1140 ميالدّي في القسم الّشرقي من اجلليل 
فوق  مترًا   550 من  أكثر  ارتفاعها  يصل  تّلة  قّمة  على  األسفل 
غور األردن املتواجد حتت املنحدرات الّشرقّية للّتّلة. وتنتمي القلعة 
(والتي  املزدوجة»  «القالع  املسّمى  النمط  إلى  الهوا»  «كوكب  في 
أسلفنا الّذكر عنها في مقاالت سابقة تطرّقنا خاللها إلى أنواع القالع 
ومبناها)، ويعتبر البناء وفق هذا الّنمط (القالع املزدوجة) نقطة حتّول 

في الفّن املعمارّي الّصليبّي لبناء القالع واحلصون.
W Ò�UŽ W;

لقد ّمت عام 1168 بيع قطعة األرض اّلتي ُبنيت عليها القلعة إلى 
بأن  قرارًا  اّتخذوا  اّلذين  يوحّنا)،  القّديس  األسپتارية (فرسان  فرسان 
لذا  حدودها.  على  واحلفاظ  الّصليبّية  اململكة  حماية  في  يشاركوا 
فقد أقاموا في املوقع قلعة لتكون حصًنا يحرس حدود اململكة، وقد 
متّت تسمية املوقع باسم «Belvoir» (بالفرنسية)، وتعني املنظر 
 «Coquet» اجلميل، وذلك جلمال املنطقة. كذلك ذكر املوقع باسم

(بالفرنسّية)، ويعني اخلّالب أو اجلميل.
تكمن أهمّية القلعة ملوقعها اخلاّص، فهي تطّل على نهر األردن من 
الهاّمة..  الرئيسة  الّطرق  بعض  على  تطّل  أّنها  كما  الّشرق،  جهة 
الّطريق املارّة في غور األردن على محور جنوب – شمال حّتى تصل 
اجلسر املتواجد على نهر األردن (منطقة «نهرامي» נהרים - اليوم)؛ 
ومن هنالك تستمّر شمال شرق حّتى دمشق. كما تطّل القلعة على 
الّطريق املارّة إلى الّشمال من القلعة، في اّجتاه جبل الّطور والناصرة، 
لتصل إلى البحر مبنطقة عّكا. أما من اجلنوب، فتطّل القلعة على 
لتصل  عامر  ابن  مرج  إلى  ومنها  بيسان،  إلى  تصل  اّلتي  الّطريق 
هي أيًضا حّتى عّكا. حاول جيوش صالح الّدين احتالل املوقع، إّال 
أّن محاوالتهم هذه فشلت. ويعتبر املوقع أحد املواقع القليلة اّلتي لم 
تستطع احتاللها جيوش صالح الّدين حّتى بعد هزمية الّصليبّيني، 
على الرّغم من الهزمية اّلتي حلقت بهم في موقعة حّطني. وفي عام 
1187 حاصر صالح الّدين املوقع، وبعد حصار طويل امتّد نحو سنة 

ونصف الّسنة، استسلم جنود الّصليبّيني عام 1189؛ إّال أّن جيوش 
صالح الّدين لم تقتحم املوقع، وّمت بذلك الّسماح للّصليبّيني بترك 

املكان بسالم.
بني السنتني 1217 – 1218 قرّر امللك املعّظم بهدم جميع القالع 
تلك  في  القلعة  هدم  ّمت  فقد  يبدو  ما  وعلى  املنطقة؛  في  املهجورة 

الفترة في «كوكب الهوا»، أيًضا.
W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«

من   ،1966 عام  املوقع  في  األولى  األثرّية  احلفرّيات  أجريت  لقد 
قبل سلطة احلدائق الوطنّية. وخالل تلك احلفرّيات ّمت - ألّول مرّة - 
دراسة  في  كثيرًا  األمر  هذا  ساهم  وقد  القلعة.  شكل  بناء  استرجاع 
البناء العسكرّي عند الّصليبّيني خالل القرن الّثاني عشر، ال سّيما 

ألّنها كانت القلعة األولى اّلتي حتفر آنذاك بشكل تام. 
WFKI�« vM³�

يتكّون املبنى من قلعة خارجّية كبيرة وواسعة جًدا، واّلتي يتوّسطها 
(البرج   «Donjon» بالفرنسّية  أو  احلصن  برج  وهو  داخلي  برج 
في  احلصن  وسّكان  اجلنود  فيه  احتمى  واّلذي  للقلعة،  الرئيسّي 
على  الّشرقّية،  اجلهة  في  العثور  ّمت  كذلك  واحلصار).  احلرب  أثناء 
رئيسّي  مدخل  عبر  كان  القلعة  إلى  الّدخول  للحراسة.  إضافّي  برج 

من اجلهة الّشرقّية.
أحيطت القلعة من ثالث جهات بخندق عرضه 20 مترًا ويزيد عمقه 
عن 12 مترًا. أّما أبراج احلراسة فتواجدت في الزوايا األربع من الّسور 
اخلارجّية احمليطة بالقلعة، إضافة إلى األبراج اّلتي تتوّسط كّل واحد 

من تلك األسوار. 
أّما برج احلصن فهو عبارة عن قلعة بحّد ذاتها، تتواجد داخل القلعة 
الكبيرة. وقد ّمت تخطيط برج احلصن بشكل دقيق ليتالءم مع احلصن 
اخلارجّي للقلعة، حيث كان الّتخطيط بأن يكون برج احلصن املكان 

للحماية، ذلك لو متّكن جيوش األعداء من اختراق الّسور اخلارجي. 
ُبنيت غالبية األجزاء من احلجار البازلتّية املتوافرة باملوقع، ال سّيما 
تلك اّلتي استخرجت باملوقع ذاته خالل أعمال حفر اخلندق احمليط 
بالقلعة. أّما الكنيسة داخل احلصن، فقد ُبنيت من احلجر الكلسّي 

اّلذي جلب خصيًصا من مكان بعيد. 
القلعة؛  داخل  للماء  بئرين  على  العثور  ّمت  األثرّية  احلفرّيات  خالل 
الواحد على مقربة من برج احلصن اّتسع لقرابة 100 م3 من املاء، أّما 
الّشرقي اّلذي كان يستعمل لباقي أنحاء القلعة، وقد اّتسع لقرابة 
650 م3 من املاء. أّما في اجلزء الّشمال الّشرقّي، فقد تواجدت األفران 

اّلتي على ما يبدو اسُتعملت لصناعة املعادن، وذلك ما نستدّله من 
البقايا املعدنّية اّلتي ُعثر عليها داخل األفران. 

ُبنيت غرف الّسكن على مقربة من أسوار القلعة، حيث سكن اجلنود 
املنازل املبنّية في القلعة اخلارجّية، بينما سكن املقرّبون من احلكم 

والّنبالء ِمنطقة برج احلصن. 

sB×K� u'« s� …—u�sB×K� u'« s� …—u�
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 l²L²�«Ë  `HB²�«  XO³�«  w
  WOJKÝö�«  …eNłô«  s�  b¹eLK�  Włu*«  Ác¼  `O²ðÆX¹UÐ  UGO�  300  v�«

ÆŸUDI½« ÊËbÐ ÂöŽô« jzUÝu� l¹dÝ q¹u×²Ð

 r�UŽ w
 UOłu�uMJð …œuł vKŽQÐ 5�UC*« qIM� o�M� l� UC¹« d
u²� SUPER WIFI ‰« dðË«—

 …d
u²� UOłu�uMJ²�« ÁcN� WLŽ«b�« 5�UC*« `³Bð U�bMŽ  ̈U³¹d� Æ ULTRA HD ‰« ¨ÂuO�« Êu¹eHK²�«

ÆdðË«d�« «c¼ d³Ž XO³�« qš«œ d̈š¬ rŽ«œ “UNł Ë« Í— uKÐ …eNł« s� UNðb¼UA� sJL*« s� ÊuJOÝ ¨œö³�« w


 qO'«  l�  W½—UI�  dO³	  Y¹b%  b¹b'«  dðË«d�«  q ÒJA¹¢∫„eOÐ  ÂUŽ  d¹b�  ‰ULŽQÐ  rzUI�«  ¨ÊË«—už  Ê«—

 qO'«  «dðË«—  Æ UýUA�«  …œbF²*«  ¨«—uDð d¦	ô«  WO²O³�«  W¾O³K�  bF� t½«  YOŠ ¨ «dðË«dK�  oÐU��«

 d³²FðË ¨ HD …œu−ÐË Êu¹eHKð  UýUý …bŽ v�« XO³�« qš«œ w
 qÐUI*UÐ Y³�« UN²ŽUD²ÝUÐ b¹b'«

 …eNłU	  …dO¦	  WK ÒLJ�  …eNł«  W�bš  vKŽ  …—œU�  UN½U
  UC¹√Ë  ¨oÐU��«  qO−K�  WKO×²��  WLN�  Ác¼

 UC¹« …eNłô« Ác¼Ë Ætð«– X�u�« w
 W�UIM�« dOžË W�UIM�« VOÝ«u(«Ë WOŠuK�« VOÝ«u(« ¨ÊuHð—UL��«

 Èd³	  √bÐÆULTRA HD …œu−Ð Y³�« vKŽ —œUI�«Ë  U½u¹eHK²K� b¹b'« qO'« w
 ÃU�b½ö� …ÒbF�

 UM� rN*« s�Ë ¨ ULTRA HD ‰« UOłu�uMJ²Ð u¹bO
 5�UC� vKŽ qLF�UÐ WO*UF�« 5�UC*«  U	dý

Æ¢UN� WLŽ«œ „eOÐ …eNł« ÊuJ²�
 ¨WFzUý UOłu�uMJ²�« Ác¼ `³Bð U*UŠ t½« YO×Ð ¨VKD�« o³²�½ Ê«

 …eNłú�  dO³J�«  œbF�«  sŽ  WLłU½  WO*UŽ  WKJA�  d³²Fð  fðdO¼  UGOł  2.4   Ułu�  vKŽ  ¡VF�«

 …œuł w
 WOK×�  UłUŽ“« ÀËbŠ v�« ÍœR¹ ¡VŽ oK�ðË XO³�« w
 t�H½ X�u�« w
 WJ³A�UÐ WKB²*«

 bł«u²¹ WOJKÝö�« WJ³A�UÐ WKB²*« …eNłô« œbŽ Ê« r�UF�« w
 X¹dł« ÀU×Ð« s� ‰b²�¹ Æ…b¼UA*«

 l� W½—UI� «c¼ ¨WJ³A�UÐ WKB²� …eNł« 6  u×½ XOÐ q	 w
 błu¹ ©2013® WM��« Ác¼Ë ŸUHð—« w


 WKB²*« WO	c�« …eNłô« œbŽ qBOÝ 2017 WMÝ v²Š t½« w¼  UF�u²�« Æ2010 WMÝ w
 …eNł« 2.8
 WJ³ý Êu×HB²¹ 70%  w�«uŠ Ê« v�«  …dO¦*«   UODF*« s� b¹e*«  dOAðË Æ8  u×½ v�«  XOÐ q	 w


 u¼ WKJA*« ÁcN� q(« ÆÊu¹eHK²�« …b¼UA� l� W½—UI� ¨XKÐU²�« Ë« ÊuHð—UL��« “UNł d³Ž X½d²½ô«

 ©b¹b'« qO'« s� WOŠu� VOÝ«uŠË bOzË—b½« …eNł« ¨ÊuH¹¬ ö¦�® «cN� WLŽ«b�« …eNłô« s� r�� qI½

ÆfðdO¼ UGOł 5  Ułu0 ÊuLC*« …b¼UA*

 WDÝ«uÐ  ¨  ¢dO1d²Ý¢?	  UC¹«  ·dB²�«  sI²¹  SUPER WIFI  ‰«  dðË«—  Ê«  v�«  …—Uýô«  rN*«  s�

 ÆUO{—«Ë  UOJKÝô  Êu¹eHK²�«  v�«  tM�  5�UC*«  q¹u%Ë  USB   ‰«  l�  wK×�  p�¹œ  œ—UNÐ  ‰UBðô«

 l²L²OÝ  ÆTOP 40  WŽdÝ  s�  5×HB²*«  VDSL  ‰«  szUÐe�  —UOFL	  dðË«d�«  „eOÐ  ÷dF²Ý

ÆU¹dNý ÃÆ‘ 10 WLOIÐ —U−¾²Ý« WHKJð ÊuF
bOÝ U¼bFÐË U½U−� 5²M�Ð œb'« ÊuLCM*«

∫SUPER WIFI ? �« dðË«— ‰uŠ œUý—û� dOB� —ÒuB� j¹dA� jÐ«— rJ²Š«d�

©ÆŸÆŸ®                                                                             http∫ØØyoutuÆbeØBIJAsM3PVYg

 100%
pLOŽ WM³ł

∫Orange w
 jI
 ÍdBŠË b¹bł

 …—UO�K� ‰Ë_« ÊuHð—UL��« “UNł VOYAGER

 ÊuHð—UL��«  Voyager   “UNł  ¨ÍdBŠ  qJAÐË  Ÿu³Ýô«  «c¼  Orange  oKDð

 WJ³AK� qOGAð WDI½ WÐU¦0 qLF¹  U�«b�²Ýô« œbF²� ¨…—UO�K� tŽu½ s� ‰Ë_«

 Æ…—UO��« w
 dH��« bMŽ ÎUBOBš W³ÝUM*«  UIO³D²�« œbF²�Ë ¨wi≠fiWOJKÝö�«

 dH��«Ë  …—UO��«  w
  ÀuJ*«   UŽUÝ  ‰uŠ  !«—Ë«  tðbŽ«  ŸöD²Ý«  ‰öš  s�  d	–Ë

 s�  YO×Ð  s¹dšô«  l�  q�«u²K�  WłU(«  œ«œeð  p�c�Ë  ÎUO�u¹   UŽUÝ  3  v�«  qB¹

 Æd³	√ qJAÐ ¡U�b�ô« Ë« qLF�«

 ‰UBðôUÐ szUÐe�«  U³žd�  Orange WO³KðË ¨WOłu�uMJ²�«  «—uD²�« W³	«u� l�Ë

 nðUN�« qCHÐ …—UO��« qš«œ X½«Ë v²Š ÊUJ�Ë ÊU�“ Í« w
 X½d²½ô« WJ³AÐ rz«b�«

  UIO³D²�«  Â«b�²Ýô«Ë  WO½Ëd²J�ô«  l�«u*«  `HBð  pMJ1  ¨Voyager  w	c�«

  UIO³DðË WOðU�uKF*«  hzUB)« s� b¹bF�UÐ  “UN'« eOL²¹ ÆWŽuM²*«  Z�«d³�«Ë

 ∫UNM� W¦¹b(« tO
d²�«

 Æ‚dD�« w
 ÊU�ô« vKŽ ÿUH×K� WOðu�  «d¹c% UC¹« pM1  ¨WAZE WŠö*« oO³Dð

 s×ý  s�  sJ9  w²�«Ë   USB  WKšœ  v�«  W
U{ôUÐ  ¨g½«  3.5  r−×Ð  f*  WýUý

ÆWŽuM²� W¹uKš …eNł«Ë ¨XOKÐUðË W�UIM�« VOÝ«u(U	 WHK²�*« …eNłô«

Æ Gmail WMK²Š Ë pÐ W�Uš ‰UBðô«  UNł s� WMK²(«

ÆSpeed Dial Light ‰öš s� l¹d��« ‰UBðô« oO³Dð

 ÆSTREAMING UOłu�uMJð ‰öš s� w½Užô«  U¾� v�« ŸUL²Ýô« WO½UJ�«

 wB�A�« „“UN−Ð 5Ð WMK²;« ‰UBðô«  UNł W
U	 kH×¹ oO³Dð  MY BOX
Æ…—UO��« “UNłË

 “UN'« Ê« v�« dOA¹ MBB  U−²M�Ë wÐdF�« jÝu�« o¹u�ð d¹b� WO�dý ÂöÝ

 WOłu�uMJ²�« q�«uF�« W
UJÐ „œËeð …—UO��« w
 dHÝ WF²� `M1 ·uÝ Voyager
 `HB²�«  `M1  …—UO��«  qš«œ  wi fi  ? �«  Â«b�²Ý«  Ê«  —Uý√Ë  ÆwJKÝö�«  q�«u²�«Ë

 q¹eMð WO½UJ�« v�«  W
U{ôUÐ ¨X�u�«  fHMÐ …—UO��« qš«œ »U	— 5  v²Š  l¹d��«

 WF
b�«  oKDð   OrangeÊ«  ·U{√Ë  Æ…—UO��«  w
  dH��«  ‰öš  W³ÝUM�   UIO³Dð

 ‰uKŠ ÕdD²Ý ÎU³¹d�Ë …—UO�K� W³ÝUM*« WOłu�uMJ²�« ‰uK(« WKOJAð s� v�Ëô«

ÆWKzUF�« œ«d
« lOL'Ë t� WK�U	 WF²� ozU��« sJ9 Èdš« WO	–

 dF�Ð  orange  w
  Êô«  ¨…—UO�K�  ‰Ë_«  ÊuHð—UL��«  Voyager  “UNł  ÷dF¹

wwwÆorangeÆcoÆilØar   ∫UMF�u� «—Ë“  U�uKF*« s� b¹eLK� ÆqJOý 1.900
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 Â¡ö²¹  dðË«— oKDð „eOÐ

 …œu−Ð YÐ Ÿ«u½√ l�

ULTRA HD

 WKOJAð  «dšR�  Crocs  XO½«uŠ  WJ³ý  XIKÞ√

 œ«d
«  lOL'  2014  ¡U²ý  ≠n¹dš  W¹cŠ«

 WKOJA²�«  pKð  5Ð  s�  “dÐ  b�Ë  ÆWKzUF�«

 Ÿu½  s�  œôËô«   U�eł  ¨W¹dBF�«  UNLO�UB²Ð

Crocband Gust   ≠  ¢X�Oł  b½U³	ËdJ�«¢

 ‰UHÞô«  Âu−M�  …b¹bł   ULOLB²Ð  W½uK*«

 5½uK�UÐ   UO²HK�  w²O	  uK¼  q¦�  5Ðu³;«

 r−MK�  ÊUO²H�«  W�ełË  wJKOK�«Ë  Íd¼e�«

 ÍœU�d�«  5½uK�UÐ  W¾OC*«   «—UO��«Ë  5¹u	U�

ÆœuÝ_«Ë

 qF½  vKŽ  Crocs  s�  ‰UHÞô«   U�eł  Íu%

 ◊UD� v�« W
U{« ÆX¹öÝËdJ�« …œU� l� sD³�

 „UJ²Šô«  vKŽ  …—bI�«  e¹eF²�  W�e'«  qš«œ

 ≠`¹d�  qJAÐ  qłdK�  t²Lzö�Ë  ¡«c(«  W½U²�

 qš«b�«  s�  W¾
«œ   U�eł  sŽ  —Ëb¹  Y¹b(U


 s� ‰UHÞô« wKł— wL% wł—U)« UNLOLB²ÐË

 W½UC(« Ë« WÝ—bLK� rNI¹dÞ w
 ¡U²A�« ÁUO�

Æ…œ—U³�«Ë …dÞU*« ¡U²A�« ÂU¹« w


©ÆŸÆŸ®

 ‰UHÞ_«  U�eł WKOJAð oKDð  Crocs
…b¹bł Âu−M�  ULOLB²Ð

 qLF�UÐ dL²�¹ wKOz«dÝô« wÐdF�« pM³�«

 oKD¹Ë  5OF�U'«  »öD�«  qł«  s�

 w
  WO�U*«  …—«œù«  ‰uŠ  WOŽuð  WKLŠ

wÐdF�« jÝu�« w
 WO1œU	_«  U�ÝR*«
 

 WKLŠ  w
  dL²�¹  w
dB*«  —UJ²Ðô«  ‰U−�  w
  bz«d�«¨  wKOz«dÝô«  wÐdF�«  pM³�«

ÆWO�U*« …—«œù« ‰uŠ wÐdF�« jÝu�« w
 5OF�U'« »öD�« WOŽuð

 bMŽ ôËe½Ë qO¾�d	 w
 …œË«dÐ  ◊—Ë«  WOK	  w
 UN�U�√  w²�«  WO�UFH�«  ÕU$ bFÐ 

 w
  WOŽu²�«  WKLŠ  w
  ÂUOI�«  wKOz«dÝô«  wÐdF�«  pM³�«   —d�  »öD�«   U³ž—

ÆWOÐdF�« WO1œU	_« WOKJ�« —U²š« …d*« Ác¼Ë ¨ Èdš√ WO1œU	√  U�ÝR�

 b¹Ëeð  ·bNÐ  WOŽuðË  œUý—≈   UD×�  wÐdF�«  pM³�«  VB½  WO�UFH�«  —UÞ≈  w


  UO½UJ�ù«  vKŽ  rNH¹dFð  v�«  W
U{ùUÐ  WO�U*«  …—«œù«  ‰uŠ   U�uKF*UÐ  »öD�«

ÆrN¹b� …d
u²*«  «“UO²�ô«Ë

  Âd	 uÐ√ …bO³Ž bO��« wÐdF�« pM³�« w
 YK¦*«Ë qOK'«  ¡«u� w
 o¹u�²�« d¹b�

 pM³�« —d� ¨ WO1œU	_«  U�ÝR*«Ë  UF�U'« w
 wÝ—«b�√  ÂUF�« ÕU²²
« l�¢∫‰U�

 jÝu�« w
 5OF�U'« »öD�« ◊UÝË√ w
 WOŽuð WKLŠ ‚öÞ≈ wKOz«dÝù« wÐdF�«

  «—U�*« ¨ U�b)« q	 vKŽ rNH¹dFðË WO�U*«  U�uKF*UÐ  r¼b¹Ëeð ·bNÐ wÐdF�«

Æ¢pM³�« rN� UN�bI¹ w²�«  «“UO²�ô«Ë

 v�« ‰ušb�« rJMJ1  «“UO²�ô«Ë »öD�« —U�� ‰uŠ  U�uKF*« s� b¹e*« W
dF*

∫wKOz«dÝô« wÐdF�« pM³�« l�u�
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