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لقاء مع اعضاء
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مقابلة حصرية 
فلم الثورة العربية الكربى  
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احتفاالت عيد رفع ال�سليب ال�سنوية 
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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 و م�شور النادي حازم علي ب�شير

بقلم 
رىل هاين السماعني 

رئيسة حترير النشرة  
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املناهج وفقر الفكر

التاريخ اثبت ان ح�شارات عظيمة انهارت ب�شبب الهوة الكبيرة بين 
االأغنياء والفقراء واأ�شير هنا لي�س فقط الى المال، بل الى الفكر الذي 

هو االأهم. 
انق�شم  حيث  الم�شاعر  في  وفو�شى  الفكر  في  ت�شوي�شا  اليوم  ن�شهد   
المجتمع الفترة الما�شية الى ق�شمين: االول الذي يفكر بم�شاعره، وهم 

تكون  فالعادة  النتائج  واما  �شبات  في  والمنطق  جمود  حالة  في  العقل  يكون  الحالة  وبهذه  الغالبية، 
خاطئة وع�شوائية.

والمجموعة الثانية، االأقلية، وهم من غلبوا العقل على م�شاعرهم فكانت القرارات وردود االأفعال 
متزنة، منطقية، وقابلة للتطبيق. 

الفقر براأيي حالة اأزلية م�شتدامة غير متغيرة اذا لم ندرك اأهمية تعليم اطفالنا حتى في مرحلة الدرا�شة 
االولى كيف يفكرون. ولو �شربنا االقت�شاد مثال، يجب اأن يتعلموا المعنى العملي لالقت�شاد والتعامل 

ال�شحيح مع المال باال�شافة الى اأهمية العطاء. 
الم�شتقبل ان يكونوا عاملين الأجل المال ولي�س ليكونوا �شناع المال، �شادة له ال عبيدا. واإال كيف 
نف�شر وجود كليات اقت�شاد واقت�شاديين متخ�ش�شين مرموقين وال يزال الو�شع االقت�شادي في ترٍد، 

ولغاية االن لم نجد حلوال عملية للبطالة المتف�شية بين �شبابنا؟! 
مناهجنا بحاجة الى تعديل وبع�شها الى تغيير جذري واتعجب من هوؤالء الذين يحاربون االإ�شالح 
والتطوير بينما الحقائق جميعها متوفرة وبين االيادي. وات�شاءل هل حقيقة هم مدركون ام م�شي�شون 

ويح�شدون عواطف من ت�شيرهم وت�شيطر عليهم عواطفهم.
التعليم لي�س في �شراع مع الدين بل االثنان يكمالن بع�شهما البع�س، لكن فقط اإن اأدركنا اأهمية ان 

ن�شتخدم اأجمل م�شاعرنا ون�شخرها في التفكير المنطقي والرقي بالم�شلحة العامة. 
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شعــــر

ا�ستنكار 

هيئة مجل�س اإدارة النادي االأرثوذك�شي 

والهيئة العامة ت�شتنكر العمل االإجرامي 

نداء للأع�ساء 

اأع�شاء النادي نخبة مميزة من اأبناء مجتمعنا االردني نفتخر بكل فرد 

منكم ... م�شاركة كل منكم  

بالن�شرة كل ح�شب تخ�ش�شه يثري الن�شرة و القارئ من اأع�شاء وغير 

اأع�شاء.  هذه دعوة للم�شاركة  في الموا�شيع التي 

ترونها منا�شبة و مفيدة 

الجبان الدخيل على مجتمعنا ووحدتنا والذي اأدى اإلى ا�شت�شهاد الكاتب 

والمفكر ناه�س حتر

رحمة الله على ال�شهيد ناه�س حتر وا�شكنه مع المالئكة والقدي�شين
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 صحافة الدستورأصدقاء النشرة

اأن  �شخ�س  الأي  ويمكن  جدا،  وعادي  �شهل  القتل 
هكذا  اآخر،  �شخ�شا  ليقتل  فتوى  اأو  حكما  ي�شدر 
ومن  الما�شي  كهوف  من  العائدون  يفكر  زال  ما 
واحرقت  دمرت  ا�شالمية  لجماعات  تجارب 
يفخرون  افغان�شتان و�شوريا والعراق،  اوطانا في 
بالقتل با�شم الدين، ويت�شورون بان الله قد منحهم 

تراخي�س لقتل االخرين.
على  ويعلنون  بجرائمهم،  يفاخرون  القتلة  هوؤالء 
المخبولة  بعقولهم  يفكرون  بما  الجميع  من  مراأى 
اإزاء الدولة والمجتمع، ويقيمون حدودا  والمتخلفة 
في  نقي�س  اأو  اختالف  لمجرد   » »االخر  على 
لي�س  اأن ما يتورطون به  اأن يفكروا  الراأي، دون 
محط فخر اأو اعتزاز انما جرائم تهدد المجتمع كله.

منظم  طابع  لها  حتر  ناه�س  الكاتب  اغتيال  عملية 
اجتاحت  التي  االغتيال  وت�شبه عمليات  ومحترف، 
اأي�شا  الحادثة  الما�شي،  القرن  نهايات  في  م�شر 
وقعت في منطقة ح�شا�شة بالقرب من ق�شر العدل، 
البالغة،  االمنية  الح�شا�شية  ذات  المناطق  من  وهي 
فهي   ،» فردي  »ارهابي  عمل  من  اأكبر  العملية 
تك�شف عن م�شتوى جديد من العمل االرهابي المنظم 

والمدرب.
للتيار  ينتمي  بانه  ن�شر في االعالم  القاتل،  االرهابي 
فقهيا  تنظيميا  غطاء  يمثل  وهو   ،» المت�شدد  ال�شلفي   «
اخرى  بنتظيمات  والعالقة  ال�شلة  ممتدد  وفكريا 
مجاورة:  بالد  في  ال�شراع  امتداد  على  تحارب 
ابعادها  بكل  العملية  واليمن.  وليبيا  و�شوريا  العراق 
�شكال واإطارا ت�شكل نقلة جديدة في » ادارة التوح�س«.

اأن  جدا  وم�شيء  للفزع  ومثير  موؤ�شف  ل�شيء  اإنه 
تطال ايدي القتل اأ�شحاب الراأي والفكر، وا�شحاب 
القلم، فـ »حتر« كان خ�شما �شر�شا للتطرف والتكفير 
الت�شدي  الى  بادروا  من  طليعة  وفي  واالرهاب، 

يف اغتيال ناه�ض حرت 

واالرهاب  التطرف  الى 
م�شروعه  من  والتحذير 
والتدميري  التاأمري 
لالوطان العربية، ودخل 
وا�شعة  �شجاالت  في 
مبا�شر  �شيا�شي  واعتراك 
مع قوى وتيارات تنا�شر 

االرهاب والتطرف.

فارس احلباشنة 
صحفي 

�شهدت  العربي  العالم  في  الوطني  التنوير  معركة 
ذهبوا  كثيرون  �شهداء  كبيرة،  وماآ�شي  م�شاخر 
�شحايا لالرهاب من قتل فرج فودة و�شكري بلعيد 
ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ وتكفير ن�شر حامد 
بعدما  وطنه،  عن  الهجرة  على  واجباره  زيد  ابو 
النها  لي�س  له،  الحماية  توفير  في  ال�شلطة  ف�شلت 
حتى  الدفاع  يمكنها  ال  ولكن  لوج�شتيا،  عاجزة 
النهاية عن خطابات ت�شدم العقل الواقع تحت �شطوة 

اال�شولية والتطرف واالرهاب.
في معارك التنوير والحرية �شد الظالمية والتكفير، 
»م�شاريع  فدائيون  هم  والمثقفون  المفكرون 
الى  ت�شعى  ما  �شرعان  االرهاب  فرق  �شهداء«، 
والتهجير،  والوعيد  والتهديد  بالقتل  منهم  التخل�س 
الأن المثقف الوطني الملتزم من ال�شعب اأن يقف في 
يلعب دور  اأن  اأو  تاريخية على حياد  هكذا معارك 

المتفرج.
يهمها  ال   » ال�شاهرة  واال�شولية  االرهاب  »عيون 
�شلطة  ت�شتد  حينما  اال  المتفرجين،  جمهور  كل 
اأفقيا  التنوير  معركة  والحرية.  التنوير  خطاب 
وعر�شيا تدور حول » الوطن « ومفهوم الدولة، 
فالتكفيريون يم�شكون بايديهم وا�شنانهم القامة دولة 
كل  عن  بعيدا  اأذهانهم  في  يخلد  ما  وهذا  الخالفة، 

خطابات التبرير : االعتدال والو�شطية المهادنة.
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لقاء مع األعضاء

اأجرى اللقاء رلى ال�سماعين 
رئي�شة تحرير الن�شرة 

�شالمة  مروان  ربى  ال�شيدة  مع  ال�شهر  هذا  لقاوؤنا 
خريجة جامعة العلوم التطبيقية عام 1996 تخ�ش�س 
علم نف�س  تعمل مر�شدة تربوية في المدر�شة الوطنية 
عامًا.  وهي  منذ 19  االأ�شرفية  فرع  االأرثوذك�شية 
ولديهما  �شوالحة  مروان  الدكتور  من  متزوجة 

ثالثة اأبناء: �شليم و�شيلينا وجويل.
» بدايتنا مع هذا ال�شرح »النادي االأرثوذك�شي« مند 
الثمانينات اأنا وعائلتي قبل زواجي، عام 1999 تم 
العائلة  بالنادي وبالتالي  التحاق زوجي باال�شتراك 

كاملة ليومنا هذا.
اأتذكر ومنذ �شغري واأنا اأنتمي اإلى مجموعة ك�شافة 
دومًا  كنا  والتي  االأرثوذك�شية،  عمان  ومر�شدات 
الك�شفية  والتجمعات  والمخيمات  الحفالت  نقيم 
داخل النادي، حيث اأنه كان وال زال الملجاأ االآمن 

ال�سيدة ربى �سلمة

اأجمل  كانت  الحا�شر،  الوقت  حتى  والأوالدنا  لنا 
الذكريات والتي بها اأفتخر باأنني حافظت على عدة 
وهذا  الحالي  وقتنا  اإلى  الوقت  ذاك  منذ  �شداقات 
باأوالدي  حاليًا  األتم�شه  والذي  النادي  به  يتميز  ما 

واأ�شدقائهم.
التعبير«  �شح  »اإذا  النادي  اأجواء  تحت  عائلة  نحن 
والع�شاء  الغذاء  لتناول  نتردد  وبا�شتمرار  اأننا  حيث 
هناك، اأما بالن�شبة الأوالدي فهم ي�شاركون الن�شاطات 
يقت�شر  وال  با�شتمرار،  والترفيهية  االجتماعية 
ذلك على ف�شل ال�شيف فقط واإنما على مدار العام 
وخا�شة اإذا اأرادوا اإقامة اأي تجمع اأو حفلة �شخ�شية 
المكان  هو  النادي  يكون  ا�شدقائهم،  الأحد  اأو  لهم 
االحتياجات  لهم  ويوفر  دائم  ب�شكل  ي�شتقبلهم  الذي 
هذا  من  واالأهم  الحفل،  هذا  الإقامة  يريدونها  التي 
توفير الحماية لهم مما يبعث داخلنا ال�شعور باالأمان 

والطماأنينة لوجودهم داخل هذا ال�شرح العريق.
على  كبيرة  اأهمية  للنادي 
في  التو�شع  حيث  من  االأع�شاء 
وتبادل  االجتماعية  العالقات 
في  والم�شاركة  واالأفكار  االآراء 
باالإ�شافة  به  الخا�شة  الن�شاطات 
اإلى توفير قاعات مختلفة االأحجام 
الإقامة  لهم  الفر�شة  الإتاحة 
الحفالت في اأي وقت من ال�شنة.

جميع  اأ�شكر  اأخرًا  ولي�س  اأخيرا 
هذا  على  والقائمين  العاملين 
ال�شرح العريق وحر�شهم الدائم 
تواجدهم  اأثناء  اأبنائنا  حماية  على 

بالنادي.«
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مشاركات

د. سليمان صويص
رئيس اجلمعية األردنية 

حلقوق اإلنسان

دعونا ندخل في �شلب المو�شوع مبا�شرة. ما اأن يتحدث 
باأن  ويوؤّكد  اإاّل  البالد  في  االإن�شان  حقوق  عن  م�شوؤول 
 ... ال�شحيح  الطريق  في  ن�شير  واننا  »بخير«  الو�شع 
اإ�شفاء  بق�شد  وي�شتدرك،  المعروفة.  الالزمة  اآخر  اإلى 
م�شداقية على كالمه، »... بالرغم من بع�س االأخطاء 
يحاول  وعندما  هناك«.  اأو  هنا  الب�شيطة  والتجاوزات 
يعود  التفا�شيل،  بع�س  ومناق�شة  االإ�شتزادة  البع�س 
الم�شوؤول اإلى االإحتماء بالعبارات العامة التي ال تغني وال 
االإطار  خارج  هو  بما  الحوار  اأو  المناق�شة  متجنبًا  ت�شمن 

الذي حّدده لنف�شه. 
اإلى مو�شوع هام  هذه »الروحية« الر�شمية في التطرق 
واأ�شا�شي كحقوق االإن�شان ال تبعث على االإرتياح ؛ واالأهم 
الحكومة  بين  م�شتركة  اأر�شية  بناء  على  ت�شاعد  ال  اأنها 
الدفاع عن  العاملة في مجال  المدني  المجتمع  ومنظمات 
كما  الحكومي،  الم�شوؤول  الأن  ؟  لماذا  االإن�شان.  حقوق 
هادئة  مو�شوعية  تف�شيلية  مناق�شة  كل  باأن  يعتبر  يبدو، 
عليها  ت�شير  التي  ال�شيا�شة  �شحة  في  »الطعن«  تعني  قد 
الحكومة ـ في حين اأن الهدف، من وجهة نظر منظمات 
قائمة وو�شع حد  االإن�شان، هو معالجة م�شكالت  حقوق 
الإنتهاكات م�شتمرة منذ فترة طويلة. وفي بع�س االأحيان 
الحكومية  واالإجراءات  ال�شيا�شات  فهم  الهدف  يكون  قد 

ومحاولة الو�شول اإلى قناعات م�شتركة حيالها.
ـ لنقّر جميعًا باأننا  اأحيانًا  وحتى نبداأ من االآخر ـ كما يقال 
نتمتع في االأردن ـ وقيا�شًا بالمعايير والن�شو�س الواردة 
عليها  الم�شادق  االإن�شان  لحقوق  الدولية  االإتفاقيات  في 
نتمتع ب »ن�شف« حريات  ـ  االأردنية  الدولة  من جانب 
و ب »ن�شف« حقوق. وهذا ال ي�شيرنا في �شيء ؛ فنحن 
مجتمع في طور الن�شوء وعلينا اأن نعمل ـ حكومة و�شعبًا ـ 
على تطوير هذه الحقوق والحريات. ال ي�شتطيع اأحد اأن 
ينكر باأن القوانين الناظمة لحرية التنظيم والتجمع )قوانين 
اإلخ..(،  العامة  واالإجتماعات  واالأحزاب  الجمعيات 
في  والحق  والتعبير  ال�شحافة  بحرية  المتعلقة  والقوانين 

حقوق الإن�سان : لنغادر حوار الطر�سان !

على  تنطوي  المعلومات  تداول 
قيود وعقبات كثيرة تحول دون 
ممار�شة تلك الحقوق على الوجه 
المجتمع  ي�شاعد  الذي  المطلوب 
وينطبق  والتقدم.  التطور  على 
ال�شيء نف�شه على القوانين المتعلقة 
قانون  خا�شة  المراأة،  بحقوق 
وغيرها  ال�شخ�شية،  االأحوال 

و�شيا�شية  مدنية  بحقوق  المتعلقة  القوانين  من  العديد 
واالأرقام  الجن�شية  �شحب  ق�شايا   : واجتماعية  واقت�شادية 
الوطنية، قوانين البيئة والتعليم والعمل، عمالة االأطفال، 
الق�شايا  والعمالية،  النقابية  الحقوق  الثقافية،  الحقوق 
والتحقيق  المتابعة  ك�شعف  التعذيب  بمناه�شة  المرتبطة 
العقاب  من  واالإفالت  للتعذيب،  التعر�س  مزاعم  في 
اأن  يريد  ومن  اإلخ...  التعذيب  �شحايا  تعوي�س  وعدم 
يعرف المزيد من التفا�شيل عن اأو�شاع حقوق االإن�شان 
االأهلية  المنظمات  تقارير  يقراأ  اأن  اإاّل  فما عليه  البالد  في 
لحقوق  الوطني  المركز  عن  ال�شادرة  وتلك  االأردنية 

االإن�شان والهيئات والمنظمات الدولية واالإقليمية . 
وممار�شة  النعامة  �شلوك  اتباع  في  االإ�شتمرار  من  بداًل 
عن  التام  الر�شى  خطاب  وتبني  الطر�شان«،  »حوار 
فتح  قبل  والعقول  والقلوب  ال�شدور  لنفتح  النف�س... 
اإعاله .. لكي نتحاور فعاًل ون�شل  اليها  الم�شار  الملفات 
اإلى نقاط تفاهم م�شتركة. ولأولئك الذين يرفعون بوجهنا 
من  ويرهبوننا  حولنا  من  اأقطار  في  يجري  بما  التهديد 
خالل و�شعنا اأمام خيارين : اإّما الواقع القائم بكل عالته 
 : نقول  االأمن..  وتهديد  »داع�س«  اأو   ... ومفا�شده 
هناك طريق »ثالث« يجب طرق اأبوابه: المحافظة على 
العامة،  والحريات  االإن�شان  حقوق  وتطوير  االإ�شتقرار 
الأن غيابها عمومًا في مجتمعات بع�س االقطار المجاورة 
 ... اليوم  عليه  هي  ما  اإلى  قادها  الذي  هو  وال�شقيقة 

والحكيم هو من اّتعظ بغيره !
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نشاطات اللجنة الثقافية

نزوال عند رغبة اع�شاء النادي، اقامت اللجنة الثقافية للمرة الثانية هذه ال�شيفية ام�شية افالم لالطفال،وذلك  يوم 
. ) The Secret Life of Pets  ( االحد الموافق 2016/9/25 بقاعة حليم �شابا وقد عر�س فيلم

Kids Movie Night

جاءت نتائج فعاليات  ) لعبة ورق ال�شدة ( ال هاند ل�شهر اأيلول عام 2016كتالي :   

المركز الأول : جورج النبر       المركز الثاني : جبر ن�سار     

جاءت نتائج فعاليات ) لعبة طاولة الزهر ( ل�شهر اأيلول عام 2016 كتالي : 

المركز الأول : عودة ال�سمالي      المركز الثاني : وائل خوري

فعاليات ون�ساطات لجنة الألعاب الترفيهية
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نشاطات جلنة العالقات العامة

م�شتركي  من  الموؤ�ش�س  الرعيل  لزيارة  خطتها  �شمن 
النادي  في  العامة  العالقات  لجنة  قامت  النادي، 
بزيارة  النادي   رئي�س  ال�شايغ  م�شيل  ال�شيد  وبمرافقة 

ال�شيد فايق القبطي ) اأبو �شليم(.
االأرثوذك�شي  النادي  موؤ�ش�شي  من  �شليم  اأبو  وال�شيد    
حجر  و�شع  في  �شارك  وقد  االأرثوذك�شية  والجمعية 
وكان  عمان.  جبل  في  الكائن  النادي  لمقر  االأ�شا�س 

ع�شوا في الهيئة االإدارية للنادي لمدة خم�شة اأعوام.
موهوب  وفنان  الك�شفية  الحركة  رواد  من  �شليم  ابو 
من  العديد  ا�شت�شاف  وقد  والتمثيل.  العزف  احترف 
الفنانين العرب في رحاب النادي  مثل يو�شف وهبي، 
كمال ال�شناوي، اأمينة رزق، �شهير المر�شدي، محمد 

زيارة ال�سيد فائق القبطي

بالجو  اعتزازه  �شليم   اأبو  اأبدى  وغيرهم.  الموجي 
وما  النادي  �شوؤاله عن  بالنادي، وعند  ال�شائد  العائلي 
الحالي  النادي بو�شعه  اأن  اأكد  لتطويره  يقترحه  الذي 
من  كل  النادي  رئي�س  رافق  وقد   . م�شتوياته  باأح�شن 

اأع�شاء لجنة العالقات العامة ال�شادة : 
 ديان ال�شراف زريقات رئي�شة اللجنة ، الدكتور منير 
 ، الحلته  هيام   ، االأطر�س  خليل  الدكتور   ، عماري 

ربى نينو و و�شام اللداوي . 
القبطي  ال�شيد  لدى  طيبا  اأثرا  الزيارة  هذه  تركت  وقد 
هذه  على  العامة  العالقات  ولجنة  الرئي�س  �شكر  الذي 

اللفته الكريمة .
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الـصحـــافـــة

AMMAN — Patriarch of the Latin Church in 
Jerusalem Fouad Twal said on Tuesday that 
ongoing violence and distress in the Middle 
East is the reason why the Middle East Council 
of Churches immediately needs to join forces 
to address the impact of this reality on all, 
mainly the Arab Christians.
“The current situation has motivated all to strive 
for unity in order to overcome the human threats 
and spread the culture of love and peace.”
He was speaking on the sidelines of the general 
assembly meeting of the Middle East Churches 
Council, which began in Amman. 
He told The Jordan Times that this year, a 
spirit of enthusiasm and hope is sensed among 
church leaders “more than any time before”.
He said that most of the speeches focused on 
the problems Christians face in the region.
“I truly hope that we [the general assembly] will 
be at the end of the conference more willing to 
help and support each other,” adding that unity 
should be the target of ongoing efforts and 
discussions.
He said that the Latin Church through Caritas 
provides lots of help to displaced Christians, 
stressing that the non-stop work goes “beyond 
the capability of one single church”.
“Joint efforts make a difficult job easier and 
make a huge difference,” Patriach Twal said.
The Jerusalem-based religious leader said that 
it is obvious that the Palestinian conflict is 
being marginalised and ignored, and called on 
international decision makers to make the right 

decisions that serve the 
best interests of all people 
living in the region.
Meanwhile, Manic 
Younan, Bishop of the 

Current situation motivated us to 
unite — Patriarch Twal
By Rula Samain - Sep 06 , 2016 the Jordan Times

رىل السماعني
رئيس هيئة حترير النشرة  
صحفية يف اجلوردن تاميز

احتاد الكنائ�ض 

متطلب الع�سر

Lutheran Evangelical Church in Jordan and the 
Holy Land told The Jordan Times that Jordan 
is the living example of harmonious living and 
coexistence, and that extremist thought is alien 
to “our common culture”.
“We should learn from the Common Word and 
the Amman Message [the two major Jordan-
launched interfaith initiatives], and spread their 
values since they stress the message of the love 
of God and neighbours.”
A participant in the conference, Hamdi Murad, 
a Muslim expert and researcher in social, 
educational and religious issues, said that the 
council’s meeting is a step further in bringing 
harmony and cooperation among churches, 
which eventually would reflect positively on 
societal harmony.
He said that the fact that the meeting took place 
in Amman reflects the peace and stability of 
Jordan.
E-mail: rulasamain@gmail.com
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أخبار النادي

والى  اأوان  الآن وكل  القد�س  والروح  والإبن  للآب  المجد 
دهر الداهرين اآمين،

ا ِعْنَدَنا َنْحُن  ِليِب ِعْنَد اْلَهاِلِكيَن َجَهاَلٌة، َواأَمَّ » اإِنَّ َكِلَمَة ال�سَّ
ُة اللِه « يَن َفِهَي ُقوَّ اْلُمَخلَّ�سِ

اأيلول  من  والع�شرين  ال�شابع  في  االأرثوذك�شية  كني�شتنا  تحتفل 
بعيد رفع ال�شليب المكرم رمز خال�شنا نحن المخل�شين با�شم 
الرب. و كما العادة اأقام النادي الحفل ال�شنوي لعيد ال�شليب 
االأرثوذك�شية،  لل�شبيبة  التن�شيقية  اللجنة  من  كل  بم�شاركة 
القدي�س  كني�شة  جوقة  عمان،  مر�شدات  و  ك�شافة  مجموعة 
الوطنية  المدر�شة  جوقة  و  اربد   – ال�شريح  نيكولو�س 
النادي  اأع�شاء  و  عامة  االأرثوذك�شية  للرعية  االأرثوذك�شية 
المهند�س  الرئي�س  لنائب  كلمة  الحفل  تخلل  خا�شة.  الكرام 
اأ�شامة مدانات  و كلمة لراعي الحفل ال�شيد جورج اأبو خ�شر و 
كلمة لالأب الدكتور اإبراهيم دبور و من ثم  فقرة ترتيل لجوقة 
نيكولو�س  القدي�س  كني�شة  لجوقة  ترتيل  فقرة  يليها  المدر�شة، 
ال�شريح – اربد . و قد اختتم الحفل ب�شالة على ثمار الرمان 
لمباركتها و من ثم ا�شاءة الم�شعل ح�شب التقليد االأرثوذك�شي.
الرب  اأن  اأف�ش�س  اأهل  اإلى  ر�شالته  في  الر�شول  بول�س  يعلمنا 
اِلَح  ي�شوع الم�شيح قد �شالحنا مع الله بال�شليب حيث يقول: َوُي�شَ

ِليِب، َقاِتاًل اْلَعَداَوَة ِبِه  . االْثَنْيِن ِفي َج�َشٍد َواِحٍد َمَع اللِه ِبال�شَّ
فبال�شليب ت�شالحنا مع الله وبال�شليب نلنا الحياة االأبدية .

ال�شليب  بعالمة  ذواتنا  ولنر�شم  به  ونفتخر  �شليبنا  فلنحمل 
بروية واإهتمام وثبات لتحل علينا قوة الله.

عيد رفع ال�سليب

ا�سامة  المهند�س  كلمة 
رئي�س  نائب  مدانات، 

النادي: 
اأبو  جورج  ال�شيد  �شعادة 
خ�شر المحترم راعي الحفل

قد�س االآباء االأجالء
االأخوات واالأخوة اأع�شاء 

النادي االأرثوذك�شي
االأخوات واالأخوة ال�شيوف الكرام

نحتفل اليوم كما في كل عام بمنا�شبة عيد رفع ال�شليب كونها 
ال�شليب  خ�شبة  ا�شترجاع  لذكرى  توؤرخ  هامة  دينية  منا�شبة 
المقد�س في الفترة 335-347م اإذ كانت مطمورة بالقرب من 
الجلجلة بما �شمي مغارة ال�شليب والتي اكت�شفتها القدي�شة هيالنه 
والدة الملك ق�شطنطين االأول الكبير حيث قام مهند�شو الملك 
ق�شطنطين بردم الحفرة التي كان فيها ال�شليب وادخلوها في 
القدي�شة  اقامتها  التي  القيامة  كني�شة  وهي  الكني�شة  بناء  ت�شميم 

هيالنه على موقع المغارة واأودعت ال�شليب فيها.
ولكن هذه المنا�شبة تكت�شب بالن�شبة لنا في هذا الجزء من العالم اأهمية 
ال�شيد  عليها  ٌولد  التي  المباركة  الطيبة  االأر�س  هذه  تميز  خا�شة 
االأموات.  بين  فيها وَب�شّر و�شلب عليها وقام من  الم�شيح وتعمد 
وكراهية  حقد  من  االإن�شان  في  عمّا  لنا  يك�شف  الم�شيح  �شلب  اإن 
والفداء  الت�شحية  عن  اأي�شاً   لنا  يك�شف  الوقت  نف�س  وفي  وعنف 
وال�شماح والمحبة وننظر بفخر له على اأنه غلبة المجد على ال�شر 

ووفق العقيدة الم�شيحية فاإن الم�شيح باآالمه رفع خطايا العالم.
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أخبار النادي

�شمو  يج�شد  اأردنية  وطنية  كموؤ�ش�شة  االأرثوذك�شي  والنادي 
لله  الدين  اأن  ويوؤكد  وت�شامح  محبة  من  تمثله  وما  االأديان 
ثقافة  وين�شر  االأن�شان  تطوير  على  ويعمل  للجميع  والوطن 
اأن  تن�شوا  الم�شترك والتعاون والتاآخي والتعا�شد، ال  العي�س 

�شعار النادي هو
نحن مهما اختلف الدين بنا وال�سنن 

اأخـوة يجمعـنـا فـي الله هــذا الوطن
اغتيال  حادثة  في  باالأم�س  حدث  ما  الحزن  قلوبنا  يملء  و 
ناه�س حتر وهي جريمة  االأ�شيل  االأردني  ال�شحفي  الكاتب 
من  لي�شت  وجميعها  واالنتقام  والكراهية  الحقد  تمثل  مدانة 
الظالمي  الفكر  �شمة  ولكنها  دين،  اأي  ال�شمح،  الدين  �شمات 
يختلف  من  لكل  واالق�شاء  والقتل  الدماء  على  يتغذى  الذي 

معهم. فكما اأن الم�شيح هو رمز ال�شالم والمحبة فكذلك ر�شول 
الله هو نبي التنوير والهدى والحداثة. 

باغتيال  ورغب  الفتنة  باإ�شعال  رغب  حتر  ناه�س  اغتال  َمن 

اال�شتقرار والعي�س الم�شترك. وهذا ال�شعب بكافة عقائده واأطيافه 
واألوانه �شعٌب مجبول بالمحبة والتفاهم والت�شامح والعي�س الم�شترك 
في  عليها  وحافظ  المملكة  هذه  اأ�ش�س  �شعٌب  التعاي�س.  اأقول  وال 
الموؤامرات  كل  ورغم  الحالكة  الظروف  وفي  ال�شعبة  ال�شنين 

الخارجية والداخلية وقاتل من اأجل حياته ونظامه واأر�شه.
وحدتنا  ومن  منا  ينالوا  لن  ورائها  َومن  الجبانة  الحادثة  لكن 
نحب  واإ�شالم  م�شيحين  جميعاً   فنحن  الم�شترك  عي�شنا  ومن 
الحياة ونحب الحرية ونحب ال�شالم وقبل هذا كله نحب بع�شنا 
اأن وجه االأردن  اأثبتنا ب�شلوكنا الحكيم والواعي  بع�شاً . وقد 
يرهبونا  لن  واأنهم  تلطيخه  جميل و�شيبقى كذلك مهما حاولوا 

نعي�س  كنفه  في  و�شنبقى  جميعًا  لنا  االأردن  واأن  يفرقونا  ولن 
ونعمل ونبني كما كان اأجدادنا االأولون.

حقيقي  جماعي  عمل  اإلى  القناعات  هذه  نحّول  اأن  ويبقى 
وحماية  الداخلية  وحدتنا  حماية  على  كلنا  ونتعاون   �شادق 
دولة القانون والعدل وحرية الراأي وحرية المعتقد كما اأكده 
االأردن في ر�شالة عمان وكما يوؤكده جاللة الملك المعظم في 

كل المحافل الدولية.
ن�شكر لراعي الحفل رعايته ولالآباء االأجالء تواجدهم بيننا

اأ�شكر ح�شوركم واأتمنى لكم ليلة مباركة واأدعو راعي الحفل 
ليتكرم بالتحدث اإليكم،،،،،
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مشاركات

والذي  البلد  هذا  تاريخ  اأهمية  من  االردن  متحف  اأهمية  تنبع 
يمتد الكثر من   ) 1.5 ( مليون عام والذي يت�شمن العديد من 
المراحل المف�شلية في تاريخ الح�شارة  االإن�شانية التي تجلت 
مادي  وغير  مادي  اإرث  خالل  من  االأردنية  االأر�س  على 
يمثل عمق االإن�شان وجذوره وروحه وهويته وا�شتمراريته. 

فقد ت�شمن  هذا  االإرث على ار�س االأردن:-
• اأحداث هامة ومحورية على م�شتوى العالم.

• بروز وازدهار ممالك ودول هامة على مَر التاريخ .
• تعاقب العديد من الح�شارات.

.)technological milestones( تطورات علمية وتكنولوجية •
• اإبداع علمي وتقني وفني.

 اال ان هناك العديد من التحديات المرتبطة بهذا االإرث: -
1. ال زالت المعرفة بهذا التاريخ واالإرث مح�شورة الى حد 
من  االكبر  ال�شريحة  اما  والمخت�شين،  بالدار�شين  كبير 
المجتمع فال زالت معرفتها محدودة جدا  وخ�شو�شا جيل 

ال�شباب.
2. عدم وجود ارتباط و�شعور بال�شتمرارية التاريخية ما بين 

االردني وما  �شبقه من اجداد وح�شاراتهم ومنجزاتهم
3. �شعف اإدراك اأهمية هذا التاريخ وما يمثله من اإرث )على 

عدة م�شتويات(
4. �شخامة حجم هذا االإرث المتمثل بــ : -

اأثرية ُتعد بع�شرات االالف منت�شرة في كافة اأرجاء  • مواقع 
دائرةاالآثار  منها من خالل  كبير  توثيق جزء  )تم  المملكة 

العامة(
• مواقع تاريخية ترتبط باأحداث فا�شلة وهامة

اجتماعي  ون�شيج  ح�شارية  ا�شتمرارية  ذات  تاريخية  مدن   •
ثري ومتميز

).Vernacular Architecture( مدن ومواقع وقرى تراثية •
)Treasures( موجودات اأثرية مميزة على م�شتوى العالم •

الهائل  والحجم  تتنا�شب  مادية  اإمكانيات  الى  الحاجة   .5
متحف  فاأن  المحوري  دوره  من  وانطالقا  االرث  لهذا 
التي تعمل من خالل  الرئي�شية   اأحد الجهات  االردن هو 
باالرث   المعنية  الموؤ�ش�شات  مع  م�شاراتوبال�شراكة  عدة 
الح�شاري وعلى راأ�شها دائرة االثار العامة على التعامل 
اإرث  على  الحفاظ  عملية  تواجهها  التي  التحديات  مع 

االأردن الح�شاري وتوظيفه باأف�شل ال�شبل.

متحف الأردن

ودوره في الحفاظ على ارث الردن التاريخي وتقديمه الى العالم باأف�سل  الطرق

 فكرة ان�ساء المتحف
اإن�شاء متحف وطني  ابتداأت فكرة 
االأثرية  االأردن  كنوز  لعر�س 
القرن  �شتينيات  في   والتراثية 
عقد  عام1980  في  الع�شرين. 
لتاريخ   االأول  الدولي  الموؤتمر 
واآثار االأردن برعاية �شمو االأمير 
اأك�شفورد،  في  طالل  بن  الح�شن 
باإن�شاء  الم�شاركون  واأو�شي 

السيد ايهاب عمارين
مدير املتحف الوطني

متحف وطني. تبع ذلك ت�شكيل ”جمعية التراث االأردني“ عام 
1989 برئا�شة �شمواالأمير الح�شن وع�شوية عدد من المهتمين 
هذه  وو�شعت  والجامعات،  الحكومية  الموؤ�ش�شات   ومندوبي 
للمتحف.    العامة  المفاهيم  لت�شبح   االأ�ش�شالتي تطورت  الجمعية 
الحكومة  وقعت  عندما   1999 عام  توفيره  تم  فقد  التمويل  اأما 
”م�شروع  لتمويل  اليابانية  الحكومة  اتفاقية قر�س مع  االأردنية 
تطوير القطاع ال�شياحي“ ومن  اأهم مكوناته ”المتحف الوطني“. 
الثاني  عبدالله  الملك  الجاللة  �شاحب  اأ�شدر   2002 عام  في 
تم  الوطني«.  »المتحف  باإن�شاء  �شامية  ملكية  اإرادة  الح�شين  بن 
اال�شتناد الى قانون االثار حيث تم تعديله ليت�شمن مادة خا�شة 
عام  اليها  ا�شتنادا   المتحف  نظام  تما�شدار  االردن  بمتحف 
2003.   تم ت�شكيل مجل�س امناء المتحف برئا�شة �شاحبة الجاللة 
الملكة رانيا العبدالله المعظمة والتي و�شعت حجر اال�شا�س حيث 
ال�شموالملكي  انتخاب �شاحبة  البدء بالعمل عام 2005، تم   تم 

االميرة �شمية بنت الح�شن نائبا لرئي�س مجل�س  االمناء.
 فقد ان�شيء متحف االردن ا�شتنادًا الى قانون االآثار رقم 21 
ل�شنة 1988  وتعديالته، ليكون موؤ�ش�شة م�شتقلة ُتدار من قبل 

مجل�س اأمناء، ويهدف المتحف ليكون:
• مركزا تراثيا �شموليًا لتاريخ وح�شارة وثقافة المملكة

واالأثرية  التاريخية  المملكة  لمقتنيات  وطنيًا  اأثريًا  مركزًا   •
والتراثية

• اأداة تعليمية و�شياحية متطورة
• مركزًا لدعم التاأليف في مجال االآثار والتراث

 
روؤية ُمتحف الأردن

• »موؤ�ش�شة رائدة على الم�شتوى االقليمي تعنى بالحفاظ على التراث 
وبحيث  باأف�شالل�شور  وتقديمه  االردني  والح�شاري  الثقافي 

يحكي ق�شة االبداع  االن�شاني في االردن على مر الع�شور.«
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مشاركات

مهام ُمتحف الأردن
على  والحفاظ  وتقدير  ادراك  من  االردني  ال�شعب  تمكين   •

الهوية الوطنية  
مر  على  البيئة  مع  االن�شاني  التفاعل  تاأثير  وفهم  درا�شة   •

الع�شور  
االردن  تاريخ  يحكي  الذي  الثقافي  التراث  وتوثيق  جمع   •

على مر الع�شور 
• ان يكون المتحف نموذجا لباقي المتاحف االردنية 

• عر�س م�شاهمة االردن الح�شارية للعالم 
 • ان يكون بوابة االردن ال�شياحية 

يقوم متحف الردن بتنفيذ مهامه كونه اداة علمية 
وثقافية وتوا�سلية تفاعلية  متطورة وبحيث:-

• يولد انطباعات حول الهوية الوطنية بما يعزز روح االنتماء 
للوطن

• يعبر عن تاريخ وموروث االأر�س واالإن�شان
• يعبر عن روح وتطلعات االإن�شان

• م�شدر متجدد للمتعلمين من كل االأعمار
• بوابة مده�شة لل�شائح المتحم�س

• واأخيــرًا ي�شكــل قاعدة لالإنطــالق اإلــى المجتمعات المحلية 
و�شواًل اإلى العالمية

للق�سايا  وي�ستجيب  ومهامه  روؤيتة  المتحف  يترجم 
والتحديات المرتبطة باإرث  الردن الح�سارية من 

خلل : -
المميزة ذالت  المتحف  بكوادر  المتمثل  الب�شري  العن�شر   .1
على  االهم  العن�شر  وهو   ... المتخ�ش�شة  الخبرات  
يواجهها  التي  التحديات  اكبر  من  يعتبر  االطالقوالذي 

المتحف حاليا
2. رمزية الموقع والبناء في قلب مدينة عمان الناب�س بالحياة 

وبعبق التاريخ وتعلقب الح�شارات
ق�شة  يروي  والذي  والموؤقت(  )الدائم  المتحفي  العر�س   .3

االبداع االن�شاني لما يزيد على 1.5 مليون عام
4. باال�شافة الى العديد من العنا�شر الوظيفية والتي ت�شمل:- 

• التوثيق المتحفي
• ال�شيانة والترميم

• البيئة المتحفية
• البحث العلمي المتخ�ش�س بالتعاون مع الموؤ�ش�شات االكاديمة 

المحلية والعالمية
• التعليم والثقافة المتحفية

• الفعاليات واالن�شطة

العر�س المتحفي
يروي متحف االأردن ق�شة اأر�س واإن�شان االأردن بالت�شل�شل 
ابداع  ا�شا�شيمحطات  ب�شكل  يعك�س  بما  والموا�شيع  التاريخي 
مليون  من  يقاب  ما  خالل  االردن  ار�س  على  االن�شان 
ون�شف عام. وتروي المعرو�شات ق�ش�شًا مختلفة تتمحور 

حول ت�شع موا�شيع حيوية هي:
• البيئة                                           • اإنتاج وت�شنيع الغذاء     

• الفنون المرئية والعمارة            • التبادل الثقافي والتجارة      
• ال�شيا�شة والجي�س                         • ال�شناعات
• التخاطب والكتابات                    • الديانات   

• الحياة اليومية
متميزة  مجموعة  خالل  من  الموا�شيع  هذه  عن  التعبير  ويتم 
من القطع االثرية والمتحفية )بما يزيد عن 3 االف قطعة اثرية 
وتراثية( والتي ت�شم بينها قطعا  متميزة تعك�س ابداعا ان�شانيا 
عين  كتماثيل  العالم  م�شتوى  وعلى  التاريخ  مر  على  متميزا 
تعتبر  والتي  �شنة  االف  يقارب من 10  لما  تعود  التي  غزال 
النحا�شية  كبير،والمخطوطة  حجم  ذات  ان�شانية  تماثيل   اقدم 
والعديد  العالم،  م�شتوى  على  نوعها  من  فريدة  تعتبر  التي 
.)Special Treasures( العديد من االوابد التي ت�شنف كـــ

وقد تم توظيف العديد من الو�شائل التكنولوجية والتفاعلية في 
العر�س المتحفي.

للمرحلة  العر�س  قاعات  تغطيها  التي  التاريخية  الفترات 
الحالية من المتحف:  الع�شور الحجرية، الفترات الكال�شيكية 
والكال�شيكية المتاأخرة، الفترات  التاريخية التي تغطيها قاعات 
العر�س للمرحلة الم�شتقبلية، اننا نحاول في متحف االأردن ان 
نو�شل ر�شالتنا اإلى الجميع؛ حيث ان المتحف عمل منذ تاأ�شي�شه 
والتي  الموؤقتة  المعار�س  من  متميزة  مجموعة  تقديم  على 
�شملت العديد من الموا�شيع باال�شافة الى ما يزيد على 100 
متعددة،  مجالت  في  عمل  وور�شة  وموؤتمر  ون�شاط  فعالية 
معال  متوا�شلة  �شراكات  عقد  على  يعمل  المتحف  ان  كما 
موؤ�ش�شات التعليمية، ولديه �شراكة مع مجموعة من الجامعات 
المحلية ا�شافة اإلى �شراكة ومذكرات تفاهم معمتاحف عالمية 
ت�شجيل  تم  وقد  م�شتركة،  فعاليات  الإن�شاء  محلية  ومتاحف 
وهذا   )ICOM( العالمي  المتحف  مركز  في  ع�شوا  المتحف 
ا�شتغاللها  على  �شنعمل  عالمية  لالأردن، ومن�شة  كبير  اإنجاز 

في اي�شال الموروث التاريخي االأردني للعالم.
االأردنية،  ال�شياحة  بوابة  يكون  الأن  كذلك  المتحف  يطمح  كما 
لما  للعالم،  االأردني  ال�شياحي  المنتج  تقديم  على  االأقدر  الأنه 
يحتويه من اإرث تاريخي ي�شل اإلى  اأكثر من 1.5 مليون �شنة .
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اجمل التعليقات

اجمل تعليق 

ن�شجع اأع�شاء النادي و قراء 
الن�شرة على اإر�شال تعليقاتكم 
لهذه اللوحة على االيميل التالي
)news@orthodoxclub.com( 

حيث �شيتم ن�شر اجمل التعليقات 
مع اال�شم في الن�شرة القادمة.  

غدير سعيد حدادين ا�سبهني

�شاغني 
هذا ال�شباح للحب 

�شاغني لل�شماء 
للبحر الذي 

ي�شكن المطر 
�شاغني للخريف 
الأوراق برتقالية 

بلون الوهج 
�شاأغني لرجلٍ  

مالأني عطرًا 
منحني حياًة

�شاأغني 
... �شاأ�شلي 

اأعانق فيك الله 
واأ�شلي للحب 
اأعلق ا�شمك 

في �شقف �شمائي 
اأيقونة االأبد 
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ضيف النشرة

ينجح  ان  والتقدم  التطور  نحو  ي�شعى  مجتمع  الأي  يمكن  ال 
دون ان يخطط لذلك ب�شكل جيد ووا�شح �شمن روؤية ق�شيرة 

ومتو�شطة وطويلة المدى.
وعليه فاإن التخطيط االإ�شتراتيجي : هو خطة م�شتقبلية طويلة 
التخطيط  يدر�س  كما  معين  هدف  لتحقيق  ت�شعى  المدى 
وتحديات  و�شعف  قوة  من  اأبعاده  بكل  الواقع  االإ�شتراتيجي 
الجانب  النظري بل في  الجانب  التخطيط فقط في  وال يكون 

العملي الميداني التطبيقي.
اأف�شل و�شيلة لبناء االإن�شان هي  اما التعليم: مما ال�شك فيه ان 
تعليمه ومن ثم تدريبه فهذه اأف�شل طريقة لجعل المجتمعات في 
تطوير م�شتمر،ولكن ما نحن ب�شدده االآن هو كيفية اإ�شالح 

نظام التعليم القائم في بالدنا.
التخطيط الإ�ستراتيجي للمدر�سة:

لم�شتقبل  ت�شور  و�شع  من  الم�شاركون  به  مايقوم  وهو 
لتحقيق  ال�شرورية  والو�شائل  االجراءات  وتطوير  المدر�شة 
ذلك الت�شور الم�شتقبلي في الواقع وما يرتبط به من االإ�شتجابه 
خالل  من  والخارجية  الداخلية  البيئة  في  الحا�شلة  للتغيرات 

االإ�شتخدام االأمثل للموارد والم�شادر.
فالمدر�شة هي المكان االأهم في �شناعة م�شتقبل االأجيال،فمرحلة 
ت�شكيل  خاللها  من  يتم  التي  المرحلة  هي  االإبتدائية  الدرا�شة 
م�شتقبل الطالب الملتحقين بها ونظراآ لقدرة المدر�شة وامكانياتها 
وروؤيتها الم�شتقبلية في بناء جيل قادر على النهو�س بالم�شتقبل.
التي  المدر�شة  هي  التاريخ  ت�شنع  ان  ت�شتطيع  التي  والمدر�شة 
تمتلك ا�شتراتيجية وا�شحة متكاملة تت�شمن روؤية م�شتقبلية ولديها 

اهداف ا�شتراتيجية يمكنها من خاللها تحقيق تلك االأهداف.
ولهذا تاأتي اأهمية التخطيط االإ�شتراتيجي في الموؤ�ش�شة التعليمية 
العملية  وتتحول  للجهود  ت�شتت  هناك  يكون  التخطيط  فبدون 

التعليمية من مجرد ر�شالة يجب تاأديتها اإلى اأعمال وظيفية.
ن�شتنتج مما �شبق انة يجب علينا و�شع اإ�شتراتيجية وطنية للتعليم 
ت�شتند اإلى تطوير التعليم االأ�شا�شي وذلك من خالل عدة مراحل:

- اعادة تاأهيل مجموعة من المدر�شين الخريجين من المعاهد 
التعليمية والجامعات ل�شعف �شويتهم العلمية فمن المعلوم ان 
مهنة التعليم التجذب اليوم �شوى الطالب الذين ح�شلوا على 

مجموع متوا�شع من الثانوية العامة.
الدول  من  العديد  مع  فبالمقارنة  التعليمية  المناهج  تطوير   -

العربية اال ان هذه المناهج مازالت تعاني من ال�شعف.
ومعنويًا  ماديًا  المدر�شة  الأ�شتاذ  واالحترام  االعتبار  اإعادة   -

ودعمه بالحوافز.

التخطيط ال�ستراتيجي للتعليم في الأردن

- تطوير طرق التعليم واالمتحانات 
االأ�شاليب  عن  باالبتعاد  وذلك 

القديمة.
التخطيط  مميزات  من 

الإ�ستراتيجي:
المدر�شة  تطوير  في  ي�شاهم 
وتح�شين و�شعها،كما يعمل على 
تلبية احتياجات المدر�شة الداخلية 
جميع  فيه  والخارجية،وي�شارك 

د. أمين ابو رمان
خبري التخطيط االسرتاتيجي 

والطالب  االأمور  واأولياء  من)المدر�شين  المعنية  االأطراف 
واالإدارة( واأخيراآ ي�شاهم في نجاح المدر�شة في تحقيق اأهدافها 

الم�شتقبلّية.
اأما بالن�شبة للتخطيط االإ�شتراتيجي للجامعات ال يمكن اال�شتغناء 

عنه حيث يت�شح اأهمية التخطيط في الجامعات من خالل:
على  ت�شاعد  التي  المحددة  المقايي�س  من  مجموعة  و�شع   -

تحقيق النجاح باإ�شتمرار.
- قيامه بت�شجيع القادة االأكاديميين على و�شع روؤية م�شتركة للم�شتقبل.
الم�شتوى  على  النطاق  وا�شع  لتفكير  جديدا  اأ�شلوبا  يعد   -

االإ�شتراتيجي.
التنبوؤ  درجة  رفع  على  ي�شاعد  االإ�شتراتيجي  التخطيط  ان   -
التاأقلم  وكيفية  بالجامعات  المحيطة  البيئة  في  بالتغيرات 

والتكيف معها.
- يزود التخطيط االإ�شتراتيجي الجامعة بدليل ار�شادي حول 

مات�شعى لتحقيقه.
و�شرورية  مهمة  و�شيلة  التناف�شي  االإ�شتراتيجي  التخطيط   -
نحو تمكين الجامعات من و�شع ت�شور خا�س لهويتها فالهوية 
االأكاديمي  التميز  هدفها  جامعة  كل  له  ماتطمح  هي  الم�شتقلة 

والمعرفي والبحثي.
الجامعات  في  االإ�شتراتيجي  التخطيط  اأهمية  تكمن  حيث 
اإدارات الجامعات ليكونوا اكثر اطالعًا  باإعتباره مطلبًا لدعم 
الجامعات  معظم  تواجه  التربوية،فقد  بالمخرجات  ومعرفة 
كما  الجامعة  اأن�شئت  اأجلها  من  التي  اأهدافها  تحقيق  في  ف�شالآ 
لالأن�شطة  المعززة  والمادية  المالية  الموارد  في  نق�شًا  تواجه 
البدائل  باإختيار  المتعلقة  وال�شعوبة  الجامعية  والم�شاريع 
واالإ�شتراتيجيات المنا�شبة،اال ان الحل االأمثل لتلك ال�شعوبات 
متبعة  ثقافة  الجامعات  في  االإ�شتراتيجي  التخطيط  جعل  هو 
واالأهداف  الروؤى  وفق  والعمل  التفكير  في  جديداآ  واأ�شلوباآ 

االإ�شتراتيجية لكل جامعة.
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مقابلة حصرية لنشرة النادي 

ا�شتهر  ح�شين  حاب�س  المعروف  االأردني  الممثل 
عمل  البدوية،وكان اخر  الم�شل�شالت  في  باأدواره 
له في فيلم الثورة العربية الكبرى في دور ال�شريف 
ح�شين. الفيلم عر�س على �شا�شة التلفزيون االردني 
اأردنيًا  تاريخًا عربيًا  متتالية وحكى  ايام  ثالثة  لمدة 

عريقًا لما�ٍس  كدنا ان نن�شاه. 
حاب�س ح�شين َخ�س ن�شرة النادي بهذا اللقاء المميز 

و تكلمنا عن دوره و اأهمية الفيلم و ر�شالته. 
ال�سريف  دور  توؤدي  وانت  �سعورك  كان  كيف   •

ح�سين  ؟
كان مزيجا من الرهبة والفرح والغبطه اما الرهبة 
الي وقيمتها  اوكلت  الي  ال�شخ�شية  فالأهمية وعظمة 
التاريخية والح�شارية والبطولية. والفرحة والغبطة 

اجرى اللقاء رلى ال�سماعين 
رئي�سة تحرير الن�سرة 

 فيلم الثورة العربية الكبرى

الن مثل هذا الدور يتمناه كل فنان، و ي�شع عالمة 
فارقة في تاريخه الفني

• ما التح�سيرات التي كان يحب ان تعملها لتوؤدي 
هذا الدور؟ 

قراءة  مني  تطلب  الدور  باهمية  وقناعتي  اح�شا�شي 
الن�س قراءة م�شتفي�شة عدة مرات، ومن ثم الرجوع 
المغفور  �شخ�شية  طبيعة  لفهم  والم�شادر  للمراجع 
�شغيرة  كل  والتقاط  علي  بن  الح�شين  ال�شريف  له 
وكبيرة عن �شلوكه مع اوالده ومع االخرين ..ثم 
وج�شدية  �شوتية  تدريبات  برنامج  بعمل  �شرعت 
الكون على اعلى لياقة الداء الدور حيث ان ادوات 

الممثل هي �شوته وج�شده. 
•  ما اجمل اللحظات خلل التمثيل ؟ 

عندما  لدي  تكون  التمثيل  خالل  اللحظات  اجمل 
مني  ويقترب  بال�شعوبه  يت�شف  م�شهد  ت�شوير  يتم 

المخرج ويمتدح ادائي فيه.
بفيلم  العريق  التاريخ  تقديم  فكرة  جاءت  كيف   •

وثائقي ؟ 
كما علمت التح�شير لهذا الفيلم ا�شتغرق �شنتين حيث 
عمل المخرجان المتميزان ا�شيل من�شور وروالند 
الفني  لالنناج  ال�شنبله  لموؤ�ش�شة  تح�شيره  على  ماي 
ال�شخمه  بالتح�شيرات  ا�شطلعت  والتي  بدورها 
وهو  بالحدث  الالئق  بالمظهر  الفيلم  هذا  ليظهر 
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 مقابلة حصرية لنشرة النادي

االحتفال بمئوية الثورة العربية ااكبرى. 
• كم اخذ من الوقت لطلقه للجمهور؟ 

قرابة  الفيلم  ت�شوير  ا�شتغرق  الن�س  كتابة  بعد 
المونتاج  عمليات  ونيف...وا�شتغرقت  ال�شهرين 

قرابة اربعة ا�شهر
•  هل كان هناك معيقات ؟

قبل  للت�شوير  بالتح�شير  قام  كان هناك فريق عمل 
ا�شهر عديده ...كان يعمل بجد وكد ال يو�شف من 
والديكور  المواقع  الختيار   ... واداريين  فنيين 
وكل  والمكياج  واال�شاءة  وال�شوت  والحجوزات 

ما يلزم...

على  معتر�سة  خرجت  التي  ال�سوات  هي  ما   •
الفيلم ؟ 

كل عمل عظيم او �شخ�شية عظيمة او ثورة عظيمة 
ومعار�س...وهذه  موؤيد  من  حولها  النا�س  انق�شم 
اال�شوات المعار�شة انطلقت من ايدولوجية محدده 
الترى في غير عقيدتها اي �شواب ...وهذا �شانهم 

وال اعتقد انه يغير من الحقيقة اي �شيء
•  ما ردة فعل الجمهور الردني؟ 

االردن هو البلد الوحيد بالعالم العربي الذي ت�شرف 
ذلك  على  ادل  الثوره...ولي�س  تلك  ثمار  بقطف 
يتمتع به االردن مقارنة مع  الذي  ال�شالم  من نعيم 
الجحيم الذي ولال�شف يحرق الدول المجاوره لقد 
ا�شرفت بالقيام بتمثيل هذه ال�شخ�شية العظيمة واتمنى 
ان ابقى وكل زمالئي الفنانين االردنيين عند ح�شن 
ظن جمهورهم وم�شاهديهم جزيل ال�شكر لالعالمية 
ولتمنياتي   .. �شماعين  رلى  االجتماعيه  والنا�شطه 

لمجلة النادي االأرثوذك�شي بالتقدم و االزدهار .
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�سحم الكفارات منطقة جذب �سياحي

كلمتين:  من  االإ�شم  يتكون  الكفارات(  )�شحم  بلدة 
معاجم  في  وا�شتقاقاتها  الكلمة  وردت  وقد  )�شحم( 

اللغة
  : بال�شم  ْحَمُة،  كًة،وال�شُّ محرَّ َحُم،  )ال�شَّ العربية 
وادُ .  اأما كلمة )الكفارات( م�شتقة من الَكفروهي: ال�شَّ

قرية  باأنها  الكفارات(  )�شحم  ت�شمية  تدل   ، القرية   
عرفت  وقد  �شجر،  ذات  االأولى  بالدرجة  زراعية 
)باالأقحوانة(  الم�شادرالعربية  في  الكفارات  منطقة 

كما جاء عند البالذري في كتابه فتوح البلدان
وهي ت�شكل  امتدادًا ل�شهل حوران الخ�شب.

تقع بلدة �شحم في اأق�شى ال�شمال الغربي من المملكة 
بني  لواء  قرى  اأحــدى  وهي  الها�شمية،  االأردنية 
الجغرافي  بموقعها  تتميز   ، اإربد  محافظة  في  كنانة 
�شمااًل  المحتل  الجوالن  ه�شبة  م�شاهدة  يمكن  حيث 
الثلوج ، وفي م�شهد  ال�شيخ الذي يك�شو قمته  وجبل 
بانورامي تتالأالأ لياًل اأ�شواء البلدات ال�شورية �شمااًل 
تتميز  �شحم  وبلدة  غربًا،  المحتلة  فل�شطين  وبلدات 
بجوها المعتدل �شيفًا و�شتاًء وهي ذات طبيعة �شهلية 
ترتفع فوق م�شتوى �شطح البحر حوالي )400م( ، 
يجري  الذي  خالد  وادي  اأ�شهرها  االأودية  تحيطها 
اأ�شجار  بزراعة  البلدة  وت�شتهر  اليرموك،  نهر  فيه 

الزيتون.  

بموقعها  �ــشــحــم  تــتــمــيــز 
ينابيع  وتــوفــر  الجغرافي 
تربتها  وخ�شوبة  المياه 
�شاعد  النباتي  وغــطــاوؤهــا 
على االإ�شتقرار الب�شري منذ 
زمن مبكر،على الرغم من 
اإال  االأثرية  الدرا�شات  قلة 

ضياء الدين طوالبة
باحث آثار

اأن ال�شواهد المادية التي تنت�شر في البلدة والمناطق 
المحيطة بها ت�شير اإلى اأهمية المنطقة تاريخيًا. ومن 
مناطق مختلفة حول  في  الميدانية  م�شاهداتي  خالل 
الكبيرة  الكهوف  ن�شاهد  و�شفوحها  البلدةباأوديتها 
والمغاور التي كانت ملجاأً لالن�شان خالل الع�شور 
الحجري  الع�شر  اإلى  ترجع  ربما  والتي  القديمة 
الحديث )6000-4500 ق.م( اأو ربما اإلى ع�شور 

اأقدم.
تكثر الخرب ومواقع االآثار وبقايا االأبنية والمدافن 
بها  المحيطة  والمناطق  بالبلدة  االأثرية  والكنوز 
ومن  مختلفة،  تاريخية  فترات  اإلــى  تعود  والتي 
البلدة،  داخل  )الح�شن(  منطقة  المواقع  هذه  اأبرز 
بقايا  تزال  ما  حيث  التح�شينات  على  الت�شمية  تدل 
�شفوف  قوامها  �شاخ�شة  الخارجية  البرج  جدران 
من مداميك الحجارة ال�شوانية ال�شخمة التي كانت 
تحيط بالم�شتوطن من الخارج وعلى االأغلب تعود 
اإلى الفترة االأخيرة من الع�شر البرونزي )1550-
في  العامة  االآثار  دائرة  ك�شفت  وقد  1200ق.م(. 
مطلع ت�شعينيات القرن الما�شي عن موقع اأثري هام 
يحتوي على اأكثر من 200 قطعة اأثرية اأثناء القيام 
باأعمال بناء مدر�شة لالإناث يعود اإلى نهاية الع�شر 
حفظ  تم  وقد  الحديدي  الع�شر  بداية   / البرونزي 

االآثار في متحف دار ال�شرايا باإربد.
�شمالي  )كفرالهيا(  الهامة  االأثرية  المواقع  ومن 



21 تشرين االول   2016    |    العدد   368

مناطق من بلدي

البلدة،ومعنى:)كفر(البلدة اأو القرية، وكلمة )الهيا( 
لها مدلول ديني وربما ا�شتق من كلمة االآلهة حيث 
البقايا  الموقع  �شطح  على  تنت�شر  لالآلهة،  بيتًا  كانت 
وتعود  الفخارية،  والك�شر  والمدافن  المعمارية 
الروماني  الع�شرين  اإلــى  االأثرية  ال�شواهد  هذه 
االأردن  �شمال  منطقة  ازدهرت  وقد  والبيزنطي. 
حلف  في  دخلت  حيث  الروماني  الع�شر  خالل 
)اأم  مدن:  �شم  الذي  الع�شر«الديكابول�س«  المدن 
اربد،  را�ــس،  بيت  قويلبه،  فحل،  طبقة  قي�س، 
الهيا«  »كفر  كانت  وقد  وغيرها،  عمان(  جر�س، 
اأي�شا  فيها  وتوجد  الحلف.  هذا  منطقة  �شمن  اآنذاك 
االإ�شتيطان  اأن  ويبدو  االإ�شالمية  الفترة  من  بقايا 
بناء  المملوكي  االإيوبي  الع�شر  اإلى  ا�شتمر  بالموقع 

على انت�شار الك�شر الفخارية بالموقع.
موقع »الدير« وهو بناء منحوت في ال�شخر يتكون 
،وله  ببع�شها  تت�شل  التي  الحجرات  من  عدد  من 
يتعبد  التي  :الكني�شة  )الدير(  ومعنى  ديني  مدلول 
فيها الرهبان، حيث يكون الدير في المواقع النائية 
اإلى  يعود  باأنه  ويعتقد  المرتفعات،  في  اأو  البعيدة 
الفترة المبكرة من انت�شار الديانة الم�شيحية بالمنطقة.

بالقرب من بلدة �شحم كانت موقعة اليرموك الخالدة 
)639 م( التي ت�شير معظم الم�شادر والدرا�شات اأن 
اأحداثها وقعت في منطقة وادي خالد الذي يجري فيه 
نهر اليرموك ، وقد مهدت المعركة لمرحلة جديدة 
الفترات  خالل  االإ�شالمية  العربية  الدولة  ظل  في 
االأموية والعبا�شية والفترة االأيوبية المملوكية. وقد 
االإ�شالمية  الفترة  خالل  والبلدات  القرى  ازدهرت 
المتاأخرة ومنها بلدة �شحم القديمة في )وادي �شحم( 
معنى  ،جاء  رة«  »الِم�شْ المحلي  باإ�شمها  المعروفة 
،الُكوَرُة  مدينة  ُر:  الِم�شْ المعاني  معجم  في  م�شرة 
وغيرها.  والمدار�ُس  واالأَ�شواُق  وُر  الدُّ فيها  تقام 
ويتكون  �شاخ�شًا  القديم  �شحم  م�شجد  يزال  ما  حيث 
.ت�شير  واأقبية  عقود  على  القائم  ال�شالة  بيت  من 

الفترة  اإلى  يعود  ربما  الم�شجد  اأن  على  الدرا�شات 
م�شابه  المعماري  ــرازه  وط المملوكية  االأيوبية 

لم�شاجد بلدات حرتا وملكا.
الحكم  نهاية  الالحقة  الفترات  خالل  البلدة  تو�شعت 
الطراز  ذات  الطين  بيوت  تنت�شر  حيث  العثماني 
التي  المحلي الذي يتميز بالعقود والقناطر ال�شخمة 
وهي  الحالي،  الوقت  اإلى  قائمة  جدرانها  تزال  ما 
ت�شم  المنطقة  اأن  بخا�شة  اأ�شياًل  ثقافيًا  اأرث  تمثل 
القديمة  البلدة  هجرت   ، متعددة  ا�شتيطانية  فترات 
البلدة  اإلى  �شكانها  وانتقل  الما�شي  القرن  مطلع  في 

الحالية الحديثة.
ما يميز بلدة �شحم جمال طبيعتها الخالبة ذات الغطاء 
في  البرية  واالأزهار  االأ�شجار  من  المتنوع  النباتي 
ف�شل الربيع. مما جعلها الأن تكون متنزهات طبيعية 
للزوار من مختلف مناطق االأردن مثل:متنزه �شعلة 
وهي  العقبة،  ومنطقة  الع�شة  ومنطقة  اليرموك 
نهر  وادي  على  الم�شرفة  باإطاللتها  تتميز  مناطق 
خالل  ومن  المحتل.  الجوالن  وه�شبة  اليرموك 
هذه الن�شرة االإعالمية الموقرة فاإنا ناأمل من الجهات 
المتنزهات  لهذه  التحتية   البنية  ب�شيانة  الحكومية 
وتح�شينها وزيادة الخدمات فيها للحفاظ على بيئتها، 
بالعمل  المنطقة  �شكان  من  االأهالي  دور  يقل  وال 
ال�شياحية  الم�شاريع  من  مزيد  وفتح  االإ�شتثمار  على 

والترفيهية والخدمية التي تخدم الزوار.
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املقادير : 
- ع�شري ليمون      ) 4/1 ( كوب  - �شمك فيليه       ) 1 ( كيلو   

- بقدون�س ناعم      ) 1 ( �شمة  - فلفل حار        ) 1 ( حبة واحدة   
- زيت زيتون        ) 4/1 ( كوب  - ب�شل �رشائح  ) 2 ( حبه   

- بندورة ناعمه      ) 3 ( حبات  - ثوم ناعم        ) 1 ( را�س   
- فلفل حلو ملون    ) 2/1 ( كيلو �رشائح  - كزبرة ناعم   ) 1 ( �شمة   
- كمون             ) 1 ( ملعقة طعام �شغرية   - ملح                     ) 1 ( ملعقة �شغرية  

طريقة العمل :
ن�شيف  ثم  احلجم  متو�شطة  قطع  الى  ال�شمك  يقطع 

جميع املواد املذكورة على ال�شمك وتخلط جيداً  .
فوق  املواد  جميع  ون�شع  �شينية  يف  ال�شمك  ن�شع 
ال�شمك ثم نغلق ال�شينية جيداً  بالق�شدير وتو�شع يف 
ملدة  مئوية  درجة   180 حرارة  درجة  على  الفرن 
ن�شف �شاعة وبعد ها نقوم برفع الق�شدير والتحمري 

وت�شبح جاهزة .  

مطبخ النادي

�سمك على الطريقة اليونانية

املقادير : 
- �شكر    ) 1 و 2/1 ( كوب  - �شميد               ) 3 ( كوب   
- �شمنة    ) 4 ( معالق كبرية  - بيكنج باودر       ) 2 ( ملعقة �شغرية  
- طحينية ) 1 ( ملعقة كبرية  - لنب                ) 1 و 2/1 ( كوب  

- جوز الهند        ) 2/1 ( كوب 

 طريقة التح�سري :  
يخلط ال�شميد وال�شكر والبكنغ باودر جيداً  وي�شاف ال�شمنة املذابة ويخلط جيدًا ثم ن�شيف اللنب ويقلب مع اخلليط ثم ن�شيف 

جوز الهند مع اخلليط . 
نقوم بدهن ال�شينية بالطحينية ونفرد اخلليط بال�شينية وتو�شع يف الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ملدة ) 15( 

دقيقة وي�شاف القطر فوقها وت�شبح جاهزة . 
�شحتني وعافية ،،،

الب�سبو�سة

 الشيف 
هشام نصار  

مطبخ النادي 
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10/08
10/08
10/08
10/08
10/08
10/09
10/09
10/10
10/10
10/10
10/10
10/11
10/12
10/12
10/12
10/12
10/12
10/13
10/14

»°†HQ ∞«∏N ôgÉX øjQ
∫ƒ°üÑdG QƒfG óªfi ôeÉK √õªM

¬aôZ π«Ñf …õeQ ∫õZ
¢SQOÉJ ôgÉ°T QÉ°ûH ÉjÉf

…ódÉÿG º«gGôHG Ëôc º«gGôHG
√OÉë°T π«eG ≥«aƒJ π«eG

¢TƒæM ¿ƒ£fG ÉLQ ¿ƒ£fG
¿ÉjôdG QƒfG ºgOG ∫Éæj

OGóM ôcÉ°T QÉ°ûH π°ü«a
¬æHÉHO π«∏N √OƒY π«∏N

QGƒ©b ìôa ∫ÓL êQƒL
…È©÷G ÚHhQ óªfi ∞«°S

QGƒ©b ÉæM óFÉ°S ¿ƒY
QGƒ©b ÉæM óFÉ°S π°ü«a

»°†HôdG ó©°S óYQ ójR
¬◊Gƒ°U ÊÉg OÉªY ìôa
¿Gôa ÊƒW …öS ∫É«fGO

¬gõf êQƒL ÜÉ¡jG É«g
øjOGóM ídÉa »Ø°Uh ófQ

≠FÉ°üdG π«°ûe ¢SQÉa Ωôc
ƒæ«f ≈°ù«Y ßaÉM ójR

øjOGóM óLÉe º«J π«HÉfG
 ‹ÉéH »eÉ°S …OÉ°T ‘ƒ°U
¬°TOGôµdG »bƒ°T ójR Ëôc

…QƒÿG OGDƒa êQƒL á«dÉZ
 ïfÉÑ°S Ö«ÑM º°SÉH ¿õj

´ÉØf π«∏N ΩÉ°ùM Ωôc
í«°ùeG π«∏L »eGQ ÊGO

¬HƒYôN ¢SÉ«dG ΩÉ°Sh ¢SÉ«dG
ÉHÉ°S Qóæµ°SG ôgÉe Qóæµ°SG

طوبى للذين اخ�تهم يا رب
" ÉcQÉÑe ÜôdG º°SG øµ«∏a òNG ÜôdGh ≈£YCG ÜôdG "

 »°ùcPƒKQC’G …OÉædG IöSCG ≈©æJ
 " ó«©°S π«∏N ¿GÈL ≈¡f " áeƒMôŸG

 ¿ÉjÉæH ø∏«g Ió«°ùdG πeÉ©dG ƒ°†©dG IódGh
 ö†N ƒHCG º«∏°S π«Ñf ó«°ùdG πeÉ©dG ƒ°†©dG áLhR

سائلني العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته

اجتماعياتكلمة العدد
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شـــــعــــــــــر

ن�سيحة اإىل فتاة خمدوعة

اإن وجــــدا كــامـنــًا طـي ال�شلـــوع 

اأيــن مــنـــِك مــهــجـــة فـــيــا�شـــة 

اأنـــا اإن اأبـــكــي فــــال اأبــكــي عــلى 

اإنـــمــا اأبـــكــى عــلــى نـجــم هــوى 

اإنـــمــا اأبـــكــي قــمـيـــرًا �شــاطـعــًا 

وبــــوّدي �شـــونــه مـــن غـــفـــوة 

�شـــل حـبـيــبي والـــذي مــن فــقــده 

رجــعــة فــيــهــا حــيـاتـي والــمنى 

اآه اأقــ�شـــى الــهــوى مـــن حــاكــــم 

انــطـلـق االآ�شــوان مــن كيــد ال�شنين 

احـرق الــوجــد ح�شــاهــا والحـنيـن 

خــائــب االآمــال اأعــيــــاه االأنـيـــن 

مـــن �شـمـــاوات اإلــى دنـيــا الظنون 

قــبـــل الـ�شــــك واأقـ�شـى بـالـيـقـيـن 

ُمــــــّرة فـيـــهــا قــــــذاء لـلـعـيــون 

جـمــدت روحـي وذابت في ال�شكون 

اأو �شــدودًا فــيــه اإغـمــا�س الجفون 

واأمــر العــمــر فـــي ظــل ال�شجــون 

ال�ساعر المحامي مو�سئ نفاع


