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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 

رئيسة حترير النشرة  
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احلوار لغة العقالء

الجاهل عدو نف�شه ... هذه المقولة نرددها مدركين باأن كٌل منا جاهل 
في امر ما وال احد يمتلك الحقيقة كاملة.

االأمور.  بكل  والعلم  المعرفة  يدعي  من  هو  بنظري  الحقيقي  الجاهل 
حلول  وجميع  وال�شيا�شة  واالقت�شاد  والطبخ  والهند�شة  بالطب  يعلم  فهو 
م�شاكل البيئة عنده فقط.. واعتقد بان كل منا مر عليه �شخ�ص بمثل هذه 

االأو�شاف على االأقل مرة بالحياة.
�شخ�شيا مررت بهذه التجربة حيث تطلب مني موقف ما مجاملة �شخ�ص اعتقد الجميع بانه مثقف 
ليت�شح بعد ذلك بانه الوحيد »الفهمان« بالجل�شة قاطبة. فهو يفهم بكل �شيء، وعنده حل الق�شية 
اأنظار  انه محط  او  بالجل�شة  الوحيد  بالكالم كاأنه  ي�شتطرد  الق�شاء على داع�ص.  االرهاب و�شر 
للمو�شوع  تمت  بجملة ال  مقاطعته، عال �شوته وقاطعك  تجراأت على  فاإذا  الجميع،  وا�شتماع 

ب�شلة ويتابع بالفكرة التي تطراأ على باله. 
ب�شدر  به  ويفتي  يقول  ما  اأتقبل  وان  الموقف  على  ال�شيطرة  اأ�شتطيع  باأنني  مخطئة(   ( اعتقدت 
رحب. اأدرك �شمتي ف�شاألني عن تخ�ش�شي ال�شحفي، وعندما اأجبته، ادعى حااًل بانه يدرك 
عمق واأهمية حوار االديان وكم من الكتب التي قراأها عن المو�شوع لكنها براأيه ركيكة ولم تعط 

لتعريف الحوار حقه!
 هنا بلعت ريقي الأنني علمت باأنني على و�شك ان اأفجر قنبلة في وجهه! فكيف ل�شخ�ص يمار�ص 

الحوار مع ذاته فقط يعي التعريف الب�شيط للحوار ناهيك عن اأهميته! 
اعلم بان اف�شل و�شيلة لهكذا موقف هي االن�شحاب من اأمامه واإهماله. لكنني لم ا�شتطع اال ان 
اأقول له وباكثر لباقة ممكنة: »الحوار يا �شديقي يحتاج الى �شخ�شين، م�شتمع ومتكلم، اما الببغاء 

فهي ال تحاور.« 
 قيل في االمثال: » ال تجاوب الجاهل ح�شب حماقته لئال تعدله اأنت«

اأ�شا�ص م�شاكل  الذي هو  اأفكر في قرارة نف�شي بان حربنا هي مع الجهل والجهلة  ان�شحبت وانا 
مجتمعنا. 
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ترفع  اأ�صرة النادي الأرثوذك�صي اأ�صمى اآيات التهنئة والتبريك لجاللة الملك عبد الله الثاني 
والأ�صرة الها�صمية الكريمة  ومن اأع�صاء النادي الكرام وكافة الأردنيين باأجمل التهاني 

والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك
اأعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركه.

تهنئة مبنا�سبة حلول عيد الفطر  املبارك

ن�سيد َموِطني

ال�شاعر اإبراهيم طوقان
َموِطني!   مْوِطني!

ـنـــاُء َوالــَبــــهـــــــاُء ْالـــَجـــــالُل َواْلـــــَجمــــــاُل                           َوالـ�صَّ
في ُرباْك

جـــــاُء َوالـــحـــيــــاُة َوالـــّنــــجــاُة                           َوالـــَهـنــــاُء َوالــــَرّ
في هواْك

مــــًا مـًا                           وغـــــانـــمـــًا ُمـــَكــــَرّ هـــْل اأراك �صــالــمـًا ُمَنعَّ
ـّمـــــاْك َهـــْل اأراك فـــــي ُعــــــالْك                            َتـــْبـــُلــــــــُغ الـــ�ِصــ

َموِطني!   مْوِطني!
دى َوَلْن َنكوَن لْلعِدا َكالَعبيْد، وَيبيْد،         َن�ْصَتقي ِمَن الَرّ ُه اأَْن َت�ْصَتِقَلّ اأَ بـــاُب َلْن َيِكَلّ ، َهُمّ        ال�َصّ

ـــدا،        ل ُنـــريــُد َبــْل ُنــعــيــْد، َمْجــَدنــا الّتـــليــْد. ـَنا الُمنَكّ نــا الُمــوؤّبــدا َوعي�ص ـُريُد ُذَلّ        ل نـ
َمْوِطني!

ـــــزاُع اْلـــُحـــ�صــــــاُم َوالـــَيــــراُع                           ل الــَكــــــــالُم َوالـــنِّ
َرْمُزنا

َمــــْجـــــُدنــا َوَعــــْهــــُدنـــا                           وواجـــــٌب اإلــــى الـــَوفــــا
نا َيُهُزّ

نا! ِعُزّ
ُف                           َورايــــــٌة ُتــــــــَرْفـــــــِرُف                   غــــــايــــــــــٌة ُتـــ�َصــــــِرّ
                  يــا َهـــنــاك فــي ُعــــــــالك                           قــــــــاِهـــــــرًا ِعــــــــــداك

َمْوِطني!
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أصدقاء النشرة

مـــــادبـــا 

اوائل القرن املا�سي

تراثنا
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 مشاركات

قاعات النادي االرثوذك�سي جاهزة دائما ال�ستقبالكم ...

اهال و�سهال بكم 
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الـصحـــافـــة

اثبتت الثورات العربية في االعوام الخم�ص الما�شية 
اأَنَّ العديَد من الدوِل القطريِة في الوطن العربي كانت 
اأوعيًة �ِشْبَه فارغة، الأنها ُبِنيْت على اأ�ُش�ٍص �شعيفة. 
والمفاهيِم  الديمقراطيِة  الموؤ�ش�شاِت  بناِء  من  فبداًل 
الحديثِة للهويات الوطنية والمواطنة، اأ�شُتعي�َص عن 
ذلَك باأنظّمٍة فر�شْت اال�شتقرار االأمني بالقوِة وب�شكل 
التي  الطائفيِة  المحا�ش�شاِت  اعتمدْت  اأو  م�شطنْع، 
وقعْت  وعندما  بالمواطنة.  حقيقيًا  �شعورًا  تنّمي  ال 
و  تحميها،  موؤ�ش�شاِت  الدوُل  هذه  تجْد  لم  الواقعة، 
المواطنيَن يدينون بالوالِء لدولهم و لي�ص لطواِئِفِهْم  
لهياكل  �شريعًا  انهيارًا  ف�شهدْت  الفرعية،  وهوياِتِهم 

ه�ّشة لم تحتمل الهزاْت التي اعترت بالدها. 
في  مزدهر  و  م�شتقر  م�شتقبل  بناء  على  العمل  ان 
ان  بد  ال  الحبيب  البلد  هذا  في  كما  العربية  المنطقة 
الثقافية  و  ال�شيا�شية  بالتعددية  االيمان  عماده  يكون 
و الدينية و الجندرية لمجتمعاتنا، و النظر الى هذه 
و  اثراء  و  قوة  م�شدر  انها  ا�شا�ص  على  التعددية 
لي�ص م�شدر �شعف و خمول.   و  للمجتمع،  تجديد 
احتفت  و  التعددية  احت�شنت  الحية  المجتمعات  كل 
وحده  بالتعددية  االيمان  ي�شكل  ال  حين  في  و  بها، 
�ضم�نة لالزده�ر، ف�نه ب�لت�أكيد �ضرط �ضروري ال 

يمكن للمجتمع التقدم دونه.
مفهوِم  على  لالتفاق  االردن  في  الوقت  حان  لقد 
اأية  ت�شمو على  التي  الجامعة  الوطنيِة  للهويِة  حداثِي 
للمواطنِة  اأي�شًا  حداثٍي  مفهوٍم  وعلى  فرعية،  هويٍة 
ت�شُعْر  من خالِلِه  مكوناِت المجتمِع كافة باأن حقوقها 
متيٍن  بناٍء  وعلى  اأحٌد،  عليها  ْل  يتغوَّ ال  محفوظًة 
لموؤ�ش�شاِت الدولة ي�شتطيُع ال�شمود امام كل الهزاِت 
الأنه �شيِجُد مواطنيَن و لي�ص اتباعًا م�شتعّدين للوقوف 
يدًا واحدة �شد االأخطاِر الخارجيِة، بداًل من ان�شغالهْم 

مواطنة مت�ساوية حا�سنة للتنوع

الداخلية.    �شراعاِتِهم  في 
اأَن  اال�شطراباُت  اثبتت  لقد 
االوطاَن ال ت�شاُن باالأنا�شيد 
والعنتريات،  الوطنية 
الرا�شخة  بالموؤ�ش�شاِت  بل 
المواطَنِة  مفهوِم  وبتر�شيخ 

الجامعة.
الحديُث  ي�شُهُل  للمواطنة،  حداثي  مفهوٍم  غياِب  في 
الهوية  وتعُظُم  واقليات،  واأكثريٍة  طوائَف  عن 
و  الجامعة،  الوطنيِة  الهويِة  على  الفرعية  الطائفية 
نحُن  فت�شبح  »ُهم«،  و  »نحُن«  اإلى  النا�ص  ينق�شُم 
يفتر�ص  فيما  للعدو،  رديفًة  وهم  لل�شديق،  رديفًة 

اأن يكون االثنان �شركاَء في وطن واحد. 
ي عن تطوير مفهوٍم حداثي  ال مجال للحديِث الجدِّ
َنة،  للهويِة الوطنية  من  دون ربِطِه بالمواطَنِة الحا�شِ
ال الُم�شتوِعبة فقط، للتنوع. حين ُيطرح المو�شوع 
والمحتفية  للجميع  المت�شاويِة  المواطنِة  اإطار  في 
ِع المجتمع،  ُت�شبُح الخالفاُت المذهبية ال ثانويًة  بتنوُّ
تعددي  لمجتمٍع  قوة  م�شَدَر  اي�شًا  بل  وح�شب، 
الجميُع  ُيعامل  و   ، كافًة  والمذاهَب  ااّلراَء  يحت�شُن 
مت�شاوو  ومواطنات  مواطنون  انهم  اأ�شا�ٍص  على 

الحقوِق، بغ�ص النظر عن اأعداِدهم اأو مذاِهبهم.  
لن يتمَّ تطويُر مثل هذا المفهوِم الحداثي للمواطنة من 
دون اإعادِة النظِر الجذريِة في مناِهِجنا التربوية. لقد 
يقت�شُر على  العربي  الوطن  التعليِم في  كاّد ا�شالُح 
المدار�ص،  الى  الحوا�شيِب  ادخاِل  مثل   موا�شيَع 
معدالٍت  وتحقيِق  المدار�ص،  من  المزيِد  وبناِء 
كُل  والعلوم.  الريا�شيات  مناهج  في  اأعلى  عالمية 
ن�صٍء  بناِء  في  تنجْح  لم  لكنها  �شروريٌة  اأموٌر  هذه 
واحتراِم  والم�شاءلِة  النقدي  التفكيِر  مهاراِت  يتعلَّم 

د. مروان املعشر
نائب رئيس الوزراء سابقًا
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الـصحـــافـــة

المكوناِت واالأفكار االخرى في المجتمع، واإدراِك 
اأن الحقيقة غالبًا ما تكوُن ن�شبيًة ال مطلقة.  ما ت�شهُدُه 
ربما  وديني،  فكرٍي   انغالٍق  من  اليوم  المنطقُة 
اأو�شلنا اإلى مرحلٍة بداأ يتك�شف فيها ُلُب المو�شوع.  
والعلوِم،  الريا�شياِت  في  الطالِب  قدراِت  فتقويُة 
اليعني الكثيَر اإن لم يراِفُقُه تطويٌر للكيفيِة التي يتعلَّم 
فيها الطالُب هذه المواد، واإن لم يرافقه اأي�شًا تطويٌر 
مواٍز للمه�راِت المطلوبِة، من تفكيٍر نقدي واحتراٍم 
االخرى.   واالأدياِن  والثقافاِت  وااّلراِء  للتعددية 
المحتوى  ِغياِب  من  اليوم  ُتعاني  التربوية  مناهُجنا 
ح�شوِر   من  ُتعاني  ما  بقدِر  االدماجي،  االإيجابي 
المحتوى ال�شلبي االإق�شائي. وواقِع الحال اأن التعليَم 
برمته اختطف من ِقَبْل تف�شيرات �شّيقة للحقيقة مدنية 
ُتريُد الأي راأٍي  ودينية ُمحافظة على حد �شواء، ال 
تراها.   للحقيقة كما  تف�شيرها  في  ُيناِف�شها  اأن  مختلٍف 
جمَعُه  محافظين   ا�شالميين  مدنيين   من  النهُج  هذا 
اتفاق غير ُمعلن على تر�شيِخ ُا�شلوٍب تلقيني في التعليم 
ُيعتقد اأنه يكفي لبلورِة ن�صٍء ال ُي�شاِئل وال ينتقد. ن�صٍء  
ن.  بالطبع، كانت النتيجُة العك�ص تمامًا.  ُم�شالٍم مدجَّ
ف�لجيل الذي لم يكت�ضْب المه�رات  الالزمة للمن�ف�ضِة 
في �شوق العمل،هو  جيٌل محبٌط غا�شٌب، بعد ان 
و�شلت البطالُة اإلى اأكثر من ثالثين بالمائة بين فئة 

ال�شباب في العديد من الدول العربية.
النتائُج وا�شحُة للعيان من تدهوٍر للتعليِم عبر العقود 
الما�شية وال ينكُرُه احد، بما في ذلك  ت�شبُّث اأغلِب 
ادة  واأ�شحابها.  النا�ِص باآرائهم وت�شفيه ااّلراء الُم�شّ
تقتل  لم  اإن  التي   الداع�شيُة  الثقافُة  هي   هذه  األي�شت 
الأي  الفكري  القتل  ُتمار�ص  فاإنها  ج�شديًا،  النا�ص 

راأٍي مخالٍف كل يوم؟
يطاُل  مختلف  تعليمٍي  بنظاٍم  نطاِلَب  اأن  حقنا  من 
النواحي  َيطاَل  اأن  قبل  التدري�ص،  وطرَق  القَيَم 

التقنية. نظام يعلِّم الفل�شَفَة والفَن والمو�شيقى  وتعدِد 
ااّلراء والمذاهِب  واالأديان، كما يعلِّم الريا�شيات 
�شمن  ذلك  كل  ي�شُع  والعلوم،   االنجليزية  واللغة 
الُمعلمين، وتح�شيَن  منظومٍة متكاملٍة ت�شمُل تدريَب 
نا  ع ثقافة الحوار.  تنق�شُ المناِخ المدر�شِي الذي ي�شجِّ
يروي  الذي  الماُء  الأنها  مناهجنا  في  االإن�شانيات 
الروح وينّميها،  بداًل من هذا الجفاِف في العقل و 
ُر على تر�شيِخِه، بالرغم  الروح الذي  النزاُل  ُن�شِّ

من كل النتائِج الكارثية التي و�شلنا اليها ب�شببه.  
لم يكن العالُم العربُي في حاجة اأكثر منه اليوم لعقوٍد 
د�شاتيَر  طريِق  عن  قونَنَتها  يتم  جديدة،  اجتماعيٍة 
ع،  جديدة تعترُف بالمواطنة المت�شاوية الحا�شنة للتنوُّ
بغ�ِص النظِر عن طوائِف اأو اأ�شوِل او اآراِء النا�ص، 
رجااًل و ن�شاَء، فعاًل ال قوال، فُتعطي الحماية المطلوبة 
للمجتمع من دوله، بداًل من ان يطلب هذه الحمايَة من 
الخارج، او ي�شلٍّح البع�ص نف�شه �شد اإخوانه واأخواته.
التقدم،  ن�شتطيَع  لن  باأننا  قاطعًا  ايمانًا  اومُن  كما 
علمانيين وا�شالميين، ان لم نخرْج من حالِة التخندِق 
لبناِء  َت�شلُح  تعد  لم  باأُُطٍر  مت�شبثيَن  بقينا  واإن  الحالي 
بين  المعرَكَة  نجَعَل  ان  ن�شتطيع  الحديثة.   الدولة 
االإ�شالميين والعلمانيين كما فعلت م�شر، او ن�شتطيع 
ان نجعلها معركًة من اأجِل التعددية التي يتفياأ بظالَلها 
تعدديًا  مجتمعًا  فنبني  تون�ص،  فعلت  كما  الجميع، 
االإ�شراَر  ن�شتطيع  بهم.  ويحتفي  الجميع  يحت�شن 
وهو  دينيا،  اأم  كان  مدنيَاً  العقائدي،  الطرِح  على 
اليومية  الحياة  تحديات  محاكاة  في  ينَجَح  لم  طرح 
لدى النا�ص، او ن�شتطيع تطوير هذا الخطاِب لي�شُمل 
من   اخرى  مرة  مقنعًا،  تف�شيليًا  برامجيًا  طرحًا 

جانب القوى العلمانية والدينية على حد �شواء. 
في نهاية المطاف، الخياُر لنا.  فنحن وحدنا نقرر 

اي م�شتقبل نريد لهذا الوطن العزيز.
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مشاركات أعضاء

اأقدم  من  واحد  هو  عمان،  في  االأرثوذك�شي  النادي 
االأردن.  في  والثقافية  االجتماعية  النوادي  واأعرق 
في  الما�شي،  القرن  خم�شينيات  اإلى  تاأ�شي�شه  ويعود 
وقت لم يكن فيه في االأردن اأية نواٍد ريا�شية تذكر. 
نف�شه،  االأرثوذك�شي  النادي  طرح  لذلك،  ونتيجة 
كناد �شريع التطور في ن�شاطه الريا�شي واالجتماعي 
وخ�شو�شا في فريق كرة ال�شلة الذي رفع ا�شم النادي 
من  االأمر  يخُل  ولم  الري��ضية.  االو�ض�ط  في  ع�لي� 
المثقفين  من  العديد  بدعوة  تمثل  اأي�ض�  ثق�في  ن�ض�ط 
قاعات  في  محا�شرات  الإلقاء  والكتاب،  وال�شيا�شيين 
النادي التي �شهدت ح�شور عدٍد من كبار ال�شيا�شيين 

والمثقفين اأحيانا، ومن كبار ال�شعراء اأحيانا اأخرى.
فترة  منذ  توقف  كثيرا،  به  نعتز  الذي  النادي  لكن 
من الزمان عن التطور والنمو كما جرت العادة في 
بداية مراحله. ولعل اأكثر عملية تراٍخٍ في التطوير، 
�شملت م�شبحي النادي اللذين كانا من اأهم الم�شابح في 
عمان لفترة  طويلة من الزمان. اال اأنه منذ ع�شرين 
الم�شابح  هذه  تطوير  عن  تماما  النادي  توقف  عاما، 
الى االأف�شل. وقد ح�شل ذلك في وقت بداأت تظهر 
تطورا   اأكثر  اأخرى  م�شابح  و�شواحيها،   عمان  في 
ظهرت  فقد  القديمين.   النادي  م�شبحي  من  وم�شاحة 
م�شابح YMCA، وم�شابح Waves، وم�شابح نادي 
ديونز، اإ�شافة اإلى عدة م�شابح وا�شعة، بل ومتعددة 
في الكثير من فنادق الخم�ص نجوم  حديثة الظهور، 
الميت  البحر  منطقة  في  واأخرى  عمان،  في  بع�شها 
اأ�شمل في  اأن  اأريد  البعيد كثيرا عن عمان. وال  غير 
هذا ال�شياق الم�شابح الرائعة حديثة الظهور في منطقة 
لم  العقبة،  اإلى  الممتدة  الم�شافة  الأن  اأي�شا،  العقبة 
خالفا   ، النادي  لم�شبحي  مناف�شا  م�شابحها  من  تجعل 
التي  الميت  البحر  في  نجوم   الخم�ص  فنادق  لم�شابح 
بداأت تجتذب رواد ال�شباحة العمانيين، وباتت مناف�شة 
ال لم�شبحي النادي االأرثوذك�شي فح�شب، بل للم�شابح 
اأو  عمان  في  الواقعة  وغيرها   وديونز   الويفز  في 

�شواحيها.
على  ال�شريع  العمل  ال�شروري  من  بات  هنا  ومن 

النادي الذي نعتز به 

الم�شبحين،  هذين  تطوير 
ثالث  م�شبح  اإ�شافة  اأو 
على  االأف�شل(  هو  )وهذا 
بو�شائل  مزودا  يكون  اأن 
الم�شبح  من  وخروج  نزول 
باأ�شلوب متطور ي�شتغني عن 
العمودي  الدرج  ا�شتخدام 
من  الم�شنوع  المعدني 

ميشيل حنا احلاج
كاتب

الكروم وبدرجات متباعدة بين بع�شها البع�ص، وان 
يحل محله درجات رخامية مانعة لالنزالق، �شبيهة 
ال�شابح  اليها  فينزل   ، البناء  في  الم�شتخدم   بالدرج 
بكل ب�شاطة، وكاأنه ينزل درج بيته دون اال�شطرار 
العامودي،  الكروم   درج   مع  معركة  خو�ص  الى 
علما اأن الدرج الرخامي او الحجري، هو االأ�شلوب 
في  �شائدا  بات  والذي  الجديدة  الم�شابح  في  الحديث  

معظم الم�شابح الحديثة.
اأنا اأعلم اأن هناك جداًل قائمًا حول م�شروع مطروح 
يعني  مما  ديونز،  نادي  الى  باالنتقال  يق�شي  للنقا�ص 
م�شاحة اأو�شع،  وربما م�شابح اأكثر تطورا من الم�شابح 
الحالية في النادي. وهذا قد يكون حال  مقبوال لبع�ص 
م�شكالت النادي، رغم انه توجد مع�شلة اأخرى هي 
عمان   خارج  يقع  ديونز  اأن  حيث  الم�شافة،  مع�شلة 
ويبتعد عن مركزها بب�شعة كيلومترات. لكن الم�شافة 
اأو  م�شابح ويفز  التردد على  المواطنين من  تمنع   لم 
في  والحديثة  المتطورة  والم�شابح   بل   ،YMCA

منطقة البحر الميت.  
كل ما في االأمر، اأن هذا الطرح قد يوجد حال لم�شاألة 
الم�شابح الحالية ، لكنه يخلق مع�شلة االنتقال الأع�شاء 
بل  فح�شب،  بال�شباحة  المعنيين  غير  االآخرين  النادي 
يهمهم اأي�ض� الن�ض�ط االجتم�عي والثق�في للن�دي.  ومن 
الحتماالت  العودة  مع  والتاأني،  التقييم  من  بد  ال  هنا 
ثالث   م�شبح  واإ�شافة  الحالي،  النادي  م�شابح  تطوير 
يراعي اأحدث االأ�شاليب  واأكثرها تطورا لدى اعتماد 

اإ�شافته اإلى الم�شبحين الحاليين.   
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الـصحـــافـــة

SALT — Gathered in a Bedouin tent in a 
churchyard, around 40 people waited for the 
mosque to announce the end of the daily fast with 
a call to prayer.  
They had been invited by Church Pastor David 
Rihani, who spent several days preparing to serve 
the iftar meal, which breaks the daily fast during 
the Muslim holy month of Ramadan.
“It took me three days to prepare for the event — to 
clean up the yard, set up the tent, and to bring the 
chairs and tables,” Rihani told The Jordan Times.
“Everyone from the neighbourhood participated 
without being asked, they saw me working and 
even though they are fasting, they volunteered to 
help,” he added.
“And this is how I lived my youth,” said Rihani, 

pointing to 
the guests and 
saying that most 
of them have 
been his friends 
since childhood.
“To Christians 
here, the holy 
month of 
Ramadan holds 
the same value 
of harmony, 
spreading 
peace and 
compassion, as 
to our brothers 
the Muslims,” 

Muslims and Christians share an iftar meal at the Assembly of God 
Church in Salt on Friday (Photo courtesy of Fakhri Rihani)

the pastor explained.
”We were raised to 
respect our traditions, 
and in this city, Christians 
and Muslims enjoy all 
celebrations together,” said 
Rihani.
Rihani said the Assembly 

Christians, Muslims share harmony 
of Ramadan in church iftar
By Rula Samain - Jun 15,2016 - Last updated 

at Jun 15,2016

رىل السماعني
رئيس هيئة حترير النشرة  
صحفية يف اجلوردن تاميز

of God Church was built in 1927 by his father, 
Rev. Ayyoub, who attached a small school to the 
church and taught everyone who wished to learn 
for free.
He stressed that hosting an iftar meal in a church 
is not unique, or unusual, because of the spirit of 
coexistence in Jordan.
Christians and Muslims live side by side, in total 
harmony, and religious differences were never an 
issue, he said.
Local resident Ahmad Habasheen said the city of 
Salt, some 35km northwest of Amman, is special 
in many ways, but particularly because of the close 

relationship between its Christian and Muslim 
residents. 
“We live together not only in one neighbourhood 
but actually in one house separated by a thin wall. 
Before, when people lived in tents, Christians and 
Muslims used to share tents.... Religion was never 
an element of difference,” he said.
As the imam’s prayer announced the break of 
fasting that day, people shared the iftar feast while 
chatting and laughing.
As the night drew in, seats in the tent were empty, 
but the place was still charged with a friendly and 
loving atmosphere.

E-mail: rulasamain@gmail.com

مبادرة اإفطار رم�ساين

 من كني�سة يف ال�سلط
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نشاطات اللجنة الثقافية

ال�ضمنة  وعالج  اله�ضمي  الجه�ز  مركز  فريق  ق�م 
واأمرا�ص االيــ�ص بالــقـــاء محا�شرة تحــت عنوان 
» مخاطر ال�شمنة و عالجها، حقيقة ما يجب معرفته ! « 

في قاعة وهبة تماري النادي االأرثوذك�شي .
الغر�ص من المحا�شرة هو التثقيف و تغيير الكثير من 
عملياتها  و  عالجها  و  ال�شمنة  حول  الخاْطئة  المفاهيم 

الجراحية. و قام الفريق بتعريف المفاهيم التالية:
• تعريف ال�شمنة المفرطة.
• اأ�شباب ال�شمنة المفرطة. 

• خيار العالج غير الجراحي.
• الخيارات الجراحية )عمليات الربط، الق�ص، وتحويل 

الم�شار(.
• الم�شاعفات المحتملة للجراحة.

بناء على طلب اللجنة اال�شت�شارية للهيئة االإدارية قامت 
حوارية  جل�شة  بعمل  النادي  اأع�شاء  من  م�شغرة  لجنة 
حول تحديد نق�ط القوة وال�ضعف والفر�ص والتحدي�ت 

حما�سرة ال�سمنة وعالجها

اللجنة اال�ست�سارية

التي  الرئي�شية  المفاهيم  من  و 
ان  هو  المحا�شرة  عليها  ركزت 
المفرطة  لل�شمنة  الجراحة  خيار 
حياتك،  في  تتخذه  خيار  اأهم  هو 
من  كل  ينا�شب  ال  الخيار  هذا  و 
فالجراحة  ال�شمنة.  من  يعاني 

لي�شت العالج و لكنها الو�شيلة لتغيير نمط الحياة. 
و في نهاية المحا�شرة تلخ�شت المفاهيم التالية:

ال�شمنة مر�ص مزمن و عالجها يحتاج الى فريق متكامل.   
• الجراحة لل�شمنة المفرطة هي الطريقة الوحيدة التي 

اأثبت علميا فعاليتها و نجاحها على المدى الطويل.
• فقدان الوزن ال يجب اأن يكون على ح�ض�ب ال�ضحة.

• الجراحة لي�شت للجميع.

لتحديد  ن�شاطات  �شل�شلة  النادي، كحلقة من  التي تخ�ص 
النادي  يقدمها  التي  الخدمات  من  االأع�شاء  احتياجات 

والتي باالإمكان تقديمها . 

ال�صيد خالد قعوار
رئي�س اللجنة الثقافية
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غ�سان كنفاين 

يف الذكرى الرابعة واالأربعني الإغتياله

فل�شطيني ولد في  غ�ّشان كنفاني: هو �شحفي وروائي 
مع  نزح   1948 عام  وفي   ،1936 عام  عكا  مدينة 
اإلى مدينة دم�شق في �شوريا، عا�ص كنفاني حياة  اأهله 
وتفّوق  در�ص  ولكّنه  ال�شعبة،  باالأحداث  مليئة  قا�شية 
التربية  تدري�ص  في  وعمل  الثانوية،  �شهادته  ونال 
الفنية في مدار�ص وكالة الغوث في دم�شق، انتقل اإلى 
الكويت عام 1956 حيث عمل مدر�شًا للفنون والتربية 
الريا�شية، لم يوقفه العمل عن اإكمال درا�شته، فانت�شب 
اإلى كلية دم�شق ونال ال�شهادة الجامعية، واأعّد درا�شة 

عن العرق والدين في االأدب ال�شهيوني.
الذي عا�شه وكان  بالواقع  لغ�ّشان  االأدبي  النتاج  تاأثر 
النا�ص  حياة  مع  متفاعاًل  كان  كما  ببراعة،  ي�شّوره 
اإلى  عائد  ال�شهيرة  روايته  ففي  واأحزانهم،  واآمالهم 
عكا،  اإلى  حيفا  مدينة  �شكان  انتقال  و�شف  حيفا، 
اأّنه ك�ن م� زال طفاًل وقت وقوع هذه  وب�لرغم من 
االأحداث، اإال اأّنه �شمع من االآخرين ورّكز على هذه 
الق�شية حتى اكتملت ال�شورة في مخيلته، وكتب عنها 
بطريقة جميله جدًا، اأما  في رواية رجال في ال�شم�ص 
�شينيمائي، و�شف جزاأً من  فيلم  اإلى  التي تم تحويلها 
مختلف  في  ت�شّتت  الذي  الفل�شطيني  ال�شعب  معاناة 
�شّل  قد  الفل�شطيني  ال�شعب  اأّن  اإلى  ورمز  البلدان، 
الطريق، بطريقة معبرة ونهاية حزينة ت�شتفز م�شاعر 

القارئ وتحّفز على مواجهة هذا الواقع.
ق�شة  روى  الحزين  البرتقال  اأر�ص  رواية  وفي 
رحيل عائلته من عكا، وا�شتوحى فكرة رواية �شرير 
رقم 12 من مكوثه في الم�شت�شفى، اأما ق�ش�شه فكانت 

م�شتوحاة من ق�ش�ص اأ�شخا�ص حقيقيين.
فل�شطين عام 1936،  اأعّد كنفاني درا�شة عن ثورة   
اأحاديثهم  اإلى  وي�شتمع  المخيمات  باأهالي  يجتمع  فكان 
هذه  وُن�شرت  معلومات،  من  لديهم  وما  وذكرياتهم 

كنفاني  وكان  فل�شطين،  �شوؤون  مجلة  في  الدرا�شة 
وكان  الناقدة،  الفنان  عين  يمتلك  الح�ّص،  مرهف 
الم�شاهد  خالل  من  كتاباته  اأفكار  ي�شتوحي  دائمًا 
اليومية والواقع الذي يراه، فقبل اغتياله كان يخّطط 
ة اإ�شمها الرجل وال�شخر،  لعمل رائع عبارة عن ق�شّ
ا�شتوحى فكرتها من م�شاهدة عامل يك�شر ال�شخر في 
كراج بن�ية، ولكّنه� لم تكتمل ب�ضبب اغتي�له في تموز 

من عام 1972.
االأ�شبوعية وكان  الهدف  اأ�ّش�ص غ�ّشان كنفاني جريدة 
رئي�ص تحريرها، وعمل في اأ�شرة تحرير مجلة الراأي 
بيروت،  في  الحرية  مجلة  في  وع�شوًا  دم�شق،  في 
ورئي�ص تحرير جريدة المحرر في بيروت، ورئي�ص 
عام  في  ونال  بيروت،  في  االأنوار  ملحق  تحرير 
روايته  عن  لبنان  في  الكتاب  اأ�شدقاء  جائزة   1966
للثقافة  القد�ص  و�شام  ا�شمه  وُمنح  لكم«   تبقى  »ما 

والفنون في كانون الثاني عام 1990.
 كان غ�ّشان كنفاني فنانًا ور�شامًا حيث �شّمم مل�شقات 

عديدة تخ�ّص فل�شطين.
في  رجال   ،12 رقم  ال�شرير  موت  موؤلفاته:  من 
ال�شم�ص، ما تبقى لكم، عالم لي�ص لنا، عائد اإلى حيفا، 
اأم �شعد، القنديل ال�شغير، اأر�ص البرتقال الحزين،  

القمي�ص الم�شروق، الباب، ج�شر اإلى االأبد.

األعضاء يكتبون

مشاركة من الطالبة
ايليان نصر

الصف العاشر
املدرسة االهلية للبنات 
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ــــُد فــي الغـــابـــاِت جــــــوعًا  َتـــمــــوُت الأ�صُ
مـــــا حـــــــكَّ جـــلـــــــَدَك مــثــــل ظـــفـــــــرَك 
َنـــعــــــيـــُب زمـــــانـــنــــا والعـــــيـــُب فـــيـنــا
عـــا�صـــْر بــمـعـــروٍف و�صــامح مـن اعـتـــدى 
الـــدهــــُر يـــومـــاِن ذا اأمــــٍن وذا خـــطــــــــــٍر  

عـــلــيـــك بــتـقــــوِى اللِه ان كــنــَت غـــافــــــاًل   
فــكــيــــَف تــخــــاُف الـفــقـــــَر والله رازقـــــًا   
فــكــم مـن �صـحــيـٍح مــات مــن غــيــــر عــلــٍة

واأنــطــقــِت الــــدراهـــــَم بـــعــــد �صــــــمــــٍت 
اإذا نــــطــــــق الــ�صــفـــيـــُه فــــــال ُتـــجــــبــــُه 
فــــــــان كـــــّلــــمــــتــــُه فـــــرجــــَت عـــــنــــُه
ُيـــــخــــاطــــبـنـــي الـــ�صــفــيـــُه بـــكــل قــبـــٍح
دِع الأيـــــــاَم تــــفـــعـــــل مــــــــــا تــــ�صـــــــاء 
ول تــــجــــــزْع لـــحــــــادثــــــــِة اللـــيـــالــــِي 

ل تــــــــــــر لــالأعــــــــــــــــادي قـــــــــــــّط ذٍل
ول تــــــــرُج الـ�صــمــــاحـــة مــــن بـــخــيــــــٍل  

ول حـــــــــزٌن يـــــــــــدوُم ول �صـــــــــــــــروٌر 
اإذا مــــــــا كــنـــــت ذا قـــلــــــــٍب قــنـــــــــوٍع

واأر�ُس اللـــه وا�صــــــعــــــــــٌة ولــــــكـــــــــــْن
دع ِ الأيـــــــــــاَم تــــغـــــــــــدُر كــــــّل حـــيـــــٍن

ولـــحــــُم الــ�صـــــــاأِن تـــاأكـــــــلــُه الكــــــالُب
فـــتــــــــولَّ اأنــــــــَت جــــمـــيـــــــَع اأمـــــــــرْك
ـِـوانا ـِنـــا عــــــــيــــٌب �صــــ ومــــــــا لـــزمـــــانـ
ودافـــــــع ولـــــكـــن بــالـتـــي هــــي اأحــ�صـــُن
والــعــيــ�ُس عــيـ�صــــاِن ذا �صـفــــٍو وذا كـــــدٍر
يـــاأتــيـــك بـــالأرزاِق مــــن حــيـــُث لتــــدري
فــقـــد رزَق الـطــيــَر والـحـــوَت فـي الـبـحـــــِر
وكـــم مــــن �صــقــيــٍم عــا�َس حـيـنـًا مـن الدهِر

اأنـــــامـــــًا بــعـــدمـــا كـــــانـــوا �صــكـــــــــوتــًا
فـــخــيــــــــٌر مــــن اأجـــابــتـــِه الـ�صــكــــــــوُت
واإن خـــــلـيــــــّتــــه كــــــــمـــــــدًا يـــــــمـــوُت
فـــاأكـــــــره اأن اأكــــــــــوَن لـــــُه مـــجـــيـبـــــًا
وطــــب نـــفــ�صـــًا اإذا حـــكــــــــَم الـــقــ�صـــــاُء
فـــــمـــــا لــحـــــــوادِث الـــــــدنـــيـــا بــــــقـــاُء

فــــــاإن �صـــمـــاتــــــَة الأعـــــــــــــداِء بـــــــالُء
فــــمـــــــا فــــي الــنــــــاِر للـــظــمـــــاآِن مــــاُء

ول بـــــــــوؤ�ٌس عــلـيــــــــــــــَك ول رخـــــــــاُء
فــــاأنـــَت ومـــــــالــــِك الـــــــدنــيـــا �صـــــــواُء

اإذا نـــــــزَل الـــقــ�صـــا �صـــــــاَق الـفـ�صـــــــاُء
فـــمـــــا ُيـــغــنـــي عـــــِن الـمـــــوِت الـــــــدواُء

سهيل قطامي
عضو اللجنة الثقافية 

هو اأبو عبدالله محمد بن اإدري�ص بن ها�شم بن عبد المطلب، وهو احد اأئمة الفقة االأربعة، 
كان �شاعرًا كبيرًا عرف بتوا�شعه وخ�شوعه للحق، ت�شهُد له بذلك مناظراته ودرو�شه و 

معا�شرته الإقرانه ولتالميذه وللنا�ص. 
ُي�شبه  كالمه  الحكْم  �شاعر  باأنُه  ا�شتهر  والنحو،  اللغة  في  حجة  بليغًا،  الل�شان  ف�شيح  كان 

االأمثال والحكم التي يتداولها النا�ص ومن اأجمل ما نقل عنه �شعرًا . 

االإمام ال�سافعي

 شعر وشعراء
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اأجرى اللقاء رلى ال�صماعين 
رئي�صة تحرير الن�صرة 

 
اي�شا  هو  و  �شيا�شي   محلل  و  �شحفي  العجارمة  البراري  �شميح  
رئي�ص تحرير جريدة �شوؤون ال�شاعة. توا�شلنا معه بخ�شو�ص ق�شية 
حراك �شباب ذيبان الذي حدث منت�شف �شهر حزيران لهذه ال�شنة.  

وكان اللقاء التالي 
لماذا ذيبان؟   

الظروف  اأجبرتها  القديمة  الموؤابية  المملكة  عا�شمة  هي   ذيبان 
المعي�شية الأهلها اأن تتحول اإلى عا�شمة الحراكات ال�شعبية المطالبة 
ما  ولد  فعندما  الرابعة،  الها�شمية  المملكة  في  والتغيير  باالإ�شالح 
ي�شمى الربيع العربي في تون�ص وجد بع�شًا من �شداه في االأردن 
المدن  في  ال�شعبية  الحراكات  فا�شتعلت   ... ذيبان  من  انطالقًا 
الفا�شدين  بمحا�شبة  المطالبين  و�شبابها  ذيبان  من  بوحي  االأردنية 
وتحجيم الف�شاد وتوفير الحياة الكريمة لالأردنيين من خالل محاربة 

حقيقية للفقر والبطالة.
ذيبان  حراك  مع  التعاطي  حينه  في  االأردنية  الدولة  ا�شتطاعت 
اإلى  اأدت  التي  الناعم  والحراكات جميعها من خالل �شيا�شة االأمن 
نتائج ايجابية جنبتنا الغرق في الوحل والدماء، وحققت الم�شلحة 
العليا للدولة االأردنية، ولكن كان لهذه ال�شيا�شة - ال �شك - لها وجٌة 
الدولة  هيبة  اأ�شعفت  اأنها  القرار  مراكز  بع�ص  اعتقاد  وهو  �شلبٌي 
من  اأخرجتنا  الناعم  االأمن  �شيا�شة  اتباع  اأن  وتنا�شوا  االأردنية، 
نفق مظلم، وعقدة ) هيبة الدولة االأردنية ( تر�شخت لدى عدد من 
المبالغة في محاولة  لدرجة  ال�شيا�شيين واالأمنيين  الم�شوؤولين  كبار 

ا�شترجاع وفر�ص هذه الهيبة.
خيمة ذيبان 

منذ نحو �شتين يومًا قامت مجموعة قليلة من �شباب ذيبان بجمع مبلغ 
من بع�شهم و�شراء خيمة ن�شبوها تحت عنوان تحمله يافطة علقوهـــا 
فيهـــا ) خيمة المعطلين عن العمل (، وفي االأردن الر�شمي ح�شا�شية 
عالية من ن�شب مثل هذه الخيم الأن فيها ا�شتح�شار للحراك ال�شعبي 
فالبلد  بعيد،  اأمد  منذ  ن�شاطاته  تقريبًا  انتهت  الذي  االأردن ككل  في 
اأن يبقى م�شتقر، ويواجه تهديدات جدية والجبهة  م�شتقر، ويجب 

الداخلية يجب اأن تكون - كما هي دائمًا - متما�شكة.
ورغم ذلك لي�ص من المنطق اأن تترك الحكومات المتعاقبة ذيبان 
حقيقية  اقت�شادية  تنمية  بدون  المملكة  في  الفقر  جيوب  من  وكثيرًا 
تولد فر�ص عمل برواتب مجدية لتوفير الحياة الكريمة الأهل تلك 
المناطق، �شباب جامعيون ي�شرخون اأنهم يريدون فر�شة عمل، 

خيمة ذيبان ... احلكاية الكاملة

اأو اختلفنا، و�شواء  وهذا حق لهم �شواء اتفقنا معهم على اال�شلوب 
ال  مالئمة  لي�شت  اأو  مالئمة  باالأردن  المحيطة  الظروف  كانت 
اأن يرفع �ضوته  اأن نمنع محت�جً� لوظيفة ولم�ضدر رزق  ن�ضتطيع 

بحاجته في وطنه.
المطالب  بهذه  وحقهم  ذيبان  �شباب  مطالب  ينتقد  اأحد  ال  هنا  اإلى 

....ولكن ...
رد فعل الدولة الأولي

كان رد فعل الدولة االأولي �شريعًا ولكنه ناعمًا، فقد جل�ص مندوبون 
من اأهم الدوائر االأمنية في مادبا، بتن�شيق مع محافظ مادبا ومتابعة 
حجة  وكانت  االأطراف،  لجميع  مر�شية  حلول  اليجاد  منه، 
الخدمة  ديوان  اإال من خالل  تتم  اأن  يمكن  التعيينات ال  اأن  الدولة 
المدنية وبح�شب الدور المتعارف عليه، الأن االأردن دولة قانون 
القانون  اأن دولة  انتقادهم  المعت�شمين هو  وموؤ�ش�شات، وكان رد 
والموؤ�ش�شات ال ت�شري اأحكامها اإال على الفقراء، اأما الفا�شدون ومن 
اأبناء  من  خيالية  رواتب  يتقا�شون  ومن  الوطن،  مقدرات  نهبوا 
اأ�شابيع  المتنفذين فال �شابط لهم، وبقي هذا الجدل البيزنطي فترة 
دون اأن يعطي نتيجة، فال المعت�شمون را�شون بهدم الخيمة وال 
اإليه  اأ�شرت  الذي  المنطلق  من  مطالبهم  عند  النزول  تريد  الدولة 
وهو حفاظًا على هيبة الدولة)!( التي ال يجب اأن يلوي ذراعها اأحد.

قادة الحراكات ال�صعبية النائمة
 قلنا )اإلى هنا ال اأحد ينتقد مطالب �شباب ذيبان وحقهم بهذه المطالب 
....ولكن ... (، ولكن دخل عامل جديد على خيمة ذيبان جعل 
اأجهزة الدولة االأمنية في مادبا تتنبه ب�شدة له، وهو قيام قادة بع�ص 
ذيبان  خيمة  بزيارة  االأخرى  المحافظات  في  ال�شعبية  الحراكات 
وال�شهر فيها مع المعت�شمين، �شواء كانت تلك الزيارات بدعوة من 
معت�شمي ذيبان اأو بمبادرة ذاتية من قادة الحراكات ال�شعبية النائمة 
اإال اأنه� زي�رات اأ�ضعفت موقف معت�ضمي ذيب�ن، ف�الأح�ديث التي 
كانت تجري هناك �شطحت اأحيانًا كثيرة عن المطلب الرئي�شي لهم 
وهو ) فر�شة عمل كريمة (، فاالآن - من وجهة نظر اأمنية - لم تعد 
الخيمة للمطالبة بفر�ص عمل ولكنها تتحول تدريجيًا لنقطة انطالق 
الم�شيرات  لم�شل�شل  باالأردن  والعودة  ال�شعبية  الحراكات  الإحياء 

واالعت�شامات ل�شبب وبال �شبب، فكان على الدولة اأن تت�شرف.
للتحرك �شريعًا، فتم عر�ص  الدولة االأردنية واأذرعتها  وهذا دعا 
فر�ص عمل ) 14 فر�شة ( على معت�شمي ذيبان، وذلك في القطاع 
في  التفتي�ص  ومدير  م�دب�  عمل  مديرية  مدير  زار  فقد  الخ��ص، 
وزارة العمل الخيمة - بعد �ضهر تقريبً� على ن�ضبه� - وق�م� بت�ضجيل 
ا�شماء ال�شباب المعت�شمين وتخ�ش�شاتهم والمهن التي يمكن لهم ان 
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يعملوا بها، وعر�شا ت�شغيلهم في القطاع الخا�ص.
وادعت وزارة العمل انهم رف�ضوا العمل ب�لقط�ع الخ��ص مط�لبين 
بوظائف في موؤ�ش�شات حكومية، ومن وجهة نظر حكومية التعيين 
الخدمة  ديوان  في  �ضروٌط  له  الحكومية  الموؤ�ض�ض�ت  في  المب��ضر 

المدنية يخ�شع لها الجميع.
المعت�شمين  رد  جاء  بنائها  واإعادة  الخيمة  هدم  بعد  والحقًا، 
اأن  اأكدوا  حيث  العمل،  وزارة  ت�ضريح�ت  دقة  عدم  مو�ضحين 
مدير مكتب عمل مادبا عر�ص على حملة التوجيهي واأدنى العمل 
في  العمل  الجامعيين  وعلى  والع�شكرية،  المدنية  الموؤ�ش�شتين  في 
لم  العمل  اأن وزارة  اإال  ذلك  على  وافقوا  واأنهم  البوت��ص،  �ضركة 

تنفذ وعودها.
هدم الخيمة

في منت�ضف هذا ال�ضهر ق�م الدرك ب�إزالة خيمة ذيب�ن، وذلك ب�إيع�ز 
من وزارة الداخلية ممثلة بمح�فظ م�دب�، وعن اأ�ضب�ب قرار االإزالة 
فهي التي ذكرتها في المقدمة، والمتثلة بهيبة الدولة، وتحول الخيمة 
من مطالب بفر�ص عمل اإلى ا�شتح�شار الحراك ال�شعبي واإحيائه، 
وقعت  وقد  الر�شميين،  الم�شوؤولين  من  عدد  ت�شريحات  تذكر  كما 
الم�ضيل  الغ�ز  ا�ضتخددم  الذي  والدرك  ذيب�ن  �ضب�ب  بين  من�و�ض�ت 
وبعد  ذيبان،  �شباب  من  مجموعة  اعتقال  وتم  لتفريقهم،  للدموع 
خروج الدرك من ذيبان وفي 6/16 تم االإفراج عن المعتقلين الذين 
قاموا باإعادة بناء الخيمة، واجتمع معهم محافظ مادبا محمد �شميران 
في دار المحافظة، ولكن االجتماع ف�شل ولم يوؤِد الى نتيجة، وهذا 
للدولة،  تحٍد  اأنه  اأمنيًا  قراءته  تم   - الخيمة  بناء  اإعادة   - الت�شرف 

وعند هذه اللحظة لم تعد الق�شية ق�شية مطالبين بفر�ص عمل.
الدرك  قوات  االأربعاء 2016/6/22 عادت  يوم  لذلك، وتحديدًا 
واعتقلت  اأخرى،  مرة  الخيمة  وهدمت  ذيبان،  �شوارع  واأغلقت 
ثمانية معت�شمين احتجوا على هدمها، وهذا اأدى اإلى ا�شتعال ذيبان، 

وتدخل اأهالي ذيبان لجانب اأبنائهم، وبداأت االأحداث تت�شارع.
عند ذلك بداأت ق�شية خيمة ذيبان وما يحدث في ذيبان ت�شيطر على 
الراأي العام االأردني، وبداأت بع�ص الف�شائيات العربية وال�شحف 
وتبث  ال�شحيحة،  وجهتها  عن  االأمور  تحرف  المغر�شة  العربية 
ال�شائعات باأن فو�شى االإقليم العربي و�شلت اإلى االأردن، وجميع 
ت�ضكل  اأ�ضبحت  الوزراء  للق�ضر ورئ��ضة  ب�الإ�ض�فة  المعطي�ت  هذه 
حل  الإيج�د  حم�د  �ضالمة  الداخلية  وزير  على  ه�ئلة  �ضغط  قوة 
مادبا  وجهاء  مع  والجلو�ص  ذيبان،  في  العنف  ووقف  جذري 
وذيبان، وهذا كان يتجنبه حماد في البداية من منطلق هيبة الدولة 
، وال نن�شى اأن حماد ينت�شب اإلى مدر�شة الحر�ص القديم التي توؤمن 

بعدم التهاون مع كل من يتطاول على هيبة الدولة.
ما حدث اثار ت�شاوؤالت خطيرة ... هل هناك اأيادي خفية ت�شعى 

ذيبان  ب�شباب  ن�شكك  ال  ونحن  ؟..  لالأ�شوا  ذيبان  اأحداث  لتطوير 
ال  خفية  �شر  اأيادي  هناك  يكون  قد  ولكن  وطنهم،  يع�شقون  الذين 

يعلم عنها �شباب ذيبان.
الحل

جميع  لدى  عاٍل  وطني  ح�ص  مع  المتوافق  االأحداث  ت�شارع 
تنتهي  الأن  االأوان  اآن  باأنه  تامة  قناعة  ولد  ذلك  كل  االأطراف، 

اأحداث ذيبان، واأن ال يخرج طرف خا�شرًا.
ب�إيع�ز من رئي�ص الوزراء ه�ني الملقي التقى وزير الداخلية �ضالمة 
حم�د بوجه�ء ذيب�ن، واأ�ضفر هذا اللق�ء عن اتف�ق نه�ئي على النق�ط 
التالية: ت�شغيل متعطلي ذيبان في القطاع الخا�ص، واالإفراج عن 
الدرك،  على  والمولوتف  النار  مطلقي  ومالحقة  الموقوفين، 
و�شحب الدرك والمظاهر االأمنية من �شوارع ذيبان، وت�شكيل وفد 
من وجهاء و�شباب ذيبان لزيارة الدرك الم�شابين في الم�شت�شفى. 

ونجح االتفاق.
تداعيات احداث ذيبان 

قرارات  عدة  على  بظالله�  �ضتلقي  ذيب�ن  اأحداث  اأن  ج�زمً�  اعتقد 
االإقرا�ص  وموؤ�ش�شات  �شناديق  روؤ�شاء  تغيير  منها  اأتوقع  قادمة، 
الر�شمية لتق�شيرهم في الو�شول بقرو�شهم اإلى جيوب الفقر، وقد 
في  ال�ضغيرة  الم�ض�ريع  لتمويل  برن�مج  الوزراء عن  اأعلن رئي�ص 

المملكة بدءًا من الجنوب.
واعتقد اأن هناك �شبابًا متعطلين عن العمل في المحافظات واالألوية 
ا�شتباق  الدولة  على  لذلك  ذيبان،  خيمة  تقليد  �شيحاولون  الفقيرة 
لخلق  الفقيرة  للمناطق  تنمية مجدية  االأحداث واالإعالن عن خطة 

فر�ص عمل، خطة قابلة للتطبيق ولي�ص حبرًا على ورق.
وعلينا اأن ال نبعد عن تفكيرنا احتمالية وجود اأذرع لدول معادية 
من  فكثيٌر  اإلينا،  الفو�شى  لنقل  حدث  اأي  تاأجيج  تهدف  لالأردن 
يتم   - ودولتهم  االأردنية  الع�شائر  بين  وخ�شو�شًا   - االأحداث 
وين�شرون  يخربون  الحدث  منطقة  خارج  من  اأنا�ص  اكت�شاف 

الفو�شى دون وجود م�شلحة وا�شحة لهم.
واالأهم، ندعو اإلى خلق مطبخ �شيا�شي اأمني للتعاطي مع االأحداث التي 
ت�شبه اأحداث ذيبان، فقد الحظنا نوعًا من التخبط الر�شمي، واأجهزة 
وهن�ك  الالزم،  وب�لتن�ضيق  الالزمة  ب�لكف�ية  تعمل  تكن  لم  الدولة 
ال�شيا�شية واالأمنية وهذا  الدولة  بين دوائر  ال�شالحيات  ت�شارب في 

انعك�ص على اإطالة اأمد الو�شول اإلى حل مر�ٍص لجميع االأطراف.
يجب  وال   ) الدولة  هيبة   ( م�شطلح  وتعريف  تحديد  يجب  وكذلك 
ال�شعب  لدى  حقيقي  ايمان  لخلق  ال�شعي  بقدر  لفر�شها  ال�شعي 
علينا  يجب  لذا  وا�شتقراره،  اأمنه  اأجل  من  ب�شرورتها  االأردني 
في االأردن العودة اإلى م�شطلح ) االأ�شرة االأردنية الواحدة ( فهو 

م�شطلح يوحد وال يفرق.
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كيف تديل ب�سوتك

توا�شلنا مع الهيئة الم�شتقلة لالنتخاب للم�شاركة في ن�شرة النادي بما يتعلق بقانون االنتخابات الجديد.  
واأفادونا بما يلي م�شكورين. 

إنــتــــخـــــــــــابـــــات
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كامل النصريات
صحفي

على  اإاّل  قلٍق  غير  من  هنا  يجل�شون  كانوا  قليٍل  قبل 
مالب�شهم  ..كانت  الوطَن  يوجع  ما  على  و  الوطن 
�شاردٍة  كّل  على  يقب�شون  وهم  بالتراب  تتغّبر 
وواردة هناك ..وحين كانوا ياأوون اإلى اإفطارهم 
عين  و  اللقمة  على  عيٍن  ن�شف  كانت  ؛  الرم�شاني 

ون�شف على ما يحيط بالمكان ..!
ات�ض�ءل : م� �ضعور اأية اأمٍّ اأو اأخٍت اأو زوجٍة اأو حبيبة؛ 
ل  وتكحِّ باالأبطال  يليق  بلبا�ص  فتاها  يذهُب  حيث 
عينها بروؤيته وهو يتهندم اأمامها فار�شًا مهيوبًا؛ لديه 
لحظة  ..وفي  يفي�ص  و  الدنيا  يمالأ  ما  ال�شموخ  من 

غادرة؛ يعود اإليها في كفنه الع�شكري..؟! 
على  االأخير  قبل  الحوار  و  االأخيرة  قبل  ال�شورة 
باب البيت: اأنا طالع ُيّما ..اأنا رايح يا اأختي..بّدك 
اأخرى  غرفة  اأو  المطبخ  من  اإليه  ..فترك�ص  �شي 
وقلبها ي�شّدها لروؤيته وهو يتزّين للوطن وال يحلم اإال 
الوطن  حماية  جانب  اإلى  ال�شغيرة  اأحالمه  بتحقيق 
..فترّد عليه و قلبها ين�شلع على �شورته الزاهية : 
حاول ما تطّول هالمّرة ..وخبرني قبل ما ترّوح 
..يتبادالن  قلبك  يحبها  اللي  الطبخة  اأعملك  ع�شان 
الباب  بمقب�ص  يم�شك  وهو  يبت�شمان  النظرات.. 
لكل  االأخيرة  نظرته  ينظر  وهو  ..ويقول  ليغادر 
وراءه  الباب  ..ويغلق  ادعيلي   : وجهها  تفا�شيل 
يحميك  الله  بالدعاء:  تلهج  خلفه  ال�شيدة  وكلمات 

ويحر�شك اإنت وكل اإخوانك ..!
البطل  ج�شد   : االأخير  الحوار  و  االأخيرة  ال�شورة 
الفاخر  الع�شكري  ..بهندامه  تابوت  في  م�شّجى 
اأطول  اإلى  قدميه  اأخم�ص  من  تغّطيه  ودماوؤه   ..
لوعًة  المحروقات  ..والن�شوة  راأ�شه  في  �شعراٍت 
و �شهيقًا يتحاوطن البطل و يكون حواٌر من طرف 
واحد : لي�ص رحت و تركتنا ؟ لي�ص ما خبرتني اإنك 
جاي..؟ م�ص وعدتني تحاكيني قبل ما تيجي ..؟ 

لمين تركتني ؟ ..........؟ واأ�شئلة كثيرة.

�سهداوؤنا اأبناء االأحالم ال�سغرية

اأبناء  االأبطال؛  هذا هو قدر 
االأحالم ال�شغيرة .. الذين 
يحلمون بحلمين فقط : حلم 
و  �شالمًا  الوطن  يبقى  اأن 
في  يعي�ص  اأن  الثاني  الحلم 
الوطن م�شتورًا الآخر ال�شهر 
يختارون  من  قليلون   !..

اللحظة  اأكّفهم على مدار  اأرواحهم على  ي�شعوا  اأن 
..والقليلون  اال�شتباك  لحظة  في  الوطن  ليفتدوا 
هوؤالء هم اأبناء الجي�ص واالأمن والمخابرات والدفاع 
المدني والدرك ..لهم اأّمه�ت و اأخوات و زوج�ت 
ولكنهم  لكم ..  ما  مثل  اأوالد ..ولهم  و  وحبيبات 
كنتم  واإن   .. اأنتم  تعي�شون  مثلما  بينهم  يعي�شون  ال 
في  مرة  اأبنائكم  اأحد  حرارة  ارتفاع  على  تقلقون 
ارتفاع  قلق دائم من  يعي�شون على  فاإنهم  ال�شنة .. 
ن�شبة االإرهاب الذي يعي�ص بيننا و يحيط بنا .. اإنهم 
ياأكلون و يدهم على الزناد ..ي�شترون من ال�شوق 
ويدهم  اأرحامهم  ..يزورون  الزناد  على  ويدهم 
ويدهم  فرا�شهم  في  ينامون  اإنهم  ..بل  الزناد  على 

على الزناد..!
الجّنة  عن  يخبرنا  اأحٍد  من  ..هل  الوطن  �شهداء  يا 
بكم  اأ�شحابكم  من  والكثير  بجنتكم  عي�شوا  ..؟ 

الحقون..

صديق النشرة
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األعضاء يكتبون

ج�سور المحبة تجمع... و جدران الكراهية تعزل

واالأطفال  ال�شيوخ  عليها  يعبر  ج�شورًا  يبنون  رايتهم 
واليت�مى واالأرامل والجي�ع والمعوزون، ولمحت 
بريق الفرح واالأمل يلمع في عيونهم، ف�شاألت البناة 
المنكبون على عملهم بحما�شة ال نظير لها عما يفعلون؟ 
فاأجابوني: اإننا نبني ج�شورا ليعبر عليها اأخواتنا في 
ومن  الحياة،  عالم  اإلى  الموت  عالم  من  االإن�شانية 
عالم الياأ�ص اإلى عالم الرجاء، ومن عالم الظلمة اإلى 
المعرفة،  اإلى عالم  الجهل  النور، ومن عالم  عالم 
ما هي  ف�شاألتهم  الهناء.  عالم  اإلى  ال�شقاء  عالم  ومن 
والمحبة  االإيمان  ج�شور  باأنها  فاأجابوني  الج�شور؟ 
باالإخوة  يوؤمنون  الذين  هم  عليها  والعابرون 

والوحدة في االإن�شانية . 
اإلى ي�شاري فراأيتهم يبنون جدرانًا �شاهقة  ونظرت 
تعزلهم عن االآخرين وبها ثقوب وا�شعة تمتد عبرها 
فوهات مدافعهم الر�شا�شة، وراأيتهم يطلقون النار، 
االآخرون  يت�شاقط  وبنيرانهم  وي�شبحون،  يذبحون 
�شرعى يت�شرجون بدمائهم. ف�شاألتهم عما يفعلون؟ 
فاأجابوني باأنهم يجاهدون في �شبيل الله ، وبان قتلى 
الم�شير،  وبئ�ص  جهنم  وم�شيرهم  كفار  االآخرين 

وقتالهم �شهداء لهم جنات النعيم.
كان حلما ً ثقيال ً ا�شتفقت منه مرعوبا ً، و�شكرت الله 
انه ك�ن مجرد حلم، اإلى اأن فتحت التلف�ز ف�ض�هدت 
اأكثر رعبًا واإيالمًا. عادت بي  اأحالما  �شا�شته  على 
الذاكرة اإلى ال�شفحات ال�شوداء من تاريخ االإن�شانية، 

تاريخ الحروب والغزوات والنهب وال�شلب. 
اإن تراكم المعرفة وتطور التقنيات تعني مزيدًا من 
ال�ضق�ء لالإن�ض�نية اإن لم تندمج وتتعزز بثق�فة نورانية 
في  ن�شاهده  ما  اإن  والعطاء.  المحبة  ثقافة  خيرة، 
عالم اليوم من مظاهر العنف والبوؤ�ص لي�ص م�شدره 
تخيم  التي  الظالمية  الثقافة  م�شدره  ولكن  الجهل 

النا�شئة  االأجيال  عقول  على 
الغلو  ثقافة  �شبابنا،  من 
االأخر  واإق�شاء  والتطرف، 
تتمثل  والتي  وتكفيره، 
على  القوي  هيمنه  في  اأي�شًا 
ال�شعيف والغني على الفقير 

والعالم على الجاهل. 
تعزيز  اإلى  اليوم  بحاجة  اإننا 

بقلم أ.د. 
يوسف مسنات

اإن�شانية وترجمتها  بثقافة  والتربوية  التعليمية  مناهجنا 
من  لدينا  يتوافر  بما  وايجابية  خيرة  مبادرات  اإلى 
و�شائل االت�شال والتوا�شل المبا�شرة وغير المبا�شرة 
االإن�شانية  اإذ بدون ذلك �شتغرق  النا�شئة،  اأجيالنا  مع 
في بحار العنف والتطرف و�شتفقد االأمل باال�شتقرار 

واالأمان والتقدم. 
تكمن �شعادة االإن�شان تحت مظلة الف�شيلة، والمحبة 
والتعاون  االجتهاد  وثمارها  الف�شائل  قمة  هي 
االإن�شانية  المبادرات  وجميع  واالإح�شان  وال�شبر 
الخيرة التي تمثل ج�شور العبور من عالم ال�شقاء اإلى 

عالم الهناء واالأمان .
وهدم  تجمع  التي  المحبة  ج�شور  بناء  اأبناءنا  فلنعلم 

جدران الكراهية التي تعزل. 
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د. سميح خوري
مستشار األمراض 

النسائية والتوليد والعقم

ن�سائح ملن يقدم على الزواج

قبل اأن ُيقدم االإن�شان على م�شروع الزواج، يجب 
ولكي  وماديًا.  وروحيًا  وعقليًا  نف�شيًا  له  ي�شتعد  اأن 
يعلم  اأن  للزواج يجب  ا�شتعداٌد حقيقٌي   يكون هناك 

العرو�شان اأ�ش�ص الزواج ال�شحيح ومدى عظمته. 
عندم� يقرر ال�ض�ب االرتب�ط ويخت�ر الفت�ه عليه اأن 
لربما  الجاذب،  الميل  اأو  بالحب  بال�شعور  يكتفي  ال 
اأو  الوهم  على  مبنياً   اأو  خاطئاً   ال�شعور  هذا  يكون 
االإغراء اأو الجن�ص. وكذلك يجب على الفتاه اأن ال 
يعلق قلبها ب�شاب ال يبادلها نف�ص ال�شعور اأو ال يدري 
عليهم  والفتاه  لل�شاب  وبالن�شبة  واحترامها.  بحبها 
اأخذ م�شورة الوالدين اأو غيرهما للم�شاعدة في ح�شن 

االختيار . 
له  للزواج  المطلوب  الر�شمي  الطبي  التقرير  اإن 
اأهميته الق�شوى للتاأكيد على خلوهما من اأي مر�ص 
زواجهم�.  يمنع  خفيً�،  اأو  ظ�هرًا  نف�ضي  اأو  ج�ضدي 
هي  الكاملة  الحقيقة  ومعرفة  واالخال�ص  فال�شدق 
اأو  كذب  اأي  تحتمل  وال  االأهمية  غاية  في  اأمور 

ت�شليل اأو غ�ص . 
يجب على الفتى والفتاه اأن يختارا ن�شيبهما بحريتهما 
واالإر�شاد  الن�شح  واجب  االأهل  على   . الكاملة 

تج�وزوا  ف�إذا  فقط،  والم�ضورة 
بل  اأوالدهم  اأف�شدوا حرية  ذلك، 
ولكننا   . برمتهما  حياتهم  اأف�شدوا 

نوؤكد على اأمور هامة هي : 
بالجمال  تغتر  ال  ال�شاب  اأيها 
عائلة  على  تعرف  الخارجي، 
حبها،  في  تقع  اأن  قبل  الفتاة 
وكذلك اأنت اأيتها الفتاه، حذار من 
الحب المبكر المبني على الجمال 
الخارجي اأو المغريات المادية. 

الخ�شام.  توّلد  القّلة  يقول:  المثل 

المالي  الو�شع  اإن  حقيقة 
الحياة  توطيد  في  �شاأنه  له 
الزوجية اأو زعزعته�. لذلك 
ال بد من اخذ الو�شع المالي 
بعين االعتبار، والم�شارحة 
حول  الخطيبين  بين  الكاملة 
يمكنه  اأو  منهما  كل  يملك  ما 

ان ي�شاعد في نفقات معي�شة العائلة المقبلة . 
طبيعي  �شيء  هي   ، الزوجية  الخالفات  حيث  من 
اأنها قد تكون �شديدة  محتم ال مفر منه، بالرغم من 
ومتكررة بينما قد تكون خفيفة وعابرة. وفي جميع 
االأحوال يجب اأن يتغلب عليها الزوجان الذي جمع 
الحب بينهما واأن ال تكون على مراآى من االأطفال. 
بروح  يعالجاها  اأن  عليهما  الخالفات  حدثت  واإّذا 
ريا�شية وبالتعقل والم�شورة، متذكرين قول الكتاب 
المقد�ص: اأغ�شبوا ولكن ال تخطئوا وال تغرب ال�شم�ص 
على حنقكم، تحملوا بع�شكم اأثقال بع�ص ... اأغلبوا 
ال�شر بالخير... اأقتنوا اللطف والوداعة وال�شبر، 
كونوا فرحين بالرجاء �شابرين في ال�شيق ورحماء 

مت�شامحين، مواظبين على ال�شالة. 

الزاوية الطبية
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ازدادت االأعداد للمدار�ص الري��ضية التعليمية لل�ضغ�ر في الع�ب كرة ال�ضلة والقدم والط�ولة والتن�ص ب�إ�ضراف 
دائرة الن�ض�ط الري��ضي، على الراغبين من االأع�شاء و�شيوفهم الكرام ت�شجيل اأبنائهم في المدار�ص التعليمية التي 
ت�ضم نخبة من المدربين اأ�ضح�ب الكف�ءة الفنية الع�لية ، االت�ض�ل على دائرة الن�ض�ط الري��ضي على ه�تف رقم 

5929491 فرعي )200(.

تعلن دائرة الن�ض�ط الري��ضي عن المب��ضرة في عقد دورات م�ضي ولي�قة بدنية مج�نً� لالأع�ض�ء ب�إ�ضراف مدرب 
اللياقة البدنية وذلك ح�شب المواعيد التالية : 

االأحد     6.15 م�شاًء
االأربعاء    6.15 م�شاًء

على الراغبين بالم�شاركة مراجعة م�شرف اللياقة االأ�شتاذ ا�شرف حداد  اأو ا�شتعالمات الريا�شة لت�شجيل اأ�شمائهم.

 بداأت فعاليات المدر�شة ال�شيفية لتعليم المهارات لعام 2016 اعتبارًا من 2016/6/25 ولغاية 2016/7/30 
اإلى ثماني  الم�شاركين  اإلى )180 ( طفاًل وتم تق�شيم  اأبناء االأع�شاء و�شيوفهم و�شلت  بم�شاركة عدد كبير من 
مجموعات ح�شب االأعمار ، وا�شتملت  على االأن�شطة  التالية كرة ال�شلة ، كرة القدم ، كرة الطاولة ، التن�ص 

االأر�شي ، ال�شباحة ، رق�ص ، دبكه ، ر�شم ، ري�شه ، فيديو ، �شوفت بول وغيرها من االأن�شطة .
باإ�شراف  عالية  كفاءة  ذوي  ومدربين  والمتطوعين  والم�شرفين  المعلمين  من  عدد  الم�شاركين  على  وي�شرف 

الم�شرف العام االأ�شتاذ حاتم حداد .

ا�صتمرار المدار�س الريا�صية في النادي الأرثوذك�صي

دورات م�صي ولياقة بدنية

انطالق فعاليات المدر�صة ال�صيفية لتعليم المهارات في النادي الأرثوذك�صي  لعام 2016
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فعاليات املدر�سة ال�سيفية لعام 2016
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املقادير : 
-  دجاج م�شحب                   ) 1 ( دجاجة          - ب�شل �رشائح                      ) 1 ( را�ص 
- ثوم مفروم ناعم               ) 2/1 ( را�ص         - فلفل حلو ملون �رشائح      ) 2 ( وقية 
- فطر �رشائح                       ) 2/1 ( وقية          - جزر مربو�ص                   ) 2 ( حبة 

- كزبرة خ�رشاء                 ) 2/1 ( �شمة مفرومة ناعم 
- ملح طعام                          ) 1 ( ملعقة �شغرية 
- جوزة الطيب                    ) 1 ( حبة مربو�شة 

- فلفل ابي�ص                        ) 2/1 ( ملعقة �شغرية 
- زيت زيتون                      ) 3 ( مالعق طعام 
- زجنبيل                              ) 1 ( ملعقة �شغرية 

- �شويا �شو�ص                   ) 2 ( ملعقة كبرية 
طريقة العمل :

* يقطع الدجاج الى اربعة قطع، ويو�شع يف كي�ص نايلون على كل قطعة كي يدق يف مدقة ال�شتيك حتى ت�شبح القطعة رقيقة .
* ن�ضع مقالة على الن�ر ون�ضع زيت الزيتون يف املقالة ثم ن�ضيف الب�ضل، الثوم، الفطر، الفلفل احللو، اجلزر والكزبرة 
ونحركه� مع بع�ضه� البع�ص لغ�ية ن�ضف ا�ضتواء ون�ضع امللح ، الفلفل االبي�ص، الزجنبيل، جوزة الطيب وال�ضوي� �ضو�ص 

وتقلب جيدًا .
* ن�شع احل�شوة يف ن�شف قطعة الدجاج وتلف على �شكل رول، ثم ن�شيفها يف �شينية مع قليل من املاء يف الفرن ملدة 45 دقيقة 

على درجة حرارة 180ْ . وبعدها حتمر وتقدم مع خ�شار �شويته . 

مطبخ النادي

دجاج روالدن

املقادير : 
حليب �شائل ) 4 ( اكواب  عجينة الهنا ) 1 ( باكيت    

زيت قلي ) 1 ( كوب  �شميد ) 1 ( كوب   
�شكر ناعم ) 4/1 ( كوب  �شكر خ�شن ) 1 ( كوب   

طريقة التح�صري :  
* ن�شع احلليب يف قدر على النار حتى يغلي ون�شع ال�شكر ونحركة مع احلليب حتى يذوب، ثم ن�شيف ال�شميد ب�شكل تدريجي 

ونحركه يف امل�رشب حتى ي�شبح اخلليط جامد .
* ن�شع اخلليط يف �شينية حتى يربد، ثم يقطع الى قطع مربعة ويو�شع يف عجينة رقائق الهنا وتلف من جميع االأطراف 

وتقلى بالزيت حتى يتحمر وبعدها ن�شع ال�شكر املطحون فوقها . 

�شحتني وعافية ،،،

التمرية

 الشيف 
هشام نصار  

مطبخ النادي 
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اجتماعياتكلمة العدد
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خـــــاطـــرة

انبعاث  وبعد  التاريخية  والدرا�شات  المقد�ص  االإنجيل  بح�شب 
تالميذ  انطلق  الميالدي  االأول  القرن  في  الم�شيحية  الدعوة 
الم�شيحية.  بالدعوة  ليب�شروا  االأر�ص  اأ�شقاع  �شتى  اإلى  الم�شيح 
اأوروبا  باإتجاه  ذهبا  وبول�ص  بطر�ص  القدي�شين  فاإن  نعلم  وكما 
واآ�شيا ال�شغرى )اأثينا وروما والق�شطنطينية( ولنا في هذه المدن 
هذان  الم�شيحية.  الدعوة  انت�شار  على  والدالئل  االآثار  اأكبر 
اإلهية وب�شرية وهو  التلميذان اللذان ب�شرا بالم�شيح ذي طبيعتين 

ابن الله الوحيد وبمريم العذراء كوالدة لالله.
اأن  الجغرافيا حكمت  فاإن  ال�شرق  اإلى  التالميذ  من  اأما من ذهب 
اأقدم  اأول اإنطالقة كانت باإتجاه �شرق االأردن، ولذلك نرى اأن 
القرن  في  رحاب  في  �شيدت  قد  العالم  في  الم�شيحية  الكنائ�ص 
المفرق حوالي 12 كيلو مترًا.  الميالدي والتي تبعد عن  االأول 
وقد و�شل عدد الكنائ�ص المبنية في رحاب اإلى 23 كني�شة كونها 
والعراق  الع�شرة  والمدن  ال�شام  ب�شرى  بين  الطرق  تتو�شط 

و�شوريا، كما كانت في مرحلة  ما محطة للحمام الزاجل.
اإلى  اأن و�شلت  اإلى  االإنطالق  في  الم�شيحية  الدعوة  وا�شتمرت 
�شوريا والعراق واإيران في القرنين الثاني والثالث وال �شك باأن 
بين  الم�شيح  ال�شيد  األوهية  حول  وا�شعًا  جداًل  �شهدت  الفترة  تلك 

اأقطاب الكني�شة في ال�شرق. 
الذي  الق�شطنطينية  بطريرك  ن�ّشطور  اإلى  فتن�شب  الن�شطورية  اأما 
اف�ش�ص في االأنا�شول بغرب تركيا والذي  عار�ص تعاليم مجمع 
عقد �شنة 431 م لتر�شيخ قانون االإيمان الم�شيحي والذي يوؤمن باأن 
الم�شيح هو �شخ�ص واحد ذو طبيعتين، اإن�شانية والهية، وبالتالي 
فهو اله ب�شر. وهكذا لم يعترف الن�شاطرة اأبدًا بقرار مجمع اف�ش�ص 
وهي المدينة التي كانت مقر دعوة بول�ص الر�شول، فهم يعتقدون 
اأن الم�شيح كونه ولد كالب�شر فال يمكن اأن يكون اإلهًا واأن العذراء 
مريم ال ي�شح دعوتها - والدة االإله - كما اأن الذي �شلب - في 

اإعتقادهم – وتاألم ومات لم يكن الله االإبن بل الم�شيح الب�شر.
طبيعتها  �شخ�شية  لكل  متميزتان،  �شخ�شيتان  باإعتقادهم  للم�شيح 
الخا�شة:- الب�شرية المح�شة لي�شوع النا�شري المولود من مريم 

الن�ساطرة

 ) املذهب الن�سطوري امل�سيحي(

الله  الإبن  المح�شة  واالألهية  العذراء 
باإعتقادهم  فالم�شيح  بي�شوع.  المتحد 
اأثناء  الله  كلمة  عليه  حلت  اإن�شاٌن 

العماد وفارقته عند ال�شلب.
وقد اأدى الخالف الذي ن�شب فيما بعد 
الق�شطنطينية  بطريرك  ن�شطور  بين 
االإ�شكندرية  بطريرك  وكيرل�ص 
تعاليم  ومنع  ن�شطور  حرمان  اإلى 
معلموها  ونزح  »الرها«  مدر�شته 
وطالبها الذين تعاطفوا مع ن�شطور 

اإلى مدر�شة »ن�شيبين« في القام�شلي ب�شوريا اإحدى معاقل كني�شة 
الم�شرق وكنتيجة لتاأثيرهم  لم تعترف كني�شة الم�شرق بقرارات 

مجمع اف�ش�ص مما اأدى اإلى و�شفها بالن�شطورية.
اأما كني�شة الم�شرق فهي الكني�شة ال�شريانية التي ن�شاأت في العراق 
وانت�شرت في معظم اأنحاء اآ�شيا وو�شلت اأوج قوتها بين القرنين 
ال�شاد�ص والرابع ع�شر. حيث كانت حينذاك اأكبر كني�شة انت�شارًا 

حيث امتدت من م�ضر اإلى م� بعد الهند و�ضم�اًل حتى القوق�ز. 
اإ�شعاف  اإلى  اأدى  الم�شيحي  االإيمان  قاعدة  في  االإن�شقاق  هذا 
كني�شة الم�شرق واإنحدارها حتى اأتى تيمورلنك في القرن الرابع 
فيما  واأباد  العراق وال�شام  المغول واحتل  ع�شرعلى راأ�ص حملة 
اأنحاء  في  وت�شتتها  اندثارها  اإلى  اأدى  بحيث  الم�شرق  كني�شة  اأباد 
المعمورة. ومن بقايا هذه الكني�شة دير ب�شرى ال�شام حيث كان 
الراهب بحيرى يتعبد ويعي�ص منعزاًل. اأما الق�ص ورقة بن نوفل 
اأي�شًا  فهو  العمر  مقتبل  في  الم�شيحية  واعتنق  يهوديًا  كان  الذي 
وزعيمً�  المكرمة  لمكة  ق�ضً�  اأ�ضبح  حيث  الكني�ضة  هذه  اأتب�ع  من 

لن�شارى قري�ص في القرن ال�شابع الميالدي.
عددهم  فقل  الع�شور  مدى  على  لالإ�شطهاد  الن�شاطرة  تعر�ص 
العدد  قليلة  اأقلية  فهم  االن  اأما  االأر�ص.  اأ�شقاع  اإلى  وهاجروا 

تتوطن غرب اإيران وجنوب �شرق تركيا و�شمال العراق.

كميل رفيدي
عضو هيئة حترير النشرة

كني�صة مار يعقوب 
احدى 

كنائ�س الم�صرق 
القام�صلي - �صوريا

ديـــــــر
ب�صرى ال�صام


