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ضمن مشروع »منتدى الّسكن« في حيفا

نشيطات ونشطاء يحملون قضايا أحيائنا العربّية إلى صّناع القرار
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جواد بولس
��س��اواة  وامل للّسالم  ��ة  ال��دمي��ق��راط��ّي اجلبهة  تعقد 
���ي ظ�����روف ع���اّم���ة غير  ���ره���ا ال���ّت���اس���ع ف م���ؤمت
مستقّرة وواقع سياسي محّلي يضّج باملخاطر 
تطوي  فإسرائيل  املُنِهك،  والغموض  الكبيرة 
��ة  ف���ص���الاً م���ن ت��اري��خ��ه��ا ال��ق��ص��ي��ر ب��ع��ص��ب��ّي
القمم  نحو  اجل��دي��دة  نخبها  وصخب، وتتقّدم 
برايات ميينّية ودينّية وعقيدة ال تخفي بواطنها 
وال شهّيتها لبلع دولة فّصلها رّب الّسماء من 
أجلهم، ومبقاسات وعد - حني كان الّنهر وسادة 
الّنشوة، والّسيف  مرفأ  ألحالمهم، والبحر 

مرساتهم. 
��ة م��ا زال����ت ت��ق��اوم  ��ي��دّي ب��ع��ض امل��ع��اق��ل ال��ّت��ق��ل
أمام  وليس  ليفنغر  وأخ��وة  كهانا  أبناء  زح��ف 
الّنار  مبراكب  االلتحاق  أو  الّسقوط  إاّل  ه��ؤالء 
وج��ن��ده��ا ال��ت��ي ض��ّم��ت ه��ض��اب ي��ه��ودا وت��الل 
دولة  ا  ّياً عمل فشّكلوا  الّسواحل،  الّسامرة إلى 
األمم  ش��رائ��ع  تعنيها  ال  ��ي��ه��ا  ردف على  تقف 
باخلط  هدنة،  حني  على  خرائط اعترفت،  وال 
ّونه، قبل عقود، من يزرع اآلن  ل األخضر الذي 

هذا الّشرق باملوت ويغرقه باألحمر.
أم��ام  العربّية  األقلّية  يضع  جديد  واق��ع  إّن��ه 
حتّديات جسيمة لم نألفها في املاضي، وذلك 
واالضّطهاد  القمع  سياسات  من  الّرغم  على 
األّول،  منذ اليوم  م��ارس��ت��ه،  ال���ذي  العنصري 
بحّق  املتعاقبة  اإلسرائيلّية  احلكومات  جميع 
وطنها،  ��ي  ف بقيت  التي  ة  العربّي اجلماهير 
ا  ا مفروغاً ا لهؤالء وجودنا بينهم ليس شأناً فوفقاً
ا،  ياً وأول ا  سابقاً ا  حقاً يكون  لن  منه، وبالّطبع 
»بقّوة  اليهودّية  ال��ّدول��ة  في  وهناك  هنا  فهم 
احلق«، وإن كان ال بّد فسيحمون ذلك »احلّق« 

بالقّوة!  
��ى مؤمتر  ��ي��رون ي��ع��ق��دون آم����االاً واس��ع��ة ع��ل ك��ث
ّية  استثنائ مخرجات  منه  وينتظرون  اجلبهة 
������رارات م��س��ؤول��ة ي��رج��ى أن ت��ع��ك��س فهم  وق
لبدء  واس��ت��ع��داده��م  ��رح��ل��ة  امل ��ري��ن حلقيقة  امل��ؤمت
اجل��ب��ه��ة  خ���الل���ه  م����ن  جديد تسعى  ف���ص���ل 
ضاعت  التي  ��ي��ادة  وال��ق امل��ق��اود  إلى استعادة 
املنقضية،  العجاف  الّسنوات  منها في مهّب 
��روع في  ��ى على طريق ال��ّش وذل��ك كخطوة أول
��ة  ��ة - ع��رب��ّي ��ة ع��رب��ّي ب��ن��اء حت��ال��ف��ات س��ي��اس��ّي
ة  وعربّية - يهودّية وتكوين أوسع جبهة وطنّي
وشعبّية ملواجهة ما ينتظرنا من ضربات وقمع.  

يستوجب  ال��ذي  األكبر  اخلطر  أّن  الواضح  من 
االستعداد لصّده منبعه من حكومات إسرائيل 
تفتيت  إلى  بإمعان  ستسعى  التي  العتيدة 
وجودنا وسلب ما اكتسبناه من حقوق وشرعّية 
خالل سنوات نضالنا الفائتة؛ لكّنه لن يكون 
مجتمعاتنا  فأوضاع  الوحيد،  اخلطر  هو  ذلك 
العربّية الّداخلّية وما تشهده من انفالت وحشّي 
ملظاهر العنف على أشكاله وتداعي متاريس 
تشكيالتنا  امل��اض��ي  ��ي  ف حمت  ال��ت��ي  القيم 
الّسياسّية وصانت بنانا االجتماعّية اجلمعّية 
الذاتّية  املصالح  الفساد وسطوة  استشراء  من 
شك،  ��ى  أدن دون  من  تشّكل،  واالستهالكّية، 
إقامة  ب��دوره  ويستدعي  ل��أّول،  ا  موازياً خطراًا 
تلك الّتحالفات على قواعد سياسّية واضحة 

وبقّوة  ثابتة  بطاقات  الّشركاء  بتزويد  وكفيلة 
رة.   دفع مؤّث

في الواقع أكتب ذلك من باب التمّني واألمل، 
وكّلنا يشهد كيف ضعفت األحزاب الّسياسّية 
��ي في  ��ي��ره��ا ال��ف��ع��ل ��ة، وان��ح��س��ر ت��أث ال��ع��رب��ّي
كّلي  بشكل  غابت  قد  نراها  بل  شوارعنا، ال 
وامليدان  الّساحة  تاركةاً  املواقع،  من  كثير  في 
للفراغ املفسد أو لصّناع الّدموع واحلسرة واأللم.

صعبة  الّترميم  مهّمة  أّن  مقتنع  ��ي  أّن��ن وم��ع 
، لكّنني أتصّور أّن  ا، وال أقول مستحيلةاً جداً
ّية  الفرصة ما زالت قائمة، وأخّص في هذه اجلزئ
��س��اواة  وامل للّسالم  الدميقراطّية  اجلبهة  حزبي 
سأكتب  )وعنه  الّدميقراطي  الوطني  والّتجّمع 
في مقالة أخرى(، وذلك لتمّلكهما مؤّسسات 
ا من  وتاريخاً ُملزمة  تنظيمّية  ّيات  وآل قائمة 
العمل اجلماهيري املشهود له – خاّصة اجلبهة 
والّنضاالت  العريق  املاضي  ذات  الدميقراطّية 
ملعظم  الّتاريخّية  وقياداتها  واملمّيزة  البارزة 
احملّطات املفصلّية في حياة اجلماهير العربّية 

في إسرائيل.
مهّمة اجلبهوّيني ليست سهلة، لكّنها ستكون 
معّقدة أكثر بعد إطالق آخر هجمة من بعض 
ّرفاق ضّد الّنائب أمين عودة الذي اختير ليكون  ال
ا للقائمة املشتركة في الكنيست وقبلها  رئيساً
شغل منصب األمني العام للجبهة الدميقراطّية، 
وذلك على خلفّية لقائه قبل أّيام في باريس 
بناني وليد جنبالط وبحضور  مع القيادي الّل

الّسفير الفلسطيني سلمان الهرفي. 
برز  الّنائب ع��ودة  التي هاجمت  من األص��وات 
احل��زب  ��ي  ف ��ي��ادي  وال��ق الّسابق  الّنائب  موقف 
ع��ودة  ال��ّن��ائ��ب  ��ي��ق  ورف اإلسرائيلي  الّشيوعي 
اّل��ذي  ��ول  م��ّخ عصام  الدميقراطّية  اجلبهة  ��ي  ف
: »ع��ودة يعي أّن��ه غير ق��ادر على  ح��ّذر قائالاً
جنبالط  ��ي��د  ول ��ى  ع��ل ��ة  ش��رع��ّي ���ة  أّي يسبغ  أن 
املنطقة، لكّنه  ���ي  ف امل��ش��ب��وه��ة  وس��ي��اس��ات��ه 
هو  نفسه  الّشرعّية عن  يسقط  أن  يستطيع 

بأسرع مّما يتوّقع«.
ا، وفي نفس الوقت  ا واضحاً كالم يعادل تهديداً
يّتخذوا  أن  اجلبهة  مؤمتر  ��ي  ف املشاركني  يلزم 
ال  القائد  فشرعّية  املسألة؛  ه��ذه  م��ن  ا  موقفاً
إاّل معطيها، وفي  يسبغها فرد وال يحجبها 
املؤمتر  صالحّيات  من  هي  ع��ودة  الّنائب  حالة 

العام الذي سينتظر كثيرون قراره. 
فخلفّية  ك��ب��ي��رة،  أب��ع��اد  ذات  م��س��أل��ة  إّن��ه��ا 
بجنبالط  عودة  للقاء  وآخرين  مّخول  مهاجمة 
��ب��الط من  ��وق��ف ج��ن ه���ي ب���األس���اس ن��ت��ي��ج��ة مل
بّشار  نظام  من  الّسورّية، وبالّتحديد  املسألة 
صفوف  ش��ّق  ��ى  إل أّدت  املسألة  األسد، فهذه 
اجلبهة والّتجّمع الدميقراطي وتكوين معسكرين 
داخل كّل حزب منهما، معسكر يدعم األسد 
ا،  ا ومقاوماً ا ممانعاً ومسوغاتهم كون نظامه نظاماً
وضّدهم يقف فريق يّتهم األسد بكونه دكتاتوراًا 
حساب؛  غير  م��ن  شعبه  أب��ن��اء  يقتل  ا  عاتياً
من  موقفهم  بحسم  ��رون  امل��ؤمت جنح  إذا  ولذلك 
هذه املسألة ستتلوها تداعيات تتعّدى قضّية 
خاّصة  كبيرة،  معاٍن  لها  وسيكون  جنبالط، 
في هذه األّيام املأساوّية التي مأت فيها صور 

بقنابل  القصف  جثث ضحايا 
وقلوب  الفضائّيات  شاشات  الكيماوي  الغاز 

البشر باحلزن واألسى.
في  ��ة  ال��ق��ض��ّي ه����ذه  حت��س��م  في تقديري لن 
فأمين  أخ���رى،  م��الح��ق  لها  ي��ك��ون  املؤمتر، وقد 
استأنس  أن  بعد  جنبالط  ملقابلة  ذه��ب  ع��ودة 
وحزبّية، وهذه  مسؤولة  جبهوّية  قيادات  برأي 
املبادرة  على  وافقت  معارضتها، بل  بِد  ُت لم 
وباركتها، هذا عالوةاً على أّن كثيرين يقاربون 
هذا الّلقاء بلقاءات قيادّيني في اجلبهة واحلزب 
الّشيوعي مع  قيادات عربّية وغيرها موازية 
تستجلب  منه، ولم  أهمّية  أق��لّ  أو  جلنبالط 
التي  لتلك  مشابهة  هجمات  الّلقاءات  تلك 
ي��ت��ع��رّض ل��ه��ا ال��ّن��ائ��ب ع����ودة م��ن ح��ني آلخ��ر، 
فالّسياسة قاّلبة ودّوارة، والعبرة في املضامني 
هذا  من  واملوقف  األه��واء  في  وليس  واخلواتيم 
ا  الزّعيم في حلظة معطاة أو ذاك؛ ثم إّن أصواتاً
تتحّفظ  بدأت  اجلبهوّيني  في صفوف  متزايدة 
م��ن ح��ص��ر ب��ن��اء ع��الق��ات اجل��ب��ه��ة م��ع جهات 
��وق��ف تلك اجل��ه��ات م��ن بّشار  ��ا مل أخ���رى، وف��قاً
األسد فحسب، وحّجة هؤالء تقضي بأن األولى 
جانب  ��ى  إل الوقوف  واجلبهوّيني  بالّشيوعّيني 
��ى ج��ان��ب القائد  ��ي��س إل ��ّس��وري ول ال��ّش��ع��ب ال
ال��ذي  قد يكون ع��اج��زاًا، في أحسن األح��وال، 
ملتبسة،  تفاصيلها  م��أس��اة،  وق��وع  منع  عن 
كما في حالة املجزرة األخيرة، هذا إذا لم يكن 
هو جزء من املأساة واحملنة التي تعيشها البالد 

ويدفع ثمنها الّشعب.
هنالك َمن يرى أّن استعادة قّوة احلزبني، اجلبهة 
من  ستكون  أسس صحيحة  على  والتجّمع، 
نلمس  لم  لكّننا  العربّية،  اجلماهير  مصلحة 
بذل محاوالت جدّية من  األخيرة  األشهر  خالل 
قبل مؤّسسات هذين احلزبني في هذا االّتاه، 
��ى ال��ع��ك��س، ش��ه��دن��ا ك��ي��ف ت��زاي��دت  ب���ل ع��ل
واش��ت��ّدت  ��ة  ��ّي ال��ّداخ��ل الّشخصّية  ��ّص��راع��ات  ال
حتى تباعدت فرص اخلروج من األزمات املزمنة 
مشكلة  تكمن  الواقع  تتالشى؛ ففي  وك��ادت 
بسبب وجود  بعيد،  ح��ّد  ��ى  إل احل��زب��ني،  هذين 
���ي اس��ت��ع��داد  ��ي��ادة وف ف��ائ��ض م��ن م��دع��ي ال��ق
بعضهم، إذا ما موضعوا في الّصدارة، نسف 
اجلسور وتخريب القالع.. ولسان حالهم يقول: 

بعدي الّطوفان!
للقمار وال  وق��ت  ��ري��ب، ال  ق ل��ن��اظ��ره  ا  غ���داً إّن 
م��راراًا: سيبقى  قلنا  فلقد  للمجازفة،  هوامش 
ّرملة  وال والّطيبة  ال��ّن��اص��رة  ��ي  ف هنا،  ميداننا 
��ي��ه ف��ك��ّل م���ن سيطرب  وك��ف��ري��اس��ي��ف، وع��ل
لسماع صدى زئير أسد كاسر وغريب ويْؤثره 
على شجى البالبل في حاراته لن يكون جديراًا 
بالبيت وال أن ميشي في مقّدمة املسيرة، ألّنه 
وضفائر  البيدر  حماية  على  ق��ادراًا  يكون  لن 

ا من حولنا. احلرائر التي نراها تسقط تباعاً
أمام  مؤمتر اجلبهة الّتاسع فرصة تاريخّية، فإذا 
يبزغ  فقد  بلّم شملهم  املؤمترون وجنحوا  أصاب 
برعم ألمل جديد، وإن تخاصموا على حساب 
البعض  يعتبره  ل��ق��اء  ��س��ب��ب  وب وأس���د  ال��ّش��ام 

ا فعندها.. لكّل حادثة حديث. ّياً إشكال

وشام! ناصرة  بني  اجلبهة  مؤمتر  قتل..  ُت اء  س ّن ال
ولة؟! ّرج ال أين 

مطانس فرح
��ن��ات، اّل���ذي درج في  ��ب ج��اء اإلس���الم ف��ح��رّم وأد ال
���رأة:  ��ا، ون���ادى ب��اح��ت��رام امل ��ا ج��ارفاً ��ة، حت��رمياً ��ّي اجل��اه��ل
واع��ت��ب��ره��ا عماد  ال���ّزوج���ة واألم،  األخ����ت،  االب��ن��ة، 
املجتمع وأساسه. كما أوصتنا الّشرائع الّسماوّية 

ّية، واألخالق االجتماعّية أاّل نقتل..! واإلنسان
َد قتِل  ا بأسره! إّن تعمُّ َمن يقتل ِامرأة يقتل مجتمعاً

ّية تافهة سخيفة وَجهولة، يضعنا  الّنساء والفتيات، لروادع ذكورّية بدائ
ّية. في ُسفالة املجتمعات وُيظهر َسفالتنا األخالقّية واإلنسان

َمن يقتل باسم الّدين ال دين له، وَمن يقتل باسم الّشرف عدمي الّشرف 
أاّل  البالد،  هو..! عار على مجتمع يطالب بتحقيق املساواة في هذه 
يساوي بني الّرجل واملرأة وال ُيحسن الّتعامل معها؛ َعيب على مجتمع 
الّذكورّية  األف��ك��ار  سيطرة  هي  رذيلة  يرحمها؛  أاّل  ام��رأة  رح��م  من  ُول��د 

»املخصّية« والعقلّية الّرجعّية املقّيدة بأصفاد َصِدئة.
ا ُمتحّجراًا، نهّمش ونكبت ونسيطر  �اً ّي ا بدائ �اً ا ذكورّي طاملا بقينا مجتمعاً
ونعّنف، ونقتل ألتفه األسباب، بحجج واهية كشرف العائلة، وما شابه، 
لتغطية شوائبنا وعوراتنا، من دون رادٍع أو وازٍع.. سيستمرّ، لأسف، 
مسلسل قتل املرأة بُحجج هّشة بال هوادة، من دون أن توهن يد القاتل!

راًا، وتيرة تعنيف وقتل الّنساء، وسط وجوم مجتمع ذكورّي  تزداد، مؤّخ
والّتعنيف  واالع��ت��داء  الّتهديد  ��ى  إل الّنساء  لتعرّض  يأبه  ال  مخصّي، 
والقتل. حيث ُقتلت، خالل األسبوع األخير فقط، ثالث نساء )عربّيتان 

ويهودّية(.
بعدد  ُمقلق  ارتفاع  لوحظ  املنصرم،   2016 عام  إحصائّيات  وبحسب 
جرائم العنف والقتل في املجتمع العربّي في البالد، وقد اعتبره البعض 
ا، حيث اقترفت جرائم قتل بشعة،  أّنه األكثر دموّية منذ عشرين عاماً

طالت الّصغار والكبار من الّنساء والّرجال.
ّيات إلى ارتفاع حاّد بنسبة  وبخالف املجتمع اليهودّي، أشارت اإلحصائ
اجلرمية في املجتمع العربّي، رُغم كّل الّنداءات والّتوّجهات واالستنكارات 
واالحتجاجات واملظاهرات اّلتي طالبت الّشرطة واجلهات املسؤولة القيام 
بواجبها وعدم الّتقاعس في محاربة العنف واجلرمية وإعادة األمن واألمان.

إاّل إّن العنف املستشري في شارعنا العربّي وفوضى الّسالح والقتل ال 
ا لدى املؤّسسات اإلسرائيلّية، وال يقّض مضاجعها، طاملا أّن  يحرّك ساكناً

ا. املجرَم عربّي والّضحّية عربّية، أيضاً
ّية استمرار مسلسل تعنيف وقتل الّنساء،  إّن مجتمعنا يتحّمل مسؤول
طاملا يستمّر في صمته. فلن نصمت بعد اليوم، سنصرخ بأعلى صوتنا 

ونعمل على منع اجلرمية القادمة.
لتكن تربيتنا وثقافتنا قائمة على احترام رغبات األم والّزوجة واألخت 
ا،  ا وأبداً واالبنة، والعمل على نشر تلك الّثقافة. علينا أن نسعى، دائماً
لتنشئة أجيال حتترم املرأة، تقّدرها، بل تقّدس رسالتها وتتفّهم رغباتها، 
ال تفرض عليها آراَءه��ا وأفكارها. ليكن هدفنا حتقيق الّدعم الفعلّي 
ا عن  ا، بعيداً وتقدير املرأة ومؤازرتها، وترجمته على أرض الواقع، يومّياً

الّتحقير واإلهانة واالعتداء والّترهيب والقتل.
��ّي..  رج��ول تفكير  ��ى  إل ال���ّذك���ورّي  ��ّي  ال��ع��رب مجتمعنا  تفكير  ل��ن��ح��ّول 
؛ الّشخص اّلذي  فالّشخص اّلذي ال يغار على أهله، ذكر هو وليس رجالاً
يكذب ويظلم ويستغّل ويسيطر ويستعبد ويعّنف ويقتل، ذكر هو 
؛ الّشخص اّلذي ال يحترم املرأة وال يقّدر األم واألخت واالبنة،  وليس رجالاً

ذكر هو وليس رجالاً.
��ادئ  ��ب وامل والقيم  واألخ���الق  والكلمة  ��وق��ف  امل رج��ل  احلقيقّي هو  ��ّرج��ل  ال
والرّأفة  والّصبر  ّية  واإلنسان واإلمي��ان  واالحترام  واحل��ّب  والكرامة  والّصدق 
واإلحسان والّتعّقل واحلّق.. فأينَك أّيها الّزوج واألب واألخ واالبن من هذه 

الّرجولة؟!
وتذّكر أّيها الّرجل أّنك من رَحم ِامرأة ُولدت وإلى »رح« األرض ستعود... 

! فُكن مع املرأة وألجلها رجالاً
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ملراسل »حيفا«
تفتتح اجلبهة الّدميقراطّية للّسالم واملساواة، مساء اليوم اجلُمعة، في 
مدينة شفاعمرو، مؤمترها العام الّتاسع، حتت ُعنوان “بوصلة اجلماهير؛ 

ّي مهيب. نهضة في كّل اجلبهات”، مبهرجان سياسّي فّن
�100 فرع من  ويشارك في املهرجان نحو 1000 مندوب من قرابة ال
شّتى أنحاء البالد، إضافةاً إلى ممّثلني عن حركات وأحزاب وقوى وطنّية 

ويسارّية يهودّية وعربّية، ووفد واسع من منّظمة 
املؤمتر  أعمال  وتتواصل  الِفَلسطينّية.  الّتحرير 
تنظيمّي  سياسّي  بنقاش  الّسبت،  نهار  طيلة 
مبشاركة مندوبي الفروع ومرّكبات اجلبهة املختلفة.
للّسالم  الّدميقراطّية  اجلبهة  رئيس  بركة،  محّمد 
ي���وم األرض  اب��ن��ة  ه��ي  ق���ال: “اجلبهة  ���س���اواة،  وامل
اخلالد، والتي حتتفي هذا العام بالّذكرى األربعني 
محلّية  مرحلة  ��ي  ف ��ر  امل��ؤمت نحيي  لتأسيسها. 
وإقليمّية دقيقة، وليس صدفةاً أن حتصل اجلبهة 
على ثقة جماهيرنا وشركائنا بالعمل الّسياسي 
العربّية  للجماهير  الُعليا  املتابعة  جلنة  لتقود 

ّية  والقائمة املشتركة، وهذه أمانة ثقيلة، نتعامل معها بكّل املسؤول
احلمل  ق��در  على  تكون  أن  جلبهتنا  نريد  فإّننا  هنا  وم��ن  وال��ّدّق��ة. 
وواثقون بذلك، ونبذل كاّفة اجلهود من أجل أن يشّكل هذا املؤمتر رافعة 
واالجتماعّية  السياسّية  اجلبهات،  كاّفة  في  مفصلّية  نهضة  نحو 
غالة  حكومة  ه��ذه  م��واج��ه��ة  ��ي  ف خ���اّص  نحو  ��ى  وع��ل والّتنظيمّية؛ 
االستيطان والضّم، وفي مواجهة مخّطط دفن القضّية الِفَلسطينّية 

وتصفية حّق تقرير املصير للّشعب العربي الِفَلسطينّي، وما سيتبعه 
من هجمة على شرعّية اجلماهير العربّية وعلى احلرّيات الّدميقراطّية.
متار غوجانسكي، نائب رئيس اجلبهة، أشارت من جهتها إلى خطورة 
احلكومة  أزم��ة  بفعل  العنصرّية،  مظاهر  وتعّمق  الفاشّية  األج���واء 
في  جاء  ما  على  دت  وش��دّ االجتماعّية.   - واالقتصادّية  الّسياسّية 
رؤوس أقالم املؤمتر بشأن بناء أوسع جبهة يهودّية - عربّية ضّد االحتالل 
غوجانسكي  وأض��اف��ت  ��ة.  وال��ف��اش��ّي
يهودّية   - عربّية  كقّوة  اجلبهة،  أّن 
مثابرة ومجّربة في ميادين الكفاح، 
ّية الكبرى في قيادة  تتحّمل املسؤول
��ا ع��ن املصالح  ه���ذا ال��ّن��ض��ال، دف��اعاً
صلبها  ���ي  وف للّشعبني،  احلقيقّية 
من  واالنعتاق  االحتالل  من  الّتحّرر 

نظام االستغالل.
اجلبهة  سكرتير  ده��ام��ش��ة،  منصور 
قال  ��س��اواة،  وامل للّسالم  الّدميقراطّية 
“فروع  للمؤمتر:  الّتحضيرات  ح��ول 
مكّثفة،  نشاطات  األخيرة  األسابيع  في  تشهد  اجلبهة،  ومؤّسسات 
بدأت بإصدار مواّد املؤمتر التي قامت فروع اجلبهة بدراستها ونقاشها، 
وبانتخاب فروع وهيئات اجلبهة املختلفة ملندوبيها، كما نلحظ في 
ا ألكبر تنيد ممكن في امِلهرجان االفتتاحي،  ا واسعاً األّيام األخيرة حراكاً
غنّية  نفسه ستكون  املؤمتر  أعمال  ب��أّن  تؤّكد  املؤّشرات  كّل  أّن  كما 

وبّناَءة.”

ملراسل “حيفا”
الّتخطيط  قانون  على  عقدتها  خاّصة،  جلسة  في  الكنيست  صادقت 
البيوت  هدم  إج��راءات  ويسّهل  العربّية  البيوت  يستهدف  اّل��ذي  والبناء، 

العربّية التي حتّرمها الّسلطات من الّترخيص.
وقال الّنائب د. يوسف جبارين إّن الّتعديل اجلديد )قانون كامينيتس( هو 
قانون استبدادّي مثل وجه حكومة اليمني املتطّرف التي تتفّن بتشريع 

القوانني العنصرّية وغير الّدميقراطّية. 
العاّمة  الهيئة  منّصة  على  من  خطابه  في  قرأ  قد  جبارين  الّنائب  وكان 
دروي��ش،  محمود  الِفَلسطينّي  الّشاعر  قصيدة  من  ا  أبياتاً للكنيست 

»سّجل أنا عربي«:
ا كنُت أفلُحها/ أنا وجميُع  سّجل أنا عربي/ سلبَت كروَم أجدادي/ وأرضاً
ال��ّص��خ��ورِ../ فهل  ه��ذي  أح��ف��ادي/ س��وى  لنا.. ولكلِّ  تترْك  ��م  ول أوالدي/ 

ستأخُذها/ حكومتكْم.. كما قيال؟
 وُيذكر أّن القانون يحّدد صالحّيات احملاكم بتجميد أوامر الهدم وينقل 
الغرامات  يفرض  كما  ّية  وائ الّل الّلجان  إلى  القانون  تطبيق  صالحّيات 

الباهظة واملستمّرة على أصحاب البيوت.

الّنائب يوسف جبارين: 

�����ن�����اء  �����ب ����ط وال ����ي ����ّت����خ����ط �������ون ال �������ان ق
ومة احلك ذه  ه ه  وج ك دادّي  ب ت اس
���ي ال��ك��ن��ي��س��ت * * ..وم���ح���م���ود دروي�����ش ف

املؤمتر الّتاسع للجبهة: 

ات! ه ب ّل اجل ي ك ّية ف ل ص ف ضة م ه و ن ح قة ن ّث ل ال ك لق ب نط ن
* محّمد بركة: الهجمة على اجلماهير العربّية وعلى احلّيز الدميقراطي جزء من مخّطط دفن القضّية الفلسطينّية * 
متار غوجانسكي: األجواء الفاشّية اخلطيرة تستوجب بناء أوسع جبهة يهودّية - عربّية ضّد االحتال والعنصرّية 
اليوم اجلُمعة في شفاعمرو * الفروع وجتّند واسع لافتتاح، مساء  * منصور دهامشة: نشاطات مكّثفة في كاّفة 
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ملراسل »حيفا«
أملانيا  في  ِفَلسطني  دول��ة  سفارة  رعاية  حتت 
االحّتادّية، وبحضور الّنائب أمين عودة )رئيس 
)وزير  األع��رج  ود. حسني  املشتركة(،  القائمة 
الِفَلسطينّية(،  احلكومة  في  احمللّي  احلكم 
خلود  د.  أملانيا،  في  ِفَلسطني  دول��ة  وسفيرة 
أملانيا  في  »فتح«  حركة  ومعتمد  دعيبس، 
د. علي معروف، وأمني سّر إقليم أملانيا د. 
وأمناء  اإلقليم  جلنة  وأعضاء  حجازي،  عوض 
في  الّتنظيمّية  املناطق  وك��وادر  وأعضاء  سّر 
أملانيا، وعدد من أعضاء اجلالية الِفَلسطينّية 
والعربّية في أملانيا، وعدد من األصدقاء األملان 
ُعقدت  الِفَلسطينّية،  للقضّية  املناصرين 

الّذكرى الواحدة واألربعني ليوم األرض اخلالد.
ا  يوماً بأّن  أمين عودة  الّنائب  أّكد  كلمته  وفي 
على  سيحافظ  األرض،  كيوم  األصالة،  بهذه 

ا! نضارته 41 عاماً
وحت�������ّدث ع������ودة ع����ن س���ي���اس���ة ال��ّت��خ��ط��ي��ط 
��ة، ذاك����راًا أّن ب��ن غ��وري��ون واض��ع  ��ّي ��ي��ل اإلس��رائ
الّنظرّية األمنّية اإلسرائيلّية كتب في مذّكراته 
ا بقضايا األمن  بأّنه يقضي 11 ساعة أسبوعّياً
عودة  وق��ّدم  الّتخطيط!  بقضايا  ساعة  و13 
قضايا  في  اإلسرائيلّي  األبرتهايد  من  من��اذج 
األرض. كما قّدم مناذج من الّتحريض الّرسمي 

ضّد املواطنني العرب. 
وقال عودة: يهّمني، هنا في أملانيا، أن أقول 

به  بلغت  للِفَلسطينّيني  نتنياهو  كراهَية  إّن 
درجة أن يبّرئ هتلر من النّية املسّبقة بحرق 
اليهود! فقد قال نتنياهو بأّن هتلر بدايةاً لم 
اّل��ذي  ��ي��ه��ود، ول��ك��ن املفتي ه��و  ال يشأ ح��رق 
املقولة هي  بأّن هذه  أقنعه بذلك! وقال عودة 
ال-سامّية.  مقولة  وأكثر  لهتلر  تبرئة  أبشع 

إلى هذا احلّد أعمت الكراهَية نتنياهو!
الوظيفي  الّتكامل  أهمّية  وحت��ّدث عودة عن 
ألبناء الّشعب الِفَلسطينّي في املناطق احملتّلة 
1967 وداخل إسرائيل وفي الّشتات والعالم، 
حيث »علينا أن نعمل بتنسيق وتناغم من 
دولة  وإق��ام��ة  االح��ت��الل  بإنهاء  الّتسريع  أج��ل 

”.67� ِفَلسطينّية في حدود ال

يم  ي الّزع ق ت ل ودة ي ب أمين ع ّنائ ال
الط! ب ن د ج ي ي ول نان ب ل ال

ملراسل “حيفا”
بناني وليد  التقى الّنائب أمين عودة )رئيس القائمة املشتركة( الزّعيم الّل
جنبالط، وذلك في العاصمة الفرنسّية باريس، وشارك بالّلقاء الوزير وائل 

أبو فاعور وسفير فلسطني في فرنسا سلمان الهرفي.
ّراهنة التي تعصف باملنطقة،  وحتّدث احلاضرون عن القضايا الّسياسّية ال
حول  الّنقاش  ��رّك��ز  وت الّنظر.  بوجهات  واخ��ت��الف��ات  اّت��ف��اق��ات  هناك  حيث 
شرائح  لكّل  الوطنّية  الوحدة  أهمّية  وع��ن  إسرائيل،  في  الِفَلسطينّيني 
الّسياسات  اليمني ومجمل  الِفَلسطينّيني في مواجهة حكومة  املواطنني 
اّلذين  روز في إسرائيل  ال��دّ العرب  الّرسمّية اإلسرائيلّية. وحّيا  جنبالط 

يرفضون كّل محاوالت املؤّسسة احلاكمة لسلخهم عن انتمائهم العربي.
وأّكد جنبالط أّن دعم القضّية الِفَلسطينّية هو نهج ثابت للحزب الّتقّدمي 
االشتراكي منذ عهد املعّلم الكبير كمال جنبالط. وقال الّنائب عودة بأّن 
احلزب الّتقّدمي االشتراكي مبؤّسسه املعّلم الكبير كمال جنبالط هو أكثر 
ا للقضّية الِفَلسطينّية، وإن كانت لنا بعض الّرؤى املختلفة،  األحزاب دعماً
خاّصةاً بالعقد األخير، ولكن الّتواصل والّنقاش والّسعي نحو الّتقارب هو 
أمر هاّم نظراًا ألصالة هذا احلزب وتاريخه املشرّف وتضحياته اجلسام من 
أجل القضّية الِفَلسطينّية. وأشاد عودة بخطاب وليد جنبالط في الّذكرى 

األربعني لوفاة والده، وذلك قبل أسبوعنْي.
وأّكد احلاضرون على أهمّية الّنقاش والّتواصل بشكل دائم.

في ذكرى يوم األرض في برلن:

ا! اًم افظ نضارته 41 ع ح وم األرض أن ي الة ي أص وم ب ي ّد ل ودة: ال ب ع
* عودة: مقولة نتنياهو بأّن هتلر لم يقصد حرق اليهود هي أبشع تبرئة وأبشع ال-سامّية! *
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ملراسل “حيفا”
ا على  راًا، بياناً عّمم الّتجمع الوطني الّدميقراطّي، مؤّخ
للُخطوات  ال��ّداع��م  “موقفه  فيه  أّك��د  اإلع��الم،  وسائل 
��س��ت��م��ّرة ال��ت��ي ت��خ��وض��ه��ا م��ؤّس��س��ة  ��ة امل االح��ت��ج��اج��ّي
ألذرع  الفاشّية  املمارسات  وجه  في  “امليدان”  مسرح 
املؤّسسة التي حتاول أن تفرض على الّثقافة العربّية 
ّيات توفير امليزانّيات  أجندات دخيلة، عبر استعمال آل
حرّية  لقمع  كوسيلة  والفنّية  الّثقافّية  للمؤّسسات 
ومحاصرة  والّثقافي،  الفّني  اإلنتاج  وحرّية  الّتعبير 

الّثقافة العربّية«.
وأشار “التجّمع” في بيانه إلى أّن “امليزانّيات التي 
واملؤّسسات   ، عاّمةاً للعرب  الّدولة  مؤّسسات  توّفرها 
الّثقافّية خاّصة، هي حّق ال ميكن املساومة عليه، وهو 
جزء بسيط مّما يستحّقه العرب كمواطنني أصالنينّي 
“امليدان”  يخوضه  اّل��ذي  الّنضال  وأّن  حق،  وأصحاب 
نيابةاً عن الوجود الّثقافي العربّي، يصّب في جوهر 
ّية حول الّثقافة  هيون الّصراع بني العرب واملؤّسسة الصِّ
والوجود العربّي األصيل في هذه البالد؛ ولذلك يدفع 

الّثمن«.
امل��ؤّس��س��ة  ت��ش��ّن��ه��ا  ال��ت��ي  “احلملة  أّن  ��ب��ي��ان  ال وأّك����د 
تعود  واّل��ت��ي  “امليدان”،  م��س��رح  على  ��ة  ��ّي ��ي��ل اإلس��رائ
امل��س��رح وإدارت����ه اإلض����راب، هي  إع���الن  للواجهة بعد 
حرب أخرى على احلّيز الّثقافي وعلى الوجود والّذاكرة 
اجلمعّية والفّن والُهوّية والكينونة، ولذلك نتجّند كّلنا 

ا  ا وإدارة، الذي يقف صلباً إلى جانب “امليدان” مسرحاً
أمام موجة الّشّد، واالرتباط، واالرتهان للخطاب اّلذي 
يرى باألسرى مخّربني وإرهابّيني، لنحافظ على إرث 
أجيال  األثر على  هذا  كّل  له  كان  ِفَلسطينّي  وطنّي 

كثيرة، من رّواد املسرح واملّطلعني على إرثه«.
الّدميقراطّي  الوطني  الّتجّمع  بتأكيد  البيان  واختتم 
املؤّسساتّية  ��ادرات  ��ب امل وتطوير  دع��م  “أهمّية  على 
ا، وعلى أهمّية  ّياً ا ومال الِفَلسطينّية املستقّلة تنظيمياً
دور جلنة املتابعة في االستثمار وبذل اجلهود في بناء 
الّداخل، كمدماك آخر في  ثقافّي عربّي في  مشروع 
مواجهة سياسة املؤّسسة وكأرضّية ملشروع حكم ذاتي 

ثقافّي«.

ملراسل “حيفا”
في أعقاب تميد امليزانّيات اخلاّصة ملسرح “امليدان” 
من وزارة الّثقافة، وتصريح الوزيرة ميري ريغف األخير، 
��وزارة غير  واّلذي قالت خالله في برنامج إذاعّي إّن ال
مستعّدة لتمويل مؤّسسات “داعمة لإلرهاب”، أبرق 
مركز “إعالم”، هذا األسبوع، رسالة إلى وزيرة الّثقافة 
امليزانّيات  وحتويل  قرارها  عن  راجع  بالّت إّياها  ا  باً طال

املطلوبة للمسرح وفق ما يقتضيه القانون. 
��وزي��رة  ال ��ي رس��ال��ت��ه اس��ت��خ��دام  ف واس��ت��ن��ك��ر “إعالم” 
َمن  لفرض مواقفها وآرائها ومعاقبة كّل  صالحّياتها 
في  ا  مّساً ذل��ك  معتبراًا  الّسياسي،  املوقف  يخالفها 

ّية في إسرائيل.  حرّية الّتعبير واحلرّية الفّن
��وزي��رة أن  ��ي رس��ال��ت��ه أّن���ه سبق ل��ل وأوض���ح »إع����الم« ف
��وّج��ه  ��ات ل��ل��م��س��رح، إاّل أّن���ه وب��ع��د ت ��ّي ��ي��زان ج��ّم��دت امل

للمحكمة الُعليا ووصول الّطرفان إلى اّتفاق، تراجعت 
وزارة الّثقافة ووعدت بتحويل امليزانّيات إاّل أّنه ومنذ 
ذلك احلني، عام 2015، ووزارة الّثقافة متاطل بتحويل 

امليزانّيات املطلوبة.
مسرح  أّن  ا  موّضحاً املماطلة  هذه  »إع��الم«  واستهجن 
متّثل  التي  الّتربوّية  املؤّسسات  من  يعّد  ��ي��دان«  »امل
وسط  والّثقافّية  الفنّية  العرب  املواطنني  احتياجات 
انعدام تام ملثل هذه األطر، األمر اّلذي يدفع إلى دعمها 

وتعزيز حضورها. 
املُلقاة على عاتق  ّية  املسؤول أّن  وأك��د »إع��الم« على 
التي تعاني  املَُمنهج  الّتمييز  الوزيرة، خاّصةاً بسبب 
وفي  عاّمة،  املواضيع  كاّفة  في  العربّية  األقلّية  منه 
امليزانّيات  ضّخ  عليها  حتّتم   ، خاّصةاً الّثقافي  املجال 
قطع  ال  املصّحح  الّتفضيل  باّتاه  والعمل  للمسرح 

امليزانّيات.
ا، إلى العقاب اّلذي  وتطّرق »إعالم« في رسالته، أيضاً
مسرح  على  فرضه  تصريحاتها،  وفق  الوزيرة،  تنوي 
يافا الستضافته حلقة نقاش شارك فيها  امليناء في 
عدٌد من نساء غّزة متحّدثات عن حالة احلصار التي 
ا هذا العقاب  يعشنها في أعقاب االحتالل، ُمستهجناً
ا، واّلذي يصب في خانة »كّم األفواه« و«الّتدجني  أيضاً

الفّني والّثقافي«. 
ا حيث ذكر  ّياً ودّعم »إعالم« موقفه في الّرسالة قانون
أّن هنالك عدد من قرارات احملكمة الُعليا التي تدعم 
موقفه، منها قرار الُعليا »جمعّية حقوق املواطن ضّد 
هيئة  ضّد  »زخروني  الُعليا  ��رار  وق االنتخابات«  جلنة 

إدارة سلطة البث« وقرارات أخرى.

ل م ع دم ال ع ر ب ا تأم ي ل ع ة ال م احملك
ا ي ون خزن األم ي م  ف

التجّمع الوطنّي الّدميقراطّي: 

ّقنا  ن ح ّية وم رب ّية ع قاف نارة ث دان« م ي »امل
روط له دون ش وي تزاع مت ان

قافة  ّث رة ال ب وزي ال ط الم« ي »إع
دان« ي رح »امل س ات مل ّي زان ي ل امل وي ح ت ب

األمونيا  مخزن  بشأن  للكيماوّيات  حيفا  ِشركة 
في حيفا. وتنتظر احملكمة من األطراف كي يتّم 
الّتوّصل إلى اّتفاق حول العثور على مكان بديل 

ملخزن األمونيا. 
وكانت إحدى سفن الّشحن قد ُأبقيت خارج ميناء 
لسبب  ��ي��ا،  األم��ون م��ن  شحنة  حتمل  وه��ي  حيفا 
حيفا  شركة  على  احملكمة  فرضته  ال��ذي  احلظر 

للكيماوّيات بتعبئة مخزون األمونيا. 
وقال رئيس البلدّية بهذا الّصدد إّن البلدّية حازمة 
ا،  م��ج��ّدداً األمونيا  خ��ّزان  لتعبئة  ��ّراف��ض  ال مبوقفها 

وتريد تنفيذ قرار احملكمة املركزّية بحذافيره.

ملراسل “حيفا”
قّدمته  ال���ذي  االس��ت��ئ��ن��اف  العليا  احمل��ك��م��ة  ن��اق��ش��ت 
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ت��س��ت��م��ر ال��ك��ت��را االس�����م ال���ذي 
األدوات  ب���ج���م���ي���ع  ي����ق����ت����رن 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ع��ال��ي��ة اجل����ودة، 
ب���ع���رض احل����م����ات امل��غ��ري��ة 

واملميزة على املستهلكن.
وهذه املرة تقدم الكترا، حملة 
Whir - بيت منتجات   على 
يحصل  إط���اره���ا  ف��ي   ،pool
منتجات  م��ن  يشتري  م��ن  ك��ل 
ب���راد  ع��ل��ى   ،Whirlpool
JE - ب��ي��ت م��ن  ه��دي��ة   ميني 

.JP50W طراز  POINT
حتى  املفعول  سارية  احلملة 
خاضع   ،  10.4.2017 تاريخ 

لشروط احلملة.

سونول تساهم من اجل املجتمع
قامت شركة سونول بوضع حاويات جلمع املابس غير 

املستخدمة في عشرات محطات سونول.
التابعة  امل��س��اع��دة  م��راك��ز  ف��ي  امل��اب��س  تصنيف  س��ي��ت��م 
للعائات  حتويلها  وس��ي��ت��م  ليف”  “فتحاون  جلمعية 
املناسبة  او  الائقة  غير  املابس  بيع  وسيتم  احملتاجة، 
للمصانع. كما سيتم عرض ما يتبقى من املابس للبيع في 

مركز اجلمعة باسعار رمزية.
سال  ش��راء  اج��ل  من  سيكون  املابس  بيع  ري��ع  ان  ُيذكر 
غ��ذائ��ي��ة ل��ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى ال��ع��ائ��ات 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 كوهن

شبكة االزياء Honigman  تطلق 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 
ازياء مليئة  األل��وان حتكي حكاية 
ب��ال��ت��ف��اص��ي��ل امل���ع���ط���رة ب��رائ��ح��ة 
هذا  س��ي��دة.  لكل  مناسبة  الصيف 
قصات  الشبكة  ت��ع��رض  الصيف 
الصيفية  ب��األل��وان  غنية  ج��دي��دة 
وت���ع���ك���س ال����ص����رع����ات ال����رائ����دة 

للموسم.  
املوسم  افتتاح  الشبكة  واختارت 
الصيفية  القطع  من  مجموعة  مع 
ال��ن��س��اء مع  ال��ت��ي تعكس ط��ه��ارة 
للمظهر  األدن��ى  احلفاظ على احلد 
ال���ك���اس���ي���ك���ي. م��ج��م��وع��ة ال��ق��ط��ع 
م��ع دمج  ، بيضاء  ف��احت��ة  ب��أل��وان 

لون النيود بقصات نظيفة وخطوط مستقيمة تخلق مظهرا دقيقا ونظيفا للحفات 
وملوسم االع��راس. من بن التشكيلة املعروضة جتدن بلوزات علوية،  فساتن من 

أقمشة مميزة ، تنانير وغيرها.
باالضافة الى التشكيلة االحتفالية ، ميكن العثور على قطع أزياء مبظهر الكاجوال، 
التي تكمل مظهر  االزرق واالس��ود  االحمر-  اللون  املصمم، دمج بن  تشمل اجلينز 
بقوة  املوسم  ه��ذا  يعود  اجلامعات  عالم  من  واجلينز  شيرت  التي  مظهر  اجلينز.  

وأثبت ان املظهر الطبيعي هو املظهر الصحيح والذي يلفت النظر.
الفاحتة  االل���وان  جانب  ال��ى  ال���ورود  صرعة  ه��ي  الربيع  ف��ي  تعود  ج��دي��دة  صرعة 
التشكيلة   مصنوعة من أقمشة  القدمية.  التي متنح مظهرا رومانسيا من السينما 
قمصان  رومانسي،  مبظهر  فساتن  وتشمل  الرقيقة  الشبكات  الدانتيل،  الفسكوز، 

وبلوزات بألوان فاحتة.
المعة  أقمشة  الشبكة  مصمموا  استخدم  امل��رة  وه��ذه   ، بقوة  تعود  املساء  مابس 
وبراقة ستمنح النساء مظهرا ملفتا للنظر لتتحول إلى جنمات  املوسم. كما تعرض 

الشبكة مجموعة من االكسسوارات الضافة مظهر خاص على التشكيلة. 

في  الصحي  الطهي  ورش��ات  بتنظيم  ط��اره  محلبة  تستمر 
بقيادة  مؤخرا،  اطلقتها  التي  املميزة  الطهي  فعالية  اط��ار 

املاستر شيف نوف عثامنة وهذه املرة في مدينة ام الفحم.
مجموعة  لهم  وقدمت  باملشاركن  شيف  املاستر  والتقت 
بالطهي  تتعلق  ال��ت��ي  القيمة  والنصائح  اإلرش����ادات  م��ن 
املطبخ  ح��ول  متحورت  ال��ورش��ة  ان  إل��ى  ويشار  الصحي، 
العربي، وأتيحت للمشاركن فرصة االطاع على منتجات 
مساهمتها  على  وال��ت��ع��رف  ال��ط��ه��ي،  ف��ي  وجتربتها  ط���ارة 

انه  وّيذكر  الغذائية،  والقيم  الطعم  صعيد  على  كثب،  عن 
وخال الفعالية ستزرو محلبة طاره مجموعة من البلدات 
الطهي.  ورش��ات  في  باملستهلكن  خالها  لتلتقي  العربية 
لتحضير  ش��خ��ص��ي  ب��ت��وج��ي��ه  امل��ش��ارك��ون  سيحظى  ك��م��ا 
كيفية  حول  تغذية  اخصائية  مبرافقة  اجلديدة  الوصفات 
حتويل الطهي الى طهي صحي مع التشديد على استخدام 

منتجات دون مواد حافظة والتركيز على تغذية األوالد. 

نشتري براد HITACHI  ونحصل 
على تلفاز هدية

األدوات  جلميع  امل��راف��ق  االس���م  ال��ك��ت��را،  ش��رك��ة  تستمر 
اخلاصة  احل��م��ات  ب��إط��اق  اجل���ودة،  عالية  الكهربائية 
البرادات  على  حملة  الشركة  أطلقت  امل��رة  هذه  واملميزة. 
من بيت HITACHI، في اطارها يحصل كل من يشتري 
، على  املوديات املشاركة في احلملة  أب��واب، من   4 براد 

تلفاز 32  انش من بيت JETPOINT  هدية.
احلملة سارية املفعول حتى تاريخ 10.4.2017، خاضع 

لشروط احلملة.

نشتري من منتجات ساوتر ونحصل على 
طقم طناجر هدية من نعمان

اخلبيز  الطهي،  تخصص  في  الرائدة  املاركة  ساوتر،  ماركة  تستمر 
املستهلكن من خال احلمات  الصحون، مبفاجأة  وصناعة جايات 
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.
لشروط  خاضع   ،10.4.2017 تاريخ  حتى  املفعول  سارية  احلملة 

احلملة.

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

الكترا  ُتطلق حملة جديدة على منتجات ماركة
Whirlpool 

خزن  دم م ه ي ب قض رار ي ال ق ط إب
فا  ي ي ح جتاري  ف

ملراسل “حيفا”
���ل���ت جل���ن���ة االس���ت���ئ���ن���اف  ���ب ق
والبناء  للّتنظيم  ��ة  ��ّي ��وائ ال��ّل
���ي ح��ي��ف��ا، ه���ذا األس���ب���وع،  ف
م���راف���ع���ات احمل���ام���ي قيس 
إبطال  يوسف ناصر، وقّررت 
والبناء  الّتنظيم  جلنة  ��رار  ق
احمللّية في حيفا هدم مخزن 
ت��ارّي بشكل ف��وري بحّجة 
أّنه في منطقة شارع، وقضت 
جلنة االستئناف بإبطال قرار 
الّلجنة احمللّية بهدم املخزن، 
وأع����ط����ت ص����اح����ب امل���خ���زن 
إلمتام  الّضرورّية  الّتعليمات 

إجراءات الّترخيص.
هذا وقد كانت جلنة الّتنظيم والبناء احمللّية في حيفا قّررت رفض طلب 
املخزن  املتجر، وقّررت هدم  قّدمه صاحب  الذي  الّتجاري  املخزن  ترخيص 
بشكل فورّي، ألّنه حسب قرارها في منطقة معّدة لتوسيع شارع، إاّل أّن 
ّية أّنه ما من مخّطط  احملامي قيس ناصر أثبت للجنة االستئناف اللوائ
هيكلي معتمد يخّصص األرض التي بني عليها املخزن لتوسيع شارع، 
وأّن قرار الّلجنة احمللّية مبني على معلومات تخطيطّية خاطئة، وعليه 
قّررت جلنة االستئناف إبطال قرار الهدم وإعطاء تعليمات لصاحب املبنى 

بخصوص االستمرار بإجراءات ترخيص املبنى.
الّطريق  الّتجاري وفتح  بَُطل قرار هدم املخزن  ومع قرار جلنة االستئناف 

أمام صاحب املتجر لترخيصه حسب تعليمات جلنة االستئناف.

نة  ج ّل رار ال ى ق ل ناف ع تئ ل االس ب ق ة ت م احملك
ي ن وط ني ال ّتأم ل ّية ل ب الط

منها  عانى  التي  ال��ّدم��اغ  إصابة  بينما  للمريض،  األيسر  اجلانب  بفحص  األط��ّب��اء  ق��ام   *
قاله سامي  ما  استهتارًا في عملها” - هذا  أظهرت  “اللّجنة   * األمي��ن  ��رت على اجلانب  أّث
* الوطني  الّتأمن  قبل  من  جديدة  طبّية  جلنة  بتعين  وطالب  املدّعي،  محامي  وردة  أبو 

ملراسل “حيفا”
��ي اآلون���ة األخ��ي��رة هنالك ش��ك��اوى كثيرة  ف
ُتسمع في العديد من األحيان بشأن الّلجان 
الطبّية اخلاّصة بالّتأمني الوطني. لكن على 
في  عادّية  غير  الّشكوى  هذه  أّن  يبدو  ما 
��ي م��ل��ّف ال��ّدع��وى ال���ذي ُق��ّدم  خ��ط��ورت��ه��ا. ف
يّدعي  حيفا،  في  املركزّية  العمل  حملكمة 
احملامي سامي أبو وردة أّن األطّباء املشاركني 
في الّلجنة “أّدوا عملهم باستهتار وإهمال 
موّكلي  جانب  بفحص  قاموا  إجرامّي، حني 
األيسر بدل من أن يفحصوا اجلانب األمين”.

وقد بدأت القضّية قبل سنتني حني أصيب 
�70 من عمره بسكتة  مواطن من حيفا في ال
دماغّية أّثرت على وضعه الّصحّي. وحّددت 
له جلنة الّتأمني الوطني نسبة عجز، لكّنها 
التي  العصبّية  إعاقته  مشاكل  تعالج  لم 

اشتكى منها.
بواسطة احملامي سامي أبو وردة أختصاصّي 
��ي ض���ّد ال��ّت��أم��ني  ��ي ق��ض��اي��ا ال��ع��ج��ز ال��ط��ّب ف

الوطني، توّجه املّدعي إلى جلنة االستئناف 
الطبّية، وقد أحلق بها العديد من املستندات 
والّشهادات الطبّية بشأن حالته الّطبّية، وّقع 
اء خبراء أعصاب ومديرو أقسام  عليها أطّب
في مستشفيات البالد. ولكن لدهشته مّت 

رفض استئنافه.
قال  العمل  محكمة  ��ى  إل مطالبته  ��ي  وف  
��ّس��ك��ت��ة  ال إّن  وردة  أب����و  س��ام��ي  احمل���ام���ي 
على  ��رت  أّث الّرجل  أصابت  التي  الّدماغّية 
��اء  ��ى م��ن ج��س��م��ه، ل��ك��ن أط��ّب ��ي��م��ن اجل��ه��ة ال
كما  األيسر،  اجلانب  فقط  فحصوا  الّلجنة 

يظهر من بروتوكول الّلجنة.
أصيب  الرجل  أّن  الّلجنة  اء  أطّب كتب  كما 
في الّسابق بجلطة في الّدماغ، األمر الذي 
لم ُيذكر في أّي وثيقة طبّية. وحسب أقوال 
دماغّية  بجلطة  قبل  من  ُيَصب  لم  املّدعي 

ولم تكن لديه في املاضي شكاوى مماثلة.
أخيراًا، أضاف احملامي سامي أبو وردة: “هذا 
وبالّتالي  اإلهمال اجلسيم،  إلى  يرقى  خطأ 

حقيقة  ويبنّي  بالرأي،  الّلجنة  تثّبت  يظهر 
واجب تعيني جلنة أخرى جديدة مكان األولى 

التي لم تؤدِّ عملها كما يجب”.
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تقرير خاّص بصحيفة “حيفا”

“ضمان حقوق الّسكن للمجتمع العربّي في حيفا” � 
هو مشروع متعّدد الّسنوات، يسعى إلى تطوير تصّور 
في  واملهتّمني  الّنشطاء  لدى  تطبيقّي  وعملّي  نظرّي 
األحياء العربّية في كّل ما يّتصل باحلقوق الّسكنّية 
العرب.  باملواطنني  العالقة  ذات  الّتخطيط  وحقوق 
ل من االحّت��اد  امل��م��َوّ امل��ش��روع  ُتشرف على تنفيذ ه��ذا 
الّتطوير  جمعّية  ه��ي:  جمعّيات،  ث��الث  ����ي  األوروّب
ّية  االجتماعّي من خالل دائرة احلقوق، العيادة القانون

في جامعة حيفا وجمعّية العدل في الّتوزيع.
دخل املشروع هذه األّيام مرحلته الّثانية، وهي العمل 
يأخذ  املدينة،  فاعل في  ّي  منتدى سكّن تطوير  على 
من  واالستنتاجات  ال��ّت��ص��ّورات  تطبيق  عاتقه  على 
لقاءات  عشرة  ��ى  األول املرحلة  شملت  ���ى.  األول املرحلة 
���راوح ع��دده��م بني  ��ة ناقش فيها امل��ش��ارك��ون )ت دراس��ّي
محّددة  مواضيع  ا(  مشاركة/اً  60-50 بني  الّلقاءات 
��ّص��ل��ة،  ���ي امل���ج���االت ذات ال مب��س��اع��دة م��خ��ت��ّص��ني ف
كاستراتيجّيات الّنضال والّتغيير والّلوبي والّتخطيط 
وقد  وغيرها.  والّتنظيم  واحلمالت  الّسكنّية  واحلقوق 
ا، منتشرين  انبثق عنها منتدى سكنّي من 14 عضواً
األعضاء  بأسماء  قائمة  )ُمذّيلة  العربّية  األحياء  في 
في نهاية الّتقرير( مهّمته الّتواصل العملي مع احلقل 
ومتابعة قضايا املواطنني واألحياء في ثالثة مجاالت، 
��واص��الت  امل والّتخطيطّية،  الّسكنّية  احل��ق��وق  ه��ي: 
درور  ��راف��ق��ه  وُي والّتعليم.  الّتربية  ��ي��ر،  ��ّس ال وم��ح��اور 

“شتيل”  مؤّسسة  من  الّتنظيمي  املستشار  إيتان، 
بقصد تنجيع العمل وتطويره.

املشروع  أتى في مستندات  املنتدى كما  أه��داف  من 
هو وضع قضايا الّسكن واخلطط املّتصلة بالعرب أمام 
صانعي القرار في البلدّية واحلكم املركزي وإدارة هذا 
“الّدوالب” بشكل يخدم املجتمع العربّي ويستجيب 

الحتياجاته في هذا املجال. 
الّتطوير  جلمعّية  ال��ع��اّم��ة  امل��دي��رة  م��ع  ح��دي��ث  ���ي  وف
االجتماعّي، احملامية ُجمانة إغبارّية – هّمام، قالت: 
أن جُنيب على  بدايته  منذ  املشروع  هذا  »نحاول في 
سؤالني كبيرين، وهما: األّول � ما هي حقيقة األوضاع 
وهو  حيفا؟!  مدينة  في  العربّي  ملجتمعنا  الّسكنّية 
ا  مسوحاً أجرينا  ا.  متاماً ا  مركباًّ بل  ا  بسيطاً ليس  سؤال 
ّية واستطالعات في األحياء، وجمعنا املعطيات  ميدان
الّرسمّية واألهلّية لتشخيص احلالة. وهي مرّكبة من 
عّدة مستويات. فهناك احلاجة إلى شقق سكنّية وهناك 
باملفتاحية  الّساكنني  للمواطنني  ح��ّل  إيجاد  ض��رورة 
وهناك حركة املواصالت وضائقة املواقف وهناك مسائل 
عن  املمنوعة  )»ِمشكنتا«(  العقارّي  ��ّره��ن  ال ق��روض 
بعض األحياء وهناك الوضع املتدّني للبنية الّتحتّية 
الّتدريسّية  ال��غ��رف  ��ي  ف والّنقص  ��واق��ع  امل بعض  ��ي  ف
هذه  كّل  األحياء -  في  البيئة  جودة  وتدّني مستوى 
األمور وغيرها بحاجة إلى تسجيل وتوثيق وتشخيص 
دقيق من أجل العمل عليها. الّسؤال الّثاني � واّلذي 
لها  القضايا وجند  هذه  نتابع  كيف   � أهمّية  يقّل  ال 
احللول مع صانعي القرار؟ وهنا نواجه حتّديات عديدة 
ومنها : كيف نفعل ذلك أمام سياسات ال ُتنصفنا 

وم��ا هي  وُنقنعه،  ال��ق��رار  م��ع ص��ان��ع  نتحاور  وك��ي��ف 
استراتيجّيات العمل املناسبة وكيف جنّند مجتمعنا 
يستهدف   � الّسكنّي  املنتدى  كهذه.  نضاالت  لدعم 
أخذ الّتشخيصات التي قمنا بها ومحاولة »صرفها« 
العملي مقابل صانع الّسياسات. وكّلي ثقة بالّنشطاء 
بالعمل  االنتقال  على  وبقدرتهم  فيه  والّنشيطات 

األهلي في هذا املجال إلى مستوى عملّي مهنّي«.
الّتطوير  جمعّية  قبل  م��ن  امل��ش��روع  م��رّك��زة  وُتضيف 
املشروع  هذا  أتى  � سرّية:  فوراني  خلود  االجتماعّي، 
كمحّصلة لدراسات الواقع واستجابة ملطلب أهلّي يقول 
بضرورة متابعة قضايا سكنّية من زواياها املختلفة � 
ترّكز  امللّحة.  اليومّية  القضايا  وزاوي��ة  احلقوق  زاوي��ة 
عملنا في املرحلة األولى في تشخيص األوضاع وفي 
اكتساب مهارات للّتعامل مع هذه القضايا. أّما اآلن 
فإّن املنتدى � وهو مجموعة من الّنشطاء والّنشيطات 
منهم  ورغبةاً  ا  وحماساً ا  تطّوعاً بإرادتهم  انضّموا  اّلذين 
في الّتغيير � سيحاول أن يضع األمور قيد الّتطبيق 

من خالل عمل مهنّي ومحسوب«.
وعن الّسؤال: كيف سيفعل ذلك؟ قالت املرّكزة خلود: 
الّلوبي  ومنها  ع��دي��دة،  ��ات  ��ي��ج��ّي اس��ت��رات خ��الل  »م��ن 
اجلماهيرّي  الّتحشيد  ال��ق��رار،  صانع  على  الّضاغط 
بديلة ومقترحات  الّضغط، تقدمي حلول  وزي��ادة حجم 
عملّية تأخذ باالعتبار مطالب األهالي ووجهة نظرهم، 
تقدمي أوراق عمل وموقف وتوصيات ِمْهنّية وحمالت 
إعالمّية. حّتى يتّم ذلك سيكون على املنتدى الّسكني 
على  الواقع  ��ى  وإل األحياء  في  الّناس  ��ى  إل يعود  أن 
التي سيعمل  املواضيع  هناك سيستمّد  األرض. من 

عليها. أنا واثقة بقدرتنا على الّتغيير وبأّن أعضاء 
املنتدى قادرون على أداء املهّمة. وأشير بارتياح إلى 
املنتظمة  ومشاركتهم  الّدائم  تطّوعهم  وإلى  حماسهم 
تكمن  مجتمع  انطالقه.  منذ  املشروع  نشاطات  في 
فيه مثل هذه الّطاقات هو مجتمع حيوّي وقادر على 

تغيير أوضاعه«.

** مؤمنون بالقدرة على الّتطوير والّتغيير..
��ي ال��ّل��ق��اءات ضمن امل��ش��روع  ��واس��ع��ة ف إّن امل��ش��ارك��ة ال
ا في كّل لقاء( تؤّكد على أهمّية  )50 - 60 شخصاً
وجّدّية  العربّية  األحياء  في  لأهل  بالّنسبة  املشروع 
ورغبة  والّتعليم وغيرها،  واملواصالت  الّسكن  قضايا 

مجتمعّية في الّتغيير. 
املنتدى  الّسابق وعضو  البلدّية  يقول عن هذا عضو 
إّن��ه��ا »تربة  ��اس(:  ع��ّب )ح��ي  ��ُده  ع��ب هشام  الّسكنّي 
وتعّلمنا  استمعنا  نفسه.  الوقت  في  وعملّية  غنّية 
واكتسبنا خبرة ومعرفة، ونحن اآلن في مسعى جّدي 
لوضع األمور قيد الّتنفيذ. نحمل القضايا املختلفة 
ملّفات  بهم حول  ونلتقي  البلدّية  في  املسؤولني  إلى 
عينّية، ونحاول أن جند حلوالاً ملطالب وقضايا تأتي 
ا أعمل بقناعة تاّمة  من األحياء مباشرة. أنا شخصياًّ
على أّننا نستطيع حتسني األوضاع. نحن نؤمن، وبناء 
على تربتنا، أّنه باإلمكان حتريك األمور في صالح 
سيما  ال  املجاالت،  كّل  في  العربّية  واألحياء  أهلنا 

الّسكنّية واملواصالت والّتعليم وغيرها«.
في  أّنها  الّنسناس(  وادي  )ح��ّي  بدير  ياسمني  ورأت 
��ّس��ّك��ن واحل��ق��وق  ��ة ال امل��ن��ت��دى الع��ت��ق��اده��ا ب����أّن ق��ض��ّي
العرب  للمواطنني  بالّنسبة  ساخنة  قضّية  الّسكنّية 
في حيفا، خاّصةاً في حّي وادي الّنسناس واحلّليصة. 
»هناك احتياجات حقيقّية في هذا املوضوع، وعلينا 
وأن  واع��ني  كأناس  ّية  املسؤول نتحّمل  وأن  نعمل  أن 
ّية ذلك، لكن مهما  نتحرّك حلّل قضايانا. أومن بإمكان
تكن الّصعوبات علينا أن جنرّب وأاّل نترك الّساحة. 
»عميدار«  ومقابل  البلدّية  مقابل  العمل  أمكننا 
ومقابل جهات الّتخطيط لضمان حقوق أهلنا وتوفير 
شروط سكن الئقة لهم. املستثمرون ليسوا أحّق مّنا 
في بيوتنا وأحيائنا. واثقة بأّن املرافقة املهنّية والعمل 
املشترك والّدراسة تساعدنا على بلوغ أهدافنا، وأملي 

بالّنشطاء وبنفسي كبير«. 
املنتدى  ��ي  ف »نحن  )أللنبي(:  حايك  حجلة  وق��ال��ت 
أحياء.  وكسّكان  كمواطنني  ومطالبنا  لُنسمع صوتنا 
متخّصصة،  عمل  مجموعات  على  أنفسنا  وزّع��ن��ا 
ونتابع القضايا احلقيقّية في األحياء. نحمل امللّفات 

مشروع  من  ج��زء  املنتدى   * والّسياسات  القرار  صانعي  إل��ى  األحياء  قضايا  حلمل  تأّهلوا  والّنشطاء  الّنشيطات  من   14  *
حيفا  جامعة  ف��ي  القانونّية  وال��ع��ي��ادة  االجتماعي  الّتطوير  جمعّية  ه��ي:  جمعّيات،  ث��اث  عليه  تشرف  ال��ّس��ن��وات  متعّدد 
األهلي  بالعمل  نقصده  مل��ا  ناجح  من��وذج  ه��و  امل��ش��روع  ه��ّم��ام:   - إغ��ب��ارّي��ة  جمانة  احملامية   * ال��ّت��وزي��ع  ف��ي  ال��ع��دل  وجمعّية 
الّسكنّية  ال��ّس��ك��ن وان��ت��ه��اك احل��ق��وق  أزم���ة  ف��ي  امل��ش��روع كامنة  � زه���ر: دواف���ع  ن���ورا أش��ق��ر  والّتغيير االج��ت��م��اع��ّي * احمل��ام��ي��ة 
ل��أه��ل ف��ي حيفا * م���رّك���زة امل���ش���روع خ��ل��ود ف���وران���ي � س���رّي���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 
* االجتماعّي  الّتغيير  إح��داث  في  قانونّية  آل��ّي��ات  استعمال  من  املنتدى  متكن  مهّمتنا  ُق��دح��ة:  سمر  احملامية   * الّتغيير« 

ني! ّي اع م ت ادرين االج ب ن امل وعة م م ج ة والدة م ّص فا.. ق ي ي ح كن« ف ّس دى ال نت »م
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أمامها.  األم��ور  ونضع  املسؤولة  اجلهات  إلى  ونذهب 
بدايات  ولقضاياهم.  األح��ي��اء  ��ي  ف ألهلنا  رُس��ل  نحن 
سنستطيع  بأّننا  ا  متاماً واثقة  وأن��ا  مشّجعة،  عملنا 
حت��ري��ك األم����ور ب��اّت��اه ح���ّل ال��ق��ض��اي��ا ال��ع��ال��ق��ة وس��ّد 

الّنواقص«.
أّما سامر زريق )حّي وادي اجِلمال(، فقال: »لقد كانت 
تربة ناجحة من ناحيتي. فها نحن اليوم نحّول ما 
ننقل  ال��ق��رارات.  صانع  مقابل  عمل  ��ى  إل اكتسبناه 
باّتاه  ونضغط  البلدّية  أقسام  ط��اوالت  إلى  القضايا 
بالفائدة.  أحيائنا  على  تعود  عملّية  حلول  إيجاد 
نحن ق��ادرون على إح��داث الّتغيير من خالل العمل 

الّصحيح وامِلْهنّي«.

** تعاون متعّدد املستويات..
نشطاء  على  يقتصر  لم  امل��ش��روع،  ه��ذا  في  الّتعاون 
ثالث  بني  ك��ان  بل  فحسب،  األح��ي��اء  من  ونشيطات 
وهي:  جماهيرّية،  توّجهات  وذات  ّية  قانون جمعّيات 
في  ّية  القانون والعيادة  الّتوزيع،  في  العدل  جمعّية 
الّتطوير  وجمعّية  حيفا،  جامعة  في  احلقوق  كلّية 
االجتماعّي � الّدائرة احلقوقّية. ثالث جمعّيات ُمجّربة 
حتويل  ��ي  ف والّنشطاء  املنتدى  تساعد  متخّصصة، 
القضايا وامللّفات املطلبّية اليومّية إلى مواضيع قابلة 
ّية  وقانون ِمْهنّية  استشارة  توفير  خالل  من  للّتداول، 
في كّل قضّية وقضّية. تعمل ممّثالت هذه اجلمعّيات 
وبلوغ  امل��ش��روع  لتطوير  بينها  فيما  ت���اّم  بتنسيق 

أهدافه. 
الّتطوير،  املشروع عن جمعّية  مرّكزة  تقول  وعن ذلك 
املشروع  ه��ذا  في  »الّتعاون  ��ة:  س��رّي  – ��ي  ف��وران خلود 
متعّدد املستويات، وهو ممتاز بني اجلمعّيات الّشريكة 
أفضل  لضمان  ت��اّم  تنسيق  على  نحن  املشروع.  في 
الّطاقات  شديد:  وباختصار  امل��ش��روع.  لهذا  الّنتائج 

إيجابّية وعملّية، وهذا هو هدفنا«.
وقالت املديرة العاّمة جلمعّية الّتطوير، جمانة إغبارّية 
��ان  ��ام: »ال��ّت��ع��اون والّتنسيق امل��دروس��ان ض��رورّي – ه��ّم
لنجاح املشروع. أتابع أداَءنا في هذا املشروع وأعتبره 
بيننا  حقيقّية  شراكة  بفضل  ا  ناجحاً الّلحظة  حّتى 
وُتسهمان  ��راك��ة،  ال��ّش معنى  ُت��درك��ان  جمعّيتني  وب��ني 
نحو  وتوجيهه  املشروع  إدارة  في  كبيرة  بطاقة  معنا 
هدفه. وأنتهزها فرصة ألشكر الّشريكتني كجمعّيتني 
ُقدحة.  زهر وسمر  أشقر -  نورا  هما:  وكحقوقّيتني، 
ا وأسهمتا في تطوير  الّشراكة منوذجاً لقد جعلتا من 
��ة ودراي����ة  ��ّي ��ي ح��ي��ف��ا مِب��ْه��ن امل���ش���روع ل��ص��ال��ح أه��ل��ن��ا ف

ّية«.  ومسؤول
وقالت احملامية نورا أشقر - زهر، مرّكزة قسم احلق في 
ة العدل في التوزيع: »نظراًا ألزمة  الّسكن في جمعّي
 ، ، واحليفاوّي خاّصةاً الّسكن في املجتمع العربي عاّمةاً

بادرنا إلى مشروع يهدف إلى حماية حقوق الّسّكان 
العرب في أحياء حيفا، من خالل رفع الّتوعية حول 
بوسائل  الّسّكان  توّجهات  حقوقنا ومطالبنا ومعاجلة 
ّيات العمل اجلماهيرّي. نفعل ذلك  ّية ُمتاحة وآل قانون
على ضوء جناح مشروع مشابه نّفذناه في عّكا قبل 

ا.« بضع سنوات بدعم من االحّتاد األوروّبّي، أيضاً
ّية  وأضافت: »نقّدم من خالل عملنا املساعدات القانون
مقابل  عمله  في  الّسكن  ومنتدى  حيفا  في  لأهل 
الّسلطات والّدوائر املعنّية، مثل: بلدّية حيفا وشركة 
»عميدار« ووزارة اإلسكان. أّما اخللفّية لذلك فتعود 
في  واإلق��ص��اء  اإله��م��ال  م��ن  العربّية  األح��ي��اء  ملعاناة 
في  ��ّس��ّك��ان  ال ومصاعب  الّتخطيط،  م��راح��ل  جميع 
إّن  ب��ه��ا.  املّتصلة  واحل��ق��وق  ��ّس��ك��ن  ال قضايا  معاجلة 
املشروع اّلذي نحن بصدده يؤّهل مجموعة من الّسّكان 
مجال  ��ي  ف القائمة  للسياسات  للّتصّدي  ومُيكّنهم 
اإلسكان والّشؤون البلدّية ومساعدة أهالي األحياء في 

حماية حقوقهم الّسكنّية والبلدّية«.
راًا، فإّن شركة  يناها مؤّخ تلّق ا ملعلومات  وذكرت: »وفقاً
ضّد  إخ��الء  أم��َر   11 استصدرت  »عميدار«  الّسكن 
املنبر أدعو كّل متضّرر  سّكان في حيفا، وعبر هذا 

بأن يتوّجه إلينا بشكل عاجل نظراًا خلطورة األمر«. 
��ة ل��ل��م��ح��ام��ي��ة س��م��ر ُق���دح���ة، م���ن ال��ع��ي��ادة  ��س��ب ب��ال��ّن
»املنتدى«  تربة  ف��إّن  حيفا،  جامعة  ��ي  ف ة  ّي القانون
املرافعة  ّية  آل »استعمال  منها  مستوى  في  تّسد 
ّية من أجل حتقيق الّتغيير  ّية واألدوات القانون القانون

في  اجلامعات  ط��اّلب  تربة  نفس  وه��ي  االجتماعّي 
هنا  ��ّراع��ي��ة  ال اجلمعّيات  مهّمة  ّية.  القانون العيادة 
ّية.  اآلل ه��ذه  استعمال  على  املنتدى  نشطاء  تدريب 
الّتأثير  احتماالت  فحص  احلال  بطبيعة  ذلك  يسبق 
ا للّظرف  بعاً أو وجوب استعمالها أو عدم استعمالها ِت
فاعلّية  واثقني من  أن نكون  العينّي. مبعنى، علينا 
ّي  القانون بالوضع  مشروط  وهذا  الستخدامها،  ّية  اآلل

العام«.
ّية ال تنفع في  ّية القانون وأضافت: »نحن ُندرك أّن اآلل
للّنشطاء  تشجيعنا  هنا  ومن  والقضايا،  األح��وال  كّل 
مستويات  ��ي  ف والعمل  ّياتهم  مسؤول حت��ّم��ل  على 
مبا  والّسياسة  اجلماهيرّي  والّضغط  كالّلوبي  أخ��رى، 

ره من أدوات«. توّف

** أّه�����ل امل���ش���روع م��ج��م��وع��ة م���ن امل��ب��ادري��ن 
االجتماعّين

الّثالث  اجلمعّيات  ممّثلو  أّكد  الّتجربة،  صعيد  على 
هو  الّتغيير  على  وبالقدرة  بالّنفس  الّثقة  أّن  على 
أّننا  إلى  بفخر  »ُنشير  وإجن��ازه.  املشروع  هذا  مفتاح 
املشاركني  لدى  نعّزز  أن  استطعنا  ��ى  األول املرحلة  في 
إّنهم قادرون على إحداث  بالّنفس.  الّثقة  واملشاركات 
والّسياسات«.  القرار  صانع  على  والّتأثير  الّتغيير 
وأضافت: »على صعيد آخر، أشير إلى أهمّية املشاريع 
املتعّددة الّسنوات في إحداث الّتغيير. وهو أمر أدركته 
بعمل  يحدث  الّتغيير  أّن  ثبت  املانحة.  الّصناديق 

منهجّي ومثابر على امتداد عّدة سنوات وهو احلاصل 
هنا. بدأنا قبل سنة ونصف الّسنة، وسنواصل عملنا 
لفترة مماثلة. وهذا ضمان لتعميق أثر املشروع ملا فيه 
من فائدة تعود على األحياء العربّية وسّكانها. نحن 
مرتاحون إلى حقيقة أّن نشطاء في األحياء واملجتمع 
ّية  يتحّملوا مسؤول يأخذوا زمام األمور وأن  أن  قّرروا 
األحياء واألهل. في هذا املشروع نشأت مجموعة من 
وحتريك  العمل  على  القادرة  االجتماعّيني  املبادرين 
��واق��ع نحو األف��ض��ل؛ وه��ذه ه��ي غايتنا م��ن العمل  ال

األهلّي في جوهره«.

** الّشريكات في قيادة املشروع
خلود فوراني – سرّية )جمعّية الّتطوير االجتماعّي(

04-8522369 / 052-3204346
amfurani@gmail.com

نورا أشقر – زهر )جمعّية العدل في الّتقسيم(
04-8555456 / 052-4288610

noora.ashkar@gmail.com

سمر قدحة )العيادة القانونّية(
04-8288514 / 050-3217042

samar.21Qt@gmail.com

** أعضاء »منتدى الّسكن«
احلّي االسم    

وادي الّنسناس أسد ورور    1
وادي الّنسناس خيرّية عّباس   2
وادي الّنسناس سامي مرجّية   3
وادي الّنسناس ياسمني بدير   4

اخلوري حافظ أبو رحمون   5
البلدة الّتحتا  خالد محاميد   6

أللنبي حجلة حايك   7
عّباس إيفيت شحادة   8
عّباس راوية عاقلة   9
عّباس هشام عبُده   10
الهدار ليزا غرزوزي   11

احلّي الّشرقي أديبة بقاعي   12
وادي اجِلمال سامر زريق   13

الكرمل الفرنسّي روجيه ضاهر   14
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ملراسل »حيفا«
التقى عشرات املبدعني واإلدارّي��ني الّثقافّيني، يوم اجلُمعة 
املاضي 31/03/2017، في لقاء نّظمته جمعّية الّثقافة 
مشروع  ب��إجن��ازات  لالحتفال  حيفا،  مدينة  ��ي  ف ة  العربّي
ّريادة  ّي« الّتنموّي - الّثقافّي، ولنقاش موضوع ال »عمل فّن

الثقافّية والعالقة بني القطاع اخلاص والقطاع الّثقافّي.
حضر اللقاء سفير االحّتاد األوروبّي الرس فابروج أندرسون، 
ا اع��ت��زاز االحّت���اد  ��ي مطلع ال��ّل��ق��اء، م��ؤك��داً ال���ذي حت���ّدث ف
ّريادّي  األوروبّي، الّداعم الرئيسّي للمشروع، بهذا املشروع ال
في  والعاملني  املبدعني  مئات  على  بالفائدة  ��ى  أت ال��ذي 
الّشركات  الّسفير  دعا  وكذلك  العربّي،  الثقافّي  القطاع 

ورجال ونساء األعمال إلى دعم القطاع الّثقافّي.
برغوثي،  إي��اد  العربّية،  الّثقافة  جمعّية  مدير  ق��ّدم  ��ّم  ث
ّي« الذي يتوّجه  ا حول منجرات  مشروع »عمل فّن ملّخصاً
للّثقافة كمجال تنموّي إنتاجّي ومهنّي، إضافة إلى كونها 
ا يوّلد املعنى للوجود اجلماعّي،  ا وتعبيراًا إبداعياً ُهوّية وإرثاً
والذي ُوِلد كمشروع من حاجة املبدعني لالستمرار بالعمل 
واحل��دود  املعيقات  ك��ّل  ��م  رُغ الّثقافّي  اإلب��داع��ّي  مبجالهم 
عّدة  على  العمل  من  األم��ر  به  يتطّل وم��ا  أنواعها،  على 
إتاحة  حّتى  املبدعني  ��راد  األف ق��درات  تطوير  من  أصعدة، 
ا،  ياً ا ودول هذا اإلنتاج اإلبداعّي للجماهير املختلفة، محلياً
الستكمال الّدورة التنموّية. لذا، فقط انطلق هذا املشروع 
بناء  3 سنوات على  العام 2014 وعِمل على مدار  في 
الّثقافة  م��ج��ال  ��ي  ف تخصصّية  ومهنّية  ����ة  إدارّي ق���درات 
بها  شارك  متنّوعة،  تدريبّية  دورة   12 من خالل  والفنون 
حلول  ابتكار  وعلى  ومشاركة،  ا  مشاركاً  160 من  أكثر 
جديدة ُتسهم في إتاحة الّثقافة ونشرها مثل الوكالة وموقع 

»ي��اّل آرت« ال��ذي ي��رّوج ألكثر من 2000 
ا/ة ومبادراًا/ة،  منَتج إبداعّي من 42 مبدعاً
إضافة إلى أنشطة ثقافّية جماهيرّية مثل 
م��ع��رض »م��ن��ام« وم��ع��رض »أه���ل البحر« 
شارك فيها عشرات الفّنانني الفلسطينّيني 
ال���زّوار. آالف  وزاره���ا  والّشتات  الوطن  من 

ه����ذا وحت����ّدث����ت خ����الل ال���ّل���ق���اء م��ج��م��وع��ة 
في  شاركوا  اّلذين  واإلدارّي���ني  من املبدعني 
ذياب،  سالم  الّتشكيلّي  الفّنان  املشروع؛ 
املصّممة  التدريبات،  في  املشاركني  أح��د 
في  منتجاتها  تعرض  التي  روحانا،  هيام 
خوري،  رنا  املوسيقّية  آرت«،  »ي��الاً  موقع 
التي كانت مُمَّثلة في وكالة متثيل الفّنانني، 

الّناصرة،  في  »نسيجنا«  جمعّية  مديرة  خوري  وفيوليت 
وخيط  »إب��رة  دورة  تنفيذ  في  امل��ش��روع  مع  تعاونت  التي 
املّكوك« وساهمت بنقل مهارات األعمال اليدوّية الّتراثّية 
من الّنساء الكبيرات في الّسّن جليل الفّنانات الّشاّبات. 
��ة م��ن امل��ش��روع وخدماته  وأّك���دوا جميعهم االس��ت��ف��ادة اجل��ّم
الّثقافة  جمعّية  استمرار  آملني  وخصوصّيته،  املختلفة 
��ي ت��ق��دمي ه��ذه اخل��دم��ات مستقبالاً م��ن خالل  ��ة ف ال��ع��رب��ّي

الّدورات الّتدريبّية وموقع »ياّل آرت«.
بعد ذلك، أدارت اإلعالمّية دميا اجلمل أبو أسعد، جلسة 
ّريادة الّثقافّية والعالقة بني القطاع اخلاص  حوارّية حول ال
والقطاع الثقافّي، شارك فيها كّل من حبيب حّزان، مدير 
��ّري��ادة  ال عن  حت��ّدث  ال��ذي  لالستثمارات،  ابتكار  صندوق 
الّثقافّية وأهمّيتها في ظّل شّح موارد الّدعم، ونّواف العالم، 
للّتأمينات، الذي حتّدث  مؤّسس وصاحب شركة »العالم« 

الثقافّية،  ��ادرات  ��ب وامل واألنشطة  للّثقافة  دعمه  دواف��ع  عن 
وكذلك حتّدث عبد الله أبو كشك، مسؤول الّثقافة ومناطق 
�48 في مؤّسسة الّتعاون عن أهمّية أن تكون املشاريع  ال
الثقافّي  الّتواصل  وض���رورة  ومستدامة  ��ة  ري��ادّي الّثقافّية 
اجلمهور،  مع  ا  مثرياً ح��واراًا  اجللسة  وشهدت  الفلسطينّي. 
ُطرحت خالله عّدة أسئلة ونقاشات، حول العالقة بني اإلبداع 
واجلمهور  للّشركات  االجتماعّية  ّية  املسؤول وحول  ّريادة  وال
تاه الّثقافة، ونتج عنها مجموعة من االقتراحات الهاّمة 
ستعمل جمعّية الّثقافة العربّية على تطويرها ومتابعتها 

مستقبالاً.
مركز  مع  بالّتعاون  ُنّفذ  ��ّي«  ف��ّن »عمل  مشروع  أّن  يذكر 
ّرملة، وكلّية  إطار- معهد فؤاد فائق عازر للموسيقى في ال
مركز الّنقب، بدعم من االحّتاد األوروّبي، مؤّسسة الّتعاون 

وصندوق األصفري.

ّي« ن ل ف م روع »ع ش م م ّية تختت رب ع قافة ال ّث ّية ال ع م ج
ّية قاف ّث ادة ال ّري قاش ال زاته ون ج ن رض م ع  ب

واطن  م
رق  ح ّدد ب ه ي
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ملراسل “حيفا”
��ا(،  ��واط��ن��ني )50 ع��اماً ه��ّدد أح��د امل
من قرية كابول، بحرق مستشفى 
العملّية  إرج����اء  مّت  إذا  “رمبام” 
غير  في  لزوجته  ��ّررة  امل��ق اجلراحّية 

موعدها. 
التي  للممرّضة  ال���زوج  ه��ذا  وق���ال 
��ى ع����الج زوج���ت���ه في  ت���ش���رف ع��ل
البنزين  سيحضر  إّنه  املستشفى، 

ليحرق املستشفى كّله. 
وعلى الفور أبلغت املمرّضة حّراس 
أبلغوا  وه���ؤالء  ب��األم��ر،  املستشفى 
��رط��ة ال��ت��ي أوق��ف��ت ال����ّزوج في  ال��ّش
وبالّتالي  شفاعمرو،  شرطة  محّطة 

مّت اعتقاله على ذّمة الّتحقيق.
وما أن وّجهت إليه تهمة الّتهديد 
��ى أغ��م��ي  ��س��ت��ش��ف��ى ح��ّت ب��ح��رق امل
عليه، ونقل للعالج في مستشفى 
نهاريا، وبعد أن متاثل للّشفاء غادر 
املستشفى بشروط مقّيدة، شريطة 
أاّل يدنو من مستشفى” رمبام” أو 
الّطبّي  بالّطاقم  اّتصال  أّي  يجري 

ملّدة عشرة أّيام.
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في إطار زيادة الوعي في املجتمع العربي
شركة سانوفي لأدوية تنظم محاضرة حول احلساسية وآثارها 

قدمها د. فراس قاسم

 

  

موضوع  حول  محاضرة  لأدوية،   Sanofi شركة  نظمت 
احلساسية وتأثيرها على اجليوب األنفية، وذلك في اطار 
زيادة الوعي في املجتمع العربي حول احلساسية وآثارها.

ف��راس  د.  قلنسوة،  مدينة  ف��ي  أقيمت  التي  احمل��اض��رة  ق��دم 
قاسم، وهو طبيب كبير ومدير قسم خدمات جراحة األنف 
ومت  كفارسابا،  في  مئير  مستشفى  في  األنفية  واجل��ي��وب 
التهابات  على  وآث��اره��ا  احلساسية  ع��ن  احل��دي��ث  خالها 
اجليوب األنفية احلادة واملزمنة، وأهمية عاج احلساسية 
وال��ت��ق��ل��ي��ل من  األن��ف��ي��ة  اجل��ي��وب  ال��ت��ه��اب��ات  م��ن  للتخفيف 
األنفية، مبناها  الى  اجليوب  التطرق  أعراضها، وكذلك مت 
وط��رق  تصيبها  ق��د  ال��ت��ي  واألم�����راض  وعملها  ووظ��ائ��ف��ه��ا 
واحلساسية  وانعكاساتها،  احلساسية  وآث���ار  عاجها، 
وأن��واع  األليفة  احل��ي��وان��ات  ووب��ر  شعر  النباتات،  للقاح 

معينة من الفطريات، وغيرها من مواضيع.
“يعاني حوالي من  ق��ال:  ف��راس قاسم،  د.  وف��ي حديث مع 
احلساسية،  من  الباد  في  املواطنن  من   %30 إلى   %10
فيها،  ومت��س  حياتنا  ج��ودة  على  كبير  بشكل  تؤثر  وه��ي 
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 
امل���دارس، وشعور ع��ام س��يء، وق��د تؤدي  الطاب في  قبل 
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��ام��ات��ه��ا 
س��ي��ان مستمر ف��ي االن����ف، اح��م��رار ف��ي اجل��ل��د، ض��ي��ق في 
 .“ وغيرها  العينن  اح��م��رار   ، العطاس  وال��رب��و،   التنفس 
بالنسبة للحساسية املوسمية مع بداية الربيع، عادة تكون 

احلساسية بسبب الورود التي تزهر، كذلك جند أشخاصا 
التي  احلساسية  اما  الزيتون.  شجر  يزهر  عندما  يعانون 
تستمر على مدار السنة فتسببها حشرات مجهرية صغيرة 
السجاد،  ف��ي  ال��غ��ب��ار،  ف��ي  م��وج��ودة  ال��ب��ي��ت(  للغاية )ع��ث 
املابس، في اخلزائن، الستائر، أغطية السرير، وهذه ايضا 

من أكثر انوع احلساسية املنتشرة”.
اما عن عاج احلساسية فقال د. فراس قاسم: “درهم وقاية 
خير من قنطار عاج، مبعنى ان من يعاني من احلساسية 
يتجنبها،  ان  عليه  ومسبباتها  احلساسية  مهيجات  ج��راء 
ويجب ان يقوم بتنظيف السجاد والستائر من الغبار الذي 
بتغيير  يقوم  ان  او  الصغيرة،  احلشرات  هذه  فيه  تعيش 
احلساسية  مسببات  من  بالقرب  تواجدت  ان  غرفته  مكان 
ك��ت��واج��ده��ا ب��ج��ان��ب األش���ج���ار وال���ن���ب���ات���ات، ك��ذل��ك ميكن 
اساسيتن  مادتن  على  حتتوي  التي  وال��رذاذات  استخدام 
وه����ي االس���ت���روئ���ي���دات وال���ت���ي ت��ق��ل��ل م���ن ظ���ه���ور اع����راض 
حتتوي  رذاذات  وتوجد  امل���واد،  ه��ذه  اخ��ذ  عند  احلساسية 
 .Steronase رذاذ  مثل   ،  antihistamines م��واد  على 
أق��راص وحتتوي ايضا على  كذلك توجد ادوي��ة على شكل 
تخفف  أخرى  وأنواع   ،  Telfast مثل   antihistamines
مختص  طبيب  اس��ت��ش��ارة  يجب  احلساسية.  اع���راض  م��ن 
باألنف واحلنجرة او مختص باحلساسية، والعاج ليس 
صعبا ومن شأنه جتنيب الشخص من حدوث املضاعفات 

واصابته بأمراض أخرى وحتسن جودة حياته”.

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 
الفجوات  تقليص   ، الديجتيالية  التربية  وتعزيز 
الديجيتالية والتعليم للتمّيز التكنولوجي منذ جيل 

الطفولة املبكرة.
شركة  في  التجاري  القسم  بن  التعاون  اط��ار  في 
ب��ي��ل��ي��ف��ون وامل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي- ان���ش���أت ال��ش��رك��ة 
وستقوم  والبلديات  احمللية  املجالس  مع  شراكات 
لاستخدام  اللوحية  احلواسيب  عشرات  بتوزيع 
في حضانات األطفال في املجتمع العربي . وسيتم 
خاصة،  ط��اوالت  على  اللوحية  احلواسيب  وض��ع 
التكنولوجي  التعليم  تعزيز  من  املعلمات  لتمكن 
وتشجيع األطفال على استخدام احلواسيب، وهذا 
اميانا بان سهولة الوصول الى احلواسيب والقيام 
أمر ضروري  للنجاح  الديجيتالية هو  بالفعاليات 

في املدارس وفي احلياة العامة.
واطلقت الشركة هذا املشروع في قرية جت-املثلث 
في احتفالية خاصة شملت توزيع املجموعة األولى 
املجلس  رئيس  بحضور  اللوحية،  احلواسيب  من 
بيليفون  ع���ام  م��دي��ر  وت���د،  محمد  احمل��ام��ي  احمل��ل��ي 
بيليفون  ش��رك��ة  ت��ب��رع��ت  ح��ي��ث  ج�������ورؤون،  ران 
في  احل��ض��ان��ات  الس��ت��خ��دام  اللوحية  باحلواسيب 

القرية.
 »: ق��ال  بيليفون  شركة  ع��ام  مدير   ، ج���ورؤون  ران 
بيليفون  والتكنلوجيا،  االبتكار  في  رائ��دة  كشركة 

ملتزمة بالتقدمي للمجتمع واملساهمة قدر املستطاع 
 « الشاب«  للجيل  التكنولوجي  التعليم  تعزيز  في 
وعالم  التكنولوجيا  الهايتك،  ف��ي  يكمن  املستقبل 
منذ  احل��واس��ي��ب  ال��ى  ال��وص��ول  سهولة   ، السايبر 
ال��ِص��غ��ر ، ي��ج��ع��ل ال��ت��ع��ام��ل واالن���ش���غ���ال ف���ي ه��ذه 
اض��اف  ل����اوالد«.  بالنسبة  طبيعيا  ام��را  امل��ج��االت 

غيرؤون
كما قال جورؤون:« كلي فخر وتأثر باملشاركة في 
االطفال  لتعريف  واملخصص  ك��ه��ذا،  ه��ام  م��ش��روع 
عليهم.  استخدامها  وتسهيل  التكنولوجيا  على 

امل��ج��ال��س احمللية  ال��ت��ع��اون م���ع  ب��ف��ض��ل 
ونشاطنا  اعمالنا  نضع  نحن  والبلديات 
م���ن أج����ل امل��ج��ت��م��ع، ب���ه���دف مت��ك��ي��ن��ه من 
تطوير القدرات واملؤهات وتعريفه على 

مصطلحات تكنولوجية منذ الِصغر«. 
رئيس املجلي احمللي جت-املثلث احملامي 
التي  املباركة  »امل��ب��ادرة  ق��ال:  وت��د  محمد 
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 
لاندماج  يطمح  ال��ذي  العربي،  املجتمع 
مع القطار الرائد في املجتمع اإلسرائيلي 
والتكنولوجيا،  االت��ص��ال  التربية،  وه��و 
شركة بيليفون جنحت اليوم بالدمج بن 

املجال التجاري واملجتمعي«. 

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

جديدة للمصالح اجلديدة في املجتمع.

ملراسل “حيفا”
عفيف  والفّنان  الكاتب   ،)2/4/2017( األح��د  مساء  ح��ّل، 
ا  ضيفاً وال��ف��ن��ون،  للّثقافة  األف���ق  مؤّسسة  ع��ام  م��دي��ر  شليوط، 
إميان  اإلعالمّية  حاورته  حيث  القدس،  في  احل��ّرة  تلفزيون  على 
حّداد، حول نشاطه املسرحّي واألدبّي، متوّقفة بشكل خاص عند 
مسرحّية “اعترافات عاهر سياسّي” التي قام بتأليفها ومتثيلها 
عفيف شليوط، والتي حصلت على جائزة أفضل مسرحّية في 
ُتعرض  تزال  وال   ،2002 للعام  عّكا  في  “مسرحيد”  مهرجان 
مّت تصويرها  الذي  املسرحّية  مّت بث مقطع من  اآلن، وقد  حّتى 
قبل أسبوع خالل الّلقاء مع شليوط في دار اسعاف الّنشاشيبي 

للّثقافة والفنون واآلداب في القدس. 
املسرح  “جذور  كتابه  ع��ن  ال��ّل��ق��اء  خ��الل  شليوط  وحت���ّدث  ه��ذا 

توثيق  ��ي  ف الكتاب  ه��ذا  وأهمّية  اجلليل”،  ��ي  ف الفلسطيني 
الّنشاط املسرحي احملّلي وحفظه من الّضياع. كما حتّدث شليوط 
ا على أهمّية أن يكون املسرحي  عن مسرح الّطفل وأهمّيته، مؤّكداً
ا عندما يتعامل مع الّطفل، ويحترم عقل الّطفل وذكاءه.  صادقاً
ا عن تربته الفريدة في العرض املسرحي ملسرحّيته  وحتّدث أيضاً
“مبوت إذا مبوت” بالّلغة اإلجنليزّية في املسرح امللكي البريطاني 

في إطار ورشة للكّتاب املسرحّيني في العام 2000. 
��ة التي  كما دار احل��دي��ث خ��الل ال��ّل��ق��اء ع��ن األب��ح��اث األك��ادمي��ّي
يقوم بإعدادها الكاتب عفيف شليوط، وبشكل خاص البحث 
ّي اللغة، والذي يقوم شليوط بتطبيقه  األكادميي حول املسرح ثنائ

في مسرح مؤّسسة األفق للّثقافة والفنون في حيفا.  

لسبب أزمة قلبّية

ان  ج ي أذرب وزراء  س  ي رئ ب  ائ ن قل  ن
ام« ب »رم ى  تشف س م ى  إل

ملراسل “حيفا”
��وزراء في أذربيجان( إلى  مّت، هذا األسبوع، نقل أديب شاريبوف )نائب رئيس ال

مسشتفى “رمبام”، إثر شعوره بأزمة قلبّية حاّدة. 
وكان شاريبوف قد شعر بآالم في قلبه، فنقل إلى املستشفى في باكو العاصمة. 
وبعد إجراء الفحوصات الطبّية، تبنّي أنه يعاني من انخفاض حاّد في نبضه، جّراء 

اضطراب في كهرباء القلب، مّما يعرّض حياته للخطر. 
إلى  ��وراًا  وف إسرائيل،  إلى  باكو  بطائرة خاّصة من  نقله  اؤه  أطّب قّرر  الفور  وعلى 
مسشتفى “رمبام”. وكان بانتظاره طاقم أطّباء القلب اّلذين عاجلوا املشكلة التي 

يعاني منها شاريبوف، عن طريق غرس منّظم للّنبض وإجراء عملّية قسطرة.
)يظهر في الّصورة، من اليمني إلى اليسار: أديب شاريبوف، بروفسور يفغيني 
نيكوالسكي، بروفسور بيار )مدير مستشفى “رمبام”(، ود. فكتور كارتسمان 

)جّراح قلب كبير في “رمبام”((.

افة  ي ض ي  ف وط  ي شل ف  ي ف ع فّنان  وال ب  ات ك ال
س قد ال ي  ف ّرة  احُل ون  تلفزي ات  وه ودي ت اس
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ملراسل »حيفا«
���راًا، بصوتها  أط��ل��ق��ت ال��ف��ّن��ان��ة س��ي��در زي��ت��ون، م���ؤّخ
القدس.  إلى  أهدتها  رائعة  منفردة  أغنّية  املخمّلي، 
»هنا القدس« - أغنّية من كلمات الّشاعرة املقدسّية 
مّت  زيتون، وقد  رامي  الفّنان  القطب ومن أحلان  فداء 

تهيزها لتصّور على طريقة ال�«فيديوكليب«.
وتعتبر هذه أّول أغنّية تطلقها الفّنانة سيدر زيتون 
في  ا«  اشتياقاً »أعيش  األخير  ألبومها  ص��دور  بعد 

بيروت، في شهر أّيار/مايو األخير.
بدأتها   التي  ال��ع��روض  بجولة  سيدر  تستمر  كما  
من رام الله إلى بيروت والّناصرة، وفي األّيام القريبة 

ستستعّد إلحياء ذكرى الّشاعر الكبير سميح القاسم 
ألبومها  في مدينة حيفا، من خالل غنائها ألغاني 
قصائد  ش��م��ل  اّل����ذي  ا”،  اشتياقاً “أعيش  األخ��ي��ر 
املّلحنني:  كبار  حّلنها  واّلتي  القاسم  سميح  الّشاعر 
املايسترو إحسان املنذر، الفّنان الّشامل مروان خوري 

والفّنان الِفَلسطينّي رامي زيتون. 
وأعلنت مديرة تسويق الفّنانة سيدر، ياسمني دالل، أّنه 
مّت البدء ببيع تذاكر حفل مدينة حيفا، مشيرةاً إلى أّن 
هنالك إقباالاً ممتازاًا لهذا احلفل، وكّل َمن يرغب باملشاركة 
ا، كي يضمن تذكرته، حيث من  قاً عليه احلجز مسّب
احلفل. يوم  املسرح  باب  على  تذاكر  إيجاد  الّصعب 

ون  ت در زي ي لفّنانة س دة ل دي ّية ج قدس«– أغن نا ال »ه
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لقاء أجراه نايف خوري

مواليد حيفا عام  م��ن  ��ور  س��ّم نبيل  رام��ي  ال��ّدك��ت��ور 
في  ��ة  ��وّي ال��ّث��ان درس  البقيعة.  م��ن  لعائلة   ،1976
في  الّطب  بكلّية  التحق  ��ّم  ث األرثوذكسّية،  الكلّية 
وتخّرج  )“الّتخنيون”(.  الّتطبيقّية  العلوم  معهد 
���والدة.  ��س��اء وال ال��ّن ��ي ط��ّب  ف ع��ام 2003، وتخّصص 
متزّوج وله ثالثة أوالد: مايا، لني ونبيل. زوجته حتمل 
إلى  »إنتل«  ِشركة  وأرسلتها  احلاسوب،  هندسة  لقب 
الواليات املّتحدة، فرافقها وعمل في واحد من أشهر 
املستشفيات هناك ملّدة سنتني. بعد ذلك انتقل إلى 
لندن في إجنلترا، ملزيد من الّتخّصص في مجال طّب 
اجلنني. عاد إلى البالد، وهو يعمل اآلن في مستشفى 

»بني تسيون« في حيفا.

- إلى أّي مدى ميكن التعّمق في طّب اجلنن؟
ب��رن��ام��ج ال��ّت��خ��ّص��ص ه���ذا يعتبر م��ن أف��ض��ل ب��رام��ج 
��م، وي��ت��ّم ب��إش��راف بروفيسور  ��ي ال��ع��ال ال��ّت��خ��ّص��ص ف
آباء  يعتبر من  والذي  القبرصي األصل،  نيكواليدس 
طّب اجلنني في العالم، ويعيش في لندن. هذا املجال 

هو جزء من مجال طّب الوالدة، ولكّنه يبحث أكثر في 
صّحة اجلنني.

����ى م���وض���وع ط��ّب  - ه���ل ك��ن��ت مت��ي��ل دائ���ًم���ا إل
اجلنن؟

ا االستزادة في العلم. وقد يبلغ املرء  كنت أرغب دائماً
مرحلة يقول فيها إّنه تعّلم ما يكفيه كي ميارس عمله 
في ما تعّلم، ولكن هذا املجال ال ينتهي الّتعليم فيه 
قيد  اإلنسان على  طاملا  الّدراسات،  وال  األبحاث  وال 

احلياة، وتتجّدد احلياة في الّناس.

قمت  ال��ذي  التخّصص  برنامج  يتلّخص  ِبَ   -
به؟

معّد  وه��و  سنتني،  نحو  فيه  أمضيت  ب��رن��ام��ج  ه��ذا 
اجلنني هو مجال  الّنساء. طّب  لأخصائّيني في طّب 
يتضّمن تشخيص ومعاجلة حاالت مرضّية عند اجلنني، 
مثل تشّوهات نكتشفها باملوجات فوق الّصوتّية، أو 
اجلنني،  لدى  أو كروموزومّية  وراثّية  عالمات ملشاكل 
ال  حني  الّنمو،  ب��طء  وتشخيص  داون،  متالزمة  مثل 
والكافية  الاّلزمة  ّية  الغذائ املواد  اجلنني على  يحصل 

للّنمو، أو أّنه يعاني من نقص في األكسجني. 

- وإذا ظ��ه��رت ه���ذه امل��ش��اك��ل، ه��ل جت���دون لها 
احللول؟

��ي بعض األح��ي��ان. ال��ه��دف األس��اس��ي  ��ول ف ه��ن��اك ح��ل
من إج��راء الفحوصات هو إبالغ الوالدين في حال مّت 
تشخيص حالة مرضّية عند اجلنني وتوفير املعلومات 

لهم بالّنسبة للمستقبل. 

- هل هناك عدد من األطّباء بهذا االختصاص؟
املجال في مجتمعنا،  هذا  ميارسون  اء  أطّب عّدة  هناك 
وهم ناجحون وماهرون في عملهم. ولكن الّتخّصص 
الّرسمي لهذا املوضوع في بالدنا غير متوافر لأسف، 
ويحتاج إلى تأهيل خارج البالد للحصول على شهادة 
رسمّية. في برنامج الّتخّصص الذي ذكرته في لندن 
طبيب  أّول  وكنت  العالم،  في  األفضل  يعتبر  وال��ذي 
��ي ط��ّب اجلنني  ف يتّمم استكماله  ��ب��الد  ال ��ي  ف ��ّي  ع��رب
على مستوى الّتخّصص ويحصل على شهادة تأهيل 

رسمّية فيه. 

- هل أصبح الوعي أكثر ألهمّية صّحة اجلنن؟
ا،  املشاكل التي تعاني منها األجّنة كانت موجود دائماً
ك��ّل األج��ّن��ة في  %3 من  ف��إّن  ّية  ناحية إحصائ وم��ن 
العالم يعانون من تشّوهات خلقّية، وتكون عادةاً في 
ا في أّي عضو  القلب أو العمود الفقري أو املخ، وأحياناً
الّصوتّية  ُتبتكر فحوص األشعة فوق  أن  آخر. وقبل 
يكتشف  الّطب  كان  الّثمانني،  سنوات  منذ  وتتطّور 
هذه املشاكل لدى الّطفل فقط بعد والدته. اليوم ميكننا 
تشخيص معظم هذه احلاالت لدى األجّنة قبل الوالدة. 
ليّطلعا على  اجل��ن��ني  ح��ال��ة  ��وال��دي��ن  ال على  ون��ع��رض 

الّطفل القادم إليهما.

- هل هناك إمكانّيات لعاج األجّنة؟
الرّحم،  داخ��ل  اجلنني  ملعاجلة  إمكانّيات  هناك  ا  أحياناً
وحّتى ميكن إجراء عملّية جراحّية خالل احلمل، مبشاركة 
طبيب الوالدة وطبيب جّراح مختّص بجراحة األطفال، 
مشكلة  حل��ّل  إج��راؤه��ا  ميكن  ال��ت��ي  العملّيات  مثل 

هناك  ولكن  الفقري.  العمود  تشّوهات 
ا أهمّية قصوى لتشخيص املشاكل  أيضاً
الّصحّية لدى اجلنني، حيث تتّم معاجلتها 

الدكتور رامي نبيل سّمور.. 

ّب  ي ط اله ف م ك ت م اس ّم ت الد ي ب ي ال ّي ف رب ب ع ي ب أّول ط
ّية م ل رس ي ادة تأه ه ى ش ل ل ع ص ح اجلنني وي
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ا في مستشفيات معّينة فقط. وحينها ننصح األم  بعد الوالدة أحياناً
بأن تضع مولودها في ذاك املشفى. هذا إلى جانب توجيه 
أو  احلمل  بإمتام  يرغبان  كانا  إذا  للّزوجني  الّصعب  ��ّس��ؤال  ال

توقيفه. 

- يعني اإلجهاض..
صحيح؛ ألّن بعض مشاكل اجلنني ستؤّدي إلى وفاته في نهاية احلمل، أو 
فور الوالدة، أو قد تؤّدي إلى تخّلف عقلي مثل متالزمة داون، أو إعاقة 
جّدية تتطّلب إجراء سلسلة عملّيات جراحّية، وتشّكل خطراًا على حياته. 

ا توفير املعلومات للّزوجني  وهنا ميكن لأم أن توقف احلمل. من املهم أيضاً
بالّنسبة لتكرار هذه املشكلة في حمل مستقبلي. 

- إلى أّي مدى يوافق الّطبيب على إجراء عملّية إجهاض؟ 
موضوع اإلجهاض هو مدار خالف اجتماعي وديني وطّبي. فاملرأة تتعرّض 
في املجتمع لضغوط مختلفة من أجل أن تقّرر في أمر إجهاضها. ويواجه 
املرأة  بخلفّية  متعّلق  هذا  ألّن  القرار،  هذا  باّتخاذ  كبرى  الّزوجان صعوبة 
فإّن  الّتشويه، وعادةاً  والّدينّية واألخالقّية، ومدى خطورة هذا  االجتماعّية 
األطّباء ال يقّررون في هذا املجال بأنفسهم، بل إّن الّزوجني هما أصحاب 

القرار احلرّ.

- إذن ال يشّجع األطّباء على اإلجهاض..
ال يشّجعون وال يردعون. إّن الّطبيب ليس لديه أّي مصلحة بأن تهض 
ا  األم، وال أن يشّجعها على إيقاف احلمل. ولذا حني نشّخص أحياناً
تشّوهات غير خطيرة والتي ال تبّرر اإلجهاض، نحاول إقناع الّزوجني 
بأّن املبّررات غير كافية لوضع حّد للحمل. وكثيراًا ما نواجه قضّية 
ا خطيراًا، أو أي مرض سيتسّبب  ا خلقّياً عكسّية، بحيث جند تشّوهاً
بتخّلف عقلي، دون أن تنتبه األم إلى هذا الوضع أو تفطن إلى أّنها 
هي التي ستعاني عواقب حملها، بحيث ستحتمل مترّتبات الوضع 
أو عالجات  يجتازه من عملّيات جراحّية  يعيشه طفلها، وما  الذي 

مرضّية، وغيرها. 

البيت، والّنساء  ال��والدة في  الّسؤال حول  إلى  - هذا يدعونا 
اللّواتي يفّضلن ذلك..

ا في الرّأي حول األبحاث التي تشير إلى األمان لسالمة  جند اليوم خالفاً
ا  األم واجلنني حتى لو متت الوالدة في البيت. ومن جهة ثانية جند أبحاثاً
ا.  ة الوالدة في املستشفى هي األكثر أماناً أخرى تشير إلى أّن عملّي
واليوم هناك شبه إجماع بأّن الوالدة في البيت غير محّبذة، ألّنه إذا 
تعّرضت األم أو اجلنني إلى أّي حالة صحّية طارئة أثناء الوالدة، وكثيراًا 
ما حتدث مثل هذه احلاالت، فيمكن معاجلتها في املستشفى فوراًا. 

- ما هي هذه احلاالت؟
من هذه احلاالت حدوث نزيف حاّد لدى األم، أو االضّطرار إلجراء عملّية 
قيصرّية عاجلة، أو ضرورة تدّخل طبيب األطفال الفورّي، وهذا غير 
تفتقد  القابلة. كما  لوحدها مع  البيت  ��رأة في  امل إذا أجنبت  متوافر 
املونيتور،  قلبه،  ودّق��ات  البيت جلهاز فحص نبض اجلنني  ��رأة في  امل
للتأّكد من أّن عملّية الوالدة تري بصورة طبيعّية وسليمة. ولكن 
هناك بعض احلوامل الاّلتي ال زلن يفّضلن الوالده البيتّية ألّنها أكثر 

طبيعّية. 

- كيف يتدّخل الّطب في تسهيل عملّية الوالدة؟
بعض  باتها.  ومتطّل احلامل  ��رأة  امل أوض��اع  مع  نتأقلم  أن  نحاول  نحن 
احلوامل يردَن الّدخول على غرفة الوالدة واإلجناب بصورة طبيعّية بدون 
أّي تدّخل طّبي. هذه األم تريد أن تشعر بأّنها تقوم بدورها الّطبيعي، 
ا إلى احلياة، وهذه تربة فريدة تتازها األم في مسيرة  لتنجب أوالداً
حياتها. وهناك من الّنساء الّلواتي ال يفّضلَن الّشعور بآالم الوالدة، 
ويطلنَب األبيدورال أو أنواع أخرى من الّتخدير. هدفنا هو أن تشعر 
األم باملتعة الفائقة عندما حتتضن طفلها املولود وترضعه، وأن يكون 

كالهما معافيان في الّنهاية. 

- هل هناك نصائح معّينة تقّدمونها لأم في أثناء احلمل؟
ننصح األم أّوالاً أن تبقى حتت املراقبة لدى طبيبها اّلذي يتابع عملّية 
حملها، وأن تري الفحوصات الّطبّية املطلوبة ملراقبة احلمل، والّتغذية 
الّسليمة وشرب املاء والّسوائل، نظراًا للّطقس اجلاف في بالدنا. هذا 
إلى جانب ممارسة رياضة خفيفة. عدا عن مزاولة أعمالها العادّية مّما 

ا للوالدة. يجعلها نشطة ومهّيأة جسدّياً

- كيف ترى املستقبل في هذا املجال؟
ا في هذا املجال، واآلفاق غير محدودة، وتتجّدد  املستقبل واسع جداً
ا في طّب اجلنني، مثل  ا. ونشهد تطّورات متقّدمة جداً األبحاث يومّياً
األم  دم  من  عّينات  نأخذ  أن  متّكننا  التي  الّتكنولوجّية  التطّورات 
أّن  كما  للجنني.  الوراثّية  امل��ادة  ونفحص  اجلنني  حالة  فنتعّرف على 
الّطب الوراثي يتطّور بسرعة فائقة، وال شّك أّنه خالل بضع سنوات 
سنتمّكن من تشخيص حاالت وراثّية أو كروموزومّية لدى اجلنني في 

ا. ا من احلمل، وبطرق أكثر جناحاً مرحلة مبّكرة جداً

- نتمّنى لك مزيدًا من الّنجاح..
شكراًا.                                        
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في أوملبيادة املراكز اجلماهيرّية

ة  ص ي ل تناس« ح ق »م ري وز ف ف
ى  بة األول رت امل ب

ملراسل “حيفا”
من  احلليصة،  اجلماهيرّي  املركز  بشعبة  القدم  ك��رة  ��رق  ف شاركت 
املراكز  دوري  في  ��ّس��ادس،  وال واخلامس  ��ّراب��ع  وال الّثالث  الّصفوف 
املرتبة  على  وح��ازت  أسبوعني،  قبل  حيفا  ��واء  ل في  اجلماهيرّية 
الّثالثة  املرتبة  أح��رزت  كما  والّسادس.  اخلامس  للّصفوف  ��ى  األول
س��ادس(  )خامس  فرقة  تقّدمت  وبهذا  ��ّراب��ع،  وال الّثالث  الّصفوف 

للّدوري القطري ملباريات احلارات. 
ال���ّدوري  ��ي  ف فرقة   12 على  التفّوق  م��ن  احلليصة  فريق  ومت��ّك��ن 
املراكز  القطري، وعلى 120 فرقة أخرى على مستوى مباريات 
األرب��ع��اء  ي��وم  اخلتامّية،  ��اراة  ��ب امل وج��رت  ��ب��الد.  ال ��ي  ف اجلماهيرّية 
املاضي، على مالعب بيتار القدس. كما أحرز املدرّب أمين يوسف 

املرتبة األولى لقاء جدارته وتدريبه وقيادته لفريق احلليصة.
اجلماهيرّي  املركز  شعبة  )م��دي��رة  قّسيس   - جبران  بهّية  وقالت 
احلليصة( إّنها تسّلمت منذ شهر كانون األّول لسنة 2016 إدارة 
شعبة املركز اجلماهيرّي احلليصة، وعملت على توحيد أطر العمل 
الاّل-منهجي في احلني، وهذه األطر تشمل طاقم العمل في نادي 
ودمجهما  اجلماهيرّي  املركز  شعبة  في  العمل  وطاقم  اجليبورمي، 
هذا،  ملنصبها  تسّلمها  منذ  أّنها  وأضافت  واح��د.  مهّني  كطاقم 
واكبت عمل املدرّب أمين يوسف ودعمت إجنازاته، وشّجعته للّدخول 
ضمن الّدوري للمراكز اجلماهيرّية، واستطاع مبثابرته إحراز الكأس 

لفريقه وللمركز اجلماهيرّي.
فوزه  على  احلليصة  فريق  ياهف،  يونا  حيفا  بلدّية  رئيس  وهّنأ 
امل��درّب أمين يوسف  ا، وأثنى على هذا اإلجن��از وعلى جهود  قطرّياً

ارة. التي وصفها باجلّب

م  ّي تختت ل ي ّنا اإلجن وح ار ي م
ّوعة تن ات م ّي ال ّع ف ل ب ص ف ال

ملراسل “حيفا”
ببرامج  ��ي  ال��ّث��ان الفصل  ��ّي  اإلجن��ي��ل يوحّنا  م��ار  م��درس��ة  اختتمت 
ترفيهّية تثقيفّية هادفة، حيث قامت املدرسة بإحضار مجموعة 
مدّربني ومفّعلني رياضّيني “קוואלטי טקט” بإشراف نخلة منصور، 
ال��ّط��اّلب في ساحات  وذل��ك أّول أم��س األرب��ع��اء، وقامت بتفعيل 
املدرسة، وهي عبارة عن ألعاب تثير الّتفكير والّتحّدي وتساهم 
وط��اّلب  خ��اص،  بشكل  الّصف  ب  ط��الّ بني  العالقات  توطيد  في 

 . املدرسة عاّمةاً
ا مرّكزة  ا وتنظيماً ُيشار إلى أّن البرنامج املذكور أشرفت عليه ترتيباً

الّتربية االجتماعّية، املرّبية عال إسحق. 
يوم  برنامج فّني “سينماِتك”  الّصفوف في  هذا، وشاركت جميع 
االثنني 3.4.2017 في “أوديتورمي” - حيفا، وهو برنامج ضمن 
الّتربوّية  الّسّلة  مرّكزة  تنظيمه  على  أشرفت  الّتربوّية،  الّسّلة 

املرّبية شيرين رستم. 
وشاركوا  وخارجها،  حيفا  في  متاحف  امل��درس��ة  ط��اّلب  زار  فيما 
بفّعالّيات فلك - كلّية أورانيم، وذلك يوم أمس اخلميس، حيث 
��واع  ��ى انكشاف واّط���الع ال��ّط��اّلب على أن هدفت ه��ذه ال��ّزي��ارات إل
مختلفة من الفنون، والّتعّرف عن كثب على متاحف مدينة حيفا. 
وقد أشرفت على تنظيم الرّحالت املدرسّية مرّكزة الرّحالت، املرّبية 

جمانة ضاهر. 

ل  ؤّه ر م ي ة غ اح ب ّس نقذ ال م
قاذ! إلن ل

ملراسل “حيفا”
قّررت بلدّية حيفا إحالة أحد املنقذين العاملني في شواطئ الّسباحة 
إلى إجازة قسرّية، ريثما تنهي الّشرطة الّتحقيق بشأن هذا املنقذ. 
الّتزوير والغّش، واحلصول على  الّشرطة إلى املنقذ تهمة  وتنسب 
في  للّسابحني  إنقاذ  شهادة  يحمل  ألّنه  باالحتيال،  منقذ  شهادة 
برك السباحة وليس في البحر. حيث استخدم شهادة قريب له، 
وزّيف اسمه على الّشهادة وقّدمها للبلدّية كي ميارس مهنة اإلنقاذ 

في البحر. 
ا على  ا، ويعمل منقذاً يذكر أّن هذا املنقذ يبلغ نحو خمسني عاماً

شواطئ البحر منذ سنوات طويلة!

فا ي رب ح فة تض ي ّية خف هّزة أرض
ملراسل “حيفا”

ا  ضربت هّزة أرضّية خفيفة ِمنطقة حيفا، يوم الّثالثاء األخير، وحتديداً
ا، من دون أن حُتدث أّي أضرار في املمتلكات  في احلادية عشرة صباحاً

أو إصابات في األرواح.
ريختر  سّلم  مقياس  بحسب  درج��ات   3 األرضّية  الهّزة  ��ّوة  ق وبلغت 
بالة  للهّزات األرضية. وقد رُصد مركز الهّزة على عمق 12 كيلومتراًا قاً

سواحل مدينة حيفا.
بالهّزة األرضّية إاّل قّلة قليلة فقط، بينما عملت بعض  ولم يشعر 
تة في عدد من مدارس املدينة، ُمحّذرةاً من وقوع  أنظمة اإلن��ذار املثّب
الهّزة. هذا ولم يردنا أّي تعقيب رسمّي حول حدوث أّي إصابات أو 

أضرار.

د  ّه ات مي لط ّس ال ال م إه
قادمة رمية ال ام اجل ق أم ري الّط

ملراسل “حيفا”
مقتل  ��ى  ع��ل تعقيبها  ��ي  ف
��ي��ن��ا أح��م��د )35  ال��ّش��اب��ة ل
ا( صباح االثنني األخير،  عاماً
أّك���دت ال��ّن��ائ��ب ع��اي��دة توما 
الّلجنة  رئيسة  –سليمان، 
مبكانة  ل��ل��ّن��ه��وض  ��ة  ��ّي ��ب��رمل��ان ال
���ة  ����س����اواة اجل���ن���درّي ������رأة وامل امل
��م��ة  ال��ق��ائ  – )“اجلبهة” 
اس���ت���م���رار  أّن  امل���ش���ت���رك���ة( 
��س��اء  اس���ت���ه���داف وق���ت���ل ال��ّن

الّسلطات التي تشرعن بتقاعسها  لهو وصمة عار على جبني 
استمرار قتل الّنساء، ومتّهد الّطريق أمام القتل القادم.

* جلسة طارئة في الكنيست
وأضافت الّنائب توما - سليمان: »هناك خطط شاملة واقتراحات 
املكاتب  أمام  بعرضها  الّنساء قمت  العنف ضّد  قوانني حملاربة 
هذه  نوايا  يؤّكد  اّل��ذي  األم��ر  برفضها،  قامت  والتي  احلكومّية، 
والتي  ��ي��وم،  ال ��ة  ��رك��زّي امل القضّية  للقضّية.  وإهمالها  احلكومة 
الّتنسيق بني  ه��و ع��دم  القتل األخ��ي��رة،  ح���االت  ��ي  ف واج��ه��ن��اه��ا 
الّسلطات املختلفة وتبادل املعلومات حول املجرمني، األمر اّلذي 

لو مّت كان بإمكانه إنقاذ حياة العديد من الّنساء.”
ّية، يوم أمس اخلميس، مببادرة الّنائب  هذا وأقامت جلنة املرأة البرملان
الّنساء،  قتل  استمرار  ملناقشة  طارئة  جلسة  سليمان،   – توما 
شارك بها مندوبو الوزارات املختّصة وُطلب منهم تقدمي األجوبة 
حول استمرار إهمالهم وفحص خطوات مستقبلّية للقضاء على 

هذه الّظاهرة.
* إهمال الّشرطة يشرعن عملّية القتل القادمة

والّسلطات  الّشرطة  إهمال  بأّن  توما - سليمان  الّنائب  وأّك��دت 
: »عدم محاسبة املسؤولني  يشرعن عملّية القتل القادمة، قائلةاً
عن حاالت القتل ُتشرعن عملّيات القتل القادمة؛ إهمال الّشرطة 
بالّتجّول بحرّية يوصل  للمجرمني  املتعّمد والّسماح  والّسلطات 
رسالة مفادها أّنه بإمكان أّي شخص استهداف الّنساء واإلفالت 
بفعلته دون محاسبة، هذه هي الّرسالة التي توصلها الّسلطات 
إلى املجرمني، وهذا يقود بشكل مباشر إلى ارتفاع نسبة اجلرمية”.

��ّس��ل��ط��ات واحل��ك��وم��ات  ��ي��ل، وخلفها ال وأض��اف��ت: »ش��رط��ة إس��رائ
الّتنفيذّية  وقدرتها  االستخباراتّية  بقدراتها  تتفاخر  املتعاقبة، 
أمام العالم أجمع، لكن عندما يدور احلديث عن بعض املجرمني 
في قرانا ومدننا، جندها تنثر احلجج الواهية واحدة تلَو األخرى. 
إهمال الّسلطات املستمر وتقاعس الّشرطة لهو نتيجة سياسة 
على  العمل  ويجب  ��ة،  ��وّي أول العنف  مبحاربة  ��رى  ت ال  مُمَنهجة 

تغييرها.”
* إهمال الّسلطات ال يعفي مجتمعنا من مسؤولّياته

في تطّرقها إلى دور اجلماهير العربّية في محاربة ظاهرة العنف 
ّية  مسؤول يتحّمل  مجتمعنا  أّن  الّنائب  أّك���دت  ��س��اء،  ال��ّن ض��ّد 
استمرار مسلسل استهداف الّنساء عن طريق استمرار الّصمت 
تقع  مجتمعنا  »على   : بةاً معّق املجرمني  نبذ  وع��دم  اجلرائم  حول 
ّية توعية األجيال القادمة حول محاربة استهداف الّنساء  مسؤول
ومعاملتهّن  املجتمع  نصف  ��رأة  امل أّن  وتعليمهّن  نساء  لكونهّن 
عربّية  كجماهير  عاتقنا  على  يقع  كما  األس���اس.  ه��ذا  على 
محاربة املجرمني املتواجدين بيننا في قرانا ومدننا ونبذهم خارج 
حياتنا لسبب اخلطر الكبير اّلذين يشكلونه ولدورهم في تفتيت 
يعفينا  أن  ميكنه  ال  والّسلطات  الّشرطة  تقاعس  إّن  مجتمعنا. 

كجماهير عربّية من أخذ دورنا حملاربة العنف ضّد الّنساء.«
هذا ودعت الّنائب توما - سليمان إلى تكثيف الّنضال الّشعبي 
في  املظاهرة  في  الفّعالة  واملشاركة  الّنساء  ضّد  العنف  حملاربة 
أّن ثالث حاالت قتل في األسبوع  أّك��دت  الّلد، يوم األربعاء، إذ 
األخير يجب أن يدّق ناقوس اخلطر عند كّل واحد في مجتمعنا، 
لإلهمال  ا  ثمناً حياتهّن  يدفعن  الّنساء  يتركن  أن  ُيعقل  ال  إذ 

الّسلطوي واملجتمعي املستمرّ.
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تقرير شاهن نّصار

“في اليوم العاملي لرفع الوعي حول الّتوّحد، دعونا 
تاه  ال��ت��ّوّج��ه��ات  تغيير  ��ي  ف دوراًا  نلعب  ا  جميعاً
كمواطنني  بحقوقهم  واالعتراف  توّحدّيني،  أشخاص 
لهم  وي��ّح��ق  احل��ق��وق  ه���ذه  يستحّقون  م��ت��س��اوي��ن، 
ا لرغباتهم  اّتخاذ قرارات تخّص شؤون حياتهم وفقاً
اخلاّصة« - هذا ما جاء في كلمة وّجهها األمني العام 
اليوم  ملناسبة  غوتيريس،  أنطونيو  املّتحدة،  لأمم 
العاملي لرفع الوعي حول الّتوّحد، اّلذي يحيه العالم 

في الّثاني من شهر نيسان/أبريل. 
اّلذين  مننح  “دعونا  كلمته  في  غوتيريس  وأض��اف 
دعونا  والّدعم.  الّضرورّية  ّيات  اآلل كاّفة  الّتوّحدّيني 
نقّويهم ملواجهة مراحل هاّمة في حياة كّل إنسان”؛ 
للّتطّور  وال��ق��درات  األدوات  ملنحهم  العالم  ��ا  داع��ياً
كمستقّلني ملا يصّب في منفعة املجتمع والبشرّية 

جمعاء.
الّرسالة تكمن نقطة انطالق ألولياء أمور  في هذه 
اّلذين  أوالده���م  مبنح  رغ��ب��وا  وضواحيها،  حيفا  م��ن 
يعانون من طيف الّتوّحد بسّن مبّكرة، كاّفة األدوات 
من  وبلورتها،  املستقّلة  شخصّيتهم  لبناء  الاّلزمة 

أجل مستقبل أفضل.

* ما هو الّتوّحد؟ 
»حالة  هو  الّتوّحد  ف��إّن  املّتبع،  الّتعريف  بحسب 
متعّلقة باجلهاز العصبي مستدمية طوال احلياة، تظهر 
في مراحل الّطفولة األولى، دون تفرقة بني األجناس، 
األعراق أو املكانة االجتماعّية - االقتصادّية«. ما 
ميّيز الّتوّحد هو الّتفاعل االجتماعي الفريد، أساليب 
غير تقليدّية للّتعّلم، اهتمام ثاقب وحاّد ملواضيع 
��واص��ل  ��ّروت��ني، حت��ّدي��ات ب��ال��ّت ��ن��ة، االل���ت���زام ب��ال م��ع��ّي

االجتماعي الّتقليدي.
احملامية رندا صّباح من حيفا، والتي تترأس جمعّية 
“جسور”، تقول: إّن الهدف من اليوم العاملي للّتوّحد 
انطلقت  التي  الّتوعية  الّتوعية باألساس، هذه  هو 
في الغرب، مشيرةاً إلى أّن »احلديث يدور عن نسب 
ا في الواليات املّتحدة. واحد من بني 68  كبيرة جداً
ا في أمريكا ُيعاني من الّتوّحد. وفي وسطنا  شخصاً
ّرزنامة  العربي، هناك حاجة بأن يدّون هذا اليوم في ال
على أّنه يوم هاّم يجب إحياَءه في مدارسنا العربّية، 
ال كيوم تثقيفّي عن الّتوّحد فقط، بل ضمن إطار 
��وّح��د هو  ال��ّت أّن  ��ى  إل ��ا«، مشيرةاً  أي��ضاً تقّبل اآلخ���ر، 

ا«! ّياً ا عقل »خلل منائي وليس تخّلفاً
واّل��ذي مّت  بّشار،  الّطفل  وتقول سوزان مرعي، والدة 
رحلة  عن  عبارة  الّتوّحد  إّن  ك��ت��وّح��دّي،  تشخيصه 
مبشاكل  يتمّثل  ال  الّتوّحد  أّن  وتؤّكد  لي.  بالّنسبة 
ليس  فالّتوّحد  الّتحّديات،  مبواجهة  وإمّن��ا  معّينة، 
والولد مع طيف  تواجه األهل  وإمّنا حتّديات  ا،  مرضاً
في  سائرون  األبناء  أّن  “نعتبر  وتضيف:  الّتوّحد. 
��واج��ه��ه��م ص��ع��وب��ات وحت���ّدي���ات،  رح��ل��ة، وخ��الل��ه��ا ت
كبير  عاملهم  وأخرى صعبة..  سهلة  ا  أّياماً ويجدون 

وواسع، وال يستطيع كّل إنسان دخوله.”

ومبا يخّص تربتها كوالدة لطفل يعاني من طيف 
م��ع��ه، يحزن  ف��أض��ح��ك  “يضحك  ت��ق��ول  ��وّح��د،  ال��ّت
فأحزن معه. هو ال يتحّدث كثيراًا، ولكّني أعرف ما 
يحتاجه ويريده.. أشعر مبا يشعر به، مبجّرد نظرة، 

وهذا هو اإلحساس احلقيقّي.”
بالّتوّحد  العربّي  املجتمع  ��ي  ف اإلص��اب��ة  نسبة  إّن 
العالم، وفي  أخ��رى في  أق��ّل منها في مجتمعات 
أّن  ��ى  إل املعطيات  تشير  حيث  ا؛  حت��دي��داً إسرائيل 
اّلذين مّت تشخيصهم على  %6 فقط من األطفال 
رغم  ا،  عرباً كانوا  الّتوّحد  طيف  من  يعانون  أّنهم 
هذه  تفوق  إسرائيل  في  العرب  املواطنني  نسبة  أّن 

الّنسبة بكثير.
ال��ع��ام 2009 م��ن قبل  ��ي  ف وبحسب بحث أج��ري 
صندوق املرضى “مكابي”، يظهر أّن مقابل 100 
ت��ش��خ��ي��ص 4.5  ���ا، مّت  ط��ف��ل حت���ت س���ّن 12 ع���اماً
حاالت توّحد فقط، معظمهم )%83( من الّذكور. 
أجري  بحث  وبحسب  العربّي،  الوسط  في  بينما 
م��ن جامعة  ب��اح��ث��ني  ب��ني  ب��ال��ّت��ع��اون  ع���ام 2011، 
العام،  الّصّحة  األطّباء في جهاز  “هارفارد”، احّتاد 
والّتأمني الوطني، تقف الّنسبة على 3 حاالت لكّل 
ا، واّلذين يشّكلون 6%  ألف طفل حتت سن 12 عاماً
�%82 هم من  من مجمل الّتوّحدّيني املشّخصني، ف

اليهود، و%12 من اليهود املتزّمتني )“حردمي”(.
لأطفال  العربّية  ب��األط��ر  نقص  هنالك  حيفا  ��ي  ف
الّتوّحدّيني، إذ أّن األهالي يضطّرون للبحث عن أطر 

إاّل  أمامهم  توجد  يهودّية، وال  ألبنائهم في مدارس 

ا توّحدّيني، وهي  مدرسة عربّية واحدة تستقبل طاّلباً
ب��دأت،  والتي  الكبابير،  في  “األحمدّية”  امل��درس��ة 
راًا، بدمج طاّلب تَوّحدّيني في الّصفوف العادّية.  مؤّخ
ولكن هذا احلّل هو حل جزئّي فقط، إذ أّن غالبّية 
الّطاّلب العرب يلجأوون إلى املدارس اليهودّية. فال 
توجد مدرسة خاّصة بهم تدرّس بالّلغة العربّية، رغم 
أّن األعداد ليست قليلة وكافية لفتح مدرسة كهذه.
في  ��ي  األه��ال م��ن  مجموعة  م��ن  ���ادرة  ���ب امل انطلقت 
مجموعة  ت��ض��ّم  وال��ت��ي  يسوع”،  “قلب  م��ؤّس��س��ة 
مبّكرة  بسّن  ��وّح��دّي��ني  ت ل��ط��اّلب  تابعة  م��ن صفوف 

)الّروضات(، أي قبل انضمامهم إلى الّصف األّول.
وتؤّكد احملامية رندا صّباح، التي تدير »جسور« - 
اجلمعّية العربّية ألشخاص توّحدّيني، أّن هناك عدم 
إدراك وقّلة وعي ألفراد في مجتمعنا العربّي بكّل 
إلى عدم تشخيص  ي��ؤّدي  ما  بالّتوّحد،  يتعّلق  ما 
سليم ومبّكر. ورغم أّن الّنسبة في املجتمع العربي 
هي 3 أشخاص لكّل ألف، إاّل أّنه يعتقد بأّن الّنسبة 
الّصحيح.  الّتشخيص  ع��دم  لسبب  بكثير  أعلى 
الوعي،  نسبة  ولذا تشّدد صّباح على ض��رورة رفع 
مشيرةاً  للّتوّحد،  العاملي  اليوم  في  خ��اّص  وبشكل 
الّتشخيص،  بنسبة  ا  أّن هنالك تطّوراًا وارتفاعاً إلى 
��ي��وم تشخيص ك���ّل ط��ف��ل م��ن��ذ س��ّن  وب��إم��ك��ان��ن��ا ال

الّثالثة، ملعرفة إن كان يعاني من الّتوّحد أم ال!
وتؤّكد “ما حدث في حيفا واملنطقة، هو أّن األهالي 
��ى 7 سنوات،  وج��دوا إط��اراًا ألوالده��م من عمر 3 إل

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

ألطفال يعانون من الّتوّحد”؛ بعدها يندمجون في 
ألّنه ال  منهم،  حيفا  سّكان  ا  يهودّية، خصوصاً أطر 
ا.  ّياً ا وثقاف يوجد أّي إطار مناسب ومالئم لهم لغوّياً
هناك َمن ال يستطيع االندماج في صفوف أخرى”. 
“قلب  ��ي مؤّسسة  ف ي��وج��د  ��ي��وم  ال أّن���ه  ��ى  إل وتشير 
ا ال إطار لهم عندما يصلون  يسوع” 14 طفالاً عربّياً

الّصّف األّول!
واحلديث ال يدور عن حيفا فقط، وإمّنا عن املنطقة 
القرى  العديد من األهالي من  أّن هناك  إذ  قاطبة، 
إلى  أوالده��م  إرس��ال  يفّضلون  املنطقة  في  العربّية 
��ي��اء أم���ور م��ن شفاعمرو  ��ة، ك��أول م����دارس ح��ي��ف��اوّي
والفريديس، حيث وجدوا في احلضانات الّتواصلّية 
ا  املخّصصة ألطفال توّحدّيني في “قلب يسوع”، بيتاً

َرر أعينهم. ا يحتضن ُق دافئاً
تربوّية  أط��ر  ��ى  إل بحاجة  الّتوّحدّيني  األشخاص  إّن 
ا، يؤّهلون خاللها لالنخراط في  حّتى سن 21 عاماً
املجتمع. ولكن في حيفا، والقرى احمليطة بها، ال 
ا،  ّياً ا، ثقاف يوجد حّتى اآلن إطار كهذا يناسبهم لغوّياً
إلى  األهالي جلأووا  العديد من  ا.  واجتماعّياً ا،  ّياً بيئ
افتتحت  ق��رع حيث  ال��ّن��اص��رة أو كفر  ��ي  ف م���دارس 

مدرسة مخّصصة قبل سنني قليلة.
أّنها ال  بّشار(  من جانبها، ترى س��وزان مرعي )أم 
��ي ظّل  ��ى م��درس��ة أخ���رى، ف ترغب ب��إرس��ال ابنها إل
��ي م��ؤّس��س��ة “قلب  ال��ّت��ع��ام��ل امل��م��ّي��ز ال���ذي تلقاه ف
من  تعتبر  الّتواصلّية  ��ّروض��ات  ال حيث  يسوع”، 

ني دّي وح ّت ل ة ل اّص ة خ درس تاح م ت فاوّية الف ي ادرة ح ب م
* الّتوّحد ليس مرًضا، هي حالة يعيشها األطفال ضمن عاملهم اخلاّص واملمّيز *
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��ب��الد أج��م��ع، مشيرةاً  ��ى م��س��ت��وى ال األف��ض��ل ع��ل
وتقّدم  هناك،  ع��الج  أفضل  تلّقى  بشار  أّن  ��ى  إل
كثيراًا، وبات مستقاّلاً بشكل أكبر. وتوّضح أّنها 
املؤّسسة  تنّظمها  التي  بالورشات  تشارك  كانت 
وتتيح لأهل املشاركة في العديد من الفّعالّيات 
مع أبنائهم في الّروضات الّتفاعلّية، وأّن هنالك 
معه  “سرنا  األبناء.  مسيرة  في  لأهل  ��م  دائ دور 
إلى  أذهب  وكنت  الّصعوبات.  كّل  ا  معاً وواجهنا 
اليوم هو أكثر  ابني  العالجات.  املدرسة وأشاركه 
ّية، يفهم القوانني، يفهم ما يريده، “يأخذ  استقالل
ويعطي”، يتواصل مع األوالد بشكل أفضل من 
كان  مّم��ا  بكثير  أفضل  ا،  ج��داً جّيد  وضعه  قبل، 

عليه قبل عّدة سنوات”.
أّما رندا صّباح فتؤّكد أّنها “باشرت العمل معهم 
ا إلى أن يصلوا  بسّن صغيرة، ويتقّدمون تدريجّياً

ّية الّتاّمة”. إلى مستوى االستقالل
الفتتاح  حاجة  هنالك  مل��اذا  ��ؤال:  ��ّس ال عند  ولكن 
مدرسة من الّصف األّول وحّتى سّن البلوغ )21 
ا( مخّصصة ألطفال عرب توّحدّيني في حيفا،  عاماً
ا  تؤّكد مرعي “أنا من الفريديس، لدينا 18 ولداً
ا. ملاذا  من الفريديس، يصلون إلى حيفا، خّصيصاً
ال توجد مدرسة مخّصصة لهم ومِلا ال يتّم دمجهم 
عّدة  زرت  وقد  الفريديس؟  في  العادّية  باملدارس 
األوالد  بني  كبيراًا  ا  تفاوتاً هناك  ووج��دت  م��دارس، 
م��دارس  امل��ث��ال. وزرت  ق��رع على سبيل  في كفر 
“قلب  بأّن  وجدت  ولكّني  والقدس،  الّناصرة  في 
ا حلاجات بّشار، إضافةاً إلى أّنها  يسوع” مالئم جداً
املدرسة األولى التي احتضنت أوالدنا واحتضنتنا 
معهم كأهٍل. أي تغيير يحصل للّتوحدّيني يكون 
ا، فكم باحلرّي االنتقال من مكان إلى  ا جداً صعباً
مكان أبعد وأكبر. ومبا أّننا نرغب األفضل ألوالدنا، 
فأرى أّن مصلحة ابني تكمن في إكمال املسيرة 

الّتعليمّية في “قلب يسوع”.”
ل��أط��ف��ال  م��درس��ة  ُت��ق��ام  أن  “أناشد  وت��ض��ي��ف: 
أن  ��ى  أمت��ّن لها.  ��ة  م��اّس فهناك حاجة  ��وح��دّي��ني،  ال��ّت

تفتح مدرسة كهذه، وأنا أومن بأّن األمَل ما زال 
ا”. قائماً

سوزان، ليست وحدها، فالعديد من أولياء األمور 
ب��أن يبقى أوالده���م في  ��ة ذات��ه��ا  ��ّرغ��ب ال تتاحهم 
وج��دوا  واّل��ت��ي  يسوع”،  �”قلب  ل تابعة  مؤّسسة 
من  للكلمة  ما  بكّل  ألبنائهم  ا  ياً ثان ا  بيتاً فيها 
جمعّية  وإنشاء  لالحّتاد  دفعهم  ما  وهذا  معنى. 

“جسور”.
��ي ط���اّلب صفوف  ��ادرة ج���اءت م��ن أه��ال ��ب “هذه امل
بصفوف  باالندماج  أوالده��م  جنح  والّثاني،  األّول 
- تقول رندا صّباح،  عادّية من دون مساعدات” 
ا من مدارس بضم صفوف  ينا وعوداً وتضيف “تلّق
للّتوحدّيني، نحن اليوم بصدد فتح مدرسة خاّصة 
ّية  فقط للّطالب العرب الّتوحدّيني، وهناك إمكان

ّية الّلغة”. لفتح مدرسة ثنائ
“نريد أن نكمل املسيرة اّلتي بدأناها في مؤّسسة 
املدرسة”.  بناء  هو  األّول  الهدف  يسوع”.  “قلب 
نصر،  كرمي  د.  لأستاذ  املديح  رن��دا  وتكيل  هذا 
وتؤّكد،  البداية.  منذ  املشروع  ويدعم  يرافق  اّلذي 
بعد تواصلها مع العديد من أولياء األمور بهذا 
كاّفة  من  األهالي  لدى  رغبة  “هنالك  أّن  الّشأن، 
أرجاء الّشمال. وهناك تعّطش لدى األهل، إذ أّن 

األطر في اخلارج غير كافية”.
أعينها  نصب  “جسور”  وضعته  ال��ذي  ال��ه��دف 
املناسب ألطفال  ���ّرد  ال م��درس��ة تعطي  إن��ش��اء  ه��و 
ا، على أن تبدأ  توّحدّيني من عمر 7 إلى 21 عاماً
نامية  مدرسة  وتكون  الّثاني،   – األّول  بصفوف 

تتطّور مع تخّرج الفوج األّول.
وتؤّكد رندا: “نحن واثقون بأّن العديد من املهنّيني 
م��س��ت��ع��ّدون ل��ل��م��س��اه��م��ة واالن���ض���م���ام وال��ع��م��ل 
مع  بالّتعامل  االختصاصّيون  ا  وخصوصاً معنا، 
“قلب  “صيت  وتضيف  الّتوحدّيني”؛  األط��ف��ال 
يسبقها بكثير، ألّنها معروفة مبهنّيتها  يسوع” 

وإخالصها”.

سوزان مرعي

ملراسل »حيفا«
ّية،  الّتلفزيون  yes »ِي��س«  قناة  على 
»حضرته«،  اجلديد  املسلسل  بث  يبدأ 
ّرئيسّية  ال الّشخصّيات  بني  من  ويبرز 
ال���ّش���اب ميسم  ال���ف���ّن���ان  ��س��ل  ل��ل��م��س��ل
���دوي  ���ب ال ���ى  ال���ف���ت دور  ����ي  ف م����ص����ري، 
عن  ال��ق��ّص��ة  ت����دور  ح��ي��ث  “جمعة”، 
ش��اب ي��ه��ودّي ده��س ش��اب آخ��ر وه��رب، 
وعندما  الّسفلي،  العالم  مع  وي��ت��ورّط 
يقوم وال��ده - وه��و ق��اٍض في احملكمة 
الورطة،  ه��ذه  من  تخليصه  مبحاولة   -
منه،  بدل  الفتى »جمعة«  توريط  يتّم 
اجلميع  يتورّط  األح���داث، حيث  وت��دور 

بالقضّية، مبا فيهم حضرة القاضي.
هذا وقد شارك في املسلسل مجموعة 
م���ن ال��ف��ّن��ان��ني ال���ع���رب، م��ن��ه��م: ه��ش��ام 
هريش،  ��وس��ي  ل ��و،  ح��ل ح��ن��ان  سليمان، 
كرم  ��س��ان،  ال��ّدب م��ص��ري، سهل  ميسرة 

ور وآخرون. شقّ
املسلسل من تأليف شلومو ماشياح، 
بيع  مّت  وق����د  ��ي��ون  ��ي��ن ن �����ي  إخ������راج رون
املسلسل ألكثر من دولة أجنبّية، حيث 

سيبث بلغات أخرى.
مصري،  ميسم  الفّنان  أّن  ��ى  إل ��ش��ار  ُي
ا في كندا، حيث يستعّد  ّياً متواجد حال
واملسرح  والّتلفزيون  الّسينما  ل��دراس��ة 

هناك.

ملراسل "حيفا"
الفّنان  ب��إدارة  الّناصرة،  في  "اخليال"  مسرح  قّدم 
محّمد عودة الله، آخر أعماله املسرحّية الّناجحة 
جلميع أفراد العائلة بُعنوان "مملكة األزهار"، وهي 
أسامة  الفّنان  الثّاني بني  ي  الفنّ التّعاون  مبثابة 
بترجمة  األّول  ق��ام  حيث  ال��ل��ه،  وع���ودة  م��ص��ري 
وكتب  حاخام،  رونيت  كتبتها  التي  املسرحّية 
لنفس  كتب  أن  بعد  املسرحّية،  ��ي  أغ��ان ��ا  أي��ضاً

املسرح أغاني وأشعار مسرحّية أخرى.
وصّمم  الله،  عودة  محّمد  املسرحّية  بإخراج  قام 
موسيقاها  وك��ت��ب  س��رح��ان،  غ��ص��وب  مالبسها 
معني دانيال، وصّمم اإلضاءة نزار خمرة، وصّمم 
سينوغرافيا  س��اش��ا،  تسرنني  وب��ن��اه��ا  األق��ن��ع��ة 
���ى م�����ّزاوي، وس��ّج��ل  س��م��ي��ر ج��م��ام��ع��ة، غ��ن��اء رل

األصوات: جندة منادرة وسعاد زعبي.
يشارك في متثيل املسرحّية، كّل من: خالد ماير، 
ربيكا تلحمي، سعاد زعبي، صبحي حصري، 

ملينا جّنار، مجد عيد.
��ة ع���ن م��ل��ك مم��ل��ك��ة األزه����ار  ��س��رح��ّي ت��ت��ح��ّدث امل
فيتوّجه  ���ة،  ذرّي لديه  يكن  ��م  ل ال��ذي  الذهبّية، 
ليكون  البكر،  ابنه  منه  ليأخذ  القصر  ��از  خل��ّب

از ثالثة بنات  وريث امللك، على اعتبار أّن للخّب
بالقّوة وط��رده من اململكة  وول��د، وقد أخ��ذه منه 
لديه ولد.. وللقصة تتمة  أّنه كان  حّتى ينسى 

ا... مثيرة جداً

د  ري أح ص م م س ي فاوّي م ي فّنان احل ال
رته” ض ي “ح ل احملّل س ل س ال امل ط أب

له  ودة ال د ع ّم ح ني م رك ب شت اون م ع ت
ار! كة األزه ل ناء مم ي ب ري ف ص امة م وأس
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خليل عودة: البصمة الفنّية اخلاّصة، ستوصلني إلى العاملّية!
عمري مع الفن

احليفاوّي خليل عودة يطمح بالوصول إلى العاملّية. 
العديد  يعرفه  ا،  قوّياً ا وحضوراًا  ا شجّياً ميلك صوتاً إّنه 
في مجتمعنا العربي، ويحلم أن يترك بصمة فنّية 
الغناء  سماء  ��ي  ف ا  ياً عال جنمه  ليسطع  ب��ه،  خ��اّص��ة 

والفّن.
مع خليل عودة كان لنا هذا احلوار:

- َمن هو خليل عودة؟
خليل عودة حيفاوّي، يقطن في حّي الكبابير. عمري 
مبدرسة  احل��ادي عشر  الّصف  في  تلميذ  ��ا،  ع��اماً  17

»املتنّبي« - حيفا.

- من أين لَك هذه املوهبة، وكيف اكتشفت ذلك؟
ا، وم���ن عائلتي،  ��وال��د حت���دي���داً ال ��ة  من  ��وه��ب امل ورث���ت 
��ّص��غ��ر، وق���د مّت  ��ة م��ن��ذ ال ��وه��ب ��ا. ب���رزت ه���ذه امل ع��م��وماً

اختياري للمشاركة في احلفالت املدرسّية.

- َمن اكتشف موهبتك ودعمك وشّجعك لدخول 
هذا املجال الفّني؟

املرّبية بثينة عودة كانت أّول من اكتشفت موهبتي 

ّي.  ابتدائ الّثاني  الّصف  في  حينها  كنت  ّية،  الغنائ
كما أّن والدي استمع لغنائي في املدرسة، فشّجعني 
ا من  ا وتشجيعاً ا على االستمرار. كما أتلّقى دعماً جداً

كاّفة أفراد عائلتي.

- م��ت��ى ق�����ّررت أن ت��ص��ق��ل م��وه��ب��ت��ك ال��ف��ن��ّي��ة 
وتطّورها، لتقّدمها إلى اجلمهور؟

عملت، في الّسنوات األخيرة، على تنمية موهبتي. 
 ،2011 عام  شفاعمرو  في  القلعة  مبهرجان  شاركت 
وحصلت على املرتبة الّثالثة، ومنذ ذلك احلني قّررت 
أن أعرّف الّناس بخليل عودة بشكل أكبر. في عام 
القلعة،  الّثانية في مهرجان  للمّرة  2012، شاركت 
ال��ق��دود  ب���أداء  لتمّيزي  األّول  ��رك��ز  امل على  وحصلت 

احللبّية.

ا في الّساحة الفنّية  - ما رأيك مبا يحدث حالّيً
عاّمة، والغنائّية خاّصةً؟

لأسف الّشديد، ما يجري اليوم على الّساحة الفنّية 
له،  قيمة  ال  استعراض  هو  خاّصةاً  ّية  والغنائ عاّمةاً 
ر باملتلّقي أو باملشاهد. إّن األغاني  لذا فذلك ال يؤّث

قصير  مل��دى  تعيش  ��ح��ن  وال��ّل الكلمة  م��ن  ال��ف��ارغ��ة 
ألّنها  بسرعة،  املستمع  ل��دى  صالحّيتها  وتنتهي 

تفتقر للقيمة املوسيقّية املرجّوة.

- ما اّلذي تصبو لتحقيقه في حياتك الفنّية، 
مستقبًا؟

ا من إنتاجي، يحمل  ا خاّصاً ّياً أمتّنى أن أقّدم عمالاً فن
ا، ألقّدمه بأحلى حّلة فنّية  ا خاّصاً بصمة ممّيزة وطابعاً

إلى الّناس.

- ما هو طموحك على املستوى الّشخصي؟
ا، أطمح بإكمال تعليمي بنجاح، وأن أصقل  شخصّياً
ا وأن يكون  ا ناجحاً موهبتي أكثر، وأن أصبح إنساناً

ا. اسمي المعاً

برنامج  ف��ي  للمشاركة  اخ��ت��ي��ارك  مّت  كيف   -
املسابقات “سّمعنا صوتك”؟

مّت اختياري في برنامج “سّمعنا صوتك” من قبل د. 
غاوي غاوي واملوسيقار حبيب شحادة، بعد أن سمعا 
ّراحل ملحم بركات، أّديته بصوتي  مّواالاً للموسيقار ال

بكّل صدق وإحساس. 

في  لوحده  اجلمهور  تقييم  ب��أّن  تعتقد  هل   -
مراحل البرنامج الّنهائّية أمر عادل؟

بالّطبع ال.

“سّمعنا  ببرنامج  مشاركتك  منحتك  م��اذا   -
صوتك” وماذا أخذت منك؟

الفرصة  لي  وق��ّدم  بالّنفس  الّثقة  البرنامج  منحني 
ملعرفة املزيد والّتجربة الكبيرة في هذا املجال؛ وسرق 
أهلي  م��ع  أمضيه  كنت  اّل���ذي  ��وق��ت  ال بعض  ��ي  م��ّن
صوتك”  “سّمعنا  برنامج  في  تربتي  وأصدقائي. 

أضفت الكثير على بداية مسيرتي الفنّية.

الكلمة  ه��ي  وم��ا  ملستقبلك؟  تخّطط  كيف   -
األخيرة التي توّجهها لقرّاء صحيفة “حيفا”؟

ّية فنّية  كما سبق وذكرت، أحلم بوضع بصمة غنائ
احملّبني  كّل  أشكر  ا.  متواضعاً أبقى  وأن  بي،  خاّصة 
اّلذين آمنوا مبوهبتي، وصّوتوا لي، رغم عدم تأّهلي 
وجديد  راٍق  ف��نٍّ  بتقدمي  وأع��ده��م  م��ت��ق��ّدم��ة؛  ��راح��ل  مل

ومشرّف.
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الكبير الّصوم  من  الّسادس  األحد 

انني ع الش د  أح
يَم.  ُأورَُشِل ِبْنَت  َيا  اْهِتِفي  ِصْهَيْوَن،  اْبَنَة  َيا  ا  ِجّداً “إْبَتِهِجي 
َورَاِكٌب  َوِديٌع،  َوَمْنُصوٌر  َعاِدٌل  َو  ُه ْيِك.  ِإلَ َيْأِتي  َمِلُكِك  َوَذا  ُه

ا 9: 9(. َعَلى ِحَماٍر وََعَلى َجْحٍش اْبِن أََتاٍن” )سفر زكريَّ
الكلمات  بهذه  نشوته  عن  ا  زكريَّ القدمي  العهد  نبيُّ  َر  عبَّ
أاً باملناسبة اّلتي نحتفل نحن بها اليوم. دخل املخلِّص  متنبِّ
ام ظافراًا إلى أورَشليم.  قبل موته على الصليب ببضعة أيَّ
لقد استقبله جمٌع غفيٌر بهتافات سعيدٍة ُمفِرشااً له أوراَق 
لة فرحااً  ال��ن��اس املتهلِّ امل��ئ��اُت م��ن أص���وات  ��ب��ت  ال��ن��خ��ِل. رحَّ
 ”! باملخلِّص هاتفةاً إليه: “هوشعنا مبارٌك اآلتي باسم الرَّبِّ
اسُتقِبَل  قد  املسيح  بأنَّ  الشعبي  الترحيب  هذا  لنا  يشهد 
واخلالص عمٌل  صنا”  تعني “خلِّ كإلٍه ألنَّ كلمة “هوشعنا” 

ينحصر بالله القدير وحده.
العجائب  بسبب  املسيح  د  مُيجِّ احملتشد  الغفير  اجلمع  كان 
ة من أجل إقامته لعازر الساكن  املصنوعة من قبله وخاصَّ
اٍم. زمن أجل هذا بالذات كان الشعب  ِة أربعة أيَّ في القبر ملدَّ
املهلِّل يهتف: “مبارٌك امللك اآلتي باسم الرَّبِّ سالٌم في السماء 
)لوقا 19: 38(. واّلذي معناهُ: “إنَّ  ومجٌد في األعالي!” 
ة.” ّروحيَّ املالئكة تبتهج في الّسماء فرحني ألجل وحدتنا ال

ا. كانت جموع  ا بحتاً لم يكن هذا الّتهلُّل الشعبي ثمراًا روحّياً
اليهود الغفيرة احملتشدة واملريضة من الكبرياء تعتقد بأنَّ 
حلَّت  قد  ��ه  وأنَّ اللحظة  تلك  ة حتققت في  اسيَّ السيَّ آمالها 
ا عليهم. الّلحظة املنتظرة طويالاً حني سُيعلنون املسيح ملكاً

كانت  اللحظة  تلك  به  تتّصف  كانت  اّل��ذي  الفرح  كلِّ  رغم 
كان  م��وع.  ب��ال��دُّ عيناُه  ام��ت��أت  وق��د  حزينةاً  املخلِّص  هيئة 
الرَّبُّ يحسُّ بالوحدة في وسط اجلمع الغفير واملتهلِّل وكان 
قد  إليه  بني  املقرَّ تالميذه  ى  وحتَّ يفهمه  أحد  ال  بأنَُّه  عامِلاًا 

استسلموا ملوجة االنفعال اجلماعي.
سة:  ا أمام أسوار املدينة املقدَّ ورغم الفرح العام قال الرَّبُّ حزيناً
ُهَو  َما  هَذا،  َيْوِمِك  ِفي  ى  َحتَّ ا،  أَْيضاً أَْنِت  َعِلْمِت  ْو  لَ “ِإنَِّك 
 :19 )لوقا  ْيِك”  َن ْي َع َعْن  َي  أُْخِف َقْد  اآلَن  َولِكِن  ِلَسالَِمِك! 
42(. كان املخلِّص يعلم كونه فاحص القلوب بأنَّ هذا اجلمع 
اُه  ا ِإيَّ هماً اٍم متَّ ُه بعد بضعة أيَّ ب به سينقلب ضدَّ املتهلِّل واملرحِّ
ة. إنَّ هؤالء الناس  ر آمالهم األرضيَّ ُيبرِّ ُه لن  ُه مخادٌع ألنَّ بأنَّ
سيصرخون بعد أربعة  بون به “بهوشعنا”  ذاتهم اّلذيَن يرحِّ
رين عن مقتهم تاهه: “إصلبُه!” ألنَّ  اٍم فقط بغضٍب معبِّ أيَّ

الرَّبَّ لم ُيرِض آمالهم الباطلة.
ُيسرع املسيحّيون بكثرٍة إلى الهيكل في هذا اليوم احلافل 
اس اإللهي بل من أجل أن يأخذوا ألنفسهم  ليس من أجل القدَّ
ورقة نخيٍل فقط. ولكن من املفروض أن نوقف حياتنا على 
واحٍد  كلُّ  وليختبر  ة  األرضيَّ املسيح  يسوع  حياة  تفاصيل 

ا ضميره اخلاص. منَّ
بالذات؟ ما هو احلدث اإلجنيلي  اليوم  بِه  اّلذي نحتفل  ما 
اليوم وما هو موقفنا اخلاص تاهه؟ أال  اّل��ذي نقيم تذكاره 
تظهر لنا في نهاية املطاف احلقيقة لدى كلِّ هذه الصبغة 
اس اإللهي األرثوذكسي ولدى كلِّ هذا اجلمع  ة للقدَّ يَّ االحتفال
مرَّتني  أو  م��رَّةاً  الله  يتذَّكر  يكاد  اّل��ذي  الّشعب  من  الغفير 
الزّمان  ذلك  منذ  كثيراًا  ر  تتغيَّ لم  َة  البشريَّ بأنَّ  الّسنة  في 

اإلجنيلي؟
ا  ّياً يس ثاوفاُنس الّسجني: “كان املنظر حينئٍذ احتفال ُه القدِّ ومُيوِّ
ة غير  أيضااً ولكنَّ الرَّبَّ كان ينظر إلى حالة اجلمع الروحيَّ
للرثاء. وكذلك يترك احتفالنا  ةاً  ة وقد وجدها مستحقَّ يَّ املرئ
اع على أنَّه احتفاٌل كنسيٌّ ولكن هل  الكنسي االنطباع اخلدَّ

هذا هو الواقع؟”.
ا ذلك اجلمع األورشليمي املؤلِّه للمسيح آنذاك قد خانه  مِلَاذا إذاً
رعة؟ يكمن السبب الرئيسي خليبة أمل الشعب  بهذه السُّ
بإمكانه  يكن  لم  ا  شيئاً املخلِّص  من  ُينتظر  ك��ان  ��ُه  أنَّ في 
ق آماله  إعطاءه لهم. كان الّشعب ينتظر من املسيح أن يحقِّ
كبرياءهم  يرضَي  أن  منه  ينتظر  ك��ان  ��ة،  األرض��يَّ وأمنياته 
حينئٍذ  لطلباتهم  ينصت  ال  ���رَّبَّ  ال ب��أنَّ  اجلمع  رأى  وعندما 

ٍة ومقته باإلجماع. غضَب اجلمع الغفير عليه بشدَّ
في  يضع  ة.  الروحيَّ احلياة  وفي  احلالة  تكون  بالذات  هكذا 
بداية  ��ي  ف ���وا  زال م��ا  اّل��ذي��ن  م��ن األح��ي��ان املسيحّيون  كثيٍر 
ةاً بهم دون أن يتعبوا أنفسهم  ا خاصَّ ة أهدافاً حياتهم الروحيَّ
ليسوا  منهم.  ال��ل��ه  وي��ري��ُدُه  ينتظره  اّل���ذي  م��ا  معرفة  ��ي  ف
ظانِّنَي  الدين  نحو  نظرهم  هون  يوجِّ اّلذين  الناس  أولئك  ةاً  قلَّ
وأنَّ  ة  اإللهيَّ بالرعاية  ستتحّلى  ة  املاديَّ أمورهم  توفيق  بأنَّ 
أناس  يوجد  كذلك  أسهل.  ستصبح  ة  يَّ العلمان أعمالهم 
ة  آخرون اّلذين يرون في الدين طريقةاً إليجاد مهنتهم اخلاصَّ

ة. أو فرصةاً لتسوية أمور حياتهم اخلاصَّ
والتأثير  واإلك��رام  واملجد  لطة  بالسُّ يحلمون  آخ��روَن  وُأن��اٌس 
اّلذين  آخرون  ا  وأمَّ الكنيسة.  في  فاعلني  أعضاءاً  بصفتهم 
هم ذو مزاٍج خرافي فيتوّقعون أن يتوَّصلوا إلى إعطاء الّثمار 
ة اّلتي هي القداسة والّصالة القادرة على كلِّ شيٍء،  ّروحيَّ ال

وأخيراًا وليس آخراًا، صنع العجائب بشكٍل فوري.
يعطي اإلنسان في كلِّ تلك احلاالت وفي احلاالت املشابهة 
أن  منه  ا  مريداً بعظمته  يليق  اّل��ذي ال  اخل��ادم  دور  لله  لها 
ة. ميكننا أن نقول بأنَّ رغباٍت مماثلةاً  يَّ ذ له رغباته األنان ينفِّ
صةاً للنفس  لهذه الرغبات ال ميكن أن تؤدَي إلى نتائج مخلِّ
ة. بل عالوة على ذلك ميكن أن ُتسبِّب خيبة األمل  وحقيقيَّ
ا أن تؤّدي  عن بعض الّناس عداوةاً تاه الله وليس مستبعداً

باإلنسان إلى هالك نفسه.
زون عن  ا فئٌة أخرى من املسيحّيني اّلذين يتميَّ توجد أيضاً
ة. إنَّ هذا بفرض عليهم  ة بغيرتهم نحو احلياة الكنسيَّ البقيَّ
ولكن  اإلجن��ي��ل.  وص��اي��ا  بحسب  ح��ي��اةاً  أي  ا  ناً معيَّ ��ا  ص��الحاً
بالذات  الة  الفعَّ الفئة  ُه ُيالحظ في هذه  فإنَّ الّشديد  لأسف 
ة.  اإلجنيليَّ الوصايا  ت��اه  ة  باطنيَّ ��االة  والم��ب ةاً  خارجيَّ غيرةاً 
ة  وعالوةاً على ذلك يا له من أمر مخيٍف أن نعلم بأنَّ أكثريَّ
ٍة  ��رَّ مل ��و  ول س  املقدَّ اإلجنيل  يقرؤوا  لم  الغّيورين  املسيحّيني 
بأنَّ  أنُفَسهم  ويخدعون  لون  يضلِّ إنَّهم  حياتهم.  في  واح��دٍة 

ة. أقوالهم املعسولة ستضمن لهم احلياة األبديَّ
ته  مبحبَّ ه  ولكنَّ الكنسي.  احتفالنا  ��ى  إل بحاجٍة  ليس  الله 
ة  اإللهيَّ قداديسنا  خ��دم  وقبل  بأعيادنا  سمح  ق��د  للبشر 
باستمراٍر  نفسه  ُيحاسب  أن  ا  منَّ واح���ٍد  ك��لِّ  م��ن  منتظراًا 
قد  م��دى  وأيَّ  للمسيح  تابٌع  هو  م��دى  أيَّ  ��ى  إل ويكتشف 
استوعب تعليم اإلجنيل وإلى أيِّ حد أصبح اإلجنيل مبدأنا 
في  تتمُّ  ��ت��ي  اّل ه��ي احملاسبة  ه��ذه  احل��ي��اة.  ��ي  ف الّتوجيهي 
والّتوبة  م  املنظَّ نفسنا  فحص  إنَّ  االعتراف.  أو  الّتوبة  سر 
بالكمال  احل���ارَّة  ورغبتنا  املرتكبة  اخلطايا  ع��ن  املستمرَّة 
ة  ة اإلجنيليَّ للمحبَّ الفعلي  الشخصي، إضافة إلى اإلظهار 

ة. تاه قريبنا هي إشاراٌت ملسيحّيتنا احلقيقيَّ
تنا لله فإنَّه ال حاجة لها أن تكون ظاهرةاً.  ا بالنسبة حملبَّ أمَّ
تكرار صلواتنا وحديثنا وشركتنا مع  مبقدار  ُتقاس  إنَّها  إذ 
ا إذا لم جنلس  الله. هل بإمكاننا أن نقول بأنَّنا نحبُّ أحداً
ث معه؟ هل ميكننا أن نقنع الناس حولنا بأنَّنا أناٌس  ونتحدَّ
إذا  قلوبنا  أعماق  من  بالله  نؤمن  وأنَّنا  ٍة  كنسيَّ حياٍة  ذوو 
ناموسه؟  نعرف  ال  ��ى  وح��تَّ ب��ل  فحسب  لله  ي  نصلِّ ال  ا  كنَّ
ال  املسيح  ك��ان  إذا  احلافل  اليوم  ه��ذا  في  فلنفتكر  وهكذا 
ة رغم أنَّنا  ّروحيَّ الاً في حالتنا ال ا متأمِّ يحزن علينا نحن أيضاً
ا بأنَّنا في بهجٍة  اسه اإللهي ونظهر انطباعاً حاضرون في قدَّ
ة. دعونا نصغي إلى ضمائرنا ُترى هل الرَّبُّ يقول لنا  روحيَّ
ى في  ا حتَّ نفس تلك األقوال: “إنَّكم لو علمتم أنتم أيضاً

يومكم هذا ما هو لسالمكم!” وخلالص نفوسكم.
س واحلافل وليخف كلُّ  ٍة في هذا اليوم املقدَّ فلنفتكر بجديَّ
يَّ هَذا  ِرُب ِإلَ ا كيال ينطبق عليه قول املخلِّص: “َيْقَت واحٍد منَّ
ي  َتِعٌد َعنِّ ْب ُم ُه َف ُب ا َقْل ِه، وََأمَّ ْي َفِمِه، َوُيْكِرُمني ِبَشَفَت ْعُب ِب الشَّ
َوَصاَيا  َي  ِه يَم  َتَعاِل ُموَن  ُيَعلِّ ْم  َوُه ُدوَنني  ُب َيْع َوبَاِطالاً  ا.  ِعيداً بَ

ى 15: 9-8(. اِس.” )متَّ النَّ

األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى  -  رئيس رعّية امللكّين الكاثوليك
الشيخ رشاد أبو الهيجاء

 )إمام مسجد اجلرينة ومأذون حيفا الشرعي( 

ا ي ودن دين 

الذي  اإلنسان  بطبيعة  مّني  ا  إمياناً العنوان  ه��ذا  أذك��ر 
ا  خلقه الله من تراب وأوجده من عبث ليصبح سميعاً
باقي  متّيزه عن  فيه من صفات  الله  أوج��د  مبا  بصيراًا 
اخللق، والتي جعلت هذا الكون مسّخراًا له مع اليقني 
ويقوم  ��ه  رّب الكون يسّبح بحمد  أّن كّل شيء في هذا 

بدوره. 
تسخير هذه األشياء لإلنسان مرتبط بالّدور اّلذي من أجله أوجدها الله. وسّخرت هذه 
األشياء لإلنسان ملكانته العظيمة عند الله، إذا استجاب لدوره ورسالته. قال تعالى 
ْذُكوراًا * ِإنَّا َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِمن  ا مَّ ئاً ْي ْم َيُكن َش ِر لَ ْه َن الدَّ )َهْل أََتى َعَلى اإِلنَساِن ِحنٌي مِّ
ا بَِصيراًا(. وقدرة اإلنسان جاءت من إرادة الله في  يِه َفَجَعْلَناُه َسِميعاً َتِل ْب ْطَفٍة َأْمَشاٍج نَّ نُّ
تكوينه حتى تتناسب مع فطرته التي فطره الله عليها، حيث خلق اإلنسان مبشيئة الله 
ْيُتُه َوَنَفْخُت  َشراًا ِمْن ِطنٍي * َفِإَذا َسوَّ ي َخاِلٌق بَ َماَلِئَكِة ِإنِّ َك ِلْل مبا وصف بقوله )ِإْذ َقاَل َربُّ

يِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا لَُه َساِجِديَن(. ِف
فاالنسجام بني قبضة الّطني التي خلق الله منها اإلنسان ونفخة الّروح التي جعلته يدّب 
على األرض بحيوّية كاملة ونشاط دائم لعالم الّروح واجلسد، هو العامل عند اإلنسان 
ا  في هذه األرض لعمارتها وال بّد له أن يعمل على تلبية احتياجات الّروح واجلسد معاً
ّرفعة واجلسد  دون انفصال أو انفصام. فالّروح يلّبي احتياجاتها ما يناسبها للعلو وال
عامل مساعد ومهّم في تسخير املاّدة ملطالب الّروح من دون التعّدي على مراد الله في 
تنظيم شؤون وأمور هذا الكون. ومن ضمنه هذا اإلنسان الذي اختّصه الله بالّتكرمي 
ْم َعَلى  ْلَناُه اِت َوَفَضّ َب ِيّ ْم ِمَن الَطّ ْحِر َوَرزَْقَناُه َب َبِرّ َواْل َرّْمَنا بَِني آَدَم وََحَمْلَناُهْم ِفي اْل )َولََقْد َك
(. وهذا الّتكرمي يفرض على اإلنسان أن يعمل على عمارة  ْن َخَلْقَنا َتْفِضيالاً يٍر مِمَّ َكِث

األرض مبا يخدم مصاحله. 
َواراًا *  ِه َوَقاراًا * َوَقْد َخَلَقُكْم أَْط ْرُجوَن ِلَلّ وقد هيئ الله له األسباب؛ فقال )َما لَُكْم اَل َت
ْمَس  وراًا َوَجَعَل الَشّ يِهَنّ ُن َر ِف ا * َوَجَعَل اْلَقَم اقاً َب ُه َسْبَع َسَمَواٍت ِط ْيَف َخَلَق الَلّ َرْوا َك ْم َت َألَ
ُه  ا * َوالَلّ يَها َوُيْخِرُجُكْم ِإْخرَاجاً ْم ِف َمّ ُيِعيُدُك ا * ُث اتاً َب َتُكْم ِمَن اأْلَرِْض َن َب ُه أَْن ا * َوالَلّ ِسرَاجاً
ليتمّتع  الّتسخير  وهذا  ا(.  ِفَجاجاً ُسُبالاً  ِمْنَها  ِلَتْسُلُكوا   * ا  َساطاً ِب اأْلَرَْض  لَُكُم  َجَعَل 
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 
الّدمار والقتل ويبتعد عن كّل ما ميكنه أن يعّكر صفو االستمتاع في األرض. ال كما 
نرى ونسمع في هذا الزّمن الذي طغت فيه املاّدة على الّروح حّتى عند بعض من يتظاهر 
بالّدين حيث انكّب أكثرهم على املاّدة وجعلها احملرّك لسلوكه، فعّم الّطغيان واجلبروت 
وعملت مجموعات على إخضاع أخرى بالقّوة والقهر بكّل الّصور املادّية أو العسكرّية 
الذي  الفّتاك  الّسالح  إلى تصنيع  فقامت دول  التوّجه،  لهذا  العلم  أو حّتى تسخير 
يقتل املاليني وعلى رأس هذا الّسالح النووي من دون مراعاة حلرمة اإلنسان وكرامته ودون 

ضبط للقيم واألخالق التي يجب أن تضبط بها احلروب. 
��ّروح وامل��اّدة دون طغيان جانب على آخر ألّن حتقيق  وما ندعو إليه هو الّتوافق بني ال
اجلانب الّروحي على حساب اجلانب املاّدي وفي انقطاع عنه ال ميكنه حتقيق الغاية لوجود 
اإلنسان وكذلك طغيان املاّدة على اجلانب الّروحي، ال ميكنه حتقيق هذه الغاية، واجتماع 
ا على أصول ثابتة أوجدها خالق هذا الكون واإلنسان ووفق مشيئته  هذه الّنواحي معاً
ا  ومراده فقط هي الّسبيل األسلم، والغاية لوجود اإلنسان في األرض الذي يرّدد دائماً
َعَلِمنَي( فإن حتّققت هذه الغاية يعّم  ِه رَبِّ اْل ُسِكى َوَمْحَياَى ومََمَاِتى ِللَّ )ُقْل ِإنَّ َصاَلِتى َوُن

العدل الرّباني على مراد الله. 
ْو  ِه َولَ اِمنَي ِباْلِقْسِط ُشَهَداَء ِللَّ وَّ وا َق َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُن لذلك جاء الّتوجيه القرآني )َياأَيُّ
ُعوا  ِب ى ِبِهَما َفاَل َتتَّ ُه َأْولَ يراًا َفاللَّ ا َأْو َفِق ّياً َرِبنَي ِإْن َيُكْن َغِن َواِلَدْيِن َواأْلَْق ِسُكْم َأْو اْل َعَلى َأنُف
َها  ِبيراًا( وقال )َياأَيُّ َه َكاَن مِبَا َتْعَمُلوَن َخ ُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفِإنَّ اللَّ وا َوِإْن َتْل اْلَهَوى أَْن َتْعِدُل
وا  وا اْعِدُل ْوٍم َعَلى أاَلَّ َتْعِدُل ُكْم َشَنآُن َق اِمنَي ِباْلِقْسِط * واََل َيْجِرَمنَّ وَّ وا َق الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُن
ْقَوى(.وهذا العدل ال يحتاج إلى قاٍض وال محكمة لتحكم به. إذا كان  ��رَُب ِللتَّ َو َأْق ُه
هناك توازن بني الّروح واجلسد يصبح الّدافع من داخل اإلنسان نفسه حيث يندفع إلى 
الّتعاون على البّر والّتقوى ويبتعد عن اإلثم والعدوان. نفسه متنعه من الغّش واخلداع 
ّربا، وتدفعه إلى أداء الزّكاة وتبادر  والّسلب والّنهب وأكل مال اليتيم واألجير وحترم أكل ال

إلى اإلنفاق في سبيل الله.
وما كان لله وفي سبيله فال يكون في ترف أو إسراف أو معصية ويصبح اإلنفاق عامل 
ة والّتكافل االجتماعي والّتعاون على حسن اخللق والعفو عن الّناس،  على زرع احملّب
يٌّ َحِميٌم *  ُه َوِل َنُه َعَداَوةٌ َكَأنَّ ْي َنَك َوبَ ْي َسُن َفِإَذا الَِّذي بَ َي أَْح لقوله تعالى )اْدَفْع ِبالَِّتي ِه

اَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم(.  اَها ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّ َوَما ُيَلقَّ
ا أقول نحن بحاجة ماّسة إلى هذا املنظار لنكتب ألنفسنا الّسعادة في الّدارين. وختاماً
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الّنقد  ف��ي  صرعة  آخ��ر  ال��غ��اف��ي«..  »الّنقد   **
األدبي!

الغالفي«  »ال��ّن��ق��د  حكاية  ��رائ��ف..  ال��ّط لطائف  وم��ن 
لصاحبه األستاذ ميشيل حّداد!

فقد أصدر أحد الكّتاب الواعدين مجموعة قصصّية 
ك��ان��ت أّول ب��رع��م��ة ت��ط��ّل ب��رأس��ه��ا م��ن ب��اط��ن األرض 
أب��ي األدي���ب.. وك��ان  ��ى  إل البرعمة  ال��ع��ذراء.. وصلت 
��ي��ه عن  ��ا ي��ت��ح��ّدث ف ��ي��ه أن ي��ك��ت��ب م��ق��االاً ن��ق��دّياً ع��ل
بخل  أّن  غير  ا..  وأسلوباً ا  مضموناً ويحّلله  الكتاب 
أخرى..  ا  وأسباباً واملسؤولّيات  األعباء  وازدحام  الوقت 
والقيام  نقدّي،  مقال  لكتابة  األدي��ب  أب��ا  تسعف  لم 
بالواجب كما يجب. فما العمل؟! لم يكن أمامه إاّل 
أن يلجأ إلى الّطرق االلتفافّية البتكار حيلة طريفة، 
ا!!« توّجه بُعنوان بانورامي مثير..  فكتب مقاالاً »نقدّياً
»من الغالف إلى الغالف«! وذلك لكي يوحي للقارئ 
��ى يائه!  ���رأه م��ن أل��ف��ه إل ��ا وق أّن���ه ح��رث ال��ك��ت��اب ح��رثاً

ولسوف يعمل به العمايل!
! وقد »عملها«.. فعالاً

***
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! 

��ا  لقد وص��ف أب��و األدي���ب ال��غ��الف األّول ط���والاً وع��رضاً
ا.. واستطرد في  ّياً فن ا  ا وتصميماً ا وخطاً ا ولوناً وارتفاعاً
الغالف  أشبع  أن  وبعد  ا..  جاحظّياً ا  استطراداً وصفه 
اآلخر  الغالف  إلى  انتقل  ا..  وعجناً ا  ولّتاً ا«  »نقداً األّول 
واألخير.. وفعل فيه ما فعله بأخيه.. وأشبعه حّتى 
حّتى  ��ا..  ��ّياً ف��ن وحتليالاً  ��ا«  »م��وض��وع��ّياً ا  ن��ق��داً أتخمه.. 

أنهكه وحّتى لم يبَق فيه زيادة ملستزيد!
العطاء  م��ن  امل��زي��د  للكاتب  ��ى  مت��ّن ب��أن  مقاله  وخ��ت��م 

واإلبداع!

** أين الّنقد املوضوعي؟
بحثت  ولو  املوضوعي!؟  وغير  املوضوعي  الّنقد  أين 
عاثراًا..  إاّل  حّظك  يكون  فلن  وفتيلة..  بسراج  عنه 

ولسوف تعود بخّفي حنني!
كّل  تقرأ  قد  العمر..  طويل  يا  اسمع  ���ّراوي:  ال يقول 

شيء.. إاّل الّنقد املوضوعي!
أّما عن مضمون الكتاب وعن املواضيع التي عاجلها 

الكاتب..
أّما عن األساليب الفنّية التي استعملها..

واملضامني  والّسياسّية  االجتماعّية  املواقف  عن  أّما 
من  ��ّس��ط��ور  ال وراء  يختبئ  ��ا  ع��ّم وأّم����ا  ��ة..  ال��ف��ك��رّي
اّلتي يتضّمنها الكتاب.. فال  الذكّية..  الّتلميحات 

هذا وال ذاك وال ذلك.. وال ما يحزنون! 
ا! فقد قال أشياء كثيرة.. ولم يقل شيئاً
وكفى الله املؤمنني القتال وشّر القتال!

ا جّرده  ا عارياً وأّما الكتاب املسكني.. فقد بقي يتيماً
��ه اخل��ارج��ي.. وراح الكتاب  أب��و األدي��ب ثيابه وم��ن زّي
��ا ع���ن  ن��اق��د ج����اّد يقوم  ��ى وج���ه���ه.. ب��اح��ثاً ي��ه��ي��م ع��ل
األمر  وظّل  الكاتب..  بأعصاب  يعبث  بالواجب.. وال 
ا  ا.. وتبّوأ مكاناً ا بعيداً كذلك حّتى قطع الكاتب شوطاً

ا على خارطة القّصة القصيرة! مرموقاً

** »الّنقد الغافي« ورصاصة الرّحمة!

أّيها احلبيب أبو األديب..
لقد رسمت على شفاه الّنقد األدبي املوضوعي الرّصني 
األدبّية  األج���واء  ��رت  وع��ّط خ��ض��راء..  حريرّية  ابتسامة 
بدعابات مرحة.. كّنا بحاجة إليها.. حّتى تلو الّصدأ 

عن القلوب املُتعبة!
بعد ساعة..  القلوب ساعة  احلديث »رّوح��وا  في  جاء 

فإّنها إذا كّلت عِميت«!
ونخترع  نبتكر  أن  األدي�����ب..  أب���ا  ي��ا  ألهمتنا  ل��ق��د 
ا  ونبدع.. فأوحى إلينا اخليال األدبي أن نبدع اصطالحاً
ا وال يتطّرق للّنّص  ا! فعندما يتناول الّناقد كتاباً حديثاً
األدبي  بشكل موضوعّي.. ويبدع في الّلف والّدوران.. 
��ة.. خجالاً  ال��ّن��ق��دّي ��ّس��اح��ة  ال ��ي  ��واج��ه��ات ف ويخشى امل
الّظرفاء  األلسن  على  تشيع   .. ثعلبةاً أو  ��ا  إح��راجاً أو 
والغيبة  ��م��ز  وال��ّل الغمز  ويكثر  الذع����ة..  تعليقات 
والّشعراء  الكّتاب  بعض  فيها  يبرع  التي  والّنميمة 
وحملة األق��الم.. وتنتقل من أذن إلى أخرى همسات 
وح��س��ن  ���ب���راءة  ال م���ن  ��ي��ر  ال��ك��ث ينقصها  ووش���وش���ات 
الّطوّية.. بأّن هذا الكتاب يجب أن ُيقرأ »من الغالف 
إلى الغالف«.. وهذا الّنقد ينتمي إلى مدرسة »الّنقد 
الغالفي«.. ملبدعها ومؤّسسها األستاذ ميشيل حّداد!

***
شكراًا لك يا أّيها »امللِهم«!!

لقد ألهمتنا فأثريَت أبجدّية الّنقد احلديث..
لقد احتلَت فاخترعَت فأبدعَت!

ال��ت��ي تغمر  ال��ك��ت��ب  م��ن ط��وف��ان  الكثير  ��ي��ر  وال��ك��ث
���وارع واألرص���ف���ة وبسطات  األس����واق واألك���ش���اك وال���ّش
ما  ��ى  أدن الّطرقات..  على  املُلقاة  واحل��اوي��ات  اخلضار 
»الّنقد  منّصة  من  تنطلق  رحمة  رصاصة  تستحّقه.. 

الغالفي«!

** رياضة الّصباح.. على إيقاع املايسترو أبي 
األديب!

طوط  العسكر”  “صّف  ال��ّط��اّلب  يصطّف  ا..  صباحاً
طوط.. وينتظمون طوابير طوابير في ساحة مدرسة 
األوام��ر  املناوب  املعّلم  يصدر  للبنني..  جميل”  »أب��و 
ا  صراطاً ال��ّص��ف..  ��ي  ف واالن��ت��ظ��ام  بالّنظام   بالّتقّيد 
خفيفة..  رياضّية  بتمارين  نقوم  لكي  ا..  مستقيماً
احلماسي  “العسكري”  الّصّفارة  إيقاع  على  ننّفذها 
���ي األدي������ب.. مايسترو  ��ي أب امل��ن��ط��ل��ق م��ن ب��ني ش��ف��َت
بالّنشيد  وينطلق  الّصباحّية..  ّرياضّية  ال األوركسترا 
شّد..  أكثر  إضغط  تنني  اليومي..«واحد  »القومي« 

تالت أربع”!! 
يفتح الّطاّلب سواعدهم على مدى اّتساعها مرّتني.. 
م��ت��وازي��ني  ب��خ��ّط��ني  ���ّم يضّمونها  ث أف��ق��ي..  وب��ش��ك��ل 
متعامدين مع الّصدر.. ثّم ينحنون ويضعون أيديهم 
منعطف  وفي  بالّسجود..  يهّمون  كمن  رُكبهم  على 
حاٍد ُمفاجئ.. يفرملون على وقع الّصّفارة العسكري 
ح��ّداد..  ميشيل  األس��ت��اذ  ّرياضي  ال اإلي��ق��اع  لضابط 
��ي��رف��ع��ون رؤوس���ه���م وت��ن��ت��ص��ب ه��ام��ات��ه��م وق��ام��ات��ه��م  ف

كاخليول العربّية األصيلة!

** الّتقّشف سّيد املرحلة.. في عصر اجلنكلة!!
الفرد  الّتموين.. وحّصة  التقنني يضرب حصاراًا على 
ا.. كيلو طحني.. كيلو سّكر..  الّشهرّية محدودة جداً
شوكوالطة..  باكيت  فاصوليا..  كيلو  أرز..  كيلو 

باكيت مرجرين.. نصف كيلو قوقوز أبيض.. خمس 
بيضات..

وهذه  باخليرات..  الّطافحة  الّشهرّية  الّسّلة  هي  هذه 
هي الّثروة التي أنعمها »أوالد العم” على الغالبى.. 
بكرمهم  وغ��م��رون��ا  نعمتهم..  م��ن  علينا  فأسبغوا 

احلامتي!
ا أّيها اجلوع!! ألسنا أوالد عّم؟!.. وداعاً

وال نستطيع أن نحظى بهذه الّسّلة احلافلة باخليرات 
العميمة بدون »الُنقط”.. ودفاتر الكوبونات.. فكّل 
شيء بحسابه.. وكّل شيء »على الُنَقط”.. هو البّوابة 

إلى الكنز الّسحرّي.. وهو االصطالح الذي ساد هذه 
املرحلة الرمادّية في الّسنوات الّسبع العجاف! 

وازرع��وه��ا  ال��ب��ي��ض��اء..  الّصفحات  إفتحوا   **
أقمارًا سوداء!

ولم تسلم دفاترنا وأقالمنا وعلب الّتالوين.. من نظام 
الّتقّشف والبؤس والّتقنني..

افتحوا دفاتر الّرسم )12 ورقة(!
يفتح الّطاّلب صفحات الّرسم البيضاء.. نحيفة القد!

أقالمكم  استطعتم من  ما  أع��ّدوا  ْبية..  الصِّ أّيها   -
بهذا  يليق  فال  ال��ه��دف..  ��ى  إل وصّوبوها  لالنطالق.. 
إاّل أن يفتح صدره الستقبال طلقات  الّدفتر األبيض 

الرّصاص األسود!
علبة الّتالوين غائبة عن املشهد.. وينوب عنها أقالم 

الرّصاص اخلشبّية الّصفراء ذات الّرؤوس الّسوداء!
ل��ش��ف��رة احل��الق��ة ت��اري��خ��ه��ا.. وه���ي ُم��ل��ت��زم��ة ب��ال��ّدور 
الّتاريخي الذي أُعّد لها.. فقد اقتصر هذا الدور منذ 
نشأتها على  حالقة الّرؤوس والّلحى وضبط الّشوارب 

وهندستها..
نفوذها..  ���رة  دائ فتوّسعت  ال��ّزم��ن..  عجلة  دارت  ��ّم  ث
الّسوداء  ��ّرؤوس  ال “حالقة”  ا..  ج��دي��داً ا  منصباً وتبّوأت 

ألقالم الرّصاص  الّصفراء.
فاحلاجة أم االختراع!

براة العزيزة؟ ولكن.. أين أنت أّيتها امِل
أّيتها العملة الّصعبة الّنادرة.. التي عّزت على أوالد 

الغالبى في هذه الّظروف القاهرة!
لَم اختبأِت في “علب العرائس”.. ولم تطّلي علينا 

إاّل في فترة متأّخرة؟
على  الّتالوين”  “علبة  ع��ّزت  فقد  نفسه  اآلن  ��ي  وف

جيلنا.. وكانت من نصيب 
ِعلّية  أبناء  ِمن  تبّقى  َمن 
ك����ان “أبو  ال����ق����وم.. وم����ن 
واع���ت���اد  خالهم”!  زي�����د 
ال��غ��الب��ى م���ن ال���ّط���اّلب أن 
سبيل  على  ه��ؤالء  يسّموا 
��ة..  ��ّي ���خ���ري���ة ال��ط��ب��ق ���ّس ال

َمن  العائالت”  “أوالد  ِمن  وك��ان  العائالت”!  �”أوالد  ب
)الّرجاء عدم  القدمي”!!  �”الرّب  ب يتاجر  أن  أصّر على 
����ا.. إح����ذروا األخ��ط��اء  ����رّّب رّباً ال��ّت��ص��ح��ي��ف.. فليبَق ال
الّطباعّية! وال تلعبوا بالّنار.. كفانا الله شّر “الّشرارة” 

الّسوداء إذا امتطت صهوة “الرّب القدمي”!!(
يقول أبو األديب:

القلب..  في  اغُرزوها  ثّم  الرّصاص..  أقالم  أشهروا   -
الّصفحة  تتمركز في وسط  التي  الّنقطة  واب��دأوا من 
ثّم  أكبر..  ثّم  بدائرة صغيرة  أِحيطوها  ثّم  البيضاء.. 
أكبر.. ثّم أكبر.. حّتى تكتمل دورة الّدوائر.. لتصبح 

بدراًا أسود!
من  الّدوائر..  فتتوالد  الّدائري..  الباليه  رقص  ويبدأ 
الّنقطة إلى الّدائرة الّصغيرة.. إلى دائرة أكبر.. وتزدحم 
حّتى  بها..  وتلتصق  أختها  الّدائرة  وتسند  ��ر..  ال��ّدوائ
ّرّمان  ة ال تصبح دائرة أو طابة سوداء واحدة  بقدر حّب
ا!  الّصّفوري بالّتمام والكمال.. وكان الله بالّسر عليماً
ا لدنيا اسوّدت  هل كانت هذه الّطابة ولونها األسود رمزاً

في عيوننا؟!
على  سطت  التي  ��ّس��وداء  ال للقلوب  ا  رم��زاً كانت  هل 
اخلارطة في عّز الّنهار وفي غفلة من تنابل العربان؟!

وهل أراد األستاذ أن يعّبر عّما يعتمل في صدره من 
دخان البراكني؟!

رمّبا.. ورمّبا.. ورمّبا!

** الطّابات املشاغبة بريشة سلفادور دالي!
- أستاذ.. لقد رسمت طابة سوداء جميلة.. أنظر!

الّطابة  منه  وت��ط��ّل  الّنحيف  دف��ت��ره  ال��ّط��ال��ب  يشهر 
الّسوداء..

األستاذ ال ينظر! األستاذ مشغول! فهو منهمك في 
تنبيش كومة األوراق املشاغبة واملبعثرة فوق الّطاولة.. 

ويعمل على هندستها وإعادة اصطفافها!
- اُرسْم طابة أخرى!

يقول األستاذ دون أن يلتفت إلى أّي من الّطاّلب اّلذين 
أشهروا طاباتهم الّسوداء!

وهكذا متتلئ الّدفاتر أقماراًا سوداء.. وبدل األربعني.. 
خذ ثمانني.. يا أبا األديب!

الّطاّلب غارقون في الّسباق املاراثوني..
هم في واد.. واألستاذ في واد آخر!

واألستاذ مشغول  ��ّس��وداء..  ال الّطابات  هم  في عالم 
»الفوضى  ��م  ع��ال ��ي  ف األوراق  ترتيب  ��ي  ف ومنهمك 

اخلاّلقة«! 
وتنظر الكاميرا اخلفّية من عٍل.. فتنقل لنا لوحة فنّية 
الّصفر”..  “على  احلليقة  الّصبية  ب��رؤوس  مرّصعة 
���ّس���وداء امل��ش��ّوه��ة  ���ات ال ���رّي )ت��ع��رف��ون مل������اذا؟!(.. وال���ُك
وحّتى  واإلهليلجّية  والبيضوّية  الّدائرّية  ّية  والعشوائ
املرّبعة.. التي خرجت لتّوها من ورشة سلفادور دالي!

املرحلة.. في  العوجاء.. رمز  الّشوهاء  الّسوداء  الّلوحة 
عصر اجلنكلة!

حكاية عشق – فتحي فوراني
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اإلعامي أحمد حازم

األقلّية العربّية في إسرائيل تعاني من متييز ُمجحف بحّقها في 
يكون  أن  العربّية،  األنظمة  وخيانة  القدر  شاء  التي  الّدولة،  هذه 
اسم  وطنهم  في  يحملوا  وأن  فيها،  قليلة  نسبة  الفلسطينّيون 
إحنا  “والله  يقول:  البعض  أسمع  ما  وكثيراًا  إسرائيل”.  »ع��رب 
عايشني في هالّدولة أحسن من الّدول العربّية”. حّتى أّني سمعت 

ينا ساكتني أحسن، لو كّنا في بلد عربي ما كان  ا يقول لصديقه املسن: “خّل رجالاً مسّناً
حدا بهتم فينا.. الله يخليلنا الّتأمني الوطني”. والبعض ينظر إلى هؤالء أصحاب هذا 
الرّأي، على أّنهم على حق فيما يقولون، لكّنهم بنظر آخرين مخطئون فيما يفّكرون. 
الفلسطينّيون اّلذين بقوا في أرضهم بعد قيام دولة إسرائيل يشّكلون عشرين بامِلائة 
من سّكان الّدولة، وال تتوّفر لهم احلقوق الّتامة والكاملة مثل املواطنني اليهود كمواطنني 
يحظون  ال  تعدادهم،  وحسب  أّنهم،  أي  البالد،  سّكان  ع��دد  ُخمس  حوالي  يشّكلون 
نسبتهم  تالئم  الّدولة،  هذه  في  الّرسمّية  واملؤّسسات  ��وزارات  ال في  ومناصب  بوظائف 

ا أن تتعامل الّدولة مبساواة مع كاّفة مواطنيها. ّياً ّية، حيث من املفترض قانون الّسكان
أضف إلى ذلك، وجود خطوط حمراء ومحظورات للمواطنني العرب الفلسطينّيني، والتي 
في  ا  جداً كثيرة  واألمثلة  إزاَءه��م،  والعرقي  العنصري  الّتمييز  واضحة  بصورة  تعكس 
جميع مجاالت احلياة االجتماعّية. حّتى في القضاء اإلسرائيلّي هناك متييز في األحكام. 
ا، فإّن األحكام  ّياً صحيح أّن القانون من الّناحية الّنظرّية واحد وموّحد للجميع، لكن عمل
وهذا  يهودّي،  على  تصدر  التي  األحكام  من  أقسى  عربّي  مواطن  على  تصدر  التي 

باعتراف مجموعة من رجال قانون يهود أصدروا دراسة في هذا الّشأن. 
ما جرى قبل فترة مع مجموعة عربّية في العّفولة، يظهر بكل وضوح مدى عنصرّية 
القضاء اإلسرائيلّي ضّد املواطنني العرب. فقد شاركت هذه املجموعة  في مناقصة لشراء 
قطعة أرض في العّفولة، ورست املناقصة على املجموعة العربّية. لكن احملكمة املركزّية 
في الّناصرة لم يعجبها ذلك. فقد أصدر القاضي أبرام أبرام قراراًا في منتهى العنصرّية 
ألغى فيه املناقصة ألسباب واهية غير منطقّية. واحلقيقة أّن الهدف من إلغاء املناقصة 

هو إبعاد العرب عنها، مّما يعني أن القرار هو متييزي وعنصري بامتياز.
الفلسطينّيون في إسرائيل ال يتعرّضون فقط لظلم ُمجحف بحّقهم من قبل  العرب 
ا، وهو  ا لظلم من نوع آخر أقسى وأشّد معنوّياً الّسلطة الّرسمّية. فهم يتعرّضون أيضاً
ظلم ذوي القربى العرب، أي ظلم أبناء جلدنهم في العالم العربّي. فهم ينظرون إليهم 
بشكل عام نظرة ارتياب وشك، ليس لسبب مقتع، بل ألّنهم بقوا في أرضهم، وكتب 

الله عليهم أن يحملوا اجلنسّية اإلسرائيلّية. 
فالّشعوب العربّية بشكل عام تنظر إلى املواطنني في الّداخل الفلسطينّي وتقّيمهم من 
خالل جواز الّسفر الذي يحملونه، وليس من ناحية قومّية عربّية، وكأّن هؤالء ال يكفيهم 
ة التي توجد لها عالقات مع  ما يعانون من متييز إسرائيلي. حّتى في الّدول العربّي
وكأّنها   48  � ال فلسطينيّي  مع  إلى أي عالقة  تنظر  ال��ّدول  هذه  فإّن شعوب  إسرائيل 

تطبيع مع إسرائيل وليس عالقة عرب مع بعضهم.
مقابلة معه، وقد  لي إلج��راء  ا صديق  ج��داً ممّثل معروف  يوم على موعد مع  كنت ذات 
الّلقاء، وكان الهدف من ذلك، كما  ا إلجراء  الفّنانني في بلده مكاناً اختار املمّثل نقابة 
قال لي، تقدميي لنقيب الفّنانني للتعرّف على بعض. وكانت دهشتي كبيرة من عدم 
لدرجة  بأّني موفد لصحيفة عربّية تصدر في إسرائيل،  الّنقيب عندما عرف  ارتياح 
أّن عالمات االنزعاج كانت واضحةاً على تقاسيم وجهه. حّتى أنه اعتذر بعد دقائق من 

الّلقاء، بحّجة االرتباط مبوعد.
في اليوم الّتالي أخبرني الّصديق املمّثل أّن الّنقيب “الوطني؟!” وّبخه على استقباله 
لي في نقابة الفّنانني بحّجة أّني “صحافّي موفد عن صحيفة إسرائيلّية”، على حد 
تعبير الّنقيب، واعتبر الّلقاء “عملّية تطبيع”. وقد تاهل الّنقيب أّني صحافّي عربّي 
أمثل صحيفة عربّية. وأستطيع أن أسرد مئات من حكايات عشتها وسمعتها حول 

.48� هذا ااملوضوع  في عّدة دول عربّية، عندما كان احلديث يدور حول فلسطينّيي ال
نقطة أخرى مهّمة يجب اإلشارة إليها كمثال على الّتعامل الّظالم بحّق فلسطينّيي 
الّداخل مّمن يسّمونهم “اإلخوة العرب”. وأنا هنا ال أعّمم، لكّني أجزم أّن نسبة كبيرة من 
عرب اجلامعة العربّية ال تعرف احلقيقة عن وضع فلسطينّيي الّداخل، وهذا حسب رأيي 

ّيته األنظمة العربّية.  تتحّمل مسؤول
أخيه  من  املُجحفة  الّطريقة  بهذه  معه  الّتعامل  يجوز  وطنه ال  على  بأرضه  املتمّسك 
ا. وعلى األنظمة العربّية من  العربي، بل يجب أن يكافأ على األقّل في دعمه معنوّياً
امل��دارس  لطالب  تعليمّية  وبرامج  ملواطنيها  تثقيفّية  برامج  تضع  أن  أخالقّية  ناحية 
أكثر  أن تكون  العربّية  الّشعوب  �48، وعلى  ال فلسطينّيي  ليتفّهموا حقيقة وضع  
الفلسطينّيني داخل اخلط األخضر،  الّتعامل مع  فوراًا في كيفّية  الّنظر  ا، وتعيد  وعياً

وتبرهن على أّنها متضامنة معهم.
أال يكفينا العنصرّية اإلسرائيلّية يا عرب اجلامعة العربّية؟!

ا  ي ّية  ل ي رائ اإلس رّية  ص ن ع ال نا  ي ف تك أال 
ّية؟! رب ع ال ة  ع اجلام رب  ع

س ي اب ر   و  دب إب
)بالعامّية واملشبَرح(

ار دم ودم ه
** الكنيست حّطت العرب في الباد محل األعداء.. 
 ** الّسكان..  بقية  مثل  مواطنن  تعتبرهم  ما  بدل 
االئ��ت��اف في  للحكومة وأح���زاب  ف��ي دور  ك��ل شهر 
بإيعاز  هذا  كل   ** العرب..  َع  الّتضييق  مسرحّية 
م���ن امل���ّع���از رئ��ي��س احل���ك���وم���ة.. ألّن����ه م��ف��ّك��ر ح��ال��ه 
ومبّن   ** آدم���ن..  بني  ِم��ش  معزى  قطعان  برعى 
مش  اليهود  ال��ّس��ك��ان  حكومة  رئ��ي��س  نتنياهو  إّن���ه 
املواطنن العرب.. ** وإاّل شو تفسير القانون اللّي 
عربي  بيت  كل  َع  غرامة  بفرض  الكنيست  شّرعته 
مش مرّخص؟! ** وشو معنى إّنه املواطن العربي 
يدفع كل يوم غرامة حوالي ألف شيكل عن كل متر 
عمار با رخصة؟! ** وشو معنى الغرامة والفائدة 
املتراكمة كل يوم؟! معناها غرامة اللّي بتصير بعد 
شي شهر بقيمة الّدار واللّي حتتها واللّي فوقها! ** 
واملخالف الزم يدفع غرامة مبّيات اآلالف وباملاين 
َع  كمان.. ألّنه مستحيل يقدر يدفع..! ** أو بفوت 
وبرمو  البيت  وبصادرولو  بيُته..  وبخرب  الّسجن 
الّشارع.. وبهدموه على حساُبه..  اوالده وأهله في 
ال��ق��ان��ون م��ع��ن��اه أك��ب��ر م��ن ك��ارث��ة للبلدات  ** ه���ذا 
العربّية.. هذا زلزال بّدو يهدم نص القرى واملدن..! 
نهار..  ليل  بتشتغل  هدم  وعّمال  جّرافات  هاي   **
بالهدم والّدمار.. ** بدل ما تشّرع الكنيست قوانن 
ال��ع��رب��ّي��ة..  ال��ق��رى وامل����دن  أن��ظ��م��ة لتطوير  وحت���ط 
وبدل ما تقيم فيها مناطق سكنّية جديدة.. وتوّسع 
صناعّية  مناطق  فيها  تقيم  ما  وب��دل  مسّطحاتها.. 
ال��ع��م��ل.. وب���دل ما  َع  ال��ّش��ب��اب  وم��ش��اغ��ل.. وتشّجع 
أرض���ه���م وتنمية  ف���ي  ال��ع��م��ل  َع  امل���زارع���ن  ت��ش��ّج��ع 
ال���ّزراع���ة وت��ط��وي��ره��ا.. وب���دل م��ا تشّجع ال��ع��رب َع 

بيعها  َع  بتشّجعهم  وبيوتهم..  بأرضهم  التمّسك 
املساكن  بناء  َع  تشّجع  ما  وب��دل  منها..!  والهجرة 
بتشّجع َع هدمها..! ** هذا هو اللّي عملُته الكنيست 
ب��ق��ان��ون ال��غ��رام��ات َع ال��ب��ي��وت ال��ع��رب��ّي��ة ال��لّ��ي مش 
رخص  مشكلة  ف��ي  م��ا  اليهود  عند  ألّن��ه  م��رّخ��ص��ة.. 
ِم��ش بيت أو  َق��د ما ب��ّدك.. ** هي  ُخ��ذ  عمار.. هناك 
ثنتن  أو  واح��دة  عيلة  وِم��ش  آالف..  ث��اث��ة..  بيتن 
أو ثاثة.. آالف.. ** نعم.. آالف العائات العربّية 
بتصير با مأوى.. با بيت وبا سقف فوق راسها.. 
عليه  تطلّعنا  إذا  املستحيل  ِبشَبه  الوضع  وهذا   **
بتحّضر  وال��ب��ل��دّي��ات  املجالس  ألّن��ه  ال��واق��ع..  بعن 
في  عليها  للمصادقة  وبتقّدمها  هيكلّية..  خ��راي��ط 
اخلرايط  في  الّنظر  بتأّجل  ال���وزارة   ** ال����وزارة.. 
وما بتصادق عليها.. وميكن تنظر الوزارة بتعديل 
وال���وزارة   ** َب���س..!  سنة  عشرين  بعد  اخل��راي��ط 
بسرعة..  اليهودّية  القرى  مخّططات  على  بتصادق 
املباني  وي��وس��ع��و  بيوتهم  يبنو  ال��ع��رب  وبتجبر 
الّسكنّية على أمل يتوافق َع رخصة العمار.. وهيك 
القّصة  وبتصير   ** ال��ق��وان��ن..!  يخالفو  بنجبرو 
مثل قّصة بريق الّزيت.. إن َبنيت أو بّدك تبني انت 
مخالف.. ** ومثل ما قال أمين عودة في الكنيست.. 
عمره  كان  ملّا  بدلة  بفصلولو  َشب  مثل  الوضع  هذا 
خمس سنن.. وبخيطولو اّياها بعد عشرين سنة.. 
وبقيسوها عليه بعد ثاثن.. وبشّدوا حّتى يلبسوه 
الّرقعة  هاي  مع  املستحيل  هذا  بصير  كيف  اّي��اه��ا.. 
من القماش اللّي ال بد تتفّتق.. وتتمّزع.. ِمش عارف 

كيف أبلعها؟!! 
)أبو إلياس(
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طارق عسراوي 
كّنا  املدينة.  ط��رَِف  على  ق��دمي  بيٍت  في  التقينا  ليالاً؛  الّتاسعة  عند 
الّسالفة، وكما يقول صديقنا ساخراًا  أّيامنا  ثمانية أصدقاء، جّمعتنا 
في  ونلتقي  احلياة،  مأساة  من  “طول عمرنا حمولة سّيارتني”، نهرب 

فضاء ملهاتها، بني فترة وأخرى. 
، اّتصل أحدنا باآلخر، واجتمعنا في ذلك البيت املهجور؛ أشعلنا  مساءاً
ُمزعٍج،  بنشاٍز  ينا  وغّن الّساخرة،  ونكاتنا  ذكرياتنا  حولها  وبَذرنا  ناراًا، 
اتنا جاهزة، فنحن، عدا القدود احللبّية، ال نغّني سوى  ولم تكن أغنّي
جملة  توليف  عن  يعجز  مّنا  أح��ٍد  من  فما  الّلحظة،  وليدة  أغنيات 

موسيقّية مباغتة أو جارحة. 
بعد انتصاف الّليل، َخمد املوقد، وإذا بواحٍد يلقي بفكرٍة ُمّتقدة: هّيا 

نذهب إلى البحر املّيت! 
- البحر املّيت! اآلن! 

بقعة على  الّسّيارتني، وانطلقنا صوب بحر مات في أخفض  صعدنا 
وجه األرض لعّله ُيحيينا من تعب املدينة، ونغسل مبلحه ما علق برئاتنا 

من عوادم وغبار إسمنتّية.
فارغة،  أرٍض  في  الّسّيارتان  توّقفت  حني  فجراًا،  الّثالثة،  كانت  رمّب��ا 

مشاطئة للبحر امليت. 
مقاعد خشبّية، شجيرات شاحبة، نبتت في ملِح َعِطش. بحٌر يخفي الليل 
ُزرقتُه الرمّية، وِفي اجلهة املقابلة تتأأل أنواُر الفنادِق الباذخة بني املقاعد 
التي انتشرنا فوقها، انتصبت ساريٌة، بَدت مثل رمٍح انغرز بني عينّي 
ا حاجبيه.. وكان يحّدق في ألوان هزميتنا!  صديقنا، الذي انخطَف، مقّطباً

- يستفّزني الّلون األزرق، قال، وأمقته.. 
األزرق في هذا الَعَلم املقيت!!  

واألزرُق فوق مركبات البوليس!! 
وُزرقة املوت والوجه املخنوق!! 

حّتى أَنّ ُزرقَة الّسماء بعيدة املنال. 
وإَنّ اشتهائي لأزرق املتوّسط، خلف اجلدار، يوجعني! 

وحني سار صوب الّسارية.. وهّزها، أصابنا بالّذهول واالنكسار، إذ كان 
يزمجر مثل ضبع مجروح: ملعوٌن هذا األزرق! 

وأطلَق  عنها،  الَعلم  أنزل  حّتى  تسّلقها،  ويحاول  الّسارية،  يهّز  وظّل 
ملّونة..  ا  أسماكاً ��ت  ��ّي امل البحر  ملوحة  ��ي  ف انسربت  التي  ضحكته 
رغم إدراكه أّن انتصاره الّصغير على األزرق لن يزيل الّلون من أّيامه 
الّتالية، وأّن ملوحة املاء في البحر املّيت سوف تفتك بأسماك ضحكته 

املشروخة. 
��وان كان  األل التي حملت كّل  ب��أّن ضحكته  أخبركم؛  أن  ا  ليس مفاجئاً

ا.  األزرق فيها داكناً
حني أشرقت الّشمس في ذلك الّصباح على أخفض بقعة في هذا الكون 

ْولَه نرّددُ:  كّنا ندوُر َح
»أزرق.. أزرق”.

وهو يغّني: 
ِوّ الّلون امللعون  »شو ُه

موت وجوع وليل سجون 
إّسا دفنتو بقاع الكون؟”.

)جنني(

رح س م ل ّي ل امل ع وم ال ي آذار.. وال
رشدي املاضي

موجودون  نحن  وبفضله  الّشعوب،  بيت  املسرح 
ويصوننا،  يحمينا  ال���ذي  “الّراعي”  ل��ك��ون��ه 
والّصوت اّلذي يحكي بصدق كّل شيء، وُيجّسد 

قضايا الوجود...
هوبير  إيزابيل  الفرنسّية  املفّكرة  دف��ع  ما  ه��ذا 
الوجود”،  كاملة من  حالة  “املسرح  ُتسّجل:  أن 
ألّنُه كعمل فّني ُمعّبر يرى ما وراء األسوار وما 
َتُه  جدَّ يكتسب  احملظورة”  “الّناطق  داخ��ل  في 
وتديده كّلما ُقّدم من جديد على خشبة املسرح، 
ليجعلنا نعيش في فضاء زمانّي ومكانّي ليس 

له حدود...
ّرئيس الفنلندي  ا أن يقف ال لذلك لم يكن غريباً
الفنلندي  املركز  من  وبتكليف  كيفيما،  ��ي  ارف
املؤمتر  ��ي  ف للمسرح،  ��ي  ال��ّدول للمعهد  ال��ّت��اب��ع 
في  للمسرح  ��ي  ال��ّدول للمعهد  الّتاسع  العاملي 
اليوم   3/27 ع��ن  وُيعلن   1961 ع��ام  فيينا 

العاملي للمسرح.
��ى ذل���ك، ع��ام  ��واف��ق��ة ب��اإلج��م��اع ع��ل وق���د متّ���ت امل
شهر  م��ن  وال��ع��ش��رون  الّسابع  ليصبح   ،1962
آذار كّل اليوم العاملي للمسرح. وتزامن ذلك مع 
“مسرح األمم”، وهو نفسه مسرح سارة  افتتاح 
باريس  بافتتاحه في موسم  احُتفل  اّلذي  برنار، 

ا. املسرحّي عام 1962، أيضاً
وتواصل إقامة املسارح بوتيرة سريعة حّتى بلغ 
للمعهد  تابع  وطّني  مركز   100 اليوم  عددها 
الّدولي للمسرح، موزّعة في كاّفة أنحاء العالم، 
مبنى  في  موجود  ّرئيس  ال املركز  أّن  الِعلم  مع 
اليونسكو في مدينة األنوار باريس الفرنسّية.

بشرف  يحظى  مسرحّي  أّول  كوكتو  ج��ان  ك��ان 
 ،1962 للمسرح عام  أّول خطاب عاملي  كتابة 
� “إّن شعوب العالم ستصبح، أخيراًا،  � ُه ب فاستهلَّ
ا في  مدركةاً للمنابع اخلاّصة لثروتها وتعمل معاً

سبيل الواجب الّنبيل في بناء سالم دائم”.
�27 من آذار،  وتوالت بعده كلمات االفتتاح في ال
كدليل  املسرح،  فّناني  أكبر  قبل  من  ع��ام  ك��لَّ 
الذي  ّرفيع  ال الفّن  بهذا  العاملي  االحتفاء  على 

ّية. يعتبر أقدم الفنون اآلدئ
يوناني   ، لفظةاً املسرحّية،  أص��ل  أّن  فاملعروف 
ويعني “احلركة”، وهي كفّن، ترمي إلى تفسير 
ّظار،  أو عرض شأن من شؤون احلياة جلمهور النُّ
ب��واس��ط��ة مم��ّث��ل��ني ي��ت��ق��ّم��ص��ون ش��خ��وص ال��ذي��ن 
ويقومون  وأقوالهم  أحاديثهم  ويلقون  ميّثلونهم 

باألدوار األخرى التي تضّمها املسرحّية.
وعادة تتطّلب املسرحّية عقدة، أو مجموعة من 

احلوادث واألزمات املّتصلة بعضها ببعض والتي 
تؤول إلى ذروة الّتحّرج والّتأزّم.

ألوان األدب  أقرب  واملسرحّية، كما هو معروف 
مباشرة  أدوار  احلقيقة  ��ي  ف وه��ي  احل��ي��اة،  ��ى  إل
احلدث  على  يضفون  ممّثلون  ميّثلها  احلياة  من 
وبهذا  وأقوالهم،  حركاتهم  في  روع��ة  القّصة  أو 

. تكسب حيوّية قد تفوق حيوّية احلدث أصالاً
ا،  بعيداً ا  ام��ت��داداً للمسرحّية  الّتاريخ  عرف  وقد 
فقيل إّنها انحدرت عن الّطقوس الّدينّية التي 
خّصت باخوس أو ديونيسوس، إله اخلمر واخلصب.
فكان اإلثنّيون يجتمعون بني الّتالل خارج أثينا 
ليحيوا أعياد باخوس ويباركوها وال سيما في 
موسم قطف األعناب.. وكانوا يرقصون ويكثرون 
ا وسط املكان ليرقصوا حوله  الغناء، فأقاموا مذبحاً
وهم نشاوى من اخلمر.. وهكذا ظهر ما يسّمى 
ّي” الذي يعتبر أصل “املأساة”.  “الّرقص الغنائ
وقد قال أرسطو: “كانت املأساة أّول أمرها مجّرد 
ّي”. الغنائ الّرقص  رّواد  مع  نشأ  بديهّي  ارت��ال 
���ي ه���ذه األع��ي��اد  ��ب��ي��ع��ي أن ي��ظ��ه��ر ف وم���ن ال��ّط
��ى ع��ات��ق��ه��م غناء  ��ة رج���ال ي���أخ���ذون ع��ل اجل��م��ع��ّي
���ه، وب��ه��ذا  ���ارات وج��م��ل ي���رّدده���ا اجل��م��ع ك���لَّ ع���ب
ا  ع��دداً ي���زداد  اجلمع  وص��ار  البطل،  املمّثل  ظهر 
ف��وق عربة أو  ��ى أن يقف  إل البطل  مّم��ا اض��ط��ّر 
عليها  ت��ق��ّدم  ال��ت��ي  امل��ن��ض��دة  ��ى  ع��ل أو  خشبة 
ويسمعوه. اجلميع  ي��راه  لكي  وذل��ك  ال��ق��راب��ني، 
وم���ن ه��ن��ا ظ��ه��ر أّول م��س��رح.. وع��ن��دم��ا صحب 
البطل مُمّثل آخر ظهر احلوار ودعت الّضرورة إلى 
أْن يوسع املسرح وآل أمره إلى أن ُيقام على جانب 

من دائرة الرّقص عند املذبح.
وألّن جماهير املشاهدين كانوا يشاركون في مرحلة 
ها،  معّينة بالّتمثيلّية، اعتبرت من صنع أثينا كلِّ
وحيوّية. فنّية  ّية  جمال عليها  أضفى  ما  وهذا 
ا في تخليد  وتؤّكد املصادر أّن أّول َمْن أحرز صيتاً
األعياد هو تسبس حني حاول أن يشّخص اإلله 
أن  بعض أصحابه  ك��ذل��ك  وأق��ن��ع  ��س��ي��وس،  دي��ون
يشّخصوا آلهة آخرين.. فيكون بذلك قد متّكن 

ّية. من إخراج أّول املسرحّيات، وإن كانت بدائ
��س��ع ش��ه��رت��ه��ا  ��ة ت��ن��م��و وت��ّت ��س��رح��ّي وص������ارت امل
واإلقبال عليها حّتى غدت بعد عصر صولون 
وراحت  أثينا..  في  ّية  املدن احلياة  مقّومات  من 
املمّثلني  وت��ش��ّج��ع  ��ا  ��ّياً م��ال ت��ع��ض��ده��ا  احل��ك��وم��ة 
ومتنحهم جوائز وهبات.. وكثيراًا ما نتغاضى عن 
ا”،  مغزى تسمية املسرحّية “متثيلّية” أو “عرضاً
غير أّن االصطالحني، شأن كثير غيرها، ينطبقان 
املسرحّية  فكاتب  ��واق��ع.  ال على  االنطباق  مت��ام 
يشاهدها.  واجلمهور  ميّثلها،  واملمّثل  يخلقها، 

فعنصرا الّتمثيل واالستماع 
ا. يسيطران على الّثالثة معاً

كتابات  الكالسيكّية  اآلداب  ��ي  ف اشتهر  وق��د 
إلى  وب��وري��ب��ي��دي��س،  وسوفوكليس  اسخيلوس 

جانب مالحم هوميروس.
���ات  ���س���رح���ّي امل إّن  �����ول:  ال�����ق مي��ك��ن��ن��ا  ���ي���ه  وع���ل
��ة  ��وع��ّي ��ن��ة ون ���ة مت���ّث���ل م��رح��ل��ة م��ع��ّي ���ّي ���ي���ون���ان ال
����س����رح����ي. م������ن م������راح������ل ت������ط������ّور ال������ف������ّن امل

وفي احلقب الاّلحقة برزت مسرحّيات شكسبير 
��ا  أوروّب أّن  رغم  اإلجنليزي..  األدب  مفخرة  وهي 
إاّل  املسرحّية  الوسطى  العصور  في  ُتشّجع  لم 

ا من عمل الكنيسة. باعتبارها جزءاً
حلول  مع  شكسبير  مسرحّيات  اعتبرت  لذلك 
ّية”،  عصر الّنهضة وانتعاش “املسرحّية العلمان
مسرحّيات  اعتبرت  ا،  واسعاً انتشاراًا  وانتشارها 
االهتمامات  عن  تعبيراًا  ومعاصريه  شكسبير 
حلياة  ا  انعكاساً باعتبارها  لعصرها..  املتعّددة 

العصر الذي ُكتبت فيه.
��ى  ���رب ال��ف��ن��ون إل ��ة أق ��س��رح��ّي وه���ذا م��ا ج��ع��ل امل
العنصر  على  ا  اعتماداً وأكثرها  الّناس،  نفوس 
ملشاهدة  يأتي  الذي  اجلمهور  وجعل  اإلنساني، 
العرض املسرحّي، محور االهتمام في املسرحّية 
الذي  بالّسحر  ويستمتع  ليشاهد  حضر  ألّن��ُه 
ينفثه العرض املسرحي على كّل فرد من أفراده 

تار أو من خلفه. من أمام السِّ
��ي كّل  ف املنافسة  ��ي وج��ه  ف امل��س��رح  وق��د صمد 
ا، وهذا ما نلمسه اليوم مع دخولنا  عصر تقريباً
إلى عصر الّتلفزيون واإلنترِنت، حيث أصبحت 
تتيح  ألنَّها  ��ا،  رواجاً الفنون  أكثر  من  املسرحّية 
من  ع��دد  ألكبر  واملتعة  الفائدة  من  ق��در  أعظم 
الّناس.. مّما جعلها املرآة التي تكشف عّما كان 
ما  كّل عصر، كما تعكس  للجمهور في  يلّذ 

كانوا يفّكرون فيه.
ا، فاملسرحّية كانت وستبقى بثالثة أشكالها  إذاً
التي  والّتمثيلّية  وامللهاة،  املأساة  ّرئيسّية؛  ال
متزج بينهما.. شرفات مذّهبة، ردهات فسيحة، 
ا دقيقة  كراسي مخملّية، أجنحة فارهة، أصواتاً
ورفيقة تعّبر عن العواطف الّدفينة بصدق، جعل 
فاملخّيلة ال  احلقيقة،  املخّيلة مسرح  من مسرح 
تكذب، مّما هذا املسرح دولة عاملّية تتحّقق فيها 
من خالل شخصّياتها التي تنتمي إلى شعوب 
احلقيقّية  العوملة  فيها  تتحّقق  نعم!  العالم، 
في  للحياة  ُسمّوا  اجلميع،  إليها  يتطّلع  التي 

وْجِهها املُشّوه!!
��س��ان  ��س��رح املُ��ت��ف��اع��ل م��ع اإلن وك���ّل ع��ام أّي��ه��ا امل

وقضاياه الوجودّية وأنت بعيد.

دد  ع اية ال ك ح

أزرق.. أزرق
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هاشم ذياب

على..
قائمة )أردان(

مات احلّب..
مات األمان.

أحام االستعمار
جنود وحّراس

حّفار وقبور.
على القائمة..

مْركزه بن األحزاب
مْوقعه املْضمون..

في البرملان.
بن األماني واحلواجز

توّعَدني..
بإشارة سيادّية

باالختفاء مع الّرفاق
في قانون الّسرقات

ليْعدم األحياء..
في املسيرة.

فما اإلجماع..
يقول؟!

***
جنّدُد..

صرخة احلّق عالًيا
ليسمع الّطغيان..

غمة احلاكمة. والطَّ
إّن املاين..

على هذا الّدرب.
طاملا..

حتبل ورشة الوالدة
كّسارة احلجارة

منجنيق أبنائها..
يلْعن املريب

ميقت صرير اإلغاق..
بن الّشعبن.

***
حّاً عادال

دولة ودولتن

في ربيع احلق
في مسيرة العودة..

إلى البيت.
يعود الفرح إلى املسرح

إلى البّر الّصامت.
يربت على املوت..

ليزول من الّناي.
تنسّل أحزانها

تتمايل في صداها
تتفّرع..

نشيًدا أممّيًا.
***

أبراج العنصرّية
تكاثرت..
في املرج.

تلّونت..
باالختاف والّرسومات.

بآهات اآلخر واألمل.
صارت شّماعة..

للهمسات عن احلّب 
واحلرّية.

واالنتفاضات.
على حارٍس..

يْسمُل احللم في العينن
***

تكالبت األطياف..
على املواقع..

في نشرٍة اخبارّية..
تدوس القبور واجلديد

هذا الغريب الوجه..
صار أجراًسا..

تشير إلى الهاك.
)حيفا/ طمرة(

القائمة الّسوداء
)رن.. رن.. يا.. جرس(

 

مّت العثور على مكتشف أثري ممّيز، ضمن حفرّيات قامت بها سلطة 
ّرملة؛ حيث ُعثر على املئات من قناني الكحول  اآلثار على مقربة من ال

عام.   100 نحو  قبل  البريطانّي،  االنتداب  فترة  إلى  تاريخها  يعود 
ويأتي هذا املُكتشف املُمّيز ضمن حفرّيات جرت في امِلنطقة املعّدة لشّق 

طريق رقم 200 وبتمويل شركة مسارات إسرائيل )נתיבי ישראל(.

احلفرّيات األثرّية

ّرملة، قرب  تري سلطة اآلثار حفرّيات أثرّية إلى اجلنوب من مدينة ال
“نيتسر سيريني” )נצר סירני( في املوقع املعّد لشّق طريق جديد رقم 
200، واّلذي سيصل بني طريقي 431 و44. يتواجد في املكان موقع 
أثرّي يشمل مكتشفات من عصور ما قبل الّتاريخ، تعود إلى العصر 
ّية عن أدوات من الّصوان  احلجري األوسط. وقد كشفت احلفرّيات احلال
مكتشفات  ع��ام.  أل��ف   250 رابة  ُق ��ى  إل تاريخها  يعود  أثرّية  وحت��ف 
املسح  عليها خالل  العثور  مّت  األوس��ط،  احلجرّي  العصر  من  مشابهة 

األثري الذي أُجري في املنطقة خالل عاَمي 2000-1999.
ّية، حيث مّت العثور على املئات  أّما املفاجأة فكانت خالل احلفرّيات احلال
من قناني الكحول )الويسكي( اّلتي تعود إلى فترة احلرب العاملّية 
األولى، قرابة العام 1917. وقد مّت العثور على القناني على مقربة 

من مبنى تواجدت فيه قّوات اجليش البريطانّي آنذاك.
ا ألقوال مدير حفرّيات سلطة اآلثار، رون تويغ: “جند عادةاً خالل  ووفقاً
“جاّفة”  تاريخّية  تفاصيل  تشمل  التي  ��ات  احل��ف��رّي
��ة  ���وّث���ق أم�����وراًا ت��اري��خ��ّي ��ى وت م��ك��ت��ش��ف��ات ت��دّل��ن��ا ع��ل
وتفصيلّية تتعّلق باجليش البريطانّي في البالد، ك�: 
عدد اجلنود، وجهات احلرب، ونتائج القتال. إّن العثور 
تفاصيل  معرفة  فرصة  أمامنا  يتيح  املوقع  هذا  على 
ّيات قاموا  حياة اجلنود خارج معترك احلرب، خالل فّعال

بها في ساعات فراغهم”.

موقع “نيتسر سيريني”
املشروبات  قناني  على  بداخله  ُعثر  اّل��ذي  املبنى  إّن 
االنتداب  فترة  خالل  استعمل  )الويسكي(،  الروحّية 
كمخزن للمنتجات الّزراعّية. وهذا املبنى هو جزء من 
املوقع الذي عرف خالل القرن الّتاسع عشر باسم “بئر 
سالم”، حيث تواجدت في املوقع مدرسة زراعّية ودار 

لأيتام.
��ى ال��ع��ام 1860، حيث قام  ��وق��ع إل وي��ع��ود ت��اري��خ امل
احلكومة  ��ى  إل تصريح  طلب  بتقدمي  ر  شنّل ال��ك��اه��ن 
 1890 ع��ام  ��ي  وف ��ة.  زراع��ّي مدرسة  إلقامة  ّية  العثمان
املخّصصة  األرض  قطعة  تلّقى  أن  بعد  البناء  بأعمال  الكاهن  باشر 

ّرملة و”نس تسيونه”  )قرابة 10 آالف دومن( في املنطقة ما بني مدينة ال
الكاهن شنّلر  بئر ماء سّماها  مّت حفر   ،1895 )נס ציונה(. في عام 
“بئر الّسالم واخلالص” أو “بئر سالم”. أّما املدرسة 
الّزراعّية فقد ُبنيت خالل العام 1897. في عام 

1906، مّت بيع قسم من األراضي.
��واج��دت في املوقع  ت ��ى  العاملّية األول خ��الل احل��رب 
ا، وفي عام 1917،  قّوات من اجليش الّتركي. الحقاً
باحتالل  أللنبي  ��رال  اجل��ن ��ي��ادة  ب��ق ال��ق��ّوات  ق��ام��ت 
ّي  البريطان اجليش  املوقع  ه��ذا  في  وبقي  املوقع؛ 
لفترة امتّدت حّتى تسعة أشهر، ومن بعدها أكمل 

اجليش طريقه نحو القدس.
فترة  م��ن  ��ى  ��ن ��ب وامل ���ة  ���رّي األث امل��ك��ت��ش��ف��ات  تعتبر 
املّرة  تلك هي  إذ  ا،  ج��داً ممّيزة  البريطانّي  االنتداب 
األولى اّلتي يتّم فيها العثور على كمّيات كبيرة 
ميّكننا من  مّم��ا  ��ة،  ��روح��ّي ال امل��ش��روب��ات  قناني  م��ن 
الّتعرف إلى جانب آخر من احلياة اليومّية للجنود 
ا عن ساعات عمل  البريطانّيني في البالد، بعيداً

اجليش واالقتتال.
)الّصور املرفقة بلطف عن سلطة اآلثار(

د. كميل ساري - مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار

ار م اآلث ال رائف ع ط
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مركز  في  واحلساسية  املناعة  معهد  في  ب��ارزة  طبيبة  مركوس،  نوفار  الدكتورة 
اإلزهار  األعياد،  معه  يجلب  الربيع  أّن  رغم  أنه  إلى  تشير  االطفال،  لطّب  شنايدر 
املصابن  والبالغون  األط��ف��ال  يبدأ  الربيع،  مجيء  مع  ولكن  املبهجة  وال��رح��ات 
بحساسية حلبوب اللقاح ملختلف أنواع النباتات باملعاناة من أعن دامعة حمراء 
األحيان  بعض  وف��ي  األن��ف،  ورش��ح  العطاس  األن��ف،  في  حّكة  باحلّكة،  ومصابة 
أيًضا صعوبات في التنّفس وصفير. هذه األعراض هي عبارة عن حساسية األنف 

املوسمية )املعروفة أيضا باسم حّمى القّش( وأيضا عن ربو موسمي. 
التي  تلك  أس��اس��ي  وبشكل  )حت��دي��دا  النباتات  مختلف  م��ن  اللقاح  حبوب  حُتمل 
زيادة  مع  الهواء  في  احلشرات(  عبر  تلقيحها  يتم  التي  امللّونة  الزهور  من  تخلو 
بن  للمامسة  كنتيجة  ال��ري��اح.  على  اعتمادا  الطقس  وج��ف��اف  احل���رارة  درج���ات 
حبوب اللقاح املختلفة احملمولة بالهواء واألغشية املخاطية األنفية، ُتطلق خايا 
مسؤولة  وهي  هستامن،  تدعى  م��ادة  األنفي  املخاطي  الغشاء  في  موّزعة  معّينة 
عن ظواهر احلساسية املختلفة. النباتات املسببة للحساسية التي تزهر في الباد 
بشكل أساسي في الربيع هي أشجار الزيتون والسرو، اجلوز والنخيل، ونباتات 
العشب  بن  في  تنمو  لنباتات  وإزه��ار  مختلفة  أعشاب   - النجيلّيات  فصيلة  من 

والشجيرات املختلفة.
إذن فماذا نفعل؟ أولئك الذين لديهم حساسية حلبوب اللقاح لنباتات الربيع، من 
املفّضل جتّنب الرحات في منطقة فيها هذه األنواع من النباتات في موسم اإلزهار 
ويجب  ال��زي��ت��ون(،  أشجار  من  الكثير  فيها  التي  املناطق  في  امل��ث��ال:  سبيل  )على 
احلرص أيضا على إغاق نوافذ السيارة عند السفر في تلك املناطق. من يعيش في 
منطقة كهذه، من املستحسن إغاق النوافذ في املنزل قدر اإلمكان وعدم نشر الغسيل 
ليجّف في اخلارج. إذا كنتم ترغبون مع ذلك بالتنّزه والبقاء في الهواء الطلق فمن 
على  يشمل  وال��ذي  احلساسية  ض��ّد  الفترة  تلك  في  مستمر  ع��اج  أخ��ذ  املستحسن 
لأنف  الستيرويد  وبخاخ  تخّدر،  ال  التي  الثاني  اجليل  من  الهيستامن  مضادات 
بناء على توصية الطبيب مع وصفة طبية. هناك تطعيمات عبر احلَقن حتت اجللد 
إجراؤها  وميكن  املوسمية  للحساسية  بالنسبة  جّدا  فّعالة  إنها  احلساسية،  ضّد 
في العيادة في مركز شنايدر. في إطار عيادة احلساسية في مركز شنايدر، ميكن 
فحص مسّببات احلساسية املختلفة بواسطة اختبارات فحص اجللد فورية. تشمل 
العاجات عاجات دوائيا مثل أدوية مضادات الهيستامن عن طريق الفم، بخاخ 
لأنف وقطرات للعن، باإلضافة إلى منشقة رئوية، ملن يحتاج إليها. العاج ملدى 
أطول هو إزالة للتحّسس )تخفيف حساسية الطفل ملسِبّب حساسية معروف(. في 
هذا العاج يتم حقن ذوي احلساسية بجرعة وتركيز منخفض يزيد كل أسبوع، 
وبواسطة ذلك يجعلون جهاز املناعة ينتج ردود فعل مناعية مطلوبة ضّد مسّببات 
احلساسية وبذلك يؤدي إلى تقليل إنتاج األجسام املضاّدة املسؤولة عن ردود فعل 

احلساسية في اجلسم. 

Con- في  تشكيلة الرئيسية  العناصر   احل��واس واجلمال هي 
scious Exclusive من H&M لعام 2017. 

جميع قطع التشكيلة ُصنعت من مواد حُتافظ على البيئة وتشمل 
أيًضا قطًعا من ال� BIONIC® - الپولياستر 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. 
وتعرض  واألعياد  اإلحتفالية  للمناسبات  مخّصصة  التشكيلة 
العالم، مبا في  أنحاء  H&M في جميع  ل�  دكاًنا   160 في  للبيع 

ذلك اسرائيل، ابتداء من 20 نيسان . 
تقول فرانيا وولفارت، رئيسة قسم التصميم في H&M: »في 
العام  لهذا   H&M م��ن   Conscious Exclusive تشكيلة 
على  أيًضا  رّكزنا  بل  القطع،  خ��ال  من  املظهر  في  فقط  نفكر  لم 
تثير  التشكيلة  ايًضا.  منها  تظهر  التي  واألص���وات  األحاسيس 
أكثر  لإلهتمام  بالرغبة  ومت��أن��ا  احل���واس  جميع  ف��ي  السعادة 
القطع  من  واح��دة  كل    . وحتركاتنا«  أعمالنا  جميع  في  بالبيئة 
Conscious Exclusive للنساء متنح شعوًرا  في تشكيلة 
البيئة.  على  باحلفاظ  اإلهتمام  م��ع  باإلنتعاش  مليًئا  ربيعًيا 
BI- م  مصنوعة  مقلوبة  طّيات  مع  فستان   : تشمل  نالتشكيلة 

جمعت  نفايات  بقايا  من  املصنوع  الپولياستر   -  -  ®ONIC
الفاوانيا  زه��ور  رسومات  تدويرها،  إع��ادة  ومت  الشواطىء  من 
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 
سهرة  فساتن  تشمل:  اجل��دي��دة   Conscious Exclusive
والذي  تدويره  املُعاد  الپولياستر  »پاييت« من  َبرق  قصيرة مع 
يامس جميع احلواس ومابس السهرة الرجالية العصرية مع 
  ®TENCEL جاكيت مريح من احلرير العضوي املصنوع من

مع بنطلون مع قطع دائرية )ڤالنات( شقية في منطقة الكاحل.
  ELBI  – ومؤّسسة  للحملة  اإلعاني  الوجه  ڤوديانوفا،  نتاليا 
منبر ديجيتالي خيري  يجمع بن منظمات خيرية عاملية، تقول:« 
أكثر  أن  ُتثبت   H&M ب���   Conscious Exclusive تشكيلة 
األرضية  الكرة  على  محافظة  تكون  أن  ميكن  الناجحة  الطّات 
تشمل  التشكيلة  أفضل.  مستقبل  أجل  من  حمايتها  في  وُتساعد 
قطًعا 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 

الشواطىء  من  جمعها  مت  التي  النفايات  بقايا  من  كله  مصنوع 
والباستيك  الزجاج  من  املصنوع  األنيق  احللق  إلى  باإلضافة 
Con- تشكيلة النساء،  تشكيلة  إلى  باإلضافة  تدويره.   املُعاد 
ايًضا قطًعا لأوالد من  scious Exclusive تضم ألول مرة 
)بليزر(  جاكيتات  وجميلة،  صغيرة  دانتيل  فساتن  ضمنها 
 street( الشارع   مظهر  من  مستوحاة  وبناطيل  أنيقة  بيضاء 
style(.  تشكيلة Conscious Exclusive هي جزء مركزي 
في انتقال H&M ملستقبل يهتم باحلفاظ على البيئة. %26 من 
مجمل منتجات H&M حتى يومنا هذا مصنوعة من مواد حتافظ 
املنتجات  زيادة عددها من مجمل  والهدف هو  البيئة،  أكثر على 
سلسلة  كل  في  م��ح��ّددة  أه��داًف��ا  أمامها  وضعت   H&M سنوًيا.  
منتجاتها، مثل استخدام %100- قطن ُيحافظ أكثر على البيئة 
H&M تلتزم بتقدمي  ُتثبت بأن   2020. هذه اجلهود  حتى عام 
مابس ذات جودة عالية وحُتافظ أكثر على البيئة ألكبر عدد من 
http://[  األشخاص في العالم.  ملعلومات إضافية، زوروا موقع

.]about.hm.com/en/sustainability.html

بالبيئة اإله��ت��م��ام  وروع�����ة  ج��م��ال  ُت���ب���رز   H&M م���ن   Conscious Exclusive 2017 تشكيلة 

H a i f a netwww.haifanet.co.ilفاوّية ي ار احل ب ألخ د ل ي م األّول واألك ك وان ن ُع

الربيع لفصل  األطفال  لطّب  شنايدر  مركز  خبراء  توصيات 
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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 
بأقمشة  فساتن  وأنيقة،  غنية  أقمشة  من  صنعت  ب��دالت  منها  متنوعة  بأمناط  املجموعة 
متنوعة ،ومزيج من األلوان مع دمج الدانتيل والتطريز في التصميم. الى جانب قطع أزياء 
متنوعة مصنوعة من أقمشة بّراقة واملمزوجة برسومات الورد وتصاميم هندسية أخرى.

باللونن  احتفالية  بتصاميم  تتميز  األول��ى  املجموعة  ملجموعتن؛  تنقسم  العيد  تشكيلة 
األسود واألبيض .إضافة الى فستان وسترة خفيفة تتميز أطرافها بطيات وقّصات الليزر 
الى جانب فساتن مع فتحات باألسود واألبيض والتي تتميز بالرقع ودمج كتابات أنيقة 
وطيات من قماش الشيفون البليسي إضافة الى قميص بيج بدون أكمام بقّصات عشوائية 
البيج مع ملسات  او  األس��ود  باللونن  ايضا إضافة جاكيت مصممة بفتحات  مميزة. ميكن 
قمصان  تشكيلة  جانب  الى  الناعم  األس��ود  باللون  مصممة  وبناطيل  امللكي  األزرق  اللون 

بتطاريز مختلفة .     
املجموعة الثانية تتميز بتصميم وردي باللون األزرق مثل جاكيت طويلة وخفيفة، قمصان 

وفساتن مع زخارف وردية مميزة. 
لهدايا  اقتراحات  مجموعة  احملتفات  للنساء  الين  كريزي  تعرض  العيد  اقتراب  ومع  هذا 
العيد من تشكيلة إكسسوارات تتضمن جزادين، أوشحة، مجوهرات وقبعات.وأالن بحملة 
القطعة  على   50% بقيمة  تخفيض   2017 أزي��اء  تشكيلة  من  اإلكسسوارات  على  خاصة 
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 الباد مبا فيها الفروع املوجودة 

باملجتمع العربي مبقاسات 52-40 و0-5.

»بطيرم« عشية حلول عطلة الربيع والفصح

في االعوام األخيرة مت تسجيل نحو327 اصابة ألوالد عرب  
من بينها 20 حالة وفاة خال ايام العطلة

الربيع  لعطلة  الطاب  كافة  األسبوع  هذا  يخرج 
احلالي،  الشهر  منتصف  حتى  ستستمر  وال��ت��ي 
لدى  االحتفاالت  مع  تتزامن  والتي  العطلة  ه��ذه 
وال��ذي  املجيد  الفصح  بعيد  املسيحية  الطوائف 
جلسات  العيد،  كعك  حتضير  احتفاالته  تتضمن 

الشواء وسلق البيض استقباال للعيد املجيد. 
الدافئة  بأجوائها  عادة  الربيع  عطلة  وتتميز  هذا 
في  اوقاتهم  معظم  يقضون  االوالد  جتعل  والتي 
االماكن  وف��ي  ساحاته  وف��ي  املنزل  خ��ارج  اللعب 

العامة.
اخل��دم��ة  م��ع��ل��وم��ات  “مجمع  معطيات  وب��ح��س��ب 
على  يستند  وال����ذي  األوالد”  ألم���ان  الشخصية 
12 مستشفى بن  معطيات مت جمعها من حوالي 
السنوات 2016-2008  فتبن بأنه خال األعوام 
اصابة    327 فقد مت رصد حوالي   2012-2016

ألوالد عرب اضطروا على اثرها الى تلقي عاج في املستشفيات خال عطلة الربيع.  كما أن 
نسبة االوالد الذين اصيبوا خال عطلة الربيع أثناء ركوب الدراجة الهوائية كان أعلى من 

نسبة إصابتهم اثناء ركوب الدراجة خال باقي ايام السنة.
ما  فانه  املكتوب واملرئي  اإلع��ام  “بطيرم” من خال  وبحسب معطيات جمعتها مؤسسة 
بن األعوام 2008  حتى شهر أيلول 2016  فتبن وقوع 87 حالة اصابة ألبناء الشبيبة في 
الوسط العربي خاصة ما بن األعوام 2016-2012 خال عطلة الربيع من بينهم 20 حالة 
وفاة. وتشير املعطيات انه في احليز العام كانت نسبة وفيات األوالد العرب خال عطلة 

الربيع اعلى من باقي ايام السنة )تقريبا  ب� 3 أضعاف(.
اخل��ط��وات  ال��ى  التنبه  االه���ل  جميع  م��ن  ن��رج��و  العطلة  خ��ال  سامتهم  على  وح��رص��ا  ل��ذا 

الوقائية التالية التي توصي بها مؤسسة “بطيرم” ألمان االوالد في الباد:
تأمن ساحة املنزل للعب االطفال وإبعاد املواد اخلطرة من املكان.

خال  للدهس  وتعرضهم  الشارع  ال��ى  املنزل  ساحة  من  خلروجهم  منعا  االطفال  مراقبة 
اللعب او ركوب الدراجة.

فترة  يقضي  ملن  السامة  ال��زواح��ف  او  االفاعي  للدغات  االوالد  تعرض  مغبة  من  االنتباه 
العطلة في أحضان الطبيعة.

كما وتتضمن عطلة الربيع احلالية ايضا احتفاالت ابناء الطوائف املسيحية بعيد الفصح 
املجيد ومن بن طقوس هذا العيد املميزة اعداد كعك العيد احملشو بالتمر واجلوز، وعليه 
او تناوله  الكعك  اعداد  االمان خال عملية  اتباع وسائل  “بطيرم” االهل بضرورة  تناشد 
من قبل االطفال دون سن  اخلامسة خوفا من تعرضهم لاختناق من اجلوز او املكسرات 
احملشوة داخل الكعك. وتشير املعطيات بهذا الصدد  انه وما بن السنوات 2008-2016 
مت رصد 32 حالة وفاة نتيجة التعرض لاختناق من غذاء بن فئة اجليل من 0 حتى 17 
مكسرات  تناول  ج��راء  البيت  في  حدثت  االختناق  ح��االت  من   87% حوالي  ان  كما   . ع��ام 
حاالت  مجمل  من   43% بحوالي  االوالد  الختناق  رئيسي  سبب  تعتبر  التي  انواعها  على 
أع��وام االكثر عرضة حلاالت االصابة    4 0 حتى  الفئة العمرية ما بن   االختناق. وتعتبر 

باالختناق جراء تناول األطعمة او التسالي .
السيد مجدي عياشي ؛ مدير سياسات  حكومية وعاقات خارجية  للمجتمع العربي قال 
الصغار  االطفال  بان  يدركون   ال  االهالي  من  الكثير  الربيع:” لأسف  عطلة  حلول  عشية 
وخاصة  االيام  هذه  ففي  واملكسرات،  األطعمة  انواع  بعض  تناول  أثناء  لاختناق  عرضة 
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 
اجلهاز  ان  كما  للرئتن.  الستنشاقه  يؤدي  قد  مما  جيد  بشكل  الطعام  ميضغون  ال  كونهم 
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 للمحتفلن 

بعيد الفصح املجيد:
مراقبة االطفال وإبعادهم أثناء إشعال النار في املنقل اثناء وخال َشي اللحم

عند االنتهاء من حتضير النار للشواء، الرجاء ابعاد الثقاب والكاز عن متناول يد االطفال
أثناء  املطبخ  االطفال في  احل��رص على عدم جتول 

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(
ألطفال  اجل��وز(  )كعك  املعمول  كعك  تناول  ممنوع 

حتت جيل 5 سنوات.

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

أشهى املأكوالت تنتظركم في طابق املدخل إلى الكنيون في »سوق الطعام« الذي يقام كل 
يوم جمعة. 

في إطار الفعالّيات التقليدّية اخلاّصة بيوم اجلمعة في كنيون عزرائيلي حيفا، يتم إفتتاح 
األج��ب��ان،  اخل��ب��ز،  ومنها:  امل��أك��والت،  أشهى  تعرض  التي  األك��ش��اك  م��ن  واس��ع��ة  مجموعة 
املوسم، وغيرها مجموعة  الكعك، فواكه وخضراوات  احلاوة بعدة طعمات، الصلصات، 
واس��ع��ة م��ن امل��أك��والت ال��ّش��رق��ّي��ة وال��غ��رب��ّي��ة ال��ّش��ه��ّي��ة. ف��ي ك��ل ي��وم جمعة ي��ع��رض كنيون 
عزرائيلي حيفا مجموعة واسعة وغنّية من الفعالّيات والتجارب املمتعة، وهذا ما يشعر به 
الزّوار والزبائن الذين يتجّولون بالقرب من األكشاك ويشاهدون أعداًدا كبيرة من الّزّوار 
وهم يتذّوقون أطيب املأكوالت ويشترون ويستمتعون. ندعوكم لزيارة كنيون عزرائيلي 

حيفا لإلستمتاع بأشهى املأكوالت التي ال تنسى، برفقة أبناء العائلة واألصدقاء.

شبكة URBANICA تفتتح  فرعها الّسادس في كنيون عزرائيلي 
حيفا باستثماٍر بلغ ماين الشواقل

إفتتحت شبكة URBANICA فرعها الّسادس يوم اخلميس، املوافق 23.3.17 في كنيون 
عزرائيلي حيفا، بإحتفال ُمبهج حضرته عّدة شخصّيات إجتماعّية ورجال أعمال باإلضافة 

إلى مالكة الشبكة: بار رفائيلي.
إنتظر اآلالف اإلفتتاح الكبير لشبكة األزياء »أوربانيكا«، التي افتتحت فرعها األول بالشمال 
 23.3.2017 في كنيون عزرائيلي حيفا. مت اإلعان عن االحتفال الذي أقيم يوم اخلميس 
حيث  تفويتها،  الّصعب  من  كان  كبيرة  إعامّية  بحملة  مساًء،  الّسادسة  الساعة  متام  في 
شملت احلملة إعانات والفتات الشوارع في أرجاء حيفا والشمال، إعانات على باصات 

املواصات العامة، حملة إعانية شملت اإلنترنت، الصحف والراديو.
لي�ڤ�ي.  إيتاي  املغني  الذين حضروا اإلحتفال، بحفل غنائي قّدمه  هذا وقد استمتع اآلالف، 
العاملّية وصاحبة شبكة »أوربانيكا«،  العارضة  انتظر احلضور بفارغ الصبر ظهور  وقد 
ال��دّك��ان،  جانب  إل��ى  للجمهور.  ال��ف��رع  أب���واب  وفتحت  الشريط  قّصت  التي  رفائيلي،  ب��ار 
إجتماعية  وشخصيات  أعمال  رجال  من  شخص،   500 إليه  دعي  مغلق   VIP مجّمع  أقيم 
مت  الذي  الدّكان  في  إحتفالّية  أج��واء  في  بشوپ�ين�چ  استمتعوا  بدورهم  والذين  وإعامّية، 
الواسع. شبكة »أوربانيكا« تعرض مجموعة  افتتاحه خّصيًصا لهم قبل دخول اجلمهور 
من  واألوالد.  الرجال  للنساء،  باستمرار  تتجّدد  كوسمتيكا  ومنتجات  إكسسوارات  أزي��اء، 
االفتتاح،  ومبناسبة  موسم.  كل  في  من��وذج   2000 من  أكثر  الدّكان  يستوعب  أن  املتوقع 
100 شيكل فقط! مت افتتاح الفرع الذي ميتّد على  3 قطع ب�  تعرض الشبكة حملة ممّيزة: 
مساحة 2300م² تقريًبا، باستثمار مالي غير مسبوق خللق جتربة شراء متكاملة للزبائن 

من حيث املساحة، الراحة والشعور باملتعو.

ابوت توصي بستة مركبات تغذية والتي يفضل استهاكها 
منذ الوالدة 

يتطلب الروتن اليومي ألوالدنا ومنذ جيل مبكر جًدا في كثير من األحيان تنفيذ عدة مهام 
في الوقت نفسه وباملقابل النجاح في اجتياز الروتن اليومي. تقول رونيت دوييف، مديرة 

م��ع��روف   « سيمياك  منتجة  اب���وت  ف��ي  علمية 
أن س��اع��ات ال��ن��وم ت��س��اع��د ع��ل��ى جت���دد ال��ط��اق��ة، 
اليومية  ال��وج��ب��ات  ال��ى  نضيف  ان  يجب  ان��ه  اال 
ميكنها  ومغذية  صحيحة  تغذية  مركبات  ايًضا 
اتخاذ  حتسن  على  مساعدتهم  ف��ي  تساهم  ان 
التركيز وحتسن  املشاكل، شحذ  القرارات وحل 

الذاكرة.
على  التغذية  تأثير  اوض��ح  بشكل  نفهم  »ب��دأن��ا 
يشرح  ال���والدة«،  منذ  وال��ذاك��رة  التعلّم  عمليات 
Matt Kuchan، PhD ، باحث في شركة ابوت 
والذاكرة  التغذية  دراس��ات  مركز  مع  بالتعاون 
الينوي. »يتابع بحثنا اشخاص يتم  في جامعة 
وحتى  الرضاعة  جيل  من  عليهم  ابحاث  اج��راء 
لدعم  التغذية  ض��رورة  م��دى  ويبرهن  املراهقة، 

ب��ن��اء ال��ع��اق��ات اجل��دي��دة ال��ت��ي تتكون ب��ن خايا 
الدماغ، وقدرة التركيز واحلفاظ على الذاكرة والتي في نهاية اليوم تعّرف من نحن«.

حلظنا الكبير، تدل االبحاث على انه توجد مركبات تغذية ودمج ألنواع اغذية والتي ميكنها 
ان تساعد على حتسن االداء الذهني.

)Zeaxanthin( وزياكسانثن )Lutein( لوتن
التغذية والذاكرة في  بالتعاون مع مركز دراس��ات  اب��وت  قبل  اج��ري مؤخًرا من  في بحث 
مكتسب  ذك��اء  يوجد  اكثر  اللوتن  يستهلكون  الذين  الكبار  لدى  ان  وجد  الينوي،  جامعة 
أفضل – وبالتالي لديهم قدرة افضل في احملافظة واستعمال املعلومات املكتسبة على مدار 

احلياة.
ان يساعد على حتسن سرعة  اللوتن والزياكسانثن ميكن  ان دمج  آخر على  ودل بحث 

التجهيز والذاكرة في كل جيل. 
.Matt Kuchan، PhD لقد وجدنا ان اللوتن مفيد لصحة الدماغ في كل جيل«، يقول«

»من نتائج ابحاثنا ميكننا االستنتاج انه كلما استهلكت لوتن اكثر في صغرك كلما امكنك 
البقاء حاد أكثر في مرحلة متأخرة أكثر من العمر«.

اغذية حتتوي على لوتن وزياكسانثن:البيض، البروكلي، االوراق اخلضراء مثل: اخلس، 
امللفوف األخضر، السبانخ، اجلرجير، الكايل والفاكهة امللونة مثل: التفاح، التوت، العنب 

وغيرها.
)Quercetin( كيرسيتن

ك��ي��رس��ي��ت��ن - ه���و م���رك���ب ت��غ��ذي��ة 
ي��ت��واج��د في  م��ت��وف��ر،  م��ض��اد تأكسد 
اغ���ذي���ة ت��ت��وف��ر ف���ي ك���ل ب��ي��ت، م��ث��اً: 
ي��ع��رف  والثوم–  ال��ب��ص��ل  ال��ت��ف��اح، 
ال��ك��ي��رس��ي��ت��ن ان�����ه ن���اج���ع ل��ع��اج 
ارتفاع الكولسترول ، امراض القلب 
ب��ال��دورة  تتعلق  اضافية  وام���راض 
ال��دم��وي��ة. اض��اف��ة ال��ى ه��ذه الفائدة، 
املرحلة  قبل  ما  دل بحث في مرحلة 
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��ن 
والهامة  اخ��رى  تغذية  مركبات  مع 

هذه  بالعمر.  التقدم  مع  يحدث  ال��ذي  الطبيعي  االدراك���ي  التدني  يؤخر  أن  ميكنه  للدماغ، 
احلقيقة تعطي معنى جديد متاًما للتوصية ب� »تناول تفاحة واحدة في اليوم على االقل«.

اغذية حتتوي على كيرسيتن:
العنبية،  التفاح،  البنفسجي،  البصل  الكرز،  البري،  التوت  مثل:  واخل��ض��راوات  الفاكهة 

احلنطة السوداء، مسحوق الكاكاو.
 E فيتامن

يتواجد فيتامن E بشكل طبيعي في عدة مناطق في الدماغ ويرتبط مبناطق الذاكرة، النظر 
وتطور اللغة. فيتامن E هو مضاد تأكسد والذي أثبت انه مكمل للوتن في دوره في حماية 
DHA   من اجلزيئات احل��رة في اجل��وار- والتي تصل خاصة من مصادر  الدهن  حمض 

تلوث مثل تلوث الهواء، تلوث االشعة من الشمس وغيرها.
طبيعي   E فيتامن  يفضل  الدماغ  ان  اثبت  اب��وت  شركة  قبل  من  مؤخًرا  اج��ري  آخ��ر  بحث 
على ان يكون فيتامن E من مصدر اصطناعي. لذا يقول  Matt Kuchan، PhD ، »يجب 
من   E فيتامن  يكون  ان  ال��ى  واالنتباه  واملركبات  الغذاء  الصقة  ال��ى  النظر  على  احل��رص 

مصدر طبيعي واملشار اليه عادة ب� دي الفا توكوفرول«. 
DHAاحماض دهن اوميغا 3 و

على  احملافظة  في  كبير  بشكل  تساعد  ان  ميكن  »جيد«  دهن  كحمض  واملعروفة   3 اوميغا 
ملركبات  وخ��اًف��ا  ان��ه  ن��درك  ان  املهم  من  ال��دم��اغ.«  شيخوخة  تأخير  مثل  اإلدراك���ي،  االداء 
انتاجها بشكل طبيعي في اجلسم، ويجب  3 ال يتم  اوميغا  الدهن  اخ��رى، احماض  تغذية 
اننا  التأكد  املهم  .«لذا، من   Matt Kuchan، PhD استهاكها من خال وجباتنا«، يؤكد 
ندمج اغذية صحية غنية باوميغا 3 في طعامنا«. اضافة الى هذا، تدل العديد من االبحاث 
من  دهن  احماض    )DHA، )docosahexaenoic acid من  الكبير  االستهاك  ان  على 
نوع اوميغا 3، ضروري لأداء االدراكي، وترتبط بتحسن القدرة على اخراج واستخدام 

املعلومات املوجودة في الدماغ.

نزار صايغ يشارك في حملة  XL speed : الطاقة هي 
استمرارية احلياة

 
  XL Speed شارك الناشط االجتماعي الرياضي ابن مدينة الناصرة، نزار صايغ في حملة
، والتي انطلقت مؤخرا عبر وسائل االعام املختلفة والشبكات االجتماعية، وقد مت اختيار 

نزار لتمثيل احلملة من خال ظهوره في الفتات الشوارع والشبكات االجتماعية.
وقد دعت احلملة الى املشاركة في لعبة قدرات بأسلوب مسارات تشمل عوائق في الطريق 
XL ويجمع نقاط في  اللعبة تراكتورون ريزير، يجمع علب  إطار  الاعب في  حيث يقود 

طريقه الى خط النهاية .
هذا ومنحت احلملة املشتركن فائزة عبارة عن يوم كله متعة اكسترمي مع الشلة مع 2 من 
الكثير من  اصدقائهم في منطقة حتديات تشمل رحلة ريزير، رافتينغ )جتديف( وغيرها 

املفاجآت التي غيرت اليوم الى يوم خاص وممتع جًدا!
هذا وأكد نزار صايغ الذي مثل احلملة على أهمية املشاركة وعلى سعادته باملشاركة كونها 

االنسان  الستمرارية  ضرورية  الطاقة  ان  يعتبر  الذي  الطاقة  مشروب  من  شبابية  حملة 
ونشاطه طوال اليوم. واثنى صايغ على احلملة التي تعتبر عنه وعن نهج حياته بالطاقة 

وحبه لادرينالن.
قائا« الطاقة هي استمرارية احلياة وال ميكن االستغناء عنها بل هناك حاجة متزايدة لها 
فحاجتنا للطاقة يساعدنا على ممارسة مهام يومية ويعطينا دافع وقوة لاستمرار، حيث 
أن اجسامنا بحاجة للطاقة للقيام باألعمال الكاملة واملختلفة، ونحن عمليا نحصل عليها 
من خال وجباتنا ومشروباتنا، ونستخدمها بعد تناولها وشربها بتكون حياتنا مبسارها 

الصحيح والعملي، وهي دافع على اجناز كامل، فا صورة مكتملة بدون طاقة كاملة.«
للمجهود  اجلسم  حتضير  على  يعمل  بحيث  باالدرينالن  دائما  اهتم   « صايغ  نزار  وتابع 
إف��رازه استجابة ألي نوع من أنواع  أو التوتر في حالة اإلث��ارة، حيث ان أدرينالن يكون 
االنفعال أو الضغط النفسي، كاخلوف أو الغضب، لذلك نحتاج من أجل نهج حياة سعيد 
ورياضي وصحي االهتمام بأن تكون طاقتنا مليئة وفل وادرينالن عالي وعلى امت صورة 

ووجه لاستمرارية وان مثل هذه احلملة التي تدعم وتعطي طاقة شبابية واستمرارية«.





اجلُمعة 7 نيسان 2017 54






