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عقدت سكرتارية اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة 
ص  اجتماًعا لها يوم الثالثاء 16.12.2014، خصِّ
العشرين،  الكنيست  انتخابات  في  للتباحث  ه  ـّ جل
املزمع عقُدها يوم 17 آذار 2015. وخلص االجتماع 
من  الفاشي  اليمني  منع  هو  الساعة  واجب  أّن  إلى 
إعادة الوصول إلى سّدة احلكم في إسرائيل، وتنفيذ 
مخططاته اإلجرامية ضد الشعب العربي الفلسطيني 
العاملني  جماهير  وضــد  العربية  اجلماهير  وضــد 
واملستضعفني اليهود والعرب. كما ناقش االجتماع 

املطلوب  أّن  مؤكًدا  ــواردة،  ال والتحالفات  اخليارات 
هو حتالفات واسعة، تضّم أوسع قوى بني اجلماهير 
العربية والقوى التقدمية اليهودية، لزيادة التمثيل 
رئيس  ــال  وق الكنيست.  ــي  ف ــيــســاري  وال العربي 
اجلبهة، النائب محمد بركة: نذهب إلى هذه املعركة 
بثقة عميقة بخط اجلبهة وجتّندها وكوادرها بتحقيق 
والتحالفات  ــارات  ــي اخل كل  وأضـــاف:  إجنــاز.  أكبر 
العربي  واردة، وفي مركزها أوسع شراكة في الشارع 
والتعاون مع القوى الدميقراطية في الشارع اليهودي.  

وأكد بركة: إّن مبقدور اجلماهير العربية، إذا ارتفعت 
النسب  بعشرات  ظهرانيها  بني  التصويت  نسبة 
إسرائيل،  في  السياسية  املعادلة  تغّير  أن  املئوية، 
ومتنع اليمني الفاشي من تشكيل احلكومة القادمة، 
من  العربية  اجلماهير  يحمي  أمان»  وتشّكل «حزام 
وقال  القادمة.  املرحلة  في  الفاشي  التغّول  مخاطر 
سكرتير اجلبهة احملامي أمين عودة: منذ سقوط هذه 
احلكومة أكدنا في اجلبهة أّن على اجلماهير العربية 
والقوى التقدمية اليهودية اإلسهام في صّد التهديد 

بني  التصويت  نسبة  رفع  على  والتشديد  الفاشي، 
اجلماهير العربية، وهي املتضرّر األكبر من سياسية 
هذه احلكومة سواء أكان ذلك على مستوى القضية 
أو  العنصرية  والتشريعات  القوانني  أو  السياسية 
الرأسمال.  حليتان  ــاز  واالنــحــي اإلفــقــار  سياسات 
إلدارة  خــاًصــا  طاقًما  اجلبهة  سكرتارية  وعّينت 
برئاسة  املختلفة،  القوى  مع  واالتصاالت  املفاوضات 
املهندس رامز جرايسي، والذي سيبحث مع األحزاب 

األخرى كل البدائل دون حتفظ.
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قائمتني  في  االنتخابات  خوض  حالة  في 
على  ستحصل  للتغيير  والعربية  فاجلبهة 
بينما  العرب،  املواطنني  أصوات  من  باملئة   ٤٩
ستحصل قائمة احلركة اإلسالمية والتجمع على 
٣٥ باملئة. أجرت القناة الثانية استطالًعا للرأي 
التي  الوطنية  أو  السياسية  الشخصية  حول 
وقد  الكنيست،  في  بوجودها  اجلمهور  يرغب 
أجرى االستطالع مركزا االستطالع املهنيان: شركة 
ديلكوم بالتعاون مع سمارة ماركيتنغ. وجاء في 
للتغيير  والعربية  اجلبهة  حتالف  أن  االستطالع 

من  باملئة   ٤٩ على  سيحصل  طيبي)  (أحمد 
أصوات املواطنني العرب، بينما ستحصل قائمة 
احلركة اإلسالمية والتجمع على ٣٥ باملئة. وحول 
السؤال أي شخصية سياسية أو وطنية تريدون 
بأنهم  باملئة   ٣٤ أجاب  الكنيست  في  رؤيتها 
عام  سكرتير  عودة  أمين  احملامي  رؤية  يريدون 
اجلبهة، وقد حاز على املكان األّول. هذا ستعرض 
برنامج  ضمن  بالتفاصيل  االستطالع  نتائج 
األسبوع بالعربية (القناة الثانية) اليوم اجلمعة 

الساعة ١٣:٣٠.
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كّثفت بلدية حيفا هذا العام من اإلضاءة والزينة في احلي األملاني مبناسبة عيد امليالد املجيد ورأس 
السنة، حيث وضعت شجرة امليالد في مفرق بن غوريون- همجنيم، كما وضعت شجرة وهالل وشمعدان 
في دوار اليونسكو (مفرق الكرمة-بن غوريون)، ومت تزيني الشارع بإضاءة خاصة احتفاًال مبوسم األعياد. 
هذا إضافة إلى تزيني مداخل وشوارع وادي النسناس.وجاء هذا إثر مطالبة كتلة «اجلبهة». ذلك أّن تزيني 
األحياء في هذا املوسم يضفي أجواًء احتفالية خاصة على املدينة، ويجذب الزوّار والسّياح، ويعزّز احلركة 
االقتصادية. كما أّنه يحمل رسالة بأّن حيفا حتافظ على أجواء العيش املشترك بني أبناء الشعبني 

وجميع الديانات.
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و“اجلبهة“  الشيوعي  احلزب  سكرتير  قال 
«اجلبهة  إّن  زعاترة،  رجا  الصحافي  حيفا،  في 
الدميقراطية للسالم واملساواة» تدرس كافة اخليارات 
الكنيست  انتخابات  املمكنة خلوض  والتحالفات 
ـ 20 في آذار 2015، مبا فيها إمكانية خوض  ال
«القائمة  مع  مشتركة  قائمة  في  االنتخابات 
الدميقراطي».  الوطني  املوحدة» و»التجمع  العربية 
وقال زعاترة في تصريح خاص لصحيفة «حيفا»: 
و»اجلبهة»  الشيوعي  احلزب  هيئات  باشرت  لقد 
املعركة  أّن  ونرى  اإلمكانيات.  كافة  مناقشة 
األساسية هي صّد اليمني الفاشي ومنع عودته إلى 
احلكم مجدًدا، وهذا ممكن إذا رفعنا نسبة التصويت 
في الشارع العربي إلى %70 فما فوق، وعندها 
ـ 3 إلى  سيزداد التمثيل العربي في الكنيست ب
4 مقاعد، ولن يتمّكن حزبا «الليكود» و»البيت 
القادمة.وأضاف  احلكومة  تشكيل  من  اليهودي» 
زعاترة: «اجلبهة» تسعى من أجل أوسع حتالفات 
العربي، وكذلك مع  الشارع  القوى األخرى في  مع 
مت  يهودية.  ويسارية  تقدمية  وشخصيات  قوى 
النتيجة  تكون  وقد  مفاوضات  طاقم  تشكيل 

قائمة  أو  أصوات  بفائض  مرتبطتني  قائمتني 
واحدة، فلكل وضعية سلبياتها وإيجابياتها من 
حيث نسبة التصويت وعنصر التنافس وما إلى 
ذلك. وفي جميع األحوال ستحافظ «اجلبهة» على 
برنامجها السياسي واالجتماعي وعلى تركيبتها 

العربية-اليهودية. 
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رئيس  حيفا  في  األجنلكانية  الكنيسة  استقبلت 
أساقفة الكنيسة في الشرق األوسط سيادة املطران 
سهيل دوّاني مبناسبة توليه منصبه اجلديد كرئيس 
لبنان،  من  كل  في  الكنيسة  وتنتشر  لألساقفة. 
سوريا، األردن، واألرض املقدسة. وكان في استقباله 
في بيت العائلة في سانت لوكس رجال الدين من 
الكنن  القس  ورحب  والطوائف.  الديانات  مختلف 
حامت شحادة راعي الكنيسة األجنلكانية في حيفا 
لكي  اليوم  اجتمعنا  وقال:  دواني  املطران  بسيادة 
نهنئ سيادة املطران سهيل ديواني الذي منح لقب 
رئيس أساقفة مطرانية القدس في الشرق األوسط. 
املهمة  هذه  في  والنجاح  التوفيق  دوام  له  متمنني 

وتضحية.  ومثابرة  جهدا  تتطلب  والتي  اجلديدة 
ــه مــن خــالل خدمتك  واثــقــني يــا ســيــادة املــطــران أن
البالد،  وكــل  بالدنا  في  السالم  مسيرة  ستدعم 
الشيخ  حتدث  ثم  احلبيب.   شرقنا  في  وخصوصا 
حامت حلبي قاضي محكمة االستئناف الدرزية، ممثال 
الروحي  الرئيس  طريف  موفق  الشيخ  فضيلة  عن 
بهذه  إننا  قائال:  إسرائيل،  في  الــدرزيــة  للطائفة 
املناسبة السعيدة ندعو إلى نبذ العنف واالحتكام 
األسرة  إلى  ننتمي  جميعا  إننا  حيث  العقل  إلى 
اإلنسانية التي تنوعت في معتقداتها ولكنها ترنو 
واملبادئ  اإلنسانية  القيم  أن  حيث  واحد.  إله  إلى 
األخالقية والنظم االجتماعية تشكل في مجموعها 

الدساتير الدينية لبني البشر. وحتدث األرشمندريت 
مار  لرعية  الروحي  الرئيس  سعدى  أبو  أغابيوس 
ممثال  حيفا،  في  الكاثوليك  للملكيني  إلياس 
عن سيادة املطران جورج بقعوني: نحن منر بأوقات 
منا  تتطلب  الصعبة  األوقــات  وهــذه  ــدا،  ج صعبة 
جميعا املثابرة واالستمرارية والعمل يدا واحدة لنبذ 
التطرف، ونبذ اإلرهاب، ونبذ القتل باسم الدين، وال 
أحد اليوم ميتلك حق أن يقول بأنه ميتلك دين احلق 
احلق  هو  جالله  عز  الله  احلق.  هو  الله  ألن  لوحده، 
والدين هو تنظيم للعالقة التي تربط اإلنسان بالله 
سبحانه وتعالى.  أما الشيخ رشاد أبو الهيجا إمام 
الطيبة  بالعالقات  فأشاد  حيفا  في  اجلرينة  جامع 
وقال:  املدينة،  هذه  في  الديانات  أبناء  تربط  التي 
أمام  والنقاش  ــوار  احل نفتح  حتديات  أمامنا  نحن 
الشباب وأمام الصبايا وأمام املجتمع جميعا لنرد 
اجلميع إلى احلق، واحلق هو ال بد أن يعلو والباطل 
ال بد أن يزهق بإذن الله تعالى عز وجل.  ووجه قدس 
املونسنيور سليم سوسان النائب األسقفي للكنيسة 
املارونية في حيفا كلمة قال فيها: وكل رجل دين 
إن لم يكن خادما لربه وشعبه فال نفع منه. العالم 
بحاجة ملن يخدم واخلدمة  الشرق نحن  وخاصة في 
للذات.   موت  والتضحية  تضحية  والعطاء  عطاء 
بلدية  رئيس  ياهف  يونا  املستقبلني  بني  من  وكان 
حيفا الذي قدم التهاني بقوله: أريد أن أهنئك باسم 
سكان حيفا على تعيينك في هذا املنصب اجلديد 
وأريد أن أمتنى لك باسم أهالي املدينة، أن يكون الله 
معك ويباركك لتتقدم برعيتك في طريق السعادة 

منطقة   ــي  وف املرتقب  غير  ــواقــع  ال هــذا  خضم  في 
سهيل  املطران  ورد  يــوم.   كل  دراماتيكيا  تتغير 
في  اإلجنيلية  الكنيسة  أساقفة  رئيس  ــي  ديــوان
الشرق األوسط على كلمات التهاني وقال: جنتمع 
اللحن  املالئكة  رمنت  عندما  امليالدي  اجلو  هذا  في 
اجلميل املجد لله في األعالي وعلى األرض السالم 
املسرة  ــى  إل تدعو  رسالة  أعظم  املسرة.  وبالناس 
أن  هذا.  وقتنا  في  إليه  بحاجة  نحن  وما  والسالم 
نعيش السالم الداخلي والسالم فيما بيننا... نحن 
كلنا خلقنا على صورة الله ومثاله ويجب أن نحترم 
ونرى صورة الله في أخينا اإلنسان. وهذا ما يعزز 
الكنيسة  أن  املشتركةيذكر  الدينية  وقيمنا  إمياننا 
أواخر  في  نشأت  املقدسة  األرض  في  األجنلكانية 
القرن الثامن عشر، ويبلغ عدد مؤمنيها اليوم نحو 
ستة آالف نسمة. ولها عدد من املعاهد التعليمية 

واملستشفيات واملؤسسات األخرى. 
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انتقد مدير مركز مساواة جعفر فرح سياسة 
العربية  للجماهير  التعبير  حرية  قمع 
خالل  العنصريني  مع  التساهل  وسياسة 
مؤمتر عقد في مدينة حيفا، مبشاركة املديرة 
حيفا  بلدية  ورئيس  القضاء  لوزارة  العامة 
يونا ياهف. وأضاف فرح أن سياسة مالحقة 
منتخبي اجلمهور العربي، وتقدمي لوائح اتهام 
ضد الشيخ رائد صالح ومحمد بركة وسعيد 
نفاع وأحمد طيبي وحنني زعبي، تتناقض مع 
سياسة التساهل التي تتبعها وزارة القضاء، 
التي  العنصري،  التحريض  حاالت  في 
أفيغدور  االسرائيلي  اخلارجية  وزير  ميارسها 
ليبرمان ورجال دين ورؤساء سلطات محلية 
”لهابا“.  مثل  عنصرية  وجمعيات  يهود 
وكانت ندوة قد عقدت في املؤمتر حتت عنوان: 
مبشاركة  اجلماهير“  وحكمة  التعبير  ”حرية 
القانونية  املؤسسات  ممثلي  من  العشرات 
والبلدية في مدينة حيفا. وقامت احملامية 
اميي تلمور مديرة وزارة القضاء بشرح  سياسة 

والتربية  العنصرية  مكافحة  في  الوزارة 
محامني  واستيعاب  االنسان،  حقوق  على 
يونا  وشارك  القضائي.  اجلهاز  في  عرب 
مداخلة حول  بلدية حيفا في  رئيس  ياهف 
تتبعها  التي  والتعايش  التسامح  سياسة 
مندوب  الندوة  في  وشارك  حيفا.  بلدية 
شرح  الذي  ترتسو“  ”ام  العنصرية  اجلمعية 
بإسهاب دور جبرائيل نداف في الدفاع عن 
سياسة احلكومة االسرائيلية ! وفي مداخلته 
أشار فرح إلى حاالت عينية من العنصرية 
التي  احلريات  وقمع  العنصري  والتحريض 
متارس على املجتمع العربي مقارنة في حرية 
التعبير. وتساءل عن لوائح االتهام التي لم 
املتظاهرين  على  املعتدين  مئات  ضد  تقدم 
يوم  للعنصرية،  املناهضني  واليهود  العرب 
قضية  طرح  كما  حيفا.  مدينة  في   19.7
بحق  مورست  التي  القمعية  االعتقاالت 
وعن   1.7.2014 منذ  العرب  املتظاهرين 
بسبب  عرب  وعامالت  عمال  إقالة  حملة 

مواقفهم ضد احلرب.  كما انتقد فرح سياسة 
ونادى  السالم،  بحجة  العنصري  الفصل 
العنصري  الفصل  يناهض  خطاب  لبلورة 
التحدث عن احلياة املشتركة، والسالم  عند 
بني الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن سياسة 
غزة  في  متارس  التي  العنصري  الفصل 
والقدس ومناطق في الداخل، لن تؤدي إلى 
منو اقتصادي وال إلى سالم أو األمان لشعوب 
أعقاب  في  مساواة  مركز  وطالب  املنطقة. 
كمية  عن  بالكشف  القضاء  وزارة  النقاش 
لوائح االتهام التي قدمت ضد يهود حرضوا 
على العنصرية. وأرسل املركز إلى مديرة وزارة 
التي  الشكاوي  القضاء نسخا من عشرات 
للحكومة.  القضائي  املستشار  إلى  قدمها 
كما يعمل املركز هذه األيام على تقدمي قضايا 
على  االقالة  ملفات  من  عدد  في  تعويض 
خلفية عنصرية. كما يشارك في التماسات 
ومحاكم ضد مواقع تنشر العنصرية وتنادي 

بإقالة العمال العرب. 

 UHO� q�«d*







18-20 / 12 / 2014



��������	
���


�����	��
���

¶±πππ∞
¶±±ππ∞

¶±∞ππ∞

¶±≥ππ∞

¶πππ∞
¶∂ππ∞

¶≥ππ∞

¶∏ππ∞

¶∂ππ∞
¶μππ∞

�"���-��<�
��'�700

S��,�8�T�0
��'�700

�"���UQ�
��'�700

V,-G-WQ<
��F�12
��'�700

	&(,�'�	���,
��'�700

�,	��X,	,Y
(����)

!�,J	0�	.��
��'�700

���J�G
9���(��

¶±∞∞
�� ≤

�DW��"��\	?
��	�G

��'�700��"���-,

+�&�R��]�	0�+.I'��^_�200�`����	0�a�?�b�-c��]�	0�+.I'��^_�100�`����	0�a�?

d�$-c��a&c

;'�	$���J�G
��'�700




����������������2������
������	����

�����������
������������


���!���"#��$%����&	'�(
)����*�+(
�,�-!�

����������������2������
� !��"����"�����#��$"���� !���"��� %�& 

"����%��'
(����)*�����
��+,���������

������3�"#��$%����&	'�(
.!#�/�0�45�6������485�&:!��;+
�





162014 ‰Ë_« Êu½U� 19 WFL'«

بجراح  أسعد  الدكتور سهيل  حيفا  بلدية  رئيس  نائب  أصيب 
متوسطة إثر تعرّضه حلادث طرق في طريق عودته من نابلس إلى 
حيفا، مساء السبت املاضي، حيث شارك في مناسبة عائلية 
هناك.وأصيب د. أسعد بكسور ورضوض في يده اليمنى ورجله 
اليسرى بعد انقالب سيارته. وقد خضع لعمليات جراحية في 
املتوقع أن يعود د. أسعد  مستشفى «رمبام» في حيفا. ومن 
ملزاولة عمله كاملعتاد في غضون أسابيع، مع العلم بأّن مكتبه 

في البلدية يعمل ويستقبل توّجهات اجلمهور كاملعتاد.
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بدأ الطاقم التدريسّي ملوضوع علم احلاسوب في 
الفائت  الدراسّي  العام  الكلّية األرثوذكسية منذ 
بتطوير املنهاج التعليمّي مبوضوع علم احلاسوب، 
وذلك بتفويض من اللجنة املهنّية للموضوع في 
وزارة املعارف ومن املفتش املسؤول آفي كوهني. ّمت 
اختيار الكلّية لهذا املوضوع نظرًا لتمّيز طالبها 
علم  مجال  في  التدريسّي  والطاقم  التحصيلّي 

احلاسوب. ويعمل املربيان إميان دياب ويوسف بالن 
هندسة  مبوضوع  تعليمّية  مضامني  تطوير  على 
والتطبيقات  احملــوســب،  ــصــال  واالت البرمجة، 
املفروض  ومن  العصرّية.   التشغيل  ومنظومات 
ّية  أن تتبّنى املدارس األخرى في إسرائيل، العرب
واليهودّية، وذلك خالل السنوات القادمة، املنهاج 
التعليمّي الذي تطوّره وتتبّناه الكلّية كرائدة في 

املجال.  كما قام املفّتش العام لعلم احلاسوب في 
للكلّية  بزيارة  كوهني  آفي  السيد  املعارف  وزارة 
ومبعلمي  الكلّية  بــإدارة  والتقى  األرثوذكسّية 
وطالب موضوع علم احلاسوب، معبرًا عن شكره 
في  الوحيدة  املدرسة  كونها  للكلّية،  وتقديره 
إسرائيل التي تتمّكن من تطوير منهاج تعليمّي 

كامل ومنذجته. 
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يوسي  حيفا  ــي  ف ــــاري  روت ـــادي  ن ــس  ــي رئ منح 
حيفا  بلدية  لرئيس  التسامح“  كفيري «درع 
يونا ياهف في املؤمتر السنوي للتفاهم والتعايش 
الذي ينظمه نادي روتاري حيفا في املركز العربي 
روتاري  عميدة  وبحضور  الكرمة,  بيت  اليهودي 
إسرائيل مالي ليفي. وجرى ذلك نظرا ملا يقوم به 

رئيس بلدية حيفا على النطاق احمللي والقطري، 
طابع  على  احلفاظ  أجــل  من  املستمر  وسعيه 
سكان  جميع  بني  والتسامح  والتفاهم  التعايش 
املدينة، على كافة أطيافهم، وتنمية وتعزيز القيم 

الدميقراطية، اإلنسانية والثقافية.

للسنة اخلامسة على التوالي يقوم املركز اجلماهيري 
النسناس،  وادي  احلي  جلنة  مع  بالتعاون  ــوة  األخ
الكرمة  وبيت  الشبيبة  لتمكني  البلدي  القسم 
الهدايا واحللوى على األطفال املرضى في  بتوزيع 
املجيدة. األعياد  مبناسبة  الكرمل  الطبي  املركز 

”بابا  املميز  التقليد  هذا  في  شــارك  العام  هذا 
نويل“ - املهرج الطبي سرحان محاميد ومدير قسم 

متكني الشبيبة والشباب في بلدية حيفا، مومي 
أملوغ وعدد من أبناء الشبيبة الذين أدخلوا البهجة 
والسرور في نفوس األطفال وأهاليهم على السواء.

وشكر مركز نشاطات الشباب والشبيبة في املركز 
املدرب عادل خاليلة جميع من  اجلماهيري األخوة 
اليوم نظرا ألهميته  شارك وساهم في إجناح هذا 

التربوية واالجتماعية.

 W�b K � f O zd � å` �U � � �« Ÿ—œò
n �U � U 	u � UH O 


 ‰UH �_« v K � U �«b N �« Ÿ“u � …u _« e�d �
q �d J �« v HA� � � w � v {d *«

 UHO� q�«d*
 UHO� q�«d*





262014 ‰Ë_« Êu½U� 19 WFL'«

 “d O � F � �« W�d � ‰u � WO �U O � W�u I 0 ÊU �d N *« ÕU� � 	« r N *« s 
 ÊU �” ∫ÊË— ·U �√

«حرية  رســالــة  بوضع  ــاد  ــي األع عيد  ــعــام  ال ــذا  ه متيز 
افتتح  لقد  املهرجان،  ــات  ــوي أول رأس  على  التعبير» 
ومن  التعبير»  وحرية  اجلماهير  «حكمة  مبؤمتر  املهرجان 
اجلماهير»  «حكمة  ــركــزي  امل املعرض  افتتاح  تــاله  ثم 
ما  هــذا  التعبير،  حرية  ــول  ح أعماله  متــحــورت  ــذي  ال
أعطى العام ال 21 للمهرجان هذه الصبغة السياسية 
واالهتمام العاملي، كون هذه املضامني التي مت اختيارها 
يقول  حيفا.  مدينة  قلب  من  لتخرج  ورسالة  كمقولة 
”كل  الكرمة:  بيت  مؤسسة  عام  مدير  رون“  ”أساف 

التعبير،  حرية  مبوضوع  تتعلق  العام  لهذا  املضامني 
فاملؤمتر شمل متحدثني عربا ويهودا حول هذه القضية، 
وأمينات املعرض يعاال حزوت ورلى خوري واحدة يهودية 
واألخرى عربية، وهذا ما يقودنا إلى إعادة منتدى القادة 
لرجال الدين، ويجب التفكير جليا كيف ندخلهم إلى 
في  بدمجهم  التسامح  ليكرسوا  واملجتمع،  ــدارس  امل
برامج وفعليات اجتماعية فور االنتهاء من املهرجان“.                                                                                                           
”من املهم أن يدلي كل فرد برأيه سواء كان يساريا أو 
شعارنا.  هذا  التعبير  حرية  يهوديا،  أو  عربيا  ميينيا، 
وأوضــح  املضامني“.  بتلك  املهرجان  افتتحنا  ولــهــذا 

هنالك  تزال  ال  ملاذا  سؤالنا:  على  أجاب  الذي  ”رون“ 
العربية  باألحياء  األعياد  عيد  إقامة  على  انتقادات 
هذا  لنا  مهما  كــان  لقد  أسلفت  ”كما  فقال:  فقط؟ 
أن  أشعر  فأنا  سياسية،  مبقولة  املهرجان  افتتاح  العام 
أن  هدفنا  خاطئة،  بصورة  الواقع  يرون  أشخاص  هنالك 
جند التواصل والعالقة، ومنح الفرصة احلقيقة ملثل هذا 
مميز،  مكان  هو  النسناس  وادي  ألن  ونظرا  التواصل. 
فهنالك أمور ال ميكن القيام بها إال بهذا املكان املميز 
واخلاص. ومن اجلميل أن تتم استضافة األشخاص في 
الرسالة  تلك  مبثل  يؤمنون  وكثيرون  املكان.  هذا  مثل 

ــي ذاتـــه، وهدفنا إقــامــة هــذه االحــتــفــاالت دون  مــن احل
أماكن  بعض  غيرنا  فقد  أنفسهم،  بالسكان  ــس  امل
طلبهم“.                                                                                                               بحسب  السكان  نزعج  ال  لكي  االحتفال 
في  السياسي  الوضع  حول  بالقول  رون  أساف  وينهي 
بعيد  نشأ جيل  لقد  ”هنالك خطر مجتمعي،  البالد: 
كل البعد عن االخر، هذا اجليل ذكي جدا ولديه الكثير 
من املعلومات، لكنه يفقد العالقة الشخصية، فإن لم 
يشكل  وهذا  البوصلة،  سنفقد  الوضع  لتغيير  نبادر 
حيفا  قلب  من  لذلك  ومستقبلنا،  حياتنا  على  خطرا 

يجب أن نبادر لتغيير هذا الواقع العام“.

œU O �ô« b O � ÊU �d N 


 UHO� q�«d*



04-8622719 ∫nðU¼ ¨22 Í—u�?�« Ÿ—U?ý ≠ UHOŠ
 U?????????????????????ŽU?????????????????????�?????????????????????�« Ÿ«u???????????????????????????????????????????????????????????????½√ r??????????????????????????�??????????????????????????	√

ÁœôË√Ë …—UAÐ qOAO
 ∫…—«œSÐ

Merry Christmas Merry Christmas and Happy New Year



282014 ‰Ë_« Êu½U� 19 WFL'«

ّية البديلة يوم األربعاء  استقبلت مدرسة حوار للترب
من األسبوع املاضي الكاتب جريس عوّاد ابن مدينة 
الناصرة . وذلك في نطاق اهتمام املدرسة مبوضوع 
الطالب.   أوساط  في  حبها  وتنمية  العربية  اللغة 
وقد رافق الكاتب صديق دربه األستاذ نادر سروجي، 
حيث عمال سوية على حتقيق األهداف املرجوّة عن 
طريق حوار دار بينهما، ومتّيز بااليجاز والشفافّية. 
وخالل احلوار ّمت نقل عدد من احملطات في حياة 
حّتى  اشتملت  اّلتي  األدبية  وأعماله  الكاتب، 
الكاتب  وسّلط  متنوّعة.  كتب  أربعة  على  اليوم 
األمثال»،  الضوء على كتاب «مورد  جريس عوّاد 
علًما أن اللقاء اعتمد في األساس على أدب قّصة 
دروس  خالل  من  عليه  العمل  ّمت  أن  بعد  املثل، 
ّية مع مرافقة املوضوع لبيبة حمشاوي.  الّلغة العرب
وحتّدث االستاذان جريس عوّاد ونادر سروجي حول 

قّصة املثل وعناصرها، ومن ثّم انتقال لسرد بعض 
قصص األمثال عن طريق إشراك الطّالب وجعلهم 
هذا  ولقي  اللقاء.  عليه  يستند  ا  أساسًيّ محورًا 
اللقاء تفاعل الطّالب واهتمامهم باملوضوع، وأبدوا 
ّية  رغبًة في معرفة املزيد حول عالم أمثالنا العرب
ّية رائعة  الواسع. وأضفى طّالب حوار أجواًء إيجاب
لوحات  بتقدمي  أبدعوا  عندما  اللقاء،  هذا  في 
تعّلموها  قد  كانوا  التي  األمثال  متثيلّية لقصص 
وتّدربوا على متثيلها، وجعلوا شخصياتها تتحرّك 
وطريقة  أسلوب  وهذا  احلضور،  أمام  وتتفاعل 
تربوية وفنية لنقل القصص. ومن ضمن اللوحات 
قصص  ثالث  كانت  قدمت،  التي  التمثيلّية 
اّللي  القدمية،  لعادتها  حليمة  عادت  لألمثال: 
استحوا ماتوا، ورجع بخفي حنني. في نهاية اللقاء 

قّدم الطّالب شهادتي شكر للضيفني.
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املئات  ومبشاركة  مهيبة  احتفالية  أجـــواء  ــط  وس
سرية  انطلقت  ــال،  ــي واالج األطــيــاف  مختلف  من 
رئيس  بقيادة  الرسمية  ــوة  األخ ابتدائية  كشافة 
املسيرات  مقدمة  في  خوري  إيهاب  املربي  السرية 
الفنية االحتفالية ملهرجان عيد األعياد احليفاوي, 
ــي. الــتــوال على   21 للعام  تنظمه  يتم  ـــذي  وال

الكشفي  بالعرض  الغفير  احلضور  استمتع  وقد 
ابن  حيفا،  نويل  بابا  فيه  ــارك  ش ــذي  ال املميز، 

ــوال عــبــدو. ــق ـــو الــــزوز ن ــي وادي الــنــســنــاس أب ح
أن  ريناوي،  رميون  املربي  املدرسة،  نائب مدير  وأفاد 
املدرسة تدأب دائما على املشاركة مبختلف النشاطات 
والفعاليات االحتفالية الدينية واالجتماعية، بهدف 
ترسيخ مضامني العطاء واالنتماء في نفوس الطالب.

وشكر في هذه املناسبة الطاقم الدراسي، واملربيات 
جيزيت طبراني، منى صفدي وسعاد عودة.
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وجراحة  طب  قسم  مدير  العباسي  عنان  د.  مع  اللقاء  هذا  أجرينا 
الناصرة ومدير قسم أمراض  الفرنسي في  العيون في املستشفى 

العيون الوراثية في مستشفى روتشيلد (بني تسيون)-حيفا.
 lL²−*« w??�  UŽuOý  Êu??O??F??�«  ÷«d???�√  d??¦??�√  w??¼  U??�  ≠  1

øUNÐU³Ý√Ë wÐdF�«
بزواج  املتعلقة  الوراثية  األمراض  العيون شيوعا هي  أمراض  أكثر 
األقارب وخصوصا املتعلقة بالشبكية. وهناك أمراض شائعة بكثرة 
لدينا  واملنتشرة   البيضاء“  ”املياه  كالكتاراكت  السن  كبار  لدى 
في املجتمع العربي. وجزء من سبب وجودها يعود للوعي املتدني، 
أي  اجلالوكوما-  الشبكية،  على  يؤثر  والذي  العالي  الدم  ضغط 
ضغط العني املرتفع، هذا الضغط ميكنه أن يضر باإلبصار دون أن 
ينتبه املريض لذلك، وهنا نطلب من اجلمهور وخصوصا الذين تعدوا 
سن اخلمسني، أن يقوموا بفحص سنوي لفحص وجود ضغط في 
إهمال األهل  الشائعة هي  فالظاهرة  السن  لدى صغار  أما  العني. 
حلاجة أبنائهم في بعض األحيان لنظارات أو عدم معرفتهم الكافية 
بضرورة اجراء فحص نظر روتيني لهم. هذا كله اضافة الى مشكلة 
احلول الشائعة والتي تولد مع صغار السن، وعدم تقبل األهل في 
بعض األحيان لوجود املشكلة بالرغم من توفر عدة حلول لها. هناك 
التهابات  العني،  حساسية  العينني،  جفاف  مثل  شائعة  أمراض 

العني وغيرها.  
øÊuOF�« ÷«d�_ W{dŽ d¦�ô« W¹dLF�« W¾H�« w¼ U� ≠ 2

أمراض العيون تتعلق بالسن. فلدى فئة األعمار الصغيرة تكون 
املشاكل وراثية وتبدأ خالل فترة احلمل وحتى الوالدة. ومن املشاكل 
الشائعة في فترة الطفولة، مشكلة انسداد مجرى الدمع، مشكلة 
في سن  عادة  تظهر  وهذه مشاكل  نظر،  لنظارات  احلاجة  أو  اَحلَول 
اخلمس  تتعدى  ال  بفترة  الوالدة  بعد  معاجلتها  املهم  ومن  مبكرة. 
ـ ”العني الكسولة“.  سنوات، وإال فستتطور احلالة إلى ما يسمى ب
وجود  إمكانية  لكشف  الوراثي  الفحص  أهمية  تكمن  هنا  ومن 
مشكلة في العيون عند األبناء أو في حالة زواج األقارب، وأيضا 
في حالة وجود مشكلة وراثية في العائلة. أما الفئة الثانية فهي 
لديهم  العيون  وأمراض  األربعني  سن  فوق  ما  األشخاص  مجموعة 
ضمور  ــدم،  ال ضغط  العني،  ضغط  بالسكري،  إما  عــادة  تتعلق 

الشبكية والكتاراكت. 
 5OzUBš√ ¡U³ÞQ� UNÐ Êu�uIð w²�«  UO�UFH�« w¼ U� ≠ 3
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األمر ينقسم إلى قسمني: العمل الفردي لكل طبيب في عيادته من 
خالل استقبال األهل وأبنائهم، أو في تقدمي العالجات التشخيصية 
من خالل املستشفيات. من ناحية أخرى هناك العمل اجلماهيري، 
فنحن كأطباء نقوم سنويا بعقد مؤمتر لطب العيون ندعو له األطباء 
األخصائيني، األطباء املتدربني، أطباء العائلة واجلمهور العام، لنصل 
الوعي  رفع  على  ونعمل  األشخاص  من  ممكنة  شريحة  أكبر  إلى 
ألهمية إجراء الفحوصات السنوية. هناك أيضا جانب هام آخر وهو 
العيون، فنحن  أمراض  العاملة في مجال  تعاملنا مع اجلمعيات 
”لرؤوت-لنرى“  كجمعية  وقطرية،  محلية  جمعيات  مع  نتعامل 
وهي جمعية تعنى بصحة العيون قطريا، وعن طريق التعاون معنا 
العيون في الشمال،  كأطباء تقوم اجلمعية بتوعية صحية لطب 
وباألخص في املجتمع العربي. نحن دائما على استعداد للتعاون 
وإمكانية  الطبية،  الفحوصات  ألهمية  الوعي  لرفع  جهة  أي  مع 
معاجلتها، فحوالي %90 من أمراض العيون لها عالج جزئي أو 
كامل، لكن من املهم التقيد بنصائح الطبيب، ولألسف نسبة كبيرة 
من املتعاجلني يتجاهلون أو ال يتعاملون بجدية مع النصيحة، كما 
أنه ال مانع من استشارة أطباء مختصني آخرين حول املشكلة، فذلك 

يدل على وعي املتعالج.

 w �U � F �« ÊUM � Æœ Êu O F �« W � B � WO �u � �« d N � l 	 UM 	«e
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انطلقت مطلع األسبوع املاضي فعاليات «شهر التوعية لصحة العني» 
ملنع  أبحاث  متويل  بهدف  تعمل  والتي  لنرى»  «لرؤوت-  جمعية  مببادرة 
حاالت فقدان البصر، ورفع الوعي ألهمية العالج الوقائي للتقليل من عدد 
املتضررين من أمراض العيون في البالد. للوقوف على أهمية فحوصات 
العيون السنوية ورفع الوعي في مجتمعنا العربي ألضرار أمراض العيون 
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 Silent Night  «تستعد الفنانة احليفاوية ڤيڤيان بشارة إلطالق أغنية جديدة بعنوان «عّيد الليل
مبناسبة عيد امليالد ورأس السنة. وستذاع هذه األغنية في اإلذاعات احمللية والعربية، وفي املواقع 
اإللكترونية، وتقدمها للمستمعني وجمهورها الذي يحبها ويتابع أخبارها وأعمالها الفنية. األغنية 
من توزيع املوسيقي الروسي دانييل كروكورلوف، تسجيل استوديو رميون حداد تصوير حبيب سمعان.  
تتمنى للجميع أعيادا مجيدة وسنة جديدة  الفنانة ڤيڤيان، وعبر صحيفة وموقع ”حيفا نت“ 
مليئة باحلب والسعادة والصحة وراحة البال. وأنها بصدد حتضير أغنية منفردة جديدة وكونسيرت 

في الربيع مبستوى رفيع كما عودت جمهورها.

تصوير  إسكندر  جورج  احليفاوي  املمثل  أنهى 
مؤقت  (اسم  بعنوان «السابينا»  اجلديد  فيلمه 
) والذي يقوم بدور البطولة  فيه.  يروي الفيلم 
قصة فرقة ( أيلول األسود ) املؤلفة من أربعة 
رميا  هلسة،  تريز  طــه،  علي  أحـــرار:  محاربني  
يقومون  الذين  األطــرش  ــرؤوف  ال وعبد  عيسى 
باختطاف طائرة ركاب بوينغ 707 تابعة لشركة 
اجلوية  اخلطوط  شركة  وهي  سابينا،  الطائرات 
الوطنية في بلجيكا. وقامت برحلتها من فينا 
إلى تل أبيب في يوم 8 أيار من عام 1972. 

ومت اختطاف هذه الطائرة ردا وانتقاما على ما 
حصل للشعب الفلسطيني في ”أيلول األسود“ 
يقارب  ما  بتحرير  الشهيرة، ومطالبة  املجزرة 
جــورج  ويــقــوم  فلسطيني...  سجني   300 ال 
هذه  وقائد  مخطط  سنينة  أبو  طه  علي  بدور 
عدد  الفيلم  هذا  متثيل  في  واشترك  العملية، 
لداوي،  املمثل دريد  العرب منهم:  املمثلني  من 
رشا جهشان، وروزين بشارات.  يذكر أنه سيتم 
عرض الفيلم في دور السينما في بداية العام 

القادم 2015.  
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نقلت الطفلة البالغة من العمر شهرا ونصف إلى مستشفى رمبام 
تتلقى  كانت  وقد  معدتها،  إلى  مطاطي  أنبوب  انزلق  أن  بعد 
العالج في أحدى املؤسسات الطبية في الشمال، واستخدم هذا 
األنبوب لتوسيع مجرى التنفس. ويبلغ طوله 6 سم وقطره 3 ملم. 
وعندما الحظ األطباء في تلك املؤسسة الطبية ما حل بالطفلة 

نقلوها إلى رمبام إلخراج هذا األنبوب، ومتت العملية بنجاح.  
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مطعم  جاليري  في  املاضي،  الثالثاء  يوم  افتتح 
كميل  احلروفية  فنان  معرض  بالناصرة،  «صدفة» 
ضو. وقد عرض 38 لوحة في مجال الفنون احلروفية 
والفنون التشكيلية من أعمال الفنان في السنوات 
عيد  احتفاالت  مع  املعرض  تزامن  ويأتي  االخيرة. 
شارك  وقــد  البشارة،  مدينة  في  املجيد،  امليالد 
الفنان بشارة ديب في حفل االفتتاح مبعزوفتني على 
الشاعر  العذب.  كما شارك  العود وأبدع بصوته 
بكلمة  احلفل  هذا  في  الناصرة،  ابن  جودت عيد، 
جاء فيها: «كلمتي قصيرة... فلون الكلمات في 
عن  مني  أكثر  هنا، حتكي  املعلقة  اللوحات  تلك 

الكلمة والفن وعن كميل ضو. إنه يعطي للكلمة 
منها  ويجعل  وحلنا،  شكال  للكلمة  يعطي  لونا، 
لوحة كاملة املعالم تنام على كتف الرؤيا... ترحب 
لتداعب  الكلمة بكل حاالتها وبكل شغفها،  بك 
حروفها وتبدع بحضورها أمام الناس والله. ترحب 
بك الناصرة، أيها الفنان واخلطاط واملربي. أهال بك 
مبطر  وحتلم  الله،  خاصرة  على  تغفو  ناصرة  في 
يحمل العطر والبشارة. الله والوطن هما احلضور 
املكثف في كل لوحات كميل كميل ضو الفنية. 
وضوع املكان فيها، يقول لي رسالة تلبسها كلمة 
يدعو  ــرب.  ال هيكل  عند  كعروس  مزينة  ملونة، 

كميل بعض الكلمات إلى حفلة خاصة، يقيمها 
يدعو  أخاذة.  فنية  بلوحة  واللون  احلرف  النسجام 
من  والكتابات  اِحلكم  وبعض  القصائد،  بعض 
إنسانية ووطنية، حيث  املقدس، وأشعار  الكتاب 
الشكل واملضمون يتمازجان في اللوحة. فهو من 
بناء  في  احلــرف  استعمال  في  احلروفية  فن  رواد 
 800 ال-  يقارب  ما  ورســم  التشكيلية.  الوحة 
لوحة. وكان معرضه األول عام 1978، في حيفا. 
ومنها انطلق وعرض في الناصرة وشفاعمرو ودالية 
الكرمل وعسفيا وتل أبيب والقدس واللد وطمرة، 
البرتغال، الواليات  البالد: فنلندا، هنغاريا،  وخارج 

املتحدة، أملانيا، كوبا وقطر. عندما التقى كميل 
ضو بالكلمة، وآمن بقول املسيح القائل: «أنا هو 
اخلبر  هذا  ينقل  أن  أراد  واحلياة»،  واحلــق  الطريق 
له  إميانه وعقيدته،  إلى  السار لآلخرين. باإلضافة 
مخزون من الثقافة الفكرية واإلنسانية والوطنية. 
احلضور،  جميع  شاكرا  ضو  كميل  الفنان  وحتدث 
مقبعة.  فارس  األديــب  «صدفة»،  جاليري  ومدير 
دائرة  إغــالق  عن  عبارة  هو  املعرض  هذا  إن  وقــال 
بالنسبة له. إذ عرض في بدايته الفنية، وقبل 34 
عاما، معرضا حروفيا، هو أوائل معارضه. واليوم 

يرجع ويعرض ثانية في مدينة البشارة.

u { q O L � WO �Ëd (« ÊUMH � åW�d A � ·Ëd �ò ÷d F �

 UHO� q�«d*









462014 ‰Ë_« Êu½U� 19 WFL'«

عبود  عــريــن  ــة،  ســري ــة  آي الفتيات  متكنت 
إقناع  من  عاما   12 البالغات  مويس  ولي 
السلة  كــرة  ليؤبيك  هبوعيل  فريق  مــدرب 
اللعب  على  مبقدرتهن  نتيف،  غيل  للبنات 
ومن  السلة،  كرة  لعبة  في  مهامهن  وإتقان 
واستطاعت  الفريق.  ملنتخب  انضمامهن  ثم 
في  املــاضــي  الشهر  ــاراة  ــب م ــي  ف الفتيات 
نطاق املنتخب إثبات أنفسهن أمام اجلمهور 
بحسن أدائهن وروحهن الرياضية. آية وعرين 
طالبتان في الصف السابع في مدرسة مار 
في  طالبة  فهي  لي  أمــا  اإلجنيلي،  يوحنا 

الطالبات  وتتلقى  الناصرة.  راهبات  مدرسة 
سنوات،  ثــالث  منذ  املتواصلة  تدريباتهن 
وقد الحظ املدرب املهارات التي تتحلى بها 
صفوف  في  باستيعابهن  فأوصى  الفتيات 

منتخب فريق هبوعيل. 

W|d� W|¬ 7�UJ�«
ــدة  وال ســريــة،  ــي  ــوران ف خلود  السيدة  تقول 
املجال  بهذا  شغفا  أظهرت  ابنتها  إن  ــة،  آي
عن  تتحدث  وحني  طفولتها،  منذ  الرياضي 
األخريني  زميلتيها  عن  تتحدث  إمنا  ابنتها 

عرين ولي، فالفتيات الثالث يتحلني بذات 
الروح، ولديهن نفس الشغف بالرياضة وخاصة 
واإلتقان.  املهارة  بــذات  ويلعنب  السلة،  كرة 
وهي  فردية،  بصورة  آية  عن  «سأحتدث  ولذا 
وتضيف:  خلود.  تقول  صديقتيها»  متثل 
الشهر  في  آيــة  خاضتها  التي  املبارة  «إن 
فريق  ضــد  ليؤبيك  هبوعيل  مــع  املــاضــي 
نيشر، أبرزت أداء آية وقدرتها على التحدي 

والهجوم، وهي أظهرت ذلك أثناء 
التدريبات أيضا، مما جعل املدرب 
الفريق  كابنت  مهمة  إليها  يسند 
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تدير  أن  املباراة  أثناء  واستطاعت  كله.  للموسم 
الفريق على أرض امللعب أفضل إدارة، كما يليق 

بوظيفتها ككابنت الفريق. 

q�«u��« 
ويتواصل األهل، األمهات واآلباء، العرب واليهود 
وقد  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  معا، 
ميارسون  أصبحوا  حتى  بينهم،  صداقة  نشأت 
متنوعة  بفعاليات  ويقومون  مختلفة  نشاطات 
مع بناتهم، لتوطيد العالقات بينهم كالرحالت 
املشتركة واالحتفاالت االجتماعية، وأحيانا تقدمي 
بعض الوجبات اخلفيفة جلميع أعضاء املنتخب. 
األهل خاصة،  بني  األجــواء  أن  إلى  وتشير خلود 
ودية  أجواء  هي  عامة  ليؤبيك  اجلماهير  واملركز 
ينعكس  مما  والتعاون  باحملبة  تتسم  وأخــويــة 

إيجابا على نفسية الفتيات.  

W�U��« w� WK��«
وتشير خلود إلى دور زوجها، والد آية، محمود 
انضمامها  متويل  ــي  ف ابنتهما  ودعــم  ســريــة، 
للفريق، وهما يتوقعان مستقبال باهرا آلية في 
عالم الرياضة، وخاصة كرة السلة. وقد ابتاع لها 
والداها كرة وسلة لتمارس هوايتها باللعب في 
الرياضة  هذه  أن  آية  شعرت  حيث  املنزل،  فناء 
واملثابرة في سائر دروسها،  النجاح  حتثها على 
وكذا هو األمر مع عرين ولي، كما تقول خلود. 

W�—b*« w�
وإلى أي مدى يؤثر التحاق الفتيات باملنتخب، 
فقط  ليس  قائلة:  خلود  ــرد  ت دروســهــن؟  على 
في  ســاعــات  قضاء  بــل  باملنتخب  التحاقهن 
التدريب الرياضي، فقد تبني أن هذا جعل بناتنا 
يبذلن جهدا أكثر في حتصيلهن العلمي، فبرزن 
في  أنفسهن  إثبات  واستطعن  دروســهــن،  في 

املدرسة وفي امللعب. هذا عدا عن تأكيد ذكائهن 
أثناء  بوضوح  الذكاء  هذا  وظهر  دروسهن.  في 
ذلك  انعكس  وبالتالي  والتمارين،  التدريبات 
في املباريات ذاتها. وبطبيعة احلال فإن املدرسة 
أكمل  على  واجباتهم  أداء  على  تشجع طالبها 
وجه، وممارسة هواياتهم كما يرغبون. ففي دروس 
متقدمة  مراتب  البنات  أحرزت  البدنية  التربية 
في مجال اجلري، والقفز واللعب بحنكة ومهارة. 
وتؤكد خلود باسمها واسم نظيراتها األمهات، أن 
البنت، أو الولد إذا ما سنحت له الفرصة لكي 
ميارس هوايته التي يحبها، فإنه يؤديها بإتقان، 
ومن جهة ثانية، هذا يكسبه اكتفاء ومتعة، إلى 
كأهل  ونحن  بها،  يشعر  التي  السعادة  جانب 
مواهبهم  تنمية  على  أبناءنا  نساعد  أن  دورنا 
ودعمهم على حتقيق ذواتهم، وماذا يريد األهل 
أكثر من إسعاد أبنائهم وحمايتهم، تقول خلود.
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صدر عن منشورات مؤسسة «األفق» للثقافة والفنون 
ثالثة كتب أدبية، مجموعة قصصية جديدة للكاتب 
ومجموعتان  ــار»،  ــي ــه «االن بعنوان  شليوط  عفيف 
شعريتان، األولى «قصائد املدينة – حيفا تّفاحة كّلما 
و»عيون  املاضي،  رشدي  للشاعر  تبتسم!!»  جرّحتها 

القدس» للشاعرة نبيهة راشد جبارين. 

 ◊uOK� nOH� V�UJK� WOBB� W�uL�	 å̈—UON
ô«ò
هذا الكتاب هو املجموعة القصصية الثالثة للكاتب 

مسرحية  نصوص  لسبعة  باإلضافة  شليوط،  عفيف 
وكتاب  الفلسطيني،  للمسرح  توثيقية  دراسة  وكتاب 
آخر مقاالت نقدية حول املسرح احمللي.  يشمل الكتاب 
من  «كهنة  «االنهيار»،  وهي:  قصيرة  قصص  ثماني 
ثلج»، «البحث عن وطن»، «القادم اجلديد إلى هنا»، 

«حلظة عابرة»، «لوحده»، «اخلمول» و»الضياع». 

w{U*« Íb�— d�UAK� å̈WM|b*« bzUB�ò
يشمل هذا الديوان 26 قصيدة موجهة بأكملها ملدينة 

حيفا، وهذا هو الديوان الثاني الذي يصدر للشاعر عن 
منشورات األفق، فقد أصدرت في العام املاضي ديوان 
شعري بعنوان «ُهدُهد خارج نبوءة املطر». صممت غالف 
الكتاب عبير خميس، وصورة الغالف حلمودي غّنام. 

 s|—U�� b�«— WNO�
 …d�UAK� å̈”bI�« ÊuO�ò
هذا هو الكتاب األول للشاعرة نبيهة راشد جبارين في 
قصص  من  مجموعة  أصدرت  أن  بعد  الشعر،  مجال 
ومواقع  ملدن  موجهة  قصائد  الكتاب  يشمل  األطفال. 

فلسطينية مثل: القدس، الناصرة، يافا، حيفا، عكا، 
وانتماء.   ومحبة  عشق  رسائل  عن  عبارة  وهي  غــزّة، 
األرض  كواكب  «إلى  هذه  مجموعتها  الشاعرة  أهدت 
اجلمال  مواطن  الساحرات،  بالدي  مدن  إلى  الزاهرات، 
 B.Top مكتب  والغالف  الكتاب  صمم  ــات».  واآلي
للثقافة  ”األفق“  مؤسسة  إدارة  وتعتزم  حيفا.  في 
والفنون تنظيم سلسلة فعاليات ثقافية احتفاء بهذه 

اإلصدارات.    
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البرومالني هو األنزمي املوجود فى ثمار 
األناناس، وهى من الفاكهة األستوائية.
ــني؟ ــال ــروم ــب ــاول ال ــن ــدة ت ــائ ــى ف ــا ه م

البروميلني هو واحد من مجموعة إنزميات 
البروتيوليتيك (اإلنزميات القادرة على 
هضم البروتينات). وعلى الرغم من أن 
معظم اإلنزميات يعتقد أن امتصاصها 
من  هامة  كميات  فإن  بطيئا،  يكون 
االمتصاص. سهلة  تكون  البروميلني 

وال عجب أن مييل السكان احملليني فى 
املناطق األستوائية، مثلما يحدث فى 
هاواى والتى يكثر فيها زراعة األناناس، 
إلى شي أو انضاج حلوم املاشية حتى 
تطبخ طبخا جيدا، وذلك بإضافة شرائح 
اللحوم  تلك  ــى  إل الطازجة  ــاس  ــان األن
أنضاجها  على  فتعمل  شيها،  أثناء 
األمعاء.  مــن  امتصاصها  وسهولة 

ـــســـتـــخـــدم إنـــزميـــات  ــــا ت وعــــــــادة م
البروميلني  غير  من  البروتيوليتيك 
لألفراد الذين يعانون من سوء االمتصاص. 

ــوم أن احتــاد  ــعــل ــن امل ــم أنـــه م ــرغ ــال وب
البروميلني مع اإلنزميات األخرى وعصارة 
الصفراء املؤكسدة يساعد على عملية 
هضم الطعام، إال أنه عموما ال يستخدم 
ملثل هذا الغرض. علما بأن البروميلني 
يسهم في هضم البروتينات، ولذلك رمبا 
يستخدم كعامل مساعد في الهضم. 

أن  يفترضون  ــاء  ــب األط مــن  ــد  ــعــدي وال
للبروتينات  الهاضمة  األخرى  اإلنزميات 
ــي  ـــد ف ـــوج ـــي ت ـــت ـــــــرى مـــثـــل ال األخ

أكثر  ــي  ه ــاس،  ــنــكــري ــب ال
البروميلني  ــن  م فعالية 
على  املساعدة  في  نفسه 
وال  واالمتصاص.  الهضم 
توجد أي بحوث تقارن األثر 
اإلنزميات.  بهذه  املتعلق 

مرقق  البرومليني  ويعتبر 
طبيعي للدم، ألنه مينع فرط 
لزوجة الصفائح الدموية بني 
رمبا  وهذا  البعض.  بعضها 
يوضح ويؤكد أن البروميلني 
الذبحة  ــراض  أع من  يقلل 

األوردة  وتخثر   anigna الــصــدريــة 
 .sitibelhpobmorht املرضى 

يقلل من  البروميلني  إلى أن  باإلضافة 
الشعب  ــى  ف احملتجز  املــخــاط  سمك 
الهوائية، والذي قد يساعد مرضى أزمة 
الهوائية  الشعب  التهاب  أو  (الربو) 
املزمن، على التخلص من هذا املخاط. 

لكل  بالنسبة  ـــى  أول ــيــل  دل وهنالك 
ــوان، يــقــول بأن  ــي ــان أو احل ــس مــن اإلن
مضادة  خاصية  ميتلك  رمبا  البرومليني 
أن  من  بالرغم  اخلبيثة،  األورام  لنشاط 
يتم  لــم  ــر  األث لهذا  احلقيقة  األهمية 
بعد.  جيدة  بصورة  وإدراكها  فهمها 

وميكن للبروماليني أن يؤدي إلى تغيرات 
مفيدة في كريات الدم البيضاء، مع أثر 
باجلسم.  املناعى  اجلهاز  لتقوية  ممكن 

التأثيرات  هذه  مساعدة  مدى  أن  إال 
على األفراد الذين يعانون من مشاكل 
واضحة.  غير  تظل  املناعة  جهاز  في 
أو  جانبية  ــار  آث أي  هناك  توجد  هل 
البرومالني؟ تناول  جــراء  من  تفاعالت 

املخاطر  من  خــال  البروميلني  يعتبر 
مبقادير  يؤخذ  عندما  اجلانبية  ــار  واآلث
ــى  أول تقرير  هــنــاك  أن  إال  معتدلة، 
القلب  ضربات  عدد  ــادة  زي إلى  يشير 
بكميات  البروملني  اســتــخــدام  عند 
بعض  هناك  أن  إلى  باإلضافة  كبيرة. 
األفراد لديهم حساسية ضد البروملني. 

للدم،  كمرقق  يعمل  البروميلني  وألن 
عن  قليلة  معلومات  هــنــاك  أن  إال 
ــة  األدوي مع  البروملني  تفاعل  كيفية 
على  يجب  لــذا  للدم.  املرققة  ــرى  األخ

مع  األدويــة  هــذه  تناول  تفادي  األفــراد 
حــدوث  مخاطر  لتقليل  البروميلني 
بصورة  آمــن  البروملني  ــاد.  احل النزيف 
اجلانبية  ــــار  اآلث ــن  م ــي  ــال وخ ــة  ــام ع
ومع  معتدلة.  مبقادير  يؤخذ  عندما 
معدل  زيــادة  أولي  تقرير  يوضح  ذلك، 
ضربات القلب مع استخدام البروملني.

ــــك، فــــإن بعض  ــــى ذل بـــاإلضـــافـــة إل
األشخاص لديهم حساسية للبرومالني. 
كمخفف  يعمل  البرومالني  أن  وحيث 
كيفية  عــن  القليل  ــرف  ــع وي ــدم،  ــل ل
تفاعل البرومالني مع العقاقير املخففة 
هذه  استعمال  تفادي  يجب  لذا  للدم، 
العقاقير التي حتتوي على البرومالني 
لتخفيف املخاطر النظرية للنزف الزائد 

عند هؤالء األفراد.
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أنفسهم  ينّصبون  املعلمني،  أو  املثقفني،  أو  األدبــاء،  بعض 
قّيمني على اللغة، ويحترفون تخطئة عباد الله، بحّق حينا 
أو  تقْل»،  «قــْل..ال  أصحاب  هم  هؤالء  أحيانا.  حّق  وبغير 
قوائم «خطأ...صواب». لو اقتصر عمل هؤالء «الغيورين» 
على تصحيح اخلطأ فحسب لهان األمر. إال أنهم في الغالب 
يتجاهلون كّل التطوير والتوليد واالبتكار في اللغة املعاصرة، 
ويخّطئون كّل ما يخرج عن النحو أو املعجم الكالسيكيني. 
منظور،  ابن  ومعجم  بلغة سيبويه  نكتب  اليوم  نحن  كأمنا 
من  الواحد  تقوميه.  من  بّد  ال  خطأ  عنهما  يشّذ  ما  وكــّل 
هؤالء أشبه ما يكون بالشرطي الذي «يكمن» على مفترق 
الطرق لتحرير مخالفات السير: ما دامت مهّمته تسجيل 
املخالفات وتغرمي العباد فال بّد من تنفيذ املهّمة بصرامة، 
يجد  لم  إذا  األحيان،  بعض  في  أيضا،  املخالفات  واختالق 
قوائم «األخطاء  الناس  بعض  يطالع  ومخالفني!   مخالفات 
الشائعة» هذه، فيكتشفون أن «األخطاء»، في لغة اإلذاعة 
والصحافة، واألدب أيضا، أكثر من الهّم على القلب، وأنهم 
كيفما كتبوا ومهما احترسوا، واقعون في اخلطأ ال محالة، 

وال سالمة إال في الصمت! 
في اآلونة األخيرة قرأت كتابا من هذا النوع. اشتريته قبل 
سنني ولم أفتحه إال اليوم. مؤّلف الكتاب هو األستاذ نسيم 
نصر، واسم الكتاب «أخطاء ألفناها»، وقد صدر في بيروت، 
سنة 1994. الكتاب من 200 صفحة، ومواّده مرّتبة ترتيبا 
ألفبائيا، متتّد في الفهرس على 11 صفحة! إلى هذا احلّد 
أخطاؤنا التي ألفناها حتى حسبناها صوابا، و“تترّدد في 
محاضرين  ألسنة  على  ونسمعها  ــات  ودورّي كتب وصحف 
وإعالميني“. هناك طبعا أخطاء كثيرة في تشكيل بعض 
مشكورا.  بتصويبها  املؤلف  قام  صياغتها،  وفي  األلفاظ 
كما  ألنه،  أخرى  كثيرة  وصياغات  ألفاظا  يخّطئ  أنه  إال 
الكالسيكية  واملــعــاجــم  الــقــواعــد  ــى  إل يحتكم  أسلفنا، 
فحسب، متجاهال مئات السنني من التوليدات والتجديدات 
واالبتكارات التي وصلت بلغتنا املعاصرة إلى ما هي عليه 
التي  «التصويبات»  كل  مناقشة  بالطبع  ميكن  ال  اليوم. 
بالتفسيرات  أو  بها  األخذ  علينا  ويصعب  املؤلف،  أوردها 
دومنا  منها،  بعّينة  هنا  نكتفي  فإننا  لذا  رافقتها،  التي 
تعليق، ثم نناقش األستاذ في بعض اجتهاداته أيضا:  ص  
9  :  دعاية –  يعتبرها خطأ، الصواب: دعاوة. ص  24:  
بحثُت عنك   : 27 إيجار. ص   الصواب:  خطأ،   – تأجير 
الرئيس  حضر   :31 افتقدتك. ص    : الــصــواب  خطأ،   –
 35 الرئيس نفسه. ص   الصواب: حضر  خطأ،   – بنفسه 
خطأ، الصواب: مباريان!! ص  39: احلكم  :  مباراتان – 
الصواب:   ، خطأ   – بتذنيبه  قضى  أو  فالنا  ذّنب  العادل 
احلكم العادل قضى بتذنيب فالن على فالن، أي باعتدائه 
عليه . ص 41: تشّكلت الوزارة – فيها خطآن، الصواب: 
خطأ، الصواب: تقومي.  تأّلفت الوزارة. ص 47 : تقييم – 
خطأ، الصواب: جتّنب.  ص  63 :  ص  57 : حتاشى – 
حّضر – خطأ، الصواب: أعّد. ص  64 : حضرات السادة – 
خطأ، الصواب: حضرة السادة. ص  66 : أهّنئك مبناسبة 
كذا – خطأ، الصواب: أهّنئك بكذا. ص  74 : بدون – خطأ، 
خطأ،   – اثنني)  زوج  (مبعنى   :  80 الصواب: دون.  ص  
الصواب: زوجان (مبعنى اثنني).  ص  86 : سوّية – خطأ، 
الصواب: معا. ص  100: لن أتراجع طاملا احلّق بجانبي- 
خطأ، الصواب: لن أتراجع ما بقي احلق بجانبي. هذه عّينة 
في  نصر  نسيم  األستاذ  يوردها  التي  ”التصويبات“  من 
كتابه املذكور متجاهال، كما ذكرنا، كّل التجديدات في اللغة 
مراجعه  يذكر  األستاذ ال  أن  أيضا  بالذكر  يجدر  املعاصرة. 
واملرجع.   املصدر  هو  كأمنا  بالطبع،  كالسيكية  وهي  عادة، 
لم  ”التصويب“  في  الــدؤوب  عمله  رغم  فاألستاذ،  أخيرا، 

هنا  نكتفي  أحيانا.  اخلطأ  من  وتأويالته  تفسيراته  تسلم 
بإيراد بعض هذه األخطاء للتمثيل:ص 61:  ”واُحملرِم صفة 
تعني املانع نفسه من احملرَّمات. وعلى هذا األساس نسّمي 
في  هنا  اخلطأ  محرًَّما“.  الهجرية  السنة  من  األّول  الشهر 
تفسير احملرم طبعا. فاملؤلف ظّن أن الفعل أحرم، ومنه اسم 
الفاعل محرِم، هو مبعنى حرّم، ألن إحدى دالالت الوزن أفعل 
هي التعدية، مثل فّعل.  لكن من دالالت هذا الوزن أيضا: 
الدخول في مكان أو حالة، مثل:أجند (جند)، أتهم (تهامة)، 
أشتى (شتاء)، أصاف (صيف)، أورق(ورق)...  وعليه يكون 
الفعل أحرم الزما، ومعناه الدخول في احلرم. ولو كّلف املؤّلف 
نفسه عناء البحث في القاموس لوجد مثال (املنجد) : أحرم: 
دخل في الشهر احلرام، دخل في احلرم أو في حرمة ال ُتهتك.

عن  وبحثنا   ، ســّت  كلمة   (...) تناولنا  ”إذا   :84 ص. 
جواب  في  تقع  ال  هذه  ــالم  )وال لرأيناها  املعنوي  متناولها 
أيضا)  ألفناها“  ”أخطاء  لو، وهو أحد  إذا، وإمنا في جواب 
يعني  إنه  إذ  السيادة،  معنى  عن  يبعد  ال  معنى  تعني 
إعطاء  به  اآلخــذون  يريد  التي  الست“.  اختصار“اجلهات  
املؤلف   يورد  بل  السّت“.  اجلهات  متّلك  طريق  عن  السيدة 
ثالثة أبيات للبهاء زهير يورّي فيها الشاعر ( من التورية 
في البديع) في كلمة سّت، واألبيات ذاتها ال تدعم ما ذهب 
لفظ  السّت  أن  طبعا  واضح  بالذات!  خطأه  تبّني  بل  إليه، 
من اللغة احملكية، تطوّر من سّيدة . فنحن في احملكية ال 
نقول َسّيدي بل ِسيدي (مبعنى جّدي أيضا) وفي  املؤنث: 
ِسيْدتي  تتحّول إلى ِسّتي، ومنها ِسّت طبعا، مبعنى سّيدة 
أو جّدة!  ص. 104: ”أما كلمة ”عائلة“ التي رسخت في 
تتأّلف  ما  وغالبا  احلميمة،  القربى  ذوي  مبعنى  االستعمال 
من األبوين واألبناء، فهي صيغة اسم الفاعل مؤّنثا. وأغرب 
معناها،  حقيقة  في  تــؤّدي،  أنها  استعمالها  خطأ  في  ما 
من  بعيالة  القائم  ”العائل“  معنى.  من  حّملناها  ما  ضّد 
هم في عهدته يكفيهم معاشهم. و“العائلة“ مؤنث العائل. 
وأصالتها  الكلمة  فصاحة  اعتماد  إلى  سبيل  من  فهل 
البالغية من منابع العربية، حتى نقال عن ألسنة العاّمة، 
هذه املرّة، فنستعمل ”عيلة“ بدال من ”عائلة“؟ ونرّد على 
األستاذ بأسلوبه، فنقول: هل من سبيل إلى اعتماد املراجع 
وهل  أحيانا؟  املفعول  داللته  تكون  الفاعل  اسم  أن  لتعرف 
من سبيل إلى النظر في القرآن الكرمي: ”ألم يجدك يتيما 
(سورة  فأغنى“  عائال  ووجدك  فهدى،  ضاال  ووجدك  فآوى، 
الضحى 93، 6 – 8). فهل معنى العائل في اآلية الكرمية 
لتحذير  إال  املقال  بهذا  جئنا  ما  يعال؟!  َمن  أم  يعول  َمن 
مكتوب  ألنه  ُيكتب  ما  كل  قبول  من  القرّاء،  كّل  القرّاء، 
في  ”الغيورون“  يغالي  حني  خصوصا  ورق.  على  حبرا 
تخطئة  ــى  إل أحيانا  فيعمدون  العباد،  أخطاء  تقّصيهم 
كّل  وليس  ُيكتب صحيحا،  ما  كّل  ليس  ليس خطأ.  ما 
أعاله،  الكتاب  صائبا!  ملحقة: باإلضافة إلى  ”تصويب“ 
قرأت كتابا آخر من تأليف األستاذ عبد املعطي إسماعيل 
عبادة، عنوانه: ”مثابة الكاتب، اخلطأ والصواب في اللغة 
يتناول  أيضا  الكتاب  هذا   .1994 القاهرة،  العربية“، 
النهج  ويّتبع  عنوانه،  من  يظهر  كما  الشائعة“،  ”األخطاء 
أعرض  فلن  اخلوف،  إلى  داعي  ال  بعيد.  حّد  إلى  السابق 
له في هذا السياق بالتفصيل. مع ذلك ال بّد لي هنا من 
إيراد بيتني من الشعر صّدر بهما املؤّلف كتابه، ليرى القراء 
نظم  في  هو  ويخطئ  العباد  أخطاء  األستاذ  يصلح  كيف 
بيتني اثنني، فيورد الضربني فيهما (التفعيلة األخيرة من 
بذلك أحكام علم  كل بيت) من نوعني مختلفني، مخالفا 

العرَوض!
هذا الكتاُب ذخيرةٌ  /   وخريدة ومثابْه 

فابسط إلهي نفَعه    / وامنح مؤلفه ثوابْه
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اليوم  لكم  يولد  ألّنــه  عظيم…  فرح  لكم  يكون  ــوذا  «ه
مخّلص املسيح الرّب في مدينة داود» (لوقا 2: 10-

11). هذا ما يقوله لنا إجنيل الساعة الثالثة من برامون 
عيد امليالد. كّل واحد مّنا له مسيرته اخلاّصة إلى بيت 
حلم لكي يسجد للطفل املولود جديًدا، اإلله قبل األزل. 
إّن منشئي التسابيح امللهَمني من الله يدعوننا من خالل 
التراتيل العذبة األحلان لكي نسير إلى بيت حلم، مماثلني 
يا  «هلّموا  الهدايا:  مبثابة  فضائلنا  لتقدمي  املجوس، 
مؤمنون ننظر أين يولد املسيح» (من صالة سحر العيد). 
وأّما الكنيسة، أّمنا احلنون، فترشدنا في مسيرتنا هذه 
طيلة  تتوالى  التي  والقراءات  التسابيح  عبر  وتقودنا 
األسابيع التي تسبق العيد، باإلضافة إلى فترة الصوم 
التي تفرضها بهدف التوبة، لنالقي طفل املغارة بقلوب 
لالحتفال  الشخصّية  اليوم  إنسان  مشاركة  إّن  نقّية. 
بعيد امليالد تقتصر على التحضيرات اليومّية وتقدمي 
وتبادل  والسهرات  بالتسليات  تنحصر  أو  التمنّيات، 
الهدايا، معتقًدا أّنه هكذا ُيحتَفل بهذا العيد املقّدس، 
من  العيد  يفرّغ  العاملّية  الطريقة  بهذه  أّنه  مدرك  غير 
مضمونه األساس واجلوهرّي.. نعم، هكذا صار االحتفال 
من  العظمى  للغالبّية  بالنسبة  اإللهّي  احلــدث  بهذا 
الناس، أي اعتباره إّما فرصة جتارّية يكّدسون بواسطتها 
األموال، أو مناسبة اجتماعّية يلتقون فيها مع بعضهم 
حول  العائالت  فيه  جتتمع  عائلّي  تقليد  أو  البعض، 
موقد النار للسهر والسمر، أو للترويح عن النفس من 
السفر  إلى  باللجوء  احلياة  ومتطّلبات  العمل  ضغط 
مشاركتهم  عن  باإلعراب  البعض  يكتفي  كما  واللهو. 
اآلخرين إّما مبّد املوائد وبسط األطعمة واألشربة املختلفة 
بطاقات  خالل  من  مشاعرهم  عن  التعبير  أو  بسخاء، 
املجوس  ُيرِسل  لم  املشاركة.  تكون  ما  كأدنى  املعايدة 
ا كما نفعل  هداياهم للطفل املولود في بيت حلم بريدّيً
ا وخطرًا لكي  نحن اليوم، بل جتّشموا سفرًا طويًال شاّقً
يسجدوا له، مقّدمني له، أوّالً، ذواتهم ونفوسهم، ثّم بعد 
ذلك هداياهم املاّدّية الثمنية. وعلى هذا، فإّن مسيرتنا 
ا،  تعًب تقتضي  اإللهي  للطفل  للسجود  الشخصّية 
انفصاالً،  وتتطّلب  حارّة،  روحّية  وحياة  جهاًدا  وتستلزم 
املعيشّية  االهتمامات  عن  ا،  معنوّيً بل  ا،  ّيً مكان ليس 
التي  قطعانهم  هجروا  فالرعيان  اليومّية.  واملصالح 
كانت تشّكل مصدر عيشهم وثروتهم، وبادروا مسرعني 
إلى املغارة. واملجوس تركوا وطنهم، وتخّلوا عن مركزهم 
يقودهم  املجهول  نحو  ـــاروا  وس ــوق،  ــرم امل االجتماعّي 
إًذا،  نصب.  أو  لتعب  حساًبا  حاسبني  غير  المع  جنم 
املسيح  وبذالً.  تضحية  تتطّلب  حلم  بيت  نحو  املسيرة 
احلاضر  الزمن  التسابيح  كاتبو  عادة  يستعمل  يولد: 
في تآليفهم، مشيرين بذلك إلى ازدواجّية الزمن لعيد 
البعيد  الزمن  في  جرى  حلدث  نعّيد  ال  فنحن  امليالد. 
وصار اآلن من املاضي السحيق، بل حدث يجري اآلن. 
من البديهّي القول بأّن ميالد املسيح، كحدث تاريخّي، 
الكلمة  فميالد  ا،  ّيً والهوت ا  كنسّيً ولكن  بدّقة،  حتّدد 
ا إلى ما ال نهاية،  اإللهّي يشّكل حاضرًا مستمرًّا أو ممتّدً
املجوس  ليس  مؤمن.  كّل  نفس  في  يوم،  كّل  يحصل، 
والرعاة أشخاًصا منفصلني عن املاضي، ولكّنهم ميّثلون 
البشرّية كاّفة في أزمنتها املتالحقة كّلها. فالرعاة ميّثلون 
الرعاة  األمم.  ميّثلون  املجوس  بينما  املتنّصرين  اليهود 
الشعب  املجوس  ميّثل  فيما  البسيط  الشعب  ميّثلون 
لنسجد  بشخصهم،  نأتي،  جميًعا  فنحن  لذا،  املثّقف. 
فالصوت  السبب،  لهذا  اإللهّي.  للمولود  املغارة  في 

يكون  عظيم  بفرح  أبّشركم  «هاءنذا  القائل  املالئكّي 
في  كلمة  كّل  مّنا.  واحد  لكّل  ه  موجَّ الشعب»  جلميع 
ولكّننا  اخلــاّص،  وعمقها  اخلاّص  معناها  لها  اآلية  هذه 
بأمر  يبّشر  املالك  هاءنذا:  ثالث:  معاٍن  على  سنتوّقف 
مفرح للغاية، بأمر وشيك احلدوث، بأمر مقرّر. أبّشركم 
إّنه  البشر،  سائر  كميالد  ليس  ــه  إّن مخّلص.  مبيالد 
القدمية.  اللعنة  من  لتحرّركم  خلالصكم،  يحدث  ميالد 
في حدث جتّسد الكلمة اإلله تعترضنا جتربة ال يدركها 
ــا  وآذاًن فقط،  مفتوحة  روحّية  عيوًنا  ميلكون  الذين  إّال 
الكهنة  رؤساء  لها  تعرّض  السمع. جتربة  رهيفة  روحّية 
هيرودس:  سؤال  على  للحال،  أجابوا،  الذين  والكتبة 
«أين يولد املسيح؟»، فأوردوا نبوءة كانوا يعرفونها حّق 
املعرفة بدليل أّنهم أجابوا بها من دون تلّكؤ وال تفكير، 
بيد أّنهم كانوا عاجزين عن إدراك كنهها ومدلولها بأّن 
ا املسيح وُلد  معطي الشريعة ومتام رجاء إسرائيل وماسّي
بها  ينظرون  عيون  لهم  كانت  نعم،  ا.  جــّدً منهم  ا  قريًب
ولكّنهم  بها،  يسمعون  آذان  ولهم  يبصرون،  ال  ولكّنهم 
 :9 (يو  ثابتة“  هذا خطيئتهم  أجل  ”فمن  يفهمون  ال 
تبصر  عيوًنا  تتطّلب  حلم  بيت  نحو  املسيرة   .(41
لوقعنا،  وإّال  اخلــالص،  لكلمة  تصغي  ــا  وآذاًن اخلــالص، 
عينها.  والكتبة  الكهنة  رؤساء  جتربة  في  أيًضا،  نحن 
أبّشركم: إّن ُبشراي هي لكم، أنتم القّلة، وليس جلميع 
الناس. اإلجنيل هو رسالة اخلالص املفرّحة، رسالة ميالد 
املسيح هي رسالة شخصّية. فالرّب يتكّلم مع كّل واحد 
مّنا بلسانه، من خالل جتاربه، بحسب عاداته وتقاليده. 
بظهور  كّلمهم  واليهود  الرعاة  البسطاء من  فللمؤمنني 
ّية الذين كانوا  املالئكة، بالقوّات السماوّية غير الهيول
يكونوا  لم  الذين  وللمجوس،  عنها.  ويقرأون  يعرفونها 
غير  جنم  بظهور  كّلمهم  إسرائيل،  بني  عبادة  على 
ا.  اعتيادي في قّبة السماء كانوا يلحظون حترّكاته يومّيً
الرّب يتكّلم مع كّل واحد مّنا محترًما حرّّيته وشخصّيته 
معّني.  أو  د  محدَّ إميــان  اّتباع  على  يرغمه  أن  دون  من 
فقط،  بل،  حلم،  بيت  قاطني  جلميع  املــالك  يظهر  لم 
لم  اإللهّية.  الرؤيا  لتقّبل  ا  روحّيً ئني  مهيَّ كانوا  للذين 
يكن النجم بادًيا لكّل منّجمي بابل، بل، فقط، ألولئك 
املجوس الثالثة الذين ذكرهم اإلجنيل. كان املارّون كثرًا 
أمام املغارة املقّدسة، ولكّن الساجدين كانوا قليلني، فإلى 
أّي فريق نحن ننتمي؟ فرح عظيم لكّل الشعب: إّن هذا 
الفرح، فرح اخلالص هو لكّل الشعب. أشخاص قليلون 
اجلديد  للمولود  للسجود  لوا،  أُهِّ باألحرى  أو  استحّقوا، 
الفرح  إعالن  وواجب  والرسالة  الوصّية  وتلّقوا  املخّلص، 
لكّل املشاركني لهم بالطبيعة البشرّية. صار الرعاة رسًال 
سمع  من  كّل  «بأّن  يقول:  اإلجنيل  ألّن  محيطهم،  في 
تعّجب ّمما قال لهم الرعاة» (لوقا 2: 18). وفي البيت 
ملّا صاروا  املجوس  «إّن  نقرأ:  العذراء  مديح  من  العاشر 
أكملوا  قد  إذ  بابل  إلى  عادوا  بالله  متوّشحني  كارزين 
وحيك وبّشروا الكّل أّنك املسيح…». من هنا نفهم أّنه 
توجد دعوة لكّل واحد مّنا ليصير رسوًال بني قومه حيث 
اللغة الواحدة التي جتعل الكرازة أكثر سهولة، ومن دون 
«املؤمن  الالّهوتّي:  غريغوريوس  القّديس  يقول  خطر. 
احلقيقّي هو من ينيره الروح القدس ليعرف كيف وماذا 
أن  قبل  ا  ّيً فعل البشارة  كلمة  يحيا  من  هو  سيقول. 
ليس  امليالد  بعيد  سيحتفل  وعندها  لآلخرين،  ينقلها 
ببهجة  بل  ا،  ّيً عامل ليس  ا.  ّيً دين بل  ا،   دنيوّيً ا  ّيً احتفال

سماوّية تفوق العاملّيات».
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بالغة،  وفطنة  واع  بعقل  الرسول  امتاز 
استطاع من خاللها أن يقيم احلجة على 
احلق.  إلى  يدعو  ألنه  ذلك  راغموه  من 
حجته  والباطل  واضحة  حجته  واحلــق 
الناس على حل  ــدر  أق ــان  وك داحــضــة. 
ويسر.  بسهولة  تعترضه  التي  املشاكل 
ولبيان القول أسوق لكم بعض النماذج 

قريش  هذه  ومتنوعة:   كثيرة  كانت  وإن 
تأتي إلى رجل اسمه حصني، كانت تعظمه 
وتطلب منه أن يكلم الرسول ليعود إلى دين 
الله  رسول  إلى  الرجل  فجاء  ــداده.  وأج آبائه 
بلغنا عنك. إنك تشتم  الذي  فقال: ما هذا 
حصينة  ــوك  أب كــان  وقــد  وتذكرهم،  آلهتنا 
وخيرا؟ فقال الرسول: يا حصني إن أبي وأباك 
في النار. يا حصني كم تعبد من آلهة؟ قال 
حصني: سبعا في األرض وواحدا في السماء. 
تدعو؟  من  الضر  أصابك  فإذا  الرسول:  قال 
فإذا  الرسول:  قال  السماء.  في  الــذي  قــال: 
هلك املال من تدعو؟ قال: الذي في السماء. 
قال الرسول: فيستجيب لك وحده وتشركهم 
معه؟ أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب 
عليك؟ قال حصني: ال واحدة من هاتني فقال 
الرسول: يا حصني أسلم تسلم. قال: إن لي 
قل  الرسول:  قال  أقول؟  فماذا  وعشيرة  أهل 
علما  ــي  وزدن أمــري  ألرشــد  أستهديك  اللهم 
عند  من  يقم  فلم  حصني،  فقالها  ينفعني. 
وقوة  ــرســول  ال معرفة  أسلم.  حتى  ــرســول  ال
على  احلجة  يقيم  جعلته  وفطنته  خاطرته 
قلت  يقول:  حــامت  بن  عــدي  فهذا  اجلميع. 
لو  والله  كراهتي حملمد:  ولشدة  نفسي  في 
أتيت هذا الرجل، فإذا كان كاذبا لم يضرني 
وإن كان صادقا علمت، قال فأتيته. ودخلت 
عليه فقال لي: يا عدي بن حامت أسلم تسلم 
ثالثا. قال عدي: قلت: إني على دين. قال 
أنا أعلم بدينك منك. قلت: أنت أعلم بديني 
مني؟ قال: نعم، ألست من الركوسية (دين 
مرباع  تأكل  وأنت  والصابئة)  النصرانية  بني 
(ربع الغنيمة) قومك؟ قال عدي: بلى. قال 
الرسول: هذا ال يحل لك في دينك. قال عدي: 
نعم. قال الرسول: أما أني أعلم الذي مينعك 
الناس،  أتبعه ضعفة  إمنا  تقول:  اإلسالم  من 
أتعرف  العرب.  لهم وقد رمتهم  قوة  ومن ال 
احليرة؟ قال عدي: لم أرها وقد سمعت بها. 
قال الرسول: فوالذي نفسي بيده، ليتمن الله 
احليرة،  من  الظعينة  تخرج  حتى  األمر  هذا 
أحد.  جــوار  غير  في  بالبيت  تطوف  حتى 
وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قال عدي: 
الرسول:  قــال  هرمز  بن  كسرى  كنوز  قلت 
نعم كسرى بن هرمز. وليبذلن املال حتى ال 
نبوءة  حتققت  الزمن  مرور  وبعد  أحد.  يقبله 
الرسول فقال عدي: فهذه الظعينة تـأتي من 
ولقد  بالبيت في غير جوار.  احليرة، تطوف 
كنت فيمن فتح كنوز كسرى. والذي نفسي 
بيده لتكونن الثالثة الن رسول الله قالها. بل 
أنظر إلى هذا احلوار الذي كان بني رسول الله 
أحمد  عند  ذلك  جاء  كما  املعصية،  وطالب 
الله  ــول  رس يا  فقال:  النبي  ــى  أت فتى  (أن 

ائذن لي بالزنى. فأقبل عليه القوم فزجروه، 
يقول  وهو  الشاب  ذلك  على  الرسول  فأقبل 
له أدن، فدنا منه قريبا قال اجلس فجلس: 
قال الرسول لذلك الشاب: أحتبه ألمك؟ قال: 
الرسول:  قال  ــداءك.  ف الله  جعلني  والله  ال 
الرسول:  قال  ألمهاتهم.  يحبونه  الناس  وال 
الله  جعلني  والله  ال  قال:  البنتك؟  أفتحبه 
الــنــاس يحبونه  ــول: وال  ــرس ال ــال  ق ـــداءك.  ف
والله  ال  ــال:  ق ألخــتــك؟  أفتحبه  لبناتهم. 
جعلني الله فداءك. قال: وال الناس يحبونه 
ألخواتهم. قال الرسول: أفتحبه لعمتك؟ قال: 
ال والله جعلني فداءك قال: وال الناس يحبونه 
لعماتهم. قال الرسول: أفتحبه خلالتك؟ قال: 
الناس  وال  فــقــال:  فـــداءك  جعلني  والــلــه  ال 
على  يده  الرسول  فوضع  خلاالتهم.  يحبونه 
الشاب ثم قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه 
الرسول  إلى  قال: (لقد جئت  وأحصن فرجه. 
من  خرجت  ومــا  عندي،  شــيء  أحــب  والزنى 
هذه  عندي)  شــيء  أبغض  والزنى  إال  عنده 
النماذج الدالة على قوة احلجة عند الرسول، 
بكل بساطة مقنعة وفصاحة آسرة، تدل على 
املجتمع  في  ــور  األم تدبير  في  ذكائه  حــدة 
العربي، الذي كان قد أبتعث فيه. وحتى في 
زماننا لم تكن أمة أكثر مشكالت من األمة 
العربية. فللعوامل النفسية ميكن لكلمة أن 
الكرامة قد يؤدي  تثير حربا، وشعورا بجرح 
أن  لزاما  الرسول  على  وكــان  الويالت.  إلى 
فيما  ليحسن  املعضالت،  هــذه  كل  يحل 
بعد قيادة هذه األمة. وحتى نبرهن صدق هذا 
أمر  من  كان  مــاذا  لنرى  بنا  تعالوا  ــاء  االدع
احلجر األسود عند هدم الكعبة، لبنائها من 
جديد، قبل بعثة الرسول. قال ابن اسحق: ثم 
أن القبائل جمعت احلجارة لبنائها، كل قبيلة 
البناء  بلغ  بنوها حتى  ثم  حدة،  جتمع على 
قبيلة  كل  فيه.  فاختصموا  الركن،  موضع 
ــرى،  األخ دون  موضعه  ــى  إل ترفعه  أن  تريد 
حتى حتاوزوا وحتالفوا وأعدوا للقتال. فقربت 
بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا 
أيديهم  وأدخلوا  املوت،  على  عدي  وبنو  هم 
في ذلك الدم في تلك اجلفنة. فسموا لعقة 
الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو 
خمسا. ثم أنهم اجتمعوا في املسجد، فقال 
فيما  بينكم  (اجعلوا  املغيرة  بن  أمية  أبو 
تختلفون فيه أول من يدخل من باب املسجد 
يقضي بينكم فيه) ففعلوا. فكان أول داخل 
رسول الله فحكم بينهم قال: هلم إلي ثوبا، 
ثم  بيده  فيه  الركن فوضعه  فأخذ  به.  فأتي 
قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب. ثم 
به  بلغوا  إذا  حتى  ففعلوا.  جميعا،  رفعوا 

موضعه، وضعه هو بيده، ثم بني عليه.  
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إعطاء  على  املُوافقة  احلكومة  اقتراح 
أثار    90% بنسبة  مشكنتا  املُقترضني 
ِقَبل  من  شديدا  وحماسا  كبيرة  ضّجة 
وُنرّحب  نفرح  أن  قبل  ولكن  الكثيرين 
بعض  على  اإلطالع  علينا  كهذا  باقتراح 
إن  أقول  أن  أود  بدايًة،  التالية:  النقاط 
نسبة التمويل املسموحة اليوم تبلغ 75% 
مبوجب  وإّمنا  القانون  في  ليس  مصدرها 
حيث  إسرائيل.  بنك  عميد  توجيهات 
العميد  توجيهات  في  كان  مصدرها  أن 
السابق السيد ستانلي فيشر، وَتقرّر في 
حينه حتديد الِنَسب: نسبة %75 ملُشتري 
الدار األولى، نسبة %70 ملن يريد حتسني 
ثانية  دارا  يشتري  ملن   50% و  املسكن 
توجيهات  من  األساسية  أألهداف  وأكثر. 
على  احلفاظ  هي:  إسرائيل  بنك  عميد 
إلى درجة  البنوك لكي ال تصل  استقرار 
العالية  التمويل  ِنَسب  بسبب  اإلفالس، 
تخفيض  محاولة  للُمقَترِضني.  املُتاحة 
فيشر  ستانلي  جنح  لقد  الدور.  أسعار 
على  احلفاظ  وهو  األول  الهدف  بتحقيق 
في  فشل  ولكنه  املاّدي،  البنوك  استقرار 
تخفيض  وهو  أال  الثاني،  الهدف  حتقيق 
أسعار البيوت. وذلك ألن ِنَسب التمويل 
إلى  أدى  اّلذي  العامل  وحدها  ليست 
التمويل  ِنَسب  البيوت.  أسعار  ارتفاع 
أسعار  لتخفيض  الطرق  من  واحدة  هي 
احلكومة  على  كان  ولكن  البيوت، 
املوجودة  البيوت  عدد  زيادة  على  العمل 
بناء  على  املقاولني  وحتفيز  السوق،  في 
بدال من محاولة  وبيوت جديدة،  عمارات 
رفع نسبة املشكنتا إلى %90. بكلمات 
الطلب  زيادة  إلى  يؤدي  األمر  هذا  أخرى 
ُجُدد  مشترين  جمهور  أضاف  أنه  حيث 
بحوزته  يكن  لم  اّلذي  البيوت،  لسوق 
ال  الى  (إضافًة  املبلغ  من   25% مسبقًا 
 90% لنسبة  الزيادة  وبسبب   (75%
سيزداد  وهكذا  املبلغ.  هذا  ميتلك  أصبح 
األسعار  وترتفع  البيوت  على  الطلب 

أكثر وأكثر.  اخلالصة: ال أريد اخلوض في 
إحدى  أن  هي  اخلالصة،  ولكن  التفاصيل 
الطرق لتخفيض ارتفاع أسعار البيوت أو 
ولكنها  املشكنتا  هي  ارتفاعها،  من  احلد 
ليست كافية وحدها حلل أزمة غالء أسعار 
البيوت. ليست املشكنتا وحدها هي احلل 
فشل  هو  إثبات  وأكبر  الوضع  إلنقاذ 
أعاله،  املذكورة  فيشر  ستانلي  محاولة 
ألن احلل يجب أن يكون جذريًا للمشكلة 
العرض، حتفيز  زيادة  كالتالي:  األساسية 
االستثمار،  بيوت  بيع  على  املُستثمرين 
زيادة  على  املُقاولني  وتشجيع  حتفيز 
مشاريع البناء، وحّثهم على إنهاء مشاريع 
وتوفيرها  أراٍض  فرز  الوقت،   قبل  البناء 
للبناء من ِقَبل احلكومة، وهنالك الكثير 
من االقتراحات التي من املمكن أن تساهم 

في تخفيض أسعار البيوت.
™ من اجلدير بالذكر: أن هذه املقالة ليست 
بديًال الستشارة اختصاصي مؤهل وليست 
مبثابة توصية بأي شكل من األشكال وكل 
حالة يجب فحصها بشكل خاص وُمنَفرِد 

وحسب ظروفها اخلاّصة.
™ اختصاصي قروض عقارية (يعمل في 
وتخطيط  البنوك  أمام  املُقترضني  متثيل 

مسارات قروض عقارية).
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منذ أن وقع علّي االختيار لكي أصبح عضوًا في جلنة 
التي  اللجنة  هذه  الثقافية،  السلة  في  القطرية  املسرح 
االنتاجات  على  املصادقة  عدم  أو  املصادقة  مهامها  من 
املسرحية، في إطار برامج «السلة الثقافية»، تسنى لي 
العربية  باللغة  العديد من االنتاجات املسرحية  مشاهدة 
أكثر  االطــالع  امكانية  لي  أتاح  الذي  األمر  بالدنا،  في 
فأكثر على املسرحيات التي تنتجها مسارحنا العربية.  
من  مضى  وقت  أّي  من  أقرب  أني  شعرت  احلقيقة  في 
النشاط املسرحي في بالدنا، تعرّفت أكثر على العقبات 
التي تواجه مسارحنا، وتواجه مسرحنا احمللي، واملستوى 
ما  أكثر  مسرحنا.   وإمكانات  قدرات  ملسارحنا،  الفني 
من  املسارح  إدارات  تختار  ماذا  االختيارات،  نظري  لفت 
مؤلفات مسرحية لتقدمها جلمهورها على اخلشبة، وهنا 
مسرحية  لعروض  اختيار  أزمــة  فثمة  الكبرى،  الطامة 
إنتاجات  هنالك  بالدنا.  في  العربي  اجلمهور  تخاطب 
مسرحية لفرق تعمل بأسلوب مهني واتقان ملفت للنظر، 
وتستثمر كل طاقاتها لتقدم األفضل جلمهورها، إال أنها 
عقول  مخاطبة  على  القادر  العمل  باختيار  تنجح  ال 
وقلوب جمهورنا احلبيب. وهذا األمر يعود إما لعدم تالحم 
هؤالء الفنانني مع شعبهم، فال يشعرون باحتياجاته، بل 
يخضعون الحتياجاتهم هم كممثلني ومسرحيني يبحثون 
عن أعمال تشبع احتياجاتهم هم كممثلني وال يأخذون 
تبقى  ال  وحتى  ومتطلباته.  اجلمهور  ذوق  باحلسبان 
على  ولنأخذ  أكثر،  أوضح  دعوني  عواهنها  على  األمور 
سبيل املثال الفنان الكبير دريد حلام، فهو منوذج واضح 
العقل  مخاطبة  جمهوره،  مخاطبة  يجيد  الذي  للفنان 
أو  املسرحية  عروضه  خــالل  من  كــان  إن  معاً،  والقلب 
أفالمه السينمائية ومسلسالته التلفزيونية. ومن ضمن 
التي  قليل»،  بعد  «سنعود  مسلسل  الدرامية،  روائعه 
الفنان  لبنان، إذ يستعرض هذا  تدور معظم أحداثه في 
وطنهم  غادروا  الذين  السوريني  النازحني  معاناة  العبقري 
آمنًا  مكانًا  لبنان  من  ليتخذوا  األحداث،  بسبب  سوريا 
يحميهم من ويالت االقتتال الداخلي الدامي. القصة عن 
ستة أشقاء ووالدهم جنيب (يؤديه املمثل دريد حلام)، الذي 
اندالع  مبنزله في دمشق رغم  لوحده  العيش  يستمر في 
فيقيمون  دمشق،  يغادرون  عائلته  أفراد  بينما  احلرب، 
في لبنان بأجسادهم، وتتابع مشاعرهم وعيونهم وآذانهم 
من  أكثر  سوريا  فيعيشون  سوريا،  الوطن  في  األحــداث 
السورية  األزمــة  يرصد  الدرامي  االنتاج  هذا  ساكنيها. 
يبقى  الذي  الدمشقي  البائع  وجند  إنسانية،  زاوية  من 

وحيدًا في منزله، بعيدًا عن أفراد أسرته النازحني، وجند 
اجلار الذي يساند الثورة كيف يجالس جاره الذي يدعم 
النظام، وكيف يتحول نقاشهم السياسي االنساني إلى 
امرأة مع عشيقها  تلتقي  بيش». وكيف  لعبة «شيش 
بعد فراق طال أمده، تبادره بالسؤال األول أنت مع من، 
مع النظام أم الثورة. إن هذا املسلسل مذهل بإنسانيته 
املسلسل حاول عرض  والدمار.  املأساة  قلب  املنبعثة من 
من  فهنالك  سوريا،  في  ــداث  األح من  مختلفة  مواقف 
الثورة ويدعمها.  يؤيد  النظام ويؤيده، وهنالك من  يدعم 
فكيف جنح مسلسل «سنعود بعد قليل» أن يجمع كل 
هذه التناقضات واآلراء بهذه العفوية، وكأنه يريد بنا أن 
نسير بني النقاط، ويريد أن يثبت لنا أن الفن ميكنه أن 
يفعل ما ال تستطيع السياسة فعله. وبالتالي نقولها 
الشارع  تصوير  في  املسلسل جنح  هذا  إن  عاٍل  وبصوت 
مواطن  كل  فؤاد  في  يدور  عما  وعّبر  بصدق،  السوري 
سوري حقيقي، كل من يحب وطنه سوريا، وإننا سنعود 
بعد قليل. لذا جنح املسلسل بشد اهتمام املشاهد العربي 
ومبخاطبته في كافة األقطار العربية. وهنا أوّد التأكيد 
مجددًا على أهمية اختيار املوضوع وكيفية طرحه، وهذا 
من  هو  الذكي  فالفنان  الفنان،  ذكاء  إلى  يشير  اجلانب 
يجيد اختيار االنتاج الناجح، والذي يقبل عليه اجلمهور. 
هذا ال يعني أن هذه املشكلة، هي الوحيدة التي تعاني 
منها فرقنا املسرحية. هنالك قضايا أخرى مثل: اختيار 
واألداء  احلركة  الديكور،  املوسيقى،  اإلخراج،  فن  املمثلني، 
على خشبة املسرح واالضاءة.  فهنالك فرق مسرحية تلتزم 
بالعمل مع مخرج معني إلخراج مسرحية معينة فيفشل 
بإخراج  ليقوم  املخرج  ذات  ويعود  جماهيرياً،  العمل  هذا 
مرّة  جماهيريًا  وتفشل  املسرح،  ذات  في  أخرى  مسرحية 
أن  أستطيع  وال  أفهم  فال  املسرحية،  هذه  أيضًا  أخــرى 
أفهم ملاذا هذا املسرح يعيد الكرّة مرّة أخرى وأخرى ذات 
التجربة مع ذات املخرج.  وهنالك ممثلون تتردد أسماؤهم 
في العديد من االنتاجات املسرحية، رغم أنهم لم يحققوا 
النجاح املرجو، فلماذا إذًا يتم التعاقد معهم في أعمال 
أن  مسارحنا  إدارات  قررت  هل  ــرى.  وأخ أخرى  مسرحية 
هذه  إدارات  تلغي  أن  ــررت  ق هل  الريح؟!  عكس  متشي 
عليه،  إرادتها  بالتالي  وتفرض  جمهورها  إرادة  املسارح 
لتعلن احلرب على اجلمهور وتتهمه بأنه غير مثقف وغير 
متذوق للفن املسرحي، علمًا أن املسرحية يتم انتاجها من 

أجل اجلمهور ال من أجل مدير املسرح.   
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يعتبر أكثر من مفكر ما ذهب إليه الفرنسي ميشيل 
بوتور أن الرواية تعبير عن مجتمع يتحوَّل ّمما يجعلها 
بالنتيجة ايضًا تعبيرًا عن الوعي بالتغيير لُتصبح 
زمن  في  الوعي  هذا  لتطوير  خصبًا  مجاًال  بذلك 
بأّن  الَقْول:  ميكننا  ذلك  على  واّتكاء  إذاً،  حوالت.  التَّ
الرواية شكل يتحّول باستمرار تبعًا حلركّية املجتع...

وعليه ِمن الّضروري مبكان الّتفاعل مع حركّية الّتحول 
احلال  بطبيعة  ر  ُيفسِّ وهذا  سريعة...  مرونة  وفق  هذه 
ة واعتنت بالهامشي  ت زاوية ما بعد احلداثيَّ ملاذا اهتمَّ
واملهمل وغير الّالفت للنَّظر بهدف كسر قيود هيمته 
قواعد «الّصنعة» وسيلًة إلى استغوار ومن ثمَّ استنطاق 
الهابط  الزمن  هذا  إنسان  في  واأللم  الوجع  مكامن 
دون  تائهًا  وحيدًا  يسير  جعله  َحّد  إلى  له  واملعادي 
نصير... رأتني مضطرًا أن آتي بهذا املدخل االستهاللي 
أّدى  الذي  احلقيقي  بب  السَّ أجد  أن  خجولة  محاولًة 
الّتحفة األدبية  املبدع يوسف زيدان، صاحب  بالكاتب 
ُنطلق  أن  ُيعلن مؤخرًا ما ميكننا  أن  الرائعة «عزازيل» 
عليه: «العصيان الثقافي» حني سّجل بأنَّه سيعتزل 
كلَّ نشاطاته الثقافية بناًء على قناعته الفردّية، وهذا 
ما قام به أيضًا مبدعنا املعروف األديب عالء األسواني 
وَِّن لهفة انتظار  صاحب «عمارة يعقوبيان»... ولكي اُل
ألوِّنها  ز،  املميَّ اإلبداعي  نشاطهما  إلى  أديبينا  عودة 
ُيحرِّض أشجار  ابداعاتها، قليل  بقليل من مطر  ولو 
امنة  الثَّ ماء  السَّ لسقف  ها  شقَّ تواصل  أن  اجلمال 
ألّني  عذرًا  «عزازيل»  زيدان  يوسف  رائعة  استمحت 
فهي  بطي»...  «النَّ اجلميلة  روايته  عن  املرة  سأحتّدث 
التقاطة النتقالة نوعّية في التاريخ العربي واإلسالمي 
في فترة ما قبل الدعوة اإلسالمية... وقد جنحث أن 
ترسم األجواء الفكرّية والثقافية واالجتماعية والدينّية 
في الوطن العربي آنذاك – القرن السابع امليالدي. هذا 
ما جعل الكاتب أن يجعل مصر واجلزيرة العربية وما 
بعدها بقليل حتى العراق، أن تكون االمتداد اجلغرافي 
واحلّيز املكاني لروايته...  فماريا هي قبطية تأّخر وفق 
يتجاوز  لم  وللمفارقة  زواجها،  ِسنُّ  مجتمعها  تقاليد 
الزَّواج  عمرها ال 17 عاماً...    لذلك وافقت راضية 
بطي... ورافقته في رحلة  من سلومة البدوي العربي النَّ
امتدت ِلعّدة أشهر، لالنتقال والعيش في وطنه اجلزيرة 
نقل واآلالم  العربية، حيث اّتسمت رحلتها بصعوبة التَّ
الزوجة  خاصة  منهما،  وثبات  بصبر  لكن  املبرحة، 
حراء،  ماريا... يصل املوكب بعد «سفر» طويل إلى الصَّ

اردة في الرواية، لذلك أن  وألن ماريا هي الشخصية السَّ
تسرد علينا كقرّاء بالتفصيل، مدارة احلياة وصعوبتها 
الينا...  معاناتها  إيصال  بهدف  زوجها،  وطن  في 
زوجها  مع  معيشتها  تفاصيل  علينا  ت  قصَّ لذلك 
زوجها  نحو  املختلطة  مشاعرها  عن  كاشفة  وأهله... 
تخبئ  ولم  تتغير..  معها  سلوكياته  أصبحت  خاصًة 
عنا كيف وقعت في غرام أخيه «الّنبطي» الذي اّدعى 
احملمدّية...  الدعوة  مع  تزامنت  الرواية  وألّن  بوة...  النَّ
لذلك تضّمنت سردًا تناول تفاعل األنباط مع املكونات 
السياسية العربية... الذي انتهى بإعالن الزّوج وماريا 
«التي أصبح اسمها بعد زواجها ماوية»، إسالمهما...

إلى  وأهله  زوجها  مع  ماريا/ماوية  رحيل  بعد  حتى 
مصر، ورغم حرمانها من اإلجناب... بقيت نهاية الرواية 
مفتوحة... فهل رحلت فعًال ماريا أم بقيت مع الّنبطي 
الرواية...  تختتم  كما  ُهدهدين  ليعودا  وعاشت معه، 
فاصيل ألترك  التَّ متعّمدًا اخلوض في  امتنعت عامدًا 
ملّا  وهي  بها  مّتع  التَّ بعد  لم    الذين  خاصة  للقرّاء، 
ية  الفّن العناصر  من  عددًا  الُسّجل  وذلك  ِبكرا...  تزل 
يًا لِقماشة  التي حاكها الكاتب، نسيجا ابداعيًا جمال
الرّائي  القارئ  على  يخفى  لن  سوف  طبعًا  روايتِه... 
َحَدِثِه  من  يدعو  عادًة  الذي  املتزايد  الّتشويق  عنصر 
في  امللّحة  بالرّغبة  مزوّدًا  ملل  دون  القراءة  ملتابعة 
ال  املثال  سبيل  على  نذكر  األحداث،  من  االستزادو 
اردة – ماريا – التي حتدثت بها مع  احلصر، خطبة السَّ
اخلاطبني القادمني لطلب يدها، حيث صيغت بأسلوب 
يجعل القارئ، بل يدفعه إلى الّتعاطف معها... يتبعه 
أّي  ردي،  السَّ بأسلوب اإلرجاء  ُيعرف  مبا  القيام  عنصر 
حدث عنه بتفاصيله الحقاً...  لميح لشيء ما، ثّم التَّ التَّ
لتحقيق  وّقع  التَّ أفق  كسر  عنصر  كاتبنا  ينس  ولم 
الدهشة  ُيْضفي  ّمما  ردية  السَّ واملتعة  املعرفية  اللذة 
املضاعفة على عملية القراءة... ويكسب النَّص األنس 
املرجأة،  احلكائي... هذا باإلضافة إلى أسلوب األسئلة 
واستعمال اللغة السينمائية البصرية، التي جتّسدت 
اللغوي، واملتابعة احلّية لألحداث، وَخْلق  بدّقة الوصف 
احلّيز املرئي واملنظور... واضح أّن يوسف زيدان بروايته 
ن  تتضمَّ فنّية  ّية  أدب «واجهة»  يجعلها  أن  جنح  هذه، 
عادتهم  طقوسهم،  العرب،  حياة  لتفاصيل  تسجيًال 
وتقاليدهم بطريقة عميقة... مما جعلها كرواية تتقاطع 
زت بالتسامح والّتعايش  مع األديان املوجودة، والتي متيَّ

بسالم في الوطن العربي آنذاك.  
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اإلعراب  لعلم  حياتي  درَس  حلق  أو  سبق  كان 
واحلساب،  اإلحصاء  لعلم  األوّل  اجلامعّي  درسَي 
اغتراب،  وال  أضداٍد  من  العلمني  بني  وليس 
وأولو  احلّب  في  الرّاسخون  بينهما  يجمع  بل 
وال   – لدّي  أّنه منت  األلباب. وال أخفيكم سرًّا 
والّطاعة  العشق  مملكة  ضفاف  على   – تزال 
ّية، عالقات  والوالء اّلتي أقمتها لعروسَي العرب
حّب شرعّية وغير شرعّية، سرّّية وغير سرّّية، 
ْينة  ومنها لعلوم أخرى غيرها، تراني – بني الَف
مخدعها،  إلى  طريقي  أختلس   – ْينة  والَف
لتكشف لي عن بعض أسرار قلبها، ثّم أعود 
جنْته،  ما  فإليكم  ومليكتي.  مملكتي  إليها، 

هذا األسبوع، ساعتني، خيانتي حلبيبتي.
حافة عن دائرة اإلحصاء  ُيفيد البيان الّصادر للِصّ
املرَكزّية اإلسرائيلّية، من يوم 26 كانون األوّل/

ّية  ديسمبر 2012 – ُقبْيل االنتخابات البرملان
للكنيست الّتاسعة عْشرة، اّلتي أجريت يوم 22 
كانون الّثاني/يناير 2013 – أّن عدد أصحاب 
حّق االقتراع في إسرائيل خمسة ماليني وِمائة 
جتاوزت  تكون  مواطن،   (5,100,000) ألف 
ربيًعا  عَشر  ثمانية  االنتخابات،  يوم  سّنهم، 
وخمسة وأربعني يوًما (كما تعّلمنا، يوًما، في 
اّلتي  املعطيات  على  وبناء  املدنّيات).  درس 
جاءت في البيان أعاله، وباستباق البيان اّلذي 
ا، عن الّدائرة نفسها وفي الّشأن  قد يصدر، قريًب
الوشيكة  ّية  البرملان االنتخابات  ُقبْيل  نفسه، 
نقّدر  أن  لنا  العشرين،  للكنيست  والّشائكة 
االنتخابات  لهذه  االقتراع  حّق  أصحاب  عدد 
ألف  وخمسني  وِمائتني  ماليني  خمسة  بنحو 
(5,250,000) مواطن. هذا علًما أّن بيان دائرة 
اإلحصاء املرَكزّية في هذا الّشأن أدّق من معطى 
ل مرّة كّل أربع سنوات،  سجّل الّناخبني (الّذي ُيعَدّ
غالًبا)؛ حيث يتطرّق بيان دائرة اإلحصاء املرَكزّية 
إلى َتعداد الّسّكان الّثابت اّلذين يعيشون في 
(دعك  ْلَه  بَ مثًال،  عنها،  املغتربني  دون  الّدولة 
من) سجّل الّسّكان اّلذي يشتمل على َتعداد 
من  أيًضا،  االقتراع،  في  حّق  لهم  ليس  من 
الّسّكان غير احملسوبني على الّدولة مواطنني، 
مثل عرب القدس الّشرقّية ودروز هْضبة اَجلوْالن 
ا)، وهم – عندنا – للقدس  وْن، رسمًيّ (كما ُيسَمّ

أنصار وفي اَجلوْالن أحرار.
ر، أعاله –  عداد املقَدّ الَتّ من   %15 ونحو  هذا، 

أّيها الّسّيدات والّسادة – مّنا بني قحطان، عرًبا 
ُعرَباء ومستعربني، أي حوالي سبعِمائة وسبعة 
وثمانني ألًفا وخمسِمائة (787,500) مواطن 
اليوم،  إذا ما اجتمعوا،  عربّي (صوت عرّبي)، 
امرأة  أو  واحد،  أو حزب  واحد،  قلب رجل  على 
واحدة وحولها رجال، حّصلوا نحو 28 مقعًدا في 
البرملان، ولكن، وما أدراك ما لكن، اّلتي لنا أن 

نتناولها في مقاالت قادمة.
ّية  وبناء على معطيات آخر ثالث دورات انتخاب
برملانّية، وفي ظّل خيبة األمل واإلحباط املصاب 
بهما الّناس في الّشارع، لنا أن نقّدر أّن نسبة 
ـ 65% (واألدهى واألمّر  الّتصويت ستحوم حول ال
أن ترتفع هذه الّنسبة؛ فكّلما ارتفعت ارتفع معها 
َتعداد أصوات حاجز احلسم والّضّد صحيح، وثمن 
كّل كرسّي في البرملان ارتفع أو انخفض معها، 
طبًعا) وبانتقاص معّدل األصوات غير الّصاحلة 
أصوات  َتعداد  يكون  40,000 صوت)  (نحو 
حاجز احلسم (َتعداد األصوات الّصاحلة مضروًبا 
وعشرة  ِمائة  نحو   ((0.0325) احلسم  بنسبة 
آالف صوت (110,000)، وبالّتالي يكون ثمن 
ثمانية  نحو  مساوًيا  البرملان  في  كرسّي  كّل 

وعشرين ألف صوت (28,000).
البرملانّية  وعليه، وفي ضوء نتائج االنتخابات 
اخلاّصة   (2013 الّثاني/يناير  (كانون  األخيرة 
املوّحدة:  ّية  العرب (القائمة  ّية  العرب بأحزابنا 
للّسالم  الّدميقراطّية  اجلبهة  صوًتا؛   138,450
الوطنّي  الّتجّمع  صوًتا؛   113,439 واملساواة: 
الّدميقراطّي: 97,030 صوًتا)، وإذا ما ابتغينا 
أن يكون لنا متثيل في برملان إسرائيل، ما من 
فرٍد أحد أو حزٍب مفرد، قلُبه على هموم أبناء 
وبنات شعبه وأّمته، يستطيع أن يخاطر بخوض 
بٌة أحزابنا،  معركة االنتخابات هذه وحَده. فمطالَ
إًذا، اخلالصة العروبة وغير اخلالصة العروبة منها، 
أيًضا (اخلالصة، أصًال، مبعناها املعنوّي األعمق 
يجمعها  فما  اّحتاد؛  إلى  َترُشد  بأن  واألبعد)، 
الّنوايا  إذا ما خُلصت  يفرّقها،  ما  غالب على 
بون نحن بأن نهّب بَقّدنا  دت اَخلطايا؛ ومطالَ ِيّ وُح
االجتهاد،  هذا  لُنصرة  وحديدنا  وبنارنا  وقديدنا 
وإّال فسالم على البالد والعباد في هذي الوِهاد. 
على  وحّي  الرّشاد،  أهل  يا  وَهْلُمْمَن  وا  ُمّ فَهُل
اجلهاد، جهاد العقل والّسداد، ومواسم ورد دونها 

ُي الَقتاد. َجْن
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شفاعمر،  من  الشرقي  الشمال  إلى  كم  ثالث  قرابة  عبلني  قرية  تقع 
األبحاث  أشــارت  وطبريا.  عكا  بني  ما  الواصلة  الطريق  من  بالقرب 
العصر  الى  يعود  فيها  االستيطان  تاريخ  أن  إال  األثرية  واحلفريات 
الطوباوية  بلدة  احلديدي (1200 عام ق.م). واشتهرت بسبب كونها 

مرمي بواردي.

WOL���«
ذكر االستيطان باملوقع في املصادر اليهودية ابتدأ من الفترة الرومانية 
ميالدي   1047 عام  خوسرو  ناصر  الرحالة  القرية  زار  والبيزنطية. 
قرية  إلى  الدامون  من  السير  واصلت  «ثم  قائال:  رحلته  وصف  الذي 
أخرى تسمى عبلني». إال أنها ال تذكر في املعاهدة ما بني املماليك 
الوثائق  في  تذكر  وال  عشر)  الثالث  القرن  (منتصف  والصليبني 
أما  الضرائب).  السادس عشر (مستندات دفع  القرن  العثمانية من 
االستيطان احلديث في القرية فقد نشأ خالل فترة ظاهر العمر، الذي 
بنى القرية على مساحة أصغر مما كانت عليه في العصور القدمية، 

فيها  بني  للحراسة، كما  أبراج  أنه أحاطها بسور محصنة ذات  إال 
جامع كبير بيد أخيه يوسف عام 1766.  اختلف الباحثون فيما 
إلى  املوقع  إلى نسب  البعض  مييل  إذ  التسمية:  بينهم حول أصل 
االستيطان اليهودي الذي ذكر في «التلمود» بأسم «إبلييم»، بينما 
ينسب بعض الباحثني أصل التسمية إلى اآلرامية وهي تعني األرض 

اخلصبة ووفرة املياه.

W|d�_« �U|dH(«
في  القدمية  املباني  لبعض  وتوثيقي  أثري  مسح  أجري   1990 عام 
اجلليل، من بينها مت توثيق جزء من مبنى في مركز القرية عبلني. وقد 
عرف الباحثون على أن أجزاء األقواس التي مت توثيقها خالل الدراسة، 
هي جزء من مبنى يعود تاريخه إلى العصور الوسطى ورمبا إلى الفترة 
الصليبية.  أما احلفريات األثرية األولى فقد جرت عام 1960 عندما 

مت الكشف عن مغارة خالل أعمال احلفر لبناء منزل في القرية. كهوف 
مشابهة مت التعرف عليها في جميع أنحاء عبلني خالل املسح األثري 
الذي أجري الحقا. داخل املغارة مت العثور على ستة نووايس صنعت من 
الفخار، جميعها متشابهة من حيث الشكل اخلارجي واحلجم، وكانت 
مت  حني  فيه  وضعت  الذي  األصلي  مكانها  في  تزال  ال  منها  أربعة 
استعمال املغارة. نووايس مشابه مصنوعة من الفخار مت العثور عليها 
الكرمل، ومت حتديد  وجبل  اجلليل  في  األثرية  املواقع  من  العديد  في 
باملاضي،  كشفت  املغارة  أن  ومبا  ميالدي.  الثاني  القرن  إلى  تاريخها 
تاريخها  يعود  التي  الفخار  من  أدوات  على  املكتشفات  فشملت 
إلى الفترة الرومانية، القرنني األول والثاني ميالدي. الحقا مت العثور 
حتى  األول  القرن  تاريخها  مشابهة،  كهوف  ثالث  على   1985 عام 

الثالث ميالدي. خالل أعمال حفر لعمود كهرباء 
على  العثور  مت   ،1994 عام  القرية  وسط  في 
من  مكونة  اجليري،  الصخر  في  منحوتة  مغارة 
قاعة مركزية (X 2 2 مترا)، نحتت في ثالثة من 

جدرانها أكواخ لدفن املوتى. وقد مت نهب املغارة في العصر احلديث لذا، 
لم يعثر الباحثون خالل احلفريات األثرية، على مكتشفات ذات أهمية 

للبحث ودراسة املوقع.

W|d�√ �UHA�J�
كنيسة  من  بالقرب  وسطها،  في  يقع  القرية  في  الهامة  املواقع  أحد 
القديس جوارجيوس، وهو مكان ارتبط بتاريخ القديسة مرمي بواردي. 
 ،1999 عام  هناك  أجريت  للجمهور،  وعرضه  املكان  تطوير  بهدف 
حفريات أثرية بإدارة الباحث رافع أبو ريا من سلطة اآلثار، تهدف إلى 
دراسة املوقع وتاريخه. أشارت نتائج احلفريات إلى وجود ثالث مراحل 
استيطان رئيسية (الرومانية، البيزنطية واإلسالمية العباسية): إال 
تعود  االستيطان  بداية  أن  إلى  تشير  املوقع  في  الفخار  أدوات  أن 
القرن  الفارسية والهلينية  الفترة  إلى العصر احلديدي (1200 ق.م، 
السادس – الرابع ق.م). من الفترة الرومانية، ميكننا أن نرى مسطحا 

إلى جانبه حوض للماء، من احملتمل أنه حوض للوضوء تابع لطائفة 
اليهود الذين سكنوا القرية آنذاك. هذا احلوض توقف استعماله بعد 
أن مت حفر نفق في جداره الغربي، الذي يؤدي إلى غرفة دائرية الشكل 
فتحة  سد  مت  البيزنطية  الفترة  خالل  اجليري.  الصخر  في  منحوتة 
حوض املاء وبطل استعماله. وما وصلنا من آثار تلك الفترة، عبارة عن 
ثالث غرف تابعة ملبنى حفظت بشكل جيد. يعتبر هذا املبنى داللة 
على املستوى التقني الرفيع، الذي وصل إليه الفن املعماري في القرية 
خالل الفترة البيزنطية. أما أدوات الفخار فغالبيتها من األدوات التي 
شاع استعمالها في اجلليل آنذاك، وهي غالبا أدوات مستوردة من دول 
حوض البحر املتوسط وأوربا. أما آثار الفترة الصليبية فهي بارزة في 
البناء املختلفة  التقنية في  التي تشير إلى  أحد اجلدران السميكة، 
متاما عما كان عليه في الفترات السابقة. أما أبرز اآلثار فهي املنازل 
من الفترة العثمانية التي ال يزال جزء منها مستعمال حتى أيامنا 

هذه.

5K � � W�d رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار)� 
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كل الحمالت صفحة

شو مشاوي عالعيد؟!
لحوم بسعر فريد
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العربّي  املركز  الكرمل-  «مدى  مركز  يواصل 
البحث  مشروع  التطبيقّية»  االجتماعّية  للدراسات 
إسرائيل،  في  الفلسطيني  للمجتمع  والدراسة 
واألخيرة  الرابعة  عمله  ورشة  خالل  من  املرّة  وهذه 
نتائج  لعرض  السياسّية  املشاركة  مشروع  ضمن 
واملجتمع  السياسّي  «االحتجاج  حول  االستطالع 
اخلميس،  أمس  جرت  التي  الورشة  وفي  املدنّي». 
في مكتب «مركز مدى الكرمل» في حيفا، عرض 
بإجنازه  قام  عام  رأي  استطالع  نتائج  «مدى»  مركز 
بواسطة باحثني مهنيني. شِمَل االستطالع مقابالٍت 
نة متثيلّية للفلسطينيّني  وجًها لوجه أجرَيت مع عيِّ
في إسرائيل. وُيشار إلى أّن االستطالع هو األّول من 
نة،  ّية املواضيع، ومتثيلّية العيِّ نوعه من ناحية شمول
االستطالع  وكشف  املعطيات.   جمع  ومنهجّية 
ورؤية  االحتجاجّي  بالعمل  تتعلق  جديدة  معطياٍت 
املجتمع الفلسطينّي للمجتمع املدنّي ما يستدعي 
ني والناشطني.  ويفتح مركز «مدى  اهتمام السياسيِّ
مناقشة  أهمية  الورشة،  هذه  خالل  من  الكرمل»، 
املجتمع  التي تشغل  املهّمة واملركزّية  املواضيع  هذه 
ني،  العربي في الداخل الفلسطيني، مبشاركِة برملانيِّ
سياسّيني،  ونشطاء  وصحافّيني،  وأكادميّيني، 
وتأتي  املدنّي.  املجتمع  جمعيات  ضمن  وعاملني 
بني  ما  التفاعل  درجة  رفع  في  الورشة  هذه  أهمّية 
خمسة  في  السياسّي  والعمل  البحثّي  العمل 
محاور هي: املشاركة البرملانّية، واحلركات السياسّية 
واملنّظمات  السياسّي،  واالحتجاج  ّية  البرملان غير 
وعمل  القانونّية،  العمل  ووسائل  احلكومّية،  غير 
مركزّية  نتائج  يلي  ما  وفي  العليا.   املتابعة  جلنة 
بحثه  في  «مدى»  مركز  استطالع  كشفها  ومهّمة 
هذا: %42 يروْن املشاركة بأعماٍل احتجاجّية أسلوبا 
ا واجتماعًيا  ناجعا لرفع مكانة الفلسطينيني قومًي
كِشف االستطالع مدى مشاركِة املجتمع الفلسطينّي 
املجتمع  ورؤية  االحتجاجّي  السياسّي  النشاط  في 
املجتمع  مؤسسات  وعمل  لنشاط  الفلسطيني 

املستطلعني،  من   42% حوالي  رأى  إذ  املدنّي. 
في  العرب  املشاركني  من  مناسبة  أعداٍد  جتنيَد  أّن 
هو  واعتصامات)  (مظاهرات  احتجاجّية  أعمال 
القومّية  مكانتهم  لرفع  ناجٍع  احتجاٍج  أسلوب 
واملجتمعّية.  كما أشاَر %33 من املستطلعني أنَّ 
دة من املجتمع اليهودي» هو  «جتنيد مجموعات مؤيِّ
أسلوٌب ناجح جًدا أو ناجح لالحتجاج.  %52 يروْن 
«التفرقة  تثير  الفردّية  االحتجاجّية  الفعالّيات  أّن 
وأشاَر  السياسّية»  األحزاب  بني  السلبّي  والتنافس 
االحتجاجّية  الفعاليات  أّن  املستطلعني  من   52%
السلبي  والتنافس  التفرقة  «تثير  لألحزاب  الفردّية 
بني األحزاب واحلركات السياسّية» إلى حٍد عاٍل جًدا 
أو عاٍل. وأّن %51 من املستطلعني أشاروا إلى أّن 
نشاطات االحتجاج الفردّية «ُتضِعف إرادة اجلماهير 
في املشاركة باألعمال االحتجاجّية» إلى حٍد عاٍل جًدا 
او عاٍل.  %80 من اجلمهور ُيشاركون في األعمال 
االحتجاجّية القطرية بدرجة قليلة أو قليلة جًدا أو 
ال يشاركون! ومن بني النتائج املِهّمة والتي تستدعي 
في  اجلمهور  مشاركة  «مدى  هي:  والبحث  ن  التمعُّ
احمللي  الصعيدْين  على  االحتجاجّية  األعمال 
ُيشاركون  أنهم   76% حوالي  أشاَر  إذ  والقطري»، 
بدرجٍة قليلٍة أو قليلٍة جًدا أو إطالًقا ال يشاركون في 
فيما  محلّية،  بقضايا  متعِلقة  احتجاجّية  أعماٍل 
أنهم  إلى   80% نحو  أيًضا،  كبيرة  نسبٌة  أشارت 

قة بقضايا  يشاركون في األعمال االحتجاجّية املتعلِّ
يشاركون  ال  أو  جًدا  قليلٍة  أو  قليلٍة  بدرجٍة  ُقطرية 
في  العربّي  االحتجاج  أن  يروْن  فقط   8% إطالًقا. 
وترى  إسرائيل  حكومة  سياسات  على  يؤِثر  البالد 
نسبٌة عالية جًدا من املستطلعني (حوالي 82%) 
أّن املشاركة في االحتجاج على قتِل النساء مهٌم جًدا 
أو مهم. بينما يرى حوالي %75 من املستطلعني 
االرض  يوم  في  االحتجاجية  باألعمال  املشاركة  أّن 
املثيرة  املعطيات  بني  وِمن  مهمة.   أو  جًدا  مهّمة 
من  فقط   8% أّن  االستطالع،  عنها  َكَشَف  التي 
في  العربّي  االحتجاج  أّن  إلى  أشاروا  املستطِلعني 
البالد على مختلف أشكاِله، يؤِثر على سياسات 
احلكومة اإلسرائيلّية. وأّن حوالي %7 قالوا إّن تأثير 
االحتجاج هو إما قليٌل أو قليٌل جًدا أو إطالًقا ال 
ومن  اإلسرائيلّية.   احلكومة  سياسات  على  يؤِثر 
النتائج امللفتة للنظر أّن من بني 1240 مستطلًعا، 
فقط 137 منهم، استطاعوا أن يذُكروا اسَم جمعية 
أي  ”إلى  السؤال:  وفي  يعرفونها.  مدنّي  مجتمٍع 
تنظيم  في  ّية  التال األطراف  من  كٌل  ُتساِهم  درجٍة 
 45.1% نحو  أجاَب  ووطنّيٍة؟“  نضاليٍة  فعالياٍت 
من املستطلعني، أّن األحزاب السياسّية ُتساِهم في 
أو  عاليٍة  بدرجٍة  ووطنّية  ّية  نضال فعالياٍت  تنظيِم 
عاليٍة جًدا، وأّن نحو %21 من املستطِلعني أشاروا 
إلى أّن جلنة املتابعة العليا ُتساِهم بدرجٍة عاليٍة أو 

ٍة.   ّي ووطن نضاليٍة  فعالياٍت  تنظيم  في  جًدا  عاليٍة 
أجرى سابًقا، ثالث  الكرمل“  ”مركز مدى  أّن  ُيذكر 
ورشاٍت ُعرِض فيها بصورٍة موّسعة نتائُج استطالِع 
الرأي في كٍل من احملاوِر املرتبطِة بالعمِل البرملانّي 
واحلزبّي، العمل القانوّني، وجلنة املتابعة. %90 من 
املستطلعني يؤيدون خوض العرب االنتخابات بقائمة 
ّية واحدة أما بخصوص العمل البرملانّي فإّن  انتخاب
بعض  على  الضوء  بإلقاء  اهتم  الكرمل“  ”مدى 
نتائج االستطالع مرًة أخرى في هذا البيان، وحتديًدا 
قة باالنتخابات على ضوِء اقتراب موعد  تلك املتعلِّ
االنتخابات، حيُث أكدت أغلبية ساحقة (ما ُيقارب 
في  االنتخابات  العرب  خوض  د  تؤيِّ أنها   (90%
في  يشاركون  ال   22% واحدة.   ٍة  ّي انتخاب قائمٍة 
ّية  العرب األحزاب  أداء  على  احتجاًجا  االنتخابات 
يشاركون  ال  أنهم  إلى  أشاروا،  فقط   4.9% وأّن 
أو  ٍة  أيدولوجّي ألسباٍب  الكنيست  انتخابات  في 
ّية، بينما قال حوالي %22 أنهم ال يشاركون  مبدئ
ّية.  في اال نتخابات احتجاًجا على أداء األحزاب العرب
ُتعَقد  السابقة  الورشات  مثل  الورشة  هذه  أّن  ُيذَكر 
ِضمَن مشروع ”املشاركِة السياسّية“ والتي قام مركز 
مدى بإجراِئها في السنوات القليلِة املاضية. ويرأس 
أريج- دة  السيِّ زه  وتركِّ روحانا  ندمي  األستاذ  املشروع 

صّباغ خوري.
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 طرح النجم اللبناني ربيع بارود  فيديو كليب ”خايف سميِك عمري“ 
على  الرسمية  عبر صفحاته  لبس  نبيل  املخرج  إدارة  الذي صوره حتت 
كافة  عبر  األسبوع  نهاية  يطرحه  أن  على  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
الشاشات اللبنانية والعربية. وقد القت هذه األغنية منذ إصدارها أصداًء 
اللون  هذا  في  ربيع  أحّب  الذي  اجلمهور  إعجاب  ونالت  جداً،  إيجابية 
الغنائي اجلديد، والذي بدا مناسبًا لصوته. سيما وأن ربيع أّداها بإحساس 
معجبيه  عّود  الذي  املستوى  على  احملافظة  على  حريصًا  وكان  كبير، 
عليه. أغنية ”خايف سميِك عمري“ من كلمات فادي مرجان، أحلان راشد 

الشيخ وتوزيع نيكوال شبلي.

 s � l �«d �« r 
u *« s � …b �b  q O �UH�
åArabs Got Talentò

ومبزيٍج  اإليجابية،  والطاقات  واحليوية  باحلماسة  ُمفعمة  ــواء  أج  في 
 MBC4 شاشَتي   إلى  األنظار  تّتجه  والترفيه،  واملتعة  الترّقب  من 
املواهب  برنامج  من  الرابع  املوسم  انطالق  ملشاهدة  مصر“،   MBC «و 
املتعّددة واملتنوّعة «Arabs Got Talent». في الوقت نفسه، يراقب 
أعضاء جلنة حتكيم البرنامج - جنوى كرم وناصر القصبي وأحمد حلمي 
وعلي جابر - ما َيحدث على املسرح بعٍني فنية ناقدة، بهدف اكتشاف 
اإلمكانات الفعلية واملهارات التي تتمّتع بها املواهب العربية املشارِكة، 
اللجنة،  التقييم والفرز واالختيار تقع كّلها على عاتق  علمًا أن مهام 
  (Red Buzzer) «ومن ضمنها طبعًا خيار اللجوء إلى ”الَبزر األحمر
ل واالستبعاد. أما مفاجأة املوسم الرابع من البرنامج،  في حاالت عدم التأهُّ
فتتمّثل في ”الَبزر الذهبي» (Golden Buzzer) املستحَدث، والذي 
من  حلقة  كل  في  واحدة  ملرّة  استخدامه،  التحكيم  جلنة  ألعضاء  ُيتيح 
إلى  مباشرة  متمّيزة،  موهبة  انتقال  ضمان  بهدف  األولية،  االختبارات 
ُقبيل  ل،  التأهُّ النهائية، من دون املرور مبراحل  مرحلة التصفيات نصف 
بالظهور  املبِدعة  املواهب  ستتوالى  ذاته،  السياق  في  املباشرة.  احللقات 
تباعًا منذ احللقات األولى للبرنامج، ُمعِلنة عن والدة موسٍم جديد قويٍّ 
يحمل عددًا وافرًا من الطاقات - من مختلف الفئات العمرية - التي مت 
اكتشافها في مجموعة من الدول والعواصم العربية، إضافة إلى بلدان 
االغتراب في أوروبا وأميركا وكندا، حيث تتواجد جاليات عربية.. وهو ما 
أعطى لعدٍد كبيٍر منها فرصة املشاركة في البرنامج. وفي جانٍب متصل، 
وفي ما يتعّلق بالعارض الصحي الذي ألّم بالنجم املصري أحمد حلمي، 
ومسألة خضوعه لعملية جراحية في الواليات املتحدة، فقد طمأن حلمي 
صحته،  عن    «Arabs Got Talent» ومتابعي  ومحبيه  عّشاقه 
بداية  مع  البرنامج  إلى  مؤّكدًا عودته  تعاٍف،  مبرحلة  اآلن  مير  أنه  وأوضح 
األولى،  احللقات  تسجيل  على  أصّر  كان  أنه  علمًا  املباشرة،  احللقات 
العملية  إلجراء  سفره  ُقبيل  وذلك  التأهيلية،  االختبارات  مرحلة  خالل 
اجلراحية التي تكّللت بالنجاح. عبر حسابه اخلاص على موقع التواصل 
االجتماعي نشر املمثل املصري أحمد حلمي صورة له مبالبس اإلحرام أثناء 
تأديته مناسك العمرة في السعودية. وعلق حلمي على الصورة بالتالي: 

”دعيتلكوا كلكوا والله.. اللهم تقبل».

 ‰U L  WJ K � ÃÒu �� ”Ë«d � 
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العمر  من  البالغة  ستراوس،  رولني  إفريقيا،  جنوب  جمال  ملكة  توجت 
البريطانية  العاصمة  أقيم في  العالم في حفل  22 عاما ملكة جلمال 
في  وحلت  العالم.  حول  إنسان  مبليار  عدده  قدر  جمهور  وشاهده  لندن، 
املركز الثاني ملكة جمال هنغاريا أدينا كولشار، فيما اختيرت اليزابيث 
ستراوس،  رولني  الثالث.  للمركز  املتحدة  الواليات  جمال  ملكة  سافريت 
هواة  من  أيضا  وهي  سم،   177 طولها  ويبلغ  الطب،  كلية  في  طالبة 
الرياضة واملوسيقى.. وخلفت في اللقب الفيليبنية ميغان يونغ. ملكة 
جمال املجر، إدينا كولسار، جاءت وصيفة أولى، وملكة جمال الواليات 

املتحدة، إليزابيث سفريت، حلت وصيفة ثانية.

 ÊU d N � s � …—u � d AM� Êu � � Èc�
w zU L M O � �« w �œ

نشرت الفنانة العراقية شذى حسون عبر صفحتها اخلاصة على أحد 
مواقع التواصل اإلجتماعي، صورة لها خالل مرورها على السجادة 

احلمراء في مهرجان دبي السينمائي. وعّلقت حسون على الصورة، 
قائلة: ” السجادة احلمراء، مهرجان األفالم.. دبي».

 X �ËU Ë X K� 
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باملشاركة في  أنا فخور  النجا  أبو  يقول خالد  فيلم عيون حرامية  عن 
العربية  القضية  وهي  الفلسطينية،  القضية  يناصر  الذي  العمل،  هذا 
املركزية األولى، كما أنها هم عربي وليس فلسطينيًا فقط، وقد واجهت 
ُصوّرت  أحداثه  معظم  ألن  الفيلم،  تصوير  أثناء  الصعوبات  من  العديد 
على احلدود، وتعرضت بسببه ملضايقات أمنية عديدة. أما عن االوسكار 
فقال أبو النجا: أمتنى ذلك، وأعتقد أن مشهد القنص املوجود في الفيلم 
شعوره  أما  إنساني.  بشكل  رسالته  وسُتفهم  املنافسة،  عن  يبعده  لن 
عن تقدمي فيلم فلسطيني ألول مرة قال: شعرت بفخر شديد وحالة من 
املباهاة الفنية، خصوصًا أن الفيلم كانت فيه روح ثورية عالية تتماشى 
مبزيج من األحاسيس  اليوم. وقد شعرت  القائم  الفلسطيني  النضال  مع 
بأنني  شعرت  يوماً،  ثالثني  ملدة  الفلسطينية  األرض  في  وأنا  املتداخلة 

باخليانة  إدانته  عن  أما  محتلة.  أرض  وفي  أهلي  وسط  أعيش  عربي 
يقول أبو النجا: كل ما حدث أنني ُسئلت ليلة افتتاح مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي عن إحساسي بعودته بعد توقف، فقلت ال تسألوني 
عن عودة املهرجان لكن اسألوني ملاذا توقف ومن كان وراء قرار التوقف 
ملدة عامني، وعّبرت عن رأيي بصراحة بأن هذا كان قرارًا خاطئاً، وال بد من 
محاسبة صاحبه فارس كرم من لبنان وجولة في البرازيل ليعود بعدها 
إلى لبنان إلحياء حفلة رأس السنة تشاركه النجمة الذهبية نوال الزغبي.
البوب ستار رامي عياش  يستعد لطرح ألبومه اجلديد قريبا في األسواق.

السوري حازم شريف يفوز بلقب أراب آيدل في املوسم الثالث بهذا الفوز 
يكون حازم شريف ثالث متسابق يحمل اللقب بعد فوز املصرية كارمن 
في  عساف  محمد  والفلسطيني  للبرنامج،  األول  املوسم  في  سليمان 
املوسم الثاني. مبروك لسوريا والشعب السوري بالفوز وإلى املوسم الرابع 

وفائز جديد وخيبات أمل كبيرة.

b �b '« ‚“«d �« b � � …œU� r K O � q D � e � b L �√
فيلمني  لتقدمي  تستعد  الرازق انها  عبد  املصرية غادة  املمثلة  كشفت 
إلى  ــرازق  ال عبد  وأشــارت   .2015 اجلديد  العام  مطلع  في  سينمائيني 
أن املمثل املصري أحمد عز سيشاركها بطولة أحد العملني ويحمل اسم 

«املطبعة».

 d � B �« ⁄—UH � d E�M� w � �e�« ‰«u �
åp � � � ôËò V O K � U �—u N L  W�—UA �

فيديو  على  النهائية  اللمسات  وضع  الزغبي عن  الفنانة نوال  أعلنت 
كليب أغنيتها اجلديدة ”وال بحبك“، وأكدت أنها تنتظر بفارغ الصبر 

مشاركة الكليب مع جمهورها. 
التواصل  ــواقــع  م ــد  أح على  اخلــاصــة  صفحتها  ــي  ف الزغبي  وكتبت 
االجتماعي: ”متحمسة جدًا تلقيت اآلن النسخة النهائية من كليب وال 
بحبك وانتظر بفارغ الصبر مشاركته مع جمهوري ليبدأ العد التنازلي».

ÆÆå¡U O �_« q L √ò s � nAJ � w �ö(« w �U �

”أجمل  عنوان  حملت  التي  اجلديدة  احلالني أغنيته  الفنان عاصي  طرح 
طالل  احلميد وامللحن  الشاعر سعد  مع  فيها  تعاون  والتي  األشياء“ 
واملوزع حسام كامل، بينما كان اإلشراف املوسيقي لزيد اجليالني  واالشراف 
العام خلالد أبو منذر. وقام احلالني بتصوير األغنية على طريقة الفيديو 
يستعد  أخرى  ناحية  من  بيروت.  املاروق في  املخرج سعيد  مع  كليب 
في  أكادميي»  «ستار  برنامج  من  األخيرة  احللقة  ضيف  ليكون  عاصي 
25 من الشهر احلالي. أما بالنسبة حلفل رأس السنة فسيكون عاصي 
مع الفنان كاظم الساهر من جهة، ومع الفنانة يارا والفنان ناصف زيتون 

من جهة أخرى.
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5 حبات فطر كبير احلجم

100 غرام  جبنة موتساريال مبروشة
100 غرام  جبنة صفراء مبروشة

50  غرام  كرمي اجلنب(גבינת שמנת)
رفيعة(فلفل  الى شرائح  مقطع  فلفل  غرام   50

3 الوان)
20 غرام جوز مطحون خشن

∫dOC���« WI|d�
نغسل الفطر جيدًا ونزيل اعناقه

نخلط االجبان مع بعض ونضيف الفلفل املقطع واجلوز املطحون الى املكونات.
نحشو اخلليط داخل حبات الفطر ونضعهم في طبق الفرن.

نحّمي الفرن لدرجة 081,وندخل الطبق ملدة 21 دقيقة حتى تذوب اجلبنة
جانب  الى  او  לימון)  שמנת  الليمون(רוטב  صلصة  كرمي  مع  ساخنا  يقدم 

السلطة.
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»)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�d (22 حزيران - 22 متوز)�«
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)
ا وابَق على احلياد. قد تطرأ قضّية  ًي كن متأّن
ّية أو تتعرّض لشكوى أو دعوى في هذا  قانون

الوقت، أو جتد نفسك أمام مأزق.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)
عليها.  تّطلع  أن  ويجب  أمور جتهلها  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 
ا جًدا. وقد تنتفض على واقع أو  تبدو مزاجًي

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.

6??' U?? �  w?? A??; « ©ÂËd?? A??* «Øl??I??H?? � «®  d?? D??H?? � «6??' U?? �  w?? A??; « ©ÂËd?? A??* «Øl??I??H?? � «®  d?? D??H?? � «





782014 ‰Ë_« Êu½U� 19 WFL'«

 w¼Ë »UF�_« s� …b¹bł WŽuL−� dNA�« «c¼ Ÿ“uð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý
Æb¹b'« dIAžb� o¹—UDÐ rKOH�  UOB�A� WŽuL−�

 dIAžb� – ÎUO*UŽ W×łUM�« ÊuðdJ�« Âö�√ WK	KÝ s� lÐ«d�« rKOH�« »UF�√
Æo¹—UD³�« rKOH�«  UOB�ý s� »UF�√ 8 qLAð

ÆqO� wÐU¼ W³łË q� l� dIAžb� o¹—UDÐ Êü« «uFLł«
 W³łË q� l� 27.11 s� Î¡«b²Ð« “b�U½Ëb�U� ŸËd� lOLł w� …bł«u²� »UF�_«

ÆÊËe�*« œUH½ v²ŠË qO� wÐU¼

dIAžb� o¹—UDÐ
“b�U½Ëb�U� w� Êü«

 The penguins of Madagascar 

 ∫UNŽËd� w� «b¹bł U−²M� ÕdDð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý
Egg McMuffin g¹Ëb½UÝ

  UMO²	�« w� Á—UJ²Ð« - Íc�«Ë ¨i³³�« g¹Ëb½UÝ Íu²×¹
 W×¹dýË  ¡«dH�  WM³ł  ¨WCOÐ  vKŽ¨  …b×²*«   U¹ôu�«  w�

ÆWHOHš WOŠU³� W³łË bF¹Ë Æ…—ËbMÐ
 uMOAðuÐU�  …uN�  W�U{SÐ  Egg McMuffin  g¹Ëb½UÝ

jI� ÆÃÆ‘ ≠14.90» Êô« WK�UJ²� —uD� W³łu�
 tO�U� „U� ŸËd� w� ¨13∫00 WŽU	�« v²Š Âu¹ q� d�u²� 
 ¸ qOzuLý ÊUł ¸ rO½u�« ∫WO�U²�« …—U²�*« rŽUD*« s� œbŽË
 lL−�  ¸  Œd¹b¼  M  lL−�  ¨ ËdOŠ  XOÐ  ¸  w½ôuł  ‚dH�
 ¸  f¹b¹dH�«≠ÊËdš“  ‚dH�  ¸  Uð«   U¹d�  ¨ÊuH	²¼  dŽUý
 ÊbM� ¸  VOÐ«  qð ¨·uKO�¹«  ¸  U½u¹ —UH� ‰u½uÝ ¸ rO¹UHý
 ÁeM²�  ¸   VOÐ«  qð  ¨bKOAðË—  …œU??ł  ¸  VOÐ«  qð  —̈u²	OMO�
 ¨·U¼e¼ lL−� ¸ ÊUł  U�— ÊuK¹« lL−� ¸ VOÐ« qð d̈×³�«

sÆU�U� XOÐ ¸ ÊuO	²� ÊuA¹—

 `OM� V³Ý w� —U�
°dOJÐ WIOHK�

°“b�U½Ëb�U� w� b¹bł

 w¼ ¡U??	??M??�« …U??O??Š w??� …—U????Ł≈  «d??²??H??�« d??¦??�√ Èb????Š≈
 v??�Ë_«  …dLK�  W�u�_«  Ê√  ô≈  ¨ UN�√  s×³Bð  U�bMŽ
 Â_« t???Ð Õd??D??ð U??F??{Ë o??K??�??ð Ê√ l??³??D??�U??Ð U??N??M??J??1
 …b??ŽU??	??� q???ł« s??� ÆW??K??¾??Ý_« s??� …d??O??¦??J??�« W??¦??¹b??(«
 s�  ¡«b²Ð«  ÕU−MÐË  ÂUN*«  v²ý  WNł«u�  w�   UN�_«
 l�  q�UF²�«  WOHO�  v²ŠË  qHDK�  ÂUFD�«  dOC%
 UŽËdA� œö??³??�«  w??�   u??Ð«  oKDð ¨ «“U??G??�«Ë  hG*«
 ¨wÐdF�«  jÝu�«  w�  d³�_«Ë  tŽu½  s�  ‰Ë_«  ¨«b¹bł
 …—u??B??*« Âö????�_« s??� WŽuL−� s??Ž …—U??³??Ž ŸËd??A??*«
 rÝ« X% ¨ UOK³I²	*«  UN�_«Ë  UN�ú� W¹œUý—ù«
 WK	K	�«  sLC²ð  ÆåWKŠd�  q�  w�  pF�  „öOLOÝò
 ¨5²IO�œ  –  nB½Ë  WIO�œ  UNM�  q??�  …b??�  Âö??�√  10
 Â√ w???¼Ë ¨r???O???�«Ë .— W??¹c??G??²??�« W??O??zU??B??š√ ·«d???ýS???Ð

Æs¹b�u�
 w�UH²Š«  ÀbŠ  ‰öš  s�  UN�öÞ≈  -  Âö??�_«  WK	KÝ
  «uMÝ …d³š vKŽ bL²Fð ¨wÐdF�« jÝu�« wOH×B�
 s�  dO¦�  w�  …b??z«—  WO�Ëœ  W�—UL�  „öOLO	�  …dO¦�
  uÐ«  ·dF Ôð  Æœö³�«  w�  l³D�UÐË  ¨r�UF�«  w�  ‰Ëb??�«
 œËœd�« sŽ  UN�_« Y×³ð  U�bMŽ UNÐ ‚uŁu� W�—UL�
 WIKF²*« lO{«u*« v²ý w�  UO�u²�«Ë `zUBM�« ¨

ÆqHD�UÐ
 sLC²ð  ¨W??O??Ðd??F??�«  WGK�UÐ  w???¼Ë  …d??O??B??I??�«  Âö????�_«
 œ«bF²Ýô«  ¨v??? �Ë_«  qL(«  qŠ«d0  oKF²ð  lO{«u�
 —uD²�«  üLM�«  ¨qHD�«  W�dž  dOC%  ¨…œôu??�«  qO³�
 WNł«u� ¨tðUOŠ s� v�Ë_« WM	�« w� qHD�« W¹cGðË
 «–U� ¨ÂuM�« ÂbŽ ¨sD³�« ŸUłË√ ∫q¦� ¨WO�uO�« ŸU{Ë_«
 ‰UI²½ô«  ¨ÂUFD�«  ‰ËUMð  qHD�«  i�d¹  U�bMŽ  qFH½

ÆU¼dOžË VKB�« ÂUFD�« v�≈
 vKŽ åU�U� „öOLOÝò l�u� sL{ Âö�_« YÐ r²OÝ
 s�  u??¼Ë  wwwÆsimilacmamaÆcoÆil  Ê«u??M??F??�«
 w�  WOÐdF�«  WGK�UÐ  œö³�«  w�  ÂuO�«  …bz«d�«  l�«u*«
 ‰ušbÐ UC¹√ vE×¹Ë ¨qL(«Ë ‰UHÞ_« W¹cGð ‰U−�

ÆwÐdF�«  r�UF�« ¡Uł—√ q� s� —«Ëe�
 w�  „öOLOÝ  w??�  W¹cGð  WOzUBš√  ¨f??½u??¹  fO�
  U??N??�ú??� d??�u??²??ð U??L??M??O??Ð ¨Âu???O???�« åw??Ðd??F??�« j???Ýu???�«
 —œUB� s� …dO¦J�«  U�uKF*«  UOK³I²	*«  UN�_«Ë
 s� v?? K??ŽË o??¦??½ s??0 ·d??F??½ Ê√ V??F??B??�« s??� ¨v??²??ý
 W�ËdF*«  W�—U*«  UN½u�Ë  „öOLOÝ  ÊU�  «c??�Ë  ÆbL²F½

∫wÐdF�« jÝu�« w� U ÎL�{ U ÎŽËdA� oKDð ¨ uÐ« XOÐ s� ¨„öOLOÝ
  UN�_«Ë  UN�ú� WOÐdF�« WGK�UÐ …—uB� W¹œUý—≈ Âö�√ WŽuL−�

 UOK³I²	*«
åWKŠd� q� w� pF� „öOLOÝò

  U−²M�Ë WO�UF�« …œu'« rO�  «–Ë  UN�_« 5Ð
 ÊuJð  Ê√  d�Hð  UN½S�  ¨UOLKŽ  W²³¦*«  W¹cG²�«
 jÝu�«  UN�_ WOMN�Ë ‚uŁu�  U�uKF� —bB�
 W�dý UM½u�Ë …“—U³�« UMðeO� eN²M½ UM½≈ ÆwÐdF�«
  «u??M??Ý …d??³??š  «– ¨W??O??×??�  U??−??²??M??�Ë W????¹Ëœ√
 s�  d¹uD²�«Ë  Y×³�«  w�  w*UŽ  —ÒbBðË  WK¹uÞ
 W{ËdF*«  ŸU??{Ë_«  ÆwÐdF�«  jÝu�«   UN�√  qł«
 s� W??O??F??�«ËË WOIOIŠ ŸU????{Ë√ w??¼ Âö????�_«  w??�
 Â√  Ë√  q�UŠ  …√d??�«  q�  œUJð  w²�«  WO�uO�«  …UO(«

ÆåUNÐ d9
 w�  u????Ð« w??� W??�U??F??�« …d???¹b???*« ¨Êu???N???�«— q??O??ŽU??¹

  U¹uI�«   UN�_« q Ò¦1 åU�U� s	Š√ò rÝ«åœö³�«
 tK� r??�U??F??�« w??� s??N??K??ÐU??I??½ w??ð«u??K??�«  U???I???Ł«u???�«Ë
 UM²�dF�  ‰öš  s�  ÆwÐdF�«  jÝu�«  w�  W�UšË
  UN�_UÐ  „öOLOÝ  w??�  …dO¦J�«   «u??M??	??�«  d³Ž
  U??O??Ž«Ë ¡U??	??½ s??N??½√ „—b????½ U??M??½S??� ¨ U??O??Ðd??F??�«
 ·d??A??� t???½« Æs??N??�U??H??Þ_ q??C??�_U??Ð 6???žd???ðË «b???ł
  UN�_«  t??Ð  o¦ð   U�uKF�  —bB�  ÊuJ½  Ê√  UM�
 …eOL*«  WBM*«  Ác¼  d³Ž  W�Uš  ¨tÐ  ÊbŽU	²ðË
 W??�U??)«   U??łU??O??²??Šô«  WO³K²�  X??B??B?? Ôš  w??²??�«

ÆåsNðUOŠ w� W¹UGK� W�U¼ …d²� w�  UN�ú�

 å2014 X �—U � ”U L � �d �ò ÊU �d N � ‚ö D�«
 

 عقد رئيس بلدية الناصرة،السيد علي سالم مؤمتًرا 
صحفًيا أعلن فيه عن انطالق مهرجان الكريسماس 
األربعاء. وقد  يوم  امليالد)  سوق  ليالي  ماركت( 
بشكل  مستعدة  ”البلدية  أن  البلدية  رئيس  أكد 
تام للمهرجان وان املهرجان هذا العام تنظمه بلدية 
تسوق  التي  ”يارا“  شركة  مع  لوحدها  الناصرة 
بالناصرة  األرثوذكسية  الطائفة  املشروع، ومجلس 
يشارك في اليوم األول فقط، أي بإضاءة الشجرة، 
بلدية  أي شريك“  .وقد وجه رئيس  لدينا  وليس 
الناصرة رسالة ألهل الناصرة دعاهم فيها للمشاركة 
باملهرجان كما دعا كافة األهالي من كافة البلدات 
أيًضا  العالم  ومن  اليهودي  الوسط  ومن  العربية 
وقال إن الناصرة يجب أن تبقى دائًما مدينة احملبة 
والسالم وأن جناحها اقتصادًيا هو جناح لكل أهلها 
اإلطــالق. األربعاء  على  العربي  املجتمع  ولكل 
شهدت الناصرة إضاءة الشجرة في احتفال تخللته 
مجلس  ولرئيسة  الناصرة  بلدية  لرئيس  كلمتان، 
الفنية،  الفقرات  وبعض  توما،  عفاف  الطائفة 

وفي األيام القادمة سيشارك في املهرجان عشرات 
الفنانني، بداية بالفنانني احملليني الذين نعتز بهم 
األردن  من  فرق  العامليني ومنهم  الفنانني  ثم  ومن 
الفنان  سيشارك  وأيًضا  عساف،  محمد  والنجم 
”مهرجان  إن  سالم  علي  أكد  وقد  خاليلة.  هيثم 
مدينه  يضع  حدث  مبثابة  هو  ماركت  الكريسماس 
األنباء  ومحور  مركز  في  عــام  كل  في  الناصرة 
قيمته  األثر من حيث  بالغ  بصفته حدثا  العاملية, 
باألساس  ولكونه  احلضارية والثقافية والترفيهية, 
سياحا  يجتذب  الناصرة,  ملدينة  اقتصاديه  رافعه 
وزوارا كثيرين إلى املدينة“ واضعني نصب أعيننا 
عده أهداف أهمها فرح الناس واقتصاد املدينة ورفع 
اسم الناصرة عاليا على املستوى القطري ودفعها 
خطوه أخرى نحو العاملية“. وفي نهاية املؤمتر هنأ 
علي سالم جميع الطوائف املسيحية بحلول أعياد 
امليالد املجيدة ورأس ألسنة امليالدية داعيا الله عز 

وجل أن يعيده على اجلميع باخلير والبركة.
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للمزيد من الحمالت انظروا صفحة

نصيحـــة إلــكــو... ملحمة بمبينو  

شو مشاوي عالعيد؟!
توفير أكبر وجودة أكتر
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