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ــي تدريبها  ــي تعتمد ف ــمية وه ــاً أن جامعتنا الهاش ــم جميع نعل
وتعليمها على خطط دراسية ممنهجة وشاملة برؤى واضحة وواسعة 
ــق إال من خالل  ــامل ال يتحق ــالح مبفهومه الش ــي أن اإلص ــاق ، تع اآلف
ــل من خالل  ــب، ب ــس من الناحية املعرفية فحس ــا املدرَّبني لي طلبته
ــارات العالية لبناء أردنٍ  ر بضرورة توظيف املعرفة وامله ــم املتجذّ وعيه
ــاركية  ــة القائمة على مبدأ التش ــل ملواطنيه احلياة اآلمن ــوي،  يكف ق
د في الوقت  ــا حتُدّ ــكل فرد كافة حقوقه، كم ــن منظومة تكفل ل ضم

ذاته مسؤولياته وواجباته.

تضع  ــمية  الهاش ــا  وجامعتن
ــي كافة  ــدرة طلبتها ف تعزيز ق
 ً ــاً ومحورا ــكال اإلصالح هدف أش
ــا من  ــعى لتنميته ــاً تس رئيس
ــية في  الدراس ــا  خالل خططه
ــتى اجملاالت املعرفية، إذ يكون  ش
ــة  ــة فعلي ــة صفي ــك ممارس ذل
ــون التفاعل  ــمةً بارزة ملضم وس
ولتصبح  ــب،  والطال املدرس  بني 
ناً يعيش في ذهنية الطالب  مكوّ
ووجدانه يدفعه ليتفاعل ويؤدي 
ر  ناخ أكادميي آمن يعبّ ــي مُ دوره ف
ــاء وينتقد ما ال يعجبه  عما يش

بأسلوب حضاري بنَّاء.

ــب  لصاح ــة  الثاقب ــة  الرؤي إن 
الثاني  ــداهللا  ــك عب ــة املل اجلالل
ــني تأتي في تفعيل دور  ابن احلس

ً من لدن  الشباب تواصالً مع احلركة النهضوية الشاملة، وذلك شعورا
ــيج  ــأن ذلك أن يدعم النس ــه بواجباتهم جتاه وطنهم، إذ من ش جاللت
ــود الدولة بكافة  ــس واضحة،  ملعاضدة جه ــي املبني على أس اجملتمع
ــادر على إثراء  ــكل خاص اجلامعات في إعداد جيل ق ــاتها وبش مؤسس

اجلهد الوطني في حتقيق التنمية الشاملة. 

ــات التعليم العالي في  ــا ركزّ جاللته على أهمية دور مؤسس ولطامل
ــن املبدعني لدعمهم  ــك بحثاً ع ــز واإلبداع ، وذل ــة ثقافة التمي صناع

تذى في بيئتهم اجلامعية ومجتمعهم األكبر. وتقدميهم مناذج حتُ

 واجلامعة الهاشمية حني تسعى إلطالق املبادرات اخلاصة باملبدعني، 
ــوب تضافر كل اجلهود  ــة كوادرها األكادميية وطلبتها لوج لتدعو كاف
ــدار وأهلية، كما  ــيرة باقت ــات الظرفية ملتابعة املس ــاوز كل املعوق وجت
ــالل منبرها  ــؤون الطلبة من خ ــي عمادة ش ــة العاملني ف ــو كاف وأدع
الثقافي هذا، الواحة الهاشمية الذي يعطي مساحة كبيرة لطلبتها 
ــدور األبرز في حتقيق أهداف اجلامعة  ــي حرية التعبير، أن يكون لها ال ف
ــاف املواهب واحتضان  ــداع وذلك باستكش ــر ثقافة اإلب في خلق ونش
ــبل إلبراز  ــخير كافة الس ــرائحهم وفئاتهم، وتس أصحابها بكافة ش
ــبابية على مستوى الوطن وحتفيزهم بالوسائل التي  هذه النخب الش
ــمةً لهذه  ــوياً من التميز س تليق بقدراتهم الكامنة وذلك لنجعل س
ــدوام ترفد الوطن الغالي بقيادات حقيقية  اجلامعة حتى تظل على ال

تقوده إلى مستقبل مشرق.

ــتحداث نافذة إبداعية على  ــة اس ومبا أن اجلامعة تقوم حالياً بدراس
ــن خاللها عن ابداعاتهم ومواهبهم  بر املتميزون م ــع اجلامعة ليعّ موق
ــاريع  ــة كل املش ــراف فريق مختص يقوم على دراس اخملتلفة ، حتت إش
ــا وثمارها في  ــا وأن تؤتى أُكله ــار إلى تنفيذه ــة واملنتجة، ليص اخلالّق
املستقبل، ألدعو كل مبدع ومبدعة لإلستفادة من كافة البرامج التي 
ــواعدكم  ــا اجلامعة، إذ تعلمون أن الوطن دائماً بحاجة إلى س تطرحه
ــوا على الدوام  ال،  فكون ــى العُ ــم متضي األمة إل ــة القوية، فبك الفتي
ــاب  ــعبكم ومليككم الش أصحاب همم عالية خدمة لوطنكم وش

ً ، ليثبت أقدامكم على طريق العز والبناء.  الذي يعمل ليالً نهارا
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ــني  ــداهللا الثاني ابن احلس ــك عب ــة املل ــاد جالل      أش
ــينا الطبي الذي  ــم خالل افتتاحه مجمع ابن س املعظ
ــذي وصلت إليه  ــتوى ال ــات الطبية باملس يضم الكلي
اجلامعة الهاشمية منذ إنشائها عام ١٩٩٥، خصوصاً 
ــعيها للتميز في  ــة والعلمية، وس ــي اجملاالت البحثي ف
قطاع التعليم االلكتروني، وجهود اجلامعة في التفاعل 
ــع اجملتمعات احمللية في محافظة الزرقاء، وقطاعاتها  م

االقتصادية، وتقدمي اخلدمات لهم.

ــوزراء الدكتور  ــة امللك في الزيارة رئيس ال  ورافق جالل
ــمي   ــس الديوان امللكي الهاش ــت، ورئي ــروف البخي مع
ــم العالي والبحث  ــر التعلي ــيد ناصر اللوزي، ووزي الس

العلمي الدكتور وجيه عويس.        

ــي والبحث العملي، افتتاح  ــتاذ الدكتور وجيه عويس وزير التعليم العال ــن رئيس الوزراء، رعى األس ــاً ع  مندوب
ــمية  ــؤون الطلبة في اجلامعة الهاش فعاليات امللتقى الطالبي لطلبة اجلامعة األردنية الذي نظمته عمادة ش
ــني املعظم، وحتت عنوان: «الوئام بني  ضمن احتفاالت اجلامعة بعيد ميالد جاللة امللك عبداهللا الثاني ابن احلس

األديان: تعظيم اجلوامع واحترام الفوارق».                                     
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ــي كافة  ــدرة طلبتها ف تعزيز ق
 ً ــاً ومحورا ــكال اإلصالح هدف أش
ــي كافة  ــدرة طلبتها ف تعزيز ق
 ً ــاً ومحورا ــكال اإلصالح هدف أش
ــي كافة  ــدرة طلبتها ف تعزيز ق

ــا من  ــعى لتنميته ــاً تس رئيس
 ً ــاً ومحورا ــكال اإلصالح هدف أش
ــا من  ــعى لتنميته ــاً تس رئيس
 ً ــاً ومحورا ــكال اإلصالح هدف أش

ــية في  الدراس ــا  خالل خططه
ــتى اجملاالت املعرفية، إذ يكون  ش
ــة  ــة فعلي ــة صفي ــك ممارس ذل
ــون التفاعل  ــمةً بارزة ملضم وس
ولتصبح  ــب،  والطال املدرس  بني 
ناً يعيش في ذهنية الطالب  مكوّ
ولتصبح  ــب،  والطال املدرس  بني 
ناً يعيش في ذهنية الطالب  مكوّ
ولتصبح  ــب،  والطال املدرس  بني 

ووجدانه يدفعه ليتفاعل ويؤدي 
ر  ناخ أكادميي آمن يعبّ ــي مُ دوره ف
ــاء وينتقد ما ال يعجبه  عما يش

ــب  لصاح ــة  الثاقب ــة  الرؤي إن 
الثاني  ــداهللا  ــك عب ــة املل اجلالل
ــب  لصاح ــة  الثاقب ــة  الرؤي إن 
الثاني  ــداهللا  ــك عب ــة املل اجلالل
ــب  لصاح ــة  الثاقب ــة  الرؤي Ú�Ìb»æa@aáÌÎä@Z@ÒäÏn◊á€a@àbné˛aإن 
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ــاد جاللة امللك عبداهللا الثاني ابن احلسني املعظم خالل افتتاحه   أش
ــتوى الذي  ــينا الطبي الذي يضم الكليات الطبية باملس مجمع ابن س
ــام ١٩٩٥، خصوصاً  ــائها ع ــمية منذ إنش ــت إليه اجلامعة الهاش وصل
ــي قطاع التعليم  ــعيها للتميز ف ــاالت البحثية والعلمية، وس في اجمل
ــات احمللية في  ــل مع اجملتمع ــة في التفاع ــود اجلامع ــي، وجه االلكترون

محافظة الزرقاء، وقطاعاتها االقتصادية، وتقدمي اخلدمات لهم.

ــق جاللة امللك في الزيارة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت،   وراف
ورئيس الديوان امللكي الهاشمي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

الدكتور وجيه عويس.

وقد التقى جاللته برئيسة اجلامعة األستاذ الدكتورة رويدا املعايطة 
ونواب الرئيس ومستشاريها ومجلس العمداء وطلبة اجلامعة، وأكد 
ضرورة تطوير التعليم اجلامعي، وزيادة االستثمار في البحث العلمي، 

وتوفير أفضل بيئة تعليمية ممكنة للطلبة.

ــدد جاللته على أهمية دور اجلامعات في توفير البيئة الكفيلة   وش
ــليحهم بالعلم واملعرفة، وتشجيع  ــخصية الطلبة، وتس بصقل ش
ــروعاتهم  ــدي اخلالق بينهم، ودعم أفكارهم ومش ــر احلر النق التفكي

ــد طلبتها  اإلبداعية. وأكد جاللته خالل زيارته للجامعة، التي احتش
ــا بالزيارة  ــك ترحيب ــور جاللة املل ــني اإلعالم وص ــاحاتها رافع ــي س ف
امللكية، أهمية توفير التعليم النوعي األفضل وبجودة عالية لطلبة 
اجلامعات، ما يعزز من فرصهم التنافسية في سوق العمل، ويسهم 

في دعم مسيرة التنمية الوطنية.

واستمع جاللته، خالل لقائه مجلس عمداء اجلامعة، إليجاز قدمته 
رئيسة اجلامعة الدكتورة رويدة املعايطة حول رؤى وتطلعات اجلامعة 
ــد األردن واملنطقة باخلبرات  ــر دورها التعليمي الهادف إلى تزوي لتطوي

والكوادر التعليمية املؤهلة. 

ــى جتذير  ــعى إل ــة تس ــتراتيجية اجلامع ــة أن اس ــدت املعايط وأك
ــي يعتمد على  ــم، وخلق نظام تدريس ــز والتعلم املنظ ثقافة التمي
ــراكات  ــاف املبدع، وبناء ش ــدرة الذاتية والتفكير النقدي واكتش املق
ــعي اجلامعة  ــارت إلى س ــع الصناعات والقطاعات اإلنتاجية. وأش م
ــن وموهوبني ورواد معرفة،  ــتقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزي الس
ــادر املالية  ــث والتطوير، وتوفير املص ــمعة قائمة على البح وبناء س

والتجهيزات احلديثة، وخلق استثمارات لتنمية موارد اجلامعة.
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ــالً ثقافياً فنياً  ــؤون الطلبة حف ــتاذ الدكتورة رويدا املعايطة أقامت عمادة ش ــة اجلامعة األس برعاية رئيس
ــل على فقرات فنية  ــتمل احلف ــع واألربعني، حيث اش ــد ميالد جاللة امللك عبداهللا الثاني التاس ــبة عي مبناس
ــى تأكيدهم  ــمية وعل ــام الطلبة بقيادتهم الهاش ــدل على مدى التح ــات معبرة ت ــعرية ولوح وقصائد ش

النتمائهم ووالئهم للوطن وقائده.
                  

ــك بعيد ميالده  ــم اجلامعة إلى جاللة املل ــن خاللها التهنئة باس ــة اجلامعة كلمة رفعت م ــت رئيس وألق
وخاطبت الشباب قائلة: أنتم هدية جاللته في عيد ميالده، فهديته هي الفكر واإلبداع والروح العالية الوثّابة 
ــالل زيارته للجامعة وطلبت منهم  ــروره بهم خ ــماتكم، مؤكدة لهم أن جاللة امللك أبدى فرحه وس وهي س
ــتثمار مقدرات الوطن من خالل جامعتهم لتحقيق أعلى درجات التميز والنجاح ألن  أن يغتنموا الفرصة الس
مت مقطوعات وطنية  األردن ينتظرهم في غده ليكونوا قادته وحملة رسالته، وكانت فرقة كورال اجلامعة قدّ

جديدة خاصة باملناسبة. 
                                     

ــا: إن اجلامعة  ــي بداية االحتفال قال فيه ــور ماجد القرعان كلمة ف ــؤون الطلبة الدكت ــى عميد ش  وألق
الهاشمية لتفتخر وتعتز بقيادة امللك الشاب وأن الهاشمية هي أول الصروح واملواقع التي تفتدي جاللته 

بالغالي والرخيص، 

ث فيها: عميد شؤون الطلبة الدكتور ماجد القرعان، والدكتور  ــبة ذكرى املولد النبوي الشريف حتدّ ــة اجلامعة، أقامت عمادة شؤون الطلبة ندوة مبناس ــتاذ الدكتورة رويدا املعايطة رئيس برعاية معالي األس
اوي من كلية اآلداب، والشيخ صالح طيفور. طارق األسعد من كلية اآلداب، والدكتور عمر الفجّ

ــأته والصعاب التي واجهته في طريق دعوته للحق ودين  ــيرة الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وآله وسلم، بكل ما فيها منذ والدته ونش ــتعرضوا جوانب مختلفة من س ــبة ، واس وبنيّ املتحدثون عظم املناس
ــه وروحه وبدنه، ودعوا كذلك إلى متثل نهجه  ــبحانه وتعالى ، إذ زكاه اهللا في كتابه الكرمي بنفس ــول الكرمي والوفاء له وآلل بيته الطيبني الطاهرين هو من طاعة اهللا س الهدى، وبينوا أن محبة الناس للرس

ومقاربة خصائصه في التسامح والرحمة والعطف،  واشتمل احلفل على املدائح النبوية واألناشيد والقصائد الشعرية التي قدمها طلبة اجلامعة. 
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الرسمية  األردنية  اجلامعات  في  نوعها  من  األولى  هي  خطوة  في 
ابن  الثاني  اهللا  عبد  امللك  لنداء جاللة  الهاشمية  اجلامعة  استجابت 
املتّحدة،  األمم  وتبنّته  أشهر  بضعة  قبل  أطلقه  الّذي  املعظم  احلسني 

باتّخاذ األسبوع األوّل من شهر شباط مناسبة للوئام بني األديان. 

ميــالد  عيد  مبناسبة  جامعاً  طالبياً  ملتقىً  اجلامعة  عقدت  حيث 
جاللتــه، موســوماً بـ: «الوئـام بني األديـان (تعظيم اجلوامع واحترام 
الفوارق) ، حيث التقى فيه نخبة من طلبة اجلامعات األردنية احلكومية 
بني  اجلوامع  تعظيم  من  اجمليد  تراثنا  في  جاء  مبا  مستنيرين  ة  واخلاصّ
الّناس واحترام الفوارق بينهم، وأن يعذر أحدنا اآلخر فيما اختلفنا فيه، 
، وحتقيقاً ملفهوم التّعارف بني النّاس على اختالف  سعياً إلى سلم عامليّ
شعوبهم وقبائلهم، حتّى يعمروا هذه األرض فيكونوا خالئف هللاّ فيها. 
ويهدف امللتقى إلى اجتماع عدد من النخب الطالبية إلسماع زمالئهم 
في  منيرة  آراء  ذوو  وأنهم   ، واحلقّ العلم  صوت  جميعاً  والنّاس  الطلبة 
اني  هذا الشأن. وحتقيق الوعي العمليّ لدعوة جاللة امللك عبد اهللاّ الثّ
ظم. وتقدمي برامج واقعيّة ملفهوم الوئام بني األديان. واقتداء النّاس  املعّ
بهؤالء النخب الطالبية في حتقيق الوئام بني األديان.  وقد شهد امللتقى 
 (١٧) (٣٠٠) طالب وطالبة من  مشاركة طالبية واسعة  بلغت حوالي 
جامعة رسمية وخاصة، بحضور عدد من عمداء شؤون الطلبة، ومديري 

دوائر النشاط الثقافي والفني فيها.

وقد جاءت محاور امللتقى في ستّ قضايا هي األردن منوذج للوئام بني 
بني  واالختالف  وحدوده وضوابطه،  األديان: مفهومه  بني  والوئام  األديان، 
اجلوامع  (تعظيم  أتباعها  بني  االئتالف  إلى  ويفضي  إلهيّة  إرادة  األديان 
األديان  أتباع  الفوارق)، ومناذج مشرقة من تعامل املسلمني مع  واحترام 
وأتباعها.  األخرى  األديان  من  اإلسالمية  الشريعة  وموقف  األخرى، 
الليل  آناء  اهللاّ  آيات  يتلون  قائمة  ة  أمّ الكتاب  أهل  من  «ليسوا سواءً، 
وهم يسجدون»، ودور اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء واإللكتروني في 

حتقيق الوئام بني األديان.

اجلامعة/رئيسة  رئيسة  املعايطة   رويدا  الدكتورة  معالي  وأشارت 
امللتقى في كلمتها خالل حفل االفتتاح إلى أن التاريخ الهاشمي متيز 
واحترام  واالعتدال  احلكمة  املشرقة  صفحاته  صدر  على  وثق  بسجل 
املعتقدات،  واحترام  للوسطية  حضاريا  أمنوذجا  األردن  جعل  ما  اآلخر 
صورة  تعزز  تاريخية  وثيقة  أصبحت  التي  عمان  رسالة  إلى  مشيرة 
اإلسالم احلقيقية. وأكد عميد شؤون الطلبة رئيس اللجنة التحضيرية 
الذي يعتبر ركيزة  احلوار  القرعان أهمية نشر  الدكتور ماجد  للملتقى 
أساسية للسياسات األردنية التي متثل االعتدال والوسطية، مبينا ان 
احلوار القائم على التعايش هو الرامي إلى احقاق احلق والعدالة والسالم 

بني األمم، وأشار الطالب محمد القادري نيابة عن طلبة اجلامعات األردنية 
املشاركة إلى دور الهاشميني في التسامح وخلق أسس بناءة للتطوير 
واإلبداع والتحاور الرامي إلى التسامح والتعايش بحرية الفكر واملعتقد 
في  املشاركون  وناقش  السماوية،  الديانات  أبناء  بني  املتبادل  واالحترام 
امللتقى عدة موضوعات منها األردن منوذج للوئام بني األديان والوئام بني 
الفوارق  واحترام  اجلوامع  وتعظيم  وحدوده وضوابطه  األديان: مفهومه 
وموقف  االخرى  األديان  اتباع  مع  املسلمني  تعامل  من  مشرقة  ومناذج 
الشريعة اإلسالمية من األديان األخرى واتباعها ودور اإلعالم في حتقيق 

الوئام بني األديان.

وقد ترأس اجللسة األولى معالي السيد مروان دودين ومعالي السيد 
سامي قموه ، حيث حتدث خاللها الطلبة عن األردن كنموذج للوئام بني 
األديان والوئام املسيحي اإلسالمي في بلدة ادر األردنية.  وتناولت اجللسة 
ومعالي  جابر  أبو  كامل  الدكتور  األستاذ  معالي  ترأسها  التي  الثانية 
اإلسالمي،  اجملتمع  في  واآلخر  نحن  موضوعات  الشريف  نبيل  الدكتور 
اجلوامع  وتعظيم  األديان  بني  والوئام  للتسامح  أمنوذج  عمان  ورسالة 
وتناولت  األديان.  بني  الوئام  حتقيق  في  اإلعالم  ودور  الفوارق،  واحترام 
عبدالسالم  الدكتور  األستاذ  معالي  ترأسها  التي  الثالثة  اجللسة 
العبادي ومعالي الدكتور منذر حدادين موضوعات طرحها الطلبة حول 
النماذج املشرقة من التعامل اإلسالمي مع الديانات األخرى، واالختالف 
بني األديان إرادة الهية ويفضي إلى االئتالف بني اتباعها وموقف الشريعة 

اإلسالمية من األديان األخرى والوئام بني األديان حدوده وضوابطه.

ونواب  اجملالي  الزرقاء سامح  امللتقى عطوفة محافظ  افتتاح  وحضر 
اإلسالمي  الدين  ورجال  واملؤسسات،  الدوائر  ومديرو  احملافظة  وأعيان 
آل  (األردنية،  املشاركة  اجلامعات  طلبة  من  غفير  وجمع  واملسيحي، 
البيت، األميرة سمية، اربد األهلية، اإلسراء، اليرموك، الشرق األوسط، 
العربية  مؤتة،  الوطنية،  عجلون  جدارا،  البترا،  التقنية،  الطفيلة 
املفتوحة، الزيتونة، احلسني  بـن طالل، والزرقاء اخلاصة وعمان األهلية 

باإلضافة إلى اجلامعة املستضيفة الهاشمية).

وفي نهاية امللتقى أعلن الدكتور ماجد القرعان/ عميد شؤون الطلبة 
رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى التوصيات التي خرج بها املشاركون 

والتي كان من أبرزها: 

إطالق يوم الثامن والعشرين من شباط من كل عام، يوماً للوئام بني 
شبابية  وأنشطة  فعاليات  فيه  تنظم   ، األردنية  اجلامعات  في  األديان 
وتضمني  اإلنسانية،  املفاهيم  هذه  لتعميق  املناسبة،  بهذه  وطالبية 
أن  إلى  وصوالً  الديني  الوئام  عن  يتحدث  فصالً  الوطنية  التربية  مادة 

وزارتي  مع  بالتعاون  واملدارس  اجلامعات  مناهج  في  مقررة  مادة  تكون 
ثقافة  وإشاعة  العلمي.  والبحث  العالي  والتعليم  والتعليم،  التربية 
الثقافة  وزارتا  تنفذها  التي  والبرامج  اخلطط  ضمن  الديني  التعايش 
الثقافية  الوئام بني األديان في برامج املدن  والسياحة، وتضمني ثقافة 
األردنية بالتعاون مع اجلامعة املوجودة في املدينة الثقافية اخملتارة. كما 
ينسجم مع  مبا  الديني  اخلطاب  توجيه  إعادة  إلى  توصياتهم  دعوا في 
ودعوة  للفوارق،  واحتراماً  للجوامع  تعظيما  اإلسالم:  سماحة  مبدأ 
األديان،  بني  والتسامح  الوئام  ثقافة  لتعزيز  اخملتلفة  اإلعالم  وسائل 
موضوعات  في  األردنية  اجلامعات  طلبة  بني  ثقافية  مسابقات  وإقامة 
والشؤون  األوقاف  وزارة  إلى  امللتقى  توصيات  ورفع  األديان،  بني  الوئام 
واملقدسات اإلسالمية ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة 
التربية والتعليم، ومجلس الكنائس األردني،  وأوضح الدكتور القرعان 
أن اجلامعة الهاشمية وضمن أهدافها بتشجيع أعمال الطلبة املتميزة 
التي  واملالحظات  العمل  أوراق  وطباعة  امللتقى  أعمال  بتوثيق  ستقوم 
طلبة  على  سيوزع  كتيِّب  في  وإصدارها  املعقبني  قبل  من  وجهت 

اجلامعات األردنية.

وفي لقاء مع الدكتور عمر الفجاوي نائب عميد شؤون الطلبة واملنسق 
العام للملتقى، أكد أن عمادة شؤون الطلبة في اجلامعة الهاشمية قد 
أخذت زمام املبادرة، داعية أخواتها اجلامعات األردنية احلكومية واخلاصة 
بني  الوئام   » املعظم  امللك  جاللة  مبادرة  في  الطلبة  صوت  ،لتسمع 
األديان» التي تفضل بإعالنها قبل بضعة أشهر، ثم تبنتها األمم باتخاذ 
األسبوع األول من شهر شباط أسبوعاً لذلك، وقد حرصنا في اجلامعة 
هم  املتحدثون  يكون  وأن  اجلامعات،  كل  مشاركة  على  الهاشمية 
الطلبة أنفسهم ، بإشراف أساتذتهم ، وقد جنحنا في ذلك، إذ شاركت 
رصينة،  علمية  ببحوث  وخاصة  حكومية  أردنية  جامعة  عشرة  سبع 
الدراية واملعرفة  العلماء وأهل  الوزراء  املعالي  تفضل عدد من أصحاب 
اجلامع،  الطالبي  العلمي  اليوم  هذا  في  باملشاركة  اجلامعات  وأساتذة 
وكانت الفرصة ذهبية في التقاء حشد من الطلبة وأهل احلل والعقد 
يزيدون على ثالثمئة مشارك ، تبادلوا اآلراء واألنظار  العلمية بروح من 
وموضوعية،   رصانة  بكل  ورؤاهم  آرائهم  عن  وعبرّوا  واحلرية،  اإليجابية 
ومما يذكر فيشكر في هذا السياق أن هذا امللتقى قد لقي استحساناً 
وقبوالً عند كل املشاركني، وأثنوا على حسن اإلعداد واإلخراج، وباركوا 

للجامعة الهاشمية النجاح الباهر الذي حققته.
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بن  رعد  األمير  امللكي  السمو  صاحب  رعى 
األعلى  اجمللس  رئيس  األمناء  كبير  املعظم  زيد 
لشؤون األشخاص املعوقني فعاليات: "املهرجان 
الرياضي الثاني املائي لألشخاص املعوقني" الذي 
نظمته كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في 

اجلامعة.

وقال سمو األمير رعد بن زيد في كلمته والتي 
لكم  انقل  أن  "يسرني  االفتتاح:  حفل  ألقاها 
عبداهللا  امللك  اجلاللة  صاحب  سيدي  حتيات 
أن  يسعدني  كما  املعظم،  احلسني  ابن  الثاني 
أهنئكم على االجنازات املتعاقبة التي حتصدونها 
في مجال العمل االجتماعي بشكل عام وميدان 

اإلعاقة بشكل خاص".

إضافة  للجامعات  احلقيقي  الدور  إن  وأضاف: 
اجملتمع  مع  التفاعل  هو  األكادميي  دورها  إلى 
به  تقوم  ما  وأن  وشرائحه  قطاعاته  بكافة 
 ً وتنفيذا حقيقياً   ً جتسيدا الهاشمية  اجلامعة 
اجملتمع  خدمة  في  دورها  في  الواقع  أرض  على 

حترص  والذي  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الثاني  املائي  املهرجان  خالل  من  احمللي 
رعد  األمير  سمو  وأشاد  التوالي،  على  الثانية  للسنة  تنفيذه  على  اجلامعة 
الرياضة في اجلامعة الهاشمية من  البدنية وعلوم  التربية  مبا تقوم به كلية 
جهد خاصة في تخصص التأهيل الرياضي الذي يعد من التخصصات النادرة 
والوحيدة في األردن الذي يعد الطلبة للتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك 
بإدخال العديد من املساقات لتأهيل الطلبة وإخضاعهم لبرامج تدريب ميداني 

في املراكز واألندية الرياضية.

والترفيه في  الرياضة  أهمية  الوطنية على  اإلستراتيجية  ركزت  لقد  وتابع: 
حياة األشخاص ذوي اإلعاقة ودورها في صقل شخصياتهم وتنمية قدراتهم 
وخلق  االجتماعية  اإليجابي على حياتهم  األثر  إلى  إضافة  وتطوير مهاراتهم 
وتعزيز  املدني  اجملتمع  مؤسسات  في  ودمجهم  االجتماعي  التواصل  فرص 

مشاركتهم في جميع األنشطة والبرامج.
وقال في نهاية كلمته: أن ما تقومون به في هذه املؤسسة هو موضع اعتزاز، 
ولكم منا كل اإلجالل والتقدير على تنظيم هذا املهرجان وكلنا أمل أن حتذوا 
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  ملهرجان  نصل  وأن  النهج،  نفس  العزيزة  جامعاتنا 

مبشاركة كل اجلامعات األردنية.

حفل  في  كلمة  اجلامعة  رئيس  املعايطة  رويدا  الدكتورة  األستاذ  وألقت 
على  العميق  الشكر  لسموكم  أزجي  أن  «يسعدني  فيها:  قالت  االفتتاح 
حضوركم الكرمي ورعايتكم لهذا احلفل فهذه عاداتكم املتأصلة في حب العلم 
وتقدير أهله، وهذا دأب القيادة احلكيمة الراشدة التي يقود سفينتها بكل عزم 

واقتدار حضرة صاحب اجلاللة امللك عبد اهللا الثاني املعظم».

 وأكدت اهتمام اجلامعة باملعاقني من خالل توفير الرعاية والتأهيل والتدريب 
اجملتمع  في  واالنخراط  الطبيعية  حياتهم  ملمارسة  اإلعاقة  فئات  خملتلف 
أن  السيما  األردن،  يشهدها  التي  الواسعة  التنمية  عملية  في  واملساهمة 
منها  إمياناً  اإلعاقة  حلاالت  اجملتمعي  للتأهيل   ً مركزا بإنشاء  قامت  اجلامعة 
الرياضية، متجاوزين اإلعاقة  بقدراتهم في املشاركة في كافة اجملاالت ومنها 
القوة  وأسوار عجزها للخروج من خانة اخلسارة اجلسدية إلى خانة اكتساب 
استطاعوا  الذين  العالم  في  املعاقني  من  الكثير  هناك  إن  وأضافت:  احلياتية، 
مما جعلهم  النبوغ في مجاالت عديدة  إلى مرحلة من  الوصول  إرادتهم  بقوة 
ندرك  فنحن  التاريخ،  صفحات  وعلى  مجتمعاتهم  في  بارزة  مكانة  يتبوؤون 
ً واالستسالم ملا أصابه، وعليه أن ينتصر  بأن اإلعاقة ال تعني انزواء املعاق بعيدا
اجلاد  والعمل  بالعلم  والعزم واإلصرار ويتغلب عليها  اإلرادة  إعاقته بقوة  على 

ما أمكنه ذلك.

الرياضة  وعلوم  البدنية  التربية  كلية  عميد  هنداوي  عمر  الدكتور  وألقى   
كلمة قال فيها: إن الكلية تولي االهتمام باألفراد من ذوي اإلعاقة وتأهيلِهم 
م أهمية كبرى إمياناً منهم بقدرتهم على االندماجِ في اجملتمع وخدمةِ  هِ وتعليمِ
الكلية  تعمل  حيث  والتنمية،  اإلنتاج  في  فاعلة  كعناصر  م  وبلدهِ م  أنفسهِ
على توفير كوادر مؤهلة للعملِ في مجال مراكز رعاية ذوي التحديات اخملتلفة 
ليكونوا قادرينَ على العملِ مع فئةِ األشخاص املعوقني من خالل البرامج واملواد 

املطروحة في الكلية.

وشملت فعاليات املهرجان العديد من العروض الرياضية والتمرينات املائية 
والتدريبات التي تظهر املهارة والبراعة لألشخاص املعاقني في إعاقات حركية 
وسمعية وبصرية في الرياضات املائية بأشراف الدكتور عمر الكيالني، وكانت 
الفقرات على النحو التالي: فقرة الثقة والتوازن بني فريق اإلعاقة احلركية وفريق 
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، وسباق التتابع احلر بني فريق األشخاص 
احلركي،  اإلعاقات:  لكافة  املتنوع  التتابع  وسباق  الكلية،  وفريق  املعوقني 
في  وعرض  الطرفني،  بني  كرة سلة  ومباراة  الكلية،  لطلبة  والصم  والبصري، 
السباحة لفريق اإلعاقة البصرية، وجملة اإلنقاذ املائي جملموعة من املنقذين، 
مائية  وألعاب  واحد،  وقت  في  غرق  حالة  من  أكثر  إلنقاذ  العملية  واإلجراءات 
ترفيهية متنوعة بني الفريقني. كما قام سمو رعد بن زيد بزيارة مركز التأهيل 
لشرح  واستمع  املساندة  الطبية  العلوم  كلية  في  اإلعاقة  حلاالت  اجملتمعي 
املركز  يقدمها  التي  اخلدمات  عن  العتوم  منار  الدكتورة  الكلية  عميدة  من 
للمجتمع احمللي والتي تتمثل في تقدمي خدمات التوعية واإلرشاد على مختلف 
املستويات الفردي واألسري واجملتمعي والتي من شأنها احلد من حدوث اإلعاقة، 
كما يقوم بالكشف املبكر عن حاالت اإلعاقة واالرتقاء بالصحة وتدريب الكوادر 
العناية  كيفية  على  املعوقني  األشخاص  وأهالي  واملتطوعني  املتخصصة 
بالشخص املعوق. كما أشارت على أن املركز يعمل على تقدمي أفضل اخلدمات 
التشخيصية والعالجية لتأهيل الفرد املعوق ومحاولة دعمه ومتكينه للتغلب 

على إعاقته والعمل على دمجه في اجملتمع.

ÛÄÄ«ãÌ@ıbÄ‰fl˛a@ãÄÄÓj◊@áÄÄÌå@ÂÄi@áÄ«ä@ãÄÓfl˛a@ÏÄÄ8@
Ú»flbßa@¿@µ”b»æa@ôbÉíˇ€@Ôˆbæa@ÔöbÌã€a@ÊbuãËæa@

رعت األستاذة الدكتورة رويدا املعايطة رئيسة اجلامعة حفل التعارف الذي نظمه نادي العاملني في اجلامعة بحضور جمهور كبير من أعضاء 
النادي وأسرة اجلامعة، كما كرّمت الدكتورة املعايطة رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية السابقة لنادي العاملني في اجلامعة، حيث قدمت شكرها 
للجهود املتميزة التي بذلوها من أجل النهوض مبسيرة النادي وتقدمي أفضل اخلدمات لألعضاء املشتركني وألسرة اجلامعة. وقالت: اتشرف أن 
أكون بينكم ومعكم في هذه اجلامعة املتميزة بفكرها وعلمائها وطلبتها والعاملني فيها، مؤكدةً إلى أن تقديرها للجميع ال حدود له ممن 
يضعون مصلحة الوطن فوق كل ذي شأن ليظل األردن مثالً يحتذى ومثار إعجاب األمم والشعوب في ظل حضرة صاحب اجلاللة امللك عبداهللا 

الثاني ابن احلسني املعظم حفظه اهللا ورعاه.

كما أشارت إلى الكثير مما تعمل عليه رئاسة اجلامعة لتطوير مخرجات العمل فيها لتعود بالنفع األكيد على طلبتها والعاملني فيها من 
تطوير للخطط الدراسية واستثمار التكنولوجيا في التعليم وتبسيط في اإلجراءات اإلدارية وحتسني مستوى أداء العاملني مؤكدة ضرورة 

التواصل والتعاون الدائم بني اجلميع.

من جانبه أكد السيد طاهر اإلبراهيم رئيس الهيئة اإلدارية لنادي العاملني في اجلامعة شكره وتقديره لرئيس وأعضاء الهيئة السابقة 
وشكره املوصول لرئيسة اجلامعة على دعمها الالمتناهي للنادي، وقال السيد اإلبراهيم: إن رئيسة اجلامعة وعدت بدعم النادي مادياً ومعنوياً 
وتخصيص مقر للنادي، ليتمكن العاملون من التواصل فيما بينهم ،وليمارس أعضاؤه نشاطاتهم الرياضية والثقافية والتعليمية، واستقبال 
املناسبات التي تنظمها اللجان االجتماعية في اجلامعة، داعياً اجلميع إلى تقدمي اقتراحاتهم 
ً نبل الهدف الذي  ورؤاهم لتطوير النادي وزيادة التفاعل بني جميع العاملني في اجلامعة ، مؤكدا
الدروع  اجلامعة  رئيسة  سلمت  اللقاء  نهاية  وفي  بأسرها.  للجامعة  النادي  أجله  من  يعمل 

لرئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية السابقة. 

هذا وقد أعلنت اجلامعة نتائج انتخابات الهيئة اإلدارية لنادي العاملني في اجلامعة لدورته 
السابعة: حيث فاز السيد طاهر اإلبراهيم برئاسة النادي ، وعن فئة األكادمييني فاز (بالتزكية): 
اوي، والدكتور عبدالباسط الشرمان، والدكتور أمان اخلصاونة. وفاز عن  الدكتور عمر الفجّ

فئة اإلداريني: السيد غازي الشوحة ، والسيد عصام خويلة واآلنسة نهى أبو الرز .

·ƒ»æa@Ô„br€a@!aáj«@Ÿ‹æa@Ú€˝u@Ü˝Ófl@áÓ»i@Ú»flbßa@p¸b–nya@Â‡ö
@@@ıbõ«c@‚ãÿmÎ@@µ‹flb»€a@Üb„@“äb»m@›–y@Û«ãm@L@Ú»flbßa@ÚèÓˆä@
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ــعب األردني باالحتفال الوطني  ــمية أبناء وبنات الش ــاركت اجلامعة الهاش   ش
الكبير الذي أقيم مساء يوم السبت املوافق ٢٠١١/٦/١١ مبناسبة مرور تسعني عاماً 
ــتني عاماً على استقالل  ــة وس ــيس الدولة األردنية وخمس على تأس
ــرى الثورة  ــوس امللكي، وذك ــمية، وعيد اجلل ــة األردنية الهاش اململك

العربية الكبرى.

 
  وقد شارك ما يقارب األلف طالب وطالبة من طلبة اجلامعة وتوحدوا 
ــات الثقافية  ــوا بعمل عدد من اللوح ــداء األرواب اجلامعية، وقام بارت
ــارك الطلبة  ــي هذا االحتفال الكبير. وش ــاركة منهم ف والفنية مش
ــور ماجد القرعان ومجموعة كبيرة  ــؤون الطلبة الدكت أيضاً عميد ش
ــية واإلدارية في اجلامعة وقد ابتهجت قلوبهم  من الهيئتني التدريس
ــني املعظم  ــة امللك عبداهللا الثاني ابن احلس ــيد البالد جالل بقدوم س

حفظه اهللا ورعاه. 

@Òãé˛a@⁄äbìm@ÚÓ9b:a@Ú»flbßa@@@
@ÚÓ‰†Ï€a@bËm¸b–nyg@ÚÓ„Üä˛a
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 مهند ابن السنوات اخلمس يخرج كل يوم مع والدته يجوبان الطرقات بحثاً عن املال، هو ميسح زجاج 
السيارات على اإلشارة الضوئية ، ووالدته تتخذ لها زاوية مظلمة تسأل فيها الناس احلاجة ليعودا مع 
مغيب الشمس يضعان الغلّة في جيب الوالد ، وإن لم تكن كما يريد انهال عليهما ضرباً بال رحمة 
، وعندما تطلب منه أن  ، وأنها ال تكفي ملشروبه وال لسجائره وحاجاته  متهماً زوجته بأخذ بعضه 
يعمل ويحضر املال يزداد ضرباً مجيباً، ألم أكن أعمل وماذا أفعل، إن هم فصلوني من العمل !! أأسكت 
ملن يهينني بالكالم ويأمتر علّي !!، - كان قد فُصل من عمله بعد تكرر جتاوزاته على رؤسائه بالعمل 

وآخرها اعتداؤه بالضرب على أحد مسؤولية -.

وهكذا هي حياة الطفل مهند وبعد دخوله املدرسة بسنتني يغادرها ليعود لإلشارة الضوئية يتابع 
عمله الشاق واخلطر بينما تراقبه والدته من بعيد، وفي أحد األيام العصيبة في حياة مهند وبينما هو 
عائد مع أمه للبيت في ساعة املغيب وإذا بسيارة طائشة تخطف أمه من أمامه وكانت الصدمة، - 
هنّد - ، تزوج األب من امرأة أخرى  يخلو قلبها من الرحمة قاسية كاحلجر، يد جديدة تضرب  ماتت أم مُ

مع األب إن لم جتلب النقود !،يا لقسوة احلياة !.

اصبح مهند عصبي املزاج ، عدوانياً على رفاقه باملدرسة إن أسمعوه كالماً حول مسح السيارات،  
وهكذا إلى أن اجتاز الثانوية العامة ودخل أعتاب مرحلة جديدة، وهي دخول اجلامعة واضطر حينها 
للعمل في محطة غسيل وتشحيم السيارات بعد الظهر، ليسدد الرسوم ويسد أفواهاً دائماً تلعن 
وتطلب !، ويقول مهند في أحد أيام الشتاء البارد ، دخلت سيارة فخمة للمحطة ونزل منها شخصاً 
بدا لي بأني اعرفه وإذ به احد الطلبة وكان يعرفه في اجلامعة، ونظر ملهند من رأسه حتى قدميه قائالً 
ا نظفها أريد أن أرى صورتي على زجاجها!،  وفي اليوم التالي كانت املصيبة عندما تفاجأ مهند  له: هيّ
بأن اجلميع يعرف عن عمله وانفجر غاضباً عند محاولة استفزازه من ذلك الشاب الغني املغرور فتبادال 
الشتائم ،و ثم انهال مهند عليه بالضرب الشديد وقامت بعدها الدنيا ولم تقعد، امتدت املشاجرة 
جملموعة من شباب اجلامعة وأتلفت املمتلكات وتدخل األمن اجلامعي وإذا بنهاية األمر تقرر فصل مهند 
من اجلامعة عقوبة له على ما فعل فليس له ظهر يسنده والغني املغرور عاد ليتابع دراسته، يسأل 
مهند نفسه ؟؟ ماذا فعلت بك الدنيا يا مهند؟؟ انني في الشارع بال شيء ؟!، بعد انضمامه جملموعة من 

املنحرفني اجته للسرقة ، ثم لترويج اخملدرات التي آلت به حتماً ألن يزج به خلف قضبان السجن.
 

ماذا نستخلص من قصة مهند ؟ لألسف ان هناك قصص كثيرة ومشابهة في مجتمعنا األردني 
القيم  وتراجع  االقتصادية  الظروف  تردي   ، اإلحباط   ، الفقر   ، احلرمان   : تفاقمها  وراء  كثيرة  وأسباب 
التربوية تزامناً مع ضعف الوازع الديني واألخالقي جميعها عوامل أدت إلى تفشي ظاهرة العنف في 

مجتمعنا األردني .

ة للتركيز  كم نحن بحاجة إلعادة النظر في الظروف االجتماعية واالقتصادية!!!، كم نحن  بحاجة ماسّ
على بناء شخصية األفراد منذ الطفولة !!!

ً جبارة ومُخلصة، ولنبدأ من األسرة أوالً،  فاآلثار هنا تعتبر كارثية وسلبية مدمرة، تتطلّب منّا جهودا
تعتبر  التي  املراهقة  مرحلة  على  اهتمامنا  لنركز  واالجتماعية،  والتعليمية  التربوية  املؤسسات  ثم 
حقبة حرجة في حياة األفراد ،لنتشارك جميعاً في حل مشكلة تفشي ظاهرة العنف في مجتمعنا 

. فهي مسؤولية جماعية حتتاج لتكاتف األيدي.

لت في جامعتي ألبحث في األسباب واحللول من  مدرسينا وطلبة اجلامعة  حملت أوراقي وقلمي وجتوّ
شباباً وفتيات ؟!

 وكانت األسئلة تتردد في ذهني حول معرفة األسباب احلقيقية التي تقف وراء ظهور ظاهرة العنف 
مبختلف أشكاله في مجتمعنا األردني عموماً وبجامعاتنا خصوصاً ؟ وماذا عن احللول ؟ حيث أجابت 
: الدكتورة ثيودورا الباز /عميدة كلية امللكة رانيا للطفولة قائلة :  يعج البعض للعنف حني يعجز 
فثمة عجز عن   ، بينها  والعالقات  التي حوله  باألشياء  واإلحاطة  املواقف  إدراك  و  اإلقناع  العقل عن 
العلم والفهم، مما يؤدي إلى انغالقه، ووفقاً للرأي القائل (( وفي انغالق العقل تتكلّم اليد )) ،  وأضافت 
ي هذه الظاهرة من بينها العوامل االقتصادية واالجتماعية  بأن هناك أسباباً كثيرة ساعدت على تفشّ
ب القبلي، وعقلية الطالب اجلامعي التي تتمسك مبجتمعها العشائري بطريقة  والتي تتضمن التعصّ
خاطئة، والتنشئة األسرية والكبت املستمر والشعور بالنقص وغيرها الكثير من األسباب، ومن أجل 
عالج ذلك علينا بإشغال وقت الطلبة وملء فراغهم، مبا هو مفيد واألهم تعميق معاني عالقات احملبة 
والتعاون بني أبناء الوطن وأقول لهم جميعاً : البد أن يأتي يوم نُسلّم فيه األمانة ومنرر الشعلة، لنبقى 
متكاتفني جميعاً ليعلو بنا الوطن. وبنيّ رئيس قسم العلوم اإلنسانية الدكتور طارق األسعد : قال 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم: (( كلُ املسلم على املسلم حرام، دمه وماله وعرضه ))، هذا احلديث يدل 
داللة قاطعة على أن جميع صور االعتداء اجملتمعي أو ما يسمى بالعنف حرام ، فاملرجع  هو تقوى اهللا 
وخشيته ، إن وجدت تنصهر هذه املشاكل وال يبقى منها شيء  . واهللا عز وجل ربّانا بصفات ربويته 

فنحن أمةُ ربّانية، قال تعالى  ((ولكن كونوا ربّانيني )) صدق اهللا العظيم . 

لت في أرجاء اجلامعة آلخذ آراء بعض الطلبة حول األسباب فكانت الوقفة مع الطالب : أحمد   وجتوّ
األشقر من كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية حيث قال أحمد: أن أغلب الشجارات في اجلامعة مردها إلى 
مرافقة البنات، طالب من العشيرة الفالنية يتحدث مع زميلته من عشيرة أخرى وأياً كان نوع احلديث 
فهذا املشهد بحد ذاته يثير الغضب والغيرة في نفوس أقرباء هذه الفتاة، ويبدأ عندها العنف اللفظي 

ويؤدي إلى العنف اجلسدي.
 الطالبة لبنى وحيد ناصر / ثالثة تخصص الرياضيات قالت : إن السبب هو عدم تطبيق العقوبات 
والقوانني بحسم وبقوة على اخملالفني وغير املنضبطني، أما الطالب أحمد مسلم من كلية الهندسة 

قال باختصار: قلة الوازع الديني ووجود العنصرية في مجتمعنا من أهم األسباب لهذه الظاهرة.

اخلطأ  وقوع  عند  األعذار  وتقبّل  والصفح  املسامحة  أخالقيات  غياب  أن  املالحظ  النهاية،من  في   
كانت من أهم األسباب التي أدت إلى استفحال هذه الظاهرة التي بدورها تعكس واقع شبابنا الذي 
التربوية  بأزمة أخالق وقيم لم تكن موجودة في السابق عندما كانت غالبية األسر واملؤسسات  مير 
ً أساسياً في زيادتها لذلك علينا  متارس أدوارها بشكلٍ سليم. الفقر والبطالة وأوقات الفراغ تلعب دورا
استيعاب الشباب من خالل برامج تنمي قدراتهم وتطور شخصياتهم وإبراز النماذج املشرقة التي 

أثبتت نفسها كقدوة صاحلة.

حمى اهللا األردن وطناً وملكاً وشعباً، ولنتعاهد جميعاً باالستمرار في نهج احملبة ، ولنتكاتف لننهض 
بالوطن فنحن كاجلسدالواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى.                                          

           أجرى التحقيق الطالبة: منال منر داود 
                                                                                                  كلية امللكة رانيا للطفولة
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عميدة كلية امللكة رانيا للطفولة
 د. ثيودورا الباز

الطالِب  أنَّ  إالّ  اجلامعة،  خرجات  ومُ دخالت  مُ د  تعدُّ إلى  اجلامعي  األدَب  يُشير    
ليّة التعليميّة، واالهتِمام بالطالِب  مَ حور العَ د من أهمِّها على اإلطالق، فهو مِ يُعَ
طة  األنشِ سألة  مَ تولي  عات  اجلامِ لَ  جعَ واهتِماماتِه  حاجاته  لهُ  ردَاً  فَ بارِه  باعتِ
من  اً  بَعضَ ناك  هُ أنَّ  بيَّنَت  ريَّة  النَّظَ الدِّراسات  أنَّ  إالّ  ر.  أكبَ اهتِماماً  البية  الطُّ
وانِب  صور في هذا اجلانِب، وأيّدته الدراسات واألبحاث التي قامت بِدراسات جلِ القُ

للمشاركة  الطلبة  أكبر عدد ممكن من  البية. وسعياً الستقطاب  الطُّ طة  األنشِ من 
فراغهم  وقت  لقضاء  الطلبة  شؤون  عمادات  تنظمها  التي  الطالبية  األنشطة  في 
واجملتمع  الفرد  مستوى  على  مفيدة  أنشطة  في  وإمكاناتهم  طاقاتهم  واستثمار 

ر الكاتب أمنوذجاً لعمادات شؤون الطلبة، يساعد اجلامعات واملسؤولني في عمادات شؤون  بشكل عام،  فقد طوّ
الطلبة ويأخذ بايديهم نحو استقطاب واستمالة الطلبة إلى أنشطة مفيدة ،  وكذلك يأتي معبراً عن حاجة 
ملحة تنادي بها جميع املؤسسات في أردننا الغالي سعياً الستثمار طاقات الشباب في العملية اإلنتاجية 
لبناء أردن الغد، ومن باب عدم االطالة على القارئ ارتأى الكاتب توضيح املطلوب من اجلهات الرئيسية املسؤولة 
عن زيادة اعداد الطلبة واستمالتهم واستقطابهم للمشاركة في االنشطة الطالبية، ومبيناً مدعمات هذا 

االمنوذج، وسردها في نقاط محددة.

@xàÏπ˛a@“aáÁc

µ‹flb»€a@∂g@pbËÓuÏmÎ@paÜbíäa@@@
@Új‹�€a@ÊÎ˚í@paÜb‡«@¿@

ــاركني في األنشطة الطالبية بالعاملني  ١-تعزيز عالقة الطلبة املش
في عمادات شؤون الطلبة.

ــكالت التي حتد من مشاركة  ــلبيات والتقليل من املش ٢- جتنّب الس
الطلبة في األنشطة الطالبية. 

٣- ترسيخ مبادىء التعاون املتبادل بني الطلبة والعاملني في عمادات 
شؤون الطلبة .           

٤- تنمية مشاعر التقدير واالحترام بني الطلبة والعاملني في عمادات 
شؤون الطلبة .

ــؤون الطلبة من خالل مشاركتهم  ٥- تطوير العاملني في عمادات ش
في دورات تدريبية متخصصة في مجاالت األنشطة الطالبية .      

ــطة  ــراكهم في برامج األنش ــة بإش ــاط الطلب ــة ونش ــادة حيوي ٦- زي
اخملتلفة.

ــطة  ــاركني في األنش ــخصية القيادية املتزنة للمش ــن الش ٧- تكوي
ــى مواقف مختلفه والتعبير  ــة اخملتلفة من خالل التعويد عل الطالبي

عنها بأفكار وآراء ناضجة .
ــواج منتجة للمجتمع  ــهم لتخريج أف ٨- تنمية ثقة الطلبة بأنفس

األردني. 
ــي اجلامعات االردنية  ً للعاملني ف ــدا ــون األمنوذج دليالً ومرش ٩- أن يك

عامة والعاملني في عمادات شؤون الطلبة بشكل خاص .
١٠- زيادة عدد الطلبة املشاركني في األنشطة الطالبية.

١١- حتسني مُخرجات التعليم العالي بشكل عام.

ــتقطابهم  ــدف اس ــة به الطلب ــع  ــة م ــور الصداق ــاء جس بن  -١
ــط يفصل بني  ــع وجود خي ــطة العمادة م ــى أنش ــتمالتهم إل واس

(املوظف والطالب ) .
٢- كن الشخصية والصورة التربوية األمنوذج في عقول الطلبة دائماً 

.
٣- حاور الطلبة وناقشهم بكل موضوعية وحرية واحترام متبادل. 

٤- حث الطلبة على التنافس الشريف .
٥- بث لديهم روح التعاون واإلخاء والعمل اجلماعي .

٦- اغرس ومنّ فيهم املواطنة ، والوطنية ، من خالل متثيلهم جلامعتهم 
ووطنهم في احملافل واملشاركات اخملتلفة .

٧- عزّز اإليجابيات لديهم وساعدهم في التخلص من السلبيات .
٨- أكد على تبادل احلوار واحترام وتقبل الرأي اآلخر .

ِ وعزز الشخصية القيادية لديهم . ٩- منّ
١٠- جتنّب احلديث عن زمالئك العاملني أو انتقادهم أمام الطلبة.

١١- حث الطلبة على احملافظة على ممتلكات اجلامعة بشكل عام. 
ــايرة التطورات  ــاً وعملياً ملس ــك علمي ــل على تطوير نفس ١٢- اعم
ــول إلى اإلنتاج  ــتوى اإلبداع للوص ــة ، من أجل رفع مس التكنولوجي

املثمر. 
ــطة الطالبية  ــة األنش ــتفادة من ممارس ــد بعض القيم املس ١٣- أك
ــب الغير ،  ــريف ، ح ــس الش ــجاعة ، التناف ــي، الش ــل اجلماع (العم

التعاون، احترام اآلخرين. ) .
ــة ، بحيث تنعكس  ــني العاملني في اجلامع ــد احترام املوظف ١٤- أك
ــلوك تنظيمي مع مجتمع  ــطة الطالبية إلى س ــتهم لألنش ممارس

اجلامعة واجملتمع بشكل عام .
ــطة الطالبية  ــه ، لنجاح االنش ــت وااللتزام ب ــد احترام الوق ١٥- أك

واألعمال والواجبات األخرى في احلياة العامة.
اخلاصة  واملنشآت  واألداوات  التجهيزات  على  احملافظة  أكد   -١٦

باألنشطة الطالبية واخلاصة باجلامعة.

ــريف من أجل رفع اسم اجلامعة  ١٧- حث الطلبة على التنافس الش
التي تنتمي إليها فهي جزء من الوطن الذي ننتمي إليه جميعاً .

@Új‹�€a@∂g@pbËÓuÏmÎ@paÜbíäg@

ــاء أوقات فراغك في  ــؤون الطلبة لقض ــل على مراجعة عمادة ش ١- اعم
نشاط مفيد.

ــؤون الطلبة على توجيهك نحو النشاط املناسب  ٢- ستعمل عمادة ش
إلمكاناتك وطاقاتك .

٣- ابتعد عن املشاكل الطالبية بشكل عام .
ــطة  ــكل عام وطلبة األنش ــة مع الطلبة بش ــات اجتماعي ــنِ عالق ٤- اب

بشكل خاص .
ــب ورغباتك  ــذي يتناس ــاط ال ــرة النش ــى االنضمام إلى أس ــارع إل ٥- س

وإمكاناتك وهواياتك .
٦- دراستك أوالً، ثم ابحث عن قضاء وقت فراغك في نشاط مفيد ومنتج 

.
ــي اجلامعة الى  ــة والعاملني ف ــك مع مجتمع الطلب ــتثمر عالقات ٧- اس

حياتك العملية .
٨- عزّز شخصيتك القيادية ومارسها من خالل مشاركتك في االنشطة 

الطالبية .
٩- تعرّف إلى أصدقاء وزمالء تستفيد من علمهم ، ومن جتاربهم العملية 

، وتفيدهم من علمك ومن جتاربك أيضاً.
١٠- ابتعد عن الطلبة غير املبالني وغير املسؤولني الذين يضيعون وقتهم 

ووقت غيرهم.
ــلوكاً تنظيمياً يصب في العملية  ــطة الطالبية س ١١- اجعل من األنش

التربوية .
ــب اختصاصة  ــؤون الطلبة كالً حس ــؤولني في عمادة ش ١٢- راجع املس
ــودة التي تقدم  ــاعدات واحلوافز املالية املوج ــتفادة من أنظمة املس لالس

للطلبة .

@pb»flbßa @paäaÜg @∂g @pbËÓuÏmÎ @paÜbíäg @

ــطة  ــرية الالزمة إلجناح برامج األنش ــات املادية والبش ــر اإلمكان ١-  توفي
الطالبية. 

٢- تنظيم يوم نشاط لكل ( كلية أو معهد )  تعمل فيه الكلية أو املعهد 
على تنظيم برامج أنشطة طالبية متنوعة .  

ــم  ــية في رس ــر عدد ممكن من أعضاء الهيئة التدريس ــاركة أكب ٣- مش
برامج األنشطة الطالبية وطرق ووقت تنفيذها .

ــة املتميزين في  ــة الالزمة للطلب ــة واملعنوي ــز املادي ــص احلواف ٤- تخصي
األنشطة الطالبية .

٥- تكرمي الطلبة املتميزين في األنشطة الطالبية في حفل خاص مييزهم 
عن غيرهم .

ــطة الطالبية ، ورعاية بعضها  ٦- متابعة إدارات اجلامعات لبرامج االنش
ــطة الطالبية في  ــة األنش ــجيعاً حلرك ــر، تدعيماً وتش ــني واآلخ ــني احل ب

اجلامعة .
ــؤون الطلبة متخصصني في  ــود كوادر من العاملني في عمادة ش ٧- وج

مجاالت األنشطة الطالبية اخملتلفة .
ــي دورات علمية  ــؤون الطلبة ف ــاق الكوادر العاملة في عمادات ش ٨- احل
ــطة  ــة معارفهم حول برامج األنش ــة متخصصة لصقل وتنمي وعملي

الطالبية .
ــة على  ــع الطلب ــية جملتم ــة التدريس ــاء الهيئ ــث أعض ــجيع وح ٩- تش
ــطة الطالبية التي تنظمها عمادة  ــاركتهم في األنش ــتهم ومش ممارس
شؤون الطلبة وإبراز دورها في تنمية شخصية الطالب اجلامعي وغيرها 

من الفوائد األخرى . .
ــطة  ــد اخملتلفة للطلبة املتميزين في األنش ــرمي الكليات واملعاه ١٠- تك

الطالبية ، الذي سينعكس على تشجيع وحتفيز غيرهم .
ــراز دورهم  ــة وطلبتها وإب ــويق للجامع ــي التس ــالم ف ــراز دور اإلع ١١- إب

وجناحهم في شتى ميادين األنشطة الطالبية .
١٢- عقد النداوات واملؤمترات واحملاضرات اخملتلفة ، واستضافة شخصيات 
ــخصية  ــطة الطالبية في تنمية وصقل ش ــارزة للحديث عن دور األنش ب

الطالب اجلامعي .
ــن خريجي  ــتضافة مجموعة م ــنوية ، وإس ــالت تكرمي س ــل حف ١٣- عم
ــي ، للحديث عن جتربتهم  ــي عملهم باجملتمع األردن ــة املتميزين ف اجلامع

أمام الطلبة إلبراز دور وانعكاسات األنشطة الطالبية على حياتهم.

مساعد عميد شؤون الطلبة    
د. عمر تيسير بطاينة

âÄœaÏ„
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 الطالبة: منال أسعد عبداهللا
 عالقات دولية و دراسات استراتيجية

الكاز  مدفأة  حول  معاً  الصغيرة  أسرتي  أفراد  جمعت  التي  القليالت  الليالي  إحدى  الليلة  هذه   
مت يترنَّحُ في الهواء ، ال أحد يعلم السبب في هذا الصمت املريب الذي عمّ  البيضاء الكبيرة،  الصّ
األجواء .  أخي الصغير كان يستمتع بطقطقة أصابعه بني احلني واآلخر خللقِ بعض احلركة في املكان، 

ولكن بال فائدة.
 

 وفي حلظات حضرت لتباغت ذاك الصمت ، قرر والدي االبتعاد عن هذا اجلو املشحون ليتوجه إلى 
الصحيفة ويبدأ بتقليب صفحاتها بكثير من امللل، فأخبارها قدمية سبق وأن قرأها.

، فمنهم من جعل  ه اخلاص به  ، انتفض اجلميع دفعة واحدة وانطلق كلٌّ منهم خللق جوّ   بعدها 
باالتصال  وبدأ  الهاتف  أمسك  وآخر    ، املنزل  أرجاء  في  ليتمشى  خرج  من  ومنهم   ، ونيسه  التلفاز 
بأشخاص ال يرغب بالتحدث معهم ، ولكن فقط ليشغل نفسه بأمر ما. وبقيتُ أنا جالسةً في صمت 
وذهول أنظر إلى املدفأة بعمق وأفكر في طريقة أتخلص فيها من شبح الصمت الغامض الذي اجتاح 
قليالً؟؟.   فيه  للحديث  يستوقفهم  قد  موضوع  أي  عن  م  أحدثهّ أم  ؟؟  عالٍ بصوت  أأصرخ  جلستنا.« 
والتفتتُ   ، بسرعة  نهضتُ  املدرسة.»،  في  اليوم  بها  فزتُ  التي  السابقة  عن  سأخبرهم   ... وجدتُها 

إليهم مع ابتسامة عريضة مزيفة ، كاد وجهي أن يتشقق من اتساعها وقلت:
 ، ً « لقد فزتُ مبسابقة اللغة اإلجنليزية اليوم.»، وتابعتُ باهتمام : « لقد كانت مسابقة صعبة جدا

لكنها  جميلة أيضاً ، لقد استمـ.....».

ً ، و حاولتُ البحث عن مالمحٍ تدلُّ على استماعهم  ً فردا توقفتُ عن الكالم فجأة ... نظرتُ إليهم فردا
بالصحيفة ومالمح  يزال متشبثاً  ال  فأبي   ، واحدة  التقاط نظرة  أجنح في  لم  ولكني  أقول،  ملا كنتُ 
القرف وعدم الرضا على وجهه ، وأخي يشاهد التلفاز بتمعن وتركيز غير مسبوقني وكأنه سيلتهم 

التلفاز .. وأختي ال زالت تتحدث عبر الهاتف في مواضيع ال أهمية لها بنظري.

   عدتُ إلى مقعدي وقد كانت تلك االبتسامة املذكورة آنفاً قد تالشت وبهتت ألوانها املسروقة، 
... رغم إرادتي بضعُ قطراتٍ نقيّةٍ وماحلة ارتطمت  طتْ قَ لْتُ برأسي نحو احلائط متكئةً عليه ، ثم سَ أمَ
بسطح املدفأة الساخن،  فصدر عنها صوت طشطشة خفيفة قصيرة ، كانت السبب في اجتماع 

جميع األفراد مرة أخرى متسائلني عن مصدر هذا الصوت الغريب.

من ابداع الطالب:  يزيد محمد السرديه

عدسة الطالبة: رند محمد /طلبة اللجنة االعالمية

ابداع طلبة المسرح الجامعي من ابداع الطالبة :نجوى األسير

نعلم جميعاً أن  نسبة الشباب تفوق نصف عدد سكان اململكة، هنا يتبادر الى 
ذهني حجم املسؤولية املُلقاة على عاتقهم في االصالح والتغيير ، البعض يجهل 
أهميته كشاب وأن يكون جزء فعال في مجتمعه وفي وطنه ، لألسف هذا واقع 
يعانيه الكثير من الشباب ، لذلك جتده ال يشغله أمر ويقتله الفراغ الذي يعيشه 

، مما يؤدي به إلى الضياع واإلنصياع وراء توافه األمور.
في املقابل هناك فئة من الشباب الواعي واملدرك حلجم املسؤولية املُلقاه على 
عاتقه وأنه جزء من مسيرة في التنمية والتغيير ، والتنمية السياسية بشكل 

خاص ألنه مواطن يتمتع بحقوق وعليه واجبات جتاه وطنه.
اجليل يجب خلقه من  ، وهذا  واعٍ ومثقف  بأن حاضرنا ومستقبلنا مرهون بجيل  ونعترف  أن نقف  لنا  بد  هنا ال 
خالل تسليحه بالعلم واملعرفه والتجربة ، وهنا يبرز دور املؤسسات التربوية من خالل دورها في صنع القادة ، وذلك 
املتاحة في مثل هذه  األنشطة  الطالب في  انخراط  ، ومن خالل  الرأي  والتعبير عن  احلرية  اتاحتها حلق  من خالل 

املؤسسات كاحتادات الطلبة واألندية الطالبية .
ً بسيطاً من خالل جتربتي اجلامعية كوني رئيسة نادي التنمية السياسية وحقوق  وفي النهاية أود أن أنقل جزءا
اإلنسان ، أؤكد أن هذه التجارب هي التي تؤثر في شخصية الشاب ، وقد جتلى ذلك من خالل تصرفاتي كما زادتني 
معرفة من خالل العمل واملشاركة ، فبدوري أدعو جميع الشباب ألن يكونوا على قدر من املسؤولية حلمل وطننا، 
 ، ، فوطننا بحاجة ألشخاص منتميني وغيورين على مصلحته  الشباب  املشاركة متاحة جلميع  أن فرصة  وأؤكد 
بحاجة ألفعالهم ال ألقوال غيرهم، ويجب أن نعمل كلنا باسم األردن لنبقى كلنا األردن ، ونكون كما أرادنا جاللة 

امللك الشاب عندما رأى فينا « فرسان التغيير».
وكما قال جاللته : «هدفنا واضح يا إخوان : هدفنا حماية وطننا والعمل على تطويره وحتديثه ، لتحقيق التنمية 

الشاملة ، وحتقيق الرفاه ، وأسباب احلياة الكرمية لكل مواطن ، وهذه مسؤولية للجميع».
إذن مسؤوليتنا كبيرة وهي أمانة، فلنكن على قدر هذه املسؤولية ولنكن حاضرين بأعمالنا وضمائرنا.

                                                                                                      الطالبة: ملياء أحمد العمري
رئيسة نادي التنمية السياسية وحقوق اإلنسان

ÚÓébÓè€a@@ÚÓ‡‰n€a@Î@lbjì€aÚì�ì†
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رعد ــد  ــراع وال ســيــدي  ملقدمك  فــرحــت  األرض 

ارتعد فز،  قام،  الكل  الجله  اللي  بالفارس  مرحبا  يا 

ـــدي احلــــر األســـد ـــي يـــا مــرحــبــا بــــك  س

شهد الشعب  كــل  طيبه  على  الــلــي  القايد 

والسند ــر  ــذخ ال ـــراك  ت ــي  ــغــال ال مليكنا  ــا  ي

ــني الــشــاهــد رقــد ــا الــهــاشــمــي ل حــنــا مــعــك ي

وبــاجملــد ــر  ــذده ت تفتخر  بجيتك  الهاشمية 

احلسد عليك  اهللا  اسم  تشوفك  عيني  عزوتي  يا 

ــر ورغـــد ــي ــخ ـــدي ب ـــي ـــــت س ــــام وان كـــل ع

 الطالب: محمد تيسير القادري
ثانية/ إدارة مياه وبيئة

اجلميل ــه  ــوج ال لــشــوفــة  ــت  اتــكــحــلّ ــني  ــع وال

متيل والــشــواخــص  تنحني  ـــروس  ال الجله  اللي 

املــراجــيــل عظيم  ــذ  ــف ال بــالــقــايــد  مــرحــبــا  ــا  ي

ــل ــي ـــاب األص ـــس ابـــن األشــــــراف ســلــيــل األن

ــالب الــدلــيــل ــط ــا ب ــب مــا حــن ـــت الــصــعــاي وق

نكرس القلم سيف وبالعلم نقتلع شرش اخلاسي الدخيل

ــل ــي ــب ــن ـــك يـــالـــعـــالـــي ال ـــم تـــوجـــنـــا اس

ذليل قتيل  يــضــرك  مــن  ويجعل  يحميك  اهللا 

اجلليل ــق  احل سيد  اجلــبــاه  ــوق  ف وانـــت  ــام  ع كــل 

ــه ــي ــل ــر واج ــك ــف ـــنـــات ال ـــــاد ب ـــــدح زن إق

دون  ــب  ــه ـــه ش ـــوان أل ــاً  ــم ــل ع ــا  ــن ل وارفـــــع 

ظمأ عــلــى  نخشى  ــن  ل اجملـــد  ــن  م ــــرف  واغ

ــــــأوردة ب نــســجــنــاه  ــــواء  ــــل ال ذا  يــــا 

لهم إن  ــــــرار  األح ــك  ــان ــرس ــف ب ــر  ــخ ــاف ف

هــاجــعــة ـــان  ـــرس ـــف ال إذ  ــديــن  مــســهَّ

ــم ــه ــآرب ـــت م ــــا كـــلّ ــم وم ــاه ــن ـــت ق كـــلّ

انعوجت ومـــا  ــــدي  األي ــن  م قــنــاهــم  ــت  ــلّ ك

موطنهم حـــول  ســيــاجــاً  الــقــلــوب  ــوا  ــفّ ص

ات احلــــيــــاة تُـــقـــىً ــــذّ ــــل ـــون م ـــرك ـــت وي

ــل أمــتــنــا  ــم ـــــد ش ، وحّ ـــا صـــــارم احلـــــدّ ي

هباً شُ أمــتــطــي  رأســـي  بكفك  ــح  ــس وام

فيه ــى  ــش م ـــن  م إالّ  ـــاحلـــق  ب ــــاز  ف ـــا  م

نعليه ــض  ــي ــب ال األكـــــف  ــي  ــلّ ــع ن ــا  ــم ك

نـــرويـــه األردن  عـــطـــش  إنْ  بــــالــــدم 

ـــه ـــوادي ب الحـــــت  إذا  ـــم  ـــي ـــرم ال حتـــيـــا 

تنبيه أحـــــداث  ال  ــف  ــي ــس ال مـــن  عـــزمـــاً 

ــه ــي ــواض ـــرعـــب الـــدنـــيـــا م وبـــأســـهـــم ت

ـــنـــاس مـــن كــلّــت مــرامــيــه وكــــم مـــن ال

ــه ــي ــرب ــــا خـــلـــىّ م ــــــرّ م ــــادة احل ــــع ك

ــه ــاري ــب ـــاً ل ـــان ـــرب ــس ق ــف ــن ــــوا ال م ــــدّ وق

ــس صــافــيــه ــف ــن ـــري ال ـــغ ـــــورد املــــاء يُ وم

ــه ــي ــواط فــــراكــــب الـــبـــحـــر أبــــعــــاد ش

ـــو أيــــاديــــه ـــن ــــن حت فــــأنــــت أكـــــــرم م

ıaÏÄ‹€a@aà@bÄÌ

 الطالبة: رندا العدوان/  ثانية/ متريض

اجلميل ــه  ــوج ال لــشــوفــة  ــت  اتــكــحــلّ ــني  ــع وال
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  الشاعر : حيدر محمود
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ـــى ـــم حِ ـــــرِ  ـــــي خ ـــــسَ  ـــــم ش ،يــــــــا  ــــمــــى  لــــلــــحِ ـــــــمـــــــى  َاحلِ رُدّ 

ــــا ـــــ ــــم ـــــ ـــــــزهـــــــو بــــــهــــــا، وَسَ ـــــــةً ،ن ـــــــــــــاً مـــــــبـــــــارَكَ أرض

» مـــعـــــــاً ــــــفِ ــــــي ــــــرّغ ــــفِ ال ــــص ــــى»ن ــــل ــــا ع ـــــ ـــــ ــــرْن ــــبَ ــــقــــد صَ ل

ـــا ــــ ـــم ــــ ـــس » قــــــد قَ ــــــــــــــــــــــرّزاقُ وســــــــــوف نـــــرضـــــى مبــــــا «ال

ــــى ــــل » ..ع ـــــيّـــــبـــــنيَ ـــــابـــــريـــــنَ الـــــطّ ـــــــدَ الـــــصّ ـــــــي ــــا «سّ ـــــ ي

مـــــــــا ــــدُ ــــقْ قُ ــــل ــــط ــــان ــــــالِ ..ســــنــــبــــقــــى ،ف ــــــرّجـــــــ ــــــدِ ال ــــــهْ عَ

ــا ـــ ـــ ــم ٍ..فــــــنــــــحــــــنُ ك ـــــــــرّ  ـــــــــنْ مُ ـــــــــــــرّ مِ ــــــــمِ مــــــا مَ ــــــــرُغْ بِ

ـــــا ممَ ـــــذّ ،وال ـــــدَ ــــــ ـــــهْ ـــــعَ ـــــونَ ال ـــــظ ـــــافِ ــــــ ـــــا:احل ــــــ ـــــن تَ ـــــدْ ـــــهِ عَ

ــــــا ـــــــ ــــــهـــــــ ــــــرُسُ ْ ..حتَ األرضِ  ــــــذي  ــــــه ل األوفــــــــــيــــــــــاءُ 

ـــــــــــــــــا ـــــا األُممَ ـــــه ـــــمِ ـــــاسْ ـــــلـــــوبُـــــنـــــــــــــــــا،ونـــــبـــــاهـــــي ب قُ

ـــــهـــــــــــــــــا ـــــهــــــا األيـــــــــــــــــدي ..وتـــــزرعُ وســــــــــــوف حتــــــرُثـُ

!! ـــمـــــــــــا  سَ ــــــــرابِ  ــــــــتُّ ال ـــــــذا  ه مـــــن  وجنـــــعـــــلُ   ..  ً وَردا

ــــي وف ــــــف»،  ــــــري ــــــش ال «الــــــقــــــلــــــبِ  ــــــي  ف اهللاُ  ــــــــاركُ  ــــــــب يُ

!! ــمـــــــــــا  ـــلـَ ظَ مبـــــن  يـــــرضـــــى  ..وال  احلــــصــــيــــفِ  الــــعــــقــــلِ 

رعد ــد  ــراع وال ســيــدي  ملقدمك  فــرحــت  اجلميلاألرض  ــه  ــوج ال لــشــوفــة  ــت  اتــكــحــلّ ــني  ــع وال

áÓé@Ÿflá‘æ@oyãœ@üä˛a

     الوطن كلمة انتماء .. ترمز للوحدة والقوة ومنبع العزة والفخر، كلمة لها إيحاؤها ووقعها على النفوس، فما 
 ً ــان حتى يصبح في ذهن اإلنسان شريط حافل بالذكريات ، يحكي ماضياً أصيالً وحاضرا أن يجري ذكرها على اللس

 .ً ً ومستقبالً واعدا زاهرا

ً للتضحية  ــتعدا ــد ما يكون احلب له، مس إن املواطن احلقيقي يكون وفياً أعظم ما يكون الوفاء لوطنه محباً، أش
ــه ونفيسه وغاليه ورخيصه، فحبه لوطنه حب خالص أصيل، حب طبيعي مفطور عليه،  ــبيله بنفس دائماً في س

حب أجمل وأسمى من أن ترتقي إليه شبهة أو شك، حب تدعو إليه الفطرة، وترحب به العقيدة وتؤيده السنة. 
ــقى قلوب  ــياج األمان للمواطن الصادق في إميانه، وحبه لهذا الوطن الرؤوم الذي س ــتقرار وس الوطن حضن واس

أبنائه بخيراته ورفع شأنهم بني األمم، فهذا الوطن بذرة إميان غرست في أرض كرمية وطاهرة مهد الرساالت. 

ــلم، وقد وقف ضد احلركات  ــنة نبيه محمد صلى اهللا عليه وس ــن تعهد بتنفيذ ما جاء في كتاب اهللا وس موط
ً وراء تعميق الوطنية ونبذ السلوكيات السلبية التي تنم  اإلرهابية، لم يتزعزع أمن أبنائه، بل كان البحث مستمرا

عن استهتار مجحف بالوطن احلبيب من فئة باغية سلكت دروب التطرف املذموم.
                         

                                                                                                               الطالبة: هبه الهباهبه
                                                                                                                   ثالثة/ رعاية طفولة
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نحو  منضي  الذي  الطريق  نفس  على  نبقى  رمبا  علينا  متر  احلكايا  من  الكثير 
نهايته ، ورمبا تغير إحدى احلكايا طريقتنا وتكتب لنا بداية جديدة بحلم جديد 
ورائحة أخرى ، لكننا نبقى ضالل ألحالمنا وطموحاتنا تسكن ما بناه األجداد 
خوفاً من أن نحطم ماضينا الذي لم ميضِ بعد فينا، فنعيش احلاضر على أمل أن 

نعيش ذلك املاضي ولو للحظة. 

يُرتضى  ، فالهروب منقذ سيء ال  الهروب، الكبير منا والصغير  جميعنا يود 
منه الكثير ، لكنه يسلب الغالي ويحرق روح الهاربون إلى مجهول عما أحبوه، 
ومنضي طريقنا ونحن نظن أننا نفهم األمور فنمضي دون أن نسل عنها لتمر 
السنون والدهور دون أن ندرك احلقيقة من أمرها هكذا منضي عمرنا يسرقه منا 
الشك والكسل وامللل والوداع واأللم واحلب املستحيل لكننا منضي ألننا نبقى 

على أمل التغيير.

أنفسنا خلفه فنبيت  األقدار ومخفي  إلى أحد  البشر ننتسب  نحن غالبية 
مشاعرنا  أخفينا  القدر،  ذلك  عنوان  سوى  عنواناً  منلك  ال  الهوية  مجهولني 
ورضينا أننا إنْ متسكنا بقدر ستمضي احلياة ومتر السنون علينا دون أن يلمس 
جوارحنا أحد من البشر، أخفينا املشاعر ألننا نخشى أن يجرحنا من نحب .. أنْ 

ال يحبنا من نحب فمضينا في هذه احلياة مقيدين بصباح يبدأ بقهوة وساعات 
منضيها في احملاضرات أو العمل ، وبعض املرح أو الدراسة ثم ينتهي ككل األيام 
بنوم مؤقت لنستيقظ على صباح جديد ميلك نفس صفات الصباح السابق لم 
نفصح يوماً ألحد عن شعورنا نحوه فقط نراقب ونترقب من بعيد غير آبهني 
فنتواجد  الوجود  فكرة  نستسهل  نراقب  فقط  ونحن  متضي  التي  للساعات 
كما يريد املوجود ”نحقن ما تريده أنفسنا برغبات احلشود املتواجدة .. ماذا إذا 
.. لننفصل عن قدرنا الذي يحدده  لم يعطنا الوقت فرصة ليصبح لنا عنواناً 
انتهت  إن  ماذا  احلب  بذلك  يعلمه  أنْ  دون  نحب  فقدنا من  إنْ  ماذا  لنا  اآلخرون 
أحالمنا أمام نكسة أو علة أو حتى موت هل كنا سندرك ما كانت متلكه حياتنا 

من فرص؟!

تبقى الذكرى هي الصلة الوحيدة على خط املاضي ونبقى نحن صور ولقطات 
متعددة ومنضي ألننا ال منلك خيار سوى املضي.

الطالبة: فاطمة مصطفى ريحان

حتّى  السالمُ  عليه  آدمَ  نْ  لدُ منْ  بَدءًا  البسيطة  هاته  في  أحدٍ  نْ  مِ ما       
تأسرُه مصائبُه،  أو  ه،  ه همومُ صُ وتنغّ إالّ  فيها،  قُ  تزهَ رْبٍ  آخرِ سِ إلى  ل  نصِ
بًا،  عْ الواقعُ صَ لِيصيرَ  ه،  أوهامُ ه  تقيّدُ أو  وقلّةُ حيلتِه،  تِه،  قوّ ه خورُ  يثبّطُ أو 

ا. ا مفزِعً ويصبحَ املستقبلُ مخيفً

 ، النّاسِ من  كبيرةٌ  طائفةٌ  عليها  اعتادت  التّي  ةُ  الطبيعيّ احلالةُ  هي  هِ  هذِ
أو   ، نازلةٍ نزولِ  أو   ، حبيبٍ فقدانِ  أو  عزيزٍ،  بوفاةِ  ى  األسَ رَّ  مُ ذاقَ  من  ة  وخاصّ
؛ فنجدُ تفكيرَهم  ، أو مداهمةِ مرضٍ مفاجئٍ ، أو خيانةِ صديقٍ خسارةِ مالٍ
تَردّدين بنيَ تُرَّهاتِ اليأسِ ودهاليز التّلفِ احمليطِ  وْلَ هاتيك البقائع، مُ بُّ حَ ينْصَ

بهم.

وأن   ، لّ وجَ عزَّ  هللاِ  كلَّه  أمرَه  لِّمَ  يُسَ أن  له  فينبغي  عه  وضْ هذا  كانَ  نْ  ومَ   
رَتوةٍ  أوّلُ  هذه   . القيامةِ يومَ  حسناتِه  ميزانِ  في  ه  وآالمَ ه  همومَ يحتسبَ 
دَ  رِه، فينبغي للمسلم أنْ يحمَ نتّفق عليها،أنا وأنت، الرّضا بقضاءِ اهللاِ وقدَ
الرسولُ  رَ  ذَكَ وقد  به مصيبة.  أم حاقت  أنهلَّ عليه خيرٌ  واءٌ  تعالَى سَ اهللاَ 
ا من صفاتِ املؤمنِ الثّاوي على اإلميانِ عندما  صلّى اهللاُ عليه وسلّمَ بعضً
. إنْ  قال: «عجبًا ألمرِ املؤمن. إنّ أمرَه كلَّه خيرٌ، وليس ذاك ألحدٍ إال للمؤمنِ
بَرَ. فكان خيرًا له».  اءُ صَ رّ رَ. فكان خيرًا له. وإن أصابته ضَ كَ اءُ شَ رّ أصابتْه سَ
ه.  اله على عبدِ لّ في عُ ها اهللاُ جَ مِ التي يُسبِغُ إذ إنّ الشكرَ يُدميُ استمرارالنِّعَ
فُ  : إنّا هللا وإنا إليه راجعون لَيخفّ دَ في مواطنِ الرزايا واآلالمِ وقولَ وإنّ احلَمْ
ة حني تتغشاه، لِيربطَ اهللا تعالى على قلبِه  عِ الطامّ

ةِ املصيبةِ ووقْ نْ حدّ مِ
رَه في مصابِه، ويهديَه إلى سبيل الرشاد. ويصبّ

ه تلقاءَ القادم،  ، وكذلك العمر فإنه ينقضي ووجهُ ْضي نحوَ األمامِ إنّ احلياةَ متَ
ت آثارُه،  ا املاضي فقد زالَ واندثرَ، ودَرسَ والقافلةُ كدأبِها تسيرُ باستقامة، وأمّ
ا وحياةً، ولكنّ  لكً واملستقبلُ ال نعلمُ شيئًا عنه، واحلاضرُ هو الذي بقي لنا مِ
وْبَ  اقطُ من بني أيدينا ونلتفتَ صَ عَ حبّاتِ احلياةِ تسّ الغريبَ في األمر أن نَدَ
في  لّ سادرين  ونَظَ  ، دُ بَعْ ئْ  يَجِ لم  الذي  املستقبلِ  ناحيةَ  م  نيمّ أو  ماضينا 
انا مبنازل، ونرضى بأن نقبَعَ  نا، فنترك القافلة تسير وتتعدّ نا وقلقِ رَةِ يأسِ مْ غَ
العاثرَ  نا  حظَّ نندبُ  ونبقى  ذواتنا،  حولَ  متقوقعني  ومطارحنا  أماكننا  في 

ا. ا وال ينفكّ عنّ لناه بأفكارنا فأصبح جزْءًا منّ الذي شكّ

   يجب أن نُقاومَ التعبَ والنصبَ وأن ننتصرَ على ضعفنا وتخاذلنا وأن منسكَ 
بتالبيبِ احلياة وفرصِ النجاح، وأن نستشرفَ مستقبالً يضيء حياتنا.

واتّسع،  انفرج  األمر  ضاق  إن  فلرُمبّا   ، ةٌ نْحَ مِ نَةٍ  حْ مِ كلّ  ففي  ؟!   يعلمُ ومن 
لَّمْ أنَه إنْ ألفيْتَ األمرَ تشتدّ  دّ انقطع، واألضداد أندادٌ، فَتَعَ كما احلبلِ إن شُ
حلكتُه ويطول ليالؤه، فإنّ تلك اللحظة ستكون معها الفرج واملنحة من 

اهللا العليّ القدير.
 

ا من عبادِه      وأمرٌ آخرُ علينا التصديق به وهو أنّ اهللاَ تعالى ما ابتلى عبدً
سة على صفحات قلبه،  صة للذنوب املتكدّ إال ألنه يحبّه، فتأتي اآلالم ممحّ
ية من عزميته لِيغدوَ بعدَ ذلك أمنتَ من ذي قبل، وَلْنتذكرْ قول  وتكون له مقوّ
، وال همٍّ وال حزنٍ وال  الرسول الكرمي: ”ما يصيب املسلم، من نصبٍ وال وصبٍ

رَ اهللا بها من خطاياه“. ، حتّى الشوكة يشاكها، إال كفّ أذى وال غمّ

إلنشاد  أجنحُ  ال  أجدني  فإنّي   ، ةً سامّ والشعرِ  ةً  عامّ باألدبِ  ولِولَعي     
القصائد إال ما كانت صادقةَ الشعور، سامكةَ اإلحساس، سامقةَ اللوعة 

أو  به  حاقت  مصيبةً  وعاين  وعانى  فِعالً  صاحبُها  عاش  والتي  واحلسرةِ، 
مُ ذلك شعرًا يطول الكالم عليه. وحني أستعرض  ة نزلت به فراح يترجِ صاخّ
ر دون عناء الكثيرَ من القصائد الفارهةِ العذوبة من  مناذجَ من الشعر أتذكّ
ى“ للمتنبي، ، وقصيدةِ أبي ذؤيبٍ الهذليّ في رثاء  مثل قصيدةِ ”وصفُ احلُمّ
أبنائه، وطائفة كبيرة من شعر املعرّي في معرض فلسفته عن الوجود وأدبه 
الساخر منه، وأبيات مالك بن الريب في رثاءِ نفسه. كلّ هاتيك القصائدِ 
،  لم  مْ ها أصحابُها وهم في رغدِ من العيش وتقلّب بني النعم، نَعَ لم ينظمْ
التي  اخلالّبة  املناظر  أمامَهم  الليّنة  النمارقِ  و هم متكئون على  يكتبوها 
النفس. بل كتبوها مبآقيهم ودموعهم  تبعث على انشراح الصدر وسرور 
التاريخ  فخلّدَ  املتّقدةِ،  هم  وبقرائحِ املستعرة،  احملرقة  وزفراتهم  اخملضلّة 

دها بالصيانة واحلماية. ذكرَها، وحفظ صيتَها، وتبنّى بقاءها وتعهّ

لها  ي  والتّصدّ التغلّب عليها  زَةٌ لك في  فَ حْ مَ املصيبةَ هي  أنَّ  رْ  تذكّ  أجل، 
رؤية  على  واملثابرةِ  ذلك،  على  واجملاهدةِ  عقباتِها،  وجتاوز  بوجهها  والوقوف 
نُ في أنّ اهللاّ تعالى لمْ يرِدْ لك  مُ الوجهِ اآلخرِ منها، الوجهِ اإليجابيّ الذي يَكْ
حينما ابتالك إال اخليرَ، و رُبَّ ضارّةٍ نافعةٌ ”وعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعلَ 

اهللا فيه خيرًا كثيرًا“.

نَ احلَيْرَة- بأال تركنَ إلى  نَا اهللاُ وإيّاكَ مِ مَ صَ أودّ أن أذكرك-عَ في ختام قولي 
تِك وعزميتِك، بل عليك أن جتاهدَ وتناضلَ حتّى حتيا  وهنِك وأال ترضى بخورِ قوّ
لْ على اهللا  حياةً طيبة ”والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلَنا“ و ”من يتوكّ

بُه“. فهو حسْ
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ــسُ  ــاً على ذاكرتي،أحتسَ ـتكئ مرِ مُ ــاتِ العُ ــدُ درج ـ ــآ وأنا أصعَ ــذُ ثالثنيَ عام من
ــنواتِ البخيلة  تـوئاتها ونُدبها وجـراحها العميقة،واليوم وبعدَ كلِ هذهِ الس نـُ
ــذا الصباح..لم  ــعرُ وكأنني ولدتُ ه ــرت على إقامتي في هذه احلياة،أش التي م
يتغير شيء سوى أنني ازددتُ إدراكآ بأن احلزنَ سيكونُ أقلَ هذا العام،وأن صقيعَ 
ــقآ  ــتُمطرُ عش ــمسِ كانون..وأنَ غيمةَ القلبِ س ــيذوبُ مع والدةِ ش الذاكرةِ س

برائحةِ الياسمني..

ــقٍ نـسيَ الطريقَ املؤدي لبيتِ  ــريعة..غريبةٌ أكثرَ من عاش غريبةٌ هذه احلياة وس
،وسريعةٌ أكثرَ من احتراقِ جناحي فراشة.. حبيبتهِ

ـبُرْتَ تكتشفُ كم أنت موغل في الغربة،وغارق في احلزن كشتاء يتيم.. كلما كَ
ــك احلقيقي،تكون قابَ  زنـ ــافِ حُ ــحِ غربتـك واكتش ــا تنتهي من تصف وعندم

شهقةٍ أو أدنى من العشـق،فتخلـعُ ذاكرتـك،وتعلـقها على مشجبِ األرق..
ـبالي بوجعي ومنفاي،أجلسُ في حالةِ تأهـبٍ قُـصوى  في هذا الليل النـزق االمُ

ـزني كامالً غير منقوص في بئر الورق. لـسكبِ حُ

ً،فرأسي مليء بذئابِ اللغة اجلائعة،واألوراق  ً وجدا هذه الليلة ستكون شرسة جدا
ـــوق،تنتظـر مخالـب  ــقـة يقتـلها الش ــي كأنـثى عاش ــاء عارية أمام البيض

لغتي..

ــون احلزن أقل في  ــاء،وأن يك ــد أن يكون احلزن على خدودِ الورق أقـل هذا املس أري
ــد..وألن نصلَ الوقـت أصبح  ــعر أن وقتي بدأ ينف ــات هذا العام، ألنني أش صفح

تـقـن قطع أوردتي بـبراعة مدهـشة... يـُ

ً وأكثر ضجيجاً،هل  في هذا العام اجلديد، الذي يبدو لي أنه سيكون أقل استقرارا
ً على أخذ حصتي من احلزن الشفيف؟هل سأغادر منفاي إلى منفىً  سأكون قادرا
أكثر عمقاً؟هل سأرحل من حزن إلى آخـرَ أكثر وطأة؟..لم تشغلني اإلجابة على 
ً،فال فرق عندي بني منفىً وآخـر  هذه األسئلة املربكة،لم أعـد أهتم باألمر كثيرا
ــي و روحي،رغم أن  ــاذي من كثافتهـما في عقل ــزن وآخـر،ألنه ال ميكن إنق أو حـ
ــيئاً مختلفاً وأكثر تفائالً..هل حقاً ال  ــة زارتني ليلة البارحة وقالت لي ش العرّاف

ميكن إنقاذي منهما...

زن وعوالم  في صباح اليوم،قرابة الثامنة،شعرت أنني أعبر أزمنة موغلة في احلـُ
ــعرت أن نفسي مسكونة بهاجسِ الرحيـل وأن  أخرى كئيبة تعبرُ من خاللي،ش
ــمعي صوت فيروز تغني في رُكـنٍ  وقتي بدأ ينفد حقاً..لكن فجأة،تناهى إلى س
لـكي  ــي،وأن الوقـت مُ ــمعت،فأدركت أن الصباح حـلَّ بداخل قريب،راقني ما س

ـلـكي قبل الشهقة األخيرة.. ً ومُ اآلن وغدا
ــيء،ألن صوتاً هامساً يأتي من  ــعادة رغم كل ش ــعر بالس ــتطيع اآلن أن أش أس
ً وأن طائر الفينيق  ــي البعيدة،يخبرني أن وقتي لن يتوقف عن النبض أبدا أعماق

..ً ـيُـبْـعثُ من رماده مجددا سَ

ــكبُ  ــقاً قروياً بقلبٍ أخضر،ينس ــذا العام اجلديد..ال أريد أن أكون إال عاش في ه
ً هذا  ــفيفٌ جدا ــيكونُ ش ــوقُ س ــوقهُ ببطء على صفحاتِ هذهِ احلياة..فالش ش
ـرفتها  مـقِ عينيها تلكَ األنثى التي جتلسُ اآلنَ في غُ ــفيفٌ وعميقٌ بـعُ العام..ش

تقرأ هذياني هذا.

                                                 
                                         الطالب : شهيد قبيالت/ اللغة العربية
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هي اللغة األم فلماذا كل هذا الصدود؟! .. فأنا ممن يعانون من هذه 
اللغة  واعتزاز  فخر  بكل  فأجيب  التخصص؟   ما  أُسأل  املشكلة 
العربية أو عربي فتتهافت علي العبارات عربي!! -اهللا يعينك، له 
ً أو أصبت مبصيبة وأنا مجبرة  له يا حرام إلخ -،  وكأنني فقدت عزيزا
في كل مرة أنْ أخبرهم بأني أحب التخصص وأنا التي اخترته ”حباً 
وطواعية“ فيتعجبون ويعتقدون بأني أقول هذا الكالم فقط ألنه 
لقناعة  توصلوا  وإذا  الواقع  األمر  أمام  وألنني خضعت  تخصصي 
أني أحبه يعتبرون هذا الشيء ”تخلف“ وأنه ليس باألمر الطبيعي 
ً للتخصص فكيف السبيل  فأنا في نظرهم إنسانة رجعية نظرا
من  حتى  كثرة  فهم  الهينة  غير  الفئة  هذه  مع  التعامل  إلى 
وأنا أأسف ملن  العداء عليها  العربية يحملون  اللغة  يتخصصون 
يقف  ال  واألمر  لغتنا  قيمة  يدركون  ال  فهم   !!ً عارا العربية  يعتبر 
عند هذا احلد فهم يسيئون لها بكل ما أوتوا من قوة ولكنهم في 
خلقوا  بأنهم  يتذكرون  أال  أوالً  ألنفسهم،  يسيؤون  األمر  حقيقة 
ً وسم  عربا ينطقون بها منذ والدتهم أيتنكرون لها؟! وكأنها عارا
هذا  قول  علي  يحتم  الواقع  ولكن  سوداوية  ليست  نظرتي  بهم 
أمتنى أن أكون مخطئة وأمتنى أن يحدثني أحد بغير هذا فهي لغتنا 

احلبيبة وحسبها أنها لغة كتاب اهللا.
                                                        الطالبة: اآلء أكرم عضيبات

                                                       اللغة العربية وآدابها

                قال تعالى: «ن، والقلم وما يُسطرون» . (سورة القلم)

ط باليمنى السطور وال تهب         من منعـة األوراق واألقـــالم  خُ
ام  موس وهامة األيـّ افتح لروحـك مسرباً متوهجـاً        نحو الشّ

سطور،  في  لها  وتقيد  لألحداث،  سرد  مجرد  ليست  الكتابة 
ات، وتنفيس وحترير لها من سطوة الكبت،  ا هي تعبير عن الذّ وإمنّ
 ،ً اسطر ما يدور في داخلك دون وجل أو خوف فأنت الرّابح أوالً وأخيرا
أطلق لنفسك العنان ودّون ما يختلج وجدانك وفؤادك من أفكار، 
العالم،  كل  العالم،  واسمع  اخلاص،  حلنك  احلروف  وتر  على  اعزف 
ما تهوى وما تشاء، ولرمبا تتساءل ما اجلدوى من كلّ هذا؟ فأقول 
باختصار، في قصة التدوين هذه ستحصد ثمار املواقف اليانعة، 
ل لديك من حكمة وقدرة أكبر على معاينة املواقف  مبا سيتحصّ
وحلّها،  املشاكل  بتحليل  روس  والدّ العبر  واستخالص  ومجاراتها، 
في  وتوظيفها  منها،  االستفادة  لهم  ليتسنّى  لآلخرين،  ونقلها 
دوامة احلياة، واملؤكد عزيزي القارئ أنّ الكتابة والقراءة مالكُ هذه 
احلياة، ألجل ذلك شارك الدنيا ميا لديك من مواهب وجتارب وأفكار، 
أمتك  تراث  أثر  وذاك،  هذا  وفوق   ، اخلاصّ لونك  احلياة  على  وأسبغ 
الثّقافي، ووفر املعرفة واخلبرة ملن يعوزها ويحتاجها، فتصبح بذلك 

أميناً على أهلك وكلّ من حولك.

عبّر عن حلظات فرحك، عن ما يسعدك أو حتى ما يسوؤك وكن 
الواحة  جريدة  في  انطالقتك  ولتكن  ذاتك،  مع  انسجاماً  أكثر 

الهاشميّة.

                                                    الطالبة: أمل رائد أبو عبيد
                                                     ثالثة/ تكنولوجيا حيوية

«ن، والقلم وما يُسطرون» 
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الطالبة: سارة الصعوب
أولى /تربية بدنية وعلوم الرياضة

   فمن هو الصديق احلقيقي؟  وهل يوجد في هذا الزمان ؟!

 الصديق:  هو الذي يقبل عذرك ويسامحك إذا أخطأت، ويلتمس 
مالك  في  يرعاك  الذي  وهو  يقصد،  لم  لعله  ويقول:  العذر  لك 
وأهلك وولدك وعرضك، ويسد  مسدك في غيابك، هو الذي يكون 
معك في السراء والضراء والفرح والفقرواحلزن ،  هو الذي يوسع 
لك في اجمللس ويستقبلك بالسالم إذا لقاك، ويفرح إذا احتجت 
الذي يحبك باهللا هللا دون  ،هو  إليه، ويسرع خلدمتك دون مقابل 
مصلحة مادية أو معنوية ، هو الذي يرفع من شأنك بني الناس 
هو  معه،   والسير  مصاحبته  من  تخجل  وال  بصداقته  وتفتخر 
الذي يدعي لك بظهر الغيب دون أنْ تطلب منه ذلك ، هو الذي 

يتمنى لك ما يتمنى لنفسه.فهذا هو الصديق.

ــة اإللكترونية فإنه ميكننا القول  ً للصحاف ــا وضع تعريفاً محددا ولو حاولن
ــتخدم  ــر يتم عبر الفضاء اإللكتروني وتس ــوع من االتصال بني البش ــا: (ن أنه
ــة ،مضافاً إليها  ــي الصحافة املطبوع ــات ومهارات العمل ف ــه فنون وآلي في
مهارات وآليات تقنيات املعلومات التي تناسب إستخدام الفضاء اإللكتروني 
ــتخدام النص والصوت والصورة  ــيلة إتصال مبا في ذلك إس ــيط أو وس كوس
ــتقصاء األنباء اآلنية وغير  ــتويات اخملتلفة من التفاعل مع املتلقي، الس واملس
ــر الفضاء اإللكتروني  ــرها على اجلماهير عب ــة ومعاجلتها وحتليلها ونش اآلني

بسرعة).

ــن الصحافة الورقية  ــني املدافعني ع ــي اآلونة األخيرة ب ــات ف إحتدت نقاش
شاق  األصيلة وضرورة استمرارها على وضعها احلالي دون املساس بها، وبني عُ
ــعون  ــمى بالصحافة اإللكترونية والذين يس ــوا ما يس ــر الذين أسس التغيي
ــع الصحافة قدمية العهد.  ــود، جنباً إلى جنب م ــى إخراجها الى حيز الوج إل
ــتقبل الصحافة املطبوعة والتحديات التي  ــاؤالت حول مس وقد طرحت تس
ــتمرار  ــاليب جديدة في ظل إس ــر تقنيات وأس ــة إلي تطوي ــا واحلاج تواجهه
ــار ورواج  ــنوات األخيرة تزامنا مع ظاهرة إنتش اإلنخفاض على طلبها في الس

الصحف اإللكترونية.    

وهي ظاهرة وجدت صدى لها في الصحافة العربية أيضاً، مع أنه من املبكر 
ً احلكم على الصحافة االلكترونية ومدى تأثيرها على مستقبل الصحافة  جدا
الورقية بالنظر إلى أن صحافة الورق ال تزال إلى اليوم سيدة املوقف، فإن ذلك 
ال ينسينا ما نراه في جيل الشباب من إفتتان باملواقع االلكترونية متابعة لها 

واستفادة مما تضخه من معلومات بسرعة ومهنية عالية رغم حداثتها.
 
 

اظهرت النشاطات والندوات التي ناقشت هذا املوضوع على الساحة العربية 
ــي ظل التطور  ــتقبل الصحافة ف ــالل العامني املاضني مدى االهتمام مبس خ
ــتخدمي اإلنترنت في  ــبكة اإلنترنت، وذلك بالرغم من أن عدد مس املذهل لش
الدول العربية منخفض نسبياً حيث يصل إلى حوالي ٧٫٥٪ من إجمالي عدد 
ــط، في حني يصل في بعض املناطق مثل أمريكا  ــكان في الشرق األوس الس

الشمالية الي ٦٧٫٤٪  وأوروبا إلي ٣٥٫٥٪ طبقا ألحدث اإلحصائيات.

ــف كل العاملني في  ــان قوى يقف خل ــن التفكير جدياً في كي ــد م كان الب
ــلت غالبية النقابات املهنية  مجال الصحافة اإللكترونية، خاصة بعد أن فش
ً لتخلف كل قياداتها  للصحفيني في املنطقة العربية في تقلد هذا الدور نظرا
تكنولوجيا وعدم إدراكهم بالثورة التي حتدث داخل شبكة املعلومات الدولية 
ــالن بعض هذه القيادات الصحفية احلرب على العاملني مبجال الصحافة  وإع
ــحبه من أسفل أقدامهم، لكن  ــعورهم بأن البساط يتم س اإللكترونية لش
ــر أصواتها على أنه ال  ــس الوقت هناك مجموعة ال ميكن جتاهلها تص ــي نف ف
ــد أي فصل عضوي بني ما توصف بالصحافة التقليدية واألخرى اجلديدة.   يوج
ويعتبرون  أن اجملالني يشهدان تعاوناً ينفي أي محاولة إقصاء لكليهما لتبليغ 
ــائلهما إلى املتلقني وإن كان ذلك بأمناط جديدة ومختلفة.وبنظرهم البد  رس
من كسر احلاجز املادي املتمثل في اإلحتكار اإلعالمي سواء من قبل اإلعالميني 
ــالً،  ويؤكدون أن رفض املهنيني  ــني أو أطراف اعتبارية أخرى كالدولة مث املهني
لهذا االنفتاح اإلعالمي الذي أتاحه اإلنترنت من خالل أمناط مختلفة كاملدونات 
ــكاليات مصداقية ومهنية تلك  ــع االجتماعية جعلهم يطرحون ”إش واملواق

املواقع“.      

ــة بهذا  ــن الطلب ــة مثقفة م ــراك نخب ــي، قمت بإش ــق صحف ــي حتقي وف
ــم  ــمة درباس طالبة في قس املوضوع فصبغ بخبراتهم وأقوالهم. فهذه نس
ــدمي والصحافة البديلة  ــاون بني اإلعالم الق ــة االجنليزية تؤكد على التع اللغ
ــتطاعت التفرد بكسرها للعديد من  ــديدها على أن هذه األخيرة اس مع تش
النظريات بسبب «طابعها»املتمرد.وقالت نسمة إن اإلعالم اإللكتروني أصبح 
ميثل بسبب سهولة وصوله إلى املتلقي وسرعة انتشاره صرخة ضد الصمت 
وثورة على كل ما هو سلبي ميكن تخطيه وحتسينه. وذكرت في هذا اإلطار أن 
إحصائيات تفيد أن ٥٢٪ من الشباب العربي يعتمد على  شبكة اإلنترنت في 

احلصول على املعلومات .              

ــى تطوير اإلعالم  ــوم التربوية عل ــر من كلية العل ــدت الطالبة نور عم وأك
ــريعات  ــجيع تطوير التش ــالم اجلديد، إضافة إلى تش ــي وأدوات اإلع اإللكترون
القانونية التي تساهم في إستقالل وسائل اإلعالم، وتطوير أسس دميقراطية 
ــيرة الى أهمية تفعيل  ــرأي والتعبير في الوطن العربي.مش ــالم وحرية ال اإلع

دورالرقابة القانونية على هذه املواقع.  

ــانية أنه ال  ــة العلوم االنس ــعد من كلي ــا اوضحت الطالبة منال أس بينم
ــف أمامها مثل ما  ــالم اإللكتروني يجب التوق ــد خطوط حمراء في اإلع يوج

ــيرة إلى أهمية هذا  ــة أو اإلعالم التقليدي مش ــي الصحافة الورقي يحدث ف
ــار املعلومات  ــرعة انتش في االحداث احلالية التي أصابت العالم العربي، لس
ووصولها إلى أكبر شريحة وفي أوسع مجتمع محلي ودولي وفي أسرع وقت 

وأقل تكاليف.

ــاندةقائلة: إذا  ــت الطالبة رندا العدوان من كلية العلوم الطبية املس   وأضاف
كانت الصحافة هي السلطة الرابعة، فمن الطبيعي أن حتتاج هذه السلطة 
ــس بالتأكيد! حيث إن الرأي  ــة ما، وهذه الرقابة ال تكون باملنع أو احلب ــى رقاب إل
ــالم اإللكتروني  ــإن أهم أدوار اإلع ــر، وعلى هذا ف ــوى الرأي اآلخ ــه س ال يواجه
ــواء كان  ــة الرقابة على اإلعالم التقليدي واإللكتروني س ــتقل هو ممارس املس

ذلك بالنقد أو اإلشادة.
   

هذا وقد أشار  الطالب محمد القادري من كلية املوارد البيئية قائالً :  يظل 
اجلانب القانوني في عالقة الصحافة الورقية باإلعالم اإللكتروني املستقل من 
ــب الغامضة التي حتتاج إلى بحث خصوصاً على صعيد حقوق امللكية  اجلوان
ــدون يعتبر تعدٍ على حقوق  ــر صحيفة لصور التقطها م الفكرية، فهل نش
ــه الفكرية وهل من حق املدون في هذه احلالة املطالبة بتعويض ماديَ  ملكيت
من الصحيفة، طبعاً هذا إلى جانب نشر تدوينات كاملة دون اٍستئذان املدون.
ــم الصحافة  و أضاف القادري رغم أهمية اإلعالم اإللكتروني أو ما يعرف باٍس
الشعبية، فال ميكن لها أن تلغي الدور الذي تلعبه الصحافة الورقية أو اإلعالم 
ــاطة أنه ال ميكن لفرد واحد –مدون- أن يقوم بالدور  ــبب ببس التقليدي  والس
ــكل  ــة صحفية كاملة من تغطية جميع األحداث بش ــذي تلعبه مؤسس ال
ــات التي جتعلها متقدمة  ــبوعي، كما أن النقطة األقوى للمدون ــي أو أس يوم
ــبقيتها في نشر اخلبر، بل في معاجلتها  على الصحافة الورقية ليس في أس

لألحداث بطريقة مبتكرة وبلغة حية تخلو من برودة األسلوب احليادي.

ــاحة احلرية املطلقة  ــال: يجب احملافظة على مس ــليم ق أما الطالب زيد س
 ً ــاحة دورا ــتقل، حيث تلعب هذه املس التي يتمتع بها اإلعالم اإللكتروني املس
ــار واملعلومات التي ال  ــة، فاألخب ــل الصحافة التقليدي ــاً في تكملة عم هام
ــرها في الصحافة الورقية أو اإلعالم التقليدي يتم نشرها من خالل  ميكن نش

املدونات واإلعالم اإللكتروني املستقل.  
       

ــة على دور  ــني من كلية الهندس ــال عبدالناصر املبيض ــد الطالب جم وأك
ــاحة األكبر للشباب واألقالم  الصحافة في تعزيز الدميوقراطية و اٍعطاء املس
ــابة بإ بداء آرائهم سواء بالتعليق أو النقد أو الكتابة، مهما كثر عددهم  الش
ــن الكتابة، وعدم اٍقتصار هذه الصحف على نوع  دون التقيد بالنوع والكم م
ــدران من كلية اآلداب رأيها  ــماء ب راء والكتاب ، بينما قدمت أس معني من القُ
ــة التقليدية ؟ ــة االلكترونية و الصحاف ــرق بني الصحاف ــة: هل هناك ف قائل
ــة التقليدية  ــني تكلفه الصحاف ــع ب ــاك فرق شاس ــه ال !، وإن كان هن االجاب
ــي حرية هذه  ــو الفرق ف ــي ه ــرق احلقيق ــة إال أن الف ــة االلكتروني والصحاف

الصحيفة وحرية احملررين.

ــبة لي أثق  ــت برأيها قائلة: بالنس ــالمة التي أدل ً،  الطالبة دعاء س ــرا وأخي
ــيما أنه يفتقر  ــالم االلكتروني ,الس ــدي أكثر من ثقتي باإلع ــالم التقلي باإلع
ــر  للرقابة التي لغيابها تتيح الفرصة للنفوس املريضة بتزييف احلقائق ونش
الشائعات وإحداث فنت وغيرها من االمور التي اليجب السكوت عنها.وحتدثت 
ــع اإللكترونية التي تصدر  ــن جتربتها قائلة“ ذات يوم تصفحت  إحدى املواق ع
ــاالً فيه حديث  ــات صحفية وغيرها,فقرأت مق ــا أخبار ومقاالت وحتقيق عنه
ــلم“. وتتقدم بالنصيحة  مكذوب فيه على النبيّ محمد صلى اهللا عليه وس
ــته أن  ــبكة االنترنت العاملية مرجع له ولدراس لكل طالب علم يتخذ من ش
ــك على أن االنترنت ومواقعه  ــى احلذر من اية معلومة مضلة معللة ذل يتوخ
ــع التوفيق  ــي املفيد,متمنية للجمي ــر وااليجاب ــلبي اخلطي محيط فيه الس

والسالمة من الضاللة.  
 

ــورة التي تبدو عليها الصحافة  ــتدارية كروية للص وهكذا نرى أن هناك اس
املكتوبة والصحافة االلكترونية, فلكل منهما وجهه املشرق واآلخر الضبابي. 
ويظل السؤال اآلن غير قادر على تلق اإلجابة عنه فهو يعني إعالناً عن نوع من 
ــتدارية، لتظل القراءة املثلى لإلجابة مشروعاً  التوهان داخل هذه البنية االس
غير منجز, مادامت الوسيلتان كائناً حياً يسبح في فلك التلقي ودوائر الطرح 
ــة ال تتجزأ من  ــدرك مايريد بوصفه داالً ومعرف ــي أن ي ــد للمتلق االبداعي,والب
ــبابيكه على النص  ــدرك هو القادر على فتح ش ــه الفكرية، فالعقل امل حيات

ومتقيحه واختيار االفضل واألنقى واألكثر سطوعاً في درب احلقيقة.  

              

ــهدت صدىً واسعا على  لقد ولدت الثورة التكنولوجية جملة من التغيرات التي ش
ــكل خاص. وكان من أبرزها الصحافة االلكترونية.وعلى الرغم  ــاحة العربية بش الس
ــتى من العالم، ال يزال هذا  ــارع فى بقاع ش ــكل متس ــار هذه الظاهرة بش من انتش
ــوع من الصحافة في بداياته في املنطقة العربية. ويحتاج إلى مزيد من التوضيح  الن
ــن الباحثني  ــذه الظاهرة الكثير م ــتوقفت ه ــية، وقداس ــه وقواعده األساس ملفاهيم
والدارسني، فتعهدوها بالرصد والتحليل وكان نتيجة ذلك أن ظهرت في األفق الكثير 

من التعريفات اخلاصة باإلعالم اإللكتروني،

Ú»iaã€a@Ú�‹è€a@Û‹«@ıaáñc

أجرى التحقيق الطالبة زريفة الباش                                       
طلبة اللجنة اإلعالمية 
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وإذا  السواكب،  الدموع  هلّت  ذكرته  إذا  النبي ”صلى اهللا عليه وسلم“  وهو  واملسمى،  االسم  ما أحسن     
تذكرته أقبلت الذكريات من كل جانب.

الشفاعة  وصاحب  البيضاء  واحلنيفة  السمحاء،  وامللة  الغراء،  الشريعة  صاحب  حراء،  غار  في  املتعبد    
وصاحب  واإلجنيل  التوارة  في  املذكور  هو  املــورود،  واحلوض  املعقود،  واللواء  احملمود  املقام  له  واإلســراء، 
املفلحني  وقدوة  الصاحلني  إمام  األولياء،  صفوة  وصاحب  األنبياء،  خامت  بجبريل،  واملؤيد  والتحميل  الغرة 
ً محفوظاً  تنظم في مدحه األشعار، وتدبج فيه املقامات الكبار، وتنقل في الثناء عليه السير واألخبار، ثم يبقى كنزا
ال يوفيه حقه الكالم، وعلماً شامخاً ال تنصفه األقالم، وإذا حتدثنا عنه تدفق اخلاطر، بكل حديث عاطر، وجاس 
الفؤاد باحلب والوداد ونسيت النفس همومها، وأغفلت الروح غمومها وسبح العقل في ملكوت احلب، وطاف 
القلب بكعبة القرب، هو الرمز لكل فضيلة، وهو قبة الفلك خصال جميلة، وهو ذروة سنام لكل خالل جليلة.

                             

  كانت األمة قبله في سبات عميق، وفي حضيض من اجلهل سحيق، فبعثه اهللا على فترة من املرسلني 
األوثان  به  والبهتان، وحطمت  الكفر  به  وفرق  القرآن  وأنزل عليه  امليزان،  به  النبيني، فأقام اهللا  وانقطاع من 
والصلبان لألمم رموز يخطئون ويصيبون ويسددون ويغلطون، لكن رسولنا صلى اهللا عليه وسلم معصوم، 

من الزلل محفوظ من اخللل سليم 
الزيغ  من  قلبه  عصم  العلل  من 
غوى،  وما   ً أبــدا ضل  فما  والهوى 
للشعوب  يوحى،  وحي  إال  هو  إن 
مبعصومني  ليسوا  لكنهم  قادات 
ليسوا  لكنهم  ــادات  س ولهم 
قائدنا  أمــا  موسومني،  بالنبوة 
االنحراف  من  فمعصوم  وسيدنا 
واأللــطــاف. بالعناية  محفوف 
ـــــــــــارى مــــا  ـــــــــــص أق

في  مسومة  وخــيــول  مــؤيــدة  الـــوالء  ترفع  وعساكر  مشيدة  قصور  الدنيا  ســـادات  يطلبه 
معبدة. راحتهم  فــي  وخـــدم  مخلدة  خزائنهم  فــي  مقنطرة  وقناطير  مقيدة،  ملكهم 
اهللا  يعبد  أن  مــرغــوبــه  ونــهــايــة  مطلوبه  فغاية  ــالم  ــس وال ــالة  ــص ال عليه  محمد  أمــا 
أحــد. كــفــوا  ــه  ل يكن  ــم  ول يــولــد  ــم  ول يلد  ــم  ل صمد  ــرد  ف ــه  ألن أحـــد،  معه  ــه  ب يــشــرك  ــال  ف
يسكن في ببيتا من الطني، وأتباعه يجتاحون قصور وقيصر فاحتني، يلبس القميص املرقوع ويربط على بطنه 

حجرين من اجلوع، واملدائن تفتح بدعوته، واخلزائن تقسم ألمته.
                                       

                                    
                                 

paıbõœ

مفتاح السعادة االبتسامة ، وهي النحلة التي متتص رحيق األمل 
إلى  تفرقها  والتي  السعادة  شهد  منها  وتصنع   ، احلياة  زهرة  من 
بكل  جديد  من  احلياة  فيهم  ب  لتدّ ؛  النحالت  ملثيالتها  أو  صغارها 
تفاؤل باحلياة دون خوف من رياح املصائب والهموم. وألنها تغرس في 
نفس صاحبها السعادة والتفاؤل ، ولو كان في أعسر أمور احلياة ؛ ألنه 
يعرف أن ورقة ما فات من العمر قد سقطت ، وال يستطيع إرجاعها أو 

تبديل ماضيها وستظهر أوراق جديدة كلها أمل وحب سعادة.

املشرق  الصبح  سيتبعه  وظالم  خوف  من  فيه  ما  بكل  الليل  وإن 
لذا حتدثوا عنها  البسمة شيء عظيم  السعيدة ألن  األمل  بأوصال 
احلكماء وحبذوها في أقوالهم : كون واثق أن السعادة تشبه الوردة 

املغروسة التي لم تظهر بعد .. لكن ظهورها أكيد .
 

ً، عليك أن تبتسم إذا  البسمة ال تكلف شيئاً ، ولكن تعطي كثيرا
أردت أن يبتسم لك اآلخرون، ال تنتظر أن تكون سعيد لكي تبتسم ، 

ابتسم لكي تكون سعيد.
 هذي هي االبتسامة املرسومة على شفاه الناس البُسطاء برغم 

حزنهم وخوفهم،  ورمبا  جوعهم وحرمانهم ، آملني غد أفضل.

                                                         
                                                         الطالبة : إيناس صالح أبورياش

                                                        التربية اخلاصة

وإصرار  بقوتها  لكنها  عليها،  الزمان  جار  فطاملا  املدن،  من  كغيرها  ليست  مدينة 
شعبها بقيت واقفة تتحدى اآلالم وتبني األحالم ، حتيي باإلصرار وتعلو بالطموح، قلبها 
األبيض الذي لطاملا ضم األدباء والشعراء والفنانني وطلبة العلم من مختلف أقطار 
إعجاب  نظرة  إليها  ينظرون  املدن  كل  ، جعل  وعلمها  ثقافتها  من  ليغرفوا   ، العالم 

وإكبار.

الكتب تؤلف في القاهرة  وتطبع في بيروت   وتقرأ في بغداد....، بالرغم من ذلك يوجد 
قول عربي قدمي يقول «الكتب تؤلف في القاهرة، وتطبع في بيروت، وتقرأ في بغداد.» 
احلروب  العربي.وبالرغم من  العالم  في  قراءه  األكثر  الشعب  بأنهم  العراقيون  ويعرف 
واالستعمار  ومما عاناه العراقيون من العقبات االقتصادية والسياسية واالجتماعية إال 
ً للحضارات ومركزا للتعليم واملنح الدراسية,في الفترة االخيرة  ان بغداد بقيت مهدا
بعد احتالل بغداد، حتول سوق املتنبي الذي لطاملا ضم أفضل الكتب إلى سوق متواضع 

لبيع الكتب املستعملة.

باألردن  ادرس  وناسه، لكنني كعراقية  أهله  بني  بالغربة حتى  أحياناً  املرء  قد يشعر 
الغريب  يحتوي  القلب،  األردني شعب طيب  فالشعب   ، الشعور  بهذا   ً ابدا اشعر  ال   ،
واحملبة  األخوة  جو  ويسوده  والشهامة  والنخزة  احلميدة  باالخالق  يتمتع  القريب،  قبل 
كانت  مهما  ووافد  ،وأردني  ومسيحي  مسلم  بني  يفرق  ال  مترابط  وهو  الطلبة  بني 

جنسيته.
                                         

                                             الطالبة :حنني حسني الشمري
                                              اجلالية العراقية /اجلامعة الهاشمية

ألنها األيام تخفي ما جنهل.. ألنها القلوب تهفو للمستقبل بشوق.. وألننا 
بشر نخاف من املستقبل.. من الغد.. من اجملهول.. نسير عكس املنطق.. املنطق 
الذي يقضي بالهرب مما نخاف.. منطق «ففررت منكم ملا خفتكم» إننا نسير 
ا نخاف ونقترب منه.. ويدور في خلدنا..كيف سنواجهه؟!! متى سنلقاه؟!!  ملِ
أين؟!! مع من؟!! أسئلة كثيرة تدافقت لترسم في خاطري هاجساً مخيفاً.. 
وفي قلبي لهفة وشوق.. وفي جوارحي إضطراباً مزعجاً.. وفي وجهي شحوباً 
ً.. دمعاً لطاملا أخفيته وجاهدت في سبيل ذلك..  ً.. وفي عيوني دمعاً غزيرا ظاهرا

ولكنه دمع صادق وقوة الشيء في صدقه .. فهذا حالي.

كلها  األصوات  هذه  بني  ومن  لكن  املستقبل..  أستشرق  عندما  حالي  هذا 
أسمع صوت أمل.. وإن كان خافتاً ! إال أنه يعلو ويعلو.. ليطغى على أصوات 
يهديء  همسه..  بلذة  صوته..  برقة  بنجواه..  أستمتع  اليه..  أستمع  األلم.. 
روع خاطري.. ويطفي شوق قلبي.. ويعيد جلوارحي سكينتها وهدوئها.. وينير 
الذي  املاضي  نعم..  املاضي..  إنه  عيني..  دمع  وميسح  شحوبه..  بعد  وجهي 
أحببته.. ورسمته صورة بارقة في خيالي.. املاضي بعذلبه.. بآالمه.. بصعوبته.. 
تبقى له اآلمال.. وتيقى له بهجته.. ويبقى اجلزء األروع في حياتي..ألنني أجد 
املستقبل..  أحب  بأن  األمل  األمل..  طريقي  في  رسمت  جميلة..  أسماء  فيه 
بالرغم من اخلوف منه.. فهو   ..ً بأن أكون سعيدا بأن أحيا وأكبر.. األمل  األمل 
إعالنٌ عن بدء زمن املتناقضات.. حب اجملهول.. السير نحو اخلوف.. الشوق إلى 
املاضي بآالمه وأحزانه.. إنها احلياة.. وإنه ألم املاضي.. عناء اليوم.. وأمل الغد.. 

إنها صراع األزمان.. بل صحبة األخوان.
                                               

رة/  اجلالية الفلسطينية/ في اجلامعة الهاشمية           الطالب: أحمد أبو عَ
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ا املرامَ ــتِ  وأن عقلي  خــلَّ  فقد 

ا امَ عَ جننتُ  منــكِ  ذقــتُ  ِن 
إلَ

ا   قامَ قَد  ــروحِ  ال فقيد  أروي  بهِ 

ا امَ احلمَ إيتاعِ  رقـصَ  فـيطرِبُ 

ا ـعســـولِ الـكالمُ لــكِ كــالمَ مبِ

ا غـــَرامَ أولى  لــِنظرةٍ  يــكونَ 

ــيامـَا هَ اذَابــتـــنِي  ا  فـمنَاظرهَ

ا م ابتِسامَ لِتضحك بحرينَنَا تَبتسِ

احتراما النور  تشعل  والشمس 

ا استِقامَ الوَطنِ  في  الورد  لِيرنُو 

ا ـالمَ يظـــنُّ الــحبَ قَـــوالً والسَ

ا رامَ حَ احلــب  أم   .. النفسِ إلــى 

ــا يـــهِ فـإنـــهُ يأبــَى الـــتِأمَ دَعِ

ــواكِ                                     ه بسحرِ  أهــيــمُ  دعيني 

حنانَاً                                         منكِ  ارتــشــفُ  دعيني 

مبــاءٍ                                         سحرِياً  الـــنبعُ  ــان  أَك

ناَ                                       لــحَ ار  فــصَ زِفنَا  عَ امٍ  بِأنغَ

انسيَابا                                  ابُ  ينسَ شفتيكِ  ن  ومِ

حـبٍ                                    بـِ اً  يومَ أعـترِف  لم  َنــا  أ

يالً                                        مستحِ ذَا  يـكن  لَم  وَلـكن! 

ازدهـــــارأ                                         يتسعُ  الثغرُ  وَحــنيَ 

انحنت                                م  تبتسِ حني  األرضِ  جنومُ 

ي                                    الليَالـِ هر  سَ قد  الليلِ  ــدرُ  وَب

قليــالً                                        قلبــِي  ارحمــِي  فَاهللاِ 

قتلٌ                                     احلـــبَ  بـــأنَ  يـــــدري  ــا  مَ و 

عميقٌ                                    جــرحٌ  ـُكِ  حبــ  !! ولكنّ

واءٌ بَعيدْ  ملها لهُ عُ ً حَ دقُ أخبارا ن يُصَ ربانْ ، مَ تهُ به الغِ دقُ صباحاً أيقظَ ن يُصَ مَ
تُفاحةً  دقُ  يُصَ ن  مَ  ، اجلَميعْ  ن  مِ رئىً  مَ لى  عَ تَتَعرّى  وَحيدةً  جرةً  شَ دقُ  يُصَ ن  ..مَ

يه . ندَ قَدمَ حرجَ عِ بطَ وتَدّ دقُ مَساءً هَ ن يُصَ لى الطاوِلةْ ،مَ امهُ عَ أمَ

هُ  تّ اجَ ً وحَ نا فُرصتهُ أن يَبقى وَحيدا لٌ مِ رُ كُ يخسَ يخرُجُ البَدرْ ، وسَ بَعدَ قَليلٍ سَ
نَ النُجومْ  وزَتِهِ مِ نا أكثرَ ما بِحَ لٌ مِ رُ كُ يخسَ يخرُجُ البَدرْ ،وسَ مْ ،بَعدَ قَليلٍ سَ أن يَندَ
س وأعيُنُنا حنيَ تَلتَقي  نَ وهي تَهمُ هُ فاهَ يعُ أن نَرى شِ نستَطِ نيَ ذاك سَ ننا حِ ...لكِّ
دميَّة  رة القَ فّ تي املُصْ ة ،ساعَ امِضّ ابِعنا الغَ ك لِتتالمَسَ نِهاياتِ أصَ يفَ تَضحَ و كَ
أفَرّقَ  أن   ً أخيرا تني  لّمَ عَ فَقد  د،  واحِ بآنٍ  وإرِضائي  نِ  الزَمَ رِضى  لى  ُوزُ عَ حتَ زالَت  ما 
ية  املُستَعصّ واحلَياة  ة  ريضَ العَ كاحلَياة  فِالنِهاية؛  بَينها  فَرقَ  ال  ورٍ  أمُ بَنيَ  ة  دَ بِحّ
ع نُصبَ  ، وأن أضَ رْب فَتُبلِيها األقدامْ والزَنابِقُ املُدلَّلة واألعشاب التّي يَرتَديها الدَ

طان ثِمار األشجارِ املُتَساقِطة . اي تَلتَقِ ينّي ما ال أستَطيعُ أن أرى ويَدّ عَ

فَقط  نَبكي  أن  لَينا  عَ يُقال  ما  كَ ،و  دْ  أسوّ زن  حُ نُعمان  يقةِ  قِ لِ شَ كُ قَلبِ  في 
ً آخر يَكادُ  فت أمرا اجلَميع قَد اكتَشَ وري كَ ني بِدَ يرة ،لكِّ صّ ياتِنا القَ لى حَ ً عَ را َسُّ حتَ
تَستَلقي  يثُ  حَ واذا  بِهذا  ى  أتَلّهَ ال  أن  ا  أيضَ ة  احلِكمَ ن  مِ أن  و  وهُ واباً،  يُعادِلُه صَ
ن وَلو لِبُرهةٍ  ريق و رُوحيّ أن تَقطُ اي أن تَعرِفا الطَ دمّ ، أريدُ لِقَ تي على األرضْ بَهجَ

فة . خاطِ

الطالبة: صفاء غيظان/ التغذية السريرية واحلميات

ــد  أحم ــث  مبع ــوم  ي ــة  البري إن 
ــار من  ــان حني اخت ــرم اإلنس ــد ك ق
ــة أم ــد  قائ ــو  وهـ ــع  املرق ــس  لي
ــوه نح ـــي  متش اهللا  ــا  رآه ــا  مل

ــا حاله ــدل  فب ــا  له ــه  اإلل ــر  نظ
ــا وهالله ــا  بدره ــة  البري ــر  خي
ــا ــرت أغالله ــوز فكس ــت الكن جب
ــا له ــعى  س ــاه  رض إال  ــي  تبتغ ال 

واءٌ بَعيدْ  ملها لهُ عُ ً حَ دقُ أخبارا ن يُصَ ربانْ ، مَ تهُ به الغِ دقُ صباحاً أيقظَ ن يُصَ مَ

ÚÄÄ€bÄÄy

الوعي  زيادة  خالل  من  البيئي  النادي  أهداف  وحتقيق  تنفيذ  على  سنعمل 
والنشاطات  الفعاليات  في  واملشاركة  اجلامعة  طلبة  لدى  البيئي  والتثقيف 
البيئية خارج  وداخل اجلامعة، وذلك عن طريق القيام بنشاطات مختلفة في هذا 
االجتماعي  العمل  قدراتهم في  وتنمية  الطلبة  الفراغ عند  وقت  اجملال لشغل 

والتطوعي وخلق قيادات طالبية تعمل في اجملال البيئي.

باألخص مشاكل  العالم،  دول  بيئية كباقي  يعاني من مشاكل  األردن  ان  ومبا 
هو  بالبيئة  االهتمام  ان  جند  لذلك  املياه،  وقلة  الطبيعية  املصادر  وهدر  التلوث 

واجب وطني يقع على عاتقنا جميعاً.

البيئية مع  املفاهيم  ربط  يعمل على  الهاشمية،  اجلامعة  في  البيئي  النادي 
اإليجابية  القيم  وتعزيز  اخلاطئة  السلوكيات  التغيير  ومحاولة  األفراد  سلوك 
لدى الطلبة وذلك من خالل اقامة الندوات املتخصصة بالبيئة والرحالت البيئية 
امليدانية واملسرحيات البيئية وذلك بالتنسيق مع عمادة الشؤون الطلبة ووزارة 

البيئة و وزارة املياه والري و اجملتمع احمللي .

وقد قمنا بالنادي بتشكيل جلان لتطبيق أهداف النادي على الواقع التي تتمثل 
بجعل اجلامعة منارة عمل دءوب ومتواصل، مفعم باالجناز والتطور. 

الطالب: ابراهيم العموش
رئيس النادي البيئي

ير/ اجلالية البحرينية/ اجلامعة الهاشمية الطالبة: زَيْنَب األمِ

من الزلل محفوظ من اخللل سليم 

—Ìãì€a@Ïj‰€a@á€Ïæa@Ùã◊à@ÔÄœ

        الطالبة: أسيل كوشة الدعجة
         ثانية/ اللغة العربيه وآدابها 

           طلبة اللجنة اإلعالمية
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ــاط الرياضي في اجلامعة يوماً  ــة اجلامعة ، نظمت دائرة النش ــتاذة الدكتورة رويدا املعايطه رئيس   برعاية األس
رياضياً بني فرق اجلامعة الرياضية وفرق الفرقة املدرعة الثالثة امللكية.

ــي انتهت بتفوق فريق  ــلة للذكور الت ــة اجلامعة املباراة النهائية في لعبة كرة الس ــت الدكتورة رئيس ــد رع   وق
اجلامعة الهاشمية بنتيجة (٤٢) مقابل (٣٩). وقد حضر اللقاء النهائي العميد الركن هاني املناصير قائد الفرقة 
ــرود قائد املدفعية، والعميد الركن محمود الفرجات قائد  ــماعيل الع املدرعة الثالثة امللكية، والعميد الركن إس

الدفاع اجلوي للفرقة، والعقيد ثابت درادكة.

  هذا وأقيمت لقاءات رياضية متنوعة ضمن فعاليات اليوم الرياضي في لعبة خماسي كرة القدم للشباب والتي 
انتهت بفوز فريق اجلامعة الهاشمية بنتيجة (٤/٩)، فيما تفوق العبو الفرقة املدرعة في لعبة كرة الطاولة على 

العبي الهاشمية بنتيجة (٤/٣) وعزز تفوقهم في لعبة الكرة الطائرة للذكور بنتيجة (٢/صفر).

أما في لقاءات العاب الدفاع عن النفس فكان التفوق لطالب الهاشمية بشكل بارز ومميز ففي بطولة التايكواندو 
حصد العبو الهاشمية املراكز األولى فكانت النتائج كما يلي: 

فوز محمود الزواهرة من اجلامعة الهاشمية في وزن (٥٤) ك.
فوز محمود العجارمة من اجلامعة الهاشمية في وزن (٦٢) ك.

فوز احمد التاجي من اجلامعة الهاشمية في وزن (٧٢) ك.
فوز عبداهللا دروزة من اجلامعة الهاشمية   في وزن (٨٠) ك.

فوز عبدالرحمن الشبول من الفرقة الثالثة في الوزن الثقيل.
 

ــمية  ــيد املوقف في لقاءات املالكمة بنتيجة (٢/٢) لكال الفريقني فكان الفوز من نصيب الهاش وكان التعادل س
في أوزان (٥٤) و(٦٦) فيما فازت الفرقة املدرعة في أوزان (٧٠) وفوق الثقيل .

ÚÓ»flbßa@lb»€˛a@ÒäÎÜ@¿@Û‹À˛a@k‘‹€bi@ã–ƒm@ÚÓ9b:a@@

Ú»flbßa@¿@Òãˆb�€a@ÚìÌã€@Új»‹€@ÚyÏn–æa@Ú€Ï�j€a@ÔˆbË„

ــاط الرياضي في اجلامعة يوماً  ــة اجلامعة ، نظمت دائرة النش ــتاذة الدكتورة رويدا املعايطه رئيس   برعاية األس

Úr€br€a@Ú«äáæa@Ú”ã–€aÎ@ÚÓ9b:a@Ú»flbßa@…‡∞@ÔöbÌä@ıb‘€

@Üã–€a@›�i@ÚÓ9b:a
pb»flbßa@ÚÓybö@¿

ــة اجلامعية  ــى للدورة الرياضي ــمية بالكأس األغل ــة الهاش ــرت اجلامع   ظف
العاشرة التي نظمها االحتاد الرياضي للجامعات األردنية، والتي اختتمت  في 
ــاالت االحتاد بعيد ميالد جاللة  ــباط مبدينة العقبة ،ضمن احتف الثاني من ش

امللك عبد اهللا الثاني املعظم واستمرت فعالياتها على مدار ستة أيام.

 واحتفظت الهاشمية بلقب بطولة خماسيات كرة القدم، اثر فوزها باملباراة 
ــي جرت على امللعب اخلارجي  ــة على فريق اجلامعة األردنية ١/٢ ، والت النهائي
ــباب العقبة برعاية محافظ العقبة د.زيد زريقات وبحضور د.ماجد  لنادي ش

القرعان عميد شؤون الطلبة.
ــب الوطني  ــدرب املنتخ ــمية م ــب فريق اجلامعة الهاش ــرف على تدري ويش

ــجل للهاشمية في اللقاء  ــامل الداغستاني، وقد س للخماسي السيد ش
ــم (فييرا)،  فيما مثّل فريق  النهائي الالعب عمر عويدات والالعب فراس قاس

الهاشمية في البطولة كوكبة من الالعبني املميزين هم :
ــار محمد عبد اهللا أبو سرية ، صدام عبد احملسن  ــعيد محمود علياء ، بش س
ــم ، مازن نبيل النموره،  ــان ، فراس عماد قاس جرار، خالد علي مصطفى حس
ــن عبد  ــر محمد العويدات ، احمد حس ــود محمد الصوص ، عم ــراد محم م

القادر محمد ، أمين أيوب اسحق وزوز.

نهائي  الطلبة  شؤون  عميد  القرعان  ماجد  رعى الدكتور 
الطائرة للطالب  الريشة  املفتوحة في لعبة  بطولة اجلامعة 
عمادة  في  الرياضي  النشاط  دائرة  أقامتها  ،التي  والطالبات 
وضمن  اجلدد  الطلبة  باستقبال  ،احتفاالً  الطلبة  شؤون 
خطة عمادة شؤون الطلبة في استقطاب طلبة اجلامعة في 
التي  البطولة  في  وقد شارك  اخملتلفة،    الرياضية  األنشطة 
و٣٢ طالبة  ٤٦ طالب  والزوجي  الفردي  اللعب  بنظام  أقيمت 
ميثلون كافة التخصصات في اجلامعة. وقد جاءت النتائج على 

النحو التالي:

 بطولة فردي اإلناث: 
الطبية  العلوم  كلية  من  محارب  أبو  آية   : األول  املركز 

املساندة.
والعلوم  االقتصاد  كلية  من  زغلة  أبو  الثاني:  عبير  املركز 

اإلدارية.

املركز الثالث : هيا ابو الهدى من كلية التربية البدنية.
التربية  كلية  من  الزواهرة  اسماء   : مكرر  الثالث  املركز 

البدنية.

  بطولة فردي الذكور: 

املركز األول: صدام العبادي من كلية التربية البدنية. 
 املركز الثاني : بالل الروسان من كلية التربية البدنية.

املركز الثالث: محمود العطيات من كلية التربية البدنية.
املركز الثالث مكرر : عامر عاصي  من كلية التربية البدنية.

  بطولة زوجي ذكور:

 املركز األول: فريق الزعيم صدام العبادي ويعقوب اجلوهري
املركز الثاني: فريق األحالم بالل الروسان ومحمود العطيات

ــمية إسالم    ظفرت العبة اجلامعة الهاش
العبادي بلقب فردي سباق اختراق الضاحية 
ــذي أقيم  ــات األردنية، ال ــات اجلامع لطالب
ــات الدورة  ــي  مدينة العقبة في منافس ف
ــا االحتاد  ــرة التي ينظمه ــتوية العاش الش
ــي اجلامعي، ضمن االحتفاالت بعيد  الرياض
ميالد القائد، وحلّ فريق اجلامعة الهاشمية 

باملركز الثاني للمجموع العام .

وأشار السيد حسني سويلم مدير النشاط 
ــي اجلامعة إلى أن مدرب الفريق  الرياضي ف
ــليمان  في ألعاب القوى والبطل األردني س
ــه لفريق اختراق  ــن تدريبات الزبون، كثّف م
ــأن فريق  ً ب ــدا ــات، مؤك ــة للطالب الضاحي

الضاحية استحق الفوز باللقب. 

االسم : صدام عبد احملسن صبحي جرار .
الكلية / التخصص :العلوم الطبية املساندة ، عالج طبيعي سنة 

ثانية. 
مواليد : عمان ١٩٩١/١/١٠م.

العب نادي الوحدات والعب املنتخب الوطني للشباب / كرة القدم 
والعب في منتخب اجلامعة الهاشمية.

اهم االجنازات :
-  بطولة الدوري املمتاز لسن ٢٠ عام ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩.
-  بطولة الدوري املمتاز لسن ١٨ عام ٢٠٠٧ /٢٠٠٨.

- بطولة الدوري العام لسن ٢٠ عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨.
ــيا املقامة في  ــي واحلصول على املركز األول في تصفيات كاس آس ــاركة مع املنتخب الوطن - املش

نيبال ٢٠١٠.
ــت في الصني   ــباب التي اقيم ــيا للش ــي نهائيات كاس آس ــي ف ــب الوطن ــع املنتخ ــاركة م - املش

عام٢٠١٠.
- املشاركة مع املنتخب الوطني واحلصول على املركز الثاني في بطولة العني الودية في األمارات .

k«¸@Ú”b�i

 إعداد الطالب : مهدي النوافلة

ÚÓöbÌã€a@Úz–ó€a
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 إعداد الطالبة : لينا خالد شجراوي / ثانية / معلم صف

Üá»€a@Ú‡ÿy
ZÚÌÏj„@sÌÜbyc

(كلمتان خفيفتان على  وآله وصحبه وسلم:  - قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
اللسان، ثقيلتان في امليزان، حبيبتان إلى الرحمن؛ سبحان اهللا وبحمده سبحان 

اهللا العظيم). رواه البخاري ومسلم.
كلّ  رأس  الدنيا  ب  (حُ وسلم:  وصحبه  وآله  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  قال   -

خطيئة). رواه البيهقي.

@Z@!a@ �ky@¿@pbÓic
إذا كان حب الهائمـني من الـورى        بليلى وسلمى يسلبُ اللب والعقال 

فماذا عسى أن يفعل الهائم الذي      سرى قلبه شوقاً إلى العالم األعلى

@ZŸzöa

األستاذ : هل ساعدك والدك في حل هذه املسألة احلسابية؟
التلميذ:  ال يا أستاذ.

األستاذ :  هل أنت متأكد؟
التلميذ :  طبعاً ألنه هو الذي حلها.

- تزوج رجل، فعلّقت زوجته ثالث  قبعات ، فسألها عنها ، فقالت:األولى قبعة 
زوجي الذي مات غرقاً، والثانية قبعة زوجي الذي مات محترقاً، والثالثة قبعة 
زوجي الذي مات مقتوالً ،فرفع الرجل قبعته وقال لها: خذي هذه وقولي: هذه 

قبعة زوجي الذي خرج ولم يعد.

 - األستاذ: ما هو حاصل ما يلي،لدينا خمسة قمصان وخمسة بناطيل وأربعة 
أزواج من األحذية فأجاب التلميذ خمسة رجال وأحدهم حافي.

Z·ènjm@Êc@k∞
يستعمل اإلنسان ٤٤ عضلة عندما يتكلم و١٣ 
عضلة عندما يغضب وأثناء النوم تسترخي ٣٥٧ 
عضلتني  يستخدم  يبتسم  عندما  أما  عضلة 

فقط .

ZÚ‹Óª@ıbÓíc

*  احتفظ بهدفك الذي تسعى إليه أمامك. 

*  إذا لم تكن تعلم اجلهة التي تريد الوصول إليها ،فعلى األرجح ستصل إلى 

جهةٍ أخرى.

*  ثق بنفسك ،وإذا لم تثق بنفسك فمن ذا الذي سيثق بك.

Zµ‰q�a@áyc
القلم :   أحد اللسانني 

العم :    أحد األبوين 

القناعة: أحد الرزقني

اإلصالح: أحد الكسبني

اللسان: أحد السيفني

ZãõÇ˛a@bì€a@Â«@ÚÓ‡‹«@pbéaäÜ
 

كشفت دراسة علمية أن شرب الشاي األخضر ثالث مرات يومياً يحرق حوالي 

ً في تخفيض  ٢٠٠ سعرة حرارية ،ويعزز الشاي األخضر مناعة اجلسم ويؤدي دورا

من  بكثير  أقل  نسبة  على  ويحتوي   ، الدم  في  الضار  الكولسترول  مستوى 

الكافيني مقارنة بالقهوة ،ويزيد نسبة الكولسترول النافع  HDLالذي يساعد 

على إزالة الصفائح الدهنية من جدران الشرايني.

Z@Ô‡‹«@“bìn◊a

ال فائق الرقة (Sas Eee S101)حيث تقول  رت شركة تايوانية الكمبيوتر النقّ طوّ

ً للطاقة ويبلغ سمك الكمبيوتر ١٫٨  الشركة أن للكمبيوتر محركاً فائقاً موفرا

.ً ً، ويبلغ ثمنه ٦١٧ دوالرا سم ، ويزن الكمبيوتر  كيلو غراماً واحدا

Z@·‹»m@›Á

الواحد ينمو نبات  اليوم  البامبو، ففي  العالم هو نبات  أن أسرع نبات في   -

البامبو مبقدار ٩٠ سم.

يلة حتزن كما يحزن اإلنسان وعندما يشتد حزنها تبكي. - أن الفِ

ZÚ–é˝–€a@‚b»†

املرتبة  في  تأتي  حيث   ، الفالسفة  بطعام  القدماء  عليها  أطلق  املوز  ثمرة 

الثانية من حيث القيمة الغذائية بعد احلليب، وذلك لغنائها بالفيتامينات 

واملعادن املتنوعة.

ZıaÎá€aÎ@ıaá€a

ال تختلف الذبابة عن النحلة فكالهما تطن وتطير ولكن الفرق بينهما أن 

الذبابة داء أما النحلة تعطي الدواء.

ZÚ‰Ó$@ÚÌáÁ

الفلفل األسود يقتصر على طعام  الوسطى استخدام  العصور  - كان في 

أن  إلى  ً جللبه من الشرق األوسط  ارتفاع سعره نظرا أدى  األثرياء فقط، وقد 

أوقية من الفلفل األسود كانت تليق بأن تُقدمك هدية مللك.

- السباحة: أجمع العلماء على أن السباحة تساهم في عالج بعض احلاالت 

ً متكامالً كالرشاقة واللياقة   النفسية كالتوتر العصبي وتكسب األفراد منوا

البدنية.

ZçÄÃÄ�€

ً ، وبني أصابعك وال يُفشي لك  شيٌ رشيق وجميل ومُطيع وال يعصي لك أمرا

ً ، وبه أقسم ربنا في قرآنه، وبه علّم اإلنسان ما لم يعلم .هل عرفته؟ سرا
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اسمه عظيم  ومعنى   ، األولى  بابل  أسرة  ملوك  أعظم  من  هو    حمورابي 

املوجود  قانون حمورابي  باسم  املشهور  :هو تشريعه  أعماله  ،وأبرز  أو مكثر 

، ويشتمل ٣٠٠ مادة، وفي  بباريس ومكتوب باخلط املسماري  اللوفر  مبتحف 

القانون أقسام لألحوال الشخصية واألجور والعبيد وأحكام اجلرائم.

فِ عن اآلخرين  تُخْ *إذا أردت أن تصل إلى احلقيقة كلها، فال 
حقيقة  نفسك، كن واقعياً جتد كل احلقائق ماثلة أمامك.

ZıbœÏ€a@Ú‡”Î@Ï‹»€a@Ú‡”

قمة العلو :    أن تبتسم وفي عينيك ألف دمعة.

وقمة الوفاء :  أن تنسى جرح منُ حتب.

من كتاب املفاتيح العشرة للنجاح للدكتور إبراهيم الفقي:

٥-تطبيق  ٤-التخيل.   . ٣-املهارة  .٢-الطاقة.  الدوافع   -  ١ باختصار:  املفاتيح 

التعلم. ٦-التوقع. ٧-االلتزام. ٨- املرونة. ٩-الصبر. ١٠-االنضباط.

دائماً نقول أن حامت الطائي مثال للكرم ،فمن هو حامت الطائي ؟

وشاعر  فارس  ،وهو  القحطاني  الطائي  سعد  بن  اهللا  عبد  بن  حامت   : اسمه 

جاهلي .

وتزوج  الشام  زار  ثم   ، زوجته  ماتت  ثم  فيها  وتزوج  جند  أهل  من   : هو  أين  من 

ماوية بنت حجر الغسانية، ومن بعض أوصافه : الشجاعة ، الكرم غير احملدود ، 

ووصفه البعض بأنه : إذا قاتل غلب، وإذا سئل أعطى.

األعمار  بيد اهللا ، فهل الرياضة تُطيل العمر؟

ئل الكاتب الساخر « برناردشو» الذي توفي عن عمر يناهز ٩٤ عام، سُ

 هل متارس الرياضة ؟ فأجاب الرياضة الوحيدة التي مارستها طوال حياتي وال 

أزال، هي السير في جنازات أصدقائي الذين كانوا ميارسون الرياضة.

ZÚ˜Óõ �fl@pb‡‹◊

١- اعمل حسناً ودع الناس يتكلمون كما يشاؤون.

٢- البيت الذي يُغلق أمام احملتاج يُفتح أمام الطبيب.

في  األغنياء  حساب  ويحاسب  الدنيا،  في  الفقراء  عيشة  يعيش  البخيل   -٣

اآلخرة.

٤- ال يتم املعروف إال بثالث خصال ، تعجيلة وسترة وتصغيرة.

ZÚ»iäc@fibuã€a

رجل يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاتبعوه.

ورجل يدري وال يدري أنه يدري، فذلك نائم فايقظوه.

ورجل ال يدري ويدري أنه ال يدري، فذلك مسترشد فعلّموه.

 ورجل ال يدري وال يدري أنه ال يدري،  فذلك جاهل فارفضوه

*   إياك وصاحب السوء فإنه كالسيف املسلول يعجبك منظره ويقبح أثره.
*   تذكر عيونك عندما ترى عيون الناس.

*  ليست احلرية أن يفعل اإلنسان ما يريد، بل يفعل ما يحق له أن يفعل.

Z’ˆb‘y

- تبلغ مساحة اجللد الذي يُغطي اجلسم حوالي ٢٠ قدماً مربعاً.

- بدأ استعمال ساعة اليد في عام ١٩٣٠م.

- أول بث إذاعي حديث في عام ١٩٢٠م.

 

- الزعتر يعالج آثار لدغة احلشرات. 

- زيت الزيتون يرفع نسبة الكولسترول املفيد في الدم، ويخفض نسبة الضار.

 - استهالك زيت الزيتون بكثرة يسبب اإلصابة بالسرطان .

- مرض البول السكري مرض وراثي. 

- الليمون املغلي يفيد في عالج النحافة. 

- البرقوق والتفاح يستخدمان في عالج الروماتيزم. 

- اإلجهاد العصبي والتوتر النفسي أحد مسببات اإلسهال. 

- تصلب الشرايني يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وحدوث اجللطات الدموية. 

على  القدرة  ويقلل  ذهنياً،   ً إجهادا يسبب  اجلسم  في  الفوسفور  نقص   -

التركيز. 

 - زيادة نسبة البوليك في الدم قد تكون بداية اإلصابة بالروماتيزم.

- التهاب املفاصل املزمن يصيب الركبتني فقط.

- اإلفراط في تناول البرتقال قد يؤدي إلى اإلصابة بقرحة املعدة .

- ارتفاع ضغط الدم يؤدي أحياناً إلى حدوث نزيف باألنف .

- يعالج ضعف الشهية بالبصل والثوم .

 - الكمون ضار للمرأة املرضع . 

- يعالج اإلصبع الداحس بأن يوضع رأس اإلصبع في حبة ليمون مفتوحة. 

- تؤدي زيادة نسبة الكحول في اجلسم إلى ضعف نبضات القلب

ZÚÓj†@|ˆ@bÄÄó„@@@
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الهاشمية  القيادة  تاريخ  في  حتليالً  و  قراءةً  املتمعن  أن  شك  ال 
العصر  برؤى  نهضة  رسالة  حتمل  وحدة  قيادة  فيها  يرى  احلديثة، 
الشاب  القائد  إذ يتضح جلياً من سياسة جاللة  املتجدد،  املنفتح 
الرؤية  النهج والثبات في  التناسق في  ابن احلسني  الثاني  عبداهللا 
واملوقف، قيادة استقالل بروح العصرنة مع التمسك بثوابت العقيدة 
حني  عقالنياً  نهجاً  تتخذ  والتطور،  النماء  حلاجات  واعية  والهويه، 
ً رئيساً  تدعو المتالك حرية الرأي واالهتمام باالنسان باعتباره محورا
علمي  بأسلوب  إليه  يوجهها  أحداثها،  في  وشريكاً  التنمية،  في 

ممنهج  ذو فائدة وجدوى.

وها نحن نرى دعوات جاللة القائد إلى احترام الرأي اآلخر وافساح 
اجملال للجميع ، إلنشاء ما يرغبون 
من جتمعات فكرية بهدف االرتقاء 
للوطن،  اخلير  فيه  ملا  اإلنسان  في 
اإلميان  بوضوح  ذلك  يعكس  إذ 
يولد  البشري  العقل  بأن  الراسخ 
ً كما أراد له اخلالق، عالوةً على  را حُ
العلم  الفريد في  اهتمام جاللته 
على  الشباب  وحثه  واملعرفة، 
السعي الدؤوب في سبيل حتصيل 
لرفعة  الهادفة  اجلــادة  العلوم 
القوة  وامتالك  ورقيه،  اجملتمع 
األمة  كرامة  حتفظ  التي  الذاتية 
إميان  ذلك  يعكس  إذ  وسيادتها، 
رب  جاللته بأن املواطن املنتج واملدّ

 هو مورد الوطن األساسي.

القوة  بناء  في  الهاشمية  الرؤية  إن 
فيها  يشترك  أسس  على  الذاتية 

من  إطار  ضمن  تأتي  الصادقة  العروبة  ظل  في  الواعي  اإلنسان 
التي يواصل جاللة امللك عبداهللا  الرؤيا  القومي، هذه  اإلميان والنهج 
الثاني حملها، رؤية نهضوية حتفز الهمم وتدفع باجليل ألن يتقدم 
حتقيق  على  األكيد  التصميم  د  جتسّ فهي  أفضل،  مستقبل  نحو 
وراسخة،  ثابتة  مبادئ  وفق  الوحدة  نحو  والسعي  االستنهاض 
تشكل دعامات حقيقية في مسيرة الدولة األردنية نحو أداء دورها 

ضمن ثوابت سياسية ومنهج عمل مستنير.

في ذكرى ميالد القائد تتجدد الذكرى بأن الرسالة الهاشمية هي 
رسالة وحدة ونهضة، وتتجدد العزمية في القيادة واالجناز، كما يتجذر 
في ذهنية املواطن الواعي هذا الثبات في املرتكزات وذلك الوضوح 

في الرؤى.

في ذكرى ميالد جاللته حفظه اهللا، نرى نحن في اجملتمع األكادميي 
األقوى  األداة  بأنهم  وإميانه  الشباب  بقطاع  البالغ  جاللته  اهتمام 
مع  والتفاعل  والتغيير  اإلمناء  حركة  مبتطلبات  للنهوض  واألقدر 
املستجدات. نراه وهو يحدو أهلَ العزمِ في دفع الشباب في معارج 
جاللته  من  إمياناً  واملعرفة،  بالعلم  متسلحني  واإلزدهــار،   التقدم 
الغد  اع  نّ وصُ املاجد  املاضي  إرث  وحماة  الزاهر  العصر  بُناة  بأنهم 
ً إلميان جاللته بدور الشباب في قيادة األمة،  املشرق الراشد. و نظرا
وإعالء البنيان، كان لهم هذا القدر الكبير من رعاية جاللته وفخره 
ولطاملا  فيه،  الفاعلة  والقوة  وعدته  اجملتمع،  عماد  باعتبارهم  بهم 
ه جاللته إلى املسؤولية اخلاصة التي تقع على عاتق الشباب من  نوّ

أبناء وبنات الوطن، إذ هم من يبني املستقبل الذي نُريد.

الدولة  نهج  بناء  في  االستمرار  نرى عزميته في  ذكرى ميالده،  في 
الصحيحة وتعزيز قواعد النظام الذي يحقق األمن والعدل للجميع 
إال  تتحقق  ال  النهضة  وأن  أطيافه،  بكل  اجملتمع  ألبناء  والوحدة 
بتضافر اجلهود وتقارب األفكار، فها نحن نسمع صوت جاللته منادياً 
رؤيةً  الفوارق،  واحترام  اجلوامع  لتعظيم  دعوةً   ، األديان  بني  بالوئام 
حكيمة تتطلع لكل األمم في العالم ونظرةً إلى اجنازاتها، إذ في ذلك 
ظمُ الرسالة ونبلُ الهدف واملسعى، ورؤيةُ جاللته هذه تُقدمُ األردنَ  عِ
الثقافة  الفكر ونظاماً يعمم  التسامح وحرية  منوذجاً حضارياً في 
الدميقراطية التي ترتكز على مبدأ احلوار واحترام الرأي اآلخر، وتقبل 
الطريق  هو  هذا  بأن  إمياناً  واملغاالة،  التطرف  عن   ً بعيدا االختالف 
اجملتمع  مكونات  كل  لتطلعات  الشامل  التوافق  إلبراز  الصحيح 

لتحقيق آمالهم وطموحاتهم.             

:
:
:
:

فريق التحرير من الطلبة

طلبة اللجنة اإلعالمية

التصميم واإلخـراج      
رائــد أحمد اخلزاعله

             األخبار
 دائرة العالقات الثقافية والعامة
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مالك املومني

يـا ابنَ األباة ِ الطالعنيَ أسنةً

ومنتْ إليكَ مـن الرسولِ شمـائلُ 

كَ صائلُ قبل السيوفِ وسيفُ جدّ

فاقت فضائلك الفضائـل كلّها

 كل قطعة مني تالمس وجعي وتشتم رائحة عطر التراب، فالعشق في وطني متبادل ما بيني وبني حمرة خد األرض ،كانت جدتي كل صباح توقظني على 
ترويدة احملارب، وتطلب مني أن أمر على أحالمها سريعاً واتناولها ... غادرت البيت أحمل األحالم التي أودعتني ، وبعض من أاللق ، وهاجسي ترويدة جدتي.... انطلق 
الى مدرستي ودخان الطابون ينثر ريح قحمشة اخلبز على زيت الزيتون ،كنت اندس خيفة بني جموع العابرين الى مدرستنا وكانت عبني تتزين بثوب يلبس 
أرضها ، ويترك فينا احلب ونحن نغازل الصبايا من بعيد ونرسم لهن ورد األرض وعفويتنا... دخلت املدرسة واصطففت في طابور الصباح ..انشدت عاش املليك.. 
دخلت غرفة الصف .. وعلى املقعد اجتمعت والرفقاء عاصم وعامر ،اخذنا نتشاطر ونتفاخر على بعضنا.. دخل األستاذ يحمل كتابه ومازالت ترويدة جدتي 
بيني تغنيني برفق تنغمر بني سطور الكتاب وسطوة املعلم الذي اخذ يرسم على السبورة أبيات من شعر املتنبي ، لم اكن أعرف أن جلدتي وقع اكبر بكثير 
ً قوياً ، بالرغم من كل محاوالت معلمي بجعل املتنبي أسطورة زمانه وأسطورتي جدتي...أخذ املعلم يتصبب عرقاً ، وأخذتني  من املتنبي ،فصوتها كان حاضرا
بعض من الشفقة على صوته الذي ذهب مع الريح وهو يحاول أن يشدني إليه ولكن صورتها كانت تشدني اكثر .. دق اجلرس وانتهت احلصة ، وانتصرت جدتي 

ً ،ألني سمعت من هناك أحد األصدقاء يردد أيضاً ترويدة جدتي. أخيرا

ــس التحريـــر         رئي
مستشار التحريـر    
التحريــر    مديـــر 
سكرتير التحريـر   

::
::
::
::

ــس التحريـــر ــس التحريـــررئي ــس التحريـــررئي ــس التحريـــررئي رئي
 التحريـر التحريـر
التحريــر التحريــرمديـــر  مديـــر 
التحريـرالتحريـر

ــان  القرع ــد  ماج د. 
ــاوي الفجّ ــر  عمــ د. 
ــي املومنـــ ــك  مالـ
ــد أحمد اخلزاعله رائ

ــر ــس التحري ــم : رئي بقل
ــور : ماجد القرعان الدكت
ــة الطلب ــؤون  ش ــد  عمي

من جتمعات فكرية بهدف االرتقاء 
للوطن،  اخلير  فيه  ملا  اإلنسان  في 
اإلميان  بوضوح  ذلك  يعكس  إذ 
يولد  البشري  العقل  بأن  الراسخ 
ً كما أراد له اخلالق، عالوةً على  را حُ
يولد  البشري  العقل  بأن  الراسخ 
ً كما أراد له اخلالق، عالوةً على  را حُ
يولد  البشري  العقل  بأن  الراسخ 

العلم  الفريد في  اهتمام جاللته 
على  الشباب  وحثه  واملعرفة، 
السعي الدؤوب في سبيل حتصيل 
لرفعة  الهادفة  اجلــادة  العلوم 
القوة  وامتالك  ورقيه،  اجملتمع 
األمة  كرامة  حتفظ  التي  الذاتية 
إميان  ذلك  يعكس  إذ  وسيادتها، 
رب  جاللته بأن املواطن املنتج واملدّ

ــر ــس التحري ــم : رئي بقل

من قصيدة  «دار احملبة» للشاعر: فايز حميدات
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