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شــبـــاط  2017
اجتماعي    ثقافي    رياضي

نحن مهما اختلف الدين بنا والسنن            أخوة يجمعنا في الّله هذا الوطننحن مهما اختلف الدين بنا والسنن            أخوة يجمعنا في الّله هذا الوطن

املحبة... اأ�سا�س االن�سانية  

Happy Valentine
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ترنيمة ميالدية

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
IöûædG ôjô– á°ù«FQ

ÚYÉª°ùdG ≈dQ  
IöûædG ôjô– áÄ«g  AÉ°†YCG

øjOGóM É«fGQ IÒJôµ°ùdG               äÉæ°ùe GQÉj         öüf ∫hDhQ.O

ذكرى الوفاء والبيعة

بع�س مما جاء يف ن�سرتنا لهذا العدد

O مقال �شحفي ... �شالمًا اأيها االردنيون .
O تحليل ... الحروب تغذي هجرة الم�شيحين من ال�شرق االو�شط . 

O عن ال�شهيد  �شائد معايطة ..
O ق�شة نجاح امراأة �شقت ال�شعاب و نجحت.

O الدوريات االلكترونية
O ما وراء عيد الفالنتاين ....
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كلمة العدد

بقلم 
رىل هاين السماعني 

رئيسة حترير النشرة  

حرية الراأي ... �سالح ذو حدين

النار  كانت�شار  بيننا  الظالمي  الفكر  انت�شر  
وواقعيًا  محتومًا  امراأ  اأ�شبح  و  باله�شيم 
الحديث  ب�شدد  ل�شت  كثيرة   والأ�شباب 
اأن  يجب  ما  هي  انت�شاره  و�شيلة  ان  عنها. 
منا�شبة  بكل  بابها  ونطرق  اليها  نتطرق 
االأعمار  جميع  اأيدي  بين  متوفرة  الأنها 
التي  االجتماعي  التوا�شل  من�شات  وهي 
اأبرزت  لالأ�شف الجانب المظلم من النا�س 
معتقدين باأنهم يمار�شون حرية  التعبير على 
�شفحتهم الخا�شة من الفي�شبوك و تويتر و 
خ�شو�شية  ال  بان  مدركين  غير  غيرها، 
اأبدع  باأن هنالك  من  في هذه ال�شفحات و 
في اختزال اأ�شكال مختلفة من عملة واحدة 

وهي خطاب  الكراهية. 
المهم .... باالآونة االأخيرة �شهدنا تاأجيجًا 
غير م�شبوق للعواطف نتج عنه اإلغاء المنطق 
التوا�شل  �شفحات  على  والمو�شوعية 
ب�شخ�شيات،  ت�شهيرًا  ف�شهدنا  االجتماعي. 
على  الله  وكالء  باأنهم  يعتقد  من  ظهور  و 
بال�شيا�شة  يحللون  نا�شطين  و  االأر�س، 
فو�شى  فاأ�شحت  واالقت�شاد...  والعلوم 
دفع  مما  اللغط  كثر  �شهدناها.  اأن  ي�شبق  لم 
خا�س  ت�شريع  اإقرار  تدر�س  اأن  الحكومة 
بو�شائل التوا�شل االجتماعي يهدف لتحديد 

وحماية  الم�شوؤولية 
الُمجتمعي   االأمن 
اأي�شا  وبرز   ..
الدوريات   وجود 
االلكترونية »�شرطة 
التوا�شل«   مواقع 

ليراقبوا ما يو�شع على هذه المن�شات.
الت�شريعات  هذه  مع  يتوجب   ... المهم 
والقوانين ان ي�شاحبها برامج توعوية على 
هدفها  ليكون  المن�شات  هذه  ا�شتخدام  كيفية 
البناء ال الهدم.  اإننا ال نريد ممن يحاولون 
اأن يعبثوا و يوؤثروا �شلبًا على ن�شيجنا الوطني 
يوؤججوها  و  البغ�س  عاطفة  ُي�شعلوا  اأن 
�شغيرة  بذورها  فالفتنة  الوحدة،  ال  للتفرقة 

لكن ثمارها كارثية و كبيرة.  
على  للحرية   ن�شعى  ان  يجب   ... المهم 
ونخدع  تجاوز   �أو  باإفر�ط  ُت�ستغل  ال  �أن 
تحتمل  المرحلة  هذه  بان  اعتقدنا  اإذا  اأنف�شنا 
م�شمى  تحت  تن�شر  التي  ال�شلبيات  هذه  كل 
»حرية التعبير » و هو نف�شه م�شطلٌح هجين 
على كثير من م�شتخدمي من�شات التوا�شل 

االجتماعي. 

اأما االأهم  ... بان اأردننا قوي و�شيبقى.  
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كتب وكتاب

ا�شاألوا   ، العرو�س  ي�شقط  قد  ولكنه  الجيو�س  يقود   )القلب 
�شجرة الدر عن ذلك . فمن هي �شجرة الدر؟ (

الم�شتع�شم  العبا�شي  الخليفة  اأهداها  تركية  باأنها جارية  قيل 
فتزوجها  ال�شالح  بالملك  الملقب  اأيوب  الدين  نجم  اإلى 
واأنجب منها ولداً  �شمي خليل توفي �شغيراً  حيث عرفت 
باأم خلياًل . وكانت تت�شم بالجمال والذكاء ورجاحة العقل 
وت�شارك زوجها باإدارة �شوؤون الدولة وكان خطها ي�شبه 

خط زوجها الى درجة كبيرة . 
النيل  �شاطئ  على  تزحف  ال�شليبية  القوات  كانت  وبينما 
باتجاه المن�شورة توفي الملك ال�شالح فا�شطرت اإلى اإخفاء 
في  ويوؤثر  الجنود  معنويات  ذلك  ي�شعف  لئال  وفاته  خبر 
غرفة  اإلى  يومياً   يدخلون  االأطباء  فكان   . المعركة  �شير 
الر�شمية  االأوراق  وتخرج  حياً   يزال  ما  كاأنه  زوجها 
عليها توقيع ال�شلطان وبعد انت�شار الجي�س الم�شري على 
ال�شليبيين في موقعة المن�شورة اأر�شلت اإلى نوران �شاه ابن 
الملك ال�شالح لتولي ال�شلطة بعد اأبيه وخالل فترة ح�شوره 
التي قاربت 3 �شهور كانت تدير �شوؤون الدولة بكل حنكة 
الإدارة  منا�شبٍ   غير  �شخ�شاً   �شاه  نوران  وكان  وكفاءة 
المعرفة  وقلة  الخلق  �شوء  من  به  ات�شم  لما  الدولة  �شوؤون 
التي كانت  اأبيه بالمال والمجوهرات  واأخذ يطالب زوجة 
واإدارة  الغزاة  في �شد  اأنفقتها  باأنها  تجيبه  فكانت  اأبيه  عند 
اإلى  اأخذ بم�شايقتها وتهديدها فذهبت  الدولة ولكنه  �شوؤون 
لم يدعها  المقد�س خوفاً  من غدره وانتقامه ، ولكنه  بيت 
وقتلوه  اأن�شارها  فهاجمه  منه  التخل�س  فقررت  و�شاأنها 
�شلطانة  الدر  �شجرة  الدولة  واأعيان  المماليك  اأمراء  وبايع 
على م�شر عام 1250 م . وكان الخطباء يدعون لها على 
المنابر » اللهم اأحفظ ملكة الم�شلمين ع�شمة الدنيا والدين اأم 
خليل الم�شتع�شمية �شاحبة الملك ال�شالح » . وقد و�شفها 

ابن اإيا�س باأنها كانت ذات �شهامة زائدة، قوية الباأ�س . 
اأول عمل قامت به كان ت�شفية الوجود ال�شليبي ورغم  اإن 
ذلك فقد ا�شطربت االأمور في البالد احتجاجا ً واأنفًة من حكم 
الفو�شى  فعمت  الن�شاء  حكم  الم�شلمون  يعتد  لم  حيث  امراأة 
اإلى  الم�شلمين  علماء  ان�شمام  الو�شع  خطورة  من  وزاد 
العامة برف�شهم حكم امراأة ، وقد عير الخليفة العبا�شي اأهل 
م�شر عندما طلب منه المماليك تاأييده لحكمها فرد عليهم قائال 

�سجرة الدر والقبقاب

قد  عندكم  الرجال  كانت  اإن   (  ً
لكم  ن�شير  حتى  فاأعلمونا  عدمت 
رجالً  ( ولم ت�شفع لها نجاحاتها 
في ت�شيير اأمور البالد فلم تجد بدا 
لالأمير  العر�س  عن  التنازل  من 

عزالدين اأيبك الذي تزوجته . 
الزوجين  بين  الخالف  دب  ثم 
غيرتها  و�شدة  ت�شلطها  ب�شبب 

المو�شل نكاية  اإبنة �شاحب  اأن يتزوج من  عليه، فحاول 
بها فغ�شبت لذلك واأخذت تفكر بالخال�س منه فعلم �شاحب 

المو�شل بذلك واأخبر اأيبك بذلك فقرر قتلها . 
اإلى زيارتها  اإليه من جديد ودعته  اأخذت �شجرة الدر تتودد 
في ق�شرها وطلبت منه الدخول اإلى الحمام لي�شتحم من م�شقة 
قام خم�شة غلمان  الحمام ولم يخرج منه حيث  ال�شفر فدخل 
بقتله وادعت اأنه مات فجاأة بالليل، ولكن مماليك اأيبك عرفوا 
نجل  علي  نورالدين  الطفل  وعينوا  القتلة  فاأعدموا  الحقيقة 
عزالدين اأيبك مكان اأبيه حيث كان يبلغ من العمر 15 عاماً .
بقتل  االأمر  والدته  من  بتحري�س  به  قام  عمل  اأول  فكان 
التي كانت تتحرق �شوقًا  اأمه  اإلى  الدر حيث حملها  �شجرة 
لالنتقام منها فاأمرت بقتلها حيث قامت الجواري ب�شربها 
بالقباقيب اإلى اأن ماتت واألقيت جثتها من �شور القلعة ولي�س 

عليها من الثياب اال �شرواٌل وقمي�ٌس . 
باأم  المدعوة  االأولى  اأيبك  امراأة  قامت  بذلك  واحتفاالً  
من  حلوى  ف�شنعت  الدر  �شجرة  و�شرة  غريمة  علي 
الرقاق والحليب المحلى بال�شكر ووزعتها على العامة من 
الم�شريين الذين لم يعرفوا ا�شم الحلوى فاأطلقوا عليها ا�شم 

�شاحبتها » ام علي » .
جمعت  مقتولة  باأنها  اأيقنت  لما  الدر  �شجرة  باأن  قيل  وقد 

مجوهراتها و�شحقتها بالهاون لئال ياأخذها ابن زوجها . 
وبعد اأن كانت �شجرة الدر ملء االإ�شماع واالإب�شار حيث 
لما  المماليك  لدولة  المعا�شرون  الموؤرخون  عليها  اأثنى 
باإدارة الدولة وهزم ال�شليبيين  اأعمال جليلة  قامت به من 
اأن  خالل فترة حكمها والتي لم تدم �شوى 80 يوماً  غير 
القباقيب   « �شوى  الحكاية  من  يتذكرون  يعودوا  لم  النا�س 

وحلوى اأم علي » ؟ ! 

سهيل قطامي
عضو اللجنة الثقافية 
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عيد  بت�شوير  اال�شتهالكي  العالم  توجه  واإن  حتى 
المادية،  ولم�شالحة  اقت�شادية  �شورة  الفالنتاين 
حتى واإن تحول ال�شباب اإلى اللون االأحمر والتعبير 
م�شاعر  الإظهار  الثمن  الغالية  الجورية  بالورود 
اأننا نرى �شورة  اإال  اإلى حبيباتهم،  المودة والحب 
اأخرى وهي اأن ن�شتغل المنا�شبات والذكريات لنتذكر 
اأين نحن من هذا؟ فالمنا�شبة )مهما كانت( وطنية اأم 
ولتحديد  العهد  لتجديد  اجتماعية هي دعوة  اأم  دينية 
ال�شورة، عيد الفالنتاين... عيد الحب يذكرنا حتى 
واإن كان االإن�شان ذئبًا الأخيه االإن�شان، اإال اأن هناك 

ر�شالة حب.
واأنا  اأيام  »قبل  فياني:  االأب  اأر�س،  كاهن  قال 

الفالنتاين واالإن�سانية اجلديدة

كانت  البيت  اإلى  عائد 
تطير  ال�شغيرة  الع�شافير 
ف�شرت  االأحرا�س،  في 
»لله  �شري:  في  قائاًل  اأبكي 
درك من كائنات �شغيرة، 
اأنت  ها  لتغردي  الله  خلقك 

ال  اإنه  وها  الله  ليحب  االإن�شان  وخلق  تغردين، 
يحّبه«.

»من  الله،  محبة  اأواًل:  هي  الحقيقية  المحبة  ر�شالة 
اأحبب  يوؤمن عبثًا ويرجو عبثًا«  فاإنه  الله،  ال يحب 
الرب اإلهك من كل قلبك وكل نف�شك وكل ذهنك، وال 
و�شية اأعظم منها، وهناك ثالث طبقات من محبي 
الله: من يت�شرفون خوفًا من العقاب وهم ي�شبهون 
العبيد، من يت�شرفون حبًا بالمكافاأة وكاأنهم اأُجراء، 
وهم  اإر�شائه  اأجل  من  الله  اإر�شاء  يحاولون  ومن 

كاالأبناء.
الذي  الله  يحب  اأنه  قال  فمن  القريب،  محبة  ثانيًا: 
ال يراه وهو ال يحب قريبه الذي يراه فهو كاذب، 
الله،  لمحبة  والحقيقية  الحية  ال�شورة  هو  فالقريب 
ال�شهواني بل حب  اأو  النفعي  ولي�شت المحبة بالحب 
فهو  المودة(  )الحب،  البع�س  لبع�شهم  االأ�شدقاء 
المحبوب  في �شالح  ي�شتقر  ولكنه  اأنانيًا،  حبًا  لي�س 
ر�شالة  هي  هذه  ت�شاء،  ما  وافعل  فاأحبب  )الله(، 

الحب الحقيقي.

األب عماد الطوال
القدس



شــــبــــــــاط   2017    |    العدد   6372

حصري

قـبــل الخو�س في م�شببات الهجرة من بع�س بلدان 
ال�شرق االأو�شط البد من االإ�شارة اإلى اأن العالقات 
الم�شيحية –االإ�شالمية عبر التاريخ تميزت بوجهين:

توؤكد  كر�شالة اإلى العالم،  يمكن اأن يوجه  االأول : 
الم�شيحية –  االإ�شالمية تاريخيا  العالقات  على اإنا 
بعبارة  اأو  المطلوب،  العالي  الم�شتوى  في  كانت 
طبيعتها  حيث  من  العالقات  هذه  مرت  اأخرى 
خلق  اإلى  اأدى  في اقنية �شحيحة،  مما  وفحواها 
مناخ وطني في كل المراحل خا�شة  ال�شعبة منها .

و�شعوا  المميزة  العالقات  هذه  بناة  اأن  وثانيا : 
اأ�ش�شا ال تتزعزع لعالقات اأقوى حا�شرا وم�شتقبال،  
االأهم الن �شفحة  هو  الثاني  هذا  الوجه  يكون  وقد 
اإلى  الواحد  اأ�شاء  ،وحتى  اإذا  طويت  قد  الما�شي 
ت�شكل  هذا  ،الأنها  االأهم  هي  العبر  تبقى  االآخر 
اأف�شل  م�شتقبل  اإلى  تتطلع  �شائبة  لروؤية  االأ�شا�س 

للعي�س  الم�شترك بين الم�شيحيين و الم�شلمين .
الم�شيحية – االإ�شالمية  عدنا اإلى العالقات  فاإذا 
ب�شكل عام لوجدنا اأنها لي�شت حديثة العهد فالم�شيحية 
ببع�س روؤاها ومعتقداتها موجودة في اآيات وا�شحة 
وممار�شة  حول  حرية  القران الكريم.اأما  في 
المجتمع  في  ومكانتهم  الم�شيحيين  لدى  ال�شعائر 
ودورهم في بنائه، فنجد اأن القران يو�شي بحماية 
في  دائم  هو  الله  ذكر  اأن  الت�شديد  على  و  بيعهم 
اأنها كانت خير  امة اأخرجت  �شلواتهم، فاأمة اآمنت 
عن  والنهي  بالمعروف  االأمر  بان  اآمنت  للنا�س، 
اأ�شا�س لها في عالقاتها مع االأخر. المنكر هو  مبداأ 

احلروب تغذي هجرة امل�سيحيني من ال�سرق االأو�سط

الدكتور حنا عيسى
أستاذ قانون – جامعة القدس

املفتوحة / فلسطني  

ومما ال �شك فيه اأن  العالقات 
والم�شلمين  الم�شيحيين  بين 
مميزة  تكون  اأن  يمكن  ال 
الم�شاواة. مبداأ  على  اإال 

االأ�شا�س  هي  فالعدالة 
الكاملة  الحرية  تمنح  التي 

الم�شاواة  اأن  بين  الكريم  لكل الموؤمنين،والقران 
في ال�شعارات التي  فقط  النا�س،لي�س  بين  والعدالة 
ينادي بها النا�س،واإنما مبداأ اأ�شا�س من االإيمان الذي 
نظرة  اأن  القول  اأراده لكل ال�شعوب ..ومجمل 
الم�شيحية  اإلى  الكريم  خالل  القران  من  االإ�شالم 
اأن : واإلهنا واإلهكم واحد  على  ،فهو   بني  وا�شح 
.فاإذا كان القران الكريم وهو  االأ�شا�س في االإ�شالم 
يحث الم�شلمين على  اأن يربطوا عالقات مميزة مع 
اأن  تغير  ت�شتطيع  اأخرى  اأداة  من  الم�شيحيين،فهل 

في روؤية االإ�شالم اإلى الم�شيحية عبر التاريخ ؟!
ومما ال �شك فيه بان الحروب و االأزمات ال�شيا�شية 
في منطقة  ال�شرق االأو�شط ت�شاهم في تقوية  الهجرة 
اأو  المحتلة  الفل�شطينية  في  االأرا�شي  حاليا  هو  كما 
المنطقة  في  حاليا  يحدث  الذي  .فان  العراق  في 
،فهي اأ�شبحت  دينية  يمكن و�شفه بهجرة  ال 
الحروب  مناطق  من  هجرة  االأخيرة  في االآونة 
من  اأمنة اأكثر  المالذ  الماكن  مناطق االأمل اأو  اإلى 
الوطن االأم ،مثلها مثل هجرة الم�شلمين  الجزائريين 
التي  والثانية  االأولى  العالمية  الحرب  منذ 
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حصري

حياة اأف�شل.  لكن الخطر  عن  البحث  هي بهدف 
في  عقود  منذ  تت�شاعد  هجرة  حاليا  هو  الداهم 
بناها  ي�شكلون  جزءا اأ�شا�شيا من  التي  البلدان 
لبنان  الديمغرافي  مثل العراق و�شوريا و 
ما  اأ�شبابها  ومن  اأخرى  وبلدان  وفل�شطين  وم�شر 
في  الكهنة  و  الم�شلين  �شد  اإرهابي  قتل  من  جرى 
ما  �شحيتها  راح  والتي  العراق  كني�شة النجاة في 
مائة  من  الأكثر  باالإ�شافة  قتيالً   ال�شتين  يقارب 
من  الطلب  العراقيين  بالمواطنين  مما  حذا  جريح 
الالزمة  االإجراءات  على  اتخاذ  العراقية  الحكومة 
للحد من العمليات االإرهابية التي تقوم بها  جماعات 
فل�شطين  في  والكنائ�س،  اأما  الم�شاجد  متطرفة �شد 
حيال  المحتلين  االإ�شرائيليين  �شيا�شة  تعتبر 
�شببا  رئي�شيا  الم�شيحيين منهم خا�شة  الفل�شطينيين و 
لهجرتهم . وقد تدهورت اأعدادهم في �شكل الفت في 
انخفا�س عدد  ،وكان  انق�شت  التي  االأربعين عاما 
اآو  القرى  الم�شيحية  و  المدن  في  وا�شحا  هوؤالء 
الله،  ورام  لحم،  بيت  القد�س،  مثل  المختلطة 
البلدان  اإلى  البداية  في  هوؤالء  من  واتجه  جزء 
اأو  االإقامة الموؤقتة  العربية بق�شد العمل اأو الدرا�شة 
،لكن كثيرين منهم غادروا الحقا اإلى بلدان الغرب 
في  الم�شيحيين اإليها  هجرة  منها  العديد  �شجع  التي 
حل  جوانب  من  جانبا  تمثل  توطين  عملية  اإطار 
.علما  اإ�شرائيل  الفل�شطينيين مع  �شيا�شي ل�شراع 
اإلى  ي�شل  العربية  المنطقة  في  الم�شيحيين  بان عدد 
تعي�س  ن�شمة غالبيتهم  مليون   15 اإلى   12 بين  ما 
اإلى 6  الرقم  اأن يهبط  البع�س  في م�شر،  ويتوقع 

الهجرة  موجات  نتيجة   2020 عام  بحلول  ماليين 
المتوالية للم�شيحيين .اأما في نتائج الهجرة المتزايدة 
ال�شرق  ال�شيا�شة لبلدان  التقلبات  بفعل  فجاءت 
واجتماعية  اقت�شادية  اأثار  من  خلفته  وما  االأو�شط 
دفعت الماليين من  م�شيحيي المنطقة اإلى الهجرة، 
ال�شلبية  النتائج  من  مجموعة  عن  اأ�شفر  الذي  االأمر 
على حياة المنطقة وبلدانها مثل التغييرات في البنية 
الح�شارية والثقافية للمنطقة والتي كانت في االأ�شا�س 
منطقة  تنوع ديني يعي�س فيها الم�شلمون  والم�شيحيون 

واليهود اإلى جانب  اأتباع ديانات اأخرى .
في  المتاأزمة  االأو�شاع  عن  النظر  وبغ�س 
ثقافة قبول  لن�شر  بحاجة  فاإننا  بلداننا العربية،  
التربوية  الو�شائل  كل  واحترامه وا�شتخدام  االأخر 
وهذا  المتاحة  والثقافية  واالإعالمية  والتعليمية 
بين  م�شتركة ومنظمة  جماعية  جهودًا  يتطلب 
الم�شلمين والم�شيحيين،  وعماًل على اأر�س الواقع، 
وعدم  االكتفاء بالخطابات العاطفية » رغم اأهميتها 
»،بل يتطلب اأي�شا تحديث  الخطاب الديني وتطويره 
اأبناء الوطن  بين  اللحمة  اإعادة  في  ي�شاهم  بحيث 
الواحد، واإزالة االأحكام  و الت�شورات الم�شبقة عن 
االأخر، و ال�شعي للتعلم و الفهم عن االأخر .وعلى 
الم�شيحيين  من  هجرة  فان  اأعاله،  ذكر  ما  �شوء 
العربية  في اإفقار الهوية  ي�شاهم  ال�شرق  االأو�شط 
على  الحفاظ  بد  من  واأ�شالتها .. اإذن ال  وثقافتها 
ك�شرورة  االأو�شط  ال�شرق  الم�شيحي  في  الوجود 
.وواجب  م�شيحية  �شرورة  هو  ما  بقدر  اإ�شالمية 

اإ�شالمي،  بقدر ما هو واجب م�شيحي.
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لنقرأ معا

اال�شبوع  كتاب  لكم  اخترنا  الن�شرة  قراء  اعزائنا 
قواعد الع�شق االأربعون. 

تركية  روائية  �شافاق  اإليف  تاأليف  من  الكتاب 
باللغتين  1971، تكتب  اأكتوبر   25 مواليد  من 
التركية و االنجليزية ، وقد ُترجمت  اأعمالها اإلى 
ما يزيد على ثالثين لغة. ا�شتهرت بتاأليفها رواية 

قواعد والع�شق االأربعون  �شنة 2010.
مايلي مقتطفات مما جاء في الكتاب  :

ويتحول  حزن،  اإلى  االألم  يتحول  الزمن  مع   a

قواعد الع�سق االأربعون

يقال يف عيد احلب

 طفلة بين 
 حدود عينيك 

  ار�شم 
   عمرنا  ع�شقنا 

 هات يديك تالم�س
  حدود يدي 

 ار�شم لي قلب 
 طفلة وانتظرني

 عند مغيب ال�شم�س

ال�شاعرة منار مرجي

اإلى وحدة  ال�شمت  ويتحول  اإلى �شمت،  الحزن 
. a شخمة و�شا�شعة كالمحيطات المظلمة�

االأ�شياء  بدت  ومهما  حياتك،  في  حدث  مهما   a
مزعجة، فال تدخل ربوع الياأ�س. وحتى لو ظلت 
درباً   �شيفتح  الله  فان  مو�شدة،  االأبواب  جميع 

 .aجديدًا
a فالحب ال يمكن تف�شيره، وال يمكن اإال معاي�شته 
فهو  تف�شيره  يمكن  ال  الحب  اأن  ومع  واختباره، 

 .a يف�شر كل �شيء
الحب  حياة  دون  فمن   ! الحّب  الحّب،  اختر   a

 .a! العذبة تم�شي الحياة عبئاً  ثقيالً  – كما ترى
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الـصحـــافـــة

RUSEIFA, Zarqa – Violet Mustafa Hosheh’s 45 
years of life have led her on an often-arduous 
and painful journey, but from hardship she has 
forged a will to survive, clinging to a positive 
outlook on life. 
Sunlight struggles to illuminate the steep, 
narrow streets of her neighbourhood in Ruseifa, 
12km east of Amman. Crowds of young people 
stand around outside the crammed, unpainted 
buildings, which sprang up largely as a result of 
the influx of Palestinian refugees in 1967. 
At her home, Hosheh reflects on the poverty 
which has shaped her life. 
She recalls some of the challenges she has 
faced: being unable to provide for her basic 
needs as a woman; constant fights between 
her and her husband, and the effect this had on 
their children; and the difficulty of her husband 
being the only bread-winner, and struggling to 
make ends meet. 
Life’s pain has carved its story upon Hosheh’s 
face, and she knows it.
“I look older than the last time we met,” the 
mother of four says, laughing. 
“It’s OK though,” she continues, smiling. “I 
don’t mind, since my perspective on life has 
now taken a more positive turn.”
Hosheh’s life took a “dramatic turn”, she says, 
when she began to participate in workshops 
and courses organised by Care International 
in Jordan, and was provided with financial 
assistance through Idikhar’s Savings and Loans 
Programme (SLP). 
“This SLP was like light at the end of the tunnel 
for me,” she says. 
“My outlook on life is different now. I don’t 
limit myself and my abilities to the things that 
I know or am comfortable doing. I challenge 
myself and my skills with new hobbies every 
now and then,” continues Hosheh, whose 
husband Zakaria holds a diploma in military 
aerospace electronics.
She is not content with only recycling clothes 

Ruseifa woman turning 
‘the untouchable, into the 
possible’
By Rula Samain - Jan 02,2017 , The Jordan Times 

رىل السماعني
رئيس هيئة حترير النشرة  
صحفية يف اجلوردن تاميز

ق�سة جناح ... اإمراأة من 

الر�سيفة جابهت ال�سعاب 

وجنحت

or designing and knitting, 
and she explains that now 
she remodels furniture, 
adding special touches to 
her designs of traditional, 
sewed fabrics.
“I just love this new challenge,” Hosheh says.
She describes how every other day, she goes 
window shopping, checking out modern 
furniture and fashions. 
“What I find too expensive to buy — which 
is almost everything — I make with my own 
hands,” she says. 
Hosheh affirms that she has benefited from the 
loan programme and the courses she has taken, 
noting that these have helped her gain financial 
independence.
“Being financially independent has given me 
confidence and boosted my self-esteem,” she 
says.
Her “controlling” husband, she adds, is now 
more accepting of the time she spends out of 
the house, because he knows that her work 
financially supports the family.
“My improved self-esteem has enabled me to 
more deeply discover myself; I know that I 
can turn mere ideas, the untouchable, into the 
possible,” she adds. 
“This is exactly what I talk about when I meet 
friends, neighbours or other women during the 
courses.”
Some women support others financially, and 
some psychologically, but Hosheh says she 
supports women by giving them a different 
perspective on life and broadening their 
horizons.
The most important thing for Hosheh is her 
family, she says, especially her two daughters. 
She says that mothers should prepare their 
daughters to overcome any difficulties they may 
face in the future by teaching them useful skills.
“If every woman is treated with respect and 
dignity, this will give her hope for a better 
future, and hope will develop into a vision.”
E-mail: rulasamain@gmail.com
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يوم الثالثاء 
الموافق  ١٤ /٢ / ٢٠١٧

تمام الساعة ٨:٣٠ مساء
سعر التذكرة   ٣٥  دينار 

شاملة عشاء بوفية

Cheese & Wine  

@ 9:00 PM Club’s Swimming 
Pool 23 / 2 / 2017 

with Samah Al- Shami
Tickets  25JD    Call  0797300412



11   Cheese & Wineشــــبــــــــاط   2017    |    العدد   372

@ 9:00 PM Club’s Swimming 
Pool 23 / 2 / 2017 

with Samah Al- Shami
Tickets  25JD    Call  0797300412
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الدوريات االلكرتونية

الدارة  االلكترونية/التابعة  الجرائم  وحدة  ا�شتحدثت 
»دوريات  الحالي  العام  مطلع  في   - الجنائي  البحث 
�لم�سبوهة  �الأنماط  ومتابعة  بر�سد  معنية  �لكترونية« 
مواقع  على  والكراهية،  العنف  على  تحر�س  التي 
على  الذكية  الترا�شل  و�شبكات  االجتماعي  التوا�شل 

وجه التحديد.
وا�شتطاعت الوحدة تطوير اأداء افرادها وبناء قدراتهم 
بما يتنا�شب مع التطور التكنولوجي المت�شارع، في ظل 
ازدياد عدد م�شتخدمي �شبكات االنترنت في االردن، 
ومن�شات  الذكية  الهواتف  ا�شتخدام  ن�شبة  وارتفاع 
التوا�شل االجتماعي، ا�شافة الى �شرعات االنترنت 
في  وال�شرعة  الدقة  من  المزيد  تتطلب  التي  العالية، 

اال�شتجابة للجرائم المرتكبة عبر هذه الو�شائل.
منطلق  من  الرا�شدة،  الدوريات  هذه  اأهمية  وتاأتي 
ارتفاع وا�شح في عدد الجرائم االلكترونية المرتكبة 
من  تتنوع  والتي  االجتماعية،  المن�شات  هذه  عبر 
وتم�س  اي�شا،  ودوافعها  ومخاطرها  اأ�شكالها  حيث 

االمن المجتمعي بكافة اأ�شكاله.
ت�شكيلة  من  الواحدة  االلكترونية«  »الدورية  وتتكون 
ذات كفاءة عالية من )مهند�شين ومخت�شين وخبراء في 
المجال الرقمي وال�شيبراني ومحللي اأنظمة ومتفاعلين 
هذه  وتعمل  االجتماعي(،  التوا�شل  من�شات  على 
الدوريات على مدار اليوم وطيلة االأ�شبوع، في تتبع 
على  و�ل�سفحات  �لح�سابات  عن  �ل�سادرة  �الأنماط 
مواقع التوا�شل االجتماعي والتي تحر�س على العنف 
االلكترونية،  الجرائم  ارتكاب  وعلى  والكراهية، 
لي�شار معرفة هويات االأ�شخا�س الذين يديرون هذه 
وارتباطاتهم،  ودوافعهم  وال�شفحات،  الح�شابات 
وجمع االأدلة التي توؤكد ارتكابهم للجرم، ثم احالتهم 
االإجراء  اتخاذ  ليتم  الق�شاء  الى  ومنه  التحقيق  الى 

الالزم بحقهم.
مهام وحدة الجرائم االإلكترونية  »الدوريات الفاعلة«  
على  التحري�س  جرائم  مرتكبي  عند  تتوقف  ال 

لت�شمل  ذلك  تتعدى  انما  وح�شب،  والكراهية  العنف 
وانتحال  واالت�شال،  االلكتروني،  االبتزاز  جرائم 
المالي،  واالحتيال  الت�شهير،  لغايات  ال�شخ�شية 
االخرين،  خ�شو�شية  وانتهاك  البيانات،  و�شرقة 
واال�شتغالل  والح�شابات،  المواقع  اختراق  وجرائم 

الجن�شي خ�شو�شا لفئة االأطفال.
تعاملت الوحدة عام 2014  مع  1865 ق�شية، فيما 
عدد  ليرتفع  ق�شية،   2305 عدد    2015 عام  بلغت 
الى 4560،  نهاية عام 2016  المحالة حتى  الق�شايا 
واالبتزاز  ال�شخ�شية  انتحال  ق�شايا  اأبــرزهــا  من 

االلكتروني والتحري�س على العنف والكراهية.
الما�شية  االأيام  خالل  االإلكترونية  الدوريات  قامت 
حول  المتداولة  االخبار  ا�شتغلوا  اأ�شخا�س  بر�شد 
تركيا،  في  المطاعم  احد  في  جرت  ارهابية  اأعمال 
خطاب  على  التحري�س  لغايات  بتجييرها  ليبدءوا 
التوا�شل  مواقع  �شفحات  على  والكراهية،  العنف 
االجتماعي )في�شبوك وتويتر( وا�شتطاعت الدوريات 
تحديد هوياتهم ودوافعهم، كما تمكنت اي�شا من جمع 

االأدلة وتم احالتهم الى الق�شاء وعددهم 12 �شخ�شًا.
واالأنظمة  التقنيات  من  لديها  االلكترونية  الدوريات 
والخبرات  الذكية  الرقمية  والخوارزميات  المتطورة 
ويتم  وجه،  اأكمل  على  بعملها  للقيام  يكفي  ما  اأي�شا، 
رفد هذه الدوريات بكل احتياجاتها لتبقى مواكبة الأي 
والهواتف  الذكية  التطبيقات  مجال  في  حا�شل  تطور 
والمحتوى الرقمي وحتى االألعاب التي تت�شمن غرف 
الدرد�شة والتي يتم من خاللها محاوالت تجنيد االأطفال 

لتبني فكر الجماعات االرهابية من قبل عنا�شرها.
ان العالم االفترا�شي بات قريبا الى الحقيقة في نظر 
وحدة الجرائم االلكترونية، فيما ال يزال مرتكبوهذه 
التخفي  على  بقدرتهم  يعتقدون  وال�شلوكيات  الجرائم 
من خلف �شا�شتهم، وهذا ما لم يعد واردا بعد ا�شتحداث 

حصري

علي الم�ستريحي 
مخت�س اأمن معلومات / 

المجال الرقمي 
مركز اإدارة االأزمات 
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حصري

المواطن  بــاأن  مو�شحا  االلكترونية،  الــدوريــات 
�شيلم�س دورها الفاعل في القريب العاجل حفاظا على 
االأمن المجتمعي واالأ�شري وتحقيقا للغاية التي جاءت 

الأجلها هذه الدوريات.
والحذر  الحيطة  اخذ  �شرورة  على  ن�شدد  و  ننا�شد 
الح�شابات  با�شتخدام   والمحتوى  االخبار  تناقل  في 
وال�شفحات على مواقع التوا�شل االجتماعي، والتاأكد 
�شمن  تندرج  ال  وانها  تداولها  قبل  م�شدرها  من 
ان  �شاأنها  التي من  وال�شلوكيات  الخاطئة  الممار�شات 

تحر�س على العنف والكراهية.
»هيئة  عن  ال�شادر  الر�شمي  التقرير  الى  وبالعودة 
عدد  فــان   2016 لعام  االت�شاالت«  قطاع  تنظيم 
 11 حاجز  بلغ  �الردن  في  �لنقالة  �لهو�تف  خطوط 
مق�شمة  مواطن  مليون   8.800 ل  تتبع  خط،  مليون 
على ثالث �شركات رئي�شية مزودة للخدمة، فيما بلغ 
م�شتخدم،  مليون   8.700 االنترنت  م�شتخدمي  عدد 
وا�شتعمال   %87 بن�شبة  النقال  الهاتف  با�شتعمال 
ن�شبة  وتراوحت   ،%13 بن�شبة  ال�شخ�شي  الكمبيوتر 
ن�شبة  بلغت  فيما   %52 الم�شتخدمين  بين  من  الذكور 
االأولى  المرتبة  على  االردن  ليح�شل   ،%48 االإناث 
عالميا بن�شبة عدد م�شتخدمي مواقع التوا�شل االجتماعي 
الى عدد م�شتخدمي �شبكة االنترنت حيث بلغت الن�شبة 
90% من م�شتخدمي االنترنت في االردن ي�شتخدمون 

مواقع التوا�شل االجتماعي بمعدل ا�شتخدام 3 تطبيقات 
م�شتخدم على  لكل  االجتماعي  التوا�شل  تطبيقات  من 
في  ال�شدارة  على  الفي�شبوك  موقع  وحــاز  االقــل، 
مليون   4.700( عليه  والمتفاعلين  م�شتخدميه  عدد 
م�شتخدم(، وبمتو�شط ا�شتخدام زمني 29 دقيقة يوميا، 
ا�شتخداما  االأكثر  الفئة   24-17 العمرية  الفئة  و�شكلت 

لمواقع التوا�شل االجتماعي واأكثرها تفاعاًل.
في�شبوك  االجتماعي  التوا�شل  موقع  م�شتخدمي  عدد 
مليون   4.700 الى   2016 عام  نهاية  حتى  ارتفع 
فيما  وهمي  م�شتخدم  مليون   1.2 بينها  من  م�شتخدم، 
تعتبر البقية �شمن الح�شابات الحقيقية الفاعلة )ا�شتخدام 
مرة �شهريا على االقل(، ويدير م�شتخدمو هذا الموقع 
�شفحات عامة تتجاوز في عددها حاجز ال 1.5 مليون 
�شفحة فاعلة، ا�شافة الى ما يزيد على مليون جروب.
بينما تراوحت اعداد م�شتخدمي تويتر 300 الف ح�شاب 
من بينها 90 الف ح�شاب وهمي فيما كانت الح�شابات 
الحقيقية الفاعلة ال تتجاوز 110 الف ح�شاب، اما بقية 
الح�شابات البالغة 100 الف ح�شاب من �شمن الح�شابات 
الحقيقية غير الفاعلة ) عدم اال�شتخدام لمدة تزيد على 
3 اأ�شهر( ، اأما �شناب �شات فقد تجاوز عدد م�شتخدميه 
1.2 مليون م�شتخدم فاعل، بينما ارتفع عدد م�شتخدمي 
االن�شتغرام الى المليون م�شتخدم، وبقي الوات�شاب في 

م�شتواه الذي ي�شم 6.4 مليون م�شتخدم.
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مشاركات

محاولة اغتيال و�سفي 
مرتان   ... مرات  ثالث  و�شفي  على  النار  اأّطلقت 
الثالثة فقد كانت ج�شيمة،  اأما المحاولة  كانتا عابرتين، 
نوع  من  وكانت  يركبها  كان  التي  ال�شيارة  ا�شيبت  اإذ 
رينو 16 ... كان رحمه الله يذهب مبكرا جدا �شباح 
الحالبات.  ق�شر  منطقة  في  مزرعته  الى  يوم  كل 
وكانت توجد قاعدة للفدائيين على طريق ياجوز بجانب 
مجموعة من اأ�شجار الحور. وكان ي�شاهد اأثناء مروره 
الريا�شة  يمار�شون  وهم  القاعدة  تلك  فدائيي  اليومي 
على  االأحمر  ال�شماغ  دائما  يرتدي  وكان  ال�شباحية، 
راأ�شه، في حين كان �شائقه ي�شع الطاقية الع�شكرية. في 
لي�شتريح  بيته  الى  العودة  يريد  كان و�شفي  االأيام  اأحد 
ا�شمه  �شخ�س  منزل  الى  الذهاب  ثم  مالب�شه  ويغير 
)طريف االأيوبي / والده كان رئي�س وزراء اأ�شبق في 
المقاومة  قيادات  بع�س  مع  اجتماع  لح�شور  �شورية( 
بين  و�شيط  بمثابة  كان  الذي  طريف  عند  الفل�شطينية 
اليوم  ذلك  م�شاء  عبوره  واأثناء  والفدائيين.  الحكومة 
يكن  لم  فهو  حرا�شة،  معه  تكن  ولم  ياجوز،  طريق 
اأحد  ال�شيارة  و�شول  وعند  للوزراء،  رئي�شا  حينها 
المنعطفات، بداأت تنهال عليه رماية من اأ�شلحة ر�شا�شة 
ال�شائق التوقف للرد  اأراد  ثقيلة ومن كافة االتجاهات. 
الله رف�س  لكن و�شفي رحمه  النيران،  على م�شادر 

ذلك وقال له:
على  تنام  انك  ال�شطارة   ... ا�شحب  خالي  ا�شحب   -
يريد  حين  الماهر  الخّيـال  ان  بذلك  يريد  )وهو  را�شها 
ان يزيد من �شرعة فر�شه فاإنه ينحني على را�س الفر�س 

وكاأنه ينام عليها(.
تمكن ال�شائق من اجتياز موقع اطالق النار ب�شالم اإلى 
اأن و�شلت ال�شيارة اإلى منطقة قريبة من موقع وزارة 
التعليم العالي حاليا. طلب و�شفي التوقف هناك، ونزل 
برفقة �شائقه ليتفقد اآثار االعتداء. وعندما اأ�شار ال�شائق 
اإلى مكان الطلقات على ج�شم ال�شيارة، قال و�شفي له:

يا خالي ... هاي فو�شى ورامية طنابها ... كل   -

ال�سهيد و�سفي التل ... مواقف الرجولة )٢/٢(

للملك  حكيته  انا  ب�شير  اللي 
بنحلها  عقدة  هذي  له:  وقلت 
اليوم بايدينا، وبكره باأ�شناننا، 
واللي بعده منلجاأ لل�شالح ... 
�شيرة  تجيب  على كل حال ال 

الأحد عن اللي ح�شل معنا.
وعند  �شيره،  و�شفي  تابع 
العالي  التعليم  وزارة  موقع 

د. هيثم علي حجازي
مستشار إدارة املعرفة والتميز املؤسسي

االردني.  للجي�س  حاجز  هناك  كان  بال�شبط،  الحالي 
ال�شيارة عند الحاجز امتثاال الإ�شارة من الجنود  توقفت 
عن  ف�شاألوه  و�شفي،  عرفوا  طبعا  هناك.  الموجودين 

اأ�شوات الرماية، فقال لهم و�شفي:
- - هذه مجموعة من المقاومة يبدو اأنهم يتدربون

فقال ال�شابط:
- خايفين بكره يتدربوا علينا يا با�شا

�شحك و�شفي واأجاب:
ونحن  يتدربوا،  خليهم  يتدربوا  بدهم   ... ال  ال   -

نتدرب اأي�شا
لم يكن يريد اأن يعرف احد، وبخا�شة الجي�س، ان النار 
اأُطلقت عليه الأنه كان يخ�شى اأن يقوم الجي�س بالرد اأو 
مهاجمة مواقع الفدائيين، وهذا هو ال�شبب في اأنه توقف 

قبل الحاجز ليتفقد ال�شيارة بعد اطالق النار عليه.
تمرد قطعة ع�شكرية

على  تلك  االعتداء  حادثة  تال  الذي  الثالث  اليوم  في 
و�شفي توجه الى ق�شر الحّمـر بناء على مكالمة هاتفية 
تلقاها من المرحوم اأحمد الطراونة. و�شل الى الق�شر 
ك�شاب،  ومحمد  الفايز،  حميدي  من  كل  هناك  وكان 
وعبد الله زريقات، وغيرهم. ولم يخبرهم و�شفي بما 
ح�شل معه. اجتمع معهم لفترة من الوقت، وبقي هناك 
احداث  وقوع  قبل  ذلك  كان  وقد  الظهر،  بعد  ما  الى 

ايلول بحوالي ا�شبوعين تقريبا.
يزداد  الو�شع  اأخذ  االجتماع  ذلك  تلت  التي  االأيام  في 
ثم  فاأكثر.  اأكثر  الحمر  على  يتردد  و�شار  توترا، 
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�شيدنا  فاإن  زاوية  من  للمو�شوع  تنظرون  كنتم  اذا   -
حول  الحقائق  �شنتق�شى  ولذلك  زوايا،  عدة  من  ينظر 
فاننا  فعال  ح�شل  قد  قيل  ما  كان  واإذا  المو�شوع،  هذا 
اأنا   ... اعتبار  كل  فوق  وكرامتنا  حدث  بما  نقبل  ال 
م�س �شيا�شي، واأنا ع�شكري مثلي مثلكم ... اأنتم جي�س 
نظامي، وال يجوز اأن نت�شرف بمثل هذه الطريقة ... 

نتحلى بالهدوء.
وفعال، فقد هداأت نفو�س الجي�س.

لقاء مع قيادات المقاومة الفل�شطينية
قبل احداث ايلول ب�شهرين، زارته عند ال�شاعة 9:30 
م�شاء مجموعة من قيادات المقاومة في منزله، منهم: 
وكان  بكر،  وابراهيم  عفانة،  واحمد  خلف،  �شالح 
ال�شاعر  وجمال  ال�شاعر  كمال  المرحوم  اأي�شا  هناك 
واآخرون. وبقوا عنده حتى ال�شاعة 2:30 فجرا. وعند 

مغادرتهم قال له �شالح خلف:
قبلنا  الق�شية  هذه  عا�شرت  اأنت  م�شطفى:  ابو  يا   -

وع�شتها وخبرتها، ونتاأمل اأن تكون بجانبنا
- بالحق !!

هكذا اأجابه و�شفي، وتابع موجها كالمه للجميع:
- الذي ي�شغل فكري وال يروق لي بالقيادات الفل�شطينية 
فدائية  فلماذا توجد 14 منظمة  اأنه ما دام هدفكم واحدا 
اإي�س بدهم يتفقوا وكيف؟ وبالمنا�شبة،  في عمان؟ على 
�شد  منظمة  �شكل  التل  و�شفي  اأن  مدة  قبل  كتبتم  انتم 
غير  الكالم  هذا  انه  اأخبرك  وبحب  الفدائي.  العمل 
�شحيح، ولو كنت �شكلت مثل هذه المنظمة فاإن عندي 
اأعلن ذلك. لكن لو �شار خالف بين  اأن  ال�شجاعة  من 
الطبيعي؟  مكاني  �شيكون  فاأين  والمنظمات  الحي�س 

جاوبوني اأنتم.
وبعد... فاإن الهدف من ا�شتذكار هذه الجوانب في حياة 
و�شفي لم يكن من اأجل ال�شرد فقط، واإنما لتاأكيد حقيقة 
اأن ممار�شات و�شفي، في حياته الر�شمية وال�شخ�شية، 
كانت منهج حياة، واأ�شلوب عمل لبناء الدولة االأردنية 
المنتمي الأر�شه  المتما�شك  االأردني  القوية، والمجتمع 
وق�شاياه الوطنية ... هذا المنهج وهذا االأ�شلوب هما ما 

نفتقده لدى رجال الحكم في مجتمعنا اأيامنا هذه.

مشاركات

عمان  في  االأحياء  اأحد  بدخول  الفدائيين  من  عدد  قام 
بيانا  الحكومة  فاأ�شدرت  المواطنين،  على  واالعتداء 
حدوث  الى  البيان  �شدور  اأدى  وقد  جرى،  ما  حول 
تمرد في اإحدى قطعات الجي�س، فتوجه االمير الح�شن 
وال�شريف زيد بن �شاكر، رحمه الله، الى موقع التمرد 
كان  االأثناء  تلك  في  ذلك.  في  ف�شال  ولكنهما  النهائه، 
و�شفي قد غادر الحمر عائدا الى منزله، ولم يكن لديه 
ِعـْلم بما جرى، لكن اأثناء عودته اإلى المنزل بال�شيارة 
�شمع من االإذاعة االأردنية بيانا حول ذلك، فقال غا�شبا:

- يخرب بيتهم بيت ) وكان يق�شد الجهة التي اأ�شدرت 
البيان(

الطراونة  اأحمد  مع  هاتفيا  ات�شل  البيت،  و�شل  حينما 
الذي كان ما يزال في الحّمر، وقال له:

ـِـر جاللة الملك اأنه  - �شو البيان اللي اأطلعتوه هذا؟ اأخب
ب�شبب هذا البيان الجي�س �شيتمرد و�شتعم الفو�شى ... 

هذا البيان غلط ... هل فكرتم في عواقبه؟
من  مداخلة  بعد  الطراونة  مع  حديثه  و�شفي  ويتابع 

االأخير:
- �شاأح�شر هذه الجل�شة فقط وبعدها لن اأرى وجوهكم 

... اأيقظ جاللة الملك واأخبره اأن هذا البيان غلط
)حديث من الطرف االآخر( ويتابع و�شفي:

- اإ�شمع يا اأحمد ... اأنا ما بتغيب وبتعرف كيف باجي
اإلى  الم�شلحة  ال�شيارات  من  مجموعة  دخلت  ذلك  بعد 
ينادي  وكان  )�شتيوي(  ا�شمه  رائد  بقيادة  و�شفي  بيت 

ب�شوت عال:
- وين البا�شا ... وين البا�شا ... ب�شرعة ... الجي�س 

... �شيدنا بدو يزور الجي�س
واأطل و�شفي من ال�شباك و�شاأله:

- �شو في ؟
- �شيدنا يريدك

ارتدى و�شفي مالب�شه على الفور، واتجه نحو الحمر 
في  الملك  جاللته  ليرافق  الم�شلحة،  ال�شيارات  برفقة 
و�شل  حينما  المتمردة.  الجي�س  قطعة  اإلى  زيارته 

و�شفي بمعية جاللة اإلى الموقع تحدث اإليهم قائال:
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في هذه الحلقة عن كتابي  »ذكريـات مقد�شـي« نتحدث عن 
اأ�شوار القد�س، اأبوابها،اأ�شواقها واأحيائها  الجميلة.                                                  
محيطُه  �شـور  الجديدة  القد�س  عن  القديمة  القد�س  يف�شل 
ميالن ون�شف ميل، بارتفاع يتراوح بين 38 و 40 قدما 
ال�شرق  من  قدما،   3930 ال�شمال  من  طوله  اما  تقريبا. 
الغرب  ومن  قدما،   3254 الجنوب  من  قدما،   2754
بابا،  اأربعة وثالثون برجا  واحد ع�شر  2086 قدما، وله 
االأبواب  اأما  م�شدودة.  اأبواب  واأربعة  مفتوحة  منها  �شبعة 
�لمفتوحة فهي: من �ل�سرق باب �الأ�سباط  ومن �ل�سمال باب 
باب  الغرب  ومن  الجديد،   وباب  العامود  وباب  ال�شاهرة 
الخليل  ومن الجنوب باب النبي داود وباب المغاربة. اأما 
وهما  التوبة،  وباب  الرحمة  باب  فهي  المو�شدة  االأبواب 
بابان كبيران متال�شقان �شدا اأثناء الحرب ال�شليبية الأ�شباب 
تتعلق باالأمن واإنهما في الحقيقة باب واحد في و�شطه عمود 
�شخم يرتكزعليه قو�شان من �شنع بيزنطي وي�شميه الفرنجة 

)الباب الذهبي( . 
منطقة  الى  الباب  هذا  من  دخل  الم�شيح  ال�شيد  ان  والمعتقد 
الهيكل في اأحد ال�شعانين،  وان هرقل الملك دخل اأي�شا من 
هذا الباب عندما ا�شترد القد�س من الفر�س وي�شميه المقد�شيون 

»باب توما ».
بين  �شرت  خرافة  ب�شبب  الباب  هذا  العثمانيون  اأغلق  وقد 
النا�س اآنذاك بان الفرنجة �شيعودون ويحتلون مدينة القد�س 

عن طريق هذا الباب.
الجنائز  باب  نف�شه  لل�شبب  التي �شدت  المغلقة  االأبواب  ومن 
الواقع في الق�شم ال�شرقي من ال�شور، وقد �شمي كذلك الن 
بعد  موتاهم  منه  يخرجون  الغابرة  العهود  في  كانوا  النا�س 
اأن ي�شلوا عليهم في الم�شجد االأق�شى،   وهناك يدفنونهم في 

المقبرة المال�شقة لل�شور.
منظر عـام ال�شوار القـد�س

ذكــريات مقد�ســي   ) ٢/ 17 ( 

اإبراهيم جورج ثيودوري

�شور االأبواب وتفا�شيلها موجوده في كتابي  »القد�س في 
العيون - 2010 »

القد�س مق�شمة اإلى اأربعة اأحياء وهي الحي االإ�شالمي والحي 
الم�شيحي والحي اليهودي والحي االرمني.

الحي الإ�سالمي 
االإ�شالمية  القد�س وفيه معظم االأماكن  هو اكبر االأحياء في 

المقد�شة ومنها الم�شجد االأق�شى وقبة ال�شخرة.
الحي الم�سيحي

 يحتوي على حوالي اأربعين كني�شة واأماكن ا�شتراحة لل�شياح 
الذي  المكان  الحي وهي  القيامة في و�شط هذا  كني�شة  وتقع 

�شلب ودفن فيه ال�شيد الم�شيح.
الحي اليهودي 

وي�شمل حائط المبكى واآثار كني�س الخراب وي�شمونه كني�س 
هورفا وهو اأكبر الكن�س اليهودية الكائنة في القد�س واأقدمها. 
وقد بني هذا الكني�س عام 1701 للميالد  وقد دمر اأثناء حرب 

1948 واأعيد بناوؤه مجددا في 2010/3/25.
الحي الرمنـي

�شانت  كاتدرائية  وفيه  القديمة  البلدة  في  حي  اأ�شغر  وهو 
جيم�س.

اأ�سواق األقـد�س
في  تعود  تاريخية  اأ�شواق  هي  القد�س  داخل  االأ�شواق 
والمملوكية  االيوبية  العهود  منذ  ال�شنين  مئات  اإلى  معظمها 
موية، ُودرتها  والعثمانية، وقبلها الفاطمية واالإخ�شادية واالأ
البلدة القديمة وتراثها المعماري الخالد الم�شجد االق�شى وقبة 
والروماني  البيزنطي  العهدان  وقبلها  الم�شرفه،  ال�شخرة 

ودرته كني�شة القيامـة المجيدة.     

من حكايا امرأة شرقية
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عمرها..  من  والع�شرين  الخام�شة  في  تزال  ال  كانت 
كان  طفلين..  مع  وحيدة  فاأ�شبحت  فجعها  القدر  ولكن 
عا�شتها،   التي  االأيام  اأ�شعب  من  يوما  زوجها  وفاة  يوم 
راحتها  فيه  تت�شرب  يوٌم  اأنه  تت�شور  تكن  لم  ذلك  ومع 
اإلى االأبد...  حيث �شتقف وحيدة بمواجهة اأمواج الحياة 
وحيدة..مع  تقف    .. ورعودها  وعوا�شفها  العاتية،  
اأطفالها، هذه االأمانة الغالية، التي تركها لها المرحوم ..

كاملة  م�شوؤولية  م�شوؤولة  اأ�شبحت  اأنها  �شريعا  اأدركت 
في  الذي كان دومًا معها  اأني�شها و�شريكها   عنهم، غاب 
كل تفا�شيل الحياة الكبيرة وال�شغيرة  في الفرح..وفي 

الهمٌّ والنكبات. 
وهي تعرف اأّن  عليها االآن، اأن تتخذ قراراتها  بنف�شها ، 
يتدخل  باأن  كان  ت�شمح الأيٍّ  اأوالدها، وال  تحت�شن  واأْن 
في حياتها وحياتهم... لم تكن الم�شكلة، النقود فقد كان 
لديها مدخول جيد، من ر�شيد زوجها المرحوم،  ومن 
كل  بعنف  واجهتها  التي  الم�شكلة  بل   .. وظيفتها  راتب 
هوؤالء االأو�شياء الذين برزوا فجاأة،  يريدون اأن ي�شبحوا 
وبع�شهم  زوجها   اأقرباء  بع�شهم  بيتها،   على  قيمين 
اأقرباء  لها.. فجاأة ظهرت �شهامتهم  ومحبتهم  ، مع اأنها 
فترة مر�ض  طيلة   ، و�لن�ساط  �لحما�ض  هذ�  منهم  تجد  لم 
زوجها...  وهذا ما جعلها تح�سُّ بزيف م�شاعرهم...

ولذلك اأرادت اأن تحمي م�شالح اأوالدها وم�شالحها... 
وكان اأول عمل قامت به ، اأْن تخل�شت من كل االأثواب 
المالب�س  من  بت�شكيلة  وا�شتبدلتها   دوالبها،  في  الملونة 
�شلة  في  الزينة  اأدواِت  ترمي  اأن  تن�َس  ولم  ال�شوداء.. 
المهمالت...لقد قررت اأن تتدبر اأمورها بطريقتها... 
كل  عن  وتبتعد  بال�شواد،  تت�ِشُح   وهي  �شنوات،  مرت 
زينة، رغم اإلحاِح اأوالدها باأن تعود اإلى طبيعتها ، اإاّل اأنها 
ُج   كانت توؤجل واعدًة اإياهم اأنها �شتترك الِحداد  يوَم  يتخرَّ
االأهل   بزيارة  تلتزم  كانت  �شنوات،  وطيلة  اأكبُرهم.. 
اجتماعية  عالقة  ة  اأيَّ ُتِقم  ولم  فقط،  االأقربين  واالأقارب 
مع زميالتها، اأو زمالئها في العمل بحجة االإ�شراف على 
تدخالت  تحملت  الطويلة،  المدة  تلك  خالل  اأبنائها... 

االأرملة

تافهة..   وتعر�شت  اأمور مهمة،  واأخرى  في  كثيرة  
يدها!!   يطلبون  )غيورين(  اأ�شخا�س  من  كثيرة  لهجمات 
ال�شغار...   حماية  اأجل  من  ال�شبب،  اأن  ويّدعون 
اأزمتها... كانت ت�شحك  وم�شاندتها والوقوف معها في 
اأّن   تعلُم  كانت  فقد  الكالم،  هذا  ت�شمع  وهي  �شرها،  في 
�ُشلطتهم  يريدون زيادة رقعة  المتطوعين،  جميع هوؤالء 
اأي خ�شارة ت�شيبهم ،  فكل ذلك على ح�شابها  !!   دون 
وح�شاب اأوالدها... المهم اأنها ا�شتطاعت اأْن  تجابه كل 
االأيام  وتزحف  و�شجاعة..  بقوة  والزوابع  االأعا�شير 
وال�شنون، ويجيء يوم تخرج ابنها االأكبر..فرحتها به، 
اأْن�َشْتها  تَعَب ال�شنين الما�شية، و�شعرت باأنها قوية ون�شيطة 
و�شابة.. اختارت ثوبًا جمياًل،  وذهبت اإلى الُمَزيِّن... 
بدت غايًة  في الجمال وال�شعادة، وهي ت�شطحب اأوالدها 
اإلى مكان االحتفال، حيث وجدت االأقرباء الذين  دعتهم 
  ، المتكبرة  زوجته  مع  زوجها  �شقيق  فهذا  باالنتظار.. 
ومعه ابن عمه وعرو�شه التي اقترن بها قبل مرور عام 
مع  �شقيقها  اأوالده...  وكذلك  اأمِّ  وفاة زوجته..  على 
فا�شلين... زواجين  بعد  اإليها  عاد  التي  االأولى  زوجته 

بل�َشَعاِت  ت  واأح�شَّ  .. بناتها  اإحدى  مع  حماتها  وتلك 
نظراتهم .. فور روؤيتهم لها، نظرات بع�شها غا�شبة، 
انتهى  منده�شة...   االآخر  والبع�س  عاتبة،   وبع�شها 
الحفل وعاد  الجميع اإلى بيتها...ن�شَي اأكثُرهم  اأن يهنئها 
اأْن  ون�َشْوا  ممتاز،  تقدير  على  وح�شوله  ابنها،  بتفوق 
ولكنهم  ذلك...  ن�َشْوا   ، العظيم  جهدها  على  ي�شكروها 
عين  لم ين�شوا اأن يتهام�شوا حول  زينتها ومالب�شها .. مدَّ
اأنها ال تنا�شب امراأة...اأرملة... بل اإّن اأحدهم تطوع 
ر ظروفها جيدًا،  وتتذكر اأنها اأّم ل�شاب  ون�شحها؛ اأن تقدِّ
تجعل  القيل… والقال، وال  فتتجنب  تخرج   قد  نا�شج، 

من نف�شها مطمعًا الأل�شنة النا�س…!!!
و�شمتت، ولم تنب�س ببنت �شفة ،  بل ا�شتغرقت في تفكير 
عميق... اأجل يحق للجميع اأن يقول ما يريد...ويف�شر 
كونها... اإال  �شبب  من  وما  هي…   اإاّل  له،   يحلو  كما 

اأرملة!!!

من حكايا امرأة شرقية

تأليف عواطف النجار حداد
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الذي  االأول  الرعيل  االأردني  التاريخ  يذكر  عندما 
�شارك في نه�شة الوعي الوطني ، يكون ال�شيخ �شعيد 
ال�شفحة  في  المت�شدرة  االأ�شماء  من  جابر  اأبو  با�شا 
نه�شة  مجال  في  بخا�شة   ، التاريخ  هذا  من  االأولى 
االأرا�شي،  واإ�شالح  الوطني،  باالقت�شاد  الوعي 
في  يعمل  كان �شبيًا  منذ  الزراعية،  الم�شاألة  وتن�شيط 

معية والده ال�شيخ فرحان اأبوجابر.
الذي  االأول  االأردني  الرعيل  من  با�شا  �شعيد  كان 
االأردنية كرمًا  القيم  مجموعة  �شيانة  في  الف�شل  له 
ورياحة  العقل  في  ورجاحة  وحكمة،  وم�شورة، 
بين  والتوازن  المواقف،  في  وال�شدق  ال�شمير، 
ال�شخ�شية والرجولة، فالتاريخ ي�شنعه الرجال، ممن 
االأمة  اأجل  من  باأرواحهم  كرماء  �شالحا،  �شلفا  كانوا 
والوطن، وعظماء بم�شتويات نكران الذات واالأنانية.
واأعظم ما يميزهم اأنهم اأهل ذمة، و�شرف وكبرياء، 
في  والر�شوة  واالإف�شاد  الف�شاد  مفردات  تكن  ولم 
قامو�شهم ال�شيا�شي واالجتماعي والع�شائري والخلقي، 
االنتماء  �شرف  واأجدادهم  اآبائهم  عن  ورثوا  الأنهم 

لالأر�س، و�شمائرهم غير قابلة للبيع ولل�شراء.
�شعيد  الوطني  الوجيه  ال�شلوكيات كان  ومن وحي هذه 
با�شا اأبو جابر، �شريفًا نزيهًا، يعطي وال ياأخذ، وت�شهد 
على ذلك حواري ال�شلط و قرى البلقاء، ووثائق الثورة 
وجبل  ال�شورية،  والجوالنية  الحورانية  االأردنية 
اأمثال:  من  ال�شورية  الثورة  قادة  ور�شائل  العرب، 
اأر�شالن،  عادل  واالأمير  االأطر�س،  با�شا  �شلطان 

واالأمير �شكيب اأر�شالن، والمجاهد عقلة القطامي.
كان �شوته يمثل �شرخة في وجه االحتالل و الظلم 
والقهر وغ�شب الذاكرة، وكانت معاناته الإنهاء معاناة 
المنكل بهم من العثمانيين وكل الجائعين والمحرومين 
في  االبت�شامة  روؤية  في  �شعادته  وكانت  والفقراء، 

ال�سيخ �سعيد فرحان ابو جابر ) 1/٢(

يْن�َس  ولم  االطفال،  وجوه 
اأبدًا اأنه االبن البكر ل�شاحب 
ال�شيخ  العرقان”  الكف 
لذلك  جابر“،  اأبو  فرحان 
اأبيه ال�شيف القاطع  كان مثل 

للبوؤ�س، وما�شح دموع االأرامل.
ن�ساأته و�سبابه

عام  جابر  اأبو  �شالح  بن  فرحان  بن  �شعيد  ال�شيخ  ولد 
نكبة  من  الرغم  وعلى  ال�شلط،  مدينة  في   1885
ال�شلط واأهاليها جراء تدميرها من قبل المدافع التركية 
العدوان  قبالن  ال�شيخ  بقيادة  البلقاء  ثورة  الإجها�س 
ال�شافي  البل�شم  كانت  �شعيد  اأن والدة  اإال  �شنة 1882، 
ب�شكل خا�س، كون  والجّد �شالح  ب�شكل عام  لالأ�شرة 
وتعبيرًا  الذكور،  من  حفدته  اأول  هو  الجديد  الوليد 
عن هذا الفرح اأقدم ال�شيخ �شالح على منح اأحد رجاله 
الذي نقل اإليه خبر مقِدم �شعيد للحياة البارودة التي كان 
الب�شارة على عادة  ” حلوان  الذهب  يحملها وليرة من 
اأهل ذلك الزمان، اإذ كان التقليد اأن تقدم هدية محرزة 

لمن يجلب اأخباًرا �شارة “.
والوالدين،  الجد  قبل  من  مدللة  طفولة  �شعيد  عا�س 
الحال،  مي�شورة  ذكرنا  كما  االأ�شرة  كانت  حيث 
�شن  بلوغه  اجتماعيًا، وعند  اقت�شاديًا وماليًا، وجاهًا 
ال�شلط  الموؤهلة للدرا�شة، در�س في مدار�س  الطفولة 
لالإفتقار  نظًرا  الم�شيحية،  للطوائف  العائدة  االأهلية 
اهتمام  عدم  ظل  في  اآنذاك  الحكومية  المدار�س  اإلى 
االحتالل العثماني ب�شوؤون التعليم و ال�شحة الإن�شغاله 

بالجباية و التجنيد االجباري.
�سفاته

في  الزراعي  العمل  م�شوؤولية  �شعيد  الطفل  تحمل 
العا�شرة  يتجاوز  لم  حيث  عمره،  من  مبكرة  �شن 
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وعمه  والده  بم�شاعدة  العمل  بداأ  عندما  عمره،  من 
اليادودة،  مزارع  في  الزراعية  االأعمال  اإدارة  في 
والذي �شاعده على تحمل هذه ال�شعاب ج�شمه القوي، 
وبنيته الج�شمية التي لم تدل على عمره، وقيل : كان 
ويوحي  المنكبين،  عري�س  القامة،  طويل  و�شيمًا 

منظره ب�شن اأكبر من عمره الحقيقي .
بع�س العوامل التي اأثرت على بناء �سخ�سيته

�شعيد،  الفتى  �شخ�شية  �شقلت  التي  االأحداث  هي  كثيرة 
القتل  عينيه  باأم  و�شاهد  اأوانها،  قبل  رجولته  ونّمت 
وتعر�س  عمره،  من  العا�شرة  في  وهو  واالقتتال 
هذا  في  البدو وهو  قبل مجموعة من  القتل من  لمحاولة 
العمر المبكر، والحكاية كما يرويها الدكتور روؤوف اأبو 
جابر تعود بجذورها اإلى �شنة 1880، عندما اأقدم عمه 
منذ  �شليم  وّظل  البدو،  من  االأ�شقياء  اأحد  قتل  على  �شليم 
ذلك التاريخ مطلوبًا للثاأر من قبل ع�شيرة القتيل، وظلت 
اأفراد  ت�شدى  عندما   1895 �شنة  حتى  قائمة  الطالبة 
اإلى  اأبو جابر الذاهبة  القبيلة لقافلة من قوافل �شالح  هذه 
الكرك، وكان مع رجال القافلة الطفل �شعيد بن فرحان 
وهدد  العمر،  من  العا�شرة  يبلغ  كان  الذي  جابر  اأبو 

الم�شلحون بقتله على �شبيل الثاأر من مقتل ابن القبيلة “.
زواجه

والع�شرين  الثالثة  في  �شعيد  اأ�شبح   1908 عام  في 
وقد عر�س  للزواج،  يوؤهله  ال�شن  من عمره، وهذا 
ان�شغاله  ب�شبب  رف�س  اأنه  اإال  ذلك  قبل  الزواج  عليه 
بالزراعة وباإ�شالح االأرا�شي البور حيث كان والده 
قد عينه في االإ�شراف على االأعمال الزراعية كافة، 
م�شتعجلة  كانت  الأبيه  جدته  بخا�شة  و  االأ�شرة  ولكن 
عن  �شعادة  تقل  ال  بالحفيد  فالفرحة  زواجه،  على 
الذي  االأول  الحفيد  �شعيد  اأن  بخا�شة  بالولد،  الفرحة 

�شتفرح به االأ�شرة.
اأ�شرت ال�شيدة الفا�شلة على زواجه، واأقنعت الوالد 

لزيارة  النا�شرة وطبريا  اإلى  فرحلت  بذلك  والوالدة 
اأقاربها، وكان الهدف اختيار عرو�س لل�شاب �شعيد، 
ولما كانت ال�شيدة �شاحبة قرار وم�شورة في االأ�شرة، 
العاطفة،  عن  بعيدا  العقل  تحكيم  على  قدرة  وتملك 
الكركية،  لالأ�شر  ومعاي�شتها  تجربتها  اإلى  باالإ�شافة 
قالت كلمتها الم�شهورة ” ما زولها قعوار بقعوار ال بد 

قعوار ال�شلط اأح�شن اإلنا “.
ورجعت اإلى ال�شلط، ولم تخطب الفتاة التي ر�شحت 
لها ولكن يبدو اأن نيتها كانت �شمن فتيات اآل قعوار، 
حيث االأ�شرة الكريمة الم�شهورة بين النا�شرة وال�شلط 
اختيارها  فوقع  المحترم،  والن�شب  الطيبة  بال�شمعة 
فتم  ال�شلط،  من  قعوار  حنا  بنت  مريم  االآن�شة  على 
الزواج في عام 1908 نف�شه، وتم الزواج بم�شاركة 
في  المقيمة  االأخرى  واالأ�شر  واالأ�شرة  ال�شلط  اأهل 
النا�شرة و طبريا، وي�شهد اأهل ال�شلط اأن عر�س �شعيد 
وا�شتمرت  الجوابرة،  كرم  تجلى  حيث  مميزًا  كان 

االأفراح ع�شرة اأيام.
اأ�شرة  رب  اأ�شبح  الثالثين  �شن  �شعيد  يكمل  اأن  وقبل 
موؤلفة من : وداد التي ولدت عام 1910، ولولو التي 
ولدت عام 1912 وفهد الذي ولد عام 1914 ونازلي 
التي ولدت عام 1916، ا�شتمرت حياة ال�شاب �شعيد بين 
االإقامة في ال�شلط ” حيث كان من وجهائها المعروفين 
اليادودة  ” وبين مزارع  و�شاحب الم�شافة المفتوحة 

حيث اأقام والده وعمه حتى وفاتهما �شنة 1917.
الجوابرة،  ع�شيرة  �شيخ  �شعيد  اأ�شبح  والده  وفاة  بعد 
حيث بداأت المهمات ال�شعبة والت�شدي لع�شكر جي�س 
االحتالل التركي الذين ا�شتغلوا دخول تركيا في اأتون 
األمانيا  جانب  اإلى   1914 االأولى  العالمية  الحرب 
بالمجهود  الم�شاركة  يفر�شون  فاأخذوا  الحلفاء،  �شد 

الحربي باإفراغ مخازن الحبوب من م�شتودعاتها.
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مشاركات

اأقرانه  عن  �شغره  منذ  االأوالد  اأحد  يتميز  كان  عندما 
الكبارية  كان  و)الزقرتية(  والحما�شة  والحكمة  بالذكاء 
اإبن  مو�س  كاأنه  »هالولد  يقولون  عنه  يتحدثون  عندما 
عن  عرفك  من  كل  المعايطة  �شائد  يا  والله   ... عي�شة« 
وال�شجاعة  والنخوة  الرجولة  �شفات  وعرف  قرب 
كان  بها  الله  خ�شك  التي  واالإقدام  واالإيثار  والكرم 
�شاأنقل  عي�شة«،  اإبن  مو�س  الزلمة  »هذا  داخله  في  يقول 
عن ال�شهيد ق�شة حادثين ح�شال خالل خدمته رحمه الله 
يتجمل  كان  التي  ال�شفات  بع�س  على  للداللة  هاييتي  في 
�شائد  الزيود«  الكريم  عبد  »محمد  ال�شديق  يقول   . بها 
المعايطة هذا الفتى الجميل ، كان بطاًل واأعرفه عندما  قاد 
االأمم  قوات  مع   2009 عام  هاييتي  في   SWAT فريق 
جنود  ركابها  بين  من  تحطمت  طائرة  عندما   ، المتحدة 
اإ�شمها  )مالبا�س ( ، وَلم  اأردنيون بين الجبال في منطقة 
ال�شهداء .  للمنطقة الإح�شار  الو�شول  اأية طائرة  ت�شتطع 
رف�س اإجازته وجازف هو وثمانية من زمالئه الإح�شار 
بالحبال  للنزول  واإ�شطروا  االأردنيين  ال�شهداء  جثث 
اأقدامهم  في منطقه قريبة م�شافة 5 كم واأكملوا م�شيًا على 
للطائرة  و�شلوا  حتى  المنطقة  ووعورة  �شعوبة  رغم 
اإثنان  وبقي  من  �شهدائنا،  ثالثة  واأخرجوا  المحطمة، 
منهم في الجزء االأمامي من الطائرة فا�شطروا لفتح بدن 
الطائرة ب�شكاكين )الباندو ( الإخراج ال�شهداء كما اأخرجوا 
منهم  الطائرة وكان عددهم 11،  في  جثامين جميع من 
ال�شهداء  و�شع  االأرجواي،  وتم  من  اأردنيين  و6   5
باإتجاه  و�حد  �أردنيين و�سابط �سف  �أربعة  �سباط  وهم 
القبلة،  وت�شبيل عيونهم،  وتغطيتهم بجواكيتهم ال�شخ�شية 
... ثم قام الفريق بحمل ال�شهداء واحدًا واحدًا و�شاروا 
بهم لم�شافة 2 كم  حتى اأقرب مكان هبطت فيه الهليكوبتر 
في ق�شة بطولة نادرة ُتروى وتدّر�س لالأجيال .. وفي 
ح�شي�س  ابو  زياد   « يقول  اأي�شًا  هاييتي  وفي  الفترة  نف�س 
النقيب  القائد  اأمرة  تحت  الخدمة  �شرف  له  كان  اأنه   «
هاييتي  في  ال�شريع  الرد  �شرية  في  المعايطة  �شائد  ال�شهيد 

ال�سهيد �سائد معايطة 

» هذا الزملة كان مو�س اإبن عي�سة «

د. عصام سعيد 
الغزاوي

 )9( ال�شالم  حفظ  قوات  في 
والدي  وفاة  خبر  تلقيت  حين 
واأنا في اأر�س المهمة...ولما 
�شمع ال�شهيد �شائد الخبر ح�شر 
على الفور وقال اأبو زياد اأبونا 
عزاء  له  �شيقام  واليوم  كلنا 
ثالثة اأيام وغداء ال�شرية كاملة 
على ح�شابي الخا�س وا�شترى 

له  الخا�س مما كان  الله 20 خاروفًا على ح�شابه  رحمه 
اأما في  نف�شي والتخفيف من م�شابي ..  االأثر في  اأطيب 
نقله  تم  بجراح  اأ�شيب  قد  قبلها  كان  فقد  ا�شت�شهاده  يوم 
على اإثرها للم�شت�شفى وبعد تلقيه العالج اأ�شر على العودة 
ب�شدره  الر�شا�س  ويتلقى  قوته  اأفراد  ليتقدم  القلعة  اإلى 
دفاعًا عنهم .  كان ال�شهيد بطاًل �شجاعًا مقدامًا ال يعرف 
عون  اأبا  يا  الزكية  الطاهرة  روحك  الله  رحم  الخوف، 

وكل �شهداء وطننا االأطهار .

حا�شل   : الغزاوي  �سعيد  ع�سام  الدكتور 
يعمل  عامة.  وجراحة  طب  بكالوريو�س  على 
الكتابة  هواياته  الر�شيفة من  لبلدية  مديرًا  حاليا  

ومطالعة الكتب التاريخية. 
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صحافة

بعدلها  التاريخ  عبر  ُعرفت  التي  الها�شمية  االأ�شرة 
واإن�شانيتها ومواقفها الم�شرفة في كل االأحوال، اأ�شرة 
داعمة  م�شاندة  حا�شرة  تكون  اأن  في  يوما  تتوان  لم 
�شواء  المواقف،  بكل  واالإن�شانية  والم�شلمين  للعرب 
اأكانت في االأفراح اأو االأتراح، وكانت ال�شباقة دومًا 
للخير والمخل�شة وفاًء، والحكيمة اعتدااًل، فاإذا تحدثنا 
عرب  الأنهم   ، لها  اإيجابي  مثال  فهي  االأخوة  عن 
انتماءهم  ويقد�شون  واأخوتهم  بعروبتهم  يتم�شكون 
خير  مبعث  دائما  كانت  عنها  تحدثنا  واإذا   ، القومي 

ومحبة و�شالم ووئام .
ثمن  االأردنيون  فيها  يدفع  التي  االأولى  المرة  لي�شت 
اعتدالهم الوطني وحكمتهم ال�شيا�شية ، فلم تكن » عمان 
» يومًا غائبة عن ح�شورها االإن�شاني الم�شرف و�شط 
المنظومة العربية ب�شكل خا�س والدولية ب�شكل عام ، 
وذلك لموقعها الجغرافي الذي لم يكن يومًا من االأيام 
بمناأى عن التداعيات االأمنية وال�شيا�شية على حد �شواء 
اأمنها وحريتها ،  فالمخططات مازالت تحاك �شد   ،
بدافع  اأر�شها  طالت  التي  ال�شابقة  االعتداءات  بدليل 
الها�شمية  االأردنية  المملكة  اإبعاد  خارجي ، يراد منه 
التي  المواقف  تجاه  وثنيها  العربي،  محيطها  عن 
تت�شرف برفع لوائها الذي هو اأ�شا�س نهجها العروبي 
االأ�شيل ، فما ح�شل اأخيرا في مدينة الكرك العريقة ما 
هو اإال عمل جبان ، غايته �شرب ن�شيجها االجتماعي 
لتعطيل  االأول ور�شالة وا�شحة  المقام  المترا�س في 

دورها الريادي تجاه ق�شايا االأمة .
لقد حاولت قوى ال�شر نفخ �شمومها ال�شفراء في اأر�س 
�لرباط عبر مرتزقتها من �أ�سحاب �لر�يات �ل�سود�ء 
وقد تزامنت هذه االأحداث مع حلول االحتفال باأعياد 
اأجل  من   ، الميالدية  ال�شنة  وراأ�س  المجيد  الميالد 
الفو�شى  من  حالة  وخلق  االأردني  المزاج  تعكير 

�سـالمًا اأيها االأردنيون ... �سالمًا اأر�س الرباط

ال�شعب  لكن  واال�شطراب، 
يقبل  ال  وبما  اأثبت  االأردني 
ال�شك اأن هذه االأحداث زادت 
بقيادة  بحكومته  تالحمه  من 
عبدالله  الملك  جاللة  ربانها 
المفدى  الح�شين  ابن  الثاني 
باأ�شره  العالم  �شاهده  ما  وهذا 

االأجهزة  في  اإخوانهم  قبل  المواطنون  تقدم  عندما 
االأمنية لك�شر �شوكة االإرهاب ليقدموا اأرواحهم قرابين 
لكل  ال�شهادة رمزًا وفخرا  فكانت  الوطن ،  اأجل  من 
ال�شرفاء والمخل�شين، الأن اأرواحهم تعلم علم اليقين 
اأن  لها  اأريد  لو  من�شورة حتى  �شتبقى   « » عمان  اأن 

تكون داخل جهنم االأعداء والعمالء واإرهابهم.
االأردن  اأن  التاريخ  مر  على  وال�شنون  االأيام  اأثبتت 
كان لالإخوة العراقيين نعم االأخ ونعم الجار ، ولعل 
ما يميز العالقة االأخوية بينهما ، هو العمق الجغرافي 
فهي   ، االآخرين  عن  به  ينفردان  الذي  واالجتماعي 
مثال لالأخوة ال�شادقة، و�شند ثابت للعراق و�شعبه في 
كل الظروف، مثلما كان العراق اأخا مخل�شا وكريما 

وخير عون له . 
ولهذا نقول اإن ما ي�شيب اإخواننا االأردنيين من هّم، 

هو بال �شك مبعث هم وحزن واألم للعرب جميعا .
ال�شالم على االأردنيين الذين يحملون لنا وردة فواحة 
في  يغر�شون  من  على  �شالم  وال   ، العروبة  بعطر 

قلوبنا وعقولنا الحقد والكراهية.

إسماعيل اجلنابي
كاتب وإعالمي عراقي

اإ�سماعيل الجنابي: يعمل حاليًا كاتبًا في �شحيفة 
المركز  في  اإعالميا  ورا�شدًا  القطرية  ال�شرق 

الدولي لتقييم المخاطر واال�شتثمار .
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 احلى الكالم

يا فرحة القلب

يا فرحة القلب اإن تحظى بنرج�سةٍ  

راأيتها وهي في المحراب خا�سعٌة 

فـقـلـت يــا رب هـذا الـبدر مكتملٌ  

فــبــتُّ اأ�ســال نف�سي هل اأنــا ب�سرٌ  

راأيــتُ  فـيها حياءً  لي�س في ب�سرٍ 

راأيـتُ  فـيـها جمالً  لي�س في ب�سرٍ  

راأيــت فـيـها جمال الكون مجتمٌع

تزين الـحــب في اأرجاء بــ�سـتـانِ  

بثوبـهـا الأزرق فـي األوان عينان 

بـل اإنـهـا قـمـر والـبـــــدر �سـّيــانِ  

اأم اإنــهـــا روؤيـــا مــن عـالـمٍ  ثانِ  

ل مـثـلـه �سـبـهٌ  فــي عــالــمٍ  فانِ  

ـّانِ   بـل مـثـلــه �سـبـهٌ  فـي ر�سم فن

لـم يــبـقِ  للـغيـر ل قـا�سٍ  ول دانِ  

عماد صليبا معايعة 
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اجتماعياتكلمة العدد

نتائج فعاليات )طاولة الزهر ( كاأ�س الكوؤو�س عام 2016 كتالي :    

المركز الأول : �سامي غاوي                المركز الثاني : عي�سى الرنتي�سي 

جاءت نتائج فعاليات  ) لعبة ورق ال�شدة ( ال هاند كاأ�س الكوؤو�س  عام 2016 

المركز الأول : معن بواب               المركز الثاني : �سامي غاوي

فعاليات ون�ساطات لجنة الألعاب الترفيهية
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