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علنين
ُ
عة ال تعّبر بالضرورة عن رأي التحرير     اإلعالنات على مسؤولية امل

ّ
املقاالت املوق

نحن ندعم الفكر االنتهازي

التحضير إلجراءات تصعيدية للجماهير العربية يمكن أن تصل 

لعصيان مدني وتنظيم لجان حماية أمنية محلية 

أكثر ما يزعجني وجود األشخاص االنتهازيين من حولي 
بأّي  القتناصها  ويسعون  الفرص  ينتظرون  الذين   ،
اآلخرين،  احتياجات  حسب  ويتلونون  يتغيرون  ثمن، 
على  يعملون  أو  يجهلونه  ألمر  يفتقدون  هؤالء  لكن 
تجاهله، الكرامة، عّزة النفس، وهم كثر في مجتمعنا 

وكافة املجتمعات. 
بيد  أداة  ويصبح  ذاته،  يفقد  حين  االنسان  قيمة  ما 
 اآلخرين 

ّ
بأن اآلخرين. ما قيمة االنسان عندما يشعر 

منّصة  على  صعد  إذا  أو  أعماله،  ويرفضوا  يرفضوه 
هؤالء  كفاءة.  بغير  منصًبا  م 

ّ
تسل أو  يستحقها،  ال 

إلى  فالتجأوا  نصيبهم،  الفشل  من  نالوا  أشخاص 

خاص بصحيفة "حيفا" 
اللجنة  سكرتارية  في  موثوقة  مصادر  من  علمنا 
ه 

ّ
أن العربية،  املحلية  السلطات  لرؤساء  القطرية 

إجراءات  ملشروع  التخطيط  األيام  هذه  في  يجري 
العنف  مواجهة  في  وتصاعدية  احتجاجية  وخطوات 
ر 

ّ
والجريمة في املجتمع العربي، أعّدها الطاقم املصغ

إعالن  منها:  القطرية،  اللجنة  سكرتارية  عن  املنبثق 

يقومون  أشخاص  هم  يصعدونه،  م 
ّ
كسل اآلخرين 

بتحقيق مصالحهم على حساب مصلحة اآلخرين، أو 
مجتمعهم،  مصلحة  العاّمة،  املصلحة  حساب  على 

شعبهم، من أجل تحقيق مصلحتهم الذاتّية.  
له  كانت  األرض،  وجه  على  االنسان  ُوجد  أن  منذ 
االنسان  رسم  ذلك  على  بناء  ورغبات.  احتياجات 
سلوكياته العامة والخاصة، فنشأت الصراعات بين 
على  رغباتهم  تحقيق  أجل  من  واملجموعات  األفراد 
حساب سلب حقوق اآلخرين، والحصول على ما ليس 
لهم. لكن هذا االنسان ال يعيش في هذا العالم لوحده، 
فهو ينتمي لجماعة ومجتمع، وهذه الجماعة لن توفر 

حيث  البالد،  في  العربية  للجماهير  املدني  العصيان 
قيام  عن  التوقف  خالل  من  املالي  بالعصيان  يبدأ 
املالية  ُمستحقاتها  بدفع  العربية  املحلية  السلطات 
تنظيم  والرسمية.  الحكومية  واملؤسسات  للدوائر 
واألحياء  والقرى  املدن  في  محلية  أمنية  حماية  لجان 
السلطات  بإشراف  املختلطة  املدن  في  العربية 
املحلية العربية واللجان الشعبية الوحدوية. التوجه 
بطلب  الدولية  الحقوقية  والهيئات  للمنظمات 
في  العرب  للمواطنين  الدولية  والسالمة  الحماية 

البالد. 
القطرية  اللجنة  في  اتخاذها  املزمع  الخطوات  هذه 
باإلضافة  العربية،  املحلية  السلطات  لرؤساء 
مجمل  ملواجهة  تهدف  أخرى،  تصعيدية  لخطوات 
العربي  املجتمع  في  والجريمة  العنف  وظواهر  مظاهر 
على  االقتراحات  هذه  عرض  سيتم  حيث  البالد،  في 
السلطات  لرؤساء  القطرية  للجنة  العام  املجلس 

املحلية العربية.
اللجنة  تسعى  التصعيدية  اإلجراءات  هذه  خالل  من 
املؤسسات  ومختلف  الحكومة  تحميل  الى  القطرية 
عبر  والعامة،  املباشرة  مسؤوليتها  كامل  الرسمية 
وشاملة  جّدية  وفورية،  وفاعلة  عملية  إجراءات 
ظواهر  ومجمل  وجذور  تجليات  ملواجهة  افة، 

ّ
وشف

املجتمع  في  انتشرت  التي  والجريمة،  العنف  ومظاهر 

عفيف شليوط

له الحماية إذا كان تحقيق أطماعه على حساب أفراد 
آخرين من ذات املجموعة. عندما يتنازل االنسان عن 
مصلحته الشخصّية من أجل الصالح العام، تختفي 
ألن  واملجموعات،  األفراد  بين  والنزاعات  الصراعات 

االنسان ال يحتاج لتلك الصراعات في هذه الحالة.  
مآربهم،  ليحققوا  اآلخرين  أشالء  قون 

ّ
يتسل هؤالء   

ّ
إن

يخططون  ق، 
ّ
والتمل النفاق  أساليب  في  يبدعون 

مصالحهم  تحقيق  الوحيد  فهدفهم  ويتآمرون، 
تبرر  "الغاية  سياسة  بعوا 

ّ
يت الضّيقة،  الشخصّية 

ر 
ّ

املفك ميكافيلي،  اه 
ّ
تبن الذي  املبدأ  هذا  الوسيلة"، 

والفيلسوف اإليطالي في القرن السادس عشر.       
د 

ّ
تتقل ولألسف  التي  هي  االنتهازّية  الفئات  هذه   

ّ
إن

تكون  أن  املفروض  من  التي  أو  رة، 
ّ
املؤث املناصب 

مجتمعنا.  تقّدم  أمام  عقبة  ل 
ّ
تشك وبالتالي  رة، 

ّ
مؤث

ا ملجتمعهم، ألنهم غير قادرين على  فهم ال يقدمون شيئً
فعل ذلك، وهمهم الوحيد واألوحد إرضاء أسيادهم 

وتلبية احتياجاتهم. 
عنه،  ليدافع  ا 

ً
معّين مبدًءا  يتبنى  ال  االنتهازي  طبًعا 

إرضاء  االنسان  هذا  فمبدأ  عمل.  ة 
ّ
خط أو  فكرة  أو 

ته الوحيده كيف يمكن إرضاء األسياد. 
ّ
أسياده، وخط

لكن األمر ال يتوقف عند االنتهازيين فقط، بل غالبية 
اقفه، بل  مجتمعنا ولألسف تدعم االنتهازي وتبرر مو

طبيعية  غير  بطريقة  األخيرة،  السنوات  خالل  العربي 
وبشكل ُيثير الريبة والشكوك، حول أسبابها ومراميها. 
ر 

ّ
املصغ الطاقم  قّدمها  التي  البحث  ورقة  في  وجاء 

حال  في  ه 
ّ
أن القطرية  اللجنة  سكرتارية  عن  املنبثق 

العنف  انتشار  مسؤولية  الحكومة  تحّمل  عدم 
قيامها  وعدم  البالد،  في  العربي  املجتمع  في  والجريمة 
صّعد 

ُ
ست وقت،  أقرب  في  االتجاه،  هذا  في  بواجباتها 

عبر  االحتجاجية،  إجراءاتها  من  القطرية  اللجنة 
مطلع  في  بعضها  ذكر  تّم  تصعيدية  خطوات  سلسلة 

الخبر. 
األخرى  التصعيدية  االحتجاجية  الخطوات  ومن 
لهذه  الحكومة  تحّمل  عدم  حال  في  اتخاذها  املتوقع 
أولي  احتجاجي  إنذاري  إضراب  إعالن  املسؤولية، 
سلسلة  تنظيم  العربية.  املحلية  السلطات  جميع  في 
تنظيم  وقطرية.  محلية  احتجاجية  ُمظاهرات 
واألمن  الداخلية  وزارتي  مكاتب  أمام  اعتصامات 
الداخلي، ومراكز الشرطة في جميع املناطق واأللوية. 
األمن  وزارة  ضد  تمثيلية  قضائية  شكوى  تقديم 
بواجباتها  قيامها  لعدم  للدولة،  كممثلة  الداخلي، 
في الحفاظ على أمن وسالمة املواطنين  ومسؤولياتها 
العرب في البالد، وعدم الكشف عن الكثير من جرائم 
التشاور  بعد  العربي،  املجتمع  في  والقتل  العنف 
والتنسيق مع الهيئات والجمعيات واملراكز القانونية 

ميكافيلي  نظرية  بذلك  متبنين  ه، 
ّ

حق ذلك  أن  تّدعي 
"الغاية تبرر الوسيلة". 

ا لهذا املجتمع الذي يدعم إنتهازييه، وإّياكم  ا هنيئً
ً
إذ

في  التعامل  في  تراجعنا وعدم الصدق  والبكاء بسبب 
مؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية، ألنكم أنتم اخترتم 
هذا األمر ولم ُيفرض عليكم، وكان بإمكانكم أن تغّيروا 
ودعمه  عليه  اإلبقاء  اخترتم  لكنكم  اقع،  الو هذا 

وترسيخه.    

مسؤول  أو  وزير  أي  استقبال  رفض  والحقوقية. 
والشامل  العام  االضراب  إعالن  رسمي.  أو  حكومي 
واملفتوح في السلطات املحلية العربية. إعالن االضراب 
وقيادات  املحلية  السلطات  لرؤساء  الطعام  عن 
في خيمة اعتصام احتجاجية أمام  الجماهير العربية 
تنظيم عّدة وفود  القدس.  في  الحكومة  مكتب رئيس 
العربية،  الجماهير  لقيادات  وتمثيلية  تخصصية 
الهيئات  في  باملسؤولين  لالجتماع  املباشر  للتوجه 
واملنظمات الدولية، وفي مقدمتهم هيئة األمم املتحدة. 
تنظيم حمالت إعالمية ومؤتمرات صحفية قبيل كل 
املستويين،  على  التصعيدية  اإلجراءات  من  مرحلة 

املحلي والدولي. 

إعالن العصيان المدني 
للجماهير العربية في البالد، 
حيث يبدأ بالعصيان المالي 
من خالل التوقف عن قيام 
السلطات المحلية العربية 
بدفع ُمستحقاتها المالية 

للدوائر والمؤسسات 
الحكومية والرسمية.

تنظيم لجان حماية أمنية 
محلية في المدن والقرى 

واألحياء العربية في المدن 
المختلطة بإشراف السلطات 

المحلية العربية واللجان 
الشعبية الوحدوية.





 آن االوان
ونتطعم لنتكاتف 

االسرائيلي االقتصاد  لتعافي  سنعمل  معا 



كل مستلزمات الرياضة

أصحاب بطاقة اعتامد
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يف شبكة ميچا سپورت

عند استالم كشف بطاقة االعتامد

خاضع ملا هو مذكور يف موقع مركنتيل ساميل.
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الهستدروت في حملة توعية جديدة 
لمناشدة الجمهور للتطعم

 ضد فيروس كورونا

كالب ألمانية ُتستخدم في 
رصد فيروس كورونا

عالم إسرائيلي يكشف عن دواء يشفي 
مرضى كورونا في أيام قليلة

"معا نعمل إلنعاش االقتصاد" 

األول  أمس  يوم  انطلقت   – "حيفا"  صحيفة  ملراسل 
للتشجيع  للهستدروت  جديدة  حملة  األربعاء،   ،
رئيس  أصدر  ان  كورونا  بعد  ضد  التطعيم  على 

الهستدروت أرنون بار دافيد توجيهاته بهذا الصدد.
العبرية  باللغات  انطلقت  التي  الحملة،  تهدف  و 
حول  الوعي  زيادة  إلى  واألمهرية،  والعربية  والروسية 
أهمية تلقي التطعيم، من أجل الحفاظ على الصحة 

العامة والعمل على إنعاش االقتصاد اإلسرائيلي.
الهستدروت  رئيس  قرار  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  هذا 
النطاق  واسعة  التوعوية  الحملة  هذه  في  الشروع 
حول هذا املوضوع، يأتي على خلفية تراجع التجاوب 
في  امللحوظة  الزيادة  ضوء  وعلى  للتطعيم  العام 
الفئات  بين  وخاصة  بالكورونا  اإلصابة  معدالت 
املناشدة  حول  الحملة  وتتمحور  األصغر.  العمرية 

الكالب  أملانيا  في  بيطرية  عيادة  دربت   - رويتر  وكالة 
في  املستجد  كورونا  فيروس  رصد  على  البوليسية 
باملئة.   94 بلغت  دقة  بنسبة  البشري  اللعاب  عينات 
بيطري  مركز  في  تعمل  التي  شالكه  ايستر  وقالت 
إن  األملانية  املسلحة  للقوات  تابع  الكالب  لتدريب 
الكالب تعتاد أوال رائحة "كورونا" التي تأتي من خاليا 
جانبه  من  مهمتها.  تبدأ  أن  قبل  بالفيروس  املصابين 
"أجرينا  البيطرية  العيادة  رئيس  فولك  هولجر  قال 
دراسة جعلنا خاللها الكالب تشم عّينات من مصابين 
في  النجاح  نسبة  إن  القول  ويمكننا  بكوفيد19- 

دراستنا بلغت 94  باملئة".
بتدريب  أيلول  شهر  في  بدأت  قد  فنلندا  وكانت  هذا 
الكالب على رصد فيروس كورونا املستجد في عّينات 
مأخوذة من املسافرين بمطار هلسنكي- فانتا، ضمن 
مشروع تجريبي بجانب إجراءات الفحص املعتادة في 
املطار. وورد أيًضا أن مطار سانتياجو الدولي في تشيلي 

بدأ يستخدم الكالب في عمليات الفحص هذه.

األمراض  في  إسرائيلي  خبير  يجري   - خاص  ملراسل 
االستوائية تجارب على عقار مضاد للطفيليات شائع 
االستخدام في دول العالم الثالث. ويقول البروفيسور 
واألمراض  السفر  طب  مركز  مدير  شوارتز،  إلي 
إن  هاشومير،  تل  الطبي  شيبا  مركز  في  االستوائية 
العقار قد يساعد على تقليص مدة العدوى لدى من 
إلى  بالعودة  لهم  يسمح  ما  كورونا  بفيروس  يصابون 
نشاطاتهم اليومية في غضون أيام قليلة فقط  حسب  

ما ورد في صحيفة جيروزاليم بوست.
أفادت الصحيفة بأن شوارتز أطلق في اآلونة األخيرة  و
املستخدم  إيفرماكتين  عقار  على  سريرية  تجربة 
الفيروسات  يحارب  أنه  تبين  والذي  الطفيليات  ضد 
في  إيفرماكتين قد يساعد  أن  أيضا.  ويعتقد شوارتز 
كورونا  فيروس  يسببه  الذي  كوفيد19-  مرض  عالج 
انتشار  بعد  يتحدث  كان  الجميع  إن  وقال  املستجد. 
إلى  إشارة  في  للمالريا،  املضاد  العقار  عن  الفيروس 
هيدروك�سي كلوروكوين الذي تم ربطه الحقا بزيادة في 
خطر الوفاة لدى املصابين بكورونا. وأضاف أنه قرر 
"البحث بشكل أوسع عن أدوية أخرى، ونظرنا في عدد 
مضاد  نشاط  لها  يكون  قد  التي  العقاقير   من  قليل 

للفيروسات. فوقع االختيار على إيفرماكتين".
يخضع  العقار  بأن  للصحيفة  شوارتز  وصّرح  هذا 
لتجارب اآلن على أشخاص يعانون من حاالت خفيفة 
إلى معتدلة ملرض كورونا، ملعرفة إن كان تناوله يؤدي 
إلى تقليص فترة تكاثر الفيروس داخل الجسم املضيف 

للتكاتف والتطعم مع التشديد على القول "معا نعمل 
النعاش االقتصاد اإلسرائيلي".

وقال بار دافيد عن هذه الحملة: "لدينا الفرصة ألن 
اقتصادها  إعادة  في  تنجح  العالم  في  دولة  أول  نكون 
نسبة  على  األمر  هذا  يعتمد  واالزدهار،  العمل  الى 
لدي  ايضا  وأضاف  التطعيم".  حمالت  مع  التجاوب 
اننا  جيدا  وأدرك  االسرائيلي  بالجمهور  كبير  ايمان 

سننتصر على هذه الجائحة بفضل هذا الجمهور".
في غضون ذلك ، انضم رئيس الهستدروت إلى دعوة 
صناديق املر�سى لتوفير االمكانية امام  جميع السكان 
الجهاز  في  العاملين  "دعم  إلى  وسعى  التطعيم  لتلقي 
في  بحزم  والصامد  املستمر  وقوفهم  على  الصحي 

أصعب تحد عرفناه".

كشف  اختبار  لنتائج  يسمح  ما  البيئة،  في  وإطالقه 
ومغادرتهم  هؤالء  لدى  سلبية  تكون  بأن  كوفيد19- 
وجهة  "من  أنه  وأوضح  فقط.  قليلة  أيام  بعد  العزل 
بالغ األهمية"، مشيرا  العامة، فإن هذا  نظر الصحة 
فإن  كورونا  من  األفراد  شفاء  تحقق  إذا  أنه  إلى 
باستطاعتهم العودة إلى أعمالهم وممارسة نشاطاتهم 
اليومية بشكل عادي، األمر الذي يؤدي إلى أثر سلبي 

أقل على االقتصاد.
ه تّم إجراء ثالثين تجربة على أشخاص 

ّ
هذا وعلمنا أن

منهم  شخًصا   29 شفاء  تّم  بالكورونا  مر�سى  كانوا 
خالل ثالثة أّيام، بينما الشخص رقم 30 الذي خضع 

في ولكن خالل فترة أطول. 
ُ

للتجربة أيًضا ش
على  تجارب  أجرى  قد  أستراليين  باحثين  فريق  وكان 
قتل  على  قادر  العقار  أن  الى   وتوصلوا  إيفرماكتين 
بيئة مخبرية.  في  خلية  في  ساعة   48 خالل  كوفيد19- 
فيها  يشارك  التي  األولى  شوارتز  دراسة  وستكون 

أشخاص.
وفي الواليات املتحدة، كشفت النتائج األولية لدراسة 
من  يعانون  من  لعالج  إيفرماكتين  استخدام  على 
إلى  يؤدي  قد  العقار  أن  لكوفيد19-،  حادة  أعراض 

تقليص معدل الوفيات أيضا. 

بحث  علمي  يكشف  عن  سبب
 نشوء  فيروس  كورونا 

الوكاالت - لم يتم حتى اآلن الكشف عن سبب انتشار 
وباء الكورونا في كافة أنحاء العالم، هذا الوباء الذي 
وحصد  االقتصاد،  وعلى  حياتنا،  مجرى  على  ر 

ّ
أث

دراسة  هنالك  لكن  مخيفة.  مذهلة  بأعداد  األرواح 
أنه  تفيد  البيئة"،  "علوم  مجلة  في  مؤخًرا  نشرها  تّم 
في  دوًرا  لعب  العالمي  االحترار   

ّ
بأن احتمال  هنالك 

انتقال فيروس كورونا املسبب لكوفيد19-، املعروف 
توفير  خالل  من  البشر،  إلى  كورونا  فيروس  باسم 
مصدر  أنها  يفترض  التي  للخفافيش،  جديدة  موائل 

الفيروس.
خالل هذه الدراسة قام باحثون من جامعة كامبريدج 
بتصميم نموذج تواجد مجموعات من أنواع مختلفة 
الحرارة  درجة  بيانات  باستخدام  الخفافيش  من 
النباتي  الغطاء  نوع  موقع  لتحديد  األمطار  وهطول 
الدراسة.  هذه  إجراء  أجل  من  موطنها،  يشكل  الذي 
ه على مدار املئة سنة املاضية، 

ّ
وتفيد هذه الدراسة أن

ااملواتية  الظروف  الخفافيش  من  نوًعا   40 شهدت 
جنوب  طول  على  تمتد  منطقة  في  وجودها  النتشار 
أنواع  من  نوع  كل  أن  وبما  والوس.  وبورما  الصين 
فيروسات  من   2.7 املتوسط  في  يحمل  الخفافيش 
كورونا، ال بد أنه يجري في هذه املنطقة تداول مئات 
رحت 

ُ
ط هنا  ومن  املختلفة،  الفيروسات  هذه  من 

فرضية منشأ فيروس "سارس-كوف2-" منها.
 هذا وجاء على لسان  املؤلف الرئي�سي للبحث، روبرت 
ماير، الذي أدلى بهذا التصرح لـ"فرانس برس": "نحن 
لوال  سيظهر  كان  ما  الوباء  إن  القول  عن  بعيدون 
القول  الصعب  من  يبدو  لكن  الحراري.  االحتباس 
فيروسات  وفي  الخفافيش  عدد  في  الزيادة  هذه  إن 
كورونا التي تحملها تجعله أقل احتماال". وأضاف إن 
سارس-كوف2-  فيروس  النتقال  الدقيقة  السلسلة 
البيئية  حدد بعد، لكن تغير املناخ وتدمير النظم 

ُ
ت لم 

يجعالن البشر والحيوانات على تواصل أكبر، فهذان 
بشكل  موائلهم  نخترق  نحن  واحدة،  لعملة  وجهان 
املناخ  تغّير  يدفع  أن  يمكن  نفسه  الوقت  وفي  أعمق 

مسببات األمراض نحونا.
يشاركوا  لم  آخرين  علماء  تطرق  أخرى  جهة  من 
فيروس  انتشار  سبب  ملوضوع  الدراسة  هذه  في 
الكورونا، وقالوا أن منشأ الوباء له عّدة مصادر. كما 
جامعة  في  البيولوجي  والتنوع  البيئة  أستاذة  علقت 
يونيفرسيتي كوليدج لندن، كيت جونز، أن "العبور 
معقدة.  آليات  نتيجة  هو  البشر(  إلى  الحيوان  )من 
اقع األنواع.  وتغير املناخ بالتأكيد له دور عبر تعديل مو
مجموعة  أفراد  عدد  زيادة  تؤدي  أن  يمكن  ولكن 

وتدهور املوائل من خالل الزراعة دوًرا أكبر".
في  البيئية  افيا  الجغر أستاذ  أشار  أخرى  جهة  من 
الباحثين  أن  إلى  فالديز،  بول  بريستول،  جامعة 
"يظهرون أن تغير املناخ ربما كان له تأثير على األنواع 
في يونان لكنها تبعد أكثر من 2000 كيلومتر عن ووهان" 

حيث ظهر الوباء في الصين.
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اإلسرائيلية  "هآرتس"  صحيفة  حامال  جاءني 
العريض،  وجهه  تكسو  الغضب  وأمارات  الليبرالية، 

قائال بلهجة غاضبة:
هل قرأت ما كتبته الصحيفة هنا، هل قرأت ما 	 

جاء في كلمة العدد؟
أجبته ببرود وبصوت متثاقل: كال، ماذا كتبت؟	 
وأبناء 	  إخوتنا  على  املستوطنين  اعتداءات  عن 

من  ويقتبس  يقرأ  وتابع   – الضفة  في  شعبنا 
اعتداء   28 منها  عنيفا،  اعتداء   49 الجريدة- 
أربعة  15 مواطنا، منهم  إلى إصابة  جسديا أدى 
للبيوت،  اقتحامات  سيارات،  إضرام  أوالد. 

دهس سكان عمدا، وغيرها وغيرها.
مالي، 	  وأنا  قائال:  كتفي  وهززت  حالي  على  بقيت 

هل تراني قاضيا في املحكمة العليا، أم مندوبا 
ملجلس األمن؟

ما هذه البرودة يا صديقي، أنت مالك؟ أقول لك 	 
على  الوحوش  للمستوطنين  وحشية  اعتداءات 

أهلنا وأبناء شعبنا الفلسطيني..
وقلت: 	  مبالية،  ال  إلغاء  بإشارة  بيدي  لوحت 

نفعل،  أن  يمكننا  وماذا  الكالم،  هذا  من  دعك 
هل نحن أصحاب القضية، أليس لديهم سلطة 

وطنية لتدافع عنهم وتحميهم؟
صوته 	  في  املنعكسة  حرارته  درجة  ارتفعت  هنا 

الغاضب: وهللا أستغرب لحالك، هل تعرف ملاذا 
حدث كل ذلك في األسابيع األخيرة؟

وماذا يهم اذا عرفت السبب أوال، وهل في األمر 	 
جديد؟

انتقاما 	  تأتي  االعتداءات  هذه  أن  املصيبة 
الشرطة  مطاردة  بعد  مستوطن  مقتل  على 
لهم  ليس  الفلسطينيون  يعني  له.  اإلسرائيلية 
يكون  االنتقام  لكن  حصل،  فيما  يد  أو  شأن 
هذا  يجعلك  أال  عدالة،  هذه  هل  نصيبهم.  من 

تغضب؟
يا أخي 50 عاما أو يزيد ونحن منشغلون بالقضية 	 

الفلسطينية واملطالبة بدولة لشعبنا في األرا�سي 
املحتلة، ونوابنا في الكنيست ما تركوا منبرا وال 

مناسبة إال رفعوا هذه املطالب، ماذا جنينا؟
بما أسرده لك؟ هل نسيت عام 	  ما عالقة ذلك 

غزة  في  يقتل  الدرة  محمد  شاهدنا  ملا   2000
أبيه؟  حضن  في  وهو  االحتالل  جيش  قبل  من 
ونعلنها  للشوارع  نخرج  جعلنا  كهذا  مشهد 
القتل  واليوم  ألهلنا،  ودعم  تضامن  انتفاضة 
على  يوميا  تجري  الوحشية  واالعتداءات 
من  وما  الحقول،  وفي  الطرقات  وفي  الحواجز 

أحد يحرك ساكنا؟
شابا 	  عشر  ثالثة  باهظا،  ثمنا  ودفعنا  أجل 

سقطوا شهداء، من يذكر أسماءهم، بربك من، 
محاكمة  على  يعمل  ومن  الذكرى؟  يحفظ  ومن 
نهتم  واتركنا  الكالم  هذا  من  دعنا  القتلة؟ 
وزعيقا  صراخا  كفانا  الداخل،  في  هنا  لشؤوننا 

دون نتيجة.
هادئة 	  بلهجة  وقال  صاحبي،  يد  في  أسقط  هنا 

أنك لبست قبعك ولحقت  لكن بسخرية: يظهر 
ربعك؟ ماذا دهاك؟

هجوم: 	  إلى  دفاعي  أحول  ألن  مناسبة  وجدتها 
القتل األسبوعية،  أال تسمع عندنا عن جرائم 
عن  تسمع  أال  اليومي؟  النار  وإطالق  والطعن 
بلداتنا  في  املستمرة  الحمائلية  الطوشات 

وقرانا؟
يلهينا 	  هذا  هل  لكن  صديقي..  يا  أسمع  بلى 

ويشغلنا عن االلتفات إلى إخوتنا ومعاناتهم؟
يعد 	  ولم  نحتمله،  مما  أكبر  باتت  مشاكلنا  لكن 

مشاكل  نعالج  حتى  مشاكلنا  معالجة  بإمكاننا 
اآلخرين. 

درزي  جندي  وإهانة  سخرية  حادثة  مشهد  تكرار 
دورة  خالل  وبالتحديد  العسكرية  خدمته  خالل 
إحدى  في  األسبوع  هذا  وقع  الذي  للضباط  تعليمية 
الجندي  زمالء  الجنود  بعض  قام  حيث  املعسكرات، 
יא   " في دفتره كتب عليها عبارة  الدرزي بوضع ورقة 
שלא  לכך  נדאג  אנחנו  מסריח  ערבי 
תסיים את קורס הקצינים". )يا عربي مقزز، 

سوف نهتم بعدم أنهائك دورة الضباط(.
أثار هذا الحادث موجة عارمة من االستنكار واالستياء 
لدى أبناء الطائفة بكافة أطيافها على كل املستويات 
الوقح  الالأخالقي،  الجبان  بالتصرف  ووصفوه 
عدم  مؤكدين  الخطوط  كل  تجاوز  الذي  العنصري 

السكوت عليه.
ة عدم تغطية نشر تفاصيل الحادث 

ّ
ومما زاد الطين بل

الحادثة  وخطورة  حساسية  رغم  كافية  بصورة 
واالكتفاء بنشر خبر صغير كما يبدو عمدا، مؤكدين لو 
دار الحديث عن جندي يهودي ألخذ املوضوع تغطية 
إعالمية منقطعة النظير وسط موجة من االستنكارات 

من قبل الحكومة والوزراء والشعب.
تجدر اإلشارة ان هذه ليست املرة األولى التي يتعرض 
اقف  ملو االجبارية  خدمته  اثناء  درزي  جندي  فيها 
بالخائن،  ووصفه  وإهانته  منه  والسخرية  حرجة 
رفض  حادثة  أذكر  املثال،  سبيل  على  إرهابي.  كلب، 
الغرفة مع جندي  في نفس  النوم  اليهود  الجنود  أحد 
درزي يخدم معه وإرغامه على مغادرته الغرفة تحت 

تهديد السالح.
تنظيف  درزي  جندي  من  لب 

ُ
ط حيث  أخرى  وحادثة 

الطعام  ُمنع من دخول غرفة  املرحاض وعند رفضه 
وتم منعه من األكل ملدة ثالثة أيام. وحادثة منع ثالثة 
خالل  ديمونا  في  النووية  املفاعل  دخول  من  جنود 
خدمتهم وإدخال زمالئهم من الجنود اليهود، والقائمة 

طويلة.
 الطائفة الدرزية دفعت وتدفع 

ّ
ال يختلف عاقالن أن

اقف وميادين ومجاالت الحياة على  ثمنا باهظا في مو
قانون  سن  أراضيها،  مصادرة  مقدمتها  في  اختالفها 
الجنود  مشاكل  معالجة  عدم  العنصري.  كامنتس 
أبسط  على  وحصولها  وتطويرها  الدرزية  والقرى 
اللعب  اقع  الو لألمر  وتسلمنا  والحقوق  الخدمات 

بمشاعرنا والضحك علينا بتصريح أو بوعد.

تعقيبات:
فضيلة  الدرزية،  للطائفة  الروحي  الرئيس 

الشيخ موفق طريف
شديدة  هاتفية  مكاملة  أجرى  ه 

ّ
أن حديث  في  لي  صّرح 

قمة  الوقاحة  والعنصريةصديقي  وحوار  غاضب

آخرين.. 	  يلومني:  وهو  صديقي  دهشة  ازدادت 
أن  أشعر  صراحة  آخرين؟!  صاروا  شعبنا  أبناء 
إللهائنا  الكواليس  وراء  من  يعمل  من  هناك 

بمشاكلنا.
وكيف ذلك، ال تقل لي إنها مؤامرة على شعبنا؟	 
أهه.. أذكرك إذا نسيت.. هل كان السالح منتشرا 	 

إلى  قليلة  سنوات  مجتمعنا  في  الكميات  بهذه 
الوراء؟ هل كانت عندنا عصابات إجرام؟ خاوة، 

سوق سوداء وما شابه من ظواهر دخيلة؟
قلت له وأنا اصطنع الجدية: ال وهللا..	 
الكميات، 	  بهذه  السالح  نشر  على  عمل  من   

ً
إذا

ومن أراد لشعبنا أن يلتهي بنفسه وال يلتفت الى 
قضايا أخرى؟

بكالمه: 	  أقتنع  أخذت  وقد  أجاريه  وأنا  أجبته 
وانشغالنا  وتشرذمنا  تفتتنا  من  املستفيد  هو 
حتى  بيننا،  فيما  واالقتتال  الداخلية  بمشاكلنا 
من  وأجهزتها  السلطة  يبريء  منا  البعض  أن 
املسؤولية، ووصل جلد الذات بنا إلى حد توجيه 

االتهام إلى أنفسنا وأنفسنا فقط.
وخاطبني 	  االرتياح،  عالمات  وجهه  على  بدت 

أتفق  وأنا  بعض،  من  نقترب  بدأنا  ها  بهدوء: 
معك أن مشاكلنا ال تنبع كلها من السلطة، لكن 
خالفاتنا  تغذي  السلطة  بأن  التنكر  يمكنك  ال 

وتستفيد من اقتتالنا ولها مصلحة في ذلك.
أحزابنا 	  توحدت  عندما  لنا  حدث  وكما  نعم 

السلطة  في  أوساط  هناك  مشتركة،  قائمة  في 
يعجبهم  لم  وأتباعه  الحكومة  رئيس  وخاصة 
الحال، وكما تذكر فقد رفعوا نسبة الحسم كي 
يحرمونا من التمثيل في الكنيست، ومن هنا جاء 
االتفاق بين األحزاب وكانت ضربة معلم في وجه 

اليمين والعنصريين.
حرب 	  إلى  تحولوا  املشهد  هذا  وأمام  صحيح، 

وجود  جدوى  في  الشكوك  زرع  وهي  جديدة 
النواب العرب، وبدأنا نسمع مقوالت ماذا فعل 
نواب  بها  يقصدون  طبعا  العرب؟  النواب  لكم 
املشتركة! مرورا بأنه كفانا صراخا ومعارضة في 

الكنيست، وبمقولة علينا التأثير من الداخل.
على 	  التوصية  الى  وصلنا  وهكذا  قائال:  وتابعت 

كانت  وماذا  الجيش،  في  حرب  جنرال  مرشح 
خصمه  الى  واتجه  ظهره  لنا  أدار  النتيجة؟ 

اليميني فالظفر ما بطلع من اللحم. 
الى 	  بالدخول  املطالبة  حد  الى  ووصلنا  نعم 

ألحدهم  تقول  وعندما  واالئتالف،  الحكومة 
صاحبه  يدعوك  أن  دون  بيتا  تدخل  كيف 
الحكومة،  بدنا ندخل ع  للدخول؟ يقولون لك 

يا عمي اذا بطلع في ايدكم اتفضلوا ادخلوا.
وآخر مثال ما حصل للدكتور انت عارفه، الذي 	 

ع  الفجل  باع  أو  ذيلو  من  الذيب  جاب  أنه  ظن 
أصحابه.. 

الكالم،  عن  يتوقف  بأن  لصديقي  أشرت  هنا 
لجولة  نقاشنا  مواصلة  نؤجل  أن  عليه  اقترحت  و
معنا  سيمتد  املوضوع  هذا  في  الدخول  ألن  أخرى، 
لساعات أخرى. شعرت أن صديقي يكظم غيظه، أدار 

ظهره وانطلق بخطوات سريعة..

غضبه  عن  فيها  أعرب  األركان،  قائد  مع  اللهجة 
وخيبة امله واستنكاره لتكرار مثل هذه االحداث بحق 
أحسن  على  بواجبهم  يقومون  الذين  الدروز  الجنود 
وجه، حيث أكد بدوره انه سيعالج املوضوع على أعلى 

املستويات واستخالص العبر.

الكنيست  عضو  الكنيست،  رئيس  نائب 
حمد عمار 

فيها،  جاء  غانتس  بني  الدفاع  وزير  الى  برسالة  بعث 
ه أصيب بالهلع وخيبة األمل عندما سمع عن هذه 

ّ
أن

عن  اعالنهم  تم  الذين  للمسؤولين  وكيف  الحادثة 
الحادثة لم يجروا أي تحقيق فوري وفضلوا السكوت 
كل  والبعيد  التصّرف  هذا  وخطورة  حساسية  رغم 
وإخالص  تفاني  مؤكدا  واألخالق.  القيم  عن  البعد 
ومثّمنا  مقدرا  ووالئهم  خدمتهم  بتأدية  الطائفة  أبناء 
عالًيا الجندي الذي ألقى محاضرة لزمالئه في الدورة 
عن الدروز ودورهم ومسيرتهم املشرفة، وطالبه بأجراء 
تحقيق جذري واتخاذ كافة اإلجراءات بحق الفاعلين 

وتجريدهم من رتبهم.

لزاوية  أدلى  القرى  أيوب  السابق  الوزير  اما 
رماح بما يلي

ونحن  حقوق  لنا  البالد  هذه  في  ضيوف  لسنا  نحن 
أصحاب ملك لنا ماٍض وحاضر ومستقبل وال يستطيع 
املشرفة.  اقفنا  ومو وماضينا  تاريخنا  محو  أحد 
وعدم  غباء  عن  النابع  الجبان  العمل  هذا  استنكر 
إيجاد  حتى  فوري  تحقيق  بأجراء  ونطالب  املسؤولية 

الضالعين ومعاقبتهم.
لعبة  زالت  وال  كانت  الدرزية  الطائفة  ان  تؤكد  رماح 
شطرنج وأداة الستغاللها وكنت قد ذكرت وتطرقت في 
مقالتي الطائفة املعروفية عربا في الحقوق، يهودا في 
الواجبات. وفي مقالة أخرى حلف دم ام حلف ندم، 

أترك للقارئ ان يحكم.

زياد شليوط

سياسية عبيدقصة  أبو  معين  يصوبها  رماح 

أبو إلياس     

إبر  ودبابيس  - العربي القاتل
ملا عربي يقتل عربي هذا خبر عادي.. نكتب احتجاج ويمكن نطلع مظاهرة وخلص..	 
وملا عربي يقتل يهودي بتكون مصيبة.. يكشفوه بعد نص ساعة، ويخربوا بيته. 	 
وملا يهودي يقتل عربي، مش مهم، بكون عمل بطولي ألنه العربي مخّرب.. 	 
ليه السالح القانوني واملهّرب منتشر بين العرب؟ ليه ما بتمنعه الشرطة؟ 	 
ة لوقف القتل.. ليه ما حطوها من مبارح؟  	 

ّ
وملا يزيد القتل، بتقول الحكومة الزم نحط خط

شو موقف الشرطة؟ الحكومة؟ القانون؟ الرؤساء العرب؟ رؤساء املدن املختلطة؟	 
هل الشرطة تعرف مين معه سالح؟ نعم تعرف.. ألنهم املجرمين متعاونين معها. 	 
القتل والجريمة سرطان في املجتمع العربي.. ما في بلد خالية من السالح.. 	 
م فيه مجرم.	 

ّ
اقف الرجال بتحصيل الحقوق من الحكومة.. عيب على مجتمع يتحك مو

والرجال يخدموا مجتمعهم ويبنوا مستقبله.. مش بتدمير البيوت والفضايح والعار..  	 
قالت خالتي نبيهة: املجرم اللي عامل حاله زملة، جبان يطم راسه باملزبلة. 	 
السالح بيد الساقط بجرح.. مش كل من حمل سالح زملة.. عادات الثأر ماتت.. 	 
عقلية القتل واإلبادة اختفت مع النازية والتفرقة العنصرية، والرجعية والتعصب.. 	 
اقف الرجال مش بالقتل وترويج املخدرات، والشجاعة مش بالسرقة والعنف.	  مو
اقف مش باملراجل!! واملراجل مش على بعضنا!!  	  والرجال باملو





الجُمعة 12 شباط 122021

ملراسل صحيفة "حيفا" - ضمن مشروع التخرج من 
معهد  من  والسينمائي  املسرحي  األداء  فنون  معهد 
زريق  يارا  الفنانة  نشرت  السبع،  بئر  في  "جودمان" 
تأليفها وتمثيلها   من 

ً
 تمثيليا

ً
ابنة كفرياسيف مشهدا

الدراسة  في  زمالئها  من  مجموعة  مع  الرئي�سي  للدور 
االكاديمية بعنوان " قهوة من فضلك".

ويأتي هذا العمل ضمن مشروع "ابداعات شخصية" 
حيث كتبت يارا وأعدت السيناريو واملشهد الذي يأتي 
من تجربة حياتية شخصية وعامة وتعالج من خالله 
التملق  والعنصرية،  املسبقة  اآلراء  قضية  وتطرح 
والسطحية بالتعامل مع الفلسطيني من ِقبل األكثرية 
اليومية  الصغيرة  بالتفاصيل  حتى  اإلسرائيلية 

بإسمنا وبلداتنا وانتماءنا وثقافتنا.
ومتفاعلة  داعمة  فعل  ردود  الفيديو  وحقق  هذا 
 
ً
واسعا  

ً
انتشارا و  املضمون  مع  شديد  بتماهي 

في  مشاهدة  الف   200 ال  فاقت  عالية  ومشاهدات 
الشابة  للفنانة  بوك  والفيس  االنستغرام  حساب 
 
ً
احتفاءا عديدة،  محلية  عربية  إخبارية  اقع  وبمو

باألداء والتقديم واملضمون .
مغنية  مرقس،  أمل  الفنانة  نجلة  وهي  يارا  ان  يذكر 
أول  لقب  على  حاصلة  موسيقى،  ومعلمة  وممثلة 

املخصص  العالمي  العائلة  يوم  اليوم  يصادف 
لالحتفال بالعائلة وتوطيد العالقات داخلها. ما الذي 
وأوالد  أم  أب،  عائلة؟  كلمة  سماع  عند  تتصورونه 
تحت سقف بيت واحد؟! لكن ال تبدو جميع العائالت 
تضطر  الطالق  أو  االنفصال  بعد   

ً
مثال الشكل.  بهذا 

بين  األطفال  سكن  تقسيم  الى  العائالت  من  الكثير 
بيت األم وبيت األب، وهذه مهمة غير سهلة قد تربك 

األطفال الذين يواجهون صعوبة في التأقلم. 
على  يعتادوا  كي  هم 

ّ
والتف الوقت  إلى  األطفال  يحتاج   

التأقلم  يمكنهم  وبمساعدتكم  ين 
َ
منزل بين  التنقل 

التي  العملية  النصائح  بعض  إليكم  أفضل.  بشكل 
يستحسن اتباعها في مثل هذا الوضع العائلي.

أعطوه املجال ليشارك ويبدي رأيه
السكن  ترتيبات  على  سريعا  ابنكم  يعتاد  أن  ح  ُيرجَّ
القرارات.  اتخاذ  في  يشارك  أنه  شعر  إذا  الجديدة 
وستأخذونها  طلباته  في  ستفكرون  أنكم  ِعدوه 
بالحسبان. إذا كنتم تعتقدون أن ابنكم بالغ إلى حد 
النقاشات  في  يشارك  تدعوه  أن  أيًضا  يمكن  كاٍف، 
لكن  ألطفالكم  تصغوا  أن  املهم  من  املوضوع.  حول 
فهذا  منهم  أكبر  قرارات  اتخاذ  مسؤولية  تحملوهم  ال 
ا 

ً
قلق ابنكم  يكون  قد  األحيان  بعض  ففي  سيربكهم، 

ألن عليه اتخاذ قرار قد ُيفرِح أحد والَديه ويجرح اآلخر 
لذا حاولوا تهدئته وقولوا له أن ليس عليه أن يتخذ 

القرارات الكبيرة. 
خصصوا له زاوية خاصة

يحتاج األطفال إلى مكان خاص بهم في كل منزل وإلى حّيز 
خاص لالحتفاظ بأغراضهم. إذا لم تتوفر اإلمكانيات 
خارج  التفكير  حاولوا  بالطفل  خاصة  غرفة  لتجهيز 
ا 

ً
الصندوق وجدوا طريقة تمنحونه من خاللها "مكان

يعلق  ا 
ً
حائط أللعابه،  خاصة  خزانة  مثل  خاًصا"، 

عليه رسومه املفّضلة أو زاوية للعب. هذا الحّيز مهم 
ألنه يمد الطفل بالشعور باالنتماء واألمان مما يسهل 

عليه التأقلم براحة في البيت الجديد.
تحديد الروتين

وبرنامج  الروتين  حول  مسبق  بشكل  ابنكم  أخبروا 
: َمن سيأخذه من والى املدرسة، أين 

ً
يومه وسكنه مثال

سينام، وما هي وتيرة اللقاء بكل منكما. إن االنفصال 
قد يثير لدى الطفل شعوًرا باالرتباك جراء التغييرات 
الروتين  إن  إذا  حياته  في  متوقعة  والغير  الكثيرة 
بعدم  الشعور  من  يخفف  مسبق  بشكل  له  املخطط 
اليقين والقلق. من املهم أن يعرف ابنكم أن ترتيبات 
د  َحدَّ

ُ
السكن ال عالقة لها بَمن منكما يحبه أكثر، فهي ت

خالل  سينام  أنه  أخبروه   
ً

مثال عملّية،  معايير  وفق 
األسبوع في بيت ماما ألنه أقرب الى املدرسة وهكذا.

التنظيم
أساسية  مالبس  املنزلين  من  منزل  كل  في  احتفظوا 

الجمعة  يوم  املوت  غّيب   – "حيفا"  صحيفة  ملحرر 
عن  العاليلي  عزت  املعروف  املصري  الفنان  املا�سي 
الراحل  الفنان  جنازة  شهدت  عاًما.   86 يناهز  عمر 
السينما والتلفزيون من أجل  حضور عدد من نجوم 
إيناس  وحرصت  وفاته،  بعد  األخير  الوداع  وداعه 
في  الثقافة املصرية على املشاركة  الدايم، وزيرة  عبد 
اليوم  "فقدنا  قائلة:  الراحل  عن  وتحدثت  الجنازة، 
يملك  رجل  والعربي،  املصري  الفن  في  كبيًرا  اسًما 
اقف  الكثير من اإلنجازات العظيمة عبر تاريخه، له مو

عديدة مشّرفة ساند فيها الثقافة في بالده".
وبدا التأثر على الفنانة لبلبة فور وصولها إلى الجنازة، 
مرة  "آخر  الكبير:  بالفنان  جمعتها  اقف  مو وتذكرت 
التقيت به في عزاء الكاتب وحيد حامد الشهر املا�سي، 
دارت بيننا أحاديث ودية كعادته، فهو شخص مقّرب 

من الجميع، جمعتني به صداقة قوية وعميقة". 
هذا ونعى أشرف زكي، نقيب املهن التمثيلية، الفنان 
الراحل واصفا إياه بـ "فارس الدراما العربية" إذ قدم 

"قهوة  من  فضلك"  للفنانة يارا 

زريق  يحقق  نجاحًا  وانتشاراً  واسعًا

األطفال والتأقلم مع العيش في 
منزلين بعد طالق األهل

رحيل  الفنان  المصري  عزت  العاليلي
خالل مشواره الفني الطويل أكثر من 190 عمال تعاون 
مثل  الكبار   املخرجين  من  المعة  أسماء  مع  خاللها 

يوسف شاهين وصالح أبو سيف وكمال الشيخ. 
مع رحيل املمثل املصري عزت العاليلي تفقد السينما 
ا كبيًرا وسهاماته الفنية تعيش 

ً
املصرية والعربية فنان

في وجدان كل مصري وعربي، فهو بمثابة قيمة  فنّية 
كبيرة لن نقدر على تعويضها. فللفنان الراحل أعمال 
مدار  على  السينما  عشاق  قلوب  في  بقت  رائعة 
إلى إيالت"، "األرض"  عقود من أبرزها فيلم "الطريق 

و"التوت والنّبوت".

املسرح  في  أول  ولقب  حيفا  جامعة  من  املوسيقى  في 
وفنون األداء الغناء والتمثيل وكتابة السيناريو.

الفرشاة  الداخلية،  املالبس  مثل  شخصية  وأمور 
البيت  وأحذية  النوم،  مالبس  األسنان،  ومعجون 
إلى نقل أغراضه بشكل دائم. إذا  ابنكم  كي ال يحتاج 
كانت لدى ابنكم بطانية خاصة أو لعبة يحبها، تأكدوا 
أنه يأخذها معه عندما يتنقل بين املنزلين لكي يشعر 

بأمان أكبر.
أن  عليه  التي  باألغراض  قائمة  اكتبوا  باإلضافة، 
األغراض  نقل  عملية  تسهيل  بهدف  معه  يأخذها 
والدفاتر  الكتب  تشمل  وقد  الثالجة،  على  وعلقوها 
الفروض  ا إلعداد 

ً
سن األكبر  األطفال  يحتاجونها  التي 

البيتية.
مواجهة الرفض

ال يتصرف جميع األطفال بشكل متعاون وقد يرفض 
منزل  في  النوم  عدم  ويقرر  ين، 

َ
منزل بين  التنقل  ابنكم 

الوالد اآلخر أو في منزلكم. في مثل هذه الحالة من املهم 
 تنظروا إلى األمور بشكل شخ�سي، سوف يزول هذا 

ّ
أال

ابنكم أن يبقى معكم أو  إذا أراد  الشعور مع الوقت. 
طلب العودة إلى املنزل، طمئنوه وقولوا له إن الوقت 
الذي يقضيه مع الوالد اآلخر هام جًدا. أكدوا له أنكم 
أنكم سوف  أو  يعود،  املنزل عندما  في  تكونون  سوف 
تأخذونه من املنزل في ساعة معينة من اليوم املتفق 
عليه، بعد ذلك ُيستحسن أن تغّيروا املوضوع. عندما 
ملاذا  بلطف  معه  افحصوا  ويهدأ،  إليكم  ابنكم  يعود 
الوالد  مع  حّل  إلى  التوصل  وحاِولوا  راٍض،  غير  هو 
السكن  ترتيبات  فحص  إلى  تحتاجون  فقد  االخر. 

مجدًدا والتأكد من أن احتياجات ابنكم تتم تلبيتها. 
اآلخر،  الوالد  مع  التحدث  على  قادرين  غير  كنتم  إذا 
استعينوا بمستشار أو اختصا�سي آخر. وإذا تبّين أن 
سبب رفض الطفل للسكن في بيت أحد الوالدين نابع 
من عدم شعور باألمان والحماية كالتعرض لإلساءة، 

توجهوا لتلقي مساعدة مهنية.
ملعلومات إضافية عن املوضوع وكل ما يتعلق بصحة 
املوقع  أو  الفيسبوك  لصفحة  ادخلوا  الطفل  ورفاه 

"كيف كبرنا!" من ِقبل جمعية جوشن:
www.Gadalta.co.il/ar 

ورشة كتابة مع الكاتب د. جودت عيد 

ما بين

النفس

والكتابة

أيام األحد مساًء 
شارع سيركين 5  حيفا

Poetryplace.haifa@gmail.com
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مرتبطة  حالة  عن  عبارة  التوحد  طيف  اضطراب 
بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص لآلخرين 
والتعامل معهم على املستوى االجتماعي. مما يتسبب 
في حدوث مشكالت في التفاعل والتواصل االجتماعي. 
كما يتضمن االضطراب أنماط محدودة ومتكررة من 

السلوك. 

الطفولة  مرحلة  في  التوحد  طيف  اضطراب  يبدأ 
في نهاية املطاف في حدوث مشكالت  املبكرة ويتسبب 
والعمل.  املدرسة  في  االجتماعي،  األداء  مستوى  على 
غالبا ما تظهر أعراض التوحد على األطفال في السنة 
يبدو  ما  على  طبيعية  بصورة  النمو  يحدث  األولى. 
في السنة األولى. ثم  بالنسبة لعدد قليل من األطفال 
يمرون بفترة ارتداد بين الشهرين الثامن عشر والرابع 
أعراض  عليهم  تظهر  عندما  العمر  من  والعشرين 

التوحد.

في حين ال يوجد عالج الضطراب طيف التوحد، اال ان 
العالج املكثف املبكر قد يؤدي الى احداث فارق كبير 

في حياة العديد من األطفال. 

األطفال  على  التوحد  اضطراب  عالمات  بعض  تظهر 
التواصل  قلة  مثل  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  في 
االكتراث  عدم  او  السمهم  االستجابة  عدم  أو  بالعين 
للمعالجين. من املرّجح أن يكون لكل طفل يعاني من 
السلوك.  من  فريدا  نمطا  التوحد  طيف  اضطراب 
يعانون اضطراب طيف  الذين  يعاني بعض األطفال 
عالمات  لديه  وبعضهم  التعلم،  في  صعوبة  التوحد 

أقل من الذكاء املعتاد.

قد يعاني طفل أو شخص بالغ مصاب باضطراب طيف 
ومهارات  االجتماعي  التفاعل  في  مشاكل  من  التوحد 
التواصل، بما في ذلك أي من العالمات التالية: عدم 
استجابة الطفل عند مناداته باسمه أو يبدو كأنه ال 

الجرلين، هرمون يفرزه املخ الى الدم وهو املسؤول عن 
ويجعل  اللعاب  كمّية  من  يزيد  فهو  بالجوع،  الشعور 
عام 

ّ
الط الستقبال   

ً
استعدادا األحماض  فرز 

ُ
ت املعدة 

األمر الذي يدفعنا لتناول الطعام.

يمكن أن يكون فقدان الوزن مهمة شاقة، ولكن أي 
تخفيف  في  غذائي ونجح  نظام  باع 

ّ
بإت قام  شخص 

هو الحفاظ  األكثر صعوبة  أن االمر  وزنه يعلم 
على النتيجة )املرجوة( للمدى البعيد.

الوزن الذي  من  كبيرة  نسبة  أن  األبحاث  ظهر 
ُ
ت

الشخص خالل عام  منه يسترجعه  ص 
ّ
التخل تم 

والرجوع  الرتفاع الشهّية  والسبب يعود  واحد فقط، 
عمل هرمونات  تعيق  القديمة التي  الى العادات 
للحفاظ على  يجعل محاوالتنا  الوزن مما  تنظيم 
وزننا  الى  نعود   وبالتالي 

ً
 شاقا

ً
امرا الوزن الجديد 

السابق،  من  أكثر  مرتفع  الى وزن  نعود  وقد  القديم 
ونستعيد الدهون التي عملنا جاهدين للتخلص منها. 

"هرمون  باسم  وهو املعروف  هرمون الجرلين  يلعب 

هرمون  الجوع  

طريقنا مع العالج الوظيفي

ميرفت منّير غرّيب 
مستشارة ومعالجة 

بواسطة الغذاء

دور العالج الوظيفي مع أطفال 
التوحد

لماذا يختص العالج الوظيفي 
بعالج أطفال التوحد؟

بالدنيا صحتك 

حسنين ورود 

في عملية تخفيف الوزن، فعدم  الجوع" دوًرا رئيسًيا 
النظام الغذائّي ويجعل  يعيق  أن  يمكن  انتظامه 

.
ً
 مستعصيا

ً
الحفاظ على النتيجة أمرا

يكون  ان  دون  الطعام  نتناول  األحيان  من  كثير  في 
 
ً
شاهدنا اعالنا نا 

ّ
وذلك ألن اليه  جسمنا بحاجة 

رائحة  استنشقنا  أننا  مزّيف أو  نشعر بجوع  جعلنا 
األمور  هذه  أمامنا.  معروضا   

ً
طعاما طعام أو رأينا 

 
ً
جوعا نجوع  عندما  الشعور  بذات  جعلتنا نشعر 
شيئا  ونتناول  الثالجة  الى   

ً
تلقائيا فنتوجه   ،

ً
حقيقيا

معدتنا  طعام الى  نقوم بإدخال  الطريقة  بهذه  منها، 
زيادة  الى  الذي يؤدي  األمر  اليه  جسمنا  حاجة  دون 

.
ً
 حقيقيا

ً
 الذي دفعنا لألكل ليس جوعا

ّ
وزننا، أي أن

الكّميات  تلك  نتفادى  كي  نفعل  فماذا 
الزائدة!!؟؟؟

علينا أن نأكل فقط عندما يكون الجوع حقيقيا

وكيف نمّيز بين جوعنا الحقيقي واملزّيف؟؟؟

والقدرات  املهارات  تأهيل  إعادة  أو  تأهيل  على  يعمل 
التي تساعد على التكيف الوظيفي والسلوكي لألطفال 
العالج  التوحد وذلك من خالل نشاط هادف. ويركز 
العليا  األطراف  أداء  على  رئي�سي  بشكل  الوظيفي 
الدقيقة في الجسم، خاصة حركة األصابع، واليدين، 

والذراعين.

التي  الرئيسية  البرامج  من  الوظيفي  العالج  ويعتبر 
مركز  في  سواء  الخاصة  التربية  برامج  عليها  تستند 
العام  التعليم  في  الدمج  مدارس  أو  الخاصة  التربية 
العالج  أخصائي  البرنامج  هذا  على  باإلشراف  ويقوم 
املهارات  تنمية  على  عمله  في  يركز  الذي  الوظيفي 

طويال  وقتا  يمض  ولم  بالجوع،  نشعر  عندما 
نستنشق  أو  نرى  حين  لوجبتنا،  تناولنا  منذ 
الطعام  وعن  املطبخ  االبتعاد عن  علينا  الطعام 
سوف   

ً
مزيفا جوعنا  كان  واالنشغال بأمور أخرى. إذا 

دقائق  بضع  بعد  ظهر  كما  بالجوع  شعورنا  يختفي 
 سوف يبقى معنا ويلح علينا أن 

ً
بينما إن كان حقيقيا

نأكل.

وختاما اليك بعض النصائح:

يعلو . 1 عندما  فقط  األكل  في  تباشر  أن  املهم  من 
الجرلين في الدم ويدفعك لتناول الطعام حيث 

 بحاجة إليه. 
ً
يكون جسمك حقا

ب أنواع الرجيم . 2
ّ
إن كنت تريد إنقاص الوزن تجن

وحرمانه  جسمك  بتجويع  تقوم  التي  القاسية 
من العناصر الغذائّية الضرورّية له مما يعرقل 

عمل الهرمونات ويضر بصحتك.

إنقاص . 3 بهدف  ما  ا  غذائيًّ نظاًما  بع 
ّ
تت عندما 

األكل  عادات  تغيير  على  العمل  تن�سى  ال  الوزن 
بجدية  عملت  التي  النتيجة  على  تحافظ  حتى 

لتحقيقها وال يضيع عملك الشاق سًدا.

يسمعك في بعض األوقات. يرفض العناق واإلمساك 
به، ويبدو أنه يفضل اللعب بمفرده؛ أي ينسحب إلى 
وغياب  البصري،  التواصل  ضعف  الخاص.  عامله 
تعبيرات الوجه، عدم الكالم أو التأخر في الكالم، أو قد 
بالكلمات  التلفظ  على  السابقة  قدرته  الطفل  يفقد 
أو االستمرار  بدء محادثة  القدرة على  والجمل. عدم 
أو  طلباته  عن  لإلفصاح  املحادثة  يبدأ  قد  أو  فيها 
تسمية األشياء، يتكلم بنبرة أو إيقاع غير طبيعي؛ وقد 
ا رتيًبا أو يتكلم مثل اإلنسان اآللي. يكرر 

ً
يستخدم صوت

كيفية  يفهم  ال  ولكن  الحرفية،  العبارات  أو  الكلمات 
التوجيهات  أو  األسئلة  يفهم  ال  أنه  يبدو  استخدامها، 
البسيطة، ال يعبر عن عواطفه أو مشاعره، ويبدو غير 
يجلبها  أو  األشياء  إلى  يشير  ال  اآلخرين،  ملشاعر  مدرك 
نحو  على  اجتماعًيا  يتفاعل  اهتماماته،  ملشاركة 
صعوبة  لديه  مخّرًبا،  أو  عدائًيا  يكون  بأن  مالئم  غير 
تفسير  مثل  اللفظية،  غير  اإلشارات  على  التعرف  في 
تعبيرات الوجه األخرى لألشخاص أو وضع الجسم أو 

لهجة الصوت.

العملية  عناصر  مع  للتعامل  الالزمة  الحركية 
التعليمية في املدرسة. 

يتمثل دور العالج الوظيفي في ذلك من خالل تحسين 
الدقة اليدوية وتحسين حركة نقل األشياء من باطن 
الحياة  مهارات  وتنمية  اليد،  نفس  أصابع  إلى  اليد 
اليومية والتي تشمل مجموعة من املهارات األساسية 
الشخصية،  النظافة  مهارات  الطعام،  مهارات  مثل 
مهارات ارتداء وخلع املالبس، تنمية قدرة الطفل على 

التحكم بعضالته. 

العضالت  في  لضعف  يتعرضون  التوحد  أطفال  إن 
العضالت  استخدام  بسبب  وذلك  لليدين  الدقيقة 
لذا  االستخدام  عدم  نتيجة  أو  صحيحة  غير  بطريقة 
العضالت  هذه  تقوية  في  الوظيفي  العالج  دور  يكمن 

حتى يتمكن الطفل من استخدامها بشكل وظيفي.

يتمثل دور العالج الوظيفي في ذلك من خالل فتح باب 
على  قدرتهم  وتحفيز  التوحديين  األطفال  لدى  اللعب 
قدرتهم  زيادة  خالل  من  ذلك  ويتمثل  التخيلي  اللعب 
بشكل  فيها  واللعب  املناسبة  اللعبة  اختيار  على 
وتنمية  للعب  التخطيط  على  القدرة  وزيادة  صحيح 

االستجابات الحسّية.

يعانون  التوحديين  األطفال  من  كبيرة  نسبة  هناك 
من مشاكل حسّية ناتجة عن خلل في النظام الح�سي 
فإن  لذا  زائد(  ضعف  أو  للحساسية  زائد  )فرط 
التكامل  استراتيجية  يستخدم  الوظيفي  املعالج 
الح�سي لحل هذه املشاكل وذلك من خالل نشاطات 
املؤثرات  مع  التفاعل  على  الطفل  قدرة  لتحسين 

الحسّية لزيادة التركيز واالنتباه.

الطفل  قدرة  تحسين  على  هنا  الوظيفي  املعالج  يركز 
التشتت  سرعة  وتقليل  الجلسة  داخل  التركيز  على 

من خالل استخدام وسائل وأساليب معّدة مسبقا، 
وأيضا من خالل العمل في غرفة املثيرات الحسّية. 

نوع  باختالف  الوظيفي  العالج  أخصائي  دور  يختلف 
يقوم  فما  الطفل  منها  يعاني  التي  املشكلة  ودرجة 
الطفل  عن  يختلف  التوحد  طفل  مع  األخصائي  به 
بعض  نجد  قد  ولذلك  دماغي،  شلل  من  يعاني  الذي 
تشمل  بأنها  الوظيفي  العالج  عن  تتحدث  الدراسات 
املهارات الحركية الدقيقة او التي يختص بها األطراف 
والذراعين،  واليدين  كاألصابع  الجسد  من  العليا 
الحركات  يشمل  أنه  على  تتناوله  أخرى  ودراسات 
كاألصابع  العليا  األطراف  بها  تقوم  التي  الصغرى 

واليدين والذراعين والرأس.

يتم  أداة  اال  هو  ما  الوظيفي  العالج  ألن  ببساطة، 
استخدامها من اجل تحسين أداء الطفل ومساعدته 
حتى  وواجباته  اليومية  الحياة  مهارات  تعلم  على 
الطفل  بذاته قدر املستطاع. كما وأن  يكون مستقال 
ويتجنب  التركيز،  في  لصعوبات  يتعرض  التوحدي 
استكشاف  عليه  يصعب  وبالتالي  حواسه  استخدام 
محيطه والبيئة التي يعيش فيها مع عدم القدرة على 
ضبط النفس والسلوك واملهارات الحركية الضعيفة.

حكمة العدد 
ما ُيؤلم الشجرة في قطعها ليس الفأس 

بل يد الفأس التي هي من خشبها

كايد عبود
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األبراج
وأنك  جيدة،  بحالة  أنك  تشعر 

بالطاقة  تشعر  كما  جدية،  بصحة 

الحيوية التي تجري في عروقك. لذلك، 

الوقت مناسب لالهتمام باملشروعات التي كنت تؤجلها 

في  قائمة  مشروعات  أية  لديك  يكن  لم  فإذا  مؤخًرا، 

جديد.  �شيء  لبدء  مناسب  الوقت  الحالي،  الوقت 

�شيء  لحدوث  املترقبة  األحاسيس  من  ملرحلة  استعد 

جديد، وقد تشعر أيًضا بطغيان إيجابي من الفرص 

الالنهائية. استغل هذه املرحلة الهامة، وسوف تتمتع 

بموافقة تامة من اآلخرين فور البدء في �شيء جديد.

إمكاناتك  في  أكبر  ثقة  لديك 
يالحظه  �شيء  وهذا  الخاصة، 
تقوم  فأنت  أيًضا.  بك  املحيطون 
ومن  ومحددة،  نشيطة  بطريقة  إليك  املوكلة  باملهام 
لحل  وعملية  مبتكرة  أفكار  إلى  تتوصل  فأنك  ثم 
محدد  تبدو  أنت  اآلخرين،  خداع  وبدون  املشكالت، 
فسوف  عملك.  في  مفيًدا  هذا  يبدو  وقد  وكفء، 
)ولو  يعجبون  إلى نصائحك وسوف  يستمع رؤساؤك 
بطريقة سرية( بإمكاناتك. لكن ينبغي أن ال تستخدم 
فربما  املنهي،  مستقبلك  لتطوير  فقط  الكاريزما  هذه 
الروابط  وتقوية  جدد  أصدقاء  إليجاد  الوقت  حان 
من  لديه  بما  يكتفي  أن  ينبغي  ال  فاملرء  القديمة، 

أصدقاء.

الوقوف أمامك اآلن محاولة فاشلة، 

فأنت دؤوب وقوي، وتستطيع في كل 

استغل  تهزم.  ال  أنك  إثبات  موقف 

احتفظ  ولكن  العالية  الطاقة  من  املرحلة  هذه 

برجاحة عقلك. قد تقابل موقف يضطرك إلى املبالغة 

وبطريقة  تحكم  بدون  قوتك  واستخدام  الشديدة 

مؤملة. ال يجب أن يكون املوقف هكذا، اخرج ومارس 

الرياضة حتى تتخلص من هذه الطاقة الزائدة، ولكن 

توخى الحذر، فالضغط الزائد قد يؤذي صحتك.

نظًرا  اآلخرين  من  أكثر  تظهر 
االستعداد  من  العالي  ملستواك 
الحالي،  الوقت  في  وطاقتك  للعمل 
الكثيرة  األعمال  من  الرغم  وعلى 
بالخوف.  تشعر  ال  فإنك  تتحملها،  التي 
تفتقد  للعمل  تنفيذك  طريقة  ذلك،  من  الرغم  على 
الوقت.  في نفس  الهيكلة وأنت تحاول عمل كل �شيء 
تأكد من أنك ال تضيع الكثير من الوقت في التفاصيل 
غير الهامة وأن ال تفقد أعصابك. اهتم بصفة خاصة 
الشخصية،  بعالقاتك  للتضحية  استعدادك  بمدى 
كثيرة.  مناقشات  في  تدخل  قد  ذلك،  تفعل  لم  فإن 
إذا قررت ممارسة الكثير من الرياضة، يجب أن تهتم 
كنت  وإن  فحتى  جسمك.  يصدرها  التي  بالعالمات 
تمتلك الكثير من الطاقة واملجهود، قد تكون في حالة 

أضعف في نفس الوقت.

وبالتالي  والقوة  بالحوية  تشعر 

بفعالية،  العمل  على  قادر  أنت 

من  املزيد  إلى  تتطلع  كنت  فإذا 

املناسب  الوقت  هو  اآلن  املهنية،  املسئوليات 

أن  السهل  من  سيكون  ألنه  إمكاناتك  إلظهار 

على  أعداء.  تخلق  أن  دون  أهدافك  تحدد 

أراءك  زمالؤك  يقدر  سوف  ذلك،  من  العكس 

األمور  تبسيط  شأنه  من  وهذا  ومفاهيمك 

املفاوضات،  على  أيًضا  هذا  وينطبق  لصالحك، 

اآلن. بقوة  األداء  من  تتمكن  وسوف 

هذا األسبوع، تميل إلى فرض آرائك 
سيؤدي  وهذا  رحمة،  وبدون  بشدة 
السارة  غير  النزاعات  من  العديد  إلى 
املحزن  من  الشخصية.  حياتك  وفي  العمل  مجال  في 
أن األشخاص ال يتفاعلون بشكل هادئ دائًما، وإنما 
اآلخرين  تقابل  أن  حاول  لذلك،  بلة.  الطينة  يزيدون 
يجب  كما  والتفاهم.  والصبر  التسامح  من  ب�شيء 
تحب  كنت  فإذا  املعتاد.  من  أكثر  صحتك  تحترم  أن 
الوقت  في  هدنة  تأخذ  أن  يجب  املتطرفة،  الرياضات 

الحالي، وذلك إلمكانية وقوع حوادث.

وثقتك  املتزايدة  لحيويتك  سيكون 
على  إيجابية  آثاًرا  املعدلة  بنفسك 
اجتهادك أيًضا. إنه وقت جيد للبدء في 
مهام جديدة وذلك ألنك تستطيع األداء بقوة بمفردك 
أو من خالل فريق عمل. سوف تكون معظم أفكارك 
لألغلبية وذلك ألن  بالنسبة  الحالي  الوقت  في  مقبولة 
استخدم  الحال.  بطبيعة  أفكارك  يقبلون  اآلخرين 
أفكارك  كانت  فإذا  أهدافك،  تحقيق  في  نفوذك 
تجد  فسوف  للتغيير،  قابلة  وغير  ثابتة  ومفاهيمك 

القبول لدى اآلخرين.

أن  شعور  لديك  األسبوع،  هذا 
التحديات  الكثير من  الحياة تحمل 
مضطر  أنك  ويبدو  لك،  الجديدة 
مجهًدا  يكون  قد  وهذا  الوقت،  طوال  ذاتك  إلثبات 
معظم  متوتًرا  تكون  وسوف  لألعصاب  ومثيًرا  للغاية 
الوقت. تأكد من أنك تحافظ على أعصابك، وتحا�شى 
أن تفقدها أمام املقربين منك. يجب أن تتعلم كيفية 
الحذر وضبط النفس. حان الوقت لكي تكافئ نفسك 
في  الوقت  فاستخدم  ومريحة،  هادئة  أسبوع  بنهاية 
إعادة ضبط خططك وتنسيقها مع شريكك وعائلتك.

في  امللحة  الرغبة  لديك  كانت  إذا 
أن  يجب  الحالي،  الوقت  في  العمل 
صحتك  تعرض  فأنت  بنفسك،  تهتم 
إنك  إثبات  تحاول  كنت  إذا  للخطر 
مستمرة  بصفة  املواهب  من  الكثير  يمتلك  شخص 
لنفسك ولآلخرين. األكثر من ذلك إنك تعرض صحتك 
العقلية للخطر إذا استمريت في الضغط على نفسك 
وعلى اآلخرين. سوف تسدي لنفسك خدمة كبيرة إذا 
توقفت عن فرض آرائك على املحيطين بك، فاألفكار 
إنها ليست أفكارك.  ال يجب أن تكون سخيفة ملجرد 
أن  يجب  أحياًنا  ولكن  حلية،  فقط  ليس  فالتواضع 

تتحلى بالتواضع للحفاظ على أعصابك.

لكل  املناسب  القياس  تجد  سوف 
السيادة  إلى  هذا  ويرجع  �شيء، 
بها هذا األسبوع.  التي تشعر  الكبيرة 
مستريحة  بطريقة  األعمال  تنجز 
وبأيادي ثابتة وتستطيع إنجاز أصعب املهام بنجاح. 
الزمالء  من  اآلخرون  إليه  يسعى  شخص  أيًضا  أنت 
ل�شيء  تقدمت  إذا  منك.  يشع  الذي  واألمان  للكفاءة 
ما، فسوف تحصل عليه بسبب هذه الكاريزما. حتى 
املتناغمة  الذبذبات  هذه  تبدو  الخاصة،  حياتك  في 
واضحة. فإذا كنت غير مرتبط، تصبح لديك جاذبية 
ا، فتستطيع التطلع 

ً
مغناطيسية. أما إن كنت مرتبط

إلى لحظات رومانسية حميمية.

الدلوالحمل الحوتالـعـذراء

الميزانالـثـور

العقربالجوزاء

القوسالـسـرطـان

الجدياألسد

هذا  كبيرة  أفكارك  تكون  أن  يجب 
من  بكثير  تتحلى  فأنت  األسبوع، 
الطاقة التي يجب أن توجهها بطريقة 
منتجة، وسوف تتفاجأ بمدى ما يمكنك فعله في وقت 
قصير. تأكد من عدم خوضك في املناقشات، فلديك 
مشكلة في التعامل مع الردود، وسوف تصعد الدماء 
إلى وجهك الذي سوف تكسيه حمرة الغضب. لتجنب 
، وهذا ينطبق 

ً
إضاعة طاقتك، يجب أن تكون معتدال

مهمل  فأنت  الجسمانية،  األنشطة  جميع  على  أيًضا 
للغاية وغالًبا ما تأخذ أكثر من طاقتك. باإلضافة إلى 

ذلك، أنت معرض لخطر الحوادث في الوقت الحالي.

ذاتك  عن  الرضا  من  بالكثير  تشعر 

سر  تعرف  فأنت  مجهوداتك،  وعن 

الحياة وتشعر باالتزان والقوة، وهذا 

يعني أن اآلن وقت مناسب لتحقيق التغيرات املهنية، 

وكن  معدنك،  لآلخرين  أظهر  الترقي.  تستحق  فأنت 

التقدير  يفتقروا  لن  حولك  من  فاألشخاص  مقنًعا، 

أو االهتمام. بل على العكس، سيكون معظم الزمالء 

على  سيوافقون  ما  وغالًبا  للغاية  متعاونين  والرؤساء 

مقترحاتك وآرائك.
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على  طفلك  يساعد  النشاط  هذا 
أيضا يساعده  و  الكتابة  تنمية مهارة 

على حفظ ترتيب األرقام.

اوصل النقاط

لوّن

الفروقجد
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من  نراه  ما  ظل  في  مستهجن  الحديث  هذا  يكون  قد 
ان مجتمعنا  الناس ولكننا على قناعة  سلوك بعض 
قيام  حتى  ينفذ  ان  يمكن  ال  الخير  وهذا  خير  فيه 
الساعة ولذا نهى رسولنا الكريم عن قول هلك الناس 
وال خير فيهم قال رسول هللا )من قال هلك الناس فهو 
اهلكهم(، ولم تستقر األفكار السيئة عن املجتمع عند 
أو  الفرد  بذنب  الكل  على  يحكمون  ألنهم  إال  البعض 
من  عند  له  مسوغ  ال  ظلم  ذاته  بحد  وهذا  البعض، 
العطف  فيها  إيجابية  الى مجتمعه نظرة  كانت نظرته 

والحب واالنس بهم. 
حتى يتأصل هذا الحب واألنس بين الناس فال بد من 
التقارب والتعاضد لذا قال رسول هللا )الناس معادن 
الجاهلية  في  خيارهم  والفضة،  الذهب  كمعادن 
دة، 

ّ
خيارهم في اإلسالم إذا فقهوا، واألرواح جنود مجن

اختلف(.  منها  تناكر  وما  ائتلف،  منها  تعارف  فما 
بكل  املتميز  املجتمع  بناء  في  األساس  هو  فالتعارف 
فقال  كتابه  في  ذلك  ربنا  بّين  وقد  وبتركيبته   أشكاله 
) يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم(. 
لتصبح  الناس  على  االنفتاح  الى  تدعو  اآلية  فهذه 
حياتهم سهلة طّيبة أساسها الحب في هللا. ومن أجل 
 رسول هللا الناس على 

ّ
ترسيخ ثقافة الحب في هللا حث

)إذا أحّب  ُيحّبه فقال  إذا كان  أن يخبر أحدهم اآلخر 
يحبه  أنه  فليخبره  منزله،  في  فليأته  صاحبه  أحدكم 
 املصالح الدنيوية ليست هي 

ّ
هلل(. ومعنى يحّبه هلل أن

املحّرك لهذا الحب ولو اجتمعت مصالح دنيوية وحب 
هلل يقدم الحب في هللا وهذ دليل االيمان الصادق. قال 
هلل،  وأعطى  هلل،  وأبغض  هلل،  أحّب  )من  هللا  رسول 
ومنع هلل، فقد استكمل االيمان(. وقد ثّبت رسول هللا 
هذه الثقافة بين أصحابه فعن أنس بن مالك قال أن 
رجال كان عند النبي فمر رجل، فقال يا رسول هللا، إني 
أحب هذا، فقال رسول هللا: أعلمته بذلك؟ قال: ال. 
قال: إعلمه،  فلحقه، فقال: إني أحبك في هللا: فقال 
بذلك  الرسول  أمره  وقد  له(.  أحببتني  الذي  أحبك 
 بينهما فإن ثبت هذا الحب يأتي 

ً
ليصبح الحب متبادال

أراد  كما  والدنيوية  الدينية  مصالحهم  على  التعاون 
ربنا ) وتعاونوا على البّر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم 
أصحابه  مع  ذلك  هللا  رسول  طّبق  وقد  والعدوان(. 
فعن معاذ بن جبل قال: أن رسول هللا أخذ بيد معاذ، 
يا  أوصيك  ثّم  ألحّبك،  إني  وهللا  معاذ،  )يا  له:  وقال 
معاذ: ال تدعن في دبر كل صالة تقول: اللهم أعني على 
معاذ   

ّ
أن شك  وال  عبادتك(.  وحسن  وشكرك  ذكرك 

قبل النصيحة ألنها من محب، ولذا ال ينبغي أن نجعل 
عالقاتنا مبنّية فقط على مصالح دنيوية ان تحققت 
ولكن  الفراق  فيكون  تتحقق  لم  وإن  لك  مالزم  فانا 
من رغب بر�سى هللا وحياة طيبة فليستمع الى حديث 
رسول هللا ويحدد موقفه اآلن، الذي قال فيه كما جاء 

اتفاقية  بصدد  أنتم  هل 
عقارات؟! بالتوفيق

كل  أو  تجاري،  عقار  أرض،  قطعة  بيت،  ة، 
ّ

شق شراء 
عالية،  خطورة  بنسبة  شراء  عملية  هي  آخر،  عقار 
حيث هنالك الكثير من األشخاص ال يتعاملون بجدية 
فحص  الشراء.  عملية  تسبق  التي  الفحوصات  في 
في  أو أي استثمار  للعقار  غير منهي قبل عملية الشراء 
اقب وخيمة  مجال العقارات ممكن أن تؤدي الى عو
الفحوصات  في  التساهل  عدم  ُيفضل  املستقبل.  في 
العقار  شراء  قبل  ومنهي  جاد  فحص  االستباقية.  
بتخفيض  تترجم  ناجحة  عقارية  صفقة  لك  تضمن 
ضرائب  تخفيض  تشمل  والتي  اإلضافية  التكاليف 
لك  تضمن  والتي  األخرى،  واملصروفات  األمالك 
أن  املتوقع  التي من  الصفقة،  خالل  النف�سي  الهدوء 

تكون الصفقة األكبر في حياتك.

منك  تتطلب  األولى  الخطوة  الصفقة،  تنفيذ  قبل 
ومضمون  معنى  وفهم  الطابو  مستند  في  جّيدة  قراءة 
على  تأثيرها  ومدى  املستند  في  املوجودة  املالحظات 
تنفيذ الصفقة. باإلضافة لهذا، وفي إطار اتفاقية البيع  
ضروري جًدا التطرق لكل مالحظة واردة في املستند، 
وطريقة االستمرار في معالجتها. يجب اشتراط التقدم 
في الصفقة بمعالجة مالحظات التحذير إذا اقتضت 
لصالح  التحذير  مالحظة  تسجيل  وتوضيح  الحاجة، 

الشاري كشرط أسا�سي وأولي في االتفاقية.  

ماذا تعني مالحظة التحذير؟    
دائرة  في  مسّجلة  إسرائيل  دولة  في  العقارات  معظم 
تسجيل العقارات )طابو(، حتى اآلن هنالك عقارات 
أو  األمالك  دائرة  في  إجراء  مرحلة  في   تسجيلها  تم 
علينا  الحالة  هذه  في  أيًضا  عقاري.  رهن  شركة  في 
مستند  تحذير.  مالحظة  بتسجيل  االهتمام           
تفاصيل  تبرز  وبه  للعقار  هوية  بطاقة  بمثابة  الطابو 
خالله  من  شابه(،  وما  املالكين،   )تفاصيل  العقار 

ملراسل صحيفة "حيفا" - انطلقت نقابة العاملين في 

تقديم  بمبادرة  الهستدروت  في  مثلة 
ُ
امل الفنادق  فرع 

قسائم شراء ملئات العمال في هذا الفرع الذين يعانون 

حوالي   عن  الحديث  ويدور  صعبة.  مالية  أوضاع  من 

الى  إحالتهم  تمت  ممن  الفرع،  هذا  في   
ً
عامال  1,080

إجازة بدون راتب منذ فترة طويلة، حيث سيحصلون 

بشكل فوري على قسائم شراء بما يعادل 400 شيكل 

يتم صرفها في فروع  شبكة "نبيذ بيتان". وسيتم توزيع 

مستشارك القانوني للعقارات ثقافة الحب في اهلل 

الهستدروت بالتعاون مع اتحاد الفنادق 
ُتقدمان قسائم شراء للعاملين في فرع 

الفنادق الذين تم احالتهم
 إلجازة بدون راتب

عن أبي مو�سى األشعري أن رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم أقبل على الناس فقال لهم: أّيها الناس: اسمعوا 
واعقلوا  واعلموا أن هلل عّز وجل عبادا ليسوا بأنبياء، 
وال شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على مجالسهم 
مثل  والشهداء  األنبياء  يتمنى  )أّي  هللا  من  وقربهم 
هم 

ّ
منزلتهم( فقال إعرابي: يا رسول هللا انعتهم لنا،  جل

لنا، فتبّسم رسول هللا لقول االعرابي وقال: هم ناس 
من أفناء الناس، ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام 
متقاربة، تحابوا في هللا، وتصافوا، يضع هللا لهم منابر 
من نور ليجلسهم عليها  فيجعل وجوههم نورا، وثيابهم 
نورا، يفزع الناس يوم القيامة وال يفزعون، وهم أولياء 
 من 

ّ
هللا ال خوف عليهم وال هم يحزنون(. وفي رواية )إن

عباد هللا لعبادا يغبطهم األنبياء والشهداء قيل: من 
هم لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح هللا على 
غير أموال، وال أنساب، وجوههم نورا، وهم على منابر 
من نور، ال يخافون إذا خاف الناس، وال يحزنون إذا 
حزن الناس ثم تال )أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم وال 
هم يحزنون(.   فالحب في هللا وهلل نتيجته القرب من 
هللا في جنة عرضها السماوات واألرض اعدت للمتقين 
قال رسول هللا )سبعة يظلهم هللا يوم ال ظل إال ظله: 
في  في طاعة هللا واثنان تحابا  إمام عادل وشاب نشأ 
هللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف هللا، ورجل ذكر هللا 
في  خاليا ففاضت عيناه من خشية هللا( وللمتحابين 
ربه  عن  يقول  حيث  هللا  رسول  من  البشرى  تأتي  هللا 
في،  للمتحابين  محبتي  )حقت  القيامة  يوم  يقول  انه 
أظلهم في ظل العرش يوم القيامة يوم ال ظل اال ظلي(  
فعن  لك  هللا  ملحبة  سببا  هللا  في  إلخوانك  ومحبتك 
أخرى،  قرية  في  له  أخا  رجل  )زار  قال  أنه  هللا  رسول 
اتى  فلما  ملكا،  طريقه(   ( مدرجته  على  هللا  فارصد 
عليه قال: أين تريد ؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية، 
؟  له(  )تحفظها  عليه  تربها  نعمة  عليه  لك  هل  قال: 
فإني رسول هللا  قال:  في هللا،  أحببته  أني  قال: ال غير 

اليك بأن هللا قد أحبك كما احببته فيه.  

الشيخ رشاد أبو الهيجاء 
)إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي(

سمير خوري 
محاٍم

وعلى  القضائي،  الوضع  على  التعرف  يمكنكم 
على  اضافة  العقار.  بهذا  املتعلقة  والديون  الحقوق 
التحذير.  مالحظات  نشر  يتم  أيًضا  العقار  تفاصيل 
مالحظات التحذير ممكن أن تشمل معلومات متعلقة 
أو  قروض  وجود  على  الصفقة،  لتفيذ  بااللتزامات 
قضائية،  قرارات  املخالفات،  تحديد  حجز،  أوامر 

تحديدات مفروضة من قبل السلطة املحلية إلخ.  
الحاجة الى تسجيل مالحظة تحذير هي بمثابة حماية 
لحقوق شاري العقار، وهذا األمر متعلق بالفترة بين 
حقوق  تسجيل  وحتى  الشراء  اتفاقية  على  التوقيع 

البيع في دائرة األمالك.
     

لتثبيت الحقوق،  التحذير هي   أهمية وجود مالحظة 
توجد  العقار  هذا  في  أنه  الواسع،  الجمهور  وإلعالم 
تمنحه  التي  العقار  لصاحب  عليها  متعاقد  التزامات 
تم  العقار.  هذا  في  بصفقة  القيام  من  تمنعه  أو 
قام  الذي  العقار   صاحب  تمنع  حتى  املالحظة  وضع 
ببيع العقار بأن يقوم بتنفيذ عملية بيع أخرى لذات 
لحماية  جاءت  التحذير  مالحظة  أن  كما  العقار. 
الشاري من إجراءات حجز، رهن، الحجز على الرهن، 
أو إصدار أوامر تصفية على العقار أو أصحاب العقار، 

بعد تسجيل املالحظة.   

للعقارات  قضائية  استشارة  على  الحصول 
بواسطة محاٍم في بداية مرحلة الشراء أو البيع 
لها  تكون  قد  التي  شتى،  أموٍر  فهم  في  تساعد 
وفحوصات  لعقاركم،  بالنسبة  كبيرة  أهمية 
متنوعة بشأن األمور املتعلقة بالعقار قبل أّي 

ق به
ّ
التزام متعل

الطبّية وله رائحة قوية  البابونج من األعشاب  يعتبر 
سبيل  على  الصحّية.  املشاكل  من  العديد  ويعالج 
في  االستنشاق  في  البابونج  بخار  ُيستعمل  املثال: 
حاالت التهاب القصبة الهوائية والحنجرة. كما يعالج 

االلتهابات الجلدّية  والتهاب الفم )اللثة(.

طريق  عن  املهبلية  االفرازات  عالج  في  البابونج  يفيد 
منقوع أزهار البابونج. 

حاالت  في  ومفيد  للغازات  وطارد  لألعصاب  مهدىء 
آالم البطن. 

البابونج
األعشاب  أسرار 

مخول منير 

يعالج آالم الظهر واملفاصل عند وضع الكمامات من 
منقوع البابونج على مكان األلم. 

في  ويدخل  بالقلق  والشعور  االجهاد  حاالت  يعالج 
صناعة مستحضرات التجميل.  

املنطقة  وبحسب  تفاضلي،  بشكل  الشراء  قسائم 

املنطقة  ان  أي  الفرع،  هذا  في  للعاملين  افية  الجغر

فرع  عمال  من  عدد  أكبر  فيها  يعمل  التي  افية  الجغر

لذلك.  ا 
ً

وفق لهم  امليزانية  تخصيص  سيتم  الفنادق 

وسيتم دعم وتمويل هذه املبادرة من الناحية املالية 

واتحاد  الفنادق  عمال  ونقابة  الهستدروت  قبل  من 

الفنادق اإلسرائيلي.
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مستوى صعبمستوى وسطمستوى سهل

شروط اللعبة
هذه الشبكات مكونة من 9 مربعات كبيرة وكل مربع كبير مقسم الى 9 خانات صغيرة.

من شروط اللعبة وضع األرقام من 1 الى 9 ضمن الخانات بحيث ال يتكرر الرقم 
في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي أو عمودي.

1 - هيرمان ملفيل 2 - أم – طبع – هرمز 3 - نادر – يتيم 
4 - زمن – نقاب – هم 5 - أسد – جو 6 - نائم – بهلوان 7 - درة 
– أخ – معنى 8 - رق – استرعى 9 - لفت – نمو 10 - نبأ – أبيض 

– سر 11 - سماء – أمانة 

1 - هانز أندرسن 2 - يمام – أرق – بس 3 - دناءة – ألم 
4 - مطر – سم – أف 5 - أب- ند – استاء 6 - نعيق – بخت 7 

- تائه – رؤيا 8 - لهيب – ملع – ضم 9 - فرم – جوعان 10 - يم – 
هوان – مسن 11 - لزوم – ناعورة 

مستوى سهل

حلول العدد الماضي

مستوى صعبمستوى وسط

حلول العدد الماضي

SUDOKU

افقيا
ّجار جبل طارق«. 1

ُ
أديـبـة فرنسية مـن رواياتها »ت

ســــرب مـــن الـــطـــيـــور – مـا يتصاعد مـن . 2
األشـيـاء املحترقة – صنف

مطر – فظيع – منع. 3

متأللئ – منفرد بنفسه. 4

بحر – عدم انحياز. 5

اكتمل – طلب – ثابت. 6

مطلب – قط – بنى. 7

شك – ثوب من حرير. 8

إمارة عربية – عليل. 9

مــا ال نـهـايـة لــه – عاصمة إسبانيا. 10

تسوية – هرة – ضد باطل . 11

عموديا
عاملة أميركية بعلم األنـسـان من مؤلفاتها . 1

»الذكر واألنثى«

صاِحب – ضد حلو – خاطر. 2

غني – ماهر. 3

جـــواب – ضــد خـلـفـي – خـفـق القلب. 4

يثقب – ضد معقد. 5

– قتال. 6 ضلَّ

ما يتصل بالدنيا – ضباب. 7

ح – يثني على شخص. 8
ّ
مال

طن الجرس – يمازح – ضد غلظ. 9

أغــلــق الــبــاب – مــا كـــان بـلـون السماء. 10

ُيْمن – ضـد مدخل – مـا يجري في عروق . 11
اإلنسان

كلمات متقاطعة 
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סמיר ח'ורי - עו"ד & יועץ נדל "ן   052-377-49-49



shop.super-pharm.co.il

בתוקף בין התאריכים 10-15.2.2021 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם, בסניפי סופר-פארם ארמון וסיטי סנטר חיפה בלבד. הרכישה מוגבלת ל-4 יחידות ללקוח. 
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר לכן: (1) ייתכנו מקרים בהם המחיר הקודם בחנות מסוימת היה נמוך מהמחיר במודעה, 

שאינו בגדר מבצע בחנויות אלה. (2) בחנויות בהן מדובר במחיר מבצע, המחיר הקודם בחנות יוצג על המוצר או בסמוך לו.

חגיגת אהבה בסניפי סופר-פארם
ארמון חיפה

הנביאים 18, טלפון: 077-8880820, פקס: 077-8880821
שעות פתיחה: א׳-ה׳ 08:00-21:00, שישי ושבת 08:00-23:00

שעת חניה חינם בקניה ב-99 ממוצרי החנות
(בחניון ארמון רחוב י״ל פרץ)

מכבדים מרשמי כל קופות החולים

סיטי סנטר חיפה
שדרות בן גוריון 6, טלפון: 077-8880790, פקס: 077-8880791

שעות פתיחה: א׳-ה׳ 09:00-22:00,
שישי 09:00-16:00
שבת  10:00-23:00

מכבדים מרשמי קופות החולים: מכבי, לאומית ומאוחדת

לנקום
לה ויה בל
א.ד.פ לאישה
100 מ״ל

279
349

מינ׳ 6 יח׳ במלאי. אין כפל הטבות.

ארמני
סי
א.ד.פ לאישה
100 מ״ל

279
349

מינ׳ 6 יח׳ במלאי. אין כפל הטבות.

נרסיסו
פור הר
א.ד.ט לאישה
100 מ״ל

299
449

מינ׳ 6 יח׳ במלאי. אין כפל הטבות.

ארמאף
קלאב דה נואי אינטנס
א.ד.פ לגבר
150 מ״ל

149
215

מינ׳ 6 יח׳ במלאי. אין כפל הטבות.

*מהמגוון המשתתף במבצע. ממגוון המתנות שבמבצע.תמונת התיק להמחשה בלבד. עד גמר המלאי.




