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كلمة العدد

المقاالت المن�شورة تعبر عن اآراء ُكّتابها وال عالقه للنادي باأي منها.

ت�شكر هيئة تحرير الن�شرة ال�شيد �شالمة حداد على التدقيق اللغوي 

بقلم 
رىل هاين السماعني 
رئيس هيئة حترير النشرة   قوتها �أنها �أنثى

يزخر  عام  كل  من  والزهور  الربيع  بف�شل  ياأتي  الذي  اآذار  �شهر 
باالحتفاالت التي تخ�ص المراأة: عيد المراة العالمي، عيد االم و يحتفل 

العالم اي�شا بالكرة االأر�شية »االم« لت�شيف لجمال هذا ال�شهر بريقا.
مخلوق  بانها  المراة  الى  التي  تنظر  المجتمعات  بع�ص  من   اأتعجب 
المنزل  واأعمال  لالإنجاب  اأداة  الغير؛  معينة  غايات  ُوجد  ليحقق 

والطبيخ ! و العجب االأكبر بان غالبية الن�شوة في مثل هذه المجتمعات مقتنعة بهكذا اأفكار.
 اأ�شار الدكتور ه�شام غ�شيب في احد الموتمرات » باأن المراأة في بع�ص المجتمعات تعتبر غر�شا 

)object( بداًل من اأن تكون لها كينونة ذاتية قادرة على تحقيق و اإنجاز الكثير« .
 هناك دور كبير على المجتمع لن�شر التوعية للمراأة باأهمية وجودها و اإعطائها الثقة بذاتها كان�شان 

قبل اي �شيء اآخر.  
جاء في الكتاب المقد�ص �شفر التكوين  ما يلي: » فا�شنع له )اي الرجل( معينًا نظيره« بمعنى ان 

المراة وجدت لم�شاندة رجلها  وم�شاوية له و لكنها  متميزة عنه بطبيعتين جميلتين:
 األطبيعة االأول هي االإنجاب التي هي معجزة بحد ذاتها، و ال تقف عند هذا الحد بل تمتد للتربية 
ال�شالحة  لرجال ون�شاء يكونون  لبنة اأ�شا�شية لمجتمع �شوي. اأاّل ان هذا الأمر ال ي�شتوي اإذا لم تكن 

المراأة االأم واعية غير جاهلة  ونا�شجة فكرا ومتمكنة من ذاتها.
األطبيعة الثانية هي المحبة التي تتكون مع االأنثى منذ بداية تكوينها ومنذ ال�شغر، فتت�شف المراأة 
مثال  فتو�شي  واالأفعال،  الكالم  خالل  من  المراة  محبتها  وتظهر  الخال�شة،  والمحبة  بالحنان 

اوالدها و من تحب : اترك الدخان، دفّي حالك، اأكلت منيح ؟ احكي معي ب�ص تو�شل، وهكذا.
 المراأة احد اأعمدة البيت االأ�شا�شية الذي ال يكون ثابتا بدونها ، و تكون المراة ناجحة عندما يكون 
هناك اأب او زوج اأو اأخ ي�شاندها و يقف بجانبها لمواجهة تحديات الحياة  خا�شة اذا كانت عاملة.
جمال المراأة يكمن في الورع و التعقل و زينتها بالعلم و الثقافة و لي�ص باللبا�ص والتزين الخارجي فقط!

قوتها بانها اأنثى. 

IöûædG ôjô– áÄ«g
ÚYÉª°ùdG ≈dQ  IöûædG ôjô– áÄ«g ¢ù«FQ

IOÉ°ùdG AÉ°†YC’G
  ádÉàa π«°SÉH           áfÉHR ôgÉe .O           …ó«aQ π«ªc

øjOGóM É«fGQ IÒJôµ°ùdG 
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�جتماع �لهيئة �لعامة �لعادي

نتائج �نتخابات  2016

عقدت الهيئة العامة للنادي االرثوذك�شي جل�شتها العادية في تمام ال�شاعة ال�شابعة من م�شاء يوم ال�شبت 3/26 / 2016 
حيث ناق�شت جدول االعمال المر�شل لالأع�شاء حيث تمت الموافقة على كامل بنوده وفي النهاية جرت االنتخابات 
بموجب النظام الداخلي الجديد للنادي حيث فاز بمن�شب الرئي�ص ال�شيد مي�شيل فائق ال�شايغ بمائة وواحدًا وخم�شين 

�شوتًا مقابل ثمانية وثمانين �شوتًا لمناف�شه الدكتور رجائي نفاع. وكانت النتائج على النحو التالي : 

151  الرئي�ص مي�شيل فائق اإبراهيم ال�شايغ  
151 ابراهيم داود خليل عن�شرة  

                   153 �شليم منير �شليم المنير   
146 ايليا جاد ميخائيل وكيله   
142 طارق ع�شام ميخائيل ال�شاحوري 
140 فاديا اح�شان عيد قاقي�ص/حداد  
139 ا�شامه نقوال ا�شبير مدانات  
136 رائد نقوال ا�شكندر قعوار  
126 فيكتوريا عي�شى مبدا دلل  
125 رفيق خليل اإبراهيم حمارنه  
117 ايمن �شفيق فرحان جميعان  

88  الرئي�ص رجائي مو�شى �شعد نفاع    
فرح نعيم جري�ص �شنوده                116 احتياطي اول
منى �شليم زغلول عواد                 114 احتياطي ثاني

102 ريمون بدر حنا الحلته   
99 عايدة �شمعان �شامي قعوار  
97 جورج يعقوب �شلطي االيوب  
94 جبران فيليب بطر�ص ال�شامي  
85 ا�شامه �شالمه ا�شحق العمارين  

املسيح قام حقًا قام
باأجمل  ولجانه  هيئاته  بكافة  االرثوذك�شي  النادي  يتقدم 
التهاني لكافة االع�شاء الكرام واالهل واالحباء بحلول 
عيد   - المباركة  واالعياد  المقد�ص  االأربعيني  ال�شوم 
ال�شعانين وعيد الف�شح المجيد متمنّيين الأع�شائنا الكرام 
الرفعة  دوام  الغالي  ولالأردن  والعافية  ال�شحة  دوام 

وال�شوؤدد في ظل 
ح�صرة �صاحب الجاللة 

الملك عبدالله الثاني ابن الح�صين حفظه الله ورعاه

ونتمنى  القادمة  بالدورة  بالإنتخابات  الفائزين  نهنئ 
لهم التوفيق والنجاح، فنحن جميعًا جنوٌد 

لخدمة النادي واأهدافه ال�صامية.



نيسان   2016    |    العدد   4362

�حلاكمية �سالح �سد �لف�ساد

• مقال معاد ن�شره
نعيم �شابا خوري - تعتبر الحاكمية في القطاع العام 
حجر الزاوية للمحافظة على االموال العامة ، وقد 
تطور مفهومها عبر العقود الثالثة االخيرة ا�شتجابة 
الهتمام افراد المجتمع بما يجري في القطاع العام 
وذلك ب�شفتهم مواطنين يدفعون ال�شرائب للدولة، 
االنفاق  وجدوى  �شالمة  على  االطمئنان  اجل  من 

وتجنب الهدر والتبديد للمال العام.
و�شع  اي  الموؤ�ش�شية،  الى  االحتكام  الحاكمية  وتعني 
االدارات  على  وللرقابة  ولالدارة  للتخطيط  انظمة 
الحكومية  والدوائر  الوزارات  في  الحكومية 
والموؤ�ش�شات العامة ، تعمل ذاتيًا لتحقيق اهدافها، وفقًا 
جهة  اي  من  عليها  تاأثير  ودون  وللقانون،  للد�شتور 
كانت، بحيث يتم التعامل مع المواطنين بعدالة وعلى 
قدم الم�شاواة وعلى م�شتوى عال من ال�شلوك المثالي.
الحاكمية في  اتباع  اليوم ان  الثابت  وقد ا�شبح من 
االدارات الحكومية هو عالج يدراأ الف�شاد ويق�شي 
عليه في مهده ويعالج ا�شبابه، وت�شتند الحاكمية في 

القطاع العام على ثالث ركائز رئي�شية :
تو�شيل  توؤّمن  التي  الركيزة  وتعتبر  اولها:ال�شفافية 
الوقت  وفي  وكاملة  ووا�شحة  �شحيحة  معلومات 
اجل  من   ، المجتمع  في  االطراف  لكل  المنا�شب 
الذي  واالداء  باالجراءات  والثقة  النزاهة  �شمان 
تقوم فيه االدارات الحكومية، وال�شفافية هي ال�شالح 
االقوى لمحاربة الف�شاد وتجفيف منابعه، وتتمثل في 
كل  في  للجمهور  الالزمة  المعلومات  واتاحة  ن�شر 
الدولة  في  مواطن  لكل  الأنه  الحكومية،  االدارات 

الحق بالمعرفة واالطالع.
يجد  لن  الكامل  واالف�شاح  ال�شفافية  ظل  وفي 
تدعو  الأنها  ورائها  يختبئون  حواجز  الفا�شدون 
و�شع  والى  والم�شاءلة،  واالت�شال  االنفتاح  الى 
المعلومات  باتاحة  ت�شمح  القوانين  في  ن�شو�ص 
الدورية،  التقارير  ون�شر  اليها،  للو�شول  للنا�ص 

األعضاء يكتبون

محا�شبة  اجل  من  وذلك 
عن  الحكومية  االدارة 
الخاطئة  الممار�شات 
النظامية،  غير  واالمور 
فهى  الثانية  الركيزة  اما 
ونزاهة  با�شتقامة  التعامل 
عند  ومو�شوعية  وامانة 
الحكومية  االدارات  اداء 

نعيم سابا خوري  
امني الصندوق الفخري

النا�ص، والركيزة االخيرة  �شوؤون  اعمالها وت�شيير 
للحاكمية هي الم�شاءلة وتحميل االدارات الحكومية 
عن  ومحا�شبتها  ت�شرفاتها  وم�شوؤوليات  تبعات 

قراراتها فيما يتعلق با�شتخدام االموال العامة.
المحا�شبية  المعايير  تلبي  الخا�ص  القطاع  وفي 
الدولية ق�شمًا كبيرًا من متطلبات ال�شفافية، في حين 
تقوية  في  الحكومية  الرقابة  هيئات  متطلبات  ت�شاهم 
وتعزيز ال�شفافية ، ولكن ال تزال هنالك دائمًا حاجة 

الى توفير المزيد من المعلومات للجمهور.
اتباع  بعد  تتبن  لم  الحكومة  فان  العام  القطاع  في  اما 
معايير المحا�شبة الدولية للقطاع العام والمو�شوعة من 
االتحاد الدولي للمحا�شبين ، والتي توؤدي الى اظهار 
تحديد  حيث  من  عادلة  ب�شورة  الحكومية  الموازنات 
الحكومة،  من  والمطلوبات   ، الحكومية  الموجودات 
وااليرادات والنفقات المترتبة، والعجز في الموازنة 
العامة، والدين العام وذلك على ا�شا�ص مبداأ اال�شتحقاق 

الذي يتفق مع معايير المحا�شبة الدولية.
واغتنم هذه المنا�شبة الدعو الحكومة الى اتباع معايير 
المحا�شبة الدولية للقطاع العام. بالرغم من ان عملية 
تبني هذه المعايير مكلفة وتحتاج الى جهد ووقت والى 
موارد ب�شرية حكومية مدربة وكفوؤة، ااّل ان المنافع 
 ، تكلفتها  كثيرًا  تفوق  اتباعها  من  المكت�شبة  والمزايا 
دولي  محا�شبي  نظام  للحكومة  �شيتوفر  اتباعها  وعند 
يعطي معلومات اكثر مو�شوعية وعدالة، ويعمل على 
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األعضاء يكتبون

نقل البيئة المحا�شبية الحكومية في المملكة الى مرحلة 
متقدمة تن�شجم مع  ما هو متبع في الدول المتطورة .

يجدي  لن  الف�شاد  مكافحة  عن  المعاد  الحديث  ان 
نفعًا، ما لم ت�شاحبه اجراءات عملية للوقاية من هذه 
على  والق�شاء  المجتمع،  في  ا�شتفحالها  ومن  االآفة 

ا�شبابها، والحد من وطاأتها واآثارها .
ان الف�شاد هو ا�شتغالل الوظيفة العامة للح�شول على 
ال�شيا�شات واالجراءات  منافع �شخ�شية. وان �شوء 
االنظمة  في  والق�شور  الحكومات،  في  المتبعة 
خلق  الى  يوؤدي  الذي  هو  المو�شوعة  والقوانين 
بيئة ينمو فيها الف�شاد، وي�شبح لذلك من ال�شروري 
با�شالح  القيام  �شده  المعركة  انجاح  اجل  ومن 
ال�شيا�شات واالجراءات وتطوير القوانين ، وتعزيز 
دور هيئات مكافحة الف�شاد والحر�ص على ان تتمتع 
با�شتقاللية تامة، ولديها امكانيات كافية، وموظفون 
على م�شتوى عاٍل من النزاهه والمهنية، وفي مقدمة 
ال�شفافية ون�شرها في  اآليات  هذه اال�شالحات تدعيم 
واالجراءات  الت�شرفات  ك�شف  اجل  من  المجتمع 

غير النظامية وا�شاعة االداب وال�شلوك الوظيفي.
العام  القطاع  في  الحاكمية  اتباع  ان  يقيني  وفي 
ال�شخرة  هو  الخا�ص(  القطاع  في  الحال  )وكذلك 
التي تتحطم عليها تيارات الف�شاد من ر�شى وتالعب 
غير  االمور  من  ذلك  وغير  وو�شاطة  ومح�شوبية 
النظامية ، ولن يتاأتى ذلك ااّل من خالل تقوية وتوطيد 

قواعد الحاكمية في القطاع العام عن طريق ت�شجيع 
والمحا�شبة  الم�شاءلة  وتفعيل  واالنفتاح،  ال�شفافية 
مما  والم�شداقية،  بالنزاهة  والتحلي  للم�شوؤولين، 
ي�شتلزم تطوير الت�شريعات المتعلقة بقواعد الحاكمية 
الخا�ص من اجل احكام  العام والقطاع  القطاع  في 

الثغرات و�شد مواطن ال�شعف فيها.
ان تقوية الحاكمية )نظامًا واداًء( ي�شون المال العام 
من الهدر والت�شيب ، ويرفع من كفاءة القيادات في 
االدارات الحكومية المختلفة ، ويطور من م�شتوى 
االدارة  في  النا�ص  ثقة  ويعزز  للجمهور،  خدماتها 
الحكومية، كما ان غياب ال�شفافية او ت�شييق نطاقها 
في موؤ�ش�شات القطاع العام يعيق التنمية االقت�شادية 
وال�شيا�شّية، ويخلق بيئة �شبابية ت�شاعد على ترعرع 
الف�شاد وا�شتفحاله، وتوفر مكمنًا يختبئ فيه الفا�شدون 

في مناأًى عن المحا�شبة والعقاب.
ال�شفافية  ثقافة  ت�شجيع  من  ومحكومين  حكامًا  لنا  البد 
في المجتمع وفي االإدارات الحكومية وفي موؤ�ش�شات 
القطاع الخا�ص ، وان تكون معركتنا مع الف�شاد �شاملة 
ومنظمة وت�شتند اإلى ت�شجيع االنفتاح واالإف�شاح الكامل 

بغية تو�شيع ون�شر ال�شفافية وبالتالي الحد من الف�شاد.
»ان الحق في المعرفة مثل الحق في الحياة« هكذا قال 
ال�شفافية والمحا�شبة  االعتماد على  االأدباء وان  احد 
والنزاهة كو�شائل لدرء الف�شاد ي�شكل �شالحًا هامًا في 

معركة المجتمع �شد هذا الوباء.

تكرمي �ل�سيد نعيم خوري – �أمني �ل�سندوق �لفخري

تم تكريم ال�شيد نعيم خوري رئي�ص ال�شرف التحاد 
الهيئة  ع�شو   – العرب  والمراجعين  المحا�شبين 
فيها،  الفخري  ال�شندوق  واأمين  للنادي،  االإدارية 
حيث ت�شلم درع االتحاد العربي من رئي�ص االتحاد 
عقده  الذي  االأول  المهني  العربي  الموؤتمر  في 
القاهرة  في  العرب  والمراجعين  المحا�شبين  اتحاد 
تناول  والذي   ،2016 �شباط،   21 و   20 يومي 
العربي:  الوطن  في  والمراجعة  المحا�شبة  مهنة 
في  خوري  ال�شيد  �شارك  وقد  والمرتجى.  الـواقع 

وقد  الختامية.  الجل�شة  وتراأ�ص  الموؤتمر  فعاليات 
ا�شدر الموؤتمر مجموعة من القرارات والتو�شيات 
المتعلقة بتطوير مهنة المحا�شبة والمراجعة ودورها 
في تطوير االقت�شاد وت�شجيع اال�شتثمار في الوطن 

العربي الكبير. 
وقد ح�شر الموؤتمر روؤ�شاء وممثلون عن المنظمات 
كما  عربيًا،  بلدًا   )  15  ( من  الأكثر  العربية  المهنية 
العالمية  المهنية  المنظمات  عن  ممثلون  ح�شر 
والدولية و�شارك فيها اأكثر من    ) 500 ( م�شارك. 
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في يوم م�شم�ص هادئ، ا�شتيقظت باكرا وتناولت ال�شحف 
فهالني   .. العالم  واأحداث  الوطن  اأخبار  الأتابع  اليومية 
خبر نزل كال�شاعقة .. �شاب في مقتبل العمر من اأ�شرة 
ذات �شمعة طيبة قد غادر هذه الدنيا ...كيف ولماذا ..؟!
اأ�شئلة كثيرة دارت في را�شي وياليتني لم اعرف ال�شبب 
لم  للمخدرات،  تعاطيه  ب�شبب  وفاته جاءت  اأن  تبين  فقد 
القاتل ... كانت ال�شدمة  ال�شم  الكم من  قلبه هذا  يتحمل 

كبيرة واالأ�شئلة كثيرة في نف�شي ولكن دون جواب ...
ابنهم  ي�شل  كيف  ؟!  اإخواته  والده،  عنه،  والدته  اأين 
لهذه المرحلة من االإدمان ولم يلحظوا ذلك، هل �شعروا 
الجادة  المبادرة  اأخذ  لالأمر دون  ا�شت�شلموا  اأم  وتجاهلوا، 
له،  متوفرة  كريمة  حياة  ال�شاب،  مايتمناه  كل  كان   ...
يقولون اأن بع�ص االإدمان يكون هروبًا من م�شاكل الحياة 
هو  واإنما  النا�ص  من  الفئة  لتلك  بعذر  لي�ص  وهذا  و�شيقها 

هروب نحو الهاوية ... 
االنترنت  عبر  كثيرة  لمغريات  يوميا  يتعر�شون  �شبابنا  اإن 
ال  الذين  ال�شمير  عديمو  المخدرات  وتجار  ال�شوء  ورفاق 
يكترثون اإال لزيادة دخلهم من خالل زيادة اأعداد المتعاطين. 
ال�شليم والقويم يقع على  الدرب  ل�شلوك  اأبنائنا  ان توجيه 
عاتق المجتمع بكامله ابتداًء من االأ�شرة، والتربية والتعليم 

واالإعالم واالأندية ال�شبابية والخطاب الديني الموجه.   
وقد اأردت هنا اأن اأ�شلط ال�شوء على دور االنديه ال�شبابية 
المخدرات وذلك  تعاطي  ال�شباب من مخاطر  في توعية 
باالأ�شاليب  وتنبيههم  المخدرات  اأنواع  بكافة  بتعريفهم 
لتوريطهم  المخدرات  تجار  يتبعها  التي  واالإغراءات 

وجعلهم مدمنين . 
عبر  بمبادرة  عمان  في  االأرثوذك�شي  النادي  قام   فقد 
المع�شكر  في  الم�شاركين  المراهقين  الطالب  ا�شطحاب 
هذه  قامت  حيث  المخدرات  مكافحة  اإدارة  اإلى  ال�شيفي 
االإدارة م�شكورة في التوعية من هذه االآفة الخطيرة على 
مجتمعنا عبر المحا�شرات الهادفة وعر�ص حي لكل اأنواع 
اأوالدنا  تح�شين  على  ت�شاعد  توعوية  واأفالم  المخدرات 

المراهقين من االنزالق اإلى عالم االإدمان والجريمة. 
م�شكورين  ال�شباط  اأمهر  اللقاء  هذا  على  ا�شرف  وقد 
المخدرات  لتعاطي  المدمرة  النتائج  لهم  اأو�شحوا  الذين 
اللقاء زيارة  في  ما  اأهم  العائلة والمجتمع. وقد كان  على 
في  المتبعة  واالأ�شاليب  المخدرات  مكافحة  اإدارة  معر�ص 

التهريب والتزييف والتزوير. 
والتعليم  التربية  وزير  من  للطلب  الفر�شة  هذه  واأغتنم 
لزيادة  والحكومية  الخا�شة  للمدار�ص  التعليمات  اإ�شدار 

دور �ملجتمع �ملحلي يف مكافحة �ملخدر�ت

مكافحة  اإدارة  بين  التفاعل 
والمدار�ص  المخدرات 
االآفة  هذه  من  التوعية  لزيادة 
دعوة  وكذلك  الخطرة، 
ال�شباب  رعاية  موؤ�ش�شات 

للتعاون المماثل. 
علما  اأحيطكم  اأن  هنا  واأحب 
باأنه كان هناك تعليٌق من قبل 
الزيارة  قبل  االأمهات  اإحدى 

بان تعريف الطالب المراهقين بالمو�شوع الزال باكرا 
هم  الأنهم  لهم  المنا�شب  العمر  هو  هذا  بان  اأقنعتها  لكنني 
الوقود الحقيقي الذي يبني عليه تجار المخدرات اآمالهم. 
ومن بعد الزيارة طلبت تلك الوالدة اأن تعمم تلك التجربة 

على المدار�ص اأي�شا نظرا لفائدتها الجمة. 
الوطن  هذا  اأبناء  من  ال�شباب  جيل  من  ناأمل  فنحن  نعم 
يكونوا  وان  ووطنهم،  اأ�شرهم  �شان  يرفعوا  ان  الغالي 

جيال واعدا لم�شتقبل زاهر. 
اأيتها االأمهات ... اأيها االآباء

ال�شغيرة الن  هفواتهم  لهم  يغفر  الأبنائكم  تدعوا حبكم  ال 
تلك الهفوة �شتوؤدي بهم اإلى منحدر مظلم ... اإلى الخطيئة 
الكبيرة التي ي�شعب الخروج منها في اأغلب االأحيان ... 
اإحر�شوا على اأبنائكم فهم الكنز الذي نملكه والذي نعتز به 

و�شدق قول ال�شاعر واالأديب اأحمد �شوقي: 
واإنـمـا االأمم االأخالق ما بقيت   

 فــان هم ذهبت اأخالقهم ذهبوا
واإذا اأ�شيب القوم في اأخالقهم  

فــاأقــم عـلـيهم ماأتما وعويال 
�شدر المقال في مجلة االأردن بال مخدرات - اإدارة مكافحة 

المخدرات - العدد الع�شرون - كانون الثاني لعام 2016

ديان الصراف الزريقات  
رئيسة جلنة العالقات العامة 
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وموؤلف  �شاعر  معلوف،  ا�شكندر  عي�شى  �شفيق 
عي�شى  املوؤرخ  العالمة  ابن  وهو  لبناين،  مهجري 
الكلية  يف  علومه  وتلقى  زحلة  يف  ولد  املعلوف، 
ال�رشقية فيها، ثم انتقل اإلى دم�شق وتولى فيها رئا�شة 
الربازيل  اإلى  هاجر   ،) باء  األف   ( جملة  حترير 
وا�شتغل بال�شناعة والتجارة، �ّشكل مع بع�ص اإدباء 
املهجر جمعية اأدبية �شميت ) الع�شبة االأندل�شية ( �شنة 
1933 م وكان رئي�شها، ون�رش يف جملتها العديد من 
املقاالت وال�شعر، كما تولى رئا�شة املنتدى الزحلي 
ب�شان باولو، واأ�ش�ص العديد من اجلوائز االأدبية التي 

متنح باأحدهم وفتى غ�شان ومنفب. 
والنرث  ال�شعر  يف  خمتلفة  موؤلفات  له   : اآثاره  من 
�شعر،  دارغوث(  و)�شنابل  �شعر،  )اأحالم(  منها: 
و)حبات زمرد ( اآراء يف ال�شعر واالأدب، و )ليلى 
اأخرى(  وق�ش�ص  و)�رشاره  رواية،  االخيلية( 
ال�شباب(،  يف  و)�شموع  ق�ش�ص،  جمموعة 

رمزي اأفندي تادر�ص، موؤرخ و�شحفي قبطي، احد حمرري جريدة ) م�رش (، واحد موؤ�ش�شي املجلة ال�شهرية 
الثقافية االدبية ) رعم�شي�ص( �شنة 1912 مع كريل�ص تادر�ص املنقبادي . 

من اآثاره : ) تاريخ االأقباط يف القرن الع�رشين ( يف عدة اأجزاء يبحث يف ن�شوء االأمة القبطية واأحوالها االجتماعية 
والدينية والعلمية الخ ... وقد افرد به بابا لالوقاف القبطية �شنه 1910 ، و ) اجلمعيات القبطية ومدى ات�شاع 
اعمالها ( ، و ) حا�رش احلب�شة وم�شتقبلها ( مع ر�شوم ، و ) الدنيا واالخرة ( مع ر�شوم ، و ) الدنيا واالخرة ( 

مطبعة رعم�شي�ص �شنه 1913 . 

�سفيق �ملعلوف

) 1905 – 1977 = 1323 – 1397 هـ (

رمزي تادر�س 

) 1878 – 1951 م = 1295 – 1370 هــ ( 

و)�شتائر الهودج(، و) لكل زهرة عبري (، و) نداء 
املجاذيف(، و) عيناك مهرجان ( �شعر، وله ملحمة 

) عبقر ( ترجمت اإلى عدة للغات اأجنبية . 

رواد النهضة
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نشاطات اللجنة الثقافية

ÚeBG – ¢Só≤dG ìhôdGh øHC’Gh ÜB’G º°ùH
2016 Rƒ“ 12 -7 øe á°Só≤ŸG »°VGQCÓd á°UÉÿG è◊G á∏MQ

:π«°üØàdÉH èeÉfÈdG
≈dEG »MÉ«°ùdG ∞«µŸG ¢UÉÑdÉH ¬LƒàdG ºK kÉMÉÑ°U 5:45 áYÉ°ùdG »°ùcPƒKQ’G …OÉædG ‘ ™ªéàdG :¢ù«ªÿG ∫hC’G Ωƒ«dG •

 á°ù«æc IQÉjR ºK AGó¨∏d IöUÉædG áæjóŸ ∫É≤àfC’G ºK QƒHÉW πÑL IQÉjõd IöTÉÑe ∫É≤àf’G ôØ°ùdG äBGAôLCG øe AÉ¡àf’G ó©H  .Ú°ùM ï«°ûdG öùL 
.áeÉæeh AÉ°ûY ¥óæØdG ≈dEG ¬LƒàdGh á©ÑædG á°ù«æc IQÉjR ºK á°Só≤ŸG á∏FÉ©dG ∫õæeh IQÉ°ûÑdG

 ¬LƒàdG ºK í«°ùŸG ó«°ùdG ÖFÉéY ∫hCG ôªN ≈dG AÉŸG πjƒ– á°ù«æc IQÉjõd π«∏÷G ÉfÉb IQÉjõd ∫É≤àf’G Qƒ£ØdG ó©H  :á©ª÷G ÊÉãdG Ωƒ«dG •
 ¢ùjó≤dG áµª°S AGóZ ºK  St. Peters Primacy¬àeÉ«b ó©H π°SôdG ™e ´ƒ°ùj ÜôdG AÉ≤àdG ¿Éµeh ΩƒMÉf ôØc IQÉjõd ÉjÈW IÒëH IQÉjõd

.áeÉæeh AÉ°ûY ¥óæØ∏d IOƒ©dGh ÜQÉ≤dG ÜƒcQ ºK äÉÑjƒ£àdG πÑL IQÉjRh ,¢Sô£H
 πJ áæjóÃ GQhôe ÉaÉj  IQÉjõd ∫É≤àf’G ºKh Ú«FÉ¡ÑdG á≤jóMh ¢SÉ«dGQÉe á°ù«æc πeôµdG ÉØ«M IQÉjõd ∫É≤àf’G Qƒ£ØdG ó©H :âÑ°ùdG ådÉãdG Ωƒ«dG •
                     .áeÉæeh AÉ°ûY ¥óæØ∏d ºK á∏eôdG áæjóe ‘ ¢UÉÑdÉH ádƒ÷ ¬LƒàdG ºK ó∏dG ‘ ¢Sƒ«LQƒL ¢ùjó≤dG á°ù«æc IQÉjR ÉaÉj ‘ ∂ª°S AGóZ ó©H .Ö«HCG
 Èbh á∏é∏÷G IQÉjõd áeÉ«≤dG á°ù«æc ≈dG ºK π«∏ÿG ÜÉH øe ájGóH ¢Só≤dG ΩÓ°ùdG áæjóe IQÉjõd ∫É≤àf’GQƒ£ØdG ó©H :óMC’G ™HGôdG Ωƒ«dG •
 ‘ ó¡ŸG á°ù«æc h Ö«∏◊G á°ù«æc IQÉjR ºK AGó¨∏d º◊ â«H áæjóe ≈dEG ∫É≤àf’G ºK á«fÉª°ù÷G á°ù«æch AGQò©dG Ió«°ùdG Èb IQÉjR ºK ¢UÓÿG

.áeÉæeh AÉ°ûY ¥óæØ∏d IOƒ©dG ∂dP ó©Hh QƒMÉ°S â«H ‘ IÉYôdG π≤Mh º◊ â«H
 IQÉjR ºK  ájQÉcòàdG IQƒ°üdG òNC’ Qƒ£dG πÑL ‘ ÉeGQƒfÉÑdG ºK  Oƒ©°üdG á°ù«æc IQÉjõd ∫É≤àfC’G QÉ£aC’G ó©H : ÚæKC’G ¢ùeÉÿG Ωƒ«dG •
 ¬«a â∏HÉb »àdG IQÉjõdG ∫õæe ºK ¿Góª©ŸG ÉæMƒj ¢ùjó≤dG IO’h ¿Éµe ΩQÉc ÚY IQÉjõd ∫É≤àfC’G ºK ÒNC’G AÉ°û©dG ∫õæeh ¿ƒ«¡°U πÑL

 .áeÉæeh AÉ°ûY ¥óæØ∏d ´ƒLôdGh ÉæØL ájôb ‘ AGó¨∏dh ¬∏dG ΩGQ áæjóŸ ¢UÉÑdÉH ∫É≤àfC’G ºK äÉHÉ°ü«dG AGQò©dG Ió«°ùdG
 ∫hÉæJ ó©Hh Iõ«ª÷G ÉcR Iôé°T IQÉjõd ÉëjQCG √ÉŒÉH ∫É≤àf’Gh ÖFÉ≤◊G π«ª–h ¥óæØdG IQOÉ¨e Qƒ£ØdG ó©H : AÉKÓãdG ¢SOÉ°ùdG Ωƒ«dG •

.¿ÉªY ≈dEG IOƒ©dGh QƒÑ©∏d Ú°ùM ï«°ûdG öùL ≈dEG IöTÉÑe ¬LƒàdG Ëó≤dG ÉëjQCG ‘ º©£e ‘ AGó¨dG ΩÉ©W
:¢Só≤dG ‘ Ωƒ‚ 4 h IöUÉædG ‘ Ωƒ‚ 4 ¥óæa ‘ QÉ©°SC’G

 ÊOQCÓd áLhOõe áaôZ ‘ ∑QÉ°ûŸG ¢üî°û∏d QÉæjO 670
  .áæ°S11-2 øe √ôªYh ¬∏gC’ ≥aGôŸG πØ£∏d QÉæjO 440

.IOôØe áaôZ ‘ ¢üî°û∏d QÉæjO 930

:áeÉg äÉ¶MÓe
 .á«∏«FGöSE’CG äÉ£∏°ùdG øe êhôÿG hCG ∫ƒNódG óæY ôØ°ùdG RGƒL ºàîj ’

.√ÓYCG äÉHƒ∏£ŸG ∑Î°ûŸG ôaƒj ÉeóæY á∏MôdG ‘ ∑Î°ûŸG π«é°ùJ ºàj
 ≠∏ÑŸG πeÉc ∑Î°ûŸG ™aójh ôØ°ùdG RGƒL º∏°ùj π«é°ùàdG óæY

.QÉæjO (30)Gõ«ØdG ∞«dÉµJ É°übÉf ¬©aO Ée ∑Î°ûŸG OÎ°ùj IÒ°TCÉàdG ¢†aQ ádÉM ‘
á∏MôdG áª«b øe %50 º°üîj ΩÉjCG áKÓãH ôØ°ùdG πÑb ôØ°ùdG AÉ¨dEGh IÒ°TCÉàdG ∫ƒÑb ádÉM ‘

  .ïjQÉàdG Gòg πÑb π«é°ùàdG π°†Øjh QÉjCG 15 π«é°ùà∏d óYƒe ôNBG

: »∏j Ée πª°ûJ äÉeóÿG
.áãjóMh áØ«µe á«MÉ«°S á∏aÉM ‘ äÓ°UGƒŸG

 ¢Só≤dGh IöUÉædG ‘  Ωƒ‚ 4 ¥OÉæa ‘ áeÉbE’G
.èeÉfÈdG π°ù∏°ùJ Ö°ùM äGQÉjõdG áaÉc

.¥OÉæØdG ‘ AÉ°û©dGh Qƒ£ØdG äÉÑLh
.IQÉàfl ºYÉ£e ‘ AGó¨dG äÉÑLh

.Ohó◊G ≈∏Y IQOÉ¨ŸG ÖFGöVh IÒ°TCÉàdG Ωƒ°SQ
.èeÉfÈdG ‘ IQƒcòŸG øcÉeC’G ™«ª÷ ∫ƒNódG Ωƒ°SQ

QƒHÉW πÑL ‘ »°ùcÉàdGh ÉjÈW ‘ ÜQÉ≤dG á∏MQ
 ≥FÉ°ùdGh π«dódG á«eGôcEG GóY É¡©«ªL äÉ«eGôcE’G

.áYƒªéŸG ™«ª÷ »HôY …õ«∏‚EG π«dO

: πª°ûJ ’ äÉeóÿG
á«ÑW äÉæ«eCÉJ ájCG

 QÉæjO20 ≥FÉ°ùdGh π«dódG á«eGôcEG
.á«°üî°T ∞jQÉ°üe ájCG

.äÉHhöûŸG ™«ªL

: á∏MôdG ‘ ∑GÎ°TÓd äÉª«∏©J
 áà°S  IóŸh  ∫ƒ©ØŸG  …QÉ°S  ÊOQCG  ôØ°S  RGƒL

.πbC’G ≈∏Y ô¡°TCG
.Ió«≤e ÒZ iôNCG á«°ùæL …CG øe ôØ°S RGƒL

.πª©dGh ∫õæª∏d ∞JGƒ¡dG ΩÉbQCGh πeÉµdG ¿Gƒæ©dG
  .äGƒNC’Gh IƒNC’Gh AÉæHC’Gh áLhõdG AÉª°SCG

: á©LGôe ≈Lôj π«é°ùàdGh QÉ°ùØà°SÓd
   »°ùcPƒKQC’G …OÉædG

 0797033252 øjOGóM É«fGQ á°ùfB’G
.á≤aƒe èM á∏MôH ºµd ÉæJÉ«æ“ ™e
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become Buddhists or 
they become Christians,” 
he explained, observing 
that humanity needs 
to build on ethics to 
survive; otherwise, chaos 
will prevail. 
According to the 
representative of the worldwide Benedictine 
Order, followers of different religions should 
make the effort to come together, and “the rest 
is God’s work”.
The lecture was organised by the Royal Institute 
for Inter-Faith Studies, in cooperation with the 
Arab Thought Forum. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“The world is growing and the time has come 
to surmount all kinds of cultural and religious 
clashes, and collaborate for a future peace, 
justice and respect, which means we need to 
learn to live together in harmony,” Wolf noted.
He said that equality and justice are key to 
harmonious living, and balance between faith 
and reason is equally important. “Without 
reason, we fall in the trap of fundamentalism; 
combining faith and reason — which is not 
easy — results in obtaining human dignity and 
freedom,” Wolf said.
“In our globalising world, we need a vision of 
unity in differences. The worlds of tomorrow 
will need a loving heart. Interreligious 
friendship will make it happen.

E-mail: rulasamain@gmail.com

رىل السماعني
رئيس هيئة حترير النشرة  
صحفية يف اجلوردن تاميز

Benedictine abbot calls for ‘vision 
of unity in differences’
By Rula Samain - Mar 17,2016 - Jordan Times

Notker Wolf, the abbot primate of the Benedictine Confederation of 
the Order of Saint Benedict, delivers a lecture in Amman earlier this 
week (Petra photo) 

AMMAN — Interreligious dialogue 
should surpass the intellectual discussion of 
similarities and differences, and focus instead 
on the dialogue of the heart to overcome 
difficulties, said Notker Wolf, the abbot primate 
of the Benedictine Confederation of the Order 
of Saint Benedict.
Delivering a lecture earlier this week, the 
author of 19 bestsellers talked about monastic 
interreligious experiences based on building 
strong friendships between the followers of 
different faiths. 
This method, he said, is the right way to achieve 
dialogue.
Wolf noted that in order to establish a friendship 
one must live the life of the other.
“In the summer of 1979, a large group of 
Japanese monks and nuns came to Europe for 
the first spiritual exchange between the East 
and West, where they stayed for almost two 
weeks in different Benedictine monasteries... 
Later some of [the] monastic priests lived in 
Zen monasteries, where we lived their life 
in full, worked, and read our sacred books 
together,” the abbot said.
Wolf added that such encounters create mutual 
respect and friendship. “It does not mean we 

و�سع روؤية لبناء �سد�قة بني 

�تباع �لديانات �ملختلفة

الـصحـــافـــة

ÚeBG – ¢Só≤dG ìhôdGh øHC’Gh ÜB’G º°ùH
2016 Rƒ“ 12 -7 øe á°Só≤ŸG »°VGQCÓd á°UÉÿG è◊G á∏MQ

:π«°üØàdÉH èeÉfÈdG
≈dEG »MÉ«°ùdG ∞«µŸG ¢UÉÑdÉH ¬LƒàdG ºK kÉMÉÑ°U 5:45 áYÉ°ùdG »°ùcPƒKQ’G …OÉædG ‘ ™ªéàdG :¢ù«ªÿG ∫hC’G Ωƒ«dG •

 á°ù«æc IQÉjR ºK AGó¨∏d IöUÉædG áæjóŸ ∫É≤àfC’G ºK QƒHÉW πÑL IQÉjõd IöTÉÑe ∫É≤àf’G ôØ°ùdG äBGAôLCG øe AÉ¡àf’G ó©H  .Ú°ùM ï«°ûdG öùL 
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الرتاث الثقايف هو مفهوم وا�شع ميكن تعريفه باأنه نتاج 
الن�شاط الب�رشي من نظم احلياة املختلفة واأمناطها من 
املعتقدات والتقاليد والقيم  والتعبريات الفنية واملعمارية 
وغريها ، وي�شمل هذا التعريف جميع نتاجات املجتمع 
املا�شي  اإلى  القدمية  الع�شور  املادية من  املادية وغري 

القريب، وانتقلت من جيل اإلى جيل. 
عريق  وتاريخي  ح�شاري  ب�شجل  االأردن  يتميز 
�شماوية  ور�شاالت   ، قدمية  حل�شارات  مهدًا  ويعترب 
ا�شتيطان  على  املتنوعة  بيئاته  �شاعدت  وقد   ، خالدة 
االإن�شان يف �شهوله وجباله واأوديته منذ وقت مبكر، 
كل  يف  تنت�رش  الكثرية  املادية  ال�شواهد  تلك  زالت  وما 
احل�شارات،  تلك  وروعة  عظمة  على  تدل  مكان 
من  والفنية  املعمارية  واالأعمال  االأثرية  كاملواقع 
النحت والزخارف والنقو�ص والكهوف وغريها. هذا 
الزخم من الرتاث املادي جعل من االأردن باإن يكون 
مبثابة متحف مفتوح ملا يحتويه من غنى وتنوع منقطع 

النظري يف عدد املواقع واملعامل االأثرية.
وقد �شعت  موؤ�ش�شات الدولة ذات ال�شلة الإبراز عدد 
�شمن  بت�شجيلها  التاريخية،  واملواقع  املعامل  هذه  من 
قائمة الرتاث العاملي االإن�شاين – اليون�شكو- ملا لها من 
حمايتها  على  العمل  يجب  واإن�شانية،  ح�شارية  قيمة 
وما  امل�شتقبل.  الأجيال  اأمثل  ب�شكل  عليها  واحلفاظ 
متثله من اأهمية كبرية يف درا�شة تاريخ الب�رشية. وقد 
اأ�شارت اتفاقية اليون�شكو باأهمية »احلفاظ على الرتاث 
والدالالت  املا�شي،  باأهمية  �شمني  اعرتاف  وهو 
توؤكد  املحفوظة  اللقى  اأن  كما  ق�شتها.  ت�رشد  التي 
�شحة الذكريات، و�شالحية املادة املكت�شفة، بداًل من 
على  وتدلهم  النا�ص  توجه  ا�شتبدالها،  اأو  ا�شتن�شاخها 

الطريق ال�شليم للتوا�شل مع املا�شي«.  
املواقع  من  عدد  ت�شجيل  مت  املا�شية  االأعوام  خالل 
العاملي  الرتاث  قائمة  �شمن  االأردن  يف  التاريخية 
الر�شا�ص،   اأم  البرتاء، ق�رش عمرة،   : اأبرزها  من 
الطبيعية،  اإلى حممية وادي رم  باالإ�شافة  املغط�ص، 
ويوجد عدد اآخر من املواقع التي �شوف يتم ادراجها 

تر�ثنا �لثقايف و�لطبيعي نحو �لرت�ث �لعاملي

م�شتقباًل �شمن القائمة كالبيوت 
القدمية يف مدينة ال�شلط.

)غري  الثقايف  الرتاث  اأما 
املادي( ي�شمل تلك املمار�شات 
التعبري  اأ�شكال  وجميع 
وما  واملهارات   واملعارف 
اأدوات  من  بها  يرتبط 
من  جزء  وهي  وم�شنوعات 

ضياء الدين الطوالبة
باحث آثار

الرتاث الثقايف للجماعات واالأفراد املتوارث جياًل عن 
جيل. يتمثل يف اللغة واالأدب ال�شعبي ال�شفاهي، الفنون 
الع�شائري،  واملو�شيقى،الق�شاء  االأغاين  وتقاليد 
االألعاب ال�شعبية، امل�شغوالت اليدوية،االأزياء ال�شعبية 

وغريها.
وتراثنا الثقايف االأردين )غري املادي(  غني بكل هذه 
االأجيال و�شانتها وحافظت  توارثتها  التي  التعبريات 
االأردين  املجتمع  هوية  من  جزءًا  واأ�شبحت  عليها 
وبيئاته،  الثقافية  وانتماءاته  اأ�شوله  بكافة  وتكوينه 
للمجتمع.  الثقايف  التنوع  احرتام  يعزز  االإرث  وهذا 
من  جانب  ت�شجيل  يف  اال�رشاع  �رشورة  هنا  ونوؤكد 
الرتاث  قائمة  املادي(  يف  الثقايف )غري  املوروث  هذا 

العاملي االإن�شاين.
اأهمية عن  تقل  فهي ال  الطبيعية  باملحميات  يتعلق  فيما 
الله بجمال  االإن�شاين، فاالأردن حباه  الثقايف  الرتاث  
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رم  وادي  حممية  وتعترب  بيئاته،  وتنوع  طبيعته 
واحدة  العاملي   الرتاث  قائمة  على  امل�شجلة  الطبيعية 
ا�شتثنائية  عاملية  قيمة  لها  التي  الطبيعية  البيئات  من 
النباتي يف  الغطاء  اإلى تنوع  وجمالية. هذا باال�شافة 
االأردن كالغابات واالأ�شجار بخا�شة ما يتميز به من 
ت�شجل   اأن  اأ�شجار معمرة ميكن  منها  الزيتون  اأ�شجار 
النباتية  الرثوة  هذه  على  للحفاظ  طبيعيية  كمحميات 

الفريدة.
عقدت  العاملي  والطبيعي  الثقايف  الرتاث  هذا  الأهمية   
اليون�شكو اتفاقية دولية تعنى بهذا الرتاث، يف موؤمترها 
العام يف باري�ص 1972م )اتفاقية حماية الرتاث العاملي 
املواقع  االإتفاقية جميع  الثقايف والطبيعي(. واعتربت 
التي يقع  العاملي ملكًا للدولة  امل�شجلة يف قائمة الرتاث 
فيها وعليها م�شوؤولية احلماية واالإدارة اإال اأنه يحظى 

باإهتمام املجتمع الدويل.  

وت�شعى الدول على اإدراج مواقعها الثقافية والطبيعية 
الرتاث  غنى  على  يدل  الأنه  العاملي  الرتاث  قائمة  يف 
الثقافية  باأهميته  العامل  ويعرف  للدولة،  الثقايف 
باخلرباء من  اال�شتعانة  للدولة  كما ميكن  وال�شياحية، 
والرتميم  ال�شيانة  اأعمال  اإلى  احلاجة  عند  اليون�شكو 
حلماية تراثها والدعم  املايل والفني والعلمي والتقني.

ضيف  النشرة



نيسان   2016    |    العدد   12362



13 نيسان   2016    |    العدد   362



نيسان   2016    |    العدد   14362

اأكل اليوم من ح�شتي اأكيد  بكرا تطعمني من ح�شتك              يو�صف مقط�ش 
القلوب النظيفة تحب العطاء ... راقية هذه القلوب باإن�شانيتها       ماهر خياط 

ال ي�شعر بالجوعان اإال من هو جائع                                            احمد بن علي 
تعجبني معا�شرة الب�شطاء الذين ال يمتلكون �شيئا في الحياة يفتخرون به،

 �شوى اأخالقهم وجمال روحهم واالبت�شامة والتوا�شع .         زياد الن�صور 
You share with what little you have with whom he shares with you at need.             Issam Haddd

ماجاع فقير اإال بظلم غني                                                                       ا�صعد الكوز 
اللي ب�شبع من القليل بقدر قيمة اللقمة                                                      هيام فراج 

اأنت ال�شديق الوفي في زمن كثر فيه النا�ص وانعدمت فيه االن�شانية!         اكثم ب�صام حدادين 
ممار�شة االإن�شانية !           عماد الن�صا�ش

فقيركم يطعم وغنيكم يربيني الأحر�ص                                         عبدالله بني هاني 
اجمل �شداقة هي �شداقة الفقر ... ال م�شالح وال مطامع         و�صاح محادين 
االإن�شانية لي�شت مال بل رحمة بقلب �شادق                                �صينار الأحمر 

اجمل تعليق

�جمل تعليق للعدد �ل�سابق  

ع�س و�دي رم ... مغامرة ُعمر  
بعدسة املصور سهم ربابعه 
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هذه  »االإنتحاري«  ظاهرة  هذه  اأيامنا  في  انت�شرت 
�شرائع  كل  تخالف  والتي  والغريبة  المقلقة  الظاهرة 
على  البقاء  همه  فاالإن�شان  الب�شرية،  والحياة  الطبيعة 
وجه هذه االأر�ص، وم�شتعد اأن يبذل الغالي والنفي�ص 
من اأجل المحافظة على حياته ولو ل�شنة اإ�شافية وتراه 

يتم�شك بها ويخاف على فقدانها.
االإن�شاني  المجتمع  عن  غريبة  لي�شت  الظاهرة  هذه 
كان  عندما  الثانية  العالمية  الحرب  في  عاي�شناها  فقد 
افراغ  بعد  بطائراتهم  ينق�شون  اليابانيون  الطيارون 
حمولتها في المعركة على �شفن ومن�شاأت العدو المقابل. 
وكان اليابانيون يعتبرون ذلك قمة الت�شحية من اأجل 

البالد واالإمبراطور وكانوا ي�شمون »الكاميكاز«.
جول  الطيارال�شوري  انق�ص  اخرى  حادثة  وفي 
بريطانية  حربية  �شفينة  على  المقاتلة  بطائرته  جمال 
م�شر  على  الثالثي  العدوان  اأثناء  ال�شوي�ص  قناة  في 
عام 1956. مثل هذه الحوادث ي�شتطيع االإن�شان اأن 
تنفذ �شد عدو  اأنها  اإذ  الت�شحية،  يتفهمها، فتعتبر قمة 
في�شحي  قتالية  و�شيلة  يمتلك  الطيار  ويكون  يهاجم 

بنف�شه وبطائرته من اأجل االإنت�شار بالمعركة.
النماذج  عن  يختلفون  فهم  االأيام  هذه  انتحاريو  اأما 
ال�شابقة فهم يذهبون بحزام نا�شف ليقتلوا اأبناء جلدتهم 
يحتار  هنا  القتلى،  �شمن  اأقربائهم  اأقرب  يكون  وقد 

العقل االإن�شاني في تف�شير هذه الظاهرة.
اأتمنى اأن اأتغلغل في اأعماق االنتحاري وان اكت�شف ال�شر 
اأتغلغل  اأن  اأريد   ... بحياته  الت�شحية  اإلى  يدفعه  الذي 

رزق نخله اجللده
عضو هيئة عامة

مناجـاة �نتحـاري

في  نف�شه  مع  مناجاته  وا�شمع 
قبل  �شاهراً   يق�شيها  التي  الليلة 
الدنيا  لوداع  رحلته  يبداأ  اأن 
دقات  ا�شمع  اأن  واأتمنى   ...
لتنفيذ  طريقه  في  وهو  قلبه 

عمليته االنتحارية ... 
كيف هي �شخ�شيته ؟ ..... 

كيف يفكر ؟ 
هل هو �شحية للياأ�ص ...؟ 

هل هو قوي االإيمان ....؟ باع نف�شه وروحه مقابل 
دخوله الجنة ...! 

موته  يكون  ان  فقرر  حياته  في  فا�شل  اإن�شان  هو  هل 
حديث النا�ص ...؟

�شوى  الدنيا  هذه  وداع  في  له  يبقى  لن  انه  فكر  هل 
�شويعات قليلة ..؟؟ 

هل فكر في مقدار االألم والح�شرة الذي �شي�شببه لوالدته 
في  فكر  انه  اأم  ...؟  محبيه  وكل  واإخوانه  ولوالده 
الفخر الذي �شي�شعرون به ...!! واأي فخر هذا الذي 

يقتل فيه االإن�شان اأخاه االإن�شان ..!! 
�شيت�شببه  الذي  والح�شرة  االألم  في  لحظة  فكر  هل 
لعائالت القتلى االأبرياء ..؟ هل ..وهل ..وهل ..؟ 

هل بدماء االأبرياء تتحرر االأوطان؟
هل �شيغير �شيئا ً ...؟ هل �شتفتح الجنة اأبوابها ال�شتقبال 

قتلة االأبرياء ...؟
اأما   .. االأ�شئلة  اإال  يملك  احد  ال  ...؟؟  يعرف  من 

االأجوبة فتذهب معه ... 

األعضاء يكتبون

ح�شين  المحبوب  المطرب  مع   ،2016/2/14 الموافق  االأحد  يوم  الحب  عيد  حفل  االأرثوذك�شي  النادي  اأقام 
ال�شلمان، حيث كان الحفل ناجحًا ومميزًا. ت�شكر اإدارة النادي كل من �شاهم في اإنجاح هذا الحفل . 

اخــبـــار  الــنــــادي
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مقابلة حصرية

اأجرى المقابلة رلى ال�شماعين 
رئي�شة تحرير الن�شرة 

القامات االعالمية  المميزة  الطاهات من  دكتور رافع 
االول  على  االعالمي  يعتبر  حيث  بها،  نفتخر  التي 
م�شتوى المملكة في  ن�شر الثقافة ال�شياحية محليا و عالميا.  
ال�شفر،  و  ال�شياحة و  نائب رئي�ص جمعية وكالء  هو 
وكالء  جمعية  في  الداخلية  ال�شياحة  لجنة  رئي�ص 

ال�شياحة وال�شفر و الناطق االعالمي للجمعية. 
نبذة عن حياته

االإخراج  الزرقاء 1960.  در�ص  في  الطاهات  ولد 
 1983 فيها  عام  الماج�شتير  واكمل  اإيطاليا  في 
م�شاعد  عمل  ثم  ال�شينمائي.  باال�شتعرا�ص  متخ�ش�شا 

مخرج في التلفزيون االيطالي.    
بداية الم�صوار المهني 

عام  االأردني  التلفزيون  في  كانت  الم�شوار  بداية 
1983 ومع الملكية االأردنية لمدة �شبع ع�شرة �شنة  في 

ق�شم ال�شياحة مروجا االردن في اإيطاليا. 
يزال  وال  كانت  بالخارج  االردن  ت�شويق  بان  قال 
اكبر متعة االمر الذي من خالله ا�شبح عنده اّطالع 
كامل على ال�شياحة باالأردن و زادت ثقافته ال�شياحية 

و معرفته بالح�شارات. 
اإنجازات 

بالذات،  وال�شياحية  االعالمية  الطاهات  اإنجازات 
ال�شياحة  مكت�شفي  اأوائل  من  بانه  منها  نذكر  كبيرة 

التاأملية باالأردن و ذلك في بداية الثمانيات.  
اأماكن  اأماكن ال ت�شاهيها  باأننا في االردن نملك  حيث قال 
بالعالم من ناحية الت�شاري�ص و المناخ واالأجواء الروحانية،   

م�شيرا الى مناطق البحر الميت و البتراء و وادي رم. 
 كانت له  اول تجربة لل�شياحة  التاأملية  في الثمانيات 
مع مجموعة �شياح  من اإيطاليا، وح�شب و�شفه كانت 

تجربة ناجحة جدا. 
حيث  تورز«  »رمال  �شياحية  �شركة  الطاهات  يملك 
منها  مختلفة  برامج  ت�شويق  خاللها  على  من  عمل 

العالجية، و الدينية، والثقافية والفكرية. 

مرجعية �سياحية

توجه الطاهات الى االإذاعة 
التالية  لبرامجه  وكانت 
المملكة  �شهرة وا�شعة داخل 

وخارجها. 
عام  ترانزيت  برنامج   -
قدم  خالله  من   ،2012
ال�شياحة  ومحبي  لالردن 
المعلومات  من  الكثير 

على  ح�شل  لجهوده  تقديرا  التاريخية  و  و  ال�شياحة 
الدكتوراة التقديرية في االعالم ال�شياحي من الجامعة 

االمريكية المفتوحة عام 2013.
- برنامج جواز �شفر عام 2015 الذي دخل العالمية. 
البرنامج  اأماكن �شياحية من خالل هذا  �شورت عدة 
الملك طالل و جر�ص و تم عمل  منها من منطقة �شد 

حلقة مميزة عن العا�شمة عمان و غيرها الكثير.
- برنامج االأردن غالي الذي يبث حاليا يوم ال�شبت 

ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاًء على اأثير االإذاعة االأردنية. 
لكن  متميزة  و  كثيرة  الطاهات  واإنجازاته  ن�شاطات 
هدفه دائمًا و من خالل �شفراته الكثيرة في بلدان العالم 
ال�شورة  واإعطاء  المحلية  ال�شياحة  ترويج  هو  المختلفة 
الحقيقية عن تاريخ االردن و الح�شارات التي احت�شنتها 
المملكة  و ما يحتويه االردن من كنوز اثرية مميزة.   

يجدر االإ�شارة بان االإعالمي الدكتور  رافع الطاهات 
�شاعر وكاتب وتم ترجمة احد كتبه عن وادي رم  الى 

�شت لغات. 

اإلعالمي الدكتور 
رافع الطاهات

مقابلة طاهات في بافو�ص - قبر�ص 
مع مدير هيئة تن�شيط ال�شياحة  
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الزاوية الطبية

العقل  بين  �شلة  هناك  يوجد  اأنه   ، فيه  �شك  ال  مما 
العالقة تتمركز  الخ�شوبة ، وهذه  اإطار  والج�شد في 
الطبي  واال�شطالح  والغدد  واالأع�شاب  النف�ص  في 
 .» Psychoneuro endrocrinology« : لهذه العالقة هو
في  بالتاأكيد  توؤثر  العواطف  اأن  وجد  الطبي،  البحث 
مهام التوازن الهرموني للغدد؟ فاالكتئاب وال�شغط 
النف�شي وم�شاكل نف�شية اأخرى تطلق عمليات كيميائية 

في الج�شد تتداخل مع عملية االبا�شة عند االأنثى . 
المبي�شية  الكيي�شات  مر�ص  بين  الربط  تم  كذلك 
وتزايد ن�شبة هرمون البروالكتين » Prolactin « في 
مت�شل  هرموني  توازن  عدم  حاالت  جهة  مع  الدم 
باالإجهاد وال�شغط النف�شي من جهة اأخرى . وحقيقة 
يمكن  لمدة طويلة  النف�شي  والقلق  النف�شي  ال�شغط  اأن 
اأن يوؤديا الى ارتفاع م�شتوى البروالكتين في الدم . 
وعندما يح�شل عدم التوازن في اأحد الهرمونات مثل 
هرمونات  في  توازن  عدم  ذلك  يتبع  البروالكتين، 

اأخرى. 
نحن كاأطباء الن�شاء والتوليد، نعرف بالتاأكيد اأنه عندما 
بالحمل،  الرغبة  اإطار  في  كثيرًا  قلقة  المراأة  تكون 
يتداخل مع  ذلك  تت�شنجا  اأن   » فالوب   « لقناتي  يمكن 
مرور المني عبرهما. وهذا ال�شغط النف�شي يوؤثر في 
بانتقال  ت�شمح  والتي  فالوب  لقناتي  المتنا�شقة  الحركة 
البوي�شة في اإتجاه اآخر. لذلك فان التحرك المنا�شب 
لقناتي فالوب والتقاط البوي�شة للمني وحركتها باتجاه 
قد  مما  النف�شية  العوامل  بفعل  تعاق  اأن  يمكن  الرحم 

يوؤدي اإلى عدم الخ�شوبة . 
ن�شج  النف�شية  العوامل  تخمد  اأن  احتمال  وهناك 
اإفرازات  اأي�شا  وتغير  خ�شوبتها  وتنخف�ص  البوي�شة 

عنق الرحم . 
النف�شية  هذا بالن�شبة للمراة، ولقد ثبت جراء العوامل 
الرجل  عند  المني  في  انزيمية  تغيرات  تحدث  اأنها 
اأن  علمياً   وثبت  الحركة.  على  وقدرته  وكميته 

�لعالقة بني دورة �حلي�س و�لنف�س

ال�شغط النف�شي يعيق تاأي�ص 
خلية  نواة  في  البروتين 
ويتداخل  المنوي  الحيوان 
تلقيح  على  المني  قدرة  مع 

البوي�شة. 
النف�شي  العامل  كان  اإذا 
الخ�شوبة،  عدم  �شبب 
اإلى  باللجوء  وين�شح 

التوتر  على  والتغلب  النف�شي  اال�شترخاء  اأ�شاليب 
هذا  المراأة  تمار�ص  اأن  ويف�شل  العاطفي،  وااللم 
االأ�شلوب لمدة ع�شرين دقيقة مرتين يومياً . والو�شيلة 
الج�شدية  التغيرات  على  مركز  النف�شي  لال�شترخاء 
التي ترافق العقل الم�شترخي. واالأطباء البريطانيون 
جل�شات  ع�شر  من  لبرنامج  مر�شاهم  يخ�شعون 
ليوفر اال�شترخاء العميق عبر التنف�ص العميق والتاأمل 
كما  المف�شل  ومن  االيجابي.  والخيال  الروحاني 
ين�شحون الن�شاء بالتركيز على كلمة معينة اأو �شورة 

معينة تجعلهن ي�شعرن �شعورًا اأف�شل. 

الدكتور 
سميح جنيب خوري   
استشاري األمراض النسائية 

والتوليد والعقم
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مطبخ

كثريا ما حتتارين �شيدتي عندما تطالعني و�شفة لطبق 
باالأكواب،  ولي�ص  باالأوزان  مقاديره  وتكون  ما 
ميزانًا  ميتلكن  ال  ال�شيدات  من  الكثري  واإن  خا�شة 
منزليًا. اإليك فيما يلي ترجمة لهذه االأوزان لتحتفظي 
بها دائمًا  يف مطبخك وا�شتخدميها عند احلاجة اليها . 

اأوًل : املواد ال�صائلة 
كوب حليب �شائل ي�شاوي 240 غم .

كوب زبده ي�شاوي 200 غم . 
كوب دهن عدا الزبده ي�شاوي 225 غم .

كوب ع�شل ي�شاوي 450 غم . 
ثانيًا : املواد ال�صلبة اجلافة : 

كوب جبنه بي�شاء مب�شورة ي�شاوي 150 غم .
كوب جبنة �شفراء مب�شورة ي�شاوي 120 غم . 

كوب زبيب ي�شاوي 150 غم . 
كوب ف�شتق ي�شاوي 125 غم . 

كوب بندق مفروم ي�شاوي 100 غم .
كوب جوز الهند ي�شاوي 80 غم . 

كوب متر منزوع النوى ي�شاوي 170 غم . 
كوب اأرز ي�شاوي 225 غم . 
كوب دقيق ي�شاوي 120 غم .

كوب �شكر بودره ي�شاوي 150 غم . 
كوب �شكر خ�شن ي�شاوي 200 غم . 

كوب فول اأو عد�ص اأو فا�شولياء جافة ي�شاوي 200 
غم. 

ثالثاً  : مكاييل املالعق 
ب�رش ليمون كبرية ي�شاوي 2 ملعقة �شغرية 

ب�رش برتقاله كبرية ي�شاوي 4 مالعق �شغرية 
ملعقة �شغرية �شكر ت�شاوي 5 غم . 
ملعقة كبرية �شكر ت�شاوي 10 غم . 

ملعقة �شغرية ملح ت�شاوي 10 غم . 
ملعقة   8/1 من  اأقل  ت�شاوي  اجلافة  املواد  من  ر�شة 

�شغرية 

�ملكاييل و�ملو�زين

رابعًا : مكاييل الفواكه 
ن�شف كيلو م�شم�ص ي�شاوي 3 

كوب تقريبًا .
ن�شف كيلو تني جاف )قطني( 

ي�شاوي 3 كوب تقريبًا.
�رشائح  خوخ  كيلو  ن�شف 

ي�شاوي 2 كوب تقريبًا. 
�رشائح  موز  كيلو  ن�شف 

ليلى حجازين نشيوات 
خبرية االقتصاد املنزيل 

ي�شاوي 2 كوب تقريبًا .
كيلو كرز منزوع النوى ي�شاوي 2 2/1 كوب تقريبًا.

ن�شف كيلو تفاح مقطع مكعبات ي�شاوي 2 2/1 كوب 
تقريبًا. 

كيلو فراولة ي�شاوي 4 كوب تقريبًا . 
خام�سًا : البديالت 

توفرها  املقادير ح�شب  التالية يف  املواد  ا�شتبدال  ميكن 
كاالآتي :

ت�شتبدل ملعقة كبرية ن�شا بـ 2 ملعقة كبرية دقيق.
ي�شتبدل كوب دب�ص بـ  2/1 كوب �شكر باودر + 2/1 

كوب ماء  . 
ي�شتبدل كوب ع�شل بـ 4/3 كوب حليب مكثف معلب 

+ 4/1 كوب ماء  . 
ي�شتبدل حليب �شائل بـ 2/1 كوب حليب مكثف معلب 

+ 4/1 كوب ماء . 
ي�شتبدل حليب �شائل بـ 4 مالعق كبرية م�شطحة حليب 

جاف + كوب ماء. 
الأمور التي يجب مراعاتها عند اخذ املقادير 

يق�شد بالكوب هو كوب املاء املتو�شط احلجم . 
عند تكييل الدقيق ينخل اأواًل ويعباأ يف الكوب با�شتعمال 
امللعقة ثم ي�شوى ال�شطح ب�شكني م�شتقيم احلافة مع عدم 

ال�شغط عليه اأثناء ملئه. 
وي�شوى  بال�شكر  الكوب  ميالء  اخل�شن  لل�شكر  بالن�شبة 

ال�شطح مب�شحه بطرف �شكني م�شتقيم احلافة . 
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أحلى الكالم

احلب وما اأدراك ما احلب
حروفًا  وال  باالأل�شنة  تقال  رخي�شة  كلمة  احلب  لي�ص 
هي  بل  فح�شب.  ال�شعراء  وكتب  اجلرائد  يف  تطبع 

روح احلياة اأو قل احلياة هي.
ولي�ص يوم احلب للع�شاق فقط ولي�ص لالأزواج فح�شب 
رجل  بني  لي�ص  اأّنه  كما  املتعاقدين.  للُخطاب  وال 

وامراأة فقط.
احلب اأحبائي اأعظم من اأن يحده جن�ص اأو عمر اأو ج�شد اأو 
دين معني فهو جوهر االله اخلالق وطبيعة يف املخلوقات 

من مالئكة وجن وحيوان وب�رش اأبدعها الله فيها.
احلب ان يتعرف عقل على روح تبادله احلكمة

اللقاء  امل�شاعر، وهذا  يبادله  فوؤاد  قلب مع  يلتقي  وان 
حرارة  له  روحاين  عامل  يف  يلتقيان  ج�شدين  يوّحد 

االلتقاء ودفء احل�شور.
نف�ص  وتتزاوج  روح  مع  روح  ت�شمو  اأن  هو  احلب 
يوجد  اخلالقة مما  االإيجابية  الطاقة  نف�ص يف عامل  مع 
احلب  يكون  ال  عندئذ  مطلوبة.  وراحة  مرجوا  دفئا 
بني رجل وامراأة فقط وال بني ج�شد مع ج�شد يف لقاء 
جن�شي فح�شب بل بني طرفني تعارفا فتقاربا فتاآلفا يف 

�حلب: معانيه  وحقيقته

 الدكتور يحيى الهندي 
رئيس مؤسسة علماء  

دين عرب احلدود 

م�شتوٍ   �شطح  الكوب على  يو�شع  ال�شوائل  تكييل  عند 
الى االرتفاع  ال�شائل  للتاأكد من و�شول  التكييل  اأثناء 

املطلوب. 
كانت  فاإذا  املتجمدة  الدهون  تكييل  ال�شعب  من 
حرارة  يف  تركها  فيجب  بارد  مكان  يف  مو�شوعة 
الكوب  يف  جيداً  تكب�ص  ثم  تلني  حتى  العادية  الغرفة 

با�شتعمال ظهر امللعقة للتخل�ص من اأي فراغ . 
بامللعقة ال�شغرية  البيكنج باودر فيجب كيلها  عند كيل 
تكييل ن�شف ملعقة  اأن  اأردنا  ت�شوية �شطحها واإذا  مع 
�شغرية متالأ امللعقة ال�شغري ومت�شح بال�شكني وي�شتغنى 

ثم  اخلا�شة  باودر  البيكنج  لعلبة  بارجاعة  ن�شفها  عن 
ي�شتعمل الن�شف املتبقي. 

املجففة  الفواكه  او  باملك�رشات  االأكواب  مللء  عند 
املقطعة ي�شغط عليها قلياًل باأطراف االأ�شابع للتخل�ص 

من الفراغات.
البي�شة  البي�ص خمتلفة ح�شب حجم  نظرًا الن اوزان 

لذلك نختار دائما البي�شة متو�شطة احلجم . 
واأخريًا نن�شح ال�شيدات دائمًا با�شتخدام مكاييل االأكواب 
وذلك  معقولة  وباأ�شعار  باالأ�شواق  املنت�رشة  واملالعق 

لدقة اخذ املكاييل واحل�شول على اأف�شل منتج . 

لقاء يوؤدي الى ب�شمة وراحة 
واإعجاب  وتقارب  وطماأنينة 

وفناء وود وع�شق والتقاء.
احلب طاقة جتمع بني تواأمني 
التقت روحاهما يف عالقة ما، 
�شّمها ما �شئت: حبًا اأو ع�شقًا اأو 
اأو  رغبة  اأو  راحة  اأو  اإعجابًا 

قربًا اأو اإلتقاء اأو فناء.
هذا احلب لي�ص بال�رشورة يف عالقة زواج. فانه قد 
يكون بني اخلالق واملخلوق او بني ال�شديق وال�شديق 
اأو بني  االأخ واالأخ  او بني  والقريب  القريب  او بني 

الوالد وولده ودواليك.
وما اأحلى ثّم ما اأحلى حلظة اإلتقاء احلبيبني!!!!

ذوبان يف احلبيب و�شعوٌر بالراحة تغمر اجل�شد كله. 
قلبه قبل قالبه وروحه قبل ج�شده مما يوؤدي اإلى ذوبان 
الذاتان ذاتًا واحدة ترتع�ص  الذات يف احلبيب لت�شبح 
الكيان وكاأمنا حلظة والدة  منها اجللود ويق�شعر منها 

تواأم ومولود جديد.
فتعالوا نحب ثم نحب ثم نحب ثم نحب...
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نشاطات اللجنة الرياضية 

الثقافة  وزيرة  الوزراء،  رئي�ص  مندوب  رعت 
بطولة  فعاليات  اطالق  حفل   ، مامكغ  النا  الدكتورة 
ال�شالة  في  لل�شيدات  الرابعة  ال�شلة  لكرة  اآ�شيا  غرب 

الريا�شية لنادي �شباب الفحي�ص.
الخام�ص  حتى  ت�شتمر  التي  البطولة  في  وي�شارك 
ثالث  من  فرق  خم�شة  الحالي  ال�شهر  من  والع�شرين 
الفحي�ص واالرثوذك�شي من  �شباب  ناديا  دول، هي: 
االردن، ونادي �شرية رام الله الفل�شطيني، باال�شافة 

الى الناديين اللبنانيين الريا�شي والهومنتمن.

انطالق فعاليات بطولة غرب ا�صيا لل�صيدات بالفترة من 20 – 2016/3/26

الخا�شة  للمدار�ص  االأولى  االأرثوذك�شي  بطولة  انتهت 
بكرة الطاولة خالل الفترة من 15 – 2016/3/16 ، وقد 

�شاركت خم�ص مدار�ص في هذه البطولة وهي :
المدر�شة الوطنية االأرثوذك�شية اال�شرفية

المدر�شة الوطنية االأرثوذك�شية ال�شمي�شاني
مدر�شة دي ال�شال الفرير

مدر�شة الملكة رانيا
»ذكور  مجموعات  اربع  على  الالعبين  توزيع  وتم 
مقر  في  الطاولة  كرة  �شالة  مالعب  وعلى  واإناث«، 

النادي بعبدون.
وقد جاءت نتائج البطولة على النحو التالي : 

فاز الالعب ب�شام بطار�شة    المركز االأول

بطولة الأرثوذك�صي الأولى للمدار�ش الخا�صة بكرة الطاولة

وقد مثل فريق ال�شيدات كل من الالعبات النا ال�شناع، 
جوانا حداد، لبنى نا�شر، مرح بركات، حياة الحديدي، 
روبي حب�ص، دانه ف�شة،ميرا موندو، المحترفة �شاندرا 

فرح عبد الرحمن، تاال عوي�ص
هيثم  المدرب  من  كل  واالداري  الفني  الجهاز  مثل  وقد 
ر�شيد  المعالج  �شابات  فادي  المدرب  م�شاعد  طليب، 

جابر االدارية الدكتورة �شير�شة نغوي .
وق�شم  تراثية  فقرة  على  ا�شتمل  الذي  الحفل  نهاية  وفي 
اعلنت  الم�شاركة،  الفرق  وخروج  ودخول  البطولة 

الوزيرة مامكغ افتتاح البطولة.

فاز الالعب في�شل خورما       المركز االأول
فازت الالعبة كر�شتن نفاع     المركز االأول
فاز الالعب راجي �شاعاتي      المركز االأول
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الأرثوذك�صي يتوج بلقب �صلة النا�صئين ل�صن 16
النا�شئين  دوري  بلقب  االأرثوذك�شي  النادي  فريق  توج 
لكرة ال�شلة لفئة �شن 16 �شنة بعد ان فاز على نظيره  النادي 
لقاءات   4 بنتيجة  النهائية  المباريات  �شل�شلة  في  الريا�شي 
فوز مقابل خ�شارة واحدة وقد اقيمت جميع المباريات في 

�شالة االأمير حمزة.
الفرق  بين  اإثارة  �شهدت  التي  الختامية  المباراة  نهاية  وفي 

وح�شور جماهيري كبير قام  ع�شو االتحاد ال�شيد زهير ن�شار 
ورئي�ص لجنة كرة ال�شلة في النادي ال�شيد �شليم المنير بتتويج 
الفريقين بالمركزين االأول والثاني حيث فاز بالمركز االأول 

النادي االأرثوذك�شي والمركز الثاني النادي الريا�شي.

جاءت نتائج فعاليات الهاند ) ورق ال�شدة (  ل�شهر اآذار عام 2016كالتالي :  
المركز الأول : مجد اأبو دية            المركز الثاني : معن بواب     

جاءت نتائج فعاليات طاولة الزهر  ل�شهر اآذار عام 2016كالتالي : 
الأول : ن�صار نفاع                     الثاني : با�صيل �صو�صي

وفي نهاية البطولة قام مدير الن�شاط الريا�شي ال�شيد �شليم 
الطاولة  لجنة كرة  العزب ع�شو  اأيمان  وال�شيدة  �شماوي 

بت�شليم الجوائز لالعبين الفائزين المركز االأول  وا�شرف 
على البطولة المدرب يو�شف ا�شعد.

فعاليات ون�صاطات لجنة الألعاب الترفيهية

نجوم فريق �صن 16 الالعبون :
زياد  جرار،  هاني  فاخوري،  جواد  جحا،  حنا 
زيد  البخاري،  زيد  الحوراني، 
نينو،  �شمير  ذويب،  محمد  دبابنه، 
حمزة،  طالل  الرزاق،  عبد  ا�شامة 
البحيري،  محمد  قورة،  ابو  محمد 
الله  عمر فاخوري، ليث زلوم، عبد 

ال�شوالحي،
جان  الكابتن  الفريق  بتدريب  وقام 
�شابات  فادي  واالإداري  �شاحلية 

والمعالج ر�شيد جابر .
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بقلم ريف خمامرة  
15 سنة / الصف العاشر
املدرسة األهلية للبنات 

اأنحن يف زمن ما زلنا نحتفي بيوم املراأة! اأم �شياأتي زمن 
اإلى اأجمل االأعياد;  يرحل هذا اليوم؟ لين�شم يوم املراأة 
فال  الوطن...  العمال،  املعلم،  االأر�ص،  االأم، 
ناق�ص  بحّق  للمطالبة  املراأة  يوم  يكون  اأن  ن�شمح وقتها 
لهذه  وتكرمي  احتفاء  يوم  يكون  بل  غافية،  كرامة  اأو 
ال�شجرة الدائمة العطاء، التي من حّقها اأن حتيا حرة من 
اأي قيود فر�شها املجتمع من دون حق، ففي مقالتي هذه 
�شوف اأعّرج على الكثري مما بداخلي للمراأة وليوم املراأة 

لقد جرح �شميمي عند اإدراكي له.
احلياة،  رمز  ظلت  اأدوارها  تبّدلت  مهما  املراأة  هي 
ُتتقن فن اإدارة احلياة بامتياز. فمنذ بدء اخلليقة واالأنثى 
متثل زهرة الوجود وا�شتمرارية البقاء ومنبع اخل�شب 
�شوًطا  املراأة  قطعت  اأن  وبعد  اليوم  ولعّلنا  واجلمال. 
العقوبات  من  ال�شعب  متخّطية  االأمام  اإلى  كبرًيا 
واحلواجز التي كانت تواجهها من نيل حّريتها بدًءا من 
واأدها يف اجلاهلية ومرورا بطريق قا�ص من املعاناة على 
مّر الع�شور. ال يغفل علينا اأهمية دور املراأة يف املجتمع 
قيل  االأ�رشة، وعندما  الرئي�شة يف تكوين  ال�رشيكة  فهي 
اأن »املراأة التي تهز ال�رشير بيمينها تهز العامل بي�شارها« 
املجتمع.  الأفراد  اأولى  كمربية  دورها  قد�شية  لتج�شيد 
وليدها  حتمل  اأن  فبعد  البيت،  من  تبداأ  االأ�رشة  فنواة 
ت�شمو  بيولوجية،  ومعاناة  اأمًلا  معها  حتمل  اأ�شهر  ت�شعة 
مربية  فمن  االأبجدية.  االإن�شانية  بحقوق  تتمّتع  كي  بها 
اإلى  الطبيبة،  اإلى  املمر�شة،  اإلى  املعلمة،  اإلى  االأجيال 
القائدة يف كل جمال. وكم من جناحات  اإلى  املحامية، 
كامل  ونيلها  املراأة  اأجل  من  لن  نا�شَ ل�شّيدات  واقعنا  يف 
حقوقها. فدور املراأة يف اأي جمتمع هو دور اأ�شا�شي يف 

منو املجتمعات ونه�شتها. 
املادة  امُلهني  القيد  هذا  بوجداين،  موؤملة  اأثار �شجة  ومم 
على  ين�ّص  الذي  االأردين  العقوبات  قانون  هو   ;308
عقد زواج بني مرتكب اجلرمية واملعتدى عليها بهدف 
درء الف�شيحة وحماية �شمعة الفتاة والعائلة. مما قد ُيجرب 
ال�شحية على القبول بالزواج وهدم م�شتقبلها الأنها تعي 
نعم  االأ�شباب،  عن  مبعزل  لعذريتها  فقدانها  اأن  متاًما 

زنبقة �حلياة

ُم�شني  ُجرم  لعذريتها،  فقدانها 
�شمن  لها  ُقّرر  ما  لقبول  يدفعها 
قانون  اأي  الظامل.  البند  هذا 
هذا؟ باأي حّق جُترب فتاة ال ذنب 
امل�شتقبلية  حياتها  ُتكمل  اأن  لها 
فَبَدل  له،  اأخالق  ال  جُمرم  مع 
ال�شحية  هذه  نحت�شن  اأن  من 
القا�شي  ونحاول ت�شميد جرحها 

العميق تاأتي هذه املادة لتزيد من ق�شاوة اجلرمية الب�شعة. 
وقت  باأقرب  ن�شفه  يجب  القرار  هذا  اأن  التامة  بقناعتي 
اأن  احلّرية  بدرب  �شائرون  لنا ونحن  كيف  اإذ  ممكن، 
الت�شامن  تقع علينا م�شوؤولية  القرار؟  نحت�شن مثل هذا 
كي نخرج من ظلمة ر�شمها القانون. اأ�شّدد على دح�ص 
ال  حًرة  رموٌز  بلدنا  يف  يبقى  كي  واإلغائه  القانون  هذا 

تقبل لن�شائها الظلم والقهر واال�شتبداد.
لندع لكّل منا َيِق�ص ذلك على نف�شه اأو على ذويه، اأونقبل 
ذلك؟ حّتى مبجرد اأن اأفكر بذلك تنتابني موجة غ�شب ال 
اأحبها. اأال يكفي تلك ال�شحية من حتّمل مرارة جتربتها 
وانعكا�شها على م�شتقبلها واأيامها القادمة؟ اإذ كيف لها اأن 
باأن  اأن حتلم  فتاة  موؤملة؟ من حق كل  تتعاي�ص مع حالة 
ترتبط باإن�شان رفيق تختاره وُيريدها. وياأتي يوم املراأة 
ليوؤكد على اأهمية اأن تنال املراأة كامل حقوقها االإن�شانية 
واحلياتّية واأن تتمّتع بحقوقها، ال اأن تكون دوًما امُلطاَلبة 
يف كل املحطات. فاإن كان ال بد اأن يكون يوٌم للمراأة، 
فاإين اأقرتب منه الأر�شم مطلبي، مطلبًا بداخلي وهو اأن 
ِلَندو�ص  والثالثة  الثمانية  بني  احلاجز  ال�شفر  هذا  نلغي 
على هذه املادة ورمزها، رمزها 308. �شاأطلب بنزع 

هذا ال�شفر وا�شتبداله بتاريخ يا�شميني هو 3/8.
كل  م�شرية  ي�شتعر�ص  نف�شه،  مع  وقفة  منا  كل  ليقف 
الكون والوجود، ن�شتعر�ص جمالية املراأة وكيف تكون 
وجه  يف  لنقف  الرجل.  االآخر  لن�شفها  االأقوى  ال�ّشند 
هذا البند االاإن�شاين الذي يعيدنا اإلى الوراء. نحن اليوم 
مت�شامنون الأن حتيا املراأة كما يجب ُتنعم بكاّفة حقوقها 

بعيًدا عن الدونية. 

أطفالنا يكتبون
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خـــــاطـــرة

والنتائج  باالأم�ص  االإنتخابات  وانتهت  جرى  ما  جرى 
النظر عن هذه  الن�شره، وبغ�ص  تجدونها في طية هذه 
القائمة  على  كاملة  لقائمة  والتي جاءت مرجحة  النتائج 
المناف�شة، رئي�شًا وهيئة اإدارية فاإنني كمراقب لهذه العملية 
ولكل االأحداث خالل ال�شهرين المن�شرمين، اأجد لزامًا 
علّي اأن اأتوجه لجميع اأع�شاء النادي بهذه الكلمات لعلها 

تجد اذنًا �شاغية وفكرًا منفتحًا لدى الجميع.
التي ما زلت  العبارة  الِعبْر« هذه  ا�شتخال�ص   »علينا 
ال�شهيوني(  )الكيان  المترب�ص  عدونا  من  اأ�شمعها 
اكتوى  قا�شية  تجربة  كل  بعد  يرددها  انفك  ما  والذي 
المقاومة  قبل  من  اأو  الجبهة  على  كانت  اإن  بنارها 
�شواء في داخل الوطن المحتل اأم خارجه. وتراه يبداأ 
بدرا�شة الو�شع من كافة جوانبه ويخرج بحلول، ال 
اأملك اإال اأن اأقول اأنها ناجحة ح�شب مقاي�شه وفي واقع 
المظلوم.  �شعبنا  ح�شاب  على  دائمًا  وبالطبع  حاله، 
مما  العبر  ن�شتخل�ص  اأن  الوقت  حان  اأنه  اأعتقد  اأنني 

جرى ونخرج بنتيجة متفق عليها.
االأرثوذك�شي  النادي  في  االإ�شتراك  اإن من وافق على 
الداخلي بحذافيره واأن ال  يخرج  اأن يقبل نظامه  عليه 
على  اأن  البع�ص  كقول  االأ�شباب،  من  �شبب  الأي  عنه 
الهيئة االإدارية ا�شتمزاج راأي االأع�شاء الم�شتركين في 
ق�شية انتقال النادي، اأي هراء هذا؟ والذي اأخذت تلوك 
به زمرة غير م�شوؤولة على �شفحات و�شائل التوا�شل 
االإجتماعي مما �شمح لجهات خارجية اأن تتدخل ب�شوؤون 
كل  على  النادي  مو�شوع  واأ�شبح  الداخلية  النادي 
ل�شان. واأنا هنا ادين نف�شي فقد حاولت اأن اأرْد بعقالنية 
على بع�ص الطروحات فوجدت اأنني و�شعت نف�شي في 
في  اأع�شاء  على  عتبت  اأنني  كما  ينتهي،  ال  حقد  اأتون 

�إ�ستخال�س �لِعرْب

الهيئة االإدارية ال�شابقة والذين 
المعاك�ص  والرد  بالرد  قاموا 
خطاب  في  الجميع  وانزلق 

االإتهامات المتبادلة.
اإخواني:- ال ي�شتطيع اأحد اأن 
ت�شرعًا  هناك  كان  اأنه  ينكر 
االإنتقال  فكرة  عر�ص  في 

يرغب  من  كل  واإطالع  اأو�شع  لدرا�شة  بحاجة  واأنها 
الحقائق واالرقام،  العاملين على كافة  من االأع�شاء 
اأننا  يقال  اأن  اإما   . �شاأنه  فهذا  بذلك  اأما من ال يرغب 
بعقول  اإ�شتخفافًا  يعتبر  فهذا  االأبد  اإلى  الفكرة  دفّنا هذه 
اجتماع  اأن  اإليه  اأخل�ص  اأن  اأود  ما  اإن  االأع�شاء. 
الحروف  على  النقاط  وو�شع  ح�شاريًا  كان  االأم�س 
بع�ص  �شادها  واإن  جيده  بطريقة  االإنتخابات  وتمت 
الفو�شى في البداية والتي نامل اأن نجد حاًل الأ�شبابها 
م�شتقباًل. فقد راأيت اجماعًا لدى الح�شور على النقاط 

التاليه: 
• عدم الخروج باأي مو�شوع يخ�ص النادي خارج 
ما  اللقاءات  واأماكن  القاعات  من  فلدينا  اأ�شواره، 

يكفي للحوار والت�شاور.
اإليك  ا�شتمعت  فاإن  االخر  والراأي  الراأي  احترام   •

للنهاية يجب اأن ت�شتمع اإلي كذلك.
والمتمثلة  المطاف  نهاية  في  للديمقراطية  االإحتكام   •

ب�شندوق االإقتراع.
• عدم التجريح تحت اي ظرف كان، فال يوجد اأي 
�شبب اأو نتيجه تتحقق من هذا التجريح �شوى الخيبة 

و�شوء الطالع.
اأقول قولي هذا واأ�شتغفر الله لي ولكم وال�شالم عليكم.

كميل رفيدي
عضو هيئة حترير النشرة


