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توزع مجانا في:

منطقة املثلث
الشمالي واجلنوبي
تنويه
اإلعالنات املنشورة في
الصحيفة على مسؤولية املعلنني
فقط الصحيفة مستقلة
املقاالت تعبر عن آراء كاتبيها،
وليس بالضرورة عـن وجهـة
نظر الصحيفة

القبس

نبض المثلث

صحيفة أسبوعية محلية
مستقلة ،تصدر كل يوم
جمعة تعنى بأخبار المثلث

استمرا ًرا ،ملا يقوم عليه مجلس جت احمللي من تطوير اخلدمات في
يخص اخلرائط التفصيلية ،يسير العمل في هذه األيام
قرية جت ،وفيما
ّ
على اخلارطة التفصيلية
اخلاصة مبنطقة "بئر البوم" ،وفي هذا الصدد
ّ
يقول رئيس مجلس جت احمللي احملامي محمد طاهر وتد" :احلمد لله،
استطعنا بعد فترة وجيزة وعمل دؤوب ،من تعديل مخطط "بئر البوم"،
وقد قمنا بالعديد من املشاورات مع أهلنا ذوي الشأن في املنطقة
املذكورة ،حيث أصغينا العتراضاتهم وحتفّظاتهم بدون تقييد أو حتديد،
وبعد أن قمنا بدراسة مهنية وعميقة العتراضات أهلنا حول التغييرات،
قمنا بإيداع اخلارطة التفصيلية لتلك املنطقة للمصادقة عليها".
هذا وتابع احملامي محمد وتد بقوله" :بإذن الله ،سنستم ّر على هذا النهج
املهني والشفاف واملشارِ ك في خطواتنا القادمة
ّ
بتخطيط سائر مناطق جت".

تواصل معنا
العنوان

جت المثلث ،ص.ب ،888
ميكود 30091
المكتب

وقال" :سنعمل ما بوسعنا مبرافقة مهنية ومنصفة
من أجل التغلب على املصاعب والعقبات .وفي
هذا املضمار ،نحن نعي جيدا أن هذا املوضوع
بالغ األهم ّية لدى أهلنا في جت ،ولذلك نعدكم
باالستمرار بالتعامل بالشفافية".

04-6283427
لإلعالن

050-5817624
تلفاكس

04-6283427
بريد إلكتروني

alqabs2013@gmail.com

صحيفة تغنيك وتثريك

صفحتنا على الفيس بوك

صحيفة القبس
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بامجاع تام :بلدية باقة الغربية
تصادق على أكرب ميزانية بتارخيها
صادق اجمللس البلدي في باقة الغربية مساء يوم
الثالثاء بإجماع أعضائه على اقتراح امليزانية
العادية للعام احلالي التي بلغت ما يقارب
 147259549مليون شاقل ،وهذه امليزانية هي
األعلى في تاريخ باقة الغربية وذلك بارتفاع ما
يقارب خمسة ماليني شاقل عن العام املاضي
والتي بلغت ميزانيته  143800024مليون شاقل،
ويذكر أنه عقدت جلسة للتصويت على امليزانية
في األسبوع الفائت لكن دون اخلروج باتفاق على
امليزانية ،علما أن اجمللس البلدي صادق بجلسات
سابقة على ميزانيات غير اعتيادية مباليني
الشواقل وبإجماع الرئيس وجميع األعضاء البالغ
تعدادهم  15عضوا .وقد تأجلت اجللسة الى
مطلع األسبوع احلالي يوم األحد املاضي وبسبب
الوعكة الصحية للرئيس مرسي أبو مخ فقد تأجل
التصويت من يوم االحد الى يوم الثالثاء.
وذلك ليتسنى للبلدية البحث في الشروط التي
وضعها األعضاء املعارضون وبعد نقاش ومداوالت
طويلة ،وبعد تساؤالت واستفسارات ّ
مت التصويت
على إقرار ميزانية باقة الغربية للعام احلالي.
وفي االجتماع يوم الثالثاء الذي كان مفتوحاً في
وجه كافة املواطنني باإلضافة الى ممثلي وسائل
اإلعالم ،قال الرئيس مرسي أبو مخ في كلمته
التي رسمت مشهداً حضارياً لباقة من خالل
امليزانية اجلديدة وأشار الى أن " :أن القسم األكبر
صص للتربية والتعليم ،الرفاه
من امليزانية خُ ّ
االجتماعي ،البنية التحت ّية ،الرياضة ورفع املستوى
اخلدماتي ملواطني باقة .امليزانية املصادق عليها
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تقدر بعشرات
ال تشمل ميزانيات التطوير والتي ّ
ماليني الشواقل ،والتي ستستثمر في العديد من
املشاريع العمرانية وبناء املؤسسات اجلديدة ،مثل:
املسرح البلدي ،املدارس ،الروضات ،الشوارع،
املنطقة الصناعية وغيرها من املشاريع".
وقد حضر االجتماع كافة األعضاء وص ّوت
جميعهم على امليزانية اجلديدة لهذا العام ،ورئيس
بلدية باقة الغربية ،احملامي مرسي أبو مخ ،شكر
خالل اجللسة جميع أعضاء البلدية ،الذين منحوه
ثقتهم من خالل املصادقة على بنود امليزانية ،وقال:
"أعتبر أن ثقة املواطنني بالنهج الذي اخترناه متنحنا
القوة والعزم للعمل بجد ّية من أجل احلصول على
امليزانيات من الوزارات اخملتلفة ،وذلك من أجل
العمل على مشاريع مستقبلية ،إلى جانب إمتام
العمل باملشاريع احلالية ،ونحن مستمرون بالعطاء
وبالله نستعني".
وبعد التصويت على ميزانية هذا العام أصدرت
كتلة العهد اجلديد بيانا عممته على وسائل اإلعالم
جاء فيه " :يأتي هذا البيان موضحا ثقل وعظم
االمانة امللقاة علی كاهل منتخبي اجلمهور رئيسا
واعضاء ،فميزانية بلدية باقة هي مال وقفي يجب
ان يقسم بعناية تامة علی مؤسسات باقة ومدارسها
وطالبها وشوارعها وخدمات اهاليها .
لقد عملنا في موضوع امليزانية مبهنية وموضوعية
وأمانة فكان لزاما علينا في كتلة عهد جديد ان
نوضح موقفنا من امليزانية وفقا لتسلسل األحداث،
لقد قمنا يوميا بدراسة جدية مهنية وموضوعية

للميزانية بالتساعد مع اهل االختصاص واخلبرة،
وقدمنا جدول توصيات لرئيس البلدية ببعض
التغييرات والتعديالت ملا نراه يصب في مصلحة
باقة الغربية واملواطن" .
وتابع البيان" :في االيام املاضية جمعتنا جلسة مع
رئيس البلدية الذي ابدی استعدادا للتجاوب مع كل
توصياتنا وطلباتنا بخصوص امليزانية وغيرها:
.1كان ارتفاع ملحوظ بأجور عمال البلدية مقابل
انخفاض صارخ في اخلدمات التي تقدم للمواطن.
أ .جتميد كل اضافات املعاشات املقترحة للموظفني
الكبار.
ب .تقليص سلة الساعات االضافية حتى النصف،
والباقي وضع في سلة واحدة مسؤول عن إعادة
توزيعها مدير عام البلدية مبرافقة عضوين بلدية
مبا تقتضيه احلاجة.
 .2الغاء מוקד עירוני بتكلفة قرابة  400000ش
والعمل على ايجاد بديل بطريقة مهنية وكل االمر
ملدير عام البلدية.
 .3إلغاء وظيفة مدير اجلباية(جديدة).
 .4طرد شركة بيتسوريت في تاريخ 1.07.2016
والعمل خالل هذه الفترة على ايجاد بديل يحافظ
على مستوى اجلباية املعهود خالل االربع سنني
املاضية.
 .5رفع ميزانية الرياضة العامة من  300ألف الى
 700ألف لتوفير ظروف تتناسب مع اهم االطر
الالمنهجية املوجودة بالبلد والعمل على تطوير
انواع رياضة مهملة.
 .6مستشار اداري للبلدية (יועץ ארגוני) يقوم

بهيكلة البلدية بجميع اقسامها ...
 .7تغييرات في هيكلة قسم من جلان البلدية.
 .8قائمة بأسماء كل املوظفني( .עובדי קבלן).
 .9رفع ميزانية العمل النسائي .
 .10رفع جميع بنود امليزانية املتعلقة باخلدمات
التي تقدم للمواطنني.
وأكد البيان ":بنا ًء علی ما تقدم قررنا في كتلة عهد
جديد ان نضع اخلالف السياسي جانبا ،وأن نغفر
له تهميشنا واقصاءنا في املرحلة املاضية ،وان
نعطي رئيس البلدية فرصة أخرى للعمل البلدي
املشترك واحترام الرأي اآلخر ،ولهذا كان اليوم
تصويتنا على ميزانية البلدية ،داحضني اتهامات
اصحاب املصالح الشخصية لنا بأننا نريد عرقلة
سيرورة العمل البلدي.

وفي تعقيب للسيد مرسي أبو مخ رئيس بلدية باقة
قال ":احلمد لله رب العاملني أنه مت االتفاق على
ميزانية هذا العام وهي ما يقارب  148مليون شاقل
وهي أكبر ميزانية في تاريخ باقة الغربية ،وقد
صودق على هذه امليزانية بعد جهد جهيد وجلسات
عديدة مع كافة أعضاء البلدية واحداً واحداً وقد
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كانت هذه جلسات ماراتونية
حتى يتم التصويت على امليزانية،
واحلمد لله فإن أعضاء بلدية
باقة لديهم من الوعي كفاية
لتجاوز مثل هذه األمور وقد كانت
أجواء طيبة بني األعضاء جميعه
أثناء اجللسة وبعدها ،وقد قرر
أبناء باقة الغربية جميعهم أن
يبنوا بلدهم وقد أمنوا البلدية
على هذه األموال التي تصرف
بالشكل الصحيح والسليم وعلى
أمت وجه ملصلحة باقة وأبنائها،
ومن اليوم فصاعداً نستطيع أن
نتقدم ونتجاوز كل الصعوبات
معاً ملستقبل أفضل لباقة
وألهل باقة ونحن عند حسن وبخصوص هبات املوازنة للعام
ظن اجلميع ،مرة أخرى أشكر  2016حتى اآلن لم حتدد
اجلميع على الروح الطيبة واملدة بشكل نهائي ،وامليزانية احملددة
واإلخاء الذي أرخى سدوله على مبوجب توصيات وزارة الداخلية
اجللسة وأمتنى أن نكون دائما للحكم احمللي ،فمن املتوقع أن
حتصل بلدية باقة الغربية على
متحابني ومتآخيني".
ميزانية عن العام  2016بقيمة
وتعقيباً على امليزانية قال عامر  1779800مليون شيكل 15%
أبو حسني عضو كتلة العهد منها منوط بعدة شروط ابرزها
اجلديد املعارض" :احلمد لله رفع نسبة اجلباية ،فيما تبلغ
لقد كانت جلسة قصيرة ولكن قيمة الهبات غير املشروطة
صوتنا جميعنا ووافقنا على  15128300مليون شيكل.
ميزانية هذا العام ،لكن ما أتى
هذا إال بعد محادثات وجلسات
طويلة استمرت أكثر من ثالثة
أسابيع وذلك لتصحيح بعض
البنود في امليزانية ولتقدمي
األفضل واألحسن ألهالي باقة
الغربية ،نشكر رئيس البلدية
وأعضاء البلدية وموظفوها على
جتاوبهم معنا وقبول طلباتنا والذ
كانت كثير وهي على حق فقسم
من الطلبات حقق وقسم منها
قدم على شروط لتمرير امليزانية
وإن شاء الله نستمر مبسيرة
العمران ونحقق ما يصبو إليه
املواطن في باقة الغربية".

إهناء عمل شركة اجلباية بعد ثالثة أشهر

قرر اجمللس البلدي في باقة الغربية
وباألجماع ،على إنهاء عمل شركة اجلباية
"بتسوريت" بعد ثالثة أشهر ،وأعلن عن
القرار رئيس البلدية احملامي مرسي أبو
مخ مساء يوم الثالثاء ،مع بدء مداوالت
جلسة امليزانية لعام .2016
يذكر أن أعضاء بلدية باقة الغربية
اشترطوا باألسبوع املاضي اإلبقاء على
شركة اجلباية "بتسوريت" التي تقدم
خدمات اجلباية للبلدية ،من خالل مراقبة
وضبط عمل شركة اجلباية ووضع شروط
عمل جديدة للشركة.
وأتي مطلب أعضاء االئتالف البلدي في
حينه قبيل انعقاد اجللسة التي كان من
املفترض أن يتم خاللها سيتم التداول في
طلب إنهاء عمل الشركة عقب الشكاوى
التي وصلت من املواطنني والتي تؤكد أن
الشركة جتاوزت النظام واقتحمت حرمة
البيوت وأعتدت على بعض املواطنني.
باملقابل ،طالب أعضاء كتلة العهد اجلديد
بإنهاء التعاقد مع الشركة وعملها ،إذ
شهدت املدينة مؤخرا مظاهرة وحراك
شعبي يدعو إلى طرد الشركة.

ويصر أعضاء كتلة العهد اجلديد على
إنهاء عمل شركة اجلباية النتهاكها
حرمات البيوت ويدعون إلى إعادة تفعيل
قسم جباية تابع للبلدية.
وطالب أعضاء االئتالف البلدي برسالة
موقعة باسم كل من القائم بأعمال
الرئيس ،باسل بيادسة ،نائب الرئيس
عايد مجادلة ،واألعضاء غسان عثامنة،
احملامي عبد مصاروة ،أمجد عويسات،
جمال ابو مخ وغسان بيادسة ،برسالة
بعثوا بها إلى رئيس البلدية ،احملامي
مرسي أبو مخ.

وقدم أعضاء االئتالف في الرسالة عدة
شروط وأمور لإلبقاء على شركة اجلباية
في تقدمي اخلدمات للبلدية ،وأرفقوا في
رسالتهم الشروط وأليات وحتديدات
العمل للشركة وطالبوا إدراجها للنقاش
في جلسة البلدية القادمة التي ستتناول
قضية شركة اجلباية ،على أن يتم التباحث
في املقترح الذي قدموه والتصويت عليه،
على أن تشترط البلدية التعاقد مجددا مع
شركة اجلباية مبوجب الشروط واملعايير
ونظام العمل الذي يتم حتديده.

وعدنا ووفينا  -29.3.16افتتاح عيادة كالليت املتجددة يف باقة الغربية

عيادة باقة الغربية املركزية تفتح أبواهبا من جديد حبلة جديدة ومتطورة ،بعد أن مت ترميمها لتخدم املؤمنني على أحسن الوجه
يسرنا أن نبشر أهالي باقة الغربية بافتتاح العيادة
املتجددة في باقة الغربية والتي ستفتتح من جديد
أبوابها ملؤمنيها يوم الثالثاء املقبل 29/3/16
لتقدم كافة اخلدمات الطبية كاملعتاد بحلة جديدة
ومتطورة ،حيث مت تزويد العيادة مبعدات حديثة
لتستقبل املؤمنني خالل  6أيام في األسبوع 3 ،أيام
من بينهم خالل ساعات املساء أيضاً.
تقدم العيادة املركزية مجموعة خدمات طبية
على يد أمهر طاقم طبي ،من بينها :طب عائلة،
طاقم ممرضات ،طبيب أمراض قلبية ،طبيب
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سكري وغدد ،ممرضة للسكري ،طبيب مختص
جليل الشيخوخة ،وخدمة جديدة-طبيب أنف أذن
حنجرة.
كالليت باقة الغربية توفر مجموعة خدمات طبية
من خالل أكثر من مركز طبي وعيادة مستقلة في
جميع أنحاء املدينة ،منها عيادة لصحة الطفل
والطب التخصصي ،معهد للفيزوترابيا ،معهد
لتصوير اجلهاز الهضمي ،صيدليات ،خدمات
للصحة النفسية ،خدمات لتطور الطفل وغيرها
من اخلدمات.

جاليت دارسا – مديرة التسويق في لواء شارون
شومرون بكالليت صرح التالي ":كالليت أخذت
على عاتقها الريادة في مجال الصحة في باقة
الغربية وغيرها من البلدات ولهذا نحن نعمل
بشكل مستمر على تطوير وتعزيز خدماتنا في
كافة البلدات .وعدنا بترميم العيادة املركزية في
باقة الغربية ونفدنا واالن نحن نقدم ملؤمنيها عيادة
جديدة ومتطورة لنقدم لهم من خاللها أفضل
خدمة ممكنة".
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رئيس جملس جت املحلي املحامي حممد وتد يشارك يف
االجتماع الطارئ لبحث خمطط “حريش”

شارك أول أمس األربعاء رئيس مجلس جت احمللي
احملامي محمد طاهر وتد ونائبه احملامي عقل وتد
في االجتماع الطارئ الذي ُعقد بدعوة من املركز
العربي للتخطيط البديل وجلنة التنظيم في وادي
عارة إلى جانب رؤساء السلطات احمللية العربية
في املنطقة ،أعضاء كنيست وشخصيات شعبية
ناشطة في وادي عارة ،ومت الكشف في االجتماع
عن اخملطط اجلديد لتوسعة بلدة حريش على
حساب املدن والقرى العربية احمليطة بها ،واقتطاع
مساحات كبيرة منها ،تصل إلى  13,410دومن ،من
أجل توسيع مساحة حريش حوالي ثالثة أضعاف
لتصبح منطقة نفوذها  20,518دومن من أصل

 7.108دومن.
توسع القرى العربية
من
د
يح
املقترح
اخملطط
ّ
ّ
وتوسعها
اجملاورة ويقضي على إمكانية تطويرها
ّ
في املستقبل القريب.
كما ويهدف اخملطط إلى حتويل حريش من بلدة مت
تخطيطها إلقامة  13ألف وحدة سكنية تستوعب
 58ألف نسمة إلى أخطبوط يستوعب أكثر من
 100ألف نسمة ،وإقامة  25ألف وحدة سكنية بها.
وفي حديث مع رئيس اجمللس احمللي احملامي
محمد طاهر وتد ع ّبر عن قلقه من خطورة هذا
ميس بقرانا ويشكل خطرا محدقا
اخملطط الذي ّ
وميس
تطويرها
من
د
ويح
ومدننا
على قرانا
ّ
ّ
بحقوقنا األساسية ،وأشار خالل حديث“ :خالل
متابعتنا لهذا اخملطط اخلطير تبني أنه يشكل
خطرا محدقا على بلدنا جت ،ولن نسمح بذلك،
حيث تبني أنه يُعمل باخلفاء من أجل اقتطاع
منطقة صناعية غربي جت ما بعد عابر اسرائيل تُحاك باخلفاء حتى يكون حلريش نصيب في هذه من اجل التواصل بجلسات عمل من أجل وضع
شمال كيوبتس “لهفوت حبيبة”.
املنطقة الصناعية املزمع إقامتها ،لذا ،على الفور اخلطوات والتعامل مع اخملطط املزمع تنفيذه
وتابع بقوله“ :هذه األراضي التي هي جلت وألهالي قمنا باالتصال واالجتماع مبختصني ومسؤولني في بصورة مهنية كي نتصدى له وحتويله ملا يصب في
جت ،ونحن بصدد تخطيط املشاريع التي تعود مجال التخطيط على رأسهم الدكتور حنا سويد مصلحة جت وأهالي جت أوال”.
بريعها على أهالينا ،وقد اكتشفنا هذه املؤامرة التي رئيس املركز العربي للتخطيط البديل واتفقنا

كالليت تفتتح العيادة املركزية احلديثة يف باقة الغربية
د .مراد وتد:
تعمــل كالليــت فــي باقــة الغربيــة علــى تطويــر
خدماتهــا وحتســينها بشــكل مســتمر ،حيــث
تقــوم منــذ فتــرة بتطويــر واضافــة خدمــات
للعيــادات ،حيــث تتميــز عيــادة باقــة الغربيــة
املركزيــة بكونهــا عيــادة رئيســية فــي املدينــة
تســتقبل مؤمنيهــا لتقــدمي خدمــات فــي مجــال
صحــة العائلــة ،حيــث يســتقبل فــي العيــادة
عــدد مــن أطبــاء العائلــة املختصــن فــي
املجــال كمــا مت تعيــن مديــر جديــد للعيــادة
وهــو الطبيــب مــراد وتــد ،طبيــب عائلــة
مختــص فــي مجــال األمــراض الباطنيــة ،كمــا
أشــغل ســابق ًا منصــب إداري مهــم كمديــر
وحــدة متابعــة العــالج فــي اللــواء ،كمــا
عمــل وتخصــص فــي مستشــفى بلينســون.
تتميــز عيــادة باقــة الغربيــة املركزية فــي تقدميها
خلدمــات حصريــة ملؤمنيهــا مثــل استشــارة
جليــل الشــيخوخة علــى يــد طبيــب مختــص
العدد المائة والثالثون 130 -

« نقدم جمموعة خدمات طبية
ح�صرية مبهنية عالية»
الصحيــة عــن كثــب ومــا مييــز طاقــم األطبــاء
واملمرضــات فــي العيــادة هــو املهنيــة،
التخصــص والتجربــة الطويلــة فــي مجــال طــب
العائلــة ،اإلدارة ومجــاالت صحيــة أخــرى».

فــي املجــال ،كمــا ويتواجــد فــي العيــادة طاقــم
متريضــي مختــص ،مــن بينهــم ممرضــة مختصــة
فــي مــرض الســكري ،حيــث تتابــع مــع أطبــاء
العائلــة مرضــى الســكري وتعمــل بشــكل ناجــع
علــى موازنــة الزبائــن الســكرين فــي العيــادة.
تتميــز كالليــت فــي باقــة الغربيــة بتقدميهــا
لعــدة خدمــات طبيــة مــن بينهــا طــب العائلــة،
مركــز للطــب التخصصــي الــذي يشــمل
مجموعــة كبيــرة مــن أمهــر األطبــاء فــي
مجــاالت تخصصيــة مختلفــة ،طــب األطفــال
التخصصــي ،خدمــات لصحــة املــرأة ،خدمــات
لتطــور الطفــل وغيرهــا مــن اخلدمــات الطبيــة
املتقدمــة ،األمــر الــذي يســهل علــى مؤمنيهــا
فــي املدينــة ،حتــى انهــم ال يحتاجــون
للتوجــه الــى خــارج املدينــة لتلقــي العــالج.

وأضــاف« :سنســتمر فــي تقــدمي اخلدمــات
الطبيــة علــى أحســن وجــه ،كمــا نلتــزم فــي
تقــدمي اخلدمــة األفضــل دائمــ ًا لزبائننــا مــن
حيــث اجلــودة والتنــوع لنهتــم بشــتى املواضيــع
الصحيــة التــي تخــص زبائننــا فــي املدينــة».

فــي حديــث مــع د .مــراد وتــد مديــر العيــادة
املركزيــة والــذي مت تعيينــه قبــل فتــرة
وجيــزة صــرح التالــي »:نحــن فــي العيــادة
املركزيــة ال نكتفــي بتقــدمي اخلدمــات
الطبيــة لزبائننــا بــل نحــن نتابــع حالتهــم

هذه املعلومات مقدمة كخدمة ملؤمنينا
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ضمن مشروع "حاسوب ّ
لكل ولد" :جملس جت املحلي ،ومجع ّية “حاسوب
ّ
لكل ولد” يوزعون  42حاسوبا على طالب من القرية
سد وتقليص الفجوات ،ونسعى
املحلي“ :نعمل ليل هنار على ّ
رئيس املجلس ّ
جاهدين ملضاعفة هذا العدد ،ليشمل عددا أكرب من الطالب يف املرحلة الثانية”
في لقاء جمع أهالي الطالب
املستحقني ،والذين أُدرجوا
في مشروع حاسوب لك ّل ولد
بحسب معايير مسبقة ،قام قسم
املعارف في اجمللس احمللي،
ومبشاركة مندوبي جمع ّية
“حاسوب لك ّل ولد” ،بتوزيع 42
حاسوبا على طالب من القرية،
وفق استحقاقهم لذلك ،في هذه
املرحلة االولى من املشروع لهذا
العام.

يهدف هذا املشروع الها ّم الى
تزويد الطالب باحلواسيب
ليتسنّى لهم اللحاق بك ّل ُمستجد،
ولتته ّيأ لهم املعرفة ،لتكون في
متناول اليد ،ولينهض بأدائه
التحصيلي في ظ ّل املشاريع
اخملتلفة حلوسبة التعليم
قدم مدير قسم
العصري ،حيث ّ
ّ
املعارف األستاذ محمد عبد
الرازق وتد في كلمته تفصيال
وشرحا عن املشروع ،وقال إن

سيتوسع قريبا لتتسع
املشروع
ّ
دائرة الطالب املستحقني
للحاسوب ،مؤكدا على ضرورة
هذا املورد الها ّم.
افتتح اللقاء السيد محمد
طاهر وتد ،مرحبا باألهالي
والطالب ،مضيفا الى أهم ّية
هذا املشروع في األلف ّية الثالثة،
وعصر املعرفة احملوسبة ،وأ ّكد
في كلمته على أنه يولي جهاز
التربية في جت أهمية بالغة،

وأن العمل على حوسبة املدارس
يأخذ ح ّيزا من خططه املقدمة
لوزارة املعارف ،وبارك للطالب
الذين حصلوا على هذه املنحة،
وعبر عن سعادته الن ذلك
يرسم البسمة على وجوههم،
شاكرين القائمني على ذلك،
حا ّثا إ ّياهم وأهاليهم االستخدام احلواسيب لطالبنا.
اآلمن والناجع للحاسوب هذا وقد عبر االهالي عن متمنني اتساع دائرة املشروع،
كجهاز للمعرفة والتعليم ،رضاهم من هذا املشروع والذي وأن تكون متابعة للمشروع
ووعد احلاضرين بأن املرحلة يعود حتما بالفائدة على أبنائهم،
الثانية ستشمل عددا أكبر من

جت الثانو ّية ُتك َّرم كواحدة مِن أفضل عشر مدارس ثانو ّية على مستوى الدولة
مدرسة ّ
على شرف تكرمي املدارس املتم ّيزة
في الدولة واستمرا ًرا لعملية اختيار
أفضل ثالث مدارس على مستوى
الدولة للحصول على جائزة التربية
والتعليم للعام ، 2016-2015قامت
وزارة املعارف ممثلة باملفتّشة דסי בר
املسؤولة عن التعليم الثانوي ،بدعوة
املتأهلة لتعرض منتوجاتها أمام
املدارس
ّ
لفيف من املفتشني واملدارس املشاركة.
بهذا اللقاء التكرميي ،شارك مم ّثلون
عن املُعلمني في ثانو ّية جت بتقدمي
عرض للمشاريع التربو ّية املتم ّيزة التي
تُقام باملدرسة.
قدمتها املدرسة تتمحور
املشاريع التي ّ

في ثالثة مجاالت أساس ّية :مجال التعلّم
ذو معنى ومت ّيز املدرسة بتطبيق تعليمات
وزارة املعارف في مختلف املواضيع
التكنولوجية والعلم ّية واألدب ّية.
مجال الريادة في تطبيق مشاريع تعليم ّية
ومبادرات تربو ّية مم ّيزة ونخص بالذكر
املشاريع التالية :الروبوتيكا العاملية
 ،FRCالكيميادة ،أملبيادة الرياضيات،
נוער שוחר מדע ،مشروع فتح
اخلزنات في الفيزياء ،املناظرات في
اللغة االجنليز ّية والعبر ّية ومشاريع
مم ّيزة أخرى...
مجال التداخل االجتماعي مع شرائح
اجتماع ّية مختلفة ،مم ّثلة باملشاريع

التالية :املشروع االجتماعي "نُحدِ ث
تغيي ًرا" مبشاركة مدرسة الرحمة للتعليم
اخلاص في باقة ،ومشروع "احلديقة
ّ
اخلضراء" بالتعاون مع الشبكة
اخلضراء في القرية ،واملشروع البيئي
قسمي
"فصل النفايات" بالتعاون مع
ّ
الصحة والبيئة في اجمللس احمللي.
أن مدرسة جت الثانو ّية هي
يُذ َكر ّ
املدرسة العرب ّية الوحيدة التي تأهلت
للمرحلة القطر ّية بعد أن اجتازت
مراحل فحص وتقييم مه ّمة ،خضعت
لها املدرسة مِ ن قبل جلنة مختّصة.

مدرسة البريوين اإلعدادية جت حتصل على املرتبة الثانية يف مسابقة اللغة االجنليزية القطرية
حصلت مدرسة البيروني االعدادية على
املرتبة الثانية في مسابقة اللغة االجنليزية
القطرية والتي تنظمها جمعية ابداع وشارك
فيها العشرات من املدارس االعدادية من
جميع انحاء البالد وبهذه املناسبة قدم مدير
املدرسة االستاذ عدنان وتد جزيل شكره
لطاقم اللغة االجنليزية في املدرسة وبارك
لطالبه الفائزين متمنياً لهم املزيد من التقدم
والنجاح.
الطالب الفائزون:
طبقة السوابع – رهف بالل غامن (مرتبة
العدد المائة والثالثون 130 -

اولى ) مالك ناظم غره (مرتبة اولى).
طبقة الثوامن – امير عفيف غره (مرتبة
اولى) عبد الله بشير وتد(مرتبة اولى)
ريان فواز جمل (مرتبة اولى ) نزار امير
ابو شاح ( مرتبة ثالثة) كاسترو شوكت
أبو فول (مرتبة ثالثة).
طبقة التواسع :صائب نزار وتد(مرتبة
اولى ) دانيا نزار وتد (مرتبة اولى ) نادين
نهاد وتد (مرتبة اولى) محمد منير ابو
شاح (مرتبة ثانية ).
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رئيس جملس جت املحلي املحامي حممد طاهر وتد يشارك
يف جلسة للجنة املالية يف الكنيست
شارك الرئيس محمد محمود طاهر
وتد في جلسة اللجنة املنبثقة عن
جلنة املالية في الكنيست حول
موضوع استيعاب العرب في القطاع
العام .وقد ترأس اللجنة د .أحمد
طيبي ،كما وشارك في اجللسة
السيد موشيه ديان رئيس مفوضية
الدولة واملديرة العامة لوزارة
القضاء .وقد بحثت اجللسة سبل
دمج واستيعاب العرب واألكادمييني
العرب خاصة ،في القطاع العام
واملؤسسات احلكومية.

هذا ،وتبني من املعطيات والتي
عرضت في اجللسة أن الطريق
ما زال طويال ،واإلجحاف القائم
بحق أبنائنا وبناتنا ما زال مجحفا
في إدراجهم في أماكن العمل وفي
القطاع العام.
وقد تطرق السيد محمد وتد رئيس
اجمللس احمللي في مداخلته إلى
ضرورة املبادرة من قبل الوزارات
احلكومية ومفوضية خدمات الدولة،
وليس االستمرار بسياسة تكتيف
األيدي واالنتظار حتى يتغير الواقع

من تلقاء نفسه ،وأسهل ما ميكن أن
يستمروا في ادعائهم أن الشباب
والشابات العرب ال يتقدمون لهذه
الوظائف ،وأ ّكد على ضرورة إيجاد
آلية من أجل تطويع وإزالة العقبات
االجتماعية والنفسية والفيزية،
كمحفّزات للسفر وتسهيالت أخرى
من أجل تشجيع شبابنا وشاباتنا
األكادمييني واألكادمييات في
التقدم لهذه الوظائف.

معلومات قيمة عن احلساسية من سانويف يقدمها
اختصاصي أمراض جهاز املناعة واحلساسية د .مجال حسون
• احلساسية هي رد فعل فائض من قبل جهاز املناعة لباعثات على احلساسية
• عث البيت ،املأكوالت ،حبوب اللقاح ،األدوية وغريها من الباعثات على احلساسية
•  2مليار شخص حول العامل يعانون من احلساسية وخطر املوت قائم!

تعمل شركة سانوفي لألدوية على زيادة وعي
اجلمهور للحساسية من عدة جواب ،وتقدم لكم
معلومات قيمة وهامة عنها ،يقدمها اختصاصي
أمراض جهاز املناعة واحلساسية د .جمال
حسون.

• ما هو تعريف احلساسية؟

"احلساسية هي رد فعل فائض من قبل جهاز
املناعة لباعثات على احلساسية .حتى عام 1879
كان االعتقاد أن جهاز املناعة يدافع عن اجلسم
وال ميكن ان يتسبب باملرض ،لكن هذه النظرة
تغيرت عام  1906عندما تبني ان رد فعل جهاز
املناعة لبعض املواد والباعثات على احلساسية
قد يتطور الى مجموعة كبيرة من االمراض".

• ما هي الباعثات على احلساسية؟

"قد تكون الباعثات على احلساسية عث البيت،
حبوب اللقاح لألشجار والنباتات ،نباتات الزينة
والنباتات البرية ،وقد تكون هذه الباعثات أيضا
أدوية من مختلف األصناف ،وقد تكون فطريات،
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والزقرط  ،والباعوض وحشرات نادرة أخرى".

مواد كيماوية ،وحتى املاء في حاالت نادرة جدا إذ ( ،)urticariaوأيضا احلساسية لألغذية التي قد
تكون بشكل طفح جلدي ،وفي حاالت احلساسية
هنالك أشخاص حساسني للمياه".
الشديدة قد يتطور لتفوع وقيئ وإسهال
وخلل • ما هو عدد األشخاص الذين يعانون
وعدم انتظام في عمل أجهزة اجلسم األساسية،
• حدثنا عن احلساسية للمأكوالت
جهاز التنفس والقلب واألوعية الدموية وينتهي
من احلساسية على أنواعها؟"
واملركبات الغذائية؟
الوضع في حالة تسمى حالة فرط احلساسية إجماال يعتقد ان ما يقارب  %25من سكان العالم
".
)anaphylactic
(shock
يعانون من احلساسية وهذا يعني ما يقارب 2
"هنالك مجموعة كبيرة جدا من البشر حساسني
للمأكوالت ،واملأكوالت التي تثير احلساسية
مليار انسان ،وما بني  % 25 – 15من هؤالء
مبا يعني بني  400 – 150مليون انسان في
بكثرة هي احلليب ،املكسرات ،األسماك ،النباتات
• ماذا عن احلساسية لألدوية؟
العالم حياتهم معرضة للخطر بسبب احلساسية
البحرية ،البيض ،اللوزيات".
"هنالك ايضا مجموعة كبيرة من البشر تعاني
وعندما نتكلم عن خطر احلياة ،وخاصة نتكلم عن
من احلساسية لألدوية مبجموعاتها اخملتلفة،
حالة فرط احلساسية ،anaphylactic shock
• ما هي األمراض اليت قد تتطور
مثل املضادات احليوية ،او األدوية الكيميائية
اذا لم يتم التشخيص والعالج خالل نصف ساعة
ضد السرطان ،أو أدوية التخدير املوضعي،
فخطر املوت يكون كبيرا جدا".
جراء رد فعل جهاز املناعة لبعض املواد
او األدوية املسكنة لألوجاع وخاصة األسبرين
(يتبع)
ومجموعة األدوية التي تسمى non steroidal
والباعثات على احلساسية؟
"قد تتطور مجموعة كبيرة من االمراض منها .")anti inflammatory drug (NSAID
*د .جمال حسون ،اختصاصي أمراض جهاز
مثال التهاب األنف التحسسي ،التهاب اجلفون
املناعة واحلساسية واختصاصي األمراض
التحسسي ،احلساسية اجللدية او الطفح • هل هنالك أنواع حساسية أخرى؟ الباطنية وطب الطوارئ ،معهد املناعة
اجللدي على انواعه ،ان كان التهاب اجللد التأتبي "هنالك مجموعة من البشر تعاني من احلساسية واحلساسية في مستشفى رمبام في حيفا.
( ،)atopic dermatitisالتهاب اجللد الناجت عن
للحشرات ،أو لسم احلشرات وخاصة النحل
اللمس (  ،) contact dermatitisمرض األجنرية
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أخبار باقة جت

طالبات أكادميية القامسي يتألقن
على إثر “حفل املواهب” تيسري غرة صاحب قاعة الفريوز يؤ ّكد:
ويبدعن يف مدرسة عمر بن اخلطاب
“الرفضقرارشخصيدون ّ
تدخلخارجي ونرفضمثلهذهاحلفالت”
بإرشاد االستاذ صالح طه
احلفل وبشكل قاطع وذلك
ألسباب عديدة منها :أن عدد
الناس الذين سيتواجدون في
هذا احلفل كبير جداً ،حيث
ال يتسنى لنا إحياء هذا احلفل
بهذا العدد.

بعد إلغاء حفل املواهب الذي
كان مقرراً إحياؤه في قاعة
الفيروز في جت املثلث بدأت
األصوات تعلو منها مب ّيناً
ومنها من ّدداً ألسباب إلغاء هذا
احلفل ،وكانت هناك مشادات
كالمية على صفحات التواصل
االجتماعي وبني قيل وقال وتابع بقوله“ :والسبب الثاني
واتهامات لهذا الطرف وذاك .هو حدوث فوضى عارمة في
هذا احلفل ،ونحن ال نقبل أن
ولتوضيح األمور ولتبيان حتدث فوضى في بلدنا جت
األسباب على إلغاء احلفل ألن عاداتنا وتقاليدنا في جت
توجه مراسل صحيفة القبس وباقة ال تتطابق مع عادات بالد
إلى صاحب قاعة الفيروز أخرى ،وهناك فرق واضح ،وال
السيد تيسير غرة معقباً على نقبل أن تقام في القاعة حفلة
ما حصل في األيام األخيرة فيها اختالط وفوضى".
بقوله" :أحببت في هذا الصدد
أن أبني ألهالينا في جت وأكد من خالل حديثه لصحيفة
وباقة وأوضح الصورة حيث القبس" :لقد رفضنا هذه
توجه لنا القائمون على هذه الفكرة دون أي تدخل خارجي
احلفلة ،وبعد دراسة املوضوع أو ضغوطات خارجية وقد
وبشكل شخصي ودون أي مت رفضها منذ بداية توجه
تدخل خارجي مت رفض هذا القائمني على هذا احلفل

لنا ،ومت الرفض بشكل فوري
وقاطع ،وبعدها بيوم توجه
إلي الشيخ محمد عارف وتد
بسؤاله“ :هل ستقام احلفلة
في قاعتكم؟ وأجبته ال وال ميكن
أن تكون مثل هذه احلفالت
في القاعة وقد مت رفضها من
أساسها ونحن ال نوافق إقامة
حفالت قد تؤدي إلى فوضى”.
وتابع“ :لم يتدخل الشيخ
محمد وال أي طرف خارجي
بالقرار منذ البداية فلم يكن
يعلم أحد بقرارنا ،فأصحاب
القاعة هم الذين يقررون ال
غيرهم ،صحيح أن الشيخ
محمد العارف توجه لنا حتى
يطلع على املوضوع ولكنه لم
يشكل أي ضغط علينا حيث
مت رفض احلفلة من البداية
وقبل توجهه لنا ،ولم يكن علينا
ضغوط من أي شخص من جت
أو من خارج جت".

وتابع السيد تيسير غرة
حديثه" :نحن لسنا ضد أي
شخص في جت وال أي توجه
في جت ،وللذين يحبون مثل
هذه احلفالت فليقيموها في
مكان آخر".

شدد السيد
في ختام كلمته ّ
تيسير على ضرورة التالحم
وعدم املناكفات الكالمية
واحلفاظ على وحدة الصف
وعدم تضخيم األمور ،وقال:
"أرجو من اجلميع إغالق باب
الفتنة ،فاجلميع هم إخواني
وأهل بلدي ،وأمتنى من أهلي
في جت وباقة أال ينجروا لهذه
األمور فجميعنا اخوان وكلنا
أحباب وكفى للقيل والقال".

مبزيد من اإلبداع والتألق بادرت طالبات السنة الثانية تخصص دين
إسالمي ولغة عربية بتنفيذ مركز تعلم بعنوان “النحل“ حيث قدمت
كل من الطالبات :رؤى أبورقية ،إسالم مراد ،مرجان بيادسة مركزا
شمل على فعاليات متنوعة في موضوع النحل من خالل ست محطات
هادفة ومتنوعة وفق أداءات املتعلم الست ( ،البيو شخصي ،الذهني،
والوفق ذهني) وهي:
احملطة األولى :شرح عام عن النحل ،احملطة الثانية شرح مفصل
عن أعضاء وأقسام جسم النحلة ،احملطة الثالثة دورة حياة النحلة،
احملطة الرابعه :أفراد خلية النحل(اليعسوب،العاملة،امللكة) ،احملطة
اخلامسة :شرح عن اخللية بصنعها اإلنسان واخلليه الطبيعية وعن
وظيفة النحل رحلة العسل ،احملطة السادسة فعاليات عن النحل.
وقد عبر كل من طالب املدرسة واملعلمني واإلدارة عن إعجابهم مبا
أبدت الطالبات في املركز.

ترافقها محلة إطالق واسعة النطاق يف املجتمع العريب:

محلة كــوكا-كــوال اإلعالنية الــعاملية “ط ـعــم الـ ـحــياة” تصل إىل البالد
تنطلق احلملة اجلديدة يف أكثر من  200دولة يف العامل مع أكثر من  100وضعية تصوير خمتلفة التقطت على يد مصورين معروفني ويعرضون أشخاصا حول العامل مع حلظات طعم احلياة مع كوكا-كوال
يرافق احلملة االعالنية فعاليات ميدانية مثرية  ،دجييتالية ،عرب شبكات التواصل االجتماعي ،يف إطارها تدعو الشركة املستهلكني إىل مشاركة حلظاهتم مع كوكا-كوال والفوز جبوائز قيمة
تُطلق شركة كوكا-كوال اسرائيل في
هذه االيام حملتها العاملية اجلديدة
“ طعم احلياة” والتي تعتمد على
قصص عاملية وحلظات من احلياة
اليومية التي يعيشها املستهلكون حول
العالم وهم يحتفلون بتجربة ومتعة
مشروب كوكا-كوال.
احلملة اإلعالنية اجلديدة انطلقت
بشكل متزامن في أكثر من  200دولة
في العالم ،وتعرض أكثر من 100
وضعية تصوير مختلفة التقطت على
يد مصورين معروفني ويعرضون
أشخاصا حول العالم مع حلظات
طعم احلياة مع كوكا-كوال من حياتهم
اليومية .صور احلملة دمجت في
الصحف ،الفتات الطرقات ،نقاط
البيع ووسائل اإلعالم الديجيتالية،
باإلضافة إلى ذلك أنتج فيلم دعائي
سيعرض في املواقع الرائدة وشبكات
التواصل االجتماعي ،وستذاع أغنية
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خاصة في محطات الراديو.
جتدر اإلشارة إلى أن منتجات كوكا-
كوال التي مت توزيعها مؤخرا ،تشمل
استخدام اللغة اإلعالمية اخلاصة
باحلملة ،كذلك ترافق احلملة
نشاطات ميدانية مثيرة في إطارها
ستتم دعوة املستهلكني إلى االستمتاع
بلحظة أخرى لطعم احلياة ،إلى
جانب ذلك أقيم موقع تفاعلي خاص
بالفعالية باللغة العربية ،والذي يدعو
من خالله جمهور املتصفحني إلى
مشاركة حلظاتهم اخلاصة مع كوكا
كوال ،وبإمكانهم الفوز بجوائز قيمة
وأيضا ان يكونوا على خارطة اللحظات
“طعم احلياة”.
ألون زمير ،نائب املدير العام لشؤون
تسويق كوكا-كوال قال“ :كوكا -كوال
اليوم أكثر بكثير من مجرد مشروب،
مبثابة “أيقونة” تصف “طعم
احلياة” حيث أن الفكرة حول احلملة

جتسد كيف أن املشروب يرافقنا في
حلظاتنا ويحولها إلى طعم احلياة.
يريد األشخاص أكثر من أي وقت
مضى ،كوكا-كوال اخلاصة بهم بطرق
مختلفة ،ولذلك نحن سعداء على
منح هذه الفرصة للمستهلكني .نحن
نعي الشعبية التي حتظى بها ماركة
كوكا-كوال لدى املستهلكني ،ولذلك
جتسد الفعالية جتربة طعم احلياة
املثيرة أيضا على أرض الواقع وكذلك
من خالل الفعالية التفاعلية التي تتيح
االحتفال بلحظات طعم احلياة مع كوكا
كوال على طريقتهم” .أضاف زمير.
كيف نشارك في فعالية “طعم احلياة
مع كوكا-كوال”؟
كل ما علينا فعله هو الدخول إلى موقع
الفعالية االلكترونيhttp://www.
/cocacolamoments.co.il
ورفع صورة اللحظة مع كوكا-كوال
ومن خالل ذلك باإلمكان أن تصبحوا

على خارطة حلظات كوكا-كوال والفوز
بجوائز قيمة .كذلك تستطيعون
مشاركة األصدقاء ودعوتهم ملشاركة
حلظاتهم ،ومتابعة موقع إقامة
الفعالية املثيرة مع كوكا-كوال.

معلومات وتفاصيل إضافية حول
الفعالية باإلمكان أن جتدوها في
صفحة الفيسبوك اخلاصة بـ كوكا-
كوال باللغة العربيةCoca-Cola :
as7ab
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ربيع
الحمالت
570

ش.ج

249

ثالثية
قطرات
الندى

350

ش.ج

199

ش.ج

اضاءة
ميمونة
قطر 30

90

ش.ج

39

90

ش.ج

الطيرة شارع عبد الحي  -طيرة المثلث
ام الفحم الشارع الرئيسي  -الدوار الثالث
بئر السبع جرند كنيون  -توبيهو  | 125عفولة كيهيالت تسيون  26مجمع  ONEريشون
لتسيون مجمع חונים קונים | كريات أتا مجمع  BIGكريوت | طبريا مجمع  BIGطبريا

1-700-70-16-70

ش.ج

deallight.co.il

*خاضع لشروط للحملة ،الحملة حتى  12.04.2016او حتى انتهاء المخزون ،الصور للتوضيح فقط ،ال ازدواجية في الحمالت امكانية الخطأ واردة .

خماسية
ابريل

350

ش.ج

199

ش.ج
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محليات وأخبار

عودة علي مواسي كمدرس يف مدرسة ابن سينا يف باقة

بعد الضجة احمللية والقطرية على
قضية عرض فيلم عمر في مدرسة
ابن سينا وبعد فصل املدرس علي
مواسي من املدرسة من قبل البلدية
قضت محكمة العمل في حيفا ،يوم

الثالثاء ،واعتمادا على توصيات وتوجه
بلدية باقة الغربية إلغاء القرار السابق
والصادر عن البلدية والقاضي بفصل
املربي علي مواسي كمدرس في املدرسة
الثانوية ،قررت احملكمة عودته إلى عمله

 احلركة العرب ّية للتّغيير ،محلّ ّياوقطر ًّيا.
 شركة سينمانا.املدني في أراضي
مؤسسات اجملتمع
 ّّ
.48
 اتّحاد األدباء الفلسطين ّيني .48 - اتّحاد الكرمل لألدباء.القطري ألولياء أمور ّ
الطلبة.
 االتّحادّ
ّ
 حركة الشبيبة الياف ّية. اخملرج هاني أبو أسعد. ن ّواب القائمة املشتركة. مح ّمد بركة ،رئيس جلنة املتابعة. زمالئي وطلاّ بي األعزّاء ،ا ّلذيناهت ّموا وتواصلوا متضامنني.
ّ
والشيخ د.
 بروفسور مصطفى كبهارائد فتحي.
 زمالئي وأصدقائي وأساتذتيمن فنّانني ومبدعني وكتّاب ومر ّبني
وإعالم ّيني.
 جلنة األكادمي ّيني في باقة الغرب ّية. -أ ّمي وأبي وأخواتي األجمل.

وجاء في بيان صادر عن املربي
كمدرس للغة العربية باملدرسة.
أتى قرار عقب الدعوى التي تقدم به علي مواسي نشره على صفحته في
احملامي أحمد رسالن للمحكمة ضد الفيسبوك" :نهائ ًّيا ،وبقرار من بلد ّية
البلدية التي أصدرت قرارا بفصله على باقة الغرب ّية ،عائ ٌد إلى مدرستي
وطلاّ بي الغوالي.
خلفية عرض فيلم عمر باملدرسة.
وقال احملامي رسالن الذي ميثل املربي
مواسي بتعليق له على الفيسبوك :شك ًرا جزيلاً لكم ،شك ًرا بحجم عزّكم
"نبارك لك استاذ علي مواسي القرار ونبلكم ،فلوالكم ملا كان لهذا اإلجناز
ً
حفاظا على حرمة وكرامة
الصادر اليوم  22.3.16بعودتك الى أن يتحقّق،
املدرسة والغاء قرار الفصل بحقك ،معلّمينا وطلاّ بنا ومدارسنا وثقافتنا،
مدته 40
وذلك بناء على قرار احملكمة الصادر وقد خضنا ،جمي ًعا ،نضالاً ّ
بتاريخ  .17.3.16مبارك عليك استاذنا يو ًما ،من أجل كرامة وسالمة ووحدة ٍ
بلد
العزيز وجملتمعنا العربي برمته ،متمنيا ومجتمع.
لك دوام التقدم والنجاح في خدمة  -أهالي بلدي األفاضل.
مجتمعك ووطنك ولتبقى نبراسا  -احملاميان ال ّرائعان أحمد ونور رسالن.
يستضاء به في هذه الظلمة احلالكة  -أبناء عائلتي الكرام ،فر ًدا فر ًدا،
وعلى رأسهم الع ّم أحمد موسى مواسي
التي مير بها مجتمعنا احلبيب".
واحلا ّج إياد مواسي والع ّم بهاء حمزة
وكانت محكمة العمل في حيفا قد أمهلت مواسي.
ميقراطي ،محلّ ًّيا
د
ال
الوطني
ع
م
ّ
بلدية باقة الغربية أسبوعا إلعادة النظر  -التّج ّ
ّ
ّ
في قرارها فصل املربي علي مواسي وقطر ًّيا.
اجلبهة
على خلفية عرض فيلم عمر باملدرسة -
الدميقراط ّية واحلزب
ّ
ّ
شكراً لكم جميعاً.
يوعي ،محلّ ًّيا وقطر ًّيا.
الثانوية.
الش ّ

ال�صيديل كمال غنامي

ال�صيدلية يف ب�قة الغربية جمهزة ب�أحدث املعدات والأدوية الالزمة
مــن أجــل صحــة أفضــل ،تعمــل كالليــت علــى تقــدمي كل مــا هــو أفضــل مــن
أجــل مؤمتنيهــا ،وللصيدليــة دور مهــم وخــاص فــي مراحــل الشــفاء للمريــض ،فبعــد
معاينــة الطبيــب وتشــخيص املــرض نحتــاج للــدواء ،وبهــذا يبــدأ دور الصيدلــي،
فــي عيــادة كالليــت فــي باقــة الغربيــة أهميــة
اضافيــة للصيدليــة كونهــا موجــودة فــي ذات
العيــادة ،إلتقينــا بكمــال غنــامي الصيدلــي
املســؤول فــي الصيدليــة وكان لنــا احلــوار التالــي.
حدثنــا عــن عملــك بصيدليــة العيــادة:
أعمــل فــي صيدليــة صنــدوق املرضــى العــام منــذ 41
عامــا ،وخــالل هــذه الســنوات الطويلــة نقــدم أفضــل
اخلدمــات للمرضــى ،ولــو خيرونــي مــن جديد ســأختار
أن أعمــل فــي صنــدوق املرضــى العــام فــي عيــادة
باقــة الغربيــة ،فأنــا كل يــوم اشــعر بأنــه اول يــوم
اعمــل فيــه ،ان مهنــة الصيدلــي هــي مســؤولية كبيــرة
مــن أجــل شــفاء املريــض باعطــاءه الــدواء املناســب
والــذي توصــى عليــه مــن الطاقــم الطبــي ،فقــد
ســمعنا كثيــرا عــن قصــص مــن أدويــة وتزويــر وعــدم
االهتمــام بتلقــي الروشــيتا مــن الطبيــب قبــل اعطــاء
الــدواء للمريــض ،وهــذا مرفــوض قطيعــا عندنــا،
فأنــا أقضــي عملــي بالتواجــد فــي الصيدلــة خــالل
ورديــة العمــل ،باســتقبال املرضــى الذيــن يختتمــون
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املعاينــة بالصيدليــة للحصــول علــى الــدواء واتابــع
دائمــا دخــول االدويــة اجلديــدة لســلة االدويــة فــي
وزارة الصحــة ،كذلــك االهتمــام بفحــص النقوصــات
مــن االدويــة ،كوننــا نســعى دائمــا بتقــدمي اخلدمــة
االفضــل وال يخفــى علــي كصيدلــي أي شــي يتعلــق
باألدويــة وأهميــة كل نوع ،وال يقتصر دور الصيدلي
فــي صــرف األدويــة للمرضــى فقــط بــل هنــاك اتصــال
مباشــر مــع األطبــاء فــي بعــض حــاالت املرضــى .
حدثنــا عــن مميــزات الصيدليــة فــي العيــادة؟
بشــكل عــام صيداليــات صنــدوق املرضــى العــام
مجهــزات بأحــدث االدويــة وأحــدث املســتحضرات
املوجــودات فــي البــالد مــع رقابــة وزارة الصحــة
ونحــن نحافــظ علــى تواجــد االدويــة مــن خــالل ســلة
اخلدمــات لــوزارة الصحــة ،مــن املعــروف أنــه عندمــا
تفتــح عيــادة فــي صنــدوق املرضــى العــام كالليــت
جتهــز علــى أمت صــورة مــن غرفة الفحوصــات ومختبر
الصيدليــة لالطبــاء لتكــون كل اخلدمــات موجــودة
فــي مــكان واحــد ،خاصــة لصيدليــة االهتمــام

ليــس فقــط مــن ناحيــة الكــم وامنــا الكيــف ايضــا.
وفــي صيدليتنــا معــروف ان االســعار تضاهــي
كل الصيدليــات اخلارحيــة حيــث أنهــا رخيصــة
وتأتــي باملنفعــة علــى الزبــون ،باالضافــة للخدمــة
واملعاملــة احلســنة التــي نشــعر دائمــا بالصيدليــة
عنــد تقــدمي اخلدمــة للزبــون أتخيــل أن مــن يقــف
أمامــي أهلــي وصديقــي وأحــاول قــدر املســتطاع أن
اعطيــه قبالــي خدمــة كاملــة ومتكاملــة ،وينعــدم
مــن قامــوس صيدليــة عيادتنــا أن يخــرج املريــض
دون ان يحصــل علــى الــدواء الــذس يســتحقه.
إلى أي حد تهتم بدورك كصيدلي في متابعة املريض؟
إن املريــض بنهايــة املطــاف يدخــل للصيدليــة حتــى
لــو بعــد محطــات مختلفــة ،ويهمنــا ان يخــرج

مــن عندنــا الــى خــارج العيــادة بشــعور بالراحــة
واالطمئنــان باحلصــول علــى اخلدمــة الكاملــة ،قيمــة
االنســان وصحتــه هــي االســمى عندنــا ،نعطــي
اخلدمــات كاملــة ،وباقــة الغربيــة تســتحق اخلدمــة
وهــي خدمــات غيــر موجــودة بالوســط اليهــودي
وال نلقاهــا مــن ناحيــة االدويــة واملعاملــة ،عندمــا
الزبــون يــدل الصيدليــة يشــعر بالراحــة واشــعر ان
ابــن بلــدي يســتحق هــذه اخلدمــات االفضــل والتــي
توفرهــا كالليــت ،فالصيدلــي هــو ً
أيضــا املختــص
فــي صناعــة االدويــة ومراقبــة اجلــودة منــذ بدايــة
العمليــة التصنيعيــة حتــى نهايتهــا واالهتمــام بــأن
يفهــم املــري متــى يجــب عليــه ان يتناولهــا ومــا هــي
املــدة الزمنيــة لذلــك ،وكذلــك التحذيــر الدائــم مــن
قبــل الصيدلــي للمعانيــن بعــدم تنــاول ادويــة لــم
تقــدم لهــم عليهــا توصيــة بذلــك ،فنحــن نلعــب
دورا هامــا بتوعيــة املريــض حيــال األدويــة ومراحــل
املــرض و تأكــد الصيدلــي مــن االســتعمال اآلمــن
والفعــال لألدويــة هــو ضمــان ناجــع لشــفاء املريــض.
هذه املعلومات مقدمة كخدمة ملؤمنينا
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األمطار األخرية؟

ابتدا ًءمنيومغد:منخفضجوي
ماطر ومترافق برياح شديدة
بعد ارتفاع على درجات احلرارة يوم
األربعاء ،ودفء الطقس نسبياً نهاراً
وبارداً نسبياً خالل ساعات املساء
والليل ،وظهور السحب على ارتفاعات
متوسطة وعالية تدريجياً ،وكانت
الرياح جنوبية شرقية الى شرقية
معتدلة الى نشطة السرعة على
فترات ،والبحر متوسط ارتفاع املوج.

وبعد ارتفاع ملحوظ على درجات
احلرارة يوم أمس اخلميس حيث
جتاوزت معدالتها العامة بعشرة
درجات مئوية ،وكان الطقس خماسينياً
مغبراً أحياناً ودافئاً في اجلبال وحاراً
نسبياً الى حار في بقية املناطق ،وكانت
السماء غائمة بسحب على ارتفاعات
متوسطة وعالية ،وكانت الرياح ما بني
شمالية غربية وشمالية شرقية معتدلة

السرعة ،والبحر خفيف ارتفاع املوج.
وفي يوم غد اجلمعة يطرأ انخفاض
على درجات احلرارة لكنها تبقى فوق
معدالتها العامة ،وتكون األجواء غائمة
جزئياً ودافئة في مختلف املناطق،
وتكون الرياح شرقية الى شمالية
شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً،
والبحر خفيف ارتفاع املوج.

شبكة ُ Auto Depotتطلق محلة  Tade-inعلى مماسح
تنظيف السيارات (مماسح امليكروفايرب)

كل من حيضر ممسحة قدمية لتنظيف السيارة ألحد فروع الشبكة –حيصل على ممسحة جديدة هدية!
بعد سلسلة احلمالت الناجحة
واملغرية التي اطلقتها شبكة Auto
 Depotعلى مدار االسابيع االخيرة،
تعرض الشبكة على زبائنها حملة
 Tade-inجديدة على مماسح
تنظيف السيارات (املصنوعة من
اجللد)!
في اطار احلملة ،كل من يُحضر
ممسحة تنظيف جلدية قدمية الى
احد فروع شبكة Auto Depot
املنتشرة في البالد يحصل على
ممسحة جديدة هدية دون اي

شروط  .يدور احلديث حول مماسح
امليكروفيبر املعدة لتنظيف السيارات.
احلملة سارية املفعول من تاريخ
 24.3.2016حتى . 30.3.2016
ّيذكر انه في االسابيع االخيرة أطلقت
مجموعة ACE- Autodepot
مجموعة من حمالت الـ Trade-
 Inوالتي القت جناحا كبيرا لدى
زبائن الشبكة  .من بني احلمالت
كانت حملة تبديل رأس دوش  /دش
احلمام ،تبديل مساحات السيارات،
املقالي ،االكواب الزجاجية ،موزع

العطور للسيارة ،ستائر احلمام
وغيرها من احلمالت.
قيمة الهدية  29.90شيكل واحلملة
سارية املفعول في جميع فروع الشبكة
املنتشرة في انحاء البالد.

طمبور ُتطلق جمموعة جديدة من االلوان
ومؤثرات اللون ملوسم ربيع –صيف 2016
أطلقت شركة طمبور ،الشركة الرائدة
في مجال االلوان ومواد البناء في
البالد ،مؤخرا مجموعة جديدة من
االلوان ومؤثرات اللون ،وذلك بالتزامن
مع فصل الربيع وموسم ترميم وجتديد
املنازل لربيع و-صيف .2016
قامت شركة طمبور بتوسيع تشكيلة
منتجات االلوان واملنتجات في سلسلة
مؤثرات اللون التي تخول املستهلك
بتجديد مظهر البيت بطالء جدار واحد
فقط  .من بني هذه التشكيلة جتدون:
• ماط بلوس :انتجت شركة طمبور فئة
السوبر كريل الرائدة في فئة دهانات
اجلدران اخلارجية في البالد .مدير
عام قسم الدهانات في طمبور دودي
فردميان صرح  ":كشركة رائدة تتطور
دون توقف ،عملت طواقم االبحاث
والتطوير على مدار السنوات االخيرة
على اجليل اجلديد من سوبر كريل • -مؤثر لون باطون :في طمبور نؤمن

ماط بلوس .مت انتاج هذا املنتج وفق
نتائج االبحاث التي اجريت على
املستهلكني املهنيني والعاديني ووفق
ابحاث املستهلكني ،ويشكل املنتج قفزة
نوعية في نوع طالء اجلدران في
البالد .اظهر بحث خارجي اجراء معهد
"تلسكر" ان سوبر كريل ماط بلوس
ميلك قدرة التغطية ( تغطية عيوب
اجلدار) االفضل  ،قدرة تغطية عالية
(لتر طالء يغطي  16مترا مربعا) ،اللون
االبيض االقوى والذي يوفر للمهني
الوقت والعمل .اللون يعطي مظهر ماط
عصري  %7-%4ملعان.
متوفر بعبوات 1 :لتر 3 ,لتر 5 ,لتر10 ,
لتر 15 ,لتر 18 ,لتر
السعر  1 :لتر –  5 ₪ 45لتر – 115
 10 ₪لتر – ₪ 200
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ان للون تأثير قوي على طبيعة ،تصميم
ومتيز املنزل .عالم "باطون الـ Total
 Lookيشكل اجتاها بارزا للحصول
على مظهر عصري متطور  ،وحتى
اليوم كان يوصى باالستعانة باملهنيني
لتطبيقه من خالل االستعانة باجلبس
ومواد خاصة .قامت شركة طمبور
بتطوير مؤثر لون بتطبيق سهل وبسيط،
دون احلاجة للخبرة او املعرفة -طبقتني
مع اسفنجة وفرشاة والبيت مصمم.
ميكن الدخول الى قناة شركة طمبور
على الـ  youtubeلتعلم كيفية تطبيق
مؤثر اللون بسهولة.
مؤثر لون باطون –  3لتر ( 12متر
مربع باملعدل بتطبيق طبقينت) ₪ 230
عرافا – كيس  25كغم ( 8-5متر
مربع) ₪ 130

وفي يوم السبت املُقبل تتأثر املنطقة
مبنخفض جوي عميق سيتمركز في
شرق االراضي املصرية ،لذا يطرأ
انخفاض على درجات احلرارة مع
بقائها فوق معدالتها العامة ،وتهب رياح
شديدة قد تكون مثيرة للغبار واألتربة،
وتدريجياً يبدأ هطول األمطار خاصة
في ساعات العصر واملساء لتشمل
لي ً
ال مختلف املناطق بإذن الله ،تكون

مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً،
ويخشى من حدوث سيول.
وفي يوم األحد املُقبل يطرأ انخفاض
آخر على درجات احلرارة ،ويكون
الطقس بارداً نسبياً وغائماً مع هطول
االمطار على فترات ،وتهب رياح قوية،
ويكون البحر مائجاً.

بيزك ترفع سرعة التصفح إىل
 100ميغا جمانا
جيل روزن ،نائب املدير العام لشؤون التسويق واالبتكار يف بيزك
قال" :تنقل بيزك أكرب عدد ممكن من الزبائن إىل وترية تصفح
عالية ومبوازاة ذلك ُتحدث األجهزة يف بيوت الزبائن إىل أجهزة
 Fiber Readyاملالئمة للتصفح بوتريات فائقة السرعة"
أعلنت الشركة اليوم عن عملية حتديثات
في إطارها تعرض الشركة على زبائنها تغيير
وتيرة التصفح الى الوتيرة األعلى التي تليها،
وذلك ملدة عام .على سبيل املثال الزبائن
الذين وتيرة ابحارهم هي اليوم  T40ميغا
بامكانهم رفعها مجانا إلى  T100ميغا.
جيل روزن ،نائب املدير العام لشؤون التسويق
واالبتكار في بيزك قال" :من خالل هذه
اخلطوة ستنقل بيزك اكبر عدد ممكن من
الزبائن الى وتيرات تصفح أعلى لالنترنت ،ومبوازاة ذلك ،ستحسن األجهزة في بيوت
الزبائن إلى أجهزة  Fiber Readyاملناسبة لتصفح االنترنت بوتيرات فائقة السرعة.
وكما يذكر قمنا بتجربة ميدانية بتكنولوجية الـ  G.fastوكذلك بتقنيات متطورة أخرى
تعتمد على األلياف الضوئية بهدف اختبار اجلوانب التكنولوجية واالقتصادية في
االعالن عن وتيرات التصفح حتى  1جيغا".
مؤخرا أطلقت بيزك املوجه الالسلكي  Fiber readyبتكنولوجية  . ACاملوجه اجلديد
يتيح التصفح الالسلكي بسرعة حتى  1.6جيغا وجاهز لالستخدام ايضا بوتيرات
التصفح املتوقعة مع اطالق شبكة االلياف الضوئية ،وبذلك يكون االنتقال الى وتيرات
أعلى اسهل وأبسط .سرعة التصفح الالسلكية مبعيار  ACأعلى حتى  3أضعاف من
السرعة مبوجهات مبعيار  .Nباالضافة إلى ذلك ،يتيح املوجه اتصاال بشبكتني في
نفس الوقت بترددات منفصلة.
حتى اليوم قامت بيزك بتحديث وتيرات التصفح مجانا ملئات آالف الزبائن .هذه املرة
معظم التحديثات جترى لوتيرات سرعة  40ميغا وما فوق .وفي بيزك يشيرون الى ان
هنالك احتمال بان يقوم زبون بزيادة السرعة من  15الى  40ميغا وان يحتاج إلى تغيير
املوجه إلى موجه يدعم هذه الوتيرة.
جميع املوجهات تعطى للزبائن وفق منوذج استئجار وحتديث دون اي تكلفة إضافية.
كما يشيرون في بيزك ،ومن اجل ان يستفيد الزبون من وتيرة التصفح احملسنة،
يتوجب عليه مالئمة وتيرة التصفح ايضا امام مزودة االنترنت .وفي بيزك يوصون
الزبائن مبقارنة وفحص اي شركات مزودة لالنترنت سترفع وتيرة التصفح مجانا
ايضا ،مبوازاة اخلطوة التي تقوم بها بيزك.
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نقص أكثر من  6000ممرضة وممرض باملستشفيات
ناقشت جلنة مكانة املرأة برئاسة
النائبة عايدة توما – سليمان
(اجلبهة – القائمة املشتركة)،
مبادرة النائب د .يوسف جبارين
(اجلبهة – القائمة املشتركة)
حول موضوع املماطلة مبنح
مدرسة التمريض بالناصرة
(أ.م.م.س) شهادات تأهيل
للسنة األكادميية احلالية ،وحول
العقبات التي تواجهها املدرسة
على املستويني األكادميي
واملالي .وقد شارك باجللسة
نواب القائمة املشتركة مسعود
غنامي ودوف حنني ،باإلضافة
إلى بيني بيجني (الليكود).
وقد افتتحت اجللسة النائبة
توما – سليمان بعرض أهمية
تداول موضوع مدرسة التمريض
في الناصرة بلجنة مكانة املرأة،
خاص ًة وأ َّن أكثر من  85%من
هن طالبات.
خ ّريجي املدرسة َّ
وأشارت توما – سليمان في
معرض حديثها إلى أهم َّية َمنِح
امتيازات لطالبات التمريض،
خاص ًة في ظ ّل املعطيات ا ّلتي
أن هنالك نقص حاد
تشير إلى ّ
في ملَّكات املمرضات واملم ّرضني
في سوق العمل ،وا ّلتي من شأنها
حتفيز النِّساء لالندماج مبساق
التمريض ورفع نسبة النِّساء
بسوق العمل.
وحت َّدث النائب جبارين عن
العقبات املوجودة أمام مدرسة
التَّمريض ،خاص ًة على املستويني

األكادميي واملالي ،مشي ًرا
إلى أ َّن هنالك مماطلة مبنح
املدرسة املوافقة على شهادة
التأهيل ،كما أ َّن الدعم احلكومي
املُخصص للمدرسة ما زال بعي ًدا
عن احتياجات املدرسة .وقال
جبارين ان املماطلة التي مت ّيز
تعامل الوزارات املعنية تش ّكل
خط ًرا على إمكانية استمرار
تقدمي مدرسة املريض خدماتها
ا ّلتي تخدم مئات الطالبات
العربيات من مختلف املناطق،
منذ حوالي تسعني عام .وأ ّكد
جبارين على أ َّن واجب الوزارات
املعن َّية دعم املدرسة ،خاص ًة
عال
ُقدم مستوى تعليمي ٍ
وأ ّنَها ت ِ ّ
بشكل واضح
يظهر
وهذا
ج ًّدا
ٍ
بنسبة النّجاح العالية ج ًدا،
والتي تُق َّدر بحوالي ،95%
لطالبات وطالب املدرسة
بامتحان التأهيل النهائي ملساق
التمريض.
ب َدورها استعرضت د .أمل
خازن ،مديرة مدرسة التمريض،
خلفية ومعطيات حول املدرسة،
باإلضافة إلى اخلدمات التي
تو ّفرها املدرسة جلمهور
الطالبات و َدورها التاريخي
واملركزي بتأهيل مئات املمرضات
خالل السنوات املاضية .كما
وأشارت خازن إلى العقبات التي
تواجهها املدرسة لنيل املوافقة
على شهادات التأهيل وللحصول
على الدعم املالي احلكومي،

لضمان استمرارية املدرسة
بتقدمي خدماتها .واستعرضت
خازن التطورات األخيرة في
احملادثات واملفاوضات مع كل َّية
عيمك يزراعيل حول ال ّرعاية
األكادمي َّية من قِ َبل كلية عيمك
يزراعيل ملدرسة التمريض
بالناصرة.
كما واستعرض وسيم دبيني،
املدير املالي مبدرسة التمريض
(أ.م.م.س) الوضع املالي
للمدرسة والدعم احلكومي
املُخصص لها ،إ ّذ أشار إلى أ َّن
املدرسة تعاني من صعوبات
مالية كبيرة ،بسبب شح
امليزانيات والتمويل احلكومي.
وقال النائب دوف حنني أن جلنة
الكنيست بحثت النَّقص احلاد
في أعداد املمرضات واملم ّرضني
في إسرائيل ،والتي أوصت
بدورها إلى استيعاب أكثر
من  6000ممرضة وممرض
من خارج البالد .بينما هنالك
تهميش ل َدور كل َّيات التمريض
في إسرائيل ،والتي تستطيع

تخريج ممرضني وممرضات
لس ّد النَّقص القائم.
واستهجن النائب مسعود غنامي
نهج وزارتي
الصحة واملالية
ّ
ومجلس التعليم العالي بوضع
حواجز وعدم تذليل العقبات
أمام مدرسة التمريض بالناصرة،
خصوصا في ظ ّل اعتراف هذه
ً
األجسام بالنَّقص احلاد في
أعداد املم ّرضني واملم ّرضات
بإسرائيل.
وفي نهاية اجللسة ،أوصت
اللجنة متابعة املوضوع أمام
وزارتي الصحة واملالية وأمام
مجلس التعليم العالي ،حتى
نيل املدرسة كافة استحقاقاتها
األكادميية واملالية ،وحتى
االنتهاء من املفاوضات املتقدمة
مع كلية عيمك يزراعيل
الرعاية األكادميية
لتخصيص ِ ّ
للمدرسة .كما وأ ّكدا النائبان
توما  -سليمان وجبارين مبتابعة
املوضوع عن كثب وطرحه على
كافة اجلهات املعنية.
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ألول مرة منذ املحرقة .الطفل
دوابشة يزور مسقط رأسه
وصل الطفل أحمد سعد دوابشة قبل ظهر الثالثاء إلى مسقط
رأسه في بلدة دوما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
احملتلة ،في زيارة تستغرق عدة ساعات.
وكان الطفل دوابشة وصل الضفة الغربية احملتلة صباح الثالثاء
عبر معبر الكرامة احلدودي ،بعد رحلة استغرقت عدة أيام إلى
إسبانيا ،زار خاللها نادي ريال مدريد والتقى جنومه.
وكان في استقباله جمع غفير من أهالي البلدة والقرى اجملاورة،
وتوجه مباشرة إلى بيت جده.
يشار إلى أن هذه هي الزيارة األولى للطفل دوابشة إلى بلدة دوما
منذ احملرقة التي نفذها املستوطنون بحق عائلته نهاية شهر
يوليو  ،2015والتي استشهد فيها والداه وشقيقه الرضيع علي،
وأصيب هو بحروق شديدة خضع على إثرها لعالج متواصل في
مستشفى "تل هشومير".
وقال نصر دوابشة ،عم الطفل أحمد ،إن ابن شقيقه زار بيت
جده ،ولن يزور بيت عائلته احملترق ،وسيتوجه مسا ًء إلى رام الله
لزيارة قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات ،ومن ثم سيلتقي الرئيس
محمود عباس.
ً
ً
وأكد أن الرحلة التي قام بها أحمد إلسبانيا تركت أثرا جيدا على
احلالة النفسية له.
وأوضح أن أحمد سيتوجه بعد لقاء الرئيس إلى مستشفى "تل
هشومير" الستكمال مرحل العالج الطبي التي يتوقع أن تستمر
بني  3وأربعة شهور ،قبل أن يبدأ مرحلة التأهيل.

أم الفحم :اعتقال مشتبهني بإطالق
نار على مركبة العاملة االجتماعية

باقة :فعاليات تفعيلية مميزة
تكرميًا ملئات املسنات

شاب فلسطيين يقدم على االنتحار
بسهول جت

اعتقلت الشرطة يوم الثالثاء  4مشتبهني من ام الفحم بالضلوع في
شبهات اطالق عيارات نارية وحرق مركبة لعاملة اجتماعية في
مدينة ام الفحم ،ومن املزمع متديد فترة اعتقال املشتبهني على ذمة
التحقيقات اجلارية.
وصرحت الشرطة في بيان لها ،جاء فيه ":نهار يوم الثالثاء اعتقلت
الشرطة  4مشتبهني من ام الفحم بالضلوع في شبهات اطالق
عيارات ناريه وحرق مركبة باملدينة هناك يوم  -17.3.16مركبة تعود
لعامله اجتماعيه املوظفة مبكتب الرفاه االجتماعي باملدينة هناك،
وكذلك مت االعتقال للتحقيق  3من السكان هناك بشبهة االعتداء
وعرقلة عمل افراد شرطة ام الفحم خالل قيام افراد القوة بتنفيذ
اعتقال املشتبهني بإطالق العيارات النارية واحلرق".

أقيم يوم االثنني فعاليات تفعيلية مميزة تكرمياً ملئات املسنات
بالتعاون ما بني وحدة شؤون املرأة في بلدية باقة الغربية وجمعية
اجليل الذهبي في املركز اجلماهيري.
وتخلل محطات تفعيلية للمسنات ومن ثم عرض اولي مميز
لطالبات مدرسة النجاح الثانوية بعنوان "يقظة نحو النجاح".
ومت القاء محاضرة قيمة قدمتها موجهة اجملموعات سمية
شرقاوي جلمهور املسنات.
هذا ونال اليوم التفعيلي رضا وسعادة النساء املشاركات.
وفي نهاية االحتفال مت تكرمي مرشدات احملطات وطالبات مدرسة
النجاح مببادرة وحدة شؤون املرأة في بلدية باقة.

أقدم شاب فلسطيني بالعشرينيات من عمره على االنتحار ،حيث عثر
على جثته بعد ظهر يوم الثالثاء في سهول قرية جت املثلث.
وتلقت طواقم اإلسعاف بالغا عن وجود شاب فاقدا للوعي باألراضي
الزراعية في قرية جت املثلث ،وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان،
حيث أقر وفاة الشاب الذي توفي بظروف تراجيدية.
وبحسب املعلومات املتوفرة ،احلديث يدور عن شاب فلسطيني
بالعشرينيات من عمره وهو من قرية زيتا اجملاورة جلت ويعمل
بالقرية.
ويرجح ان الشاب أقدم على االنتحار وعلى ما يبدو عثر عليه معلقا
بسهول جت ،فيما شرعت الشرطة التحقيق مبالبسات وظروف
احلادث.
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أثبتت األبحاث

الفريكة مفيدة
للريجيم
تحتـــوي الفريكـــة على نســـبة عالية من
األليـــاف النباتية والبروتينات التي تتســـبب
بشعور اإلنســـان بالشبع لساعات طويلة
األمـــر الـــذي يخفـــف مـــن شـــهية الفـــرد
للطعـــام وبالتالـــي تناولـــه لوجبـــات أقل
ّ
وســـعرات حراريـــة منخفضة مما يســـاعد
علـــى إنقـــاص الـــوزن ومحاربة الســـمنة،
فقد أثبتت الدراسات احتواء الفريكة على
أربعـــة أضعاف األلياف الموجود في األرز
البني" األسمر".

يوم الثالثاء يوم الفـريكـة

من اليوم إتبعوا نظام كل ثالثاء فريكة ،ليش؟
ألنو الفريكة غير انها طبيعية وزاكية ،هي كمان بتساعد على فقدان الوزن،
تخفض الدهون ،تحسن من صحة البصر وصحة الجهاز الهضمي.
فريكة مع اللحمة ،مع الدجاج ،شوربة ،سلطة ،مفلفلة او بالمحاشي.

فريكة من نخلة .طبيعيّة  100%ومفيدة  ، 200%وزاكية 300%

محليات وأخبار

نتنياهو يلتقي اليهود اليمنيني الذين
قدموا إلسرائيل

التقى رئيس الوزراء
بنيامني نتنياهو
اليهود الذين قدموا
إلى إسرائيل ليلة
بعملية
االثنني
وجلب
سرية.
القادمون اجلدد
معهم كتاب توراة
كتب في اليمن قبل
 800عام وقرأ
رئيس الوزراء مع
أحد األطفال الذين
قدموا من اليمن في
هذا الكتاب املقدس
ومتت أمس عملية جلب  17يهوديا مينيا إلى
العتيق.
وقال رئيس الوزراء نتنياهو" :أهال وسهال بكم في إسرائيل وينتمي القادمون اجلدد إلى إحدى أقدم
أورشليم ،في أرض إسرائيل .يسرني جدا أن أراكم اجلاليات اليهودية التي وصلت إلى اليمن في فترة
هنا ومعرفتكم قراءة التوراة مؤثرة كثيرا للعواطف .الهيكل اليهودي األول .وضمن هذه اجملموعة يأتي
هذا هو األساس .فكرنا خالل سنوات طويلة كيف  12يهوديا من مدينة ريدة وأحدهم حاخام وسبعة
ميكن جلبكم إلى إسرائيل وبعون الله جنحنا في منهم هم أطفال.
ويتحدث اليهود اليمنيون اللغة العبرية التي أتقنوها
ذلك".
وكان القادمون اجلدد يشعرون بانفعال كبير على مر السنني ولهم أقرباء في إسرائيل .وكان في
وشكروا رئيس الوزراء لقيام دولة إسرائيل حوزة القادمني اجلدد كتاب توراة قدمي يبلغ 800
عام.
بإيصالهم إلى إسرائيل.
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أبو معروف يطالب بتشكيل جلنة لفحص
الزيادة بسعر املياه
طالب النائب د .عبد الله أبو معروف بتشكيل
جلنة خاصة لفحص أثر زيادة سعر املياه من (64
شاقل) ،إلى ( 164شاقل) ملتر البناء الواحد على
املواطنني الفقراء ،وذلك خالل خطاب له أمام هيئة
الكنيست العامة حول خطوة احلكومة برفع اسعار
املياه للمستهلكني في البلدات القائمة على قمم
اجلبال.
وقال النائب ابو معروف ":إن جهاز الضرائب في
اسرائيل هو من أسوأ األجهزة في العالم ،عندما
تُفرض الضرائب على املواطنني دون أي اعتبار
ألوضاعهم االقتصادية وخاصة بحق املواطن
البسيط .وبالرغم من أن موضوع رفع اسعار املياه
يطرح على بساط بحث الكنيست منذ ايار املاضي،
إال ان صمتا رهيبا يع ّم الكنيست ،واإلجراءات متر
وكأن األمر طبيعيا ،حيث تستعد الكنيست لرفع
سعر املياه ملتر البناء الواحد مبئة شاقل إضافية،
أي من ( 64شيكل) إلى ( 164شيكل) ملتر البناء
الواحد ،إضافة إلى زيادة في سعر البناء للمساكن
املكتظة ،األمر الذي يعني أن هذه الزيادات تفرض
خصيصا للمواطنني العرب بالذات الذين يسكنون
على قمم اجلبال في اجلليل باألساس".
واضاف د .ابو معروف" :شاركت في أبحاث جلنة
الداخلية وجلنة العمل والرفاه والصحة البرملانيتني

مدار
على
األشهر األخيرة،
و حتد ثت
عن
خاللها
معاناة العائالت
الفقيرة جراء رفع أسعار املياه ،وأثر خصخصة مياه
الشرب وتسليمها للشركات واالحتادات الربحية
على جيوب املواطنني الفقراء ،وخاصة العائالت
كثيرة األوالد التي يصل سعر الكوب في صرفها
الشهري إلى ( 14شيكل) ،وقلت ،إن هذه اإلضافات
على اسعار املياه هي محاولة إلى إعادة التاريخ
للقرون الوسطى كما كان احلال في اوروبا وعدم
مت ّكن املواطنني هناك حتى من االغتسال .وفي
حتدثنا طوال الوقت في اللجان عن تخفيض
حني ّ
اسعار املياه ،يبتكر وزير املالية ضراب ورسوم
جديدة تص ِّعب حياة الناس البسطاء ،ما يرغمهم
على التكلفة اإلضافية الباهظة 200 ،شاقل هنا
و 400شاقل هناك وتتراكم األموال لتصبح عبئا
كبير غير محتمال لـ  1.7مليون انسان البالد حتت
خط الفقر ،ليزيد من فقرهم ومعاناتهم".
ودعا د .ابو معروف لوقف هذا االبتزاز بحق
املواطنني من قبل وزير املالية واحتادات املياه على
السواء.
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محليات وأخبار

الشيخ رائد صالح حيذر من تركيب الكامريات باألقصى
حذر الشيخ رائد صالح ،رئيس احلركة اإلسالمية خالل تصريح
له يوم الثالثاء ل"كيوبرس"من تبعات تركيب كاميرات املراقبة في
املسجد األقصى املبارك ،مطال ًبا وزارة األوقاف األردنية بإعادة
النظر في تركيبها.
وقال الشيخ صالح "أنا ع ّبرت عن قناعتي في األيام املاضية ،وال
زلت أقول ،لو ضمنّا أن هذه الكاميرات ستبقى حتت سيطرة وزارة
األوقاف األردنية فقط ،لقلنا إنه مشروع ط ّيب ،ولكن ما سيحدث
مع شديد األسف أن االحتالل اإلسرائيلي سيُدخل أصبعه في هذه
الكاميرات وستخضع لسيطرته".
وأضاف أن" الـ  55كاميرا ستتحول إلى عني لالحتالل ،يراقب من
خاللها كل ما يحدث في مصليات املسجد األقصى وحياة املصلني
واملصليات ،واملرابطني واملرابطات واملعتكفني واملعتكفات فيه".
وتابع "لذلك أنا قلتها وال زلت ّ
أحذر وأقول إن املتوقع من االحتالل
كل ش ّر ،وال أستبعد أن يستخدم هذه الكاميرات في املستقبل القريب
لألدلة ضد أهلنا الذين يش ّدون الرحال الى األقصى ،كي يُغلظ عليهم
في عقوباته ،إما إبعا ًدا وإما سجنًا وإما طر ًدا من القدس واألقصى".
وقال إن" االحتالل سيستخدم هذه الكاميرات باملفهوم املقلوب متا ًما،
مبعنى أنه سيفتح اجملال لصعاليكه باقتحام املسجد األقصى وأداء
طقوس تلمودية فيه ،وإعالن أذاهم الصريح على أهلنا في املسجد".
سيدعي بعد ذلك أن كاميرات
وأردف الشيخ صالح أن" االحتالل
ّ
املراقبة في األقصى تبرئ صعاليكه من أية تهمة ،وتؤكد حفاظهم

نقل األسري حممد
القيق بشكل مفاجئ
من مستشفى العفولة
قررت مصلحة السجون يوم االربعاء وبالتنسيق
مع مستشفى "هعيمك" بالعفولة نقل األسير
محمد القيق إلى مركز تأهيل تابع ملصلحة
السجون في مركز البالد وذلك ملتابعة عالجه
قبل حتريره املتفق عليه بتاريخ .21.5

الذي يزعمونه على الوضع القائم".
وكان وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية األردنية هايل
داوود أعلن عن مباشرة الوزارة خالل األيام املقبلة في تركيب 55
كاميرا في ساحات املسجد األقصى املبارك.
في املقابل ،تكررت األخبار في اإلعالم اإلسرائيلي عن اتفاق أردني
إسرائيلي بشأن تركيب كاميرات املراقبة في األقصى ،ونقلت صحيفة
إسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي األحد املاضي قوله إن األردن
و"إسرائيل" اتفقتا على تركيب كاميرات املراقبة في املسجد األقصى،
قبل عيد الفصح العبري في نيسان املقبل.

ووف ًقا لالتفاق فإن القيق كان سيبقى في العفولة
إلى أن تتحسن حالته ثم ينقل ملركز تأهيل ،وإذا
حتسنت حالته بشكل تام قبيل موعد التحرير،
ميكث في السجن إلى أن يحني املوعد.
مجموعة من الناشطني رافقوا األسير
الصحافي محمد القيق خالل فترة اضرابه
عن الطعام وبعد فك اإلضراب وبينهم القيادي
والناشط في متابعة قضايا األسرى ،عضو
جلنة احلريات واألسرى والشهداء ،قدري أبو
واصل ،الذي كتب أن السلطات قررت نقل القيق
بشكل مفاجئ ولم يسمحوا له ولباقي املرافقني
أن يودعوه ويرفقوا معه كامل أغراضه.
وكان األسير محمد القيق قد أضرب عن

الشرطة اإلسرائيلية تعتقل
 1200عامل فلسطيين
اعتقلت الشرطة االسرائيلية
أكثر من  1200فلسطيني بدون
تصريح" في حملة مطادرة
نفذتها في مناطق مختلفة للعمال
الفلسطينيني.
وبحسب بيان صادر عن الشرطة،
فإن الشرطة تواصل بقواتها املعززة بحرس احلدود وعلى طول
خط البالد في حمالتها املكثفة والواسعة الرامية لتقليص ظاهرة
املتواجدين في البالد بصورة غير قانونية ،وما يتبعها من مشغليهم
وموفري مساكنهم ومقليهم في البالد دون تصاريح قانونية ،ما
شكل مخاطر جمة على السالمة العامة من ناحية جنائية وأمنية"،
وفق تعبيرها.
وتابع بيان الشرطة احلمالت التي كانت قد باشرت فيها الشرطة
منذ نحو االسبوعني ،وحتديدا في بداية شهر آذار/مارس اجلاري،
أدت إلى القبض على أكثر من نحو  1200شخص ،وكذلك مت القاء
القبض على نحو  150مشتبه اسرائيلي ،غالبيتهم من العرب،
شمل ما بني مقليهم ومشغليهم وموفري مساكنهم جنبا الى جنب
مداهمة وتفتيش القوات الشرطية نحو  3150موقع مختلف شمل
ما بني ورشات عمل ومحال ومساكن شغلت وآوت بصورة غير
قانونية العمال الفلسطينيني".

الطعام ملدة  90يو ًما
(إضراب عن كل شيء ما
عدا املاء) ،وذلك بسبب
متديد االعتقال اإلداري
له دون سبب حقيقي،
وبعد أن كاد يصل
االستشهاد،
مرحلة
توصلت اجلهات التي
تابعت قضيته التفاق مع
النيابة العامة والشاباك
بأن يخرج بتاريخ 21.5
دون متديد االعتقال
مرة أخرى.

خبري “سايرب” من غزة راقب طائرات “إسرائيل” وجيشها ومطارها لـ 4أعوام
قال جهاز مخابرات االحتالل اإلسرائيلي إنه
“اعتقل خالل اآلونة األخيرة خبير “سايبر”
فلسطيني في بداية عقده الثالث من سكان قطاع
غزة متخصص في مجال البرمجيات واالنترنت
متكن من اختراق أنظمة طائرات االستطالع
اإلسرائيلية العسكرية واملدنية.
وتتهم مخابرات االحتالل الشاب مجد عويضة
( 23عاما) باالنتماء حلركة اجلهاد اإلسالمي
وتقدمي معلومات حساسة “تضر بأمن الدول”
لقادة الذراع العسكري للحركة “سرايا القدس”
تتعلق بحركة الطائرات بدون طيار اإلسرائيلية،
ومعلومات حول كيفية السيطرة عليها والتشويش
على عملها ،كذلك متكنه من ربط تلك الطائرات
بشاشات عرض ميتلكها الذراع املسلح حلركة
اجلهاد تعرض ما تقوم هذه الطائرات بتصويره
على مدار الساعة.
وأشار الشاباك في بيان له يوم األربعاء إلى أن
عويضة ميارس هذه الوظيفة باختراق انظمة
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الطائرات منذ أن كان طالبا جامعيا منذ العام
 ،2012وقد وجهت له تهمة تتعلق باملس “باألمن
القومي اإلسرائيلي".
وبحسب بيان “الشاباك” فقد اعترف عويضة
بانتمائه حلركة اجلهاد اإلسالمي من  5سنوات،
وقد أوكلت له مهمة تصنيع برمجيات قادرة على
اختراق أنظمة طائرات االستطالع ،وبالفعل متكن
من تصنيع هذه البرمجيات وتسليمها لقادة الذراع
املسلح للحركة ،كما متكن عويضة من تصنيع
برمجية اخترق من خاللها أنظمة مراقبة حركة
املرور وكاميرات املراقبة املنتشرة في الشوارع
داخل املدن الفلسطينية احملتلة عام . 1948
وأشار بيان الشاباك إلى أن حركة اجلهاد استغلت
إمكانيات عويضة خالل العدوان األخير على قطاع
غزة صيف العام  ،2014من خالل متابعة كاميرات
املراقبة باملناطق املكتظة بالسكان منها تل أبيب،
واملواقع احلساسة ،منها املواقع العسكرية ومطار
بن غوريون ،والتي ساعدتها في حتديد إحداثيات

املناطق التي ميكن استهدافها بالصواريخ.
كما متكن عويضة من انتاج برمجيات متكنت من
اختراق حركة املالحة في مطار “بن غوريون”
قرب تل أبيب ،ومتابعة حركة الطائرات ،وحتى
قوائم املسافرين ،ومعرفة أنواع الطائرات التي
حتط أو تقلع من املطار وأوزانها ،وأوقات وصولها،

وكافة تفاصيل احلركة واملالحة في املطار.
وذكر الشاباك أنه متكن من اعتقال عويضة في
شهر شباط املاضي عندما كان متجها عبر معبر
“بيت حانون /إيرز” للقاء عدد من الشبان في
الضفة الغربية بعد قبولهم في مسابقة “سوبر
ستار” الفلسطيني.
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دوليات وسياسة

"إسرائيل"يفمواجهةالقنبلةالدميغرافية
يجمع باحثو الدميوغرافيا في “إسرائيل” على
أن أحد أهم التحديات التي تواجه االحتالل هي
امليزان الدميوغرافي بني السكان اليهود والعرب،
أي النسبة املئوية لكل فئة سكانية مقارنة مع
الفئات السكانية األخرى في نفس اجملتمع.
فتاريخيا سعت احلركة الصهيونية ومبساعدة
االنتداب البريطاني ،إلى استقدام أكبر عدد ممكن
من اليهود الى فلسطني .وبعد إقامة الدولة عام
هجر االحتالل القسم األكبر من الشعب
ّ 1948
الفلسطيني واستمر في استقدام أعداد ضخمة
من اليهود من أنحاء متفرقة من العالم .وبقي
التهديد الدميوغرافي يالحق صناع السياسة في
"إسرائيل" ،ألن السيطرة على األرض ،من وجهة
نظرهم ،تعني تفريغها من أصحابها األصليني
وتشجيع هجرة اليهود إليها.

القنبلة الدميوغرافية
القنبلة الدميوغرافية هي تعبير عن الزيادة
الطبيعية لدى مجموعة معينة من السكان في نفس
اجملتمع مقارنة باجملموعات األخرى .وفيما يتعلق
بـ”إسرائيل” ،فان التهديد الدميوغرافي يكمن
في الزيادة الطبيعية للسكان العرب داخل اخلط
األخضر ،وكذلك للفلسطينيني في الضفة الغربية
وقطاع غزة.
تعتبر الزيادة الطبيعية لدى الفلسطينيني من
األعلى في العالم ،وخصوصا في قطاع غزة وعند
بدو النقب ،حيث قد تصل نسبة هذه الزيادة إلى
 4.5%سنوياً .أما الزيادة الطبيعية عند سكان
الضفة الغربية وباقي فلسطينيي األرض احملتلة
عام  1948فقد تصل نسبتها إلى  3.5%سنوياً.
مقابل ذلك فان الزيادة الطبيعية لدى اليهود
تبلغ  1%سنوياً ،وهذا بفضل اليهود املتدينني
“احلريدمي” ،الذين يكثرون من اإلجناب ألسباب
دينية تتعلق بتحديد النسل ،وإلميانهم بأن الذرية
اليهودية مباركة ،ولزيادة عدد الذين سيستقبلون
اخمللص ،مع العلم أن املتدينني يشكلون عبئا ثقيال
على الدولة ،فهم ال يتجندون للجيش ويرفضون
االلتزام بكثير من القوانني املدنية بحجة معارضتها
لتعاليم التوراة.
أصبحت التعبيرات املترادفة ،مثل التهديد
الدميوغرافي ،واخلطر الدميوغرافي ،والقنبلة
الدميوغرافية ،وحتسني امليزان الدميوغرافي،
حتتل مكانة واضحة في النقاش السياسي والشعبي
واألكادميي ،ليس فقط لدى األحزاب واحلركات
املتعاطفة مع اليمني املتطرف ،وإمنا أيضا لدى
بعض األوساط التي تسمي نفسها ليبرالية في
اجملتمع اإلسرائيلي.

إحصاءات ذات مضمون سياسي
في سنة  ،1800أي في عهد الدولة العثمانية،
بلغ عدد اليهود حوالي ( )6.700نسمة من أصل
( )274.850نسمة هم مجموع السكان ،أي ما
يعادل  ،2.4%وفي سنة  1878ارتفع عدد اليهود
إلى ( )15ألفاَ ،يضاف لهم( )10آالف يهودي
يحملون صفة “رعايا أجانب” وقد بلغ عدد اليهود
عام  )24( 1882ألفاً ،أي بنسبة  % 5.3من
مجموع السكان.
ومن أجل فهم االنقالب الدميوغرافي ال بد من
اإلشارة إلى أن نسبة اليهود في فلسطني االنتدابية
سنة  1882كانت  ،5.3%ثم ارتفعت إلى 50.6%
سنة  ،1950وإلى 63.8%سنة ( 1967فيطلسون،
 .)2008ورغم كل احملاوالت التي تهدف إلى تهجير
الشعب الفلسطيني وتشجيع اليهود للهجرة إلى
العدد المائة والثالثون 130 -

فلسطني ،إال أن النسبة قد تعادلت في فلسطني
االنتدابية في العام  2015مما يجعل فكرة القنبلة
الدميوغرافية تساور كل من يؤمن باالنفصال عن
الشعب الفلسطيني.
وتطور احلديث عن خطر التقارب في عدد السكان
بني اليهود والعرب في فلسطني التاريخية خالل
عام ،2015حيث قال البروفيسور أرنون سوفير
اخملتص في علم السكان“ :إن نسبة اليهود في
فلسطني التاريخية بلغت عام  1980حوالي
 ،64.7%بينما انخفضت النسبة الى  49.9%عام
 ،2000ومن املتوقع أن تنخفض إلى  41.7%في
عام."2020
أما آخر إحصائية أُجريت عشية رأس السنة
العبرية عام  ،2015فقد أشارت إلى أن نسبة
السكان اليهود داخل إسرائيل بلغت  74%من
مجموع السكان( .عوفر .)2015 ،واحلديث عن
الفرق بني هذه النسب واألرقام هو الذي يدفع
متخذي القرار في إسرائيل إلى مناقشة االنفصال
عن الضفة الغربية كما مت االنفصال عن قطاع
غزة.
تراقب “إسرائيل” التهديد الدميوغرافي في
منطقة اجلليل بشمال فلسطني احملتلة ،حيث بلغت
نسبة العرب هناك  56%سنة  ،2006وبلغت النسبة
في لواء عكا  ،65%لذلك أقامت “إسرائيل” وزارة
خاصة للجليل والنقب ملراقبة امليزان اجلغرافي
في هاتني املنطقتني ،والعمل على استمراره لصالح
السكان اليهود.
يكمن أحد التخوفات السياسية لدى “إسرائيل”
في القوة التصويتية لدى العرب في انتخابات
الكنيست ،حيث يرى مراقبون أن قيام العرب
في “إسرائيل” بترتيب صفوفهم ورفع نسبة
التصويت في الوسط العربي ،قد تؤدي مع الوقت
إلى حصولهم على ثلث أعضاء الكنيست ،وحينها
سيشكل ذلك انقالبا انتخابيا يقلب “إسرائيل”
الى “دولة كل مواطنيها” على حساب “الدولة
اليهودية الصهيونية”.
وأكثر ما يقلق اإلسرائيليني هو التهديد
الدميوغرافي احلاصل في القدس ،حيث بلغت
نسبة العرب فيها عام  2006حوالي  ،34%ومن
املتوقع وصولها إلى  38%عام  .2020لذلك ،وبعد
احتاللها عام  ،1967قامت “إسرائيل” بضم
اجلزء الشرقي منها .وعلى مر السنوات التالية،
ولتحقيق التفوق السكاني لصالح اليهود ،قامت
“إسرائيل” بالعديد من اخلطوات التي من شأنها
زيادة السكان اليهود عن طريق تشجيع هجرتهم
إليها وتقدمي التسهيالت واالمتيازات لهم ،وكذلك
تخفيض نسبة املواطنني العرب عن طريق إجراءات
انتقامية تهدف إلى تهجيرهم من املدينة املقدسة،
مثل هدم املنازل ومنع البناء وسحب الهويات.
لكن في املقابل ،يحاول بعض اإلسرائيليني التقليل
من أهمية التهديد الدميوغرافي ،مثل يورام أتنغر،
القنصل اإلسرائيلي السابق في نيويورك ،الذي
يعتبر أن التهديد قد زال في ظل االنسحاب من
غزة ،مع ضرورة االحتفاظ بالضفة الغربية ،حيث
وصلت نسبة السكان اليهود في فلسطني االنتدابية
بعد االنسحاب من قطاع غزة إلى  ،67%ولذا
فهو يعتبر أن التهديد احلقيقي هو في هجرة
الفلسطينيني من الضفة الغربية إلى داخل اخلط
األخضر.

أساليب ،أهمها تشريع القوانني التي تسمح وتشجع
هجرة اليهود إلى فلسطني ،وفي املقابل تشجع
هجرة العرب من فلسطني عبر التضييق عليهم
ومصادرة أراضيهم.
على رأس هذه القوانني قانون العودة الذي شرع عام
 1950والذي نص على ما يلي“ :كل يهودي يحق له
أن يهاجر الى البالد ،والهجرة تكون بعد احلصول
على تأشيرة مهاجر .تأشيرة الهجرة تعطى لكل
يهودي يظهر رغبته بالهجرة إلى إسرائيل ،إال إذا
ثبت لدى وزير الداخلية أن مقدم الطلب يعمل
ضد الشعب اليهودي ،أو ميكن أن يسبب خطراً
على صحة اجلمهور أو أمن الدولة ،أو كان صاحب
سوابق جنائية وميكن أن يشكل خطراً على سالمة
اجلمهور”.
وقامت “إسرائيل” أيضا بالتأكيد على القوانني
االنتدابية مثل قوانني مصادرة األراضي ،كقانون
متلك األراضي لعام  ،1943والذي على أساسه
متت مصادرة أراضي قرى دير األسد والبعنة
ونحف لصالح توسيع مستوطنة كرميئيل .وقانون
الطوارئ لعام  1945الذي ينص في بند رقم
( )125على حق الدولة في اإلعالن عنأي أرض
أنها أرض مغلقة مينع الدخول إليها ،كما حدث مع
قريتي إقرت وبرعم اللتني ُمنع أهلهما من الرجوع
إليهما.
ُ
وقامت “إسرائيل” أيضا بتشريع قوانني متكن
من توسيع االستيالء على األراضي لتسكني
اليهود والتضييق على العرب لدفعهم إلى مغادرة
فلسطني ،ومن األمثلة على ذلك :قانون أمالك
الغائبني لسنة  ،1950الذي يجيز للقائم على
أراضي الغائبني(الفلسطينيني املمنوعني من
العودة) نقل األراضي إلى دائرة أراضي إسرائيل
“الكيرن كييمت”(نويبرغر .)1998 ،واعتمادا
على القوانني املذكورة متت مصادرة عشرات
اآلالف من الدومنات.

حماولة احلد من اهلجرة املعاكسة
مما يزيد التخوف لدى املؤسسة السياسية
اإلسرائيلية من القنبلة الدميوغرافية هو الهجرة
املعاكسة ،أي هجرة اليهود إلى اخلارج .وتزداد
الهجرة املعاكسة عند تردي الوضع األمني ،والذي
بدوره يؤدي إلى تراجع الوضع االقتصادي .لقد
أفادت وزارة االستيعاب اإلسرائيلية أن عدد
اإلسرائيليني الذين يعيشون في اخلارج بشكل دائم
قد بلغ في سنة  2012حوالي 750ألفا.
تخشى “إسرائيل” أن تصبح الهجرة املعاكسة
أكبر من عدد القادمني اجلدد ،كما حصل عام
1953حيث كان عدد الذين هاجروا هجرة معاكسة
حوالي ( ،)13000بينما بلغ عدد القادمني حوالي
( )10000فقط (انوخ .)2001 ،لذلك تعمل
إسرائيل ،وبكل الوسائل املمكنة ،على احلد من هذه
الهجرة التي تخل بامليزان الدميوغرافي.

استقدام الروس واإلثيوبيني

إضافة إلى ما سبق ،فقد عملت إسرائيل ،ومن
أجل احلفاظ على التفوق الدميوغرافي ،على
استقدام مجموعات ليست يهودية خالصة كالروس
واإلثيوبيني .ففي بداية التسعينات ،وفي عهد
إسحق شامير ،مت استقدام ما يقارب من مليون
مهاجر من دول االحتاد السوفياتي السابق ،حيث
تسبب ذلك في قلب امليزان الدميوغرافي بني
اليهود والعرب ،وإحداث تغييرات واضحة في بنية
اجملتمع اإلسرائيلي نفسه.
ال شك أن استقدام املهاجرين من دول االحتاد
قوانني عنصرية للحفاظ على التفوق
السوفييتي السابق أدى إلى إبطاء ارتفاع نسبة
الدميوغرايف اليهودي
العرب ،حيث وصلت نسبتهم عام  2006حوالي
(18.2%أملوغ وهورنشطاين.)2008 ،
عملت احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة على لكن ورغم أن “إسرائيل” تدعي أنها جتمع شمل
احملافظة على التفوق الدميوغرافي اليهودي بعدة

اليهود ،ورغم أنها تسعى من وراء ذلك إلى احلفاظ
على التفوق السكاني ،إال أنها واجهت أزمات
جديدة ،وتسببت مبشاكل اجتماعية خطيرة.
فالروس يشعرون باالستعالء كونهم قادمني من
دولة عظمى هي االحتاد السوفياتي ،ويتكلمون
لغة عاملية ،ونسبة األكادمييني لديهم مرتفعة.
لذلك فقد برز عامل ثقافي جديد في اجملتمع
اإلسرائيلي ،كان من معامله بروز اللغة الروسية
بشكل يكاد يوازي اللغة العبرية ،واالحتفال بأعياد
امليالد الغربية ،واملطالبة باالعتراف بها كأعياد
رسمية كباقي الطوائف.
أما اإلثيوبيون ،الذين يُعرفون بالفالشا ،فقد
أضاف استقدامهم مشاكل اجتماعية جديدة لم
يعهدها اجملتمع اإلسرائيلي ،وذلك بسبب التشكيك
بيهوديتهم وخضوعهم لعملية التهويد “الغيور”،
التي تتضمن عمل حجامة دم لهم ،وتعليمهم تعاليم
الدين اليهودي ،وتغيير أسمائهم ،وغيرها من
اإلجراءات.
تنظر الغالبية البيضاء في اجملتمع اإلسرائيلي إلى
هؤالء الفالشا نظرة دونية ،شملت فصل أبنائهم
في صفوف خاصة في املدارس ،وفضيحة سكب
دماء املتبرعني اإلثيوبيني في اجملاري مثال على
هذا التمييز.

التصور اإلسرائيلي حلل القنبلة
الدميوغرافية
حتى اليوم لم يتوصل اإلسرائيليون على اختالف
انتماءاتهم السياسية واحلزبية والفكرية إلى
تصور معني يخلصهم من القنبلة الدميغرافية
التي يخشون انفجارها في وجوههم .فهناك أفكار
يتم تداولها للنقاش أحيانا وجلس النبض أحيانا
أخرى .بعضها يتعلق بتبادل األراضي مع السلطة
الفلسطينية ،والتخلص من منطقة املثلث ذات
األغلبية العربية ،وبعضها يتعلق بتصورات حول
اجلليل والنقب ،ورمبا يطرح بعضهم تصورات حول
املواطنة واجلنسية.
ومع استشعار اخلطر الدميوغرافي ،يتصاعد
اجلدل السياسي حول احلل األمثل ،هل هو حل
الدولة الواحدة أم حل الدولتني؟ فاليمني ،كحزب
الليكود و”إسرائيل” بيتنا واألحزاب الدينية،
ليس لديه حل في ظل أيدولوجيته بشأن أرض
“إسرائيل” الكاملة ،ويحاول أن يظهر استخفافاً
باألمر .أما الوسط ،وفي مقدمته حزب العمل،
فيطرح حل إقامة الدولة الفلسطينية مع إمكانية
تبادل لألراضي ،وخاصة في منطقة املثلث .أما
اليسار ،ففي الغالب يطرح حل الدولة الواحدة
ثنائية القومية.
احلل األكثر تداوال في األوساط السياسية،
اإلسرائيلية والعربية والدولية ،هو احلل السياسي
املرتبط باالنفصال عن الفلسطينيني في الضفة
الغربية وقطاع غزة .وهذا ما أكده وزير اخلارجية
األمريكي جون كيري في مؤمتر سابان في الواليات
املتحدة ،ويؤكده مرارا الرئيس اإلسرائيلي السابق
شمعون بيرس.
وأخيرا ،ش ُكل البحث عن حل للخطر الدميغرافي
هوسا للقيادة السياسية اإلسرائيلية ،متثل في
اقتراح غريب وعنصري قدمه البروفيسور ارييه
أيسر ،يوصي بتشريع قانون انتخابي جديد مينح
حق التصويت بناء على املستوى التعليمي ،معتقدا
أن ذلك يؤدي إلى خفض عدد األعضاء العرب في
الكنيست ،حيث يقوم النظام االنتخابي على حرمان
من ال يتقن الكتابة والقراءة من التصويت ،وإعطاء
من ميتلك التعليم املتوسط نصف صوت ،على أن
يكون التصويت عبر احلاسوب (ايسر.)2014 ،
إعداد :جالل رمانة – حترير :عمر أبو عرقوب
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كيف كانت البداية وكيف ستكون النهاية؟
إن لألحداث الكثيرة املتالحقة ،التي
تزدحم بها ذاكرتنا ،سواء كانت محلية
أو إقليمية ،تأثيراتها القريبة والبعيدة،
الشخصية بل وحتى العاملية .ولكثرة
وتسارع ما متر به منطقتنا ،ولعلها حبلى
باملزيد ،فإن حدثا يطوي آخر ،وحادثة
تنسينا التي قبلها ،إنها كما قال صلى
الله عليه وسلم( :ستكون فنت كقطع
الليل املظلم ،كلما قيل انقضت متادت،
يصبح احلليم حيران).
وإنني سأتناول حدثني اثنني ما تزال
أحداثهما تتفاعل وهي تتهيأ للمزيد
من التصعيد ،حدثني كانت البداية غير
متوقعة ولم يكن مخططا لها ،ولم تقف
خلفها أية واجهة رسمية أو حتى عنوان،
أما األولى فإنها الثورة السورية ،وأما
الثانية فإنها االنتفاضة الفلسطينية.

الثورة السورية
إنها التي انطلقت شرارتها يوم 17-
 3-2011حيث مازلنا قريبني من
ذكراها اخلامسة .ووفق كل الروايات
فإن البداية كانت حينما سمعت معلمة
مدرسة ابتدائية في مدينة “درعا” في
حوران جنوب سوريا ،حديثا بني بعض
املعلمات عن خلع حسني مبارك وهروب
زين العابدين رئيس تونس وتنحي علي
عبد الله صالح وثورة الليبيني ضد
القذافي ،فقالت مازحة (عقبال عنا)،
تقصد وتتمنى التغيير في سوريا كما
حصل لتلك الدول .ومثل ملح البصر ينقل
الوشاة واخملبرون -وهكذا حال الدول
البوليسية -اخلبر إلى األجهزة األمنية
التي استدعت تلك املعلمة .وبعد اإلهانة
والضرب والتهديد بالفصل والتهديد
باالغتصابُ ،حلق شعر رأسها بالكامل
(على الصفر) وأجبرت على العودة
إلى املدرسة ليراها الطالب واملعلمون،
ولتكون عبرة لم يعتبر.
وانتصارا للمعلمة املهانة واملظلومة ،وفي
اليوم التالي يكتب بعض طالب صفها
على جدران املدرسة اخلارجي بعض
العبارات ضد النظام (فليسقط بشار)..
(نريد تغيير النظام) .وبنفس السرعة
تصل األجهزة األمنية إليهم فيعتقلون
ويوسعون ضربا وتعذيبا ،ويذهب آباؤهم
إلى املقرات األمنية للتشفع لهم ،وأنهم
مجرد صبية صغار ،وإذا برئيس جهاز
األمن السياسي في درعا -وهو ابن
خالة بشار األسد -يقول( :يبدو أنكم ال
تعرفون تربية أوالدكم ،فسنأتي بنسائكم
لنجعلهن يلدن أوالد أحسن تربية)؛
يقصد اغتصاب النساء والزوجات
أمهات األطفال ،ثم طرد اآلباء بعد سيل
من السباب والشتائم.
العدد المائة والثالثون 130 -

بعد أيام تتوجه مجموعة من الوجهاء
وشيوخ العائالت والقبائل (باعتبار
أن درعا ومنطقة حوران هي منطقة
بادية وعشائر) ليتشفعوا لألطفال
إلطالق سراحهم ،وإذ برئيس فرع األمن
السياسي -أي اخملابرات -وقد جلسوا
في ديوانه -يتقدم منهم الواحد تلو
األخر وينزع العقال األسود الذي يلبس
فوق احلطة (الشماغ) الذي يلبسه كبار
السن والوجهاء وشيوخ القبائل ،ينتزعه
عن رؤوسهم ثم يلقيه في سلة النفايات
حتقيرا وازدراء ،ثم يطردهم ليخرجوا
إلى الشوارع ويرجعوا إلى بيوتهم بدون
العقال ،وهذا له داللة سيئة جدا وإهانة
ليس بعدها إهانة في العرف العشائري.
بدأت مالمح التذمر ،وراح الناس
يخرجون إلى الشارع .وكانت صالة
اجلمعة القريبة حيث كانت بداية
املطالبة بالكرامة ومعاقبة قائد اجلهاز
األمني الذي ارتكب ذلك العمل .هكذا
كانت البداية لتتسع دائرة األحداث
ولتنطلق شرارتها من درعا جنوبا حتى
القامشلي في شمال شرق سوريا،
مرورا بحمص ،ولتستمر ستة أشهر
مبظاهرات سلمية تطالب باإلصالح
والكرامة .ورغم القتل والذبح واخلطف
واالغتصاب اليومي من األجهزة األمنية
إال أن رصاصة واحدة لم يطلقها
املتظاهرون .ولكن بعد إذ أدركوا أن
النظام ال يريد التغيير ،وال يريد التوقف
عن جرائمه ،بدأ بعض الناس يردون
باملثل على القوات األمنية دفاعا عن
أعراضهم وأبنائهم ،ولتتسع دائرة
األحداث حتى حتولت إلى ثورة شعب
عارمة امتدت خلمس سنوات وحصدت
قريبا من  400.000قتيل ،وأكثر من 12
مليون الجئ ومتشرد ،وتدمير قريبا من
نصف بيوت السوريني .وال أظن أنني
بحاجة ملزيد من التفصيل عما أصبح
عليه حال سوريا ،حيث بشار ما يزال
يذبح ويقتل ويستدعي القوى اإلقليمية
الطائفية أمثال حزب الله وإيران،
واخلارجية أمثال روسيا للدفاع عنه
ضد شعبه.
إ ًذا كانت هذه هي حقيقة بداية الثورة
السورية .ولعل ما ورد في كتاب
“الفنت” لنعيم بن حماد يشير إلى
ذلك؛ كما قال الدكتور محمد الصادق
املراني اليمني ،حيث أن هذه األحداث
عالمة وإشارة إلى قرب ظهور اإلمام
املهدي .ففي الرواية األولى عن سعيد
بن املسيب قال“ :تكون فتنة كأن أولها
لعب الصبيان ،كلما سكنت من جانب
طمت من جانب ،فال تتناهى حتى ينادي
مناد من السماء( :أال إن األمير فالن).
وفي الرواية الثانية عن ابن املسيب

قال“ :تكون فتنة بالشام كأن أولها لعب
الصبيان ،ثم ال يستقيم أمر الناس على
شيء ،وال تكون لهم جماعة حتى ينادي
مناد من السماء ،عليكم بفالن”.
إنها النهاية املفرحة بعد تلك البداية
املأساوية ،حيث سينتصر شعب سوريا،
وحيث دمشق خير مدائنها ،وحيث
الغوطة مقر جيوش اإلسالم ،وحيث
في دمشق سيكون نزول نبي الله عيسى
عليه السالم ،فال عليكم يا أبطال الشام
يا خير أجناد األرض ،فرغم هذا الليل
حتما سيطلع الفجر.

االنتفاضة الفلسطينية
وإذا كانت الثورة السورية ضد جرائم
بشار قد بدأت قبل خمس سنوات،
فإن االنتفاضة الفلسطينية الثالثة ضد
االحتالل اإلسرائيلي قد بدأت قبل
خمسة أشهر ،وحتديدا يوم 4-10-
.2015
وإذا كانت الثورة السورية قد انطلقت،
وكانت بدايتها دفاعا عن املعلمة التي
متنت زوال احلكم الطائفي البعثي
املقيت ،فإن االنتفاضة الفلسطينية
قد كانت دفاعا عن املرابطات والنساء
الفلسطينيات الالتي اعتدى عليهن
جنود االحتالل عد بوابات وفي ساحات
املسجد األقصى املبارك .حيث خرج
بعض الشبان مببادرات فردية لالنتقام
ممن اعتدوا على النساء ،وممن يدنسون
املسجد األقصى من جنود االحتالل
ومن املستوطنني.
لقد كانت بدية أحداث االنتفاضة
الثالثة ،والتي ارتقى فيها قريبا من 210
شهداء ،وقتل قريبا من  35إسرائيليا.
كانت البداية خالل أحداث موسم
االقتحامات السنوي الثاني ،والذي كانت
ذروته خالل عيد الغفران ورأس السنة
العبرية من العام املاضي ،وها هو موسم
االعتداءات واالقتحامات األول من العام
احلالي يوشك أن يبدأ مع اقتراب عيد
الفصح خالل األيام القادمة ،وحتما
ويقينا فإن شعبنا لن يقبل ولن يستسلم
أمام اعتداءات وانتهاكات واقتحامات
اليهود حتميهم الشرطة واخملابرات وكل
األجهزة األمنية .وإن أبناء شعبنا رجاال
ونساء ،شيبا وشبانا سيدفعون هذا
الشر والتدنيس عن املسجد األقصى
املبارك مهما كان الثمن ومهما كانت
التضحيات.
صحيح أن مشوار شعبنا في مواجهة
االحتالل ومقارعة مشروعه الصهيوني
قد بدأ منذ وعد بلفور ،وكانت انتفاضة
البراق عام  ،1929والتي بدأت بعد وضع

مجموعات من اليهود كراسي وطاوالت
عليها كتب توراة أمام حائط البراق،
بحماية وحتت عيني جنود االحتالل
االجنليزي ،فكانت الثورة اجمليدة التي
امتدت إلى كل أرجاء فلسطني رفضا
للسماح لليهود بإقامة شعائر دينية
مقابل حائط البراق ،متاما مثلما أن
شعبنا من يومها إلى اليوم ما يزال يعتقد
أن احلائط الغربي هو حائط البراق
وليس حائط املبكى املزعوم ،ومثلما
ارتقى الشهداء يومها باملئات خالل
ثورة البراق ،فإن الشهداء ارتقوا مع كل
انتفاضة وه ّبة وثورة انتصارا للمسجد
األقصى املبارك والقدس الشريف.
فإذا كانت بداية انتفاضة القدس الثالثة
قد بدأت منذ خمسة أشهر بسبب
انتهاك حرمة املسجد األقصى املبارك
وانتهاك حرمة املرابطات املسلمات
املدافعات عن املسجد األقصى املبارك،
وإذا كانت البداية مع موسم األعياد،
فحتما إن االقتحامات ستزداد ،وإن ثورة
شعبنا وعزمه على املواجهة والدفاع عن
املسجد األقصى ستزداد كذلك.
نعم ،هكذا كانت البداية وهكذا سيستمر
احلال؛ اقتحامات وتدنيس وتهويد من
طرفهم ،ودفاع وبطوالت وتضحيات
من أبناء شعبنا حتى تكون النهاية؛ إنها
النهاية التي لم يتوقعها خبير عسكري
منجم يدعي قراءة
وال محلل سياسي وال ّ
املستقبل ،ولكنها النهاية التي حددها
وعلمها وأخبر عنها عالم الغيوب وملك
امللوك الله رب العاملني ،إنه الله سبحانه
الذي أخبر عن ظلم وبطش وإفساد
وعل ّو بني إسرائيل مرتني( :وقضينا إلى
بني إسرائيل في الكتاب لتفس ُد ّن في
األرض مرتني ولتعل ُ ّن علوا كبيرا) أيه 4
سورة اإلسراء .والالفت أن هذه اآلية
جاءت بعد مطلع السورة( :سبحان الذي
أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام
إلى املسجد األقصى الذي باركنا حوله)
أية  1من سورة اإلسراء.
إنهما إفسادان لهما أول ولهما آخر،
وسينتهي اإلفساد الثاني “اآلخر”
بدخول املسلمني إلى املسجد األقصى
املبارك فاحتني مطهرين( :فإذا جاء
وعد اآلخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا
املسجد كما دخلوه أول مرة ولت ِّبروا ما
عل ْوا تتبيرا) أية  7من سورة اإلسراء.
ولكن هذا لن يكون إال بعد أن يبلغ الصلف
اإلسرائيلي مداه ،وتبلغ العنجهية والعلو
واالستكبار ذروتها كما هو حاصل ونراه
بأم عيننا .واألهم من ذلك أن هذا لن
يكون إال بعد أن يجمع الله من الشتات
بني إسرائيل ويأتي بهم إلى فلسطني؛
مصداقا لقوله سبحانه في اآلية 114
من سورة اإلسراء( :وقلنا من بعده لبني

بقلم :الشيخ كمال خطيب

إسرائيل اسكنوا في األرض ،فإذا جاء
وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا)  104من
سورة اإلسراء.
نعم ،إنه الدخول إلى املسجد األقصى
املبارك ،وإلى القدس الشريف ،التي
ستكون عاصمة دولة اخلالفة اإلسالمية
القادمة والقريبة بإذن الله تعالى ،والتي
فيها وفي مسجدها األقصى سيصلي
السيد املسيح عليه السالم جماعة،
حيث إمام الصالة خليفة املسلمني.
إنني ال أعتب وال ألوم من يرى في كالمنا
هذا أضغاث أحالم ،وأنها أمنيات
املفلسني .نعم ،ال ألوم من أقعده اليأس
حتى عن مجرد األمل والتفاؤل ،فكيف
مبن أقعده وحرمه اجلهل بعدم معرفة
نصوص الشرع وال قراءة التاريخ؟
لقد كانت البداية بانتصار الطالب
للمعلمة ،وانتصار شبان القدس
والضفة للمرابطات عند بوابات املسجد
األقصى .ورغم أن بشار قد استعان
واستقوى بحزب الله وإيران وروسيا،
ورغم أن االحتالل قد استعان بالسلطة
الفلسطينية ،حيث التنسيق األمني
املفضوح لوأد االنتفاضة وقمعها ،إال
أن إرادة الشعوب تصطحبها وتدعمها
إرادة الله ،ستكون أقوى من الظاملني
والطواغيت.
نعم ،هكذا كانت البداية وهكذا ستكون
النهاية“ :نصر من الله وفتح قريب”،
وسينتصر الشعب الفلسطيني على
االحتالل اإلسرائيلي املدعوم من كل
قوى الشر العاملية ومن دول اخلنوع
والذل العربية ،وسينتصر الشعب
السوري على القتلة والسفلة ،وستكون
أرض سوريا عقر دار الصاحلني
واألبطال واجملاهدين ،الذين سيواجهون
قوى الشر ،التي تتحالف وتتجمع اليوم
في سوريا وحولها.
وكما قلت أكثر من مرة فإن ما يجري
في سوريا اآلن ما هو إال مشاهد أول ّية
من “فيلم الرعب الكبير” ،حيث ما
تزال أحداث جسام عظام في انتظار
سوريا واملنطقة ،ولكن حتما سينتصر
اخلير على الشر ،واحلق على الباطل،
والنور على الظالم ،وسينتصر اإلسالم
على كل أعدائه.
فإذا كانت البداية ُمحرق ًة حيث الدماء
والشهداء ،فستكون النهاية ُمشرقة
بفرج النصر وفتح مبني بإذن الله رب
العاملني على الشام وعلى فلسطني.
عشنا فصول وأحداث البداية ،وملن
يعيش ويطيل الله في عمره فإنه سيرى
فصول وأحداث النهاية املباركة .وإن
غدا لناظره قريب.
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القائمة املشتركة و”حلف الفضول” ،تفجريات بروكسل واستنبول
دعيت مؤخرا لبرنامج تلفزيوني لتقييم
جتربة القائمة املشتركة بعد عام ،وقد
اعتذرت لسبب بسيط للغاية ،ما زلت
مبدئيا ضد انتخابات الكنيست فليس
من حقي تقييم هذه التجربة من باب
ما اجنزت وما اخفقت به ،اعتذرت ملعد
البرنامج معتبرا املسألة غير اخالقية.
من جهة اخرى القائمة املشتركة جتربة
سياسية جديدة ،لها ما لها وعليها
ايضا ما عليها ،حولها وبجانبها ومن
خاللها اطلعنا على امور اخرى ،اعطتنا
فرصة لالطالل على مفهوم “املصلحة
والفائدة” ،واحيانا االنتهازية ،فهي اوال
واخرا حالة سياسية تخضع المتحانات
السياسة واملصالح والواقعية وامورا
اخرى.
ال حاجة للخوض كثيرا في حالة
سياسية نعتقد انها وصلت الى مرحلة
لم تعد قادرة على انتاج شئ ،اللجوء الى
االدوات القدمية غير مريح ،ومحاولة
االنفراد والتفرد سيئة للغاية ،وواقع
احلال السياسي مبا يتيح من تاثير ما
زال محدودا ،على الرغم من االدعاء
بالنجاح بتحصيل  15مليارد شاقل
للعرب ،فهذا رقم يحتاج الى حتليالت
وخوض وتفاصيل النه ليس على هذا
النحو ،وال عالقة له بالواقع واحلقيقة،
هذا عدا عن انه صار يخضع العتبارات
اخرى من قبل املؤسسة.
من الواضح للغاية ان القائمة املشتركة
حتاول ان تتجاوز املرحلة بكل جهد
ممكن ،لتفرض حالة عمل مشترك
بالنسبة للبعض هي نتاج نضوج سياسي،
واحلقيقة ان االمر ليس على هذا النحو
بتاتا ، ،لقد مت تقليص مناطق النفوذ،
واختفت االحزاب ،وصارت القائمة
تهدد كيانات االحزاب ،واقعا وفعال،
فليس بامكان االحزاب ان تلعب لوحدها
الن احلالة ال تسمح.
ذهب السادات الى كامب ديفيد معلال
تلك االتفاقية باية من القران”:واذا
جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
الله” ،وذهب الفلسطينيون بقيادة
ياسر عرفات الى اوسلو محتجني بصلح
احلديبية ،فيما علل البعض تشكيل
القائمة املشتركة ب”حلف الفضول”
وما زالت املسألة فتاوى و”سياسة
شرعية” ،يفتي بها من هم دون ذلك،
لكنها قد تكون في غاية اجلمال بالنسبة
جلمهور املستمعني ،خاصة حني تقابل
هذه بكيل من املديح حول الواقعية
واالنفتاح فمن يهمه ما يقال في اخر
السطر؟
و”حلف الفضول” هذا الذي يبرره او
ينظر له البعض على اساس شرعي
ببساطة تبدو اقل من فتوى الستعمال
مواد التجميل ،يبدو من وجهة نظر
اخرين انه ليس اكثر من اصطفاف
مصالح ،وجتمع حلالة بقاء ،ال اكثر وال
العدد المائة والثالثون 130 -

اقل ،ويعمل كل طرف في “منطقة نفوذه
التلفزيونية” ،مع عدم التقليل طبعا من
اية فائدة اضافتها القائمة املشتركة,وال
حتى ايجاد “قنوات اتصال” مع حكومة
اليمني وبنيامني نتنياهو ،في النهاية
هذه هي الوظيفة امللقاة على عاتق نواب
يعملون بالكنيست ،هذه هي وظيفتهم،
وال حاجة ملهاجمتهم على هذا االساس.
عندما حتدد الغاية حتدد حجم
التوقعات كذلك ،التوقعات من القائمة
املشتركة التي يحاول البعض بالتعاون
مع مكتب رئيس احلكومة حتويلها مع
اللجنة القطرية لرؤساء السلطات
احمللية الى بديل سياسي للمتابعة ،وهو
امر في غاية اخلطور ،بعد ان مت الترويج
بشكل مكثف واحيانا ال يخلو من اخلبث
لقضية “احلقوق” و”الواجبات” ،والن
شيئا لم يتغير على وفي جوهر السياسة
فان التغيرات حتصل في الناحية
العربية.
“النفس املدني” الذي تعمل به القائمة
املشتركة لم يعد مسألة عابرة ،انه طريق
جديد ،قد يكون من وجهة نظر البعض
صحيحا ،قد يكون هو الطريق االمثل بعد
فشل مرحلة “الصراخ””,والعربدة” كا
يسميها البعض في القائمة املشتركة،
من املؤكد انه غير مقبول على البعض،
لكن من املؤكد ايضا ان ال احدا يقول
عنه وحوله شيئا.
لم تؤسس القائمة املشتركة مشروعا،
ولن تؤسس مشروعا النها لم تقم
على هذا االساس ،لكن من املؤكد ان
مركباتها ستجد دائما القاسم املشترك،
للبقاء ،هذا هو جوهر القائمة ،ال حاجة
للهروب منه ،وال ضرورة لتحميل احلالة
اكثر مما حتتمل ،الن اخلالفات على
انواعها وكالم الغرف املغلقة يقال،
واملسألة عادية للغاية.
القائمة املشتركة ستكون مشروعا
فقط حني تنتهي االحزاب ،وهذا وارد
مستقبال.
اخلالفات بني مركبات القائمة هو امر
عادي جدا ،هل تعمل مركبات القائمة
سوية بشكل افضل؟ ،نعم.
الى جانب ذلك ال تخلو احلالة من الهمز
واللمز ،في قضايا ذات طابع سياسي
واجتماعي ايضا ،غير ان املصلحة
تقتضي بالعموم الترقيع ،الن احلالة ال
تسمح باكثر من ذلك ،كل طرف يحسب
لالنتخابات القادمة ،هل هذا شرعي؟؟،
جد جدا ،من اختار ان يذهب الى
الكنيست من حقه ان يلعب ذات اللعبة
بادواتها ،منطاق النفوذ التلفزيوني
والتنافس على الظهور والرصيد،
وكذلك ضمن البقاء ،بكل ثمن وهذا
اجتهادي.
هناك ايضا من يلعب ببراغماتية
مفرطة ،تفاجئ شركائه احيانا ،من
يدخل الى هناك بفعل فتاوى وسياسة

شرعية ال خيارات كثيرة امامه ،وقد
يرى مثال انه وبعد عشرين عاما
من فتوى التصويت لشمعون بيرس
ودعوة الناس عبر مكبرات الصوت ان
املسألة كانت صحيحة للغاية ،بداللة
ان “الرافضون”و”املتشددون” مت
حظرهم.
هذه اجتهادات ،املهم النتائج على
االرض ،واملهم ايضا ان ال شئ ميكن ان
يبقى مختبئا الى االبد.
مثل ان هناك شخصيات كانت على علم
بقرار اخراج احلركة االسالمية عن
القانون ،ان هناك من تشفى ،ان هناك
من كان ينتظر هذه اللحظة ،وان هناك
من عمل ويعمل على وراثتها ،بل ان
هناك من صار ال يهتم ان ينكر عملها،
وانه حني يقال االقصى والقدس مثال
فان اجلمهور يفهم للغاية من املقصود،
وليس من املرؤة ان ينسب تاريخ حركة
لنفسه وذاته.
هذا واقع ال نتجنى به على احد ،وانا
شخصيا لست بصدد اية مجاملة ،ال
حاجة الغالق العينني واالذنني والفم
معهما.
تعيش القائمة املشتركة من حدث الى
حدث ،امر طبيعي للغاية في مكان ال
تستطيع ان تؤثر به ،عندما تغيب املاهية
يصبح “تسيير االعمال” امر عادي
للغاية ،في تقديري امر عادي وطبيعي.
بخالف “حلف الفضول” وهو امر ال
يعرف حقيقته غالبية الناس واملصوتني،
وال نعرف ان كان هناك اصال من يلقي
له بال ،فان القائمة املشتركة تعمل
على اساس اقل ما ميكن من اضرار،
من الواضح انها ال تعمل براس واحد،
وهو امر طبيعي كذلك ،هناك توجهات
مختلفة ال تظهر بالعموم للحفاظ على
“العالقات” ،هناك قضايا مختلف
عليها جوهريا ،ليست قضية بيان حزب
الله اال واحد منها ،بيان ورط البعض
في مواقف متناقضة ،مواقف داخل
االحزاب ،وليس بينها ،فيما صمت
اخرون,قضايا ذات طابع اجتماعي
من املفروض ان تكون مبدئية ،بخالف
“حلف الفضول” وهو اجتهاد ،فيما
قضايا مبدئية مت الصمت عنها ،وقد
يكون من وجهة نظر البعض ان “العمل
املشترك” ،يفوق اهمية القضايا
املبدئية ،وهو امر وارد.
تنقسم القائمة املشتركة فيما بينها
على طريقة العمل ،من افضل ان نصرخ
ام ان “نهدأ” اللعب ،كيف نخاطب
الشارع االسرائيلي ،واين هي احلدود
التي ال نكون بها “انبطاحيني” وانا
اسأل االسئلة التي تسألها املشتركة،
واسمعها.
ولعل السؤال االهم الذي يجب ان ال
يغيب عنا للحظة مرتبط بعمل اللجنة
القطرية والرؤساء ،هناك وبشكل

واضح محاولة لربط املشتركة بالرؤساء
لتحصيل حقوق بعيدا عن السياسة ،في
القنوات اخللفية ،بشكل فردي ،بتواصل
مع الوزراء ،بدون موقف جماعي،
”الشاطر” يحصل ،وتغييب جلنة
املتابعة كجسم “هالمي” يشن عليه
هجوم متواصل ،بشكل منهجي ،لصالح
تقوية محور املشتركة-القطرية.
الفرضية ان “السياسة” تضرنا هي
خاطئة ،أي ان املوقف السياسي يلحق
ضرر في نضالنا ،وهو موقف عدد ال
باس به من الرؤساء ،بكل اسف ،من
املهم ان نفهم ان احلالة التي نعيشها
هي نتاج السياسة حتى عدد الطباشير
في الصف ،ومن الضروري ان نذكر ان
السلوكية اجلماعية للرؤساء وغيرهم
في سياق سياسي ،ستكون نتائجها
افضل ،هكذا كان في السابق.
صحيح اننا نفهم للغاية خصوصية
الرؤساء وعملهم ودورهم ،لكن ال يجب
ان تكون هذه اخلصوصية مبررا للغياب
عن احلالة السياسية وهي ذات طابع
وطني للغاية ،حتى وان تنصلنا منها.
قد تذهل احيانا مما يدور على الشبكة
بشأن تصريحات نواب املشتركة،
احلرب احلقيقية تدور هناك ،والوجوه
البارزة من االجتاهات اخملتلفة تخضع
لعملية “تشخيص” متواصلة ،ال شئ
في الشارع ،وهذا امر ال ميكن االستهانة
به ،التلفزيون وشبكات التواصل هي
االماكن الوحيدة التي تعيش بها املشتركة
بشكل مثابر وقوي ،وهذا الكالم ال يقال
ضدها وال معها بتاتا.
هل تكون معركتنا تتلخص بكيف نظهر
وكيف نتحدث ومتى يجب ان نصمت
ومتى يجب ان نصرخ؟ ،في واقع احلال ال
يتم النقاش حول اية مسالة جدية ،هذه
تترك جانبا او يتم جتاوزها ملصلحة.
قضية ارجاع جثامني الشهداء ونواب
التجمع ،بيان حزب الله ،القضايا ذات
الطابع االجتماعي العالقة مع حكومة
نتنياهو ،العالقة مع العالم العربي،
التسوية السياسية ،كل واحد يقول ما
يريد ،املهم حفظ القائمة.

طيب سؤال:ايل صار
يف تركيا ارهاب وال
مش ارهاب؟

أوال نؤكد ان االرهاب هو ارهاب اين كان
وانا كان ،ومثله قتل االبرياء هذه مسألة
ال يجب ان يختلف عليها.
ملا يحدث مؤخرا واخرها تفجيرات
بروكسل ،ومن قبلها تركيا(؟؟) والقائمة
طويلة ،اكثر من جانب من الضروري ان
نقف عندها.
ال افهم حتى االن ملاذا مت استنكار

التفجيرات في بروكسل ومن قبلها
باريس فيما مت جتاوز تفجيرات تركيا؟،
هل يكون ما يحصل في تركيا ليس
ارهابا؟؟ ،كانت اصدرت بيانات من قبل
القائمة واملشتركة ومن قبله املتابعة
بشان تفجيرات باريس وهو امر صحي
للغاية ،وهكذا كانت ردود الفعل حول
بروكسل ،فلماذا غابت تركيا؟؟
وكيف نفسر هذا الغياب ام ان هذا
يحدث العتبارات اخرى؟ ،مثل ان بعض
املركبات ضد اصدار بيان من احداث
تركيا؟؟
وهل ينضم غياب االستنكار هذا الى
غياب االنضمام بشان ارهاب النظام
وحلفائه في سوريا؟ ،مثل ما تقوم به
روسيا من اجرام ،ما زال احد ال ينسى
استنكار ما تقوم به داعش وهو امر
صحي كذلك؟
وهل باالمكان تعليق كل جرائم الدنيا
على داعش الن االمر مريح ،ويعفي
انصار النظام وروسيا وحزب الله
وايران في سوريا من احلديث او التطرق
جلرائم يرتكبها هؤالء بحق الشعبني
السوري والفلسطيني؟
وهل يعتقد االخوة مثال ،انه باالمكان
نسب داعش لتركيا ،مع ان داعش هي
املتهة بالتفجيرات في تركيا؟ ،يعني
مجنون يحكي وعاقل يسمع؟
واالكراد ،الذين دربتهم اسرائيل وما
زالت,ومتنحهم عطايا النفط(حتى
سعر البنزين نزل) مباشرة من املوصل،
املتهمون كذلك بتفجيرات تركيا فكيف
يتوافق هذا مع “املقاومة والثورة”؟
الى متى سيبقى هذا الصمت
والتضليل؟ ،ملاذا ال تقال احلقيقة او
بعضها؟ ،وكيف نفسر صمت معارضي
النظام داخل االحزاب؟ ،وكيف سنوفق
مثل هذه االمور اخالقيا؟ ،هي اسئلة
يجب االجابة عليها ،وال ميكن االستمرار
في الصمت.
وفقط حتى ال تتخربط اموركم،
داعش هي الشماعة التي اوجدتها
امريكا والنظام السوري وايران كذلك
والسعودية ايضا ،لتبرير االبادة
واجلرمية في سوريا ،طبعا من املؤكد
انكم ال تريدون ان نصدق ان كل العالم
مجتمع يحارب داعش ،كذبة كثير كبيرة،
سوريا وروسيا وايران وامريكا والعالم
العربي واوروبا ،وحزب الله ،ونظام
املالكي ،كلهم يحاربون داعش ،واسرائيل
معهم ،يعني بجد انتو مصدقني ،يعني
شوية عامية مش غلط.
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خواطر من الدين واحلياة:

أنا ظالمي ورجعي؟! ..أنا أعتز وأفتخر

حقاً أننا نعيش في زمن انقالب
املوازين ،وخدع الكالم وبريق السراب،
فالبعض منا يصدق تلك األكاذيب
التي ألف سماعها في وسائل االعالم
اخملتلفة ،األجنبية والعربية ..وألنه
يقرأها في بعض الصحف الصفراء
ينام عليها ويصبح عليها وما أكثر
هؤالء ،حتى أصبحت أذنه قد ألفتها
ولكن هناك الكثير من هذه األمة
الهادرة ال يلتفت إليها ،بعد أن وفقه
الله لتمييز الغث من السمني ..الصدق
من الكذب ،وأصبحنا نعيش في أزمان
خداعات تتغير فيه القيم واملفاهيم
والالفتات صباح مساء ،وتتبدل معها
األفكار واملبادئ واملعتقدات ،مبجرد
ان الشبهات انتشرت ومتتد ،فتلتصق
تهمة الكذب بالصادق وتهمة اخليانة
باألمني ،ويصبح املنافق مؤمنا والفاجر
تقيا ،ولتحترق أدمغة العقالء ،وليشقوا
في النعيم بعقولهم ،في الوقت الذي
ينعم فيه أبناء فكر اجلهالة والظالمية
في جهلهم الواسع العميق.
نحن القم ٌم واجلبال الشامخة!.
زمن تفشت
فها نحن نعيش في
ٍ
فيه األمراض التي لم تكن موجودة
في ذاك الزمن !..أمراض الكذب
والنفاق ،والزيف ،والغدر ،واخليانة،
والرويبضات ..فليصقونها بغيرهم!!.
أما مرض هؤالء فهو (قابلية االستعباد
وجنون العظمة) فقد أصبحوا في
حالة من القابلية لالستعباد الفكري
الشخصي ألعداء التربية الدينية
احلقيقيني ،فافنوا أنفسهم في تعقب
كل مجيد في تاريخنا اجمليد الزاهر،
هدما وجتريحا حتى أدموا أدمغتهم
الرخيصة في هذا السبيل دون
جدوى .إن أمثال هؤالء ،مثل الضفادع
التي تعيش في مستنقع ماء عفن
في أعماق بئر مهجور ،لبعدهم عن
الواقع واخليرية ،فإذا أخرجناها إلى
ظاهر البئر في حديقة مزهرة يانعة
أنكرت ما ترى ألن جدران البئر العفن
قد استغرقت أبصارها وبصائرها،
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وأنكرت ما يزكم أنوفها من أريج الزهر
النادي ،ألن العفن قد استهواها فال
تشم غيره.
ظالمي ورجعي؟! أنا الذي أركب
سيارتي وأسافر في الطائرة وأستقل
احلافلة ،ودرست في املعاهد الراقية..
وحصلت على الكثير من الشهادات
العلمية والتقديرية ،وأتقن العمل
على لوحة املفاتيح ،وأتقن اإلبحار في
الشبكة العنكبوتية ،وعندي حساب في
الفيسبوك .ولدي هاتف نقال حديث
وحاسوب لوحي ،واعمل بفضل الله
ومنّه وكرمه منذ حوالي الثالثني عاماً
في كلية تربوية راقية ..ضمن مكتبتها
األولى في الوسط العربي كمسؤول..
فأنا ولله احلمد والشكر ..بارع في
كثير من املواضيع الدينية ،الثقافية،
السياسية ،االجتماعية ،التربوية..
وقمت بفضل الله مبساعدة واجناح
االف الطالب العرب ...ويعملون اليوم
في كافة الوظائف ..فما دمت انا
هكذا فكيف أصبحت بنظركم رجعي
ومتخلف ..وهناك االالف وعشرات
االالف من أمثالي من املسلمني من
الكفاءات الثقافية والعلمية وأفضل..
بل هناك أمة كاملة تعدادها املليار
ونصف من احمليط األطلسي الى
احمليط الهندي تؤمن مبا أؤمن به.
فلماذا أنا وجميع أمة محمد صلى الله
عليه وسلم امللتزمني بدينهم رجعيون
وظالميون ..وأنتم متنورين ومتطورين
؟
ما الذي دعاكم تبا لكم حتى تنادوننا
بهذا اللقب الفخري ..ظالميون
ورجعيون؟ ومبا أنني رجعياً وظالمياً
وأنتم تقدميني وحداثيني؟
ما أكثر تلك التهم اجلاهزة واألوصاف
اخلادعة ،فهي رنانة تطرب السمع
إن كنت على هوى من تكلف بتوزيعها
وإلصاقها ،وهي موحشة فاحشة
إن كنت تغرد خارج سرب اجملون
واالنحالل الذي ارتضوه سياسة
طبعت كل مجاالت احلياة لديهم.

يقولون لنا :أنت ظالمي ورجعي
ومتخلف ..حنينك دائما إلى املاضي
األسود ،ذو عقلية متحجرة ومنغلق
تعادي وتكره احلياة والتقدم واحلداثة،
كل هذه النعوت ،فقط ألنني اخترت
الطريق الذي لم يستطيعوا على
السير فيها ،حيث تغلب الهوى عليهم
والشهوات وقام بتكبيل أياديهم
وأرجلهم ،فوجودك أخي املسلم امللتزم
بشرع الله تعالى ينغص عليهم عيشتهم
فال تهنأ لهم احلياة ،ألنك وضعتهم
في زاوية ضيقة شبيهة باجلحر يلفهم
أفكار زعيمهم التائه الضال ،فقطعت
عليهم املرتع احليواني اخلصب
والتمتع مبلذات احلياة ،فهؤالء يعلمون
في قرارات أنفسهم أننا على صواب،
وعلى الطريق السوي املستقيم ،فتغلى
أدمغتهم ..فيعميهم احلقد األعمى
واحلسد األسود أن تكون على احلق
ويكونون على الباطل فيرمونك عن
قوس واحدة ،فال تكترث وامض
في طرقك وال ترعهم سمعك فإنهم
سيملون( .قل موتوا بغيظكم ).
أن أكون محباً لله ورسوله وقرآني
وإسالمي ،فأكون في نظرهم ظالمياً
ورجعياً ..فتلك شهادة الشرف
ووسام أسعى إليه لي ً
ال نهاراً وبصدق
وإخالص حتى اناله من رب العباد،
فمن ينزعج لو وصفه من ليس على
الطريق الصحيح باالنحراف ،لئن كان
انحرافا عن سبيل الشيطان فأهال
وسهال به.
يقولون عني ظالمي ورجعي ،أقول
لهم والله نعم الوصف ،كم هذا يدغدغ
مشاعري واحاسيسي ويهز كياني
ويطرب له سمعي ،لست منزعجا
بسماعه ،وال مشمئزا من أن أوصف
به كما تتمنون ،ولن أترك لكم فرصة
لتفرحوا بحزني جراء نعتكم لي
بالرجعي فهي عندكم وصف قدح
وعندي وصف مدح.
ملاذا أنا رجعي وظالمي وأنتم متنورون
متطورون؟

آه لقد عرفت السر في ذلك….
فأنا رجعي ألني اخترت طريق
الصواب واالستقامة ،أحل ما أحل
الله وأحرم ما حرم الله ،رجعي أنا
ألني أحافظ على الصالة في أوقاتها؛
وأصوم رمضان بشوق واحتساب.
ظالمي ورجعي أنا؟ ألني اتخذت ألهاً
واحداً خالقي وخالقكم وأنتم أصناما
بشرية تعبدونها من دون الله واتخذت
النبي صلى الله عليه وسلم قدوتي
وقائدي ومرشدي ودليلي الى الله،
وأصحابه مشعلي ونبراسي ،والتابعني
أسوة حسنة وجنوم هداية.
ظالمي ورجعي أنا؟ ألني جعلت من
سنة النبي صلى الله عليه وسلم
منهج حياة لي وألبنائي ،وأمتنى ذلك
جليراني وأبناء عشيرتي وبلدتي
وجميع املسلمني ،وجعلت أحاديث
الرسول صلى الله عليه وسلم مناراً
ودليال حتى ال أتوه في الصحراء.
ظالمي و رجعي أنا؟ ألني ال ألوي
أعناق النصوص الشرعية وأعمل بها
دون تأويل باطل أو حتريف سمج أو
تعسف منكر.
ظالمي ورجعي أنا؟ ألني ثابت ال أقبل
التنازل عن عقيدتي والتفريط في
ديني واملتاجرة بهما.
ظالمي ورجعي أنا؟ ألني ال أقبل
مبنهج املثلية واإلباحية الفردية التي
تتبعونها والتي تسمونها زوراً باحلرية
الشخصية.
ظالمي ورجعي أنا؟ ألني ال أحتسي
خمركم وال أدمن مخدراتكم وال أدخن
سجائركم وجلساتكم الديوثية.
ظالمي ورجعي أنا؟ ألني ال أشترك
في أحياء لياليكم احلمراء ،وال أٌقوم
مبعانقة النساء ،وال أق ّبل أيديهن وال
خدودهن.
ظالمي ورجعي أنا؟ ألني ال أتخذ من
النساء خليالت ،وال عشيقات ،وال
أرضى
باخليانات ،وال أقلّب األنظار واألبصار
بني السيقان والصدور العاريات.
ظالمي ورجعي أنا كما تعتقدون؟ ألني
ال أرضى باخلنا واخلنوع ،وال أتلذذ
مناظر العري واخلالعة والسفور ،وال
أرضى باالنحالل ،الفسوق واجملون.
ظالمي ورجعي أنا كما تعتقدون؟ ألني
ال أحب احلفالت اخملتلطة ،الغناء
املاجن ،والرقص ،وال االلتصاق ..وال
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أتابع األفالم الهابطة وال املسلسالت
اخلليعة.
ظالمي ورجعي أنا كما تعتقدون؟
ألني لست ديوثاً ..فال أقبل بأن تلطخ
كرامتي وتدنس سمعتي أو يستباح
عرضي ،وال أقبل بسفور زوجتي وتبرج
بناتي ،ولم يتلوث دم رجولتي بسرطان
الدياثة ،ولم يتم مسخ فطرتي
بأمراض ،..ولم أفرط في عزتي
وشهامتي ونخوتي و شرفي ..فتلك
مزاياكم وصفاتكم كانت وما زالت.
فعلى هذا األمر ظالمي أنا؟ ورجعي؟
ألني ال أقوم باصطحاب أهلي وأفراد
أسرتي لشواطئ العري ومسابح
اخلزي ،وال أنام في بيتي لتقضي
زوجتي لياليها في أعراس اجملتمع
على أنغام املوسيقى والهذيان ..وال
أشتغل واتسلى بالتلفاز لتسهر كرميتي
مع صديقها في الغرفة اجملاورة على
الفيسبوك وأنا جالس مرتاح البال.
ظالمي ورجعي أنا؟ ألني لم تأسرني
قيود املوضات ،ولم تخدعنا بريقها
الباهر ،ولم أصبح عبدا للرأسمالية
األنتهازية ،ولم تخدعني العوملة
املتوحشة.
ظالمي ورجعي أنا؟ ألن اجلنب واخلور
ليس شيمتي ،والدياثة ليست صفتي،
والهوان ليس ملبسي.
ظالمي ورجعي؟ ألني لست حرباء
مثلكم تغيرون ألوان جلودكم وفق
املصالح واملنافع والغايات فلن أحول
وجهات نظري التي تربيت عليها
وأتنازل عن قيمي ومبادئي من أجل
دنيا زائلة ،ونعيم موهوم ،ومكانة
مغشوشة ،وبريق كاذب.
و ليذهب دعاة احلضارة و احلداثة
املزيفة و انصار االغتصاب و الشذوذ
و من لف لفهم.
وإذا كانت الدعوة إلى تطبيق ما ق ّرره
الله رجعية وظالمية ،فليشهد العالم
أن األغلبية الساحقة من املسلمني
(ظالميون)•• ويفتخرون بذلك••
فألعش رجعياً ،ولتعيشوا تقدميني ،إن
كان هذا تقدمكم وهذا تخلفي يا عبدة
الطواغيت.
اللهم إذا كان حبك وحب رسولك
والسير على منهاجكما رجعية ..فأنا
رجعي.
على اخلير نلقاكم مبشيئة الله مع
خواطر جديدة.
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الالعب اجلتاوي حممد شداد يسجل مشاركته
الثالثة مع هبوعيل رعنانا بالدرجة العليا
سجل الالعب الشاب محمد شداد خلف
( 20عاما) ابن قرية جت ،في بداية
األسبوع ،مشاركته الثالثة على التوالي
مع فريق الدرجة العليا هبوعيل رعنانا
كبديل ،والتي كانت ضد فريق مكابي
حيفا ،ضمن مباريات األسبوع  28لدوري
األضواء ،وترك شداد بصمة في الفوز
الغالي لفريقه على االخضر احليفاوي
بنتيجة  ،3-0ليصبح رصيد فريق رعنانا
 40نقطة وفي املرتبة الرابعة في الئحة

الترتيب في ألبلي أوف العلوي ،والتي
تقود لتصفيات مسابقة الدوري األوروبي.
بدأ الالعب الشاب محمد شداد مسيرته
الكروية في قسم الشبيبة لفريق جت
حتت قيادة املدرب جهاد سالمة ،ومن ثم
انضم لشبيبة هبوعيل رعنانا بالدرجة
العليا ،وشارك في  19مباراة هذا املوسم،
ومن ثم مت دعوته من قبل املدرب حاييم
سلفاس لعدة مباريات مع فريق الكبار،
وذلك بعد أن أثبت شداد قدراته الكروية.

مدربه السابق جهاد سالمة قال" :محمد
ميلك موهبه كبيرة ،وهو شاب مكافح
ووصل لهدفه ،وذلك بفضل العمل اجلاد
واالجتهاد ،وأيضا دعم والده له في
كل التدريبات واملباريات ،وأمتنى لك
مستقبل مزدهر وكبير وفي عالم كرة
القدم ،وأن يثبت نفسة في الدرجة العليا
إن شاء الله".

هبوعيل باقة خيرج ملالقاة كفر كنا ضمن
مباريات األسبوع  25للدرجة االوىل
يخرج فريق هبوعيل باقة الغربية ،اليوم اجلمعة
الساعة الثالثة مللعب كفر كنا ،ملالقاة الفريق
احمللي هبوعيل ،ضمن مباريات األسبوع 25
للدرجة االولى الشمالية ،وتأتي املباراة بعد
أن تلقى األحمر البقاوي أول خسارة بعد 15
مباراة ،حصد فيها تالمذة املدرب تساحي إيلوز
التعادالت واالنتصارات ،وآخرها كان في األسبوع
التاسع أمام طبريا وخسروا بهدف وحيد ،وفي السادسة ،والهدف العودة ملسار االنتصارات
األسبوع االخير جاءت اخلسارة مرة أخرى امام أمام املعسكر الكناوي ،وإحتالل املرتبة اخلامسة
طبريا على ملعب باقة بنتيجة  ،1-2ليتجمد التي تقود ملباريات االختبار وألبلي أوف العلوي
رصيد هبوعيل باقة الغربية  35نقطة وفي املرتبة للصعود للدرجة املمتازة.
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املدرب عمار مواسي  :الفوز على إكسال منحنا
الثقة ونريد مواصلة االنتصارات أمام سومل

فطني غرة :
جت أقرب من أي وقت
مضى للصعود التارخيي
للدرجة الثانية

يخرج فريق احتاد أبناء باقة الغربية ،اليوم
اجلمعة الساعة الثالثة والربع مللعب نني – أم
الغنم ،ملالقاة فريق مكابي سولم صاحب املرتبة
 ،12ضمن مباريات األسبوع  25للدرجة الثانية
املنطقة الشمالية " ب" ،وتأتي املباراة بعد أن جنح
تالمذة املدرب عمار مواسي بتخطي عقبة فريق
القمة مكابي إكسال ،والفوز بهدف مقابل ال شئ،
سجله الالعب عمر العال في الدقيقة  54من
عمر اللقاء ،ليصبح رصيد األصفر البقاوي 23
نقطة فوق اخلط االحمر وفي املرتبة .14
املدرب عمار مواسي قال لصحيفة القبس:
"حمدا لله حققنا فوزاً مهما جدا جدا في رحلة
البقاء بالدرجة الثانية ،في الشوط األول قدمنا
أدا ًء متواضعا ،ولكن في القسم الثاني من اللقاء

قال فطني غرة ،مدير فريق الدرجة الثالثة
هبوعيل الوحدة جت ،في حديث خاص
لصحيفة القبس ،إن فريقه أصبح أقرب من أي
وقت مضى للصعود التاريخي للدرجة الثانية،
وذلك بعد الفوز االخير على نبراس كفر قاسم ،
حيث يتواجد الفريق في املرتبة االولى برصيد
 52نقطة وبفارق ستة نقاط عن مطاردهم
أرئيل ،في املقابل تبقى أربعة مباريات حتى
نهاية املوسم الكروي واالحتفال مع جمهورنا

الكبير.
وأضاف املربي غرة " :كل شي متعلق بنا فقط،
لذلك نريد الفوز في املباريات املتبقية كلها ،والتي
ستكون مبثابة نهائي كأس ،لذلك االنظار تتجة نحو
املباراة املقبلة أمام أورنيت العنيد ،سنتحضر كما
يجب وبجدية كبيرة ،من أجل إبقاء الثالث نقاط إن
شاء الله ،في املقابل أود أن أشكر جمهورنا الكبير
على دعمه لنا في املباريات اخلارجية والبيتية،
وأدعو اجلميع للمباراة املقبلة ملواصلة املشوار".

قمت بتغيير طريقة اللعب واللعب مبهاجمني،
االمر الذي أدى لضغط الفريق اخلصم عن
طريق الهجمات املرتدة السريعة ،وحتقيق الفوز
الغالي".
وأضاف" :هذا الفوز البيتي أعطانا الثقة بالنفس
وأكسجني نحو الهدف املنشود ،واالبتعاد خمسة
نقاط عن صاحب املرتبة األخيرة بردس حنا،
أما بالنسبة ملباراتنا أمام سولم ستكون صعبة
جدا ،وخاصة أننا سنلعب على ملعب نني صاحب
األرضية الغير مناسبة ،ولكن سنعمل جاهدين
للعودة في الثالث نقاط ،مع العلم أن فريقنا يضم
فريق محليني ومعدل عمرهم  20سنه ،ولكن كلي
ثقة في كادر الالعبني".
يذكر أن فريق هبوعيل الوحدة جت فاز خارجيا في
املباراة االخيرة على نبراس كفر قاسم بنتيجة ،4-0
سجل لتالمذة املدرب ريان طه كل من محمد أبو
عصبة " هدفني" ،عبيدة عوضي ،عدي أبو زهير،
وذلك عشية املباراة البيتية املقبلة على ملعب باقة
الغربية ،اليوم اجلمعة الساعة الثالثة أمام هبوعيل
أورنيت ،ضمن مباريات األسبوع  23للدرجة الثالثة
منطقة الشارون.
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كرة سلة :املنهل جت يعود ملسار االنتصارات قبل لقاء رمات هشارون
جنح فريق هبوعيل املنهل جت بالعودة
ملسار االنتصارات بعد الكبوة في
األسبوع االخير  ،حيث فاز تالمذة
املدرب عبد الرحمن شاكر وتد على
بيتار تل ابيب إليعيزر بنتيجة ،60 78-
والتي جرت في القاعة الرياضية في
جت بحضور املئات من محبي الفريق،
ليصبح رصيدهم  37نقطة وفي املرتبة
الثانية متساوي بالنقاط مع املتصدر
إليستور نتانيا ،وذلك عشية املباراة
املقبلة اخلارجية ضد هبوعيل رمات
هشارون ،ضمن مباريات األسبوع 20
للدرجة األولى منطقة الشارون.
أحمد للفوز ومسلسل االنتصارات ،نتانيا ،كل االحترام لالعبني والطاقم سنلعب وننافس حتى الرمق االخير من القطرية ،إن كان عبر املرتبة األولى أو
وتد
شاكر
مدرب الفريق عبد الرحمن
الذي انقطع في الكبوة األخيرة أمام املهني واإلداري وجمهورنا الكبير ،أجل حتقيق الصعود التاريخي للدرجة مباريات االختبار إن شاء الله".
قال " :حمدا لله رب العاملني ،عدنا والعود

البقاوي مرسي عريدي :رمات
هشارون تسعى للوصول للبلي
أوف العلوي بالدرجة املمتازة
قال البقاوي مرسي عريدي ،العب فريق الدرجة املمتازة هبوعيل
رمات هشارون ،في حديث خاص لصحيفة القبس إن فريقه يريد
ويسعى للوصول ملباراة االختبار من أجل الصعود للدرجة العليا،
ولكن االمر ال يتعلق بالفريق فقط ،وإمنا في النتائج االخرى للفرق
املنافسة ،في املقابل فريقنا يستحق ألبلي أوف العلوي ألننا نقدم
كرة قدم جيدة واألفضل بالدوري.

وأضاف ابن  20عاما" :يجب علينا أن نحضر لكل مباراة ونقدم
االداء املطلوب ،من أجل حتقيق هدفنا ،ففي املباراة االخيرة

نادي الرياضي باقة لكرة السلة
يتعاقد مع مدرب جديد
تعاقد فريق النادي الرياضي باقة لكرة السلة مع مدرب الدرجة القطرية إيرز
رايخرت ،والذي قاد فريق نتانيا في املوسم املاضي للصعود للدرجة األولى ،وحاز
معه على كأس االحتاد.
وقال يحيى كتانة مدير الفريق ":الفريق يتقدم خطوة اخرى نحو حلم االرتقاء في
املوسم املقبل للدرجة األولى ،ولتحقيق هذا احللم قامت ادارة النادي الرياضي
بالتعاقد مع املدرب املُجرب ايريز رايخيرت مدرب الدرجة القطرية".
هذا ويستمر الفريق في وصافة الدوري بعد الفوز الذي حققه على مكابي قيساريا
بالنتيجة  ،78-71وهو يحتل املرتبة الثانية من الئحة الدوري ،بفارق  3نقاط عن
املتصدر ام الفحم .جدير بالذكر ،فاز الفريق البقاوي مساء األربعاء على فريق
بنيامينا .53 - 65
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حصدنا نقطة مهمة وبجدارة أمام فريق القمة هبوعيل أشكلون،
ونريد العودة ملسار االنتصارات أمام صاحب املرتبة األولى نادي
الرياضي أشدود ،وإن شاء سنعود في الثالث نقاط".
واختتم حديثة " :هدفي اآلن املشاركة في كل املباريات حتى نهاية
املوسم ،وانتظار عرض جيد من إحدى فرق الدرجة العليا ،مع العلم
أنه يربطني عقد ملوسمني آخرين مع فريقي رمات هشارون ،الذي
سأبقى فيه في حال لم يكن أي عرض مغري".
يذكر أن فريق هبوعيل رمات هشارون يتواجد في املرتبة  12برصيد
 40نقطة ،وفي حال الفوز على أشدود وخسارة فرق أخرى ،بإمكان
الفريق التواجد في ألبلي أوف العلوي ،في املقابل ومن املتوقع أن
يشارك الالعب البقاوي مرسي عريدي للمرة العشرين هذا املوسم
مع فريقه أمام أشدود يوم اجلمعة املقبل الساعة الرابعة على ملعب
األخير.

بالل افطيمه“ :هدف مكايب إكسال إحتالل
املرتبة اخلامسة بالدرجة الثانية”

قال بالل إفطيمة ابن مدينة باقة الغربية ،والعب فريق
الدرجة الثانية مكابي إكسال ،في حديث خاص لصحيفة
القبس ،إن هدف فريقه هو ضمان البقاء نهائيا بالدوري،
ومن ثم املنافسة على
املرتبة
إحتالل
اخلامسة في الالئحة،
والتي تؤهل خلوض
االختبار
مباريات
للدرجة
للصعود
األولى.
واضاف ابن  31عاما
الذي مت تكرميه قبل
املباراة من إدارة
واملدرب
الفريق
البقاوي " :املباراة
األخيرة أمام فريقي
السابق احتاد أبناء
باقة ،كان لها نكهة خاصة في امللعب البيتي في باقة ،مع
العلم أن املباراة لم ترتقي للمستوى املطلوب ،ففي أغلب
دقائق اللقاء انحصرت املباراة في منتصف امللعب والفريقان
اعتمدوا على املرتدات السريعة ،وفي إحدى الهجمات سجل

فريق األبناء الهدف الوحيد في املباراة واستبسلوا من أجل
احلفاظ على النتيجة ،االنظار تتجة اآلن للمباراة املقبلة مع
االشقاء من زلفة  ،حيث ننافس سويا على املرتبة اخلامسة،
وإن شاء الله ستكون
من نصيبنا".
يذكر أن فريق مكابي
إكسال يتواجد في
السابعة
املرتبة
برصيد  33نقطة
وبفارق نقطتني عن
اخلامسة
املرتبة
وفريق زلفة ،عشية
املباراة بينهم اليوم
الساعة
اجلمعة
الرابعة على ملعب
ضمن
إكسال،
مباريات األسبوع 25
للدرجة الثانية املنطقة الشمالية " ب" ،ومن املتوقع أن يشارك
الالعب بالل افطيمة للمرة الثامنة هذا املوسم مع الفريق
الكسالوي ،بعد أن افتتح املوسم مع فريق هبوعيل أم ألفحم
ولعب معهم مبارتني.
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مجتمع
أكادميية القامسي تعقد مؤمت ًرا دول ًيا بعنوان " :جتليات الرحلة يف فضاءات
األدب الـ ـعـ ــريب والـ ـح ـ ـض ـ ــارة اإلس ـ ــالمـ ـ ـ ّيـ ـ ــة"
أُقيم في أكادميية القاسمي في باقة
الغربية يوم السبت املاضي مؤمتر
دولي ضخم بعنوان "جتليات الرحلة
في فضاءات األدب العربي واحلضارة
اإلسالمية" بادر إليه ٌّ
كل من مجمع
القاسمي للغة العربية وقسم اللغة
العربية وآدابها في األكادميية .وتضمن
املؤمتر جلس ًة افتتاحية وأربع جلسات
إضافية .أما اجللسة االفتتاحية فقد
اشتملت على كلمات ترحيبية بدأها
البروفسور بشار سعد رئيس أكادميية
القاسمي ،تاله الدكتور ياسني كتاني،
العميد األكادميي لألكادميية ،ورئيس
مجمع القاسمي للغة العربية ،فالشاعر
الدكتور فهد أبو خضرة ،عضو اجملمع،
حيث أشار في كلمته إلى الدور الذي
يلعبه مجمع القاسمي في النهوض
باللغة العربية لتواكب العصر احلديث،
مستعرِ ً
ضا إصدارات اجملمع في
مجاالت البحث املتعددة من قضايا
لغوية ،ومعجمية ،وأدب قدمي وحديث،
وحضارة إسالمية على امتداد أطوارها
ِ
الكلمات الترحيبي َة
اخملتلفة .وتلت
محاضرةٌ افتتاحية للبروفسور إبراهيم
طه ،الباحث والناقد الكبير ،وأستاذ

األدب العربي في جامعة حيفا ،حيث
قدم البروفسور طه محاضرة تناول فيها
ّ
املفهوم اجلديد ألدب الرحلة في الرواية
الفلسطينية على وجه اخلصوص.
وأشار البروفسور طه إلى أن األدب
الفلسطيني الذي يوظف الرحلة ليس
أدب رحلة باملعنى القدمي ،بل هو
سعي أو بحث عن
أدب ترحيل ،ورحل ُة ٍ
الالمكان.
وتلت هذه احملاضرة االفتتاحية فقرة
عزف فنية قدمها عيسى عواد (عازف

القانون) ،ومرسي بيادسة (عازف
األورج) .ومن ثم دعت عريفة املؤمتر د.
عرين سالمة قدسي البروفسور الكبير
جورج قنازع إلدارة اجللسة األولى والتي
تضمنت محاضر ًة للبروفسور عمر
حمدان من جامعة توبنجن األملانية
حول اإلمام الهذلي ورحلته في طلب
العلم ،ومحاضر ًة للدكتورة عرين سالمة
قدسي من جامعة حيفا حول مفهوم
السياحة في التصوف اإلسالمي املبكر،
ومحاضرة للدكتورة عايدة فحماوي وتد

من أكادميية القاسمي وجامعة حيفا
حول السيرة الطائرة ،أقل من عدو ،أكثر
من صديق إلبراهيم نصر الله ،واختتمت
اجللسة األولى الدكتورة كالرا سروجي
شجراوي من جامعة حيفا مبحاضرة
حول رحلة ابن فطومة لنجيب محفوظ
وتعالقاتها مع مدن الفارابي اجلاهلية
ومفهومه للمدينة الفاضلة.
أما اجللسة الثانية للمؤمتر فترأسها
البروفسور فاروق مواسي ،وتضمنت
محاضرة للبروفسور سيف الله قرقماز
من جامعة إرجياس التركية ،حيث تناول
إحدى أهم الرحالت التركية إلى القدس
وفلسطني ،وهي رحلة الرحالة العثماني
أوليا شلبي ،ومحاضرة للدكتورة راوية
بربارة من كلية أورانيم وجامعة حيفا
حول شعر الشعراء الفاطميني اخلاص
برحالت الصيد وتأويله وفقا لتعاليم
الفاطمية اإلسماعيلية.
وبعد استراحة الغداء ،دعت عريفة
املؤمتر الدكتورة هيفاء مجادلة إلدارة
اجللسة الثالثة التي تناولت محاضراتها
جوانب مختلفة للرحلة في أشكال
اإلبداع العربي احلديث .شارك في
هذه اجللسة كل من الدكتور باسيليوس

ألول م ّرة :عشرات النساء العربيات يشاركن يف معرض التوظيف يف شركة
ال ـ ـك ـ ـهـ ــرب ــاء مبس ــاع ـ ــدة مـ ـ ــراكز ري ـ ـ ـ ــان
شاركت عشرات النساء العربيات من وتضمن املعرض محطات عديدة هذه الوظائف ،و ّ
مت كذلك عرض املهن
بلدات مختلفة في معرض التوظيف ومتنوعة كاجلولة في أقسام الشركة التقن ّية-التكنولوج ّية املطلوبة في شركة
الذي نظمته شركة الكهرباء في
اخلضيرة حتت عنوان "يوم برتقالي"،
واملعد خصيصاً وحصرياً للنساء.
ّ
ونظمت شركة الكهرباء املعرض بالتعاون
مع اللوبي النسائي ،وقد شاركت به ما
ثلثهن عرب ّيات ،وذلك
يقارب  130امرأة،
ّ
بالتعاون مع وزارة االقتصاد وشركة
الفنار التي تدير مراكز ريان للتشغيل
والتأهيل املهني والتي تعمل على تعزيز
التعاون املشترك مع شركة الكهرباء،
بهدف احداث تغيير جوهري من حيث
دمج اجملتمع العربي بوظائف مختلفة
ومتنوعة في شركة الكهرباء.
وأتاح معرض التوظيف للنساء املشاركات
فرصة االنكشاف على اجملاالت التقن ّية
والتكنولوج ّية املطلوبة للعمل في الشركة اخملتلفة للتعرف عليها عن قرب ،واللقاء الكهرباء.
أن معرض
والتي تناسب أيضاً جمهور النساء ،مع مركزات جتنيد القوى العاملة ،ومن اجلدير بالذكر ّ
األمر الذي يعكس رغبة الشركة في واجراء محادثات مع نساء يعملن في التوظيف كان مبثابة مصدر الهام
لهن فرصة
زيادة عدد النساء العامالت في الشركة ،الشركة بحيث حتدثن عن
جتربتهن للنساء املشاركات ،إذ أتاح ّ
ّ
مبا في ذلك النساء العربيات .وكانت قد بالعمل في وظائف تعد "ذكور ّية" ،كما االنكشاف على وظائف ومهن تعتبر
أن األبواب
توجهت شركة الكهرباء لوزارة االقتصاد أتيحت الفرصة للنساء املشاركات للوهلة األولى "ذكورية" ،اال ّ
أمامهن الختراق هذه املهن
ومراكز ريان ملساعدتها في ايجاد نساء بالتعرف على الوظائف الشاغرة في مفتوحة
ّ
ترشحهن الشغال وتغيير املفاهيم القائمة واملغلوطة
الشركة وتقدمي
عربيات معنيات بالعمل في الشركة.
ّ
العدد المائة والثالثون 130 -

فيما يتعلق باملهن "الذكور ّية" واملهن
"النسائ ّية".
ويشار إلى أ ّنه سيتم نشر كافة الوظائف
التي عرضت في معرض التوظيف عبر
موقع االنترنت لشركة الكهرباء ،التاحة
الفرصة أمام جميع النساء لتقدمي
ترشحهن الشغال هذه الوظائف .كما
ّ
ستقوم الشركة بتنظيم معرض توظيف
اضافي خالل الصيف.
وقالت ايال بار-دافيد ،مديرة تشغيل
اجملتمع العربي في وزارة االقتصاد
والصناعة" :املشاركة في املعرض
والتعاون مع شركة الكهرباء اجماالً
هو خطوة مباركة ج ّداً ومبثابة قفزة
نوع ّية في مسيرة مراكز ريان .هدفنا
ليس فقط دمج النساء العرب ّيات
في سوق العمل ،وا ّنما أيضاً توفير
لدمجهن
لهن
ّ
التدريب والتأهيل املهني ّ
بوظائف نوع ّية ومرموقة ومطلوبة في
التقدم
لهن امكان ّية
ّ
سوق العمل ،تكفل ّ
والتم ّيز".
ومن جانبه قال مدير عام شركة
الكهرباء ،عوفر بلوخ" :شركة الكهرباء
تواصل ترسيخ سياسة التنويع في
التشغيل وتغيير تركيبة القوى العاملة

28
بواردي من جامعة بار إيالن وقد
حتدث عن شخصية الرحالة في األدب
اجلغرافي العربي منذ النصف الثاني
من القرن التاسع عشر ،والدكتورة
فاتن علوش من أكادميية القاسمي التي
عرضت في محاضرتها ألدب الرحلة
عند يوسف إدريس ،والدكتورة رميا
أبو جابر برانسي من كلية أورانيم التي
تناولت تداعيات الترحال في رواية على
شواطئ الترحال لراوية بربارة ،الدكتورة
لينا الشيخ حشمة من كلية دافيد يلني،
التي عرضت لرحلة االغتراب والهزمية
في أدب السجون العربي ،والبروفسور
إبراهيم يلمظ من جامعة أتاتورك الذي
تناول موضوع الرحلة عند الشعراء
العرب القدماء ،والدكتور سمير خاليلة
من قسم اللغة اإلجنليزية في أكادميية
القاسمي الذي عرض لرحلة النفري من
القرن العاشر وجدلية احلرف والرؤيا،
واختتمت هذه اجللسة مبحاضرة
للدكتور محمد حمد من أكادميية
القاسمي التي انتقلت باحلاضرين من
الرحلة عبر املكان إلى دالالت الرحلة
عبر الزمن في أشكال السرد العربية
القدمية واحلديثة.
وشكرت الدكتورة هيفاء مجادلة
املؤمتِ رين واملؤمتِ رات ،واحلضور الكرمي
الذي أبدى اهتماما كبيرا مبتابعة
املؤمتر وتوجيه األسئلة واملالحظات
خالل اجللسات اخملتلفة.

في الشركة ،ووضع أهداف قابلة
للقياس لتحقيق رؤية مجلس االدارة
ودمج العنصر النسائي في كافة أروقة
جداً للتجاوب الكبير
الشركة .أنا سعيد ّ
الذي لقيه معرض التوظيف من قبل
النساء".
وقال د.ياسر حجيرات ،مدير عام شركة
الفنار" :النشاطات من هذا القبيل
تقودنا إلى حتقيق التغيير الذي نصبو
اليه من حيث دمج النساء في مهن غير
تقليد ّية .من املهم أن تنكشف النساء
العربيات على هذه املهن وأن تلتقني
بنساء جنحن في اختراق احلواجز،
هذا يقودنا إلى احداث تغيير مجتمعي
فيما يخص األدوار التي ميكن أن تؤديها
النساء".
وبدوره قال نائب مدير عام قسم القوى
البشر ّية في شركة الكهرباء ،عميت
اوبركوبيتش" :أنا مقتنع أ ّننا سننجح
في تغيير مزيج القوى العاملة في
شركة الكهرباء من حيث دمج النساء
في مختلف اجملاالت التكنولوج ّية
والتقن ّية امليدان ّية .شركة الكهرباء
ّ
خاصة
ستنظم معارض توظيف اضاف ّية
ّ
بالنساء في سبيل حتقيق سياسة مجلس
ادارة الشركة واحداث تغيير في نسبة
مشاركة النساء في املهن املطلوبة في
شركة الكهرباء".
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مجتمع
االفتتاحية الرمسية لعيادة اخلدمات الطب ّية (مكايب)
يف أكادميية القامسي

احتفلت شركة بارتنر لالتصاالت باألمهات في
لهن باقات من
خصصت ّ
اجملتمع العربي ،بحيث ّ
الورود وبطاقات املعايدة مع
صورهن العائل ّية والتي
ّ
صممت خصيصا لهن ،وذلك مبناسبة عيد األم في
.21.3.2016
وكانت قد نشرت الشركة في صفحتها على
الفيسبوك اعالناً لزبائنها بامكان ّية املشاركة
باحتفال ّية عيد األم من خالل رفع صور جتمعهم
بأمهاتهم وتصميم معايدة شخص ّية مم ّيزة تشمل
صورهم ونص املعايدة على منط لغة التصميم
اخلاصة ببارتنر .وشارك املئات من زبائن بارتنر
ّ
بهذا النشاط ،ليحصلوا بعدها على بطاقة املعايدة
التي طبعت على مغناطيس ،باإلضافة إلى باقة
الورود من مراكز بارتنر املنتشرة في مختلف
البلدات العرب ّية.
عبد عدوي ،مدير قسم التسويق للمجتمع العربي
في شركة بارتنر ،قال" :هذا النشاط هو جزء من
استراتيج ّية شركة بارتنر في مشاركة اجملتمع
اخلاصة،
العربي في جميع احتفاالته ومناسباته
ّ
وذلك بهدف بناء شراكة حقيق ّية حتمل بعداً
اجتماع ّياً يسهم في توطيد العالقات مع اجلمهور

احتفلت اكادميية القاسمي يوم الثالثاء،
 22.3.2016بافتتاح عيادة اخلدمات الطب ّية
(مكابي) في حرم اكادميية القاسمي ،وذلك
بحضور رئيس االكادميية ،البروفيسور ّ
بشار
سعد ،العميد االكادميي ،الدكتور ياسني كتاني،
نائب املدير العام ،الس ّيد محمد كتاني وأصحاب
وظائف في أكادميية القاسمي ،باإلضافة الى
مشاركة اعضاء طاقم ط ّبي من عيادة مكابي.
بارك رئيس االكادميية لهذه اخلطوة املم ّيزة
والتي ستُو ّفر خدمات طب ّية وعالج ّية لطالب
وطالبات اكادميية القاسمي ولطاقمي
حتدث
االكادميية; االكادميي واالداري .ومن ثم ّ
اخملتص واملسؤول
الدكتور فاخر غنامي ،الطبيب
ّ
عن العيادة اجلديدة ،شاك ًرا القاسمي على
تبنّيها فكرة افتتاح عيادة طب ّية وعالج ّية ،وتابع
قائلاً بأن العيادة ستُو ّفر اخلدمات العالج ّية
والطب ّية باإلضافة الى مرافقة صح ّية للطالب
صحي وأفضل.
وللمعنيني بانتهاج نظام حياة ّ
ُقدم اخلدمات في كل
يشار الى ان العيادة ست ّ
ايام االسبوع ،مع وجود ممرضة خالل ساعات
مختص في ايام األحد واخلميس.
الدوام وطبيب
ّ

بنك لئومي حيتفل بشهر املرأة يف املجتمع العريب وينظم
اياما احتفالية وورشات اثراء لألمهات يف فروع البنك

مبناسبة شهر املرأة وعيد االم ،نظم بنك لئومي
اياما احتفالية في فروع البنك  ،وفي إطارها
مت تنظيم ورشات ومحاضرات للنساء واألمهات
في موضوع متكني املرأة ونهج احلياة الصحي،
الى جانب زوايا الرسم واإلبداع التي خصصت
لألوالد الذين رافقوا االهالي الى فروع البنك.
كما مت استقبال النساء بحفاوة لدى زيارتهن
للفروع في نفس اليوم.
شموئيل ابراهام ،مدير الوسط العربي في قسم
القطاع اخلاص في لئومي قال " :نتواجد في
ذروة عملية دمج البنك العربي اإلسرائيلي في
بنك لئومي ،وهي عملية تغيير كبيرة ،وفيها
حتديات ومن املقرر ان تنتهي العملية في الشهر
القريب والى جانب ذلك ،نستمر في تقدمي
اخلدمات املهنية والشخصية التي اعتاد عليها
زبائن البنك العربي اإلسرائيلي سابقا ،خاصة

القامسي بزيارة معهد
وايزمان

استضافت أكادميية القاسمي رئيس معهد وايزمان
البروفيسور دانيئيل زيفمان في حرمها األكادميي
لالطالع على اجملاالت البحثية في األكادميية،
حيث استقبله رئيس األكادميية البروفيسور بشار
سعد ،ولفيف من الباحثني ،وابدى اهتما ًما علم ًيا
بالكلية وإجنازاتها ،دعا زيفمان رئيس األكادميية
أ.د بشار سعد ،ولفيف من الطواقم البحثية
لزيارة معهد وايزمان لتطوير املشاركات بني املعهد
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بـ ــارتـ ـن ــر تـ ـحــتفي باالمهات وتعايدهن بـ ـي ـ ــوم األم
وختصهن بباقات من الورود اليت صممت خصيصا هلن

جمهور النساء حيث استفدن في السنوات
األخيرة من مجموعة خدمات متكاملة وخاصة
لكونهن شريكات في تنظيم وادارة ميزانية
البيت".
جدير بالذكر انه من بني الفروع التي جرت فيها
ورشات ومحاضرات قدمتها كل من املستشارة
التنظيمية دنيا مخلوف ،واختصاصية التغذية
ماس وتد :سخنني ،عرعرة ،يركا ،الناصرة –
العني ،الطيبة ودالية الكرمل.
واألكادميية ،وقام بااليعاز ملعهد وايزمان بتشكيل
جلنة باحثني دارسة للعمل مقابل جلنة أكادميية
القاسمي.
في زيارة للطاقم البحثي من أكادميية القاسمي
برئاسة رئيس األكادميية البروفيسور بشار سعد،
األستاذ بشير أبو فرخ ،د.هالل زيد ،د.محمود
مصاحلة ،األستاذ سليمان قعدان ،د.نائل عيسى،
األستاذة لينا أبو طعمة واألستاذة شهيناز محاجنة،
الى معهد وايزمان ،حيث استقبلهم رئيس معهد
وايزمان البروفيسور دانيئيل زيفمان ,تخللت
الزيارة جولة علمية في مختبرات العلوم املوازية
خملتبرات مركز القاسمي لألبحاث العلمية،

العربي" .وأضاف عدوي" :ليس أجمل من األم،
وليس أجمل من املشاركة باالحتفال بيومها ،بل
من املفهوم ضمناً أن تكون بارتنر جزءاً من هذه
االحتفال ّية العائل ّية ،وكل عام وأمهاتنا بخير".

لئومي معكم ايضا يف دير االسد

بنك لئومي ينظم لقا ًءا خاصا للزبائن التجاريني لعرض
جمموعة من اخلدمات البنكية يف لئومي

نظم بنك لئومي ،خالل االسبوع االخير ،لقا ًء مع
الزبائن التجاريني في دير االسد واملنطقة مبشاركة
مديرين قسم اخلدمات البنكية في لئومي ،السيد
عيسى زايد ،شموئيل افراهام ،مدير الفرع بدر
ياسر ،وشخصيات اعتبارية من القرية وعرضت
امامهم مجموعة اخلدمات البنكية املتكاملة
واملتطورة في لئومي.
افتتح اللقاء مدير فرع لئومي في دير االسد ،بدر
ياسر حيث شكر الزبائن على مشاركتهم واشار
"ان بنك لئومي يتواجد في ذروة عملية دمج البنك
العربي االسرائيلي في لئومي ومن املقرر ان تنتهي
العملية في الشهر الوشيك".
"هذه اخلطوة جاءت لتقوية وتعزيز نشاط بنك
لئومي في اجملتمع العربي وتقوية الزخم التجاري
فيه" .واضاف ياسر "ان زبائن لئومي في دير

االسد سيستمرون باحلصول على نفس املعاملة
واخلدمات املهنية الى جانب خيارات اكبر من
اخلدمات البنكية املتطورة.
واختتم اللقاء مبحاضرة مثيرة قدمها اشرف
قرطام ،ومحادثة مفتوحة مع ممثلي البنك من قسم
اخلدمات البنكية في لئومي.

ومت عرض جميع إمكانيات املعهد لطرحها أمام بتحويل مسار األكادميية شيئاً فشيئاً من املسار
أكادميية القاسمي للمشاركات العلمية احلقيقية ،االستهالكي الى املسار انتاج املعرفة.
حيث أكد زيفمان على أن املعهد ال يتيح املشاركات
وال الدعم اال للجهات التي
تقدم أبحاث وعلوم حقيقية
ومنها أكادميية القاسمي.
يذكر أن رئيس األكادميية
بروفيسور بشار سعد أكد
على أن القاسمي وضعت
نصب أعينها اجملاالت
البحثية العلمية اخملتلفة،
امياناً منه ومن الطاقم
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وفد من الداخل الفلسطيين يطرح قضية
العنصرية املتزايدة أمام األمم املتحدة يف جنيف

قادة وأئمة وعلماء دين من دول
أفريقية خمتلفة يف زيارة ألكادميية
القامسي

املعنية.
وقد تولى عرافة الندوة السيد صباح اخملتار،
وهو
محام وخبير في القانون الدولي ورئيس
ٍ
جمعية احملامني العرب في بريطانيا .ق ّدم
السيد محمد بركة رئيس جلنة املتابعة
مداخلة خلص بها تصاعد سياسة العنصرية
والتحريض ضد املواطنني العرب من قبل
أجهزة الدولة الرسمية واإلعالم الرسمي
وغير الرسمي .وفي مداخلته التالية تكلم د.
يوسف جبارين عضو الكنيست عن القائمة
املشتركة عن تصاعد العنصرية في اجلهاز
التشريعي اإلسرائيلي ،األمر الذي مت ّثل بعدد
كبير من القوانني العنصرية التي تستهدف
العرب والتي مت سنّها في الكنيست أو توشك
على ذلك.
ثم قدم احملامي أحمد أمارة من مؤسسة
ميزان استعراضاً لقانونية وشرعية قرار
حظر احلركة اإلسالمية واملؤسسات ال23
من منظور القانون الدولي ،وب ّين كيف
خالفت إسرائيل املعاهدات واملواثيق الدولية
الراسخة بقرارها هذا ،اعتماداً على قانون
الطوارئ اإلسرائيلية.
قدم معاذ خطيب مداخلة تطرقت
وبعدها ّ
جلمعية اقرأ كنموذج عن تلك املؤسسات التي
فصل في ما كانت تقدمه
مت حظرها ،وقد ّ
اقرأ للطالب العرب ،وحجم الضرر الذي
حلق باجملتمع العربي جراء حظرها.
وأخيراً تكلم احملامي عمر خمايسي مدير
مؤسسة ميزان وتطرق لقضية اللجوء
للمحاكم اإلسرائيلية بهدف إلغاء قرارات
احلظر ،وأوضح أن بعض اجلمعيات التي
حظرت توجهت فع ً
ال للقضاء ،مع أن التجربة
السابقة ال تبعث كثيراً على التفاؤل.

زار أكادميية القاسمي وف ٌد من األئمة وعلماء الدين اإلسالمي من
كينيا ،جنوب السودان ،اثيوبيا ،رواندا وزامبيا ،حيث اجتمعوا مع
عميد الدراسات اإلسالمية الدكتور خالد محمود ،عميد العلوم
االنسانية الدكتور علي جبارين ،مدير دائرة العالقات العامة
السيد فادي قعدان وأعضاء الدائرة الس ّيد ربيع أبو مخ واآلنسة
دارين مجادلة؛ وذلك يوم اخلميس  ،17.03.2016وقد جاءت
هذه الزيارة بالتعاون ما بني أكادميية القاسمي ووزارة اخلارجية.
استمع الوفد إلى عرض يُسلّط الضوء على التحديات ،اإلجنازات
واملشاريع التي تقوم بها األكادميية لرفع مكانة طالبها
وللرقي
ّ
بهم إلى أعلى املستويات العلم ّية والتربوية ،ولنشر العلم واملعرفة
والسالم في أرجاء املعمورة.
خالل الزيارة ،حت ّدث الدكتور خالد محمود عن الثقافة التنظيمية
ألكادميية القاسمي وعن بداية ظهور الطرق الصوفية وانتشار
طريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة في بالد الشام ومصر
واحلجاز .ومن ثم حت ّدث الدكتور علي جبارين عن حياة األقليات
في البالد مبا في ذلك األقليات الدينية.
يُذكر أن رئيس الوفد طلب من الدكتور خالد محمود أن يفحص
ُسبل تعاون مشتركة بني القاسمي ومؤسسات دينية في الدول
االفريقية التي قدِ م الوفد منها.
في نهاية الزيارة ،كان للوفد جولة في مرافق األكادميية.

ضمن برنامج حافل بادرت إليه ونظمته
مؤسسة ميزان حلقوق اإلنسان (الناصرة)،
يشارك وفد الداخل الفلسطيني في جلسات
مجلس حقوق اإلنسان الـ 31في مقر األمم
املتحدة في مدينة جنيف السويسرية.
وتهدف زيارة الوفد لطرح وتدويل قضية
الداخل الفلسطيني وكشف تزايد العنصرية
ضده بشكل عام وقضية اخراج احلركة
االسالمية و 23من مؤسسات اجملتمع املدني
عن القانون بشكل خاص .وضم الوفد السيد
محمد بركة رئيس جلنة املتابعة العليا،
والسيد يوسف جبارين النائب العربي عن
القائمة املشتركة ،واحملاميان عمر خمايسي
وأحمد أمارة ،ومعاذ خطيب من مؤسسة
ميزان.
عقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولني
امميني مرموقني من مجلس حقوق االنسان
ومكتب املفوض السامي حلقوق االنسان
وعدد من سفراء الدول ودبلوماسيني
ومندوبني في منظمات حقوقية دولية،
والتي متت من خاللها مناقشة عدة مواضيع
حقوقية تتعلق بالفلسطينيني داخل اسرائيل.
كما وهدفت الزيارة متابعة شكاوي دولية
قد قامت ميزان بتقدميها لالمم املتحدة في
الشهر املاضي ولتحرير تقرير خاص حول
قوانني الطوارئ االسرائيلية واخراج احلركة
االسالمية و 23من من مؤسسات اجملتمع
املدني .وقد مت حترير ومناقشة التقرير يوم
اخلميس خالل ندوة خاصة داخل مجلس
حقوق اإلنسان نظمتها مؤسسة ميزان
بالتعاون مع مركز جنيف الدولي للعدالة
والتي حضرها عدد كبير من العاملني في
مؤسسات األمم املتحدة وفي املنظمات

كما كان الوفد قد التقى يومي األربعاء
واجلمعة بعدد من اخلبراء واملسؤولني
الدوليني حيث عبر اعضاء الوفد عن تغييب
قضية الداخل الفلسطيني وضرورة التطرق
لسياسات اسرائيل العنصرية واالتفاق على
متابعة القضية مستقبال من خالل عدد
من اخلطوات العينية .وشملت اللقاءات كل
من الس ّيد محمد النّسور القائم بأعمال
املفوض السامي حلقوق االنسان ومسؤول
قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا مبكتب
املفوض إضافة لنائبة املفوض وعدد من
افراد طاقم مكتب املفوض السامي.
وقد ألقى كل من السيد بركة وجبارين
خطابات مقتضبة امام مجلس حقوق
االنسان شرحوا من خاللها للحضور ما مير
به الوسط العربي في الداخل من حتديات
كبيرة في مواجهة سياسات التحريض
والكراهية والعنصرية اإلسرائيلية.
وستتابع ميزان وجلنة املتابعة عملهما حول
القضية مستقبال امام اجلهات املعنية في
جنيف وغيرها ،كما سيشاركان في يوم
االثنني في جلسات مناقشة البند السابع
بشأن فلسطني حيث سيلقي كل من السيد
محمد بركة واحملامي عمر خمايسي كلمات
أمام سفراء الدول األعضاء.

اليوم |
غائم جزئي ،ويطرأ انخفاض على
درجات الحرارة ،إال أنها تبقى أعلى
من معدلها السنوي العام.

غدا |

غائم مع هطول أمطار محلية
مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة.
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