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H a i f a

«اجلبهة  كتلة  وّقعت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

حيفا،  بلدّية  في  واملساواة»  للّسالم  الدميقراطّية 
رئيس  مع  ائتالفّية  اّتفاقّية  اخلميس،  أمس  يوم 
احلالية  البلدّية  للّدورة  ياهڤ،  يونا  البلدّية 

.(2018-2013)
وتضّمنت االّتفاقّية ديباجة سياسّية تؤّكد التزام 
ومدينة  مشتركة،  كمدينة  حيفا  بطابع  الّطرفني 
عنصرّي جتاه اجلمهور  أّي خطاب  وصّد  ّية،  عّمال
العربّي، ومواصلة تخليد شخصّيات فلسطينّية 
الّتاريخّية  األحياء  على  واحلفاظ  املدينة،  في 
القضايا  من  مجموعة  جانب  إلى  وتطويرها، 
ّية واملشتركة. كما تضّمنت  املطلبّية لألحياء العرب
االّتفاقّية بنًدا يقضي بالتوّصل إلى حل مع وزارة 
املواصالت مينع املساس مبقبرة االستقالل أو أمالك 
للمدينة  الّشرقي  املدخل  في  اإلسالمّي  الوقف 

(َعمود فيصل) لسبب خط «املطرونيت».
كتلة  رئيس  سيشغل  االّتفاقّية،  ومبوجب 

 W Ò¹bK³�«  uCŽ  ¨ål ÒL−²�«ò  WK²�  fOz—
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WÒOKJ ÒA�«   UýUF*«Ë  V�UM*«  fO�Ë

*åUHO�ò q�«d ≠ كشف الّناطق الرسمي بلسان ميناء حيفا، زوهر روم، والباحث 

يچآل چريبير من جمعّية «تاريخ حيفا» عن القّصة احلقيقّية اّلتي تقف من وراء 
حفل تدشني امليناء، اّلذي لم يتّم في العام 1933.

كما  تتّم  لم  الّتدشني  مراسم  بأّن  مقالته  خالل  من  چريبير  الباحث  أوضح  وقد 
األعمال،  رجال  الشخصّيات،  من  العديد  دعوة  رغم  وذلك  لها؛  مخّطًطا  كان 
الّترتيبات  جانب  إلى  سواء؛  حّد  على  واليهودّية  ّية  العرب الّشخصّيات  وكبار 

والّتحضيرات اخلاّصة والفخمة.
العرب،  الّسّكان  قبل  من  يافا  في  حاشدة  مظاهرة  تنظيم  لسبب  ذلك  ويعود 
الهجرة  لتدّفق  ودعمها  تشجيعها  بسبب  االنتداب،  سلطات  على  احتجاًجا 
ا  ـً ّي اليهودّية، ما أّدى إلى تفاقم املظاهرة وتصعيدها، ومقتل 14 متظاهرًا عرب

لإليجار
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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ّية في مدينة يافا؛ كما  وجرح العشرات منهم، من قبل الّشرطة البريطانّية االنتداب
انتشرت أعمال الّشغب والعنف بشكل سريع بسرعة إلى حيفا ونابلس والقدس. 
وقد قتل 4 من اليهود خالل أحداث الّشغب هذه. فنظرًا لهذه األحداث، ّمت إلغاء 

املراسم الكبيرة، وّمت تدشني امليناء بحضور املندوب الّسامي ومرافقيه فقط!
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 åUHO�ò q�«d*

فيه  تطرّق  بياًنا  احليفاوي  الوطني  التجّمع  أصدر 
إلى رؤيته وتوجهاته حول املفاوضات اجلارية لتشكيل 
اخلطوط  ورقة  تسّلمه  إثر  القادم،  البلدي  االئتالف 
للورقة  رفضه  فيه  وأّكد  ياهڤ،  الئتالف  العريضة 
في  وحتمل  بل  متاًما  العرب  السّكان  تغّيب  التي 

اتها تكريس الّتمييز القائم.  طّي
مقابل  يفرّط  ولن  يساوم  لن  أّنه  «التجّمع»  وأّكد 
اجلماعّية  باحلقوق  وظيفة  أو  معاش  أو  منصب  أّي 
الّتعليم  مجاالت  في  املدينة  في  للعرب  األساسّية 
والّثقافة والّسكن والبنى التحتّية، ويضع على رأس 
حي  تهجير  مخّططات  إيقاف  قضية  أولوياته  سلم 
احملّطة وسكان حي وادي السّياح، واالعتراف وتدعيم 
ومتويل غير مشروط ملدرسة «حوار» األهلّية، وتلبية 
ّية.  ورقة مطالب عينّية ّمت إعدادها لكل األحياء العرب
عدا عن أّن املساومة متّس بصميم القضايا الوطنّية، 
أمام  األحزاب  مبصداقّية  ومتّس  أخالقّية  غير  فهي 
واألفعال،  األقوال  بني  الفجوة  سئم  الذي  املجتمع 

وتزيد من عدم الّثقة بني املجتمع وممّثليه.  
مشروط  ائتالف  أّي  إلى  الدخول  أّن  البيان  وأّكد 
حيفا  في  للعرب  جماعّية  مطالب  بتحصيل 
البلدي  االئتالف  وإرساء  فعلية،  إجنازات  وبتحقيق 
على أسس الّشراكة النّدية ونبذ العنصرّية واالعتراف 
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كمجتمع  للعرب  واملستقبلّية  الّتاريخّية  باحلقوق 
أصالنّي في املدينة، رافضني وعودات فارغة تعوّدنا 

عليها على مدار العقود املاضية. 
UMFL²−� ÂU�√ …bŠu�« ÊU×²�« Êü«

وجاء في بيان «التجّمع»: «نؤمن أّن اآلن هو الوقت 
احلقيقي واجلّدي لوحدة عرب حيفا، الوحدة الفعلّية 
ال  اجلماهيرّي،  والّنضال  البلدّي  العمل  في  هي 
في  ألخوتنا  نداًء  نوّجه  لذا  والكراسي.  املناصب  في 
للّتنسيق  حيفا،  في  الشيوعي  واحلزب  «اجلبهة» 
املطالب  لتحصيل  سوًيا  والعمل  والوحدة  والّشراكة 
واحلقوق ملجتمعنا في حيفا، فقط إن كّنا موّحدين 
وتفرّقنا  تبعثرنا  إن  أّما  الكثير،  إجناز  بإمكاننا 
فإجنازاتنا ستكون وعوًدا فارغة وكراسي متأرجحة ال 

تستدمي، وغير قابلة للحياة». 
ومن جّهته، أّكد عضو البلدّية عن «التجّمع»، جمال 
عن  نبحث  ال  األساس..  هي  «حقوقنا  أّن  خميس، 
مناصب شكلّية وغير مؤّثرة، بل عن الّتأثير على 
واقعنا ومستقبلنا وحتصيل أقصى قدر من املطالب 
«اجلبهة»،  في  ألخوتنا  نداًء  أوّجه  نستحّقها.  اّلتي 
وأمامنا  بلد  أهل  نحن  وطنّية،  وأخوّة  محّبة  نداء 
ألّي  األساس  هي  وحدتنا  التحّديات،  من  الكثير 
والفئوّية  ّية  احلزب املصالح  فلنترك  مستقبلّي،  عمل 
ا ولنتجّمع ونعمل سوًيا ككتلة واحدة في وجه  جانًب
األخوة  أدعو  لذا  والّتهميش.  واإلقصاء  العنصرّية 
وعمل  تنسيق  جلسة  إلى  «اجلبهة»  في  اء  األحّب
في  ّية  العرب جماهيرنا  مصلحة  يخدم  مبا  مشترك، 

حيفا، ومصيرنا في بلدنا». 

نائب  منصب  أسعد،  سهيل  الّدكتور  «اجلبهة»، 
رئيس البلدّية (بتفرّغ) لنصف دورة. وهي أول مرّة 
يشغل فيها عربّي هذا املنصب من العام 1948. 
نواب  األخيرين  العقدين  في  هناك  كانت  حيث 
إجنازًا  يعتبر  ما  وهو  تفرّغ.  بدون  عرب  رئيس 
يعزّز  املدينة،  في  العربي  للجمهور  هاًما  نوعًيا 
الّسياسات  في  واجلوهرّية  الفعلّية  شراكته  من 

البلدّية.
جلنة  رئاسة  «اجلبهة»  كتلة  ستتولى  كما 
(«األرنونا»)،  الّسكن  ضريبة  في  الّتخفيضات 
هاّمان  موقعان  وهما  البلدّية،  الرّفاه  جلنة  ورئاسة 
هذا  املدينة.  في  املستضعفة  الشرائح  يخدمان 
إضافة إلى عضوّية العديد من الّلجان والّسلطات 

والّشركات واملؤّسسات البلدّية املتنوّعة.
يذكر أّن «اجلبهة» كانت قد حصلت في االنتخابات 
األخيرة على مقعدين، وسيمّثلها الدكتور سهيل 

أسعد والّناشطة عرين عابدي - زعبي.
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تقرير  كشف   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مراقب البلدّية في حيفا عن نواقص 
جسيمة في العمل البلدّي خالل عام 
2012 وخاّصة في ترخيص احملّالت 
الدولّي  الزّهور  ومعرض  الّتجارّية 
واملجلس الّديني اليهودّي، وغيرها. 

وفي ما يتعّلق مبعرض الزّهور الدولي 
اّلذي أقيم في العام 2011، فقد ّمت 
شيكل،  مليون   17.6 مبلغ  صرف 
 10 نحو  البلدّية  أدخلت  حني  في 
مليون شيكل، ويجب خصم 38% 
وغيرها،  تذاكر  مبيعات  عمولة 
فيصبح الدخل الفعلي من املعرض 
ونظرًا  فقط!!  شيكل  مليون   8.2
بتنظيم  املتعّلق  الوقت  لضيق 
جتنيد  البلدية  تستطع  لم  املعرض 

أموال كافية مليزانّية املعرض. 
مقبولة  املالحظات  إّن  الّصدد  بهذا  البلدّية  رئيس  وقال 

وستؤخذ بعني االعتبار لتالفي وقوعها باملستقبل!!
وتطرّق الّتقرير إلى ترخيص احملّالت الّتجارّية إذ أّن املعطيات 
الواردة في احلاسوب ال تستطيع توفير املعلومات الالزمة 
عن هذه الّتراخيص وعن احملالت التجارية في املدينة. وقال 
رئيس البلدّية حول ذلك إّنه كّلف جلنة مهنّية خاصة لبلورة 

خطة عمل واحلتلنة الفورّية في ترخيص املتاجر.
نظرًا  والّترفيه،  للرياضة  البلدّية  الّسلطة  التقرير  وانتقد 

 h «u ½  s Ž  nAJ ¹  W Ò¹b K ³ «  V «d  d ¹d I ð
…d O š_«  «u M Ò « ‰ö š W Ò¹b K ³ « …—«œ≈  w  …d O ³
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املالعب  في  الكامنة  للمخاطر 
الرياضّية وأماكن اللهو، مما يستوجب 
وعلى  لها.   والفوري  املباشر  العالج 
عن  مناذج  املراقب  يورد  املثال  سبيل 
األطفال  ألعاب  منطقة  في  املخاطر 
يدّل  وهذا  السلة،  كرة  في  والكبار 
باألجهزة  العناية  وعدم  اإلهمال  على 

الرياضّية وأماكن اللهو. 
الّنقص  أّن  إلى  البلدّية  رئيس  وأشار 
في القوى العاملة يبرز في النشاطات 
البلدّية، وأّن امليزانّية التي رصدت لهذا 
الّشأن قد صرفت كّلها ما بني 2010 

 .2013 –
الّنواقص  أّن  أيًضا  الّتقرير  في  وتبّني 
األمان  حيال  للعيان  بادية  كانت 
من  الّطّالب  نقل  عملّية  في  والّسالمة 
وإلى املدارس، وفي هذا قال رئيس البلدّية إّن البلدّية باشرت 

فورًا للعمل مبوجب مالحظات املراقب.
يسّجلون  ال  املوظفني  إّن  املراقب  قال  املتاحف  شركة  وحول 
ساعات دوامهم ابتداًء من قدومهم للعمل وانتهاًء مبغادرتهم 
بعد الّدوام، كما تتطّلب اإلدارة الصحيحة، ورد الرئيس على 
ذلك بأّن املوضوع قد ّمت والعمل جار مبوجب تقرير املراقب.

وفي رّد بلدّية حيفا أشاروا إلى أّنه متّت معاجلة أكثر من 
البلدّية     مراقب  تقرير  في  املذكورة  الّنواقص  من   85%

لعام 2012.                  

 ÍœU ÒO�  V K Þ  Òœd ð  è L ~;«
 ©åÊu A O Öò®  l ÒDI *«  d N ½
° UC ¹u F ð  v K Ž  ‰u B (U Ð

*åUHO�ò q�«d ≠ رّدت احملكمة املرَكزّية في حيفا دعوى قّدمها الّصيادون في نهر 

املقّطع («كيشون»)، واّلذين يطالبون املصانع احملاذية للّنهر بدفع تعويضات لهم لقاء 
التلوّث اّلذي تسّببه هذه املصانع لهم، ما أّدى إلى إصابة عدد منهم بأمراض الّسرطان. 
وأعرب الصّيادون عن استيائهم من قرار احملكمة اّلذي وصفوه باملُجحف. وكان أحد 

الصّيادين قد أصيب مبرض سرطان األمعاء الغليظة عام 2002. 
من  كان  إن  بالّسرطان  لإلصابة  معرّض  إنسان  كّل  إّن  الصدد  بهذا  احملكمة  وقالت 
الصّيادين الذين يعملون في «كيشون» أو في أّي مكان آخر!! وأّن احملكمة لم جتد أّي 

عالقة بني العمل في املقّطع («كيشون») وبني اإلصابة بالّسرطان! 

 Æ©åÊuAO�ò?�«® l ÒDI*« s� bOB�« WJ³ý Ãd�¹ Æ©åÊuAO�ò?�«® l ÒDI*« s� bOB�« WJ³ý Ãd�¹
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 åUHO�ò q�«d*

سرطان  مبرض  عام  كّل  الّسّكان  مئات  يصاب 
طردّي  بشكل  اإلصابة  نسبة  وتزداد  الّدرقّية،  الغّدة 
في  شائًعا  اخلطير  املرض  هذا  ويعتبر  عام.  كّل 
وهو  الرّجال.  لدى  خطورة  يقّل  وال  الّنساء،  أوساط 
عن  تامة،  بصورة  عالجها  ميكن  التي  األمراض  من 
طريق العملّيات اجلراحّية. وإّن اخلطر يكمن بوجود 
 25% لدى  باملجرورات  ُيعرف  ما  أو  هاربة  خاليا 
بالعثور  اء  لألطّب حتّدًيا  تعتبر  واّلتي  املرضى،  من 
عليها قبل األوان - هذا ما جاء في مؤمتر متعّدد 
األهداف، ُعقد مؤّخرًا في مستشفى «رمبام» بحيفا. 
اء األمريكّيني، واّلذي يشترك  وكشف أحد كبار األطّب
في هذا املؤمتر عن عالج جديد ميكنه أن يجعل اخلاليا 
املريضة واّلتي ال تتجاوب مع األدوية أن تتجاوب مع 

 Îö √  q Ò~A ¹  W¹Ëœ_«  s  b ¹bł  q Oł
è ÒO —b « … Òb G « ÊU Þd Ð v {d *« ·ôü

Ò’U� q�«d*

التنظيمّي،  واملستشار  املدن  مخّطط  شارك 
الهندسة  مؤمتر  في  سويطات  عروة  احليفاوّي 
القطري  االّحتاد  نظّمه  الذي  الّسنوي،  املعمارّية 
إسرائيل،  في  واملخّططني  املعمارّيني  للمهندسني 
حيفا،  في  قاعة «األودوتوريوم»  في  انعقد  واّلذي 

األسبوع املاضي.  
حتّديات  سنوًيا  يتناول  القطري  املؤمتر  أّن  وُيذكر 
املعمارّية وآفاق الّتطوير في  الّتخطيط والهندسة 
احلّيز العام في املدن في إسرائيل. وشارك في املؤمتر 
مجاالت  من  مشارك   700 من  أكثر  حيفا  في 
والّتخطيط  الّسياسات  وصانعي  القرار  اّتخاذ 
والهندسة املعمارّية في البالد وخارجها، إذ شارك 

أهّم املخّططني من البرتغال والدامنارك.  
اّلتي  التخطيطّية  التحّديات  حول  املؤمتر  ومتحور 
تواجه مدينة حيفا، كتطوير البلدة التحتا واحلي 
ملدينة  والّتخطيطّي  االقتصادّي  والّتطوير  األملانّي 
بلدّية  رئيس  من  كّل  املؤمتر  في  شارك  إذ  حيفا، 
ورئيس  البلدّية،  ومهندس  ياهڤ،  يونا  حيفا 

جامعة حيفا، ومخّططني دولّيني.
وقّدم سويطات، املشارك العربي الوحيد في املؤمتر، 
في  العرب  «حق  ُعنوان  حتت  املؤمتر  في  محاضرة 
متحّدًثا  املستقبلّي»،  املدينّي  والتجّدد  حيفا 
والّتحّديات  حيفا  في  العرب  قضايا  أهّم  عن 
في  املستقبلّي  تطوّرهم  تواجه  التي  الّتخطيطّية 
املدينة، وعن حق العرب في املدينة وصناعة مصيرها.

عروة  املخّطط  مع  «حيفا»  لصحيفة  حديث  وفي 
سويطات، حول مشاركته في املؤمتر، قال: «من خالل 
مداخلتي تطرّقت إلى الفجوة بني األقوال واألفعال 
وبني املسرح وما وراء الكواليس في الّتخطيط في 
حيفا، إذ تتغّنى بلدّية حيفا بتطوير البلدة التحتا 
في حيفا وأّنها مدينة الّتعايش، ولكن فعلًيا عند 
البحث في سياسات التخطيط البلدّية يتبّني أن 
السياسة املتبعة في املخططات هي احلفاظ على 

العقاقير املالئمة اّلتي يتناولها املريض. 
بسرطان  لإلصابة  املسّببات  من  عدد  اء  األطّب ويعزو 
ونقص  لإلشعاعات  التعرّض  مثل  الدرقّية  الغّدة 
انتشار  نسبة  أّن  وتبّني  الّتغذية.  في  اليود  عنصر 
املرض تبلغ %6 في أوساط اجلمهور مبوجب استطالع 

أجري في العام املاضي. 
الدرقّية  الغّدة  سرطان  أّن  إلى  االستطالع  أشار  كما 
هو الّثاني انتشارًا في أوساط الّنساء العربّيات في 
إسرائيل، بينما هو الّسادس لدى الّنساء اليهودّيات. 
في حني أّن اإلصابة بهذا الّسرطان تزداد لدى الّنساء 
العربّيات بنسبة %50. وأّما العالجات التي يتلّقاها 
اجلراحّية. والعملّيات  باألدوية  فتتمّثل  املريض 

وُيستفاد من املعطيات التي وردت في هذا املؤمتر أّن 
الوفّيات تزداد بنسبة %1 بني املصابني في كّل عام.

 ÍuM Ò��«  d9R*«  w	   UD¹uÝ  …ËdŽ  j ÒD�*«  W�—UA�

UHOŠ w	 bI ÔŽ ÍcÒ�« W Ò¹—ULF*« WÝbMN�«Ë jOD�Ò²K� ÍdDI�«

 s  u ¼ W ÒD;« Òw Š ¡ö š≈ j ÒD ò ∫ U D ¹u Ý
åUM F L ²−  ÂU √  W ÒO K ³ I ² *«   U ¹ Òb × ² «  r ¼√
ّية ما يزيد من حّدة  الوضع القائم في األحياء العرب
الئقة  بديلة  حلوًال  تطوير  دون  الّسكنّية  الّضائقة 
ووحدات سكنّية جديدة وال مساحات من األراضي 
لتطوير اخلدمات واملرافق املجتمعّية املطلوبة. فنجد 
تهميش  إلى  ترمي  أّنها  الّسلطة  مخّططات  في 
ّية وحصرها، دون تطويرها وترميمها  األحياء العرب
البيوت  من   25% تتعرّض  إذ  عليها  واحملافظة 
مخّططات  تستهتر  بل  ال  اإلخالء،  خلطر  ّية  العرب
البلدّية ومخّططوها في الّطابق العشرين، باألحياء 
خصوًصا  اليهودّية،  األحياء  مع  مقارنًة  ّية  العرب
تشارك  ولم  وقضاياها؛  الّناس  عن  منعزلة  كونها 
متثل  ولم  الّتخطيط  سيرورة  في  العرب  الّسكان 
في  الفلسطينّية  األقلّية  ومطالب  احتياجات 
املدينة، فكيف لنا أن نؤّثر على حّيزنا املجتمعي 
األجيال  وخدمة  واالقتصادّي  واإلسكانّي  والّثقافي 
عملّية  عن  معزوًال  مجتمعنا  كان  إذا  القادمة، 
عن  إقصاءه  ويتّم  املدينة  في  املركزية  الّتخطيط 
اتخاذ قرارات أساسّية بتقرير مصيرنا في املدينة؟! 

فللعرب حّق بهذه املدينة». 
املؤمتر  في  حيفا  بلدّية  «افتخرت  قائًال  وأضاف 
جتميله  حتاول  والذي  البحر،  واجهة  فتح  مبخّطط 
على أّنه سيؤّدي إلى قفزة نوعّية في املدينة بحيث 
ولكن  متطوّرة؛  بحرّية  مدينة  إلى  املدينة  سيحّول 
عند الّتعّمق في تفاصيل املخّطط يتبّني أّن هذه 
القفزة بالّنسبة ملجتمعنا هي قفزة إلى الهاوية(!) 
فاملخّطط يشّكل خطرًا وجودًيا على املرَكز الّتاريخي 
ّية  العربي!!  فخطر إخالء البيوت الّتاريخّية العرب
مبشاركتهم  ال   - الّسكان  عن  رغًما  والّتخطيط 
الفّعالة - وحتويل حّي احملّطة العريق إلى ِمنطقة 
فنادق وجتارة سياحّية وسكن لألغنياء، تؤّدي إلى 
تهميش احلي وإخالئه». ُمشيرًا إلى أّننا نقف «أمام 
فرصة أخيرة للّتأثير على املخّطط، بحيث سيتّم 
استكمال الّتخطيط الّتفصيلّي الّنهائي في العام 
املقبل، فرصة أخيرة لتغيير املخّطط والّتعبير عن 
رؤى الّسكان ووضع أهداف بديلة جتّسد حّقنا في 
ّية  العرب والعائالت  الّشاّبة  األزواج  وجتذب  املدينة، 
بأسعار  متنوّعة  سكنّية  فرص  خالل  من  اجلديدة، 
الّتاريخّية  املباني  ترميم  إلى  إضافًة  مريحة؛ 
من  األمالك،  شراء  من  احملمّيني  الّسّكان  ومتكني 
تخطيطّية  اقتصادّية   - اجتماعّية  خّطة  خالل 
قروض  توفير  وتضمن  الّسوق،  في  تتدّخل 
االجتماعّي».  والّتمكني  والعدالة  بنكّية  إسكان 
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”U O ≈ —U  è ÒO Ž— w  s *« ãu ¹
*åUHO�ò q�«d ≠ دعت رعّية مار إلياس للروم امللكّيني الكاثوليك 

في حيفا كاّفة املسّنني من أبناء جميع الرّعايا املسيحّية إلى قّداس 
خاص ُيقام يوم غد الّسبت، ويليه «غداء احملّبة» ثّم برناَمج ترفيهّي.

الروحي  (الرئيس  سعدى  أبو  أغابيوس  األرشمندريت  وقال 
الرعّية،  في  تقليًدا  أصبح  اليوم  هذا  إّن  إلياس):  مار  لرعّية 
إلى  ندعوهم  ثم  اإللهّي،  القداس  هذا  في  املسّنون  يشارك  حيث 
للمسّنني  وتقديرنا  وتكرمينا  تنا  محّب عن  تعبيرًا  احملّبة»،  «غداء 
اّلذي  اجلميل  رّد  من  بعض  هذا  وفي  خصوًصا.  وشيوخنا  عموًما 
حياتهم.  سنوات  مّر  على  املسّنون  وأجدادنا  أباؤنا  إّياه  أوالنا 
وأشار األرشمندريت أبو سعدى إلى أّن عدًدا من املتطوّعني يقومون 
بإحضار املسّنني من منازلهم إلى الكنيسة، كما أّن عدًدا من نساء 

األخوّيات يشرفن على خدمة املوائد في «غداء احملّبة» هذا.
ويشترك في كّل عام عشرات املسّنني اّلذين يلتقون مع نظرائهم في 

الّسن وميضون وقًتا ممتًعا في قاعة الكنيسة.

ÒÍb K ³ « Òw ŽU L ²łô« ÁU Òd « V ² J  n O C² ¹ ÒÍb K ³ « ÒÍd O ¼U L '« q L F « Ÿd

العمل  فرع  (رئيس  سعيد  حّمودي  إستضاف   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الرّفاه  مكتب  موّظفي  مؤّخرًا،  حيفا)،  شرق  في  البلدّي  اجلماهيرّي 
العام  توريل (الّسكرتير  روري  د.  بينهم:  من  برز  البلدّي،  االجتماعّي 
(رئيسة  دويك  تسيفرا  االجتماعيّني)،  للعمال  العاملّية  ّية  للفدرال
چامليئيل  ساسون  اسرائيل)،  في  االجتماعيّني  العمال  منّظمة 
كيپرمان  مئيرا  االجتماعيّني)،  العمال  منّظمة  في  حيفا  فرع  (مدير 

أوسالندر  وبريان  حيفا)،  شرق   - االجتماعّية  اخلدمات  مكتب  (مديرة 
القدس). بلدّية  في  والّتطوير،  البحث  الّتخطيط،  وحدة  (من 

وّمت هذا الّلقاء بعد سلسلة اجتماعات أجراها حّمودي سعيد خالل الّسنة 
اجلارية مع  ممّثلني من عشرين دولة مختلفة من محاضرين في مؤّسسات 
أكادميّية، وممّثلني من وزارات ومن منّظمات حقوقّية في مجاالت الّتنمية 

اإلقتصادّية واملجتمعّية.

منّظمة  هي  االجتماعيّني  للعمال  العاملّية  ّية  الفدرال بأّن  بالّذكر  وجدير 
عاملّية، مقرّها في سويسرا.  تضم اليوم  116 دولة أعضاء، وتشمل 
وتبادل  الّتشبيك  مجاالت  في  وتعمل  اجتماعّي  عامل  مليون  نحو 
ّية في مجاالت الفقر، العدالة االجتماعّية،  اخلبرات وتنظيم مشاريع دول

ومكانة العمل املجتمعّي في تطوير حياة املواطنني.
اجلماهيري  العمل  وسياسات  مناذج  على  التعرّف  إلى  الزيارة  وهدفت 
التي متتاز بها حيفا، واّلتي تعتبر اليوم ريادّية على الّصعيد احمللي 
ومجاالت  سبل  بحث  إلى  هدفت  كما  ا.  ـً ّي وميدان ا  ـً ّي أكادمي والعاملي، 
الّتنمية  اجلماهيرّي،  العمل  مجاالت  في  اخلبرات  لتبادل  الّتعاون 

اإلقتصادّية، اإلستثمار البشرّي، ومجاالت أخرى.
البلدّي  العمل  آلّيات  اللقاء،  هذا  خالل  سعيد،  حّمودي  واستعرض 
بني  جتمع  واّلتي  بها،  العمل  يتّم  اّلتي  املمّيزة  والنماذج  اجلماهيرّي، 
ا وأجنعها تطبيقًيا. وتطرّق أيًضا  ـً ّي الّتعامل مع أحدث الّنظريات عامل
الّسّكان  إشراك  وآلّيات  الّتقييم  الّتنفيذ،  الّتخطيط،  أساليب  إلى 
في املشاريع االجتماعّية، وّمت الّتركيز على الوسائل واملؤشرات لقياس 

النجاعة في املشاريع.
هذا والتقى الّضيوف خالل اليوم بقيادّيني جماهيرّيني، منهم: عبور أبو 
الهيجا، سندباد طه، رميا طوقان ومتيمة مصاروة، ومحّمد عوّاد (مدير مدرسة 
«عبد الرّحمن احلاج» في حّي احلليصة). واّلذين عرضوا أمام توريل أهمّية 
إشراك الّسكان في العمل املؤّسساتي، وفي املشاريع البنيوّية واجلماهيرّية.
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טרי
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≥
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≥
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ב≠
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احتجاج  برسالة  الهيجا  أبو  رشاد  الّشيخ  بعث 
إلى عدد من املسؤولني في وزارة الداخلّية واملعارف 
وغيرهما، يشير فيها إلى األوضاع القاسية اّلتي 
عملهم  وظروف  البالد  في  األئمة  منها  يعاني 

الّصعبة، وخاّصًة في خدمة املسلمني. 
من  كّل  إلى  برسالته  الهيجا  أبو  الّشيخ  وبعث 
اليهودّية)،  غير  الطوائف  (مدير  سالمة  يعقوب 
والّشيخ زياد أبو مخ (مدير القسم اإلسالمّي في 
الّتعليم  (مفّتش  موسى  جمال  واألستاذ  الوزارة)، 
اإلسالمّي في وزارة املعارف)، والّشيخ محّمد كيوان 
السّيد  وإلى  إسرائيل)،  في  األئّمة  نقابة  (رئيس 

راجي حسني (رئيس جلنة األمناء في حيفا). 
وليس  حيفا»،  «إمام  هو  رشاد  الّشيخ  إّن  ونقول 
إمام  هو  بل  معّني،  جامع  إمام  أو  املسلمني  إمام 
املسلمني واملسيحّيني على حّد سواء. فهو يعتبر 
بحيث  حيفا،  سّكان  لكاّفة  توافقّية  شخصّية 
وقد  واملسيحّيون.  املسلمون  محّبتها  على  يّتفق 
شهدناه في املناسبات الدينّية واالجتماعّية، يتبوّأ 
املواقف اّلتي تدعو إلى الّتفاهم والعيش املشترك 
الكرمي، ونبذ العنف والكراهية والبغضاء، واتباع 
واملسيحّية  السمحة  اإلسالمّية  الّدينية  الّتعاليم 
والّصاحلني  والقّديسني  األنبياء  واّتخاذ  املقّدسة، 
واحلرص  للمجتمع،  والفائدة  اخلير  عمل  في  قدوة 
صعيد  على  األفراد  بني  العالقات  سالمة  على 

العائالت وعلى صعيد املجتمع. 
ومن أبرز املواقف اّلتي ظهر للّشيخ رشاد حضور 
صوم  إفطارات  في  املشاركة  كانت  فيها  الفت 
رمضان املبارك اّلتي تقيمها الكنيسة في حيفا، 
فيسارع لتلبية دعوة األرشمندريت أغابيوس أبو 
شّقور  إلياس  املطران  جانب  إلى  للجلوس  سعدى 
يلقي  أن  قبل  ليس  ولكن  اإلفطار،  مائدة  على 
اإلنسانّية  القيم  إلى  االنتباه  إلى  ويرشد  عظته 
املشتركة الكثيرة لدى املسلمني واملسيحّيني. كما 
اّلتي  االحتجاجّية  والوقفات  املظاهرات  في  شارك 
حتّد  التي  والفّعالّيات  العنف،  ألعمال  تصّدت 
أوساط  في  والعربَدة  والّسكر  املخدرات  آفة  من 
اّلتي  األسبوعّية  مقاالته  ننسى  وال  الّشبيبة. 
يضّمنها  واّلتي  «حيفا»  صحيفة  عبر  ينشرها 
واالحترام  والّتآلف  احملّبة  إلى  الداعية  رسالته 
واألعياد  والقّديسني  األنبياء  وتكرمي  املتبادل، 
أصول  املؤمنني  تعّلم  التي  الّدينّية  واملناسبات 
واحملافظة  املقّدسة  األماكن  واحترام  اخلير،  أعمال 

على املقّدسات وصيانتها. 
في  والّشخصيات  املسؤولني  من  عدد  وعّقب 
املجتمع احليفاوّي على هذه االستقالة، وأعربوا عن 
رفضهم لها وناشدوا الّشيخ رشاد بالعدول عنها..
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سعدى  أبو  أغابيوس  األرشمندريت 
ة مار إلياس للروم  (الرئيس الروحي لرعّي
هذا  إّن  حيفا):  في  الكاثوليك  امللكّيني 
النبأ مفاجئ جًدا، فهو صديق حقيقي، ونحن على 
كل  وخالل  والّضراء،  الّسراء  في  مستمرة  عالقة 
لقاءاتنا واجتماعاتنا، نّتفق في اآلراء واملواقف التي 
تعود باخلير والّنفع على حيفا وسّكانها بجميع 

أبنائها من مسلمني ومسيحّيني. إّن املواقف التي 
جمعتنا بالّشيخ رشاد كثيرة ومتعّددة، وكان دائم 
ُتبرز  التي  املشتركة  بالّنشاطات  للقيام  احلضور 
الّتفاهم بني رؤساء الّديانات، وكذلك بني القيادات 
الروحّية واالجتماعّية. وال تفوته أي سانحة حّتى 
يبادر إلى تقدمي الّتهاني في األعياد واالحتفاالت 
الّدينّية، أو أن يستقبلنا بالّترحاب عندما نتبادل 
أهم  ومن  حيفا.  في  املسلمني  ومع  معه  الّتهاني 
رمضان  إلفطار  الّسريعة  تلبيته  املناسبات  هذه 
الّشهر  مبناسبة  الكنيسة  تقيمه  الذي  الّسنوي 
على  وإصراره  محّبته  عن  ناجم  وهذا  الفضيل، 
األلفة  ويزرع  القلوب  يقرّب  اّلذي  بالّنشاط  القيام 
شك  من  وما  الواحد.  الّشعب  أبناء  بني  والّتفاهم 
سنّتصل به لنستوضح أمر هذه االستقالة، وسنعمل 
مع أهل اخلير لنقنعه بالعدول عن استقالته. إّنه 
شخصية بارزة احلضور في هذا املجتمع وابتعاده 
وآمل  الدوام،  على  وسنفتقده  فراًغا،  سيترك  عنه 

بأّال يستمر في خطوته هذه.
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كتلة  (رئيس  أسعد  سهيل  الدكتور 
القرار  ُيدهشني  حيفا):  بلدّية  في  «اجلبهة» 
اّلذي اّتخذه الشيخ رشاد، ألّنه تربطني به عالقات 
ممّيزة وهي أكثر من صداقة، بل أقول إّنها عالقة 
املصّلني  من  وفد  رأس  على  جاء  فقد  القربى، 
ليقّدموا الّتهاني لي يوم انتخابي للبلدّية، وجاَءت 
وفود أخرى في ذلك اليوم، ولكن الّشيخ رشاد وقف 
يستقبل  لكي  العائلة  أفراد  وجانب  جانبي  إلى 
املهّنئني. وال جتد أحًدا في حيفا ال يعتبر الّشيخ 
رشاد إماًما له، ألّن اجلميع رأى فيه مثاًال للّتعايش 
وحسن اجلوار، فقد أّم في الّناس ليس في اجلامع 
فقط بل في البيوت، في املدارس، في االجتماعات، 

في اللقاءات وحيث حّل أو نزل. ونالحظ وبوضوح 
أّنه عندما تسّلم زمام األمور في اجلامع انتعش هذا 
اته وازداد عدد املصّلني الذين يردونه.  ّي اجلامع بفعال
وكّلما ورد أمامي اسم األرشمندريت أغابيوس أبو 
سعدى ككاهن يسعى إلى الّتآلف واحملّبة والّتآخي 
الّشيخ  اسم  كذلك  يردني  املدينة،  هذه  سكان  بني 
رشاد اّلذي يتبع هذا الهدف الّسامي. إّننا بحاجة 
في حيفا إلى هذا الّنوع من الرجال غير املتزّمتني 

احلرص  مع  العالم،  على  واملنفتحني  املتنوّرين  بل 
على أصول الدين والعبادة. ونقول دائًما إّننا في 
لكي  أمثاله  إلى  ماّسة  بحاجة  الرّديء  الزمن  هذا 
يحافظ املجتمع على حلمته وترابطه. وأوّد اإلشارة 
املشتركني  األصدقاء  من  كبيرًا  عدًدا  أّن  إلى  هنا 
وسأسعى  والّتآخي،  احملّبة  عالقات  مًعا  تربطنا 
عن  ونثنيه  الّشيخ  إلى  كّلنا  نتوّجه  لكي  حاًال 

عزمه باالستقالة.
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«التجّمع»  كتلة  (رئيس  خميس  جمال 
أمر  االستقالة  تقدمي  إّن  حيفا»):  بلدّية  في 
أبو  رشاد  الّشيخ  من  كان  إذا  خاّصًة  مؤسف، 
كّل  محّبتها  على  يّتفق  شخصّية  إّنه  الهيجا. 
سّكان حيفا بدون استثناء، مسلمني ومسيحيني. 
هذا  خدمة  عن  مثله  شخصّية  تنّحي  ويقلقني 
املجتمع اّلذي هو بأمّس احلاجة إلى أمثاله. وسننظر 
اليوم قبل غد في مسألة االستقالة، وسأزوره مع 
وفد من الّشخصّيات احليفاوّية لكي نبلغه مباشرًة 
تنا ورغبتنا بأن يبقى في وظيفته، وهو  عن محّب
مقبول  رشاد  الّشيخ  إّن  قيام.  خير  بعمله  يقوم 
من اجلميع، بأفكاره ومقاالته ونشاطاته، وخطاباته 
وإّن استقالته تعتبر  على الّدوام.  ودعواته للخير 
ولطيف  محبوب  إنسان  ألّنه  كّلها،  حليفا  خسارة 
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ودمث األخالق. وأقول بكل ثقة إّنه لو قّدم لي هذه 
االستقالة لرفضتها على الفور.

 aO ÒA�« vI³¹ wJ� qO×²�*« qLFMÝ
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إّنه  األمناء):  جلنة  (رئيس  حسني  راجي 
كهذا،  مبلًغا  الدين  رجال  يبلغ  أن  ومؤلم  مؤسف 
علمت  وأنا  استقالتهم.  لتقدمي  يضطرون  بحيث 
عنها،  نسخة  لي  أرسل  إذ  االستقالة  هذه  بأمر 
حول  رشاد  الّشيخ  مع  تشاورت  تسلمتها  وفور 
على  ونحن  تقدميها.  إلى  به  أدت  التي  الظروف 
سنعمل  األمناء  جلنة  وصعيد  الّشخصي  الصعيد 
املستحيل لكي يبقى الشيخ رشاد في منصبه. 
أّدت  التي  الظروف  أتفّهم  أنا  ثانية  ناحية  ومن 
أرفع  ولذا  االستقالة،  يقدم  لكي  رشاد  بالّشيخ 
وزارة  تستجيب  لكي  ًيا  عال صوته  مع  صوتي 
واألقسام  املؤّسسات  وسائر  املعارف  ووزارة  األديان 
والدوائر اّلتي تعنى بشؤون األديان غير اليهودّية، 
وتنظر مجّدًدا في أوضاع رجال الدين. وقد توّجهت 
بالّتعايش  تنادي  اّلتي  املؤّسسات  من  عدد  إلى 
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حيفا،  في  ّية  والعرب اليهودية  املشتركة  واحلياة 
األئّمة  أوضاع  إلى  لاللتفات  اجلميع  وناشدت 
والّتكاتف  واالقتصادّية،  االجتماعّية  وأحوالهم 
الّدين  رجال  عمل  ظروف  حتسني  أجل  من  مًعا 
عموًما في البالد، ألّن عمل رجال الدين ال يقتصر 
على اخلدمة الدينية في اجلوامع أو الكنائس، بل 
هناك خدمات اجتماعّية تقضي بضرورات الّسفر 
وهكذا  والّتكاليف،  املصاريف  واحتمال  والّتنقل، 
جند أّن حقوق هؤالء األئمة ورجال الدين مهضومة 
وال يحصلون على مستحّقاتهم أسوًة بسائر رجال 
الّدين اليهود مثًال. ولذا يجب على قسم األديان 
في وزارة الداخلّية الّتجاوب مع مطالب رجال الّدين 
ومع متطّلباتهم. وهنا نتساَءل: هل تعتبر الوزارة 
فال  متطوّعني  تعتبرهم  أم  موّظفني؟  األئّمة  هؤالء 
العيش  من  سيتمّكنون  كيف  الرواتب؟  يتلّقون 
الكرمي واحلياة احملترمة لهم وألفراد عائالتهم؟ إّن 
تفرض  اليومّية  احلياة  ومتطّلبات  العيش  قسوة 
شروط  يحسنوا  أن  احلكومة  في  املسؤولني  على 
أخرى  ناحية  ومن  الّدين.  لرجال  العمل  وظروف 
فقد انتظم األئمة في جلنة مشتركة بينهم، ولكن 
هذه الّلجنة ال تقوم مقام الهستدروت في املطالبة 
إلى  التوجه  من  بّد  وال  األئمة،  أوضاع  بتحسني 
الهستدروت لكي تقف إلى جانب األئمة بتحسني 

شروط عملهم، وبتحصيل حقوقهم االجتماعّية.

 tHz«uDÐ ¨lL²−*« vKŽ h¹dŠ

 t�UłdÐ ¨tOLKF�Ë tÐöDÐ ¨t	UOÞ√Ë

 s�( ‰U¦� t½QÐ dFA½ ¨ÁœôË√Ë

oK)« s�ŠË „uK��«

ة  جمعّي عام  (مدير  ارّية  اغب حسني 
فوجئت  حيفا):  في  االجتماعّي  الّتطوير 
من  نتوّقعها  نكن  ولم  االستقالة  نبأ  من 
الهيجا.  أبو  رشاد  كالشيخ  مرموقة  شخصّية 
والّتقدير.  االحترام  وافر  له  نكّن  حيفا  في  وإّننا 
وأفعالها،  أقوالها،  في  صادقة  شخصّية  فهو 
ودود  ألّنه  اجلميع  يحّبه  وسلوكها.  وتصرفاتها 

أطياف  جميع  بني  والّتآخي  احملّبة  إلى  ويدعو 
املجتمع احليفاوّي. ومواقفه املشرّفة ظهرت للعيان 
والّدينّية  االجتماعّية  احلياة  مجاالت  جميع  في 
في هذه املدينة احلبيبة. إّن الرّؤيا التي ينتهجها 
الّشيخ رشاد هي رؤيا جماهيرية وهو احلريص على 
ومعلميه،  بطالبه  وأطيافه،  بطوائفه  املجتمع، 
السلوك  حلسن  مثال  بأنه  نشعر  وأوالده،  برجاله 
يؤّدي  ألّنه  ال  وورع،  تقي  رجل  أنه  اخللق.  وحسن 
صلواته فحسب، بل ألّنه يدعو اجلميع إلى الصالة 
نسعى  أن  يجب  الّدينّية.  الّتعاليم  هدى  واّتباع 
كّلنا في حيفا، مسيحّيني ومسلمني لكي نسانده 
ا إلى  وندعمه، وعلى جلان األحياء الوقوف معه جنًب
جنب في قضّيته العادلة حيال مطالبته لتحسني 
ظروف العمل وحتصيل حقوق األئّمة ورجال الدين. 
وعلى صعيد آخر تنتظم في حيفا مجموعة من 
الداخلّية،  وزارة  إلى  سيتوجهون  اّلذين  املواطنني 
الهستدروت  وإلى  اليهودّية  غير  األديان  قسم 
لكي تنضّم مباشرًة إلى الّنضال وتصعيده، لهدف 
احلصول على احلقوق وتلبية املطالب العادلة ألجل 

حتسني ظروف العمل لألئّمة ورجال الّدين.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB	®
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عشرات  حيفا  شرطة  ضبطت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

األجهزة اخللوّية اّلتي كانت ُتباع في احملّالت الّتجارّية 
بدون ترخيص. وشارك في حملة املداهمة هذه أفراد 
عن  ممّثلون  املراقبة،  قسم  في  البلدّية  موّظفي  من 

مصلحة الّضرائب، ومندوبون عن شركة الكهرباء. 
ومن هذه احملّالت الّتجارّية عدد من احلوانيت اّلتي 
الّسيارات،  مواقف  وأحد  واحللي،  الّذهب  تبيع 
الهواتف  تبيع  التي  اخللوّية  للهواتف  ومحالت 

ويشتبه بأّنها مسروقة!

في  الّثقافي  املنتدى  دعا   ≠  åUHO�ò  q�«d*

أمسّية  إلى  عسفيا  في  «البادية»  مؤّسسة 
ثقافّية، تقام يوم اخلميس القادم، تكرًميا للكاتب 
صدور  مبناسبة  خوري،  نايف  احليفاوّي  واإلعالمّي 
كتابه «تذكار» عن مكتبة «كل شيء» احليفاوّية 
هذه  في  وسيشارك  عّباسي.  صالح  لصاحبها 

åUHO�ò q�«d*

دعت الغرفة التجارّية والصناعّية، أّول أمس األربعاء، 
الّصغيرة  الّشركات  معرض  في  املشاركني  جميع 
للّتنسيق  قطر  عاصمة  الدوحة  في  واملتوسطة 
بالّسفر  املتعّلقة  الّترتيبات  وإجمال  النهائي، 
شركاتنا  ملنتجات  املعرض  مساحات  في  للمشاركة 
من الناصرة واجلليل واملثلث، وبالّتالي الّتشبيك مع 

ّية واألجنبّية.   رجال األعمال من الدول العرب
التجارّية  الغرفة  (رئيس  صالح  عامر  اللقاء  افتتح 
والصناعّية)، اّلذي أّكد على أهمّية املشاركة في هذا 
املعرض املمّيز، والذي كان قد تلّقى دعوة رسمّية بهذا 
ومنتسبي  الداخل  فلسطينيي  ملشاركة  اخلصوص 
الغرفة الّتجارّية والصناعّية، وشّدد على أن املشاركة 
غير  واالنفتاح  الّتجارّية  الغرفة  رؤية  مع  تتماشى 
الّصناعات  لتنشيط  العربي  العالم  على  املسبوق 
للعالم  وتسويقها  احمللّية  الفلسطينّية  واملنتجات 

العربي ودعم االقتصاد الفلسطينّي. 
جدير بالذكر أّنه ستشارك في املعرض، اّلذي سيفتتح 
القطرّية  الّشركات  كبرى  اجلاري  الّشهر  منتصف 
واخلليجّية والعاملّية ورجال املال واألعمال العرب من 
الّسعودية والبحرين والكويت والهند وعدد من الدول 
األوروپّية، وسيقام املعرض بشراكة استراتيجّية ورعاية 
غرفة قطر واّحتاد غرف دول مجلس الّتعاون اخلليجي.

 b Ë  s L {  „—UA ¹  Âu ÒK Ý  w ½uł  ÒÍËUH O («
d D  è Ëb Ð ÷d F  w  ‰U L Ž√ ‰Uł—Ë  «b ÒO

أّما عريفة ملحم (منّسقة املعرض)، مدير عام شركة 
الّتآخي للّتجارة والصناعة أّكدت أّن املعرض يهدف 
الّصناعيني  بني  املباشر  الّتواصل  فرص  إيجاد  إلى 
واالستثمارّية،  الّصناعّية  الفرص  عن  والباحثني 
وعرض األفكار املبتكرة على أصحاب القرار، إلنشاء 

كيانات صناعّية جديدة. 
الغرفة  رئيس  (نائب  مشارقة  محّمد  ونوّه  هذا 
الّتجارية والّصناعية) على دور دولة قطر في تنمية 
والّتعاون  الّشراكة  وإمكانّيات  العاملي  االقتصاد 
مع  الّتواصل  املشاركني  وحّث  والصناعي  الّتجاري 
املجتمع  ومتثيل  املعرض  في  املشاركة  الّشركات 

العربّي في البالد على أحسن وجه. 
للغرفة  انتسب  لقطر  التمهيدي  اللقاء  سياق  وفي 
وفي  األعمال،  رجال  كبار  من  العديد  التجارّية 
شركة «مرسيدس»  بصول (صاحب  فضل  مقّدمتهم 
والوكيل احلصري في املجتمع العربي)، وأشرف أبو 
شهاب (صاحب شركة مخابز «صباح ومسا» من أم 
شركة  صاحب  الرامة،  (من  غندور  وناصر  الفحم)، 
إنتاج اإلسمنت)، وبن الّسعدي (من الّناصرة)، وماهر 
عابد، وكمال القصيني، وحسام أبو أحمد، واحليفاوّي 
وتسويق  استيراد  شركة  (صاحب  سّلوم  جوني 
شركة  عسلي (صاحب  وعلي  الفاخرة)،  الشوكوالطة 

مخّلالت «پري حن» من كفرقرع)، وغيرهم.

 è ÒO √ Ü O I ¹ U O H Ž w  w UI ¦ « Èb ²M *«
Í—u š n ¹U ½ ÒÍËUH O (« V ðU~K  è ÒO 1d ~ð

في  األعضاء  والّشعراء  الكّتاب  من  عدد  األمسّية 
املنتدى، وجمهور من املدعوين. 

وسيتضمن برناَمج األمسّية كلمات للدكتور فهد 
أبو خضرة والّشاعر رشدي املاضي، واألديب فهيم 
أبو ركن والّشاعر وهيب وهبة، ووصلة فنّية للفّنان 

عمر دروبي.

 å—«b ¼ò ? « w  è Ò¹—U&  ö ×  Ü ¼«b ð èÞd A «
è Ò¹u K)« nð«u N «  «d A Ž j ³ CðË
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اِجلمال،  وادي  حّي  سّكان  نّظمها  اّلتي  الّتظاهرة  إّن 
واليهود،  العرب  من  الّسّكان  عشرات  فيها  وشارك 
حّتى املتدّينني املتشّددين منهم، وعدد من الّناشطني 
شارع  في  األربعاء،  األّول،  أمس  احلّي،  جلنة  وأعضاء 
«هعوچن» في حّي وادي اِجلمال، لم تأِت من فراغ.. 
فحياة الّسّكان انقلبت رأًسا على عقب خالل األشهر 
هذا  حتّول  أن  بعد  جحيم،  إلى  وحتوّلت  األخيرة 
الّشارع إلى ممّر لعبور مئات حافالت الّنقل الكبيرة 

ا! ـً (الباصات) يومّي
تبّدلت وانقلبت حياة الّسّكان، وبات حّيهم اّلذي كان 
ا وإزعاًجا  ـً ينعم بهدوء نسبّي يعاني ضجيًجا يومّي
الّليل،  منتصف  حّتى  الباكر  الّصباح  ساعات  من 
اّلتي  العارمة  الفوضى  عدا  كبيرًا،  ا  ـً ّي يئ ب وتلوًّثا 

ا. ـً حّلت به؛ من جرّاء مرور مئات احلافالت، يومّي
الّسّكان  من  عدد  مع  حديثي  خالل  ملست  وقد 
وأعضاء جلنة احلّي وناشطني ومشاركني في الّتظاهرة، 
االستياء والغضب العارمني الّلذين يلّفاِنهم من جرّاء 
على  املفروضة  األخيرة  املواصالتّية  الّتغييرات  هذه 
احلّي، بدون دراسة املوضوع بشكل سوّي أو الّتشاور 
الّشديد  سخطهم  عن  عّبروا  كما  احلّي!  سّكان  مع 
سّكان  من  الّتغيير  هذا  ويدعم  يقف  َمن  كّل  على 
احلّي وناشطني ملآرب شخصّية ضّيقة تخدم مصاحلهم 
اخلاّصة، ال مصالح سّكان احلّي عموًما. إضافًة إلى 
«إيچد»،  احلافالت،  ِشركة  لتغاضي  استهجانهم 
واالعتراضات  العديدة  توّجهاتهم  عن  حيفا  وبلدّية 
والّشكاوى اّلتي قّدموها بهذا اخلصوص! حيث أجمع 
بعد،  ُيحتمل  يُعد  لم  الوضع  أّن  على  املتّحدثون 
حدوث        قبل  فورّية  حلول  إيجاد  املسؤولني  على  وأّن 

أّي كارثة!!

°…d¼UEÒ²�« w	 «u�—UA¹ r� åœb'«ò U½uK Ò¦2 

وأوّد اإلشارة هنا إلى أّنه تغّيب عن املشاركة في هذه 
سهيل  (د.  حيفا  بلدّية  في  اُجلدد  ممّثلونا  الّتظاهرة 
وجمال  («اجلبهة»)،  زعبي   – عابدي  عرين  أسعد، 
خميس («الّتجّمع»))، رغم توجيه دعوة خاّصة لهم 
بحسب   - ا!!  تقريًب بيومني،  الّتظاهرة  موعد  قبل 

اّدعاءات أعضاء جلنة احلّي واملنّظمني.
«اجلبهة»  كتلة  (رئيس  عبُده  هشام  املهندس  ولكّن 

في  املشاركة  على  دأب  حيفا)  بلدّية  في  الّسابق 
لم  وهذا  الّسّكان،  جانب  إلى  والوقوف  الّتظاهرة 
ومشاركته  وجوده  على  عبُده  عوّدنا  حيث  يفاجئنا؛ 
السّياسّية  واملناسبات  الّنضاالت  غالبّية  في 
هذه  مشاركاته  وعلى  والّثقافّية..  واالجتماعّية 

يستحّق مّنا كّل االحترام والّتقدير.

 w	  W�—UA*«  …uŽœ  XOÒ³�ò  ∫ÁÔb³Ž  

åw³ł«Ë «cN	 ÆÆ…d¼UEÒ²�«

وفي حديث لصحيفة «حيفا» مع املهندس هشام عبُده 
واّلذي  «اجلبهة»)،  قبل  من  الّسابق  البلدّية  (عضو 
ا إلى جنب مع  شارك في الّتظاهرة االحتجاجّية جنًب
سّكان أهالي وادي اِجلمال، بعد أن تسّلم دعوة – كما 
تسّلمها سائر األعضاء اجلدد «الّنشيطني»(!!) – من 
ِقبل فهد عّبود (عضو جلنة حّي وادي اِجلمال)، وعدد 
من أعضاء الّلجنة وناشطني آخرين، قال: «لقد ُطلب 
مّني املشاركة في هذه الّتظاهرة، فلّبيت الّدعوة فورًا؛ 
ّية  ألّن هذا من واجبي؛ علينا أن ندعم جماهيرنا العرب
نقف  وأن  حتديًدا،  اِجلمال  وادي  حّي  وفي  حيفا،  في 
عادلة  مطالبهم  كانت  إذا  وخصوًصا  جانبهم،  إلى 
ا من قبل بلدّية حيفا أو ِشركة «إيچد»  ولم جتد رًدّ
احتجاجاتهم  نشاركهم  أن  املهّم  من  احلالة.  هذه  في 
وتظاهراتهم؛ سأتابع املوضوع وسأبذل قصارى جهدي 
للّتعاون مع الّلجنة وسّكان احلّي، للعمل على حّل 
هذه األزمة وإعادة احلياة إلى مجرياتها الّطبيعّية».

وأّكد عبُده في حديثه أّنه في اجتماعات سابقة مع 
تفعيل  أّن  له  تبّني  اِجلمال،  وادي  حّي  جلنة  أعضاء 
ـ«مطرونيت»)  (ال اخلفيف  القطار  حافالت  خطوط 
إلى  أّدى  (تل-أبيب)،  «دان»  ِشركة  تديرها  واّلتي 
(الباصات)  الّنقل  حافالت  سير  مسار  تغيير 
الّتابعة لِشركة «إيچد»، ما دفعها إلى املرور بوتيرة 
في  وحتديًدا  اِجلمال،  وادي  حّي  داخل  ا  جًدّ مرتفعة 
ا. وبالّتالي  ـً ّي شارع «هعوچن»، املزدحم والّضّيق، نسب
املواصالت  حركة  في  اجلذرّي  الّتغيير  هذا  قلب  فقد 
حياة غالبّية الّسّكان املوجودين في احلّي؛ فأصبحت 
واإلزعاج  الّضجيج  جرّاء  من  ُتطاق،  ال  حياتهم 
اليومّيني، من ساعات الّصباح الباكر حّتى منتصف 
والبيئّية  الّصّحّية  املخاطر  إلى  إضافًة  الّليل؛ 

الّناجمة عن ذلك.
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وفي حديث لي مع فهد عّبود، ناشط فّعال وعضو 
الّضرورّي  من  «وجدت  قال:  اِجلمال،  وادي  جلنة 
املشاركة في هذه الّتظاهرة، مؤّكًدا أّن مرور احلافالت 
حّي  في  «هعوچن»  شارع  في  (الباصات)  الكبيرة 
أضرارًا  ويشّكل  ا،  جًدّ عويصة  مشكلة  اِجلمال  وادي 
وساكنيه،  احلّي  على  وصّحّية  ماّدّية  ومفاسد 
خصوًصا إذا كانت الّنسبة األكبر – نحو 60% – 
من احلافالت تختصر طريقها إلى غرب مدينة حيفا 
اخلفيف  القطار  عمل  بدء  منذ  اِجلمال،  وادي  عبر 
ـ«مطرونيت») ومنع احلافالت من استخدام مسار  (ال

ـ«مطرونيت»)!!». (ال
أّدى  احلّي  في  احلافالت  مرور  «إّن  عّبود:  وأضاف 
في  الراكنة  باملركبات  االرتطامات  من  عدد  إلى 
لذلك،  احلافالت  سائقي  اكتراث  بدون  الّشارع، 
لِشركة  شكاوى  تقدمي  على  البعض  حدا  ما 
هذا  ُيطاق،  ال  الوضع  إّن  سائقيها!  ضّد  «إيچد» 
والبيئّية،  الّصّحّية  األضرار  عن)  (ناهيك  ْلَه  بَ
أوالد  حياة  هو  عليه  قلقون  نحن  ما  أكثر  ولكن 
قريب!!». دهس  حادث  من  واخلوف  وأطفاله،  احلّي 

واستهجن عّبود، مستاًء، عدم حضور أّي عضو بلدّية 
عربّي جديد من «اجلبهة» و/أو «الّتجّمع» للمشاركة 
أعضاء  من  عدد  ودعوة  دعوته  رغم  الّتظاهرة،  في 
اهتمامك  لك  قائًال: «أشكر  واختتم،  لهم..  الّلجنة 
باملوضوع، وأعدك بأّن الوضع من جهتنا لن يحتمل 
الّتأجيل؛ فسنتابع املوضوع، حيث وعدني هشام عبُده 
املواصالت  قسم  مسؤول  مع  قريبة  جلسة  بتنسيق 
في بلدّية حيفا لعرض املوضوع وإيجاد حلول، وإن لم 
خطواتنا»! تصعيد  إلى  فسُنضطّر  ذلك نفًعا  يجِد 
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حّي  سّكان  إحدى  بّالن،  مها  مع  لي  حديث  وفي 
وعضو جلنة احلّي، واّلتي شاركت في  وادي اِجلمال، 
سّكان  من  العشرات  قام  «لقد  قالت:  الّتظاهرة، 
في  باملشاركة  احلّي،  جلنة  وأعضاء  والّناشطني  احلّي 
أن  بعد  أولى،  احتجاجّية  كخطوة  الّتظاهرة،  هذه 
بلدّية  من  أجوبة  على  للحصول  مساعينا  فشلت 
حيفا وِشركة «إيچد».. فمطلبنا األساس، اآلن، إعادة 

الوضع القائم في احلّي إلى سابق عهده».
وأضافت بّالن: «طالبنا، بدايًة، بتفعيل حافالت نقل 
وادي  حّي  في  شطيرن»  «يائير  شارع  في  صغيرة 
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فيه،  املسّنني  من  كبير  عدد  وجود  لسبب  اِجلمال، 
واّلذين ال ميلكون مركبات نقل خاّصة بهم. وقد قّدمنا 
بأّن  يقني  على  وكّنا  حيفا،  بلدّية  إلى  بذلك  ا  طلًب
لكّن  حتقيقه،  على  ويعمل  األمر  يتابع  َمن  هناك 
وبعد  ذلك!!  خالف  كانت  واحلقيقة  خابت  توّقعاتنا 
وحتويل  ـ«مطرونيت»)  (ال اخلفيف  القطار  تفعيل 
مئات  مبرور  فوجئنا  «إيچد»،  حافالت  سير  مسار 
عبر  ا  جًدّ مرتفعة  بوتيرة  ا  يومًيّ الكبيرة  احلافالت 
استشارة  أو  مسّبق  إخطار  بدون  «هعوچن»،  شارع 
ذاته،  الّشارع  في  القاطنني  والّسّكان  احلّي  سّكان 
القائم». الوضع  في  جذرّي  تغيير  إلى  أّدى  ما 

غاضبة:  مستاَءة  بّالن،  حّدثتني  الّتغيير،  هذا  وعن 
الّنقل  حافالت  من  الكبير  العدد  هذا  مرور  «إّن 
ا، وبوتيرة مرتفعة، في شارع داخل  (الباصات) يومًيّ
على  الرّاكنة  (الّسّيارات)  باملركبات  مكتّظ  حّي 
جوانبه، يؤّدي إلى أضرار جّمة ويشّكل خطرًا على 
حياة األوالد واألطفال. حيث يقود الّسائقون احلافالت 
بحافالتهم  فيصطدمون  أحياًنا،  جنونّي،  بشكل 
ويصيبونها  الّشارع،  في  الرّاكنة  املركبات  من  بعدد 
بأضرار؛ حّتى إّنهم ال يكّلفون أنفسهم عناء فحص 

األضرار اّلتي سّببوها للمركبة..!».
واختتمت بّالن حديثها، قائلة: «إّن جميع محاوالتنا 
باَءت  «إيچد»  وِشركة  البلدّية  إلى  وتوّجهاتنا 
الهادئ  احلّي  سّكان  حياة  حتوّلت  لقد  بالفشل.. 
ا إلى إزعاج يومّي وتلويث بيئّي خطير وتهديد  ًيّ نسب
مًعا  الّتعاون  علينا  أطفالنا.  من  كبير  عدد  حلياة 
سابق  إلى  الوضع  إعادة  لهدف  ضغوطات  وتفعيل 
شارع  عبر  العبور  من  احلافالت  مئات  ومنع  عهده، 
«هعوچن»، فهذا ليس شارًعا رئيًسا («أوتوستراد») 

ا لعبور مئات احلافالت الكبيرة». ُمعًدّ
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أّما إيلي آڤو القاطن على مقربة من إحدى محّطات 
احلافالت في شارع «هعوچن»، منّظم هذه الّتظاهرة، 
امتعاضه  عن  أعرب  وقد  املتضرّرين،  أكثر  من  فهو 
وغضبه الّشديدين وسخطه على كّل َمن دعم ووقف 
إلى جانب هذا الّتحّول السّيئ والفجائّي، اّلذي طرأ 
 – ميكننا  «ال  وقال:  أقواله.  حَسب   – احلّي  على 
ما  على  الّسكوت  أو  الوضع  حتّمل   – اليوم  بعد 
ا، وخصوًصا أولئك اّلذين  ـً يجري. نحن نعاني يومّي
يقطنون في الّشارع ذاته أو على مقربة من محّطات 
احلافالت؛ إّن مرور احلافالت أمر غير طبيعّي وغير 

صّحّي، بتاًتا».
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ا بني ِشركة  ـً وأضاف: «من الواضح أّن هناك صراًعا قوّي
ـ«مطرونيت»)  «دان» املسؤولة عن القطار اخلفيف (ال
(الباصات)؛  الّنقل  حافالت  عن  املسؤولة  و«إيچد» 
فبعد تغيير مسار الباصات، أصبحت هذه متّر بوتيرة 
احلّي  في  وتؤّدي  شارع «هعوچن»،  في  ا  جًدّ مرتفعة 
إلى أضرار ومفاسد ماّدّية وبيئّية وصّحّية وغيرها».

مترّ،  كبيرة  نقل  حافلة   360 من  أكثر  أّن  آڤو  وأّكد 
ا، عبر شارع «هعوچن» في حّي وادي اِجلمال!  ـً يومّي

وعن استفساري - مستغرًبا - عن مدى صّحة ذلك، 
قال مؤّكًدا: «نعم؛ لقد جلست يوًما بأكمله أحصي 
الّشارع  هذا  عبر  متّر  اّلتي  الكبيرة  احلافالت  عدد 
فمن  باملركبات.  واملكتّظ  والّضّيق  بالّسّكان  املأهول 
إّال الرّبع  بدًءا من اخلامسة  ساعات الّصباح الباكر، 
صباًحا، حّتى منتصف الّليل، متّر 7 خطوط حلافالت 
و112)  و31  و30أ  و30  و5أ  و5   3) «إيچد» 
عدا عدًدا كبيرًا من احلافالت الفارغة اّلتي تختصر 
الّطريق باّجتاه احملّطة املرَكزّية غرب حيفا، حيث ُيراوح 
ميكنك  كيف  تخّيل  حافلة!   360 جميًعا  عددها 
ا، منذ  حتّمل مرور حافلة ضاّجة كّل 3 دقائق تقريًب
ساعات الصباح الباكر حّتى منتصف الّليل، على 

مقربة من منزلك»!! 
ّية  الكّم فهذه  بتاًتا،  ُيطاق  ال  الوضع  «إّن  وأضاف: 
كبير،  بيئّي  تلوّث  إلى  تؤّدي  احلافالت  من  املهولة 
وتضّر بجودة احلياة ورفاهية الّسّكان، كما تؤّدي إلى 
أزمات مرورّية وازدحامات كبيرة، وتأخيرات بالوصول 
الّتعليمّية.  واملعاهد  املدارس  إلى  أو  العمل  إلى 
لقد ّمت تفعيل هذه اخلطوط بدون استشارة الّسّكان 
غير  وهذا  أساًسا.  موافقتنا،  دون  ومن  واملتضرّرين، 

مقبول، بتاًتا».
من  مًعا  نعمل  أن  «علينا  قائًال:  حديثه،  واختتم 
الفوضى،  هذه  ومنع  الّسّكان  معاناة  إيقاف  أجل 
ينا  حفاًظا مّنا على هدأة البال وصّحة أوالدنا ومسّن
وحيواتهم، كما حفاًظا على أمالكنا ومراكبنا الرّاكنة 
اّلتي تتضرّر من جرّاء مرور احلافالت املُسرعة»؛ مؤّكًدا 
آذاًنا  يجدوا  لم  فإن  أولى،  خطوة  الّتظاهرة  هذه  أّن 
حلني  واحتجاجاتهم  إجراءاتهم  سيصّعدون  صاغية 

نيل مطلبهم وحّل مشكلتهم.

 UM�UHÞ√Ë  U½œôË√  vKŽ  ·U�½ò  ∫WÐuŽdš  

 «ËœU²Ž« UL� – XO³�« s� r¼ÓbŠË «ułd�¹ Ê√

å…Ò—U*«  ö	U(« rN�bBð öÚO Ó� –
شارع  سّكان  أحد  خرعوبة،  يعقوب  حّدثني  وقد 
قائًال:  ُيحتمل،  ال  اّلذي  الوضع  عن  «هعوچن»، 
عدد  ا من  جًدّ وأعاني  أسكن شارع «هعوچن»،  «أنا 
احلافالت الكبير اّلتي متّر عبر الّشارع بوتيرة مرتفعة 

وضجيًجا  مستمرّة  إزعاجات  نعاني  فنحن  ا.  جًدّ
أوالدنا  على  وخطورة  صّحّية  وخطورًة  ا  ًيّ يئ ب وتلوًّثا 
املوجودين في احلّي. فبات الوالد يخاف على أوالده 
وأطفاله أن يخرجوا وحَدهم من البيت – كما اعتادوا 

– َكْيال تصدمهم احلافالت املارّة!».
وأضاف: «باعتقادي، إّن مخّططي ومّتخذي مثل هذا 
كحّي  ا  ـً ّي سكن ا  ـً حّي كبيرة  حافالت  بعبور  القرار؛ 
وادي اِجلمال بوتيرة مرتفعة، فشلوا في ذلك؛ حيث 
لم يضعوا نصب أعينهم مصلحة الّسّكان واملشاكل 

اجلّمة الّناجمة عن ذلك. وال ميكننا أن نسمح ملثل هذا 
الوضع أن يستمرّ!».

أيًضا،  تنسى،  أّال  «عليك  قائًال:  خرعوبة،  وأكمل 
ّية  االكتظاظات املرورّية اّلتي تشّكلها اإلشارة الّضوئ
على مفرق الّطرق في ساعات الّصباح، ما قد يؤّدي 
فجاَءتك  ومدارسنا،  عملنا  أماكن  على  الّتأّخر  إلى 
احلافالت لتزيد الّطني ِبّلة.. إّن عبور احلافالت في شارع 
«هعوچن» زاد خالل الفترة األخيرة بعشرات األضعاف».

خطر  تشكيل  «هناك  قائًال:  خرعوبة،  واختتم 
في  املوجودين  وأطفاله  احلّي  أوالد  حياة  على  واضح 
مسارها،  عن  احلافالت  انحراف  لسبب  الّشارع؛ 
الرّصيف  على  الّصعود  إلى  واضطرارها  أحياًنا، 
لضيق الّشارع، أو لوجود مركبة ما، كي تستمّر في 
مسارها. وهذا خطر ُمحدق بحياة أطفالنا.. فدعونا 

مننع الكارثة قبل حدوثها»!
والّضرورّي  الواجب  من  وجد  أّنه  على  خرعوبة  وشّدد 
من  استيائه  عن  ليعّبر  الّتظاهرة؛  في  يشارك  أن 
الوضع الرّاهن، ُمشيرًا إلى أّن املشكلة ميكنها أن حتّل 
«إيچد»،  احلافالت،  وِشركة  البلدّية  لدى  وجدت  لو 
الّتقرير  هذا  يجد  أن  راجًيا  ّية،  واِجلدِّ احلسنة  الّنوايا 
سّكان  حياة  منط  ويعيد  احلال  ويغّير  صاغية  آذاًنا 

حّي وادي اِجلمال إلى الوضع الّطبيعّي.
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أسعد،  يوسف  اِجلمال،  وادي  حّي  جلنة  عضو  أّما 
نحو  ا،  ـً يومّي احلّي،  عبر  ميّر  أن  ُيعقل  «ال  فقال: 
300 حافلة نقل! لقد ّمت اإلضرار بعدد من املركبات 
االكتظاظ  جرّاء  من  فقط؛  األخيرين  اليومني  خالل 
عدًدا  أرسلنا  لقد  احلذر.  وعدم  بسرعة  والقيادة 
وبلدّية  «إيچد»،  احلافالت،  لِشركة  الرّسائل  من 
بعد». ردود  أّي  منهما  نتلقَّ  لم  لكّننا  حيفا؛ 

ا، قمنا بتظاهرة سلمّية ورفع شعارات  ـً ّي وأضاف: «حال
إجراءاتنا  فسنصّعد  األمر  تطّلب  وإذا  أولى،  كخطوة 
حّتى حتقيق هدفنا. فال ميكن أن نسمح لهذه املهزلة 

مع  جلسات  عقد  على  وسنعمل  بعد،  تستمّر  أن 
فحياتنا  املشكلة.  هذه  حلّل  البلدّية  في  املسؤولني 
احلافالت  فهذه  خطر،  في  وأوالدنا  أطفالنا  وحياة 
غّيرت حياتنا وأتتنا بضجيج وإزعاج وتلويث بيئّي 

وأضرار ومفاسد للحّي، ال أكثر وال أقّل!».
واختتم، قائًال: «الّضجيج واإلزعاج والّتلويث واخلطر 
تلحق كّلها باحلّي من ساعات الّصباح الباكر حّتى 

منتصف الّليل.. فحّتاَم سنسكت على ذلك؟».
أعضاء  دعوة  متّت  أّنه  على  بدوره،  أسعد،  أّكد  كما 
 – عابدي  عرين  أسعد،  سهيل  د.  العرب،  البلدّية 
(«الّتجّمع»)  خميس  وجمال  («اجلبهة»)،  زعبي 
للمشاركة في الّتظاهرة والوقوف إلى جانب الّسّكان 
يحضر!!  لم  منهم  أحًدا  لكّن  العادل؛  مطلبهم  في 
ومن برز بحضوره كان املهندس هشام عبُده (رئيس 

كتلة «اجلبهة» الّسابق).
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بلدّية  من  أجوبة  على  بعُد  احلصول  عدم  ولسبب 
حيفا وِشركة «إيچد»؛ يعمل سّكان حّي وادي اِجلمال 
على تصعيد إجراءاتهم االحتجاجّية؛ حيث يوّقعون، 
حيفا  بلدّية  إلى  سيقّدمونها  عريضة  على  ا،  ـً ّي حال
وِشركة «إيچد»، قبل اّتخاذ إجراءات تصعيدّية إضافّية 
خالل األّيام واألسابيع القادمة، وقد جاء في العريضة:
 – اِجلمال  وادي  حّي  سّكان  املتضرّرين،   – «نحن 
احلاصلة  األخيرة  الّتغييرات  على  بشّدة  نعترض 
حلافالت  جديدة  خطوط  دخول  جرّاء  من  احلّي؛  في 
ال  واّلتي  «إيچد»،  ِشركة  إلى  الّتابعة  الّنقل 
فورًا!  بإلغائها،  ونطالب  احلّي.  سّكان  تخدم 
وأزّقته. احلّي  شوارع  بعبور  لها  الّسماح  وعدم 

سابًقا،  عليه  كان  ما  إلى  الوضع  بإعادة  «نطالب 
في شارَعي «هعوچن» و«پيير كينچ»، قبل إحداث 
املقابل،  وفي  املرورّية..  واالزدحامات  الفوضى  هذه 
صغيرة  حلافالت  خطوط  بتفعيل  مجّدًدا،  نطالب، 
تابعة إلى ِشركة «إيچد»، بوتيرة محتملة ومدروسة 
عدد  يقطنه  واّلذي  شطيرن»،  «يائير  شارع  في 
اخلدمة؛  هذه  إلى  بحاجة  اّلذين  املسّنني  من  كبير 
باملركبات. الّتنّقل  إمكانّية  أمامهم  تتوافر  ال  ألّنه 

احلّي  على  املفروض  اجلديد  الوضع  أّن  ونؤّكد  «نعيد 
عديدة،  مناٍح  في  الّسّكان  حياة  على  ا  سلًب يؤّثر 
في  الكثيرة  والّتأخيرات  الّتشويشات  وبضمنها 
إلى  األوالد  نقل  أو  العمل،  إلى  الّذهاب  أوقات 
املدارس؛ من جرّاء االختناقات املرورّية القاتلة، ما أّدى 
إلى تأثيرات سلبّية وتعطيالت في حياة الّسّكان، 
وأّدى – بالّتالي – إلى نشوب نقاشات وخالفات بني 

سّكان احلّي أنفسهم، نحن في غًنى عنها.
«إيچد»،  ِشركة  وإدارة  حيفا  بلدّية  إلى  «نتوّجه 
محّذرين من خطورة هذه الّتغييرات وعواقبها، اّلتي 
قد تؤّدي إلى أضرار جاّدة وتشّكل خطرًا على حياة 

اإلزعاج  إلى  إضافًة  الّشارع،  في  وأطفاله  احلّي  أوالد 
األخطار  عدا  احلّي،  سّكان  حياة  جودة  ومّس  الدائم 
انبعاث  جرّاء  من  الّسّكان  تهّدد  اّلتي  الّصّحّية 
الغازات الّساّمة من احلافالت املارّة وتلويثها للبيئة.

حيفا  بلدّية  إلى  الرّسائل  من  عدد  إرسال  ّمت  «وقد 
وِشركة «إيچد»، ولكّننا لم نتلَقّ أّي أجوبة حّتى اآلن.

ّية أّي أحداث  «نعيد ونكرّر أّنكم تتحّملون مسؤول
من  احلّي؛  في  حتدث  قد  مرتقبة  وغير  ّية  استثنائ
جرّاء هذه الّترتيبات اجلديدة في حركة حافالت ِشركة 
أمن  على  احلفاظ  عن  مسؤولون  فأنتم  «إيچد»، 
سّكان احلّي وأمانهم، وعدم مّس جودة حياة الّسّكان، 

وعدم الّسماح بإزعاج الّسّكان».

إلكترونّيني  بريدين  بإرسال  بدوري  قمت  وقد  هذا 
«إيچد»،  وِشركة  حيفا  بلدّية  إلى  الّلهجة  شديدِي 
ا من خاللهما باحلصول على أجوبة فورّية عّما  مطالًب
جاء في الّتقرير، وإيجاد حلول ُترضي جميع األطراف، 
عن  الّتغاضي  وعدم  املتضرّرين،  الّسّكان  وخصوًصا 
إليهما  وصلت  اّلتي  الّتوّجهات  إهمال  أو  املوضوع 

من قبل سّكان حّي وادي اِجلمال.

ÆÆUHOŠ W Ò¹bKÐ œ— 

وقد جاء رّد البلدّية، كما يلي:
اِجلمال («عني  حّي وادي  جلنة  من  توّجهات  «وصلت 
هيام») بهذا الّصدد على مدار فترة طويلة (شملت 
وجلنة املواصالت  جلنة احلّي  بني  جمعت  اجتماعات 
متكرّر،  مطلب  مع  احلضرّية)،  املناطق  في  العاّمة 

بإضافة مواصالت عاّمة في احلّي.
العاّم  الّنقل  في نظام  احلاصل  الّتغيير  إطار  «وفي 
متّت  وهكذا  للمطلب،  االستجابة  من  متّكّنا  اجلديد، 
ا،  ـً ّي إضافة اخلطوط: 112، 30، و31، اّلتي مترّ، حال

في حّي وادي اِجلمال («عني هيام»).
«بناًء على توّجهكم سيقوم طاقم من قسم خدمات 
جوال في  وتوّجهات اجلمهور، في األّيام القريبة، بالَتّ
امليدان، ملعاينة االّدعاءات، ثّم سيتّم حتويل املوضوع 

إلى جلنة املواصالت العاّمة في املناطق احلضرّية.».

ÆÆåbâ¹≈ò W�d ý œ— 

أّما رّد ِشركة «إيچد» فقد جاَءنا على الّنحو الّتالي:
«إلى حضرة مطانس فرح، مدير حترير صحيفة «حيفا»

«فيما يلي رّد رون رطنر، الّناطق بلسان «إيچد»:
اّلذي  الُعنوان  أّن  إّال  مة،  متفهَّ الّسّكان  ضائقة  «إّن 
ووزارة  حيفا  بلدّية  هو  إليه  يتوّجهوا  أن  يجب 
منظومة  تخطيط  عن  املسؤولَتني  املواصالت، 

املواصالت العاّمة املتطوّرة في محيط حيفا.
على  قدرة  أّي  ميلك  ال  ل  مشغِّ مبثابة  هي  ««إيچد» 

الّتخطيط أو املناورة.
©÷u� qz«Ë ∫e|uB	®
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*åUHO�ò q�«d ≠ حتت رعاية صحيفة «حيفا»، استضافت جمعّية 

الفّنانة   ،(3/11/2013) األسبوع  هذا  من  األحد  يوم  «حوار»، 
املُبدعة الّشابة ناي البرغوثي، في أمسّية فنّية حملت ُعنوان «طرب 
وإشي» في قاعة املسرح البلدّي في حيفا. ويأتي ذلك ضمن خطوات 
جتنيد املوارد العديدة اّلتي تقوم بها اجلمعّية، نظرًا الستمرار رفض 
ّية والّتعليم متويل املدرسة، على الرّغم من االعتراف بها. وزارة الّترب
احلفل،  عرافة  األشهب  وعودة  مراد  أسيل  املدرسة  خريجا  توّلى 
فافتتحا األمسّية بالّترحيب باحلضور الكرمي أوًّال، ثّم قاما بدعوة 
«اجلبهة»  قائمة  (رئيس  أسعد  سهيل  الدكتور  اجلمعّية  رئيس 
جّل  بشكر  أوًّال  بدوره  فقام  اجلمعّية.  كلمة  ليلقي  البلدّية)،  في 
اجلهود اّلتي تكاتفت إلجناح األمسّية، إن كان ذلك من خالل التبرّع 

للجمعّية أو رعاية األمسّية، كما شكر احلضور ورّحب بهم. 

وخالل كلمته اهتّم الدكتور أسعد مبشاركة أصدقاء «حوار» وحتديثهم 
أّن  ذكر  حيث  واملاّدّي،  القانونّي  املدرسة  وضع  حول  (حتلنتهم) 
وزير الّتربية والّتعليم كان قد أصدر  قبل حوالي أسبوعني قرارًا 
باالعتراف باملدرسة، إّال أّنه رفض املصادقة على طلب متويل وحتويل 
(مدرسة  املدرسة  أّن  بذلك  مّدعًيا  للمدرسة،  املستحّقة  األموال 
حيفا،  الرسمّي في  الّتعليم  جلهاز  تسيء   املستقّلة)،  «حوار» 
وتسيء بشكل خاص ملدرسة «حوار» الرّسمّية. إّال أّن الدكتور أسعد 
في  مبا  لها،  املتاحة  الوسائل  بكل  ستعمل  اجلمعّية  إدارة  أّن  أّكد 
ّية لتحصيل األموال املستحّقة للمدرسة من  ذلك الوسائل القضائ

وزارة الّتربية والّتعليم.
كما استعرض الّدكتور أسعد آخر الّتطوّرات مع بلدّية حيفا، حيث 
بتوقيعها  قاموا  اّلتي  والعريضة  «حوار»  أهالي  جهود  أثمرت 
ملطالبة رئيس البلدّية، يونا ياهڤ، بزيارة املدرسة؛ وبالّتالي إعادة 
الّنظر في ملّف املدرسة، فوعد بدوره أن يقوم بزيارة املدرسة خالل 

شهر تشرين الّثاني احلالي. 

مبثابة  الزيارة  هذه  تكون  بأن  أمله  عن  أسعد  الّدكتور  وأعرب  هذا 
فاحتة لصفحة جديدة تؤّدي، في نهاية املطاف، إلى تغيير موقف 
بلدّية حيفا وتوصياتها لوزارة الّتربية والّتعليم بخصوص مدرسة 

«حوار» املستقّلة.  
األمسّية  برغوثي  ناي  املتمّيزة  الفّنانة  فقد افتتحت  بعد،  أّما 
الفرقة  وشاركت  فغّنت  فيروز،  للكبيرة  هوى»  يا  بأغنية «راجعني 
بصوتها  احلضور  فأبهرت  آلة «الفلوت»،  على  بعزفها  املوسيقّية 

الرائع وآدائها املمّيز.
ّية العديد من أغاني الّطرب العربي األصيل  تضّمنت األمسّية الفّن
اّلتي ّحلنها كبار امللّحنني، أمثال: سّيد درويش، الّسنباطي، األخوين 
رحباني، وغيرهم. وقام بتوزيع بعض األغاني الفّنان خالد جبران، 
والبعض اآلخر الفّنانان: سامر بشارة ودرويش درويش. كما قّدمت 
ناي أغنّية جديدة غّنتها للمرّة األولى، وهي من تأليفها وتلحينها، 
األمسّية،  طوال  جميًال  تفاعًال  أبدى  اّلذي  احلضور  إعجاب  نالت 
طرًبا على هذه األنغام. ويذكر بأّن الفّنان سامر بشارة أشرف على 

الّنواحي الفنّية املهنّية لهذه األمسّية. 
تبرّعت  البرغوثي  ناي  الفّنانة  أّن  أيًضا،  بالذكر،  اجلدير  ومن 
برسالة  منها  إمياًنا  «حوار»،  جلمعّية  العرض  من  املاّدّية  بحقوقها 
في  والتبرّع  التطوّع  روح  تعزيز  في  منها  ومساهمًة  اجلمعّية، 
الرخيم  بصوتها  احلضور  وقلوب  عقول  بذلك  فألهبت  مجتمعنا؛ 

وموقفها املشرّف.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB	®
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آباؤنا  فيه  يلهو  اّلذي  الوقت  في 
بتذوّق  وجّداتنا  أجدادنا  وأّمهاتنا، 
البيزنطّي  واجلدال  الّسنة»  «زيت 
األقارب  مع  و«لونه»  «حرقته»  حول 
على  «الّتنكات»  وتوزيع  واجليران، 
األبناء والبنات، املتزوّجني واملتزوّجات؛ 
املسّنني  من  مجموعة  تناقش 

ثقافّي  عرض  وأّي  سيشاهدون  مسرحّية  أّي  اليهود 
في  يشاركون..  سوف  ّية  فّعال أّي  وفي  سيحضرون 
ِمهرجان املسّنني الذي ستقيمه البلدّية بعد أسبوعني، 
بعد أن وّفرت لهم مساحات إعالنّية هائلة من حدود 

عسفيا إلى ما بعد «كريات حاييم».
من  اّلذي  ويستمتعون»  «مسّنون  واسمه  اِملهرجان 
ّية – أن يحتوي  املفترض – في بلدّية التعايش املثال
ّية وِفقرات تخّص العرب، هو –  على مضامني عرب

في احلقيقة – موّجه إلى الّسكان اليهود!
نستطيع – ومن حّقنا – أن نّتهم البلدّية ومؤّسساتها 
وأقسامها بالّتقاعس عن أداء واجبها جتاهنا، نحن 
الّسكن  ضريبة  يدفعون  اّلذين  العرب  الّسّكان   –
 – املدينة  سّكان  كسائر  املاء  وفاتورة  («األرنونا») 
ولكن – في الوقت نفسه – حرّي بنا وِلزام علينا أن 
نسعى لتوفير املناخ للّنقد الذاتّي ملا هو سّيئ عندنا، 
مرورًا بطرح أفكار قابلة للّتطبيق، وأن نعترف بأّننا، 
بحقوقنا  واملطالبة  أنفسنا  حّق  في  مقّصرون  فعًال، 

وفق اللعبة الدميقراطّية. 
الذي  الّشخص  كان  أثينا،  الدميقراطّية،  مهد  ففي 
والذي  فيه،  الّتأثير  أو  القرار  صنع  في  يشارك  ال 
ومحيطه  بلدته  في  الفّعالّيات  في  يشترك  ال 
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يسّمى  عاّم،  بشكل  بلده  أو  القريب 
وما   (idiōtēs, idiot) «الغبّي» 
لهذه  إّال  االصطالح  هذا  ُيوّظف  كان 
فعًال؟! أغبياء،  نحن  فهل  احلالة، 

القدم  كرة  نلعب  نحن  احلقيقة،  في 
نزال  وال  احلبل!  شّد  لعبة  بقوانني 
وال  ونهابها،  املؤّسسة  من  نخاف 
فمثًال،  معها؛  الّتعامل  كيفّية  نعرف 
هذا  املسّنني  ِمهرجان  مسألة  في 
سيكون رّد البلدّية: هناك جمعّية للمسّنني اليهود 
من  مساهمة  لنا  وكان  الفّعالّيات،  بهذه  تقوم 
للّدعاية. مساحات  لهم  ووّفرنا  معّينة..  ميزانّية 

فلن يكون لتظّلمك مكاٌن وال معًنى، فال تستطيع 
في  خصوًصا  ويهودّي،  عربّي  بني  تفرّق  أن  البلدّية 
ّية تتبّناها أو تقوم بها ستجد لها  حيفا، وكّل فّعال
جمعّية  تقوم  أن  يجب  أي  ا.  ًيّ قانون وسنًدا  لباًسا 
للمسّنني  وِمهرجانات  فّعالّيات  إلقامة  مختّصة 
شاسع  اقتصادّي  َبون  هناك  نعم!  حيفا،  في  العرب 
إلقامة  األخيرين  هؤالء  يهّيئ  واليهود،  العرب  بني 
مطالبهم  يجعل  حيث  وعالقات،  فّعالّيات  هكذا 
سهلة املنال، ولكن هذا يجب أّال يحول دون محاولتنا 
ومطالبتنا – على األقّل – مبا نستحّق.. فنحن نحّب 
احلياة، أيًضا، «إذا ما استطعنا إليها سبيًال»، ونحّب 
أن نشارك في الفّعالّيات الّتربوّية والّثقافّية، وغيرها.
فلينظر كّل مّنا إلى حياة والده ووالدته، َجّده وَجّدته، 
ولينظر إلى برناَمجهم اليومّي، األسبوعّي، الشهرّي، 
وحّتى السنوّي! فمتى اشتركوا في فّعالّية؟ أو ندوة؟ 
فهل سنساعدهم على تغيير هذا الواقع؟ أم أّننا نريد 
أن نعيش في هذا املستنقع الّضحل عندما نكُبر؟!

ا، لن أعيش في جلباب أبي! ـً أنا، شخصّي

 ¨UHOŠ  ≠  pO�uŁUJ�«  5OJK*«  ÂËÒdK�  ”UO�«  —U�  W ÒOŽ—  uŽbð

 „«d²ýö� ¨W ÒO×O�*« U¹UŽd�« nK²�� s� ¨5ÒM�Ô*«Ë v{d*«

 WŽU�  w	  ÂUI ÔOÝ  ÍcÒ�«  ¨ ÒwNO	d Ò²�«Ë  wŠËÒd�«  Z Ó�U½d³�«  w	

 o	«u*« ¨X³ Ò��« bž Âu¹ p�–Ë ¨©23 —Ëœ 5Ž Ÿ—Uý® W�OMJ�«

ÆU ÎŠU³� …dýUF�« WŽU Ò��« s� Î¡«b²Ð« ¨9Ø11Ø2013
 ÆW ÒOŠË— rO½«dðË ¨W Ò³×� WLO�Ë ¨ ÒwN�≈ ”«Òb� ∫Z Ó�U½d³�« qÒK�²¹

UM² ÒOŽ— ŸuÐ— w	 rJÐ ÎöNÝË Îö¼Q	

 wÐ ‰UBÒðô« ¨s Ò��UÐ ÌsŽUÞ Ë√ Ìi¹d� ÒÍ√ ·dF¹ s Ò2 VKÞ√

0547880590  Ë√  048523012   ∫WO�U Ò²�«  ÂU�—_« vKŽ

¨Â«d²ŠUÐ

ÈbFÝ uÐ√ ”uOÐUž√ X¹—bMLý—_«

…
u

Ž
œ

…
u

Ž
œ



23 2013 w½U Ò¦�« s¹dAð 8 WF ÔL'«



242013 w½U Ò¦�« s¹dAð 8 WF ÔL'«

:
04-8512244  39   • 04-8510776  (  )    • 04-8530330  67   

16:00  9:00  18:00  8:00  -  :  
  *    *

 ∑πππ
    1    1

 μπππ
    1

 ∑πππ

    
   

!   
!      



25 2013 w½U Ò¦�« s¹dAð 8 WF ÔL'«

   

  

    1

 μπππ
    1

 ∏πππ
    2.5

 ππππ
    2

 μπππ

     2.5

 ππππ
   1.5

 ππππ
    2.5

 ππππ
( )    3

 ππππ

   5

 ππππ
    3

 ππππ
   7

 ππππ
( )   6

 ππππ

   5

 ππππ
    4

 ππππ
     2

 ¥πππ
   1

 ≥πππ



262013 w½U Ò¦�« s¹dAð 8 WF ÔL'«

ÍdL� ≠ w��“ ¡U— ∫d|dI	

بدعوة من «حراك حيفا»، تداعى نشطاء فلسطينّيون من مدينة حيفا 
ومن سائر ِفَلسطني إلى األمسّية الّتضامنّية مع أسرى احلرّية البواسل، 
سعدات،  أحمد  املناضل  مع  الّتضامن  أسبوع  إطار  في  أقيمت  واّلتي 
مساء  الغد»،  نادي «حيفا  في  لألسرى»،  ُعنوان «الوفاء  حتت  وُعقدت 
السياسّي  البرناَمج  تخّلل  وقد   .(31/10/2013) الفائت  الّثالثاء 
لألمسّية فقرات فّنية ملتزمة: مونولوج مسرحّي قّدمه الفّنان وسيم خير 
مضاء  الفّنان  قّدمها  غناء  وفقرة  ِفَلسطينّي»،  الجئ  «ذكريات  بُعنوان 

مغربي (ابن اجلوالن الّسورّي احملتّل).
في مستهّل األمسّية رّحب مهّند أبو غوش باحلضور، ووّجه الّتحّية إلى 
هيونّي؛ كما وّجه حتّية من حيفا  األسرى األبطال في سجون االحتالل الصِّ
ِفَلسطني إلى املناضلة رسمّية عودة (املعتقلة في الّسجون األمريكّية)، 
وإلى املناضل جورج عبد الّله (املعتقل في الّسجون الفرنسّية)؛ ورّحب 

بشكل خاص باألسيرة احملرّرة ناديا زّقوت التي كانت بني احلضور. 
وقد أشار أبو غوش إلى االلتفاف احليفاوّي حول قضّية األسرى في البداية 
من خالل حركة «جائعون للحرّية» اّلتي قادت املظاهرات واالعتصامات، 
خالل  من  ثّم  الّسجون،  في  األسرى  مع  الّطعام  عن  إضرابات  وخاضت 

«حراك حيفا» اّلذي يضّم أيًضا ناشطني من شمال ِفَلسطني. 
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املنّظمني  إلى  نقلت  سعدات،  الرمياوي  عبلة  كانت  األولى  املتحّدثة 
واحلضور حتّية زوجها األسير أحمد سعدات. وقالت إّن هذه األمسّية رغم 
ّية مع أحمد سعدات ورفاقه،  أّنها تأتي في إطار حملة الّتضامن الدول
الّتضامن  نحو  موّجًها  الّنشاط  يكون  على  يصّر  نفسه  سعدات  فإّن 
إلى  نظرًا  األمسّية  هذه  مثل  بأهمّية  أشادت  ثّم  األسرى.  جميع  مع 
ُيبرز  اّلذي  هو  األسرى  قضّية  حول  الِفَلسطينّي  الّشعبي  االلتفاف  أّن 
الُبعد النضالّي التحرّري ألسرانا، وذلك متييزًا له عن صفقات سياسّية 
تتّم على املستوى الرسمّي بني إسرائيل والّسلطة الِفَلسطينّية. وفيما 
يتعّلق بتشّدد مصلحة الّسجون في فرض عقوبات العزل ومنع الزّيارات، 
روت تفاصيل مؤّثرة قائلًة إّن سعدات لم يعرف ابنه الّشاب ضمن صورة 

جماعّية مع أصدقائه، إّال من اآللة املوسيقّية اّلتي كانت على كتفه، 
وأّنه لم ينعم برؤية حفيده إلى اليوم. 

ضرورة  على  رّكزت  وعائالتهم  األسرى  كاّفة  معاناة  إلى  تطرّقها  ولدى 
مؤّكدة  األطفال،  واألسرى  املرضى  األسرى  عن  اإلفراج  ألجل  الّضغط 
لالحتالل  العنصرّية  االنتقامّية  الّسياسات  وطأة  حتت  معاناتهم  أّن 
اإلسرائيلي يجب شرُحها بالّتفصيل في محافل الّناشطني السياسيّني 
في أرجاء العالم، وذلك لفضح ليس فقط ال-دميقراطّية وعنصرّية، بل 

وحشّية الّدولة، وبالّتالي املساهمة في حملة نزع الّشرعّية عنها. 
لألسرى  واملمنَهج  املتعّمد  الطّبي  اإلهمال  أّن  نذكر  مّتصل  سياق  وفي 
اء مصلحة الّسجون؛  املرضى هو مبثابة ُحكم باإلعدام يساهم فيه أطّب
وأّنه نتيجة لذلك اسُتشهد، صباح الّثالثاء األخير، األسير حسن الّترابي 
(22 عاًما) من قرية صرّة (غربّي نابلس). وبذلك بلغ عدد شهداء احلركة 
الوطنّية األسيرة 207، منهم ثالثة استشهدوا خالل عام 2013، هم: 
األسير عرفات جرادات، األسير ميسرة أبو حمدّية واألسير حسن الّترابي.
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وقالت الّناشطة شهرزاد عودة، (من «اللجنة العاّمة ملناهضة الّتعذيب») 
استخدام  متنع  جميعها  الدولّي  والقانون  اإلنسان  حقوق  مبادئ  بأّن 
معنوّيات  كسر  أو  االعتراف  وابتزاز  للّتحقيق  كوسيلة  الّتعذيب 
املناضلني، ثم عّددت أساليب الّتعذيب املّتبعة في سجون ومعتقالت 
القاسية  الّتحقيق  ظروف  عن  فتحّدثت  الّتحقيق.  فترة  أثناء  الّدولة 
«عائق»  إلى  وأشارت  الّتحقيق.  فترة  في  املعتقلون  بها  ميّر  التي 
تواجهه جمعّية مناهضة الّتعذيب، يتمّثل في ما أسمته «عدم تعاون» 
يرون  حيث  شهاداتهم،  تقدمي  ورفض  الّتعذيب،  ضحايا  الفلسطينيّني 
أّنه في هذا الصراع من الّطبيعي أن يناضلوا هم ضّد االحتالل، ومن 
قالت،  ذلك،  ورغم  وتعّذبهم.  تعتقلهم  االحتالل  سلطات  أّن  الّطبيعي 
من املهّم جًدا رفض جميع أشكال الّتعذيب والّتنكيل التي تلجأ إليها 
سلطات االحتالل وعدم الّتعامل معها كـ«أمر طبيعّي»؛ وألجل تثبيت 
املنّظمات  بني  الّتعاون  توطيد  ّية  أهّم على  شّددت  السياسّي  الّنضال 
احلقوقّية والناشطني في امليدان. وفي نهاية املداخلة وفي إطار الّنقاش 
مع جمهور احلاضرين، حتّدثت األسيرة احملرّرة ناديا زّقوت عن جتربتها 
ّيتها وما زالت  في األْسر، معّددًة أساليب الّتعذيب التي انتهكت إنسان
آثارها إلى اليوم تؤّجج نقمتها على الّظلم ورفضها لالحتالل من أصله.
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وقّدمت احملامية صفاء عبُده مداخلة حول قضّية الرفيق األسير جورج 
زيارتها  أثناء  حديث  خالل  من  عليه  تعرّفت  بأّنها  مبتدئًة  الله،  عبد 
ماركسّي  هو  عبدالله  جورج  واملناضل  السياسّيات.  األسيرات  إلحدى 
ثورّي من لبنان، ناضل في صفوف احلركة الوطنّية اللبنانّية وصفوف 
 1984 عام  الفرنسّية  الّسلطات  اعتقلته  وقد  الفلسطينّية.  املقاومة 
بناًء على أوامر أمريكّية وحكمت عليه بالّسجن املؤّبد بعد إدانته بتهم 
عديدة، منها: تدبير اغتياالت سياسّية ضد مسؤولني أمريكيّني. ورغم 
انتهاء محكومّيته ما زالت أمريكا تصّر على عدم إطالق سراحه وما 
ّية وعاملّية،  زالت فرنسا تنصاع لها، مما أثار حركة تضامن شعبّية عرب

وحمالت تنشط مطالبة باإلفراج عنه.  
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مؤّسسة  (من  الله،  جاد  مراد  القانون  في  والباحث  الّناشط  استعرض 
الّضمير)، في مداخلته تاريخ نضاالت احلركة األسيرة، ُمشيرًا إلى املالحم 
سجون  في  األسرى  سّطرها  التي   - والفردّية  اجلماعّية   - ّية  البطول
الطعام  عن  اإلضراب  سالح  استخدام  خالل  من  هيونّي  الصِّ االحتالل 
(وأشار إلى أّن املناضل األسير خضر عدنان بدأ اإلضراب الفردي األّول 
في تاريخ احلركة األسيرة). وفي عرضه الّتاريخي عاد بنا جاد الّله إلى 
إضراب األسرى عام 1992 منوًّها إلى مستوًى عاٍل من االلتزام والّتنظيم 
والّتالُحم. ثم أشار إلى ضرر اّتفاق أوسلو على احلركة األسيرة إلى درجة 
من  زاد  وبالّتالي   ،2004 إضراب  أفشل  ّمما  وتالشيها،  بل  تفّككها 
شراسة سلطات الّسجون اإلسرائيلّية. وفي هذا الّسياق ذكر جاد الّله 
ا بينما كان يحوي نصوًصا  ـً ّي أّن اتفاق أوسلو جتاهل قضّية األسرى كل
العاملني   VIPـ ال بطاقات  بأصحاب  تتعلق  كاملتني  صفحتني  مألت 
القاهرة  اتفاق  في  األمر  هذا  تدارك  ّمت  منها (قد  واملقرّبني  الّسلطة  في 
سطرَين).  يتجاوز  لم  وفضفاض،  غامض  نّص  خالل  من   ،1995 عام 
بعد ذلك تطرّق إلى تفاصيل إضراب «الكرامة 2011» ضد سياسات 
العزل االنفرادّي، الذي توّقف مع تنفيذ صفقة التبادل؛ ولكّن اإلضراب 
وااللتفاف الّشعبّي في أرجاء فلسطني حول قضّية األسرى هّيآ األجواء 
إلضراب عاّم انطلقت فيه احلركة األسيرة في يوم األسير في 17 نيسان 
ّية  2012. كذلك أشار جاد الّله إلى أّن اإلضرابات لم حتّقق إجنازات مبدئ
الّسجون  إدارة  أّن  كما  اإلداري،  االعتقال  أو  العزل  سياسة  إلغاء  مثل 
تنّكرت حّتى لاللتزامات العينّية التي جنح األسرى في فرضها نتيجة 
نضاالتهم. وفي أثناء مداخلته سّلط الّضوء على الّضغوط التي مورست 

على املناضلني من قبل االحتالل وأعوانه من أجل كسر اإلضراب.
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على خلفّية ما يجري مؤخرًا من تصعيد سياسة مالحقة شرطة إسرائيل 
باالعتقال  سواء  وغيرها،  حيفا  في  الّسياسيني  للّناشطني  ومخابراتها 
أو بالّدعوة إلى الّتحقيق أو مبداهمة بيوتهم، قّدم احملامي يامن زيدان 
مداخلة حول جتربة االعتقال وحقوق املعتقلني، عّدد فيها وسائل ناجعة 
في مواجهة أساليب الّتحقيق؛ أّما عن كيفّية مواجهة مداهمة الّشرطة 
للمنزل، فأفاد زيدان على سبيل املثال بأّنه يحّق ألصحاب املنزل توثيق 
جميع عملّية التفتيش بالكاميرا، وأّن أمر اقتحام وتفتيش املنزل ال 
ا. أّما  يسمح أيًضا مبصادرة جهاز حاسوب، حيث يحتاج هذا أمرًا خاًصّ
في سياق نضاالت احلركة األسيرة، فقد نوّه إلى حقيقة أّن الّنضال ألجل 
حتسني ظروف األسرى لم يعد كافًيا وأّنه يجب على احلركة واجلماهير 

الفلسطينية طرح مطلب حترير جميع األسرى، ال أقّل.
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*åUHO�ò q�«d ≠ أطلقت احليفاوّية  لينا زحالوي 

(19 عاًما)، باكورة أغنياتها، أغنّية جديدة بُعنوان 
«املهم إّني حّبيتك»، من كلمات وأحلان أخيها نبيل 
تسجيل  ّمت  وقد  حّنا؛  سليم  توزيع  ومن  زحالوي، 
إنتاج  وكيل  وهو  مطر،  سري  أستوديو  في  األغنّية 

هذا العمل للفّنانة زحالوي.
وفي حديث لنا مع  الفّنانة لينا زحالوي قالت إّنها 
سعيدة جًدا بإطالق أولى أغنياتها، وتأمل أن تنال هذه 
األغنّية إعجاب املستمعني. وأضافت بأّنها على أمل 
أيًضا على أن تصل كلمات األغنّية إلى كّل مستمع 
ومستمعه وأن ميّسه الّلحن وأن ُيعجب بالّصوت، إذ 

åUHO�ò q�«d*

ـ«ثالث خطوات»، سُيقّدم امللّحن وعازف الپيانو  ب
من  جديدة  موسيقّية  مقطوعات  سليمان  فرج 
تشرين  و16   15 في  سيعرض  حيث  تأليفه. 
سليمان  ّحلنها  اّلتي  املوسيقّية  األعمال  الّثاني 
األّول  العرض  وتستضيف  األخيرة.  الّسنة  خالل 
جمعّية «املشغل» للفنون في 15 تشرين الّثاني 
في قاعة «كريچر» في حيفا، ثّم العرض الّثاني 
تستضيفه جمعّية «سراج» للموسيقى في 16 

تشرين الّثاني في كرميئيل. 
تسع  اجلديد  عرضه  في  سليمان  فرج  ويقّدم 
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حتمل هذه األغنّية معاٍن إنسانّية واجتماعّية كبيرة.
يذكر أّن لينا زحالوي، من مواليد مدينة حيفا، أنهت 
دراستها الّثانوّية في مدرسة «راهبات الكرمليت»، 
املوسيقى.  موضوع  حيفا  جامعة  في  ا  ـً ّي حال تدرس 
بدأت مشوارها الفني مع الغناء منذ نعومة أظفارها 
وهي طفلة لم تتجاوز الّسنوات اخلمس، وقد مارست 
ُهوايتها بني أفراد عائلتها واألقارب.. درست زحالوي 
العزف على الپيانو عند املوسيقّي ومهّذب الّصوت 

الدكتور رزق عبيد.
لالستماع إلى األغنّية ميكنكم دخول موقع «حيفانت» 

www.haifanet.co.il

تلحينه  من  منها  ثمانية  مختلفة،  مقطوعات 
وتوزيعه، يؤّديها سليمان على آلة الپيانو مبشاركة 
الفّنان حبيب شحادة حّنا على آلَتي العود والُبزق، 
يائير  والفّنان  اإليقاعات  على  حّنا  فادي  الفّنان 
يستضيف  كما  الكونترباص،  على  ليڤنسون 
وسُيخرج  سليمان.  تيريز  الفّنانة  العرض 
حليحل. عامر  املسرحّي  واملخرج  املمّثل  العرض 

«ثالت خطوات» هو العرض الّثاني لفرج سليمان 
بعد عرضه األّول «تسجيل دخول»، ويعمل عليه 
في  «املشغل»  جمعّيتي  مع  بالّتعاون  سليمان 

حيفا، و«سراج» في الرّامة.

 ÆÆå «u Dš ÀöŁò
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تكلفة الرسوم الدراسّية فقط حوالي 9 آالف يورو.
 – بركلي   – جامعة «كاليفورنيا»  الّثامن:  املركز 
الواليات املتحدة. وإجمالي التكلفة املالية للدراسة 

في اجلامعة حوالي 52 ألف دوالر.
الواليات   – «شيكاغو»  جامعة  الّتاسع:  املركز 
في  للدراسة  املالية  الّتكلفة  وإجمالي  املّتحدة. 

اجلامعة حوالي 60 ألف دوالر.
املركز العاشر: «إمپريال كوليدج لندن» – بريطانيا. 
تبلغ تكلفة الرسوم الدراسية حوالي 9 آالف يورو 
فقط للسكان احملليني أو سكان االّحتاد األوروپي، 
الرسوم  تكلفة  فتبلغ  اخلارج  من  أما للوافدين 

الدراسية 25 ألف يورو فقط.
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ومن ناحية ثانية يتم منح نقاط لنسبة الّنجاح في 
اجلامعات؛ نختار بعًضا منهم، مثل:

(1) معهد «كاليفورنيا للتكنولوجيا» - الواليات 
املّتحدة: 94.9 نقطة. 

(2) جامعة «هارڤرد» - الواليات املّتحدة: 93.9.
(3) جامعة «أكسفورد» - بريطانيا: 93.9.

(4) جامعة «ستانفورد» - الواليات املّتحدة: 93.8.
 - للّتكنولوجيا»  «ماساتشوستس  معهد   (5)

الواليات املتحدة: 93.0.
(6) جامعة «برنستون» - الواليات املّتحدة: 92.7.

(7) جامعة «كامبريدج» - بريطانيا: 92.3. 
الواليات   - بيركلي  «كاليفورنيا»،  جامعة   (8)

املّتحدة: 89.8.
(9) جامعة «شيكاغو» - الواليات املّتحدة: 87.8.

(10) «إمپريال كوليدج لندن» - اململكة املّتحدة: 
.87.5

(11) جامعة «ييل» - الواليات املّتحدة: 87.4.
أجنلس،  لوس   - «كاليفورنيا»  جامعة   (12)

الواليات املّتحدة: 86.3.
(13) جامعة «كولومبيا» - الواليات املّتحدة: 85.2.

ETH (14) زيورخ - «املعهد االّحتادي السويسري 
 .84.5 سويسرا:  زيوريخ،  في  للتكنولوجيا» 
(15) جامعة «جونز هوپكنز» - الواليات املّتحدة: 

.83.7

(23) جامعة «طوكيو» - اليابان: 76.4.
(26) جامعة «سنغافورة الوطنّية» - سنغافورة: 

.72.4

(34) جامعة «ملبورن» - أستراليا: 68.2. 
(35) جامعة «ماكچيل» - كندا: 68.1.

(36) «كارولينسكا» - معهد السويد: 67.8. 
(43) جامعة «هونچ كونچ» - هونچ كونچ: 65.3.

جمهورّية   - الوطنّية»  «سيول  جامعة   (44)
كوريا: 65.2.

(45) جامعة «بكني» - الّصني: 65.0.
(100) جامعة «هلسنكي» - فنلندا: 52.6. 

(191) اجلامعة العبرية في القدس - إسرائيل: 
.45.0

(199) جامعة تل أبيب - إسرائيل: 44.3. 
(223) «التخنيون» في حيفا - إسرائيل: 40.0.

إًذا حتتل اجلامعة العبرية في القدس املرتبة 191، 
 .223 و«التخنيون»   ،199 أبيب  تل  وجامعة 
شروط  بتفاوت  اإلسرائيلية  اجلامعات  وتشتهر 
مجلس  به  يسمح  ملا  نظرًا  فيها،  الطالب  قبول 

الّتعليم العالي.

التي  واملوانع  احلواجز  مشكلة  ننسى  وال 
امتحان  وهي  أال  اإلسرائيلي،  الطالب  تواجه 
أن  ينبغي  الذي  الّتعجيزي،  «البسيخومتري» 
بعض  لدراسة  عالية  عالمات  فيه  الطالب  يحرز 
من  كثير  ويتهرّب  والعلوم.  كالّطب  املواضيع، 
في  كان  إن  البالد،  خارج  في  للدراسة  الطالب 
األردن أو إيطاليا أو بريطانيا أو أمريكا وغيرها 
اّلذي  االمتحان  هذا  بسبب  العالم،  جامعات  من 
يعتبر حاجزًا وسًدا في وجه الطالب. وهم يعتقدون 
سينقذهم  اللعني  االمتحان  هذا  عن  ابتعادهم  أن 
من صعوبة الدراسة، أو تخفيف الّتكاليف التي 

يدفعها األهل إلمتام دراسة أبنائهم. 
الدراسة  على  الطالب  يصرفه  ما  معدل  ويبلغ 
في األردن، على سبيل املثال، نحو خمسة آالف 
دينار كحّد أدنى، بحيث يشمل الّسكن واملعيشة 

وأقساط الّتعليم.
ولذا يلجأ الطالب للدراسة في املعاهد والكليات 
اخلاصة التي متنح األلقاب اجلامعّية، ولكن بشروط 
امتحان  مثل  اجلامعة،  تطلبه  مما  بكثير  أسهل 
وباملقابل  اجتيازه.  ضرورة  وعدم  «البسيخومتري» 
تبلغ تكاليف الّتعليم في هذه الكلّيات نحو 25 
ألف شيكل في كل عام، بدًال من 12 – 15 ألف 
شيكل في اجلامعات، وال تشمل الّسكن واملعيشة 

فيهما.
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املساكن  لهم  يجدون  ال  الّطالب  من  كثيرًا  إّن 
اخلاصة، ويغالي أصحاب الشقق والغرف السكنية 
الشقة  صاحب  يجمع  بحيث  اإليجارات،  رفع  في 
نحو  منهم  كّل  فيدفع  طالب   5-3 من  إيجارًا 
1500 شيكل، للّسرير في الشقة املشتركة. وال 

الغرف  هذه  مثل  استئجار  من  مفرًا  الطالب  يجد 
أو األسرّة اّلتي تضيق بالطالب النزالء. ولكن في 
إلى  الطالب  يعود  البالد،  من  الشمالية  املنطقة 
اراتهم  سّي في  ويسافرون  الدوام،  بعد  منازلهم 
اخلاصة، أو سيارات ذويهم، ويتسابقون كل صباح 
املواقف  في  كان  إن  السيارة،  ركن  أماكن  على 
الداخلية في احلرم اجلامعي، أو على قارعة الطريق 

خارج احلرم اجلامعي. 
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وأّما شروط القبول نفسها للجامعات اإلسرائيلية، 
بها  الطالب  التحاق  جتعل  وال  صعوبة  تقل  فال 
أمرًا يسيرًا، بل تتبارى اجلامعات في فرض شروط 
الطالب  متّكن  وإذا  اجلدد.  الطالب  على  تعجيزّية 
اخلدمة  عقبة  يواجه  فإّنه  العقبة  هذه  اجتياز  من 
املنح  تقدم  اجلامعات  ألن  املدنّية،  أو  العسكرّية 

والتسهيالت للطالب الذين أدوا هذه اخلدمة. 
ال  العرب  الطالب  من  العظمى  الغالبية  أّن  ومبا 
اجلامعة  فإّن  املدنّية،  أو  العسكرية  اخلدمة  يؤدون 
تقدمي  طريق  عن  عليهم،  األمر  هذا  فرض  حتاول 
املنح واملساعدات ملن أدى هذه اخلدمة، وحرمان َمن 

لم يقم بها من هذه التسهيالت.
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وبعد  اليهود،  بزمالئهم  أسوًة  العرب،  وطالبنا 
أوقاتهم  معظم  ميضون  ملاذا  بالدراسة،  التحاقهم 
في مقصف اجلامعة، أو في املطعم، أو باالستلقاء 

في  دراستهم  أنهوا  الذين  وبناتنا  أبناؤنا  يعاني 
املرحلة الثانوية من مشكلة عسيرة تتعلق مبواصلة 
تعليمهم األكادميي. وإذا استقر الرأي والقرار على 
املواصلة الفعلية لدراستهم األكادميية، وهذا عسر 
بحد ذاته، فإنهم يواجهون مشكلة عويصة أخرى، 
أال وهي التكاليف الباهظة لهذا املشروع، فيقفون 
أم  الدراسية  طريقهم  يشّقون  هل  حياله،  حيارى 

يرتدعون ويتخلون عن فكرة التعليم برمتها؟!  
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ما الذي يصّعب على الطالب الدراسة في املعاهد 
الّتعجيز (البسيخومتري)  امتحان   * األكادميية؟ 
في  الطالب  جدية  مدى   * الطلبة  مساكن   *

إمكانّية العمل في موضوع  حتصيله الدراسي * 
التكاليف  توفير  صعوبة   * التخرّج  بعد  الدراسة 

الالزمة للدراسة في البالد أو خارجها.
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يستدل من املعطيات الواردة من املعاهد األكادميية 
في  يدرسون  الذين  الطالب  عدد  أن  إسرائيل  في 
 308 نحو   2013 العام  هذا  يبلغ  املعاهد  هذه 
ألف طالب. ويتعلم حوالي 236 ألف طالب للقب 
الكليات،  في  فيدرسون  منهم   66% أما  األول. 

بينما يدرس %34 في اجلامعات.
من   80% فإّن  الدراسة  تكاليف  ناحية  ومن 
الطالب في البالد يحتاجون إلى مساعدة ذويهم 
أثناء التعليم، كما أن %82 منهم يحتاجون إلى 

مساعدة األهل بعد التعليم.
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رفع  على  تتنافس  العالم  في  اجلامعات  أن  تبني 
مستواها  تبرز  لكي  فيها،  الدراسة  تكاليف 

الدراسي الرفيع! 
عدد  أسماء  يلي  فيما  نورد  املثال،  سبيل  وعلى 
من اجلامعات في العالم وتكاليف الدراسة فيها، 
وتشمل السكن واملعيشة واملصاريف األخرى. أّما 
في اجلامعات البريطانّية، فالتكلفة فقط للرسوم 

الدراسية.
املركز األول: معهد «كاليفورنيا للتكنولوجيا» – 
الواليات املتحدة. وإجمالي التكلفة املالية للدراسة 

في املعهد حوالي 58 ألف دوالر للّسنة الواحدة.
الواليات   – «هارڤرد»  جامعة  الّثاني:  املركز 
في  للدراسة  املالية  التكلفة  وإجمالي  املتحدة. 

اجلامعة حوالي 55 ألف دوالر للّسنة الواحدة.
بريطانيا.   – «أوكسفورد»  جامعة  الّثالث:  املركز 
يراوح إجمالي تكلفة الرسوم الدراسّية فقط، وفًقا 

للتخصص من 10 إلى 17 ألف يورو.
الواليات   – «ستانفورد»  جامعة  الرابع:  املركز 
في  للدراسة  املالية  التكلفة  وإجمالي  املتحدة. 

اجلامعة حوالي 56 ألف دوالر. 
«ماساتشوستس  معهد  اخلامس:  املركز 
وإجمالي  املتحدة.  الواليات   – للتكنولوجيا» 
حوالي 55  اجلامعة  في  للدراسة  املالية  التكلفة 

ألف دوالر.
الواليات   – «برنستون»  جامعة  الّسادس:  املركز 
في  للدراسة  املالية  الّتكلفة  وإجمالي  املتحدة. 

اجلامعة حوالي 53 ألف دوالر.
املركز الّسابع: جامعة «كامبريدج» – بريطانيا. تبلغ 
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على العشب األخضر، فنراهم وحداًنا أو مجموعات 
في  يتناقشون  البعض،  بعضهم  حول  يتحلقون 
أمور شّتى غير املواضيع الدراسّية، ونعرف كثيرًا 
منهم الذين أمضوا سنوات طوال ولم يحصلوا على 
الّلقب األول، وطاب لهم املكوث بني أحضان اجلامعة. 
ورحم الله الپروِفسور ليبوڤيتش من اجلامعة العبرية 
في القدس، الذي ُعرف بلسانه الّسليط وانتقاده 
الّالذع، وهو الذي قال: يجب أال يكتفي الطالب 
باحلصول على اللقب األّول في دراستهم اجلامعّية، 
مبوضوع  ملّمني  أصبحوا  أّنهم  يعني  ال  هذا  ألّن 
دراستهم، ألّننا إذا ربطنا احلمار أمام بوابة اجلامعة 
األّول!! اللقب  على  حاصًال  يتخرّج  سنوات،  ألربع 

ÆÆqLF�« sŽ Y×³�«

ولنفرض أّن الّطالب أنهى دراسته اجلامعّية للقب 
نطاق  في  له  عمل  عن  بالبحث  فيبدأ  األّول، 
مختلف  إلى  الذاتية  بسيرته  ويبعث  دراسته، 
تستوعبه  لكي  واملكاتب  والّشركات  املؤّسسات 
في كوادر عّمالها ومستخدميها، غير أّنه يجدها 
مقفلة في وجه كّل َمن يكتفي باللقب األّول، هذا 

عدا عن الراتب املتدّني، الذي سيتقاضاه. 
منها  شبع  اّلتي  املهن  تلك  إلى  كثيرون  ويّتجه 
سوق العمل وفاض بها، وال يجد مفرًا سوى تغيير 
به  وحمل  درسه  الذي  غير  آخر  مجال  إلى  عمله 

شهادته اجلامعّية. 
فلماذا لم يخّطط ولم يرّتب ولم يستشر من سبقوه 
في هذا املضمار لكي يسترشد برأيهم ويستنير 
هذه  مثل  يواجه  ال  وبالّتالي  ودرايتهم،  بعلمهم 

الّصعوبات. 
املرحلة  إنهائه  مبجرد  الطالب  أّن  الكبرى  والّطامة 
للدراسة  سيختار  موضوع  أي  يعرف  ال  الّثانوية 
اجلامعّية؛ فيحتار، ويترّدد ويتلهى بالعمل لكي 
يقرّر الحًقا ماذا سيدرس وما هو موضوعه.. وحّبذا 
لو تلّقى هذا الطالب توجيًها الئًقا لكي ينجح في 

دراسته وفي حياته العملّية فيما بعد.
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عسرت  مهما  األكادميّية  الدراسة  فإّن  باإلجمال، 
ينبغي على الطالب تخّطيها وجتاوزها لكي يبني 
صحيحة  بصورة  والعلمي  األكادميي  مستقبله 

وناجحة. 
وقد جند بعض الوسائل املتاحة التي تيّسر عملّية 
الدراسة هذه عن طريق البحث عن أماكن العمل 
أبواب  َطرق  أو  الدراسة،  بعد  ما  ساعات  في 
يتم  التي  واملساعدات  والهبات  املنح  صناديق 
دقيقة  كل  الطالب  يستغّل  وأن  للطّالب،  تقدميها 
يحصل  لكي  وثّم  أوًّال،  دراسته  في  ينشغل  لكي 

أقساطه الّتعليمّية.. 
نتمّنى الّنجاح لطالبنا، وأن تكون دراستهم ُيسرًا 
الّثانوّيني  اخلريجني  كاّفة  يتشّجع  وأن  ُعسرًا،  ال 

ليلتحقوا بالدراسة األكادميّية..  
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The German Colony, Haifa Cafe & Restaurant
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العام  في  الرّسول  على  ليفد  الّصفوف  يخترق  أن  قبل 
املقبل؛ ومعه جمع كبير من اّلذين اسلموا من أهل املدينة 
الّشرك.  على  وغالبّيتهم  املدينة  حجاج  بني  دخلوا  وقد 
رسول الله العقبة (مكان  كعب بن مالك: «فواعدنا  قال 
عيد  (أّيام  الّتشريق  أّيام  أوسط  من  اجلمرات)  رمي 
األضحى)؛ فلّما فرغنا من احلج وكانت الليلة التي واعدنا 
رسول الّله لها، مننا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حّتى 
مضى من الليل ثلثه خرجنا من رحالنا مليعاد رسول الله 
نتسّلل تسّلَل القطا مستخفني حّتى اجتمعنا في الّشعب 
عند العقبة، ونحن ثالثة وسبعون رجًال، ومعنا امرأتان من 

نسائنا، نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمر».
وهناك بايعوا الرّسول بيعة العقبة الّثانية، وكان شرط رسول 
نساَءكم  منه  متنعون  مما  متنعوني  أن  على  «أبايعكم  الله 
أهلكم،  عن  تدافعون  كما  عّني  تدافعون  أي  وأبناَءكم»؛ 
فيطلب الّنصرة واحلماية. فكان رّدهم على لسان البراء بن 
معرور «نعم والذي بعثك باحلق نبًيا لنمنعك مما مننع منه 
أزرنا، فبايعنا يا رسول الّله، فنحن والله أبناء احلروب وأهل 
احللقة (الّسالح)، ورثناها كابر عن كابر». ثّم أراد الرسول 
منكم  إلّي  فقال: «أخرجوا  وتأكيدها،  البيعة  هذه  توثيق 
ا ليكونوا على قومهم مبا فيهم، فأخرجوا  اثنى عشر نقيًب
ا، تسعة من اخلزرج وثالثة من األوس، فلما  اثني عشر نقيًب
ككفالة  قومكم  على  كفالء  «أنتم  للنقباء  قال  تخّيرهم 
احلواريني بعيسى بن مرمي، وأنا كفيل على قومي». وملّا 
صدر هذا الوفد من لقاء الرسول علمت مكة باألمر فخافت 
وشّددت اخلناق على الرّسول، ومن بقي معه في مكة من 
املسلمني. فكالوا لهم أشّد أنواع العذاب؛ فجاءه أصحابه 
وهي  هجرتكم  بدار  فقال: «أخبرت  الهجرة،  منه  يطلبون 
يثرب، فَمن أراد اخلروج فليخرج إليها». فأخذوا يتواعدون 
ويتجّهزون ويخرجون الواحد تلَو اآلخر خفيًة، إّال عمر بن 
اخلّطاب، فقد أخبرنا علي بن أبي طالب، فقال: «ملّا هّم 
عمر بالهجرة، تقّلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده 
أسهًما واختصر عنزته (عصاه)، ومضى قبل الكعبة واملأل 
متمّكًنا  سبًعا  البيت  في  فطاف  فنائها،  في  قريش  من 
مطمئًنا، ثّم أتى املقام فصّلى  ثّم وقف، فقال: شاهت الوجوه 
ال يرغم الله إّال هذه املعاطس من أراد أن يثكل أّمه أو يوّمت 
ولده أو يرّمل زوجته، فليلقني وراء هذا الوادي». وهاجر ولم 
يبَق في مكة من املسلمني إّال أبو بكر وعلي أو معذب 
أو محبوس أو مريض أو ضعيف، أّما أبو بكر لصحبة 
ليفدي  علي  وأّما  بالهجرة،  له  اإلذن  يأتي  حني  الرسول 
الرّسول في فراشه ثّم ليرد األمانات اّلتي أودعها أهل مّكة 
عنده ألمانته. وملّا حان وقت الهجرة بعد قرار مّكة محاصرة 
واحد  رجل  ضربة  بالّسيوف  فيضرب  يخرج  حّتى  بيته 
ويتفرّق دمه بني القبائل، استأجر دليله إلى املدينة عبد 
الله بن أريقط؛ فاستقبل في املدينة باألناشيد والزّغاريد

نا من ثنيات الوداع ي بدر عل «طَلع ال
نا ما دعى ّهللا داع  ي وجب الّشكر عل

نا جئت باألمر املطاع ي أّيها املبعوث ف
ا يا خير داع» جئت شرفت املدينه مرحًب
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(عليه  جبريل  تنزّل  منذ  للهجرة  الرّسول  استعداد  بدأ 
بتبليغ  يطالبه  حراء  غار  في  وهو  مرّة،  ألّول  الّسالم)، 
الرّسول  فبدأ  الّناس.  لعاّمة  عليه  ستلقى  اّلتي  الرّسالة 
بالبحث عن موطن جديد لهذا الّدين غير مّكة؛ وكان جّل 
اهتمامه بأهل املدينة وما حولها مليزات امتاز بها أهلها؛ 
ورغم ذلك أشار على أصحابه بالهجرة إلى احلبشة ليبقى 
في مّكة يصارع أهلها ويعرض نفسه على القبائل الوافدة 
إلى مكة للحج؛ يشرح لهم اإلسالم وما جاء به من عقيدة 
وملا رأى إعراض الّناس عنه وعن دعوته يذهب إلى الطائف 
يلتمس عندهم الّنصرة لدينه؛ ولكن أهل الّطائف رّدوا عليه 
رًدا منكرًا وسّلطوا عليه الغلمان والعبيد ليرجموه باحلجارة 
حّتى سال الدم من قدمه الّشريفة. فيلجأ إلى الله بالّدعاء 
- حاله كحال العباد الّصاحلني - قائًال «اللهم أشكو إليك 
أرحم  يا  الّناس  على  وهواني  حيلتي  وقّلة  قوّتي  ضعف 
الراحمني أنت رّب املستضعفني وأنت رّبي إلى من تكلني 
إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن 
بك علي غضب فال أبالي؛ ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ 
أمر  عليه  وصلح  الظلمات  له  أشرقت  اّلذي  وجهك  بنور 
الدنيا واآلخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك 

لك العتبى حتى ترضى وال حول وال قوّة إّال بك».
الكامل  االستسالم  معلًنا  الّطائف  من  خروجه  فور  قالها 
وعلى  والكرب  الفرج  وفي  والّضراء  الّسراء  في  الله  جلالل 
كل حال. ويعود إلى مكة ليكمل املشوار في مهّمته التي 
فأنذر*  قم  املدثر*  أّيها  {يا  تعالى  بقوله  وهي  بها،  وّكل 
إلى  يدعوهم  منازلهم  في  احلّجاج  فيأتي  فكّبر}؛  ورّبك 
لهم:  يقول  فكان  باجلّنة،  منهم  اتبعه  من  ويعد  اإلسالم 
بها  ومتلكوا  تفلحوا  الله  إّال  إله  ال  قولوا  الّناس  أّيها  «يا 
العرب وتذل لكم العجم واذا آمنتم كنتم ملوًكا في اجلّنة». 
كانت  لها  يتعرض  كان  التي  القبائل  هذه  أّن  واحلقيقة 
ألنفسهم  يطلبون  كانوا  زعمائها  ولكن  برسالته  تقتنع 
الرياسة من بعد الرّسول، فيرفض طلبهم، فينصرفون عنه. 
يروى أّن بني عامر بن صعصعة قالوا له: «أرأيت أن نحن 
خالفك؛  من  على  الله  أظهرك  ثّم  أمرك  على  بايعناك 
إلى  «األمر  جوابه:  فكان  بعدك؟».  من  لنا  األمر  أيكون 
الله يضعه حيث يشاء»؛ ويبقى حاله مع أهل مكة سخرية 
واستهزاء وتعذيب وقتل وتشريد حتى السنة احلادية عشرة 
إذ  الّناس  على  يطوف  وهو  الفرج  يلوح  حيث  البعثة،  من 
مبجموعة من الّشباب من املدينة (يثرب) من اخلزرج (قبيلة 
في املدينة) فيعرض عليهم دعوته ويقرأ عليهم من القرآن 
الرسول  مبعث  زمان  هو  الزمان  هذا  بأّن  علم  على  وكانوا 
اليهود  كان  حيث  املنوّرة  املدينة  في  لليهود  ملخالطتهم 
يتوّعدونهم، ويقولون: «إّن نبًيا مبعوث اآلن قد أهل زمانه 
سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وارم». وكانت حاجة املدينة 
إلى شخص الرسول بينهم أمر ضروري للعداوة الّشديدة بني 
األوس واخلزرج واّلتي إذا اشتعلت ستحرق األخضر واليابس؛ 
من  بينهم  قوم  وال  قومنا  تركنا  قد  «إّنا  للرسول:  فقالوا 
بك.  الّله  يجمعهم  أن  فعسى  بينهم،  ما  والّشر  العداوة 
فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم اّلذي 
أجبناك إليه من هذا الّدين، فإن يجمعهم الله عليك فال 
العام  في  الرسول  لقاء  على  وتواعدوا  منك».  أعّز  رجل 
القادم، وفعًال قّدم وفد مكّون من إثنا عشر رجًال فبايعوه 
على اإلسالم؛  ورأى الرسول أّن املدينة أرض خصبة ميكنها 
إدراك  على  أتباعه  يكون  أن  فأراد  دينه،  تستوعب  أن 
ويعينهم  الدين  يعّلمهم  من  معهم  يبعث  أن  فقرّر  وفهم؛ 
مصعب  لطيف،  حكيم  وسيم  شاب  فاختار  نشره؛  في 
املدينة  في  القلوب  يخترق  أن  استطاع  الذي  عمير،   بن 

يتساَءل الّناس، في أوقات األزمات االجتماعّية، عن 
عمل الكنيسة والتزامها العمل من أجل املجتمع، 
هم  ذلك،  مع  يعانون.  اّلذين  أجل  من  وخاّصة 
يتجاهلون أّن الكنيسة، بحكم طبيعتها ووجودها، 
حتمل اهتماًما ثابًتا بالّناس، وتقّدم نفسها ضحّية 
على مذبح احملّبة. واملقصود من األفكار الّتالية هو 

إظهار أّن الكنيسة ينبغي أّال تنتظر تشجيع الّناس للقيام بعملها اخليرّي.
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من واجب الدولة ذات احلكم اجلّيد أن تهتّم باالحتياجات املالية للّناس، وباحلّد من 
الفجوة القائمة بني َمن معهم ومن ليس معهم. هذا التزام أساسي من جهة الدولة 
تقتضيه العدالة. فمن غير املمكن أن يسود عدم املساواة في املجتمع والّناس. 
فأغلب الّناس يرغبون في العمل وال يسعدون بالبطالة واحلرمان من الضرورّيات. 
ألولئك  ليس  ولكن  العمل،  عن  العاجزين  لألشخاص  الزِمة  االجتماعّية  الرعاية 

اّلذين يستطيعون العمل وال يريدونه.
من جهة أخرى، ال ينبغي أن يكون اهتمام املجتمع بالفقراء وقًفا على تعاطف 
الّناس، بل يجب أن تسود العدالة. الّناس بحاجة إلى املساواة في احلقوق وتكافؤ 
الفرص في العمل والبقاء على قيد احلياة االجتماعّية. ضمن هذا اإلطار يجب أن 
تكون الرعاية االجتماعّية املتكاملة. لكن عمل الكنيسة في البشر ال يتوّقف 
عند هذا احملتوى االجتماعّي للرعاية، بل ميتّد إلى مستوى عمل احملّبة. هناك 
فرق بني العمل االجتماعّي واخليرّي. األّول (االجتماعّي) يهدف إلى تلبية بعض 
االحتياجات املادّية واجلسدّية للبشر، في حني أّن الّثاني (عمل اخلير أو احملّبة) 
ميتد إلى اإلنسان الذي يتكّون كله من روح وجسد. عمل احملّبة ليس مجرّد تقدمي 
املساعدة واملالبس اجلاهزة، بل هو حب العطاء واحلنان واحملّبة والّتضحية الّشخصّية 

واخلير إلعطاء األمل والّتفاؤل في احلياة وإعطائها معًنى مرتبط باملسيح.
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ال ينتمي عمل اخلير في الكنيسة إلى الفكر االجتماعّي، ولكّنه تقليد حملّبة 
الله للّناس، وتعبير عن كامل حياة الكنيسة. وهذا يعني أّن أولئك اّلذين يدركون 
محّبة الله لإلنسان، ويفهمون التجّسد والّصليب، ال ميكن أّال يتأّثروا باملأساة اّلتي 
يعيشها كّل فرد، وال ميكن أّال يقوموا بشيء من وهب الّذات الذي قام به املسيح.

إّن أساس احلياة الكنسية هو اإلفخارستيا املقّدسة، فهي سّر محّبة الله لإلنسان 
وفيها يعّبر اإلنسان عن حّبه لله. عندما ميارس اإلنسان العبادة ميكنه أن يشعر 
بسر التقدمة التي أخلى فيها املسيح ذاته، ويتعّلم املناسبة اّلتي يوّفرها الفداء. 
لآلخرين.  العطاء  على  يقوم  حياة  أسلوب  هي  اإلفخارستّية  األخالقّيات  لهذا، 

فالعالقة والّشركة مع اإلخوة هي في صلب محّبة الله لإلنسان.
يكون  أن  يجب  ولإلخوة  لّله  والعطاء  احملّبة  على  قادرًا  اإلنسان  يكون  لكي 
متحرّرًا من األنانّية. توّسع القّديس مكسيموس املعترف في وصف أّن األنانّية 
هي أّم كّل األهواء، وميكننا القول إّن األنانّية هي جذر كّل الّشرور اّلتي تعاني 
منها املجتمعات احلديثة. إّنها أعظم األهواء اّلتي تسود اليوم في مجتمعاتنا، 
وتأتي من بعدها كّل الّشرور: «تسكن األنانية في هوى اجلسد». إّن احملّبة غير 
العقالنّية للجسم، والرّغبة في تلبية كّل رغباته هي هوى األنانّية. األنانّية هي 
أم اخلطايا، كالّشراهة والبخل والغرور والكراهية لآلخرين. إلى هذا، يعّلم القديس 
مكسيموس أّن الكبرياء متى ارتبطت بشكل وثيق باألنانية تؤّدي إلى كراهية 

البشر، أّما عند القضاء على األنانّية فتقود نحو محّبة الله وعمل اخلير.
بني  الّتوازن  لتحقيق  مؤّسسات  ينشئ  منّظم  مجتمع  كّل  أّن  من  الرّغم  على 
الظواهر االجتماعّية، ولعدم الّسماح بأن يصل األشرار إلى الّثراء أو الفقراء إلى 
اجلوع، إّال أّن املجتمع احلديث ال يعاني من نقص في الّنظم واملؤّسسات وال يعاني 
أنفسهم  يحّبون  أفراد  من  يعاني  إّمنا  والّنظرّيات،  اجلّيدة  األفكار  في  قّلة  من 

ويستغلون كّل الّظروف إلرضاء حّب الّذات.
وهكذا  األنانية،  من  اإلنسان  بعالج  الرعاية  الهوت  مجمل  في  الكنيسة  تهتّم 
يكتسب اإلنسان الورَع والّصالح ومحّبة الله، ال ألّن قوانني الدولة تستدعي ذلك، وال 
ألّن املجتمع يحتاج إلى الّصالح بقوّة، بل ألّنه يشعر بأّنها ثمرة محّبة الله والّناس.

من ضمن هذا املنظور، ينبغي أن ُتفَهم األعمال اخليرّية التي تبذلها الكنيسة، 
أغلب  في  اخليرّية  املؤّسسات  أكبر  هي  الكنيسة  ألّن  حًقا،  عظيم  شيء  وهذا 
«جيًشا  يحرّكون  الهوتي،  أساس  على  الكهنة،  أّن  ذلك،  من  واألهم  البلدان. 
ا» من املتطوّعني اّلذين يقّدمون أنفسهم ومواهبهم وإلهامهم للعمل اخليرّي  ـً سلمّي
في الكنيسة. كّل اّلذين يقومون باألعمال اخليرّية في فضاء الكنيسة يعملون 
كثيرة  وأحياًنا  ومواهبهم،  بوقتهم  مضّحني  واإلنسان،  بالّله  ا  ـً حّب ا،  ـً تطوعّي
مبمتلكاتهم خلدمة الّناس احملتاجني.                                           (يتبع)
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يتّم  ا،  ـً سنوّي تقليًدا  أصبح  أن  بعد 
االحتفال بيوم املعّلم في نهاية شهر 
تشرين الّثاني من كّل سنة، إلتَئمت 
حتضير  عن  املسؤولة  الّتوجيه  جلنة 
هذا اليوم، وذلك لوضع رؤيا وكيفّية 
ّية  تنفيذ وبرنامج عمل لهذه االحتفال
املدينة  وفي  خاّصًة  املدارس  في 
الّسنة  هذه  تكون  أن  واّتفقت  عاّمًة، 
ومضموًنا  شكًال  تختلف  ّية  إحتفال

ّية األولى والّثانية. عن االحتفال
خاّصة،  أهمّية  ّية  االحتفال هذه  تأخذ 
لتذكير املجتمع احليفاوّي بأّن هنالك 
شؤون  ترعى  ومدارس  مؤّسسات 
ووراء  بتربيتهم،  نهتم  أوالدهم، 
معّلمون  واملدارس  املؤّسسات  هذه 

ورعاية  بأوالدهم  باالهتمام  يومًيا  يقومون  ومعّلمات 
مصاحلهم وتعليمهم.

أال يستحّق املعّلمون يوًما في الّسنة نكرمهم فيه على 
عملهم هذا؟

لهذه  املاضيتني  الّسنتني  في  كبيرة  إستجابة  كانت  لقد 
ّية. وقد رأها الكثير وساهم فيها وحضر برامجها،  االحتفال
وهي مساهمة ولو بسيطة لرفع مكانة املعّلم وتقدير دوره 

الّتربوّي، على مدار الّسنة.
رغم أن االحتفال رمزًيا، ولكن له تأثير معنوّي على عمل 

وسلوك املعّلم، عالقته بتالميذه كّل أّيام الّسنة.
لرئيسة  قوٌل  املقال،  هذا  كتابة  أثناء  نظري  لفت  لقد 
واألطّباء  القضاة  احتّج  عندما  ماركل  أجنيال  أملانيا  وزراء 
واملهندسون أمامها، وقالوا لها بأّن املعّلمني يحصلون على 
أعلى دخًال في أملانيا، وطالبوا مبساواتهم، فرّدت عليهم 

ا ُمزلزًال - أساويكم مبَن عّلموكم! ميركل رّدً
أهمّية  له  األهل،  دور  إلى  باإلضافة  املعّلم،  دور  إّن 
كما  مدرسًة  فاألّم  الّطالب.  شخصّية  صقل  في  خاّصة 
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شوقي؛  أحمد  الكبير  شاعرنا  قال 
واألب،  األم  لدور  مكّملة  فاملدرسة 
ملواجهة  أدوات  الّطالب  تعطي  فهي 
كما  تعّده  فهي  مستقبًال،  احلياة 
من  احلياة  غمار  ليخوض  يجب 
باملعرفة  متّده  أن  بعد  أبوابها،  أوسع 
واحترام  القومي  والّسلوك  واالنضباط 
والعالقات  الّشخصّية  وبناء  اآلخر 
اإلنسانّية مع اآلخرين ومع زمالئه في 
املدرسة؛ كّل ذلك يقوم به املعّلم أثناء 
اّلتي  والّتدريسّية  الّتربوّية  العملّية 
معّلًما  عمله  مزاولة  خالل  بها  يقوم 

ًيا لألجيال. وُمرّب
إلى  تصبو  املعلم  يوم  ّية  احتفال إّن 
يتذّكره  يوم  إلى  املشروع  هذا  جعل 
اجلميع كّل سنة، ومن خالل ُمشاركة 
اإلعالم  ووسائل  األهل  وتذكير  ومجتمعنا؛  لطّالبنا  واسعة 
وليس  اليوم،  هذا  بأهمّية  الّتربوّية  واملؤّسسات  واملدارس 
فقط لإلعالم بل من أجل املمارسة الفعلّية بإعطاء املعّلم 
الّشهرة  وراء  يركض  إستهالكّي  متغّير،  مجتمع  في  دوره 
ورفع  معنوًيا  دعمه  خالل  من  وكذلك  البرّاقة،  واملظاهر 
مكانته باملجتمع، ومن خالل سلوك وانضباط ذاتي للزّمالء 
املعّلمني، وبأن يكونوا منوذًجا وقدوًة لطّالبهم ومجتمعهم.

الّسنوات  عن  ما  نوًعا  تختلف  الّسنة  هذه  ّية  احتفال إّن 
وتقدمي  اختيار  حرّية  مدرسًة  لكّل  تعطي  بأّنها  الّسابقة 

ّية والّنشاط اّلذي يختارونه. الفّعال
يتّم  حفلًة،  وليَس  ونشاط  بلقاء  الفّعالّيات  اختتام  يتّم 
فيها إبراز مواهب الّطّالب وإبداعاتهم، من خالل أمسّية 

في إحدى القاعات، خّصيًصا لهذا احلدث.
وأخيرًا أمتّنى من اجلميع املشاركة في هذا احلدث، إّما من 
ا مع أفراد عائلته ومدرسة أبنائه،  ـً خالل مشاركته شخصّي
في  تربوّي  نشاط  لكّل  الّداعمة  املؤّسسات  خالل  من  أو 

مدينة حيفا.
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ا  ـً ّي احملامية عبير بكر بياًنا صحاف
مكاتب  وصلت  اإلعالم  وسائل  على 
جاء  عنه،  نسخة  «حيفا»  صحيفة 

فيه:
«تستمّر حركة «إم ترتسو» اليمينّية 
هيونّية في حملتها الّتحريضّية  الصِّ
اّلذين  واملهنّيني  املؤّسسات  على 
تخّص  وقضايا  مسائل  يعاجلون 
إسرائيل،  في  العرب  املواطنني 
وقطاع  ّية  الغرب الّضفة  وفلسطينيي 

غزّة. 
في  ترتسو»  «إم  «واستهدفت 
(عيادات)  أقسام  األخير  تقريرها 
حقوق اإلنسان الّتابعة لكلّية احلقوق 
في جامعة حيفا، وهي قسم حقوق 
بكر  عبير  احملامية  بإدارة  الّسجني 

ّية الِفَلسطينّية وقسم حقوق اإلنسان في املجتمع. وقد سبق  وقسم حقوق األقلّية العرب
لهذه احلركة املتطرّفة أن شّنت عّدة هجمات على قسم حقوق الّسجني في جامعة حيفا، 

واحملامية عبير بكر اّلتي تديرها. 
واملرافعات  الِفَلسطينّيني  األسرى  ضّد  املغرض  الّتحريض  إّن  بكر  احملامية  «وقالت 
سنوات،  منذ  بدأ  الّسجون  داخل  أوضاعهم  من  للّتحسني  بها  أقوم  اّلتي  القانونّية 
مستمر  عملي  األكادميّية.  محاضراتي  داخل  طالب «جواسيس»  بدّس  قّمته  ووصلت 
بتمثيل قضايا األسرى والّسجناء جميًعا. احلديث عن حركة لم تترّدد احملكمة بوصفها 
فضح  على  يجرؤ  من  لكّل  مالحقتها  أستغرب  ال  ولذا  الفاشّية،  باحلركات  شبيهة 

ممارسات االحتالل ضّد الِفَلسطينّيني - سواء داخل الّسجون أم خارجها.
عن  تفاصيل  مؤّخرًا،  اإللكترونّي،  موقعها  على  نشرت  قد  عبرّية  صحيفة  «وكانت 
هذا  على  رّدها  في  حيفا  جامعة  وقالت  املتطرّفة.  احلركة  أعّدته  الذي  اجلديد  الّتقرير 
نشاطات  في  تضلع  ال  ّية  القضائ األقسام  الصّحة.  عن  عارية  اّدعاءات  هذه  الّتقرير: 
ا كانت (...) هدف األقسام متكني مجموعات  ـً سياسّية وال تخدم غايات سياسّية أّي

مستضعفة من احلصول على الّظروف اّلتي تستحّقها، وفق القانون اإلسرائيلّي.
«وجاء في تقرير «إم ترتسو» أّن قسم حقوق األسرى في اجلامعة اعتنى بثمانية ملّفات 
أسرى، مصّنفني أمنّيني (أسرى سياسّيني)، من أصل عشرة ملّفات منذ عام 2009؛ 
وأّن القسم ميّثل أسرى سياسّيني مثل وليد دّقة ويونس كرمي وراوي سلطاني وغيرهم. 
وتقول «إم ترتسو» في تقريرها الّتحريضي: «الّطالب اّلذين يشاركون في هذه األقسام 
اختارتها  اّلتي  ّية  القضائ امللفات  ومغتصبني...  مخرّبني  متثيل  أجل  من  ُيستغلون 

هيونّية». األقسام تشكل مداميك ُمكملة في الّنضال القومي العربّي ضّد الصِّ
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قرعت جرس القّصة القصيرة ليفاجئوا من رثوها 
اشرون  ة، حيث أمتنع الَنّ َيّ جاَنر ال يتمّتع بالّشعب
عَني أَنّه من  عن إصدار كتب في هذا املجال، مَدّ

عب تسويقها.  الصَّ
ًيا حني قرّرت جائزة «نوبل» لآلداب أن  قرعْتُه عال
انة  متنح جائزتها هذا العام ملبدعة ُعرفت بأّنها «فَنّ
الكاتبة  عليها  أطلقت  كما  القصيرة»،  القّصة 
«تشيكوڤ  لقب  أوزيَك،  سينتيا  األمريكّية 

القّصة القصيرة»...
ال  كي  اخلروج  تكثر  أن  لَقِدمها  رِد  ُت لم  كاتبة 
ُتريق «دمها»، فلم تعبأ بتقاومي األّيام واحتجزت 
ة حلقات العزلة حيث ال أحد  َيّ نفسها في بيتوت

ترفل بُسندس الكلمات!!
وقبل أن ُيصوّب أحٌد ِسهامه إلى دريئة الّتكّهن، 
انتشر  اّلذي  اسمها  عن  احلجاب  رفع  إلى  أسارع 
في هذه األّيام، كرغيف اخلبز الطازج فأُخّبر: إّنها 
أليس مونرو الكندّية، اّلتي كّذبت كَلّ التنّبوءات 
قصيرة،  قّصة  ككاتبة  اشتهرت  حيث  الّسوداء، 

قبل جائزة «نوبل»...
اخليار،  عليها  وقع  اّلتي  املُبدعة  هي  مونرو  إًذا، 
لتكون أَوّل كندّية حتظى بهذا الّلقب الرفيع، ومتنح 
جائزة  تاريخ  في  مرَّة  ألَوّل  يفوز  أن  كندا،  وطنها، 

«نوبل» بهذه املكانة املرموقة.
بهذه  تفوز  اّلتي  عشرة  الّثالثة  املرأة  وتصيح 
ى      اجلائزة اّلتي فاز بها 112 رجًال ُمبدًعا من شَتّ

أرجاء املعمورة.
جنوب  مقاطعة  في   1931 عام  كاتبتنا  ولدت 
غرب أونتاريو، اّلتي برز منها كوكبة من األدباء؛ 
وجيمس  چيبسون  وغرام  ديڤيس،  كروفرطسون 

رينيه وماريان أجنيل وآخرين...
مونرو  قصص  لكّل  اخللفّية  البلدة  هذه  لت  شَكّ
وغريبو  متعجرفون  بأَنّهم  ُعرفوا  اّلذين  وأبطالها 
بالّطموحات  يستهزئون  كانوا  كما  األطوار، 
الكبيرة، خاّصًة الفنون!! ّمما دفع كاتبتنا أن جتيد 

الكتابة كي تنجو من استهزائهم الّالذع.
عايشت وجرّبت أزمة االنهيار االقتصادّي الكبير 
بدأت  أّنها  واملعروف  ناضجة،  وككبيرة  كشاّبة 
الكتابة في اخلمسينّيات والّستينّيات، دون أْن 
بيت  ة  ربَّ مجرَّد  بأّنها  عنها:  ُيقال  كان  مبا  تعبأ 

وتكتب عن مواضيع ممّلة!
بياط  أ.س.  البريطانّية  بالكاتبة  حذا  ما  وهذا 
املعروفة أن تصرّح: «أنا سعيدة سعادة لم أشعر 
كاتبة  تفوز  أن  جميل  هو  كم  قبل...  من  بها 
تكتب القّصة القصيرة بعد حياة من الوحدة، ومن 

هرة العاملّية».  َمّ حتظى بهذه الشُّ ث
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ثّم أضافت الكاتبة آن أنرييت النيوزلندّية احلائز 
ـ«پوكير» لهذا العام: «مونرو مصنوعة  على جائزة ال
من الفوالذ حني تسكب الكلمات على الورق».
ا على مونرو أن جتعل أبطال  لذلك لم يكن غريًب
لكونها  عليهم،  الَقْبض  يتمُّ  ال  القتلة  قصصها 

ًدا سّر كّل واحد منهم. كانت تعرف جّي
لقد صدقت الكاتبة الكندّية مارغريت أطور حني 
كتبت في جريدة «إل.چارديان»: طريق مونرو إلى 
«نوبل» لم تكن سهلة»؛ وبهذا رّدت على جريدة 
مونرو  صورة  نشرت  اّلتي  اإلسپانّية  «الفايس» 
إلى  املطبخ  في  جالسًة  فوزها،  عن  اإلعالن  بعد 
أَنّ  لتؤّكد  حزين،  بوجٍه  بيتها  في  عام  الَطّ طاولة 
بيت  ة  ربَّ هي  الكندّية»  بأّن «هذه  شائع،  هو  ما 

ة وممّلة!!! َيّ وكتاباتها بيتوت
ال  بأّنهم  الكندّيني  عن  معروف  هو  ما  وبرغم 
ميكننا  «الّطاؤوس»  كما  يتفاخرون  وال  يتباهون 
أليس  «بأن  وبياط:  أونديه  مايكل  مع  املوافقة 
القّصة  جانر  بأسلوب  روايات  كتبت  مونروا 
القصيرة، وجنحت أن ُتقّدم لهذا اجلانر من اإلبداع 
أكثر ّمما قّدمُه أي كاتب آخر من اّلذين نعرفهم».

دواخل  ومن  شخصّية،  مونرو  قصص  ستبقى 
بأَنّ  تْعبأ  أن  دون  شيفرتها،  قّصة  ولكّل  الَنّفس 
وال  كبير،  جمهور  على  تستحوذ  ال  قصصها 

ع بالبالغة اللغوّية. تتمَتّ
بناء  في  عظيمة  بقائها  على  هذا  يؤّثر  أن  دون 
لن  ألَنّها  إليها،  يأتوا  أن  القرّاء  وُيضّطر  القّصة 

تخرج إليهم...
العربّي/«للعظيمة»  «للعظيم»  اخلير  صباح 
الفوز  عتبة  معه/ها  سنطأ  اّلذي/اّلتي  ّية  العرب

ـ«نوبل» األدب في قابل األعوام. ب

ومبباركة  الڤاتيكان،  في  مسبوقة  غير  خطوة  في 
قداسة البابا فرنسيس، صرّح الكاردينال أوسكار 
أساقفة  رئيس  مارادياغا،  رودريغز  أندريس 
الثمانية  الكرادلة  ملجلس  واملنّسق  هندوراس 
قداسة  يساعد  والذي  االستشاري،  املجلس  (وهو 
إصالح  وفي  الكنيسة،  شؤون  إدارة  في  البابا 
ترتيب  إعادة  سيتم  أّنه  الرومانّية»)،  «الكوريا 
أجهزة الڤاتيكان، ومن ضمنها - وهنا األمر الهام 
واجلديد - إنشاء مجمع جديد خاص بالعلمانيني. 
مكانة  لرفع  جديد  طرح  مبثابة  األمر  وهذا 
العلمانيني في الكنيسة، خاصة وأّن العلمانيني 
هنالك  فكان  ذلك  ورغم  األغلبّية،  يشّكلون 
للحياة  وآخر  للكهنة،  ومجمع  لألساقفة،  مجمع 
للعلمانيني.  مجمًعا  هنالك  يكن  ولم  الرهبانّية، 
نوّضح  أن  علينا  اخلطوة  هذه  أهمّية  ندرك  ولكي 
ما هي الكوريا الرومانّية. فالكوريا الرومانّية هي 
مبثابة الّسلطة احلاكمة في دولة حاضرة الڤاتيكان، 
وتتكّون من تسعة مجامع حبرّية: عقيدة اإلميان، 
الكنائس الّشرقّية، العبادة اإللهّية وتنظيم األسرار 
الّشعوب،  تبشير  القّديسني،  دعاوى  املقّدسة، 
وجمعّيات  املكرّسة  احلياة  مؤسسات  اإلكليروس، 
وأخيرًا  الكاثوليكي،  الّتعليم  ّية،  الرسول احلياة 

مجمع األساقفة. 
موضوع دور العلمانيني في الكنيسة ليس وليد 
اليوم ، إّمنا ُطرح وال يزال ُيطرح بشكل دائم، ولطاملا 
ُطرح هذا املوضوع في املؤمترات الّدينية والرياضات 
الروحّية في بالدنا، وكان هنالك توّجهات واضحة 
والرياضات  املؤمترات  هذه  في  للكهنة  ومحّددة 
على  العلمانيني  تشجيع  إلى  تدعوهم  الروحّية، 
هذا  أهمّية  ورغم  الرعوي.  العمل  في  دورهم  أخذ 
اندماج  أهمية  على  اجلميع  تأكيد  ورغم  الطرح، 
ولألسف  لكنه  الرعوي،  النشاط  في  العلماني 
وبسبب انعدام الّثقة بني الكهنة والعلمانيني في 
معظم احلاالت، يتم إعاقة انصهار العلماني في 
ا على الّنشاط  الكنيسة، األمر الذي ينعكس سلًب

ا.   ـً ا واجتماعّي ـً الرعوي وعدم تقدمه روحّي
كما أّن العلمانيني اليوم في مجتمعنا أصبحوا 
يتمتعون بكفاءات عالية في مجاالت اختصاصاتهم 
العمل  إغناء  هؤالء  وبإمكان  واملختلفة،  املتنوّعة 
الرعوي وتدعيمه وتطويره إذا أُتيحت لهم الفرصة، 
الّطاقات،  هذه  باستيعاب  الكنيسة  جنحت  وإذا 
االجتماعي  الّنشاط  في  قفزة  ُحتدث  أن  بإمكانها 
الدينّية.  ومؤّسساتنا  كنائسنا  في  والروحي 
الكاثوليكّية  الكنيسة  أّن  نالحظ  ولألسف  ولكن 
في األراضي املقدسة عاجزة عن استيعاب الّطاقات 
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تطوير  في  املساهمة  بإمكانها  التي  والكوادر 
أدائها، بل وأحياًنا هنالك كهنة يضعون العراقيل 
لبعض العلمانيني، ويدخلون في صراعات معهم 
بدًال من العمل املشترك معهم، األمر الذي ال يعود 
بالفائدة على الكنيسة احمللّية. وما جاءت رسالة 
مكانة  وتدعيم  لرفع  إّال  فرنسيس  البابا  قداسة 
ُيترجم  لم  الذي  األمر  الكنيسة،  في  العلمانيني 
بعد في كنائسنا احمللّية، وكأّن كنائسنا احمللّية 
لم تلحق بعد بركب التقّدم احلاصل في الڤاتيكان. 
يعني  والذي  العلماني  جتاهل  اليوم  ميكن  كيف 
وأملها،  الكنيسة  قوّة  هو  فالعلماني  الّشعب، 
واملجمع الڤاتيكاني الّثاني أّكد على أهمّية دور 
العلماني في الكنيسة. وعندما يشارك العلماني 
من  ينتقص  ال  هذا  الرعوي،  العمل  في  الكاهن 
مكانة ومركزّية الكاهن، إّمنا يدّعم مكانته ويعززها 
من خالل اكتسابه ثقة ومحّبة أبناء الرعّية، عندها 
تقود  التي  باحملّبة  معزّزًا  الرعوي  الّنشاط  يزدهر 
العلماني  مساهمة  أّن  كما  حدود.  وبال  للعطاء 
وواجب،  حّق  هي  والكنيسة  الرعوي  العمل  في 
عمله،  يقود  لكي  الكاهن  العلماني  ينتظر  فال 
جزء  فهو  ويعمل،  يبادر  أن  العلماني  حق  فمن 
أن  وواجبه  الكنيسة،  في  وحيوّي  وهام  أساسي 
يعمل ويعطي وبهذا يّثبت رسالته في الكنيسة 

واملشاركة في حياتها. 
وهنا أوّد أن أتساَءل ملاذا لم تنشأ لدى الكنيسة 
مستقلة  رعوّية  مجالس  احمللّية  الكاثوليكّية 
إليجاد  وتسعى  وتخدمهم  أبنائها  شؤون  لترعى 
املجالس  عن  أحتّدث  ال  وهنا  ملشاكلهم.  احللول 
إلى  أقرب  وهي  الكهنة،  ينشئها  التي  الرعوّية 
الفعلّية  املجالس  إلى  منها  االستشارّية  املجالس 
ُتذكر.  عملّية  صالحّيات  بأّية  تتمّتع  ال  والتي 
أو  الرعية  أبناء  إرادة  عن  ُتعّبر  ال  املجالس  وهذه 
زيادة  في  يساهم  الذي  األمر  إلرادتهم،  تستجيب 
هذا  أّن  ذلك  على  زد  والّناس،  الكاهن  بني  الهوّة 
غير  بصالحّيات  الكاهن  يتمّتع  أن  أي  األمر، 
محدودة وسط تهميش دور العلماني وجتريده من 
وال  العصر،  هذا  في  يصلح  يعد  لم  الصالحّيات، 
ميكن أن يتقّبله كّل إنسان واٍع ومثّقف ومّطلع.   

كّلنا أمل أن ينجح قداسة البابا فرنسيس، والذي 
مكانة  تعزيز  في  اجلسام،  اآلمال  عليه  نعّلق 
العلماني في الكنيسة، وأخذ دوره الفاعل إلغناء 

العمل الرعوي.
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ليس  للحياة  الروتينّي  الّنمط  فإّن  تأكيد  بكل 
املوّظف  يتناول  أن  ا  ـً عادّي فليس  ا.  ـً عادّي منًطا 
وراء  جالس  وهو  شاشة الكومپيوتر  خلف  غذاَءه 
ا أن يبقى املوّظف  ـً ا وصحّي ـً مكتبة، وليس عادّي
قليل احلركة؛ فهذا األمر يهّدد الرّشاقة، ويزيد من 

فرص زيادة الوزن ويهّدد صّحة املوّظف. 
إلمتام  املكاتب  خلف  طويلة  لساعات  فاجللوس 
تخزين  في  تساعد  احلركة  وقّلة  الوظيفّية  املهام 
الّدهون في اجلسم.. ثّم تبدأ املعاناة في محاولة 

التخّلص من تلك الّدهون. 
األعمال  ملوّظفي  الّنصائح  بعض  هنا  وأسدي 
على  احلفاظ  لهدف  والرّوتينّية،  املكتبّية 

رشاقتهم وصّحتهم: 
طريق  عن  املكتب،  داخل  نشيطني  ِابقوا   •
من  ذلك  كان  ولو  العمل،  ساعات  خالل  املشي 
خالل  لنِقف  الغرفة..  باب  إلى  املكتب  وراء 

االجتماعات وساعات العمل. 
• استخدام الدرج؛ من املفّضل استخدام الدرج بدًال 
من املصعد كي نحرق بذلك كمّية من الّدهون.

ا من  • الّسير إلى العمل؛ فإذا كان العمل قريًب
ارة  املنزل يفّضل الّسير إلى العمل، أو  ركن السّي
بعيًدا عن العمل، واملشي بخطوات سريعة إلى 

مكان العمل.
يجب  والصحّية؛  الّسريعة  الوجبات  لنتناول   •
العمل،  في  اخلفيفة  باألطعمة  نستهني  أّال 
البطاطا  رقائق  أو  الكعك  أو  كالّسندويشات 
احلرارّية؛  بالّسعرات  غنّية  فهي  («شيپس»)، 
من  القليل  أو  بالفاكهة  األطعمة  تلك  استبدل 

املكسرات أو اللنب.
أفضل  من  هو  املاء  املاء؛  من  الكثير  شرب   •
على  للحفاظ  تناولها  يفّضل  اّلتي  الّسوائل 
الصّحة. إّن املاء يحافظ على حركة الّسوائل في 

اجلسم ويخّلصه من الّسموم.
أمام  جنلس  كّنا  فإذا  األكتاف؛  لثني  ال    •
نهتّم  أن  علينا  بنا،  اخلاص  الكومپيوتر  جهاز 
نظرنا  مستوى  من  أعلى  الّشاشة  تكون  بأن 
بقليل، هذا يساعد على عدم خفض الرأس إلى 
األسفل، وبالّتالي مينع ثني األكتاف؛ فهذا األمر 
الرّقبة،  آالم  من  الوقاية  على  أيًضا،  سيساعد، 

الّظهر واألكتاف.

إن كنت مضطرًّا - بحكم عملك - البقاء طوال 
تغيير  حتاول  أن  فعليك  املكتب،  داخل  اليوم 
بعض  مبمارسة  وتبدأ  عملك.  من  الّنمط  ذلك 
كّلما  الّطلق،  الهواء  في  الرياضّية  الّتدريبات 

سنحت لك الفرصة لذلك. 
فالّنشاط في األماكن املفتوحة يجلب العديد من 

الفوائد، ومن بعض الّنصائح اّلتي أقّدمها: 
ألّن  نظرًا  الرّمل،  على  الّتمارين  بإجراء  قم   -
الرّياضة  وممارسة  ُمضاعفة،  ستكون  الفائدة 
على الرّمال تتطّلب ضعف املجهود الذي يبذله 
يعود  ما  وهو  العادّية.  األماكن  في  اإلنسان 
بالّتالي باملنفعة الكبيرة على اجلسم من حيث 

ياقة والرشاقة. الّل
أوضح  الفائدة  تكون  كي  الّتمارين  تكثيف   -

وأسرع.
ولو  كما   - يخدمك  ًنا  معّي مكاًنا  خّصص   -
كان صالة رياضّية خاّصة بك - وهو ما ميكن 
القيام به في غرفة خاّصة باملنزل أو أي مكان 
بالّتمارين  للقيام  مساحته  استغالل  ميكن  آخر 

الرياضّية. 
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كأّي  الرّبح،  لهدف  جتارّية  مصلحة  هو  البنك 
مصلحة جتارّية أخرى؛ فهو يحاول قدر اإلمكان 
احلفاظ على مصاحله واّتخاذ أقّل قدر ُممكن من 
املُجازفات عند تسويقه القروض الّسكنّية للزبائن.

في هذا املقال سوف أعرض لكم أنواع املُقَترِِضني 
وكيف ينظر البنك إلى كّل واحد مّنا قبل املوافقة 

على إعطائنا القرض الّسكنّي.
خاّصة  حاالت  هنالك  أّن  ُأشّدد  أن  أوّد  بدايًة 
ّية؛ وكّل حالة لها ظروفها اخلاّصة اّلتي  واستثنائ
سأطرحها  اّلتي  املُعادلة  تغيير  إلى  ُتؤّدي  قد 
فيما يلي بالّنسبة لألمور اّلتي يبحثها البنك، 

قبل املوافقة على إعطاء زبائنه القروض.
األسئلة واألمور التي يفحصها البنك عند اّتخاذ 
القرار بالنسبة إلعطاء أو لعدم إعطاء أحد زبائنه 

ـ:  قرًضا سكنًيا، تتعّلق ب
- ما هو االحتمال بأن يعجز املُقترِض عن إعادة 

القرض الّسكنّي وتسديد األقساط الّشهرّية؟
- ما هو االحتمال بأن يحصل البنك على قرار 
محكمة سريع، يفرض على املُقَترِض إخالء البيت 
بسبب عدم تسديد األقساط الّشهرّية، وهل هذا 
أمام  صورته  على  ويؤّثر  البنك  سيضّر  األمر 

جمهور زبائنه؟ 
وعند إجابة البنك على ما ُذكر أعاله، يضع ُنصب 
عينيه - وبكّل بساطة - املعادلة الّتالية: استالم 
األرباح. وجني  الوقت  في  الّشهرية  األقساط 

يعلم البنك بأّن احملكمة لن ُتصِدر بسهولة أمرًا 
يقضي، على سبيل املثال، بإخالء امرأة وأبنائها 
من  الوالدين)  أُحادّية  (عائلة  القاصرين  األربعة 
األقساط  تسديد  عن  عجزها  بسبب  الّشقة، 

الّشهرّية.

اّلتي  الّطرُق  يلي  فيما  لكم  سأعرض 
ُيصّنف بها البنك زبائنه:

املُستثمرون - البنك ُيفّضل استثمار أمواله 
مع املُقَترِِضني اّلذين يأخذون القروض لشراء شّقة 
لهدف تأجيرها لطرف ثالث، ال لهدف الّسكن، 

وينبع ذلك من سببني:
- إيجار الّشّقة يضمن تسديد األقساط الّشهرّية 

بحيث إّنه ُيعتبر مدخوًال إضافًيا للُمقترِض.
- في حال عجز املُقترض عن تسديد األقساط 
في  سهولة  أكثر  الّشقة  إخالء  سيكون  الّشهرّية 

هذه احلالة.
املُتزوّجون - وهم ينقسمون إلى فئتني:

واملُنّظمة.  الّثابتة  الوظائف  ذوو  األزواج   -
أصحاب  من  الزّوجان  يكون  أن  ُيفّضل  فالبنك 
هذه الوظائف: ُمعّلمني، موّظفي بنوك، موّظفني 

حكوميّني، وغيرها...
في هذه احلاله البنك يرى أّن أمواله في أيٍد آمنة، 
وهو  وثابتة،  مضمونة  املُقترضني  مدخوالت  ألّن 
ُيفّضل هذا الّنوع من الّناس اّلذين ال ُيغامرون وال 
ُيجازفون كثيرًا، واّلذين ال تغييرات جذرّية في 

ُمعّدل مدخوالتهم ونفقاتهم.
فالبنك  العمل.  في  األقدمّية  ذوو  األزواج   -
املُقَترِِضني..  من  أيًضا،  الّنوعية،  هذه  يفّضل 

مكان  في  ثابًتا  املُقَترِض  كان  كّلما  إّنه  حيث 
عمٍل واحد ولعدد سنوات أطول كان ُمفّضًال لدى 
على  للحصول  املرّشحني  من  غيره  عن  البنك 

القروض الّسكنّية. 
شهرّية  رواتب  يتقاضيان  زوجني  البنك  يفّضل 
ولكن  شيكل  ألف   20 قدره  إجمالّي  مببلغ 
لديهما أقدمّية في العمل، وعدد سنوات كثير 
مع  آخرين  زوجِني  عن  نفسه،  العمل  مكان  في 
نفس الظروف واجليل واملدخول، ولكن أقدمّيتهما 

أقّل في مكان العمل.
في  مستقّل  الزّوجني  أحد  ولكن  املتزوّجون،   -
العمل. فالبنك ال ُيريحه الّتعامل مع املُستقّلني 
في العمل. أحد األسباب اّلتي تضطّر البنك إلى 
وضع شروط أصعب للُمستقّلني، وإعطائهم نسب 
لنسب  نسبًة  جّيدة،  وغير  ُمريحة  غير  فوائد 
هو  (املُوّظفني)،  لألجيرين  ُتعطى  التي  الفوائد 
دائمة  ُمجازفة  بحالة  موجودين  املُستقّلون  كون 
وُمعرّضني أكثر من غيرهم للّضربات االقتصادّية 

وعدم االستقرار. 
من  عاطل  الزّوجني  أحد  ولكن  املُتزوّجون،   -
العمل. فالبنك ال ُيحّبذ هذا الّنوع من املُقَترِِضني 
عن  يعمل  اّلذي  الزّوج/ة  توّقف  إذا  إّنه  حيث 
العمل (ألّي سبب من األسباب: فصل من مكان 
العمل/املرض وغيرها...). سيكون البنك ُمعرًّضا 
للخسائر املادّية وستكون هذه ُمجازفة له، لذلك 
فهو ُيصّعب الّشروط على هذه الفئة عند طلب 

احلصول على قرض سكنّي.
وجود  ُيفّضل  البنك   - العازبون/العازبات 
البنك  بنظر  العازب  يكون  قد  لذلك  َمدُخولَني، 
أقّل التزاًما، وإذا توّقف عن العمل فلن يكون له 

سنًدا أو دخًال بديًال ملدخوله.
األوالد،  مع  واملُطّلقات  املُطّلقون 
لألسف   - الوالدين  أُحادّية  والعائالت 
من  الفئة  هذه  على  الّشروط  البنك  ُيصّعب 
أّنه  هي  الّتصعيب  لهذا  األسباب  املُقَترِِضني، 
هنالك دخل واحد، وعلى األرجح ستكون عندهم 
األقساط  من  وأهّم  أكبر  أولوّية  ذات  مصروفات 
كنفقات  الّسكنّي،  القرض  لتسديد  الّشهرّية 

األوالد ومصروفات أساسّية أخرى.
ّسوابق والّصعوبات املادّية  الزبائن ذوو ال
ّسابق - أصحاب حساب البنك احملدود  في ال
املاضي/عجزوا  في  إفالسهم  املاضي/أعلنوا  في 
السابق...  في  الّسكنّي  القرض  تسديد  عن 
فاالحتماالت ملوافقة البنك على إعطاء هذه الفئة من 
املُقَترِِضني قرًضا هي ضئيلة جًدا، وإذا وافق البنك 
ُمشّجعة. وغير  عالية  الفوائد  نسب  فستكون 

مالحظة هاّمة جًدا.. 
بالّضرورة  ليست  أعاله  املذكورة  الّتصنيفات  إّن 
هناك  تكون  وقد  األحوال؛  كّل  في  صحيحة 
احلسبان،  في  البنك  يأخذها  أخرى  اعتبارات 
املهم  من  لذلك  املعادلة.  تغيير  إلى  تؤّدي  قد 
مؤّهل  عقارّية،  قروض  اختصاصّي  استشارة 

ومنفصل عن البنوك.
 

اختصاصّي قروض عقارّية

  Ÿ«u ½√
5{ d Ó²I Ô*«
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في  جًدا  املمّيزة  الّصليبّية  القالع  إحدى  «املونفورت»  قلعة  تعتبر 
البالد من القرن الثالث عشر. وقد أطلق عليها اسم «املونفورت» من 
MontFort (بالفرنسّية)، ومعناها «اجلبل احلصني أو احملّصن»، 
قلعة  مبعنى  الُقرين»  باسم «قلعة  املوقع  فُعرف  العربية  باللغة  أما 
وهو  للقلعة،  املجاور  الوادي  إليه  نسبًة  ُسمّي  كما  الّصغير،  القرن 

«وادي الُقرين».

l�u*« a¹—Uð

«املونفورت» من أهم القالع الصليبّية في البالد، ُبنيت عام 1226 
ميالدي على قمة جبل ضيقة، حتيطها املنحدرات املرتفعة جًدا من 
ثالث جهات. ترتفع القلعة ُقرابة 180 مترًا فوق وادي الُقرين وقرابة 
«قلعة  جانب  إلى  «املنفورت»  قلعة  البحر.  سطح  فوق  متر   300
تشكل  كانت  وقلعة «جدين» (يحيعام)،  اليوم،  معليا  في  امللك» 

خط دفاع للصليبّيني على منطقة الّسهل حتى شاطئ عكا. 
كان  الرومانية؛  الفترة  من  موقع  آثار  على  القلعة  بنيت 

عرفت  التي  الرومانية  القرية  حدود  ضمن  آنذاك  املوقع 
باسم «تارفيال - Tarphile» (اليوم ضمن معليا). 

وقد كشفت احلفريات األثرية جزًءا من أنقاض املباني 
خالل  يبدو،  كما  الرومانّية.  الفترة  من  والقبور 

عام 1220 قام أحد رؤساء فرسان التيوتون 
(فئة من الفرسان الصليبيني) واسمه 

بشراء  زالتسة»،  فون  «هرمن 
قرية   46 ومعها  امللك  قلعة 
أراضي  ضمنها  من  مجاورة 
 1226 عام  في  «تارفيال». 
(الفرسان  الصليبّيون  بدأ 
التيوتون) ببناء القلعة التي 
 Chastiau» سميت آنذاك
القلعة  مبعنى   «Frans

احلرّة أو املستقّلة. 
وخالل   ،1226 عام 
حاول  للمنطقة،  احتالله 
اجليش  ضباط  أحد 
لبيبارس  التابع  اململوكي 
إّال  القلعة،  احتالل  من 
خمس  بعد  وفقط  فشل  أنه 

من  بيبارس  استطاع  سنوات 
احتالل القلعة. وقد وصف املؤرخ 

ابن فورات احتالل املوقع بيد املماليك. 
املصادر  من  العديد  في  وآثاره  املوقع  وصف 

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

التاريخّية، من بينها الرحالة «بورخهارت» الذي وصف آثار القلعة 
أّما   .1322 عام  من  اخلرائط  إحدى  في  وصفت  كما   1283 عام 
املخطط الذي يشمل خارطة القلعة فقد ّمت نشره ألول مرة عام 1865، 

بينما أجريت احلفريات األثرية األولى عام 1926. 

WFKI�«

وعمقه  مترًا   20 (عرضه  الرئيسي  اخلندق  الشرق  من  املوقع  يحد 
قرابة 11 مترًا). بالقرب من اخلندق يتواجد برج احلصن أو بالفرنسية 
«donjon»، وهو البرج الرئيسي للقلعة الذي فيه احتمى اجلنود 
وسكان احلصن أثناء احلرب واحلصار. طول «أضالع» احلصن 25 مترًا 

لكّل ضلع، مبنّية من احلجار الكبيرة ضخمة احلجم. 
إلى الغرب من احلصن يتواجد أحد املباني املركزية في القلعة (بطول 
شكله املستطيل يتالءم وشكل اجلبل  50 مترًا وعرض 25 مترًا)، 

الطبيعي باملوقع. 
(زجاج  امللّون  الزجاج  من  بقايا  عن  كشفت  باملوقع  األثرية  احلفريات 
املعماري  للفن  الّتابعة  واألعمدة  احلجارة  من  وأجزاء  للنوافذ) 
استطاع  كما  آنذاك.  كنيسة  وجود  إلى  يشير  الذي 
العمل  غرف  موقع  حتديد  احلفريات  خالل  الباحثون 

والغرفة التي استعملت كمطبخ. 

املياه؛  مجّمعات  من  العديد  القلعة  شملت 
حتى اآلن مت الكشف عن بقايا مجّمعني 
الطبيعي،  بالصخر  نحتت  منها 
احلجر  من  مبنية  ثالثة  إلى  إضافًة 
كبير  وحوض  القلعة،  أرض  حتت 
اخلندق  خارج  الساحة  في  مكشوف 
مياه  فيه  جمعت  والتي  الشمالي 

الشتاء. 
أّما في اجلهة الشمالية والغربية 
التي  اخلارجية  السور  بقايا  جند 
كان  والتي  القلعة،  أحاطت 
سمكها أكثر من مترين. كان 
من  القلعة  دخول  باإلمكان 
ومدخل  رئيسية  مداخل  ثالث 
فإّن  يبدو،  كما  واحد.  ثانوي 
في  القلعة  إلى  الدخول 
من  كان  األخيرة  مرحلته 
ّية،  الغرب ّية  الشمال اجلهة 
وادي  من  املؤّدية  الطريق  وهي 

الُقرين إلى القلعة. 

WFKIK� …—u�WFKIK� …—u�

œuM'« bŠ_ ‰U¦9œuM'« bŠ_ ‰U¦9

l�u*« w	  dł w²Ò�« W Ò¹dŁ_«  U¹dH(« ‰öš tOKŽ d¦Žl�u*« w	  dł w²Ò�« W Ò¹dŁ_«  U¹dH(« ‰öš tOKŽ d¦Ž

…  Ÿ  ◊  «  ‚     Â       «  Â  ‰  „

©UHOŠØdOÐU³J�«® …œuŽ ‰œUŽ ·dý√ ∫œ«bŽ≈

∫ ÒwI	√

1. ملكة مصر في العهد اململوكي.
2. متشابهان - قفز.

3. رسام هولندي.
4. إحدى الواليات األمريكّية.
5. كنية (معكوسة) - جدول.

6. ليث (معكوسة) - من أسماء الله احلسنى (معكوسة).
7. الشمس والقمر (غير معرّفة) - للّتخيير.
8. سعة في اإلنفاق واالفتخار به - جماعة.

9. قط - رحب - متشابهان.
10. في السّلم املوسيقّي - متشابهان - مثيل.

∫ ÒÍœuLŽ

1. ملك اإلفرجن وإمبراطور الغرب - ضمير منفصل.
2. نوع من البقر يربى للحرث - ميدح.

3. مواضع ُيداس فيها القمح.
4. من احلبوب - من امللوك الفرس الساسانّيني.

5. للنداء - حتذير.
ّية - من اخلضار. 6. دولة عرب

7. سيق (معكوسة) - حرف جر.
8. جمعّية ماسونّية.

9. كتاب في الّطب ألبي بكر الرازي.
10. شاعر بغدادي من أعظم شعراء الدولة العباسّية.
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∫d|œUI*«

6 قطع كبيرة من فيليه الّدجاج.
3 أكواب من األرز.

3 أكواب من مرقة الدجاج.
4 مالعق كبيرة من الّسمنة أو الزبدة.

1 رأس بصل كبير (مفروم).
½ كوب من عصير البرتقال.

1 ملعقة كبيرة من برش البرتقال.
1 ملعقة صغيرة من امللح.

2/فّصان من الثوم املهروس.

القليل من الفلفل األسود.
�bI�K.∫ شرائح برتقال وبقدونس مفروم.

∫dOC���« WI|d�

نغسل األرز عّدة مرات، ثّم نضعه في طبق عميق، ونغمره 
ا. باملاء. ننقع األرز ملّدة 30 دقيقة تقريًب

ا. ننثر امللح والفلفل على قطع الّدجاج، ومن ثّم ندعها جانًب

على نار متوّسطة نسّخن الّسمنة، ونضيف فيليه الدجاج، 
باستعمال ملقط  ننتظر مّدة دقيقة أو دقيقتني، ومن ثّم 
املطبخ نقّلب قطع الّدجاج على اجلهة الّثانية، وننتظر إلى 
طبق،  داخل  الّدجاج  نضع  قليًال.  ويتحّمر  ماؤه  يجّف  أن 

ا. وندعه جانًب
ليذبل  ونقّلبه  والّثوم،  البصل  نضيف  القدر  نفس  إلى 
البرتقال  برش  نضيف  فاًحتا.  ا  ـً ّي ذهب لونه  ويصبح  البصل 

ونقّلبه لعّدة ثواني.
نضيف األرز ونقّلبه بخّفة كيال تتكّسر حّبات األرز. نضيف 
مقدار ملعقتني صغيرتني من امللح، ومن ثّم نضيف مرقة 
الّدجاج، وندع اخلليط يغلي على نار قوّية إلى أن يشرب 

األرز معظم املرقة.
القدر  ونغّطي  الدجاج،  وقطع  البرتقال  عصير  نضيف 
ونخّفف الّنار. نترك األرز على الّنار مّدة 30 دقيقة، إلى أن 

«يتسّكر» األرز، وينضج الّدجاج متاًما. 
فوقه،  الّدجاج  قطع  ونرّتب  تقدمي،  طبق  في  األرز  نسكب 

ونزّينه بالبقدونس وشرائح البرتقال.

‰UI ðd ³ «Ë   ÃUł Òb U Ð   “—√‰UI ðd ³ «Ë   ÃUł Òb U Ð   “—√

»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

ُتصاب  قد  الوهمّية.  املشاريع  عن  ابتعد 
وتتعرّض  اخليبة،  أو  التعقيدات  ببعض 

لتشّنج ومواجهة مع أشخاص سّيئني.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

تلتقط فرًصا أو تستجمع معلومات أو تردك 
قد  مشكلة،  كّل  عن  ابتعد  مهّمة.  أمورًا 
يداهمك خطر ما جرّاء تدخلك مبا ال يعنيك.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

مكان  أو  منزلك  في  تغييرات  حتدث  قد 
عبر  جديدة  أمور  عليك  تطّل  إقامتك. 
األصدقاء أو خالل دعوة أو مناسبة اجتماعّية.

�ÊU (22 حزيران - 22 متوز)d��«

وأن  والصراعات،  اجلدل  عن  تبتعد  أن  يجب 
تتجّنب أية مواجهة أو نزاع أو معاجلة قضّية 
شراكة، ألّن الفترة دقيقة وتدعوك إلى التحّفظ.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

ال تستعجل قرارًا في هذه األثناء، فقد تغّير 
رأيك. تقوم ببعض التنّقالت وترتبط مبواعيد 
متعّددة، إّال أّن التوتر يسيطر على هذه الفترة،

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

تطمئن لبعض التطوّرات أو تكون املعنويات 
وحتصل  أكبر  بجدّية  أمورك  تعالج  مرتفعة. 
على معلومات سرّية يجب أال تستخف بها.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

ًيا وابَق على احلياد. قد تطرأ قضّية  كن متأّن
قانونّية أو تتعرّض لشكوى أو دعوى في هذا 

الوقت، أو جتد نفسك أمام مأزق.

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

عليها.  تّطلع  أن  ويجب  جتهلها  أمور  هناك 
معلومات  أو  انطباعات  البعض  لك  ينقل 

مهّمة وتكون االنفعاالت شديدة جًدا.

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

حيث  األهداف  ببعض  الّنظر  تعيد  أن  حاول 
تبدو مزاجًيا جًدا. وقد تنتفض على واقع أو 

تعترض على بعض الترتيبات.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

قد تلتقي أشخاًصا بصورة سرّية، أو حتّضر 
لكن  الستار.  خلف  أمرًا  تناقش  أو  ملشروع 

حاذر النزاعات واخلالفات.

»)u� (19 شباط - 20 آذار)

فقد  اآلخرين.  نوايا  ملعرفة  حدسك  إلى  إجلأ 
تّطلع على معلومات مهّمة وتخوض نقاشات 

جّيدة وتغرق في مفاوضات واعدة.

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

يترّكز اهتمامك على بعض اإلجراءات املُربكة، 
وتضطر  به،  ُتطالب  املال  من  مبلغ  على  أو 

لصرف بعض املبالغ رغم صعوبة احلال.
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ÆåqO� wÄU¼ò W³łË q� l� u¹—U� dÐuÝ »UF�√ Êü« «uFLł« Æq�K�*«

WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w	 »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar  

©ÆŸÆŸ®                                 ÆÊËe�*« œUH½ v²Š  “b�U½Ëb�U� ŸËd	 lOLł w	 …bł«u²� »UF�_«

°̀ Ó� ` � ` Ó�

WÒO�UD¹ù« å“b�U½Ëb�U�ò …uN� l�

W�	UM� ÊËbÐ dF�Ð …œu'« WO�UŽ …uN�

 w	  —uH�«  vKŽ  UNM×Þ  r²¹  …œu'«  WO�UŽ  …uN�  »u³Š  s�  …dšU	  WO�UD¹«  …uN�  tO	U�  „U�

Æ“b�U½Ëb�U� rŽUD� ŸËd	 w	 …uNI�«  UMO�U�

 ?Ð uÝdáÝ« ”Q�Ë jI	  ÆÃÆ‘ 4.90 ?Ð ÍœUŽ uMOAðuÐU� ”Q� ∫ W�	UM� ÊËbÐ …uNI�« dFÝ

ÆjI	 ÆÃÆ‘ 3.90
ÆÂUFD�« WLzU� s� dš¬ Z²M� Í√ Ë√ W³łË VKDÐ dF��« «cN� W�öŽ ô Ê√  ¨Ád�– d¹b'« s�Ë

©ÆŸÆŸ®

lOL'« q³� å5 ”u�J½ò “UNł ÕdDð åÂuJKÝò

 s� “UN'« ÆÆÆqÇuÇ s� 5 ”u�J½ ÷dŽ ‚«uÝ_« w	 w*UF�« ÕdD�« l� U ÎM�«e²�Ë ÂuJKÝ w	 jI	

ÂuJKÝ s� WŁb;«Ë …b¹b'« 4.4 b¹—Ëb½« qOGAð ÂUEMÐ œËe� u¼Ë  LGË qÇuÇ —«b�«

 s� b¹b'« 5 ”u�J½ “UN' WKŠd*« Ác¼ w	 œö³�« w	 U¹dBŠ UNŠdÞ sŽ ÂuJKÝ W�dý XMKŽ√

Æ4.4 WGOBÐ ÀbŠ_« b¹Ë—b½« qOGAð ÂUE½ sL{ qLF¹ Íc�«Ë  LG Ë qłuł

 u¼Ë ¨©1920Ø1080 “d	 …—b� ® g²½« 5 WýUAÐ œËe� u¼Ë    LTE lÐ«d�« qO'« s� d³²F¹ “UN'«

 “UN−K�Ë Æ«dšR� tMŽ ÊöŽô« - Íc�« b¹b'« © U� XO�® 4.4  b¹Ë—b½« qOGAð ÂUE½ sL{ qLF¹

 «dO�U�Ë HD  u¹bO	 d¹uBð qLA¹ q�JOÐ U−O� 8 «dO�U�Ë 2.3Ghz WŽd�Ð …«uM�« wŽUÐ— Z�UF�

ÆœuÝ_« ÊuK�UÐ “UN'« ÕdÞ r²OÝË Æq�JOÐ U−O� 1.3 …—bIÐ WO�U�«

 ¨5  ”u�J½ “UNł ÕdDÐ ÂuJKÝ d�Hð¢ ∫ÂuJKÝ w	 o¹u�²�«  ÂUŽ d¹b� VzU½ ⁄U³Ý w½u¹ ‰U�Ë

 ÷dFð  ÂuJKÝ  ¨rJðœuŽ  UL�Ë  ¨r�UF�«  w	  …—U²��  ‰Ëœ  l�  ÂUF�«  «cN�  …—UŁ«  d¦�_«  ÊuHð—UL��«

 qłuł Èb� “dÐ_« “UN'« ÷dFð w¼ U¼ Êü«Ë ¨ÍuOK)« r�UŽ w	 U�bIð ‰uK(« d¦�√ UNMzUÐ“ vKŽ

 Èu²�� vKŽ WO�UŽ  U¦¹b% UNF� VK& …eNł√ ÕdÞ W�KÝ s� ¡e−� w*UF�« ÕdD�« l� UM�«e²�

 sJ1  ÕÆ‘  2799  dF�Ð  X½d²½ô«  l�u�  d³Ž  “UN'«  ÂuJKÝ  ÷dFðË  «c¼  Æ¢WÝbMN�«Ë  W−�d³�«

ÆœUL²Žô«  U�UD³Ð UD�� 12 » UNF	œ
©ÆŸÆŸ®

  

åpOý uÝdáÝ≈ò?�« bFÐ

å“b�U½Ëb�U�ò v�≈ åpOý ÂuO1dÄò?�« qB¹

 ∫nOBK� b¹bł Z²M� ÂU¹_« Ác¼ ‚Òu� Ôð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý ¨pOý uÝdáÝù« ÕU$ bFÐ

ÆpOý ÂuO1dÄ

 ¨ uð  ∫…c¹c�   ULFDÐ  d	u²�  ¨WIFK*UÐ  U ÎC¹√  tK�√  sJ1  pOAJKO�Ë  WþuÐ  ∫pOý  ÂuO1dá�«

ÆuÝdáÝù« rFDÐ U ÎF³ÞË u�uý ¨qO½UÑ ¨qO�«d�

 ÆÆÃÆ‘ 12.90
 ?Ð WJ³A�« ŸËd	 w	 ŸU³ Ô¹ pOý Âu1dá�«

©ÆŸÆŸ®                                                                               wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar

 w	 WO½U³Ýô« W½uKýdÐ WM¹b� vKŽ UHO{ XL 2013 ”Q� qDÐ Xł qJML¼ ·u�« o¹d	 qŠ XL W�dý W¹UŽdÐ

 qJML¼ ·u�« o¹dH�  XL s� W¹b¼ p�–Ë ¨W½uKýdÐË ‰uO½U³Ý« 5Ð W½uKýdÐ wÐ—œ …«—U³� —uCŠË WO{U¹— WKŠ—

ÆXL 2013 ”Q� Í—Ëœ qDÐ VI� “d×¹ Ê« ŸUD²Ý« Íc�«Ë Xł

 »ËdA� sŽ 5K¦2Ë X�—U� »dŽ W�dý ÂUŽ d¹b� W¹œUBŠ v�OŽË qJML¼ ·u�« o¹d	 w³Žô b	u�« qLýË «c¼

   Æ œö³�« w	  XL W�UD�«

  UO�UFH�« iF³� n�Ë rJO�« Æ W½uKýdÐ w	 U¼uC� WFz«— ÂU¹√ sŽ U½uŁb×O� o¹dH�« w³Žô s� œbFÐ UMOI²�«

 ∫ W½uKýd³� rNð—U¹“ ‰öš s� o¹dH�« ¡UCŽ√ UNÐ ÂU� w²�«

 ¨«“öÐ UO½u�U²� ‚bM	 v�« o¹dH�« XKI½ w²�« WK	U(UÐ »u�d�« - Êu¹—už sÐ —UD� s� W½uKýdÐ v�« ‰u�u�« bFÐ

Æ lz«— l�u0 “U²2 Âu$ WFÐ—« ‚bM	

 »U�d�UÐ  rŠœe�  ÊU�  Íc�«  —UDI�UÐ  VFK*«  v�«  …dýU³�  o¹dH�«  tłuð  W½uKýdÐ  WM¹b�  v�«  o¹dH�«  ‰u�Ë  bFÐ

 »U³A�« ÂUI	 W½uKýd³�  ôUý lO³Ð ÂuI¹ dOG� q×� o¹dH�«  błË VFKLK� ‰u�u�« bMŽ ¨W½uKýdÐ wF−A�

 Æ WFz«— ¡«ułQÐ WM¹b*« s¹“ Íc�« wÐ—b�« ¡UIK� «dOC%  UF³I�«Ë ÂöŽô« s� WŽuL−� ¡«dAÐ

 rNI¹d	  lO−A²Ð  —uNL'«  √bÐË  ¨  ‰uO½U³Ý«Ë  W½uKýdÐ  wF−A0  Ã—b*«  k²�«  WŽUÝ  lÐdÐ  …«—U³*«  W¹«bÐ  q³�

Æd¹bIð q� o×²�¹ «dEM� UIŠ ÊU� Æh�d�«Ë  ôUH²Šô«Ë  U	U²N�UÐ ¡«ułô« XLŽË

 w²�« WO³FA�« WK�ô« ÂbI¹ rFD� v�« tłu²�« ·bNÐ —UDI�« WD×� v�« o¹dH�« Włuð ¨ …dO¦*« …«—U³*« ¡UN²½« bFÐ

 Æ ¢ ö¹U³�« ¢ » ÁUL�*« 5O½U³Ýô« UN³×¹

 ·dF²K� UN�«uÝ√Ë WOŠUO��« UN*UF� …—U¹“Ë WM¹b*« w	 «u�u−²¹ Ê√  o¹dH�« ¡UCŽ« —d�  W½uKýd³� …—U¹e�« ‰öš

 «uNłuð „UM¼ s� ö³�«d�« WIDM� …—U¹eÐ o¹dH�« ÂU� W¹«b³�« w	 ¨  »—U�_«Ë q¼ú� U¹«bN�« ¡«dA�Ë V¦� sŽ UNOKŽ

  UðU³½Ë —U−ý√ UNK� WFHðd� WIDM� v�« o¹dH�« ¡UCŽ« q�Ë p¹dHK²�« »u�— bMŽ ¨ p¹dHK²�«  bł«uð WIDM� v�«

 bFÐË  vNI*«  p�–  w	  …uNI�«  WŽuL−*«  XÐdý  ¨  «bł  lz«—  dEM�  vKŽ  qD¹  vNI�  p�UM¼  ÊU�  WLI�«  w	Ë  W³¹dž

Æ UI½Ë—Ë ôULł d¦�√ s�U�√ «uHA²JO� ¡«dC)« WIDM*« qš«œ v�« «uNłuð …uNI�« »dý s� ¡UN²½ô«

  U½«uO(«Ë W¹d×³�« „ULÝô« nK²�� UNO	 ÷dFð WOzU� WI¹bŠ  v�« WŽuL−*« XNłuð p¹dHK²�« s� ¡UN²½ô« bFÐ

 uM³�UJ�« œU²Ý«Ë w½u�U²J�« ÍœUMK� W�Uš …—U¹“ ÊËbÐ   UF³Þ qL²Jð ô WI¹dF�« W½uKýdÐ WM¹b� …—U¹“  Æ WOzU�d³�«

 q	U(« o¹dF�« t�¹—Uð sŽ o¹dH�« ¡UCŽ« ·dFð  ÍœUM�« …—U¹“ ‰öš s�  ̈—«uA*« «cN� q�U� Âu¹ o¹dH�« ”d� bI	 ¨

 Æ ÍœUM�« «cN� dO³� d{UŠË o¹dŽ a¹—Uð ¨ WF�ö�« WO{U¹d�« ¡ULÝ_UÐ eOL²*«Ë  «“U$ôUÐ

 WM¹b*« ÁcN� r�UF*« r¼√ vKŽ  d� d²³�uKO¼ …dzUDÐ W�Uš W¹uł W�u−Ð …dŠU��« WM¹b*« w	  WKŠd�« XłuðË «c¼

©ÆŸÆŸ®                                                                           Æ v�Mð ô dþUM�Ë b¼UA� w	 W¹e�d*« ¡UOŠ_«Ë WOŠUO��« oÞUM*«Ë

 vK²� œbŽ w	 ©ÎU³¹dIð® nŽUC� ŸUHð—« ∫¢„Ëd¹ —Ë√¢

w{U*« ¡U²A�« w	 Êb*« qš«œ ‚dD�« Àœ«uŠ
 

 s� —«–¬Ë w½U¦�«  Êu½U� 5Ð WF�«u�«  …d²H�«  ‰öš Êb*«  qš«œ XF�Ë w²�«  ‚dD�«  Àœ«uŠ vK²� œbŽ mKÐ

 s¹dAŽ ©2012®w{U*« ÂUF�« s� …d²H�« fH½ w	 vK²I� œbŽ mKÐ bI	¨W½—UILK�ËÆÎöO²� ≠38  ÂUF�« «c¼

  UODF� v�≈  …bM²�*« ¢„Ëd¹ —Ë√¢ WOFLł  UODF* ÎUI	Ë≠ÎU³¹dIð ÎUHŽUC� ŸUHð—ô«  ÊuJ¹ p�cÐË Î̈öO²�

ÆW¹e�d*« ¡UBŠù« …dz«œ

 œd³�«Ë »U³C�«Ë —UD�_UÐ ÎUÐu×B� »«uÐ_« vKŽ ¡U²A�« rÝu� `³BO�Æ√bÐ b� w½U¦�« s¹dAð dNý u¼ U¼Ë

 ÎU¹uMÝ ÊuÐUB¹ ÎUB�ý ©622® Ë ·ô¬ WO½ULŁ t�bF� U� Ê√ ¢„Ëd¹ —Ë√¢  UODF� s� 5³²¹ËÆÕU¹d�«Ë

 ©67®‰bF*UÐ  rNH²Š  vIK¹Ë¨©—«–¬≠w½U¦�«  s¹dAð®¡U²A�«  dNý√  WKOÞ  Êb*«  w	  lIð  ‚dÞ  Àœ«uŠ  w	

Æ…dODš  Õ«d−Ð  ÎUB�ý  ©488®  w�«uŠ  »UB¹  ULMOÐ¨…—u�c*«  —uNA�«  ‰öš  WM��«  w	  ÎUB�ý

 dNý√  WKOÞ  Êb*«  w	  XF�Ë  w²�«  Àœ«u(«  w	  5ÐUB*«  œbŽ  mKÐ  ©2012®w{U*«  ÂUF�«  w	Ë  

 VO�√Ë Î̈UB�ý  ÊuFÐ—√Ë  W²Ý  rNM�  q²� Î̈UB�ý  ©928®Ë  ·ô¬  W�Lš  ©—«–¬≠w½U¦�«  s¹dAð®¡U²A�«

Æ…dDš Õ«d−Ð ©400®

 w	 vK²I�«  œbŽ w	 ŸUHð—ô« Ê√ ¢̈„Ëd¹ —Ë√¢ WOFL' ÂUF�«  d¹b*«¨·«uÐ√  qOzuLý ‰U�¨‚UO��«  «c¼ w	Ë 

 Õ«u½ …bŽ w	  «¡«dłSÐ ÂUOI�« V−¹ ¡U²A�« ‰uKŠ q³I	ÆW�uJ×K� dDš ”u�U½ WÐU¦0 u¼¨w{U*« ¡U²A�«

 5�×²� W�“ö�«  œ—«u*«  dO	uð W�Ëb�«  vKŽ Vłu²¹ËÆqL²×� dDš s� ”UM�«  …UOŠ vKŽ ÎUþUHŠ WOKLŽ

 ”UM�« …UOŠ i¹dFð UN½Qý s�  ôö²š«Ë oz«uŽ UNO	 ÊuJ²ð Ê√ sJ1 w²�« s�U�_« w	 WO²×²�« vM³�«

 e¹eFð  V−¹  p�c�ÆŸ—«uA�«  ÃU²%  w²�«   U½UCOH�«Ë  ‰uO��«Ë¨…dO³J�«  ÁUO*«   UFL&  q¦�≠dD�K�

 W�«u��« vKŽ W³ðd²*« dÞU�*« ÊQAÐ o¹dD�« wKLF²�� W	U�Ë 5IzU��« ◊UÝË√ w	 WOŽu²�«  lOÝuðË

Æ¡U²A�« w	

©—«–¬≠w½U¦�« s¹dAð®¡U²A�« dNý√ ‰öš lIð w²�« ‚dD�« Àœ«uŠ w	 5ÐUBLK� œbŽ vKŽ√– VOÐ√ qð w	 

 ©290®Ë ÎUH�√ ≠¡U²A�« dNý√ ‰öš lIð w²�« Àœ«u(« w	 5ÐUB*« œbF� ÍuM��« ‰bF*« mK³¹ VOÐ√ qð w	

vK²� …dAŽ rNMOÐ s� Î̈UB�ý

vK²� W²Ý rNMOÐ s� Î̈UB�ý 853 ‰bF*« mK³¹ ”bI�« w	

vK²� W�Lš rNMOÐ Î̈UÐUB� ©640®≠UHOŠ w	

ÊöO²� rNMOÐ≠»UB� ©400®l³��« d¾Ð w	

vK²� WFÐ—√ rNMOÐ Î̈UÐUB� ©322®≠UHJð `²OÐ w	

ÊöO²� rNMOÐ Î̈UÐUB� ≠269Êu�uŠ w	

∫¡U²A�« dNý√ ‰öš Àœ«u(« vK²� œbŽ ŸUHð—« lM� W�Ëb�« Vł«Ë 

»öDK� W�Uš  UŠËdýË ÎUÝË—œ Vłu²�ð ≠¡U²A�« w	 W�«u��«

l½«u*«Ë  ôö²šô« WNł«u* 5IzU��« qO¼Qð …d²	 b¹b9 Vłu²�ð ≠¡U²A�« w	 W�«u��«

ÆŸ—UA�« vKŽ oKŠe²�« dDšË  U½UCOHK� ozU��« WNł«u� Vłu²�ð ≠¡U²A�« w	 W�«u��«

Æ…—UO��«  «Ëœ√ Â«b�²Ý« ÊQAÐ W×O×� WOŽuð ÂeK²�ð ≠¡U²A�« w	 W�«u��«

ÆoKŠe²�«  dDš  QAM¹Ë¨tOKŽ   ö−F�«   U³Ł  qIO	  fK�√  Ÿ—UA�«  ÊuJ¹¨  W¹u²A�«  fID�«  ‰«uŠ√  w	Ë  

 …—UO��« sŽ œU²F*« s� ©bFÐ√®‰uÞ√ W	U�� vKŽ ÿUH(«Ë¨WŽd��«  nOH�ð V−¹ ‰«uŠ_« Ác¼ wH	¨p�c�Ë

 W�öÝ  vKŽ  WE	U;«  V−¹  p�c�Æ U{Ëd�«Ë  ”—«b*«  jO×�  w	  WDO(«Ë  WEIO�«  …œU¹“Ë¨p�U�√  w²�«

 Ë√  Wzd²N�  X½U�  «–≈  U�  h×HÐ  Êü«  cM�  ÂUOI�«Ë¨’Uš  qJAÐ  dÞU*«  fID�«  w	   «—UÞù«Ë   ö−F�«

ÆUNO	 ¡«uN�« jG{ W�öÝ h×	Ë¨©W³K�®W	Uł

 …¡U{≈  V−¹  «c�ËÆŸ—UA�«  w	  5IzU��«  w�U³�Ë  …—UO��«  ozU��¨WG�UÐ  WOL¼√  ¡U²A�«  w	  W¹ƒdK�Ë

 U¼œu�¹  w²�«  ÂU¹_«  w	ËÆ «bK³�«  5Ð  U�  Ÿ—«uA�«  vKŽ  dH��«  bMŽË Î̈UC¹√  —UNM�«   UŽUÝ  ‰öš  —«u½_«

  UŠU Ò��  Ê√  s�  oI×²�«  V−¹  UL�Æ «—UO�K�  dOD)«  “ËU−²�«  sŽ  ŸUM²�ô«Ë  —«u½_«  …¡U{≈¨»U³C�«

 ÁU³²½ô« rN*« sL	¨p�– v�≈ W	U{ùUÐËÆ UŠU Ò�*«  U½«eš w	 ¡U*« d	uð s� oI×²�«Ë¨W	Uł X�O� …—UO��«

©ÆŸÆŸ®                     Æ‰UŠË_«Ë dD*« ·Ëdþ w	 Â«b�²Ýö� …e¼UłË WLOKÝ q�«dH�«Ë —«u½_«Ë W¹—UD³�« Ê√ v�≈

 ¡U²A�« qB	 w	 ÎU�uBšË rz«œ qJAÐ  rN�UHÞ√ Èb� `ý— s� ÊuJ²A¹  l{d�«Ë ‰UHÞô« w�U¼√ s� dO¦J�«

 WNł s�Ë ¨WFHðd� X�O� tð—«dŠË q�Q¹ ¨VFK¹ ¨bOł Ã«e0 qHD�« ¨WNł s� ÆrŠ ÂËbÐ `ýd�« Íd(UÐ r�Ë

 qHD�« w½UF¹ ¨…d¦JÐ n½ô« `�� W−O²½Ë ¨ÂuO�«  UŽUÝ ‰«uÞ œËb�� tH½« ¨ÂuMK� œuK)« VFB²�¹ ¨Èdš√

 ø tKF	 UMOKŽ U� «–« Æn½_« ‰uŠ WJŠË —«dLŠ« s�

 wD�²� qHD�« ÷d� WKŠd� w	 w�U¼_« WI	«d* ‰uK(«Ë WO×B�« `zUBM�« `M0 ¢ u³OD³OÞ¢ r²Nð UM¼

 5FÐ s¹cš¬ ¨W¦�U¦�«  qOł v²Š ‰UHÞ_«Ë l{dK�  ÎUBOBš  U−²M� WK�KÝ  —uÞ YOŠ ÆÂö�Ð ÷d*«

 Æ5G�UÐ «u�O� ‰UHÞ_« Ê√ —U³²Žô«

 ÎUÐUB�  ÊuJ¹  Ê«  sJL*«  s�  Î «–«  ¨WFHðd�  tð—«dŠ  sJð  r�  Ê«  ¨œËb��  tH½√Ë  `ýd�«  s�  qHD�«  …U½UF�  bMF	

 qHD� qHÞ s� qI²Mð w²�«  UÝËdO	 Á—bB� ÀuKð „UM¼ ¨`�_« vKŽ ÆUOKF�« fHM²�« p�U�� w	 »UN²�UÐ

 vKŽ dNEð w²�«Ë fHM²�« p�U�� w	 »UN²�ô W¹œR*« ¨r�'« s� Èdš√  «“«d	« Ë√ »UFK�« o¹dÞ sŽ dš¬

 ÆÍbF� dOž d�ô« Ê«Ë i¹d� dOž qHD�« ÊUÐ Âe& ô qHD�« …—«dŠ ŸUHð—« ÂbŽ WIOIŠ Ê« Æqz«uÝ  «“«d	« qJý

 X�O� w¼Ë …dO³� WŽd�Ð dŁUJ²ð ô rJ�UHÞ« Èb� …œułu*«  UÝËdOH�« Ê« v�« dOAð …—«d(« ŸUHð—« ÂbŽ Ê«

 sJ�  ¨s¹dš¬  ‰UHÞ_  ÈËbF�«  ‰UI²½ô  qO¾{  ‰UL²Š«  v�«  ÎUC¹√  dOA¹  r�'«  …—«dŠ  ŸUHð—«  ÂbŽ  Æ…dODš

ÆÎULzU� ‰«“ U� ÷d*« ‰UL²Š«

 Ê« YO×Ð ¨`ýd�« Ë« œd³�« s� …d� 12 w�«uŠ ‰UHÞô« ÊuÐUB¹ ¨v�Ëô« ‰UHÞô«  «uMÝ ‰öš Ê√ d�c�UÐ d¹bł

 `ýd�« ÊUÐ Èd½ p�c� ¨¡U²A�«Ë n¹d)« wKB	 ‰öš q�«u²� qJAÐ qB% œd³�«Ë `ýd�«  ôUŠ rEF�

 Æ UÝËdOH�« YOŠ s� WHK²�� WÐU�« „UM¼ …d� q� w	 Æ‰UHÞô« Èb� WLz«œ W�UŠË dL²�� ÷d� v�« ‰u×²¹

ø÷d*« Z�UF½ nO�

 …bŽU�� ¨÷d*«  ÷«dŽ√  nOH�ðË qON�ð vKŽ ÃöF�«  e�d²¹  p�c�  ¨ UÝËdOH�«  ‰UI²½ô ÃöŽ „UM¼ fO�

 `ýd�« W�UŠ qN�ð w²�« ¢rO	UDHÞ¢ WŽuL−�  U�²� W�dý  —uD	 ÆfHM²�« qON�ðË ÂuM�« vKŽ qHD�«

Æ5ÐUB*« —UGB�« bMŽ ‰eM�«Ë

 vKŽ bŽU�¹ “̈U²2 Õö�« eO�d²ÐË W(U� d×Ð ¡U� vKŽ Íu²×¹ ŒU�Ð u¼Ë  ∫åd×³�« ¡U� ŒU�Ð rOHDHÞò

 Æn½ô« ÊUI²Š« nOH�ð

 `�� sŽ W&UM�« n½ô« ‰uŠ WJ(«Ë —«dLŠô« nH�ð w²�« «dO	u�ô«Ë E 5�U²OçÐ wMž qł ∫åq−	√ rOHDHÞò

 s� W�Uš WDKš vKŽ Íu×¹ Æn½_« ‰uŠ W	U'«Ë WIIA²*« WIDM*« 5J�ðË ÃöFÐ r¼U�¹ —̈dJ²*« n½ô«

 ÆwFO³Þ Z²M� 100% ¨WOÝU�(« V³�¹ ô ÆfHM²�« p�U�� `²HÐ WL¼U�*« WOðU³M�«  U�ö)«Ë  u¹e�«

ÆW	U'«Ë WIIA²*« WIDM*« «b¹b% tO³½Uł vKŽ Ë« n½ô« ‰uŠ s¼b¹ uN	 ‰ULF²Ýô« qNÝ

 Z²M*« ÆfHM²�« qON�²� WOðU³½  U�öš vKŽ Íu²×¹ fLK*« rŽU½ VÞ— ‚—Ë ∫ån½ú� VÞ— ‚—Ë rOHDHÞò

 Æ̀ ýd�UÐ WÐU�ô« ¡UMŁ« n½ô« `�* UBOBš rzö�

 W½uKýdÐ v�« d	U�¹ Xł åqJML¼ ·u�√ò o¹d	

XL 2013 Í—Ëœ VI� vKŽ W�uBŠ bFÐ

rN�UHÞ√ `ý— bMŽ q¼ú� W ÒOłöŽ qzUÝË ÂbIð å uáODáOÞò

fHM²�« p�U�� `²HÐ WL¼U�*« WOðU³M�«  U�öšË  u¹“ vKŽ Íu×¹ Æn½_« ‰uŠ W	U'«Ë WIIA²*« WIDM*« 5J�ðË ÃöFÐ r¼U�¹ ∫q−	√ rOHDHÞ

 vKŽ bŽU�¹ Z²M*« «c¼ ÆsšU��« —U�³�« “UNł w	 Ë√ qHDK� dODI²K� W¹dDŽ W�öš ∫å”u²áOK�√ rOHDHÞò

 ÆÂuM�« ¡UMŁ« fHM²�« ‘UF½«

 w	 ¨Â—U	  UJ³ýË  UO�bOB�« W	U� w	 årOHDHÞò WK�KÝË åq−	√ rOHDHÞò Z²M� vKŽ ‰uB(« rJMJ1

ÆWÒO³Þ WH�Ë ÊËœ …—U²�*« XO½«u(«Ë W¹cžô«  UJ³ý

wwwÆtiptipot≠arÆcoÆil ∫w½Ëd²J�ô« å uáODáOÞò l�u� vKŽ ‰ušb�« sJ1 ¨ U�uKF*« s� b¹eLK�

©ÆŸÆŸ®

 WÝ—bLK� WK�UJ²*« …dODA�« qLF� `zUB½

 r¼œôË« ‰uBŠ «uMLC¹ Ê« vKŽ r¼bŽU�²Ý `zUB½Ë œôËú� WO×�  UH�Ë w�U¼ú� UÑuMð ÷dFð

 WLOKÝ q�«  «œUŽ œôËô« V�²�« ULK� ÆrOKÝ qJAÐ uLM�«Ë —uD²K� UN½ułU²×¹ w²�« W¹cG²�« q� vKŽ

 …c¹c�Ë WO×� …dODý œ«bŽ« WOHOJ� `zUB½ …bŽ rJO�« Æd¦�« UO×� U�UFÞ «u�ËUMð ULK� d̈G�√ sÝ w	

Æc¹c�Ë w×� ÂUFDÐ l²L²¹ rJMÐ« Êô  UM¾LD� s½uJ²ÝË ¨WÝ—b*« v�« U¼cšQÐ r�œôË« bF�OÝ

 Âu¹ q³� s� ¨ …œ«Ëe�« WOC� «uN½« ∫v�Ëô« W×OBM�«

 sJ1 ÆÕU³B�« w	 …bz«e�«  U�UJ²Šô« lM* ¡U�*« w	 d�ô« «c¼ «u³ð— ≠ø«bž …œ«ËeK� p� bŽ« Ê« b¹dð «–U�¢

 WLzU� œ«bŽ≈Ë ÂuO�«  W¹UN½ w	 XO³�«  w	 œôËô« v�«  tłu²�«  tOKŽ ∫q Ò−�*« WLN� œôËô« bŠ« `M/ Ê«

ÆWłö¦�« vKŽ UNIKF¹Ë W³ðd� dzUDý  U³KÞ

 ∫e³)« ∫WO½U¦�«  W×OBM�«

 s� d¦�« ÊœUF�Ë  UMO�U²O	 ¨WOz«cž ·UO�« vKŽ Íu²×¹ YOŠ ¨q�UJ�« `LI�« e³š —U²�½ Ê« rN*« s�

ÆWDO�Ð  U¹dJ�Ð jI	 U½œËe¹ Íc�«Ë iOÐô« e³)«

 W¹dG� …œ«Ëe�« qF' ¨UNK�« b�u�« V×¹ w²�« —UC)« —U²�½ Ê« rN*« s� ∫—UC)« ∫W¦�U¦�« W×OBM�«

ÆW½uK�Ë d¦�«

 W�Uš ¨ÂUEF�« ¡UM³� rN� u¼Ë ¨ÂuO��UJ�« s� dO¦J�« vKŽ ÊU³łô« Íu²% ∫WM³'« ∫WFÐ«d�« W×OBM�«

 Z²M� sŽ UM¼ Y¹b(« Êô UÑuMð pLOŽ WM³ł jI	 —U²�½ ¡«dH� WM³ł ÆWI¼«d*«Ë W�uHD�«  «uMÝ w	

 VKD²ð UN½« WIOI(« qCHÐ WL'« WOz«cG�« U¹«e*UÐ WOMžË WOIOIŠ WM³ł UN½« U0 ¨‚u��« w	 —bB²�

 WO½UJ�« l� W³K� …u³FÐ WHÒKG� pLOŽ WM³ł Æ…bŠ«Ë W×¹dý lM� qł« s� VOK(« s� »u� 2 w�«uŠ

ÆWł«eD�« vKŽ WE	U;«Ë pKN²�*« WŠ«d� —̈dJ²*« ‚öžù«Ë `²H�«

 ∫ pLOŽ WM³ł WÝ—b*« v�« cšQ½ «–U*

°ÂuO��U� ·UF{« 7 » d¦�« ≠pOLOŽ WM³ł

ÆW¹œUF�«  ¡UCO³�«  WM³'«  w	  błu¹  U2  ·UF{«  7  UNÐ  błu¹  –  ÂuO��UJ�UÐ  WOMž  pOLOŽ  WM³ł

 b�uK�  W¹—ËdC�«  WO�uO�«  ÂuO��UJ�«  WOL�  s�  nB½  w�«u×Ð  œËeð  ¡«dHB�«  WM³'«  s�  ÊU²×¹dý

 fO�Ë VOK(« s� Á—bB� ¨¡«dHB�« WM³'« w	 bł«u²*« ÂuO��UJ�« Æm�U³�« tłU²×¹ U2 YKŁ w�«uŠË

 bMŽ UC¹« ÂËbð WOz«cG�« t²LO� ÊU	 «c�Ë ¨WFHðd� …—«dŠ Wł—b� t{dFð bMŽ nK²¹ ôË wł—Uš ¡«dŁ« s�

ÆU¼dOžË U�²OÐ ¨ XÝuð s� ¡e−� WM³'« .bIð

 “U²2 —bB� u¼ VOK(« ÆÆÆVOK(« s� UNK�« B12 Ë A  UMO�U²O	 vKŽ UC¹« Íu²% – pLOŽ WM³ł

 w¼ pLOŽ ÊU	 ¨¡«dHB�« WM³'« s� …bŠ«Ë W×¹dý lMB� VOKŠ »u� 2 ÂeK¹ t½« U0Ë B12  5�U²OH�

 s� WO�uO�« WO�u²�« nB½ w�«u×Ð œËeð …bŠ«Ë pLOŽ W×¹dýË B12 5�U²OH� c¹c�Ë ¨ÍcG� —bB�

ÆœôËú� B12 5�U²O	

°5ðËd³K� …œu'« w�UŽ —bB� – pLOŽ WM³ł

 UNÐ  v�u*«  WO�uO�«  5ðËd³�«  WOL�  s�  1Ø3  w�«u×Ð  b�u�«  œËeð  pLOŽ  WM³ł  s�  …bŠ«Ë  W×¹dý

 vKŽ Íu²% pLOŽ WM³ł s� …bŠ«Ë W×¹dý ÆÍcG�Ë …œu'« w�UŽ 5ðËdÐ sŽ Y¹b(«Ë ©4≠8 ‰UOł_®

 5ðËd³�« r¼U�¹ Æ19 qOł ‚u	 s�  UG�U³�« ¡U�MK� 5ðËd³�« „öN²Ýô WO�u²�« s� 20 % w�«uŠ

Æl³A�UÐ ”U�Šô« w	 UC¹«

“u²�ö�« WKOK� – pLOŽ WM³ł

 jI	Ë Æ“u²�ö�« WKOK� UN½« U0 ©VOK(« dJÝ® “u²�ö� WOÝU�Š rN¹b� s� VÝUMð b� ¡«dHB�« WM³'«

 ≠©̀ z«dý 4 w�«uŠ® Â«dž 100 w	 “u²�ô Â«dž 0.5 v²Š vKŽ Íu²% ¡«dH� WM³ł ¨W½—UI*« qł« s�

 d³²Fð “u²�ö� WOÝU�(« Ê«  v�«  …—Uýô« rN*«  s� Æ“u²�ô  U�«dž 10  błu¹ VOKŠ »u� w	 ULMOÐ

©ÆŸÆŸ®                                                                                                   ÆœôËô« Èb� W�Uš …—œU½



47 2013 w½U Ò¦�« s¹dAð 8 WF ÔL'«



482013 w½U Ò¦�« s¹dAð 8 WF ÔL'«
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