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عام 2017
كان عاما
كارثيا ألوالدنا
بقلم  :أورلي سلفينجر –
املديرة العامة ملؤسسة
"بطيرم" المان االوالد

ي � �ع � �ت � �ب� ��ر ع� � ��ام
 2017ع ��ام ��ا
م��روع��ا وكارثيا
ل�ل�أوالد ب�ك��ل ما
يتعلق باحلوادث
غ �ي��ر امل �ت �ع �م��دة.
ف � � �خ� �ل��ال س �ن��ة
 2017ف �ق��دن��ا
ح� � � �ي � � ��اة 143
ول� � ��دا ب �ي�ن ل�ي�ل��ة
وضحاها  ،ه��ؤالء الضحايا الذين انتظرهم
مستقبل واعد  ،لكنهم فقدوه نتيجة تعرضهم
لشتى احلوادث .
 143اسما ألوالد رائعني اصيبوا بحوادث
م��ؤس�ف��ة وه ��م ب��رف�ق��ة أه�ل�ه��م أو اش�خ��اص
ب��ال �غ�ين  ،ب �ق��وا م�ج�ه��ول�ين وم��ج��رد أرق ��ام
أضيفت لإلحصائيات اجلافة.
" ج��ود " اب��ن السنتني توفي أثناء ركوبه
دراجته حيث أصيب بعد ان صدمته سيارة
وتوفي الحقا  " ،احمد " ابن الـ  12عاما لقي
مصرعه ج��راء سقوطه م��ن سطح منزله.
" عدن " التي بلغت من العمر عاما واحدا
توفيت نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية
في بيتها  ،و " أسيل " ابنة السبعة اشهر
توفيت نتيجة سقوطها م��ن على درج��ات
منزلها .
ل�ل�أس��ف ب��ات��ت ه���ذه احل� � ��وادث ج� ��زءا من
حياتنا ،اذ ان الواقع احلالي ال ميكن حتمله
وال��ذي نتلقى خالله خبر فقدان طفل  ،في
ح�ين ن��واص��ل حياتنا كاملعتاد وك��أن األم��ر
أصبح ج��زءا ال يتجزأ من هذا الواقع الذي
نعيشه  ،خاصة ان حوالي  3أوالد باملعدل
يتوفون اسبوعيا  ،وال أحد يرفع االش��ارة
احلمراء  ،ويشير بوجود حالة طوارئ يجب
التعامل معها  ،فال يخرج أحدا الى الشوارع،
وال أحد يتظاهر  ،ال يحرقون اإلطارات  ،وال
يعلنون اإلض��راب��ات  .ف�ل�ه��ؤالء األوالد ال
يوجد أي صوت.
مب �س��ؤول �ي �ت �ن��ا ن� �ح ��ن ال� �ب ��ال� �غ�ي�ن -األه� ��ل
واملؤسسات ،بأن نحافظ على حياة أوالدنا.
منع إصابات األوالد هي عملية محبطة .
م��ن جهة  ،ال ي��وج��د أس�ه��ل منها ق��د تتمثل
بتركيب ج��دار فاصل ح��ول ساحة املنزل،
أو تركيب ج��دار واق��ي ( دراب��زي��ن ) حول
الشبابيك  ،أو حول درجات البيت  ،أو إبعاد
امل ��واد اخل �ط��رة  ،وااله ��م م��ن ذل��ك امل��راق�ب��ة
الفعالة  .لكن ف��ي احلقيقة ورغ��م ذل��ك في
ك�ث�ي��ر م��ن ال �ب �ي��وت ال ي��وج��د وع ��ي ك��اف��ي ،
فالبنى التحتية للمنزل غير مالئمة ألمان
األوالد  ،مع انعدام اإلدراك املطلوب لألهل
او ان �ه��م ال مي �ل �ك��ون ال� �ق ��درة االق �ت �ص��ادي��ة
لتوفير البيئة اآلمنة .كل هذا هو امر محبط!
إل��ى جانب كل الصعوبات التي وصفتها ،
م��ا زال هناك مكان للتفاؤل لعام . 2018
نحن نأمل ان تساهم اخلطة الوطنية ألمان
األوالد ال �ت��ي ب� ��دأت ف��ي م��رح �ل��ة التطبيق
بقيادة وزارة الصحة ومشاركة وزارات
احل �ك��وم��ة املختلفة ب�ش�ك��ل ف �ع��ال م��ن أج��ل
تعزيز موضوع أمان األوالد في البالد  .الى
جانب هذا ستبدأ اخلطة اخلماسية والتي
مت املوافقة عليها م��ن قبل وزارة املعارف
وستتمحور ف��ي ت��دري��ب مهنيني أيضا من
املجتمع العربي من أجل رفع الوعي وتعزيز
موضوع البيئة اآلمنة لألوالد.
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بعد مقتل 6
شباب  :عقد
راية الصلح بني
عائلة حصارمة
في البعنة

جانب من احلضور

من محمد سواعد مراسل صحيفة بانوراما
"ان م ��ن اع �ظ��م ال �ل �ح �ظ��ات ه ��و اص�ل��اح ذات ال�ب�ين
اصالح ذات البني ومنع الشر وفتح باب اخلير  ،انه
واتوجه للشباب واطلب منهم ان يوسعوا صدورهم
لفخر وي��ا ليت جميع ب�لادن��ا حت��ذو ح��ذوك��م  ،اذ امت
استطاعت جاهة الصلح ان تتوصل الى حل للنزاع
 .لألسف الشديد ان العنف والقتل يضرب مجتمعنا
الله بوجودكم ومسعاكم الصلح  ،فاني ارى شبابا
الذي كان قد وقع في قرية البعنة ،قبل ثالث سنوات
من مكان الخر ونحن منذ فترة فقدنا املروءة ونحن
وشيوخا يضعون بصماتهم بني ابناء جلدهتم  ،انه
ب�ين اب �ن��اء امل��رح��وم علي رش�ي��د ح�ص��ارم��ة  ،واب�ن��اء
نعالج ما يقارب  20حادث قتل  ،واصبح األمر شبه
ل�ش��يء يستحق ان ن��رف��ع رؤوس �ن��ا ب��ه عاليا واشكر
امل��رح��وم احمد مطلق حصارمة ،وراح ضحية هذا
يومي  .واني اقول بان من يفكر ان العنف والقتل هو
اجلميع دون استثناء  ،لكن الب��د من ان اذك��ر الناس
النزاع ستة شباب .
رجولة فهو مخطئ  ،بل العكس هو نوع
اقيم الصلح ف��ي قاعة " قصر الباشا " ،
من الزعرنة كفى ما يحدث مبجتمعنا".
وحضره الطرفان ولفيف من اهالي قرية
واخر الكلمات كانت لعائلة حصارمة من
البعنة ومن خارجها  ،باإلضافة الى رؤساء
اللجنة احمللية ملصطفى حصارمة  ،حيث
مجالس محلية ووجهاء من املجتمع العربي.
ق� ��ال  ":ان� �ن ��ا ن ��رح ��ب ب��اجل �م �ي��ع ب��اس��م
ومت خ�لال لقاء الصلح توجيه الشكر للجنة
البعنة واس ��م اب �ن��اء ال�ع�م��وم��ة م��ن عائلة
االص �ل ��اح م ��ن ب �ي �ن �ه��ا ال �ش �ي��خ ه ��اش ��م ع�ب��د
حصارمة  ،ننهي كل خالف بيننا ونعلن
ال��رح�م��ن وال�ش�ي��خ م��ال��ك احل��ري��ري  ،وزي��اد
ام ��ام ال�ل��ه ان�ن��ا نسير ونسعى للسلم ...
اب��و ج��ارور ون��اص��ر احل��ري��ري م��روان ف��راج
ال��رج��ول��ة ه��ي املسامحة وحتكيم العقل
وم�ح�م��ود شيابنة  ،لطيف اب��و لطيف واب��و
املرحوم محمد حصارمة املرحوم ابراهيم احمد مطلق حصارمة املرحوم رعد يوسف حصارمة واملنطق ونشكر جميع االخ��وة م��ن اهل
ي ��اس ��ر اجل� ��اروش� ��ي  ،وجل� �ن ��ة ال �ص �ل��ح من
اخلير من اجل تأليف القلوب وادامكم الله
عائلة حصارمة مت ذك��ر البعض منهم احمد
ذخرا للخير".
حصارمة ومحمد ابراهيم حصارمة واحملامي
وب �ع��د ان �ه��اء ال�ك�ل�م��ات مت ال�ت�ص��اف��ح بني
منر عبد الغني ومصطفى حصارمة .وتولى
ال �ط��رف�ين وم ��ن ث��م ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى وثيقة
عرافة الصلح الشيخ داود سعيد امام مسجد
الصلح امام اجلمهور الغفير  ،ثم مت دعوة
عمر بن اخلطاب في البعنة .
احلضور لتناول وجبة عشاء سويا .
اول امل �ت �ح��دث�ين ك���ان ال �ش �ي��خ ه��اش��م عبد
جت��در االش ��ارة ان اخل�لاف ب�ين الطرفني
الرحمن  ،حيث قال في كلمته  ":رمبا جعل
وق ��ع ب�ع��د ان ق�ت��ل ال �ش��اب رع ��د ي��وس��ف
الله منا اسبابا  ،لكن الله ع��ز وج��ل حسم
ح �ص��ارم��ة وال �ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر  34عاما
املرحوم لؤي حصارمة
املرحوم علي حصارمة
املرحوم صالح حصارمة
االمر وقال من يريد االصالح ليوفق بينهما
ب�ت��اري��خ  ، 19.6.2014ث��م مت قتل علي
واقول الل حصارمة  ،انتم اردمت االصالح
حسني حصارمة والبالغ م��ن العمر 44
والله جعلنا اسبابا بعد ارادت�ك��م ونأمل من الله ان
ع��ام��ا ب�ت��اري��خ  18.7.2014وب�ع��د ذل��ك ق�ت��ل ال�ش��اب
الذين كان لهم دور عظيم  :ال ابو لطيف ابو سياف
يلهمنا النهاء كل اخلصومات واالح��زان  ،مثل هذا
ابراهيم حصارمة البالغ من العمر  54عاما بتاريخ
واخوانه ومروان فراج وناصر حريري  ،اقول الشكر
املشهد الكرمي إلصالح ذات البني ".
 ، 20.1.2015وبتاريخ  31.7.2015قتل الشاب
لهم ليس م��ن اج��ل الشهرة  ،لكنني اق��ول اسماءهم
وحت��دث اي�ض��ا خ�لال م��راس��م الصلح الشيخ مالك
محمد حصارمة والبالغ م��ن العمر  36عاما  ،وفي
عندما ياخذون دوره��م من اجل حقن دم��اء املسلمني
احلريري  ،حيث قال  ":اني اق��ول لكم انكم االصل
تاريخ  16.9.2015قتل صالح حصارمة ( 50عاما)
نرى هذه النتيجة ".
انتم ايها الناس  ،فخر لهذا اجلمع املبارك من اجل
وجنله لؤي حصارمة .
أم��ا اب��و ياسر اجل��اروش��ي من جلنة االص�لاح فقال:

بفارق صوت واحد  :املصادقة على قانون " اغالق الدكاكني " يوم السبت
من فتح الله مريح مراسل صحيفة بانوراما
ص��ادق الكنيست  ،منتصف األسبوع  ،بأغلبية
 58عضو كنيست مقابل  57معارضا  ،على
ق��ان��ون أط�ل��ق عليه اس��م " همركوليم " وال��ذي
مينع مبوجبه فتح احملال التجارية في أيام السبت
في البالد  .يشار الى ان هذا القانون أث��ار جدال
واسعا  ،وقد اتهم القائمون عليه مبحاولة فرض
واقع جديد مغاير ملا هو متعارف عليه في املجتمع
االسرائيلي بكل ما يتعلق باحلرية الدينية .
وص� ��وت أع �ض��اء ح ��زب " اس��رائ �ي��ل ب�ي�ت�ن��ا "
ضد القانون  ،فيما لم تتواجد الوزيرة صوفا
الندفر في قاعة الكنيست عند التصويت  ،كما
لم تتواجد في القاعة عضوة الكنيست شارن
صورة من االرشيف
حاييم بيباس
هسكيل التي واجهت خطرا باقصائها من حزب
الليكود .
يفرض على اجلمهور العلماني أمرا ال يريده ".
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ما أث��ار عاصفة ل��دى أصحاب احمل��ال التجارية
في املدينة .

مركز السلطات سيتوجه
للقضاء بخصوص القانون

م��ن ج��ان��ب آخ��ر  ،ق��ال رئ�ي��س م��رك��ز السلطات
احمللية حاييم بيباس معقبًا على قانون إغالق
ال��دك��اك�ين ف��ي ي��وم ال�س�ب��ت أن " ه��ذا ال�ق��ان��ون
يعكس ماهيته  ،وانه قانون زائد ويخلو من أي
قيمة  ،هدفه باألساس امل��س بنسيج العالقات
اجل�م��اه�ي��ري��ة ف��ي ك��ل م��دي�ن��ة وم��دي�ن��ة  ،وامل��س
بإستقاللية احلكم احمللي ".
وأك� ��د ب �ي �ب��اس أن"  م ��رك ��ز ال �س �ل �ط��ات احمللية
جاهز للتوجه للقضاء ضد كل محاولة للمس
بأي سلطة محلية التي ستمرر قانونا كما هو
مطلوب  ،ول��ن تتم امل�ص��ادق��ة عليه م��ن وزارة
الداخلية " .وأضاف بيباس  " :نسيج العالقات وطابع كل
مدينة ومدينة يحدده الرؤساء املنتخبون للسلطات احمللية
وليس أي شخص آخر ".

