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ليس منة من الكبار اصطحاب أبنائهم أو أبناء غيرهم ليتعلموا 
منهم عاداتهم وتقاليدهم، وإن كان املربي صاحب علم وتجربة 
يتلقح الولد بلقاح العلم واملعرفة والحكمة على قاعدة )الحكمة 
ضالة املؤمن أنا وجدها فهو أحق الناس بها(، وخصوصا أن 
أن  بد  ال  فيها  يزرع  زرع  أي  الخصبة  البور  كاألرض  الصغار 
ينبت. وقد كان لنا رسول هللا أسوة حتى في هذا الباب، فكان 
يصطحب األوالد مستغال القرب منهم، ليسدي لهم النصيحة 
في أحسن الوسائل وأفضل العبارات. يروى أن رسول هللا أردف 

خلفه ابن عمه عبد هللا بن العباس، فاستغل وجوده خلفه فعلمه كلمات تناسب 
قدرة استيعابه بكلمات مختصرة، فقال له )يا غالم، إني أعلمك كلمات، احفظ هللا 
يحفظك، احفظ هللا تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن 
باهلل، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك ب�شيء، لم ينفعوك إال ب�شيء قد 
كتبه هللا لك، ولو اجتمعوا أن يضروك ب�شيء، لم يضروك إال ب�شيء قد كتبه هللا 
عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف(. فإذا كان رسول هللا أردف خلفه هذا الغالم، 
فإن وسائل التنقل تطورت فيمكن للمربي أن يسافر مع الطفل أو يجلس معه في مكان 
بعيد عن مراقبة الناس له وينصحه فإن ذلك يؤتي أثره الطيب، ولكن التعامل كما 
أكدت مرارا مع األطفال يجب أن يكون باحترام وتقدير، وأن ينادى الولد باسمه أو 
بكنيته املفضلة عليه أو بعبارات تؤلف القلوب، مثل قول رسول هللا في مناسبات 
عديدة )يا غالم، إني أعلمك كلمات(. )يا غالم سم هللا. وكل بيمينك(. )يا غالم أتأذن 
لي أن أعطي األشياخ(. ونادى أنس بن مالك )وراءك يا بني(. وقد سأل أم عن حال 
ابنائها وصحتهم )ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة(؟ وقال لطفل )يا 
أبا عمير، ما فعل النغير(؟ ومع كل هذا االهتمام بتربية الطفل، فال يتجاهل حقه في 
اللعب واملرح، فإن اللعب جزء ال يتجزأ من التربية، إذا كان اللعب واللهو املباح، فقد 
مر الرسول على غلمان يلعبون الرماية، فقال لهم )ارموا آل ابراهيم فإن أباكم كان 
راميا(. وينحاز الى فريق للعب معهم فقال الفريق اآلخر: كيف نرميهم وأنت فيهم يا 
رسول هللا؟ فقال: (أرموا فإني معكما راميا(. فتشجيعه لألوالد على هذا النحو لتنمية 
عقلهم وتشغيل حواسهم وإدخال السرور في نفسهم استجابة مليولهم وربطهم بسيرة 
األنبياء حتى يأخذونهم قدوة صالحة. ومن جميل ما كتبه االمام الغزالي في هذا الباب: 
وينبغي أن يؤذن له بعد االنصراف من الكتاب أن يلعب لعبا جميال يستريح إليه من 
تعب املكتب، فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه بالتعليم دائما يميت قلبه، ويبطل 
ذكاءه، وينغص عليه العيش، حتى يطلب الحيلة في الخالص منه رأسا، وكان رسول هللا 
يجلس أحيانا ويتابعهم في لعبهم مما يشجعهم أكثر ويزيد من سرورهم. قال أنس بن 
مالك: أتاني رسول هللا ذات يوم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا، ودعاني، فأرسلني 
في حاجة فذهبت فيها وجلس رسول هللا في فيء )ظل( حتى أتيته، فلما رجعت، قال 
)ال تخبر أحدا(، واحتبست على أمي )تأخرت(، فلما أتيتها قالت: يا بني، ما حبسك؟ 
قلت: أرسلني رسول هللا في حاجة. فلم يرع رسول هللا حالته النفسية فقط أنما جعله 
حامل لسره تعويدا له على تحمل املهام الصعبة، وال يمكن أن تؤتي التربية أكلها إال 
بالقرب من املربي )األب أو األم( حتى ال يشعر بالحرمان فينهزم داخليا. ولذلك قال 
رسول هللا )من فرق بين الوالدة وولدها فرق هللا بينه وبين األحباء يوم القيامة(. عن 
عبادة بن الصامت قال: نهى رسول هللا أن يفرق بين األم وولدها، فقيل يا رسول هللا 
الى متى؟ قال: )حتى يبلغ الغالم وتحيض الجارية(. وعن أبي مو�شى األشعري، قال: لعن 
رسول هللا من فرق بين الوالدة وولدها وبين األخ وأخيه. بل منع رسول هللا الجلوس 
بين الطفل وأبيه في املجالس، ألنه قد يشعر بالخجل والحرج ويظل شارد الذهن يتمنى 
لو انفض املجلس. لذلك رحم رسول هللا نفسية الطفل من تلك املعاناة، فقال: )ال 
يجلس الرجل بين الرجل وابنه في املجلس(. واملالحظ من خالل تربية الرسول لألوالد 
أنه حافظ على نفسيتهم ومعنوياتهم في كل صغيرة وكبيرة، فلم يلمهم على �شيء فعلوه 
ولم يعاتبهم ولم يوبخهم على تقصيرهم كما يفعل الكثير من الناس اليوم، ودليل ذلك 
ما رواه أنس بقوله: خدمت رسول هللا عشر سنين وهللا ما قال لي )أف( وال )لم صنعت( 
وال )أال صنعت(، فإن المني أحد من أهل بيته، قال )دعوه فلو قدر أو ق�شى أن يكون 
كان(. وقد علق اإلمام الغزالي على ذلك، فقال )وال تكثر القول عليه بالعتاب في كل 
حين، فإنه يهون عليه سماع املالمة، وركوب القبائح، ويسقط وقع الكالم من قلبه، 
وليكن األب حافظا هيبة الكالم معه، فال يوبخه إال أحيانا، واألم تخوفه باألب وتزجره 

عن القبائح(.   
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األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى )رئيس رعّية امللكيّي الكاثوليك، حيفا(

ُيعّد الحديث عن »عودة الدين«، واحًدا من أهم التيمات 
فردت له عديٌد من 

ُ
االجتماعية والثقافية في عالم اليوم، وأ

واملفكرين  االجتماع  علماء  قبل  من  واألبحاث  الدراسات 
والفالسفة.

فمنذ منتصف السبعينيات من القرن املا�شي بدا لكثيرين أن 
الدين قادر على لعب أدوار أكبر بكثير مما كان متوقًعا، وتعزز 
التي  املدهشة  والقدرة  اإليرانية،  الثورة  بعد  االنطباع  هذا 
ميني على حشد وتحريك كتل بشرية 

ُ
أبداها رجل دين مثل الخ

هائلة لتحقيق رؤاه االجتماعية والسياسية، لدرجة أن مفكًرا 
نقدًيا شهيًرا مثل ميشيل فوكو، الذي زار إيران آنذاك، تحدث 
شعرية،  ِشبه  بعبارات  للخميني  الروحية«  »السياسة  عن 
تنافي منهجه املتشكك بالطوباوية عموًما، فبدا للبعض أشبه 

بنصير متحمس ساذج لحكم املاللي.
في عام انتصار الثورة اإليرانية نفسه جاءت زيارة البابا يوحنا 
بولس الثاني لبولندا، التي كانت إشارة واضحة على الدور 
الذي سيلعبه الدين في تحطيم املنظومة االشتراكية. وفي اآلن 
ذاته كانت »الصحوة اإلسالمية« تجتاح العالم العربي والدول 

اإلسالمية.
املتحدة  الواليات  في  اإلنجيليين  املسيحيين  صعود  أكمل 
في  اإلسالميين  واملجاهدين  والتسعينيات،  الثمانينيات  في 
الكبيرة  الصورة  والجزائر،  ومصر  وباكستان  أفغانستان 
لـ«عودة الدين«، إال أن هذه »العودة« التي شهدتها العقود 
التساؤالت،  من  العديد  أثارت  املا�شي  القرن  من  األخيرة 
األولى:  اندفاعاتها  أن هدأت  بعد  لدراسة دقيقة  وخضعت 
هل ما عاد حًقا هو الدين؟ هل تتوافق األصولية مع األنماط 
التاريخية واالجتماعية املعروفة للتدين؟ هل ما يحدث هو 

ارتفاع مفاجئ في منسوب اإليمان لدى الناس؟
فهي  ال�شيء،  بعض  صعبة  األسئلة  هذه  عن  اإلجابة  تبدو 
 إيجاد تعريفات متفق عليها لـ«الدين« و«اإليمان« 

ً
تستلزم أوال

و«األصولية«، وهو أمر متعذر في العلوم االجتماعية التي لم 
تضبط مصطلحاتها ومفاهيمها بشكل كاٍف كما فعلت العلوم 
الطبيعية. ورغم ذلك سنحاول البحث عن بعض اإلجابات 
لدى عدد من أهم املفكرين املعاصرين الذين تناولوا قضية 

الدين بشكل أكثر تعمًقا.
يورغن هابرماس: ما بعد العلمانية

في الفصل الخامس من كتابه »بين النزعة الطبيعية والدين« 
األكثر شهرة،  األملاني  الفيلسوف  يبدو   ،2008 عام  الصادر 
يورغن هابرماس، شديد االهتمام بالظاهرة الدينية، فبعد 
الحداثة ضد  الدفاع عن مشروع  في  عقود طويلة قضاها 

الحداثية،  بعد  ما  الهجمات 
أكثر  لغة  هابرماس  يستعمل 
ظاهرة  عن  الحديث  في  تفهًما 
»عودة الدين«، وهو امليل الذي 
كان قد تعزز لديه بقوة، خاصة 
جوزيف  مع  الشهير  حواره  بعد 
فيما  صار  الذي  راتسينغر، 
السادس  بندكتس  البابا  بعد 
املثيرة  عشر، وتصريحاته 

للجدل عن املسيحية ودورها في الحضارة الغربية وتشكيل 
مبادئ حقوق اإلنسان.

أكثر  يكونوا  أن  العلمانيين  على  إّن  هابرماس  يقول يورغن 
تسامًحا مع الخطاب الديني، ويعترفوا بـ«الحقيقة املحتملة« 

التي قد يحملها الخطاب الديني.
في  الدين  عودة  عن  بالحديث  هذا  فصله  هابرماس  يبدأ 
الظاهرة  ربط هذه  ويحاول  العربي،  والعالم  وأفريقيا  آسيا 
التي  »الجراح  الفعل على  والعرقية وردة  اإلثنية  بالنزاعات 
بـ«االستثناء  واعًيا  يبدو  إذ  وهو  الغربي«.  االستعمار  خلفها 
دور  تراجع  تؤكد  إحصائية  بيانات  توجد  األوروبي«، حيث 
الدين وتزايد نسب امللحدين والالدينيين، فهو يؤكد على أن 
بدورها  تشهد  األكبر،  الصناعي  املجتمع  املتحدة،  الواليات 

نهوًضا متزايًدا للعامل الديني.
الفيلسوف  أطروحة  نقاش  خالل  من  هابرماس،  يخلص 
األمريكي جون رولز عن »االستخدام العمومي للعقل وأخالق 
املواطنة«، واالعتراضات التي أثيرت عليها، إلى تطوير مفهومه 
الخاص عن دور الدين في الفضاء العمومي، فإقصاء الدين 
واملتدينين برأيه لم يعد ممكًنا، وهو مناٍف لنظريته عن الفعل 
بعد  ما  عصر  في  اليوم  نعيش  فنحن  وبالتالي  التواصلي، 
علماني، يحق للجميع فيه، متدينين وغير متدينين، أن يعّبروا 

عن أنفسهم بحرية.
وعلى املتدينين، إذا أرادوا أن يساهموا بفاعلية في الحيز العام، 
أن يترجموا أفكارهم وقناعاتهم »ترجمة مؤسسية« من اللغة 
الدينية إلى لغة علمانية، كي يكونوا قادرين على التواصل مع 

بقية املواطنين في املجتمع املدني.
على العلمانيين من جهتهم أن يكونوا أكثر تسامًحا مع الخطاب 
الديني، وأن يكفوا عن انتظار زوال الدين من الحيز العمومي. 
الخطاب  يحملها  قد  التي  املحتملة«  »الحقيقة  بـ  ويعترفوا 

الديني، ويساعدوا املؤمنين على »ترجمة« هذه الحقيقة.

الُهوّية بين الدينّية والعلمانّية  )1(

يتبع

تـــــعـــــزيـــــة

تتقدم أسرة صحيفة وموقع حيفانت،إدارة وطاقما بأحر التعازي القلبية الصادقة لألخ محمد عواد مدير  
مدرسة عبدالرحمن الحاج وإلخوانه وأسرته وعموم عائلته وآل عواد جميعا، بوفاة الوالد املرحوم:

 الحاج حميد محمد عواد
)أبو محمد(

نسأل املولى تعالى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

إن هلل وان إلية راجعون
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البيع ممنوع
 لمن هو دون
 سن الـ 18

من سيفوز؟

مكابي تل أبيب
تعادل

مكابي حيفا

1.55

3.55

4.00

1-0 أهداف

3-2 أهداف

4 أهداف أو أكثر

3.25

1.75

2.50

كم ركنية؟كم هدفا؟

2.30

2.15

2.65

8-0 ركنيات

11-9 ركنية

12 ركنية أو أكثر

مانشستر يونايتد
ضد

واتفورد

سامبدوريا
ضد

ميالن

1.25مانشستر يونايتد)1(

)x(4.30تعادل
7.00واتفورد)2(

من سيفوز؟

2.90سامبدوريا)1(

)x(2.90تعادل
2.05ميالن)2(

14.40-0 أهداف)1(
)x(31.85-2 أهداف    
41.95 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟
12.90-0 أهداف)1(

)x(31.75-2 أهداف
42.75 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

من سيفوز؟

برشلونة
ضد

اسبانيول

1.10برشلونة)1(

)x(5.50تعادل
11.70اسبانيول)2(

من سيفوز؟

16.55-0 أهداف)1(
)x(32.05-2 أهداف    
41.55 أهداف أو أكثر)2(

كم هدفا؟

82.70-0 ركنيات)1(
)x(112.30-9 ركنية
122.10 ركنية أو أكثر)2(

82.55-0 ركنيات)1(
)x(112.35-9 ركنية
122.15 ركنية أو أكثر)2(

82.70-0 ركنيات)1(
)x(112.30-9 ركنية
122.10 ركنية أو أكثر)2(

كم ركنية؟ كم ركنية؟ كم ركنية؟

لحظات حاسمة
في دوري الكبار!

رقم الدور  191301 يشمل التحويالت.

نربح بـ Winner 16 هاد اشي كبير!

متوفر أيًضاأيضا بالخلوي! 
باألندرويد

ش.جهذا األسبوع

مكابي تل أبيب   ضد   مكابي حيفا

وفقاً ألنظمة مجلس التكهنات في الرياضة . قد تطرأ تغييرات في المعطيات وفي نسب الربح. 

الدوري االيطالي

الدرجة العليا

الدوري االسباني الدوري االنجليزي



الجُمعة 29 آذار 42019

بورود ورياحين عبقة من جبل الكرمل 
األشم نهنئ ابننا الغالي العالم والباحث 

البروفسور هيثم عمل 
بمناسبة تعيينه محاضراً كبيراً

(Assistant Professor) في كلية الطب 
هاداسا عين كارم في الجامعة العبرية في 
القدس حيث سيدير فريق أبحاث متخصص 

في تطوير أدويةألمراض عصبية مختلفة.

نتمنى لهيثم النجاح في تخفيف آالم 
البشرية.

تهنئةعطرة

الوالدان وضحى وإسكندر 
عمل والعائلة

ل سويطات 
ّ
جديدة على أرا�شي جديدة−  املكر. وحل

االجتماعية  واألبعاد  السائد  التخطيطي  الخطاب 
 922 الحكومية  للخطة  والسياسية  واالقتصادية 
ومخططات تكثيف البلدات العربية على األرا�شي 
الخاصة إلى جانب سياسات الهدم املستمرة. وكما 
املجتمع  مكانة  تطّور  حول  املحاضرة  تمحورت 
الدولة  ممارسات  خصوًصا  الحّيز  في  العربي 
في  املمارسات  في وجه هذه  والنضال  التخطيطية 
ظل املكانة القانونية والدستورية للمجتمع العربي.

وتحّدث سويطات الذي يعد النهاء اللقب الثالث في 
تخطيط املدن واملناطق في التخنيون، عن سياسة 
التخطيط اإلسرائيلية تجاه الحيز العربي في الداخل 
وتجاه البلدات العربية. إذا كانت السياسة املّتبعة 
في السابق هي سياسة التجاهل والتهميش والحصار 
فإّن  االعتراف،  وعدم  التخطيط  عدم  الكامل، 
االعتراف  في  يكمن  األخيرة  السنوات  في  التحول 
بمعنى  العربية،  البلدات  في  سكن  أزمة  بوجود 
اإلقرار ألول مرة بوجود مشكلة، ومن ثم االنتقال 
للدولة  يسمح  بشكل  املشكلة  تعريف  إعادة  إلى 
بالتدخل بشكل مؤثر وفعلي في تغيير نمط وأسلوب 
وثقافة السكن وطريقة الحياة في البلدات العربية، 

من خالل البناء املكثف على األرا�شي الخاصة.
د سويطات أن الخطة 922 الحكومية هي عملًيا 

ّ
وأك

صفقة بين الدولة وبين السلطات املحلية العربية، 
قالت فيها الدولة، خذوا ميزانيات ومشاريع إسكان 

على  الطوابق  ومتعدد  مكثف  بناء  مقابل  سريعة 
األرض الخاصة وعدم توسيع البلدات العربية وبناء 
مخططات تكرس الوضع القائم ولن تحل األزمة. 
استراتيجية  اتفاقيات  أبرمت  الدولة  أن  واألخطر 
بلدة عربية تخّول وزارة اإلسكان والدولة   15 مع 
مشاريع  على  والسيطرة  التخطيط  مسؤولية 
بمنع  املحلية  السلطة  التزام  جانب  إلى  اإلسكان 

البناء غير املرخص. 
وعرض سويطات نتائج بحثه ألول مرة فيه يثبت أن 
مشاريع اإلسكان في الخطة 922 هي كارثية، مشيًرا 
إلى أن الدولة تخطط 40 ألف بيت في سبع بلدات 
عربية وهي جزء من هذه البلدات االستراتيجية التي 
عرفتها خطة 922، وذلك بعدد طوابق يتراوح بين 
بين −7-24 وحدة سكنية  تتراوح  −6-18 وبكثافة 
للدونم واألخطر أن كل ذلك في مناطق %54 منها 
هي أرا�شي خاصة: أي االستيالء على أكثر من 6000 
دونم من األرا�شي العربية الخاصة. مشيًرا إلى أنه 
مشاريع  يكثف  العالم  في  الئق  تخطيط  يوجد  ال 

إسكان على أرا�شي خاصة بهذا الشكل. 
الطنطور  مخطط  مخاطر  الى  سويطات  وانتقل 
الجليل  في  العرب  السكان  تركيز  إلى  يهدف  الذي 
وعكا، وبناء مجّمع فقر وجيتو جديد على أرا�شي 
عربية  مدينة  إقامة  مسمّيات  تحت  املكر  جديدة 
للمخطط  السياسية  الدوافع  أن  مؤكدا  جديدة. 
هي منع انتشار الخطر الديمغرافي العربي في الجليل 

عروة سويطات في محاضرة في الكلّية األرثوذكسّية العربّية:

خطة 922 تهّدد أكثر من 6000 دونم من األرا�ضي العربية
ملراسل حيفا - على شرف ذكرى يوم األرض، نظمت رابطة 
الثالثاء  حيفا،  في  العربّية  األرثوذكسّية  الكلّية  خريجي 
املا�شي وبمشاركة العشرات في قاعة الكلّية، محاضرة 
سويطات،  عروة  والباحث  املدن  ملخطط  تثقيفية 
ط الطنطور: التحّول 

ّ
بعنوان »خصخصة الوطن ومخط

في سياسات التخطيط االسرائيلية تجاه املجتمع العربي 
ومكانته في الحّيز«. 

اإلسكان  سياسات  اسقاطات  سويطات  استعرض 
والتخطيط االسرائيلية الجديدة تجاه املجتمع العربي، 
خاصة مخطط الطنطور الهادف إلقامة مدينة عربية 
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للتفاصيل:  073-7802861

تخفيض5%

أصحاب بطاقة اعتماد مرگنتيل سمايل
يتمتعون من تخفيض ثـابت في
شبگة األلعاب پعلطون

عند استالم كشف بطاقة االعتماد

الصغار يستمتعون باأللعاب وأنتم - من التخفيض

ملراسل حيفا- تحل غدا السبت الذكرى الـ 34 
الذكرى دعت  وفي هذه  الخالد،  ليوم األرض 
إلى  العربية،  للجماهير  العليا  املتابعة  لجنة 
جعلها صرخة غضب مدوية، على جرائم تدمير 
السكاني  الخنق  واستمرار  العربية،  البيوت 
وحرمان بلداتنا من مناطق نفوذ مالئمة، وهي 
بلداتنا  من  املنهوبة  األرا�شي  استعادة  أصال 
وللمنظومة  القومية  لقانون  تحدي  وصرخة 
املسيرة  وستجري  االسرائيلية.  العنصرية 
زيارات  وتسبقها  سخنين،  مدينة  في  املركزية 

ألضرحة الشهداء.
وقالت املتابعة، إن الذكرى الـ 34 تحل علينا 
البيوت  الهجمة على  في  وسط تصعيد خطير 
العربية، التي بنيت اضطرارا من دون تراخيص. 
مدننا  وحرمان  السكاني  االختناق  بسبب 
وبلداتنا من توسيع مناطق النفوذ، باستعادة 
أراض سلبتها منها املؤسسة الحاكمة على مر 
في  يطال  السلطوي  االستبداد  ان  السنين. 
السنة األخيرة، أصحاب األرا�شي الخاصة، التي 
الجديد،  فالقانون  التنظيم،  مناطق  دخلت 
ابنية  يبنوا  بأن  األرا�شي  أصحاب  ستدفع 
حرية  من  أهلها  وحرمان  الطبقات،  متعددة 
أو ورثوها،  تملكوها  التي  بأراضيهم  التصرف، 

عمن اقتنى األرا�شي بعرق الجبين.
وهذا االستبداد يبرز بشكل خاص في مشروع 
»الطنطور« الذي تسلب فيه السلطات أرا�شي 
خاصة،  بملكية  واراض  واملكر،  جديد  قريتي 

وستزج بنحو 001 ألف ساكن على مساحة بناء 
سكني من الف دونم، بأبراج سكنية شاهقة.

الوتيرة  نشهد  األيام  هذه  في  فإننا  كذلك، 
العالية في بناء مستوطنة »حريش« التي تهدف 
لخنق أكثر ملدينة أم الفحم، وكل قرى وادي 
عارة، ومنع توسعها. إلى جانب أوامر الهدم في 
والرامة  وعرعرة،  وعارة  وقلنسوة  قاسم  كفر 

والنقب.
وأهابت املتابعة بجعل يوم األرض في ذكراه الـ 
34، » يوم وحدة وطنية، وتكاتف في املعركة 
الجامعة، من اجل دحر قانون القومية ومجمل 
اجل  ومن  العنصرية  الصهيونية  السياسات 
وطن  في  الكريم،  والعيش  واملسكن  األرض 
اآلباء واألجداد الذي ال وطن لنا سواه. في يوم 
ال  الذي  وبتمسكنا  بوحدتنا  ندوس  االرض 
يتزعزع ببقائنا وقامتنا، على قانون »قوميتهم« 
االقتالعي العنصري، فال يوجد أي قانون في 
العالم، قادر على حرمان الشعوب من حقها 

بأوطانها.«
في  الواسعة  املشاركة  الى  املتابعة  ودعت 
فعاليات يوم األرض حيث تشهد الجديدة – 
املكر اليوم الجمعة مسيرة تنطلق الساعة 2 
االجتم اع  موقع  حتى  املكر  سوق  من  ظهرا، 
الشعبي على أرض طنطور. أما املسيرة املركزية 
ستقام غدا السبت في سخنين، حيث ستنطلق 

في الساعة الرابعة والنصف عصرا. 

غدا السبت املسيرة املركزية في سخنين احياء 

للذكرى الـ 34 ليوم األرض الخالد
اليهودية  إلى املدن  والحّد من دخول السكان العرب 
واملختلطة. وأنه سيخلق مدينة هزيلة ال مثيل لها في 
البالد. للمقارنة يهدف املخطط في الطنطور إلضافة ما 
يقارب 70 الف انسان على اكثر من 500,5 دونم بينما 
في نتسيرت عيليت هناك 40 الف نسمة على 33 الف 

دونم وفي حريش 50 ألف نسمة على 14 ألف دونم. 
إقامة  يهدف  الطنطور  مخطط  أن  سويطات  د 

ّ
وأك

مدينة بشكل غير مسبوق على األرض الخاصة، إذ يتم 
التخطيط على 2000 دونم تابعة ألهالي جديدة املكر تّم 
مصادرتها عام 1975 أثناء يوم األرض وأما االن سيتم 
االستيالء من خالل مخطط الطنطور على 1370 دونم 
جديد من أرا�شي تابعة لسكان جديدة املكر، أي أن 

%39 من مساحة املخطط هي أراض خاصة. 
هذه  ضد  النضال  أهمية  على  سويطات  وشّدد 
السياسات، مشيًرا إلى أن الدمج بين النضال السيا�شي 
والنضال الشعبي في تثبيت الناس في مواقفها وتمسكها 
املنهي  العمل  إلى  إضافة  وطنية  كقضية  األرض  في 

ًرا 
ّ
والتخطيطي املنهجي، بإمكانه إفشال هذه املخططات. محذ

تصوير قسم اإلسكان في خطة 922 على أنها انجاز من قبل 
السلطات املحلية العربية وأعضاء الكنيست والجمعيات، 

على ضوء اسقاطاتها الكارثية على بلداتنا وحقنا في أرضنا.  
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ملراسل حيفا- استضافت مدرسة املتنّبي الثالثاء 
داني  األكاديمّي  واملحاضر  الفيلسوف  املا�شي، 
ستيتمان، رئيس قسم الفلسفة في جامعة حيفا، 
تراث  العربّية:  الحضارة  تدريس  برنامج  ضمن 
به لنْيل اللقب األّول 

ّ
وأديان. ورافقه لفيف من طال

في الفلسفة. 
من  يوسف  سورة  العاشر   

ّ
الصف ب 

ّ
طال درس 

القرآن الكريم، تناولوا جانبها األدبّي من خالل تتّبع 
الزمكانّية،  تشمل  التي  القصيرة  القّصة  عناصر 
 إلى 

ً
البداية والنهاية، أبعاد األحداث وتفاقمها وصوال

األزمة وذروة التعقيدات الكامنة بين عالقة يوسف 
بروفسور  محاضرة  تمحورت  وأبيه.  اخوته  مع 
ستيتمان حول مفهوم الغفران والتسامح؛ هل غفر 
يوسف إلخوته وسامحهم جّراء التآمر عليه ورميه 
وطلب  الغفران  إحالة  قضّية  العميق،  الجّب  في 
املغفرة واملسامحة من هللا وفًقا للنصين القرآني 
في  ذلك  يوسف،  بقّصة  ق 

ّ
يتعل فيما  والتوراتّي 

محاولة لفهم الجدلّية الكامنة بين مفهوم اإلنسان 

متناقضين؛  جاهين 
ّ
ات بين  الواقع  وهو  للتسامح 

باإلنسان  للرقّي  مجتمعّية  كضرورة  التسامح 
وبناء املجتمع وبين التسامح في ظّل رغبة اإلنسان 
باملحافظة على كرامته، احترامه لنفسه والدفاع 
عنها. عالوة على جدلّية التسامح في املجتمع في ظّل 

وجود أقلّية مستضعفة.
ب 

ّ
الطال أداره  عملّي  بجزء  املحاضرة  لحقت 

ُ
أ

ب 
ّ

الطال تقسيم  تّم  إذ  املحاِضر،  رافقوا  الذين 
ترافقت  مجموعة  وكّل  متجانسة  مجموعات  إلى 
املحاضرة  مضامين  لُيناقشوا  جامعّي  طالب  مع 
ك 

َ
ل
َ
ف في  تدور  مضامين  عّدة  متناولين  املختلفة 

مة 
ّ
معل عدوي،  رقّية  أشارت  والغفران.  التسامح 

املوضوع بأّن هذا اللقاء يأتي تتويًجا ملساعي املتنّبي 
وطرق  بصور  وجدلّيتها  األديان  لتناول  الدؤوبة 
ب على مضامين النصوص 

ّ
مغايرة، تكشف الطال

الفلسفّية  كاألدبّية،  املختلفة  وأبعادها  املقّدسة 
مبدع،  إنسان  وبلورة  لتربية  وذلك  والحضارّية 

ر وناقد حّر. 
ّ
ق، مفك

ّ
خال

أجل  من  العمل  في  كدأبها   - فوراني سرية  خلود 
بيوم  االحتفال  وبمناسبة  كافة،  املجتمع  أطياف 
املرأة واألم في شهر آذار، نظمت جمعية التطوير 
نشاطا صحيا   22.03.19 الجمعة  يوم  االجتماعي 
ترفيها وتثقيفيا خاصا للنساء. بدأ النشاط بتجمع 
بلوزات  وتوزيع  البحر،  شاطئ  متنزه  في  النساء 
موحدة للجميع لبستها النساء تحمل شعار النشاط 
على  م�شي  مسار  تالها  بخطوة«،  يبدأ  »التغيير 
األقدام على طول املتنزه املحاذي للشاطئ وتحت 
دفء أشعة شمس ربيعية، ما زاد النساء حماسا، 

حيوية ونشاطا. 
في نهاية املسار كان مطعم مازات بانتظار املشاركات 
على وجبة فطور صحية. ثم كلمة افتتاحية ملركزة 
التربوية واالجتماعية في الجمعية السيدة  البرامج 
مديرة  من  ترحيبية  كلمات  تلتها  عوض،  فيحاء 
وعضو  همام  اغبارية  جمانة  املحامية  الجمعية 
عبدة  هشام  املهندس  للجمعية  اإلدارية  الهيئة 

وعضو املجلس البلدي السيدة شهيرة شلبي. 
تالها فقرة موسيقية مع الفنانة ميرا عازار، حيث 
قدمت أغنيات مصحوبة بعزفها على العود القت 
إعجاب الحاضرات وتفاعلهن الكبير مع املوسيقى 

والغناء.
وفي الختام قدمت الرياضية ألفت حيدر محاضرة 
فيها  عرضت  محوسبة،  بمعروضة  مصحوبة 
محطات من مسيرتها في عالم التحديات الرياضية 
في الطبيعة حول العالم وما أكسبتها هذه التجارب 
على الصعيد الشخ�شي واإلنجازات. كانت محاضرة 
ممتلئات  منها  النساء  خرجت  ملهمة،  تحفيزية 

بالطاقات اإليجابية.
على  للتأكيد  النشاط  هذا  جاء  أن  بالذكر  يجدر 
دور املرأة الفعال في صنع التغيير بالخاص والعام. 
وتشجيعها على امل�شي قدما نحو تحقيق ذاتها من 
أجلها أوال ومن أجل عائلتها ومجتمعها نحو مستقبل 

أخضر.

جمعية التطوير االجتماعي تحتفي باملرأة في آذارها تحت 
شعار ‘التغيير يبدأ بخطوة‘

املتنّبي تستضيف بروفسور داني ستيتمان ضمن 

برنامج تدريس الحضارات واألديان
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ملراسل حيفا - حّل وفد البعثة البابوية في القدس هذا 
األسبوع ضيفا على مؤسسة البيت املسيحي في حيفا، 
وضّم الوفد كال من السادة جوزيف حزبون وعبير 
ريمون  الدكتور  ورّحب  سعادة.  ورودلف  عطا هللا 
جبران رئيس املؤسسة بالوفد الضيف، واستعرض 
إن  وقال  املسيحي،  البيت  ومشاريع  نشاطات  أهّم 
فعاليات البيت يستفيد منها قطاع واسع من الجمهور 
الحيفاوي. وأضاف إن الفعاليات ال تقتصر على أبناء 
ديانة واحدة دون األخرى، أو طائفة دون سواها، بل 
هي لجميع السكان. خاصة أن البرامج متعّددة لكافة 
األعمار والفئات. وعّدد الدكتور جبران باستعراضه 
بواسطة الشرائح، الفعاليات من سّن الطفولة وحتى 
البالغين. وأن البيت املسيحي يسعى للمحافظة على 
الشباب، والطاقات الكامنة فيهم، لبناء مجتمع ناجح 

وبلد متطور في الحاضر واملستقبل. 
وقال األستاذ جوزيف حزبون املدير اإلداري للبعثة 

البابوية، إن هذه البعثة أسستها حاضرة الفاتيكان 
منذ العام 1949، ويأتي تأسيسها قبل بضعة أشهر 
في  والتشغيل  اإلغاثة  مكتب  األنروا،  تأسيس  من 
األمم املتحدة. ويسعى مكتب البعثة إلى تقديم العون 
للمؤسسات التي تخدم الجمهور إنسانًيا، حيث تقّدم 
املساعدات والدعم ملؤسسة بيت النعمة، وراهبات 
املحبة، ومطرانية الروم الكاثوليك. كما أن البعثة 
املعونات  وتقّدم  الحجر،  وليس  البشر  بناء  تدعم 
إلى  تؤدي  التي  واملشاريع  الشابة،  القيادات  لدعم 
أن  بما  وأضاف،  اآلخر.  على  واالنفتاح  التعايش 
فعاليات وبرامج البيت املسيحي تندرج في هذا اإلطار، 

فهذا يستحق الدعم واملساعدة. 
وقّدم الدكتور جبران وثيقة الخطة الخمسية للبيت 
املسيحي إلى أعضاء البعثة البابوية، لدراسة الوثيقة 
واختيار البرامج واملشاريع املختلفة التي سيتم دعمها.       

وفد البعثة البابوية في القدس 
يجتمع بالبيت املسيحي في حيفا

ملراسل حيفا - تّم تعيين بروفيسور هيثم إسكندر عمل، 
 Assistant( 

ً
 كبيرا

ً
العالم والباحث الحيفاوي محاضرا

Professor( في املعهد لعلوم األدوية-الصيدلة، في كلية 
الطب هاداسا عين كارم في الجامعة العبرية في القدس.

مدرسة  في  الثانوية  دراسته  عمل  هيثم  العالم  أنهى 
راهبات الكرمليت في حيفا، ثّم تابع دراسته الجامعية 
للقب األول في كلية الطب، قسم الصيدلة في هاداسا 
عين كارم. وأنهى دراسته للقب الجامعي الثاني في علم 
األدوية وعلم الدماغ في جامعة تل أبيب، حيث بحث 
تأثير املاريجوانا على الذاكرة والدماغ بارشاد بروفيسور 
يوسف سارنيه. أّما شهادة الدكتوراة فنالها في الهندسة 
التخنيون،   - التطبيقية  العلوم  الكيميائية من معهد 
لشهادة  دراسته  في  حايك.  حسام  بروفيسور  بإرشاد 
تخص  بحثية،  مشاريع  ستة  من  أكثر  قاد  الدكتوراة 
تشخيص أمراض السرطان ونشر اكثر من أحد عشر 

 خالل إعداده ألطروحة الدكتوراة. 
ً
مقاال

 )Post Doctoral( أبحاثه  ملتابعة  منحة  على  حصل 
في معهد MIT في بوسطن والذي يعتبر املعهد األول في 
وغيرها.  الهندسة،  البيوتكنولوجيا،  مجال  في  العالم 
مؤخرا انضم الى معهد Broad املرموق في بوسطن التابع 

لجامعتي MIT وهارفارد.
اشترك في عشرات املؤتمرات وحصل على العديد من 

.MITفي التخنيون و 
ً
الجوائز، عمل محاضرا

بالنسبة لألبحاث التي قادها في األربع سنوات االخيرة في 
MIT في بوسطن، نشر بحثا يكشف ألول مرة عن وجود 
والتوحد  أوكسيد  النايتريك  جزيء  بين  عينية  عالقة 
)اوتيزم(، والبحث يكشف عن مسارات بيولوجية مهمة 
إلى  يؤدي  وهذا  أوكسيد  بالنيتريك  املتأثرة  الدماغ  في 
تغييرات بيوكيميائية ويؤثر على الخلية العصبية. البحث 
قد يفتح سبال جديدة المكانيات عالج في املستقبل. أّما 
البحث اآلخر فهو اكتشاف جديد عن مرض األلزهايمر، 
يكشف عن تغييرات بيولوجية وبيوكيميائية في الدماغ 
قبل ظهور أي ضرر في الذاكرة أو الخاليا العصبية. وقد 
  Molecular Psychiatryشر البحثان في املجلة املرموقة

ُ
ن

والتابعة للناشر Nature والتي تعتبر من أهم املجالت في 
مجال علم الدماغ.

حاليا, يبحث العالم هيثم تأثيرات االرسينيك )الزرنيخ( 
امراض  الى عدة  تؤدي  أن  والتي ممكن  الدماغ،  على 
بتركيز  الشرب  مياه  في  متواجد  االرسينيك  عصبية. 
عال في بعض الدول في العالم، وايضا في انواع طعام 
الرز.  من  املستخلصة  االطفال  طعام  منها  مختلفة 
وسيقود الباحث عمل فرقة باحثين في الجامعة العبرية 
في القدس، لتطوير وايجاد أدوية للتوحد واأللزهايمر 

وغيرها.

تعيين البروفيسور الشاب هيثم عمل عاملا وباحثا 
في كلية الطب هاداسا عين كارم 
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إلى  مدرستنا  تالميذ  تحّول  لقد   “   – حيفا خاص 
وبات  البعض،  بعضهم  تجاه  ومسؤولين  مبادرين 
األهالي مشاركين لنا في مشروع نبحر، نستكشف، 
ذي نطّبقه في مدرستنا بعدما حظيت 

ّ
م، ال

ّ
نلعب فنتعل

مبادرتنا في الّتعليم البديل على موافقة املسؤولين، 
وبهذا  “مفراس”،  مؤّسسة  من  مالّية  منحة  ونالت 
تحّولت مدرستنا الى خلية عمل ابداعّي وليس مدرسة 
صت املربية 

ّ
إلنتاج العالمات فقط”. بهذه الكلمات لخ

راغدة داود، مديرة املدرسة اإليطالّية االبتدائّية في 
حيفا، مشروع التعليم البديل الذي تطّبقه املدرسة 

في حديث خاص مع صحيفة “ حيفا”.
وأسهبت املربية داود في تقديم الشرح عن املشروع 
منذ بدايته كفكرة راودتها منذ أكثر من عام في كيفية 
تغيير طرق وأساليب الّتعليم الّتقليدّية بطرق بديلة 
مستكشًفا  ا 

ّ
باحث طالًبا  وتجعله  الب 

ّ
الط تجذب 

داود  راغدة  املربية  وقالت  متلّقًنا.  وليس  ومنفتًحا 
املدرسة  مفتش  من  علمت  إّنها  “حيفا”،  لصحيفة 
د. “هاني فراج” عن مبادرة تربوّية تدعمها وترعاها 
ودعم  تشجيع  إلى  تهدف  تي 

ّ
وال “مفراس”  مؤّسسة 

مبادرات مدرسّية قيادّية تخاطب رؤية املدرسة. ولقد 
تّم اختيار املدرسة من بين عشرات املدارس املعنّية 
مداوالت،  وبعد  الّسابقة.  الّسنة  خالل  باملشروع 
االيطالّية  املدرسة  ت 

ّ
تبن أبحاث  وقراءة  دراسات، 

الحصص  برامج  في  األلعاب”  “إدخال  مشروع 
الّتعليمّية تحت عنوان: “ نبحر، نستكشف، نلعب 

م”. وباإلضافة إلى الفوائد الّتعليمّية املتعّددة 
ّ
فنتعل

عب، عملنا أيًضا على الجانب االجتماعّي 
ّ
عن طريق الل

وتطوير  الّتواصل  مهارات  إلكسابه  الب 
ّ
الط لدى 

داخل  املشترك  والعمل  لديه،  االبداعّي  الحّس 
املجموعة وإتاحة الفرصة له ليعّبر عن نفسه ورأيه 
بصورة صحيحة ومعّبرة. لقد القى البرنامج استحساًنا 
من قبل ممولي املشروع، وحصلنا على مبلغ 75.000 
شاقل لتطبيق كّل ما تّم دراسته في حقل مدرستنا 

الحبيبة”. 
ثالثة  على  عملنا  “هكذا  قائلة:  داهود  وتابعت 
- الحصص الّتعليمّية: حيث تّم 

ً
جوانب رئيسّية: أوال

تخصيص يوم تعليمّي بدون حقيبة بشكل أسبوعّي؛ 
م %20 من الحصص بواسطة األلعاب، 

ّ
اذ يكون تعل

تعليمّية،  كحصص  الروبوتيكا  موضوع  تعليم 
تعليم  الحصص،  خالل  الدراما  موضوع  تعليم 
مهارة الّتصوير. ثانًيا- بناء زوايا تعليمّية، بناء مركز 
ب ينتجون ويبدعون ويجّهزون 

ّ
ال

ّ
ا- الط

ً
رياضّيات. ثالث

ب الّصفوف الّدنيا. 
ّ

ب صّفهم ولطال
ّ

األلعاب لطال
خالل  منهجّية 

ّ
الال شاطات 

ّ
الن من  الكثير  وهناك 

للصفوف  “اإلبحار”  تعليم  مشروع  ومنها:  الّدوام 
الّسادسة للسنة الرابعة على الّتوالي. ومشروع “عالم 

الث”. 
ّ
 الث

ّ
املحيطات” للّصف

** جمهور األهالي مشارك فعال مع الطالب إلى 
جانب طاقم املدرسة **

وقبل أسبوعين دعت إدارة املدرسة جمهور األهالي 

اشتمل  ذي 
ّ
وال وممّيزاته،  املشروع  على  الطالعهم 

على املحطات التالية: الكتاب الديجيتالي من تحضير 
الب عن كّل ما يبنيه 

ّ
ب، محطة يشرح بها الط

ّ
ال

ّ
الط

الرياضيات،  مركز  دراما،  الروبوتيكا،  حصص  في 
العاب محوسبة في العلوم، ألعاب في اللغة اإلنجليزية 
محطات  جسمانية،  رياضة  محطات  والعبرية، 
اجتماعية في الساحة، زاوية األزهار والنباتات البيئية 
ومطالعة  االسترخاء  زاوية  األّول،   

ّ
للّصف مشروع 

قّيمة  بمحاضرة  قاء 
ّ
الل واخُتتم  والكتب.  الصحف 

من قبل الّسّيد مسعد عطاهلل. وتؤكد املربية داود 
تاّم  إيجابّية ور�شى  بانطباعات  األهالي “خرجوا  أّن 
التعليم  بأنفسهم طرق  عاينوا  بعدما  املشروع  عن 
البديل وفوائده وما تثيره في أبنائهم من تفاعل ومحّبة 
للتعلم، خاّصة واّنهم شاهدوا أبناءهم يشاركون في 

االعداد والّتنفيذ”.
جميع  جهود  تضافر  لوال  لينجح  املشروع  يكن  لم 
املدرسة  في  التربوية   – التعليمية  العملية  أطراف 
د عليه مديرة املدرسة 

ّ
االيطالّية في حيفا، وهذا ما تؤك

صحيفة  مع  حديثها  في  فتقول  داود  راغدة  املربية 
“حيفا”: “ لقد تجاوب طاقم الهيئة التدريسية مع 
بكّل طاقاته  وتجّند  البداية،  منذ  الجديدة  املبادرة 
وقدراته وعمل بجهد كبير حتى وصلنا إلى ما وصلنا 
 أن أوّجه الشكر العميق ألفراد 

ّ
اليه، وال يسعني إال

طاقم املدرسة وال سّيما ملركزي املشروع وهم املربين: 
شيرين أبو رحمون، رينا سروجي، رلى فرحات، روزين 

داود، ياسمين شماس واألستاذ أدهم روحانا الذين 
آمنوا بالفكرة وعملوا مًعا وبانسجام كبير خالل العام 
املا�شي إلعداد برامج املشروع واخراجه على النحو 
الذي تم، فهم عملوا من منطلق ايمانهم برسالتهم 
التربوية. كذلك لم يكن املشروع لينجح لوال الدعم 
الكبير الذي حصلنا عليه من قبل مدير عام املدرسة 
األب أرتورو، الذي دعم وساند املشروع نظًرا إليمانه 
التعليم.”  في  التربوية  األساليب  تجديد  بضرورة 
ووجهت مديرة املدرسة الشكر من أعماق قلبها لطالب 
مؤكدة  املشروع،  مع  الكبير  تجاوبهم  على  مدرستها 
ايمانها بطالبها وقدراتهم الخاصة ومواهبهم املتميزة، 
على  األمور  أولياء  لجمهور  كذلك  الشكر  ووجهت 
دعمه ومساندته للمشروع، مع توجيه رسالة خاصة 
اللعب  في  أبنائهم  مشاركة  على  يعملوا  بأن  لألهالي 
االجتماعية  الروابط  لتقوية  البيت  في  والحديث 

واألسرية وتعزيز مجموعة القيم اإليجابية عندهم.
وعّبرت املربية داود عن رضاها التام لتنفيذ املشروع 
الذي ال يزال في بدايته، وتؤكد أن املشروع سيستمر 
مشاريع  ليحوي  وسيتوّسع  بل  حياة  سيرورة  فهو 
جديدة، وأشارت الى أن املدرسة تؤمن بالتواصل مع 
املجتمع، حيث تنّفذ برامج عديدة في هذا االتجاه منها: 
التواصل مع البيت الدافئ في كنيسة الروم الكاثوليك 
مع  ونشاطات  األنرويل   – النسائي  للنادي  والتابع 
الشبيبة العاملة واملتعلمة ونادي الروتاري، وذلك من 
منطلق استعداد اإلدارة للتعامل مع الجميع ملصلحة 

م – مشروع تربوّي 
ّ
نبحر، نستكشف، نلعب، فنتعل

تعليمّي جديد تطّبقه  املدرسة اإليطالّية االبتدائية - حيفا 
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تعود البالد اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، للعمل بحسب التوقيت 
الصيفّي بتقديم عقارب الساعة ساعة واحدة لألمام. وعليه تّم تحريك 
عقارب الساعة في تمام الثانية من فجر اليوم ساعة واحدة إلى األمام، 
لتصبح 03:00، وهذا يعني خسارة ساعة نوم واحدة، فهل قمتم بذلك؟ 
اذا نسيتم أمامكم هذا اليوم لتقدموا الساعة وتنسجموا مع التوقيت 

الجديد.
هذا ويستمر العمل بموجب التوقيت الصيفي هذا العام ملدة 219 يوًما 

لغاية 27 من شهر تشرين األول/ أكتوبر من العام الحالي 2019.

هل قمتم بتقديم نظام توقيتكم 
ساعة واحدة إلى األمام فجر اليوم؟

الب ومنفعة املجتمع.
ّ
الط

قبل  من   1907 عام  تأّسست  حيفا،  في  االيطالّية  املدرسة  أّن  يذكر 
جمعية راهبات الكرمليت التي أشرفت عليها حتى العام 2015، حيث 
انتقلت املدرسة إلشراف الرهبان الفرنسيسكان ويتولى ادارتها العامة 
األب أرتورو، وتتولى إدارة القسم الثانوّي املربية جزيل أبو أيوب والقسم 
د أّن إدارة املدرسة تواصل 

ّ
تي تعود وتؤك

ّ
االبتدائّي املربية راغدة داود، ال

تي بدأت بها راهبات الكرمليت. 
ّ
الرسالة التربوّية الّتعليمّية واإلنسانّية ال



    MEAT          HOUSE

7 كيلو فخاد دجاج

4 كيلو صدر دجاج

רחוב אלנבי 39 (מול קונדיטוריית המזרח) חיפה,  7200606—054, 8512244—04

MEAT HOUSE
מיט האוס

הגרלה!!!
בקניה מעל 

200 ש"ח

משתתפים בהגרלת 

5 כרטיסי טיסה

לתאילנד

בשר טרי

₪ 99

סטייק פילה טרי

₪ 139
1 ק"ג

סטייק אנטריקוט טרי

₪ 129
1 ק"ג

סטייק סינטה טרי

₪ 99

₪ 19

2 ק"ג

שיפודי פרגיות

₪ 99

שיפודי פרגיות

1 ק"ג

צלעות טלה

₪ 99
 ק"ג

צלעות טלה

₪ 99

3 ק"ג

שניצל טרי פרוס 
ונקי

₪ 99
4 ק"ג

שוקיים עוף טרי

₪ 99

כרעיים עוף טרי

6 ק"ג

₪ 99

₪ 99
2 ק"ג2 ק"ג

בשר טחון טרי
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الجُمعة 29 آذار 122019

أسعد مو�ضى عودة

ال؛ ليس هذا مقاَم العتاب وال الحساب وال العقاب؛ ملن ترك 
هذا الوليد الغّض اإلهاب )القائمة املشتركة\املفتِرقة( 
ذي كان من شأنه )ولرّبما ال يزال(؛ 

ّ
ئاب.. وال

ّ
ألنياب الذ

الّزمان  هذْين  إحداثّيات  وفي  »العتيد«،  الوليد  هذا 
واملكان، أن يشّب مارًدا صامًدا صادًما صارًما في وجه 

هجمة الّتحريض الهمجّية على جذورنا وبقايا وجودنا في 
أرض أجدادنا وآبائنا وأبنائنا وأحفادنا، وأحفاد أحفاد أحفادنا 

غرضين 
ُ
إلى أبد اآلبدين ودهر الّداِهرين؛ إلى ما شاء هللا رّب العاملين، رغم أنف امل

كيدين.
َ
الحاقدين الكائدين املـــ

َه )دعك من( الفطرّيات املوسمّية و 
ْ
ا، َبل

ً
صار العرب – أو عاد العرب – عربْين إذ

اعر، املرحوم 
ّ

دوَزر« )على حّد تعبير القائد والش
ْ
ِليتات الّسياسّية« دون »الُبل

ْ
»الُبُسك

الّرفيق أبي األمين توفيق(؛ ولكن ليس هذا مقاَم العتاب وال الحساب وال العقاب 
 والّريادة )استمالْته وجذبته واستهوته( وقال: 

ُ
صاَبْته الّزعامة

َ
َدَن« وت

ْ
َول

َ
لكّل من »ت

مان ِبّدي بابا«..
َ
»أنا ك

تقدير  ْحسن 
ُ
ن أن  واجبنا  لكّن  بأدب(،  )لكن  ونشتم  ونشمئّز  نغضب  أن  فحّقنا 

مقاطعة  أعني  »املقاطعة«؛  فكرة  وخيالنا  وألبابنا  بالنا  من  نطرد  وأن  املوقف، 
نا بذلك نعاتب ونحاسب ونعاقب من كان سبًبا مباشًرا 

ّ
ا كاذًبا مّنا أن االنتخابات، ظنًّ

 أمام 
ً

ِجال
َ

أو غير مباشر في وأد »املشتركة\املفتِرقة«، وهو يقف، اليوم، عاجًزا أو خ
ذي أراد 

ّ
نا بتلك »املقاطعة« نكون كالّرجل ال

ّ
تلت؟ فإن

ُ
َعْصف الّسؤال: بأّي ذنب ق

، ينقصنا الكثير واملرير، من اإليثار 
ً

ه، فعال
ّ
أن ُيغضب زوجته فخ�شى نفسه.. فإن

حّتى  الّدار،  مصلحة  وتغليب  والبلوغ(  والّتهّيؤ  )االستعداد  اإلزار  وشّد  واالعتبار 
نكون كمجموعة ال كجموع، أو نعود ونكون، على هذه األرض شيًئا.. وكيما نكون 
هذا ال�ّشيء الجمعّي، ال بّد لنا، أيًضا، من معاقرة من ال يريدون استمرار وجودنا في 
دسنا و »أورشليمهم«، 

ُ
دارنا، في ُعقر دارهم وُصنع قرارهم؛ في أروقة برملانهم، في ق

نعانهم«..
َ
نعاننا و »ك

َ
في ك

سطينّية – في الّدولة 
َ
ّية األصالنّية العربّية الِفل

ّ
إّن قّوتنا االنتخابّية، نحن – األقل

في   – تصل  اليهودّية،  العرقّية  القومّية«  »قانون  دولة  »الّديمقراطّية«؛  العبرّية 
هذه األّيام – إلى نحو 20 نائًبا في البرملان )نحو 800,000 – ثمانيمائة ألف صوت(؛ 
رة أبينا – وصّوتنا، فقط، ملندوبينا في 

ْ
هذا إذا ما خرجنا، يوم االنتخابات، عن َبك

هيونّية؛ لكن بما أّن ذلك  األحزاب العربّية\العربّية – اليهودّية، دون األحزاب الّصِ
م َحِريٌّ بنا وِلزام علينا، ومن باب أضعف اإليمان مّنا 

ُ
م كّل من بلغ الُحل

ْ
سيبقى ُحل

وبما استطعنا إليه سبيلنا، أن تصل نسبة تصويتنا، هذه املّرة، إلى ما يقّل عن 
ذي كان )13( من الّنّواب العرب\

ّ
%70، هذا إذا ما أردنا أن نحافظ على العدد ال

هيونّيين أو غير املنتمين إلى أحزاب ِصهيونّية، وال أغالي إذا قلت، إذا ما  اليهود غير الّصِ
أردنا للقائمتين؛ »القائمة العربّية املوّحدة والّتجّمع الوطنّي الّديمقراطّي« و »الجبهة 
الّديمقراطّية للّسالم واملساواة والحركة العربّية للّتغيير« أن تعبرا نسبة الحسم 

)نحو 150,000 – مائة وخمسين ألف صوت لكّل منهما(.
وأقولها بصدق وثقة وبعلمّية وحيادّية مطلقة، إّنهم – وهللا – هؤالء الّنّواب العرب 
يعملون بِجّد وكّد، ويصّدون عّنا الكثير من مآرب العداء للعرب، ويجترحون الكثير 
من اإلنجازات والّنجاحات في خضّم سياسية تمييزّية مؤّسسّية منهجّية وَمْبَنِوّية 
تمارسها الّسلطة اإلسرائيلّية، منذ بداية كيانها وحّتى يوم الّناس هذا، ضّد وجودنا 
هنا على هذه األرض وفي هذي البالد، ولكن قد يكون العيب فيهم )نّوابنا( وفينا.. أّنهم 
ُيخفقون مّرة تلو األخرى في الوصول إلى الّناس )إلينا( بكّل ما يفعلون، من خالل 
ة هو الّدعاية اإلسرائيلّية الّرامية إلى تشويه عمل 

ّ
ين ِبل

ّ
امليدان واإلعالم.. وما يزيد الط

هؤالء الّنّواب في أعين ناخبيهم وأهليهم.. فحرّي بنا أن نبرهن لهم وألنفسنا أّن هذه 
ابة الخّداعة ال تنطلي علينا أبًدا، وقد آن لنا أن ندرك مّرة واحدة وإلى 

ّ
الّدعاية الكذ

تهم وإخفاقاتهم 
ّ

األبد، أّن هؤالء الّنّواب العرب، بقدراتهم وخبراتهم وعطاءاتهم وِعال
 مّرٍة من وجود األذناب »مّنا« لغيرهم 

َ
َيُر ألف

ْ
خ

َ
تهم، وجوُدهم خيٌر من َعَدِمه، وأ

ّ
وزال

ابة، بأّنها 
ّ
هيونّية، مّمن يخدمون الّدعاية األخرى اإلسرائيلّية الكذ من األحزاب الّصِ

تي فيها تنخر الّرجعّية والعنصرّية والفاشّية؛ وَعوارض 
ّ
واحة للّديمقراطّية، وهي ال

ِتْرْنِهل، من الجامعة العبرّية، في 
ْ

، الـپـروفسور ِزِئـڤ ش
ّ
نظر مقال العالم الفذ

ُ
الّنازّية ]ا

اني\ يناير 2018[.
ّ
صحيفة »هآرتس« )بالعبرّية واإلنـچـليزّية( يوم 19 كانون الث

الثاَء – إن شاء هللا – بيضاَء وسوداَء 
ُ
يسان، إلى يوم ث

َ
ُمْمَن إلى الّتاسع من ن

ْ
وا وَهل مُّ

ُ
فهل

ُمْمَن إلى صناديق االقتراع، وليعُل 
ْ
ّموا وَهل

ُ
وخضراَء وحمراء )وبرتقالّية وصفراء(، َهل

ُحِب \ يرمي الِعدى  دوّي أصواتكم في اآلفاق وُيذاع: َصوتي أنا العربي أسمى من السُّ
 ِ

ّ
ِذًبا من كف

َ
�شي ك

َ
هِب \ ال َيرت

ّ
ُهِب \ َصوتي أنا العربي أغلى من الذ  أم�شى من الشُّ

ً
أَمال

ِل \ َصوتي 
َ
ُه في َزل

ْ
ّبْت َيٌد أبًدا راَدت

َ
ِل \ ت

َ
ل ِ
ّ
مغتِصِب \ َصوتي أنا العربي أنقى من الط

ِب.. ]أسعد عودة[؛ 
َ
ا ِمن تاِلِد الِحق

ً
َرف

َ
نى ش تي اجتذبْت \ وعَي الدُّ

ّ
أنا العربي ُروحي ال

هّم فاشهْد!
ّ
غت؟ الل

ّ
ك يا َرباُب..! أال هل بل

َ
ي صوت ِ

ّ
فصّوتوا بكرامة.. وَعل

وِلي عودة منكم إليكم أّيها األعّزة – إن شاء رّب العّزة – للحديث، أبًدا، عن لغتنا 
ونْحن.

مرَّ قبل أيام عيد األم وسبقه يوم املرأة العالمي، وامتألت صفحات 
واملعايدات،  والتبريكات  واألماني  بالتهاني  االجتماعي،  التواصل 
الكل يتبارى ويتسابق في تقديم أحلى العبارات، وأغدقت املشاعر 
مختلف  من  حرج  وال  فحدث  الورد  أما  املجامالت،  واندلقت 
األشكال واأللوان ظهر على الشاشات، انقلبت حياتنا فلم يعد 
شيئا طبيعيا وبتنا أسرى التصنع واآللة والشكليات. بينما كنا في 
السابق من السنوات، نكرم النساء واألمهات، في شهر آذار الربيع 

باحترام ووقار داخل العائالت. 
حقوقها  على  املرأة  تحصل  لم  اآلفلة،  السنين  في  أنه  صحيح 
كاملة، لم تكن تعمل، لم تكمل تعليمها، لم يسمح لها بالخروج 
من البيت إال بمرافقة أحد األخوة أو مع امرأة أخرى، لم يكن 
يسمح لها بالجلوس مع الرجال ومناقشتهم، بل لم تتمكن من 
مناقشة والدها أو اخوتها أو زوجها، تعرضت للضرب، للظلم، 
ولم ينصرها قانون أو يدافع عنها شرطي. آثرت العيش بصمت 
وفي الظل، ألن هذا ما فرض عليها بحسب العادات والتقاليد 
واألعراف التي رسمها املجتمع الرجولي. وساد األمر سنوات طويلة 
وعقود، ذاك ال يعني أن األمور سارت على أحسن وجه، دائما 
لكنها  القاعدة،  استثناءات وخروج عن  وتحدث  تمرد  يحصل 
كانت قليلة ومحصورة، ولم يتفش أمرها. بل أني سمعت من 
أحد كبار السن وله باع طويلة في عقد رايات الصلح العشائرية، 
أنه وقعت حوادث زنى وعالقات غير مشروعة، لكن أجدادنا 
وآباءنا عرفوا كيف يحصرون املشكلة ويعالجونها دون فضائح 

ونشر الغسيل الوسخ.
لكن دوام الحال من املحال، فالحياة تتقدم في أكثر من مجال، 
والكليات،  الجامعات  وبعدها  الفتيات،  أمام  املدارس  فتحت 
وامتألت املدارس باملعلمات حتى سيطرت عليها ووصل الكثير 
منهن الى إدارة املدرسة والى جانب املعلمات ظهرت املديرات. ولم 
يقتصر األمر على التعليم واملدارس، بل امتد الى حقول أخرى، 
في السوق الحرة وشتى األعمال والوظائف  وباتت املرأة تعمل 
وتنافس  وطبيبة،  ممرضة  الى  ومهندسة  محامية  من  واملهن، 
الرجل في أماكن العمل املختلفة، ولم يعد صعبا على املرأة أن 
تتساوى بالرجل، حيث قامت وتأسست الجمعيات التي تناصر 
املرأة وتدعم مسيرتها نحو التحرر واالستقاللية، ووصل األمر الى 
النسائية والنسوية، ورأى  بين  حد »الفمينيزم« واختلط األمر 
الرجال أن األمر يتهدد مكانتهم وسطوتهم األبدية، خاصة بعدما 
سنت القوانين وتدخلت الشرطة في العالقة حتى بين الزوجة 
من  االقتراب  من  األخ  ومنع  الزوجية،  فراش  وداخل  وزوجها 
أخته، فاستبد الحنق والغضب على الرجال الذين ظنوا أنهم 
باتوا صفرا على الشمال، فعاد شعور الغيرة الى قلوبهم، وأفكار 
استنفرتهم  رجولتهم  في  وعندما طعنوا  تغزو عقولهم،  القبلية 
الرجولة الجاهلية، وجدوا أنفسهم فجأة دون حيل أو قوة، لم 
يعودوا أصحاب صالحية وسيطرة، ولم تعد كلمتهم تسري على 
النساء كما كان، والنساء بتن مستقالت اقتصاديا واجتماعيا، 
وحظين بالعلم والوعي واليقظة بعد عصور من النوم والتجهيل. 
وملا لم تعد املرأة أو الفتاة بحاجة الى عائلتها والى دعم مادي منها، 
اختارت طريقة عيشها املستقلة، فلم يعجب ذلك بعض الرجال، 
ورأوا أن »شرف العائلة« بات في مهب الريح، واستذكروا قول 

الشاعر بأن الشرف العظيم ال يعالج اال بالدم.
صحيح أن نسبة التعليم ازدادت في مجتمعنا، صحيح أن شبابنا 
على  حصلوا  أنهم  صحيح  العالي،  للتعليم  يتجهون  بغالبيتهم 
وظائف رفيعة وعاشوا حياة رغيدة، وكل زوج استقل في بيته 
باستقاللية بعدما انفصل عن عائلته الواسعة، لكن العقلية 
الباطني، خاصة وأن بعض  القبلية بقيت متغلغلة في تفكيرنا 
الزعامات التقليدية بررت القتل على خلفية ما سمي زورا وبهتانا 
»شرف العائلة«. وازدادت حوادث االجرام وبدل أن يتم لفلفة 
املوضوع ووأده في املهد، بات شرف العائلة على كل شفة ولسان 
وعلى كل فيس وواتس وانستغرام، فلم يعد هناك من سر إال 
ويذاع، وعاد قتل املرأة ليهدد مجتمعنا وينسف كل تطور شهده، 

بين حانا التفكير البائد ومانا االنفالت السائد.

بين حانا ومانا 
 تم قتل نسانا

زياد شليوط

وصار العرُب َعَربْين أو ُعرباًنا 
وأكثر.. ولكن..

محمود صالح عودة

كيف يمكن لإلنسان أن يقتل إنساًنا 
بريًئا آخر ملجّرد خلفّيته القومّية أو 
وكيف  الّدوافع؟  هي  وما  الدينّية؟ 
على  مبنّية  أليديولوجيات  يمكن 
اإليمان بالتفّوق العنصرّي أن توجد 

 في يومنا هذا، بعدما اختبرها أسالفنا وذاقوا مراراتها 
ً
أصال

وويالتها؟
الحدث اإلرهابي اإلجرامي األخير في نيوزيالند، الذي راح 
ليس  لكنه  نادًرا  املصابين  وعشرات   

ً
قتيال  50 ضحيته 

، إنه يأتي في سياق تحريض وتشجيع من جهات 
ً
معزوال

إعالمّية، سياسّية وفكرّية تزرع وما زالت بذور التفرقة 
والكراهية بين الشعوب واألمم، ولإلعالم حّصة األسد منه.

فمنذ عشرات السنين وجهات إعالمّية، قنوات وصحف 
تحّرض على املهاجرين ذوي األصول الشرقّية واألفريقّية، 
في  إرهابّية  بعملّيات  لقيامهم  منهم،  املسلمين  وبالذات 
تماًما   – نادرة  كونها  من  بالرغم  الغرب  وبلدان  بلدانهم 
كعملّية نيوزيالند – ومنبوذة من قبل غالبّية هذه الشعوب. 
نسب العملّيات لخلفّيتهم الدينّية، 

ُ
ففي حال املسلمين، ت

وفي حال املهاجرين إلى أصولهم القومّية، مّما يزرع بذور 
الكراهّية في أصحاب النفوس املريضة والجهالء، والرغبة 

في االنتقام بشكل أو آخر.
خالل العامين املاضيين تّمت عشرات العملّيات اإلرهابّية 
األبيض  العنصرّي  بالتفّوق  يؤمنون  أشخاص  قبل  من 
وأفظعها تّمت في الواليات املتحدة وكندا: ففي كندا قام 
شخص بقتل 6 مصلين في مسجد عام 2017 وفي أمريكا 
ين يهود في كنيس راح ضحّيتها 12 

ّ
تّمت عملّية ضد مصل

شخص  هاجم   2015 عام  وفي  املا�شي،  العام  شخًصا 
ين في 

ّ
كنيسة تتبع لذوي األصول األفريقّية وقتل 9 مصل

أمريكا.
فلو أّن اإلعالم تعامل مع تلك العملّيات كالعملّية األخيرة 
لكان  بأكمله،  قوًما  أو  ل شعًبا 

ّ
تمث وال  معزولة  كونها  في 

الّدينّية  اللوم لخلفّيتهم  يوّجه  تماًما، فلم  األمر مختلف 
تلك  تأويل  أو  فقط  األيديولوجّية  ولكن  العرقّية  أو 
األيديولوجّية - وبحق، لكن التعامل يجب أن يكون متساٍو 
مع أي شخص آخر يقوم بعمل إرهابي مماثل كائًنا من كان.

معظم األديان في جوهرها ال تدعو لقتل اآلخر بناًء على 
خلفّيته أو إيمانه ومعظم الناس ليس لديهم مشكلة مع 
الناس اآلخرين، خاصة في عصرنا هذا. فكثير من الناس 
يعيشون في بلدان غير بلدانهم األصلّية، ووسائل التواصل 
مفتوحة بشكل كامل تقريًبا في معظم دول العالم على باقي 
الدول، مّما يتيح التعارف والتواصل مع أقوام وشعوب 

مختلفة تماًما.
األبرياء  تستهدف  التي  العملّيات  تلك  ذلك،  على   

ً
عالوة

نتج عكس ما يريد أصحابها تماًما؛ فيتّم التعاطف مع 
ُ
ت

الضحّية، إدانة الفاعل وخلفّيته، ومزيد من اإلجراءات كي 
.
ً
ال تتّم مثل تلك العملّيات مستقبال

من  هناك  دام  ما  ف 
ّ
تتوق لن  العنصرّية  املوجة  هذه 

فبعد  معزولة،  ليست  إنها  سابًقا،  ذكرت  وكما  يها، 
ّ
يغذ

 5 على  االعتداء  تم  أيام  ببضعة  نيوزيالند  في  العملّية 
مساجد في مدينة برمينغهام البريطانية التي تسكنها نسبة 
كبيرة من املسلمين، لم يسقط ضحايا لحسن الحظ ولكن 
تّم تخريب أجزاء من املساجد. إليقاف هذه املوجة ال بد 
يها واتخاذ التدابير 

ّ
من النظر إلى الجهات التي تحّركها وتغذ

الالزمة من كّل النواحي ملنع تكرارها.
كما ال يجب الرّد على الكراهّية بالكراهّية، بل بالحكمة 
يليق  الذي  الحضاري  البديل  إظهار  الجاّد على  وبالعمل 
باإلنسان، ع�شى أن يساهم ذلك في بناء عالم ومستقبل 

أفضل يعيش فيه أبناؤنا.

mahmood.audah@gmail.com

ال ترّد على الكراهّية 
بالكراهّية



* الحملة حتى نفاذ المخزون، الخطأ مردود

وادي النسناس، شارع ماريوحنا 36    04-8510776
الكبابير، شارع عوده ندى مقابل الصيدلية 9598903-052  |  عبلين: 052-7012438

₪99 7 كيلو فخاد دجاج 

₪99 4 كيلو برغيوت 

₪99 4 كيلو قرامي دجاج 

₪99 3 كيلو لحمة ناعمة/خشنة 

اسعار جنونية

 ₪ 65 1 كيلو رقاب خروف  

1 كيلو اباطاط خروف  65 ₪ 

1 كيلو قص خروف   40 ₪

 1.5 كيلو عجل للطبيخ  100 ₪

1.5 كيلو شوارما عجل   100 ₪

 4 كيلو شنيتسل    100 ₪ 

₪ 50 4 كيلو كبدة/ قلوب 
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عجل مفروم  ناعم
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شجر الصبر مرشوش بمبيد قاتل

رقّية عدوي: ُمّدِرسة في مدرسة املتنّبي

اإلنسان املجرم هو كتاب نشره الطبيب وعالم الجريمة 
اإليطالّي سيزار لومبروزو )1909-1835(، عام 1876، كما 
ومّهد لومبروزو لتأسيس نظرّية كاملة ومتكاملة عن الجريمة 
وتأسيس ما ُيعرف باملدرسة اإليطالّية الوضعّية في نظرّيات 
السلوك اإلجرامّي، كما ومّرت نظرّية الرجل املجرم بعّدة 
مراحل لتخرج بصيغتها النهائّية. اهتّم لومبروزو ومنذ مطلع 
شبابه بما ُيعرف باملجرم املولود وبنى ذلك وفًقا ملشاهداته 
املختلفة معتقًدا أّن اإلنسان صاحب البنية الضعيفة وغير 
النامية يختلف عن اإلنسان السوّي والطبيعّي، سرعان 
ما انضّم إلى الفيلق الطّبّي العسكرّي فتسّنى له معالجة 
الجنود املصابين بالحروبات وُمعاينة أجسادهم، تنّبه إلى 
األوشام املوجودة على أجسادهم وحاول التوّصل إلى وجود 
السلوك اإلجرامّي  وبين  الوشم على األجساد  بين  عالقة 
للجنود، إلى أن استنتج أّن ذلك لوحده ال يكفي، فشرع 
الشخص  سمات  لوضع  أمامه  والتفكير  البحث  أبواب 
غير الطبيعّي واملجرم بناًء على التجريب والعلم الوضعّي. 
نظرّيات لومبروزو أثارت الكثير من االعتراضات ال سّيما من 
أنصار مدرسة الدفاع االجتماعّي ومنهجها الخاّص الذي 
يرى بأّن للبيئة، التربية والتعليم دوًرا ال يكن إغفاله في 
صناعة املجرم والجريمة، فهل يولد املجرم من رحم أّمه 

مجرًما؟ أو يمكن تصنيعه وتربيته؟ 
طرح لومبروزو الكثير من املصطلحات واملفردات فتناول 
املجرم السيا�شّي والجريمة عند املرأة وتحّدث عن املجرم 
يحصر  لم  الحًقا  األخالقّي،  بالجنون  املصاب  الرجعّي 
البيولوجّية  بالصفات  اإلجرامّية  السمات  لومبروزو 
الطقس،  تأثير  تحّدث عن  بل  الوراثّية فقط،  والعوامل 
املناخ واملنطقة الجغرافّية. عموًما تعتمد نظرّية لومبروزو 
على التجريب وإجراء الفحوصات والدراسات على جماجم 
الجنود وبعض املجرمين األحياء واألموات فالحظ وجود 
عيوب خلقّية في التكوين الجسمانّي لهم، تجدر هنا اإلشارة 
الداروينّية  بالنظرّية  كذلك  ر 

ّ
تأث لومبروزو  أّن  إلى  كذلك 

وأصل الخلق والتطّور إلى أن أنتهى به األمر بوضع قائمة 
سمات وصفات تمّيز املجرم عن غيره وقّسم املجرمين إلى 
طوائف. القت هذه النظرّية الكثير من االنتقادات ولكن 
يبقى لومبروزو من أبرز رّواد علم االنتروبولوجيا الجنائية 
من  الكثير  ينضّم  الرّواد  ركب  وإلى  املجرم.  اإلنسان  أو 
الفالسفة، الباحثين واألطّباء الذين طّوروا مدارس فكرّية 
ة تتناول علم الجريمة وتتحّدث 

ّ
جاهات أخرى مستقل

ّ
وات

عن اإلنسان املجرم. 
تغذيتهم  املجرمين،  بتربية  نقوم  نحن  مجتمعنا  في  نعم، 
مجرمين  ليكونوا  تأهيلهم  على  ونعمل  بل  وتعليمهم، 
محترفين من حيث ال ندري أو نعلم. ال يمكن ألّي عاقل 
أن يغفل عن أثر التربية، البيئة والتعليم وكذلك الوضع 
كذلك  يراه  ما  هذا  االقتصادّية.  والحالة  االجتماعّي 
 ،)1712-1778( روسو  جاك  جان  الفرن�شّي  الفيلسوف 
ّتاب وفالسفة عصر التنوير 

ُ
الذي ُيعتبر واحًدا من أبرز ك

في أوروبا، وإن تناول ذلك بثورّية إقصائّية نوًعا ما، روسو 
 بأّن املجتمع ُيفِسد األفراد من خالل إبراز ما لديهم 

ً
رأى مثال

من ميل إلى العدوانّية واألنانّية ليدعو إلى عودة اإلنسان إلى 
مه كيف 

ّ
الطبيعة التي ال تسلب من اإلنسان أّي �شيء بل تعل

ا، ال يعرف املرض، البرد واملطر مقابل املدنّية أو  يكون قّويًّ
الحضارة التي تسلب من اإلنسان كّل مقاومة بدنّية وكّل 
إنكار  اليوم  يمكننا  ال  فطرّي.   نور  وكّل  غريزّية  فضيلة 
أزمات مجتمعنا الكثيرة، وأبرز أزمة عندنا هي أزمة صناعة 
واملتتابعة  الالحقة  أزماتنا  جميع  بأّن  وأعتقد  اإلنسان، 
ُض عن هذه األزمة في ظّل إغفالنا الكبير 

ّ
تمخّضت وتتمخ

لدور القيم وأهّمّية التربية عليها في بناء وصقل شخصّية 
إنسان واٍع، حّر، مستقّل، ُمباِدر وناقد ُمستنير. 

كّل َمَراِفق مجتمعنا ومؤّسساتنا التربوّية والتعليمّية على 
حّدٍ سواء باتت مشاًعا للجريمة، بل وغدت مصانع ضخمة 
صّدُر الجريمة التي تغلغلت حّتى النخاع 

ُ
صّنع املجرمين وت

ُ
ت

في شّتى جنبات مجتمعنا وبين ظهرانينا. في الحقيقِة ترّددُت 
أتجرأ ألكُتب وعلى رؤوس األشهاد:« نحن  أن  كثيًرا قبل 

لسنا بمجتمٍع سوّي؛ ُرّبما ُمجّرد قبائل أو في أحسن األحوال 
املقاهي،  الشوارع،  في  مًعا  نلتقي  البشر،  من  مجموعة 
بعضنا  إلغاء  في  ُن 

ّ
نتفن واملدارس،  الحكومّية  املكاتب 

البعض، نقُدنا ال يكون بهدف اإلصالح أو التقويم بل بهدف 
الهدم والتثبيط والنْيل من اآلخرين، وما إن ُيمسك أحدنا 
مكتوم  بصوت  نقول  حّتى  معّينة  أو صالحّية  ما  وظيفة 
م عربّي بعربّي، واالعتماد على مثل هؤالء  ِ

ّ
مخنوق هللا ال يحك

يكون هو الجريمة بعينها، أّما من قام بتعيين أمثالهم مع 
الجريمة  مرتكب  فهو  وفسادهم،  بنفاقهم  املسبق  علمه 

املزدوجة في مجتمع يشرُب نخب الجريمة والفساد«. 
ا ثقافة »صناعة اإلنسان« هي ثقافة نحن أحوج ما  عمليًّ
نكون إليها اليوم، وال تتحّقق هذه الثقافة دون التنّبه إلى 
 وبناء املجتمع عليها ثانًيا، هي فكر وممارسة 

ً
ضرورتها أّوال

شهرها في وجه غول العنف الذي بات 
ُ
ذّوتها ون

ُ
علينا أن ن

التربية  بأّن  شّك  ال  وصوب.  حدٍب  كّل  من  بنا  يعصف 
الطفل  يستقي  حيث  من  البيت،  من  ومنبعها  أساسها 
حياته  في  عينه 

ُ
ت التي  األشياء  وأبسط  النطق  مبادئ 

اليومّية، ليأتي الحًقا املجتمع بكامل تعقيداته وتركيباته، 
ليكون الشريك الحقيقّي والفعلّي في تشكيل وصياغة هذا 
ل، ومن هنا ال بّد لنا من الحديث 

ّ
اإلنسان الجديد املتشك

مولوٍد جديد  كّل  إلى  إشارة  في  الجديد«،  »اإلنسان  عن 
بيننا، يولد والجريمة قد ُوِلَدت قبله، فإن كان لومبروزو 
قد تحّدث عن والدة اإلنسان مع سمات وصفات خلقّية 
نا اليوم البّد لنا من الحديث 

ّ
نذر بكونه مجرًما، فإن

ُ
معّينة ت

عن جريمة تولد قبل أن يولد اإلنسان في مجتمعنا، أي أّنها 
جريمة مسّجلة مسبًقا بانتظار املجرم. في املقابل، عملّية 
اإلصالح والنهوض هي سيرورة طويلة األمد، ال تحدث بين 
سر _هذا 

ُ
ليلة وضحتها، بل عليها أن تبدأ من البيوت واأل

إن ُوِجدت_ وبالتالي إعادة صياغة دور ومفهوم الوالدّية 
الحديثة في حياة األبناء والحًقا املدرسة ثّم املجتمع الذي 

سر. 
ً
ل من مجموعة األ

ّ
هو أساًسا يتشك

أنا ال أملك عصا مو�شى السحرّية ألُهشَّ بها على الجريمة 
لتغدو سراًبا وال لي يُد املسيح التي كان يمسح بها على األبرص 
ليشفى أو األعمى فيرتُد بصيًرا ألمسح بها على وجه الجريمة 
فتغدو خبًرا من أخبار كان املاضية، الناقصة والغائبة وال 
نا 

ّ
بأن الصادقة-الكاذبة  أو األمنيات  الكالم  أبيعكم  لي أن 

 
ً

عادال كريًما،  ا،  حرًّ مجتمًعا  سنغدو  العاجل  القريب  في 
 عن الكتابة ما دامت 

َّ
ى. بل معَي قلمي الذي لن يكف

ً
ومعاف

الحاجة إلى الكتابة قائمة وما زال هذا املجتمع بحاجة ألن 
نكتب عنه وله، ألن أقرع على الخزان األجوف، فما أحوجنا 
تقوم  فلن  وانهضوا،  قوموا  أْن  أبداننا  يزعزع  لضجيج 
قائمة هذا املجتمع دون نهوضنا وتعزيز اإلنسان السوّي 
فينا لنعمل مًعا من أجل بناء مجتمع متحّضر يقوم على 
نا دون استثناء، لنقف مًعا كالسّد املنيع أمام 

ّ
سواعدنا كل

لُنقابلها بالصفح،  مظاهر الجريمة وكافة أشكال العنف 
توسيع  اإليثار،  التكافل،  االحتواء،  التقّبل،  التسامح، 
النقاط واملساحات املشتركة وتقليص الفجوات فيما بيننا 

فما يجمعنا أكبر بكثير مّما له أن ُيفّرقنا.
يا أحّبة؛ في تشابهنا امللل وفي اختالفنا الرحمة. 

صناعة الجريمة واملجرم في املجتمعات املأزومة

 
َبت وحاورت: رقّية عدوي: ُمّدِرسة في مدرسة املتنّبي

َ
كت

رشده 
ُ
ظّن نفسه وحيًدا، يم�شي على طريق وعرة، ال مالمح لها أو إشارات واضحة، تدّل العاِبَر أو ت

بة انعكست على أدائه في املدرسة وُدّونت في 
ّ
بِعد عن مدرسته األولى جّراء ظروف مرك

ُ
إلى مبتغاه. أ

بروتوكوالت املدرسة وسّجالتها، بدأت رحلة البحث الطويلة عن إطاٍر بديل له أن يحَتِضَنُه، فكانت 
ًقا أشياء قالوا عنها بأّنها هي  حة ألن يغدو يوًما ُمحّقِ ِ

ّ
املتنّبي حمل شهادة عالماته وفي قلبه رغبة ُمل

عاِنُق حدود السماء دون خوف 
ُ
شتعلة التي راحت ت

ُ
املستحيل. هو قّصة اإلرادة وحكاية الرغبة امل

أو ترّدد.
د. محّمد أبو كياس في حوار حقيقّي، صريح وُمغاير وحصرّي مع املتنّبي. 

عّرفنا على شخصك الكريم؟
ُ
هل لَك أن ت

محّمد أبو كياس، طبيب أسنان من حيفا. خّريج الصرح التربوّي-التعليمّي، املتنّبي. 
املتنّبي؛ أين هي املتنّبي في ذاكرتك وما هي حدود مساحتها؟

بعدُت من إحدى املدارس 
ُ
املتنّبي هي ذاكرة وذكريات، ملجأ ومالذ وحضن دافئ احتضنني بعد أن أ

 
ّ

الحيفاوّية بسبب مشاكل سلوكّية، كان ذلك في منتصف السنة الدراسّية بعد التحاقي بالصف
العاشر. بدأت بعد ذلك بالبحث عن مدارس في منتصف السنة لاللتحاق بها، كانت تحصيلي ممتاًزا 
ا عن مدرسة أخرى بديلة لها أن 

ً
ا، حملُت شهادة عالماتي باحث ولكّنني كنت غير منضبط سلوكيًّ

 العاشر، كانت االمكانّيات املتاحة أمامي قليلة 
ّ

ا لدراسة منهاج الصف تستقطبني ألدرس فيها متمًّ
ّرعت األبواب في وجهي وكان 

ُ
ا وصلت ملدرسة املتنّبي؛ ش

ّ
ا في منتصف السنة. ملـــ ا، لكوني متقدمًّ جدًّ

ا.
ً
القبول مشروط

ِرضت عليك؟
ُ
وما هي الشروط التي ف

 العاشر ضمن صفوفها، بالفعل التحقت 
ّ

عيد دراسة الصف
ُ
اشترطت علّي مدرسة املتنّبي أن أ

 الثاني عشر ومع شهادة بجروت كاملة 
ّ

 العاشر حّتى إنهاء الصف
ّ

في صفوف املدرسة من الصف
ا األمر الذي سّهل من التحاقي بدراسة الطّب خارج البالد.  وبعالمات مرتفعة وتحصيل ممتاز نسبيًّ
باإلضافة لذلك وفي أعقاب التحاقي وقبولي في مدرسة املتنّبي، لم يتنازل أحد من الطاقم اإلدارّي-

التدري�شّي-التربوّي عّني أو لي، بل عملوا مًعا ويُدا واحدة لتصميم شخصيتي وتعديل سلوكي وتقويم 
تصرفاتي. املتنّبي عملت على تأهيلي وتذويت قيم تربوّية-اجتماعّية وقيم عليا في نف�شي وشخصيتّي 
وهي التي توّجه اليوم سلوكي وتصرفاتي. ها أنا اليوم عدُت إلى أروقتها وصفوفها متطّوًعا لتقديم 
محاضرات لبعض الصفوف عن مشاكل األسنان والعناية بها باإلضافة لسرد قّصتي الشخصّية 

على مسامعهم. 
ماذا عن دراستك األكاديمّية بعد الفراغ من صفوف املتنّبي؟

 أن صعوبة انخراط العرب حصًرا في 
ّ

كنت أرغب بدراسة موضوع ميكانيكا السفن في أملانيا، إال
سوق العمل الحًقا حال دون تحقيق هذه الرغبة. درست طّب األسنان خارج البالد وها أنا عدُت 

يصة. 
ّ
ألزاول املهنة في بلدي فافتتحت عيادة خاّصة بذلك في حّي الحل

حّدثنا عن املحاضرات التطوعّية التي قّدمتها في مدرسة املتنّبي.
للمتنّبي فضل كبير علّي، أنا ال أنكر ذلك أبًدا. لذلك بادرت لتقديم سلسلة محاضرات تطوعّية عن 
صّحة األسنان والعناية بها وفي الجزء الثاني من املحاضرة تحّدثت عن تجربتي وقّصتي الشخصّية 

ب على كّل العقبات والصعوبات. 
ّ
وسبل التغل

هل من رسالة أخيرة؟
 يتنازل عن أحالمه ورغباته 

ّ
الرسالة األخيرة هي األولى وهي الدائمة وهي األبدّية، على اإلنسان أال

وعليه أن يتحّدى كّل الصعاب والعقبات فما من مستحيل يمكن له أن يقف في وجه اإلرادة. عالوة 
على ذلك فأنا أرى بأّن العلم والتعليم هو السبيل األفضل لتحقيق العدالة واملساواة على أرضنا من 

جهة، ومن جهة أخرى هو سبيلنا لتمكين أنفسنا وتحصين مجتمعنا. 

 اليوم ألُرّد الجميل، 
ُ

للمتنبي فضل علّي، جئت

ماتي كثيًرا
ّ
اشتقت ألساتذتي ومعل

 لقاء حصرّي مع خّريج املتنّبي طبيب 

 األسنان محّمد أبو كياس

المتنّبي حكاية أجيال وراية بقاء 



ملحمۀ شقف
بادارة: شربل مطر

3كغم

1كغم

4كغم

1كغم

1.5 كغم
₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

1.5 كغم

1.5 كغم

فخاد  دجاج طازجدجاج  طازج

شنيتسل  دجاج نظيفجنحان  دجاج طازجقرامي  دجاج طازج

فخاد مّسحب طازج صدر  دجاج طازج
(برغيوت)

عجل مفروم  ناعم

كفته مع بصل وبقدونسعجل للروستو او لنب امهلحم عجل للطبخ

شوارما عجلعجل مفروم  خشن

1.5 كغم
₪ 99

1.5 كغم

1.5 كغم

₪ 1290
3كغم4كغم5كغم

₪ 99₪ 99₪ 99

₪ 99
4كغم

₪ 50

شجر الصبر مرشوش بمبيد قاتل
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آذار

سنديانة فلسطين

هاشم ذياب

أمل البذار آذار

حين )موِسما(
ّ

للفال

للصائمين على السياج

في الغياب واألنحاء

رسالة العالم فضيحة )نيوزيالندا(

ملف الفلسطينّيين )سجون(

مسارهم )املنحوس(

مسارات تغرق في السماء

تقرأ )الفاتحة(

مرح )الكفن( جنازة

رسالة للربيع، ملن اكتفى قتاال

مسار القضّية صدى السياسة

شعبي ُيوارى بالثرى ُمستشهدا

طواعية

*

الناس سفر االحساس آهة

شامة(
َ
تتوّعد )يا.. ن

مسالك )الِهَمم( تبعث األمان

في العيون

رساالت.. استياءات.. احتجاجات

أرضنا الفلسطينّية ِمن الى.. 

أجدادنا أحفادنا

سّيداتها.. العذراء.. 

فاطمة

صارت رسالة لألمم

محكمة القيامة

أيقونة مناضلة

رسمها الناس باالحساس.

من اغتصبها في العتمة

يحمل فلسطين نهارا

ذاكرة املنسّيين

شّماعة..

عائدة ِلنكون

*

تُه )العراقيب(
َ
غياٌب أيقظ

مسيرات )نحن هنا( شعبي

يداي تلّوحان )نحن هنا( مسيرات

تجمع الصدى للنصر

قضّيتي نابضة

قلبي عاهة ُمكتَسَبة

عيون الشهيدات على شعبنا

 فلسطين تقود األمل لألنحاء

وطني.. شيوعي.. ديني

يساري.. علماني.. فوضوي

ف ُسفنا
ّ
يجذ

مسالك العودة حكايتها

بارود ال يغفو

*

صرخة فلسطين

ال.. للتنازالت.. 

قدري أسمى من الصفقات

أقوال العيون والجراح

نجّدد عهدنا للشهيدة..

للشهيد.. للدمعة

فالعيون آلة الحقيقة

صدى الخوف

رحيل السماء

مسالك ومنابع

محابس لنا

استراحة لإلعالن للصدى

كالغنم للحّجاج صَدقة

رحال
ّ
إحسان األغنياء في الت

تكاثر العْوز

عاهة البشرّية فّزاعة الكرى

صرخة فلسطيني

صائبة املسار

قدري.. آذار

أسماء الشهداء
ية عنوانكم الأول والأكيد  للأخبار الحيفاو

www.haifanet.co.il
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• انضم ترامب الخوانه بلفور وهرتسل وغيرهم، حتى يعطي شيًئا ليس له ملن ال يستحق.

• قبل مدة أعطى القدس كلها إلسرائيل، وبارك لها بنقل سفارته للقدس.

• واليوم أعطى الجوالن إلسرائيل وبارك لها بقرار رئا�شي رسمي.

• هاي القرارات غريبة وعجيبة.. هذه التصرفات مش معقولة ال للبشر وال للبهايم..

• هل الجوالن ألبو ترامب حتى يعطيه لنتن ياهو؟

• هل ورثه من أبوه ويسمح إلسرائيل تسرقه وتسيطر عليه؟

• هل القدس ألبوه أو ألمه يعطيها إلسرائيل، ويقول هي مش ألحد غيركم؟

• ألنه العالم كله، واألمم املتحدة، والدول العظمى والصغرى واقفة تتفرج.

• وال حدا قادر يوقف تهور وجنون ترامب، هذا املسخ املسخوط؟ 

• ليه ما تعطي نتن ياهو والية من والياتك الخمسين؟ 

• ليه ما تعطيه جزيرة بعيدة في أبعد محيط، وتقوله انقلع اسكن هناك؟

• هاي البالد ال لترامب، وال لنتنياهو، وال ألحد، إال ألصحابها..

• القدس فلسطينية وعاصمة فلسطين في الدولة العتيدة.. وال ألحد غيرها

• والجوالن محتل من سوريا، ويبقى لسوريا وألهل الجوالن فقط ال ألحد غيرهم.

• السالم فقط يعيد األرض ألصحابها.. ال الحرب وال االحتالل.. فكروا فيها..

أبو إلياس    

الجوالن والقدس

رشدي املا�ضي

ع 
ْ
ط

َ
حاول ق

ُ
ويل، وأنا أ

ّ
مت الط ذات ليلة في حجرة الصَّ

حقول املعرفة، من دون مذراة في يدي أو منجل، بينما 
ِظّلِ عزلتها  نحو  َسْعيها  في  ر 

ّ
تتعث رة 

َ
َحش راقب 

ُ
أ كنُت 

املاحقة وال ترتفع ذراع حّتى تمسحها!!!
ُه 

َ
ل ِكْسَوت  مّرة واحدة... بدَّ

ّ
زارني سيبويه وهو ال يزور إال

ة عربّية... لكن ما أدهشني وأثار فضولي  الفارسّية بُجبَّ
ُه كان يصنع العطر الّراقي وال يحمل كتاَبُه في يمينِه  أنَّ
تُه 

ْ
تحّمل ي 

ّ
أن بيد  بلطف!!!  مني 

ّ
ُيكل وال  َيَسارِه  في  وال 

غيب عنه وأتركه يتحّدث لوحدِه!!!
َ
وأحيانا أ

كيف  بالقول:  فبادرني  غاضبا  سيبويه  العّم  كان 
جيب 

ُ
أ أن  أردُت  وحين  األمل؟!!!  ِضّد  كم 

ّ
أن ترددون 

َب من لساني الكالم... فخرجت أصواتي خاوية، 
َ
َسل

ترتدي قصيدة الّصمت...
واصل ضيفي كالمُه مضيفا: سأمنع عنكم اإلْعراب!!! 
وسترون إن كان سينفعكم َمْن قّدمتموهم علينا!!! 
وِسْرتم بهدي هدهدهم الى املاء!!! ثمَّ م�شى مزمجرا، 
كأنه  لقّية 

ّ
الذ بحروفه  ُه 

ُ
ِلَسان وتلّمظ  شفتيِه،  زاّما 

عُق بقايا شراب عاِلم بلحيته، ثمَّ تركني وأنا أتهّيأ 
ْ
يل

مِسَك به ملْنِعِه من الخروج 
ُ
للكالم وخرج!!! حاولُت أن أ

لكن لم أنجح!!!
ي أعرف أّن هناك فترات في الحلم ال يخونك فيه 

ّ
وألن

ْمُتني لَوَسن ُمَدّجج 
َّ
الكالم، َسل

في  أصحو  كي  األمل  بحقائب 
دواة  طاولتي  وعلى  الّصباح 
وأكتب  رفيع،  وورق  وريشة 
وعشتار  تموز  عن  شيئا 
 بنطي فأنا 

ّ
ُه رسالة بخط

ّ
وكأن

ُه، خاّصة في األحالم، كّل 
َ
ق

ْ
أف

لغات  كلَّ  ُه 
َ
ق

ْ
وأف الخطوط 

نداء  على  َصَحْوُت  الّربيع!! 
دى... ُه َصَدى همس النَّ تموز كأنَّ

نهضُت، تقّدمُت، جلسُت الى طاولتي، أمامها نافذة 
مفتوحة، خلفها بحر غفا!!! فإذا في جواري قصيدة 
مل... 

َ
ها لم تشكر لعاشقٍة حبيبها األ تشعر بالبرد، ألنَّ

في جّو  ق كما طائرة مسافرة  ِ
ّ
حل

ُ
أ أنا  قالت: صحيح 

أبابيل غادرْت فضاء  ترميل  ِسّجيال  غافل 
ُ
أ عاصف 

أبرهة!!! ثّم واصلت:
ريد منكم شيئا سوى أن تعلموا:

ُ
اقي!!! أنا ال أ ُعشَّ

ني أنا طعام الجائع للغد اآلخر، للغد البديل الذي 
ّ
أن

يحملكم على أجنحة باء البداية وبأخذكم للبعيد نحو 
آفاق جديدة...

ة  صباح الخير بقيم يلد كلمة تظلُّ تأتي حاملة قشَّ
في هياج مظلم وحين  األمواج  الّنجاة حين تعصف 

ريق...
ّ
يضيق الط

رفقة سيبويه...
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بيع، شراء، تأجير وإدارة جميع أنواع العقارات بإدارة: روجيه ضاهر

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

للبيع

בעל שם טוב
6 غرف  180م  حديقة حوايل 80م 

 موقفان بجانب البيت منظر جزيئ للبحر مدخالن للبيت، وحدة منفردة 2 غرف مصعد 

للبيع مركز الكرمل شارع بافيه نوف
بنتهاوس مميز 280م صالون واسع 4 غرف كاملة )סוויטה(واسعة –طابقني- كل طابق مدخل 

منفرد-رشفة مع منظر خالب 18م رشفة السطح 80م  3 مواقف للسيارات )2 مع سقف( 

مخزن بركة سباحة قاعة لياقة بدنية مبنى مراقب ومحافظ عليه 7/24

فيال االحالم
دينيا
  

للبيع

للبيع

للبيع

بيت فاخر 4 مدرجات)מפלסים( بركة سباحة  منظر للبحر غرف فاخرة  وحدة سكن منفردة موقفان 

محاطة بحديقة.

منطقة دينيا
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ضمن األبحاث األثرية التي تجريها البعثة األملانية من 
باللغة  كتابة  على  مؤخرا  العثور  تم  »كلن«،  جامعة 
في  »جالوتسا«  األثرية  املدينة  اسم  تحمل  اليونانية، 

النقب، ويعتبر هذا إكتشافا هاما ونادرا جدا.
حالوتسا – ملحة عن املوقع

»حالوتسا« او كمتا سميت باللغة اليونانية في العصور 
نبطية  مدينة  كانت   ،)Eλούσα( »ألوسا«  القديمة 
تبعد قرابة 20 كم الى الجنوب من بئر السبع. تأسست 
املحطات  إحدى  لتكون  ق.م.  الثالث  القرن  خالل 
الى  تحولت  ميالدي   358 عام  العطور.  درب  على 

سالوتاريس«  »بالستينا  الرومانية  املقاطعة  عاصمة 
تحولت  ميالدي،   409 وعام   )Palaestina Salutaris(
تريتا«  »بالستينات  البيزنطية  املقاطعة  عاصمة  الى 
)Palaestina Tertia( والتي تعني »الثالثة«، وهي كانت 
واحدة من ثالث مقاطعات خالل الفترة البيزنطية )الى 
األولى(  )أي  بريما«  »بالستينا  محافظة  كانت  جانبها 

و«بالستينا سيكوندا« – بمعنى الثانية(.
دخلت املدينة الديانة املسيحية خالل القرن الخامس 
ميالدي. كذلك استمر االستيطان في املدينة أيضا بعد 

االحتالل اإلسالمي خالل القرن السابع ميالدي.

—UŁü« WDKÝ w� ‰ULA�« WIDM� d¹b� ≠ Í—UÝ qOL� Æœ

 العثور على كتابة من 1700 عام تحمل اسم املدينة األثرية حالوتسا في النقب

شقق للبيع 

مصالح للبيع / لاليجار 

 لاليجار 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

بدك تبيع بيتک؟ لتقييم سعر البيت مجانا اتصل: امير صفوري ـ امانة ومصداقية

اراضي 
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�شي 1.35 دونم 

ابتدا من 135000 ₪ للدنم

כרמל צרפתי אביגדור המאירי     
5 غرف مساحة 110 امتار +شرفة 25 متر 

مطلة على منظر خالب للبحر .

 בן יהודה קרוב לציונות 
 فرصة ال تعوض 

3.5 غرف 85 متر طابق 3 بحالة جيدة 
 ₪ 760000

 גוש עציון منطقة יד לבנים 
4 غرف 120 متر +شرفتين مطله على البحر طابق 3

 بيت عربي جميل 690000 ₪ .

 شارع �جيفن 
3 غرف طابق اول بحالة جيدة موقع هادئ بسعر مغري

 שדרות הציונות 
3 غرف + شرفة ،طابق 3.5 مساحة 

70 متر طابو، 650000 ₪ 

 שדרות הציונות 43 
2.5 غرف + شرفتين طابق ثالث تسليم فوري

₪ 2000 
 الكرمل الفرن�ضي 

4 غرف كبيرة + شرفة مغلقة طابق ثاني  مطلة على البحر + 
مكيف بكل غرفة +موقف خاص +مخزن  تسليم فوري 

₪ 4000

مركز الكرمل )כרמליה( 
4 غرف واسعة طابق 3 ، تكيف بكل الغرف +موقف خاص 

₪ 3700

 محل تجاري שדרות הציונות 17 
60 متر يص�ح لعياده او مكتب او تجاره

فوري 

مكاتب مرممة بمساحات مختلفة من 20-200 متر  
قريبة من الدوائر الحكومية واملواصاالت 

 ابتدا من 1500 ₪
 

شقق للبيع 

مصالح للبيع / لاليجار 

 لاليجار بدون عمولة
 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

بدك تبيع بيتک؟ لتقييم سعر البيت مجانا اتصل: امير صفوري ـ امانة ومصداقية

اراضي 
بيوكنعام ،قريبة من الشارع الرئي�شي قسائم 500 متر  

ابتدا من 135000 ₪ للدنم

כרמל צרפתי אביגדור המאירי     
5 غرف مساحة 110 امتار +شرفة 25 متر 

مطلة على منظر خالب للبحر .

 בן יהודה קרוב לציונות 
 فرصة ال تعوض 

3.5 غرف 85 متر طابق 3 بحالة جيدة 
 ₪ 760000

 גוש עציון منطقة יד לבנים 
4 غرف 120 متر +شرفتين مطله على البحر طابق 3

 بيت عربي جميل 690000 ₪ .

 شارع �جيفن 
3 غرف طابق اول بحالة جيدة موقع هادئ بسعر مغري

 שדרות הציונות 
3 غرف + شرفة ،طابق 3.5 مساحة 

70 متر طابو، 650000 ₪ 

 שדרות הציונות 43 
2.5 غرف + شرفتين طابق ثالث تسليم فوري

₪ 2000 
 الكرمل الفرن�ضي 

4 غرف كبيرة + شرفة مغلقة طابق ثاني  مطلة على البحر + 
مكيف بكل غرفة +موقف خاص +مخزن  تسليم فوري 

₪ 4000

مركز الكرمل )כרמליה( 
4 غرف واسعة طابق 3 ، تكيف بكل الغرف +موقف خاص 

₪ 3700

 محل تجاري שדרות הציונות 17 
60 متر يص�ح لعياده او مكتب او تجاره

فوري 

مكاتب مرممة بمساحات مختلفة من 20-200 متر  
قريبة من الدوائر الحكومية واملواصاالت 

 ابتدا من 1500 ₪
 

اسباب كثيرة تجعلك تستثمر  في اجمل املدن الرومانية "كلوج"، 
مساكن للطلبة الجامعيين /وحدات استجمام جديدة  ابتداء من 180000 ₪

شقق للبيع 

مصالح للبيع / لاليجار 

 لاليجار 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

    058-7633398 חפשו אותי ב- נייד 

بدك تبيع بيتک؟ لتقييم سعر البيت مجانا اتصل: امير صفوري ـ امانة ومصداقية

اراضي 
بيوكنعام،قريبة من الشارع الرئي�شي 1.35 دونم 

ابتدا من 135000 ₪ للدنم

כרמל צרפתי אביגדור המאירי     
5 غرف مساحة 110 امتار +شرفة 25 متر 

مطلة على منظر خالب للبحر .

 בן יהודה קרוב לציונות 
 فرصة ال تعوض 

3.5 غرف 85 متر طابق 3 بحالة جيدة 
 ₪ 760000

 גוש עציון منطقة יד לבנים 
4 غرف 120 متر +شرفتين مطله على البحر طابق 3

 بيت عربي جميل 690000 ₪ .

 شارع �جيفن 
3 غرف طابق اول بحالة جيدة موقع هادئ بسعر مغري

 שדרות הציונות 
3 غرف + شرفة ،طابق 3.5 مساحة 

70 متر طابو، 650000 ₪ 

 שדרות הציונות 43 
2.5 غرف + شرفتين طابق ثالث تسليم فوري

₪ 2000 
 الكرمل الفرن�ضي 

4 غرف كبيرة + شرفة مغلقة طابق ثاني  مطلة على البحر + 
مكيف بكل غرفة +موقف خاص +مخزن  تسليم فوري 

₪ 4000

مركز الكرمل )כרמליה( 
4 غرف واسعة طابق 3 ، تكيف بكل الغرف +موقف خاص 

₪ 3700

 محل تجاري שדרות הציונות 17 
60 متر يص�ح لعياده او مكتب او تجاره

فوري 

مكاتب مرممة بمساحات مختلفة من 20-200 متر  
قريبة من الدوائر الحكومية واملواصاالت 

 ابتدا من 1500 ₪
 

H a i f a net

www.haifanet.co.ilية عنوانكم الأول والأكيد للأخبار الحيفاو

لاليجار

للتفاصيل: 054-5269082   052-2867160

لاليجار شارع الجبل عقار 

220م يصلح الي مصلحة 

املسح  خالل  من  بدأت  املدينة  في  األثرية  األبحاث 
األثري عام 1915. إال ان التنقيبات بدأت عام 1973 
بإدارة بعثة من جامعة بن غوريون في النقب. الحقا 
أجريت حفريات بين األعوام 1979-1980. أما عام 
-1997 2000 فتم التنقيب عن الكنيسة من الفترة 

البيزنطية ومجمع ماء.
كشفت الحفريات عن آثار مدينة، شكلها بيضاوي ولم 
يتم العثور على بقايا سور )على الخالف مما وصفه 
املسح األثري من العام 1915(. وفقا لنتائج الحفريات 
فارتكزت املدينة النبطية في القسم الشرقي من املوقع 
األثري. تم العثور على آبار وجزء من شبكة املياه في 
املدينة، كنيستان تاريخهما الفترة البيزنطية، الواحدة 
من بينهما كما يبدو كانت قد بنيت على أنقاض معبد 
نبطي. كما تم العثور على مبنى دائري يصل قطره الى 

35 مترا لم يتعرف الباحثون على ماهية استعماله. 
املكتشفات الحالية

تجرى الحفريات الحالية ضمن البحث الذي تديره 
من  الجامعيين،  والطالب  الباحثين  من  مجموعة 
جامعة كلن وجامعة بون في املانيا بالتعاون مع سلطة 
اآلثار. وقد كشفت األبحاث عن كتابة منحوتة على 
األثرية  املدينة  اسم  اليونانية  باللغة  تحمل  حجر 
»حالوتسا« )الصورة رقم 1( او كما جاء باليونانية 

 .)Elusa( »ايلوسا«
يعتبر اكتشاف الكتابة أمرا نادرا، خاصة أن الكتابة 
عثر عليها تحمل اسم املوقع الذي عثرت عليه فيه. 

ر على الكتابات في أماكن بعيدة تذكر 
ُ
إذ غالبا، ما نعث

في  ذكر  املدينة  اسم  فإن  كذلك،  بالدنا.  في  املدن 
خارطة مأدبا والكتابة الحالية تحمل االسم ذاته كما 

هو مذكور في الخارطة.
 كما كشفت األبحاث الحالية عن بقايا كنيسة تاريخها 
الفترة البيزنطية، وحمام عمومي تبقى منه غرفة املياه 
الساخنة والغرفة الباردة )الصورة رقم 2 – طالب 
الحفريات  خالل  العمومي  الحمام  داخل  يعملون 
األثرية(. كما وعثر على النفق الذي منه تدفق الهواء 
الساخن الى أنحاء الحمام لتسخين الغرف الساخنة 

)الصورة رقم 3(. 
ضمن األبحاث الجارية حاليا تم تصوير املوقع األثري 
من الجو، مما ساعد الباحثين على استرجاع شكل 
من شبكة  ذلك جزء  في  بما  املدينة،  أجزاء  غالبية 
املدينة  بناء  نمط  القديمة،  العصور  في  الشوارع 
ومنازلها، كما وكشف املسح على ان حالوتسا شملت 
في الفترة البيزنطية عما ال يقل عن تسع كنائس، ثالثة 
مصانع لصناعة الفخار وكانت مساحة املدينة آنذاك 

قرابة 8650 دونما.
 

)الصورة رقم 3( )الصورة رقم 2(

)الصورة رقم 1(



حارع "اتاد عسام"  10، تغفا   |   تض:  8333603-04   |   ظصال:  052-8260007
f   d.r.realestate   |    dr2008r@gmail.com  برغث ا�لضاروظغ

بيع، شراء، تأجير وإدارة جميع أنواع العقارات بإدارة: روجيه ضاهر

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

بالحي االملاين شارع يتسحاق سديه

 4 غرف 100م +رشفة طابق اول  مرممة 

شارع عباس العلوي/ هتسيونوت
4 غرف  90م  +رشفة مع منظر مكشوف، موقف لسيارتني مرممة 

حديثا مع امكانية للخروج لرشفة السطح 70م مبلطة)מרוצף(مع منظر

شارع هلل مبنى فريد من نوعه 
 4 غرف  110م  رشفة 17م مع منظر للبحر  مرممة مصعد+مخزن وموقف 

خاص مسقوف

مبنطقة الهدار شارع ليفونتي )דירת גן)
مدخل منفرد  95م  4 غرف واسعة  ساحة امامية 40م  وساحة 

خلفيه 12م  من املمكن تقسيام لوحدتني سكنية 

شارع املطران حجار مبنى جديد
3غرف رشفة مخزن مصعد موقف طابق عايل منظر للبحر 

)للتسليم الفوري(

للبيعللبيع

للبيع
للبيع

للبيع

للبيع

للبيع
 شارع النبي )تصلح لألستثامر(

حوايل 65م جالرييا حوايل 9م مدخل منفرد مرممة حديثا

حي الكبابريللبيع
4 غرف ، رشفة ، موقف ، مخزن ، مصعد ، 110م ، مطلة للبحر

شارع طربيا  زاوية هتسيونوت

 4 غرف ، تقريبا 90م ، مع 

امكانية الضافة رشفة 12م، 

مرممة، موقف بالطابو، مصعد.
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