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ّ
الن ساء ُت قتل..
أين ال ّرجولة؟!

مؤمتر اجلبهة بني ناصرة وشام!

مطانس فرح
ج ��اء اإلس �ل�ام ف ��ح � ّرم وأد ال ��ب ��ن��ات ،ا ّل ��ذي درج في
اجل��اه��ل � ّي ��ة ،حت ��ر ًمي��ا ج ��ار ًف��ا ،ون ��ادى ب ��اح ��ت ��رام امل ��رأة:
االب ��ن��ة ،األخ���ت ،ال �زّوج ��ة واألم ،واع��ت ��ب ��ره��ا عماد
املجتمع وأساسه .كما أوصتنا ّ
الس ماو ّي ة
الش رائع ّ
واإلنسان ّي ة ،واألخالق االجتماع ّي ة ألاّ نقتل!..
قتل
َمن يقتل ِامرأة يقتل
تعم دَ ِ
ً
مجتمع ا بأسره! إنّ ُّ
وجهولة ،يضعنا
ال ّن ساء والفتيات ،لروادع ذكور ّي ة بدائ ّي ة تافهة سخيفة َ
في ُس فالة املجتمعات و ُي ظهر َس فالتنا األخالق ّي ة واإلنسان ّي ة.
الش رف عدمي ّ
َمن يقتل باسم الدّين ال دين له ،و َمن يقتل باسم ّ
الش رف
هو !..عار على مجتمع يطالب بتحقيق املساواة في هذه البالد ،ألاّ
يساوي بني ال ّرجل واملرأة وال ُي حسن ال ّت عامل معها؛ َع يب على مجتمع
ُول��د من رح ��م ام ��رأة ألاّ يرحمها؛ رذيلة هي سيطرة األف��ك��ار ّ
الذكور ّي ة
«املخص ّي ة» والعقل ّي ة ال ّرجع ّي ة املق ّي دة بأصفاد َص ِدئة.
نهم ش ونكبت ونسيطر
طاملا بقينا
ً
مجتمع ا ذكور ّي ـً ا بدائ ّي ـً ا ُم ّ
تحج ًراّ ،
ونعنّف ،ونقتل ألتفه األسباب ،بحجج واهية كشرف العائلة ،وما شابه،
وازع ..سيستم ّر ،لألسف،
رادع أو ٍ
لتغطية شوائبنا وعوراتنا ،من دون ٍ
بح جج ّ
هشة بال هوادة ،من دون أن توهن يد القاتل!
مسلسل قتل املرأة ُ
تزدادّ ،
ذكوري
مؤخ ًرا ،وتيرة تعنيف وقتل ال ّن ساء ،وسط وجوم مجتمع
ّ
مخصي ،ال يأبه لتع ّرض ال ّن ساء إل ��ى ال ّتهديد واالع��ت��داء وال ّت عنيف
ّ
والقتل .حيث ُق تلت ،خالل األسبوع األخير فقط ،ثالث نساء (عرب ّي تان
ويهود ّي ة).
وبحسب إحصائ ّي ات عام  2016املنصرم ،لوحظ ارتفاع ُم قلق بعدد
العربي في البالد ،وقد اعتبره البعض
جرائم العنف والقتل في املجتمع
ّ
عام ا ،حيث اقترفت جرائم قتل بشعة،
أ ّنه األكثر دمو ّي ة منذ عشرين ً
الصغار والكبار من ال ّن ساء وال ّرجال.
طالت ّ
اليهودي ،أشارت اإلحصائ ّي ات إلى ارتفاع حا ّد بنسبة
وبخالف املجتمع
ّ
العربيُ ،رغم ّ
وجهات واالستنكارات
ملجتمع
اجلرمية في ا
كل النّداءات وال ّت ّ
ّ
ّ
ّ
واالحتجاجات واملظاهرات ال تي طالبت الش رطة واجلهات املسؤولة القيام
بواجبها وعدم ال ّتقاعس في محاربة العنف واجلرمية وإعادة األمن واألمان.
الس الح والقتل ال
إلاّ إنّ العنف املستشري في شارعنا
العربي وفوضى ّ
ّ
ملؤس سات اإلسرائيل ّي ة ،وال ّ
يقض مضاجعها ،طاملا أنّ
يح ّرك ساكنًا لدى ا ّ
والض ح ّي ة عرب ّي ةً ،
عربي ّ
أيضا.
املجر َم
ّ
يتحم ل مسؤول ّي ة استمرار مسلسل تعنيف وقتل ال ّن ساء،
مجتمعنا
إنّ
ّ
طاملا يستم ّر في صمته .فلن نصمت بعد اليوم ،سنصرخ بأعلى صوتنا
ونعمل على منع اجلرمية القادمة.
لتكن تربيتنا وثقافتنا قائمة على احترام رغبات األم والزّوجة واألخت
دائم ا وأبدً ا،
واالبنة ،والعمل على نشر تلك ال ّثقافة .علينا أن نسعىً ،
وتتفهم رغباتها،
لتنشئة أجيال حتترم املرأة ،تقدّ رها ،بل تقدّ س رسالتها
ّ
الفعلي
الدّعم
حتقيق
ال تفرض عليها آرا َءه��ا وأفكارها .ليكن هدفنا
ّ
وتقدير املرأة ومؤازرتها ،وترجمته على أرض الواقع ،يوم ًّي ا ،بعيدً ا عن
ال ّت حقير واإلهانة واالعتداء وال ّت رهيب والقتل.
�وري إل ��ى تفكير رج��ول � ّ�ي..
ل��ن��ح � ّ�ول تفكير مجتمعنا ال ��ع ��رب � ّ�ي ال � ّ�ذك � ّ
فالشخص ا ّلذي ال يغار على أهله ،ذكر هو وليس اً
رجل؛ ّ
ّ
الشخص ا ّلذي
ّ
يكذب ويظلم ويستغل ويسيطر ويستعبد ويعنّف ويقتل ،ذكر هو
وليس اً
رجل؛ ّ
الشخص ا ّلذي ال يحترم املرأة وال يقدّ ر األم واألخت واالبنة،
ذكر هو وليس رج الً.
احلقيقي هو رج��ل امل ��وق��ف والكلمة واألخ�ل�اق والقيم وامل ��ب ��ادئ
ال � ّرج��ل
ّ
والص بر وال ّرأفة
والصدق والكرامة واحل � ّ�ب واالحترام واإلمي��ان واإلنسان ّي ة ّ
ّ
َ
فأينك أ ّيها الزّوج واألب واألخ واالبن من هذه
واإلحسان وال ّتع ّقل واحلقّ ..
ال ّرجولة؟!
وتذ ّك ر أ ّيها ال ّرجل أ ّنك من َرحم ِامرأة ُولدت وإلى «رح» األرض ستعود...
ُ
فكن مع املرأة وألجلها اً
رجل!

جواد بولس
للس الم وامل ��س ��اواة
تعقد اجلبهة ال��دمي��ق ��راط � ّي ��ة ّ
م �ؤمت ��ره ��ا ال � � ّت ��اس ��ع ف ��ي ظ � ��روف ع ��ا ّم ��ة غير
يضج ب املخاطر
مستق ّرة وواقع سياسي مح ّل ي
ّ
الكبيرة والغموض املُنهِ ك ،فإسرائيل تطوي
ف � اً
�ص�ًل� م ��ن ت��اري ��خ ��ه��ا ال��ق ��ص ��ي ��ر ب ��ع ��ص ��ب � ّي ��ة
وصخب ،وتتقدّ م نخبها اجل��دي ��دة نحو القمم
برايات ميين ّي ة ودين ّي ة وعقيدة ال تخفي بواطنها
الس ماء من
فصلها ّ
وال شه ّي تها لبلع دولة ّ
رب ّ
أجلهم ،ومبقاسات وعد  -حني كان النّهر وسادة
والس يف
ألحالمهم ،والبحر مرفأ النّشوةّ ،
مرساتهم.
ب ��ع ��ض امل ��ع ��اق��ل ال � ّت��ق��ل ��ي ��د ّي ��ة م ��ا زال���ت ت��ق��اوم
زح ��ف أبناء كهانا وأخ ��وة ليفنغر وليس أمام
الس قوط أو االلتحاق مبراكب النّار
ه ��ؤالء إلاّ ّ
وج ��ن��ده��ا ال ��ت ��ي ض � ّ�م ��ت ه ��ض��اب ي��ه��ودا وت�لال
ّ
فشكلوا عمل ًّي ا دولة
الس واحل،
الس امرة إلى ّ
ّ
تقف على ردف ��ي��ه��ا ال تعنيها ش ��رائ��ع األمم
وال خرائط اعترفت ،على حني هدنة ،باخلط
لونه ،قبل عقود ،من يزرع اآلن
األخضر الذي ّ
هذا ّ
الش رق ب املوت ويغرقه باألحمر.
إ ّن��ه واق ��ع جديد يضع األقل ّي ة العرب ّي ة أم ��ام
حتدّيات جسيمة لم نألفها في املاضي ،وذلك
ّ
واالضط هاد
على ال ّرغم من سياسات القمع
العنصري ال ��ذي م ��ارس ��ت��ه ،منذ اليوم األ ّول،
جميع احلكومات اإلسرائيل ّي ة املتعاقبة بحقّ
اجلماهير العرب ّي ة التي بقيت ف ��ي وطنها،
ً
مفروغا
فوف ًقا لهؤالء وجودنا بينهم ليس شأ ًنا
ّ
وبالط بع لن يكون ح ًقا ساب ًقا وأول ًي ا،
منه،
«بقوة
فهم هنا وهناك في ال��دّ ول��ة اليهود ّي ة
ّ
احلق» ،وإن كان ال بدّ فسيحمون ذلك «احلقّ»
بالقوة!
ّ
ك ��ث ��ي ��رون ي ��ع ��ق��دون آم � اً
�ال واس ��ع ��ة ع��ل ��ى م ؤمتر
اجلبهة وينتظرون منه مخرجات استثنائ ّي ة
وق � � ��رارات م ��س ��ؤول��ة ي ��رج ��ى أن ت ��ع ��ك ��س فهم
امل �ؤمت ��ري��ن حلقيقة امل ��رح ��ل��ة واس ��ت��ع ��داده ��م لبدء
ف ��ص ��ل جديد تسعى م� ��ن خ�ل�ال ��ه اجل ��ب��ه��ة
إلى استعادة امل��ق��اود وال��ق ��ي ��ادة التي ضاعت
الس نوات العجاف املنقضية،
منها في ّ
مهب ّ
وذل��ك كخطوة أول ��ى على طريق ال� ّ�ش ��روع في
ب ��ن��اء حت��ال��ف��ات س ��ي ��اس � ّي ��ة ع ��رب � ّي ��ة  -ع ��رب � ّي ��ة
وعرب ّي ة  -يهود ّي ة وتكوين أوسع جبهة وطن ّي ة
وشعب ّي ة ملواجهة ما ينتظرنا من ضربات وقمع.
من الواضح أنّ اخلطر األكبر ال��ذي يستوجب
االستعداد لصدّه منبعه من حكومات إسرائيل
العتيدة التي ستسعى بإمعان إلى تفتيت
وجودنا وسلب ما اكتسبناه من حقوق وشرع ّي ة
خالل سنوات نضالنا الفائتة؛ لكنّه لن يكون
ذلك هو اخلطر الوحيد ،فأوضاع مجتمعاتنا
وحشي
العرب ّي ة الدّاخل ّي ة وما تشهده من انفالت
ّ
ملظاهر العنف على أشكاله وتداعي متاريس
القيم ال ��ت ��ي حمت ف ��ي امل��اض ��ي تشكيالتنا
الس ياس ّي ة وصانت بنانا االجتماع ّي ة اجلمع ّي ة
ّ
من استشراء الفساد وسطوة املصالح الذات ّي ة
ّ
تشكل ،من دون أدن ��ى شك،
واالستهالك ّي ة،
خطرا مواز ًي ا ل�لأ ّول ،ويستدعي ب ��دوره إقامة
ً
تلك ال ّت حالفات على قواعد سياس ّي ة واضحة
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وكفيلة بتزويد ّ
وبقوة
الش ركاء بطاقات ثابتة
ّ
دفع مؤ ّث رة.
في الواقع أكتب ذلك من باب التم ّن ي واألمل،
الس ياس ّي ة
وك ّلنا يشهد كيف ضعفت األحزاب ّ
ال ��ع ��رب � ّي ��ة ،وان ��ح ��س ��ر ت��أث ��ي ��ره��ا ال��ف ��ع ��ل ��ي في
شوارعنا ،ال بل نراها قد غابت بشكل ك ّل ي
ً
الس احة وامليدان
في كثير من املواقع،
تاركة ّ
للفراغ املفسد أو لصنّاع الدّ موع واحلسرة واأللم.
مهم ة ال ّت رميم صعبة
وم��ع أ ّن��ن ��ي مقتنع أنّ
ّ
ً
مستحيلة ،لكنّني
جدً ا ،وال أقول
أتصور أنّ
ّ
وأخص في هذه اجلزئ ّي ة
الفرصة ما زالت قائمة،
ّ
للس الم وامل ��س ��اواة
حزبي اجلبهة الدميقراط ّي ة ّ
جم ع الوطني الدّميقراطي (وعنه سأكتب
وال ّت ّ
مؤس سات
في مقالة أخرى) ،وذلك لتم ّلكهما ّ
ً
وتاريخا من
قائمة وآل ّي ات تنظيم ّي ة ُم لزمة
خاصة اجلبهة
العمل اجلماهيري املشهود له – ّ
الدميقراط ّي ة ذات املاضي العريق والنّضاالت
البارزة واملم ّيزة وقياداتها ال ّتاريخ ّي ة ملعظم
ّ
احملطات املفصل ّي ة في حياة اجلماهير العرب ّي ة
في إسرائيل.
مهم ة اجلبهو ّيني ليست سهلة ،لكنّها ستكون
ّ
مع ّقدة أكثر بعد إطالق آخر هجمة من بعض
ال ّرفاق ضدّ النّائب أمين عودة الذي اختير ليكون
ئيس ا للقائمة املشتركة في الكنيست وقبلها
ر ً
شغل منصب األمني العام للجبهة الدميقراط ّي ة،
وذلك على خلف ّي ة لقائه قبل أ ّي ام في باريس
مع القيادي ال ّل بناني وليد جنبالط وبحضور
الس فير الفلسطيني سلمان الهرفي.
ّ
من األص ��وات التي هاجمت النّائب ع ��ودة برز
الس ابق وال��ق ��ي ��ادي ف ��ي احل��زب
موقف النّائب ّ
ّ
الش يوعي اإلسرائيلي ورف ��ي ��ق ال� ّن��ائ ��ب ع ��ودة
ّ
ف ��ي اجلبهة الدميقراط ّي ة عصام م � ّ�خ ��ول ال��ذي
ح � ّ�ذر اً
قائل« :ع ��ودة يعي أ ّن��ه غير ق��ادر على
أن يسبغ أ ّي ��ة ش ��رع � ّي ��ة ع��ل ��ى ول ��ي ��د جنبالط
وس ��ي ��اس ��ات��ه امل��ش ��ب��وه��ة ف ��ي املنطقة ،لكنّه
يستطيع أن يسقط ّ
الش رع ّي ة عن نفسه هو
بأسرع ّمما يتو ّق ع».
واضح ا ،وفي نفس الوقت
كالم يعادل تهديدً ا
ً
يلزم املشاركني ف ��ي م ؤمتر اجلبهة أن ي ّتخذوا
موق ًفا م��ن ه��ذه املسألة؛ فشرع ّي ة القائد ال
يسبغها فرد وال يحجبها إلاّ معطيها ،وفي
حالة النّائب ع ��ودة هي من صالح ّي ات املؤمتر
العام الذي سينتظر كثيرون قراره.
إ ّن ��ه��ا م ��س ��أل��ة ذات أب ��ع ��اد ك ��ب ��ي ��رة ،فخلف ّي ة
مهاجمة ّ
مخ ول وآخرين للقاء عودة بجنبالط
ه ��ي ب ��األس ��اس ن��ت ��ي��ج ��ة مل ��وق��ف ج ��ن ��ب�لاط من
الس ور ّي ة ،وبال ّت حديد من نظام ّ
بشار
املسألة ّ
األسد ،فهذه املسألة ّأدت إل ��ى ش��قّ صفوف
جم ع الدميقراطي وتكوين معسكرين
اجلبهة وال ّت ّ
داخل ّ
كل حزب منهما ،معسكر يدعم األسد
ومقاوم ا،
ممانع ا
نظام ا ً
ً
ومسوغاتهم كون نظامه ً
دكتاتورا
وضدّهم يقف فريق ي ّتهم األسد بكونه
ً
عات ًي ا يقتل أب ��ن��اء شعبه م��ن غير حساب؛
ولذلك إذا جنح امل �ؤمت ��رون بحسم موقفهم من
هذه املسألة ستتلوها تداعيات تتعدّى قض ّي ة
خاصة
جنبالط ،وسيكون لها
ٍ
معان كبيرةّ ،
في هذه األ ّي ام املأساو ّي ة التي مألت فيها صور

جثث ضحايا القصف بقنابل
الغاز الكيماوي شاشات الفضائ ّي ات وقلوب
البشر باحلزن واألسى.
في تقديري لن حت ��س ��م ه���ذه ال��ق��ض � ّي ��ة في
املؤمتر ،وقد ي ��ك ��ون لها م�لاح ��ق أخ ��رى ،فأمين
ع ��ودة ذه ��ب ملقابلة جنبالط بعد أن استأنس
برأي قيادات جبهو ّي ة مسؤولة وحزب ّي ة ،وهذه
لم ت ِ
ُبد معارضتها ،بل وافقت على املبادرة
ً
وباركتها ،هذا عالوة على أنّ كثيرين يقاربون
هذا ال ّلقاء بلقاءات قياد ّيني في اجلبهة واحلزب
ّ
الش يوعي مع قيادات عرب ّي ة وغيرها موازية
جلنبالط أو ّأق��ل أهم ّي ة منه ،ولم تستجلب
تلك ال ّلقاءات هجمات مشابهة لتلك التي
ي ��ت��ع � ّرض ل ��ه��ا ال � ّن��ائ ��ب ع ��ودة م��ن ح�ين آلخ ��ر،
فالس ياسة قلاّ بة ود ّوارة ،والعبرة في املضامني
ّ
واخلواتيم وليس في األه ��واء واملوقف من هذا
الزّعيم في حلظة معطاة أو ذاك؛ ثم إنّ أصواتًا
متزايدة في صفوف اجلبهو ّي ني بدأت تتح ّفظ
م��ن ح ��ص ��ر ب ��ن��اء ع�لاق��ات اجل ��ب��ه��ة م��ع جهات
أخ ��رى ،وف � ًق��ا مل ��وق��ف تلك اجل��ه��ات م��ن ّ
بشار
وحج ة هؤالء تقضي بأن األولى
األسد فحسبّ ،
ّ
بالش يوع ّي ني واجلبهو ّيني الوقوف إل ��ى جانب
ال� ّ�ش ��ع ��ب ال � ّ�س ��وري ول ��ي��س إل ��ى ج ��ان ��ب القائد
ال��ذي قد يكون ع��اج��زًا ،في أحسن األح ��وال،
عن منع وق ��وع م ��أس ��اة ،تفاصيلها ملتبسة،
كما في حالة املجزرة األخيرة ،هذا إذا لم يكن
هو جزء من املأساة واحملنة التي تعيشها البالد
ويدفع ثمنها ّ
الش عب.
قوة احلزبني ،اجلبهة
هنالك َمن يرى أنّ استعادة ّ
والتجم ع ،على أسس صحيحة ستكون من
ّ
مصلحة اجلماهير العرب ّي ة ،لكنّنا لم نلمس
خالل األشهر األخيرة بذل محاوالت جد ّي ة من
مؤس سات هذين احلزبني في هذا جّ
االتاه،
قبل ّ
ب ��ل ع��ل ��ى ال ��ع ��ك ��س ،ش��ه��دن��ا ك ��ي ��ف ت��زاي ��دت
ال � ّ�ص ��راع��ات ّ
الشخص ّي ة ال��دّاخ��ل � ّي ��ة واش��ت��دّت
حتى تباعدت فرص اخلروج من األزمات املزمنة
وك��ادت تتالشى؛ ففي الواقع تكمن مشكلة
هذين احل��زب�ين ،إل ��ى ح ��دّ بعيد ،بسبب وجود
ف��ائ��ض م��ن م ��دع ��ي ال��ق ��ي ��ادة وف ��ي اس ��ت��ع ��داد
الصدارة ،نسف
بعضهم ،إذا ما موضعوا في ّ
اجلسور وتخريب القالع ..ولسان حالهم يقول:
بعدي ّ
الط وفان!
إنّ غ ��دً ا ل��ن��اظ ��ره ق ��ري��ب ،ال وق��ت للقمار وال
�رارا :سيبقى
هوامش للمجازفة ،فلقد قلنا م � ً
ميداننا هنا ،ف ��ي ال� ّن��اص ��رة ّ
والط يبة وال ّرملة
وك��ف ��ري ��اس ��ي ��ف ،وع��ل ��ي ��ه ف��ك� ّ�ل م ��ن سيطرب
لسماع صدى زئير أسد كاسر وغريب ويؤْثره
جديرا
على شجى البالبل في حاراته لن يكون ً
بالبيت وال أن ميشي في مقدّ مة املسيرة ،أل ّنه
�ادرا على حماية البيدر وضفائر
لن يكون ق� ً
احلرائر التي نراها تسقط تباعً ا من حولنا.
أمام م ؤمتر اجلبهة ال ّتاسع فرصة تاريخ ّي ة ،فإذا
بلم شملهم فقد يبزغ
أصاب املؤمترون وجنحوا ّ
برعم ألمل جديد ،وإن تخاصموا على حساب
ال� ّ�ش��ام وأس ��د وب ��س ��ب��ب ل��ق��اء يعتبره البعض
إشكال ًّي ا فعندهاّ ..
لكل حادثة حديث.

مي را (شلهوب) فري وات (قسم اإلعالنات)

آية صفدي (تصميم إعالنات)

وائل عوض (تصوير فوتوچرافي)

بريد إلكترونيhaifa.newspaper@gmail.com :

هاتف 048522822 :فاكس 048522767 :إعالنات0546481533 :
املقاالت املوقّعة ال تعبّر عن رأي التحرير .اإلعالنات على مسؤولية املعلنني.
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املؤمتر ال ّتاسع للجبهة:

ننطلق بكل ّ
الث قة نحو نهضة مفصل ّي ة في ّ
كل اجلبهات!

ّ
مخطط دفن القض ّية الفلسطين ّية *
* مح ّمد بركة :الهجمة على اجلماهير العرب ّية وعلى احل ّيز الدميق راطي جزء من
متار غوجانسكي :األجواء الفاش ّية اخلطيرة تستوجب بناء أوسع جبهة يهود ّية  -عرب ّية ض ّد االحتالل والعنصر ّية
* منصور دهامشة :نشاطات مك ّثفة في كا ّفة الفروع وجت ّن د واسع لالفتتاح ،مساء اليوم اجل ُمعة في شفاعمرو *

مل راسل «حيفا»
للس الم واملساواة ،مساء اليوم اجل ُم عة ،في
تفتتح اجلبهة الدّميقراط ّي ة ّ
مدينة شفاعمرو ،م ؤمترها العام ال ّتاسع ،حتت ُعنوان “بوصلة اجلماهير؛
نهضة في ّ
سياسي ف ّن ّي مهيب.
كل اجلبهات” ،مبهرجان
ّ
ويشارك في املهرجان نحو  1000مندوب من قرابة الـ 100فرع من
ً
إضافة إلى مم ّثلني عن حركات وأحزاب وقوى وطن ّي ة
ش ّت ى أنحاء البالد،
ّ
ويسار ّي ة يهود ّي ة وعرب ّي ة ،ووفد واسع من منظ مة
ال ّت حرير ِ
الف َل سطين ّي ة .وتتواصل أعمال املؤمتر
تنظيمي
سياسي
الس بت ،بنقاش
طيلة نهار ّ
ّ
ّ
ّ
مبشاركة مندوبي الفروع ومرك بات اجلبهة املختلفة.
للس الم
ّ
محم د بركة ،رئيس اجلبهة الدّميقراط ّي ة ّ
وامل ��س ��اواة ،ق ��ال“ :اجلبهة ه ��ي اب ��ن��ة ي ��وم األرض
اخلالد ،والتي حتتفي هذا العام ّ
بالذكرى األربعني
لتأسيسها .نحيي امل �ؤمت ��ر ف ��ي مرحلة محل ّي ة
ً
صدفة أن حتصل اجلبهة
وإقليم ّي ة دقيقة ،وليس
الس ياسي
بالعمل
وشركائنا
على ثقة جماهيرنا
ّ
الع ليا للجماهير العرب ّي ة
لتقود جلنة املتابعة ُ
ّ
والقائمة املشتركة ،وهذه أمانة ثقيلة ،نتعامل معها بكل املسؤول ّي ة
وال��دّ ّق��ة .وم��ن هنا فإ ّننا نريد جلبهتنا أن تكون على ق��در احلمل
وواثقون بذلك ،ونبذل كا ّفة اجلهود من أجل أن ّ
يشكل هذا املؤمتر رافعة
نحو نهضة مفصل ّي ة في كا ّفة اجلبهات ،السياس ّي ة واالجتماع ّي ة
�اص ف ��ي م ��واج��ه��ة ه��ذه حكومة غالة
وال تّنظيم ّي ة؛ وع��ل ��ى نحو خ � ّ
ّ
َ
ِ
والضم ،وفي مواجهة مخطط دفن القض ّي ة الفل سطين ّي ة
االستيطان
ّ
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وتصفية حقّ تقرير املصير ّ
للش عب العربي ِ
سطيني ،وما سيتبعه
الف َل
ّ
من هجمة على شرع ّي ة اجلماهير العرب ّي ة وعلى احلر ّي ات الدّميقراط ّي ة.
متار غوجانسكي ،نائب رئيس اجلبهة ،أشارت من جهتها إلى خطورة
وتعم ق مظاهر العنصر ّي ة ،بفعل أزم ��ة احلكومة
األج ��واء الفاش ّي ة
ّ
وش��ددت على ما جاء في
الس ياس ّي ة واالقتصاد ّي ة  -االجتماع ّي ةّ .
ّ
رؤوس أقالم املؤمتر بشأن بناء أوسع جبهة يهود ّي ة  -عرب ّي ة ضدّ االحتالل
وال��ف��اش � ّي ��ة .وأض��اف��ت غوجانسكي
كقوة عرب ّي ة  -يهود ّي ة
أنّ اجلبهةّ ،
مثابرة ومج ّربة في ميادين الكفاح،
تتحم ل املسؤول ّي ة الكبرى في قيادة
ّ
ه ��ذا ال � ّن��ض��ال ،دف��اعً ��ا ع��ن املصالح
احلقيق ّي ة ّ
للش عبني ،وف ��ي صلبها
ال ّتح ّرر من االحتالل واالنعتاق من
نظام االستغالل.
منصور ده��ام ��ش��ة ،سكرتير اجلبهة
للس الم وامل ��س ��اواة ،قال
الدّميقراط ّي ة ّ
ح ��ول ال ّت حضيرات للم ؤمتر“ :فروع
ومؤس سات اجلبهة ،تشهد في األسابيع األخيرة نشاطات مك ّثفة،
ّ
بدأت بإصدار موا ّد املؤمتر التي قامت فروع اجلبهة بدراستها ونقاشها،
وبانتخاب فروع وهيئات اجلبهة املختلفة ملندوبيها ،كما نلحظ في
األ ّي ام األخيرة ً
واسع ا ألكبر جتنيد ممكن في ا ِمل هرجان االفتتاحي،
حراكا ً
كما أنّ ّ
كل ا ّ
ملؤش رات تؤ ّك د ب ��أنّ أعمال املؤمتر نفسه ستكون غن ّي ة
وب نّا َءة”.

ال ّنائب يوسف جبارين:

ق � ��ان � ��ون ال � ّ�ت� �خ ��ط � �ي ��ط وال � �ب � �ن ��اء
ّ
استبدادي كوجه هذه احلكومة
* ..وم ��ح ��م ��ود دروي � ��ش ف ��ي ال��ك ��ن ��ي ��س ��ت *

مل راسل “حيفا”
خاصة ،عقدتها على قانون ال ّتخطيط
صادقت الكنيست في جلسة ّ
ويسهل إج��راءات هدم البيوت
والبناء ،ا ّل��ذي يستهدف البيوت العرب ّي ة
ّ
الس لطات من ال ّت رخيص.
العرب ّي ة التي حت ّرمها ّ
وقال النّائب د .يوسف جبارين إنّ ال ّت عديل اجلديد (قانون كامينيتس) هو
استبدادي مثل وجه حكومة اليمني املتط ّرف التي نّ
تتفن بتشريع
قانون
ّ
القوانني العنصر ّي ة وغير الدّميقراط ّي ة.
منصة الهيئة العا ّم ة
وكان النّائب جبارين قد قرأ في خطابه من على ّ
للكنيست أبياتًا من قصيدة ّ
الشاعر ِ
سطيني محمود دروي��ش،
الف َل
ّ
«سجل أنا عربي»:
ّ
سلبت كرو َم أجداديً /
َ
وجميع
أفلح ها /أنا
سجل أنا عربي/
وأرضا ُ
ّ
كنت ُ
ُ
ِّ
ْ
ولكل أح ��ف��ادي /س ��وى ه��ذي ال � ّ�ص��خ ��ورِ /..فهل
تترك لنا..
أوالدي /ول ��م
ُ
حكومتكم ..كما قيال؟
ستأخذها/
ْ
و ُي ذكر أنّ القانون يحدّ د صالح ّي ات احملاكم بتجميد أوامر الهدم وينقل
صالح ّي ات تطبيق القانون إلى ال ّل جان ال ّل وائ ّي ة كما يفرض الغرامات
الباهظة واملستم ّرة على أصحاب البيوت.
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في ذكرى يوم األرض في برلني:

عودة :ال ّ
بد ليوم بأصالة يوم األرض أن يحافظ نضارته  41عامً ا!

الن ائب أمين عودة يلتقي ّ
ّ
الزعيم
اللبناني وليد جنبالط!

* عودة :مقولة نتنياهو بأنّ هتلر لم يقصد حرق اليهود هي أبشع تبرئة وأبشع ال-سام ّية! *

مل راسل «حيفا»
َ
حتت رعاية سفارة دول��ة ِفل سطني في أملانيا
االتحّ اد ّي ة ،وبحضور النّائب أمين عودة (رئيس
القائمة املشتركة) ،ود .حسني األع ��رج (وزير
احمللي في احلكومة ِ
الف َل سطين ّي ة)،
احلكم
ّ
وسفيرة دول��ة ِف َل سطني في أملانيا ،د .خلود
دعيبس ،ومعتمد حركة «فتح» في أملانيا
د .علي معروف ،وأمني س ّر إقليم أملانيا د.
عوض حجازي ،وأعضاء جلنة اإلقليم وأمناء
س ّر وأعضاء وك ��وادر املناطق ال تّنظيم ّي ة في
أملانيا ،وعدد من أعضاء اجلالية ِ
الف َل سطين ّي ة
والعرب ّي ة في أملانيا ،وعدد من األصدقاء األملان
املناصرين للقض ّي ة ِ
الف َل سطين ّي ةُ ،عقدت
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ّ
الذكرى الواحدة واألربعني ليوم األرض اخلالد.
ّ
يوم ا
وفي كلمته أك د النّائب أمين عودة بأنّ ً
بهذه األصالة ،كيوم األرض ،سيحافظ على
عام ا!
نضارته ً 41
وحت � � ��دّث ع � � ��ودة ع���ن س ��ي ��اس ��ة ال � ّت��خ��ط ��ي ��ط
اإلس ��رائ ��ي ��ل � ّي ��ة ،ذاك �� ً�را أنّ ب��ن غ ��وري ��ون واض��ع
النّظر ّي ة األمن ّي ة اإلسرائيل ّي ة كتب في مذ ّك راته
بأ ّنه يقضي  11ساعة أسبوع ًّي ا بقضايا األمن
و 13ساعة بقضايا ال ّتخطيط! وق��دّ م عودة
اإلسرائيلي في قضايا
من��اذج من األبرتهايد
ّ
األرض .كما قدّ م مناذج من ال ّت حريض ال ّرسمي
ضدّ املواطنني العرب.
يهم ني ،هنا في أملانيا ،أن أقول
وقال عودةّ :

إنّ كراه َي ة نتنياهو ِ
للف َل سطين ّي ني بلغت به
درجة أن يب ّرئ هتلر من الن ّي ة املس ّب قة بحرق
ً
بداية لم
اليهود! فقد قال نتنياهو بأنّ هتلر
يشأ ح ��رق ال ��ي��ه��ود ،ول��ك��ن املفتي ه ��و ا ّل��ذي
أقنعه بذلك! وقال عودة بأنّ هذه املقولة هي
أبشع تب رئة لهتلر وأكثر مقولة ال-سام ّي ة.
إلى هذا احلدّ أعمت الكراه َي ة نتنياهو!
وحت��دّث عودة عن أهم ّي ة ال ّتكامل الوظيفي
ألبناء ّ
الش عب ِ
سطيني في املناطق احملت ّلة
الف َل
ّ
 1967وداخل إسرائيل وفي ّ
الش تات والعالم،
حيث «علينا أن نعمل بتنسيق وتناغم من
أج��ل ال ّت سريع بإنهاء االح ��ت�لال وإق��ام ��ة دولة
ِف َل سطين ّي ة في حدود الـ”.67

مل راسل “حيفا”
ّ
التقى النّائب أمين عودة (رئيس القائمة املشتركة) الزّعيم الل بناني وليد
جنبالط ،وذلك في العاصمة الفرنس ّي ة باريس ،وشارك بال ّلقاء الوزير وائل
أبو فاعور وسفير فلسطني في فرنسا سلمان الهرفي.
الس ياس ّي ة ال ّراهنة التي تعصف ب املنطقة،
وحتدّث احلاضرون عن القضايا ّ
حيث هناك ا ّت��ف��اق��ات واخ ��ت�لاف��ات بوجهات النّظر .وت ��ر ّك ��ز النّقاش حول
الف َل سطين ّي ني في إسرائيل ،وع��ن أهم ّي ة الوحدة الوطن ّي ة ّ
ِ
لكل شرائح
َ
ِ
الس ياسات
املواطنني الفل سطين ّي ني في مواجهة حكومة اليمني ومجمل ّ
ال ّرسم ّي ة اإلسرائيل ّي ة .وح ّي ا جنبالط العرب ّال��دروز في إسرائيل ا ّلذين
يرفضون ّ
ملؤس سة احلاكمة لسلخهم عن انتمائهم العربي.
كل محاوالت ا ّ
وأ ّك د جنبالط أنّ دعم القض ّي ة ِ
الف َل سطين ّي ة هو نهج ثابت للحزب ال ّتقدّ مي
االشتراكي منذ عهد املع ّل م الكبير كمال جنبالط .وقال النّائب عودة بأنّ
مبؤس سه املع ّل م الكبير كمال جنبالط هو أكثر
احلزب ال ّتقدّ مي االشتراكي ّ
دعم ا للقض ّي ة ِ
الف َل سطين ّي ة ،وإن كانت لنا بعض ال ّرؤى املختلفة،
األحزاب ً
والس عي نحو ال ّتقارب هو
ّ
خاص ًة بالعقد األخير ،ولكن ال ّت واصل والنّقاش ّ
نظرا ألصالة هذا احلزب وتاريخه املش ّرف وتضحياته اجلسام من
أمر ها ّم ً
الف َل سطين ّي ة .وأشاد عودة بخطاب وليد جنبالط في ّ
أجل القض ّي ة ِ
الذكرى
األربعني لوفاة والده ،وذلك قبل أسبوعينْ .
وأ ّك د احلاضرون على أهم ّي ة النّقاش وال ّت واصل بشكل دائم.
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اطي:
التج ّمع
الوطني ال ّدميق ر ّ
ّ

«امليدان» منارة ثقاف ّي ة عرب ّي ة ومن ّ
حق نا
انتزاع متويله دون شروط
مل راسل “حيفا”
الدّميقراطيّ ،
مؤخ ًرا ،بيا ًنا على
الوطني
عم م ال ّت جمع
ّ
ّ
ّ
وسائل اإلع�لام ،أك ��د فيه “موقفه ال��دّاع ��م ُ
للخطوات
�ؤس ��س ��ة
االح ��ت��ج ��اج � ّي ��ة امل ��س ��ت ��م � ّرة ال ��ت ��ي ت��خ ��وض��ه��ا م � ّ
مسرح “امليدان” في وجه املمارسات الفاش ّي ة ألذرع
ملؤس سة التي حتاول أن تفرض على ال ّثقافة العرب ّي ة
ا ّ
أجندات دخيلة ،عبر استعمال آل ّي ات توفير امليزان ّي ات
للمؤس سات ال ّثقاف ّي ة والفن ّي ة كوسيلة لقمع حر ّي ة
ّ
ال ّت عبير وحر ّي ة اإلنتاج الف ّن ي وال ّثقافي ،ومحاصرة
ال ّثقافة العرب ّي ة».
“التجم ع” في بيانه إلى أنّ “امليزان ّي ات التي
وأشار
ّ
ً
ملؤس سات
مؤس سات الدّ ولة للعرب عا ّم ة ،وا ّ
تو ّف رها ّ
خاصة ،هي حقّ ال ميكن املساومة عليه ،وهو
ال ّثقاف ّي ة ّ
جزء بسيط ّمما يستح ّقه العرب كمواطنني أصالني ينّ
وأصحاب حق ،وأنّ النّضال ا ّل��ذي يخوضه “امليدان”
ً
يصب في جوهر
العربي،
نيابة عن الوجود ال ّثقافي
ّ
ّ
الصهيون ّي ة حول ال ّثقافة
ملؤس سة ِّ
ّ
الص راع بني العرب وا ّ
العربي األصيل في هذه البالد؛ ولذلك يدفع
والوجود
ّ
ال ّث من».
�ؤس ��س ��ة
وأ ّك � ��د ال ��ب ��ي ��ان أنّ “احلملة ال ��ت ��ي ت��ش� ّن��ه��ا امل� ّ
اإلس ��رائ ��ي ��ل � ّي ��ة على م ��س ��رح “امليدان” ،وا ّل ��ت ��ي تعود
للواجهة بعد إع �ل�ان امل ��س ��رح وإدارت���ه اإلض ���راب ،هي
حرب أخرى على احل ّيز ال ّثقافي وعلى الوجود ّ
والذاكرة
والفن وال ُهو ّي ة والكينونة ،ولذلك نتج نّد ك ّلنا
اجلمع ّي ة ّ

مسرح ا وإدارة ،الذي يقف صل ًب ا
إلى جانب “امليدان”
ً
ّ
أمام موجة ّ
الشدّ ،واالرتباط ،واالرتهان للخطاب الذي
يرى باألسرى مخ ّربني وإرهاب ّي ني ،لنحافظ على إرث
سطيني كان له ّ
كل هذا األثر على أجيال
وطني ِف َل
ّ
ّ
كثيرة ،من ر ّواد املسرح وا ّ
ملطلعني على إرثه».
الدّميقراطي
جم ع الوطني
واختتم البيان بتأكيد ال ّت ّ
ّ
ملؤس سات ّي ة
على “أهم ّي ة دع ��م وتطوير امل ��ب ��ادرات ا ّ
ِ
الف َل سطين ّي ة املستق ّلة تنظيم ًي ا ومال ًّي ا ،وعلى أهم ّي ة
دور جلنة املتابعة في االستثمار وبذل اجلهود في بناء
عربي في الدّاخل ،كمدماك آخر في
ثقافي
مشروع
ّ
ّ
ملؤس سة وكأرض ّي ة ملشروع حكم ذاتي
ا
سياسة
مواجهة
ّ
ثقافي».
ّ

«إعالم» يطالب وزيرة ّ
الث قافة
بتحويل امليزان ّي ات ملسرح «امليدان»
مل راسل “حيفا”
اخلاصة ملسرح “امليدان”
في أعقاب جتميد امليزان ّي ات
ّ
من وزارة ال ّثقافة ،وتصريح الوزيرة ميري ريغف األخير،
إذاعي إنّ ال ��وزارة غير
وا ّلذي قالت خالله في برنامج
ّ
مؤس سات “داعمة لإلرهاب” ،أبرق
مستعدّة لتمويل ّ
مركز “إعالم” ،هذا األسبوع ،رسالة إلى وزيرة ال ّثقافة
طال ًب ا إ ّي اها بال ّت راجع عن قرارها وحتويل امليزان ّي ات
املطلوبة للمسرح وفق ما يقتضيه القانون.
واس ��ت��ن��ك ��ر “إعالم” ف ��ي رس ��ال ��ت��ه اس ��ت��خ��دام ال ��وزي ��رة
صالح ّي اتها لفرض مواقفها وآرائها ومعاقبة ّ
كل َمن
مس ا في
الس ياسي،
معتبرا ذل��ك ًّ
يخالفها املوقف ّ
ً
حر ّي ة ال ّت عبير واحلر ّي ة الف ّن ّي ة في إسرائيل.
وأوض ��ح «إع �ل�ام» ف ��ي رس ��ال ��ت��ه أ ّن ��ه سبق ل��ل ��وزي ��رة أن
�وج ��ه
ج � ّ�م ��دت امل ��ي��زان � ّي ��ات ل��ل ��م ��س ��رح ،إلاّ أ ّن ��ه وب ��ع ��د ت � ّ

الع ليا ووصول ّ
الط رفان إلى اتّفاق ،تراجعت
للمحكمة ُ
وزارة ال ّثقافة ووعدت بتحويل امليزان ّي ات إلاّ أ ّنه ومنذ
ذلك احلني ،عام  ،2015ووزارة ال ّثقافة متاطل بتحويل
امليزان ّي ات املطلوبة.
واستهجن «إع�لام» هذه املماطلة ّ
موض ًح ا أنّ مسرح
ّ
ملؤس سات ال ّت ربو ّي ة التي متثل
«امل ��ي ��دان» يعدّ من ا ّ
احتياجات املواطنني العرب الفن ّي ة وال ّثقاف ّي ة وسط
انعدام تام ملثل هذه األطر ،األمر ا ّلذي يدفع إلى دعمها
وتعزيز حضورها.
وأك ��د «إع�لام» على أنّ املسؤول ّي ة املُلقاة على عاتق
خاص ًة بسبب ال ّت مييز املُ َم نهج التي تعاني
الوزيرةّ ،
منه األقل ّي ة العرب ّي ة في كا ّفة املواضيع عا ّم ة ،وفي
خاص ًة ،حت ّت م عليها ّ
ضخ امليزان ّي ات
املجال ال ّثقافي ّ
جّ
ملصح ح ال قطع
للمسرح والعمل باتاه ال ّتفضيل ا ّ
امليزان ّي ات.
ّ
وتط ّرق «إعالم» في رسالتهً ،
أيضا ،إلى العقاب الذي
تنوي الوزيرة ،وفق تصريحاتها ،فرضه على مسرح
امليناء في يافا الستضافته حلقة نقاش شارك فيها
عد ٌد من نساء غزّة متحدّثات عن حالة احلصار التي
يعشنها في أعقاب االحتاللُ ،م ستهج نًا هذا العقاب
ً
«كم األفواه» و»ال ّتدجني
أيضا ،وا ّلذي يصب في خانة ّ
ّ
الف ّن ي والثقافي».
ودع م «إعالم» موقفه في ال ّرسالة قانون ًّي ا حيث ذكر
ّ
الع ليا التي تدعم
أنّ هنالك عدد من قرارات احملكمة ُ
الع ليا «جمع ّي ة حقوق املواطن ضدّ
موقفه ،منها قرار ُ
الع ليا «زخروني ضدّ هيئة
جلنة االنتخابات» وق ��رار ُ
إدارة سلطة البث» وقرارات أخرى.

احملكمة العليا تأمر بعدم العمل
في مخزن األمونيا

مل راسل “حيفا”
ن��اق��ش��ت احمل��ك ��م ��ة العليا االس ��ت��ئ��ن��اف ال ��ذي قدّ مته
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ِش ركة حيفا للكيماو ّي ات بشأن مخزن األمونيا
يتم
في حيفا .وتنتظر احملكمة من األطراف كي ّ
وصل إلى اتّفاق حول العثور على مكان بديل
ال ّت ّ
ملخزن األمونيا.
ُ
ّ
وكانت إحدى سفن الش حن قد أبقيت خارج ميناء
حيفا وه ��ي حتمل شحنة م��ن األم ��ون ��ي ��ا ،لسبب
احلظر ال��ذي فرضته احملكمة على شركة حيفا
للكيماو ّي ات بتعبئة مخزون األمونيا.
الصدد إنّ البلد ّي ة حازمة
وقال رئيس البلد ّي ة بهذا ّ
مبوقفها ال � ّراف��ض لتعبئة خ �زّان األمونيا م��ج ��دّدًا،
وتريد تنفيذ قرار احملكمة املركز ّي ة بحذافيره.
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احملكمة تقبل االستئناف على قرار ّ
الل جنة
الطب ّي ة ّ
للت أمني الوطني
* ق��ام األط � ّب ��اء بفحص اجلانب األيسر للمريض ،بينما إصابة ال � ّدم��اغ التي عانى منها
أ ّث ��رت على اجلانب األمي��ن * “اللّجنة أظهرت استهتا ًرا في عملها”  -هذا ما قاله سامي
أبو وردة محامي امل ّدعي ،وطالب بتعيني جلنة طب ّية جديدة من قبل ال ّتأمني الوطني *
مل راسل “حيفا”
ف ��ي اآلون ��ة األخ ��ي ��رة هنالك ش��ك��اوى كثيرة
تُسمع في العديد من األحيان بشأن ال ّل جان
اخلاصة بال ّتأمني الوطني .لكن على
الطب ّي ة ّ
ما يبدو أنّ هذه ّ
الشكوى غير عاد ّي ة في
ّ
ُ
خ��ط ��ورت ��ه��ا .ف ��ي م ��ل��ف ال��دّع ��وى ال ��ذي ق��دّ م
حملكمة العمل املركز ّي ة في حيفا ،يدّعي
احملامي سامي أبو وردة أنّ األط ّب اء املشاركني
“أدوا عملهم باستهتار وإهمال
في ال ّل جنة ّ
إجرامي ،حني قاموا بفحص جانب مو ّكلي
ّ
األيسر بدل من أن يفحصوا اجلانب األمين”.
وقد بدأت القض ّي ة قبل سنتني حني أصيب
مواطن من حيفا في الـ 70من عمره بسكتة
حي .وحدّدت
دماغ ّي ة أ ّث رت على وضعه ّ
الص ّ
له جلنة ال ّتأمني الوطني نسبة عجز ،لكنّها
لم تعالج مشاكل إعاقته العصب ّي ة التي
اشتكى منها.
أختصاصي
بواسطة احملامي سامي أبو وردة
ّ
ف ��ي ق��ض��اي ��ا ال ��ع ��ج��ز ال��ط � ّب ��ي ض ��دّ ال � ّت��أم�ين

توج ه املدّعي إلى جلنة االستئناف
الوطنيّ ،
الطب ّي ة ،وقد أحلق بها العديد من املستندات
والشهادات الطب ّي ة بشأن حالته ّ
ّ
الط ب ّي ة ،و ّق ع
عليها أط ّب اء خبراء أعصاب ومديرو أقسام
في مستشفيات البالد .ولكن لدهشته ّ
مت
رفض استئنافه.
وف ��ي مطالبته إل ��ى محكمة العمل قال
احمل ��ام ��ي س ��ام ��ي أب���و وردة إنّ ال � ّ�س ��ك ��ت��ة
الدّ ماغ ّي ة التي أصابت ال ّرجل أ ّث ��رت على
اجل��ه��ة ال ��ي ��م ��ن ��ى م��ن ج ��س ��م ��ه ،ل��ك��ن أط � ّب ��اء
ال ّل جنة فحصوا فقط اجلانب األيسر ،كما
يظهر من بروتوكول ال ّل جنة.
كما كتب أط ّب اء ال ّل جنة أنّ الرجل أصيب
الس ابق بجلطة في الدّ ماغ ،األمر الذي
في ّ
أي وثيقة طب ّي ة .وحسب أقوال
في
ذكر
لم ُي
ّ
املدّعي لم ُي َصب من قبل بجلطة دماغ ّي ة
ّ
ولم تكن لديه في املاضي شكاوى مماثلة.
يظهر تث ّب ت الل جنة بالرأي ،ويب ينّ حقيقة
“هذا
أخيرا ،أضاف احملامي سامي أبو وردة:
واجب تعيني جلنة أخرى جديدة مكان األولى
ً
خطأ يرقى إلى اإلهمال اجلسيم ،وبال ّتالي التي لم تؤ ِّد عملها كما يجب”.

نشتري من منتجات ساوتر ونحصل على
طقم طناجر هدية من نعمان

إبطال قرار يقضي بهدم مخزن
جتاري في حيفا
مل راسل “حيفا”
ق ��ب ��ل ��ت جل ��ن ��ة االس ��ت ��ئ ��ن ��اف
ال � ّل ��وائ � ّي ��ة لل تّنظيم والبناء
ف ��ي ح ��ي ��ف��ا ،ه ��ذا األس ��ب ��وع،
م ��راف ��ع ��ات احمل ��ام ��ي قيس
يوسف ناصر ،وق ّررت إبطال
ق ��رار جلنة ال تّنظيم والبناء
احملل ّي ة في حيفا هدم مخزن
بحج ة
جت� ّ
�اري بشكل ف ��وري ّ
أ ّنه في منطقة شارع ،وقضت
جلنة االستئناف بإبطال قرار
ال ّل جنة احملل ّي ة بهدم املخزن،
وأع � ��ط� ��ت ص���اح ���ب امل ��خ ��زن
ال ّتعليمات ّ
الض رور ّي ة إلمتام
إجراءات ال ّت رخيص.
هذا وقد كانت جلنة ال تّنظيم والبناء احملل ّي ة في حيفا ق ّررت رفض طلب
ترخيص املخزن ال ّتجاري الذي قدّ مه صاحب املتجر ،وق ّررت هدم املخزن
بشكل
فوري ،أل ّنه حسب قرارها في منطقة معدّة لتوسيع شارع ،إلاّ أنّ
ّ
ّ
احملامي قيس ناصر أثبت للجنة االستئناف اللوائ ّي ة أ ّنه ما من مخطط
يخص ص األرض التي بني عليها املخزن لتوسيع شارع،
هيكلي معتمد ّ
وأنّ قرار ال ّل جنة احملل ّي ة مبني على معلومات تخطيط ّي ة خاطئة ،وعليه
ق ّررت جلنة االستئناف إبطال قرار الهدم وإعطاء تعليمات لصاحب املبنى
بخصوص االستمرار بإجراءات ترخيص املبنى.
ّ
ومع قرار جلنة االستئناف بَ ُطل قرار هدم املخزن ال ّت جاري وفتح الط ريق
أمام صاحب املتجر لترخيصه حسب تعليمات جلنة االستئناف.

محلبة طارة مستمرة في ورشات الطهي الصحي بقيادة املاستر شيف نوف
عثامنة إسماعيل وهذه املرة في مدينة ام الفحم

تستمر ماركة ساوتر ،املاركة الرائدة في تخصص الطهي ،اخلبيز
وصناعة جاليات الصحون ،مبفاجأة املستهلكني من خالل احلمالت
امل�م�ي��زة .ه��ذه امل��رة أطلقت امل��ارك��ة حملة يحصل ف��ي إط��اره��ا ك��ل من
يشتري من منتجاتها املشاركة في احلملة  ،على طقم طناجر فاخرة
هدية من نعمان.
احلملة سارية املفعول حتى تاريخ  ،10.4.2017خاضع لشروط
احلملة.

الكترا ُتطلق حملة جديدة على منتجات ماركة
Whirlpool
ت�س�ت�م��ر ال �ك �ت��را االس� ��م ال ��ذي
ي� �ق� �ت ��رن ب��ج��م��ي��ع األدوات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ع��ال�ي��ة اجل ��ودة،
ب� �ع ��رض احل � �م �ل�ات امل �غ��ري��ة
واملميزة على املستهلكني.
وهذه املرة تقدم الكترا ،حملة
على منتجات بي ت Whir l
 ،poolف��ي إط��اره��ا يحصل
ك��ل م��ن يشتري م��ن منتجات
 ،Whirlpoolع �ل��ى ب ��راد
ميني ه��دي��ة م��ن ب�ي�� ت JE T
 POINTطراز .JP50W
احلملة سارية املفعول حتى
تاريخ  ، 10.4.2017خاضع
لشروط احلملة.
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تستمر محلبة ط��اره بتنظيم ورش��ات الطهي الصحي في
اط��ار فعالية الطهي املميزة التي اطلقتها مؤخرا ،بقيادة
املاستر شيف نوف عثامنة وهذه املرة في مدينة ام الفحم.
والتقت املاستر شيف باملشاركني وقدمت لهم مجموعة
م��ن اإلرش� ��ادات والنصائح القيمة ال�ت��ي تتعلق بالطهي
الصحي ،ويشار إل��ى ان ال��ورش��ة متحورت ح��ول املطبخ
العربي ،وأتيحت للمشاركني فرصة االطالع على منتجات
ط��ارة وجتربتها ف��ي ال�ط�ه��ي ،وال�ت�ع��رف على مساهمتها

سونول تساهم من اجل املجتمع
قامت شركة سونول بوضع حاويات جلمع املالبس غير
املستخدمة في عشرات محطات سونول.
س�ي�ت��م تصنيف امل�لاب��س ف��ي م��راك��ز امل �س��اع��دة التابعة
جلمعية “فتحاون ليف” وس�ي�ت��م حتويلها للعائالت
احملتاجة ،وسيتم بيع املالبس غير الالئقة او املناسبة
للمصانع .كما سيتم عرض ما يتبقى من املالبس للبيع في
مركز اجلمعة باسعار رمزية.
ُيذكر ان ري��ع بيع املالبس سيكون من اج��ل ش��راء سالل
غ��ذائ �ي��ة ل�ت��وزي�ع�ه��ا ع �ل��ى ال �ع��ائ�لات ال �ت��ي حت �ص��ل على
مساعدات ومعونات من جمعية “فتاحون ليف”.
في الصورة :كافير ابراهام ،نير جليلي ،نيسيم تسيوني،
دفنا جاي شتاغمان
تصوير :طال كوهني

عن كثب ،على صعيد الطعم والقيم الغذائية ،و ّيذكر انه
وخالل الفعالية ستزرو محلبة طاره مجموعة من البلدات
العربية لتلتقي خاللها باملستهلكني في ورش��ات الطهي.
ك�م��ا سيحظى امل �ش��ارك��ون ب�ت��وج�ي��ه ش�خ�ص��ي لتحضير
الوصفات اجلديدة مبرافقة اخصائية تغذية حول كيفية
حتويل الطهي الى طهي صحي مع التشديد على استخدام
منتجات دون مواد حافظة والتركيز على تغذية األوالد.

شبكة االزياء  Honigmanتطلق التشكيلة اجلديدة
والعصرية لربيع  -صيف 2017
ُت � �ق� ��دم ش �ي �ك��ة ه��ون �ي �ج �م��ان ه ��ذا
ال� �ص� �ي ��ف م� �ج� �م ��وع ��ة م� �ت� �ع ��ددة
األل��وان حتكي حكاية ازياء مليئة
ب��ال �ت �ف��اص �ي��ل امل� �ع� �ط ��رة ب��رائ �ح��ة
الصيف مناسبة لكل س�ي��دة .هذا
الصيف ت�ع��رض الشبكة قصات
ج��دي��دة غنية ب��األل��وان الصيفية
وت� �ع� �ك ��س ال � �ص� ��رع� ��ات ال� ��رائ� ��دة
للموسم.
واختارت الشبكة افتتاح املوسم
مع مجموعة من القطع الصيفية
ال �ت��ي تعكس ط �ه��ارة ال �ن �س��اء مع
احلفاظ على احلد األدن��ى للمظهر
ال �ك�ل�اس �ي �ك��ي .م �ج �م��وع��ة ال �ق �ط��ع
ب��أل��وان ف��احت��ة  ،بيضاء م��ع دمج
لون النيود بقصات نظيفة وخطوط مستقيمة تخلق مظهرا دقيقا ونظيفا للحفالت
وملوسم االع��راس .من بني التشكيلة املعروضة جتدن بلوزات علوية ،فساتني من
أقمشة مميزة  ،تنانير وغيرها.
باالضافة الى التشكيلة االحتفالية  ،ميكن العثور على قطع أزياء مبظهر الكاجوال،
تشمل اجلينز املصمم ،دمج بني اللون االحمر -االزرق واالس��ود التي تكمل مظهر
اجلينز .مظهر التي شيرت واجلينز من عالم اجلامعات يعود ه��ذا املوسم بقوة
وأثبت ان املظهر الطبيعي هو املظهر الصحيح والذي يلفت النظر.
صرعة ج��دي��دة تعود ف��ي الربيع ه��ي صرعة ال ��ورود ال��ى جانب االل ��وان الفاحتة
التي متنح مظهرا رومانسيا من السينما القدمية .التشكيلة مصنوعة من أقمشة
الفسكوز ،الدانتيل ،الشبكات الرقيقة وتشمل فساتني مبظهر رومانسي ،قمصان
وبلوزات بألوان فاحتة.
مالبس املساء تعود بقوة  ،وه��ذه امل��رة استخدم مصمموا الشبكة أقمشة المعة
وبراقة ستمنح النساء مظهرا ملفتا للنظر لتتحول إلى جنمات املوسم .كما تعرض
الشبكة مجموعة من االكسسوارات الضافة مظهر خاص على التشكيلة.

نشتري براد  HITACHIونحصل
على تلفاز هدية
تستمر ش��رك��ة ال �ك �ت��را ،االس ��م امل��راف��ق جلميع األدوات
الكهربائية عالية اجل ��ودة ،ب��إط�لاق احل�م�لات اخلاصة
واملميزة .هذه امل��رة أطلقت الشركة حملة على البرادات
من بيت  ،HITACHIفي اطارها يحصل كل من يشتري
براد  4أب��واب ،من املوديالت املشاركة في احلملة  ،على
تلفاز  32انش من بيت  JETPOINTهدية.
احلملة سارية املفعول حتى تاريخ  ،10.4.2017خاضع
لشروط احلملة.

اجل ُمعة  7نيسان 2017

Sharbel Elias 0507213007
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نرفع إلى جميع أبناء الرعايا المسيحية الأعزاء ،أسمى التهاني بمناسبة حلول

أحد الشعانين المقدس
وعيد الفصح المبارك

متمنين للكم أعيادا ً سعيدة ً ملؤها الخير والمحبة والتسامح
وقد ساد السلام والرخاء في بلادنا والعالم

بروفيسور فادية نارص ابو الهيجاء
رئيسة اللجنه التوجيهية

ارشف فؤاد جبور

مدير عام برنامج رواد التعليم العايل
يف املجتمع العريب والدرزي والرشكيس
وطاقم االدارة واملركزين

احمد موايس

مدير القسم العريب
صندوق روتشيلد قيساريا

حمالت عيد الفصح يف
פילה
סלמון
אלתית
פסקוביץ

24

90

חומוס
אחלה
 750גרם

7

90

₪

19

3

ב-

₪

4

ב-

9

2

₪

₪

₪

שימורי פריזה
שעועית,
אפונה ,פול
אפונה וגזר
חומוס

3

ב-

ב-

10

10

90

4

ב-

₪

מלפפון
פרי חן
מלח/חומץ
7-9
20% +
תוספת

מגוון טמפו
פפסי
מרינדה
7up
 500מ”ל

פריז גת 1.5
ליטר

מוגבל ל4-

מוגבל ל2-

90

90

9

₪

7

90

בלובנד
מחמאה

ביצים
 30יח׳
מדיום

מוגבל ל2-

קטשופ היינז
 910גרם

10

90
₪

שרימפס
 1ק”ג מדגסי
מבושל

₪

קפה ג’יקובס
 200גרם ירוק
אורז יסמין
 5ק”ג

49

90

₪

מוגבל ל2-

מוגבל ל,2-
בקניה מעל  200ש”ח,

₪

14

₪

19

₪

חלב טרה
 1ליטר

שוקו
טרה  2ליטר

טחינת
הנסיך  1ק”ג

90

24

90

90

12

90

₪

حيفا شارع الخوري ( ٢מגדל הנביאים) 04-8666512

3

90

₪

مي ماركت
בשר
עגל טרי

כבש בלדי
אחורי טרי

49

90

ק”ג

₪

כנפיים עוף
טרי

5

תפוח
ברשת

ק“ג ב-

ק”ג

₪

89

90

₪

ק“ג ב-

100

₪

בשר בקר
טחון

4

ק”ג

₪

ק“ג ב-

130

₪

5

ב-

10
3

90

מוגבל ל 4-ק״ג

₪

₪

6

90

מוגבל ל 4-ק”ג

ק”ג

₪

5
₪

₪

₪

8

13

90

₪

מברשת
שיניים
אוראל בי
שלישייה

תמרים כבושים
שוקחה
אלברקה
 750גרם

90

₪

סיגרים,
פסטילם,
קובה
שלושת
האופים
 1ק”ג

10

90

ב-

5

ב-

ב-

10

2

90

2

קמח מפרץ
סולת מפרץ
 1ק”ג

שמן סויה זך
 920מ”ל

2

חסה
ערבית

תפוח אדמה
לבן ארוז

ק”ג

ממרח
תמרים
 1ק”ג כנרת

מוגבל ל2-

4

צלעות טיבון

30

נענע,
פטרוזיליה
שמיר,
כוסברה

פרגית עוף
טרי

49

90

مفتوح  7أيام
يف األسبوع

2

ב-

13

90

₪

* الحملة سارية من  6.٤.17حتى  13.٤.٢017أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله * ال ازدواجيه في الحمالت
* الصور للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت  ،احتمال الخطأ وارد ومردود

₪

قص ة والدة مجموعة من املبادرين االجتماع ّي ني!
الس كن» في حيفاّ ..
«منتدى ّ

والس ياسات * املنتدى ج��زء من مشروع
*  14من ال ّنشيطات وال ّنشطاء تأهّ لوا حلمل قضايا األحياء إل ��ى صانعي الق رار
ّ
�س ��ن ��وات تشرف عليه ث�لاث جمع ّي ات ،ه ��ي :جمع ّية ال ّتطوير االجتماعي وال��ع ��ي��ادة القانون ّية ف ��ي جامعة حيفا
متع ّدد ال � ّ
وجمع ّية ال��ع ��دل ف ��ي ال � ّت ��وزي��ع * احملامية جمانة إغ ��ب��ار ّي��ة  -ه � ّم��ام :امل ��ش ��روع ه ��و من ��وذج ناجح مل��ا نقصده بالعمل األهلي
السكن ّية
�س��ك��ن وان��ت��ه��اك احل��ق ��وق ّ
�ي * احمل��ام ��ي��ة ن ��ورا أش��ق ��ر ـ زه ��ر :دواف ��ع امل ��ش ��روع كامنة ف ��ي أزم ��ة ال � ّ
وال ّت غيير االج ��ت ��م��اع � ّ
ل�لأه��ل ف ��ي حيفا * م ��ر ّك��زة امل ��ش ��روع خ��ل ��ود ف ��وران ��ي ـ س ��ر ّي ��ة« :م ��ج ��ت ��م��ع ف ��ي��ه ك �� ّل ه ��ذه ال� ّ
�ط��اق��ات وه ��ذا احل ��م��اس ق ��ادر على
االجتماعي *
ال ّتغيير» * احملامية سمر ُق ��دح ��ة :مه ّم تنا متكني املنتدى من استعمال آل � ّي��ات قانون ّية في إح ��داث ال ّتغيير
ّ

ُجمانة إغبار ّية – ه ّمام

خلود سرية ـ فوراني

خاص بصحيفة “حيفا”
تقرير
ّ
العربي في حيفا” ـ
الس كن للمجتمع
“ضمان حقوق ّ
ّ
تصور
تطوير
إلى
يسعى
نوات،
الس
ّ
هو مشروع متعدّد ّ
ملهتم ني في
وعملي
نظري
ّ
تطبيقي لدى النّشطاء وا ّ
ّ
ّ
ّ
الس كن ّي ة
األحياء العرب ّي ة في كل ما ي ّت صل باحلقوق ّ
وحقوق ال ّتخطيط ذات العالقة ب املواطنني العرب.
تُشرف على تنفيذ ه��ذا امل��ش ��روع امل ��م � َّ�ول من االتحّ ��اد
األورو ّب � ��ي ث�لاث جمع ّي ات ،ه ��ي :جمع ّي ة ال ّتطوير
االجتماعي من خالل دائرة احلقوق ،العيادة القانون ّي ة
ّ
في جامعة حيفا وجمع ّي ة العدل في ال ّت وزيع.
دخل املشروع هذه األ ّي ام مرحلته ال ّثانية ،وهي العمل
على تطوير منتدى سك ّن ّي فاعل في املدينة ،يأخذ
على عاتقه تطبيق ال � ّت ��ص � ّ�ورات واالستنتاجات من
املرحلة األول ��ى .شملت املرحلة األول ��ى عشرة لقاءات
دراس � ّي ��ة ناقش فيها امل��ش��ارك ��ون (ت ��راوح ع��دده ��م بني
ً
مشاركة/ا) مواضيع محدّدة
ال ّلقاءات بني 60-50
مب ��س ��اع��دة م ��خ ��ت � ّ�ص�ين ف ��ي امل ��ج ��االت ذات ال � ّ�ص��ل��ة،
كاستراتيج ّي ات النّضال وال ّتغيير وال ّل وبي وال ّتخطيط
الس كن ّي ة واحلمالت وال ّتنظيم وغيرها .وقد
واحلقوق ّ
عضوا ،منتشرين
سكني من 14
انبثق عنها منتدى
ً
ّ
في األحياء العرب ّي ة ( ُم ذ ّي لة قائمة بأسماء األعضاء
مهم ته ال ّت واصل العملي مع احلقل
في نهاية ال ّتقرير) ّ
ومتابعة قضايا املواطنني واألحياء في ثالثة مجاالت،
الس كن ّي ة وال ّتخطيط ّي ة ،امل ��واص�لات
ه ��ي :احل��ق ��وق ّ
وم��ح ��اور ال � ّ�س ��ي ��ر ،ال ّت ربية وال ّت عليم .و ُي ��راف��ق��ه درور

14

ياسمني بدير

حجلة حايك

مؤس سة “شتيل”
إيتان ،املستشار ال تّنظيمي من ّ
بقصد تنجيع العمل وتطويره.
من أه��داف املنتدى كما أتى في مستندات املشروع
الس كن واخلطط امل ّت صلة بالعرب أمام
هو وضع قضايا ّ
صانعي القرار في البلد ّي ة واحلكم املركزي وإدارة هذا
العربي ويستجيب
“الدّ والب” بشكل يخدم املجتمع
ّ
الحتياجاته في هذا املجال.
وف ��ي ح ��دي ��ث م��ع امل��دي ��رة ال ��ع ��ا ّم ��ة جلمع ّي ة ال ّتطوير
هم ام ،قالت:
االجتماعي ،احملامية ُج مانة إغبار ّي ة – ّ
ّ
«نحاول في هذا املشروع منذ بدايته أن نجُ يب على
سؤالني كبيرين ،وهما :األ ّول ـ ما هي حقيقة األوضاع
العربي في مدينة حيفا؟! وهو
الس كن ّي ة ملجتمعنا
ّ
ّ
ً
مسوح ا
أجرينا
ا.
متام
ا
ب
مرك
بل
ا
بسيط
ليس
سؤال
ً
ً
ًّ
ميدان ّي ة واستطالعات في األحياء ،وجمعنا املعطيات
ال ّرسم ّي ة واألهل ّي ة لتشخيص احلالة .وهي مر ّك بة من
عدّة مستويات .فهناك احلاجة إلى شقق سكن ّي ة وهناك
الس اكنني ب املفتاحية
ض ��رورة إيجاد ح � ّ�ل للمواطنني ّ
وهناك حركة املواصالت وضائقة املواقف وهناك مسائل
العقاري ِ
(«م شكنتا») املمنوعة عن
ق ��روض ال � ّره��ن
ّ
بعض األحياء وهناك الوضع املتد ّن ي للبنية ال ّتحت ّي ة
ف ��ي بعض امل ��واق ��ع والنّقص ف ��ي ال��غ ��رف ال ّتدريس ّي ة
وتد ّن ي مستوى جودة البيئة في األحياء ّ -
كل هذه
األمور وغيرها بحاجة إلى تسجيل وتوثيق وتشخيص
الس ؤال ال ّثاني ـ وا ّلذي
دقيق من أجل العمل عليهاّ .
ال ّ
يقل أهم ّي ة ـ كيف نتابع هذه القضايا وجند لها
احللول مع صانعي القرار؟ وهنا نواجه حتدّيات عديدة
ومنها  :كيف نفعل ذلك أمام سياسات ال تُنصفنا

هشام عبدُه

نورا زهرة

وك ��ي ��ف نتحاور م��ع ص��ان��ع ال��ق ��رار و ُنقنعه ،وم ��ا هي
استراتيج ّي ات العمل املناسبة وكيف جننّد مجتمعنا
كني ـ يستهدف
لدعم نضاالت كهذه .املنتدى ّ
الس ّ
أخذ ال ّتشخيصات التي قمنا بها ومحاولة «صرفها»
الس ياسات .وك ّل ي ثقة بالنّشطاء
العملي مقابل صانع ّ
والنّشيطات فيه وبقدرتهم على االنتقال بالعمل
مهني».
عملي
األهلي في هذا املجال إلى مستوى
ّ
ّ
وتُضيف م ��ر ّك ��زة امل��ش ��روع م��ن قبل جمع ّي ة ال ّتطوير
االجتماعي ،خلود فوراني ـ سر ّي ة :أتى هذا املشروع
ّ
أهلي يقول
ملطلب
واستجابة
الواقع
لدراسات
كمحصلة
ّ
ّ
بضرورة متابعة قضايا سكن ّي ة من زواياها املختلفة ـ
مللح ة .تر ّك ز
زاوي ��ة احلقوق وزاوي ��ة القضايا اليوم ّي ة ا ّ
عملنا في املرحلة األولى في تشخيص األوضاع وفي
اكتساب مهارات لل ّت عامل مع هذه القضايا .أ ّم ا اآلن
فإنّ املنتدى ـ وهو مجموعة من النّشطاء والنّشيطات
ً
ورغبة منهم
وحماس ا
تطوعً ا
ا ّلذين
ً
ّ
انضم وا بإرادتهم ّ
في ال ّتغيير ـ سيحاول أن يضع األمور قيد ال ّتطبيق
مهني ومحسوب».
من خالل عمل
ّ
الس ؤال :كيف سيفعل ذلك؟ قالت املر ّك زة خلود:
وعن ّ
ّ
«م��ن خ�لال اس ��ت ��رات ��ي��ج � ّي ��ات ع��دي ��دة ،ومنها الل وبي
ّ
اجلماهيري
الضاغط على صانع ال��ق ��رار ،ال ّتحشيد
ّ
وزي ��ادة حجم ّ
الضغط ،تقدمي حلول بديلة ومقترحات
عمل ّي ة تأخذ باالعتبار مطالب األهالي ووجهة نظرهم،
تقدمي أوراق عمل وموقف وتوصيات ِم ْهن ّي ة وحمالت
الس كني
يتم ذلك سيكون على املنتدى ّ
إعالم ّي ة .ح ّت ى ّ
أن يعود إل ��ى النّاس في األحياء وإل ��ى الواقع على
األرض .من هناك سيستمدّ املواضيع التي سيعمل

سامر زريق

سمر قدحة

عليها .أنا واثقة بقدرتنا على ال ّتغيير وبأنّ أعضاء
ملهم ة .وأشير بارتياح إلى
املنتدى قادرون على أداء ا ّ
تطوعهم الدّائم ومشاركتهم املنتظمة
حماسهم وإلى ّ
في نشاطات املشروع منذ انطالقه .مجتمع تكمن
فيه مثل هذه ّ
حيوي وقادر على
الطاقات هو مجتمع
ّ
تغيير أوضاعه».
** مؤمنون بالقدرة على ال ّتطوير وال ّتغيير..
إنّ امل��ش��ارك��ة ال ��واس ��ع ��ة ف ��ي ال � ّل��ق��اءات ضمن امل��ش ��روع
شخصا في ّ
كل لقاء) تؤ ّك د على أهم ّي ة
(60 - 50
ً
املشروع بال ّن سبة لألهل في األحياء العرب ّي ة وجدّ ّي ة
الس كن واملواصالت وال ّت عليم وغيرها ،ورغبة
قضايا ّ
مجتمع ّي ة في ال ّتغيير.
الس ابق وعضو املنتدى
يقول عن هذا عضو البلد ّي ة ّ
ّ
كني هشام ع ��ب ��دُه (ح ��ي ع � ّب ��اس) :إن��ه��ا «جتربة
ّ
الس ّ
غن ّي ة وعمل ّي ة في الوقت نفسه .استمعنا وتع ّل منا
واكتسبنا خبرة ومعرفة ،ونحن اآلن في مسعى جدّي
لوضع األمور قيد ال ّتنفيذ .نحمل القضايا املختلفة
إلى املسؤولني في البلد ّي ة ونلتقي بهم حول مل ّفات
اً
حلول ملطالب وقضايا تأتي
عين ّي ة ،ونحاول أن جند
من األحياء مباشرة .أنا شخص ًّي ا أعمل بقناعة تا ّم ة
على أ ّننا نستطيع حتسني األوضاع .نحن نؤمن ،وبناء
على جتربتنا ،أ ّنه باإلمكان حتريك األمور في صالح
أهلنا واألحياء العرب ّي ة في ّ
كل املجاالت ،ال سيما
الس كن ّي ة واملواصالت وال ّت عليم وغيرها».
ّ
ورأت ياسمني بدير (ح � ّ�ي وادي ال ّن سناس) أ ّنها في
امل��ن��ت��دى الع��ت��ق��اده��ا ب ��أنّ ق��ض � ّي ��ة ال � ّ�س � ّ�ك��ن واحل��ق ��وق
الس كن ّي ة قض ّي ة ساخنة بال ّن سبة للمواطنني العرب
ّ
ً
حي وادي ال ّن سناس واحل ّل يصة.
في
ة
خاص
حيفا،
في
ّ
ّ
«هناك احتياجات حقيق ّي ة في هذا املوضوع ،وعلينا
نتحم ل املسؤول ّي ة كأناس واع�ين وأن
أن نعمل وأن
ّ
نتح ّرك ّ
حلل قضايانا .أومن بإمكان ّي ة ذلك ،لكن مهما
لاّ
الس احة.
تكن ّ
الصعوبات علينا أن جن ّرب وأ نترك ّ
أمكننا العمل مقابل البلد ّي ة ومقابل «عميدار»
ومقابل جهات ال ّتخطيط لضمان حقوق أهلنا وتوفير
شروط سكن الئقة لهم .املستثمرون ليسوا أحقّ منّا
في بيوتنا وأحيائنا .واثقة بأنّ املرافقة املهن ّي ة والعمل
املشترك والدّ راسة تساعدنا على بلوغ أهدافنا ،وأملي
بالنّشطاء وبنفسي كبير».
وق��ال��ت حجلة حايك (أللنبي)« :نحن ف ��ي املنتدى
ّ
وكسكان أحياء.
لنُسمع صوتنا ومطالبنا كمواطنني
متخصصة،
عمل
وزّع��ن��ا أنفسنا على مجموعات
ّ
ونتابع القضايا احلقيق ّي ة في األحياء .نحمل املل ّفات
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ونذهب إلى اجلهات املسؤولة ونضع األم ��ور أمامها.
نحن ُرس ��ل ألهلنا ف ��ي األح ��ي ��اء ولقضاياهم .بدايات
متام ا بأ ّننا سنستطيع
عملنا
مشج عة ،وأن��ا واثقة ً
ّ
حت ��ري ��ك األم ���ور ب � جّ
�ات��اه ح � ّ�ل ال��ق��ض��اي ��ا ال ��ع ��ال��ق��ة وس ��دّ
ال ّن واقص».
(حي وادي ا ِجل مال) ،فقال« :لقد كانت
أ ّم ا سامر زريق ّ
نحول ما
اليوم
نحن
فها
ناحيتي.
جتربة ناجحة من
ّ
اكتسبناه إل ��ى عمل مقابل صانع ال��ق ��رارات .ننقل
القضايا إلى ط��اوالت أقسام البلد ّي ة ونضغط جّ
باتاه
إيجاد حلول عمل ّي ة تعود على أحيائنا بالفائدة.
نحن ق��ادرون على إح ��داث ال ّتغيير من خالل العمل
ني».
ّ
الصحيح وا ِمل ْه ّ
** تعاون متع ّدد املستويات..
ال ّت عاون في ه��ذا امل��ش ��روع ،لم يقتصر على نشطاء
ونشيطات من األح ��ي ��اء فحسب ،بل ك��ان بني ثالث
توجهات جماهير ّي ة ،وهي:
جمع ّي ات قانون ّي ة وذات ّ
جمع ّي ة العدل في ال ّت وزيع ،والعيادة القانون ّي ة في
كل ّي ة احلقوق في جامعة حيفا ،وجمع ّي ة ال ّتطوير
االجتماعي ـ الدّائرة احلقوق ّي ة .ثالث جمع ّي ات ُمج ّربة
ّ
متخصصة ،تساعد املنتدى والنّشطاء ف ��ي حتويل
ّ
ّ
القضايا وامللفات املطلب ّي ة اليوم ّي ة إلى مواضيع قابلة
لل ّتداول ،من خالل توفير استشارة ِم ْهن ّي ة وقانون ّي ة
في ّ
كل قض ّي ة وقض ّي ة .تعمل مم ّثالت هذه اجلمع ّي ات
بتنسيق ت ��ا ّم فيما بينها لتطوير امل��ش ��روع وبلوغ
أهدافه.
ّ
وعن ذلك تقول مرك زة املشروع عن جمع ّي ة ال ّتطوير،
خلود ف ��وران ��ي – س ��ر ّي ��ة« :ال ّت عاون في ه��ذا املشروع
متعدّ د املستويات ،وهو ممتاز بني اجلمع ّي ات ّ
الش ريكة
في املشروع .نحن على تنسيق ت��ا ّم لضمان أفضل
النّتائج لهذا امل��ش ��روع .وباختصار شديدّ :
الطاقات
إيجاب ّي ة وعمل ّي ة ،وهذا هو هدفنا».
وقالت املديرة العا ّم ة جلمع ّي ة ال ّتطوير ،جمانة إغبار ّي ة
– ه � ّ�م ��ام« :ال � ّت ��ع ��اون وال ّتنسيق امل��دروس ��ان ض ��رور ّي ��ان
لنجاح املشروع .أتابع أدا َءنا في هذا املشروع وأعتبره
ناجح ا بفضل شراكة حقيق ّي ة بيننا
ح ّت ى ال ّل حظة
ً
وب�ين جمع ّي تني ُت��درك��ان معنى ال� ّ�ش ��راك��ة ،وتُسهمان
معنا بطاقة كبيرة في إدارة املشروع وتوجيهه نحو
هدفه .وأنتهزها فرصة ألشكر ّ
الش ريكتني كجمع ّي تني
وكحقوق ّي تني ،هما :نورا أشقر  -زهر وسمر ُقدحة.
لقد جعلتا من ّ
منوذج ا وأسهمتا في تطوير
الش راكة
ً
امل ��ش ��روع ل ��ص��ال ��ح أه��ل��ن��ا ف ��ي ح ��ي ��ف��ا ِمب� ْ�ه��ن � ّي ��ة ودراي ���ة
ومسؤول ّي ة».
وقالت احملامية نورا أشقر  -زهر ،مر ّك زة قسم احلق في
«نظرا ألزمة
الس كن في جمع ّي ة العدل في التوزيع:
ّ
ً
خاصةً،
الس كن في املجتمع العربي عا ّم ًة،
ّ
واحليفاوي ّ
ّ

الس ّكان
بادرنا إلى مشروع يهدف إلى حماية حقوق ّ
العرب في أحياء حيفا ،من خالل رفع ال ّت وعية حول
الس ّكان بوسائل
حقوقنا ومطالبنا ومعاجلة ّ
توجهات ّ
اجلماهيري .نفعل ذلك
قانون ّي ة ُم تاحة وآل ّي ات العمل
ّ
ّ
ّ
على ضوء جناح مشروع مشابه نفذناه في عكا قبل
بضع سنوات بدعم من االتحّ اد األورو ّب ّيً ،
أيضا».
وأضافت« :نقدّ م من خالل عملنا املساعدات القانون ّي ة
الس كن في عمله مقابل
لألهل في حيفا ومنتدى ّ
الس لطات والدّ وائر املعن ّي ة ،مثل :بلد ّي ة حيفا وشركة
ّ
«عميدار» ووزارة اإلسكان .أ ّم ا اخللف ّي ة لذلك فتعود
ملعاناة األح ��ي ��اء العرب ّي ة م��ن اإله ��م ��ال واإلق ��ص��اء في
جميع م ��راح ��ل ال ّتخطيط ،ومصاعب ال � ّ�س � ّ�ك��ان في
معاجلة قضايا ال � ّ�س ��ك��ن واحل��ق ��وق امل ّت صلة ب��ه��ا .إنّ
الس ّكان
املشروع ا ّلذي نحن بصدده يؤ ّهل مجموعة من ّ
ويمُ كنّهم لل ّت صدّي للسياسات القائمة ف ��ي مجال
اإلسكان ّ
والشؤون البلد ّي ة ومساعدة أهالي األحياء في
الس كن ّي ة والبلد ّي ة».
حماية حقوقهم ّ
ّ
ّ
وذكرت« :وف ًقا ملعلومات تلق يناها مؤخ ًرا ،فإنّ شركة
الس كن «عميدار» استصدرت  11أم � َر إخ�لاء ضدّ
ّ
ّ
سكان في حيفا ،وعبر هذا املنبر أدعو ّ
كل متض ّرر
نظرا خلطورة األمر».
بأن ّ
يتوج ه إلينا بشكل عاجل ً
ب ��ال � ّن ��س ��ب ��ة ل��ل ��م ��ح ��ام ��ي ��ة س ��م ��ر ُق ��دح ��ة ،م ��ن ال ��ع ��ي ��ادة
القانون ّي ة ف ��ي جامعة حيفا ،ف��إنّ جتربة «املنتدى»
جتس د في مستوى منها «استعمال آل ّي ة املرافعة
ّ
القانون ّي ة واألدوات القانون ّي ة من أجل حتقيق ال ّتغيير

االجتماعي وه ��ي نفس جتربة ط�ّل�اّ ب اجلامعات في
ّ
مهم ة اجلمع ّي ات ال � ّراع ��ي ��ة هنا
العيادة القانون ّي ة.
ّ
تدريب نشطاء املنتدى على استعمال ه��ذه اآلل ّي ة.
يسبق ذلك بطبيعة احلال فحص احتماالت ال ّتأثير
بع ا ّ
للظ رف
أو وجوب استعمالها أو عدم استعمالها ِت ً
العيني .مبعنى ،علينا أن نكون واثقني من فاعل ّي ة
ّ
القانوني
اآلل ّي ة الستخدامها ،وهذا مشروط بالوضع
ّ
العام».
وأضافت« :نحن ُندرك أنّ اآلل ّي ة القانون ّي ة ال تنفع في
ّ
كل األح ��وال والقضايا ،ومن هنا تشجيعنا للنّشطاء
على حت � ّ�م ��ل مسؤول ّي اتهم والعمل ف ��ي مستويات
أخ ��رى ،كال ّل وبي ّ
والس ياسة مبا
والضغط
ّ
اجلماهيري ّ
تو ّف ره من أدوات».
** أهّ � ��ل امل ��ش ��روع م��ج��م ��وع��ة م ��ن امل ��ب��ادري��ن
االجتماع ّيني
على صعيد ال ّت جربة ،أ ّك د مم ّثلو اجلمع ّي ات ال ّثالث
على أنّ ال ّثقة بالنّفس وبالقدرة على ال ّتغيير هو
مفتاح هذا املشروع وإجن��ازهُ « .نشير بفخر إلى أ ّننا
في املرحلة األول ��ى استطعنا أن نعزّز لدى املشاركني
واملشاركات ال ّثقة بالنّفس .إ ّن هم قادرون على إحداث
والس ياسات».
ال ّتغيير وال ّتأثير على صانع القرار ّ
وأضافت« :على صعيد آخر ،أشير إلى أهم ّي ة املشاريع
الس نوات في إحداث ال ّتغيير .وهو أمر أدركته
املتعدّدة ّ
الصناديق املانحة .ثبت أنّ ال ّتغيير يحدث بعمل
ّ

منهجي ومثابر على امتداد عدّة سنوات وهو احلاصل
ّ
الس نة ،وسنواصل عملنا
هنا .بدأنا قبل سنة ونصف ّ
لفترة مماثلة .وهذا ضمان لتعميق أثر املشروع ملا فيه
من فائدة تعود على األحياء العرب ّي ة ّ
وسكانها .نحن
مرتاحون إلى حقيقة أنّ نشطاء في األحياء واملجتمع
يتحم لوا مسؤول ّي ة
ق ّرروا أن يأخذوا زمام األمور وأن
ّ
األحياء واألهل .في هذا املشروع نشأت مجموعة من
املبادرين االجتماع ّي ني القادرة على العمل وحتريك
ال ��واق ��ع نحو األف��ض��ل؛ وه��ذه ه ��ي غايتنا م��ن العمل
األهلي في جوهره».
ّ
السكن»
** أعضاء «منتدى ّ
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االجتماعي)
خلود فوراني – سر ّي ة (جمع ّي ة ال ّتطوير
ّ
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جمع ّي ة ّ
فني»
الث قافة العرب ّي ة تختتم مشروع «عمل ّ
بعرض منجزاته ونقاش ال ّريادة ّ
الث قاف ّي ة
مل راسل «حيفا»
التقى عشرات املبدعني واإلدار ّي�ين ال ّثقاف ّي ني ،يوم اجل ُم عة
املاضي  ،31/03/2017في لقاء ّ
نظ مته جمع ّي ة ال ّثقافة
العرب ّي ة ف ��ي مدينة حيفا ،لالحتفال ب��إجن��ازات مشروع
قافي ،ولنقاش موضوع ال ّريادة
«عمل ف ّن ّي» ال ت ّ
ّنموي  -ال ّث ّ
قافي.
الثقاف ّي ة والعالقة بني القطاع اخلاص والقطاع ال ّث ّ
األوروبي الرس فابروج أندرسون،
حضر اللقاء سفير االتحّ اد
ّ
ال ��ذي حت ��دّث ف ��ي مطلع ال � ّل��ق��اء ،م ��ؤك ��دً ا اع��ت��زاز االتحّ ��اد
يادي
ئيسي للمشروع ،بهذا املشروع ال ّر ّ
األوروبي ،الدّاعم ال ر ّ
ّ
ال��ذي أت ��ى بالفائدة على مئات املبدعني والعاملني في
الس فير ّ
الش ركات
الثقافي
القطاع
العربي ،وكذلك دعا ّ
ّ
ّ
ّ
قافي.
ورجال ونساء األعمال إلى دعم القطاع الث ّ
ث � ّ�م ق��دّ م مدير جمع ّي ة ال ّثقافة العرب ّي ة ،إي ��اد برغوثي،
ّ
يتوج ه
ملخ ًصا حول منجرات مشروع «عمل ف ّن ّي» الذي
ّ
ومهني ،إضافة إلى كونها
إنتاجي
تنموي
كمجال
قافة
لل ّث
ّ
ّ
ّ
اجلماعي،
وتعبيرا إبداع ًي ا يو ّلد املعنى للوجود
ُه و ّي ة وإر ًثا
ً
ّ
والذي ُو ِلد كمشروع من حاجة املبدعني لالستمرار بالعمل
قافي ُرغ ��م ك� ّ�ل املعيقات واحل��دود
مبجالهم اإلب ��داع � ّ�ي ال ّث ّ
على أنواعها ،وم ��ا يتط ّل به األم ��ر من العمل على عدّة
أصعدة ،من تطوير ق��درات األف ��راد املبدعني ح ّت ى إتاحة
بداعي للجماهير املختلفة ،محل ًي ا ودول ًي ا،
هذا اإلنتاج اإل ّ
الستكمال الدّ ورة التنمو ّي ة .لذا ،فقط انطلق هذا املشروع
في العام ِ 2014
وعم ل على مدار  3سنوات على بناء
ق ��درات إدار ّي � ��ة ومهن ّي ة تخصص ّي ة ف ��ي م��ج ��ال ال ّثقافة
متنوعة ،شارك بها
والفنون من خالل  12دورة تدريب ّي ة
ّ
ً
مشاركا ومشاركة ،وعلى ابتكار حلول
أكثر من 160
جديدة تُسهم في إتاحة ال ّثقافة ونشرها مثل الوكالة وموقع
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«ي �ّل�اّ آرت» ال��ذي ي ��ر ّوج ألكثر من 2000
ومبادرا/ة،
إبداعي من  42مبدعً ا/ة
منتَج
ً
ّ
إضافة إلى أنشطة ثقاف ّي ة جماهير ّي ة مثل
م ��ع ��رض «م��ن��ام» وم ��ع ��رض «أه ��ل البحر»
شارك فيها عشرات الفنّانني الفلسطين ّي ني
من الوطن ّ
والش تات وزاره ��ا آالف ال ��ز ّوار.
ّ
ه� ��ذا وحت� ��دّث� ��ت خ �ل�ال ال� �ل ��ق ��اء م��ج ��م ��وع��ة
من املبدعني واإلدار ّي�ي�ن ا ّلذين شاركوا في
شكيلي سالم ذياب،
املشروع؛ الفنّان ال ّت
ّ
ملصم مة
أح ��د املشاركني في التدريبات ،ا ّ
هيام روحانا ،التي تعرض منتجاتها في
موقع اً
«ي�ًل� آرت» ،املوسيق ّي ة رنا خوري،
التي كانت ممُ َ ّثلة في وكالة متثيل الفنّانني،
وفيوليت خوري مديرة جمع ّي ة «نسيجنا» في النّاصرة،
التي تعاونت مع امل��ش ��روع في تنفيذ دورة «إب ��رة وخيط
ا ّ
ملك وك» وساهمت بنقل مهارات األعمال اليدو ّي ة ال ّت راث ّي ة
الس ّن جليل الفنّانات ّ
الشا ّب ات.
من ال ّن ساء الكبيرات في ّ
وأ ّك ��دوا جميعهم االس ��ت��ف��ادة اجل � ّ�م ��ة م��ن امل��ش ��روع وخدماته
املختلفة وخصوص ّي ته ،آملني استمرار جمع ّي ة ال ّثقافة
اً
مستقبل م��ن خالل
ال ��ع ��رب � ّي ��ة ف ��ي ت��ق��دمي ه��ذه اخل��دم ��ات
الدّ ورات ال ّتدريب ّي ة وموقع «ي لاّ آرت».
بعد ذلك ،أدارت اإلعالم ّي ة دميا اجلمل أبو أسعد ،جلسة
حوار ّي ة حول ال ّريادة ال ّثقاف ّي ة والعالقة بني القطاع اخلاص
الثقافي ،شارك فيها ّ
كل من حبيب ح زّان ،مدير
والقطاع
ّ
صندوق ابتكار لالستثمارات ،ال��ذي حت��دّث عن ال � ّري ��ادة
ال ّثقاف ّي ة وأهم ّي تها في ّ
ونواف العالم،
ظل ّ
شح موارد الدّعمّ ،
مؤس س وصاحب شركة «العالم» لل ّتأمينات ،الذي حتدّث
ّ

عن دواف ��ع دعمه لل ّثقافة واألنشطة وامل ��ب ��ادرات الثقاف ّي ة،
وكذلك حتدّث عبد الله أبو كشك ،مسؤول ال ّثقافة ومناطق
مؤس سة ال ّت عاون عن أهم ّي ة أن تكون املشاريع
الـ 48في ّ
الثقافي
ال ّثقاف ّي ة ري ��اد ّي ��ة ومستدامة وض ��رورة ال ّت واصل
ّ
�وارا مثر ًي ا مع اجلمهور،
الفلسطيني .وشهدت اجللسة ح � ً
ّ
ُط رحت خالله عدّة أسئلة ونقاشات ،حول العالقة بني اإلبداع
وال ّريادة وحول املسؤول ّي ة االجتماع ّي ة ّ
للش ركات واجلمهور
جتاه ال ّثقافة ،ونتج عنها مجموعة من االقتراحات الها ّم ة
ستعمل جمع ّي ة ال ّثقافة العرب ّي ة على تطويرها ومتابعتها
مستقب الً.
يذكر أنّ مشروع «عمل ف � ّن � ّ�ي» ُن ّفذ بال ّت عاون مع مركز
إطار -معهد فؤاد فائق عازر للموسيقى في ال ّرملة ،وكل ّي ة
مؤس سة ال ّت عاون
مركز النّقب ،بدعم من االتحّ اد األورو ّب يّ ،
وصندوق األصفري.

مواطن
ّ
يهدد بحرق
مستشفى
“رمبام”
مل راسل “حيفا”
�ام ��ا)،
ه��دّد أح ��د امل ��واط��ن�ين ( 50ع� ً
من قرية كابول ،بحرق مستشفى
“رمبام” إذا ّ
مت إرج � ��اء العمل ّي ة
اجلراح ّي ة امل��ق � ّررة لزوجته في غير
موعدها.
وق ��ال ه��ذا ال ��زوج للمم ّرضة التي
ت ��ش ��رف ع��ل ��ى ع �ل�اج زوج ��ت ��ه في
املستشفى ،إ ّنه سيحضر البنزين
ليحرق املستشفى ك ّله.
وعلى الفور أبلغت املم ّرضة ح ّراس
املستشفى ب ��األم ��ر ،وه ��ؤالء أبلغوا
ال� ّ�ش ��رط��ة ال ��ت ��ي أوق��ف��ت ال � �زّوج في
ّ
محطة شرطة شفاعمرو ،وبال ّتالي
ّ
مت اعتقاله على ذ ّم ة ال ّتحقيق.
وجهت إليه تهمة ال ّتهديد
وما أن ّ
ب ��ح ��رق امل ��س ��ت��ش��ف ��ى ح � ّت ��ى أغ ��م ��ي
عليه ،ونقل للعالج في مستشفى
نهاريا ،وبعد أن متاثل ّ
للشفاء غادر
املستشفى بشروط مق ّي دة ،شريطة
ألاّ يدنو من مستشفى” رمبام” أو
بالطاقم ّ
أي اتّصال ّ
بي
يجري ّ
الط ّ
ملدّة عشرة أ ّي ام.
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الكاتب ّ
والفن ان عفيف شليوط في ضيافة
استوديوهات تلفزيون ُ
احل ّرة في القدس

مل راسل “حيفا”
ح � ّ�ل ،مساء األح ��د ( ،)2/4/2017الكاتب والفنّان عفيف
مؤس سة األف��ق لل ّثقافة وال��ف��ن ��ون ،ضي ًفا
شليوط ،م ��دي ��ر ع��ام ّ
على تلفزيون احل � ّرة في القدس ،حيث حاورته اإلعالم ّي ة إميان
واألدبي ،متو ّقفة بشكل خاص عند
ملسرحي
حدّاد ،حول نشاطه ا
ّ
ّ
سياسي” التي قام بتأليفها ومتثيلها
عاهر
مسرح ّي ة “اعترافات
ّ
عفيف شليوط ،والتي حصلت على جائزة أفضل مسرح ّي ة في
مهرجان “مسرحيد” في ّ
عكا للعام  ،2002وال تزال تُعرض
مت بث مقطع من املسرح ّي ة الذي ّ
ح ّت ى اآلن ،وقد ّ
مت تصويرها
ّ
قبل أسبوع خالل اللقاء مع شليوط في دار اسعاف النّشاشيبي
لل ّثقافة والفنون واآلداب في القدس.
ه��ذا وحت ��دّث شليوط خ�لال ال � ّل��ق��اء ع��ن كتابه “جذور املسرح
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نقل نائب رئيس وزراء أذربيجان
إلى مستشفى «رمبام»

الفلسطيني ف ��ي اجلليل” ،وأهم ّي ة ه��ذا الكتاب ف ��ي توثيق
النّشاط املسرحي احمل ّل ي وحفظه من ّ
الض ياع .كما حتدّث شليوط
عن مسرح ّ
الطفل وأهم ّي ته ،مؤ ّك دً ا على أهم ّي ة أن يكون املسرحي
الطفل ،ويحترم عقل ّ
صاد ًقا عندما يتعامل مع ّ
الطفل وذكاءه.
وحتدّث ً
أيضا عن جتربته الفريدة في العرض املسرحي ملسرح ّي ته
“مبوت إذا مبوت” بال ّلغة اإلجنليز ّي ة في املسرح امللكي البريطاني
في إطار ورشة للك ّتاب املسرح ّي ني في العام .2000
كما دار احل��دي ��ث خ�لال ال � ّل��ق��اء ع��ن األب ��ح ��اث األك��ادمي � ّي ��ة التي
يقوم بإعدادها الكاتب عفيف شليوط ،وبشكل خاص البحث
ثنائي اللغة ،والذي يقوم شليوط بتطبيقه
األكادميي حول املسرح
ّ
ّ
مؤس سة األفق لل ثقافة والفنون في حيفا.
في مسرح ّ

بيليفون تساهم في تطوير التربية الديجتيالية
شركة بيليفون ُتطلق مشروعا اجتماعيا وتتبرع بعشرات احلواسيب اللوحية حلضانات األطفال

أط �ل �ق��ت ش ��رك ��ة ب �ي �ل �ي �ف��ون م� �ش ��روع ��ا اج �ت �م��اع �ي��ا
خ��اص��ا ب��امل �ج �ت �م��ع ال��ع��رب��ي ،ي �ه��دف ال� ��ى ت�ط��وي��ر
وتعزيز التربية الديجتيالية  ،تقليص الفجوات
الديجيتالية والتعليم للتم ّيز التكنولوجي منذ جيل
الطفولة املبكرة.
في اط��ار التعاون بني القسم التجاري في شركة
ب�ي�ل�ي�ف��ون وامل �ج �ت �م��ع ال �ع��رب��ي -ان��ش��أت ال�ش��رك��ة
شراكات مع املجالس احمللية والبلديات وستقوم
بتوزيع عشرات احلواسيب اللوحية لالستخدام
في حضانات األطفال في املجتمع العربي  .وسيتم
وض��ع احلواسيب اللوحية على ط��اوالت خاصة،
لتمكني املعلمات من تعزيز التعليم التكنولوجي
وتشجيع األطفال على استخدام احلواسيب ،وهذا
اميانا بان سهولة الوصول الى احلواسيب والقيام
بالفعاليات الديجيتالية هو أمر ضروري للنجاح
في املدارس وفي احلياة العامة.
واطلقت الشركة هذا املشروع في قرية جت-املثلث
في احتفالية خاصة شملت توزيع املجموعة األولى
من احلواسيب اللوحية ،بحضور رئيس املجلس
احمل �ل��ي احمل��ام��ي محمد وت ��د ،م��دي��ر ع��ام بيليفون
ران ج� � ��ورؤون ،ح �ي��ث ت �ب��رع��ت ش��رك��ة بيليفون
باحلواسيب اللوحية الس�ت�خ��دام احل�ض��ان��ات في
القرية.
ران ج��ورؤون  ،مدير ع��ام شركة بيليفون ق��ال »:
كشركة رائ��دة في االبتكار والتكنلوجيا ،بيليفون

لسبب أزمة قلب ّية

ملتزمة بالتقدمي للمجتمع واملساهمة قدر املستطاع
في تعزيز التعليم التكنولوجي للجيل الشاب» «
املستقبل يكمن ف��ي الهايتك ،التكنولوجيا وعالم
السايبر  ،سهولة ال��وص��ول ال��ى احل��واس�ي��ب منذ
ال� ِ
�ص �غ��ر  ،ي�ج�ع��ل ال �ت �ع��ام��ل واالن��ش��غ��ال ف��ي ه��ذه
امل �ج��االت ام��را طبيعيا بالنسبة ل�ل�اوالد» .اض��اف
غيرؤون
كما قال جورؤون »:كلي فخر وتأثر باملشاركة في
م�ش��روع ه��ام ك�ه��ذا ،واملخصص لتعريف االطفال
على التكنولوجيا وتسهيل استخدامها عليهم.
ب�ف�ض��ل ال �ت �ع��اون م��ع امل �ج��ال��س احمللية
والبلديات نحن نضع اعمالنا ونشاطنا
م ��ن أج� ��ل امل �ج �ت �م��ع ،ب �ه��دف مت�ك�ي�ن��ه من
تطوير القدرات واملؤهالت وتعريفه على
مصطلحات تكنولوجية منذ ِ
الصغر».
رئيس املجلي احمللي جت-املثلث احملامي
محمد وت��د ق��ال« :امل �ب��ادرة املباركة التي
قامت بها شركة بيليفون لتوزيع عشرات
احل��واس �ي��ب ال�ل��وح�ي��ة ع�ل��ى احل�ض��ان��ات
مب�ث��اب��ة ت��واص��ل م��ع ج�ي��ل امل�س�ت�ق�ب��ل في
املجتمع العربي ،ال��ذي يطمح لالندماج
مع القطار الرائد في املجتمع اإلسرائيلي
وه��و التربية ،االت�ص��ال والتكنولوجيا،
شركة بيليفون جنحت اليوم بالدمج بني
املجال التجاري واملجتمعي».

يشار إل��ى ان الشركة ستقوم بتوزيع احلواسيب
اللوحية على حضانات األطفال في ق��رى وبلدات
عربية اخ��رى ،وان امل�ش��روع ه��و ب��ذرة ت�ع��اون في
القسم ال�ت�ج��اري ف��ي شركة بيليفون ،ال��رائ��دة في
املجتمع العربي ف��ي م�ج��ال اخل�ل�ي��وي ،وي��ذك��ر ان
للقسم ال�ت�ج��اري ف��ي ش��رك��ة بيليفون ال�ع��دي��د من
امل �ب��ادرات ف��ي املجتمع العربي م��ن بينها لقاء مع
ال��زب��ائ��ن ال �ت �ج��اري�ين ف��ي امل�ج�ت�م��ع ،وخ �ل��ق ف��رص
جديدة للمصالح اجلديدة في املجتمع.

مل راسل “حيفا”
متّ ،هذا األسبوع ،نقل أديب شاريبوف (نائب رئيس ال ��وزراء في أذربيجان) إلى
حادة.
مسشتفى “رمبام” ،إثر شعوره بأزمة قلب ّي ة ّ
وكان شاريبوف قد شعر بآالم في قلبه ،فنقل إلى املستشفى في باكو العاصمة.
وبعد إجراء الفحوصات الطب ّي ة ،تب ينّ أنه يعاني من انخفاض حا ّد في نبضه ،ج ّراء
اضطراب في كهرباء القلبّ ،مما يع ّرض حياته للخطر.
�ورا إلى
وعلى الفور ق ّرر أط ّب اؤه نقله بطائرة ّ
خاصة من باكو إلى إسرائيل ،وف � ً
ّ
مسشتفى “رمبام” .وكان بانتظاره طاقم أط ّب اء القلب الذين عاجلوا املشكلة التي
يعاني منها شاريبوف ،عن طريق غرس ّ
منظ م لل ّن بض وإجراء عمل ّي ة قسطرة.
الص ورة ،من اليمني إلى اليسار :أديب شاريبوف ،بروفسور يفغيني
(يظهر في ّ
نيكوالسكي ،بروفسور بيار (مدير مستشفى “رمبام”) ،ود .فكتور كارتسمان
(ج ّراح قلب كبير في “رمبام”)).

في إطار زيادة الوعي في املجتمع العربي
شركة سانوفي لألدوية تنظم محاضرة حول احلساسية وآثارها
قدمها د .فراس قاسم

نظمت شركة  Sanofiلألدوية ،محاضرة حول موضوع
احلساسية وتأثيرها على اجليوب األنفية ،وذلك في اطار
زيادة الوعي في املجتمع العربي حول احلساسية وآثارها.
ق��دم احمل��اض��رة التي أقيمت ف��ي مدينة قلنسوة ،د .ف��راس
قاسم ،وهو طبيب كبير ومدير قسم خدمات جراحة األنف
واجل�ي��وب األنفية في مستشفى مئير في كفارسابا ،ومت
خاللها احل��دي��ث ع��ن احلساسية وآث��اره��ا على التهابات
اجليوب األنفية احلادة واملزمنة ،وأهمية عالج احلساسية
للتخفيف م��ن ال �ت �ه��اب��ات اجل �ي��وب األن �ف �ي��ة وال�ت�ق�ل�ي��ل من
أعراضها ،وكذلك مت التطرق الى اجليوب األنفية ،مبناها
ووظ��ائ�ف�ه��ا وعملها واألم� ��راض ال�ت��ي ق��د تصيبها وط��رق
عالجها ،وآث ��ار احلساسية وانعكاساتها ،واحلساسية
للقاح النباتات ،شعر ووب��ر احل�ي��وان��ات األليفة وأن��واع
معينة من الفطريات ،وغيرها من مواضيع.
وف��ي حديث مع د .ف��راس قاسم ،ق��ال“ :يعاني حوالي من
 %10إلى  %30من املواطنني في البالد من احلساسية،
وه��ي تؤثر بشكل كبير على ج��ودة حياتنا ومت��س فيها،
م�ث��ل ع��دم ال�ت��رك�ي��ز ،ف �ق��دان أي ��ام ع�م��ل ،وع ��دم ال�ت��رك�ي��ز من
قبل الطالب في امل ��دارس ،وشعور ع��ام س��يء ،وق��د تؤدي
احل �س��اس �ي��ة ف��ي ح� ��االت م�ع�ي�ن��ة ال ��ى ال�ت�س�ب��ب ب��أم��راض
أخ� � ��رى ك ��االل� �ت� �ه ��اب ال� ��رئ� ��وي وغ� �ي ��ره ��ا .م���ن ع�لام��ات �ه��ا
س�ي�لان مستمر ف��ي االن ��ف ،اح �م��رار ف��ي اجل �ل��د ،ض�ي��ق في
التنفس وال��رب��و ،العطاس  ،اح�م��رار العينني وغيرها “.
بالنسبة للحساسية املوسمية مع بداية الربيع ،عادة تكون

احلساسية بسبب الورود التي تزهر ،كذلك جند أشخاصا
يعانون عندما يزهر شجر الزيتون .اما احلساسية التي
تستمر على مدار السنة فتسببها حشرات مجهرية صغيرة
للغاية (ع��ث ال�ب�ي��ت) م��وج��ودة ف��ي ال�غ�ب��ار ،ف��ي السجاد،
املالبس ،في اخلزائن ،الستائر ،أغطية السرير ،وهذه ايضا
من أكثر انوع احلساسية املنتشرة”.
اما عن عالج احلساسية فقال د .فراس قاسم“ :درهم وقاية
خير من قنطار عالج ،مبعنى ان من يعاني من احلساسية
ج��راء مهيجات احلساسية ومسبباتها عليه ان يتجنبها،
ويجب ان يقوم بتنظيف السجاد والستائر من الغبار الذي
تعيش فيه هذه احلشرات الصغيرة ،او ان يقوم بتغيير
مكان غرفته ان تواجدت بالقرب من مسببات احلساسية
ك �ت��واج��ده��ا ب �ج��ان��ب األش� �ج ��ار وال �ن �ب��ات��ات ،ك��ذل��ك ميكن
استخدام وال��رذاذات التي حتتوي على مادتني اساسيتني
وه���ي االس� �ت ��روئ� �ي ��دات وال� �ت ��ي ت�ق�ل��ل م ��ن ظ �ه��ور اع���راض
احلساسية عند اخ��ذ ه��ذه امل��واد ،وتوجد رذاذات حتتوي
على م��واد  ، antihistaminesمثل رذاذ .Steronase
كذلك توجد ادوي��ة على شكل أق��راص وحتتوي ايضا على
 antihistaminesمثل  ، Telfastوأنواع أخرى تخفف
م��ن اع ��راض احلساسية .يجب اس�ت�ش��ارة طبيب مختص
باألنف واحلنجرة او مختص باحلساسية ،والعالج ليس
صعبا ومن شأنه جتنيب الشخص من حدوث املضاعفات
واصابته بأمراض أخرى وحتسني جودة حياته”.

اجل ُمعة  7نيسان 2017

«هنا القدس»– أغن ّي ة جديدة ّ
للفن انة سيدر زيتون

مل راسل «حيفا»
أط��ل��ق��ت ال��ف � ّن��ان��ة س ��ي ��در زي ��ت ��ون ،م � ّ
�ؤخ � ً�را ،بصوتها
املخم ّل ي ،أغن ّي ة منفردة رائعة أهدتها إلى القدس.
«هنا القدس»  -أغن ّي ة من كلمات ّ
الشاعرة املقدس ّي ة
فداء القطب ومن أحلان الفنّان رامي زيتون ،وقد ّ
مت
لتصور على طريقة الـ»فيديوكليب».
جتهيزها
ّ
وتعتبر هذه أ ّول أغن ّي ة تطلقها الفنّانة سيدر زيتون
بعد ص��دور ألبومها األخير «أعيش اشتيا ًقا» في
بيروت ،في شهر أ ّي ار/مايو األخير.
كما تستمر سيدر بجولة ال ��ع ��روض التي بدأتها
من رام الله إلى بيروت والنّاصرة ،وفي األ ّي ام القريبة
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ستستعدّ إلحياء ذكرى ّ
الشاعر الكبير سميح القاسم
في مدينة حيفا ،من خالل غنائها ألغاني ألبومها
األخ ��ي ��ر “أعيش اشتيا ًقا” ،ا ّل���ذي ش ��م ��ل قصائد
ّ
الشاعر سميح القاسم وا ّل تي ّحلنها كبار امل ّل حنني:
املايسترو إحسان املنذر ،الفنّان ّ
الشامل مروان خوري
والفنّان ِ
سطيني رامي زيتون.
الف َل
ّ
وأعلنت مديرة تسويق الفنّانة سيدر ،ياسمني دالل ،أ ّنه
ّ
مت البدء ببيع تذاكر حفل مدينة حيفا ،مشير ًة إلى أنّ
هنالك إقبالاً ممتازًا لهذا احلفلّ ،
وكل َمن يرغب ب املشاركة
عليه احلجز مس ّب ًقا ،كي يضمن تذكرته ،حيث من
الصعب إيجاد تذاكر على باب املسرح يوم احلفل.
ّ
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الدكتور رامي نبيل س ّم ور..

عربي في البالد يتمّ م استكماله في ّ
طب
أ ّول طبيب ّ
اجلنني ويحصل على شهادة تأهيل رسم ّي ة
لقاء أجراه نايف خوري
ال��دّك ��ت ��ور رام ��ي نبيل س � ّ�م ��ور م��ن مواليد حيفا عام
 ،1976لعائلة م��ن البقيعة .درس ال � ّث��ان ��و ّي ��ة في
الكل ّي ة األرثوذكس ّي ة ،ث � ّ�م التحق بكل ّي ة ّ
الط ب في
معهد العلوم ال ّتطبيق ّي ة (“ال ّتخنيون”) .وتخ ّرج
وتخصص ف ��ي ط � ّ�ب ال� ّن ��س ��اء وال ��والدة.
ع��ام ،2003
ّ
متز ّوج وله ثالثة أوالد :مايا ،لني ونبيل .زوجته حتمل
لقب هندسة احلاسوب ،وأرسلتها ِش ركة «إنتل» إلى
الواليات امل ّت حدة ،فرافقها وعمل في واحد من أشهر
املستشفيات هناك ملدّة سنتني .بعد ذلك انتقل إلى
طب
لندن في إجنلترا ،ملزيد من ال ّت ّ
خصص في مجال ّ
اجلنني .عاد إلى البالد ،وهو يعمل اآلن في مستشفى
«بني تسيون» في حيفا.
طب اجلنني؟
 إلى ّأي مدى ميكن التع ّم ق في ّ
ب ��رن��ام��ج ال � ّت��خ � ّ�ص��ص ه ��ذا يعتبر م��ن أف��ض��ل ب ��رام��ج
ال � ّت��خ � ّ�ص ��ص ف ��ي ال ��ع ��ال ��م ،وي ��ت � ّ�م ب��إش ��راف بروفيسور
نيكواليدس القبرصي األصل ،والذي يعتبر من آباء
طب اجلنني في العالم ،ويعيش في لندن .هذا املجال
ّ
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طب الوالدة ،ولكنّه يبحث أكثر في
هو جزء من مجال ّ
صح ة اجلنني.
ّ

للنّمو ،أو أ ّنه يعاني من نقص في األكسجني.
 وإذا ظ��ه��رت ه ��ذه امل��ش��اك ��ل ،ه��ل جت ��دون لهااحللول؟
ه��ن��اك ح ��ل ��ول ف ��ي بعض األح ��ي ��ان .ال ��ه��دف األس ��اس ��ي
من إج��راء الفحوصات هو إبالغ الوالدين في حال ّ
مت
تشخيص حالة مرض ّي ة عند اجلنني وتوفير املعلومات
لهم بال ّن سبة للمستقبل.

�ب
 ه ��ل ك ��ن ��ت مت ��ي��ل دائ � � ًم ��ا إل ���ى م ��وض ��وع ط � ّاجلنني؟
دائم ا االستزادة في العلم .وقد يبلغ املرء
كنت أرغب ً
مرحلة يقول فيها إ ّنه تع ّل م ما يكفيه كي ميارس عمله
في ما تع ّل م ،ولكن هذا املجال ال ينتهي ال ّتعليم فيه
وال األبحاث وال الدّ راسات ،طاملا اإلنسان على قيد
 هل هناك عدد من األط ّب اء بهذا االختصاص؟احلياة ،وتتجدّد احلياة في النّاس.
هناك عدّة أط ّب اء ميارسون هذا املجال في مجتمعنا،
ّ
خصص
يتلخ ص برنامج
ب
ّ
 مِ َالتخصص ال��ذي قمت وهم ناجحون وماهرون في عملهم .ولكن ال ّت ّ
ال ّرسمي لهذا املوضوع في بالدنا غير متوافر لألسف،
به؟
ه��ذا ب ��رن��ام��ج أمضيت فيه نحو سنتني ،وه ��و معدّ ويحتاج إلى تأهيل خارج البالد للحصول على شهادة
خصص الذي ذكرته في لندن
طب اجلنني هو مجال رسم ّي ة .في برنامج ال ّت ّ
طب النّساءّ .
لألخصائ ّي ني في ّ
يتضم ن تشخيص ومعاجلة حاالت مرض ّي ة عند اجلنني ،وال��ذي يعتبر األفضل في العالم ،وكنت أ ّول طبيب
ّ
يتم م استكماله ف ��ي ط � ّ�ب اجلنني
�ب�لاد
�
ال
�ي
�
ف
�ي
�
�رب
�
ع
أو
ة،
ي
وت
الص
فوق
ملوجات
ا
ب
نكتشفها
هات
تشو
ّ
مثل ّ
ّ ّ
ّ
خصص ويحصل على شهادة تأهيل
عالمات ملشاكل وراث ّي ة أو كروموزوم ّي ة لدى اجلنني ،على مستوى ال ّت ّ
مثل متالزمة داون ،وتشخيص ب ��طء النّمو ،حني ال رسم ّي ة فيه.
يحصل اجلنني على املواد الغذائ ّي ة اللاّ زمة والكافية

صح ة اجلنني؟
 هل أصبح الوعي أكثر ألهم ّية ّدائم ا،
املشاكل التي تعاني منها األج نّة كانت موجود ً
وم��ن ناحية إحصائ ّي ة ف��إنّ  3%من ك� ّ�ل األج � ّن��ة في
تشوهات خلق ّي ة ،وتكون عاد ًة في
العالم يعانون من ّ
ً
أي عضو
القلب أو العمود الفقري أو املخ ،وأحيانا في ّ
الص وت ّي ة
آخر .وقبل أن تُبتكر فحوص األشعة فوق ّ
وتتطور منذ سنوات ال ّث مانني ،كان ّ
الط ب يكتشف
ّ
ّ
هذه املشاكل لدى الطفل فقط بعد والدته .اليوم ميكننا
تشخيص معظم هذه احلاالت لدى األج نّة قبل الوالدة.
ون ��ع ��رض على ال ��وال��دي��ن ح ��ال��ة اجل��ن�ين ّ
ليطلعا على
ّ
الطفل القادم إليهما.
 هل هناك إمكان ّيات لعالج األج ّنة؟أحيا ًنا هناك إمكان ّي ات ملعاجلة اجلنني داخ��ل ال ّرحم،
وح ّت ى ميكن إجراء عمل ّي ة جراح ّي ة خالل احلمل ،مبشاركة
مختص بجراحة األطفال،
طبيب الوالدة وطبيب ج ّراح
ّ
مثل العمل ّي ات ال ��ت ��ي ميكن إج��راؤه��ا حل� ّ�ل مشكلة
تشوهات العمود الفقري .ولكن هناك
ّ
ً
أيضا أهم ّي ة قصوى لتشخيص املشاكل
تتم معاجلتها
ّ
الصح ّي ة لدى اجلنني ،حيث ّ
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بعد الوالدة أحيا ًنا في مستشفيات مع ّي نة فقط .وحينها ننصح األم وهنا ميكن لألم أن توقف احلمل .من املهم ً
أيضا توفير املعلومات للزّوجني
بأن تضع مولودها في ذاك املشفى .هذا إلى جانب توجيه بال ّن سبة لتكرار هذه املشكلة في حمل مستقبلي.
الصعب للزّوجني إذا كانا يرغبان بإمتام احلمل أو
ال � ّ�س ��ؤال ّ
أي مدى يوافق ّ
الط بيب على إجراء عمل ّية إجهاض؟
إلى
توقيفه.
ّ
موضوع اإلجهاض هو مدار خالف اجتماعي وديني وط ّب ي .فاملرأة تتع ّرض
في املجتمع لضغوط مختلفة من أجل أن تق ّرر في أمر إجهاضها .ويواجه
 يعني اإلجهاض..ستؤدي إلى وفاته في نهاية احلمل ،أو الزّوجان صعوبة كبرى باتّخاذ هذا القرار ،ألنّ هذا متع ّل ق بخلف ّي ة املرأة
صحيح؛ ألنّ بعض مشاكل اجلنني
ّ
تؤدي إلى تخ ّل ف عقلي مثل متالزمة داون ،أو إعاقة االجتماع ّي ة والدّين ّي ة واألخالق ّي ة ،ومدى خطورة هذا ال ّتشويه ،وعاد ًة فإنّ
فور الوالدة ،أو قد ّ
ّ
خطرا على حياته .األط ّب اء ال يق ّررون في هذا املجال بأنفسهم ،بل إنّ الزّوجني هما أصحاب
ل
وتشك
ة،
ي
جراح
ات
ي
عمل
سلسلة
جدّية تتط ّل ب إجراء
ّ
ّ
ً

القرار احل ّر.
يشجع األط ّباء على اإلجهاض..
 إذن الّ
يشج عون وال يردعون .إنّ ّ
أي مصلحة بأن جتهض
الط بيب ليس لديه ّ
ال ّ
ّ
يشج عها على إيقاف احلمل .ولذا حني نشخ ص أحيا ًنا
األم ،وال أن ّ
تشوهات غير خطيرة والتي ال تب ّرر اإلجهاض ،نحاول إقناع الزّوجني
ّ
وكثيرا ما نواجه قض ّي ة
للحمل.
لوضع
كافية
غير
رات
ر
ملب
ا
حدّ
ً
بأنّ ّ
خطيرا ،أو أي مرض سيتس ّبب
تشوهً ا خلق ًّي ا
عكس ّي ة ،بحيث جند ّ
ً
بتخ ّل ف عقلي ،دون أن تنتبه األم إلى هذا الوضع أو تفطن إلى أ ّنها
هي التي ستعاني عواقب حملها ،بحيث ستحتمل متر ّت بات الوضع
الذي يعيشه طفلها ،وما يجتازه من عمل ّي ات جراح ّي ة أو عالجات
مرض ّي ة ،وغيرها.
الس ؤال حول ال ��والدة في البيت ،وال ّن ساء
 هذا يدعونا إلى ّاللّ واتي ّ
يفضلن ذلك..
جند اليوم خال ًفا في ال ّرأي حول األبحاث التي تشير إلى األمان لسالمة
األم واجلنني حتى لو متت الوالدة في البيت .ومن جهة ثانية جند أبحا ًثا
أخرى تشير إلى أنّ عمل ّي ة الوالدة في املستشفى هي األكثر أما ًنا.
واليوم هناك شبه إجماع بأنّ الوالدة في البيت غير مح ّب ذة ،أل ّنه إذا
وكثيرا
أي حالة صح ّي ة طارئة أثناء الوالدة،
تع ّرضت األم أو اجلنني إلى ّ
ً
فورا.
ما حتدث مثل هذه احلاالت ،فيمكن معاجلتها في املستشفى ً
 ما هي هذه احلاالت؟ّ
حاد لدى األم ،أو االضط رار إلجراء عمل ّي ة
من هذه احلاالت حدوث نزيف ّ
قيصر ّي ة عاجلة ،أو ضرورة ّ
الفوري ،وهذا غير
تدخل طبيب األطفال
ّ
متوافر إذا أجنبت امل ��رأة في البيت لوحدها مع القابلة .كما تفتقد
امل ��رأة في البيت جلهاز فحص نبض اجلنني ود ّق��ات قلبه ،املونيتور،
للتأ ّك د من أنّ عمل ّي ة الوالدة جتري بصورة طبيع ّي ة وسليمة .ولكن
هناك بعض احلوامل اللاّ تي ال زلن ّ
يفضلن الوالده البيت ّي ة أل ّنها أكثر
طبيع ّي ة.
ّ
يتدخل ّ
الط ب في تسهيل عمل ّية الوالدة؟
 كيفنحن نحاول أن نتأقلم مع أوض��اع امل ��رأة احلامل ومتط ّل باتها .بعض
احلوامل يرد َن الدّخول على غرفة الوالدة واإلجناب بصورة طبيع ّي ة بدون
تدخل ط ّب ي .هذه األم تريد أن تشعر بأ ّنها تقوم بدورها ّ
أي ّ
الط بيعي،
ّ
لتنجب أوالدًا إلى احلياة ،وهذه جتربة فريدة جتتازها األم في مسيرة
لن ّ
حياتها .وهناك من ال ّن ساء ال ّل واتي ال ّ
الش عور بآالم الوالدة،
يفض َ
ويطل َ
نب األبيدورال أو أنواع أخرى من ال ّتخدير .هدفنا هو أن تشعر
األم ب املتعة الفائقة عندما حتتضن طفلها املولود وترضعه ،وأن يكون
كالهما معافيان في النّهاية.
 هل هناك نصائح مع ّينة تق ّدمونها لألم في أثناء احلمل؟ننصح األم أ ّو اًل أن تبقى حتت املراقبة لدى طبيبها ّالذي يتابع عمل ّي ة
حملها ،وأن جتري الفحوصات ّ
الط ب ّي ة املطلوبة ملراقبة احلمل ،وال ّتغذية
نظرا ّ
للطقس اجلاف في بالدنا .هذا
الس ليمة وشرب املاء ّ
ّ
والس وائلً ،
إلى جانب ممارسة رياضة خفيفة .عدا عن مزاولة أعمالها العاد ّي ة ّمما
يجعلها نشطة ومه ّي أة جسد ًّي ا للوالدة.
 كيف ترى املستقبل في هذا املجال؟املستقبل واسع جدً ا في هذا املجال ،واآلفاق غير محدودة ،وتتجدّد
طب اجلنني ،مثل
تطورات متقدّ مة جدً ا في ّ
األبحاث يوم ًّي ا .ونشهد ّ
ّ
التطورات ال تّكنولوج ّي ة التي متكننا أن نأخذ ع ّي نات من دم األم
ّ
فنتع ّرف على حالة اجلنني ونفحص امل��ادة الوراث ّي ة للجنني .كما أنّ
ّ
يتطور بسرعة فائقة ،وال ّ
شك أ ّنه خالل بضع سنوات
الط ب الوراثي
ّ
ّ
سنتمكن من تشخيص حاالت وراث ّي ة أو كروموزوم ّي ة لدى اجلنني في
مرحلة ّ
جناح ا.
مبك رة جدً ا من احلمل ،وبطرق أكثر ً
 نتم ّن ى لك مزي ًدا من ال ّنجاح..شكرا.
ً
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في أوملبيادة امل راكز اجلماهير ّية

فوز فريق «متناس» حليصة
باملرتبة األولى
مل راسل “حيفا”
اجلماهيري احلليصة ،من
شاركت ف ��رق ك ��رة القدم بشعبة املركز
ّ
الصفوف ال ّثالث وال � ّراب��ع واخلامس وال � ّ�س ��ادس ،في دوري املراكز
ّ
اجلماهير ّي ة في ل ��واء حيفا قبل أسبوعني ،وح ��ازت على املرتبة
والس ادس .كما أح ��رزت املرتبة ال ّثالثة
األول ��ى ّ
للصفوف اخلامس ّ
الصفوف ال ّثالث وال � ّراب��ع ،وبهذا تقدّ مت فرقة (خامس س ��ادس)
ّ
للدّ وري القطري ملباريات احلارات.
التفوق على  12فرقة ف ��ي ال ��دّ وري
ومت� ّ�ك ��ن فريق احلليصة م��ن
ّ
القطري ،وعلى  120فرقة أخرى على مستوى مباريات املراكز
اجلماهير ّي ة ف ��ي ال ��ب�لاد .وج��رت امل ��ب ��اراة اخلتام ّي ة ،ي ��وم األرب ��ع ��اء
املاضي ،على مالعب بيتار القدس .كما أحرز املد ّرب أمين يوسف
املرتبة األولى لقاء جدارته وتدريبه وقيادته لفريق احلليصة.
اجلماهيري
قس يس (م ��دي ��رة شعبة املركز
ّ
وقالت به ّي ة جبران ّ -
احلليصة) إ ّنها تس ّل مت منذ شهر كانون األ ّول لسنة  2016إدارة
اجلماهيري احلليصة ،وعملت على توحيد أطر العمل
شعبة املركز
ّ
اللاّ -منهجي في احلني ،وهذه األطر تشمل طاقم العمل في نادي
اجلماهيري ودمجهما
اجليبورمي ،وطاقم العمل في شعبة املركز
ّ
كطاقم مه ّن ي واح ��د .وأضافت أ ّنها منذ تس ّل مها ملنصبها هذا،
وشج عته للدّخول
واكبت عمل املد ّرب أمين يوسف ودعمت إجنازاتهّ ،
ضمن الدّ وري للمراكز اجلماهير ّي ة ،واستطاع مبثابرته إحراز الكأس
اجلماهيري.
لفريقه وللمركز
ّ
وهنّأ رئيس بلد ّي ة حيفا يونا ياهف ،فريق احلليصة على فوزه
قطر ًّي ا ،وأثنى على هذا اإلجن��از وعلى جهود امل��د ّرب أمين يوسف
التي وصفها باجل ّب ارة.

الس باحة غير ّ
مؤه ل
منقذ ّ
لإلنقاذ!

مل راسل “حيفا”
الس باحة
شواطئ
في
العاملني
ملنقذين
ا
أحد
إحالة
ق ّررت بلد ّي ة حيفا
ّ
إلى إجازة قسر ّي ة ،ريثما تنهي ّ
الش رطة ال ّت حقيق بشأن هذا املنقذ.
وتنسب ّ
ّ
والغش ،واحلصول على
الش رطة إلى املنقذ تهمة ال تّزوير
للس ابحني في
شهادة منقذ باالحتيال ،أل ّنه يحمل شهادة إنقاذ ّ
برك السباحة وليس في البحر .حيث استخدم شهادة قريب له،
وز ّي ف اسمه على ّ
الشهادة وقدّ مها للبلد ّي ة كي ميارس مهنة اإلنقاذ
في البحر.
ً
عام ا ،ويعمل منقذا على
يذكر أنّ هذا املنقذ يبلغ نحو خمسني ً
شواطئ البحر منذ سنوات طويلة!
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مار ّ
اإلجنيلي تختتم
يوحن ا
ّ
الفصل بف ّع ال ّي ات متن ّوعة

مل راسل “حيفا”
اختتمت م ��درس ��ة م ��ار يوح نّا اإلجن ��ي ��ل � ّ�ي الفصل ال � ّث��ان ��ي ببرامج
ترفيه ّي ة تثقيف ّي ة هادفة ،حيث قامت املدرسة بإحضار مجموعة
ومفع لني رياض ّي ني “קוואלטי טקט” بإشراف نخلة منصور،
مد ّربني ّ
ّ
ّل�اّ
وذل��ك أ ّول أم ��س األرب ��ع ��اء ،وقامت بتفعيل ال��ط� ب في ساحات
املدرسة ،وهي عبارة عن ألعاب تثير ال ّتفكير وال ّتحدّي وتساهم
الصف بشكل خ��اص ،وط�ّل�اّ ب
في توطيد العالقات بني ّل�اّط� ب ّ
املدرسة عا ّم ًة.
وتنظيم ا مر ّك زة
ُي شار إلى أنّ البرنامج املذكور أشرفت عليه ترتي ًب ا
ً
ال ّت ربية االجتماع ّي ة ،املر ّب ية عال إسحق.
ِ
الصفوف في برنامج ف ّن ي “سينماتك” يوم
هذا ،وشاركت جميع ّ
االثنني  3.4.2017في “أوديتورمي”  -حيفا ،وهو برنامج ضمن
الس ّلة ال ّت ربو ّي ة
الس ّلة ال ّت ربو ّي ة ،أشرفت على تنظيمه مر ّك زة ّ
ّ
املر ّب ية شيرين رستم.
فيما زار ط�ّل�اّ ب امل��درس ��ة متاحف في حيفا وخارجها ،وشاركوا
بفع ال ّي ات فلك  -كل ّي ة أورانيم ،وذلك يوم أمس اخلميس ،حيث
ّ
هدفت ه��ذه ال � ّزي ��ارات إل ��ى انكشاف ّ
واط�ل�اع ال� ّ�ط�ّل�اّ ب على أن ��واع
مختلفة من الفنون ،وال ّت ع ّرف عن كثب على متاحف مدينة حيفا.
وقد أشرفت على تنظيم ال ّرحالت املدرس ّي ة مر ّك زة ال ّرحالت ،املر ّب ية
جمانة ضاهر.

ّ
هزة أرض ّي ة خفيفة تضرب حيفا
مل راسل “حيفا”
ضربت هزّة أرض ّي ة خفيفة ِمنطقة حيفا ،يوم ال ّثالثاء األخير ،وحتديدً ا
أي أضرار في املمتلكات
في احلادية عشرة
صباح ا ،من دون أن تحُ دث ّ
ً
أو إصابات في األرواح.
ّ
وبلغت ق � ّ�وة الهزّة األرض ّي ة  3درج ��ات بحسب مقياس س ل م ريختر
كيلومترا ًق بالة
للهزّات األرضية .وقد ُرصد مركز الهزّة على عمق 12
ً
سواحل مدينة حيفا.
ولم يشعر بالهزّة األرض ّي ة إلاّ ق ّلة قليلة فقط ،بينما عملت بعض
أنظمة اإلن��ذار املث ّب تة في عدد من مدارس املدينةُ ،م ّ
حذر ًة من وقوع
أي إصابات أو
أي تعقيب
رسمي حول حدوث ّ
الهزّة .هذا ولم يردنا ّ
ّ
أضرار.

الس لطات مي ّه د
إهمال ّ
ّ
الط ريق أمام اجلرمية القادمة
مل راسل “حيفا”
ف ��ي تعقيبها ع��ل ��ى مقتل
ال� ّ�ش��اب ��ة ل ��ي ��ن��ا أح ��م ��د (35
عام ا) صباح االثنني األخير،
ً
أ ّك ��دت ال � ّن��ائ ��ب ع��اي ��دة توما
–سليمان ،رئيسة ال ّل جنة
ال ��ب �رمل��ان � ّي ��ة ل��ل� ّن��ه��وض مبكانة
امل �� ��رأة وامل � ��س � ��اواة اجل��ن��در ّي ��ة
(“اجلبهة” – ال��ق��ائ ��م ��ة
امل ��ش ��ت ��رك ��ة) أنّ اس ��ت ��م ��رار
اس ��ت ��ه ��داف وق ��ت ��ل ال � ّن ��س ��اء
الس لطات التي تشرعن بتقاعسها
لهو وصمة عار على جبني ّ
متهد ّ
الط ريق أمام القتل القادم.
استمرار قتل ال ّن ساء ،و ّ
* جلسة طارئة في الكنيست
وأضافت النّائب توما  -سليمان« :هناك خطط شاملة واقتراحات
قوانني حملاربة العنف ضدّ ال ّن ساء قمت بعرضها أمام املكاتب
احلكوم ّي ة ،والتي قامت برفضها ،األم ��ر ا ّل��ذي يؤ ّك د نوايا هذه
احلكومة وإهمالها للقض ّي ة .القض ّي ة امل ��رك ��ز ّي ��ة ال ��ي��وم ،والتي
واج��ه��ن��اه��ا ف ��ي ح ��االت القتل األخ ��ي ��رة ،ه ��و ع��دم ال تّنسيق بني
الس لطات املختلفة وتبادل املعلومات حول املجرمني ،األمر ا ّلذي
ّ
ّ
لو مت كان بإمكانه إنقاذ حياة العديد من ال ّن ساء”.
هذا وأقامت جلنة املرأة الب رملان ّي ة ،يوم أمس اخلميس ،مببادرة النّائب
توما – سليمان ،جلسة طارئة ملناقشة استمرار قتل ال ّن ساء،
ملختصة ُ
وطلب منهم تقدمي األجوبة
شارك بها مندوبو الوزارات ا
ّ
حول استمرار إهمالهم وفحص خطوات مستقبل ّي ة للقضاء على
هذه ّ
الظاهرة.
* إهمال ّ
الش رطة يشرعن عمل ّية القتل القادمة
وأ ّك ��دت النّائب توما  -سليمان بأنّ إهمال ّ
والس لطات
الش رطة ّ
ً
قائلة« :عدم محاسبة املسؤولني
يشرعن عمل ّي ة القتل القادمة،
عن حاالت القتل تُشرعن عمل ّي ات القتل القادمة؛ إهمال ّ
الش رطة
جول بحر ّي ة يوصل
والس لطات ا ّ
والس ماح للمجرمني بال ّت ّ
ملتعم د ّ
ّ
ّ
أي شخص استهداف ال ّن ساء واإلفالت
بإمكان
ه
ن
أ
مفادها
رسالة
ّ
الس لطات
بفعلته دون محاسبة ،هذه هي ال ّرسالة التي توصلها ّ
إلى املجرمني ،وهذا يقود بشكل مباشر إلى ارتفاع نسبة اجلرمية”.
وأض��اف��ت« :ش ��رط��ة إس ��رائ ��ي ��ل ،وخلفها ال � ّ�س ��ل��ط��ات واحل��ك ��وم ��ات
املتعاقبة ،تتفاخر بقدراتها االستخبارات ّي ة وقدرتها ال تّنفيذ ّي ة
أمام العالم أجمع ،لكن عندما يدور احلديث عن بعض املجرمني
في قرانا ومدننا ،جندها تنثر احلجج الواهية واحدة تل َو األخرى.
الس لطات املستمر وتقاعس ّ
الش رطة لهو نتيجة سياسة
إهمال ّ
ممُ َنهجة ال ت ��رى مبحاربة العنف أول ��و ّي ��ة ،ويجب العمل على
تغييرها”.
الس لطات ال يعفي مجتمعنا من مسؤول ّياته
* إهمال ّ
في تط ّرقها إلى دور اجلماهير العرب ّي ة في محاربة ظاهرة العنف
يتحم ل مسؤول ّي ة
ض��دّ ال� ّن ��س ��اء ،أ ّك ��دت النّائب أنّ مجتمعنا
ّ
الص مت
استمرار مسلسل استهداف ال ّن ساء عن طريق استمرار ّ
حول اجلرائم وع��دم نبذ املجرمني مع ّق ً
بة« :على مجتمعنا تقع
مسؤول ّي ة توعية األجيال القادمة حول محاربة استهداف النّساء
ومعاملتهن
وتعليمهن أنّ امل ��رأة نصف املجتمع
لكونهن نساء
ّ
ّ
ّ
على ه��ذا األس ��اس .كما يقع على عاتقنا كجماهير عرب ّي ة
محاربة املجرمني املتواجدين بيننا في قرانا ومدننا ونبذهم خارج
حياتنا لسبب اخلطر الكبير ا ّلذين يشكلونه ولدورهم في تفتيت
مجتمعنا .إنّ تقاعس ّ
والس لطات ال ميكنه أن يعفينا
الش رطة ّ
كجماهير عرب ّي ة من أخذ دورنا حملاربة العنف ضدّ ال ّن ساء».
هذا ودعت النّائب توما  -سليمان إلى تكثيف النّضال ّ
الش عبي
الفع الة في املظاهرة في
حملاربة العنف ضدّ ال ّن ساء واملشاركة ّ
ال ّلد ،يوم األربعاء ،إذ أ ّك ��دت أنّ ثالث حاالت قتل في األسبوع
يدق ناقوس اخلطر عند ّ
األخير يجب أن ّ
كل واحد في مجتمعنا،
حياتهن ثم نًا لإلهمال
إذ ال ُي عقل أن يتركن ال ّن ساء يدفعن
ّ
الس لطوي واملجتمعي املستم ّر.
ّ
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خاص ة ّ
للت وحد ّي ني
مبادرة حيفاو ّي ة الفتتاح مدرسة ّ
ً
اخلاص واملم ّيز *
مرض ا ،هي حالة يعيشها األطفال ضمن عاملهم
وح د ليس
ّ
* ال ّت ّ
نصار
تقرير شاهني ّ

وواسع ،وال يستطيع ّ
كل إنسان دخوله”.

ألبنائهم في مدارس يهود ّي ة ،وال توجد أمامهم إلاّ

إذ أنّ وزارة ال � ّ�ص� ّ�ح ��ة مت��ن��ح س ��ن��ة ح ��ض��ان��ة إض��اف � ّي ��ة

وح د ،دعونا
“في اليوم الع املي لرفع الوعي حول ال ّت ّ
دورا ف ��ي تغيير ال ��ت � ّ�و ّج��ه��ات جتاه
ً
جميع ا نلعب ً
توح د ّي ني ،واالعتراف بحقوقهم كمواطنني
أشخاص ّ
م ��ت ��س ��اوي��ن ،يستح ّق ون ه ��ذه احل��ق ��وق وي � ّ�ح ��ق لهم
تخص شؤون حياتهم وف ًقا لرغباتهم
اتّخاذ قرارات
ّ
وجهها األمني العام
اخلاصة»  -هذا ما جاء في كلمة ّ
ّ
لألمم امل ّت حدة ،أنطونيو غوتيريس ،ملناسبة اليوم
وح د ،ا ّلذي يحيه العالم
الع املي لرفع الوعي حول ال ّت ّ
في ال ّثاني من شهر نيسان/أبريل.
وأض��اف غوتيريس في كلمته “دعونا مننح ا ّلذين
وح د ّيني كا ّفة اآلل ّي ات ّ
الض رور ّي ة والدّعم .دعونا
ال ّت ّ
ّ
نقويهم ملواجهة مراحل ها ّم ة في حياة كل إنسان”؛
ّ
طور
ت
لل
�درات
�
�ق
�
وال
األدوات
ملنحهم
العالم
�ا
�
ي
�
داع
ّ
ً
ّ
يصب في منفعة املجتمع والبشر ّي ة
كمستق ّلني ملا
ّ
جمعاء.
في هذه ال ّرسالة تكمن نقطة انطالق ألولياء أمور
م��ن حيفا وضواحيها ،رغ ��ب��وا مبنح أوالده ��م ا ّلذين
بسن ّ
مبك رة ،كا ّفة األدوات
وح د ّ
يعانون من طيف ال ّت ّ
اللاّ زمة لبناء شخص ّي تهم املستق ّلة وبلورتها ،من
أجل مستقبل أفضل.
وح د؟
* ما هو ال ّت ّ
وح د هو «حالة
بحسب ال ّت عريف امل ّت بع ،ف��إنّ ال ّت ّ
متع ّلقة باجلهاز العصبي مستدمية طوال احلياة ،تظهر
في مراحل ّ
الطفولة األولى ،دون تفرقة بني األجناس،
األعراق أو املكانة االجتماع ّي ة  -االقتصاد ّي ة» .ما
وح د هو ال ّت فاعل االجتماعي الفريد ،أساليب
مي ّيز ال ّت ّ
ّ
غير تقليد ّي ة لل ّتع ل م ،اهتمام ثاقب وحا ّد ملواضيع
م ��ع � ّي ��ن��ة ،االل ��ت ��زام ب ��ال � ّروت�ين ،حت��دّي ��ات ب ��ال � ّت ��واص��ل
االجتماعي ال ّتقليدي.
احملامية رندا ص ّب اح من حيفا ،والتي تترأس جمع ّي ة
وح د
“جسور” ،تقول :إنّ الهدف من اليوم الع املي لل ّت ّ
هو ال ّت وعية باألساس ،هذه ال ّت وعية التي انطلقت
في الغرب ،مشير ًة إلى أنّ «احلديث يدور عن نسب
كبيرة جدً ا في الواليات امل ّت حدة .واحد من بني 68
وح د .وفي وسطنا
ً
شخصا في أمريكا ُي عاني من ال ّت ّ
العربي ،هناك حاجة بأن يد ّون هذا اليوم في ال ّرزنامة
على أ ّنه يوم ها ّم يجب إحيا َءه في مدارسنا العرب ّي ة،
وح د فقط ،بل ضمن إطار
ال كيوم
تثقيفي عن ال ّت ّ
ّ
�وح ��د هو
تق ّب ل اآلخ ��ر ،أي � ً�ض��ا» ،مشير ًة إل ��ى أنّ ال � ّت � ّ
«خلل منائي وليس تخ ّل ًفا عقل ًّي ا»!
وتقول سوزان مرعي ،والدة ّ
الطفل ّ
بشار ،وا ّل��ذي ّ
مت
وح د عبارة عن رحلة
�وح � ّ
�دي ،إنّ ال ّت ّ
تشخيصه ك ��ت � ّ
ّ
وح د ال يتم ّثل مبشاكل
بال ّن سبة لي .وتؤك د أنّ ال ّت ّ
وح د ليس
ت
فال
حدّيات،
مع ّي نة ،وإنمّ ��ا مبواجهة ال ّت
ّ
ّ
ً
مرضا ،وإنمّ ا حتدّيات تواجه األهل والولد مع طيف
وح د .وتضيف“ :نعتبر أنّ األبناء سائرون في
ال ّت ّ
رح ��ل��ة ،وخ�لال ��ه��ا ت ��واج��ه��ه��م ص��ع ��وب ��ات وحت ��دّي ��ات،
ويجدون أ ّي ًام ا سهلة وأخرى صعبة ..عاملهم كبير
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يخص جتربتها كوالدة لطفل يعاني من طيف
ومبا
ّ
�وح ��د ،ت��ق ��ول “يضحك ف��أض ��ح ��ك م ��ع ��ه ،يحزن
�
ال � ّت ّ
كثيرا ،ولك ّن ي أعرف ما
فأحزن معه .هو ال يتحدّث
ً
يحتاجه ويريده ..أشعر مبا يشعر به ،مبج ّرد نظرة،
احلقيقي”.
وهذا هو اإلحساس
ّ
وح د
إنّ نسبة اإلص��اب ��ة ف ��ي املجتمع
العربي بال ّت ّ
ّ
أق� ّ�ل منها في مجتمعات أخ ��رى في العالم ،وفي
إسرائيل حت��دي ��دً ا؛ حيث تشير املعطيات إل ��ى أنّ
 6%فقط من األطفال ا ّلذين ّ
مت تشخيصهم على
وح د كانوا عر ًب ا ،رغم
أ ّن هم يعانون من طيف ال ّت ّ
أنّ نسبة املواطنني العرب في إسرائيل تفوق هذه
ال ّن سبة بكثير.
وبحسب بحث أج��ري ف ��ي ال ��ع ��ام  2009م��ن قبل
صندوق املرضى “مكابي” ،يظهر أنّ مقابل 100
�ام ��اّ ،
مت ت��ش��خ ��ي��ص 4.5
ط��ف��ل حت��ت س � ّ�ن  12ع � ً
توح د فقط ،معظمهم ( )83%من ّ
الذكور.
حاالت ّ
العربي ،وبحسب بحث أجري
بينما في الوسط
ّ
ع��ام  ،2011ب ��ال � ّت ��ع ��اون ب�ين ب ��اح ��ث�ين م��ن جامعة
الص ّح ة العام،
“هارفارد” ،اتحّ اد األط ّب اء في جهاز ّ
وال ّتأمني الوطني ،تقف ال ّن سبة على  3حاالت ّ
لكل
عام ا ،وا ّلذين ّ
يشكلون 6%
ألف طفل حتت سن ً 12
وح د ّيني ا ّ
ملشخ صني ،فـ 82%هم من
من مجمل ال ّت ّ
اليهود ،و 12%من اليهود املتز ّم تني (“حردمي”).
ف ��ي حيفا هنالك نقص ب ��األط ��ر العرب ّي ة لألطفال
وح د ّيني ،إذ أنّ األهالي يضط ّرون للبحث عن أطر
ال ّت ّ

سوزان مرعي

توح د ّيني ،وهي
مدرسة عرب ّي ة واحدة تستقبل طلاّ ًب ا ّ
امل��درس ��ة “األحمد ّي ة” في الكبابير ،والتي ب ��دأت،
ّ
الصفوف العاد ّي ة.
تو ّح د ّيني في ّ
مؤخ ًرا ،بدمج طلاّ ب َ
ّ
جزئي فقط ،إذ أنّ غالب ّي ة
ولكن هذا احلل هو حل
ّ
ّ
الطلاّ ب العرب يلجأوون إلى املدارس اليهود ّي ة .فال
ّ
خاصة بهم تد ّرس باللغة العرب ّي ة ،رغم
توجد مدرسة ّ
أنّ األعداد ليست قليلة وكافية لفتح مدرسة كهذه.
انطلقت امل ��ب ��ادرة م��ن مجموعة م��ن األه��ال ��ي في
�ؤس ��س ��ة “قلب يسوع” ،وال ��ت ��ي ت��ض � ّ�م مجموعة
م� ّ
بسن ّ
ّل�اّ
مبك رة
�ين
ي
�د
�
�وح
�
ت
ب
�
�ط
�
ل
تابعة
صفوف
م��ن
ّ
ّ ّ
الص ف األ ّول.
(ال ّروضات) ،أي قبل انضمامهم إلى ّ
وتؤ ّك د احملامية رندا ص ّب اح ،التي تدير «جسور» -
توح د ّيني ،أنّ هناك عدم
اجلمع ّي ة العرب ّي ة ألشخاص ّ
العربي بكلّ
إدراك وق ّلة وعي ألفراد في مجتمعنا
ّ
�ؤدي إلى عدم تشخيص
وح د ،ما ي � ّ
ما يتع ّلق بال ّت ّ
ّ
ومبك ر .ورغم أنّ ال ّن سبة في املجتمع العربي
سليم
ّ
لاّ
هي  3أشخاص لكل ألف ،إ أ ّنه يعتقد بأنّ ال ّن سبة
الصحيح.
أعلى بكثير لسبب ع��دم ال ّتشخيص ّ
ولذا تشدّد ص ّب اح على ض ��رورة رفع نسبة الوعي،
وح د ،مشير ًة
وبشكل خ� ّ
�اص في اليوم الع املي لل ّت ّ
تطو ًرا وارتفاعً ا بنسبة ال ّتشخيص،
هنالك
إلى أنّ
ّ
ّ
وب��إم ��ك��ان��ن��ا ال ��ي��وم تشخيص ك ��ل ط��ف��ل م��ن��ذ س � ّ�ن
وح د أم ال!
ال ّثالثة ،ملعرفة إن كان يعاني من ال ّت ّ
وتؤ ّك د “ما حدث في حيفا واملنطقة ،هو أنّ األهالي
�ارا ألوالده ��م من عمر  3إل ��ى  7سنوات،
وج ��دوا إط� ً

وح د”؛ بعدها يندمجون في
ألطفال يعانون من ال ّت ّ
خصوصا ّ
سكان حيفا منهم ،أل ّنه ال
أطر يهود ّي ة،
ً
أي إطار مناسب ومالئم لهم لغو ًّي ا وثقاف ًّي ا.
يوجد ّ
هناك َمن ال يستطيع االندماج في صفوف أخرى”.
مؤس سة “قلب
وتشير إل ��ى أ ّن��ه ال ��ي��وم ي��وج ��د ف ��ي ّ
يسوع”  14اً
طفل عرب ًّي ا ال إطار لهم عندما يصلون
الص ّف األ ّول!
ّ
واحلديث ال يدور عن حيفا فقط ،وإنمّ ا عن املنطقة
قاطبة ،إذ أنّ هناك العديد من األهالي من القرى
العرب ّي ة في املنطقة ّ
يفضلون إرس ��ال أوالده ��م إلى
م ��دارس ح ��ي ��ف��او ّي ��ة ،ك��أول ��ي ��اء أم ��ور م��ن شفاعمرو
والفريديس ،حيث وجدوا في احلضانات ال ّت واصل ّي ة
توح د ّيني في “قلب يسوع” ،بي ًتا
ملخصصة ألطفال ّ
ا ّ
دافئًا يحتضن ُق َرر أعينهم.
وح د ّي ني بحاجة إل ��ى أط ��ر تربو ّي ة
إنّ األشخاص ال ّت ّ
عام ا ،يؤ ّهلون خاللها لالنخراط في
ح ّت ى سن ً 21
املجتمع .ولكن في حيفا ،والقرى احمليطة بها ،ال
يوجد ح ّت ى اآلن إطار كهذا يناسبهم لغو ًّي ا ،ثقاف ًّي ا،
بيئ ًّي ا ،واجتماع ًّي ا .العديد من األهالي جلأووا إلى
م ��دارس ف ��ي ال � ّن��اص ��رة أو كفر ق ��رع حيث افتتحت
مخصصة قبل سنني قليلة.
مدرسة
ّ
من جانبها ،ترى س ��وزان مرعي (أم ّ
بشار) أ ّنها ال
ترغب ب��إرس ��ال ابنها إل ��ى م ��درس ��ة أخ ��رى ،ف ��ي ّ
ظل
�ؤس ��س ��ة “قلب
ال � ّت��ع ��ام ��ل امل ��م � ّي��ز ال ��ذي تلقاه ف ��ي م � ّ
يسوع” ،حيث ال � ّروض��ات ال ّت واصل ّي ة تعتبر من
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ّ
ّ
احليفاوي ميسم مصري أحد
الفن ان
أبطال املسلسل ّ
احملل ي “حضرته”

األف��ض��ل ع��ل ��ى م ��س ��ت ��وى ال ��ب�لاد أج ��م ��ع ،مشير ًة
إل ��ى أنّ بشار تل ّق ى أفضل ع�لاج هناك ،وتقدّ م
اًّ
ّ
وتوض ح أ ّنها
مستقل بشكل أكبر.
كثيرا ،وبات
ً
ّ
ملؤس سة
كانت تشارك بالورشات التي تنظ مها ا ّ
الفع ال ّي ات
وتتيح لألهل املشاركة في العديد من ّ
مع أبنائهم في ال ّروضات ال ّتفاعل ّي ة ،وأنّ هنالك
دور دائ ��م لألهل في مسيرة األبناء“ .سرنا معه
مع ا ّ
الصعوبات .وكنت أذهب إلى
وواجهنا ً
كل ّ
املدرسة وأشاركه العالجات .ابني اليوم هو أكثر
استقالل ّي ة ،يفهم القوانني ،يفهم ما يريده“ ،يأخذ
ويعطي” ،يتواصل مع األوالد بشكل أفضل من
قبل ،وضعه ج ّي د ج ��دً ا ،أفضل بكثير ّمم��ا كان
عليه قبل عدّة سنوات”.
أ ّم ا رندا ص ّب اح فتؤ ّك د أ ّنها “باشرت العمل معهم
بسن صغيرة ،ويتقدّ مون تدريج ًّي ا إلى أن يصلوا
ّ
إلى مستوى االستقالل ّي ة ال ّتا ّم ة”.
ولكن عند ال � ّ�س ��ؤال :مل��اذا هنالك حاجة الفتتاح
سن البلوغ (21
الص ف األ ّول وح ّت ى ّ
مدرسة من ّ
توح د ّي ني في حيفا،
عام ا)
ً
مخصصة ألطفال عرب ّ
ّ
ولدً
تؤ ّك د مرعي “أنا من الفريديس ،لدينا  18ا
يصا .ملاذا
خص ً
من الفريديس ،يصلون إلى حيفاّ ،
يتم دمجهم
ال توجد مدرسة
ّ
مخصصة لهم ولمِ ا ال ّ
ب املدارس العاد ّي ة في الفريديس؟ وقد زرت عدّة
كبيرا بني األوالد
م ��دارس ،ووج ��دت هناك تفاوتًا
ً
في كفر ق ��رع على سبيل امل��ث��ال .وزرت م ��دارس
في النّاصرة والقدس ،ولك ّن ي وجدت بأنّ “قلب
ً
يسوع” مالئم جدً ا حلاجات ّ
إضافة إلى أ ّنها
بشار،
املدرسة األولى التي احتضنت أوالدنا واحتضنتنا
كأهل .أي تغيير يحصل لل ّت وحد ّيني يكون
معهم ٍ
باحلري االنتقال من مكان إلى
صع ًب ا جدً ا ،فكم
ّ
مكان أبعد وأكبر .ومبا أ ّننا نرغب األفضل ألوالدنا،
فأرى أنّ مصلحة ابني تكمن في إكمال املسيرة
ال ّت عليم ّي ة في “قلب يسوع””.
وت��ض ��ي ��ف“ :أناشد أن ُت��ق��ام م ��درس ��ة ل�لأط��ف��ال
�اس ��ة لها .أمت� ّن ��ى أن
ال � ّت ��وح ��د ّي�ين ،فهناك حاجة م � ّ
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َ
األمل ما زال
تفتح مدرسة كهذه ،وأنا أومن بأنّ
قائم ا”.
ً
سوزان ،ليست وحدها ،فالعديد من أولياء األمور
جتتاحهم ال � ّرغ ��ب ��ة ذات ��ه��ا ب ��أن يبقى أوالده ��م في
مؤس سة تابعة لـ”قلب يسوع” ،وا ّل ��ت ��ي وج ��دوا
ّ
ّ
فيها بي ًتا ثان ًي ا ألبنائهم بكل ما للكلمة من
معنى .وهذا ما دفعهم لالتحّ اد وإنشاء جمع ّي ة
“جسور”.
ّل�اّ
“هذه امل ��ب ��ادرة ج ��اءت م��ن أه��ال ��ي ط� ب صفوف
األ ّول وال ّثاني ،جنح أوالده ��م باالندماج بصفوف
عاد ّي ة من دون مساعدات”  -تقول رندا ص ّب اح،
وتضيف “تل ّق ينا وعودًا من مدارس بضم صفوف
خاصة
لل ّت وحد ّيني ،نحن اليوم بصدد فتح مدرسة ّ
فقط ّ
للطالب العرب ال ّت وحد ّي ني ،وهناك إمكان ّي ة
لفتح مدرسة ثنائ ّي ة ال ّلغة”.
مؤس سة
“نريد أن نكمل املسيرة ا ّل تي بدأناها في ّ
“قلب يسوع” .الهدف األ ّول هو بناء املدرسة”.
هذا وتكيل رن��دا املديح لألستاذ د .كرمي نصر،
ا ّلذي يرافق ويدعم املشروع منذ البداية .وتؤ ّك د،
بعد تواصلها مع العديد من أولياء األمور بهذا
ّ
الشأن ،أنّ “هنالك رغبة لدى األهالي من كا ّفة
ّ
ّ
أرجاء الش مال .وهناك تعطش لدى األهل ،إذ أنّ
األطر في اخلارج غير كافية”.
ال ��ه��دف ال��ذي وضعته “جسور” نصب أعينها
ه ��و إن��ش��اء م ��درس ��ة تعطي ال � ّرد املناسب ألطفال
عام ا ،على أن تبدأ
توح د ّي ني من عمر  7إلى ً 21
ّ
بصفوف األ ّول – ال ّثاني ،وتكون مدرسة نامية
تتطور مع تخ ّرج الفوج األ ّول.
ّ
وتؤ ّك د رندا“ :نحن واثقون بأنّ العديد من املهن ّي ني
م ��س ��ت��ع ��دّ ون ل��ل ��م ��س ��اه ��م ��ة واالن ��ض ��م ��ام وال ��ع ��م ��ل
وخصوصا االختصاص ّيون بال ّتعامل مع
معنا،
ً
األط��ف��ال ال ّت وحد ّي ني”؛ وتضيف “صيت “قلب
يسوع” يسبقها بكثير ،أل ّنها معروفة مبهن ّي تها
وإخالصها”.

مل راسل «حيفا»
على قناة « ِي��س»  yesال ّتلفزيون ّي ة،
يبدأ بث املسلسل اجلديد «حضرته»،
ويبرز من بني ّ
الشخص ّي ات ال ّرئيس ّي ة
ّ
ل��ل ��م ��س ��ل ��س ��ل ال ��ف�� ّن ��ان ال ��ش ��اب ميسم
م ��ص ��ري ،ف ��ي دور ال��ف ��ت ��ى ال ��ب ��دوي
“جمعة” ،ح ��ي ��ث ت� ��دور ال��ق � ّ�ص��ة عن
�ودي ده ��س ش��اب آخ ��ر وه ��رب،
ش��اب ي��ه� ّ
الس فلي ،وعندما
العالم
وي ��ت ��و ّرط مع
ّ
�اض في احملكمة
يقوم وال��ده  -وه ��و ق� ٍ
 مبحاولة تخليصه من ه��ذه الورطة،يتم توريط الفتى «جمعة» بدل منه،
ّ
وت��دور األح ��داث ،حيث يتو ّرط اجلميع
بالقض ّي ة ،مبا فيهم حضرة القاضي.
هذا وقد شارك في املسلسل مجموعة
م ��ن ال��ف � ّن��ان�ين ال ��ع ��رب ،م��ن��ه��م :ه��ش��ام
سليمان ،ح ��ن��ان ح ��ل ��و ،ل ��وس ��ي هريش،
ميسرة م ��ص ��ري ،سهل ال��دّ ب ��س ��ان ،كرم
شقّور وآخرون.
املسلسل من تأليف شلومو ماشياح،
إخ � � ��راج رون � ��ي ن ��ي ��ن ��ي��ون وق� ��د ّ
مت بيع
املسلسل ألكثر من دولة أجنب ّي ة ،حيث
سيبث بلغات أخرى.
ُي ��ش��ار إل ��ى أنّ الفنّان ميسم مصري،
متواجد حال ًّي ا في كندا ،حيث يستعدّ
الس ينما وال ّتلفزيون واملسرح
ل��دراس ��ة ّ
هناك.

تعاون مشترك بني محمّ د عودة الله
وأسامة مصري في بناء مملكة األزهار!
مل راسل "حيفا"
قدّ م مسرح "اخليال" في النّاصرة ،ب��إدارة الفنّان
محم د عودة الله ،آخر أعماله املسرح ّي ة النّاجحة
ّ
جلميع أفراد العائلة ُبع نوان "مملكة األزهار" ،وهي
مبثابة ال تّعاون الفنّي الثّاني بني الفنّان أسامة
م ��ص ��ري وع ��ودة ال��ل��ه ،حيث ق��ام األ ّول بترجمة
املسرح ّي ة التي كتبتها رونيت حاخام ،وكتب
أي � ً�ض��ا أغ��ان ��ي املسرح ّي ة ،بعد أن كتب لنفس
املسرح أغاني وأشعار مسرح ّي ة أخرى.
وصم م
الله،
محم د عودة
قام بإخراج املسرح ّي ة
ّ
ّ
مالبسها غ ��ص ��وب س ��رح ��ان ،وك ��ت��ب موسيقاها
وصم م
وصم م اإلضاءة نزار خمرةّ ،
معني دانيالّ ،
األق��ن��ع ��ة وب ��ن��اه��ا تسرنني س ��اش��ا ،سينوغرافيا
س ��م ��ي ��ر ج ��م ��ام ��ع ��ة ،غ��ن��اء رل ��ى م� � �زّاوي ،وس � ّ�ج��ل
األصوات :جندة منادرة وسعاد زعبي.
يشارك في متثيل املسرح ّي ةّ ،
كل من :خالد ماير،
ربيكا تلحمي ،سعاد زعبي ،صبحي حصري،
وريث امللك ،على اعتبار أنّ للخ ّب از ثالثة بنات
ملينا ّجنار ،مجد عيد.
بالقوة وط ��رده من اململكة
ت ��ت��ح ��دّث امل ��س ��رح � ّي ��ة ع��ن م ��ل��ك مم��ل��ك��ة األزه� ��ار وول��د ،وقد أخ��ذه منه
ّ
فيتوج ه ح ّت ى ينسى أ ّنه كان لديه ولد ..وللقصة تتمة
الذهب ّي ة ،ال��ذي ل ��م يكن لديه ذر ّي ��ة،
ّ
خل � ّب ��از القصر ليأخذ منه ابنه البكر ،ليكون مثيرة جدً ا...
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اخلاصة ،ستوصلني إلى العامل ّية!
خليل عودة :البصمة الفن ّية ّ
ابتدائي.
الصف ال ّثاني
ّ
احليفاوي خليل عودة يطمح بالوصول إلى الع امل ّي ة .الغنائ ّي ة ،كنت حينها في ّ
ّ
فشج عني
إ ّنه ميلك صوتًا شج ًّي ا
وحضورا قو ًّي ا ،يعرفه العديد كما أنّ والدي استمع لغنائي في املدرسةّ ،
ً
وتشجيع ا من
دعم ا
ً
في مجتمعنا العربي ،ويحلم أن يترك بصمة فن ّي ة جدً ا على االستمرار .كما أتل ّق ى ً
�اص��ة ب ��ه ،ليسطع جنمه عال ًي ا ف ��ي سماء الغناء كا ّفة أفراد عائلتي.
خ� ّ
والفن.
ّ
 م ��ت ��ى ق � � � ّررت أن ت ��ص��ق ��ل م ��وه ��ب��ت ��ك ال��ف��ن � ّي��ةمع خليل عودة كان لنا هذا احلوار:
وتط ّورها ،لتق ّدمها إلى اجلمهور؟
الس نوات األخيرة ،على تنمية موهبتي.
 َم ن هو خليل عودة؟عملت ،في ّ
حي الكبابير .عمري شاركت مبهرجان القلعة في شفاعمرو عام ،2011
خليل عودة
ّ
حيفاوي ،يقطن في ّ
ّ
الص ف احل��ادي عشر مبدرسة وحصلت على املرتبة الثالثة ،ومنذ ذلك احلني ق ّررت
 17ع� ً
�ام ��ا ،تلميذ في ّ
أن أع ّرف النّاس بخليل عودة بشكل أكبر .في عام
«املتن ّب ي»  -حيفا.
 ،2012شاركت للم ّرة ال ّثانية في مهرجان القلعة،
 من أين َلك هذه املوهبة ،وكيف اكتشفت ذلك؟ وحصلت على امل ��رك ��ز األ ّول لتم ّيزي ب ��أداء ال��ق��دود
ورث ��ت امل ��وه ��ب ��ة من ال ��وال��د حت��دي ��دً ا ،وم��ن عائلتي ،احللب ّي ة.
�وم ��ا .ب ��رزت ه ��ذه امل ��وه ��ب ��ة م��ن��ذ ال � ّ�ص��غ ��ر ،وق ��د ّ
مت
ع ��م � ً
الساحة الفن ّية
في
ا
ي
حال
يحدث
مبا
أيك
ر
ما
ة.
ي
ملدرس
ا
احلفالت
في
للمشاركة
اختياري
ً
ّ
ّ
ّ
خاص ًة؟
عا ّمة ،والغنائ ّية
ّ
وشجعك لدخول لألسف ّ
الس احة الفن ّي ة
 َم ن اكتشف موهبتك ودعمكّ
الشديد ،ما يجري اليوم على ّ
خاص ًة هو استعراض ال قيمة له،
هذا املجال الف ّن ي؟
عا ّم ًة والغنائ ّي ة ّ
ّ
ّ
املر ّب ية بثينة عودة كانت أ ّول من اكتشفت موهبتي لذا فذلك ال يؤث ر ب املتلق ي أو ب املشاهد .إنّ األغاني

ال��ف��ارغ��ة م��ن الكلمة وال � ّل ��ح��ن تعيش مل��دى قصير منحني البرنامج ال ّثقة بالنّفس وق��دّ م لي الفرصة
وتنتهي صالح ّي تها ل��دى املستمع بسرعة ،أل ّنها ملعرفة املزيد وال ّت جربة الكبيرة في هذا املجال؛ وسرق
م � ّن ��ي بعض ال ��وق��ت ا ّل ��ذي كنت أمضيه م��ع أهلي
ملرجوة.
تفتقر للقيمة املوسيق ّي ة ا ّ
“سم عنا صوتك”
برنامج
في
جتربتي
وأصدقائي.
ّ
 ما ا ّل ذي تصبو لتحقيقه في حياتك الفن ّية ،أضفت الكثير على بداية مسيرتي الفن ّي ة.مستقبلاً ؟
أمت ّن ى أن أقدّ م اً
ّ
تخطط ملستقبلك؟ وم��ا ه ��ي الكلمة
خاصا من إنتاجي ،يحمل  -كيف
عمل فن ًّي ا ًّ
ّ
توج هها لق ّراء صحيفة “حيفا”؟
بصمة مم ّيزة
ً
خاصا ،ألقدّ مه بأحلى ح لة فن ّي ة األخيرة التي ّ
وطابع ا ًّ
كما سبق وذكرت ،أحلم بوضع بصمة غنائ ّي ة فن ّي ة
إلى النّاس.
متواضع ا .أشكر ّ
كل احمل ّب ني
خاص ة بي ،وأن أبقى
ً
ّ
 ما هو طموحك على املستوى ّوصوتوا لي ،رغم عدم تأ ّهلي
الشخصي؟
ا ّلذين آمنوا مبوهبتيّ ،
راق وجديد
شخص ًّي ا ،أطمح بإكمال تعليمي بنجاح ،وأن أصقل مل ��راح ��ل م ��ت��ق��دّ م ��ة؛ وأع��ده ��م بتقدمي ف� ٍّ�ن ٍ
ناجح ا وأن يكون ومش ّرف.
موهبتي أكثر ،وأن أصبح إنسا ًنا
ً
المع ا.
اسمي ً
 كيف ّمت اخ��ت ��ي��ارك للمشاركة ف ��ي برنامج
املسابقات “س ّمعنا صوتك”؟
ّ
“سم عنا صوتك” من قبل د.
مت اختياري في برنامج ّ
غاوي غاوي واملوسيقار حبيب شحادة ،بعد أن سمعا
مو اًال للموسيقار ال ّراحل ملحم بركات ،أ ّديته بصوتي
ّ
ّ
بكل صدق وإحساس.
 هل تعتقد ب��أنّ تقييم اجلمهور لوحده فيم راحل البرنامج ال ّنهائ ّية أمر عادل؟
ّ
بالط بع ال.
 م��اذا منحتك مشاركتك ببرنامج “س ّمعناصوتك” وماذا أخذت منك؟
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ُع نوانكم ّ
األول واألكيد لألخبار احليفاو ّي ة
اجل ُمعة  7نيسان 2017

الصوم الكبير
السادس من ّ
األحد ّ

أحد الشعانني

األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى  -رئيس رع ّية امللك ّي ني الكاثوليك
“إ ْب َتهِ ِج ي جِ ًّدا َي ا ا ْب َن َة ِص ْه َي ْونَ ،اهْ ِت ِف ي َي ا ِب ن َْت ُأو ُر َش ِل ي َم.
ْص و ٌر َو ِدي ٌعَ ،و َر ِاك ٌب
ُه َو َذا َم ِل ُك ِك َي ْأ ِت ي ِإلَ ْي ِكُ .ه َو َع ِاد ٌل َو َمن ُ
َع َل ى ِح َم ٍار َو َع َل ى َج ْح ٍش ا ْبنِ َأت ٍَان” (سفر زكر َّي ا .)9 :9
نبي العهد القدمي زكر َّي ا عن نشوته بهذه الكلمات
ع َّب َر ُّ
متن ِّب ًأ ب املناسبة ا ّل تي نحتفل نحن بها اليوم .دخل املخ ِّل ص
ظافرا إلى أو َرشليم.
قبل موته على الصليب ببضعة أ َّي ام
ً
سعيدة ُم فرِش ًا له أوراقَ
لقد استقبله جم ٌع غفي ٌر بهتافات
ٍ
�ات م��ن أص ��وات ال��ن��اس املته ِّللة فرح ًا
ال��ن��خ� ِ�لَّ .رح ��ب ��ت امل ��ئ� ُ
ٌ
ً
هاتفة إليه“ :هوشعنا مبارك اآلتي باسم ال َّر ِّب!”
ب املخ ِّل ص
يشهد لنا هذا الترحيب الشعبي بأنَّ املسيح قد اس ُتق ِب َل
ٌ
عمل
كإله ألنَّ كلمة “هوشعنا” تعني “خ ِّل صنا” واخلالص
ٍ
ينحصر بالله القدير وحده.
كان اجلمع الغفير احملتشد يمُ ِّج د املسيح بسبب العجائب
وخاصة من أجل إقامته لعازر الساكن
املصنوعة من قبله
َّ
في القبر ملدَّ ِة أربعة أ َّي ٍام .زمن أجل هذا بالذات كان الشعب
ٌ
“مبارك امللك اآلتي باسم ال َّر ِّب سال ٌم في السماء
امله ِّلل يهتف:
ّ
ومج ٌد في األعالي!” (لوقا  .)38 :19والذي معنا ُه“ :إنَّ
الس ماء فرحني ألجل وحدتنا ال ّروح َّي ة”.
املالئكة تبتهج في ّ
ثمرا روح ًّي ا بح ًتا .كانت جموع
الشعبي
لم يكن هذا ال ّته ُّلل
ً
اليهود الغفيرة احملتشدة واملريضة من الكبرياء تعتقد بأنَّ
آمالها الس َّي اس َّي ة حتققت في تلك اللحظة وأ َّن��ه قد ح َّلت
ال ّل حظة املنتظرة طوي ًال حني س ُي علنون املسيح ً
ملكا عليهم.
رغم ِّ
تتص ف به تلك اللحظة كانت
كل الفرح ا ّل��ذي كانت ّ
ً
حزينة وق��د ام ��ت�لأت عينا ُه ب ��ال��دُّم ��وع .كان
هيئة املخ ِّل ص
ِّ
يحس بالوحدة في وسط اجلمع الغفير واملتهلل وكان
ال َّر ُّب
ُّ
َّ
عالمًِا بأن ُه ال أحد يفهمه وح َّت ى تالميذه املق َّربني إليه قد
استسلموا ملوجة االنفعال اجلماعي.
ورغم الفرح العام قال ال َّر ُّب حزي نًا أمام أسوار املدينة املقدَّ سة:
“ ِإ َّن ِك لَ ْو َع ِل ْم ِت َأ ْن ِت َأ ْي ًضاَ ،ح َّت ى ِف ي َي ْو ِم ِك َ
هذاَ ،م ا ُه َو
ِل َس َ
ال ِم ِك! َو ِلكنِ اآل َن َقدْ ُأ ْخ ِف َي َع ْن َع ْي َن ْي ِك” (لوقا :19
 .)42كان املخ ِّل ص يعلم كونه فاحص القلوب بأنَّ هذا اجلمع
َّهم ا ِإ َّي ا ُه
املته ِّلل وا ِّ
ملرح ب به سينقلب ضدَّ ُه بعد بضعة أ َّي ٍام م ت ً
بأ َّن ُه مخاد ٌع أل َّن ُه لن ُي ب ِّرر آمالهم األرض َّي ة .إنَّ هؤالء الناس
يرح بون به “بهوشعنا” سيصرخون بعد أربعة
ذاتهم ا ّل َ
ذين ِّ
أ َّي ٍام فقط
بغضب مع ِّب رين عن مقتهم جتاهه“ :إصلب هُ!” ألنَّ
ٍ
رض آمالهم الباطلة.
ال َّر َّب لم ُي ِ
بكثرة إلى الهيكل في هذا اليوم احلافل
ون
ي
ملسيح
ُي سرع ا
ٍ
ّ
ليس من أجل القدَّاس اإللهي بل من أجل أن يأخذوا ألنفسهم
نخيل فقط .ولكن من املفروض أن نوقف حياتنا على
ورقة
ٍ
تفاصيل حياة يسوع املسيح األرض َّي ة وليختبر ُّ
واحد
كل ٍ
منَّا ضميره اخلاص.
ما ا ّلذي نحتفل ِبه اليوم بالذات؟ ما هو احلدث اإلجنيلي
ا ّل��ذي نقيم تذكاره اليوم وما هو موقفنا اخلاص جتاهه؟ أال
تظهر لنا في نهاية املطاف احلقيقة لدى ِّ
كل هذه الصبغة
االحتفال َّي ة للقدَّاس اإللهي األرثوذكسي ولدى ِّ
كل هذا اجلمع
الش عب ا ّل��ذي يكاد َّ
الغفير من ّ
يتذكر الله م � َّر ًة أو م َّرتني
َ
كثيرا منذ ذلك الزّمان
الس نة بأنَّ البشر َّي ة لم تتغ َّي ر
في ّ
ً
اإلجنيلي؟
حينئذ احتفال ًّي ا
الس جني“ :كان املنظر
ٍ
ويمُ ِّو ُه القدِّيس ثاوفا ُن س ّ
ولكن ال َّر َّب كان ينظر إلى حالة اجلمع الروح َّي ة غير
أيض ًا
َّ
امل رئ َّي ة وقد وجدها مستح َّق ًة للرثاء .وكذلك يترك احتفالنا
كنسي ولكن هل
الكنسي االنطباع اخلدَّاع على أ َّنه احتفا ٌل
ٌّ
هذا هو الواقع؟”.
ِّ
لمِ َاذا ًإذا ذلك اجلمع األورشليمي املؤله للمسيح آنذاك قد خانه
الس رعة؟ يكمن السبب ال رئيسي خليبة أمل الشعب
بهذه ُّ
في أ َّن � ُه ك��ان ُي نتظر من املخ ِّل ص شي ئًا لم يكن بإمكانه
إعطاءه لهم .كان ّ
الش عب ينتظر من املسيح أن يح ِّقق آماله
يرضي كبرياءهم
أن
منه
ينتظر
�ان
�
ك
وأمنياته األرض � َّي ��ة،
َ
حينئذ
وعندما رأى اجلمع ب ��أنَّ ال � َّر َّب ال ينصت لطلباتهم
ٍ
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بشدَّة ومقته باإلجماع.
غضب اجلمع الغفير عليه ٍ
َ
هكذا بالذات تكون احلالة وفي احلياة الروح َّي ة .يضع في
كثير م��ن األح ��ي ��ان املسيح ّيون ا ّل��ذي��ن م ��ا زال ��وا ف ��ي بداية
ٍ
ً
ً
خاصة بهم دون أن يتعبوا أنفسهم
حياتهم الروح َّي ة أهدافا َّ
ف ��ي معرفة م ��ا ا ّل ��ذي ينتظره وي ��ري ��دُ ُه ال��ل��ه منهم .ليسوا
يوجهون نظرهم نحو الدين ظا ِّن َ
ني
ق َّل ًة أولئك الناس ا ّلذين ِّ
بأنَّ توفيق أمورهم املاد َّي ة ستتح ّل ى بالرعاية اإلله َّي ة وأنَّ
أعمالهم العلمان َّي ة ستصبح أسهل .كذلك يوجد أناس
ً
اخلاصة
طريقة إليجاد مهنتهم
آخرون ا ّلذين يرون في الدين
َّ
ً
اخلاصة.
فرصة لتسوية أمور حياتهم
أو
َّ
ُ
بالس لطة واملجد واإلك ��رام والتأثير
وأن� ٌ
�اس آخ ��رو َن يحلمون ُّ
أعضاء فاعلني في الكنيسة .وأ َّم ا آخرون ا ّلذين
بصفتهم
ً
ّ
يتوصلوا إلى إعطاء ال ّث مار
أن
عون
ق
فيتو
خرافي
مزاج
َّ
هم ذو ٍ
ّ
ِّ
شيء،
والصالة القادرة على كل ٍ
ال ّروح َّي ة ال تي هي القداسة ّ
بشكل فوري.
آخرا ،صنع العجائب
ٍ
وأخيرا وليس ً
ً
يعطي اإلنسان في ِّ
كل تلك احلاالت وفي احلاالت املشابهة
لها لله دور اخل��ادم ا ّل��ذي ال يليق بعظمته مريدً ا منه أن
ً
مماثلة
رغبات
ين ِّفذ له رغباته األنان َّي ة .ميكننا أن نقول بأنَّ
ٍ
تؤدي إلى نتائج مخ ِّل ً
صة للنفس
لهذه الرغبات ال ميكن أن َ
وحقيق َّي ة .بل عالوة على ذلك ميكن أن تُس ِّبب خيبة األمل
عن بعض النّاس عداو ًة جتاه الله وليس مستبعدً ا أن تؤ ّدي
باإلنسان إلى هالك نفسه.
ّ
توجد ً
أيضا فئ ٌة أخرى من املسيح ّي ني الذين يتم َّيزون عن
البق َّي ة بغيرتهم نحو احلياة الكنس َّي ة .إنَّ هذا بفرض عليهم
ص�لاح ��ا مع َّي نًا أي ح ��ي ��ا ًة بحسب وص��اي ��ا اإلجن ��ي ��ل .ولكن
ً
ّ
َّ
الفع الة بالذات
الفئة
هذه
في
الحظ
ي
ه
ن
فإ
ديد
الش
لألسف
َّ
ُ ُ
غير ًة خارج َّي ًة والم ��ب ��االة باطن َّي ة جت��اه الوصايا اإلجنيل َّي ة.
مخيف أن نعلم بأنَّ أكثر َّي ة
وعالو ًة على ذلك يا له من أمر
ٍ
املسيح ّي ني الغ ّي ورين لم يقرؤوا اإلجنيل املقدَّ س ول ��و مل َّ� ٍ�رة
�دة في حياتهم .إ َّنهم يض ِّللون ويخدعون أن ُف َس هم بأنَّ
واح � ٍ
أقوالهم املعسولة ستضمن لهم احلياة األبد َّي ة.
بحاجة إل ��ى احتفالنا الكنسي .ولكنَّه مبح َّب ته
الله ليس
ٍ
للبشر ق��د سمح بأعيادنا وقبل خ��دم قداديسنا اإلله َّي ة
باستمرار
منتظرا م��ن ك� ِّ�ل واح � ٍ�د منَّا أن ُي حاسب نفسه
ٍ
ً
وأي م ��دى قد
أي م ��دى هو تاب ٌع للمسيح َّ
ويكتشف إل ��ى َّ
أي حد أصبح اإلجنيل مبدأنا
استوعب تعليم اإلجنيل وإلى ِّ
ال ّت وجيهي ف ��ي احل ��ي ��اة .ه��ذه ه ��ي احملاسبة ا ّل ��ت ��ي تت ُّم في
سر ال ّت وبة أو االعتراف .إنَّ فحص نفسنا ا َّ
ملنظ م وال ّت وبة
املستم َّرة ع��ن اخلطايا املرتكبة ورغبتنا احل ��ا َّرة بالكمال
الشخصي ،إضافة إلى اإلظهار الفعلي للمح َّب ة اإلجنيل َّي ة
جتاه قريبنا هي إشاراتٌ ملسيح ّي تنا احلقيق َّي ة.
أ َّم ا بالنسبة حمل َّب تنا لله فإ َّنه ال حاجة لها أن تكون ظاهر ًة.
إذ إ َّنها تُقاس مبقدار تكرار صلواتنا وحديثنا وشركتنا مع
نحب أحدً ا إذا لم جنلس
الله .هل بإمكاننا أن نقول بأ َّننا
ُّ
أناس
ونتحدَّث معه؟ هل ميكننا أن نقنع الناس حولنا بأ َّننا ٌ
حياة كنس َّي ٍة وأ َّننا نؤمن بالله من أعماق قلوبنا إذا
ذوو ٍ
ِّ
كنَّا ال نصل ي لله فحسب ب��ل وح � َّت ��ى ال نعرف ناموسه؟
وهكذا فلنفتكر في ه��ذا اليوم احلافل إذا ك��ان املسيح ال
يحزن علينا نحن ً
أيضا متأ ِّم ًال في حالتنا ال ّروح َّي ة رغم أ َّننا
َّ
بهجة
في
نا
ن
بأ
ا
ونظهر
اإللهي
حاضرون في قدَّاسه
انطباعً
ٍ
روح َّي ة .دعونا نصغي إلى ضمائرنا تُرى هل ال َّر ُّب يقول لنا
نفس تلك األقوال“ :إ َّنكم لو علمتم أنتم ً
أيضا ح َّت ى في
يومكم هذا ما هو لسالمكم!” وخلالص نفوسكم.
فلنفتكر بجد َّي ٍة في هذا اليوم املقدَّ س واحلافل وليخف كلُّ
رِب ِإلَ َّي َ
هذا
ٍ
واحد منَّا كيال ينطبق عليه قول املخ ِّل صَ “ :ي ْق َت ُ
َّ
الش ْع ُب ِب َف ِم ِهَ ،و ُي ْك رِ ُمني ب َِش َف َت ْي ِهَ ،و َأ َّم ا َق ْل ُب ُه َف ُم ْب ت َِع ٌد َعنِّي
ً
ِّ
بَ ِع يدً اَ .وبَ ِاطال َي ْع ُب دُ و َنني َو ُه ْم ُي َع ل ُم و َن َت َع ا ِل ي َم ِه َي َو َصا َي ا
َّاس( ”.م َّت ى .)9-8 :15
الن ِ

دين ودنيا
الشيخ رشاد أبو الهيجاء

(إمام مسجد اجلرينة ومأذون حيفا الشرعي)

أذك ��ر ه��ذا العنوان إميا ًنا م ّن ي بطبيعة اإلنسان الذي
سميع ا
خلقه الله من تراب وأوجده من عبث ليصبح
ً
بصيرا مبا أوج ��د الله فيه من صفات مت ّيزه عن باقي
ً
ّ
مسخ ًرا له مع اليقني
اخللق ،والتي جعلت هذا الكون
أنّ ّ
كل شيء في هذا الكون يس ّبح بحمد ر ّب ��ه ويقوم
بدوره.
ّ
ّ
تسخير هذه األشياء لإلنسان مرتبط بالدّ ور الذي من أجله أوجدها الله .وسخ رت هذه
األشياء لإلنسان ملكانته العظيمة عند الله ،إذا استجاب لدوره ورسالته .قال تعالى
َ
نس انِ ِح ٌ
نس ا َن ِمن
ني ِّم َن الدَّهْ رِ لَ ْم َي ُكن َش ْي ئًا َّم ْذ ُك ً
ورا * ِإ َّنا َخ َل ْقنَا ا ِإل َ
(ه َْل أتَى َع َل ى ا ِإل َ
َ
ُّن ْط َف ٍة أ ْم َش ٍاج َّن ْب َت ِل ِ
يرا) .وقدرة اإلنسان جاءت من إرادة الله في
يه َف َج َع ْلنَا ُه َس ِم ً
يع ا بَ ِص ً
تكوينه حتى تتناسب مع فطرته التي فطره الله عليها ،حيث خلق اإلنسان مبشيئة الله
مبا وصف بقوله ( ِإ ْذ َقا َل َر ُّب َك ِل ْل َم لاَ ِئ َك ِة ِإ ِّن ي َخا ِلقٌ بَ َش ًرا ِم ْن ِط ٍني * َف ِإ َذا َس َّو ْي ُت ُه َو َن َف ْخ ُت
ِف ِ
ين).
يه ِم ْن ُر ِوح ي َف َق ُع وا لَ ُه َس اجِ ِد َ
ّ
يدب
فاالنسجام بني قبضة الطني التي خلق الله منها اإلنسان ونفخة ال ّروح التي جعلته ّ
على األرض بحيو ّي ة كاملة ونشاط دائم لعالم ال ّروح واجلسد ،هو العامل عند اإلنسان
مع ا
في هذه األرض لعمارتها وال بدّ له أن يعمل على تلبية احتياجات ال ّروح واجلسد ً
دون انفصال أو انفصام .فال ّروح يل ّب ي احتياجاتها ما يناسبها للعلو وال ّرفعة واجلسد
ومهم في تسخير املا ّدة ملطالب ال ّروح من دون التعدّي على مراد الله في
عامل مساعد ّ
اختصه الله بال تّكرمي
تنظيم شؤون وأمور هذا الكون .ومن ضمنه هذا اإلنسان الذي
ّ
( َولَ َقدْ َك َّر ْمنَا بَ ِن ي آ َد َم َو َح َم ْلنَا ُه ْم ِف ي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح رِ َو َر َز ْقنَا ُه ْم ِم َن َّ
الط ِّي َب ِ
ات َو َف َّض ْلنَا ُه ْم َع َل ى
َك ِث ٍير ممِ َّ ْن َخ َل ْقنَا َت ْف ِض اً
يل) .وهذا ال ّتكرمي يفرض على اإلنسان أن يعمل على عمارة
األرض مبا يخدم مصاحله.
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ّ
لاَ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
وقد هيئ الله له األسباب؛ فقال ( َم ا لك ْم ت َْر ُجو َن لله َوق ًارا * َوقدْ خلقك ْم أط َو ًارا *
َ
ورا َو َج َع َل َّ
الش ْم َس
ألَ ْم َت َر ْوا َك ْي َف َخ َل قَ ال َّل ُه َس ْب َع َس َم َو ٍات ِط َب ا ًقا * َو َج َع َل ا ْل َق َم َر ِف يهِ َّن ُن ً
رِج ُك ْم ِإ ْخ َر ًاج ا * َوال َّل ُه
ِس َر ًاج ا * َوال َّل ُه َأ ْن َب ت َُك ْم ِم َن الأْ َ ْر ِض َن َب اتًا * ُث َّم ُي ِع يدُ ُك ْم ِف ي َها َو ُي ْخ ُ
َج َع َل لَ ُك ُم الأْ َ ْر َ
ض ِب َس ًاطا * ِل َت ْس ُل ُك وا ِم ْن َها ُس ُب اًل ِف َج ًاج ا) .وهذا ال ّت سخير ليتم ّتع
اإلنسان مبا في األرض مع مراعاة القيم التي يجب مراعاتها عند ذلك من حالل وحرام.
خير وشر؛ فضيلة ورذيلة؛ رفعة وانتكاسة؛ ال يطغى فيها وال يفسد فيها وال ينشر
كل ما ميكنه أن ّ
الدّ مار والقتل ويبتعد عن ّ
يعك ر صفو االستمتاع في األرض .ال كما
نرى ونسمع في هذا الزّمن الذي طغت فيه املا ّدة على ال ّروح ح ّت ى عند بعض من يتظاهر
فعم ّ
الطغيان واجلبروت
بالدّين حيث
ّ
انكب أكثرهم على املا ّدة وجعلها احمل ّرك لسلوكهّ ،
ّ
الص ور املاد ّي ة أو العسكر ّي ة
بكل
والقهر
ة
بالقو
أخرى
إخضاع
على
مجموعات
وعملت
ّ
ّ
الس الح الف ّتاك الذي
أو ح ّت ى تسخير العلم لهذا
ّ
التوج ه ،فقامت دول إلى تصنيع ّ
الس الح النووي من دون مراعاة حلرمة اإلنسان وكرامته ودون
يقتل املاليني وعلى رأس هذا ّ
ضبط للقيم واألخالق التي يجب أن تضبط بها احلروب.
وما ندعو إليه هو ال ّت وافق بني ال � ّروح وامل��ا ّدة دون طغيان جانب على آخر ألنّ حتقيق
اجلانب ال ّروحي على حساب اجلانب املا ّدي وفي انقطاع عنه ال ميكنه حتقيق الغاية لوجود
اإلنسان وكذلك طغيان املا ّدة على اجلانب ال ّروحي ،ال ميكنه حتقيق هذه الغاية ،واجتماع
مع ا على أصول ثابتة أوجدها خالق هذا الكون واإلنسان ووفق مشيئته
هذه ال ّن واحي ً
دائم ا
د
د
ير
الذي
األرض
في
اإلنسان
لوجود
والغاية
األسلم،
بيل
الس
هي
ومراده فقط
ّ
ً
ّ
َّ
َ
ْ
اى َوممَ َا ِت ى ِلل ِه َر ِّب ال َع ل ِم َ
يعم
( ُق ْل إِنَّ َصلاَ ِت ى َو ُن ُس ِك ى َو َم ْح َي َ
ني) فإن حت ّققت هذه الغاية ّ
العدل الر ّب اني على مراد الله.
ين آ َمنُوا ُك و ُن وا َق َّو ِام َ
ني بِا ْل ِق ْس ِط ُش َهدَا َء ِل َّل ِه َولَ ْو
لذلك جاء ال ّت وجيه القرآني ( َي َاأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
َ
َع َل ى َأن ُف ِس ُك ْم َأ ْو ا ْل َوا ِلدَ ْينِ َوالأْ َ ْق َر ِب َ
يرا َفال َّل ُه َأ ْولَ ى بِهِ َم ا َفلاَ َت َّت ِب ُع وا
ني إِنْ َي ُك ْن َغ ِن ًّي ا أ ْو َف ِق ً
َ
ا ْل َه َوى َأنْ ت َْع ِد ُل وا َوإِنْ َت ْل ُووا َأ ْو ت ُْع ُ
يرا) وقال ( َي اأ ُّي َها
رِض وا َفإِنَّ ال َّل َه َكا َن بمِ َا ت َْع َم ُل و َن َخ ِب ً
ين آ َمنُوا ُك و ُن وا َق َّو ِام َ
ني بِا ْل ِق ْس ِط * َولاَ َي ْجرِ َمن َُّك ْم َشنَآ ُن َق ْ ٍوم َع َل ى َألاَّ ت َْع ِد ُل وا ْاع ِد ُل وا
ا َّل ِذ َ
َ
قاض وال محكمة لتحكم به .إذا كان
ُه َو أ ْق � َر ُب ِلل َّت ْق َوى).وهذا العدل ال يحتاج إلى ٍ
هناك توازن بني ال ّروح واجلسد يصبح الدّافع من داخل اإلنسان نفسه حيث يندفع إلى
ّ
الغش واخلداع
ال ّتعاون على الب ّر وال ّتقوى ويبتعد عن اإلثم والعدوان .نفسه متنعه من
والس لب والنّهب وأكل مال اليتيم واألجير وحترم أكل ال ّربا ،وتدفعه إلى أداء الزّكاة وتبادر
ّ
إلى اإلنفاق في سبيل الله.
وما كان لله وفي سبيله فال يكون في ترف أو إسراف أو معصية ويصبح اإلنفاق عامل
على زرع احمل ّب ة وال ّتكافل االجتماعي وال ّت عاون على حسن اخللق والعفو عن النّاس،
(اد َف ْع بِا َّل ِت ي ِه َي َأ ْح َس ُن َف ِإ َذا ا َّل ِذي بَ ْي ن ََك َوبَ ْي َن ُه َعدَا َوةٌ َك َأ َّن ُه َو ِل ٌّي َح ِم ي ٌم *
لقوله تعالى ْ
ٍّ
َ
لاَّ
ُ
َّ
ِ
ِ
ين َص َب ُروا َو َم ا ُي لقاهَا ِإ ذو َح ظ َعظ ٍيم).
َو َم ا ُي َل َّقاهَا ِإلاَّ ا َّلذ َ
الس عادة في الدّارين.
ً
وختام ا أقول نحن بحاجة ّ
ماس ة إلى هذا املنظار لنكتب ألنفسنا ّ
اجل ُمعة  7نيسان 2017
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هؤالء
علموني

عن ّ
الس وداء في عصر اجلنكلة!
«الن قد الغالفي» واألقمار ّ

** «ال ّنقد ال��غ�لاف ��ي» ..آخ ��ر صرعة ف ��ي ال ّنقد
األدبي!
وم��ن لطائف ال� ّ�ط ��رائ��ف ..حكاية «ال � ّن��ق��د الغالفي»
لصاحبه األستاذ ميشيل حدّاد!
فقد أصدر أحد الك ّتاب الواعدين مجموعة قصص ّي ة
ك��ان��ت أ ّول ب ��رع ��م ��ة ت��ط� ّ�ل ب ��رأس ��ه��ا م��ن ب ��اط��ن األرض
ال ��ع ��ذراء ..وصلت البرعمة إل ��ى أب ��ي األدي ��ب ..وك��ان
ع��ل ��ي ��ه أن ي ��ك ��ت��ب م ��ق� اً
�ال ن��ق��د ًّي ��ا ي ��ت��ح ��دّث ف ��ي ��ه عن
الكتاب ويح ّلله مضمو ًنا وأسلو ًب ا ..غير أنّ بخل
الوقت وازدحام األعباء واملسؤول ّي ات وأسبا ًب ا أخرى..
نقدي ،والقيام
لم تسعف أب ��ا األدي��ب لكتابة مقال
ّ
بالواجب كما يجب .فما العمل؟! لم يكن أمامه إلاّ
أن يلجأ إلى ّ
الط رق االلتفاف ّي ة البتكار حيلة طريفة،
فكتب اً
توج ه ُبعنوان بانورامي مثير..
مقال «نقد ًّي ا!!» ّ
«من الغالف إلى الغالف»! وذلك لكي يوحي للقارئ
أ ّن ��ه ح ��رث ال��ك ��ت��اب ح ��ر ًث��ا وق ��رأه م��ن أل��ف��ه إل ��ى يائه!
ولسوف يعمل به العمايل!
وقد «عملها» ..اً
فعل!
***
ّ
ن��ق �رأ امل ��ق ��ال ب��ن ��وع م ��ن ال ��ش ��وق وال ��ف ��ض ��ول..
لنصغي إلى أبي األديب وما سيقول!!
اليد على القلب!
اً
لقد وص ��ف أب��و األدي ��ب ال��غ�لاف األ ّول ط ��ول وع � ً
�رض��ا
وارتفاعً ا ولو ًنا ً
وتصميم ا فن ًّي ا ..واستطرد في
وخطا
ً
وصفه استطرادًا جاحظ ًّي ا ..وبعد أن أشبع الغالف
األ ّول «نقدً ا» ول ًّتا وعج نًا ..انتقل إلى الغالف اآلخر
واألخير ..وفعل فيه ما فعله بأخيه ..وأشبعه ح ّت ى
اً
وحتليل ف��ن � ًّي ��ا ..ح ّت ى
أتخمه ..ن��ق��دً ا «م ��وض ��وع � ًّي ��ا»
أنهكه وح ّت ى لم يبقَ فيه زيادة ملستزيد!
وخ ��ت ��م مقاله ب ��أن مت � ّن ��ى للكاتب امل��زي ��د م��ن العطاء
واإلبداع!
** أين ال ّنقد املوضوعي؟
أين النّقد املوضوعي وغير املوضوعي!؟ ولو بحثت
عنه بسراج وفتيلة ..فلن يكون ّ
حظك إلاّ
عاثرا..
ً
ولسوف تعود بخ ّف ي حنني!
يقول ال �� ّراوي :اسمع يا طويل العمر ..قد تقرأ ّ
كل
شيء ..إلاّ النّقد املوضوعي!
أ ّم ا عن مضمون الكتاب وعن املواضيع التي عاجلها
الكاتب..
أ ّم ا عن األساليب الفن ّي ة التي استعملها..
والس ياس ّي ة واملضامني
أ ّم ا عن املواقف االجتماع ّي ة ّ
ال��ف��ك ��ر ّي ��ة ..وأ ّم ���ا ع � ّ�م ��ا يختبئ وراء ال � ّ�س ��ط ��ور من
يتضم نها الكتاب ..فال
ال ّتلميحات الذك ّي ة ..ا ّل تي
ّ
هذا وال ذاك وال ذلك ..وال ما يحزنون!
فقد قال أشياء كثيرة ..ولم يقل شي ئًا!
وكفى الله املؤمنني القتال وش ّر القتال!
يتيم ا عار ًي ا ج ّرده
وأ ّم ا الكتاب املسكني ..فقد بقي
ً
أب��و األدي��ب ثيابه وم��ن ز ّي ��ه اخل��ارج ��ي ..وراح الكتاب
�اد يقوم
ي��ه��ي��م ع��ل ��ى وج ��ه ��ه ..ب ��اح � ًث��ا ع ��ن ن��اق��د ج � ّ
بالواجب ..وال يعبث بأعصاب الكاتبّ ..
وظل األمر
كذلك ح ّت ى قطع الكاتب ً
وتبوأ مكا ًنا
شوطا بعيدً اّ ..
القصة القصيرة!
مرمو ًقا على خارطة ّ
** «ال ّنقد الغالفي» ورصاصة ال ّرحمة!
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باكيت مرجرين ..نصف كيلو قوقوز أبيض ..خمس
بيضات..
الشهر ّي ة ّ
الس ّلة ّ
الطافحة باخليرات ..وهذه
هذه هي ّ
هي ال ّث روة التي أنعمها «أوالد العم” على الغالبى..
فأسبغوا علينا م��ن نعمتهم ..وغ ��م ��رون��ا بكرمهم
احلامتي!
عم؟! ..وداعً ا أ ّيها اجلوع!!
ألسنا أوالد ّ
الس ّلة احلافلة باخليرات
بهذه
نحظى
أن
وال نستطيع
ّ
العميمة بدون «النُقط” ..ودفاتر الكوبوناتّ ..
فكل
شيء بحسابهّ ..
البوابة
وكل شيء «على ال ُن َقط” ..هو ّ

أ ّيها احلبيب أبو األديب..
لقد رسمت على شفاه النّقد األدبي املوضوعي ال ّرصني
ابتسامة حرير ّي ة خ��ض ��راء ..وع � ّ�ط ��رت األج ��واء األدب ّي ة
الصدأ
بدعابات مرحة ..كنّا بحاجة إليها ..ح ّت ى جتلو ّ
عن القلوب املُتعبة!
جاء في احلديث «ر ّوح ��وا القلوب ساعة بعد ساعة..
فإ ّنها إذا ك ّلت ِ
عم يت»!
ل��ق��د ألهمتنا ي ��ا أب ��ا األدي � ��ب ..أن نبتكر ونخترع
اصطالح ا
ونبدع ..فأوحى إلينا اخليال األدبي أن نبدع
ً
ّص
حدي ًثا! فعندما يتناول النّاقد كتا ًب ا وال يتط ّرق للن ّ
موضوعي ..ويبدع في ال ّلف والدّ وران..
األدبي بشكل
ّ
ويخشى امل ��واج��ه��ات ف ��ي ال � ّ�س ��اح ��ة ال � ّن��ق��د ّي ��ة ..خجلاً
ثعلبة ..تشيع على األلسن ّ
ً
الظ رفاء
�راج ��ا أو
أو إح � ً
تعليقات الذع���ة ..ويكثر الغمز وال � ّل ��م ��ز والغيبة
والنّميمة التي يبرع فيها بعض الك ّتاب ّ
والش عراء
وحملة األق�لام ..وتنتقل من أذن إلى أخرى همسات
ووش ��وش ��ات ينقصها ال��ك ��ث ��ي ��ر م��ن ال ��ب ��راءة وح ��س ��ن
ّ
الط و ّي ة ..بأنّ هذا الكتاب يجب أن ُي قرأ «من الغالف
إلى الغالف» ..وهذا النّقد ينتمي إلى مدرسة «النّقد
ومؤس سها األستاذ ميشيل حدّاد!
الغالفي» ..ملبدعها ّ
***
شكرا لك يا أ ّيها «امللهِ م»!!
ً
َ
فأثريت أبجد ّي ة النّقد احلديث..
لقد ألهمتنا
َ
َ
َ
فأبدعت!
فاخترعت
احتلت
لقد
وال��ك ��ث ��ي ��ر الكثير م��ن ط ��وف��ان ال��ك ��ت��ب ال ��ت ��ي تغمر
األس � ��واق واألك��ش��اك وال � ّ�ش ��وارع واألرص��ف��ة وبسطات
اخلضار واحل��اوي ��ات املُلقاة على ّ
حري ..وهو االصطالح الذي ساد هذه
الس ّ
الط رقات ..أدن ��ى ما إلى الكنز ّ
الس بع العجاف!
تستح ّقه ..رصاصة رحمة تنطلق من ّ
الس نوات ّ
منصة «النّقد املرحلة الرماد ّي ة في ّ
الغالفي»!
الصفحات ال ��ب��ي��ض��اء ..وازرع ��وه��ا
** إفتحوا ّ
الصباح ..على إيقاع املايسترو أبي أقما ًرا سوداء!
** رياضة ّ
ولم تسلم دفاترنا وأقالمنا وعلب ال ّتالوين ..من نظام
األديب!
ّ
ّ
ّ
“صف العسكر” طوط ال ّت ّ
قشف والبؤس وال ّتقنني..
يصطف ال��ط�ّل�اّ ب
صباح ا..
ً
طوط ..وينتظمون طوابير طوابير في ساحة مدرسة افتحوا دفاتر ال ّرسم ( 12ورقة)!
«أب��و جميل” للبنني ..يصدر املع ّل م املناوب األوام ��ر يفتح ّ
الطلاّ ب صفحات ال ّرسم البيضاء ..نحيفة القد!
ً
الص ْب ية ..أع��دّ وا ما استطعتم من أقالمكم
بال ّتق ّي د بالنّظام واالن��ت��ظ��ام ف ��ي ال � ّ�ص ��ف..
صراطا  -أ ّيها ِّ
وصوبوها إل ��ى ال ��ه��دف ..فال يليق بهذا
مستقيم ا ..لكي نقوم بتمارين رياض ّي ة خفيفة ..لالنطالق..
ً
ّ
الص ّفارة “العسكري” احلماسي الدّفتر األبيض إلاّ أن يفتح صدره الستقبال طلقات
نن ّفذها على إيقاع ّ
امل��ن��ط��ل ��ق م��ن ب�ين ش��ف � َت ��ي أب ��ي األدي � ��ب ..مايسترو ال ّرصاص األسود!
الص باح ّي ة ..وينطلق بالنّشيد علبة ال ّت الوين غائبة عن املشهد ..وينوب عنها أقالم
األوركسترا ال ّرياض ّي ة ّ
الس وداء!
«القومي» اليومي»..واحد تنني إضغط أكثر شدّ ..ال ّرصاص اخلشب ّي ة ّ
الصفراء ذات ال ّرؤوس ّ
ل��ش��ف ��رة احل�لاق��ة ت��اري ��خ ��ه��ا ..وه ��ي ُم ��ل ��ت��زم ��ة ب ��ال��دّ ور
تالت أربع”!!
يفتح ّ
الطلاّ ب سواعدهم على مدى ا ّت ساعها م ّرتني ..ال ّتاريخي الذي ُأعدّ لها ..فقد اقتصر هذا الدور منذ
ّ
ّ
يضم ونها ب ��خ��ط�ين م ��ت ��وازي�ين نشأتها على حالقة ال ّرؤوس والل حى وضبط ّ
الش وارب
وب ��ش��ك��ل أف��ق ��ي ..ث � ّ�م
ّ
ثم ينحنون ويضعون أيديهم وهندستها..
متعامدين مع ّ
الصدرّ ..
فتوس عت دائ ��رة نفوذها..
�ن..
�
ّم
ز
�
ال
عجلة
دارت
�م
�
ث
منعطف
وفي
جود..
بالس
ون
يهم
ّ
على ُركبهم كمن ّ
ّ
ّ
ّ
الس وداء
الصفارة العسكري
ٍ
حاد ُم فاجئ ..يفرملون على وقع ّ
ّ
وتبوأت منص ًب ا ج ��دي ��دً ا“ ..حالقة” ال � ّرؤوس ّ
الصفراء.
صاص
ر
ال
ألقالم
�دّاد..
�
ح
ميشيل
�اذ
�
�ت
�
األس
ياضي
ر
ال
�اع
�
�ق
�
اإلي
لضابط
ّ
ّ
ّ
ف ��ي ��رف ��ع ��ون رؤوس ��ه ��م وت��ن��ت ��ص��ب ه��ام ��ات ��ه��م وق��ام ��ات ��ه��م فاحلاجة أم االختراع!
ولكن ..أين أنت أ ّي تها ا ِمل براة العزيزة؟
كاخليول العرب ّي ة األصيلة!
الصعبة النّادرة ..التي عزّت على أوالد
العملة
تها
ي
أ
ّ
ّ
قشف س ّيد املرحلة ..في عصر اجلنكلة!! الغالبى في هذه ّ
** ال ّت ّ
الظ روف القاهرة!
ّ
ِ
وحصة الفرد ل َم اختبأت في “علب العرائس” ..ولم تطل ي علينا
التقنني يضرب
حصارا على ال ّت موينّ ..
ً
الشهر ّي ة محدودة جدً ا ..كيلو طحني ..كيلو ّ
سك ر ..إلاّ في فترة ّ
ّ
متأخ رة؟
كيلو أرز ..كيلو فاصوليا ..باكيت شوكوالطة ..وف ��ي اآلن نفسه فقد ع �زّت “علبة ال ّتالوين” على
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جيلنا ..وكانت من نصيب
َمن تب ّق ى ِمن أبناء ِعل ّي ة
ال� ��ق � ��وم ..وم� ��ن ك� ��ان “أبو
زي � ��د خالهم”! واع ��ت ��اد
ال��غ�لاب ��ى م��ن ال � ّ�ط�ّل�اّ ب أن
يسم وا ه ��ؤالء على سبيل
ّ
ال � ّ�س ��خ ��ري ��ة ال��ط ��ب ��ق � ّي ��ة..
بـ”أوالد العائالت”! وك��ان ِمن “أوالد العائالت” َمن
أص ّر على أن يتاجر بـ”ال ّرب القدمي”!! (ال ّرجاء عدم
ال � ّت ��ص��ح ��ي ��ف ..فليبقَ ال � � ّر ّب ر ًّب � ��ا ..إح ���ذروا األخ��ط��اء
ّ
الط باع ّي ة! وال تلعبوا بالنّار ..كفانا الله ش ّر ّ
“الش رارة”
الس وداء إذا امتطت صهوة “ال ّرب القدمي”!!)
ّ
يقول أبو األديب:
ثم اغ ُرزوها في القلب..
صاص..
ر
ال
ّ
 أشهروا أقالم ّالصفحة
واب ��دأوا من النّقطة التي تتمركز في وسط ّ
ثم
أكبر..
ثم
ّ
ثم ِأح يطوها بدائرة صغيرة ّ
البيضاءّ ..
ثم أكبر ..ح ّت ى تكتمل دورة الدّ وائر ..لتصبح
أكبرّ ..
بدرا أسود!
ً
ويبدأ رقص الباليه الدّائري ..فتتوالد الدّ وائر ..من
الصغيرة ..إلى دائرة أكبر ..وتزدحم
النّقطة إلى الدّائرة ّ
ال��دّ وائ ��ر ..وتسند الدّائرة أختها وتلتصق بها ..ح ّت ى
تصبح دائرة أو طابة سوداء واحدة بقدر ح ّب ة ال ّر ّم ان
عليم ا!
بالس ر
ّ
ً
الص ّف وري بال ّت مام والكمال ..وكان الله ّ
ّ
اسودت
لدنيا
رمزًا
األسود
ولونها
ابة
الط
هذه
كانت
هل
ّ
في عيوننا؟!
هل كانت رم��زًا للقلوب ال � ّ�س ��وداء التي سطت على
اخلارطة في ع ّز النّهار وفي غفلة من تنابل العربان؟!
عم ا يعتمل في صدره من
وهل أراد األستاذ أن يع ّب ر ّ
دخان البراكني؟!
ربمّ ا ..وربمّ ا ..وربمّ ا!
** الطّابات املشاغبة بريشة سلفادور دالي!
 أستاذ ..لقد رسمت طابة سوداء جميلة ..أنظر!يشهر ال� ّ�ط��ال ��ب دف ��ت ��ره النّحيف وت��ط� ّ�ل منه ّ
الطابة
الس وداء..
ّ
األستاذ ال ينظر! األستاذ مشغول! فهو منهمك في
تنبيش كومة األوراق املشاغبة واملبعثرة فوق ّ
الطاولة..
ويعمل على هندستها وإعادة اصطفافها!
رسم طابة أخرى!
 ُا ْأي من ّ
الطلاّ ب ا ّلذين
يقول األستاذ دون أن يلتفت إلى ّ
الس وداء!
أشهروا طاباتهم ّ
أقمارا سوداء ..وبدل األربعني..
وهكذا متتلئ الدّفاتر
ً
خذ ثمانني ..يا أبا األديب!
ّ
الس باق املاراثوني..
الطلاّ ب غارقون في ّ
هم في واد ..واألستاذ في واد آخر!
هم في عالم ّ
الطابات ال � ّ�س ��وداء ..واألستاذ مشغول
ومنهمك ف ��ي ترتيب األوراق ف ��ي ع��ال ��م «الفوضى
اخللاّ قة»!
عل ..فتنقل لنا لوحة فن ّي ة
وتنظر الكاميرا اخلف ّي ة من ٍ
الصفر”..
الص بية احلليقة “على ّ
مرصعة ب ��رؤوس ّ
ّ
(ت ��ع ��رف ��ون مل� � ��اذا؟!) ..وال� ُ�ك ��ر ّي ��ات ال � ّ�س ��وداء امل��ش � ّ�وه��ة
والعشوائ ّي ة الدّائر ّي ة والبيضو ّي ة واإلهليلج ّي ة وح ّت ى
لتوها من ورشة سلفادور دالي!
املر ّب عة ..التي خرجت ّ
الس وداء ّ
الش وهاء العوجاء ..رمز املرحلة ..في
ال ّل وحة ّ
عصر اجلنكلة!

ُع نوانكم ّ
األول واألكيد لألخبار احليفاو ّي ة
اجل ُمعة  7نيسان 2017

أال تكفينا العنصر ّي ة اإلسرائيل ّي ة يا
عرب اجلامعة العرب ّي ة؟!
اإلعالمي أحمد حازم
األقل ّي ة العرب ّي ة في إسرائيل تعاني من متييز ُمجحف بح ّقها في
هذه الدّ ولة ،التي شاء القدر وخيانة األنظمة العرب ّي ة ،أن يكون
الفلسطين ّي ون نسبة قليلة فيها ،وأن يحملوا في وطنهم اسم
وكثيرا ما أسمع البعض يقول“ :والله إحنا
«ع ��رب إسرائيل”.
ً
عايشني في هالدّ ولة أحسن من الدّ ول العرب ّي ة” .ح ّت ى أ ّن ي سمعت
اً
رجل مس ّنًا يقول لصديقه املسن“ :خ ّل ينا ساكتني أحسن ،لو كنّا في بلد عربي ما كان
حدا بهتم فينا ..الله يخليلنا ال ّتأمني الوطني” .والبعض ينظر إلى هؤالء أصحاب هذا
ال ّرأي ،على أ ّنهم على حق فيما يقولون ،لكنّهم بنظر آخرين مخطئون فيما ّ
يفك رون.
الفلسطين ّيون ا ّلذين بقوا في أرضهم بعد قيام دولة إسرائيل ّ
يشكلون عشرين ب ا ِملائة
من ّ
سكان الدّ ولة ،وال تتو ّف ر لهم احلقوق ال ّتامة والكاملة مثل املواطنني اليهود كمواطنني
يشكلون حوالي ُخ مس ع��دد ّ
ّ
سكان البالد ،أي أ ّنهم ،وحسب تعدادهم ،ال يحظون
ملؤس سات ال ّرسم ّي ة في هذه الدّ ولة ،تالئم نسبتهم
بوظائف ومناصب في ال ��وزارات وا ّ
ّ
الس كان ّي ة ،حيث من املفترض قانون ًّي ا أن تتعامل الدّ ولة مبساواة مع كافة مواطنيها.
ّ
أضف إلى ذلك ،وجود خطوط حمراء ومحظورات للمواطنني العرب الفلسطين ّي ني ،والتي
تعكس بصورة واضحة ال ّت مييز العنصري والعرقي إزا َءه ��م ،واألمثلة كثيرة جدً ا في
اإلسرائيلي هناك متييز في األحكام.
جميع مجاالت احلياة االجتماع ّي ة .ح ّت ى في القضاء
ّ
وموح د للجميع ،لكن عمل ًّي ا ،فإنّ األحكام
صحيح أنّ القانون من النّاحية النّظر ّي ة واحد ّ
يهودي ،وهذا
عربي أقسى من األحكام التي تصدر على
التي تصدر على مواطن
ّ
ّ
ّ
باعتراف مجموعة من رجال قانون يهود أصدروا دراسة في هذا الشأن.
ما جرى قبل فترة مع مجموعة عرب ّي ة في الع ّف ولة ،يظهر بكل وضوح مدى عنصر ّي ة
اإلسرائيلي ضدّ املواطنني العرب .فقد شاركت هذه املجموعة في مناقصة لشراء
القضاء
ّ
قطعة أرض في الع ّف ولة ،ورست املناقصة على املجموعة العرب ّي ة .لكن احملكمة املركز ّي ة
قرارا في منتهى العنصر ّي ة
في النّاصرة لم يعجبها ذلك .فقد أصدر القاضي أبرام أبرام ً
ألغى فيه املناقصة ألسباب واهية غير منطق ّي ة .واحلقيقة أنّ الهدف من إلغاء املناقصة
هو إبعاد العرب عنهاّ ،مما يعني أن القرار هو متييزي وعنصري بامتياز.
العرب الفلسطين ّي ون في إسرائيل ال يتع ّرضون فقط لظلم ُمجحف بح ّقهم من قبل
الس لطة ال ّرسم ّي ة .فهم يتع ّرضون ً
أيضا لظلم من نوع آخر أقسى وأشدّ معنو ًّي ا ،وهو
ّ
العربي .فهم ينظرون إليهم
العالم
في
جلدنهم
أبناء
ظلم
أي
العرب،
القربى
ذوي
ظلم
ّ
بشكل عام نظرة ارتياب وشك ،ليس لسبب مقتع ،بل أل ّنهم بقوا في أرضهم ،وكتب
الله عليهم أن يحملوا اجلنس ّي ة اإلسرائيل ّي ة.
ّ
الفلسطيني وتق ّي مهم من
فالش عوب العرب ّي ة بشكل عام تنظر إلى املواطنني في الدّاخل
ّ
الس فر الذي يحملونه ،وليس من ناحية قوم ّي ة عرب ّي ة ،وكأنّ هؤالء ال يكفيهم
خالل جواز ّ
ما يعانون من متييز إسرائيلي .ح ّت ى في الدّ ول العرب ّي ة التي توجد لها عالقات مع
فلسطينيي الـ  48وكأ ّنها
إسرائيل فإنّ شعوب هذه ال��دّ ول تنظر إلى أي عالقة مع
ّ
تطبيع مع إسرائيل وليس عالقة عرب مع بعضهم.
كنت ذات يوم على موعد مع مم ّثل معروف ج ��دً ا صديق لي إلج��راء مقابلة معه ،وقد
اختار املم ّثل نقابة الفنّانني في بلده مكا ًنا إلجراء ال ّلقاء ،وكان الهدف من ذلك ،كما
قال لي ،تقدميي لنقيب الفنّانني للتع ّرف على بعض .وكانت دهشتي كبيرة من عدم
ارتياح النّقيب عندما عرف بأ ّن ي موفد لصحيفة عرب ّي ة تصدر في إسرائيل ،لدرجة
ً
واضحة على تقاسيم وجهه .ح ّت ى أنه اعتذر بعد دقائق من
أنّ عالمات االنزعاج كانت
بحج ة االرتباط مبوعد.
ال ّلقاءّ ،
الصديق املم ّثل أنّ النّقيب “الوطني؟!” و ّب خه على استقباله
في اليوم ال ّتالي أخبرني ّ
ّ
“صحافي موفد عن صحيفة إسرائيل ّي ة” ،على حد
بحج ة أن ي
لي في نقابة الفنّانني ّ
ّ
ّ
عربي
صحافي
ي
ن
أ
ّقيب
ن
ال
جتاهل
وقد
تطبيع”.
ة
ي
“عمل
قاء
تعبير النّقيب ،واعتبر ال ّل
ّ
ّ
ّ
أمثل صحيفة عرب ّي ة .وأستطيع أن أسرد مئات من حكايات عشتها وسمعتها حول
هذا ااملوضوع في عدّة دول عرب ّي ة ،عندما كان احلديث يدور حول فلسطين ّي ي الـ.48
مهم ة يجب اإلشارة إليها كمثال على ال ّتعامل ّ
الظالم بحقّ فلسطين ّي ي
نقطة أخرى ّ
أعم م ،لك ّن ي أجزم أنّ نسبة كبيرة من
يسم ونهم “اإلخوة العرب” .وأنا هنا ال ّ
الدّاخل ّممن ّ
عرب اجلامعة العرب ّي ة ال تعرف احلقيقة عن وضع فلسطين ّي ي الدّاخل ،وهذا حسب رأيي
تتحم ل مسؤول ّي ته األنظمة العرب ّي ة.
ّ
ّ
ُ
ملتمس ك بأرضه على وطنه ال يجوز ال ّتعامل معه بهذه الط ريقة امل جحفة من أخيه
ا ّ
ّ
األقل في دعمه معنو ًّي ا .وعلى األنظمة العرب ّي ة من
العربي ،بل يجب أن يكافأ على
ناحية أخالق ّي ة أن تضع برامج تثقيف ّي ة ملواطنيها وبرامج تعليم ّي ة لطالب امل��دارس
ليتفه موا حقيقة وضع فلسطين ّي ي الـ ،48وعلى ّ
الش عوب العرب ّي ة أن تكون أكثر
ّ
فورا في كيف ّي ة ال ّت عامل مع الفلسطين ّي ني داخل اخلط األخضر،
وع ًي ا ،وتعيد النّظر ً
وتبرهن على أ ّنها متضامنة معهم.
أال يكفينا العنصر ّي ة اإلسرائيل ّي ة يا عرب اجلامعة العرب ّي ة؟!
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إبر و دبابيس
(بالعام ّي ة واملشب َرح)

** الكنيست ّ
حطت العرب في البالد محل األعداء..
السكان** ..
بدل ما تعتبرهم مواطنني مثل بقية ّ
ك��ل شهر ف��ي دور للحكومة وأح ��زاب االئ�ت�لاف في
مسرح ّية ال ّتضييق َع العرب ** ..كل هذا بإيعاز
م ��ن امل � ّ�ع ��از رئ �ي��س احل� �ك ��وم ��ة ..أل ّن� ��ه م �ف � ّك��ر ح��ال��ه
برعى قطعان معزى ِم��ش بني آدم�ي�ن ** ..ومبينّ
�س�ك��ان اليهود مش
إ ّن��ه نتنياهو رئ�ي��س حكومة ال� ّ
املواطنني العرب ** ..وإلاّ شو تفسير القانون اللّي
ش ّرعته الكنيست بفرض غرامة َع كل بيت عربي
مش ّ
مرخص؟! ** وشو معنى إ ّنه املواطن العربي
يدفع كل يوم غرامة حوالي ألف شيكل عن كل متر
عمار بال رخصة؟! ** وشو معنى الغرامة والفائدة
املتراكمة كل يوم؟! معناها غرامة اللّي بتصير بعد
شي شهر بقيمة ال ّدار واللّي حتتها واللّي فوقها! **
واملخالف الزم يدفع غرامة مب ّيات اآلالف وباملاليني
كمان ..أل ّنه مستحيل يقدر يدفع ** !..أو بفوت َع
السجن وبخرب بي ُته ..وبصادرولو البيت وبرمو
ّ
ّ
اوالده وأهله في الشارع ..وبهدموه على حسا ُبه..
** ه��ذا ال �ق��ان��ون م�ع�ن��اه أك�ب��ر م��ن ك��ارث��ة للبلدات
العرب ّية ..هذا زلزال ب ّدو يهدم نص القرى واملدن!..
** هاي ج ّرافات وع ّمال هدم بتشتغل ليل نهار..
بالهدم وال ّدمار ** ..بدل ما تش ّرع الكنيست قوانني
وحت��ط أن�ظ�م��ة لتطوير ال �ق��رى وامل� ��دن ال�ع��رب� ّي��ة..
وتوسع
وبدل ما تقيم فيها مناطق سكن ّية جديدة..
ّ
ّ
مسطحاتها ..وب��دل ما تقيم فيها مناطق صناع ّية
وتشجع ال� ّ
�ش�ب��اب َع ال�ع�م��ل ..وب��دل ما
وم�ش��اغ��ل..
ّ
�ج��ع امل ��زارع�ي�ن َع ال �ع �م��ل ف��ي أرض �ه��م وتنمية
ت �ش� ّ
تشجع ال �ع��رب َع
ال � ّزراع��ة وت�ط��وي��ره��ا ..وب��دل م��ا
ّ

هدم ودمار
بتشجعهم َع بيعها
التمسك بأرضهم وبيوتهم..
ّ
ّ
تشجع َع بناء املساكن
والهجرة منها !..وب��دل ما
ّ
ّ
بتشجع َع هدمها ** !..هذا هو اللي عمل ُته الكنيست
ّ
ب�ق��ان��ون ال �غ��رام��ات َع ال�ب�ي��وت ال�ع��رب� ّي��ة ال �لّ��ي مش
م� ّ
�رخ�ص��ة ..أل ّن��ه عند اليهود م��ا ف��ي مشكلة رخص
عمار ..هناك ُخ��ذ َق��د ما ب � ّدك ** ..هي ِم��ش بيت أو
بيتني ث�لاث��ة ..آالف ..و ِم��ش عيلة واح��دة أو ثنتني
أو ثالثة ..آالف ** ..نعم ..آالف العائالت العرب ّية
بتصير بال مأوى ..بال بيت وبال سقف فوق راسها..
** وهذا الوضع بِش َبه املستحيل إذا تطلّعنا عليه
ّ
بتحضر
بعني ال��واق��ع ..أل ّن��ه املجالس وال�ب�ل��د ّي��ات
خ��راي��ط هيكل ّية ..وبتق ّدمها للمصادقة عليها في
بتأجل ال ّنظر في اخلرايط
ال ��وزارة ** ..ال ��وزارة
ّ
وما بتصادق عليها ..وميكن تنظر الوزارة بتعديل
اخل��راي��ط بعد عشرين سنة َب ��س ** !..وال ��وزارة
ّ
مخططات القرى اليهود ّية بسرعة..
بتصادق على
وبتجبر ال �ع��رب يبنو بيوتهم وي��وس�ع��و املباني
السكن ّية على أمل يتوافق َع رخصة العمار ..وهيك
ّ
القصة
بنجبرو يخالفو ال�ق��وان�ين ** !..وبتصير
ّ
قصة بريق ال ّزيت ..إن َبنيت أو ب ّدك تبني انت
مثل ّ
مخالف ** ..ومثل ما قال أمين عودة في الكنيست..
هذا الوضع مثل َ
شب بفصلولو بدلة ملّا كان عمره
خمس سنني ..وبخيطولو ا ّياها بعد عشرين سنة..
وبقيسوها عليه بعد ثالثني ..وبش ّدوا ح ّتى يلبسوه
ا ّي��اه��ا ..كيف بصير هذا املستحيل مع هاي ال ّرقعة
من القماش اللّي ال بد تتف ّتق ..وتتم ّزعِ ..مش عارف
كيف أبلعها؟!!
(أبو إلياس)
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ارساليات
حتى البيت

العاملي للمسرح
آذار ..واليوم
ّ
رشدي املاضي
املسرح بيت ّ
الش عوب ،وبفضله نحن موجودون
ل��ك ��ون��ه “ال ّراعي” ال ��ذي يحمينا ويصوننا،
والص وت ا ّلذي يحكي بصدق ّ
جس د
ّ
كل شيء ،و ُي ّ
قضايا الوجود...
ه��ذا ما دف ��ع ا ّ
ملفك رة الفرنس ّي ة إيزابيل هوبير
ُسجل“ :املسرح حالة كاملة من الوجود”،
أن ت ّ
أل ّن ُه كعمل ف ّن ي ُم ع ّب ر يرى ما وراء األسوار وما
في داخ��ل “النّاطق احملظورة” يكتسب جدَّ َت ُه
وجتديده ك ّل ما ُقدّ م من جديد على خشبة املسرح،
ومكاني ليس
زماني
ليجعلنا نعيش في فضاء
ّ
ّ
له حدود...
لذلك لم يكن غري ًب ا أن يقف ال ّرئيس الفنلندي
ارف ��ي كيفيما ،وبتكليف من املركز الفنلندي
ال � ّت��اب��ع للمعهد ال��دّ ول ��ي للمسرح ،ف ��ي املؤمتر
الع املي ال تّاسع للمعهد ال��دّ ول ��ي للمسرح في
فيينا ع��ام  1961و ُي علن ع��ن  3/27اليوم
الع املي للمسرح.
وق ��د متّ ��ت امل ��واف��ق��ة ب ��اإلج ��م ��اع ع��ل ��ى ذل ��ك ،ع��ام
الس ابع وال ��ع ��ش ��رون م��ن شهر
 ،1962ليصبح ّ
آذار ّ
كل اليوم الع املي للمسرح .وتزامن ذلك مع
افتتاح “مسرح األمم” ،وهو نفسه مسرح سارة
برنار ،ا ّلذي اح ُتفل بافتتاحه في موسم باريس
ملسرحي عام ً ،1962
أيضا.
ا
ّ
وتواصل إقامة املسارح بوتيرة سريعة ح ّت ى بلغ
عددها اليوم  100مركز وط ّن ي تابع للمعهد
الدّ ولي للمسرح ،موزّعة في كا ّفة أنحاء العالم،
مع ِ
الع لم أنّ املركز ال ّرئيس موجود في مبنى
اليونسكو في مدينة األنوار باريس الفرنس ّي ة.
مسرحي يحظى بشرف
ك��ان ج ��ان كوكتو أ ّول
ّ
كتابة أ ّول خطاب عاملي للمسرح عام ،1962
أخيرا،
فاسته َّل ُه بــ “إنّ شعوب العالم ستصبحً ،
ً
مع ا في
اخلاصة لثروتها وتعمل ً
مدركة للمنابع ّ
سبيل الواجب النّبيل في بناء سالم دائم”.
وتوالت بعده كلمات االفتتاح في الـ 27من آذار،
ك� َّ�ل ع��ام من قبل أكبر فنّاني املسرح ،كدليل
الفن ال ّرفيع الذي
على االحتفاء الع املي بهذا ّ
يعتبر أقدم الفنون اآلدئ ّي ة.
ً
فاملعروف أنّ أص��ل املسرح ّي ة ،لفظة ،يوناني
كفن ،ترمي إلى تفسير
ويعني “احلركة” ،وهي ّ
ّ
أو عرض شأن من شؤون احلياة جلمهور النُّظار،
ب��واس ��ط��ة مم � ّث��ل�ين ي ��ت��ق � ّ�م ��ص ��ون ش��خ ��وص ال��ذي��ن
مي ّثلونهم ويلقون أحاديثهم وأقوالهم ويقومون
تضم ها املسرح ّي ة.
باألدوار األخرى التي ّ
وعادة تتط ّل ب املسرح ّي ة عقدة ،أو مجموعة من
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احلوادث واألزمات امل ّت صلة بعضها ببعض والتي
تؤول إلى ذروة ال ّتح ّرج وال تّأزّم.
واملسرح ّي ة ،كما هو معروف أقرب ألوان األدب
إل ��ى احل ��ي ��اة ،وه ��ي ف ��ي احلقيقة أدوار مباشرة
من احلياة مي ّثلها مم ّثلون يضفون على احلدث
القصة روع��ة في حركاتهم وأقوالهم ،وبهذا
أو ّ
تكسب حيو ّي ة قد تفوق حيو ّي ة احلدث اً
أصل.
وقد عرف ال تّاريخ للمسرح ّي ة ام ��ت��دادًا بعيدً ا،
فقيل إ ّنها انحدرت عن ّ
الطقوس الدّين ّي ة التي
خصت باخوس أو ديونيسوس ،إله اخلمر واخلصب.
ّ
فكان اإلثن ّيون يجتمعون بني ال ّتالل خارج أثينا
ليحيوا أعياد باخوس ويباركوها وال سيما في
موسم قطف األعناب ..وكانوا يرقصون ويكثرون
مذبح ا وسط املكان ليرقصوا حوله
الغناء ،فأقاموا ً
يسم ى
ما
ظهر
وهكذا
اخلمر..
وهم نشاوى من
ّ
الغنائي” الذي يعتبر أصل “املأساة”.
“ال ّرقص
ّ
وقد قال أرسطو“ :كانت املأساة أ ّول أمرها مج ّرد
الغنائي”.
بديهي نشأ مع ر ّواد ال ّرقص
ارجت��ال
ّ
ّ
وم ��ن ال� ّ�ط ��ب ��ي ��ع ��ي أن ي ��ظ ��ه��ر ف ��ي ه ��ذه األع ��ي ��اد
اجل ��م ��ع � ّي ��ة رج ��ال ي ��أخ��ذون ع��ل ��ى ع��ات��ق��ه��م غناء
ع ��ب ��ارات وج ��م ��ل ي ��ر ّدده ��ا اجل ��م ��ع ك � َّل ��ه ،وب��ه��ذا
ظهر املم ّثل البطل ،وص��ار اجلمع ي��زداد ع��ددًا
ّمم��ا اض��ط � ّر البطل إل ��ى أن يقف ف ��وق عربة أو
خشبة أو ع��ل ��ى امل��ن��ض��دة ال ��ت ��ي ت��ق��دّ م عليها
ال��ق ��راب�ين ،وذل��ك لكي ي ��راه اجلميع ويسمعوه.
وم ��ن ه��ن��ا ظ ��ه��ر أ ّول م ��س ��رح ..وع��ن��دم ��ا صحب
البطل ممُ ّثل آخر ظهر احلوار ودعت ّ
الض رورة إلى
أنْ يوسع املسرح وآل أمره إلى أن ُي قام على جانب
من دائرة ال ّرقص عند املذبح.
وألنّ جماهير املشاهدين كانوا يشاركون في مرحلة
مع ّي نة بال ّت مثيل ّي ة ،اعتبرت من صنع أثينا ك ِّل ها،
وهذا ما أضفى عليها جمال ّي ة فن ّي ة وحيو ّي ة.
وتؤ ّك د املصادر أنّ أ ّول َم ْن أحرز صي ًتا في تخليد
األعياد هو تسبس حني حاول أن ّ
يشخ ص اإلله
دي��ون ��س ��ي��وس ،وأق��ن��ع ك��ذل��ك بعض أصحابه أن
يشخ صوا آلهة آخرين ..فيكون بذلك قد ّ
ّ
متكن
من إخراج أ ّول املسرح ّي ات ،وإن كانت بدائ ّي ة.
وص � ��ارت امل ��س ��رح � ّي ��ة ت��ن ��م ��و وت � ّت ��س ��ع ش��ه��رت ��ه��ا
واإلقبال عليها ح ّت ى غدت بعد عصر صولون
مقومات احلياة املدن ّي ة في أثينا ..وراحت
من ّ
احل��ك ��وم ��ة ت ��ع ��ض��ده��ا م ��ال � ًّي ��ا وت��ش � ّ�ج��ع املم ّثلني
وكثيرا ما نتغاضى عن
ومتنحهم جوائز وهبات..
ً
ً
“عرضا”،
مغزى تسمية املسرح ّي ة “متثيل ّي ة” أو
غير أنّ االصطالحني ،شأن كثير غيرها ،ينطبقان
مت��ام االنطباق على ال ��واق ��ع .فكاتب املسرح ّي ة
يخلقها ،واملم ّثل مي ّثلها ،واجلمهور يشاهدها.

فعنصرا ال ّت مثيل واالستماع
مع ا.
يسيطران على ال ّثالثة ً
وق��د اشتهر ف ��ي اآلداب الكالسيك ّي ة كتابات
اسخيلوس وسوفوكليس وب��وري ��ب ��ي ��دي��س ،إلى
جانب مالحم هوميروس.
وع ��ل ��ي ��ه مي��ك��ن��ن��ا ال � ��ق � ��ول :إنّ امل ��س ��رح � � ّي ��ات
ال ��ي ��ون ��ان �� ّي ��ة مت� � ّث ��ل م ��رح ��ل��ة م ��ع � ّي ��ن��ة ون ��وع � ّي ��ة
م� � ��ن م � � ��راح � � ��ل ت� � ��ط � � � ّ�ور ال� � ��ف� � � ّ�ن امل � ��س � ��رح � ��ي.
وفي احلقب اللاّ حقة برزت مسرح ّي ات شكسبير
وهي مفخرة األدب اإلجنليزي ..رغم أنّ أورو ّب ��ا
ُشجع في العصور الوسطى املسرح ّي ة إلاّ
لم ت ّ
جزءا من عمل الكنيسة.
باعتبارها ً
لذلك اعتبرت مسرح ّي ات شكسبير مع حلول
عصر النّهضة وانتعاش “املسرح ّي ة العلمان ّي ة”،
واسع ا ،اعتبرت مسرح ّي ات
وانتشارها انتشا ًرا
ً
تعبيرا عن االهتمامات
شكسبير ومعاصريه
ً
انعكاس ا حلياة
باعتبارها
املتعدّدة لعصرها..
ً
العصر الذي ُك تبت فيه.
وه ��ذا م ��ا ج ��ع ��ل امل ��س ��رح � ّي ��ة أق ��رب ال��ف��ن ��ون إل ��ى
نفوس النّاس ،وأكثرها اعتمادًا على العنصر
اإلنساني ،وجعل اجلمهور الذي يأتي ملشاهدة
ملسرحي ،محور االهتمام في املسرح ّي ة
العرض ا
ّ
بالس حر الذي
ويستمتع
ليشاهد
حضر
أل ّن � ُه
ّ
ّ
ينفثه العرض املسرحي على كل فرد من أفراده
الس تار أو من خلفه.
من أمام ِّ
وق��د صمد امل ��س ��رح ف ��ي وج ��ه املنافسة ف ��ي كلّ
عصر تقري ًب ا ،وهذا ما نلمسه اليوم مع دخولنا
إلى عصر ال ّتلفزيون واإلنتر ِنت ،حيث أصبحت
رواج ��ا ،أل َّنها تتيح
املسرح ّي ة من أكثر الفنون ً
أعظم ق��در من الفائدة واملتعة ألكبر ع��دد من
عم ا كان
النّاسّ ..مما جعلها املرآة التي تكشف ّ
يلذ للجمهور في ّ
ّ
كل عصر ،كما تعكس ما
كانوا ّ
يفك رون فيه.
ًإذا ،فاملسرح ّي ة كانت وستبقى بثالثة أشكالها
ال ّرئيس ّي ة؛ املأساة وامللهاة ،وال ّت مثيل ّي ة التي
متزج بينهما ..شرفات مذ ّه بة ،ردهات فسيحة،
كراسي مخمل ّي ة ،أجنحة فارهة ،أصواتًا دقيقة
ورفيقة تع ّب ر عن العواطف الدّفينة بصدق ،جعل
من مسرح املخ ّي لة مسرح احلقيقة ،فاملخ ّي لة ال
تكذبّ ،مما هذا املسرح دولة عامل ّي ة تتح ّقق فيها
من خالل شخص ّي اتها التي تنتمي إلى شعوب
العالم ،نعم! تتح ّقق فيها الع وملة احلقيق ّي ة
موا للحياة في
التي يتط ّل ع إليها اجلميعُ ،س ّ
شوه!!
ْ
وجهِ ها املُ ّ
ُ
ّ
وك ��ل ع��ام أ ّي��ه��ا امل ��س ��رح امل ��ت��ف��اع��ل م��ع اإلن ��س ��ان
وقضاياه الوجود ّي ة وأنت بعيد.

حكاية العدد

أزرق ..أزرق
طارق عس راوي
ً
بيت ق��دمي على ط � َر ِف املدينة .كنّا
عند ال تّاسعة لي ال؛ التقينا في ٍ
ساخرا
الس الفة ،وكما يقول صديقنا
ثمانية أصدقاءّ ،
جم عتنا أ ّي امنا ّ
ً
“طول عمرنا حمولة س ّي ارتني” ،نهرب من مأساة احلياة ،ونلتقي في
فضاء ملهاتها ،بني فترة وأخرى.
مساء ،اتّصل أحدنا باآلخر ،واجتمعنا في ذلك البيت املهجور؛ أشعلنا
ً
َ
زعج،
الس اخرة ،وغ ّن ينا
ٍ
نا ًرا ،وبذرنا حولها ذكرياتنا ونكاتنا ّ
بنشاز ُم ٍ
ولم تكن أغن ّي اتنا جاهزة ،فنحن ،عدا القدود احللب ّي ة ،ال نغ ّن ي سوى
أغنيات وليدة ال ّل حظة ،فما من أح � ٍ�د منّا يعجز عن توليف جملة
موسيق ّي ة مباغتة أو جارحة.
بفكرة ُم ّتقدة :ه ّي ا
بواحد يلقي
بعد انتصاف ال ّل يلَ ،خ مد املوقد ،وإذا ٍ
ٍ
نذهب إلى البحر امل ّي ت!
 البحر امل ّي ت! اآلن!الس ّي ارتني ،وانطلقنا صوب بحر مات في أخفض بقعة على
صعدنا ّ
ّ
وجه األرض لع له ُي حيينا من تعب املدينة ،ونغسل مبلحه ما علق ب رئاتنا
من عوادم وغبار إسمنت ّي ة.
ّ
أرض فارغة،
الس ّي ارتان في ٍ
فجرا ،حني توقفت ّ
ربمّ ��ا كانت ال ّثالثةً ،
مشاطئة للبحر امليت.
ِ
ملح َعطش .بح ٌر يخفي الليل
مقاعد خشب ّي ة ،شجيرات شاحبة ،نبتت في ِ
زُرقت ُه الرم ّي ة ،و ِف ي اجلهة املقابلة تتألأل أنوا ُر الفنادقِ الباذخة بني املقاعد
عيني
رمح انغرز بني
ّ
التي انتشرنا فوقها ،انتصبت ساري ٌة ،بدَت مثل ٍ
انخطفّ ،
َ
مقط ًب ا حاجبيه ..وكان يحدّق في ألوان هزميتنا!
صديقنا ،الذي
ّ
 يستفزّني الل ون األزرق ،قال ،وأمقته..األزرق في هذا ال َع َل م املقيت!!
ُ
واألزرق فوق مركبات البوليس!!
وزُرقة املوت والوجه املخنوق!!
الس ماء بعيدة املنال.
ح ّت ى أ َّن زُرق َة ّ
ملتوس ط ،خلف اجلدار ،يوجعني!
وإ َّن اشتهائي لألزرق ا ّ
ّ
الس ارية ..وهزّها ،أصابنا بالذهول واالنكسار ،إذ كان
وحني سار صوب ّ
يزمجر مثل ضبع مجروح :ملعو ٌن هذا األزرق!
ّ
الس ارية ،ويحاول تس ّلقها ،ح ّت ى أنزل ال َع لم عنها ،وأطلقَ
وظل يه ّز ّ
ً
ملونة..
ضحكته التي انسربت ف ��ي ملوحة البحر امل � ّي ��ت أسماكا ّ
الصغير على األزرق لن يزيل ال ّل ون من أ ّي امه
رغم إدراكه أنّ انتصاره ّ
ال تّالية ،وأنّ ملوحة املاء في البحر امل ّي ت سوف تفتك بأسماك ضحكته
املشروخة.
ليس مفاج ئًا أن أخبركم؛ ب ��أنّ ضحكته التي حملت ّ
كل األل ��وان كان
األزرق فيها داكنًا.
حني أشرقت ّ
الص باح على أخفض بقعة في هذا الكون
الش مس في ذلك ّ
كنّا ندو ُر َح ْولَه نر ّد ُد:
«أزرق ..أزرق”.
وهو يغ ّن ي:
«شو ُه ِّو ال ّل ون امللعون
موت وجوع وليل سجون
ّإس ا دفنتو بقاع الكون؟”.
(جنني)
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السوداء
القائمة ّ
(رن ..رن ..يا ..جرس)

د .كميل ساري  -مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار

طرائف عالم اآلثار

هاشم ذياب

ّ
البريطاني آنذاك.
قوات اجليش
مت العثور على مكتشف أثري مم ّيز ،ضمن حفر ّي ات قامت بها سلطة من مبنى تواجدت فيه ّ
ّ
ً
ً
اآلثار على مقربة من ال ّرملة؛ حيث ُع ثر على املئات من قناني الكحول ووفقا ألقوال مدير حفر ّي ات سلطة اآلثار ،رون تويغ“ :جند عادة خالل
احل��ف ��ر ّي ��ات التي تشمل تفاصيل تاريخ ّي ة “جا ّفة”
�ورا ت��اري ��خ � ّي ��ة
م ��ك ��ت��ش��ف��ات ت��د ّل��ن��ا ع��ل ��ى وت ��و ّث ��ق أم � � ً
البريطاني في البالد ،كـ:
وتفصيل ّي ة تتع ّل ق باجليش
ّ
عدد اجلنود ،وجهات احلرب ،ونتائج القتال .إنّ العثور
على هذا املوقع يتيح أمامنا فرصة معرفة تفاصيل
فع ال ّي ات قاموا
حياة اجلنود خارج معترك احلرب ،خالل ّ
بها في ساعات فراغهم”.
موقع “نيتسر سيريني”
إنّ املبنى ا ّل��ذي ُع ثر بداخله على قناني املشروبات
الروح ّي ة (الويسكي) ،استعمل خالل فترة االنتداب
كمخزن للمنتجات الزّراع ّي ة .وهذا املبنى هو جزء من
املوقع الذي عرف خالل القرن ال ّتاسع عشر باسم “بئر
سالم” ،حيث تواجدت في املوقع مدرسة زراع ّي ة ودار
لأليتام.
وي ��ع ��ود ت��اري��خ امل ��وق ��ع إل ��ى ال ��ع ��ام  ،1860حيث قام
ال��ك��اه��ن شن ّل ر بتقدمي طلب تصريح إل ��ى احلكومة
العثمان ّي ة إلقامة مدرسة زراع � ّي ��ة .وف ��ي ع��ام 1890
ملخصصة
يعود تاريخها إلى فترة االنتداب
البريطاني ،قبل نحو  100عام .باشر الكاهن بأعمال البناء بعد أن تل ّق ى قطعة األرض ا ّ
ّ
ويأتي هذا املُكتشف املُم ّيز ضمن حفر ّي ات جرت في ا ِملنطقة املعدّة لشقّ
طريق رقم  200وبتمويل شركة مسارات إسرائيل (נתיבי ישראל).
احلفر ّيات األثر ّية

قائمة (أردان)
احلب..
مات
ّ
مات األمان.

أحالم االستعمار
جنود وح ّراس
ح ّفار وقبور.

على القائمة..
م ْركزه بني األحزاب
م ْوقعه ْ
املضمون..
في البرملان.

بني األماني واحلواجز
توع َدني..
ّ
بإشارة سياد ّية

باالختفاء مع ال ّرفاق
السرقات
في قانون ّ
ليعدم األحياء..
ْ

جتري سلطة اآلثار حفر ّي ات أثر ّي ة إلى اجلنوب من مدينة ال ّرملة ،قرب
“نيتسر سيريني” (נצר סירני) في املوقع املعدّ لشقّ طريق جديد رقم
 ،200وا ّلذي سيصل بني طريقي  431و .44يتواجد في املكان موقع
أثري يشمل مكتشفات من عصور ما قبل ال ّتاريخ ،تعود إلى العصر
ّ
الص وان
احلجري األوسط .وقد كشفت احلفر ّي ات احلال ّي ة عن أدوات من ّ
وحت��ف أثر ّي ة يعود تاريخها إل ��ى ُق رابة  250أل��ف ع��ام .مكتشفات
احلجري األوس ��طّ ،
مت العثور عليها خالل املسح
مشابهة من العصر
ّ
األثري الذي ُأجري في املنطقة خالل عا َم ي .2000-1999
أ ّم ا املفاجأة فكانت خالل احلفر ّي ات احلال ّي ة ،حيث ّ
مت العثور على املئات
من قناني الكحول (الويسكي) ا ّل تي تعود إلى فترة احلرب الع امل ّي ة (قرابة  10آالف دومن) في املنطقة ما بني مدينة ال ّرملة و”نس تسيونه”
مت العثور على القناني على مقربة (נס ציונה) .في عام ّ ،1895
األولى ،قرابة العام  .1917وقد ّ
سم اها الكاهن شن ّل ر
مت حفر بئر ماء ّ
الس الم واخلالص” أو “بئر سالم” .أ ّم ا املدرسة
“بئر
ّ
الزّراع ّي ة فقد ُبنيت خالل العام  .1897في عام
ّ ،1906
مت بيع قسم من األراضي.
خ�لال احل ��رب الع امل ّي ة األول ��ى ت ��واج ��دت في املوقع
قوات من اجليش ال ّت ركي .الح ًقا ،وفي عام ،1917
ّ
ق��ام��ت ال��ق � ّ�وات ب ��ق ��ي ��ادة اجل��ن ��رال أللنبي باحتالل
البريطاني
املوقع؛ وبقي في ه��ذا املوقع اجليش
ّ
لفترة امتدّت ح ّت ى تسعة أشهر ،ومن بعدها أكمل
اجليش طريقه نحو القدس.
تعتبر امل��ك ��ت��ش��ف��ات األث ��ر ّي ��ة وامل ��ب ��ن ��ى م��ن فترة
البريطاني مم ّيزة ًج ��دا ،إذ تلك هي امل ّرة
االنتداب
ّ
يتم فيها العثور على كم ّي ات كبيرة
األولى ا ّل تي ّ
ّ
م��ن قناني امل��ش ��روب ��ات ال ��روح � ّي ��ةّ ،مم��ا ميكننا من
ال ّت عرف إلى جانب آخر من احلياة اليوم ّي ة للجنود
البريطان ّي ني في البالد ،بعيدً ا عن ساعات عمل
اجليش واالقتتال.
(الص ور املرفقة بلطف عن سلطة اآلثار)
ّ
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في املسيرة.
فما اإلجماع..
يقول؟!
***
جن ّد ُد..

ّ
احلق عال ًيا
صرخة
ليسمع ّ
الطغيان..

َّ
والطغمة احلاكمة.
إنّ املاليني..
على هذا ال ّدرب.
طاملا..
حتبل ورشة الوالدة
كسارة احلجارة
ّ

منجنيق أبنائها..
يلْعن املريب

ميقت صرير اإلغالق..
بني ّ
الشعبني.
***

ّاً
حل عادل

في ربيع احلق
في مسيرة العودة..
إلى البيت.
يعود الفرح إلى املسرح
الصامت.
إلى الب ّر ّ

يربت على املوت..
ليزول من ال ّناي.
تنس ّل أحزانها

تتمايل في صداها
تتف ّرع..

نشي ًدا أمم ًّيا.
***

أبراج العنصر ّية
تكاثرت..
في املرج.
تل ّونت..

باالختالف وال ّرسومات.
بآهات اآلخر واألمل.
صارت ش ّماعة..

احلب
للهمسات عن
ّ
واحلر ّية.

واالنتفاضات.
ٍ
حارس..
على

يسم ُل احللم في العينني
ْ
***

تكالبت األطياف..
على املواقع..

في نشر ٍة اخبار ّية..

تدوس القبور واجلديد
هذا الغريب الوجه..
أجراسا..
صار
ً

تشير إلى الهالك.
(حيفا /طمرة)

دولة ودولتني
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تشكيلة  Conscious Exclusive 2017م��ن ُ H&Mت �ب��رز ج �م��ال وروع� ��ة اإله �ت �م��ام بالبيئة
احل��واس واجلمال هي العناصر الرئيسية في تشكيل ة �Con
 scious Exclusiveمن  H&Mلعام .2017
صنعت من مواد تحُ افظ على البيئة وتشمل
جميع قطع التشكيلة ُ
ً
أيضا قط ًعا من الـ  - ®BIONICالپولياستر املصنوع من بقايا
ن�ف��اي��ات وال �ت��ي ُج�م�ع��ت م��ن ال �ش��واط��ىء ومت إع���ادة ت��دوي��ره��ا.
مخصصة للمناسبات اإلحتفالية واألعياد وتعرض
التشكيلة
ّ
للبيع في  160دكا ًنا لـ  H&Mفي جميع أنحاء العالم ،مبا في
ذلك اسرائيل ،ابتداء من  20نيسان .
تقول فرانيال وولفارت ،رئيسة قسم التصميم في « :H&Mفي
تشكيلة  Conscious Exclusiveم��ن  H&Mلهذا العام
لم نفكر فقط في املظهر من خ�لال القطع ،بل ركّزنا ً
أيضا على
األحاسيس واألص��وات التي تظهر منها ً
ايضا .التشكيلة تثير
السعادة ف��ي جميع احل��واس ومت�لأن��ا بالرغبة لإلهتمام أكثر
بالبيئة في جميع أعمالنا وحتركاتنا»  .كل واح��دة من القطع
في تشكيلة  Conscious Exclusiveللنساء متنح شعو ًرا
ربيع ًيا ملي ًئا باإلنتعاش م��ع اإلهتمام باحلفاظ على البيئة.
التشكيلة تشمل  :فستان مع ط ّيات مقلوبة مصنوعة نمن �BI

 - - ®ONICالپولياستر املصنوع من بقايا نفايات جمعت
من الشواطىء ومت إع��ادة تدويرها ،رسومات زه��ور الفاوانيا
وامليموسا بوديكا متت طباعتها على القطع احلريرية وحتويلها
لصناعة قطع وأنسجة يدوية للمرأة احلاملة ومتت خياطتها مع
أغطية كويلت على جاكيت ناعم  .القطع األساسية في تشكيلة
 Conscious Exclusiveاجل��دي��دة تشمل :فساتني سهرة
قصيرة مع َبرق «پاييت» من الپولياستر املُعاد تدويره والذي
يالمس جميع احلواس ومالبس السهرة الرجالية العصرية مع
جاكيت مريح من احلرير العضوي املصنوع من ®TENCEL
مع بنطلون مع قطع دائرية (ڤالنات) شقية في منطقة الكاحل.
ومؤسسة – ELBI
نتاليا ڤوديانوفا ،الوجه اإلعالني للحملة
ّ
منبر ديجيتالي خيري يجمع بني منظمات خيرية عاملية ،تقول»:
تشكيلة  Conscious Exclusiveب�ـ ُ H&Mتثبت أن أكثر
الطلاّ ت الناجحة ميكن أن تكون محافظة على الكرة األرضية
و ُتساعد في حمايتها من أجل مستقبل أفضل .التشكيلة تشمل
قط ًعا مصنوعة من مواد حتافظ على البيئة التي ميكن ارتداؤها
مل��دة س�ن��وات ط��وي�ل��ة» .اإلك �س �س��وارات تشمل  :ج ��زدان شبكة

مصنوع كله من بقايا النفايات التي مت جمعها من الشواطىء
باإلضافة إلى احللق األنيق املصنوع من الزجاج والبالستيك
املُعاد تدويره .باإلضافة إلى تشكيلة النساء ،تشكيل ة �Con
 scious Exclusiveتضم ألول مرة ً
ايضا قط ًعا لألوالد من
ضمنها فساتني دانتيل صغيرة وجميلة ،جاكيتات (بليزر)
بيضاء أنيقة وبناطيل مستوحاة من مظهر الشارع (street
 .)styleتشكيلة  Conscious Exclusiveهي جزء مركزي
في انتقال  H&Mملستقبل يهتم باحلفاظ على البيئة 26% .من
مجمل منتجات  H&Mحتى يومنا هذا مصنوعة من مواد حتافظ
أكثر على البيئة ،والهدف هو زيادة عددها من مجمل املنتجات
سنو ًيا H&M .وضعت أمامها أه��دا ًف��ا م�ح�دّدة في كل سلسلة
منتجاتها ،مثل استخدام  -100%قطن ُيحافظ أكثر على البيئة
حتى عام  .2020هذه اجلهود ُتثبت بأن  H&Mتلتزم بتقدمي
مالبس ذات جودة عالية وتحُ افظ أكثر على البيئة ألكبر عدد من
األشخاص في العالم .ملعلومات إضافية ،زوروا موقع [http://
.]about.hm.com/en/sustainability.html

لطب األطفال لفصل الربيع
توصيات خبراء مركز شنايدر
ّ

ﺩ .ﻄﻈﺎﺭ ﺻﺳﻌﺍﺭ

ﺩ.ﻄـــﻈـــﺎﺭ ﺻــﺳــﻌﺍﺭ
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الدكتورة نوفار مركوس ،طبيبة ب��ارزة في معهد املناعة واحلساسية في مركز
لطب االطفال ،تشير إلى أنه رغم أنّ الربيع يجلب معه األعياد ،اإلزهار
شنايدر
ّ
وال��رح�لات املبهجة ولكن مع مجيء الربيع ،يبدأ األط�ف��ال والبالغون املصابني
بحساسية حلبوب اللقاح ملختلف أنواع النباتات باملعاناة من أعني دامعة حمراء
ومصابة باحلكّة ،حكّة في األن��ف ،العطاس ورش��ح األن��ف ،وف��ي بعض األحيان
ً
أيضا صعوبات في التن ّفس وصفير .هذه األعراض هي عبارة عن حساسية األنف
ّ
القش) وأيضا عن ربو موسمي.
املوسمية (املعروفة أيضا باسم ح ّمى
تحُ مل حبوب اللقاح م��ن مختلف النباتات (حت��دي��دا وبشكل أس��اس��ي تلك التي
تخلو من الزهور املل ّونة التي يتم تلقيحها عبر احلشرات) في الهواء مع زيادة
درج��ات احل ��رارة وج�ف��اف الطقس اعتمادا على ال��ري��اح .كنتيجة للمالمسة بني
حبوب اللقاح املختلفة احملمولة بالهواء واألغشية املخاطية األنفيةُ ،تطلق خاليا
مع ّينة مو ّزعة في الغشاء املخاطي األنفي م��ادة تدعى هستامني ،وهي مسؤولة
عن ظواهر احلساسية املختلفة .النباتات املسببة للحساسية التي تزهر في البالد
بشكل أساسي في الربيع هي أشجار الزيتون والسرو ،اجلوز والنخيل ،ونباتات
من فصيلة النجيل ّيات  -أعشاب مختلفة وإزه��ار لنباتات تنمو في بني العشب
والشجيرات املختلفة.
إذن فماذا نفعل؟ أولئك الذين لديهم حساسية حلبوب اللقاح لنباتات الربيع ،من
ّ
املفضل جت ّنب الرحالت في منطقة فيها هذه األنواع من النباتات في موسم اإلزهار
(على سبيل امل�ث��ال :في املناطق التي فيها الكثير من أشجار ال��زي�ت��ون) ،ويجب
احلرص أيضا على إغالق نوافذ السيارة عند السفر في تلك املناطق .من يعيش في
منطقة كهذه ،من املستحسن إغالق النوافذ في املنزل قدر اإلمكان وعدم نشر الغسيل
ّ
ليجف في اخلارج .إذا كنتم ترغبون مع ذلك بالتن ّزه والبقاء في الهواء الطلق فمن
املستحسن أخ��ذ ع�لاج مستمر في تلك الفترة ض� ّد احلساسية وال��ذي يشمل على
مضادات الهيستامني من اجليل الثاني التي ال تخدّر ،وبخاخ الستيرويد لألنف
بناء على توصية الطبيب مع وصفة طبية .هناك تطعيمات عبر احل َقن حتت اجللد
فعالة جدّا بالنسبة للحساسية املوسمية وميكن إجراؤها
ض ّد احلساسية ،إنها ّ
في العيادة في مركز شنايدر .في إطار عيادة احلساسية في مركز شنايدر ،ميكن
فحص مس ّببات احلساسية املختلفة بواسطة اختبارات فحص اجللد فورية .تشمل
العالجات عالجات دوائيا مثل أدوية مضادات الهيستامني عن طريق الفم ،بخاخ
لألنف وقطرات للعني ،باإلضافة إلى منشقة رئوية ،ملن يحتاج إليها .العالج ملدى
أطول هو إزالة
للتحسس (تخفيف حساسية الطفل ملس ِّبب حساسية معروف) .في
ّ
هذا العالج يتم حقن ذوي احلساسية بجرعة وتركيز منخفض يزيد كل أسبوع،
وبواسطة ذلك يجعلون جهاز املناعة ينتج ردود فعل مناعية مطلوبة ض ّد مس ّببات
احلساسية وبذلك يؤدي إلى تقليل إنتاج األجسام املضادّة املسؤولة عن ردود فعل
احلساسية في اجلسم.
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كريزي الين تطلق مجموعة أزياء مميزة مبناسبة األعياد
وأالن بحملة مميزة على اإلكسسوارات بتخفيض 50%
على القطعة الثانية
مع بداية فصل الربيع واقتراب عيد الفصح املجيد أطلقت شبكة األزياء النسائية كريزي
الين مجموعة مميزة واحتفالية متنح املرأة مظهرا انيقا وعصريا ليبرز جمالها .تتميز هذه
املجموعة بأمناط متنوعة منها ب��دالت صنعت من أقمشة غنية وأنيقة ,فساتني بأقمشة
متنوعة ,ومزيج من األلوان مع دمج الدانتيل والتطريز في التصميم .الى جانب قطع أزياء
متنوعة مصنوعة من أقمشة ب ّراقة واملمزوجة برسومات الورد وتصاميم هندسية أخرى.
تشكيلة العيد تنقسم ملجموعتني؛ املجموعة األول��ى تتميز بتصاميم احتفالية باللونني
وقصات الليزر
األسود واألبيض .إضافة الى فستان وسترة خفيفة تتميز أطرافها بطيات
ّ
الى جانب فساتني مع فتحات باألسود واألبيض والتي تتميز بالرقع ودمج كتابات أنيقة
بقصات عشوائية
وطيات من قماش الشيفون البليسي إضافة الى قميص بيج بدون أكمام ّ
مميزة .ميكن ايضا إضافة جاكيت مصممة بفتحات باللونني األس��ود او البيج مع ملسات
اللون األزرق امللكي وبناطيل مصممة باللون األس��ود الناعم الى جانب تشكيلة قمصان
بتطاريز مختلفة .
املجموعة الثانية تتميز بتصميم وردي باللون األزرق مثل جاكيت طويلة وخفيفة ,قمصان
وفساتني مع زخارف وردية مميزة.
هذا ومع اقتراب العيد تعرض كريزي الين للنساء احملتفالت مجموعة اقتراحات لهدايا
العيد من تشكيلة إكسسوارات تتضمن جزادين ,أوشحة ,مجوهرات وقبعات.وأالن بحملة
خاصة على اإلكسسوارات من تشكيلة أزي��اء  2017تخفيض بقيمة  50%على القطعة
الثانية ,األرخص بينهما  .يشار الى ان احلملة ال تشمل األحذية او اإلكسسوارات املعروضة
بجانب صندوق الدفع.
مجموعة العيد متوفرة في جميع فروع كريزي الين في البالد مبا فيها الفروع املوجودة
باملجتمع العربي مبقاسات  40-52و.0-5

نزار صايغ يشارك في حملة  : XL speedالطاقة هي
استمرارية احلياة
شارك الناشط االجتماعي الرياضي ابن مدينة الناصرة ،نزار صايغ في حملة XL Speed
 ،والتي انطلقت مؤخرا عبر وسائل االعالم املختلفة والشبكات االجتماعية ،وقد مت اختيار
نزار لتمثيل احلملة من خالل ظهوره في الفتات الشوارع والشبكات االجتماعية.
وقد دعت احلملة الى املشاركة في لعبة قدرات بأسلوب مسارات تشمل عوائق في الطريق
حيث يقود الالعب في إطار اللعبة تراكتورون ريزير ،يجمع علب  XLويجمع نقاط في
طريقه الى خط النهاية .
هذا ومنحت احلملة املشتركني فائزة عبارة عن يوم كله متعة اكسترمي مع الشلة مع  2من
اصدقائهم في منطقة حتديات تشمل رحلة ريزير ،رافتينغ (جتديف) وغيرها الكثير من
املفاجآت التي غيرت اليوم الى يوم خاص وممتع جدًا!
هذا وأكد نزار صايغ الذي مثل احلملة على أهمية املشاركة وعلى سعادته باملشاركة كونها

حملة شبابية من مشروب الطاقة الذي يعتبر ان الطاقة ضرورية الستمرارية االنسان
ونشاطه طوال اليوم .واثنى صايغ على احلملة التي تعتبر عنه وعن نهج حياته بالطاقة
وحبه لالدرينالني.
قائال» الطاقة هي استمرارية احلياة وال ميكن االستغناء عنها بل هناك حاجة متزايدة لها
فحاجتنا للطاقة يساعدنا على ممارسة مهام يومية ويعطينا دافع وقوة لالستمرار ،حيث
أن اجسامنا بحاجة للطاقة للقيام باألعمال الكاملة واملختلفة ،ونحن عمليا نحصل عليها
من خالل وجباتنا ومشروباتنا ،ونستخدمها بعد تناولها وشربها بتكون حياتنا مبسارها
الصحيح والعملي ،وهي دافع على اجناز كامل ،فال صورة مكتملة بدون طاقة كاملة».
وتابع نزار صايغ « اهتم دائما باالدرينالني بحيث يعمل على حتضير اجلسم للمجهود
أو التوتر في حالة اإلث��ارة ،حيث ان أدرينالني يكون إف��رازه استجابة ألي نوع من أنواع
االنفعال أو الضغط النفسي ،كاخلوف أو الغضب ،لذلك نحتاج من أجل نهج حياة سعيد
ورياضي وصحي االهتمام بأن تكون طاقتنا مليئة وفل وادرينالني عالي وعلى امت صورة
ووجه لالستمرارية وان مثل هذه احلملة التي تدعم وتعطي طاقة شبابية واستمرارية».
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ابوت توصي بستة مركبات تغذية والتي يفضل استهالكها
منذ الوالدة
يتطلب الروتني اليومي ألوالدنا ومنذ جيل مبكر جدًا في كثير من األحيان تنفيذ عدة مهام
في الوقت نفسه وباملقابل النجاح في اجتياز الروتني اليومي .تقول رونيت دوييف ،مديرة
علمية ف��ي اب ��وت منتجة سيميالك « م�ع��روف
أن س��اع��ات ال �ن��وم ت�س��اع��د ع�ل��ى جت��دد ال�ط��اق��ة،
اال ان��ه يجب ان نضيف ال��ى ال��وج�ب��ات اليومية
ً
ايضا مركبات تغذية صحيحة ومغذية ميكنها
ان تساهم ف��ي مساعدتهم على حتسني اتخاذ
القرارات وحل املشاكل ،شحذ التركيز وحتسني
الذاكرة.
«ب��دأن��ا نفهم بشكل اوض��ح تأثير التغذية على
عمليات التعلّم وال��ذاك��رة منذ ال ��والدة» ،يشرح
 ، Matt Kuchan, PhDباحث في شركة ابوت
بالتعاون مع مركز دراس��ات التغذية والذاكرة
في جامعة الينوي« .يتابع بحثنا اشخاص يتم
اج��راء ابحاث عليهم من جيل الرضاعة وحتى
املراهقة ،ويبرهن م��دى ض��رورة التغذية لدعم
ب�ن��اء ال�ع�لاق��ات اجل��دي��دة ال�ت��ي تتكون ب�ين خاليا
الدماغ ،وقدرة التركيز واحلفاظ على الذاكرة والتي في نهاية اليوم تع ّرف من نحن».
حلظنا الكبير ،تدل االبحاث على انه توجد مركبات تغذية ودمج ألنواع اغذية والتي ميكنها
ان تساعد على حتسني االداء الذهني.
لوتني ( )Luteinوزياكسانثني ()Zeaxanthin
في بحث اج��ري مؤخ ًرا من قبل اب��وت بالتعاون مع مركز دراس��ات التغذية والذاكرة في
جامعة الينوي ،وجد ان لدى الكبار الذين يستهلكون اللوتني اكثر يوجد ذك��اء مكتسب
أفضل – وبالتالي لديهم قدرة افضل في احملافظة واستعمال املعلومات املكتسبة على مدار
احلياة.
ودل بحث آخر على ان دمج اللوتني والزياكسانثني ميكن ان يساعد على حتسني سرعة
التجهيز والذاكرة في كل جيل.
«لقد وجدنا ان اللوتني مفيد لصحة الدماغ في كل جيل» ،يقول .Matt Kuchan, PhD
«من نتائج ابحاثنا ميكننا االستنتاج انه كلما استهلكت لوتني اكثر في صغرك كلما امكنك
البقاء حاد أكثر في مرحلة متأخرة أكثر من العمر».
اغذية حتتوي على لوتني وزياكسانثني:البيض ،البروكلي ،االوراق اخلضراء مثل :اخلس،
امللفوف األخضر ،السبانخ ،اجلرجير ،الكايل والفاكهة امللونة مثل :التفاح ،التوت ،العنب
وغيرها.
كيرسيتني ()Quercetin
ك �ي��رس �ي �ت�ين  -ه ��و م ��رك ��ب ت�غ��ذي��ة
م�ض��اد تأكسد م�ت��وف��ر ،ي�ت��واج��د في
اغ��ذي��ة ت �ت��وف��ر ف��ي ك��ل ب �ي��ت ،م �ث�لاً:
ال �ت �ف��اح ،ال �ب �ص��ل والثوم– ي�ع��رف
ال �ك �ي��رس �ي �ت�ين ان � ��ه ن ��اج ��ع ل �ع�لاج
ارتفاع الكولسترول  ،امراض القلب
وام ��راض اضافية تتعلق ب��ال��دورة
ال��دم��وي��ة .اض��اف��ة ال��ى ه��ذه الفائدة،
دل بحث في مرحلة ما قبل املرحلة
ال �س��ري��ري��ة اج� ��ري م��ن ق �ب��ل ش��رك��ة
اب� ��وت ع �ل��ى ان دم ��ج ال�ك�ي��رس�ي�ت�ين
مع مركبات تغذية اخ��رى والهامة
للدماغ ،ميكنه أن يؤخر التدني االدراك��ي الطبيعي ال��ذي يحدث مع التقدم بالعمر .هذه
احلقيقة تعطي معنى جديد متا ًما للتوصية بـ «تناول تفاحة واحدة في اليوم على االقل».
اغذية حتتوي على كيرسيتني:
الفاكهة واخل �ض��راوات مثل :التوت البري ،الكرز ،البصل البنفسجي ،التفاح ،العنبية،
احلنطة السوداء ،مسحوق الكاكاو.
فيتامني E
يتواجد فيتامني  Eبشكل طبيعي في عدة مناطق في الدماغ ويرتبط مبناطق الذاكرة ،النظر
وتطور اللغة .فيتامني  Eهو مضاد تأكسد والذي أثبت انه مكمل للوتني في دوره في حماية
حمض الدهن  DHAمن اجلزيئات احل��رة في اجل��وار -والتي تصل خاصة من مصادر
تلوث مثل تلوث الهواء ،تلوث االشعة من الشمس وغيرها.
بحث آخ��ر اج��ري مؤخ ًرا من قبل شركة اب��وت اثبت ان الدماغ يفضل فيتامني  Eطبيعي
على ان يكون فيتامني  Eمن مصدر اصطناعي .لذا يقول « ، Matt Kuchan, PhDيجب
احل��رص على النظر ال��ى الصقة الغذاء واملركبات واالنتباه ال��ى ان يكون فيتامني  Eمن
مصدر طبيعي واملشار اليه عادة بـ دي الفا توكوفرول».
احماض دهن اوميغا  3وDHA
اوميغا  3واملعروفة كحمض دهن «جيد» ميكن ان تساعد بشكل كبير في احملافظة على
االداء اإلدراك ��ي ،مثل تأخير شيخوخة ال��دم��اغ ».من املهم ان ن��درك ان��ه وخ�لا ًف��ا ملركبات
تغذية اخ��رى ،احماض الدهن اوميغا  3ال يتم انتاجها بشكل طبيعي في اجلسم ،ويجب
استهالكها من خالل وجباتنا» ،يؤكد ». Matt Kuchan, PhDلذا ،من املهم التأكد اننا
ندمج اغذية صحية غنية باوميغا  3في طعامنا» .اضافة الى هذا ،تدل العديد من االبحاث
على ان االستهالك الكبير من  )DHA, (docosahexaenoic acidاحماض دهن من
نوع اوميغا  ،3ضروري لألداء االدراكي ،وترتبط بتحسني القدرة على اخراج واستخدام
املعلومات املوجودة في الدماغ.

يوم جمعة مليء بالفرح واملتعة في كنيون عزرائيلي حيفا
أكشاك طعام احتفال ّية في طابق املدخل إلى الكنيون

«بطيرم» عشية حلول عطلة الربيع والفصح
في االعوام األخيرة مت تسجيل نحو 327اصابة ألوالد عرب
من بينها  20حالة وفاة خالل ايام العطلة
يخرج هذا األسبوع كافة الطالب لعطلة الربيع
وال�ت��ي ستستمر حتى منتصف الشهر احلالي،
ه��ذه العطلة والتي تتزامن مع االحتفاالت لدى
الطوائف املسيحية بعيد الفصح املجيد وال��ذي
تتضمن احتفاالته حتضير كعك العيد ،جلسات
الشواء وسلق البيض استقباال للعيد املجيد.
هذا وتتميز عطلة الربيع عادة بأجوائها الدافئة
والتي جتعل االوالد يقضون معظم اوقاتهم في
اللعب خ��ارج املنزل وف��ي ساحاته وف��ي االماكن
العامة.
وب�ح�س��ب معطيات “مجمع م�ع�ل��وم��ات اخل��دم��ة
الشخصية ألم ��ان األوالد” وال ��ذي يستند على
معطيات مت جمعها من حوالي  12مستشفى بني
السنوات  2008-2016فتبني بأنه خالل األعوام
 2012-2016فقد مت رصد حوالي  327اصابة
ألوالد عرب اضطروا على اثرها الى تلقي عالج في املستشفيات خالل عطلة الربيع .كما أن
نسبة االوالد الذين اصيبوا خالل عطلة الربيع أثناء ركوب الدراجة الهوائية كان أعلى من
نسبة إصابتهم اثناء ركوب الدراجة خالل باقي ايام السنة.
وبحسب معطيات جمعتها مؤسسة “بطيرم” من خالل اإلع�لام املكتوب واملرئي فانه ما
بني األعوام  2008حتى شهر أيلول  2016فتبني وقوع  87حالة اصابة ألبناء الشبيبة في
الوسط العربي خاصة ما بني األعوام  2012-2016خالل عطلة الربيع من بينهم  20حالة
وفاة .وتشير املعطيات انه في احليز العام كانت نسبة وفيات األوالد العرب خالل عطلة
الربيع اعلى من باقي ايام السنة (تقريبا بـ  3أضعاف).
ل��ذا وح��رص��ا على سالمتهم خ�لال العطلة ن��رج��و م��ن جميع االه��ل التنبه ال��ى اخل�ط��وات
الوقائية التالية التي توصي بها مؤسسة “بطيرم” ألمان االوالد في البالد:
تأمني ساحة املنزل للعب االطفال وإبعاد املواد اخلطرة من املكان.
مراقبة االطفال منعا خلروجهم من ساحة املنزل ال��ى الشارع وتعرضهم للدهس خالل
اللعب او ركوب الدراجة.
االنتباه من مغبة تعرض االوالد للدغات االفاعي او ال��زواح��ف السامة ملن يقضي فترة
العطلة في أحضان الطبيعة.
كما وتتضمن عطلة الربيع احلالية ايضا احتفاالت ابناء الطوائف املسيحية بعيد الفصح
املجيد ومن بني طقوس هذا العيد املميزة اعداد كعك العيد احملشو بالتمر واجلوز ،وعليه
تناشد “بطيرم” االهل بضرورة اتباع وسائل االمان خالل عملية اعداد الكعك او تناوله
من قبل االطفال دون سن اخلامسة خوفا من تعرضهم لالختناق من اجلوز او املكسرات
احملشوة داخل الكعك .وتشير املعطيات بهذا الصدد انه وما بني السنوات 2008-2016
مت رصد  32حالة وفاة نتيجة التعرض لالختناق من غذاء بني فئة اجليل من  0حتى 17
ع��ام  .كما ان حوالي  87%من ح��االت االختناق حدثت في البيت ج��راء تناول مكسرات
على انواعها التي تعتبر سبب رئيسي الختناق االوالد بحوالي  43%من مجمل حاالت
االختناق .وتعتبر الفئة العمرية ما بني  0حتى  4أع��وام االكثر عرضة حلاالت االصابة
باالختناق جراء تناول األطعمة او التسالي .
السيد مجدي عياشي ؛ مدير سياسات حكومية وعالقات خارجية للمجتمع العربي قال
عشية حلول عطلة الربيع ”:لألسف الكثير من االهالي ال يدركون بان االطفال الصغار
عرضة لالختناق أثناء تناول بعض انواع األطعمة واملكسرات ،ففي هذه االيام وخاصة
ونحن على اعتاب عيد الفصح املجيد وحتضيرات كعك العيد ،من املهم ابعاد بعض انواع
املأكوالت باألخص اجلوز واملكسرات وما الى ذلك من متناول االطفال دون سن اخلامسة
كونهم ال ميضغون الطعام بشكل جيد مما قد يؤدي الستنشاقه للرئتني .كما ان اجلهاز
التنفسي لدى االطفال غير ناضج مبا فيه الكفاية ،ولذلك احتمال استنشاق الطفل لبعض
املكسرات تكون بنسبة كبيرة .بدوري كمسؤول في مؤسسة “بطيرم” المان األوالد أمتنى
عطلة ربيع آمنة جلميع أطفالنا ،وكل عام واجلميع بألف خير”.
واضافة الى التوصيات املذكورة تشدد بطيرم ايضا على اتباع التعليمات التالية للمحتفلني
بعيد الفصح املجيد:
مراقبة االطفال وإبعادهم أثناء إشعال النار في املنقل اثناء وخالل َشي اللحم
عند االنتهاء من حتضير النار للشواء ،الرجاء ابعاد الثقاب والكاز عن متناول يد االطفال
احل��رص على عدم جتول االطفال في املطبخ أثناء
خبز كعك العيد
م��راق�ب��ة االط �ف��ال ع�ن��د ت�ن��اول�ه��م ك�ع��ك ال�ع�ي��د (كعك
بعجوة وباجلوز)
ممنوع تناول كعك املعمول (كعك اجل��وز) ألطفال
حتت جيل  5سنوات.

السادس في كنيون عزرائيلي
شبكة  URBANICAتفتتح فرعها ّ
حيفا باستثما ٍر بلغ ماليني الشواقل
السادس يوم اخلميس ،املوافق  23.3.17في كنيون
إفتتحت شبكة  URBANICAفرعها ّ
عزرائيلي حيفا ،بإحتفال ُمبهج حضرته عدّة شخص ّيات إجتماع ّية ورجال أعمال باإلضافة
إلى مالكة الشبكة :بار رفائيلي.
إنتظر اآلالف اإلفتتاح الكبير لشبكة األزياء «أوربانيكا» ،التي افتتحت فرعها األول بالشمال
في كنيون عزرائيلي حيفا .مت اإلعالن عن االحتفال الذي أقيم يوم اخلميس 23.3.2017
الصعب تفويتها ،حيث
السادسة مسا ًء ،بحملة إعالم ّية كبيرة كان من ّ
في متام الساعة ّ
شملت احلملة إعالنات والفتات الشوارع في أرجاء حيفا والشمال ،إعالنات على باصات
املواصالت العامة ،حملة إعالنية شملت اإلنترنت ،الصحف والراديو.
هذا وقد استمتع اآلالف ،الذين حضروا اإلحتفال ،بحفل غنائي قدّمه املغني إيتاي ليـﭬـي.
وقد انتظر احلضور بفارغ الصبر ظهور العارضة العامل ّية وصاحبة شبكة «أوربانيكا»،
قصت الشريط وفتحت أب��واب ال�ف��رع للجمهور .إل��ى جانب ال��د ّك��ان،
ب��ار رفائيلي ،التي ّ
أقيم مج ّمع  VIPمغلق دعي إليه  500شخص ،من رجال أعمال وشخصيات إجتماعية
وإعالم ّية ،والذين بدورهم استمتعوا بشوﭙـينـﭻ في أج��واء إحتفال ّية في الدكّان الذي مت
يصا لهم قبل دخول اجلمهور الواسع .شبكة «أوربانيكا» تعرض مجموعة
خص ً
افتتاحه ّ
أزي��اء ،إكسسوارات ومنتجات كوسمتيكا تتجدّد باستمرار للنساء ،الرجال واألوالد .من
املتوقع أن يستوعب الدكّان أكثر من  2000من��وذج في كل موسم .ومبناسبة االفتتاح،
تعرض الشبكة حملة مم ّيزة 3 :قطع بـ  100شيكل فقط! مت افتتاح الفرع الذي ميت ّد على
مساحة 2300م ²تقري ًبا ،باستثمار مالي غير مسبوق خللق جتربة شراء متكاملة للزبائن
من حيث املساحة ،الراحة والشعور باملتعو.

أشهى املأكوالت تنتظركم في طابق املدخل إلى الكنيون في «سوق الطعام» الذي يقام كل
يوم جمعة.
اخلاصة بيوم اجلمعة في كنيون عزرائيلي حيفا ،يتم إفتتاح
في إطار الفعال ّيات التقليد ّية
ّ
مجموعة واس�ع��ة م��ن األك�ش��اك التي تعرض أشهى امل��أك��والت ،ومنها :اخل�ب��ز ،األج�ب��ان،
احلالوة بعدة طعمات ،الصلصات ،الكعك ،فواكه وخضراوات املوسم ،وغيرها مجموعة
�ش��رق� ّي��ة وال�غ��رب� ّي��ة ال� ّ
واس�ع��ة م��ن امل��أك��والت ال� ّ
�ش�ه� ّي��ة .ف��ي ك��ل ي��وم جمعة ي�ع��رض كنيون
عزرائيلي حيفا مجموعة واسعة وغن ّية من الفعال ّيات والتجارب املمتعة ،وهذا ما يشعر به
الز ّوار والزبائن الذين يتج ّولون بالقرب من األكشاك ويشاهدون أعدادًا كبيرة من ال ّز ّوار
وهم يتذ ّوقون أطيب املأكوالت ويشترون ويستمتعون .ندعوكم لزيارة كنيون عزرائيلي
حيفا لإلستمتاع بأشهى املأكوالت التي ال تنسى ،برفقة أبناء العائلة واألصدقاء.

اجل ُمعة  7نيسان 2017

54

اجل ُمعة  7نيسان 2017

