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الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية لـ (أحمد اللوزي)

�أخب���ار الأردنية  -حمم���د مبي�ضني
 يف حف���ل مهيب منح���ت اجلامعةالأردنية رئي�س الوزراء الأ�سبق �أحمد
اللوزي درج���ة الدكت���وراه الفخرية
يف العلوم ال�سيا�سية تقديرا جلهوده
يف خمتل���ف مواقع امل�س����ؤولية التي
�شغلها .
وقال رئي�س اجلامعة الدكتور اخليف
الطراونة يف االحتفال الكبري الذي
�أقيم بهذه املنا�س���بة  ":قالئل هم من
تقلدوا �أرف���ع املنا�صب ال�سيا�سية يف
الدولة ،واختريوا حلم���ل الأمانة يف
ال�سلطت�ي�ن التنفيذي���ة والت�رشيعية
ويف الدي���وان امللك���ي العام���ر ويف
امل�ؤ�س�سات التعليمية العليا ،ليخرجوا
ب�س�ي�رة عطرة يحفظها لهم التاريخ

وتختزنها ذاكرة الأجيال".
و�أ�ضاف الطراونة "ولأن �أهل العطاء
والبذل يج���ب �أن يقابلوا مبا هم �أهل
له من تكرمي وحفاوة تكري�سا لتقليد
اتبعته اجلامعة كم���ا جامعات العامل
احلي ،يف تكرمي املبدعني واملتميزين،
فقد ارت����أت اجلامع���ة الأردنية ممثلة
برئي�سه���ا وجمل�س عمدائه���ا تكرمي
دول���ة الأ�ست���اذ �أحمد الل���وزي مبا هو
�أه���ل ل���ه ،ليك���ون منوذج���ا لل�سلوك
ال�سيا�س���ي الرا�ش���د ،ومث���اال يحتذى
للأجيال اجلديدة من قادة الأردن".
وت�ل�ا الطراون���ة ن����ص ق���رار جمل�س
عمداء اجلامعة القا�ضي مبنح اللوزي
درجة الدكتوراه الفخرية ،وقال "�إن
اللوزي متيز عل���ى امل�ستوى الوطني

والعربي والعامل���ي يف جمال الريادة
والقي���ادة فحاز عل���ى تقدير النخب
ال�سيا�سي���ة واالجتماعية وكان مثاال
يحت���ذى يف االلتزام بالقي���م العليا
واملبادئ ال�سامي���ة �أثناء توليه العديد
م���ن املنا�ص���ب احل�سا�س���ة والرفيعة
ف�ت�رك �أث���را وا�ضح���ا يف احلي���اة
ال�سيا�سي���ة وكان �أمنوذج���ا للتف���اين
والعطاء".
وقال رئي�س اجلامعة �أن عمل اللوزي
متي���ز بالإخال�ص والإتقان حني تر�أ�س
جمل�س���ي وزراء وكان �أولهم���ا يف
�أحلك الظروف الت���ي مر بها الأردن
فكان خري مثال لرجل الدولة ف�ضال
عن م�ساهمته بكل اقتدار يف تخطي
الدول���ة الأردنية الكثري من العقبات
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والأو�ض���اع ال�سيا�سي���ة واالقت�صادية
واالجتماعية احلرجة.
وزاد الطراونة �أن اللوزي �أ�سهم يف
َ�س ّن العديد من الت�رشيعات والقوانني
الأردني���ة وتطويره���ا وحتديثها يف
مواقع���ه الت���ي تبو�أه���ا ع�ض���وا يف
جمل����س الأعي���ان الأردين ووزي���را
للداخلية لل�ش����ؤون البلدية والقروية
ثم وزيرا للمالي���ة ورئي�سا للمجل�س
اال�ست�شاري ورئي�سا ملجل�س الأمة.
وجاء يف ن�ص ق���رار جمل�س العمداء
�أن اللوزي ق���اد الإ�صالح الد�ستوري
يف اململك���ة الرابع���ة برت�ؤ�سه اللجنة
امللكي���ة لتعدي���ل الد�ست���ور مر�سي���ا
حج���ر الأ�سا�س ملراجع���ات ت�رشيعية
ت�ضمن���ت �إن�ش���اء حمكم���ة د�ستورية
وهيئ���ة م�ستقلة لالنتخ���اب �أ�سهمت
يف تعزيز احلقوق واحلريات.
وو�ص���ف الطراون���ة الل���وزي ب�أن���ه
حمل التقدير م���ن القيادة الها�شمية
املباركة يف مواقعه الكثرية املتعددة
رئي�سا للت�رشيف���ات امللكية ورئي�سا
للدي���وان امللك���ي العام���ر ورئي�س���ا
لل�سلطت�ي�ن التنفيذي���ة والت�رشيعية
وحائزا عل���ى �أرف���ع الأو�سمة حمليا
وعربي���ا وعاملي���ا �إىل جان���ب �إجنازه
ب���كل جناح ومتي���ز م���ا �أوكل �إليه من
مهمات مثل فيها الأردن يف العديد
من املحاف���ل وامل�ؤمت���رات واللقاءات
العربية واالقليمية والدولية م�سهما
يف تكامل الأردن مع حميطه العربي
والدويل.
و�أ�ش���ار الطراون���ة �إىل �أن الل���وزي
�أب���دى تفاني���ا متمي���زا يف خدم���ة
م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الأردن
وتنميته���ا وتطويرها على �أ�س�س من
القيم العلمي���ة والعملية والأخالقية
الرفيع���ة وق���اد جمل����س الأمناء يف
اجلامعة الأردنية مرتني وكان الع�ضو
الأط���ول عط���اء يف تاري���خ املجل����س
واختري رئي�سا للجنة امللكية اخلا�صة
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جلامع���ة م�ؤتة ورئي�س���ا ملجل�س �أمناء
جامعة �آل البيت.

الأرا�ض���ي الت���ي نحن عليه���ا لتكون
م�ستنبت���ا للتج���ارب الزراعية ومل
ي�ت�ردد �أهل���ي يف املوافق���ة عل���ى
اال�ستم�ل�اك الن���ه �سيك���ون خ�ي�را
عل���ى البالد والعب���اد وزادهم �سعادة
و��س�رورا حينم���ا حت���ول امل�ستنبت
مقرا دائما لأول جامعة يف البالد.

و�ألق���ى الل���وزي كلم���ة ق���ال فيه���ا
�إن ق�صت���ي م���ع اجلامع���ة الأردني���ة
وم���ع موقعه���ا ق�ص���ة طويل���ة مليئة
بالذكريات والأ�ش���واق تعود �إىل �أيام
الطفول���ة و�سنوات ال�صب���ا يوم كان
موقع اجلامعة ملكا لأهلي وع�شريتي وحت���دث اللوزي ح���ول م�ضامني ن�ص
حق���وال للقمح وال�شع�ي�ر والقطاين الإرادة امللكية ال�سامية التي �أ�صدرها
جاللة املغفور له امللك احل�سني طيب
ومنبتا للزهور الربية.
اهلل ثراه ع���ام  1962ب�إن�ش���اء اجلامعة
وا�ستذك���ر الل���وزي �إ�ص���دار املل���ك الأردنية للإ�سهام يف احلياة الثقافية
امل�ؤ�س����س عبد اهلل ب���ن احل�سني طيب واالجتماعي���ة واالقت�صادي���ة يف
اهلل ث���راه �إرادته ع���ام  1936باملوافقة الأردن ومواكب���ة الرك���ب الإن�ساين
على ق���رار احلكومة با�ستمالك هذه املنطلق يف جماالت الفكر والإنتاج
والإبداع.
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وق���ال الل���وزي " وكان م���ن دواعي
�سعادت���ي �أن ارتبطت به���ذه اجلامعة
ع�ض���وا يف جمل�س �أمنائه���ا منذ عام
 1970وحتى عام  ،2011رافقت منوها
وتو�سعها يف خمتلف مراحلها".
و�أ�ضاف�":إنن���ي �أ�شعر ب���الأمل والقلق
�إزاء م���ا تعانيه اجلامع���ة و�شقيقاتها
من تراك���م الدي���ون والعجز الكبري
يف موازنته���ا ال�سنوي���ة م�شريا �إىل
�أنن���ا قادرون على اخل���روج من هذه
الأزم���ة باالعتم���اد عل���ى قدراتن���ا
الذاتية ومواردنا الوطنية.
وخاط���ب الل���وزي طلب���ة اجلامع���ة
قائ�ل�ا "�إن ال�سن���وات القليل���ة الت���ي
تق�ضونه���ا عل���ى مقاع���د الدرا�س���ة

جانب من احل�ضور
�أهم �سن���وات العمر و�أغناها معرفة
وخربة" ،داعيا الطلب���ة �إىل االبتعاد
عن التع�صب ولغ���و القول وم�ضيعة
الوقت والتنابذ والتنافر واخلالفات
ال�ضيقة واللجوء �إىل العنف للتعبري
عما يف نفو�سهم.
و�أعرب اللوزي ع���ن تقديره ملجل�س
�أمن���اء اجلامع���ة على ت�سمي���ة املدرج
الرئي�س���ي يف كلي���ة املل���ك عبد اهلل
الثاين لتكنولوجيا املعلومات با�سم
مدرج �أحمد الل���وزي وملجل�س عمداء
اجلامعة على منحه �شهادة الدكتوراه
الفخرية يف العلوم ال�سيا�سية.

و�سل���م الطراون���ة ال�شه���ادة لل���وزي
وبارك له بهذه املنا�سبة.
ح��ض�ر االحتف���ال الذي �أقي���م على
مدرج �سعيد املفتي يف كلية الهند�سة
والتكنولوجيا رئي�س جمل�س الأعيان
وعدد من ر�ؤ�ساء ال���وزراء ال�سابقني
وعدد من ال�س���ادة الوزراء،والوزراء
ال�سابق�ي�ن ورئي����س جمل����س �أمن���اء
اجلامع���ة وعدد من ال�سف���راء العرب
املعتمدون لدى البالط امللكي وعدد
م���ن �أع�ض���اء هيئة التدري����س وكبار
امل�س�ؤول�ي�ن يف اجلامعة وجمهور من
طلبة اجلامعة وجمع م���ن �آل اللوزي
الكرام.
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خالل م�شاركته يف القمة العربية الأمريكية ()C3

الطراونة يناقش تحديات التعليم العالي في
الشرق األوسط
�أخب���ار الأردني���ة � /إبراهي���م ذي���اب
 �ش���ارك رئي����س اجلامع���ة الأردنيةالدكتور اخليف الطراونة يف القمة
العربي���ة الأمريكي���ة ( )C3بورق���ة
عم���ل بعنوان «تغي�ي�ر ديناميكيات
التب���ادل التعليم���ي يف العالق���ات
العربية – الأمريكية».
وبحث���ت القم���ة الت���ي عق���دت
منت�ص���ف �أيلول املا�ض���ي يف متحف
التاري���خ الطبيع���ي يف نيوي���ورك
فر����ص التع���اون العلم���ي والبحثي
واالقت�ص���ادي بني الوالي���ات املتحدة
ودول ال��ش�رق الأو�سط� ،شارك فيها
رئي�س الواليات املتح���دة الأمريكية
الأ�سب���ق بي���ل كلينت���ون كمتحدث���ا
رئي�سي���ا و�س���ط ح�ض���ور الف���ت من
�صانعي القرار والقيادات ال�سيا�سية
والفكري���ة والأكادميي�ي�ن و�أع�ض���اء
املجتم���ع امل���دين م���ن خمتل���ف دول
العامل.
وتن���اول الطراون���ة واق���ع التعلي���م
والبحث العلمي يف ال�رشق الأو�سط
و�أهمي���ة �إح���داث ث���ورة يف الثقافة
الأكادميي���ة والتعليمي���ة لتطوي���ر
امليادي���ن ال�سيا�سي���ة واالقت�صادي���ة
مرجع���ا �أ�سباب ع���دم تطور البحث
العلم���ي يف املنطق���ة العربي���ة اىل
ع���دم توف���ر املن�ش�آت املع���دة للبحث
وحمدودي���ة الو�ص���ول �إىل الكت���ب
املطبوع���ة وااللكرتوني���ة وقاع���دة
البيانات على االنرتنت».
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ودع���ا الطراون���ة �إىل �إيجاد �أجن���ع الو�سائل حلل م�شكلة البح���ث العلمي كونها
مفت���اح التنمية يف الأردن ,م�شريا �إىل ��ض�رورة �إيجاد �رشاكة مع اجلامعات
الأمريكي���ة وقط���اع الأعمال فيها بهدف �إعادة ت�شكي���ل البحث والتنمية يف
ال�رشق الأو�سط.
وت�أت���ي القم���ة لرت�سيخ العالقات ب�ي�ن الواليات املتح���دة الأمريكية من جهة،
والع���امل العربي من جهة �أخ���رى ،خ�صو�صا يف ظل املتغ�ي�رات التي تع�صف
مبنطقة ال�رشق الأو�سط� ،إ�ضافة �إىل تبادل اخلربات املجتمعية وتعميق احلوار
ومتت�ي�ن عالقات التبادل التجارية بني تلك الدول ،وت�شمل �سوق الغاز والنفط
والطاق���ة البديل���ة والعق���ارات والإع�ل�ام والتكنولوجيا وال�صح���ة والتعليم
والزراعة والغذاء والت�أمني.
وترم���ز قم���ة (� )C3إىل (Community, Collaboration,
� )Commerceأي املجتم���ع والتع���اون والتجارة تنظمه���ا م�ؤ�س�سة �إمر�سا
العاملية التي نظمت  80من �أهم مئة م�ؤمتر عاملي يف الواليات املتحدة.
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الطراونة يشارك في المائدة المستديرة بالدومينيكان
ويعلن إنشاء مركز للدراسات الالتينو -أمريكية
�أخب���ار الأردني���ة� -أعل���ن رئي����س
اجلامع���ة الأردنية الدكت���ور اخليف
الطراون���ة ع���ن ني���ة اجلامع���ة �إن�شاء
مركز للدرا�سات الالتينو� -أمريكية،
تكون مهمت���ه تعزيز البحث العلمي
ب�ي�ن الأردن ودول �أمريكا اجلنوبية
وتطوير برامج �أكادميية م�شرتكة.
وج���اء ذل���ك عق���ب م�شاركت���ه يف
ن���دوة «املائ���دة امل�ستدي���رة ح���ول
التعليم العايل والتنمية امل�ستدامة»،
الت���ي تر�أ�سه���ا رئي����س جمهوري���ة
الدوميني���كان اال�سب���ق ليوني���ل
فرناندر.
وا�ستعر����ض الطراون���ة ل���دى
م�شاركت���ه بع���د دع���وة �شخ�صي���ة
تلقاه���ا م���ن الرئي�س فرنان���دز الذي
يت���وىل الرئا�س���ة الفخري���ة مل�ؤ�س�سة
النم���وذج
()FUNGLODE
الأردين يف التعلي���م العايل ،وتقدمي
اقرتاح���ات فعال���ة لتطوي���ر جترب���ة
التعلي���م الع���ايل يف الدوميني���كان
ب�ش���كل خا�ص ،ويف �أمريكا الالتينية
ب�شكل عام.
فيم���ا ناق�ش���ت الندوة الت���ي عقدت
يف مدين���ة �سانت���و دومينغ���و
بالدوميني���كان ب�ي�ن( � )12-9أيل���ول
حتديات التعليم الع���ايل يف �أمريكا
الالتيني���ة ،و�سب���ل تطوي���ر العملية
التعليمية يف الدومينيكان ،وتعزيز
�آلي���ات التبادل الثق���ايف والأكادميي
بني العرب و�أمريكا الالتينية.
وتناول الطراونة �إمكانية التعاون بني
اجلامع���ة الأردنية واملعاهد الأكادميية
يف جمهوري���ة الدوميني���كان
وم�ؤ�س�سة ( ،)FUNGLODEكما

متت مناق�ش���ة برامج التبادل الطالبي
واملنح الدرا�سية للطلبة يف جمهورية
الدوميني���كان لدرا�سة اللغة العربية
ودورات �أخرى يف اجلامعة الأردنية،
�إ�ضاف��� ًة �إىل الت�سجي���ل يف الربنامج
اجلدي���د للماج�ست�ي�ر يف القي���ادة
والنزاع���ات الدولي���ة يف اجلامع���ة
الأردنية.
و�أك���د يف لقائه على ال���دور الكبري
ال���ذي تلعب���ه الدرا�س���ات ال ُعلي���ا يف
حت�سني التعاون والروابط بني العامل
العرب���ي ودول �أمري���كا الالتيني���ة،
وب�ش���كل خا�ص يف املج���ال الأكادميي
والثق���ايف والتعليم���ي والتب���ادل
الطالبي.
و�أ�ش���ار الطراونة �إىل الدور املركزي
الذي يلعبه التعلي���م �ضمن �سيا�سات
التطوي���ر املجتمعي ،م�ؤكدا �رضورة
دجم���ه �ضم���ن املنظوم���ة املعرفي���ة
للمجتم���ع ليك���ون ولي���د الثقاف���ة
ال�سائ���دة ال دخي�ل�ا عليها ،ومقرتحا
�أن تبد�أ جهود تطوير التعليم حمليا،
لتتو�س���ع بعده���ا عل���ى م�ستوي���ات

وطنية ف�إقليمي���ة فدولية ،مع الأخذ
باالعتب���ار عوام���ل االنفت���اح يف
التعلي���م يف ظل العومل���ة؛ فالتعليم
داخ���ل احل���دود املغلق���ة عملية غري
مثمرة ،يف حني �أن التبادل التعليمي
العامل���ي يف م�ستويات متع���ددة يعد
�رضوري���ا ج���دا خلل���ق التفاه���م بني
الثقافات وبناء املواطنة العاملية.
ونظم���ت الن���دوة امل�ؤ�س�س���ة
العاملي���ة للدميقراطي���ة والتنمي���ة
 ،FUNGLODEوه���ي م�ؤ�س�س���ة
غ�ي�ر ربحية رائدة يف جمال البحث
العلم���ي تتخ�ص����ص يف ن�رش ودعم
الدرا�س���ات الالتين���و� -أمريكي���ة يف
ال��ش�رق الأو�س���ط .تهت���م ب�ش����ؤون
الباحث�ي�ن يف املج���االت الثقافي���ة
وال�سيا�سي���ة والأكادميي���ة وتعزي���ز
التع���اون وال�رشاك���ة ب�ي�ن ال���دول
العربية و�أمريكا الالتينية.
و�شه���دت الن���دوة ح�ض���ورا متميزا
من نخبة منتق���اة من كبار القيادات
الأكادميية يف الوطن العربي و�أمريكا
الالتينية.
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خالل �أعمال ندوة" :جودة التعليم العايل يف الأردن واال�ستثمار فيه"

أكاديميون :وضع سياسات لمخرجات التعليم العالي
ضرورة ملحة

�أخب���ار الأردني���ة  -فادي���ة العتيبي-
�أجمع���ت قي���ادات ونخ���ب �أكادميي���ة
وتربوي���ة عل���ى �أن العم���ل لإيج���اد
�أه���داف و�سيا�س���ات وا�ضح���ة لر�سم
خارطة ا�سرتاتيجية وطنية للتعليم
الع���ام والع���ايل ل�ضم���ان خمرجات
التعليم العايل �رضورة ملحة.
و�أ�ش���اروا خالل الن���دوة التي �أقامتها
«رابطة �أكادميي���ي الأردن» بعنوان»
ج���ودة التعلي���م الع���ايل يف الأردن
واال�ستثمار في���ه» ،يف مقر جمعية
ال�ش�ؤون الدولية �إىل �رضورة وجود
ت�رشيع���ات ور�ؤى و�أنظم���ة ت�ضم���ن
نوعي���ة املخرج���ات للتعلي���م العايل
واخلا�ص والتقني واملهني.
و�أك���د امل�شارك���ون يف الن���دوة التي
عق���دت تكرمي���ا لرئي����س اجلامع���ة
الأردنية الدكت���ور اخليف الطراونة
مبنا�سبة ح�صوله على جائزة «الإ�سهام
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املتمي���ز يف التعلي���م» واملقدمة من
امل�ؤمت���ر العامل���ي للتعلي���م الذي عقد
يف مدين���ة مومب���اي الهندي���ة ،على
��ض�رورة �إ��ش�راك القط���اع اخلا�ص
وم�ؤ�س�س���ات �ضم���ان اجل���ودة م���ع
القطاع الع���ام ل�ضمان جودة التعليم
العايل والعام.
و�ش���ارك يف الندوة وزي���ر الرتبية
والتعلي���م الدكتور فاي���ز ال�سعودي،
ورئي����س جامع���ة عم���ان الأهلي���ة
الدكتور �صادق حامد ،و�أدارها رئي�س
اللجنة الأكادميية يف الرابطة وع�ضو
جمل����س الإدارة الدكت���ور بره���ان
مزاهرة.
وا�سته���ل ال�سع���ودي حديث���ه ع���ن
خمرج���ات وزارة الرتبية والتعليم
من التعليم التي ه���ي بطبيعة الأمر
مدخالت اجلامعات الأردنية ،م�شريا
يف الوق���ت ذات���ه �إىل م�ش���كالت
التعلي���م يف املراح���ل الأ�سا�سية يف

الأردن وكيفي���ة التخطيط ال�سليم،
والأولوي���ات وامل�شاري���ع والأن�شط���ة
املتكاملة التي تقوم بها الوزارة.
و�أ�ض���اف الوزي���ر �أن ج���ودة التعليم
مرتبطة بطبيع���ة العمل ،و التفكري
الإيجابي ،م�ش�ي�را �إىل �أن ما نحتاجه
هو انفتاح وم�شاركة وحتاور وعمل
م���ن قبل اجلمي���ع للو�ص���ول لأفكار
جماعي���ة متمي���زة لنتمي���ز كوطن
ولي����س ب�شكل ف���ردي �أو م�ؤ�س�سات،
وم�ؤك���دا �أن االنغالق ال ي�ؤدي �إال �إىل
االنغالق واالنفتاح هو ما نحتاجه.
م���ن جهته قال الطراونة يف معر�ض
حديث���ه ع���ن خمرج���ات التعلي���م
الع���ايل « �إن التعليم العايل الأردين
كان متمي���زا على م�ست���وى الأفراد
وامل�ؤ�س�س���ات والدليل على ذلك حني
منع���ن يف الآلي���ة التي �أ�س�س���ت فيها
اجلامعة الأردني���ة واال�ستبانات التي
تناولته���ا كاف���ة و�سائ���ل الإعالم عن
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الطريقة التي مت فيها �إن�شاء اجلامعة،
الأمر الذي ي�ؤكد وجود اهتمام بجودة
العملية التعليمية ومدخالتها».
و�أ�ض���اف رئي�س اجلامع���ة «مع تطور
التعلي���م وات�ساع رقعته �إال �أننا بد�أنا
ننحرف عن امل�سار ب�سبب توجه فئة
كبرية من طالبنا للم�سار الأكادميي،
وقل���ة للتعلي���م املهن���ي الأم���ر الذي
�أحدث ع���دم مواءمة ب�ي�ن خمرجات
التعليم ومتطلبات �سوق العمل».
و�أ�شار الطراون���ة �إىل معايري اجلودة
الت���ي ه���ي اله���دف الأب���رز ل�ضمان
اجل���ودة ،واملعاي�ي�ر الرقمي���ة الت���ي
حتدده���ا امل�ساح���ة و�أع���داد هيئ���ة
التدري����س  ،م�ؤك���دا �أن الع���امل تقدم
باجت���اه �ضم���ان اجل���ودة يف وق���ت
عاد التعلي���م الأردين باجتاه الأرقام
دون التفك�ي�ر مبدى ت�أثري ذلك على
الإنتاجية.
وا�ستعر����ض الطراون���ة امل�ش���اكل
والتحديات الت���ي تواجهها اجلامعات
الأردنية� ،أبرزها �آلية التعيني ومبد�أ
«احلاكمية» وعدم وجود �آليات حمددة
وا�ضح���ة م�سبق���ا يف �آلي���ة التعيني،
وحج���م «التمويل» الذي حت�صل عليه
اجلامعات من الدول���ة للم�ساهمة يف
بنيته���ا التحتي���ة �أو حت���ى اخلدمات
االجتماعي���ة التي تقدمه���ا ،و�ضعف
�أداء البح���ث العلمي ال���ذي يعد رافدا
م���ن الروافد املالية مل�سان���دة اجلامعة
وحتقي���ق معاي�ي�ر �ضم���ان اجل���ودة،
واجلودة الأكادميية ،مقرتحا ت�أ�سي�س
جمال����س تعليمي���ة ت�شاركية تت�ضمن
م�ضام�ي�ن وا�ضحة للج���ودة تت�شارك
فيما بينه���ا لدعم التعليم والتعليم
العايل .

ب���دوره حت���دث حام���د ع���ن قوانني
اجلامع���ات وحج���م اال�ستثم���ار يف
التعليم ب���الأردن والبال���غ  18مليار
دين���ار ،الفت���ا �إىل �أن القطاع اخلا�ص
يخرج �سنويا  %30من جمموع الطلبة
اخلريج�ي�ن م���ن اجلامع���ات ل�س���وق
العم���ل ،و�أن جامعة عم���ان الأهلية
لديه���ا ما يق���ارب  43جن�سية عربية
و�أجنبي���ة م���ن الطلب���ة يف اجلامع���ة
وخرجت ما يقارب � 19ألف طالب.
و�أ�ش���ار حام���د �إىل �أهمي���ة القط���اع
اخلا����ص ودوره يف رف���د العملي���ة
التعليمي���ة والتعلي���م الع���ايل يف
الأردن ،م�ستعر�ض���ا يف حديثه �أبرز
امل�شكالت التي يواجهها هذا القطاع
مقارنة بالتعليم احلكومي.
وطالب حامد ب�رضورة تغيري بع�ض
ت�رشيعات هيئ���ة االعتماد واالبتعاد
عن الأرق���ام وت�شجيع اال�ستثمار يف
التعلي���م ودعم اجلامع���ات اخلا�صة،
معرب���ا ع���ن امتعا�ضة �أحيان���ا لبع�ض
و�سائل الإع�ل�ام ممن تقيم حربا على
اال�ستثم���ار التعليم���ي اخلا����ص م���ن
خالل الت�شهري ببع�ض قرارات هيئة
التعليم العايل التي تخ�ص اجلامعات
اخلا�صة .
م���ن جانبه���ا قال���ت رئي�س���ة رابطة
�أكادميي���ي الأردن الدكت���ورة هب���ة
حم���اد �إن الرابط���ة تنته���ج تن���اول
املو�ضوع���ات الأك�ث�ر متا�س���ا بق�ضايا
املجتم���ع الأردين ،وذات حاجة ملحة
كق�ضايا التعلي���م العايل� ،سعيا منها
لتحقيق �أهداف الرابطة التي ت�أ�س�ست
من �أجلها.
و�أ�ضافت �أن حجر الزاوية يف تطور
املجتمع���ات وارتقائه���ا ه���و ج���ودة
التعليم العايل والبحث العلمي الذي

ب���دوره �سي�ؤث���ر �سلب���ا يف م�ستقبل
الأجيال �إن بقي يف مكانة ثانوية يف
البنية اال�سرتاتيجي���ة ،مما ي�ستوجب
عل���ى امل�ؤ�س�س���ات املعني���ة بالتعليم
الع���ايل وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة �إىل
االرتقاء ب���ه وتطويره �سعيا لتطبيق
مفاهي���م �إدارة اجل���ودة ال�شامل���ة
ل�ضم���ان ج���ودة خمرج���ات التعليم
الت���ي �ستح���دد �سم���ات امل�ستقب���ل
ومكانت���ه عل���ى اخلارط���ة الإقليمية
والعاملية.
بدوره قال الدكتور برهان املزاهرة
�إن الأردن �شه���د طف���رة تعليمي���ة
كب�ي�رة يف ن�ص���ف الق���رن املا�ضي
التي ترتبط ارتباطا وثيقا مع �إ�سهام
اجلهات الأهلية يف تطوير امل�ؤ�س�سات
الأكادميية كما ونوعا لتواجه التطور
االقت�صادي املتزايد يف �أعداد الطلبة
من خريج���ي الثانوية العامة وبخا�صة
يف ظل تزايد �أعداد ال�سكان لأ�سباب
طبيعية و�أخرى ق�رسية.
و�أ�ضاف �أن تل���ك العوامل حتتم على
�صانعي القرار التفكر مليا يف �آليات
�ضبط جودة املخرجات التعليمية من
خالل العديد من الو�سائل والأ�ساليب
كتطوير البحث العلمي وا�ستقطاب
الكفاءات واال�ستثمار يف ر�أ�س املال
الب�رشي.
ويف اخلت���ام �سلمت الدكت���ورة هبة
حم���اد ال���دروع التكرميي���ة ل���كل من
الدكت���ور اخلي���ف الطراون���ة رئي�س
اجلامع���ة الأردني���ة حل�صول���ه عل���ى
اجلائ���زة العاملي���ة والدكت���ور �صادق
حام���د رئي�س جامعة عم���ان الأهلية
مل�ساهمات���ه يف جم���ال التعليم فيما
قدم الدكت���ور راتب ال�سع���ود الدرع
التكرميي لوزير الرتبية والتعليم.
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حتت �شعار نحو نه�ضة مكتبية عربية �شاملة
األردن يستضيف اللقاء الخامس للفهرس ويطلق بوابة مكتباته
د.الزيد :بوابة المكتبات األردنية تنير سماء المعرفة العربية
�أخب���ار الأردني���ة  /زكري���ا الغول -
د�ش���ن نائب رئي����س اجلامعة الأردنية
الدكت���ور ه���اين ال�ضم���ور مندوب���ا
عن رئي����س اجلامعة بواب���ة املكتبات
الأردني���ة �ضم���ن فعالي���ات اللق���اء
اخلام�س لأع�ض���اء الفهر����س العربي
املوحد الذي نظمته مكتبة امللك عبد
العزيز العام���ة  /ال�سعودية بالتعاون
مع مركز التميز للخدمات املكتبية.
واللق���اء ،ال���ذي ا�ست�ضافت���ه اجلامعة
باعتباره���ا من�ش����أة �أكادميية عريقة
بتاريخه���ا ومنجزاته���ا العلمي���ة،
ي�أت���ي لتفعيل ال���دور الكب�ي�ر الذي
ينه����ض ب���ه الفهر�س من �أج���ل تقدمي
خدمات���ه البحثية املتمي���زة جلمهور
الباحثني ،وتعزيز �إمكانات العاملني
يف املكتب���ات العربي���ة ومراك���ز
املعلومات.
ويف لق���اء �سابق مع رئي����س اجلامعة
الدكت���ور اخليف الطراون���ة قال�»:إن
مث���ل هذه اللق���اءات متث���ل حلقة من
حلق���ات توا�ص���ل املعرف���ة العربية،
ودرب��� ًا م���ن دروبه���ا نح���و التط���ور
والتنمي���ة املعرفي���ة ،واحلدي���ث عن
جه���د م�ؤ�س�سي منظ���م يف الفهر�سة
لي����س هو الهدف ب���ل و�سيلة لتمكني
الباحثني والطلب���ة من ولوج جمتمع
املعرفة ب�شكل �أف�ضل و�أكرث فاعلية».
و ق���ال الدكتور ه���اين ال�ضمور يف
كلم��� ٍة �ألقاه���ا خالل حف���ل االفتتاح
�إن اللقاء ين�سجم مع �أهداف اجلامعة
يف ال�سع���ي نح���و تطوي���ر البح���ث
العلمي وبناء جهود م�شرتكة وطنية
وعربية من �أجل توفري بيئة مالئم ٍة
لت�شجي���ع الن�شاطات البحثية اخلالقة
ذات امل�ست���وى العامل���ي ،م�ش�ي�راً �إىل
توجه اجلامعة نحو العاملية ،خ�صو�ص ًا
�أن الأردن والعامل العربي يتفيئون
ظ�ل�ال احتف���ال اجلامع���ة بيوبيله���ا
الذهبي.
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كم���ا قدم نائب امل�رشف العام ملكتبة موح���د تنري �سم���اء املعرفة العربية
املل���ك عب���د العزيز العام���ة الدكتور ب�ضمه���ا مقتنيات املكتبات الأردنية
عبد الك���رمي الزي���د عظي���م ال�شكر الأع�ض���اء يف قاع���دة واحدة،وحتدد
واالمتنان جله���ود اجلامعة الأردنية� ،أماك���ن تواج���د ه���ذه املقتني���ات ،ما
م�شرياً �إىل �أن تد�شني بوابة مكتبات ي�سهل عملي���ة البحث ويوفر الوقت
الأردن م���ا ه���و �إال جت�سي���د للجهود واجلهد،م�ش�ي�راً �إىل ان���ه مت تد�ش�ي�ن
التي بذله���ا �أع�ضاء الفهر�س ،معترباً بوابات مكتبات الإمارات وال�سودان
بواب���ات املكتب���ات �أدوات معرفي���ة وال�سعودي���ة ،م�ؤك���داً موا�صل���ة جلنة
تتكام���ل م���ع بع�ضها عل���ى امل�ستوى الفهر����س متابع���ة التطوي���ر والنماء
الإقليم���ي والعرب���ي وال���دويل يف ليج�سد النجاح العمل العربي الثقايف
�إطار امل��ش�روع الرائد وهو الفهر�س التعاوين.
العربي املوحد.
تكريم الفائزين بجوائز
ولفتت نائبة رئي�س جامعة الريموك
الفهرس
الدكت���ورة حن���ان مل���كاوي رئي����س
جمل�س �إدارة مرك���ز التميز �إىل �أن
اجلهود التي يقوم بها الفهر�س جاءت وكان���ت اجلامعة الأردنية قد ح�صلت
نتيجة دعم خادم احلرمني ال�رشيفني على جائزة التميز يف امل�ساهمة يف
ملركز الفهر����س العربي ما مكنه من الفهر����س �إىل جان���ب كل م���ن وكالة
القيام ب���دوره على م�ست���وى العامل الأنب���اء الكويتي���ة و�إدارة املطالع���ة
العرب���ي والذي ن���رى نتائجه ظاهرة العمومية يف تون�س واملركز الوطني
للبحث العلم���ي يف املغرب ومكتبة
جليه من خالل هذا اللقاء.
امللك فه���د للعلوم الأمني���ة ومكتبة
بوابة المكتبات األردنية التطوي���ر الرتب���وي  -الإن���وروا و
جامع���ة الدم���ام ،حي���ث مت تكرميه���م
وق���ال الزي���د �إن بواب���ة املكتب���ات جميعا يف جل�سة االفتتاح.
فهر����س وطني وح�صل مرك���ز التميز الأردين على
الأردني���ة تع���د مبثابة
ٍ

أخبار األردنية /تشرين األول2012

جائ���زة املنظم�ي�ن عل���ى �إ�سهامات���ه
املتمي���زة يف الفهر�س العربي فيما
كرم���ت اللجن���ة املنظم���ة الأع�ض���اء
الأك�ث�ر �إ�سهاما يف تغذي���ة الفهر�س
من خالل الفهر�سة الأ�صلية واملكتبة
الت���ي �أجن���زت متطلب���ات االن�ضمام
للفهر�س العربي.
جلسات اللقاء
وا�شتمل اللق���اء على �أرب���ع جل�سات
علمي���ة تناول���ت �أواله���ا «الفهر�س
العرب���ي املوح���د تط���ور ومن���اء»
وج���اءت الثانية بعن���وان «التقنيات
واملمار�س���ات املعتمدة» يف الفهر�س
تر�أ�سه���ا الدكتور عب���د الكرمي الزيد
و�ش���ارك فيه���ا كل م���ن �سعيد علي
بورق���ة بعن���وان «املعاجل���ة الفني���ة
يف الفهر����س العرب���ي املوحد جودة
و�إب���داع» و�سام���ح ن���ور بورقة عمل
«تطبي���ق قواعد الفهر����س وتقنياته
يف بناء الفهار�س اجلامعية».
وتناول���ت اجلل�س���ة الثالث���ة «خدمات
الفهر����س العرب���ي املوح���د وجتارب
الأع�ض���اء « وتر�أ�سها الدكتور حممد
ال�سعودي و�شارك فيها كل من ح�سن
علي���ه والدكت���ور مزم���ل ال�رشيف
ودينا �سكر و�أ�سماء العلوي.
فيم���ا ناق�ش���ت اجلل�س���ة الرابع���ة
«الفهر����س العربي املوحد والفهار�س

املوح���دة» تر�أ�سه���ا املهند����س عب���د
اجلب���ار العبد اجلب���ار و�شارك فيها
كل من الدكتور الزيد و�شيماء العلي
والأ�ست���اذ مفت���اح نا�سي���ه والدكتور
عبد الوهاب مبي�ضني.
ور�شتا عمل وثالث دورات تدريبية
ونظم مركز الفهر����س العربي على
هام�ش اللقاء ث�ل�اث دورات تدريبية
متخ�ص�صة للمكتبي�ي�ن وذلك ب�شكل
مت���واز ،هدف���ت �إىل تق���دمي اجلديد
يف فهر�سة �أ�ش���كال �أوعية وم�صادر
املعلوم���ات ،باالعتماد عل���ى �أحدث
التقني���ات الدولية ،و�أي�ض��� ًا الإطالع
على املمار�سات اخلا�صة يف الفهر�س
العربي املوحد يف جم���ال العمليات
الفنية.
كما عقدت اللجن���ة املنظمة ور�شتي
عمل لت�أطري الأه���داف العلمية التي
ي�سع���ى الفهر�س العرب���ي املوحد �إىل
التعريف بها ت�أكيداً على ن�رش ثقافة
املعرف���ة الفهر�سي���ة ،والوقوف على
�أح���دث املناهج العلمي���ة ،التي تخدم
الباحث�ي�ن يف هذا املج���ال ،وتناولت
�أوالهما «ت�ضمني تطبيقات الفهر�س
يف املق���ررات الدرا�سي���ة لأمن���اء
املكتب���ات واملعلوم���ات» .وثانيتهما
«�صيانة وتطوي���ر امللفات اال�ستنادية
يف الفهر�س العربي املوحد.
معرض اإلصدارات
و�أقي���م عل���ى هام�ش اللق���اء معر�ض
لأهم �إ�ص���درات املكتب���ات الأع�ضاء
للتعريف ب�أه���م ن�شاطاته���ا� ،شارك
في���ه كل م���ن اجلامع���ة الأردني���ة،
وجامع���ة العل���وم والتكنولوجي���ا،
وجامع���ة الطفيلة التقني���ة ،ومركز
التميز الأردين ،واجلامعة الها�شمية،
و جامع���ة الريم���وك ،ومكتبة امللك
عبد العزيز العامة ،ومركز الفهر�س
العرب���ي ،و�رشك���ة النظ���م العربي���ة
املتطورة،وجامع���ة الأم���ام حممد بن
�سع���ود الإ�سالمي���ة ،وجامع���ة طيبة،
وجامعة �أم القرى.
م���ن جانبه���م اب���دي ع���دد م���ن
املتخ�ص�ص�ي�ن امل�شارك�ي�ن يف اللق���اء
�إعجابهم مب��ش�روع الفهر�س العربي
املوح���د ال���ذي تخط���ى كث�ي�را م���ن
العقب���ات الفت�ي�ن �إىل �أن الطم���وح

والإ��ص�رار والتطلعات العليا جعلت
امل�رشوع يفر����ض نف�سه على العامل
كله معتربين �أن �إجن���ازات الفهر�س
مفخ���رة للعرب ،ال���ذي ا�ستطاع يف
وق���ت قيا�س���ي �أن يحق���ق �إجن���ازات
كبرية على خمتلف الأ�صعدة.

�ش���ارك يف اللق���اء زه���اء ( )400من
منت�سب���ي املكتب���ات م���ن م�س�ؤولني
واخت�صا�صي�ي�ن معني�ي�ن بتطوي���ر
املكتبات العربية ،ومديري ور�ؤ�ساء
�أق�سامها وعدد م���ن �أع�ضاء الهيئات
التدري�سية يف اجلامعات العربية.
ويذك���ر �أن الفهر����س العربي املوحد
م�رشوع تعاوين غ�ي�ر ربحي يهدف
لإيج���اد بيئ���ة تعاوني���ة للمكتب���ات
العربي���ة م���ن �أج���ل تخفي����ض تكلفة
فهر�س���ة �أوعية املعلوم���ات العربية
وذلك م���ن خ�ل�ال عملي���ة الفهر�سة
املتقا�سم���ة ،الت���ي تتطل���ب توحي���د
ممار�س���ات الفهر�س���ة داخل املكتبات
العربية ،واعتماد املعايري الدولية يف
الو�صف الببليوجرايف .وقد بادرت
مكتبة امللك عب���د العزيز العامة �إىل
ه���ذا ال���دور حلف���ظ ون��ش�ر الرتاث
الفكري العرب���ي مدعومة مبا يتوفر
لها م���ن دعم معن���وي ومادي كبري
م���ن قب���ل م�ؤ�س�سها خ���ادم احلرمني
ال�رشيف�ي�ن املل���ك عب���د اهلل بن عبد
العزيز والرئي�س الأعلى ملجل�س �إدارة
مكتبة امللك عبد العزيز العامة.
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يف امل�ؤمتر الأردين الدويل الرابع للتربيد

خرباء يبحثون تر�شيد ا�ستهالك الطاقة امل�ستخدمة يف
التكييف والتربيد

�أخب���ار الأردني���ة  -حممد مبي�ضني-
�أكد خرباء ومتخ�ص�صون و�أكادمييون
��ض�رورة دع���م اجله���ود الأردني���ة
ملواجه���ة حتدي���ات الطاق���ة يف ظ���ل
ارتف���اع ا�سع���ار امل�شتق���ات النفطية
عامليا.
و�أ�شاروا خ�ل�ال افتتاح �أعمال امل�ؤمتر
الأردين ال���دويل الراب���ع للتربيد �إىل
تزايد ا�ستهالك اململكة من امل�شتقات
النفطية والطاق���ة الكهربائية نتيجة
ارتف���اع عدد ال�س���كان خالل الأعوام
القليلة املا�ضية.
وامل�ؤمتر الذي نظمته اجلامعة الأردنية
بال�رشاك���ة م���ع نقاب���ة املهند�س�ي�ن
الأردني�ي�ن واملعهد ال���دويل للتربيد
يف باري����س يتطل���ع �إىل و�ضع برامج
مف�صل���ة ملعاجل���ة اجلوان���ب املختلفة
للتربيد وتكييف اله���واء وا�ستخدام
م�ص���ادر بديلة للطاق���ة �أبرزها طاقة
الرياح والطاقة ال�شم�سية.
وق���ال وزي���ر ال�صناع���ة والتج���ارة
ال�سابق الدكتور �شبيب عماري الذي
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افتت���ح �أعمال امل�ؤمت���ر �إن امل�ؤمتر يعد
فر�ص���ة مهمة للقاء رج���ال الأعمال
ملتابع���ة �أح���دث م���ا تو�صل���ت �إلي���ه
التكنولوجي���ا يف جم���االت التربيد
والتكيي���ف و�صناعة وتقنيات مواد
البن���اء والديكور والطاق���ة املتجددة
وتكنولوجي���ا املي���اه والتقني���ات
ال�صديقة للبيئة.
و�أ�ض���اف عم���اري �أن امل�ؤمت���ر يفتح
املج���ال �أم���ام امل�شارك�ي�ن لتب���ادل
اخل�ب�رات واملعلوم���ات ،ويع���زز
العالق���ات ب�ي�ن الباحثني عل���ى كافة
امل�ستوي���ات املحلي���ة والإقليمي���ة
والدولي���ة� ،إىل جانب زي���ادة التبادل
التج���اري بني اجله���ات امل�شاركة يف
معر����ض انرتبلي���د الأردين اخلام�س
الذي يقام على هام�ش �أعمال امل�ؤمتر.
و�أ�ش���ار عم���اري �إىل التحدي���ات
وال�صعوب���ات التي تواج���ه االقت�صاد
الأردين وت�أث���ره بالأزم���ات الت���ي
ي�شهده���ا االقت�صاد العامل���ي و�أهمها
ارتف���اع �أ�سعار امل�شتقات النفطية ما
ي�ؤدي �إىل ارتفاع كلف الإنتاج وي�ؤثر

على مناف�س���ة املنتجات الوطنية يف
الأ�س���واق املحلي���ة واخلارجية ،ف�ضال
عن التقلب���ات والتغريات ال�سيا�سية
الت���ي ت�شهده���ا منطق���ة ال��ش�رق
الأو�س���ط وت�أثري ذل���ك على النواحي
االقت�صادية واالجتماعية .
و�أك���د ان احلكوم���ة تعم���ل عل���ى
الت�صدي له���ذه التحديات عن طريق
تطوي���ر وتعديل البيئ���ة الت�رشيعية
والقانوني���ة الت���ي حتك���م الأن�شط���ة
الإقت�صادي���ة الفتا يف هذا ال�صدد انه
مت العم���ل على تبن���ي �سيا�سة جتارية
خارجي���ة و�سيا�سة �صناعي���ة للعمل
على مواجهة وج���ذب اال�ستثمارات
من خالل حتدي���د فر����ص اال�ستثمار
وتق���دمي البيانات الالزم���ة وت�سهيل
الإجراءات وتق���دمي احلوافز املمكنة
وت�شجيع اال�ستثمار يف قطاع الطاقة
املتجددة .
و�أ�ش���ارت نائب���ة رئي����س اجلامع���ة
الأردني���ة الدكت���ورة هال���ة اخليم���ي
احل���وراين �إىل �أهمي���ة الأبحاث التي
تت�ضمنها جل�س���ات امل�ؤمتر املخ�ص�صة
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اقرتاح���ات علمي���ة فعال���ة ال�ستخ���دام الطاق���ة ال�شم�سية يف
جمايل التكييف والتربيد.
ونوه نقيب املهند�س�ي�ن الأردنيني املهند�س عبد اهلل عبيدات
ب�أهمي���ة امل�ؤمتر ال���ذي يعالج ق�ضايا مهم���ة يف فروع هند�سة
التربيد والتكييف ملا لها من عالقة تكاملية بالغذاء والدواء.
و�أكد عبيدات دع���م النقابة املتوا�صل للجه���ود العلمية التي
تبح���ث يف قط���اع الطاقة م�ش�ي�را �إىل �أن الأردن يحتاج �إىل
بح���وث متخ�ص�ص���ة ملواجهة حتدي���ات ارتفاع كلف���ة ا�ستخدام
امل�شتق���ات النفطية يف ميادين التمني���ة خ�صو�صا ال�صناعية
منها.
و�سلط رئي�س امل�ؤمتر الدكتور حممود حماد ال�ضوء على الدور
الذي يلعبه املعهد الدويل للتربيد الذي ت�أ�س�س يف باري�س عام
 1908وعالقته باللجنة الوطنية للتربيد التابعة للمعهد.
وقال حماد �إن املعهد يتحمل عبء حيازة ون�رش ومتابعة كل
ما هو جدي���د يف جمال التربيد من علوم واقرتاحات نظرية
وعملي���ة ال �سيما ا�ستخدام التربيد يف حف���ظ الدواء والغذاء
والنقل املربد عرب حدود الدول.
و�أ�ش���ار رئي����س اللجنة العلمية للم�ؤمت���ر الدكتور علي بدران
�إىل �أن امل�ؤمت���ر �سيناق�ش على مدار ثالثة �أيام ( )25ورقة عمل
متخ�ص�صة تتناول يف جمملها طرق توفري الطاقة امل�ستخدمة
يف �أجهزة التكييف والتربيد و�آثارها على الطاقة الكهربائية
.
حل���ل م�ش���اكل الطاقة ع�ب�ر توف�ي�ر بدائل من
م�صادر الطاق���ة املتجددة باالعتماد على اخلاليا
ال�ضوئي���ة التي يتم ا�ستثمارها لتوفري خدمات
التربي���د والتكيي���ف بديال عن م�ص���ادر الطاقة
غري املتج���ددة التي تتذب���ذب �أ�سعارها �صعودا
وهبوطا مبا يرهق االقت�صاد الوطني .
و�أعرب���ت احل���وراين عن اعتزازه���ا بت�صنيف
املركز البحثي التابع لق�سم الهند�سة امليكانيكية
يف اجلامع���ة بني �أهم مائة وخم�سني مركزا يف
العامل تعنى بت�صنيف���ات الطاقة ال�شم�سية يف
جمال التكييف والتربيد.
ووجهت احلوراين الدعوة �إىل كبار امل�ستثمرين
ورجال الأعمال لالطالع على البحوث العلمية
الفري���دة الت���ي ي�ضمه���ا املرك���ز ،والتي عكف
عل���ى ن�رشه���ا نخبة من �أه���م الأ�ساتذة يف هذا
التخ�ص����ص من���ذ خم�س���ة ع��ش�ر عام���ا ،وت�ضم

و�أ�ض���اف بدران �أن امل�ؤمتر �سيناق����ش بحوثا تدعو �إىل ت�صنيع
�أجهزة تكييف وتربيد غري مكلفة وذات كفاءة عالية ف�ضال
ع���ن تعزيز التب���ادل العلمي ب�ي�ن الدول الأع�ض���اء يف املعهد
الدويل للتربيد.
وتناول���ت ممثل���ة املعهد ال���دويل للتربيد �س���وزان فليبو يف
كلمته���ا مهام املعه���د الذي ي�ضم يف ع�ضويت���ه ( )62دولة من
بينه���ا الأردن واهتمامات���ه بالرتكي���ز عل���ى نوعي���ة �أجهزة
التربيد امل�ستخدمة يف حفظ الغذاء والدواء وا�ستخدام غازات
التربيد ال�صديقة للبيئة.
وافتت���ح الوزير على هام�ش �أعم���ال امل�ؤمتر معر�ض انرتبليد
الأردن اخلام�س الذي �ضم منتوجات �أردنية يف �أعمال البناء
والت�شييد وفن العمارة والديكور والتربيد والتكييف.
و�ش���ارك يف �أعم���ال امل�ؤمتر عدد م���ن اخل�ب�راء والأكادمييني
م���ن الإمارات العربي���ة املتحدة والكوي���ت واجلزائرو�إ�سبانيا
و�رصبيا وبريطانيا وفرن�سا و�أملانيا وال�صني وجنوب �أفريقيا،
�إ�ضافة �إىل اململكة الأردنية الها�شمية .

13

أخبار األردنية /العدد488

يف م�ؤمتر ال�سيا�سات التجارية الدولية والتنمية امل�ستدامة يف املنطقة العربية

االقت�صاد الأردين يف حالة غري مريحة وحتذير من حترير وتو�سيع
التجارة الدولية

�أخبار الأردني���ة  -حممد مبي�ضني -
�أكد خرباء واقت�صاديون و�أكادمييون
�أن االقت�ص���اد الأردين مي���ر يف حالة
غ�ي�ر مريح���ة ب�سبب تباط����ؤ النمو
االقت�صادي الن���اجت عن الأزمة املالية
العاملي���ة والتط���ورات ال�سيا�سية يف
الدول العربية املجاورة .
و�أ�شاروا خ�ل�ال امل�ؤمت���ر االقت�صادي
ح���ول ال�سيا�سات التجاري���ة الدولية
والتنمي���ة امل�ستدام���ة يف املنطق���ة
العربية الذي نظمت���ه كلية الأعمال
يف اجلامع���ة الأردني���ة �إىل �رضورة
تركيز الأردن على �سيا�سات التكامل
14

االقت�ص���ادي العرب���ي و�سيا�س���ات
االنفتاح التجاري وت�شجيع ال�سياحة
واال�ستثمار الأجنبي ف�ضال عن �إعادة
التوازن بني الإنفاق العام والإيرادات
العامة لإيجاد طرق لزيادة الإيرادات
من خ�ل�ال تو�سيع الوع���اء ال�رضيبي
وحتفي���ز اال�ستثمار لزي���ادة الإنتاج
والدخل والإيرادات ال�رضيبية .
وه���دف امل�ؤمت���ر ال���ذي ناق����ش على
م���دار يوم�ي�ن ( )20ورق���ة عم���ل
متخ�ص�صة تناولت الق�ضايا التجارية
و�سيا�سات التج���ارة الدولية الالزمة
لتحقيق التنمي���ة امل�ستدامة والعدالة

االجتماعي���ة يف ظ���ل التحدي���ات
الإقليمي���ة والدولي���ة امل�ستج���دة مب���ا
فيه���ا الأزم���ة االقت�صادي���ة العاملي���ة
والتح���والت ال�سيا�سي���ة يف الع���امل
العربي.
وق���ال عمي���د كلي���ة الأعم���ال يف
اجلامع���ة الدكت���ور مو�س���ى اللوزي
يف جل�س���ة االفتتاح «�إن م���ا ي�شهده
الإقلي���م والع���امل م���ن تط���ورات
اقت�صادي���ة و�سيا�سي���ة واجتماعي���ة
وم���ا يرتت���ب عليها م���ن �آث���ار على
حي���اة الأفراد يجعل يف ه���ذا امل�ؤمتر
�رضورة ملح���ة للوقوف على ق�ضايا
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في���ه م�صلح���ة ل�شع���وب املنطقة يف
توفريالفر����ص واملكا�س���ب الت���ي
يحققه���ا النظ���ام التج���اري املتع���دد
الأطراف.
واو�ض���ح الل���وزي �أن امل�ؤمت���ر حق���ق
�أهداف���ه يف بح���ث ومناق�ش���ة ق�ضايا
التكام���ل االقت�ص���ادي وم���ا يرتتب
عل���ى االن�ضم���ام التفاقي���ات حترير
اخلدم���ات وحقوق امللكي���ة الفكرية
عل���ى اقت�صادي���ات املنطق���ة وعل���ى
اقت�صاديات الأردن ب�شكل خا�ص.

التكام���ل االقت�ص���ادي وم���ا يرتتب
عل���ى االن�ضم���ام التفاقي���ات حترير
اخلدم���ات وحقوق امللكي���ة الفكرية
عل���ى اقت�صادي���ات املنطق���ة وعل���ى
اقت�صاديات الأردن ب�شكل خا�ص».
ودع���ا امل�شارك���ون �إىل ��ض�رورة
اال�ستم���رار يف عملي���ة الإ�ص�ل�اح
االقت�ص���ادي وحتري���ر ال�سيا�س���ات
التجاري���ة .الفت�ي�ن �إىل �أن حتري���ر
وتو�سي���ع التج���ارة الدولية وبالرغم
م���ن الآث���ار الإيجابي���ة عل���ى النم���و
والرف���اه االقت�ص���ادي �إال �أن ل���ه
حماذير تتطلب م���ن ال�سلطات اتخاذ
ال�سيا�سات يف �إطار القواعد متعددة
الأط���راف الكفيل���ة باحل���د م���ن �آثار
التحرير خ�صو�صا تدعيم م�ستويات
ال�صح���ة وال�سالم���ة العام���ة واحلد من
م�شكل���ة ع���دم العدال���ة االقت�صادي���ة
واالجتماعي���ة ,واحليلول���ة دون
ا�ستن���زاف املوارد املحلي���ة واحلد من
اختالالت امليزان التجاري.

و�أ�ش���اروا �إىل �أن م���ا حققت���ه الدول
العربي���ة خ�ل�ال العق���ود اخلم�س���ة
الأخ�ي�رة غ�ي�ر كاف عل���ى الإطالق
�سواء مقارن���ة ب�إجنازات املجموعات
الدولية الرئي�سية �أو مقارنة مبا متلكه
من �إمكانات �ضخمة ,الأمر الذي �أثار
الت�سا�ؤل حول مواطن اخللل وكيفية
�إ�صالحها.
و�أكد املجتمع���ون �أن التحديات التي
تواجهه���ا ال���دول العربي���ة يف ظ���ل
بيئة دولي���ة �رسيعة التغيري ال ميكن
معاجلته���ا ب�إج���راءات تقت�رص على
املي���دان التجاري فق���ط بل ال بد من
التن�سيق وحتقي���ق التناغم مع كافة
ال�سيا�س���ات االقت�صادي���ة الأخرى مبا
فيه���ا النقدي���ة واملالي���ة و�سيا�س���ات
�أ�سعار ال�رصف الأجنبي.
وح���ث امل�ؤمت���ر على �إزال���ة العقبات
�أم���ام التج���ارة الدولي���ة وخا�ص���ة
البيني���ة العربي���ة منه���ا وتطوي���ر
التكامل االقت�ص���ادي الإقليمي لرفع
ح�ص���ة التج���ارة البيني���ة العربية ملا

وقال مدير املر�ص���د االقت�صادي يف
اجلامع���ة الدكتور طال���ب عو�ض �إن
امل�ؤمت���ر ينعقد يف �إط���ار الن�شاطات
العلمي���ة والبحثي���ة لربنامج كر�سي
منظمة التج���ارة العاملية يف اجلامعة
مو�ضحا �أن اجلامعة اكت�سبت ع�ضوية
امل�ؤ�س�س يف هذا الربنامج منذ مطلع
ع���ام  2010الفت���ا �إىل املناف�سة احلادة
ب�ي�ن �أك�ث�ر م���ن  77جامع���ة عاملي���ة
تقدم���ت لني���ل الكر�س���ي حيث وقع
االختي���ار على  13جامع���ة من بينها
اجلامعة الأردنية.
وو�صف امل�شاركون امل�ؤمتر بالنا�ضج
واملثم���ر م�شيدين برتاك���م التجربة
يف اجلامع���ة الأردني���ة يف تنظي���م
امل�ؤمت���رات واملنتدي���ات العلمية التي
تعالج ق�ضايا ملحة يف العامل العربي.
و�شارك يف �أعم���ال امل�ؤمتر عدد من
اخلرباء االقت�صاديني ورجال الأعمال
م���ن اجلزائ���ر والع���راق وفل�سط�ي�ن
وليبي���ا والأردن �إ�ضاف���ة �إىل ممثلني
عن منظمة التجارة الدولية وامل�ؤمتر
الدويل للتجارة والتنمية (االنكاد).
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يف م�ؤمتر "خطبة اجلمعة":

ميثاق �رشف ملعاجلة االختالالت الفكرية خلطباء اجلمعة

�أخب���ار الأردنية -مندوب���ا عن جاللة
املل���ك عب���داهلل الثاين افتت���ح وزير
الأوق���اف وال�ش����ؤون واملقد�س���ات
الإ�سالمي���ة الدكت���ور عبدال�س�ل�ام
العب���ادي فعالي���ات م�ؤمت���ر خطب���ة
اجلمعة ودورها يف بناء املجتمع.
وامل�ؤمتر الذي نظم���ه املنتدى العاملي
للو�سطي���ة بالتع���اون م���ع وزارة
الأوق���اف واجلامع���ة الأردنية ودائرة
الإفتاء العام �سعى �إىل بيان املقا�صد
ال�رشعية من خطبة اجلمعة والقواعد
والأح���كام ال�رشعية له���ا ,ف�ضال عن
بيان دور اخلطب���ة يف احلفاظ على
الأمن االجتماعي.
وهدف امل�ؤمتر �أي�ض���ا �إىل تعزيز دور
خطبة اجلمعة يف معاجلة االختالالت
الفكري���ة ومظاهر العنف والتطرف
والو�ص���ول �إىل و�سائ���ل و�أ�سالي���ب
عملي���ة لتطويره���ا وتوعية وت�أهيل
اخلطباء علمي ًا و�شخ�صي ًا.
و�أ�شاد الدكت���ور عبد ال�سالم العبادي
بال���دور الذي يق���وم به جالل���ة امللك
عب���داهلل الث���اين يف توجي���ه الدعم
لر�سال���ة امل�سج���د وتنظي���م خط���اب
االعتدال الذي رك���زت عليه ر�سالة
عمان.
ّ
و�أ�ض���اف �إن وزارة الأوق���اف الت���ي
ت�رشف على امل�ساجد وترعاها ،تعمد
�إىل ت�أهيل الأئمة واخلطب والوعاظ
بهدف متكينهم من القيام بواجباتهم
يف خدمة الدعوة وبناء جيل �إ�سالمي
ق���ادر عل���ى امل�ساهم���ة يف م�س�ي�رة
الأوط���ان ،الفت���ا �إىل دور ر�سال���ة
عمان يف حماربة التطرف والعنف
والدعوة �إىل الو�سطية.
و�أكد نائب رئي����س اجلامعة الأردنية
الدكت���ور ه���اين ال�ضم���ور �رضورة
ت�أهيل اخلطب���اء ليقوم���وا بدورهم
الأمث���ل يف خدم���ة الأم���ة والنهو�ض
مب�رشوع الإ�سالم احل�ضاري ور�سالته
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ال�سمحة الت���ي جاءت هداية للب�رشية
جمعاء ال حتابي عرقا على عرق وال
متنح الأف�ضلية �إال للمتقني.
ودعا ال�ضمور امل�شاركني �إىل �صياغة
ميث���اق ��ش�رف يلت���زم ب���ه اخلطباء
ملعاجلة االختالالت الفكرية ومظاهر
العن���ف والتطرف وتنمي���ة مفاهيم
ال���والء واالنتم���اء للأوط���ان حلفظ
الأمن املجتمع���ي وال�سلم الأهلي بني
�أبناء الوطن الواحد.
وق���ال ال�ضمور «�إن اجلامعة الأردنية
الت���ي حمل���ت الأمانة من���ذ ت�أ�سي�سها
ع���ام  ,1962وتوا�ص���ل م�سريتها نحو
امل�ستقبل بعزم وم�ضاء ,بعدما ك�ستها
اخلم�سون حكمة ووقارا ,لطاملا �أولت
ه���ذه الغاي���ة النبيلة ج���ل اهتمامها,
وهي الي���وم متنحها اهتماما م�ضاعفا
ب�إن�ش���اء برنام���ج �أكادمي���ي خمت����ص
بت�أهيل خطباء امل�ساجد ,يعنى ب�صقل
مهاراته���م وملكاته���م وقدراته���م
االت�صالي���ة ,و�إث���راء ح�صيلته���م
املعرفية,مب���ا يجعله���م �أه�ل�ا حلم���ل
نهج الو�سطي���ة واالعتدال ,وااللتزام
ب����آداب اخلطاب والدع���وة �إىل كتاب
اهلل و�سنة ر�سوله.

من جهته �أ�شار رئي�س املنتدى العاملي
للو�سطية ال�ص���ادق املهدي �إىل تراجع
دور خطب���ة اجلمع���ة يف املجتمعات
احلديث���ة الت���ي �أ�صبح���ت تب���ث يف
الغال���ب مواع���ظ تقليدي���ة منطية مع
اخت�ل�اف املو�ضوعات حيث يتناولها
�أئم���ة يف اجتاه مذهب���ي �أو يف اجتاه
حركي من وحي احلركات الإ�سالمية.
وق���ال �إن �ص�ل�اة اجلمع���ة يف العديد
من الدول الإ�سالمية والعربية منطية
ومو�ضوعاته���ا ت�شغ���ل املجتمع���ات
مب�سائ���ل كث�ي�رة تفر�ضه���ا امل�ش���اكل
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
وحتديات تفر�ضها امل�شكل ال�سيا�سية
واالجتماعي���ة واالقت�صادية ،حمذرا
م���ن ا�ستم���رار خط���ب اجلمع���ة يف
نهجها النمطي.
ودع���ا امله���دي �إىل الإمل���ام بثم���ار
االجته���اد الذي يق���وم على التفكري
والت�أكي���د على خمرج���ات فل�سفية
تعزز الإميان ب���اهلل ،م�ؤكدا �رضورة
بي���ان الق���راءة ال�صحيح���ة للعل���وم
الطبيعية ودعمها للحقيقة الإلهية،
وااللتزام بثوابت الدين يف التوحيد
والنب���وة والأركان اخلم�سة ،وت�أكيد
عاملي���ة م���كارم الأخ�ل�اق و�ضم���ان
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الإ�س�ل�ام له���ا ودعم���ه له���ا بحقائ���ق
الوح���ي باجل���زاء الأخ���روي ،وت�أكيد
عاملي���ة حقوق الإن�س���ان املنبعثة من
الف���روع اخلم�سة :الكرام���ة واحلرية
والعدال���ة وامل�س���اواة وال�سالم وكفالة
الإ�سالم لها.
وب�ي�ن ع�ضو حركة النه�ضة التون�سية
الدكتور عبد الفتاح مورو �أن الأمة
تعي����ش انحطاط ًا من���ذ خم�سة عقود
حيث و�صلن���ا �إىل موقع ال ننتج فيه
غذاءن���ا وال دواءن���ا ،م�ش�ي�را �إىل �أن
الأم���ة غيبت عن وعيها وغابت عن
فاعليتها.
وق���ال �أم�ي�ن ع���ام املنت���دى املهند�س
م���روان الفاع���وري � َّإن امل�سج���د
مدر�سة الأمة الإ�سالمية جميع ًا ،فهو
�ضمري الأمة الإ�سالمية املحافظ على
�أخالقها وتقاليده���ا ،لتكوين �أجيال
قوي���ة يف خُ لقها و�سلوكها ،وبخا�صة
يف ظ���ل ظ���روف الع��ص�ر وتع���دد
مراكز التوجيه املرئي���ة وامل�سموعة
واملقروءة.

دائرة الت�أث�ي�ر الإيجابي يف التجديد
والتطوير للأمة.
و�أك���د � َّأن االهتم���ام بخطب���ة اجلمعة
واالحتف���ال ب�ش�أنها �أمر بالغ الأهمية
ملا تقوم به من دور كبري يف تثقيف
الأم���ة ،وتر�شي���د نه�ضته���ا ،ودع���م
كيانها املادي والأدبي.
وناق�ش امل�ؤمتر يف اجلل�سة الأوىل التي
تر�أ�سها رئي�س ديوان الوقف ال�سني/
الع���راق �سماحة الدكت���ور احمد عبد
الغفور ال�سامرائي �أوراق عمل حول
مقا�ص���د خطب���ة اجلمع���ة و�أحكامها
ال�رشعي���ة للدكت���ور عبدالرحم���ن
الكي�ل�اين وحتلي���ل م�ضام�ي�ن خطب
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم للدكتور
عدن���ان خطاطب���ة ومعاي�ي�ر خطبة

اجلمع���ة للدكت���ور احم���د �شك���ري
والأح���كام الفقهية للخطبة للدكتور
حممد الق�ضاة.
وناق�ش���ت اجلل�سة الثاني���ة واالخرية
الت���ي تر�أ�سه���ا الأ�ست���اذ عبدالرحيم
العك���ور �أوراق عم���ل ع���ن �صف���ات
اخلطي���ب الناجح ومعاي�ي�ر اختياره
وموا�صفات اخلطبة الفعالة للدكتور
عبدالرحمن اب���داح ،و�إفادة اخلطيب
م���ن و�سائل االت�ص���ال احلديثة قدمها
�شوق���ي القا�ض���ي ،وتفاعل اخلطيب
مع الواق���ع والتعامل مع���ه للدكتور
عبداملجي���د ال�صالح�ي�ن ،والإع���داد
الرتب���وي خلطيب اجلمع���ة للدكتور
هايل داود والدكتور يا�سني املقو�سي.

ولف���ت الفاع���وري �إىل � َّأن خطب���ة
اجلمع���ة تتمي���ز مبزاي���ا وخ�صائ����ص
ال تتوف���ر يف �أي ن���وع م���ن �أن���واع
االت�صال اجلماهريي الأخرى ،داعيا
امل�س�ؤولني يف امل�ؤ�س�س���ة الدينية �إىل
االرتقاء باخلطبة واخلطباء ،وتفعيل
دورهم يف املجتم���ع ،واخلروج بهم
ع���ن دائ���رة الرتاب���ة والنمطي���ة �إىل
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الطراونة :على الفعل الثقايف الإبداعي �أن ينطلق �إىل ف�ضاء
التفاعل املجتمعي

�أجرى اللقاء :حممد جميل خ�رض

بني قطبي الإدارة والرتبية ،حترك ،مبكراً وعي رئي�س
اجلامعة الأردني���ة د .اخليف الطراون���ة .وبينهما ،ويف
�أعم���اق معانيهما ،ومتثالتهم���ا على �أر����ض الواقع ،بنى
ابن اجلن���وب املتوقد طموح ًا وحركة ،منظومته العملية
والعلمية والتفاعلية.
الرئي����س الثاين ع��ش�ر للجامعة الأردني���ة ،التي حتتفل
ه���ذه الأيام بيوبيله���ا الذهب���ي ،ومبرور خم�س�ي�ن عام ًا
عل���ى ت�أ�سي�سها يف الث���اين من �أيل���ول  ،1962ميلك ر�ؤية
خا�صة حول مو�ض���وع الإبداع الإن�ساين ،والثقافة والفن
وخمتلف املعارف الإن�سانية ،وكذا الفكر والنقد وباقي
التجليات املتحركة يف ه���ذا الإطار .وهي ر�ؤية ت�ستند
�أ�سا�س��� ًا عل���ى �آلي���ات ح�س���ن �إدارة ه���ذه الآف���اق ،وعلى
االلتفات الرتبوي املبكر لها منذ مقاعد ال�صف الأول.
الطراون���ة احلا�صل العام  1992عل���ى دكتوراه يف الإدارة
الرتبوية من جامع���ة كان�سا�س الأمريكية ،تخ�ص�ص �إدارة
مدراء الرتبية ،والع���ام  1988على ماج�ستري يف الإدارة
الرتبوي���ة ،تخ�ص����ص �إدارة املدر�سة الثانوي���ة من جامعة
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عال يف
امبوري���ا الأمريكي���ة ،والعام  1984عل���ى دبلوم ٍ
اقت�صادي���ات ال��ش�ركات الو�سط���ى ،من مدين���ة ميالنو
الإيطالي���ة ،والع���ام  1979على بكالوريو����س يف الإدارة
العام���ة م���ن اجلامعة الأردني���ة ،ي�سعى ب�إ��ص�رار وعمل
د�ؤوب ،على حتويل اجلامعة الأم� ،إىل جامعة ذات مـكانة
عـامليـ���ة تتبنى �أفـ�ض���ل املعايري واملمار�س���ات املتعلـقـة
بالبـحـث الـعلمـ���ي والـتـعلـيم والإدارة واخلدمات ،ومن
ثم حتـافظ عـليها .وهو ما من �ش�أنه بر�أيه ،جعل طالبها
و�أع�ضاء هيئتها الأكادميي���ة والإدارية مواطنني عامليني
قادري���ن عل���ى مواجهة التحدي���ات املحلي���ة والإقليمية
والعاملية.
بعيداً عن �أعباء املكت���ب ،وا�ستحقاقات املن�صب ،وقبل
ذلك �سهر التح�صي���ل الأكادميي ،ومتابعة درا�ساته العليا
يف خمتل���ف مراحلها ،مل ين����س الطراونة امل�شارك يف
ع�رشات امل�ؤمترات والندوات وامللتقيات وور�ش العمل،
روح املب���دع فيه ،ومنح نف�سه يف بع�ض حلظات ال�صفاء
والتجلي� ،أوق���ات خرب�شة ف���وق الأوراق ،خواطر �أو ما
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ي�شبهها ،ت�أمالت يف املكان والزمان
يق���ر يف
والإن�س���ان� ،إال �أنه���ا ،كم���ا
ّ
حوار �أجرته «�أخب���ار الأردنية» معه،
�أوق���ات مل ت�شكل الف���ارق ،و�أبعدته
عنها م�شاغل���ه الأخرى ،وطموحاته،
وتطلعاته التي بال حد وال �سقف.
ويف �أوق���ات ال�صف���اء �إياه���ا ،ق���ر�أ
الطراون���ة �صاحب كت���اب «الت�أ�سي�س
يف الق���راءة» ،وكت���اب «عوام���ل
اخلط���ورة يف البيئ���ة اجلامعية لدى
ال�شب���اب اجلامع���ي يف الأردن»،
و�صاحب ع��ش�رات الأبحاث و�أوراق
العم���ل ،بع�ض املنجز الإبداعي املحلي
والعرب���ي والعامل���ي :بع����ض روايات
جني���ب حمف���وظ ،و�أ�شع���ار حممود
دروي����ش وع���رار ،وق�ص����ص يو�سف
�إدري�س ،وم�رسحيات توفيق احلكيم،
وكتابات �أدبية �أخرى.
طموح���ات وتطلع���ات � ّأهلت���ه لنيل
جوائ���ز عاملي���ة مهمة ،لي����س �آخرها
على ما ي���رى املت�أمل بعمق يف قلب
م�ساعي���ه ور�ؤاه امل�ستقبلي���ة ،جائزة
«الإ�سهام املتمي���ز يف التعليم» التي
منحه���ا للطراون���ة امل�ؤمت���ر العامل���ي
للتعليم الذي عقد �شهر متوز املا�ضي
يف مدينة مومباي الهندية.
م�ش���اكل وحتديات كث�ي�رة تواجهها
اجلامع���ات الأردني���ة ،ي�سرب غورها
الطراون���ة الرئي����س ال�ساب���ق لهيئ���ة
اعتم���اد م�ؤ�س�س���ات التعلي���م العايل
الأردني���ة ،والرئي����س ال�سابق جلامعة
البلق���اء التطبيقي���ة ،وي���رى �أن يف
مقدمته���ا �آلي���ات التعي�ي�ن ومب���د�أ
«احلاكمية» ،وحج���م «التمويل»الذي
حت�ص���ل علي���ه اجلامعات م���ن الدولة
للم�ساهم���ة يف بنيته���ا التحتي���ة �أو
حت���ى اخلدم���ات االجتماعي���ة الت���ي
تقدمه���ا ،و�ضعف �أداء البحث العلمي
الذي يع���د رافداً من الرواف���د املالية
مل�سان���دة اجلامع���ة وحتقي���ق معايري

�ضمان اجلودة ،واجل���ودة الأكادميية.
وهو يقرتح يف هذا ال�سياق ،ت�أ�سي�س
جمال����س تعليمي���ة ت�شاركية تت�ضمن
م�ضام�ي�ن وا�ضحة للج���ودة تت�شارك
فيما بينه���ا لدعم التعليم والتعليم
العايل.
ر�ؤى و�آف���اق وحرك���ة ال تهد�أ ،وجهد
ال يتوق���ف ،وبحث عن حلول ممكنة،
ودائم���ة ،و�صاحلة للبق���اء والتطبيق،
يف ظ���ل ظروف ال ت�شب���ه ب�أي �شكل
م���ن الأ�شكال ،ظ���روف �أي���ام زمان،
و�صفاء �أيام زمان .فالطراونة ع�ضو
جمـل����س الـتعليـم الـع���ايل والـلجـنة
الأردنـي���ة– الأمريكي���ة للتب���ادل
التعليم���ي (الفلرباي���ت) ،يعي بقدر
عميق وذكي التغريات التي ع�صفت
بالدنيا ،و�أثرت عل���ى حيوات النا�س
و�أحالمهم وتطلعاتهم ،ويعي احلاجة
لأن نكون يف قل���ب امل�شهد العاملي،
وفاعلني ،م�ؤثرين فيه ،ال خارجه.
الطراونة ،ع�ض���و نادي م�ؤتة للثقافة
وال�ت�راث ،والع�ضو امل�ؤ�س����س لنادي
م����ؤاب الثق���ايف ،وع�ض���و احت���اد
املكتب���ات العرب���ي (اعل���م) ومقره
تون����س ،واحتاد الرتبويني العرب يف
الع���راق ،والع�ض���و امل�ؤ�س����س جلمعية
الإداريني العرب يف البحرين ،يتبنى
يف �إط���ار حوار احل�ض���ارات ،و�شكل
العالق���ة بني ال��ش�رق والغرب ،ر�ؤى
توا�صلية ت�ساحمية ،ترى يف «ر�سالة
عم���ان» معين��� ًا ال ين�ض���ب ،و�أ�سا�س ًا
ممكن ًا للح���وار وبن���اء �أركان ال�سالم
العاملي.
وهو ي���رى �إىل ذلك �أن الأدب يهذب
النف����س الب�رشي���ة ،وي�صقل خمتلف
جوانبها.
حول خمتلف ما تقدم ،وغريه ،كان
لـ «�أخب���ار الأردنية» ه���ذا احلوار مع
الطراونة.

حقل���ي الإدارة
كيف ميك���ن توظيف
ّ
والرتبية يف خدمة الإبداع الإن�ساين؟
 بداية� ،أعتقد �أن من بني �أهم وظائفالإداري يف امل�ؤ�س�س���ات التعليمي���ة
والثقافي���ة �أن يحف���ز روح الإبداع،
ويمُ�أ�س����س �آليات���ه ،وذل���ك م���ن خالل
حم���اور عدي���دة �أوله���ا :الك�شف عن
املبدعني وعدم انتظ���ار �أن يعر�ضوا
�أنف�سه���م ،وه���و م���ا ميك���ن الو�صول
�إليه ع���ن طري���ق تلوي���ن الن�شاطات
الثقافية واالجتماعي���ة والإبداعية،
وحف���ز الطلب���ة عل���ى امل�شارك���ة
فيه���ا ،وبالتايل ر�ص���د املبدع منهم
وا�ستقطاب���ه .وثانيه���ا� :إخراج الفعل
الثقايف والإبداعي وم�ستوياته كافة
�إىل ف�ضاءات خارج القاعات ال�صفية
والر�سمي���ات ،مم���ا قد يف�س���ح املجال
�أمام عدد �أكرب من الطلبة واملراقبني
لالط�ل�اع عل���ى ه���ذه الإبداع���ات
والت�أمل فيه���ا وفه���م �أدواتها .ومن
الأمثلة على ذلك :م�رسح ال�شارع� ،أو
ف�ضاءات �إلق���اء ال�شعر يف ال�ساحات
والطرق���ات ،وكذا الع���زف والر�سم
والتلوي���ن ،وحق���ول �إبداعية �أخرى.
ثالثها :العمل على �إيجاد بيئة جامعية
حا�ضن���ة للثقافة ومع���ززة للإبداع،
خارج �إط���ار الثقافات التقليدية ،مع
املحافظة عل���ى �أ�صالة الفكر ،وجودة
املنت���ج الإبداع���ي .يف ه���ذا الإطار،
ُ
عمدت عندما توليت يف العام 2003
عم���ادة �ش����ؤون الطلب���ة يف جامعة
م�ؤت���ة� ،إىل �إقرار انتخاب���ات طالبية
�إلكرتوني���ة ،و�إيج���اد برمل���ان طالبي
يناق����ش خمتلف امل�سائ���ل التي ميكن
�أن يطرحها جمل�س النواب الأردين،
وي�ستدع���ي له���ا ممثلني ع���ن ال�سلطة
ُ
عمدت
التنفيذي���ة للدفاع عنها ،كما
�إىل �إن�ش���اء هيئ���ة �أمم متحدة م�صغرة
ُ
ُناق����ش فيه���ا الق�ضايا الت���ي تطرح
ت
على جمل�س الأمن التابع لهيئة الأمم،
و�أ�رشك���ت يف الفك���رة زم�ل�اء يف
19
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هيئة التدري�س من خريجي جامعات
يف الدول دائمة الع�ضوية يف جمل�س
الأم���ن ،ليتوا�صلوا مع حكومات هذه
ال���دول و�سفاراته���ا ،ومعرفة ر�أيهم
بالق�ضاي���ا املطروح���ة للنقا�ش .هذه
الأجواء خلقت جواً من احلوار الهادف
امل�س����ؤول ،كما خلقت حالة من تقبل
الر�أي الآخ���ر ،خ�صو�ص ًا عندما جرى
اختيار الطلب���ة على طريقة �أن ميثل
وجه���ة النظر العراقي���ة ،على �سبيل
املثال ،طالب كويتي ،و�أن ميثل وجهة
النظر الأردني���ة طالب من فل�سطني،
وطال���ب �سن���ي عراق���ي ليدافع عن
وجه���ة النظ���ر الإيراني���ة .وه���ي
التبادلي���ة الت���ي ّمنت �أولي���ات قبول
الآخر عند الطلبة ،ورفعت �سويتهم
احلواري���ة ،ومنحته���م فر�ص���ة تعلم
تطبيقي مبتكرة وجديدة عليهم.
الثقافة واالقتصاد

�إىل �أي مدى ميك���ن �أن يظل للثقافة
والإب���داع مكانهم���ا� ،س���واء داخ���ل
اجلامع���ات �أو خارجه���ا ،يف ظ���ل
الظروف االقت�صادية احلالية؟
 رغ���م احلاج���ة املا�س���ة �إىل العنايةبالفع���ل الثقايف و�أدوات���ه ومن�ش�آته،
ورغ���م الواج���ب ال���ذي تتحمل���ه
الدول���ة لتعزي���زه وتوف�ي�ر خمتلف
املتطلب���ات الالزمة لإجناح���ه� ،إال �أن
بع����ض امل�س�ؤولية تق���ع على املبدعني
�أنف�سهم ،خ�صو�ص ًا مبا يتعلق بت�سويق
�إبداعاتهم ،ون��ش�ر �أفكارهم بطرق
ب�سيط���ة ،لكنه���ا مفعم���ة باحليوي���ة
والن�ش���اط وعم���ق االط�ل�اع عل���ى
جت���ارب الأمم واحل�ض���ارات الأخرى.
وهو ما ميكن �أن يحدث ت�أثرياً �إيجابي ًا
وعميق ًا داخل ذهنية املتلقي وميكث
يف وجدانه.
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حدثن���ا قلي ًال ع���ن اجلان���ب الثقايف
الإبداع���ي لديك ،بعي���داً عن هواج�س
الإدارة والرتبي���ة ،ه���ل ل���ك جتارب
كتابية ما؟ وهل لك قبل ذلك قراءات
خارج جمال تخ�ص�صك؟
 كن���ت قارئ ًا جيداً قب���ل �أن �أتورط�إىل هذا احل���د بالعمل الإداري املجهد
وامل�ضن���ي وامل�ستن���زف للوقت كله؛
وق���ت املطالع���ة ،ووق���ت الأ��س�رة
ومعظ���م العالق���ات االجتماعي���ة
والعائلية .يف ال�سابق كنت من هواة
ق���راءة ال�شع���ر والكت���ب ال�سيا�سية
والدينية ،مثل كتب احلديث وال�سرية
النبوي���ة .كما كانت لدي ،يف مرحلة
الدرا�سي���ة اجلامعية ،بع�ض حماوالت
كتاب���ة ال�شع���ر باللغت�ي�ن العربي���ة
والإجنليزي���ة ،بع����ض العرب���ي من���ه
موزون ،وبع�ضه الآخر يتبع ق�صيدة
الن�ث�ر� .إجما ًال كان �شع���ر منا�سبات
وعواط���ف جيا�شة تب���د�أ وتنتهي يف
مكانه���ا وزمانه���ا .ع���دد م���ن �أبيات
ال�شع���ر بع���د جت���ارب بعينه���ا .على
�صعي���د �آخر مل �أح���اول كتابة الق�صة
الق�ص�ي�رة و�إن كن���ت م���ن املعجبني
بها ،خ�صو�ص ًا ق�ص�ص يو�سف �إدري�س،
وكتاب���ات �أني����س من�ص���ور ويو�سف
ال�سباع���ي ،وكذلك كتاب���ات جربان
خليل جربان ونوال ال�سعداوي.
الثقافة واإلدارة

ه���ل باعتق���ادك �أن الثقاف���ة تع���د
�رشط��� ًا �أو ت�ش���كل قيم���ة �إيجابي���ة
عن���د املنخرط�ي�ن بالعم���ل الإداري
وال�سيا�سي؟
 الأدب يه���ذب كم���ا �أرى ،النف����سالب�رشية ،وي�صقل �شخ�صية الإن�سان.
وبالت���ايل �إذا ما كانت ثقافة الإداري
�أو ال�سيا�س���ي العلمية ،غ�ي�ر مت�صلة
بفكر ثق���ايف �أو ترب���وي �أو فل�سفة
معين���ة ،ف�إن بع����ض مظاهر الإرباك
وع���دم االتزان� ،ستظهر يف �أداء هذا

ال�سيا�س���ي �أو الإداري �أو الرتب���وي.
يف املقابل ف�إن الإداري �أو ال�سيا�سي
ّ
املطل���ع واملثق���ف واملح�ص���ن مبعارف
�إداري���ة واقت�صادي���ة وفل�سفي���ة
وتربوية ،وميلك وعي��� ًا عميق ًا فيها،
و�أدوات عر�ضه���ا والدف���اع عنه���ا،
�سيكون حم���ط اهتم���ام اجلميع من
حوله ،وقادراً عل���ى الت�أثري مبحيطه،
ولديه قب���ول من قب���ل الآخرين ،مما
يجعل عمله �أكرث ي�رساً و�إنتاج ًا.
جماليات االحتفالية

تعدون ،عل���ى قدم و�ساق الحتفالية
يوبيل اجلامعة الأردنية الذهبي ،ويف
�سياق ذلك مغناة «ال�رسو والقباب»،
�إىل �أين تذه���ب وجهاتك حول �شكل
االحتفالية وحمتواها؟
 يف احلقيق���ة �أنن���ي منح���از لقيماجلم���ال يف خمتل���ف فعالي���ات
االحتفالية .وطلبت الرتكيز ب�شكل
جوه���ري على عراق���ة اجلامعة الأم،
ويف الوق���ت نف�س���ه ب�ساطته���ا ،مع
تعزي���ز الفع���ل الثق���ايف والبحث���ي
والإنتاج���ي و�ص���و ًال �إىل العاملية� .إذاً،
ومن خالل اللجن���ة العليا لالحتفالية
وباقي اللجان الفرعي���ة ،عمدنا �إىل
تهذيب مظاه���ر االحتفالية التي قد
تعك�س ترف ًا ،وحتتاج �إىل �إنفاق .و�إىل
االبتع���اد ق���در الإمكان عم���ا يزول
مع انته���اء عر�ض���ه ،وزوال ت�أثريه.
وبالن�سب���ة للمغناة ،فق���د دعونا �إىل
تبني مغناة حتاكي العقل والعاطفة،
وت��س�رد التاريخ لتنري امل�ستقبل من
خالل احلديث ع���ن القباب وال�رسو
واللوح���ات التي جه���زت ديكوراته
وال�سينوغرافي���ا اخلا�ص بها ب�أدوات
ب�سيط���ة ،لكنه���ا تف�ض���ي يف النهاية
�إىل م�شهدية �أخ���اذة ت�رس الناظرين،
وتثمن جه���ود العامل�ي�ن يف املغناة،
وتعك����س الطاق���ات والق���درات
الإبداعية الكامنة لدى الأ�شخا�ص� ،إذا
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ما جرى جتهيزها بالطريقة املنا�سبة.
من امل�ؤمل �أن تبقى جماليات املغناة
خال���دة وحمف���ورة يف ذاك���رة �أبناء
اجلامع���ة الأم م���ن �أع�ض���اء الهيئتني
التدري�سي���ة والإداري���ة ،وكذل���ك
ومتلقي اخلدم���ة� ،إىل زمن
الطلب���ة،
ّ
بعي���د مقب���ل .يف االحتفالية تتجلى
اخلم�س���ون كقيمة ودالل���ة وامتداد،
وتن���اوب �أجيال :خم�سون عام ًا عمر
املل���ك عب���د اهلل الث���اين ،وخم�سون
عام��� ًا عل���ى ت�أ�سي����س اجلامع���ة الأم،
ورئي�س اجلامعة احلايل عمره خم�سة
وخم�س���ون عام��� ًا ،والف�ت�رة ما بني
والدة املل���ك يف �شهر كانون الثاين،
وبني ت�أ�سي�س اجلامعة يف �شهر �أيلول
م���ن العام نف�س���ه ،هي ت�سع���ة �أ�شهر،
الفرتة الت���ي يق�ضيه���ا الإن�سان يف
رح���م �أمه قب���ل ال���والدة .باعتقادي
�أن ما تق���دم يحمل مبجمله م�ؤ�رشات
ودالالت ،رمبا م���ن حقنا �أن نوظفها
يف احتفالية كربى ،بحجم احتفالية
اجلامعة الأم بعيدها اخلم�سني.
كي���ف ينظ���ر الرئي����س لن�شاط���ات
الطلب���ة الالمنهجي���ة ،ولفعالي���ات
اجلامعة الفنية والثقافية والأدبية؟
 �أحف���ز عل���ى تلوينه���ا وتنويعه���ا،و�أحر�ص عادة على ح�ضورها جميعها
ورعاية ما يطلب مني رعايته منها،
�إال �إن كان ل���دي ارتباط���ات معلن���ة
م�سبق ًا .وهو ما جع���ل احتاد الطلبة،
واجلمعيات الطالبية املختلفة وكذلك
الأندي���ة ،ي�شع���رون �أن لديهم زمي ًال
ي�شاركهم ن�شاطاتهم ،ويحر�ص على
التفاعل معه���م ،ويناق�شهم يف �أدق
تفا�صي���ل ن�شاطهم .رمب���ا �ساعدتني
خربت���ي ال�سابقة عندما كنت عميداً
ل�ش�ؤون الطلبة يف جامعة م�ؤتة ،يف
حتقيق تقدم من�شود يف هذا االجتاه،
�إ�ضاف���ة لإمي���اين الكب�ي�ر بال�شباب،
واهتمام���ي بق�ضاياه���م .وحت���ى ال

يخذلنا ويخذلهم �ضعف الإمكانيات،
وتقلي�ص املوازنات ،ف�إن لدينا خطط
طموحة نحو االنفت���اح على املجتمع
املحل���ي ،مبختل���ف فعاليات���ه ،و�إقامة
ج�رس تعاون بينن���ا وبينهم ،وتبني
�أن�شطة تتقاطع م���ع ر�ؤانا ور�سالتنا،
وفق �إطار عري����ض يفتح املجال �أمام
اجله���ات الداعمة وي�ؤ�س����س لتن�سيق
مثمر بينهم وبني جامعتهم الأم.
م���اذا بخ�صو�ص التوجه���ات ال�سابقة
بتحوي���ل املكتب���ة �إىل دار ن��ش�ر،
وب�إطالق ف�ضائية خا�صة بـ(الأردنية)؟
 لي����س م���ن مه���ام اجلامع���ة حتويلاملكتب���ة �إىل دار ن��ش�ر ،ولي����س م���ن
مهامه���ا كذل���ك� ،إط�ل�اق ف�ضائي���ة.
وباعتق���ادي �أن �أه���م امل�س�ؤولي���ات
الت���ي تقع على عات���ق املكتبة توفري
�أح���دث و�آخر ما ميك���ن الو�صول �إليه
م���ن قوائ���م البيان���ات وقواعده���ا،
وت�أم�ي�ن �آخ���ر الإ�ص���دارات من كتب
ودوريات وم�صادر ومراجع ملرتاديها
وامل�ستفيدين من خدماتها.

�أنت �أول عربي ينال جائزة «الإ�سهام
املتمي���ز يف التعليم» ،ماذا تقول يف
�سياق ذلك؟
 عل���ى ق���در فخ���ري واعت���زازيباحل�ص���ول عل���ى تلك اجلائ���زة ،ف�إن
�أمل ًا يعت�رصين �أنن���ي نلتها من الهند.
ف����إذا املعادل���ة املحزنة تتك���ون على
النح���و الت���ايل :تغفلن���ا م�ؤ�س�ساتن���ا
ويتذكرنا الآخ���رون .على كل حال،
توقيت اجلائزة ج���اء مفرح ًا جداً يل
وللجامع���ة الت���ي �أت��ش�رف برئا�ستها
حالي��� ًا ،فامل�ؤم���ل �أن تخ���دم اجلائ���زة
امل�ؤ�س�س���ة الأغلى على قلبي ،اجلامعة
الأم ،خ�صو�ص��� ًا يف �سياق حديثنا عن
العاملية ،وعن �آمالنا بالو�صول �إليها.
كي���ف تنظ���ر للجان���ب البحث���ي يف
اجلامعة؟ وما هي تطلعاتك حوله؟
 اجلان���ب البحثي ينبغ���ي �أن يكونباعتقادي م�ص���دراً مهم ًا من م�صادر
الدخ���ل للجامعة .هذا ع���دا عن كونه
رافع��� ًا �أ�سا�سي��� ًا م���ن رواف���ع تق���دم
الت�صني���ف العامل���ي له���ا .ونحن هنا
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نتحدث عن بنية حتتية ،وعن �إمكانية
�إ�سه���ام جهات وم�ؤ�س�سات عديدة من
م�ؤ�س�س���ات وهيئ���ات املجتمع املحلي
لت���ديل بدلوه���ا يف مو�ض���وع دعم
اجلانب البحثي والتطبيقي لي�س يف
جامعتنا الأم فق���ط ،ولكن يف باقي
جامعتن���ا .ال ب���د من تطوي���ر الهوية
البحثي���ة للجامعة ،ما م���ن ذلك �شك،
ولك���ن �إن كان���ت املوازن���ة ال ت�سمح
بذل���ك ،فينبغ���ي التفك�ي�ر املنهجي
ال�سلي���م ،والبحث ع���ن م�صادر دعم
خ���ارج �أط���ر ه���ذه املوازن���ة املثخنة
بالأعباء والإنفاق واملتطلبات.
المركز واألطراف

املو�ض���وع الق���دمي اجلدي���د املتعل���ق
باملركز (العا�صمة) والأطراف (باقي
املحافظات) ،هل لك �أن تديل بدلوك
فيه؟
قلت فع ًال جديد
 هو مو�ضوع كم���ا َق���دمي ،وما يزال ي���راوح مكانه .وكل
املحاوالت بخ�صو�ص���ه عالجية ،ومل
ت���رق لأن تك���ون وقائي���ة ونهائية.
م���ن �سن���وات بعي���دة ونح���ن نطل���ق
عل���ى مدار�س اجلنوب ،عل���ى �سبيل
املث���ال ت�سمي���ة املدار����س الأقل حظ ًا،
�أو الأق���ل رعاي���ة ،وكان الأجدر بنا
بدل التوهان با�سمه���ا� ،أن مننح تلك
املدار�س وقتنا ورعايتنا ،و�أن نهتم
مبعاجل���ة �أو�ضاعه���ا ،و�سب���ب اللقب
الذي ح�صلت عليه ومترت�ست حوله.
وبالتايل معاجلة خمتلف الب�ؤر التي
قد ي�سببه���ا الإهمال وع���دم العناية
والرعاي���ة واحل���دب .وللمفارق���ة
�أن معظ���م ال��ش�ركات الك�ب�رى يف
الأردن موج���ودة بالق���رب من تلك
املدار�س ،وبالقرب من مدن وبلدات
تلك املدار����س� ،أمل يكن من الوجاهة،
�إذاً� ،أن نفكر بحلول جذرية ،كفر�ض
ن�سب���ة حمددة ومبوجب قانون ملزم،
عل���ى �أرباح تل���ك ال��ش�ركات ،تعود
بالفائ���دة املبا�رشة عل���ى حمافظات
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اجلن���وب ،لت�ستثم���ر يف الأر����ض
والإن�س���ان .على كل ح���ال ،وحتى ال
�أنع���ت بالعدمية والت�ش���ا�ؤم ،ما تزال
الفر�ص���ة قائم���ة م���ن خ�ل�ال ح�س���ن
ا�ستخدام �صن���دوق تنمية املحافظات
وح�س���ن �إدارت���ه ،عله يع���ود مب�شاريع
ذات فائ���دة مرتبط���ة ب�إن�س���ان تل���ك
املناطق ،ونابعة من احتياجاته ،وغري
مرتجم���ة ع���ن �أدب �أجنب���ي� ،أو عن
ثقاف���ة معين���ة� ،أو �صال���ون �سيا�سي
بعينه.
حوار الحضارات ورسالة عمان

زرت الدوميني���كان يف الوق���ت
َ
ال���ذي �أثري م���ا �أث�ي�ر ح���ول الفيلم
امل�س���يء ،وكان لك ر�أي���ك ،يف �أكرث
من منا�سبة ،ح���ول التوا�صل مع دول
الع���امل ،وحوار احل�ض���ارات ،هل لك
�أن تطلعن���ا �أكرث على ر�أيك حول ما
جرى وحول ا�ست�رشافات امل�ستقبل
هنا؟
 �سافرت للدومينيكان و�أنا �أعرفح���ق املعرفة �أن زهاء ع�رشين باملائة
م���ن �س���كان تل���ك الدول���ة ال�صغرية
ولك���ن املتمي���زة ،وك���ذا باق���ي دول
�أمري���كا الالتيني���ة ه���م م���ن �أ�صول
عربية .وبالت���ايل ال بد من �أن نوجد
ج�س���ور توا�صل وفه���م م�شرتك مع
تل���ك ال���دول .الدوميني���كان ،كم���ا
�أ�سلف���ت بل���د �صغري ،وبع���دد �سكان
ي�ص���ل تقريب��� ًا �إىل �ضع���ف �س���كان
الأردن ،ورغم ذلك ،ورغم م�ساحته
ال�صغرية� ،إال �أن �أو�ضاعه االقت�صادية
والتنموي���ة �أف�ض���ل م���ن �أحوالن���ا
بدرج���ات .وهن���ا ال ب���د �أن يتوقف
الواحد منا عند الأ�سباب التي جعلته
ّ
التقط
يحق���ق ما حقق���ه ،وب�رسع���ة
اجل���واب ،لأنه ال يلتف���ت �إىل �صغائر
الأمور ،وال يت���ورط باال�صطفافات
العقائدي���ة �أو الفئوية �أو الطائفية� .إذ
�أن اهتم���ام �أبنائه من�ص���ب على بناء
دولته���م ،واهتمام �أ�صح���اب القرار

باال�ستثمار ب�إن�سانهم الذي يرون �أنه
�أغلى ما ميلكون ،وهو �شعار الأردن
منذ ت�أ�سي����س الدولة� .إال �أن جتاذباتنا
ال�سيا�سي���ة واللع���ب عل���ى ورق
انتماءاتنا ووالءاتنا وهويتنا� ،أبعدنا
يف معظ���م الأحيان ،وم���ا يزال ،عن
اله���دف الأ�سا�سي الأ�سم���ى� ،أال وهو
حماي���ة الأردن وطن ًا ومليك ًا و�شعب ًا،
وتطوي���ره وازده���اره ،واال�ستثمار
الأمثل يف �إن�سان���ه ،ليكون من�سجم ًا
مع ر�سالتنا و�سبب وجودنا يف هذه
احلياة� :إعمار الأر�ض� .إجما ًال �أرى �أن
ما تقدم ينبغي �أن ال يغفل املبادرات
املتوا�صلة التي يتبناها بلدنا ال�صغري
بحجم���ه ،الكب�ي�ر ب�إرادت���ه وقيادته،
يف �سي���اق تعزيز قبول الآخر ،ويف
�سياق االنتماء �إىل تراب الوطن ،ويف
مقدمة تلك املبادرات «ر�سالة عمان»
وحوار الأديان ،وطرق التعاي�ش التي
ميتاز بها الأردن ،مع باقي الديانات.
ه���ذا ال يعن���ي �أن يقب���ل الأردن
بالثقافات العر�ضية �أو الإمالئية ،بل
علينا �أن نعود دائم ًا �إىل الأ�سا�سيات،
كم���ا كان يفع���ل �أجدادن���ا (القراءة
والكتاب���ة واحل�س���اب) ،والبن���اء
عليه���ا ،مب���ا ين�سج���م م���ع مقدراتنا
واحتياجاتن���ا� ،إىل �أن نعود بثقافتنا
�إىل الأ�صي���ل منه���ا ،و�إىل عاداتن���ا
وتقاليدن���ا املوروث���ة ،تعزي���زاً لقيم
الأ�صالة والبن���اء واالنتماء .والأردن
معروف عنه قبوله التحدي والنجاح
فيه ،وق�ص�ص النج���اح حولنا ال تعد،
ويف مقدمته���ا ق�صة جن���اح جامعتنا
الأم ،التي بد�أت مببانٍ �صغرية قليلة،
لت�ضم الآن �أكرث من  114مبنى ،ومن
 167خريج ًا ،ليتجاوز عدد خريجيها
الآن � 170ألف خريج .هذا هو الأردن،
وهذه هي مناذجه ،الأردن الذي نتطلع
ونتم�سك ب�أن يبقى الأنقى والأف�ضل
والأقوى والأبقى.
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اخلوالدة  :نخطط لرفع عدد طلبة " �أردنية العقبة "
�إىل ( )8000يف ال�سنوات الأربع املقبلة

ت�أ�س����س ف���رع اجلامع���ة االردنية يف
العقب���ة مبوجب اتفاقي���ة وقعت بني
اجلامع���ة و�سلط���ة منطق���ة العقب���ة
اخلا�ص���ة ،وتف�ض���ل جالل���ة املل���ك
عبداهلل الث���اين ابن احل�س�ي�ن بو�ضع
حجرالأ�سا����س يف  ،2009/4/30حيث
ا�ستقبل���ت كلي���ات الف���رع الف���وج
الأول من الطلبة بداية العام الدرا�سي
 2010/2009الذي���ن بلغ عددهم ()355
طالب���ا وطالب���ة مت توزيعه���م عل���ى
خم�س كليات ه���ي :اللغات ،والإدارة
والتموي���ل ،وال�سياح���ة والفندق���ة،
نظم وتكنولوجيا املعلومات ،وكلية
العلوم البحرية.
وج���اءت فك���رة ت�أ�سي����س الفرع يف

مدين���ة العقب���ة يف ت�رشي���ن الأول
عام 2008رغبة يف حتقيق م�ستويات
تنمي���ة جديدة ت�ضاف �إىل ما �أجنز يف
العقبة من���ذ انطالق م�رشوع منطقة
العقب���ة اخلا�ص���ة قبل ح���وايل عقد،
ولرف���د املحافظ���ة بخا�ص���ة و�إقلي���م
اجلن���وب بعام���ة بالبح���وث العلمية
والدرا�س���ات امل�ستقبلية وامل�سوحات
الت���ي ت�ساع���د عل���ى التخطي���ط
امل�ستقبل���ي للتنمي���ة يف املنطق���ة،
وتق���دمي تخ�ص�ص���ات جدي���دة غ�ي�ر
متوف���رة يف �أي م�ؤ�س�س���ة للتعلي���م
الع���ايل ،وخ�صو�ص��� ًا يف املج���االت
البحرية وال�سياحية وتعزيز القدرات
وبنائه���ا يف العقب���ة يف جمال �إدارة

ال�ت�راث الثقايف مب���ا ي�سهم يف رفد
املنت���ج ال�سياحي وتعزيز دور العقبة
ال�سياح���ي ،واحلد م���ن معاناة الكثري
من طلب���ة املحافظ���ة يف بحثهم عن
فر�ص تعليمية وتخ�ص�صات يحتاجها
ال�سوق املحلي والوطني والإقليمي.
« �شب���اب الد�ست���ور» �أج���رت احلوار
الت���ايل م���ع رئي����س ف���رع اجلامع���ة
يف العقب���ة الأ�ست���اذ الدكت���ور ر�ضا
اخلوالدة.
* م���ا هو عدد الطلبة الذين يدر�سون
حالي ًا يف الفرع؟ وم���ا العدد املتوقع
يف الف�صل الدرا�سي املقبل؟ وما هي
�أكرث التخ�ص�ص���ات التي ت�شهد �إقبا ًال
كبرياً يف الفرع؟
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 و�صل ع���دد الطلب���ة امل�سجلني لهذاالعام يف فرع اجلامع���ة الأردنية يف
العقب���ة �إىل ( )1036طالب��� ًا وطالب���ة،
ويتوق���ع �أن ي�ص���ل الع���دد يف الع���ام
الدرا�س���ي املقب���ل � 2013/2012إىل
( )1500طال���ب وطالب���ة .وي�شه���د
تخ�ص�ص���ا �إدارة الأعم���ال واملحا�سبة
ال َ
إقبال الكبري يف الفرع.
* هل ي�سم���ح للطلب���ة باالنتقال من
عمان �إىل العقبة وبالعك�س؟
 ال تفت���ح اجلامع���ة ب���اب االنتق���المن الف���رع �إىل اجلامعة الأردنية يف
عمان ،وذلك ب�سبب اختالف ظروف
القب���ول ب�ي�ن اجلامع���ة الأردنية يف
عم���ان والفرع يف العقب���ة وفروق
مع���دالت القب���ول فيهم���ا ،ولأن
ال�رشوط املطلوب���ة ال تتحقق لطالب
الف���رع لالنتق���ال للجامع���ة الأردنية
يف عم���ان ،ولك���ي ال يكون القبول
يف الف���رع طريق���ة لالنتق���ال �إىل
اجلامع���ة الأردنية التي �أن�ش�أت الفرع
لتخفيف ال�ضغط عل���ى اجلامعة الأم
وع���دم تفريغ الفرع م���ن طلبته� ،أما
انتقال الطلبة م���ن اجلامعة الأردنية
�إىل الف���رع فهوم�سم���وح �إذا تواف���ر
التخ�ص�ص املطلوب يف الفرع.
* ه���ل مت تقدمي طلب لوزارة التعليم
الع���ايل والبح���ث العلم���ي ملنحه���ا
ا�ستثن���ا ًء خا�ص ًا لقب���ول جميع طلبة
الثانوي���ة العام���ة من �أبن���اء حمافظة
العقبة الذين ح�صل���وا على معدل 65
يف املائة فما فوق؟
 نع���م مت يف العامني املا�ضيني تقدميطل���ب ا�ستثن���اء ملنح ف���رع اجلامعة
مقاعد لقبول طلب���ة من العقبة ممن
ح�صلوا على معدل ( )65يف املئة فما
فوق .وق���د مت تخ�صي�ص ( )100مقعد
مل���ن مل تظهر �أ�سما�ؤه���م على قائمة
القبول املوحد.
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* �أين و�صل العمل يف تنفيذ املرحلتني
الثانية (مبنى كلي���ة العلوم البحرية
واملدر�س���ة النموذجي���ة وامل�سج���د
وال�صالة متعددة الأغرا�ض) والثالثة
(كلي���ة الط���ب ومبن���ى م�ست�شف���ى
اجلامع���ة التعليم���ي ومبن���ى كلي���ة
ال�سياح���ة والفندقة وفن���دق تعليمي
ومبن���ى كلي���ة نظ���م وتكنولوجي���ا
املعلوم���ات ومبن���ى كلي���ة اللغ���ات
ومب���اين �إدارة اجلامع���ة ومرافقه���ا
ومراف���ق ريا�ضية) من م�رشوع فرع
العقبة الذي ت�أ�س�س عام 2008؟
 خمطط���ات مبن���ى كلي���ة العل���ومالبحري���ة وت�صاميمه جاه���زة ولكن
م�ؤجل���ة يف الوق���ت احل���ايل� ،أم���ا
املدر�س���ة النموذجية فق���د مت ت�أجيل
م�رشوعه���ا لوج���ود ع���دد كبري من
املدار����س يف العقبة ،فهناك عدد من
املدار�س تكف���ي حاجة املجتمع املحلي
يف العقب���ة؛ وه���ي مدر�س���ة املل���ك
عب���د اهلل الث���اين للتمي���ز ومدار�س
�أخرى �أن�ش�أه���ا برنامج الإمناء الدويل
الأمريكي.
بالن�سب���ة لل�صالة متع���ددة الأغرا�ض
واملرافق الريا�ضية فهي من امل�شاريع
الت���ي تعطيه���ا اجلامع���ة �أولوية بعد
و�ضع املخططات والت�صاميم اخلا�صة
بها ويجري البح���ث حالي ًا عن متويل
لإن�شائها.
و�سيت���م ت�أجي���ل تنفي���ذ ت�أ�سي����س
الكلي���ات الأخ���رى نظ���راً للظروف
االقت�صادي���ة يف بلدنا والو�ضع املايل
للجامعة الأردنية والفرع،وت�ستطيع
مب���اين املرحلة احلالي���ة خدمة الفرع
لثالث �سنوات قادمة ن�أمل �أن نكون
بعده���ا ق���د ا�ستطعن���ا توف�ي�ر دعم
ومتوي���ل لتنفي���ذ ولو ج���زء من تلك
املراحل.

* عق���د ف���رع اجلامع���ة يف العقب���ة
منذ ت�أ�سي�سه العدي���د من االتفاقيات
ومذك���رات التفاهم م���ع م�ؤ�س�سات
وطنية وجامعات عربي���ة و�أجنبية،
م���ا هي �أبرز جم���االت التعاون التي
تت�ضمنها تلك االتفاقيات؟
 لدينا العديد من مذكرات التفاهمواالتفاقيات مع امل�ؤ�س�سات الوطنية
واجلامع���ات العربي���ة والأجنبي���ة،
ومنه���ا :مذك���رة تفاهم م���ع �رشكة
تطوير العقب���ة؛ حيث تقدم ال�رشكة
مبوجب االتفاقية الدعم لكلية العلوم
البحري���ة وحمطة العلوم البحرية يف
جماالت الأبحاث العلمية التطبيقية،
وتطوي���ر معر����ض الأحي���اء البحرية
و�إن�شاء احلديق���ة النباتية ،واملحافظة
عل���ى احلي���د املرج���اين املتحف���ر
ال���ذي يع���د تاريخ��� ًا طبيعي��� ًا خلليج
العقبة،والذي يزيد عمره عن مئات
الآالف م���ن ال�سنني ،وكذلك التعاون
يف جم���االت ا�ست���زراع الأحي���اء
البحري���ة ،وخدم���ة املجتم���ع املحلي،
وتق���دم الكلي���ة واملحط���ة لل�رشك���ة
يف املقاب���ل املعلوم���ات العلمية التي
تتواف���ر لديهم���ا للخدم���ة الإداري���ة
العلمية للمنطقة.
�أم���ا مذك���رة التفاه���م املربم���ة بني
مركز البيئة البحرية اال�ستوائية يف
برميني�/أملاني���ا وكل من حمطة العلوم
البحرية وكلي���ة العلوم البحرية؛فهي
تن����ص عل���ى التع���اون يف جم���ال
الأبح���اث العلمية وتب���ادل الزيارات
للطلب���ة و�أع�ض���اء هيئ���ة التدري����س
ودعم قدرات حمطة العلوم البحرية
وكلي���ة العلوم البحري���ة وتقدمي منح
لطلبة الدكتوراه يف العلوم البحرية.
مذك���رة التفاهم الثالث���ة مع جامعة
ج���ورج وا�شنط���ن وته���دف لتطوير
برام���ج كلي���ة ال�سياح���ة والفندق���ة
وت�أ�سي����س برام���ج م�شرتك���ة ب�ي�ن
اجلامعت�ي�ن وتبادل الزيارات العلمية
وتوفري املنح الدرا�سية للطلبة.
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كم���ا لدين���ا �أي�ض ًا مذك���رة تفاهم مع
برنام���ج الوالي���ات املتح���دة للإمن���اء
ال���دويل ( )USAIDلتطوي���ر كلية
ال�سياح���ة والفندق���ة وبراجمه���ا
ومرافقها.
�أي�ض��� ًا لدين���ا مذك���رة تفاه���م م���ع
خمت�ب�رات (م���وت) البحري���ة
يف فلوري���دا /الوالي���ات املتح���دة
الأمريكي���ة ،عقدت به���دف التعاون
يف ا�ست���زراع الأ�سم���اك املنتج���ة
للكافي���ار ،واال�ست���زراع البح���ري
لكائن���ات بحرية اقت�صادي���ة ،ودعم
تطوي���ر معر����ض للأحي���اء البحري���ة
وزي���ارات متبادل���ة لأع�ض���اء هيئة
التدري����س و�إ��ش�راف م�ش�ت�رك على
طلب���ة الدرا�س���ات العلي���ا ،والتعاون
من �أجل البحث عن مانحني وداعمني
لربامج الدرا�س���ات العليا والأبحاث،
وكذلك البحث عن م�ستثمرين لدعم
امل�شاريع امل�شرتكة.
ه���ذا ون�أم���ل �أن نتمك���ن م���ن زيادة
وتو�سيع جماالت التعاون بني الفرع
واجلهات الأخرى مبا يوفر له الدعم
والتطور يف �شتى املجاالت.
* قلت �إن���ه �أجريت م�ؤخراً مباحثات
م���ع خمت�ب�ر «م���وت» البح���ري
ال�ست���زراع الأ�سم���اك املنتج���ة ملادة
الكافيار االقت�صادية ،ما هي تفا�صيل
تلك املباحثات؟
 مت يف �آخ���ر زي���ارة للنائ���ب الأولملدي���ر خمت�ب�رات م���وت يف �شه���ر
حزي���ران  2012التباحث مع �أ�صحاب
العالقة مب��ش�روع ا�ستزراع الأ�سماك
املنتجة للكافي���ار ،كما متت مناق�شة
حيثيات امل�رشوع مع �رشكة تطوير
العقب���ة و�سلط���ة منطق���ة العقب���ة
االقت�صادي���ة اخلا�صة ،وحمطة العلوم
البحرية واجلامع���ة الأردنية والفرع
يف العقب���ة ،و�أجرين���ا مقاب�ل�ات
م���ع بع����ض امل�ستثمرين الذي���ن �أبدوا

رغبتهم يف امل�شاركة يف امل�رشوع،
وق���د وق���ع االختي���ار املبدئ���ي على
�أر����ض متلكها �سلطة منطق���ة العقبة
االقت�صادية اخلا�صة لتنفيذ امل�رشوع
�إن اقتنع���ت ال�سلطة و�رشكة تطوير
العقبة وقدمت الأر�ض الالزمة له.
وقد مت االتفاق على �أن ي�شكل فريق
من بني ه����ؤالء ليقوم بزيارة ملزارع
�إنت���اج �سمك الكافيار يف خمتربات
موت الأمريكية يف فلوريدا لالطالع
عل���ى امل��ش�روع ومعرف���ة متطلباته
خالل �شهر �آب  ،2012و�سنقوم بتقدمي
عر����ض مكت���وب للإطار الع���ام لهذا
امل�رشوع ومتطلباته يف القريب �إن
�شاء اهلل.
* تع���د اجلامعة حالي��� ًا خطة لربنامج
املاج�ستري يف العل���وم البحرية الذي
تقدم���ه كلي���ة العل���وم البحري���ة ،ما
�أهمي���ة طرح مثل ه���ذا الربنامج يف
منطقة العقبة؟
الأهمية الت���ي يتمتع بها طرح مثله���ذا الربنام���ج تتمث���ل باال�ستمرار
بتطوي���ر العملي���ة التدري�سي���ة يف
كلي���ة العل���وم البحري���ة وبراجمه���ا؛
وم���ن املتوق���ع �أن تخ���رج الكلي���ة
ع���ام  2013الدفع���ة الأوىل م���ن طلبة
البكالوريو����س الذين �سيقبل الكثري
منه���م عل���ى درا�س���ة املاج�ستري يف
ه���ذا التخ�ص����ص ال���ذي يع���د مطلوب ًا
نظراً لندرة املتخ�ص�صني فيه .كما �أن
كلية العل���وم البحرية وحمطة العلوم
البحري���ة حتتاجان لهذه التخ�ص�صات
لدع���م كادره���ا التدري�س���ي والفني
على مدى ال�سنوات القادمة ،وهناك
�أي�ض ًا حاج���ة يف بع�ض الدول العربية
خلريج�ي�ن على م�ست���وى املاج�ستري
يف جمال العلوم البحرية ،وقد �أبدت
بع����ض ال���دول العربية ومنه���ا اليمن
ا�ستعداده���ا لإر�سال طلب���ة للدرا�سة
يف الربنامج.

ومت توف�ي�ر كل امل�ستلزم���ات م���ن
خمتربات ومعدات و�أجهزة ميدانية
وكذل���ك �أع�ض���اء هيئ���ة التدري����س
والداعم�ي�ن للأبح���اث العلمي���ة م���ن
م�ؤ�س�سات وطنية وعاملية لدعم هذا
الربنامج.
* م���ا ه���و ع���دد املوفدي���ن الذي���ن مت
�إيفاده���م للح�ص���ول عل���ى درج���ة
الدكتوراه؛ ليع���ودوا خلدمة اجلامعة
وما هي تخ�ص�صاتهم؟
 مت �إيف���اد �سبعة من الطلبة للح�صولعلى درج���ه الدكت���وراه ،فيما ر�شح
�سبعة ع�رش طالب ًا وطالبة لال�ستفادة
م���ن الإيف���اد موزعني عل���ى كليات
الفرع.
* ت�شه���د اجلامعة الأردنية يف �أيلول
منا�سبة عزيزة علينا وهي االحتفال
بيوبيلها الذهب���ي حتت رعاية جاللة
امللك عب���داهلل الثاين ابن احل�سني ،ما
ه���و الدور الذي يقوم به فرع العقبة
يف هذه االحتفالية؟
 تق���وم كل كلية بن�شاط���ات معينة�ضمن دور الفرع يف االحتفال؛ حيث
تكرمي الطلبة الأوائل يف كلية الإدارة
والتمويل وور�شة عمل لعر�ض �أبحاث
طلب���ة البكالوريو�س،وم�ؤمتر وطني
بعن���وان «دور م�ؤ�س�س���ات املجتم���ع
املدين يف تنمي���ة وتطوير االقت�صاد
الوطني» خ�ل�ال �شهر ت�رشين الثاين
املقبل� ،أما كلي���ة ال�سياحة والفندقة
فتقيم حفال لتكرمي خريجي اجلامعة
من �أبناء حمافظة العقبة.
وت����ؤدي كلي���ة نظ���م وتكنولوجي���ا
املعلوم���ات دوره���ا من خ�ل�ال �إقامة
ع���دد من الن�شاطات ومنها �إقامة يوم
علمي ودعوة ��ش�ركات العقبة التي
تعم���ل يف جمال نظ���م وتكنولوجيا
املعلوم���ات للم�شاركة في���ه ،و�إعداد
�رشيط ي�ؤرخ كليات العقبة مبا فيها
اجنازات الكلية ،وملخ�ص عن امل�ؤمتر
25
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العامل���ي لتكنولوجي���ا املعلوم���ات
واالت�ص���ال للع���ام  ،2011ال���ذي يع���د
�أح���د �أهم اجن���ازات الكلي���ة� ،إ�ضافة
�إىل عرو����ض لإجن���ازات الدبلوم يف
االت�ص���ال والرتبي���ة وم���ا مت تقدمي���ه
لوزارة الرتبي���ة والتعليم وعرو�ض
�أخرى لإجن���ازات برنامج ماج�ستري
«ا�ستخ���دام تكنولوجي���ا املعلوم���ات
يف الرتبي���ة» وما مت اجنازه من خالل
الربنام���ج .و ن���دوة يف كلية اللغات
بعن���وان «الطال���ب اجلامع���ي ال���ذي
نري���د» ي�شارك فيها عدد من الزمالء
املدر�سني وطلبة اجلامعة.
�إ�ضافة �إىل م�سابقات يف كلية العلوم
البحري���ة للطلب���ة� ،إحداه���ا لت�صميم
�شعار للكلية و�أخرى لعمل ر�سومات
عن احلياة الربي���ة يف خليج العقبة،
وثالث���ة لت�صوي���ر البيئ���ة ب�شكل عام
والبيئ���ة البحري���ة وجماله���ا ب�شكل
خا����ص ،ومتت طباع���ة وتوزيع �صور
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يف �أروق���ة الف���رع والكلي���ة لعك�س
جم���ال البيئ���ة البحري���ة و��ض�رورة
املحافظة عليها.
* ما هي تطلعات الفرع امل�ستقبلية؟
 ي�أمل الف���رع ب�أن ي�صل عدد الطلبةفي���ه �إىل ( )8000طال���ب وطالب���ة
خالل ال�سن���وات الأربع القادمة ،و�أن
يتمكن م���ن تطوير برام���ج الكليات
وتق���دمي برام���ج درا�س���ات علي���ا يف
�إدارة الأعم���ال ،واملحا�سب���ة ،والعلوم
البحري���ة ،و�إدارة الفن���ادق ،و�إدارة
ال�سياح���ة ،والتمكن م���ن �إن�شاء كلية
ال�سياحة والفندق���ة وال�صالة متعددة
الأغرا����ض الت���ي �ستخ���دم الف���رع
وطلبته واملجتمع املحلي وامل�ؤ�س�سات
العامل���ة يف العقبة نظراً لعدم وجود
مثل هذه ال�صالة يف منطقة العقبة.
�أم���ا عل���ى م�ست���وى الطلب���ة فن�أمل
�أن ن�ستطي���ع ا�ستقط���اب الطلبة من

ال���دول العربية وخا�ص���ة دول اخلليج
العرب���ي ،و�أن نتمكن من �إيفاد املزيد
من الطلبة ل�سد احتياجات الفرع من
�أع�ضاء هيئة التدري�س.
وفيم���ا يتعل���ق مبج���االت التع���اون
ف�إنن���ا نعم���ل عل���ى توثي���ق التعاون
الفني والبحثي م���ع بع�ض اجلامعات
املرموق���ة يف الع���امل ،و�إتاحة املجال
اكرث �أمام الفرع لتقدمي اال�ست�شارات
والدرا�س���ات والربام���ج البحثي���ة
وبرامج املراقبة وبرامج البحث على
امل�ستوى ال���دويل واالقليمي وزيادة
ع���دد االبحاث؛ما من �ش�أن���ه �أن يزيد
دخل الف���رع املايل،وبالتايل الو�صول
�إىل امل�ستوى العامل���ي �أ�سوة باجلامعة
الأردنية الأم.
نقال عن �شباب الد�ستور  /يا�سمني ال�ضامن
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تقارير

مركز العال باخلاليا...روؤى واإجنازات
اأخب���ار الأردني���ة  -رم���زي الغزوي
 احلل���م ي�ضب���ق العل���م دائم��� ًا ،وهوما يجع���ل الأ�ضت���اذ الدكتور عبداهلل
العب���ادي ،املدير الع���ام ملركز العالج
باخلاليا ()cell therapy center
يحل���ق يف �ضم���اء نا�ضع���ة التف���اوؤل
م�رشق���ة الأمل ،يرنو حللم بات قاب
قو�ضني اأو اأدنى من يد الب�رشية ،التي
حتاول اأب���داً اأن تتغلب على اأوجاعها
وتغلب اأمرا�ضها.
يحلم العبادي اأو يرى راأي العني ،اأنه
وبغ�ض���ون عقد ون�ض���ف من الزمان
اأو اأدن���ى� ،ضنخت���زل ع���دد الكرا�ضي
املدولب���ة (املتحرك���ة) الت���ي حتم���ل
ذوي الإحتياج���ات اخلا�ض���ة وحتجم
اإمكاناتهم وطموحاتهم ،و�ضنختزل
كذلك ا�ضتهالكاتنا الباهظة لالأدوية،
وي���رى زراعة الأ�ضنان ب�ضهولة تتاح
للكثريي���ن ،واأن م�ض���اكل الأوعي���ة
الدموي���ة �ضتكون من املا�ض���ي ،واأن
زراعة الكلى �ضتتولد من ذات اجل�ضد
املعتل واملبتلى باملر�س.
هناك م���ن يخت����رش مرك���ز العالج
باخلاليا يف "الأردنية" ،مبركز اخلاليا
اجلذعية ،وقد يحق لهم هذا ،فاخللية
اجلذعي���ة �ضبغ���ت ب�ضه���رة كب���رية
فاقع���ة ،وبات���ت حديث اأه���ل الطب
والعل���م البيولوج���ي يف ال�ضن���وات
الأخ���رية ،وتع���د اأهم اكت�ض���اف بعد
اجليني���وم الب����رشي ،وخريطت���ه
املعق���دة واملهمة .فاخللي���ة اجلذعية،
ميك���ن حتويلها اإىل اأي نوع من اخلاليا
ال 220يف ج�ض���م الإن�ض���ان خمربي ًا،
اأي ميكنها اأن ت�ض���ري خاليا ع�ضبية،
اأو بنكريا�ضي���ة ت���در الأن�ضول���ني،
وتعال���ج مر�س ال�ضك���ري .فهي حق ًا
كم���ا ي�ضمونه���ا يف الغ���رب( :اخللية
ال�ضاحرة).
الأ�ضت���اذ الدكتور العبادي مل يكتف
بالت�ضمي���ة فح�ض���ب ،ب���ل ي�ضيف لها
ت�ضمي���ة (اخلالي���ا اجلذري���ة) ،وه���ي
م�ضتع���ارة م���ن الزراع���ة وعلومها،

كما ه���ي اخلاليا اجلذعي���ة ،امل�ضتندة
اإىل اجل���ذع الذي ه���و م�ضدر الفروع
واأ�ضله���ا ،اأي باعتبار اأن هذه اخلاليا
ت�ضتطي���ع اأن تتماي���ز وتتح���ول اإىل
خالي���ا خمتلف���ة ،وباأن���واع عدي���دة،
وبوظائف متعددة.
ولأن اجلامع���ة الأردني���ة و�ضع���ت
ن�ض���ب عينيه���ا التح���ول احلثي���ث
وال�رشي���ع اإىل جامع���ة عاملية بحثية
تطبيقي���ة بغ�ضون ب�ض���ع �ضنني على
الأك���ر ،فاإنه���ا تفاخر بوج���ود هذا
املرك���ز الرائد ،ال���ذي تبنى امل�رشوع
التجريبي الريادي ،الذي ينقل العلم
اإىل حي���ز التنفي���ذ يف جمال الطب،
لي�ض���ل ل���كل النا�س ،ومي����س حياتهم
بتفا�ضيله���ا ،فيغريه���ا ويخفف من
اأوجاعهم.
تنط���وي ر�ضال���ة املرك���ز ،ح�ض���ب
الدكتور العب���ادي ،على ثيمة توفري
البيئة العلمي���ة والتقنية والأكادميية
والتعليمية لتوليد خاليا ب�رشية ذاتية
وغري ذاتية ،وخاليا معدلة ب�رشية اأو
غري ب�رشية ،اأو م�ضتقات هذه اخلاليا
لأغرا����س عالجية اأو بحثي���ة .كونه
مركزاً يتبنى البحث التطبيقي بكل
معطيات���ه وتفا�ضيله واأهدافه ،اأي اأن
نتائ���ج اأبحاث���ه تتعام���ل مبا�رشة مع
اأمرا�س النا�س واأوجاعهم واأمنياتهم
بتخفي���ف اآلمه���م والإ�ضه���ام يف

�ضف���اء اأمرا�ضهم ،فالبح���ث العلمي
التطبيقي لي�س ترف ًا ،اأو اإم�ضاء وقت،
بل هو عمل وحلم ي�ضبان يف خدمة
الإن�ضان بنقل جتارب املختربات اإىل
حيز العالج.
وبعني الع���امل املتطلعة اإىل م�ضتقبل
مفع���م بالتف���اوؤل يرن���و الدكت���ور
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العب���ادي لي�صب���ح مرك���زاً وطني��� ًا
و�إقليمي���ا وعاملي ًا متميزاً ،يف جمال
العالج باخلاليا وم�شتقاتها وتقانتها،
و�أن يك���ون جاذب ًا لبح���وث العلماء،
يف �شت���ى جم���االت الع�ل�اج باخلاليا
وهند�سته���ا ،وبالأن�سجة وبيولوجية
اخلالي���ا اجلذعي���ة ،و�أن يك���ون
حمط���ة لتدري���ب العلم���اء والفنيني
يف اخت�صا�صات���ه املت�شعب���ة ،ويلب���ي
طموحات طلب���ة الدرا�س���ات العليا،
و�أن ي�صب���ح ُمزوداً للخربة وامل�شورة
يف هذه امليادين الرحبة.
بل ،ويتطلع الدكتور العبادي ،الذي
تلم����س ح���دود الط���ب الكال�سيك���ي،
ّ
وخ�ب�ر العجز الذي اعت���ور طريقه،
يتطل���ع �إىل �أن يعب���ئ البح���ث يف
اخلالي���ا اجلذعي���ة الف���راغ ال���ذي ال
يعبئ���ه ه���ذا الط���ب ،وذل���ك بفي�ض
�إنت���اج علماء د�أبه���م البحث والعمل
واجلهد يف جماالت اخلاليا اجلذعية،
ومب���ا �أن الدكت���ور العب���ادي جاء من
خلفي���ة مالئمة له���ذا البع���د الطبي،
كون���ه متخ�ص�ص��� ًا يف �أمرا����ض ال���دم
وال�رسط���ان� ،أي تعام���ل م���ع اخلاليا
وخ�ب�ر دوره���ا ،وه���و تعام���ل يعود
�إىل �سنوات طويل���ة خلت ،ف�إنه ومن
خ�ل�ال هذا املركز مي���د �أحالم ًا كثرية
�ستخفف عن بني الإن�سان.
مرك���ز الع�ل�اج باخلاليا ج���اء تقدم ًا
يف ت�صنيع اجلل���د الب�رشي خمربي ًا،
وه���و م���ا �أده����ش املواطن�ي�ن ،و�أثار
ا�ستغرابهم ّ
وحف���ز �أملهم ،فاملركز
متكن م���ن ت�صني���ع جلد قاب���ل للنقل
والإ�ستخ���دام يف م�ست�شف���ى اجلامعة
الأردني���ة ،بع���د ت�صنيع���ه م���ن خاليا
جذعي���ة ذاتية امل�ص���در (�أي من نف�س
ال�شخ����ص امل�ص���اب بح���رق �أو مر�ض
جل���دي) ،وي�صف الدكت���ور العبادي
ه���ذا الإجناز ،ب�أنه خط���وة ال بد منها
لعبورنا نحو م�شاريع كربى تتمحور
ح���ول ه���ذا امل�ضم���ار� ،أف�صحن���ا عن
بع�ضها ،يف ح�ي�ن �ستظل �أخرى طي
الكتمان ،ريثما نتحقق من نتائجها.
ونعل���م �أن اخلاليا اجلذعية �ستحل
يوم���ا م���ا م���كان زراع���ة الأع�ضاء،
بتحفي���ز خالي���ا الأ�سا����س وجعله���ا
تتمايز وتت�شكل ،تبع���ا للهدف الذي
نريده منه���ا ،ورغم �صعوبة اخلو�ض
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يف التفا�صي���ل العلمية لهذا املنحنى
الطبي� ،إال �أن الدكتور العبادي يثني
خرياً عل���ى ثقافة النا����س و�شغفهم
بنتائ���ج البحث العلمي اجل���اد ،ولهذا
بات���وا يتطلع���ون �إىل �أن م�شاكله���م
�أو �أمرا�ضه���م ب�إمكانها �أن حتل بهذه
الطريق.
ويق���ول الدكت���ور العب���ادي �إءن
للمركز �أولوي���ات بحثية وتطبيقية؛
فبعد ت�صني���ع اجللد الب��ش�ري ،ت�أتي
اخلاليا (امليزينكيمي���ة) ،وهي خاليا
ن�ستطي���ع �إ�ستخال�صها م���ن �شفطات
الدهون البطنية� ،أو من نخاع العظم،
ولها خ�صا�ص مهمة جداً ،لأنه ت�سيطر
على جهاز املناعة ،وت�شفي �أمرا�ضه،
كالت�صل���ب اللويح���ي .ويعتق���د �أن
املر�ضى الذي���ن ا�ستنفذوا خط العالج
الأول والث���اين � ،سيت���م �شفا�ؤه���م
بوا�سطة ه���ذه التقان���ة قريب ًا بحول
اهلل و�إذنه.
وعن ت���وايل الأولويات يف املركز،
حدثنا الدكت���ور العبادي عن ت�صنيع
قرني���ة الع�ي�ن ،التي �ستعي���د الب�رص
للكثريين ،وكذلك الأوعية الدموية،
فلدين���ا العديد من املر�ض���ى يعانون
من عدم قدرة ال�رشايني على �إي�صال
الدم���اء لأطرافه���م ،وه���و م���ا يهدد
ببرتها ،وت�ستطي���ع اخلاليا اجلذعية
�أن حت���ل م�شكلته���م قريب��� ًا �أي�ض��� ًا،
ومثلها ع�ضلة القلب ،ف�سن�ستطيع �أن
نن�شط اخلالي���ا اجلذعية يف قلوبهم،
لنخفف تعبهم ،ونقلل كمية الأدوية
الت���ي يتناولونها ،وجعلهم يعي�شون
بطريق���ة طبيعي���ة تقريب��� ًا ،وكذلك
لدين���ا تطلع���ات ك�ب�رى يف ع�ل�اج
اخل���رف ،وت�صنيع العظ���م الب�رشي،

و�شبكية العني.
وع���ن التع���اون العامل���ي ملرك���ز
اخلالي���ا يخربن���ا العب���ادي �أن املركز
وق���ع مذك���رات تفاه���م م���ع العديد
من اجلامع���ات العاملي���ة املهتمة بهذا
املجال احليوي يف �أمريكيا وماليزيا
واململك���ة املتح���دة و�إيطالي���ا .و�أن
ه���ذا املركز بعمره الق�ص�ي�ر ن�سبي ًا،
ابتعث م�ؤخ���راً �أربعة من العاملني به
ال�ستكم���ال �إخت�صا�صاتهم العليا يف
�أرقى اجلامعات العاملية.
وعن ميزة الأمان يف العالج باخلاليا
اجلذعي���ة ،يق���ول الدكت���ور العبادي
ب�أنه���م يتعاملون مع اخلاليا اجلذعية
ذاتية املن�ش�أ� ،أي خاليا ال�شخ�ص نف�سه،
وهذا مبعث �أم���ان واطمئنان .وعن
الناحي���ة ال�رشعية م���ن حيث احلالل
واحل���رام فق���د عق���دت ور�شة عمل
بتنظي���م م���ن املرك���ز� ،رسن���ا فيها
�أن علم���اء ال�رشيع���ة كان���وا داعمني
مل�رشوعن���ا ومتفهمني ل���ه ولأبعاده
و�أهدافه.
وي�ضي���ف �أي�ض���ا� ،أنن���ا ال نقتل خاليا
وال نخل���ط �أجنة .ونطم���ح �أن ن�سهل
بالعلم على الأطباء والنا�س ،ونفخر
ب�أنن���ا يف الأردن نعمل عل���ى �إعداد
نظ���ام طرح من خ�ل�ال وزارة ال�صحة
لتويل �أبعاد هذا املو�ضوع ومعطياته.
وع���ن كلف���ة الأبح���اث يق���ول �إنه���ا
عالي���ة ن�سبي ًا ،ولكنن���ا منتلك وعودا
�صادق���ة من جه���ات ر�سمية و�شعبية
وم�ؤ�س�سات لدعم عملنا وبحثنا يف
ه���ذا املرك���ز .و�سيبق���ى �أكرب حافز
للعمل هو احللم والتفا�ؤل والأمل.
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الإ�صدار الأول من نوعه يف املنطقة

"الأردنية" تفهر�س �إنتاجها العلمي للـ( )25عاما املا�ضية

�أخبار الأردنية (ا ج ا) زكريا الغول -
يف �سابقة تعد الأوىل من نوعها يف
املنطقة ارت�أت جلنة اليوبيل الذهبي
يف اجلامع���ة الأردنية مبنا�سبة مرور
( )50عام���ا على ت�أ�سي�سه���ا �أن توثق
الإنت���اج العلمي والفك���ري لأع�ضاء
هيئة التدري����س العاملني فيها �سواء
كان���ت على �ش���كل كت���ب علمية �أو
درا�س���ات وبحوث علمي���ة من�شورة
داخ���ل الأردن �أو خارجه ،يف فهر�س
�أطل���ق علي���ه ا�س���م «الإنت���اج العلمي
للعاملني يف اجلامعة الأردنية (-1988
.»)2011
وي�أت���ي ه���ذا الفهر����س ثم���رة قرابة
العامني بذل خاللهم���ا مكتب توثيق
البح���ث العلم���ي ب����إدارة الدكت���ور
�إبراهي���م العب���ادي جه���ودا م�ضنية
لر�ص���د وتوثي���ق الإنت���اج العلم���ي
والفك���ري لأع�ضاء هيئ���ة التدري�س
على �صفحات الكرتونية خا�صة بكل
ع�ضو تتبع للموقع الرئي�سي للجامعة
م���ن خالل ت�ضافر اجله���ود مع مركز
احلا�س���وب وع���دد م���ن طلب���ة كلية
امللك عب���داهلل الث���اين لتكنولوجيا
املعلومات.
و�ضمن �أعمال ا�ستكمال كتابة تاريخ
اجلامعة من العام ( )1988حتى ()2011
تتم���ة للإ�ص���دار الأول ع���ن الأعوام
( )1987 -1962والذي �أعد �أثناء احتفال
اجلامع���ة بيوبيلها الف�ض���ي جاء هذا
الفهر�س امت���دادا ل�سابقه الذي ر�صد
�إنت���اج اجلامعة الفك���ري يف الأعوام
اخلم�س���ة والع�رشين الأوىل من عمر
اجلامع���ة ،ليجم���ع الفهر�س���ان مع���ا
م�س�ي�رة اجلامعة الفكري���ة والعلمية
خالل اخلم�سني عاما املا�ضية ،وقامت
ب�إع���داده جلنة علمية �شكلت برئا�سة
الدكت���ور �إبراهيم العبادي وع�ضوية
كل من الدكتورة ماجدة عمر و�إميان
العم���ري و �أ�سم���اء العطيات وع�صام
احلم���دان وع�ل�اء البج���ق .وق���دم له
مدير مرك���ز الوثائ���ق واملخطوطات
ودرا�سات بالد ال�شام الدكتور حممد
عدنان البخيت.

وي�ض���م الفهر�س ال���ذي اعد باللغتني
العربية واالجنليزية (� )17ألف منتج
فكري ا�شتملت على(� )3آالف كتاب
و (� )14أل���ف بح���ث لزه���اء ()950
ع�ض���و هيئ���ة تدري����س واعتم���د يف
عر����ض بيانات���ه الببليوغرافية على
قواع���د الفهر�سة الأجنلو – �أمريكية
ونظ���ام ت�صني���ف (دي���وي الع�رشي)
كقواع���د معتم���دة عامليا ملث���ل هذا
الن���وع م���ن الفهر�س���ة .والتي جاءت
على النحو الت���ايل :عنوان البحث-
الكت���اب املن�ش���ور ،امل�ؤلفون،ا�س���م
الدورية،اجل���زء وع���دد ال�صفح���ات،
النا�رش ،و�سيلة الن�رش.
وفيما يتعلق بفهر�س���ة املو�ضوعات
اعتم���دت اللجن���ة قائم���ة ر�ؤو����س
مو�ضوع���ات (مكتب���ة الكوجنر����س)
بالن�سب���ة للغ���ة االجنليزي���ة وقائم���ة
ر�ؤو����س مو�ضوع���ات (الفهر����س
العربي املوحد) بالن�سبة للغة العربية
رتبت هجائي���ا .كما �ض���م الفهر�س
ثالث���ة ك�شافات معتم���دة هي ك�شاف
املو�ضوع���ات وك�ش���اف العناوي���ن
وك�ش���اف امل�ؤلف�ي�ن �إىل اجلان���ب
املو�ضوع���ي ليتيح للق���ارئ االطالع
على حمتوياته ب�سهولة وي�رس.
ويف كلمة لرئي����س اجلامعة الدكتور
اخليف الطراونة ا�ستهل بها الفهر�س
قال� »:إن االحتف���ال اخلم�سيني منح
اجلامع���ة الفر�ص���ة لتق���ومي نوعي���ة
الإنت���اج وم�سارات���ه العلمي���ة م�شريا
�إىل �أن الفهر�س �ساعد على ت�شخي�ص
حج���م البحث الف���ردي وعمل فريق
البح���ث واملوا�ضيع الت���ي نالت حظا
�أك�ث�ر م���ن غريه���ا والق�ضاي���ا التي
ت�ستحق الرتكيز والبحث».
و�أ�ض���اف الطراونة� »:إن هذا الفهر�س
ي�أت���ي �ضم���ن جه���ود اجلامع���ة لربط
م�سرية البحث العلمي و�إنتاج �أع�ضاء
هيئ���ة التدري����س بامل�ست���وى العاملي،
ل�ضم���ان درج���ة رفيعة م���ن اجلودة،
ح�س���ب القواع���د العاملي���ة املعتمدة،
كي ي�سهم �إنتاج الأ�رسة العلمية يف
اجلامع���ة يف مكونات البحث العلمي

يف الع���امل» .معرب���ا ع���ن �شك���ره
وتقدي���ره ل���كل من �ساه���م يف هذا
الإجناز.
ويق���ول الأمني العام للمجل�س الأعلى
للعلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد
ال�رشي���دة �إن الفهر����س م���ن �ش�أن���ه
�أن يك���ون مبثابة الدلي���ل لل�رشكات
والهيئ���ات العاملي���ة الختي���ار علماء
ح�س���ب اهتماماته���م البحثي���ة كما
ميكن ال��ش�ركات م���ن اال�ستفادة من
تلك البح���وث والعمل على تطبيقها
ما يعود بالفائدة على اقت�صاد الوطن
ورفده بالطاقات العلمية املتخ�ص�صة.
وي�ش�ي�ر ال�رشي���دة �إىل �أن التوج���ه
البحث���ي العامل���ي حالي���ا ه���و �إع���داد
درا�س���ات وبح���وث بتخ�ص�ص���ات
متداخلة يقوم عليها فريق بحثي من
خمتلف التخ�ص�صات واجلن�سيات ما
يجعل من هذا الفهر�س دليال لتمكني
الهيئات البحثية من اختيار الباحثني
م���ا يتيح الفر�صة �أم���ام �أع�ضاء هيئة
التدري����س يف الأردني���ة لتب���ادل
اخل�ب�رات امل�شرتكة مع نظرائهم يف
خمتلف دول العامل.
ب���دوره قال عمي���د البح���ث العلمي
الدكت���ور خال���د �أعي���دة �إن الفهر�س
�سي�شكل ناف���ذة ت�سويقي���ة لتوا�صل
الباحث�ي�ن عل���ى امل�ستوي�ي�ن املحل���ي
والعامل���ي به���دف �إعداد بح���وث ذات
جودة عالية تنتج عن تالقح الأفكار
وتب���ادل اخل�ب�رات واملع���ارف ب�ي�ن
الباحثني.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا الفهر�س
وغ�ي�ره م���ن م�ؤلف���ات ون�شاط���ات
وخط���ط �إجرائي���ة ي�أت���ي يف �سي���اق
اال�سرتاتيجي���ة اجلدي���دة للجامع���ة
للتحول �إىل العاملي���ة ،بعدما حققت
من���ذ زم���ن معاي�ي�ر االعتم���اد العام
واخلا����ص لكاف���ة التخ�ص�ص���ات وكل
امل�ستوي���ات الدرا�سية،بغي���ة نق���ل
اجلامع���ة م���ن فئ���ة �أف�ض���ل �ستمائ���ة
وع��ش�ر جامع���ات يف الع���امل �إىل
�أف�ض���ل خم�سمائة جامع���ة يف العامل
والتحول من ثقاف���ة املعايري الكمية
�إىل النوعية بحلول العام .2018
29

أخبار األردنية /العدد488

تقارير

مركز التدريب والتطوير ال�سياحي � ...آمال وطموح

�أخبار الأردني���ة  -هبة الكايد ،فادية
العتيبي ُ -يعد قط���اع ال�سياحة اليوم
من �أهم القطاع���ات االقت�صادية يف
خريط���ة االقت�ص���اد العامل���ي ،كما �أن
ال�سياح���ة �صناع���ة م���ن ال�صناع���ات
التنموي���ة نظ���راً للدور ال���ذي تلعبه
يف دف���ع عجلة التنمي���ة االقت�صادية
باعتباره���ا حم���رك ًا رئي�سي ًا لكثري
من القطاع���ات االقت�صادية الأخرى
وللدور الكب�ي�ر لقطاع ال�سياحة يف
�سيا�س���ة تنويع م�صادر الدخل وجذب
اال�ستثم���ارات ور�ؤو����س الأم���وال
وتوفري فر�ص كبرية للتوظيف.
وت�شكل بع�ض املعوقات حاجزا ي�ؤدي
�إىل عزوف قطاع ال�شباب عن العمل
يف هذا القطاع ب�سبب ثقافة العيب
التي م���ا زالت حتك���م قب�ضتها على
عق���ول تل���ك الفئة الفتية م���ن �أبناء
الوطن ،ما جع���ل احلاجة ملحة للعمل
عل���ى تغيري تل���ك الثقاف���ة و�إقناع
ال�شب���اب ب�أهمية امتهانهم يف قطاع
ال�سياحة الذي �سيط���رت عليه �أيدي
الوافدين م�ستغلة ذلك االعتقاد الذي
غلف �أفكار �شبابنا و�أرهقها.
ن�ش����أ املرك���ز الوطن���ي للتطوي���ر
والتدري���ب ال�سياح���ي والفندق���ي
بني �أح�ض���ان �أم اجلامع���ات" اجلامعة
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الأردنية " من���ذ ت�سعة �شهور وا�ضعا
ن�صب عيني���ه هدف ا�ستبدال العمالة
الوافدة بعمالة وطنية من خالل عقد
ع���دد م���ن ال���دورات التدريبي���ة يف
�سبيل رفد �سوق العمل املحلي بعمالة
�أردني���ة م�ؤهل���ة ومدرب���ة يف العديد
من املج���االت ال�سياحي���ة والفندقية
واجلوي���ة وال�صحي���ة ،وجدي���دا يف
جماالت الإتيكيت وال�ضيافة.
وقال مدي���ر املركز الدكتور حممود
الدويري �إن الهدف من هذه الدورات
التي �ستنطلق نهاية �أيلول هو ت�أهيل
الك���وادر الأردنية والعربية  -وطلبة
الثانوية العامة ممن مل يحالفهم حظ
النجاح � -إىل �سوق العمل من خمتلف
امل�ستوي���ات الأكادميية ،بالإ�ضافة �إىل
ت�أهي���ل خريجي اجلامع���ات ليكونوا
قادري���ن عل���ى ممار�س���ة العم���ل بعد
التخرج.
ويعتزم املركز وفقا للدويري ت�أمني
من���ح درا�سي���ة ملنت�سب���ي ال���دورات
ال�س ّيم���ا املتميزي���ن فيه���ا يف حقل
م�ضيف���ي الط�ي�ران � ،إىل جان���ب
ات�صاالت���ه م���ع ��ش�ركات الط�ي�ران
واجله���ات املعني���ة للتن�سي���ق معهم
ب�ش�أن توظيف تلك ال�رشيحة املدربة
من خريجي الدورات.

وين�ص���ب االهتمام عل���ى املهن التي
تع���اين من نق�ص �شدي���د يف الكوادر
الب�رشية امل�ؤهلة وتلقى طلب ًا متزايدا
يف �سوق العمل.
وم���ن الدورات الت���ي يعقدها املركز
دورة تدري���ب م�ضيف���ات وم�ضيفني
جوي�ي�ن متنح �شهادتها م���ن "الأردنية
لتدري���ب الط�ي�ران والط�ي�ران
الت�شبيه���ي" (  )JATSوي�صب���ح
اخلريج م�ؤه�ل�ا للعمل يف �أي �رشكة
طريان حملية �أو عاملية.
�إىل جانب ذلك يعق���د املركز دبلوم ًا
تدريبي��� ًا يف �إدارة املط���ارات و�إدارة
وكاالت ال�سياح���ة وال�سفر ،والدبلوم
التدريبي يف فنون الطهي ال�رشقي
والغربي ،ودورة يف اجلودة و�سالمة
الغ���ذاء ،ودورة حل���واين بالإ�ضاف���ة
�إىل مه���ارات ات�ص���ال يف جم���االت
الإتيكي���ت والربوتوك���ول ومبادئ
ال�ضيافة.
و�أ�ض���اف الدوي���ري �أن املرك���ز قيد
ا�ستكمال م�سرية م��ش�روع (توعية
املجتمع���ات املحلي���ة به���دف ت�أهيلها
للعم���ل يف قطاع ال�سياح���ة) ،والذي
مت االنته���اء م���ن �إع���داده ودرا�ست���ه
م�ؤخ���را ،وا�ستن���د فري���ق املركز يف
�إعداده للم�رشوع �إىل الدرا�سات التي
�أ�ش���ارت �إىل �أن م���ا يق���ارب � 8آالف
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تقارير
عام���ل وافد من �أ�ص���ل � 41ألف عامل
يعمل���ون ب�ش���كل مبا��ش�ر يف قطاع
ال�سياح���ة ،ويقتطع���ون م���ن الدخل
القومي ما يزيد عن  30مليون دوالر
�أمريك���ي يت���م حتويله���ا بالعم�ل�ات
ال�صعب���ة �إىل خ���ارج اململك���ة ،كم���ا
�أ�ضاف الدويري �أن فر�ص العمل التي
�ستتاح خالل الأعوام اخلم�سة القادمة
تقدر بـ( )25000فر�صة عمل بح�سب
اال�سرتاتيجي���ة ال�سياحي���ة ل���وزارة
ال�سياحة.
و�سيت���م من خالل امل�رشوع التوا�صل
املبا��ش�ر مع املجتم���ع املحلي وخا�صة
فئ���ة ال�شب���اب ،وللخ���روج بنتائ���ج
�إيجابي���ة ال بد من خماطب���ة العقول
ال�شاب���ة وق���ادة املجتمع���ات املحلية،
با�ستخ���دام ط���رق علمي���ة م�ؤث���رة
باالعتم���اد على تقني���ات وخطوات
منهجي���ة مدرو�س���ة ،خ�صو�ص��� ًا �أنها
ت�ستهدف كيانات اجتماعية متغرية.
و�أو�ض���ح الدوي���ري ب����أن م��ش�روع
التوعية �سيعمل على زيارة ما يزيد
عن  1400مدر�س���ة ثانوية يف اململكة
به���دف عق���د حما��ض�رات توعي���ة
بق�ص���د الت�أثري على ه���ذه الكيانات
امل�ستهدف���ة للرتوي���ج لأهمية قطاع
ال�سياحة كقطاع حيوي والإ�سهام يف
تغيري املفاهيم االجتماعية وتعزيز
الوع���ي ال�سياحي  ،فما زالت النظرة
ال�سائ���دة ملثل ه���ذا العم���ل تعرتيها
الدوني���ة وال�سلبي���ة والعي���ب رغ���م
ارتفاع معدالت البطالة.
و�أكد الدوي���ري �أن م�رشوع التوعية
�سيعم���ل عل���ى �إع���ادة تثقي���ف
املجتمع���ات املحلي���ة ب�أهمي���ة ه���ذا
القط���اع  ،مل���ا له م���ن نتائ���ج �إيجابية
�سيحققه���ا عل���ى ال�صعي���د الوطني
بتحوي���ل العاطل�ي�ن عن العم���ل �إىل
م�ساهمني فاعلني يف تنمية وتطوير
الأردن .
وي�أمل املركز من خالل م�رشوعه يف
زيادة الدخل القومي وتخفي�ض ن�سبة
البطالة والتخفيف من الآثار ال�سلبية
االجتماعية الناجتة عنها� ،إ�ضافة �إىل
رفع معدالت امل�شارك���ة يف التنمية
املحلية وتعزيز الوالء املجتمعي عند
تل���ك الفئ���ة العمري���ة امل�ستهدفة من
امل�رشوع.
وي�ش���ار �إىل �أن متوي���ل املرك���ز الذي
تدعم���ه اجلامع���ة الأردني���ة يتم من
خالل التربعات والهبات والإعانات
واملن���ح ،بالإ�ضافة �إىل ريع الدرا�سات
واال�ست�ش���ارات وال���دورات وبرامج
الدبلوم.

 ...ويطلق �أوىل دوراته

ويف حف���ل مهي���ب �أطل���ق املرك���ز
الوطن���ي �أوىل دوراته املتخ�ص�صة يف
جم���ال ال�سياح���ة والفندق���ة وعلوم
الطريان باك���ورة لن�شاطاته بح�ضور
نخب���ة م���ن الأكادميي�ي�ن واملخت�ص�ي�ن
والعاملني يف القطاع ال�سياحي.
وك�ش���ف الدويري يف كلم���ة �ألقاها
خ�ل�ال احلف���ل �أن املرك���ز �سي�شارك
امل�ؤ�س�س���ات احلكومي���ة وال�شب���ه
حكومي���ة واخلا�ص���ة يف الربام���ج
البحثي���ة والتدريبية ل�ضمان جناحها
فق���د ق���ام بتوقي���ع اتفاقي���ة تعاون
م���ع ال�رشك���ة الأردني���ة لتدري���ب
الط�ي�ران والط�ي�ران الت�شبيه���ي
(  )jatsاملتخ�ص�ص���ة يف تطبي���ق
معايري اجلودة يف التدريب ووكالء
�رشك���ة  AMADEUSالإ�سبانية
املتخ�ص�ص�ي�ن يف احلجز الإلكرتوين
لتدري���ب الطلب���ة امل�شارك�ي�ن يف
ال���دورة و�إك�سابه���م امله���ارات التي
ت�ؤهلهم لالنخ���راط يف �سوق العمل
ب�إتقان وحرفية عالية ،و�سيعزز من
ا�ستعداداته���م الفردي���ة واللوج�ستية
والنف�سي���ة وف���ق �آلي���ات و�سيا�سات
مدرو�سة .
و�أ�ش���ار الدوي���ري �إىل �أن الدبل���وم
التدريبي يف �إدارة وكاالت ال�سياحة
وال�سفر وعلوم الطريان ي�أتي بواقع
( � )60ساع���ة تدريبي���ة يف ال�سياح���ة
االلكرتونية والت�سويق االلكرتوين،
الفتا �إىل �أن املركز �سيكون �أول من
�أدخل هذه امل�ساق���ات التدريبية ملثل
هذه الدورات.
م���ن جانب���ه ق���ال نائب عمي���د كلية
ال�سياح���ة والآثار الدكت���ور رم�ضان
عبد اهلل �إن علم الآثار ال يفرتق عن
عل���م ال�سياحة بل هما وجهان لعملة
واحدة ،م�شريا �إىل �أن الأردن متحف
مفتوح ويف�سح جم���اال وا�سعا للآثار
والتنمية ال�سياحية.
و�أ�ض���اف �أن ال�سياح���ة انتقل���ت م���ن
مرحلة ال�صناع���ة �إىل مرحلة الإدارة
وحتتاج �إىل برامج ودورات تدريبية
للنهو����ض بها على امل�ست���وى املحلي
والوطني ،م�ؤكدا عل���ى �أن ال�سياحة
ركن �أ�سا�سي يف اقت�صاد الدولة الذي
م���ن غري املمكن �أن يتحقق �إال بدعم
ال�سياحة.

م���ن جهته �أكد رئي����س جمعية وكالء
ال�سياحة وال�سفر �سمري ديربي على
�أن ال�سياحة ا�ستثمار امل�ستقبل �أردنيا
وعربي���ا وعاملي���ا ،وه���ي بحاجة �إىل
ب���ذل مزيد من اجله���ود لإيجاد ثقافة
جمتمعية م�ساندة لدعم ال�سياحة .
ورك���ز ديرب���ي عل���ى دور ال�شب���اب
يف ت�سوي���ق ال�سياح���ة يف الأردن
واال�ستفادة م���ن اخلربات العاملية مبا
ي�سه���م يف خدم���ة ال�سياح���ة ور�سم
�صورة ح�ضارية يف �أذهان ال�سائحني.
م���ن جانب���ه ا�ستعر����ض مدي���ر ع���ام
ال�رشكة الأردني���ة لتدريب الطريان
والطريان الت�شبيهي عامر فاخوري
تاري���خ ال�رشك���ة ودوره���ا يف بن���اء
كوادر مدرب���ة تخدم �صناع���ة النقل
اجلوي حمليا و�إقليميا.
و�أ�ض���اف �أن ال�رشك���ة �أ�سهمت عرب
تاريخه���ا يف بناء ق���درات �أكرث من
مئ���ة �أل���ف متخ�ص����ص م���ن طيارين
ومهند�س���ي ط�ي�ران وم�ضيف�ي�ن من
الأردن وم���ن خمتل���ف �أنحاء العامل،
الأمر الذي تطلب رفع كفاءة ال�رشكة
لتنه�ض بخدمة �صناعة الطريان على
ال�صعيد املحلي والإقليمي والعربي.
و�أكد فاخ���وري الدور ال���ذي ي�ؤديه
اخلريج���ون من خمتلف التخ�ص�صات
يف قط���اع الطريان امل���دين ،وا�صفا
�إياه���م ب�صمام الأم���ان و�سفراء هذه
ال�صناع���ة ح���ول الع���امل ،متمني���ا
عليهم �أن ي�ستثم���روا هذه الفر�صة
�أح�سن ا�ستثمار ملا لها من دور فاعل
يف �إثراء قدراتهم و�صقل خرباتهم
ور�سم م�ستقبلهم الوظيفي بال�شكل
الذي يحقق له���م تطلعاتهم و�آمالهم
املن�شودة.
م���ن جانبه���ا نوه���ت مدي���رة وحدة
الإع�ل�ام والعالقات العامة والثقافية
يف اجلامع���ة الدكتورة رىل احلروب
�أثن���اء �إدارتها احلفل �إىل �أن التجارب
�أثبت���ت �أن ال�سياحة �صناعة ال تندثر
بل تتطورع���ام بعد ع���ام الرتباطها
الوثيق بالرغبة الإن�سانية يف املعرفة
وتخطي احل���دود ،م�شددة يف الوقت
ذاته عل���ى �أهمية القط���اع ال�سياحي
ال���ذي يع���د �أح���د م�ص���ادر الدخ���ل
االقت�صادي يف الأردن.
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امل�ستجدون:

حجل البدايات يتطلع

«�سنثابر ونواظب لتج�سيد حلم راودنا ،وحتقيقا لرغبة
�آبائن���ا و�أمهاتنا ،الذي���ن كافحوا وجاه���دوا لو�صولنا �إىل
هذا املكان ال���ذي احت�ضننا ،ليفي����ض علينا بخري كثري
ننهل من علمه ،متدرجني بحما�سة متقدة� ،أعلى درجات
العال ،ومت�سلحني ب�أرف���ع العلوم واملعرفة ،مهما تعر�ضنا
ل�صعوب���ات ومعوقات يف بداية م�شوارن���ا اجلديد ،لتظل
«الهمة من حديد» و»العزمية �إ�رصار �أكيد» ،عناوين بارزة
تتوج �سنوات رحلتنا لبلوغ الهدف املن�شود».
كلمات نبعت من �أعم���اق قلوب جيل جديد من ال�شباب،
حتدي���دا طلبة «�سنة �أوىل» ممن مت قبوله���م مع بداية العام
اجلدي���د للدرا�سة على مقاعد اجلامع���ة الأردنية ،ليبد�أوا
بذلك �صفحة جديدة من م�سرية حياتهم العلمية� ،صفحة
حتم���ل له���م يف ثناي���ا �سطورها كث�ي�را م���ن امل�س�ؤولية
وال�صعاب ،ليواجهوها بجد ومثابرة ،دون ي�أ�س �أو خوف،
م�شكلني بذلك طريقا مل�ستقبل حافل ينتظرهم هم �أهل
له.
لكن تلك «الزه���ور» ب�أحالمها الوردية ،وطموحاتها التي
تخط���ت احلدود والأمكن���ة ،ت�سعى لأن ترتج���م �أحالمها
عل���ى �أر����ض الواقع� ،إال �أنها قد تواجه ع���ددا من ال�صعاب
وامل�شاكل يف بداية م�شوارها العلمي ،التي من املمكن �أن
حتب���ط من عزميتها ،وتلقيها يف تربة ماحلة� ،ست�ؤدي بها
�إىل الذبول بعد �أن يتبدد احللم وتتال�شى الطموحات.
دق���ت عقارب ال�ساعة معلنة البدء خلو�ض م�ضمار العلم
والقل���م ،لكن كيف �سيخو�ض طلبتن���ا تلك املعركة؟ وما
ه���ي ا�ستعداداتهم لها؟ بقلب مفت���وح يبوح طلبة « �سنة
�أوىل» على �صفحات ن��ش�رة « �أخبار الأردنية» ما يختلج
�صدورهم من م�شاعر و�آم���ال ،ف�ضال عن �أبرز امل�صاعب
والتحديات التي يواجهوها ب�صرب و�إدراك مع بداية العام
اجلديد.
مشاعر ممزوجة
تق���ول الطالب���ة يف كلية علوم الت�أهي���ل فرات من�صور
« م�شاع���ر ممزوج���ة م���ا
ب�ي�ن التخ���وف والتفا�ؤل
تغل���ف كي���اين ،ف�أن���ا
متفائلة بتخ�ص�ص اخرتته
مبح����ض �إرادت���ي « ال�سمع
والنطق ،و�أمتنى �أن مت�ضي
الأي���ام و�أخو����ض غم���ار
م�ساقات���ه الكت�سب علما
ي�ستهويني ،ويف الوقت
ذات���ه متخوف���ة م���ن �أن
�أج���د �صعوبة فيه ،لكنني
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على يقني ب�أنني ق���ادرة على جتاوزها ما دامت الرغبة
موجودة».
وت�ضي���ف واجهت �صعوبات يف بداية التحاقي باجلامعة،
خ�صو�ص���ا �أنن���ي ت�أخ���رت �أ�سبوعا عن االلت���زام مبواعيد
املحا�رضات �أ�س���وة ببقية الطلبة اجل���دد ،وفاتتني بع�ض
الدرو����س� ،إال �أنني ا�ستطعت بحمد اهلل تعوي�ضها بعد �أن
تعودت على املكان وعلى طبيعة الدرا�سة فيه».
همة عالية
يف حني ي�ؤكد الطالب يف كلية الآداب زكريا الربيزات
عل���ى �أن همته عالي���ة وحما�سته متق���دة خلو�ض غمار
تخ�ص�ص « التاريخ» الذي اختاره عن رغبة �أكيدة.
وي�ضي���ف �أنه مل يواجه حتى هذه اللحظ���ة �أية م�شاكل �أو

أخبار األردنية /تشرين األول2012

استطالع

اىل �رسو االجنازات

أجرت االستطالع فادية العتيبي

�صعوبات ،عل���ى العك�س متاما فالأمور مي�رسة والطريق
�سالكة بحم���د اهلل لتحقيق �أعلى الدرج���ات التي يطمح
للح�ص���ول عليه���ا يف جمال �سيفت���ح له بواب���ة الطريق
مل�ستقبل م��ش�رق ي�ست�رشف مالحمه منذ وطئت قدماه
�أعتاب اجلامعة.

الدرا�س���ة فيه���ا ،وق���د مل�س���ت
بع�ض ال�صعوبات يف الت�سجيل
لكن بحم���د اهلل «احتاد الطلبة»
ق���دم يل كل الدعم وامل�ساندة،
والأم���ور ت�سري عل���ى خري ما
يرام».

كل بداية صعبة
م���ن جانبها تقول الطالبة يف كلية احلقوق مي�س نبهان
� »:إن كل بداي���ة �صعب���ة ،خ�صو�ص���ا �أن مرحل���ة الدرا�سة
اجلامعية تختلف متاما عن املراحل ال�سابقة التي ع�شناها
داخل حميط املدر�س���ة ،ب�شخو�صه���ا و�أ�ساتذتها وطبيعة

�سنة �أوىل مرحلة حتدد
مالمح امل�ستقبل العملي

�أما الطالب���ة يف كلية الهند�سة
�أمل حممد ت�ؤكد على �أن ال�سنة
الأوىل يف الدرا�س���ة اجلامعية
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استطالع
ه���ي الت���ي �ستحدد مالم���ح املرحل���ة العملي���ة م�ستقبال،
وت�ضي���ف» علي �أن �أواظب على املذاك���رة و�أوا�صل الليل
بالنه���ار دون تقاع����س �أو تهاون ،للح�ص���ول على �أعلى
الدرج���ات ،و�أحق���ق مع���دل مرتف���ع يجعلن���ي يف ركب
املتفوقني من الطلبة ،و�أتخرج بتقدير ي�ؤهلني للح�صول
على وظيفة ذات �ش�أن مرموق ،يف ظل التناف�س احلا�صل
ب�ي�ن �أعداد اخلريجني ،والتي ب���ات احل�صول عليها يعتمد
على امل�ؤهل العلم���ي والتقدير الرفيع الذي يح�صل عليه
اخلريج بعيدا عن الوا�سطة واملح�سوبية».
مسؤولية مضاعفة
فيم���ا يق���ول الطال���ب يف
كلي���ة الأعم���ال �سي���ف
الن�س���ور « احلياة اجلامعية
خمتلف���ة عم���ا �سبقها من
مراحل درا�سية ،وهنا تربز
�شخ�صية الطالب الذي يقع
عل���ى عاتق���ه م�س�ؤولي���ة
م�ضاعفة ،وعليه �أن يكون
�أهال له���ا ،ليواظب ويلتزم
مبحا�رضات���ه ومواعيده���ا
ويتحمل عواق���ب �أخطائه
ال���ذي يقرتفه���ا �إذا �أ�س���اء
الت�رصف».
مصطلح «سنفورة» مصدر إزعاج
�أم���ا الطالبة يف كلي���ة احلقوق �إ�رساء عا�ش���ور فتقول»:
ي�ؤرقن���ي كث�ي�را م�صطل���ح «�سنف���ور» ح�ي�ن يطلق على
طلب���ة �سنة �أوىل من قب���ل الطلبة القدام���ى ،نتيجة لعدم
معرفتن���ا بطبيع���ة احلي���اة اجلامعي���ة التي ه���ي بالأ�صل
جدي���دة علين���ا ،ومواعي���د املحا��ض�رات و�أماكنها ف�ضال
ع���ن تعدد املراف���ق والكليات داخل احل���رم اجلامعي ،وما
ي�صاحبه���ا من �صعوبات ،والتي جتع���ل منا حمط �سخرية
وا�ستهزاء بالن�سبة لهم ،الأمر الذي يدفعهم �إىل الإيقاع
بنا من خ�ل�ال مقالب و»نهف���ات» يفتعلونها م�ستمتعني
بت�رصفاته���م تلك دون �أن يدرك���وا ب�أن تلك الأفعال قد
ت�ؤذينا وحتبط من عزميتنا يف بع�ض الأحيان».
وتت�س���اءل عا�شور وتقول »:مل���اذا يتعامل الطلبة القدامى
معن���ا بهذا ال�ش���كل ،خ�صو�صا و�أنهم قد م���روا من قبلنا
به���ذه املرحلة ،وعا�ش���وا تفا�صيلها متام���ا مثلنا ،والأوىل
بهم مد يد الع���ون لنا خ�صو�صا و�أننا بحاجة لهم يف كل
ا�ستف�سار نطرحه �أو م�ساعدة نطلبها حتى نثبت �أقدامنا
على �أول الطريق ال�سليم».
المشاركة في اللجان والنشاطات
تخالفه���ا الر�أي الطالبة يف كلي���ة الأعمال �آية بركات »:
قد يكون م�صطلح « �سنفورة» مزعج لدى البع�ض ،لكنه
حتم���ا ال يزعجن���ي و�إن كنت طالبة م�ستج���دة ،لدرايتي
ب���كل زاوية م���ن زوايا و�أروقة اجلامع���ة التي كنت دائمة
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الرتدد عليها مع �إخوتي الذي
�سبقوين للدرا�سة فيها ،حتى
ظ���ن البع����ض �أنن���ي يف �سنة
ثالثة �أو رابعة».
وت�ضي���ف قائل���ة »:حب���ي
للجامع���ة دفعن���ي من���ذ �أن
بد�أت الدرا�سة لال�شرتاك يف
كث�ي�ر من اللج���ان الكت�ساب
امله���ارات العلمي���ة والعملية
التي تعزز من درا�ستي ،حيث
ا�شرتكت حاليا م���ع م�ؤ�س�سة
�إجن���از لتطوي���ر وحتفي���ز
طاق���ات ال�شباب ،ومازالت اخلط���ط قائمة لالنخراط يف
كثري من الن�شاطات التي �ستك�شف عن ميويل ومواهبي
م�ستقبال «.
طلبة سنة أولى  ..فريسة سهلة
يف ح�ي�ن ي�ؤك���د على كالمه���ا الطالب يف كلي���ة اللغات
الأجنبي���ة ال���ذي ف�ضل ع���دم ذكر ا�سم���ه ب�سبب موقف
حم���رج تعر�ض له من قبل �أحد الطلبة ويقول »:كنت يف
�أوج حما�س���ي حني ارتدت اجلامعة ،وله���ذا كنت حري�صا
جدا على اال�ستف�سار عن كل ما يجول يف خاطري حول
طبيعة الدرا�سة فيها ،حتى �أنه يف �إحدى املرات وبعد �أن
�أنهي���ت حما�رضاتي بالكامل ،ا�ستف�رست من �أحد الطلبة
ح���ول ما �إذا كان ب�إمكاين الع���ودة �إىل منزيل ،حتى قال
يل �إن���ه يتوجب علي اال�ستئذان من �أحد �أ�ساتذتي لي�سمح
يل بذل���ك ،لأتوجه لأ�ست���اذي و�أطلب منه الإذن حتى �أنه
تفاج����أ بطلبي ه���ذا ،وبعد دقائق من حديث���ي مع �أ�ستاذي
الذي �رشح يل املوقف� ،أدركت �أنني قد وقعت وب�سهولة
فري�سة لهذا الطالب».
االختالط مع الطلبة الذكور
�أم���ا بالن�سب���ة للطالبة يف كلي���ة الآداب والت���ي رف�ضت
الإف�ص���اح عن ا�سمه���ا ف�أكدت �أن من �أه���م امل�شاكل التي
تواجهه���ا م�شكلة االختالط مع الطلب���ة الذكور ،فالنقلة
ال�رسيع���ة من عل���ى مقاع���د املدر�سة ب�ي�ن زميالت من
نف�س جن�سه���ا� ،إىل مقاعد الدرا�س���ة اجلامعية بني زمالء
ذكور و�إناث� ،أحدث���ت لها حالة من الفو�ضى وعدم الثقة
بالنف�س ،وت�ضي���ف »:بالرغم من معرفتي ب�إجابة ال�س�ؤال
الذي يطرح���ه املحا�رض � ،إال انني �أرف����ض امل�شاركة �أثناء
املحا��ض�رة خوفا من �أن يتم �س�ؤايل وا�ضطر للإجابة �أمام
بقي���ة الزمالء الذكور ،ف�أ�صاب باحل���رج ،وحتمر وجنتي
خج�ل�ا �أمامه���م ،الأمر ال���ذي يجعلني �أتلعث���م باحلديث،
و�أكون حمط �سخرية بالن�سبة لهم ،ولهذا فما زلت غري
قادرة عل���ى ك�رس حاجز اخلوف واخلج���ل الذي يحيدين
عن التفاعل يف املحا�رضة �أمام بقية الطلبة».
بعض األساتذة ...مصدر إحراج
من جانبها ع�ب�رت الطالبة �سناء العمري عن ا�ستيائها
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استطالع
م���ن الت�رصف���ات الت���ي تبدر عن بع����ض �أ�ساتذته���ا والتي
و�صفته���ا بغ�ي�ر الالئقة ،وتق���ول »:من ال�صع���ب �أن �أنكر
الدور العظيم الذي يبذله الأ�ساتذة يف �إي�صال املعلومة لنا
ب�أ�سلوب مب�سط وم���رن ،واملعاملة احل�سنة التي يفي�ضون
علينا به���ا خ�صو�صا و�أنها امل���رة الأوىل التي نتلقى فيها
العل���م من قبل �أ�ساتذة ذك���ور ،لكن يف الوقت ذاته هناك
فئة منهم يتنا�سون �أننا فتيات ولدينا كثري من امل�شاعر
احل�سا�س���ة التي ق���د تت�أثر يف كل م���رة نتعر�ض فيها �إىل
هج���وم �أو توبي���خ م���ن قبلهم و�أم���ام جمتم���ع الطلبة من
الذك���ور ،لتق�صري يبدرعن���ا دون ق�ص���د ،خ�صو�صا و�أننا
ما زلنا نتع���رف على طبيعة الدرا�سة اجلامعية و�أ�ساليب
الأ�سات���ذة يف التعامل و�إي�صال املعلومة لنا والتي تختلف
م���ن �شخ����ص �إىل �آخر ،وقد تعر�ضت م���ع بداية الف�صل من
قب���ل �أحدهم ملوقف حم���رج كان مبثابة ال�صدمة بالن�سبة
يل و�سبب يل حرجا كبريا ،حني طلب مني �أحد الأ�ساتذة
اخلروج من قاع���ة املحا�رضة و�أمام اجلمي���ع لعدم �إح�ضار
الكتاب الذي طل���ب للم�ساق ،الأمر الذي �سبب يل احلرج
ودفعني للبكاء».

م���اذا عن ر�أي �أهل العل���م يف هذا ال�ش�أن ،وما هي احللول
املقرتحة لتفادي مثل تلك الإ�شكاليات التي يتعر�ض لها
طلبة �سنة �أوىل.
طن��وس :اس��تغالل م��ادي ونفس��ي
وسياسي قد يتعرض له الطلبة الجدد
يقول رئي�س ق�س���م الإر�شاد
والرتبي���ة اخلا�ص���ة يف كلية
العل���وم الرتبوي���ة الدكت���ور
ع���ادل طنو����س �إن طال���ب
ال�سن���ة الأوىل يف الدرا�س���ة
اجلامعي���ة ي�ص���اب بنوع من «
ال�صدم���ة»� ،إذا م���ا مت توعيته
ب�ش���كل �صحي���ح ،ب�سب���ب
الأج���واء اجلديدة التي حتيطه
واملتمثلة يف طبيعة الدرا�سة
اجلامعي���ة املختلف���ة كليا عن
الدرا�س���ة املدر�سية من �صفوف متنقل���ة ونظام ال�ساعات
املعتمدة والربامج املختلفة.
وي�ضي���ف طنو����س �أن الطالب قد يواج���ه ا�ستغالال نف�سيا
ومعنوي���ا يف كافة اجلوانب من قب���ل بع�ض الطلبة ،الأمر
ال���ذي ي�سه���م يف �إحداث ن���وع من ال�ضغوط���ات النف�سية
الت���ي جتعله ي�صاب بنوع م���ن االكتئاب وعدم الرغبة يف
املواظبة على الدرا�سة مما ي�ؤثر يف حت�صيله العلمي.

حم��دي :التوعي��ة تب��دأ من عل��ى مقاعد
الدراسة في المدرسة
وي�ؤك���د طنو����س �أن م���ن
ال�ضغوط���ات التي يتعر�ض
له���ا الطلب���ة اجل���دد �أي�ض���ا
اال�ستغ�ل�ال ال�سيا�س���ي
به���دف ا�ستقطابهم لفكر
مع�ي�ن يخال���ف ميوله���م
و�أفكاره���م ،الفت���ا �إىل
�رضورة �أن يحدد الطالب
اجتاه���ه بناء عل���ى رغبته
ال�شخ�صي���ة الت���ي تنم عن
قناعة تام���ة ،ومنوها يف
الوق���ت ذات���ه ب��ض�رورة
تركيز اجلامعة على االهتم���ام بالطلبة اجلدد واال�ستفادة
من خدمات طلبة خدمة املجتمع يف هذا اجلانب.
م���ن جانبه يق���ول �أ�ست���اذ الإر�ش���اد النف�س���ي يف اجلامعة
الأردنية الدكتور نزيه حمدي �إن الطلبة اجلدد بحاجة �إىل
توعية واهتمام من قب���ل �أ�شخا�ص لديهم خ�صائ�ص املر�شد
النف�سي واالجتماعي التي تت�ضمن التقبل وفهم ال�شخ�ص
الآخر و�إعطاء املعلومة ال�صحيحة.
وي�ضيف �أن على املر�شد �أن يدرك متاما �أن الطالب اجلديد
لي����س لدي���ه الوع���ي نف�سه الذي ميلك���ه ،وال �أدن���ى معرفة
بطبيع���ة املعلوم���ات التي يقدمه���ا له التي ه���ي بالأ�سا�س
روتينية ويتم ذكرها با�ستمرار ،يف حني هي م�صطلحات
م�ستحدثة بالن�سبة للطلبة اجلدد ،الفتا �إىل �رضورة تقدمي
املعلوم���ة للطلبة بنوع من الرتوي وطول ال�صرب لإي�صالها
لعقولهم ب�شكل �صحيح و�سليم.
وي�ؤكد حمدي �أن التوعية يجب �أن تبد�أ وهم ( الطلبة) ما
زالوا على مقاعد الدرا�سة يف املدر�سة ،من خالل زيارات
ميداني���ة يقوم بها طلبة خدمة املجتم���ع �إىل تلك املدار�س،
لاللتق���اء بطلبة املرحل���ة الثانوية وتزويده���م وتدريبهم
ح���ول �آلية التق���دمي يف اجلامع���ات وتعريفه���م بالقبول
املوح���د خ�صو�ص���ا �أنه يف كل ع���ام تكرث ح���االت «�إ�ساءة
االختيار» الناجتة عن عدم وجود توعية كافية ،ف�ضال عن
توعيته���م بطبيعة الدرا�سة وال�ساع���ات املعتمدة واحلياة
اجلامعي���ة ب�ش���كل ع���ام ،وال �رضر م���ن ترتي���ب زيارات
متبادلة ب�ي�ن اجلامعات واملدار�س بالتع���اون مع املر�شدين
ليتع���رف الطالب بنف�س���ه على هذه احلي���اة التي تنتظره
وهو ما يزال يف مرحلة الثانوية العامة.
ويتاب���ع حمدي ويقول» ال بد من �إخ�ض���اع الطلبة املخولني
يف تق���دمي خدم���ات التوعي���ة للطلبة اجل���دد � ،إىل تدريب
عمل���ي يتعلق يف مهارات االت�صال اللفظي وغري اللفظي
ليكونوا متمكنني من �إي�ص���ال املعلومات للطلبة ب�سهولة
و�سال�سة وب�شكل �صحيح و�سليم».
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اضاءات

�إطالق برنامج املاج�ستري يف الطاقة املتجددة
�أخب���ار الأردني���ة  -حممد مبي�ضني-
�إبراهي���م ذي���اب� -أطلق���ت اجلامعة
الأردني���ة برنامج ماج�ست�ي�ر الطاقة
املتجددة ،واملوطن يف ق�سم الهند�سة
امليكانيكي���ة يف كلي���ة الهند�س���ة
والتكنولوجي���ا ،بدع���م م���ن االحتاد
الأوروبي �ضمن م�شاريع « متبو�س».
ويه���دف الربنام���ج �إىل تزويد �سوق
العم���ل الأردين وال�س���وق الإقليم���ي
بك���وادر متخ�ص�صة يف جمال الطاقة
املتج���ددة وكفاءته���ا يف ظ���ل تزايد
ا�ستخ���دام الطاقة املتج���ددة الرتفاع
�أ�سع���ار امل�شتق���ات النفطي���ة ع���ن
امل�ستوى العاملي.
وقال من�س���ق امل�رشوع ومدير مركز
املي���اه والطاقة والبيئ���ة يف اجلامعة
الدكت���ور �أحمد ال�سالمية �إن الربنامج
�سينفذ بالتع���اون مع ثالث جامعات
�أوروبي���ة ه���ي جامع���ة «�سابين���زا»
الإيطالي���ة وجامع���ة «نورثامربي���ا»
الربيطانية وجامعة «لوند» ال�سويدية
 ،م�ش�ي�را �إىل �أن ه���ذه اجلامع���ات
�ستق���دم التخطيط للم�رشوع وتقدمي
امل�شورة الفنية والأكادميية.
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و�أ�ض���اف ال�سالمي���ة �أن���ه مت �صياغ���ة
امل�ساق���ات الت���ي �س���وف تدر����س يف
الربنامج بعد �إج���راء درا�سة حتليلية
ل�س���وق العم���ل الأردين ،و�أجري���ت
م���ن قب���ل خ�ب�راء ومتخ�ص�صني يف
جمال الطاقة املتجددة يف اجلامعات
الأوروبي���ة امل�شارك���ة يف امل�رشوع،
م�ؤك���دا �أن الربنامج �سيق���دم فر�صا
للطالب امللتحقني للتدريب امليداين
يف الأردن ودول �أوروبي���ة به���دف
تبادل اخلربات واملعلومات الالزمة.
و�أ�شار ال�سالمية �إىل �أنه �سيتم جتهيز
خمت�ب�رات متط���ورة يف جم���االت
الطاق���ة املتج���ددة الت���ي ت�شمل طاقة
الري���اح والطاقة ال�شم�سي���ة والوقود
احلي���وي لت�سهي���ل �إج���راء البح���وث
العلمي���ة ف�ض�ل�ا ع���ن جتهي���ز غرفة
ات�صال مرئي ذات تقنية عالية �سيتم
من خاللها �إعط���اء بع�ض املحا�رضات
للطلب���ة م���ن قب���ل متخ�ص�ص�ي�ن
�أوروبيني.
ولف���ت ال�سالمي���ة �إىل �أن���ه �سيك���ون
للربنام���ج �أثر ملمو����س يف مواجهة

التحديات التي يواجهها الأردن الذي
يعاين من �شح يف امل���وارد التقليدية
للطاق���ة والوقود وظهور احلاجة اىل
م�صادر بديل���ة ومتجددة للطاقة ومنو
�سوق الطاقة املتجددة منوا �رسيعا مع
عدم وجود عدد كاف من املتخ�ص�صني
واخلرباء يف هذا املجال.
يذك���ر �أن الربنام���ج يع���د الأول من
نوع���ه يف الأردن و�سيبد�أ التدري�س
في���ه خالل الف�ص���ل الدرا�س���ي الأول
للع���ام اجلامع���ي احل���ايل ,2013/2012
وع���دد �ساع���ات الربنام���ج املعتمدة
(� )33ساع���ة �ضم���ن م�س���اق الر�سالة,
وترتك���ز موا�ضي���ع الربنام���ج حول
م�صادر الطاق���ة املتجددة مثل الطاقة
ال�شم�سي���ة وطاق���ة الري���اح والوقود
احلي���وي ,كما �سيت���م الرتكيز على
كيفية زيادة كفاءة الطاقة املتجددة،
والقوانني والأنظمة املتعلقة مب�صادر
الطاقة و�إدارة الطاقة.

أخبار األردنية /تشرين األول2012

اضاءات

تقديرا جلهوده

�إطالق ا�سم "مو�سى الناظر" على �إحدى قاعات كلية العلوم

�أخب���ار الأردنية  -حممد مبي�ضني -
قرر جمل�س عمداء اجلامعة الأردنية
برئا�س���ة رئي����س املجل����س الدكت���ور
اخلي���ف الطراون���ة �إط�ل�اق ا�س���م
الدكتور مو�س���ى الناظر على �إحدى
قاعات كلية العلوم يف اجلامعة.
وي�أت���ي هذا القرار تقدي���را وعرفانا
م���ن اجلامعة للعط���اء املتمي���ز الذي
بذله الناظ���ر خالل خدمت���ه الطويلة
يف اجلامع���ة وجه���وده املختلفة يف
�إر�س���اء وبن���اء القواع���د الأ�سا�سي���ة
لق�س���م الكيمياء يف كلية العلوم يف
اجلامعة.
يذك���ر �أن الناظ���ر ب���د�أ عمل���ه يف
اجلامع���ة ع���ام  ،1964و�أ�سه���م م���ع
نخب���ة م���ن الأكادميي�ي�ن يف ت�أ�سي�س
ق�سم الكيمي���اء وجتهيز املختربات
ع���ام  ، 1965وكان���ت حيات���ه العلمية
والعملية مليئة باملثابرة والإجناز.
وت���رك الناظ���ر ب�صم���ات وا�ضحة �إذ

ان�ص���ب جه���ده عل���ى اج���راء بحوث
علمية متخ�ص�صة يف جمال الكيمياء
الع�ضوي���ة التي تعتمد على املركبات
الت���ي له���ا جوان���ب طبي���ة  ،وزادت
�أبحاث���ه املن�ش���ورة عل���ى ( )30بحث���ا
علميا متخ�ص�صا ف�ضال عن الع�رشات
من الدرا�س���ات وم�ساهمت���ه الفاعلة
يف ت�أليف الكتب العلمية .
وح�ص���ل الناظر يف ع���ام  2010على
و�س���ام احل�س�ي�ن للعط���اء املمي���ز من
الدرج���ة الأوىل تقدي���را خلدمات���ه
اجلليل���ة وجه���وده املتوا�صل���ة يف
ميادي���ن التدري����س والبح���ث وخدمة
املجتمع التي متت���د لأكرث من �أربعني
عاما.

ويذك���ر �أن الناظر وخ�ل�ال م�سريته
يدر����س يف �أي جامع���ة
العلمي���ة مل ّ
غري «الأردني���ة» �سوى ب�ضع �إجازات
تف���رغ علم���ي كان يق�ضيه���ا يف

اجلامع���ة الأمريكية يف بريوت التي
در����س فيها مرحلت���ي البكالوريو�س
واملاج�ست�ي�ر وتقلد من�ص���ب رئا�سة
ق�س���م الكيمي���اء يف اجلامع���ة لعدة
�سنوات.

ا�ستكمال احت�ساب ال�شهادات العلمية للموظفني
�أخب���ار الأردنية -حمم���د مبي�ضني -
ا�ستكملت جلنة �ش�ؤون املوظفني يف
اجلامعة الأردنية برئا�سة نائب رئي�س
اجلامعة الدكتور �شتي���وي العبداهلل
�إجراءات احت�ساب ال�شهادات العلمية
ملوظف���ي اجلامعة الذي���ن مل حتت�سب
لهم �سابقا.
وك�شــــف العب���د اهلل يف ت�رصيحات
�صحفية �أن اللجنة نظرت يف طلبات
( )244موظف ًا ومـــوظفة م�شرياً �إىل
�أن �آليات و�رشوط احت�ساب ال�شهادة
اجلامعي���ة للموظ���ف �أق���رت �سابقا
م���ن قب���ل �إدارة اجلامع���ة و تت�ضمن
�أن يك���ون احل�ص���ول عل���ى ال�شهادة
اجلامعي���ة بالدرا�س���ة املنتظم���ة و�أن
يكون تقدير املوظف احلا�صل عليها
جي���د فما فوق و�أن تك���ون الدرا�سة
قد متت مبوافقة �إدارة اجلامعة و�أن ال
يكون املوظف قد خالف ن�ص الفقرة

(و) م���ن املادة  44م���ن نظام املوظفني
النافذ.
وبح�س���ب العب���د اهلل ف����إن احت�ساب
ال�شه���ادة �سيك���ون من�سجما مع ن�ص
املادة ( )10م���ن التعليمات التنفيذية
لنظام املوظفني بحيث يكون لغايات
زي���ادة الراتب فق���ط دون تغري يف
امل�سمى الوظيف���ي والفئة الوظيفية
الفت��� ًا �إىل �أن احت�س���اب الزي���ادة
للموظ���ف ال���ذي مت���ت املوافقة على
احت�ساب �شهادت���ه �سي�رسي اعتبارا
م���ن تاري���خ املوافقة عل���ى احت�ساب
ال�شهادة .
وق���ال العب���د اهلل �إن جلن���ة �ش����ؤون
املوظف�ي�ن تدر����س ب�ش���كل م�ستم���ر
الطلبات التي يتق���دم بها املوظفون
لتغي�ي�ر م�سمياته���م وفئاته���م
الوظيفي���ة وت�ستجي���ب ب�شكل عادل
ل���كل م���ن تنطب���ق علي���ه ال�رشوط

ومتلي���ه حاج���ة اجلامعة م�ش�ي�را �إىل
�أن املوظفني يقوم���ون بدور حيوي
وكبري يف خدمة م�ؤ�س�سات اجلامعة
وي�ؤدون واجبه���م املهني على �أكمل
وجه.
و�أكد تقدير �إدارة اجلامعة جلهودهم
وعطائهم امل�ستم���ر واملتوا�صل و�أن
�إدارة اجلامع���ة �ستوا�ص���ل جهوده���ا
لتح�سني �أو�ضاعهم �ضمن الإمكانيات
املتاحة.
�إىل ذل���ك ب���د�أت اللجن���ة بدرا�س���ة
احت�ساب ال�شهادات العلمية للعاملني
يف م�ست�شف���ى اجلامع���ة ،حي���ث مت
االنته���اء م���ن درا�سة الطلب���ات التي
قدمت وعددها  57طلبا.
وي�ش���ار �إىل �أن اللجن���ة حتت�س���ب
ال�شه���ادات للموظفني املتقدمني يف
مراح���ل الدبل���وم والبكالوريو����س و
املاج�ستري.
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زي جديد ملوظفي الأمن اجلامعي
اأخبار الأردني���ة  -حممد مبي�ضني -
ارت���دى رجال اأم���ن اجلامعة الأردنية
زيا جديدا اأنيقا موحدا يعطي �ضورة
متميزة للمهام النبيلة التي يقومون
بها داخل احلرم اجلامعي.
وتكمن اأهمية ه���ذه اخلطوة بح�ضب
نائ���ب رئي����س اجلامع���ة لل�ض���وؤون
الإداري���ة واملالية الدكت���ور �ضتيوي
العبداهلل التي تقع �ضمن ا�ضراتيجية
و�ضعته���ا اإدارة اجلامع���ة لتطوي���ر
املهارات الأ�ضا�ضية لدى كوادر الأمن
اجلامعي الت���ي ت�ضل يف عملها الليل
بالنهار يف �ضبيل احلفاظ على الأمن
اجلامعي الذي ي�ضكل ركيزة اأ�ضا�ضية
يف حتقي���ق اأه���داف ور�ضالة اجلامعة
التعليمية والبحثية .
واأ�ض���اف العب���داهلل يف ت�رشيح���ات
�ضحفية اأن ال���زي املوحد ي�ضكل يف
م�ضامين���ه اأح���د الأدوات املهم���ة يف
تنظيم العاملني يف الأمن

اجلامعي وتعزيز
الن�ضباط وال�ضعور
بامل�ضوؤولي���ة م���ا يزي���د ثق���ة املجتمع
اجلامعي طالبا واأع�ضاء هيئة تدري�س
واإداريني و�ضي���وف اجلامعة باحلجم
الكبري املناط بعملية الأمن اجلامعي.
واأ�ض���ار نائ���ب رئي����س اجلامع���ة اإىل

اضاءات

اإن الأم���ن اجلامع���ي �ضه���د حت���ولت
جذرية خالل الأعوام القليلة املا�ضية
خ�ضو�ضا يف اختيار كفاءات ب�رشية
موؤهلة.
ولف���ت العب���داهلل اإىل اأن���ه مت تنفيذ
برام���ج تدريبي���ة لك���وادر الأم���ن
اجلامعي ا�ضتمل���ت على حما�رشات
يف العالقات العامة وتو�ضيح مفهوم
الأم���ن ال�ضام���ل وكيفي���ة التعام���ل
احل�ض���اري م���ع الطلب���ة و�ضي���وف
اجلامع���ة ف�ض���ال ع���ن تدريبهم على
التعامل م���ع حالت الط���وارئ التي
تقع داخل احلرم اجلامعي.
والزي املوح���د اجلديد الذي اختريت
األوانه بعناية فائقة وفقا ملدير دائرة
الأم���ن اجلامع���ي خمي����س الزبي���دي
يتكون م���ن القمي�س بالل���ون البيج
والبنط���ال بالل���ون البن���ي وربط���ة
عن���ق يزينها �ضعار اجلامعة  ،واإ�ضارة
تو�ض���ع عل���ى الكت���ف حتم���ل ا�ض���م
اجلامعة،وت�ض���ري اإىل الراتبي���ة يف
مواقع امل�ضوؤولية.
ويت���وىل منت�ضب���و الأم���ن اجلامع���ي
البال���غ عدده���م  174ف���ردا ،منه���م
ع����رشة ن�ضاء،م�ضوؤولية حفظ الأمن
والنظ���ام واملحافظ���ة عل���ى ممتلكات
اجلامع���ة وتنظيم دخ���ول املركبات
للح���رم اجلامع���ي البال���غ م�ضاحت���ه
( )1200دو وحميطه ( )4كم ،ف�ضال
عن اإر�ض���اد الطلبة اجل���دد ومراجعي
اجلامعة اإىل مواقع واأماكن موؤ�ض�ضات
اجلامعة املختلفة.

احلنيطي مديرا للمجل�س العربي لتدريب طالب اجلامعات العربية
اأخب���ار الأردني���ة  -حممد مبي�ضني -
ق���رر جمل����س اإدارة املجل����س العربي
لتدريب طالب اجلامعات العربية يف
اجلل�ضة التي عقده���ا برئا�ضة رئي�س
اجلامع���ة الأردني���ة  /رئي����س املجل�س
الدكت���ور اخلي���ف الطراون���ة تعيني
الدكت���ور نا����رش احلنيط���ي الأ�ضتاذ
بكلي���ة الهند�ض���ة والتكنولوجيا يف
اجلامع���ة الأردني���ة مدي���را للمجل�س
خلفا للدكتور عديل البلبي�ضي.
ويه���دف املجل����س التاب���ع لحت���اد
اجلامع���ات العربية ومق���ره اجلامعة
الأردني���ة اىل ت�ضجي���ع ودع���م اإقامة
املنتدي���ات العلمي���ة والبحثي���ة
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والثقافي���ة يف اجلامع���ات العربي���ة
اإ�ضاف���ة اىل م�ضان���دة اإبداعات طلبة
اجلامعات العربية بغية خلق جيل واع
ومب���دع يواكب املتغ���ريات احلديثة
يف ميادي���ن التعليم والبحث وخدمة
املجتمعات الإن�ضانية.
ومت خ���الل الجتماع بح���ث ومناق�ضة
م�ض���رية املجل����س خ�ضو�ض���ا نتائ���ج
امللتقى الثامن ع�رش لتبادل عرو�س
تدري���ب ط���الب اجلامع���ات العربية
الذي عقد يف جامعة نزوى العمانية
خالل �ضهر ني�ضان املا�ضي.
وبحث املجل����س برنامج عمل امللتقى
الطالب���ي الإبداع���ي اخلام����س ع�رش

املزمع اإقامته يف جامعة الإمام حممد
بن �ضع���ود الإ�ضالمية ال�ضعودية خالل
الف���رة م���ن  21 – 17ت�رشين الثاين
املقبل الذي يت�ضمن عرو�ضا لأبحاث
واإبداع���ات علمية وفني���ة لطلبة من
اجلامعات العربية.
وح�رش الجتماع الأمني العام امل�ضاعد
لحت���اد اجلامعات العربي���ة الدكتور
حمم���د راأفت حممود ومدير الإدارة
العام���ة يف احتاد اجلامع���ات العربية
الدكتور خالد اجليو�ضي وممثل رئي�س
جامعة النج���اح الوطنية الفل�ضطينية
الدكت���ور عمار الهم���وز وامل�ضاعدة
الإدارية للمجل�س مي�ضون ملحم.
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اضاءات

خالل منتدى تدري�س مادة التالوة والتجويد يف اجلامعات الأردنية

�شكري � :أخطاء يف تالوة القر�آن الكرمي يف الإذاعات وحمطات التلفزة والقنوات الف�ضائية
�أخبارالأردنية  -حممد مبي�ضني -ك�شف
مدي���ر املرك���ز الثق���ايف الإ�سالمي يف
اجلامعة الأردنية الدكتور �أحمد �شكري
عن وجود �أخطاء لبع�ض مقرئي القر�آن
الكرمي التي تبثه���ا الإذاعات وحمطات
التلفزة والقنوات الف�ضائية.
و�أ�ض���اف �شكري خ�ل�ال افتتاحه �أعمال
منتدى تدري�س م���ادة التالوة والتجويد
يف اجلامعات الأردنية �أن �أكرث الأخطاء
ال�شائع���ة تكمن يف ع���دم مراعاة �أماكن
الوقف املنا�سبة وعدم االبتداء املنا�سب
بعدها.
واملنت���دى الذي نظمه املرك���ز الثقايف
الإ�سالم���ي يف اجلامعة يهدف �إىل تبادل
اخلربات واملعلومات والتجربة العلمية
بني امل�شاركني الذي���ن ميثلون اجلامعات
الأردنية الر�سمية واخلا�صة.
و�أك���د �شك���ري �أن ه���ذه الأخط���اء له���ا
ت�أث�ي�ر على املعنى وتغ�ي�ره على معنى
ق���د يك���ون غ�ي�ر �صحي���ح و�إن كان ال
يغري املعن���ى �أحيانا ف�إن ذلك غري الئق

لقد�سية و�أهمية القر�آن الكرمي.
وحث �شكري امل�ؤ�س�سات الإعالمية التي
تب���ث القر�آن الك���رمي �إىل مراقبة املادة
امل�سجلة قبل بثها م���ن قبل متخ�ص�صني
يف علم التجوي���د الفتا يف هذا ال�صدد
�إىل وج���ود كف���اءات ب�رشية م�ؤهلة يف
�أحكام جتويد القر�آن الكرمي.
و�أق���ر �شك���ري �أي�ض���ا بوج���ود بع����ض
الظواه���ر ال�سلبي���ة يف �أخط���اء مقرئي
الق���ر�آن الك���رمي �أثن���اء �أداء ال�صل���وات
اجلهري���ة وعن���د ا�ست�شه���اد اخلطب���اء
بالآي���ات القر�آني���ة الأم���ر ال���ذي يعود
�إىل ��ض�رورة تكاتف اجله���ود الوطنية
ملعاجلته���ا م���ن خ�ل�ال ت�أهي���ل القارئ
ب�أ�س�س و�أحكام التجويد.
و�أكد ا�ستع���داد املركز الذي تتوافر فيه
خ�ب�رات مرتاكم���ة يف عل���وم التالوة
والتجوي���د التعاون م���ع اجلهات املعنية
لت�أهيل وتدري���ب الأ�شخا�ص على تالوة
القر�آن الكرمي.
وعر����ض كل من �إم���ام م�سج���د اجلامعة

الدكتور فادي اجلبور ومدر�سة التالوة
يف املركز �إكرام عربيات جتربة املركز
يف �إقام���ة دورات تدريبي���ة يف التالوة
والتجوي���د و��ش�رح الق���راءات و�أن�شطة
املركز خ�صو�ص���ا رعاية طلبة ال�شعوب
الإ�سالمي���ة يف اجلامع���ة وم�ساع���دة
الفقراء واملحتاجني يف خمتلف مناطق
اململكة.
ودعا عدد من مدر�سي التالوة والتجويد
يف اجلامعات الأردني���ة وزارة الرتبية
والتعلي���م �إىل تبني خط���ة ا�سرتاتيجية
تتك���ون حماوره���ا من �إع���داد معلمني
�أكف���اء لتعلي���م ت�ل�اوة الق���ر�آن الكرمي
ف�ضال عن االهتمام باملناهج واملقررات
الدرا�سية املتعلقة ب�أحكام التجويد.
و�أ�ش���اروا �إىل ��ض�رورة �إع���ادة النظ���ر
يف قب���ول الطلب���ة يف كليات ال�رشيعة
يف اجلامع���ات الأردنية من خالل و�ضع
معايري حت���دد رغبة الطلب���ة بااللتحاق
بهذه الكليات ل�ضمان متكنهم من فهم
علوم تالوة القر�آن الكرمي ب�شكل �سليم
و�صحيح.

اخلوالدة يلتقي طلبة "فرع العقبة "اجلدد

�أخبار الأردنية -التق���ى رئي�س اجلامعة
الأردني���ة ف���رع العقبة الدكت���ور ر�ضا
اخلوال���دة بالطلب���ة اجل���دد وهن�أه���م
الختياره���م هذه اجلامع���ة الفتية التي
ح���ازت عل���ى عراق���ة وتاري���خ ومكانة
اجلامعة الأردنية الأم بعمان التي حتتفل
بالعيد اخلم�سني لت�أ�سي�سها حاليا.
ودعا اخلوالدة الطلبة خالل اللقاء الذي
ح�رضه م�ساعد رئي����س الفرع الدكتور
احمد �أبو هالل �إىل و�ضع اهداف حمددة
مل�ستقبلهم والرتكي���ز على حت�صيلهم
العلم���ي يف املرحل���ة اجلامعي���ة الأوىل
(البكالوريو����س) الت���ي �سيك���ون له���ا
دور مهم يف حت�س�ي�ن فر�ص حت�صيلهم
العلمي الع���ايل واالنفت���اح على فر�ص
العمل ،م�ؤكدا �أن م���ن �أولويات اجلامعة
و�إدارته���ا العناية الكامل���ة بلطلبة اجلدد
والقدامى خلدمة طموحات الطلبة.
وا�ستعر����ض الدكت���ور اخلوالدة م�سرية
ت�أ�سي����س و�إن�شاء ف���رع اجلامعة الأردنية
يف العقبة الذي يعد ق�صة حتدِّ حقيقية
يف مواجه���ة عن��ص�ري الإمكاني���ات
والوق���ت مبين���ا �أن الإرادة والعزمي���ة
والتوجيهات امللكية ال�سامية وبعد نظر
ح��ض�رة �صاحب اجلالل���ة امللك عبداهلل
الثاين ابن احل�سني اجتاه م�ستقبل العقبة

ودورها يف �صناعة الأردن اجلديد �أدت
�إىل حتقي���ق النج���اح الباه���ر وت�شغي���ل
فرع الأردنية يف العقبة بوقت قيا�سي
جدا،ون�أم���ل �أن يت���م افتت���اح الف���رع
ر�سمي���ا برعاي���ة ملكي���ة �سامي���ة �سيما
وق���د جتاوز عدد طلب���ة اجلامعة ()1450
طالب���ا موزع�ي�ن عل���ى خم�س���ة كليات
واثن���ي ع��ش�ر تخ�ص�ص���ا حي���ث قبلت
اجلامع���ة عددا م���ن الذي���ن تر�شحوا من
قائم���ة القبول املوحد وعب����أت املقاعد
املخ�ص�صة لأبن���اء حمافظة العقبة وهي
ت�ستعد لتخريج الفوج الأول من طلبتها
هذا العام ب�إذن اهلل.
و�أ�ض���اف �أن ه���ذا الإجن���از الأكادمي���ي
ي�ستدع���ي م���ن اجلمي���ع الوق���وف �إىل
جانب الف���رع �سواء م�ؤ�س�سات حكومية
�أو فعالي���ات القطاع اخلا����ص واملجتمع
املحل���ي وطلبة اجلامع���ة املعنيني ب�شكل
مبا�رش يف املحافظة على جميع مرافق
اجلامع���ة باعتبارها البي���ت الثاين لهم
واملكان الذي ينقله���م �إىل �سوق العمل
واملجتم���ع املحل���ي يف امل�ستقبل ليبقى
طلبة اجلامع���ة الأردنية الق���دوة واملثل
الأعل���ى لطلب���ة اجلامع���ات الأردني���ة
والعربي���ة ب���ل والعاملي���ة يف ال�سل���وك
احل�ضاري واالنتظام واالن�ضباط .

ويف حديث���ة ع�ب�ر الدكت���ور �أبو هالل
عن فخ���ر اجلامعة الأردنية بفرعها يف
العقبة ال���ذي و�صلت كلفة �إن�شائه لغاية
الي���وم م���ا يزيد ع���ن  15ملي���ون دينار
وي�ض���م نخبة مميزة من �أع�ضاء الهيئتني
التدري�سية والإدارية ،ليكونوا يف خدمة
اجل�س���م الطالبي ،م�ؤك���دا �سعي اجلامعة
املو�ص���ول لتوف�ي�ر املن���اخ الأكادمي���ي
املنا�س���ب خلدم���ة الطلب���ة حت���ى يكون
خريج ه���ذا الفرع متميزا ق���ادرا على
�إثب���ات ذاته ،وب�ي�ن �أن خريجي اجلامعة
الأردني���ة لهم ح�ض���ور متميز ومقدرة
على �إثبات للذات يف مواقع العمل التي
يحتلونها �سواء يف القطاعني احلكومي
�أو اخلا�ص ،ودعا الطلبة �إىل االت�صال مع
عم���ادة �ش����ؤون الطلب���ة للم�شاركة يف
الأن�شطة التي ت�صق���ل �شخ�صية الطالب
وتنمي مهاراته.
وقال الدكت���ور �أبو هالل �إن الأولويات
املطلوب���ة م���ن اجلامع���ة ه���ي :توف�ي�ر
الأج���واء اجلامعي���ة للطلب���ة ،وتوف�ي�ر
�أع�ضاء هيئة تدري�سية �أكفياء ،وحتديث
اخلط���ط ،وحت�سني اخلدمات املقدمة لهم
ب�شكل ع���ام ،وباملقابل ف�إن على الطلبة
ا�ستخ���دام املراف���ق اال�ستخ���دام الأمث���ل
واال�ستف���ادة منها يف الأن�شطة املختلفة
التي تقيمها اجلامعة.
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القوا�سمة :جنم يلمع يف عامل التمثيل امل�رسحي والإذاعي
�أخب���ار الأردنية -فادية العتيبي -هـي لي�ست كلمة قالها
عن���ه� ،أو حرك���ة تقم�صها م���ن �شخ�صيته ،ب���ل هي ميزة
�أ�صب���ح يعرف به���ا ،بعدمـا ت��ش�رب تفا�صيلها منذ كان
�صغريا من والده ،ويكون ملهمه لهواية احرتفها و�أبدع
فيها ،ليحلق كم���ا الع�صفور من حتت جناحيه يف �سماء
النجومية ،م�شكال بذلك حالة ات�سمت بالت�ألق واالنفراد.
يعي����ش احللم حني يعتل���ي خ�شبة امل��س�رح ،متخذا منها
متنف�س���ا لي��س�رد ويعرب ويف�صح عم���ا يختلجه من �آالم
و�آمال وطموحات ،ب�شخ�صيات خمتلفة يرجتل يف بع�ض
�أدواره���ا راف�ضا �أن يظل �أ�سريالن����ص ،ليو�صل بر�سالته
الالذع���ة �إىل واق���ع يتجاهله���ا يف احلقيق���ة ،رغبة يف
تغي�ي�ر �شامل بق�ص���د التجديد �أو جت���اوز بع�ض العقبات
التي هزمتنا يف �أحيان معينة.
طموح���ه الذي تعدى كل حد ،جعله يثابر ليقدم الأف�ضل
يف كل عم���ل �ش���ارك فيه ،ت���اركا يف كل م���رة ب�صمة
ر�ص���دت له يف �سج���ل �إجنازات���ه الذي ع���ج بالعديد من

امل�ش���اركات الت���ي ي�شهد له فيها عل���ى الرغم من �صغر
�سنه.
«مثن���ى القوا�سمة» طالب الهند�س���ة املدنية يف اجلامعة
الأردني���ة« ،ب���ذرة» خالق���ة امتدت جذوره���ا من عائلة
فني���ة لتينع «ثم���رة» تفج���رت منها موهب���ة التمثيل،
تلون���ت بحرفية معقدة ما ب�ي�ن الرتاجيديا والكوميديا
حتى �أ�صبحت فاكهة الأعمال امل�رسحية ذات لون خا�ص
ونكهة لذيذة.
طري���ق النجاح له ق�ص���ة وبداية يحدثنا عنه���ا القوا�سمة
ويقول »:كنت وقتها يف ال�ص���ف الأول االبتدائي ،حني
بد�أت بوادر موهبة التمثيل تظهر على ت�رصفاتي ،فقد
كنت متابعا جي���دا للحفالت و�أف�ل�ام الكرتون ،وكنت
�أطب���ق م���ا �أ�شاهده حرفيا �س���واء بال���كالم �أو باحلركات
�أو باللبا����س يف �أحيان كثرية ،ف�ض�ل�ا عن ذلك فوالدي
خم���رج م�رسحي « حمم���د القوا�سمة» وكن���ت مرافقا
دائم���ا له يف بع����ض �أعماله� ،أتعلم ما �أ�شاه���ده و�أختزنه
يف ذاكرت���ي التي ال تتوقف عن �أن تنهل من فن العمل

م�شهد من م�رسحية عو�ض والعرافه
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امل�رسحي الذي تغلغل ب�إح���كام يف داخلي ،وكانت املرة
الأوىل الت���ي �أق���ف فيها على خ�شب���ة م�رسح من خالل
عم���ل �أخرجه والدي  ،لتكون بداية انطالقتي يف عامل
التمثيل».
وي�ضي���ف »:ومنذ ذلك الوقت و�أن���ا �أ�شارك يف عرو�ض
م�رسحية ومهرجانات وم�سل�سالت تلفزيونية و�إذاعية،
لتتطور موهبت���ي و�أ�صبح قادرا على الكتابة والت�أليف
امل�رسحي».

على امل�رسح ،لأعي�ش احللم ،و�أروى تفا�صيله التي �أفيق
منها مبجرد نزويل عن خ�شبته».
ي�ؤك���د القوا�سم���ة ويق���ول »:م���ن ال�صع���ب �أن �أتخذ من
«التمثي���ل» مهن���ة يل يف امل�ستقبل ،خ�صو�ص���ا �أن واقع
الف���ن يف الأردن ب�ش���كل ع���ام حمزن وفق�ي�ر ،ولي�س
هن���اك دعائ���م تعزز من���ه وترفع م���ن قيمت���ه و�ش�أنه،
وبالرغ���م من ذاك كله� ،سيظل امل�رسح املتنف�س الوحيد
الذي �س�أحلق من خالله مبوهبتي يف �سماء الفن.

كثرية هي الأعمال امل�رسحية التي �شارك فيها القوا�سمة
وح�ص���د من خاللها جوائز حملي���ة وعربية مبهرا بذلك
كل م���ن حوله وم�سلطا الأ�ضواء على موهبته  ،عن تلك
الأعمال يق���ول »:من العرو�ض امل�رسحية التي �شاركت
فيها م�رسحية» الأب املهمل» وم�رسحية « زمرد» التي
�شارك���ت فيها مع والدي حني كن���ت يف ال�صف ال�سابع
االبتدائ���ي �ضم���ن فعاليات مهرج���ان الطف���ل العربي،
وم�رسحي���ة «�أطفال املنج���م» ،وح�صلت من خاللها على
�أول جائ���زة ع���ن �أف�ضل ممثل طف���ل ،وم�رسحية» رحلة
الأم���ان عرب الأزمان» التي ج�س���دت من خاللها �أدوارا
متعددة وحزت �أي�ضا على جائزة �أخرى عن �أف�ضل ممثل
طف���ل ،ف�ضال عن م�رسحي���ات « غريب يف القرية» و «
هلل يا حم�سنني» .
وي�ضي���ف القوا�سمة  »:ح�صلت على تف���وق فني �أهلني
لاللتحاق يف اجلامعة الأردنية و�أدر�س تخ�ص�ص الهند�سة
املدنية ،دون �أن �أتوانى حلظة عن موا�صلة م�شواري الفني
ال���ذي بد�أته ،ولهذا �شارك���ت يف عدد من العرو�ض منها
م�رسحية « جثة عل���ى الر�صيف» وم�رسحية « موعود»
ذات القالب الكوميدي حيث ت�ألقت بهذا النوع من الفن
امل�رسحي ،وم�رسحية « الأ�شياء تت�ساقط» التي �شاركت
يف مهرجان فا����س امل�رسحي يف املغرب ،وج�سدت من
خالله���ا دورا يع���د من �أ�صع���ب الأدوار الت���ي تقم�صتها
و�أحبها �إىل قلبي وهو دور» امل�سخ» ،وم�رسحية « عو�ض
والعراف���ة» التي تناول���ت حياة املواط���ن الأردين �ضمن
قالب كوميدي ،بالإ�ضافة �إىل م�رسحية» �أنظر �إىل الأمام
بغ�ضب» وغريها م���ن امل�رسحيات التي عر�ضت خارج
نطاق اجلامعة كم�رسحية « حكاية حارتنا» وامل�سل�سالت
الإذاعية.
وي�ش�ي�ر القوا�سمة �إىل �أن ق�صة ع�شق ن�سجت بينه وبني
موهبة التمثيل ،م���ن ال�صعب االبتعاد عنها ،م�ؤكدا يف
الوقت ذاته احرتافه لها ،وتقم�صها مبنتهى اجلدية ،حتى
باتت جزءا من حياته و�شخ�صيته.
ويق���ول� »:أع�ش���ق التمثي���ل ول���ن �أتركه �أب���دا ،فحبي له
جعلن���ي ممثال خالقا متعدد الأل���وان� ،أتقم�ص ال�شخ�صية
و�أج�س���د دورها ارجتاال دون الرج���وع �إىل الن�ص ،ف�أقدم
الكوميدي���ا �ضم���ن �إط���ار العم���ل الرتاجي���دي ،لإي�صال
الر�سالة املطلوبة ،التي من ال�صعب االف�صاح عنها �إال من
م�شهد من م�رسحية اال�شياء تت�ساقط
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طلبة "احلقوق" يح�صدون املركز الأول يف م�سابقة املحاكمة ال�صورية
�أخب���ار الأردنية – فادي���ة العتيبي -عل���م ...تدريب...
هدف...لوال تلك املنظومة املتكاملة العنا�رص ملا ا�ستطاع
طلب���ة كلية احلق���وق يف اجلامع���ة الأردني���ة من خطف
الأ�ضواء وت�سليطها على �إجناز حققوه خالل م�شاركتهم
يف م�سابق���ة املحاكمة ال�صوري���ة الإقليمية التي عقدت
يف العا�صمة اللبنانية ب�ي�روت� ،إجناز نق�شوه بعزميتهم
الت���ي �صقلت من حديد ،وخربته���م التي امتزجت بعلم
وف�ي�ر ،وحلمهم الذي ترجم �إىل واق���ع �أكيد ،ليح�صدوا
الذهب وينالوا املرك���ز الأول فيها ،متقلدين هذا الفوز
و�سام���ا عل���ى �صدورهم ،وتاجا يزي���ن هامة بالدهم بني
خمتلف البلدان التي خا�ضت غمار امل�سابقة.
بثق���ة معهودة ،وبراع���ة وا�ضحة ،ت�ألق طلب���ة الكلية يف
امل�سابق���ة الت���ي نظمها معه���د ر�ؤول والين�ب�رغ حلقوق
الإن�سان ،من خ�ل�ال فريقني هم نان�س���ي العتوم و�إ�سالم
املج���ايل ودان���ا �أب���و الغنم ،ق���ام على تدريبه���م مبنتهى
الإخال����ص والتفاين الدكتور �أ��ش�رف العدوان ومن�سقة
ال�شبك���ة الأكادميي���ة العربية حلقوق الإن�س���ان الدكتورة
حما�سن اجلاغوب .
وبه���ذه املنا�سب���ة قال عمي���د كلية احلق���وق يف اجلامعة
الأردني���ة الدكتور طارق احلم���وري �إن هذا الفوز الذي
ظف���ر من خالل���ه الطلب���ة امل�شاركني على كاف���ة اجلوائز
والدروع الت���ي منحت يف امل�سابقة ،ج���اء نتيجة ت�ضافر
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للجهود التي بذلت يف �إعدادهم وتدريبهم على الكتابة
والقدرة على الإلقاء واملرافعة والتقدمي.
و�أ�شار احلم���وري �إىل �أن مو�ضوع امل�سابقة التي عقدت
عل���ى مرحلت�ي�ن وطني���ة و�إقليمي���ة تركزعل���ى حتديد
ق�ضي���ة افرتا�ضية يختارها الطلبة امل�شاركون ،يقومون
بدرا�ستها و�إع���داد املذكرات القانونية له���ا للرتافع بها
�شفويا �أمام جلنة التحكيم التي ت�ضم خرباء متخ�ص�صني
يف حقوق الإن�سان.
م���ن جانبهن عربت الطالبات امل�ش���اركات عن انطباعن
حي���ال م�شاركته���ن يف امل�سابقة ،والتك���رمي الذي حظني
ب���ه من �إدارة اجلامع���ة ،لتحقيقهن فوز لي����س الأول ،بل
كان �ضم���ن �سل�سلة من النجاح���ات املتتالية يف خمتلف
امل�سابقات املحلية والإقليمية والدولية.
�أب���و الغنم :ك�رست حاجز اخل���وف خالل م�شاركتي يف
امل�سابقة
ع���ن كيفية م�شاركته���ا يف امل�سابقة تق���ول الطالبة دانا
�أب���و الغن���م  »:تقدم���ت للم�شاركة يف امل�سابق���ة بعد �أن
مت الإع�ل�ان عنه���ا يف الكلية ،وكان م���ن �ضمن �رشوط
امل�سابق���ة كتاب���ة مرافعات خطية تتن���اول ق�ضايا حقوق
الإن�س���ان ،ليت���م �إر�ساله���ا �إىل معه���د ر�ؤول والينربغ
حلقوق الإن�سان وتقييمها �ضمن �أ�س�س معينة».
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وت�ضيف  »:طلب منا �إعداد مرافعة �شفهية لذات املو�ضوع
ال���ذي تناولن���اه يف املرافع���ة اخلطية م���ع �إ�ضافة بع�ض
املح���اور التي مل يتم التطرق له���ا يف املرافعة اخلطية،
لتقدميه���ا �أمام جلن���ة خمت�صة من اخل�ب�راء يف العا�صمة
ب�ي�روت ،وبالفعل وخالل الت�صفيات النهائية للم�سابقة
مثلت �أنا وزميلتي �إ�س�ل�ام املجايل فريق «املدعي» ،فيما
مثل �أمامن���ا الفريق الثاين زميلتن���ا نان�سي العتوم التي
�أبدع���ت يف مرافعتها بالرغم م���ن غياب زميلتنا التي
تت�ش���ارك معها يف ذات الفريق ،الت���ي تعذر ح�ضورها
خلو�ض غمار امل�سابق���ة يف بريوت ،وبحمد اهلل �أحرزنا
نتيج���ة مذهل���ة تفوقنا به���ا على نظرائن���ا من خمتلف
الفرق التي �شاركت يف امل�سابقة».
وت�ؤك���د �أبو الغن���م �أن م�شاركته���ا يف امل�سابقة ك�رست
حاج���ز اخلوف الذي كان يتملكها �أثناء املرافعة ،وزادت
الثقة بنف�سها ،و�أك�سبته���ا الكثري من اخلربات العملية
الت���ي �ست�سه���م يف ر�سم م�ستقبل م��ش�رق لها ،م�ؤكدة
عزمه���ا على متابع���ة م�شواره���ا العلم���ي والعملي يف
احلقل القانوين من خالل ممار�سة مهنة املحاماة ومتابعة
درا�ساتها العليا .
ومل ترتدد �أبو الغنم يف البوح عن ال�رس وراء درا�ستها
لتخ�ص�ص « احلقوق» وتقول »:كانت رغبة والدي درا�سة
ه���ذا التخ�ص����ص ،يف حني كانت رغبت���ي درا�سة اللغات
الأجنبية� ،إال �أنني وبعد االنخراط يف هذا املجال �أحببته
وحتم�س���ت له ،ملا له من دور كب�ي�ر يف تكوين �شخ�صية
الفت���اة حتديدا و�إثبات قدراتها العملية متاما كما الرجل،
مع�ب�رة يف الوقت ذاته عن �شكرها لوالدها الذي اختار
لها الأف�ضل وثبت �أقدامها يف املكان الذي ينا�سبها».
العت���وم :ح�ص���دت ث�ل�اث جوائ���ز خ�ل�ال م�شاركتي يف
امل�سابقة
من جانبها تتحدث الطالبة نان�سي العتوم عن م�شاركتها
وتقول »:كانت حمور املرافعة يتناول ق�ضية التخل�ص من
النفايات ،وكنت �أمثل ط���رف املدعى عليه الذي ي�سعى
لإن�ش���اء م�صنع للتخل�ص من النفايات التي من املمكن �أن
ت�سب���ب كارثة بيئية ،فيما مثل ط���رف املدعي زميلتاي
«دان���ا» و»�إ�س�ل�ام» اللت���ان رف�ضتا من خ�ل�ال مرافعتهما
�إن�شاء امل�صنع».
ت�ؤك���د العتوم �أن قوة ال�شخ�صية وثبات احلجة واال�ستناد
للقوانني واملعاهدات القوي���ة ،عوامل �أ�سهمت يف جناح
مرافعتها وح�صولها عل���ى جائزة �أف�ضل مذكرة كتابية،
و�أف�ضل متحدث يف املرافعات ،وجائزة فوز الفريق يف
م�سابقة املحاكمة ال�صورية».
وت�ضي���ف العتوم �أن���ه بالإرادة القوي���ة ي�ستطيع املرء �أن
يحقق امل�ستحيل مهم���ا واجهته من معوقات تقف حائال
�أم���ام حتقيق هدفه املن�شود ،وتقول »:غياب زميلتي عن
فريق���ي ،جعلني �أحم���ل م�س�ؤولية م�ضاعف���ة يف رحلة
�إثبات الذات وحتقيق الفوز ،ولهذا عملت بجد للو�صول

�إىل �أعل���ى الدرجات لأرف���ع ر�أ�س بل���دي الأردن عاليا،
و�أظل عند ح�سن ظن �أ�ساتذتي الذين قدموا جل عطائهم
وخرباتهم حتى حققنا هذه النتيجة املذهلة».
وتتاب���ع العت���وم قائل���ة »:اجلمي���ل يف املو�ض���وع �أنن���ي
وزميلتاي تواجهنا يف الت�صفيات النهائية يف املرافعة
الت���ي تناولت مو�ض���وع التخل�ص من النفاي���ات ،بعد �أن
كن���ا يف مواجهة م���ع طلبة من دول املغ���رب وفل�سطني
ولبن���ان ،ويف جميع الأحوال فالف���وز �سيكون حليف
اجلامع���ة الأردني���ة ،الأم���ر ال���ذي �أ�ضفى عل���ى نفو�سنا
ال�سعادة والفخر».
وعن خططها امل�ستقبلية تقول العتوم »:فوزي يف هذه
امل�سابق���ة ،ومن قبل يف م�سابقة املحاكمة ال�صورية التي
نظمت بالتعاون مع نقابة املحاميني الأمريكيني� ،أ�سهم
يف فت���ح الكثري من الأب���واب املغلقة �أمام���ي للح�صول
على فر�ص���ة عمل مميزة ،واحلمد هلل ف�أن���ا �أعمل حاليا
يف املجال القانوين املتعلق بالأبنية اخل�رضاء ،و�س�أعمل
جاه���دة على ت���رك ب�صمات وا�ضح���ة يف جمال عملي،
ف�ض�ل�ا ع���ن رغبت���ي احلقيقي���ة يف متابع���ة حت�صيلي
الأكادميي و�إكمال درا�ساتي العليا».
املجايل :تك���رمي الرئي�س الطراونة لنا لفتة كرمية زادت
من ثقتنا
ويف �سي���اق مت�ص���ل تق���ول الطالب���ة �إ�س�ل�ام املجايل« :
�إن م�شاركت���ي يف امل�سابق���ة �أك�سبتني خ�ب�رات عملية
متمي���زة ،خ�صو�ص���ا و�أنن���ي منت�سب���ة لربنام���ج ق�ضاة
امل�ستقبل التابع للمعه���د الق�ضائي ،الذي ينظم زيارات
ميداني���ة ملنت�سبيه كق�ضاة ،و�أنا من خالل م�شاركتي يف
امل�سابقة مثلت دور «املحامي « الذي يرتافع �أمام الق�ضاة
للدفاع عن ق�ضية معين���ة ،لأكون بذلك ج�سدت دورين
مهمني يف جمال القانون هما :القا�ضي واملحامي.
وت�شي���د املج���ايل بالدع���م ال���ذي قدم���ه الأ�سات���ذة له���ا
ولزميالتها  ،وعلى ر�أ�سهم عميد الكلية الدكتور طارق
احلم���وري الذي قدم كل الرعاي���ة واالهتمام لو�صولهن
�إىل هذا امل�ستوى الذي ا�ستطعن من خالله ح�صد اجلوائز
الثالث للم�سابقة.
وحول تكرميها من قبل رئي�س اجلامعة الدكتور اخليف
الطراونة تقول املجايل »:هي بحق لفتة كرمية من �إن�سان
رائ���ع ي�صعب و�صف �أخالق���ه وح�سن معاملته ،زادت من
ثقتن���ا بنف�سنا وحفزتنا للمواظب���ة واملثابرة» ،م�ؤكدة
�أنها لي�ست امل���رة الأوىل التي يتم فيها تكرميها ،وكان
ذلك بعد م�شاركتها يف م�سابقة املحاكمة ال�صورية التي
عقدت على م�ستوى اجلامعات الأردنية.
وت�ؤك���د املج���اىل �أنها لن تتوان���ى عن امل�شارك���ة يف �أي
م�سابق���ة تعقد داخل الكلية �أو خارجها يف حال �سنحت
له���ا الفر�ص���ة لذلك ،م�ش�ي�رة يف الوقت ذات���ه �إىل �أنها
بات���ت مرجعية حقيقية لكثري م���ن الطلبة ممن قرروا
امل�شاركة يف امل�سابقات القادمة.
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يطبقه طلبة " الأردنية " لأول مرة على م�ستوى الوطن العربي

م�رشوع تكنولوجيا النانو لأقم�شة ال تت�سخ
�أخبار الأردني���ة  -هبة الكايد -اختاره الطلبة عن طريق
ال�صدفة يف ت�س���ا�ؤل راود �أحدهم ب�سب���ب تكرار ات�ساخ
مالب�س���ه ،هل توجد مالب�س ال تت�سخ؟ ف�أعجبتهم الفكرة
وب���د�أوا رحلة بح���ث طويلة عرب االنرتن���ت نقلتهم �إىل
تكنولوجيا النانو  ،ليجدوا �صعوبة كبرية يف ح�صولهم
عل���ى جزيئاته���ا يف ب���ادئ الأمر،لك���ن عزمي���ة ال�شباب
وهمة فر�س���ان التغيري قادتهم �إىل احلل بعد العديد من
املحاوالت.
وا�ستطاع���وا ا�ست�ي�راد املادة جاهزة �أخ�ي�را ،ومت �شحنها
م���ن الواليات املتحدة الأمريكية بعد جهود كبرية ،حتى
�أ�صبحت العينة التي و�صلتهم على �شكل �سائل �أبي�ض بني
�أيديهم ،وتعرفوا على طريقة ا�ستخدامها من الإنرتنت.
وجن���ح فريق �رشك���ة  « NTGنان���و تكنولوجي جروب
« املك���ون من جمموعة من خريج���ي كلية الأعمال يف
اجلامعة الأردني���ة بتطبيق تكنولوجي���ا النانو املتطورة
عل���ى الأقم�ش���ة والعدي���د م���ن الأ�سطح الأخ���رى جلعلها
م�ضادة لل�سوائل والأو�ساخ .
حيث �ساع���دت فكرة ا�ستخ���دام تكنولوجيا النانو على
توظيف جزيئاتها ال�صغرية جدا يف معاجلة املواد ،بحيث
ت�ش���كل طبقة عازلة متن���ع اخرتاق ال�سوائ���ل لتلك املواد
كالأقم�ش���ة والزج���اج والبال�ستيك والرخ���ام والأخ�شاب
وغريها من الأ�سطح القابلة لالمت�صا�ص.
وع���ن طريقة ا�ستخدام املادة يتم ر�ش كمية ب�سيطة على
القطع���ة امل���راد معاجلته���ا �أو دهنها ،ث���م و�ضعها بفرن
ح���راري حت���ت درجة ح���رارة متو�سط���ة مل���دة �ساعة �آو
�ساعت�ي�ن� ،إذ تختلف املدة والكمي���ة امل�ضافة �إىل القطعة
ح�س���ب حجمها وم�ساحته���ا ونوعها وم���دى امت�صا�صها
لل�سائل.
وق���د �أثب���ت الطلبة متي���ز م�رشوعه���م يف �سكب كمية
كب�ي�رة من املاء و�سط قطعة مالب�س معاجلة بتكنولوجيا
النانو ،ومت ال�ضغط عليها ومل يتم نفاذ �أي نقطة ماء.
وتع���د  « NTGنان���و تكنولوج���ي ج���روب « �إح���دى
ال�رشكات الطالبية القائمة على الفكر والإبداع والإرادة،
التي اجتهت نحو �أ�ساليب التكنولوجيا املتطورة لتثبت
ان ع��ص�ر النانو تكنولوجي هو امل�ستقبل الذي ينتظره
اجلميع.
وي�أمل فريق  NTGتوظيف طاقاتهم ال�شبابية اخلالقة
مب���ا ميكنهم م���ن حم���ل م�س�ؤولي���ة التنمي���ة االقت�صادية
يف الأردن م���ن خالل املزي���د من الأف���كار وامل�شاركات
م�ستقب�ل�ا ،على �أن يتم توجيههم وتوفري الدعم الالزم
لهم مبا ت�ستحقه م�شاريعهم.
وجت���در الإ�ش���ارة �إىل �أن فك���رة عم���ل م��ش�روع فريق
 NTGاملك���ون من الطلبة زيدان �سامي و�أحمد بركات
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وعلي العقرباوي جاءت بعد م�شاركتهم بدورة «برنامج
ال�رشك���ة» التي التحقوا بها من خ�ل�ال مكتب اجناز يف
اجلامع���ة الأردني���ة  ،وت�ضمن���ت �أه���داف امل�شاركة فيها
اخل���روج مب��ش�روع يق���دم الفائ���دة للمجتم���ع يف نهاية
الدورة ،بع���د ان يتمكنوا من �صق���ل مهاراتهم الإدار ّية
و�إثراء معرفتهم يف �إدارة ال�شرّ كات.
ويع���رف عل���م النان���و ب�أن���ه درا�س���ة خوا����ص اجلزيئات
واملركب���ات التي ال يتجاوز مقايي�سها ال  100نانو مرت ،
ويعن���ي « اجلزء من املليار «  ،فالنانو مرت هو واحد على
املليار من املرت  ،وتبلغ �سماكة ال�شعرة الواحدة للإن�سان
 50ميك���رو م�ت�ر � ،أي  50.000نانو مرت  ،و�أ�صغر الأ�شياء
التي ميك���ن للإن�سان ر�ؤيتها بالعني املجردة يبلغ عر�ضها
حوايل  10.000نانو م�ت�ر  ،وعندما ت�صطف ع�رش ذرات
من الهيدروجني  ،ف�إن طولها يبلغ نانو مرت واحدا.
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ف�ضاءات ثقافية يف �سماء "الأردنية"
�أخب���ار الأردني���ة  -حمم���د مبي�ضني
 توا�ص���ل وحدة الإع�ل�ام والعالقاتالعام���ة والثقافي���ة يف اجلامع���ة
الأردنية �إط�ل�اق مبادرات الف�ضاءات
الثقافي���ة داخل ال�ساح���ات املفتوحة
و�ش���وارع احل���رم اجلامع���ي به���دف
حتويله���ا �إىل م��س�رح كب�ي�ر يف
عر�ض الأعم���ال امل�رسحية والفنون
الت�شكيلي���ة والع���زف عل���ى الآالت
املو�سيقية والت�صوير الفوتوغرايف
لت�ضيف ل�سجلها النجاح تلو النجاح.
وم���ع ب���دء الع���ام الدرا�س���ي اجلدي���د
�أطلقت الوحدة �إ�ش���ارة البدء ملو�سم
«الف�ضاءات الثقافية» ب�إقامة ف�ضائني
يف جم���ايل ال�شعر واخل���ط العربي،
لتكري����س حال���ة فريدة م���ن النه�ضة
احلقيقية يف ميادين الأدب وال�شعر
والفنون بني اجل�س���م الطالبي داخل
احلرم اجلامعي.
ف�ضاء اخلط العربي
قدم اخلط���اط حممد �أب���و عزيز يف
موقع اختاره يف �شارع ال�رسو نتاج
�أعمال���ه من لوح���ات لأنواع اخلطوط

العربية التي متيزت بجماليات اللون
وال�شكل وامل�ضمون.
وتابع���ت �أع���داد كب�ي�رة م���ن طلبة
اجلامعة املراحل املهمة لعمل لوحات
اخل���ط العربي وا�ستمع���وا �إىل �رشح
مف�صل من اخلط���اط �أبو عزيز حول
�أ��س�رار جمالي���ات اخل���ط العرب���ي
والف���رق ب�ي�ن اخلط���وط العربي���ة
واخلطوط باللغات الأجنبية .
وق���دم �أب���و عزي���ز �سريت���ه العلمية
والعملية خالل ربع قرن من الزمان
ف�ض�ل�ا ع���ن م�شاركت���ه يف معار�ض
للخط العربي �أقيم���ت داخل اململكة
ويف عوا�صم عربية وعاملية.
ف�ضاء ال�شعر
وا�ستمع طلبة اجلامعة وحمبو ال�شعر
العرب���ي �إىل ق�صائ���د �شعري���ة قدمها
�سبعة م���ن ال�شع���راء ال�شباب متيزت
�أ�شعاره���م بغ���زارة وق���وة البالغ���ة
وجزالة اللفظ واملعنى.
وقدم���ت ال�شاع���رة �سوني���ا الزغول
ق�صي���دة بعن���وان « �ش���اء ع���ديل «

وال�شاع���ر مهن���د ال�سبت���ي ق�صي���دة
بعن���وان « الفر�ص���ة ذات العط���ر»
يف ح�ي�ن قر�أ ال�شاع���ر فوزي باكري
ق�صيدته التي جاءت بعنوان «معارك
وردية» .
وق���ر�أ ال�شاعر عالء �أبو ع���واد �أبياتا
م���ن ق�صيدته الت���ي ج���اءت بعنوان
« م���وت �آخر يكف���ي « بينم���ا اختار
ال�شاعر �أحمد يه���وى ق�صيدة « �آيات
العزلة « م���ن ديوانه املعنون بـ «يرتد
�إليه قلبه» ،يف حني قدمت ال�شاعرة
بريه���ان ال�ت�رك ق�صي���دة نظمته���ا
بعن���وان «ذاك���رة امل���اء» وكانت �آخر
الق�صائد التي �ألقيت ق�صيدة بعنوان
« ان���ه اخلري���ف « لل�شاع���ر حمم���د
عريقات.
وتعتزم الوح���دة يف الأ�سابيع املقبلة
�إط�ل�اق فعاليات يف امل��س�رح والفن
الت�شكيلي والعزف  ،ف�ضال عن �إقامة
معار�ض للكتب وامل�ؤلفات.
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بغداد القدمية تتج�سد يف لوحات " املوزاين"
�أخب���ار الأردنية -افتتح رئي�س اجلامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة يف فندق الكمبين�سكي يف عمان املعر�ض
اخلا�ص بالفنانة الت�شكيلية العراقية وع�ضو هيئة التدري�س يف كلية الفنون والت�صميم يف اجلامعة مها املوزاين .
وا�شتمل املعر�ض على ( )25لوحة فنية خمتلفة احلجم با�ستخدام الألوان الزيتية واخل�شب والطباعة البارزة والب�شا�شة
احلريري���ة وفنون الإكريليك واجلرافيك ،حاكت يف م�ضامينها التاري���خ العراقي و�أبرز املناظر الطبيعية يف مدينة
بغداد القدمية وحاراتها ،وبع�ض ال�سلبيات املجتمعية مثل احل�سد والعني وال�سحر.
و�أطلق���ت امل���وزاين ا�سم « عيون املها» على معر�ضها فيما حملت لوحاتها �أ�سماء مثل وجه يف املحلة ،والباب العايل،
و�شنا�شي���ل ون�ساء و�سط الغ���روب ،وبغداد القدمية،مظهرة تنا�سقية من�سجمة يف الألوان واملو�ضوعات تعرب عن حالة
�إبداعية ور�ؤية �شاملة مت توظيفها بح�س مرهف وحرفية عالية.

«»Political JU

مبادرة طالبية لإطالع الطلبة على الأحداث والتطورات
ال�سيا�سية يف العامل
�أخب���ار الأردني���ة -يف بادرة ه���ي الأوىل من نوعها �شكل جمموعة م���ن الن�شطاء والطلبة الدار�س�ي�ن يف ق�سم العلوم
ال�سيا�سي���ة التاب���ع لكلي���ة الدرا�سات الدولية والعل���وم ال�سيا�سية يف اجلامع���ة الأردنية فريقا طالبي���ا يعنى بال�ش�ؤون
الأكادميي���ة و�إعداد وحت�ضري و�إطالق امل�ؤمترات التي من �ش�أنها تعزي���ز التنمية والتن�شئة ال�سيا�سية وربط طلبة الق�سم
بالأحداث والتطورات ال�سيا�سية يف العامل وتلك التي ترتبط باملفاهيم والأبحاث العلمية يف هذا املجال.
و�أك���د القائم���ون على الفريق �أن املب���ادرة تعد نقلة نوعية وخطوة �أوىل ينتقلون به���ا �إىل كافة طلبة اجلامعة لن�رش
مفه���وم التنمي���ة والتن�شئة ال�سيا�سية كبديل للعم���ل ال�سيا�سي احلزبي يف اجلامعات ويف ظ���ل غياب وزارة التنمية
ال�سيا�سية و�ضعف دورها ب�شكل ملحوظ يف الأو�ساط الطالبية وال�شبابية.
و�أطل���ق املنظم���ون على الفريق ا�سم «  « political Juبعد �أخذ املوافقات الالزمة لإطالق و�إعالنه ر�سميا ،فيما بد�أوا
بتوزيع الإعالنات والن�رشات التوعوية اخلا�صة بالفريق وكيفية االن�ضمام له.
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املركز الثقايف الإ�شالمي يبداأ حزمة دوراته الف�شلية وال�شتوية
اأخبارالأردنية  -هبة الكايد  -اأطلق املركز الثقايف الإ�ضالمي حزمة دوراته الف�ضلية وال�ضنوية التي داأب على عقدها
منذ تاأ�ضي�ضه تر�ضيخا ملفهوم التكافل الجتماعي والتوا�ضل مع �رشائح املجتمع املحلي.
وتتن���وع موا�ضيع ال���دورات حول حفظ الق���راآن واأحكام التجويد والق���راءات القراآنية والأح���وال ال�ضخ�ضية والفقه
واللغت���ني الإجنليزي���ة والعربية  ،اإىل جانب ا�ضت�ضافت���ه دعاة ومفكرين اإ�ضالميني لإلق���اء حما�رشات توعوية هادفة
داخل اجلامعة وم�ضابقات حلفظ القراآن الكرمي ،اإ�ضافة اإىل تزويده موؤ�ض�ضات املجتمع املحلي مبحا�رشين للم�ضاركة يف
بع����س الأن�ضط���ة التي تقيمها تلك املوؤ�ض�ضات خارج اجلامعة على غرار املحا����رشات التوعوية التي يقدمها القائمون
على اإدارة املركز.
وي�ض���ار اإىل اأن املرك���ز يقدم على مدار العام م�ضاعدات نقدية للطلبة الدار�ض���ني باجلامعة الأردنية من خمتلف الدول
الإ�ضالمي���ة م���ن خالل �ضندوق خا�س بالطلب���ة ،كما ينظم حمالت ك���ربى لتوزيع املالب�س وامل���واد الغذائية واحلقائب
املدر�ضية على العائالت املي�ضورة يف خمتلف مدن وقرى وخميمات اململكة.

تخريج طلبة املاج�شتري يف معهد الإعالم الأردين
حتت رعاية الأمرية رمي العلي احتفل معهد الإعالم الأردين بتخريج الدفعة الثالثة من طلبة املاج�ضتري يف ال�ضحافة والإعالم
احلديث والبالغ عددهم ع�رشين طالب ًا وطالبة.
و�ضلم���ت �ضموه���ا ال�ضهادات للخريجني برفقة رئي�س اجلامعة الأردنية الدكتور اخلي���ف الطراونة  ،والدكتورة عبري النجار
القائم باأعمال العميد يف املعهد.
وقال���ت الأم���رية رمي يف كلم���ة األقتها خالل احلفل اإن املعه���د يحمل ر�ضالة تدخل يف �ضلب مبادئه واأه���م ما فيها اأن يتعلم
طالبن���ا اأن حري���ة التعب���ري حق من حق���وق الإن�ضان ومن غري ه���ذا احلق ل يكون الإع���الم ،وهذا بالطبع م���ع املحافظة على
اأخالقيات مهنة ال�ضحافة التي متنع الإ�ضاءة اإىل هذه احلرية.
وح���ث اإبراهي���م عزالدين اخلريجني على مواجهة التحديات التي يواجهها الإع���الم والإعالميون يف جمتمعاتنا العربية عن
طري���ق العمل اجلاد واملهني وتطبيق ما تعلموه خالل درا�ضته���م يف املعهد وقال«:املهنية عماد العمل ال�ضحايف الذي متلكون
نا�ضيته ول ي�ضتطيع اأحد اأن ينازعكم اإياه ،ويف الوقت الذي ت�ضتطيعون فيه اإحكام ال�ضيطرة على مقدرات مهنيتكم ،فاإن
�ضقف احلرية يف املجتمع ،وهو الإطار الواقي ملهنة ال�ضحافة� ،ضريتفع».
وعل���ى �ضعيد مت�ض���ل ا�ضتقبل املعهد يف اأيلول املا�ضي طلب���ة الدفعة الرابعة وعددهم ع�رشون طالب��� ًا وطالب ًة ممن اجتازوا
امتحانات القبول املختلفة لاللتحاق بربنامج املاج�ضتري.
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�أبو دلبوح ...

�أحلم بنادي ريا�ضي ميثل اجلامعة
و يناف�س يف الدوري املمتاز

�أجرت اللقاء :فادية العتيبي
منذ مي�ل�اده وهي ت�رسي يف دم���ه ووجدانه ،نبعت من
ممار�سات���ه ،لتتفجر بركانا ثائرا يف �أرجاء كيانه ،يتلفظ
م���ن فوهته موهبة �أف�ضت علما حملقا وا�سما المعا يف
�سماء جماله.
�صدق م���ن قال «�إن العقل ال�سلي���م يف اجل�سم ال�سليم،
ولي�س �إىل ال�سالمة من �سبيل كالريا�ضة» ،هو� ..آمن بهذا
الق���ول ،مقتن�صا من���ه �أ�سمى معاني���ه يف ر�سم خارطة
حيات���ه ،حتى �ص���ار نهجا يف طباع���ه وعاداته ،وطريقا
مل�ستقبل �شقه بعلمه ومهاراته ،بعد �أن �أحبها كما املحب
ملع�شوقته ،لت�سكنه ،وت�ستوطنه ،وتدور الأيام ويتبادالن
الأدوار ،في�صبح هو موطنها وت�صبح هي داره.
و �ضي���ف زاويتن���ا « ع اخلفيف» نايف �أب���و دلبوح مدير
48

دائرة الن�شاطات الريا�ضي���ة يف عمادة �ش�ؤون الطلبة،
مل يبخ���ل علي نف�سه لتحقي���ق رغبته يف اقتحام عامل
الريا�ض���ة ،الذي در����س �أبجدياته ،ووظفه���ا فانيا �سنني
عم���ره لتطويرها واالرتق���اء بها ،واهب ًا ج���ل �إمكاناته
يف خلق جن���وم من ال�شباب الريا�ض���ي املبدع ،ممن تلقوا
تدريبه���م حتت �إ�رشاف���ه ،لرياهن عليه���م يف حتقيق
انت�ص���ارات وجناحات ما عرفت الهزمي���ة �أبدا ،بل ظلت
يف القم���ة دائما � ،صانعا بذل���ك «�أرقاما �صعبة» ي�صعب
ك�رسها �أو جتاوزها.
وها هو «�أبو دلبوح» يفتح قلبه لقراء «�أخبار الأردنية»
لنعي�ش مع حلظات ممزوجة باملتعة والت�شويق ،يف �رسده
حليات���ه وعامله ال���ذي عا�ش يف كنفه �سن�ي�ن طويلة وما
زال .
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حدثنا عن نف�سك ؟

من مواليد حمافظة املفرق عام  ،1962حا�صل على �شهادة
الثانوي���ة العامة من مدر�سة املفرق الثانوية ،وعلى درجة
البكالوريو�س يف الرتبية الريا�ضية من جامعة الريموك،
متزوج ولدي من الأبن���اء ثالثة »:زيد» ،و» زين» و»نور»،
�أعم���ل مديرا لدائ���رة الن�شاطات الريا�ضي���ة يف عمادة
�ش�ؤون الطلبة يف اجلامعة الأردنية منذ عام .1988

هل كان طموحك درا�سة «الرتبية الريا�ضة»؟
بالطب���ع ،ه���ي رغب���ة جاحم���ة يف الأ�سا����س حتولت �إىل
حقيقة من خالل درا�ستي لها.

كيف بد�أت الق�صة؟

كم���ا ه���و مع���روف  ،فاملدر�س���ة دائم���ا و�أب���دا مكت�شفة
الهواي���ات واملواهب الدفينة عند الطلب���ة ،ومن �ضمنها
«الريا�ض���ة» ،وقته���ا كان االهتم���ام الأول عن���د �أغلبية
الطلبة ه���و ممار�سة الريا�ضة التي م���ن خاللها يفرغون
طاقاته���م ،خ�صو�ص���ا و�أن و�سائل الت�سلي���ة الإلكرتونية
احلديث���ة مل تكن موج���ودة �أ�صال ،وكبقي���ة الطلبة فقد
كانت هواية «الريا�ضة» �شغل���ي ال�شاغل ،وكنت �أ�شارك
يف كثريمن املهرجانات ال�سنوية التي كان يتم الإعداد
له���ا من���ذ بداية الع���ام الدرا�س���ي ،ومن خ�ل�ال م�شاركتي
فيه���ا برزت موهبتي يف �ألعاب القوى وحتديدا «القفز
بالزاني���ة» وم���ع م���رور الوق���ت �أ�صبح���ت �أ�ش���ارك يف
بطوالت مفتوح���ة لألعاب القوى ،بع���د �أن مت اختياري
�ضمن جمموعة من الالعبني ميثلون مناطق خمتلفة يف
�إقليم ال�شمال ،وبقيت على هذا احلال �أمار�س الريا�ضة
و�أخو�ض غمارها يف كل فر�صة ت�سنح يل حتى �سكنتني.

من كان �صاحب االكت�شاف ملوهبتك الريا�ضية؟

هم �أ�ساتذة �أجالء كان لهم الف�ضل احلقيقي يف اكت�شاف
موهبت���ي ،والت�أ�سي�س لالعبني ريا�ضي�ي�ن على امل�ستوى
الوطن���ي يف منطقتي املفرق وال�شم���ال ،كانوا يق�ضون
�ساع���ات طويل���ة يف تدريبنا وت�أهيلنا حت���ى بعد انتهاء
�ساعات ال���دوام املدر�سي ،لن �أن�سى معروفهم ما حييت؛
الأ�ستاذ فهد قاقي�ش ،والأ�ستاذ عبد اهلل تليالن والأ�ستاذ
في�صل عبيدات.

والآن...ماذا تعني لك الريا�ضة؟

كل �شيء ،فهي ال�سبب يف حتديد م�ستقبلي كله.

وهل متار�س الريا�ضة؟

�أمار�سها من خالل عملي .

وهل تتخذ من «الريا�ضة» نهجا يف حياتك؟

�سجل���ي يف اجلامع���ة الأردني���ة من���ذ ع��ش�رات ال�سنني
ي�ؤك���د �أنني مل �أح�صل على �إج���ازة مر�ضية واحلمد هلل،
وهذا ي�ؤكد ممار�سات���ي احلياتية التي هي بالأ�صل ريا�ضة
�صحيحة مئة باملئة.

هل لديك هوايات �أخرى؟

« الريا�ض���ة» �شغلت حيزا كبريا م���ن حياتي واهتماماتي
لدرج���ة بت ال �أع���رف �إن كن���ت امتلك موهب���ة �أخرى
غريها.

ماذا عن حياتك الأ�رسية؟

�أنع���م بحي���اة �أ�رسية �سعي���دة واحلم���د هلل دون جماملة،
فلدي زوجة قنوع���ة وقد اخرتتها بنف�س���ي لت�شاركني
حياتي ،كم���ا �أن عالقة قوية تقوم على املحبة وال�صداقة
املتبادلة بيني وبني �أبنائي ،و�إن كان هناك بع�ض العتب
من قبلهم ،ل�شعور يتملكهم ب�أن طبيعة عملي و�أوقات
ال���دوام الت���ي ت�صل ل�ساع���ات طويل���ة تقا�سمهم حمبتي
واهتمامي بهم ،حتى باتوا ي�صفونه بـ «ال�رضة».

م���ن منه���م تتوق���ع �أن يك���ون خليفت���ك يف جمال
الريا�ضة؟

ابنت���ي ال�صغ���رى «نور» الت���ي تطمح لدرا�س���ة تخ�ص�ص
«الرتبي���ة الريا�ضي���ة»� ،أم���ا ابنت���ي الكربى»زين» وهي
تدر�س حالي���ا «�إدارة �أعمال» لي�س لديه���ا ميول ريا�ضية
بل ميول فنية ،فيما يتعلق ببكري «زيد» ،فقد طرحت
علي���ه درا�س���ة الرتبية الريا�ضي���ة خ�صو�صا �أن���ه ريا�ضي
حم�ت�رف يف» كرة ال�سلة»و «كرة الق���دم»� ،إال �أنه رف�ض،
وف�ضل درا�سة ال�سيا�س���ة والعالقات الدولية ،وقد يكون
ال�سبب عدم اقتناعه بطبيعة عملي املتعب الذي يتطلب
جهدا ووقتا طويلني.
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ل���و مل تك���ن ريا�ضيا،يف �أي املجاالت م���ن املمكن �أن
جتد نف�سك فيها؟

العمل احلر هو املجال الأقرب مليويل بعد الريا�ضة.

فيم���ا يتعلق بكرة القدم ،ما الفريق الذي ي�شجعه «�أبو
دلبوح»؟

حملي���ا ،ف�أنا �أ�شجع اللعب اجلميل والأداء املتميز دون �أي
عن�رصي���ة �أو حتيز لأحد ،ف�أغلبي���ة �أبناء الأندية الأردنية
املمت���ازة ،والذي���ن حقق���وا جناحات و�إجن���ازات ،هم يف
الأ�سا�س كانوا �ضمن منتخب طلبة اجلامعة الأردنية.

كي���ف تقيم موقف الالع���ب الفرن�سي م���ن �أ�صول
جزائري���ة « زين الدين زيدان» ال���ذي وقع يف �صدام
م���ع الالعب الإيط���ايل « ماتريات�س���ي» �ضمن مباراة
منتخبيهما يف بطولة ك�أ�س العامل 2006؟
ل���كل فعل رد فعل ،وما ح�ص���ل �أن الالعب الإيطايل قد
ا�ستف���ز زيدان ال���ذي هو من �أ�صول عربي���ة و�إ�سالمية،
و�أج���داده عا�شوا بني الع���رب وامل�سلم�ي�ن ،ولهذا دفعته
«حميت���ه» للت�ص���دي لنظ�ي�ره الإيط���ايل و�أدى ب���ه �إىل
اال�شتباك معه.

مباذا ت�صف كل من الالعبني التالية �أ�سما�ؤهم؟

وعربيا؟

يعجبني جدا �أداء العبي املنتخب امل�رصي ،الذي ينم عن
انتمائ���ه لبلده ،ليتفوق ويحقق ف���وز �ساحق متغلبا على
املعوقات الفنية واملالية والإدارية التي يواجهونها.

�أي الدوريات العربية والأجنبية تتابع؟

م���ن وجهة نظري ال يوجد دوري عرب���ي مقنع ،و�أجنبيا
ف�أنا من متابعي ال���دوري الإيطايل و�أ�شجع القائمني على
نادي» �أي�سي ميالن» و» انرت ميالن».

ماذا عن الدوري الأ�سباين؟

�أحب �أداء العبي نادي « بر�شلونة» .

�أيهما الأقرب �إليك« :مي�سي» الرب�شلوين �أم « رونالدو»
املدريدي؟
�أعتق���د « مي�سي» لطيبته وتوا�ضعه ف�ضال عن متكنه على
�أر�ض امللعب مقارنة بـ» رونالدو».

مل���اذا ي���زج دائم���ا ب���ـ» ال�سيا�س���ة» يف قل���ب الأحداث
الريا�ضية؟

م���ن ال�صعب ف�ص���ل ال�سيا�س���ة ع���ن الريا�ض���ة ،متاما كما
االقت�ص���اد لأنه���ا «احلي���اة» ،لهذا فهي دائم���ا يف معرتك
الريا�ضة رغما عنا.

-

-

ح�سن عبد الفتاح :عرف بـ» ال�شاطر» وهو يف
نظري « �ساحر».
ح�سونة ال�شيخ :قائد.
عدي ال�صيفي :مقاتل.
عامر �شفيع :مندفع

مباذا حتلم؟
�أحل���م مب���ا يحل���م ب���ه كل الالعبني م���ن طلب���ة اجلامعة
والقائم�ي�ن عل���ى الن�شاط الريا�ضي ،وه���و �إن�شاء جممع
ريا�ضي كامل ومتعدد الأغرا�ض الريا�ضية ،وناد ريا�ضي
ميثل اجلامعة الأردني���ة يف العديد من الألعاب ،ويناف�س
يف ال���دوري املمتاز ،فالعبو « الأردني���ة» يعدون «ندا»
عني���دا يف ريا�ض���ة «ك���رة ال�سلة» و»كرة الق���دم» ،ولو
توفر لهم النادي حتما �سيحققون جنومية كا�سحة.

وما هو املطلوب؟
عل���ى اجلامع���ة الأردني���ة �أن تويل الأهمي���ة لال�ستثمار
الريا�ضي ،من خالل تنفي���ذ وا�ستكمال الأعمال امل�ؤجلة
ومنها املجم���ع الريا�ضي املتع���دد الأغرا�ض ،وا�ست�صالح
وا�ستحداث املالعب احلالية ،ف�ضال عن �إن�شاء ناد ريا�ضي
ميثل اجلامعة ،وفتح باب الع�ضوية لأبناء املجتمع املحلي.

ما هي �أجمل اجلوائز التي تقلدتها؟

هي جائزة تقلدها جميع العبي اجلامعة الأردنية ،لأننا
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م���ا زلنا حمافظني على املرك���ز الأول الذي ح�صدناه يف
الإجن���از الريا�ضي يف معظم الألعاب الريا�ضية املعتمدة
م���ن قبل االحتاد الريا�ضي للجامعات الأردنية وانفرادها
ب�أبطال م�ؤهلني على امل�ست���وى العربي والآ�سيوي طيلة
ال�سن���وات املا�ضي���ة ،ونتمن���ى �أن نظ���ل ب���ذات امل�ستوى
م�ستقبال.

ه���ل �أنت من م�ؤيدي ت�سويق «الريا�ضة» عرب الربامج
التلفزيونية؟

بالطبع ،فبذلك يتم ترويج الثقافة الريا�ضية وا�ستقطاب
الأفراد لها.

بر�أيك  ،هل املجتمع الأردين ريا�ضي؟

املجتم���ع الأردين ي�ؤم���ن بالريا�ض���ة وي�شجعه���ا ،لدرايته
بفوائده���ا و�أهميته���ا للأب���دان� ،إال �أن���ه ال يتوف���ر ل���ه
الإمكانيات الالزمة التي ت�ساعده ملمار�ستها ،من مالعب
و�ص���االت ريا�ضية ،حتى �أن معظ���م �شبابنا قد اتخذ من
ال�شوارع واحلارات واملالع���ب امل�ست�أجرة مكانا ملمار�سة
الريا�ضة ومن املفرت�ض توفريها من قبل الدولة.

ما تعليقك على ال�شغب الذي يح�صل يف املالعب؟

تل���ك امل�شكلة موج���ودة يف خمتلف �أنح���اء دول العامل،
لك���ن البع�ض منا ق���د بالغ يف و�صفها حت���ى باتت �أ�شبه
ب���ـ» الظاهرة» ،ولو توفرت الإمكانات املادية من مالعب
و�صاالت م�ؤهلة ت�أهيال جيدا ال�ستطعنا مكافحتها بي�رس
بدال من تفاقمها.

وماذا تقول يف هذا ال�ش�أن؟

« لعن اهلل التع�صب»  ،ما �أود قوله هنا �أن جميع العبينا
ب��ص�رف النظر ع���ن الن���ادي ال���ذي ينتم���ون �إليه ،هم
�أف�ض���ل من مثل منتخبنا الوطني �أمام املنتخبات العربية
والعاملية ،والأحرى بنا ت�شجيع النادي الذي منيل له دون
تع�صب �أو عن�رصية.

كيف تقيم العبي منتخب اجلامعة الأردنية؟
اجلامعة الأردنية متتلك العب�ي�ن م�ؤهلني ت�أهيال ريا�ضيا
عالي���ا ورفي���ع امل�ست���وى� ،أ�سهموا يف اكت�س���اح الكثري
من البط���والت يف خمتلف الألعاب ،منه���ا لعبة الـ kic
 ، boxingكما �أن معظم خريجيها من قياديي الريا�ضة

الأردني���ة وو�صلوا ملنا�صب ومرات���ب مرموقة ي�شار لها
بالفخر.

ع���دد لنا بع�ضا م���ن ال�شخ�صيات الريا�ضي���ة التي ذاع
�صيتها وحققت �إجنازات بارزة يف ال�ش�أن الريا�ضي،
ممن در�سوا على مقاعد اجلامعة الأردنية وتدربوا يف
مالعبها؟

هم كرث �أذكر منهم ،فخر الدين ف�ؤاد  :من �أبطال العرب
يف الوث���ب العايل وحا�صل على ذهبي���ة العرب ،وهالل
ب���ركات :رئي�س احت���اد ك���رة ال�سلة والع���ب يف النادي
الأرثوذك�س���ي �سابق���ا ،و�سري�س���ا دودو :ه���ي يف الأ�صل
خريج���ة كلية الطب �إال �أنها امتهن���ت الريا�ضة من خالل
اللع���ب والتدريب ،ومنت�رص �أبو الطيب :هو �أي�ضا خريج
كلية الطب ويعمل حاليا مدربا ريا�ضيا ،وغريهم كرث.

هذا �أنا� ...صف نف�سك ب�أربع كلمات ؟

متوا�ض���ع� ،ص���ادق� ،إن�س���اين بحت ،والأهم م���ن ذاك كله
ريا�ضي.
ما القرار الذي لو �سنحت لك الفر�صة التخذته؟
يف جم���ال عملن���ا يوجد معوق���ات كث�ي�رة ،ولو كنت
�صاح���ب قرار لعملت على جتاوزها من خالل اتخاذ عدد
من القرارات والتعليمات.

وعلى ال�صعيد ال�شخ�صي؟

ما كل ما يتمناه املرء يدركه.

هل تفكر يف كتابة مذكراتك؟

ممكن ،لكن بعد �أن �أنهي فرتة عملي يف اجلامعة الأردنية.

هل �سبق و�أن عر�ض عليك فر�ص عمل مميزة؟

نعم ،لكنني رف�ض���ت ل�شدة تعلقي باجلامعة التي �أرف�ض
فكرة هجرها �أو االبتعاد عنها.

ختامه���ا م�سك  ...م���اذا تقول للجامع���ة يف يوبيلها
الذهبي؟

كل عام و�أم اجلامعات ب�ألف خري ،و�أمتنى �أن يتحقق حلم
كل م���ن ينتم���ي �إليها و�أن تكون �ضمن ال���ـ ( )500جامعة
عاملية.
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خرباء يو�صون ب�إن�شاء مركز وطني للتعليم االلكرتوين يوطن يف الأردنية
�أخب���ار الأردنية  -حممد مبي�ضني -دعا
خرباء و�أكادميي���ون �إىل �رضورة �إن�شاء
مرك���ز وطن���ي للتعلي���م االلك�ت�روين
يكون مق���ره اجلامع���ة الأردنية بحيث
يتزامن مع احتفاالتها باليوبيل الذهبي
لت�أ�سي�سها.
و�أ�شاروا خ�ل�ال ور�شة عمل عقدت يف
اجلامعة بعنوان «التعلم الإلكرتوين يف
اجلامعة الأردنية ر�ؤية و�أفكار لتطويره
« بح�ض���ور رئي����س اجلامع���ة الدكت���ور
اخلي���ف الطراونة �إىل �أنه وعلى الرغم
م���ن اخلط���وات الت���ي اتخذته���ا اجلامعة
لتعزيز قدرتها يف التعلم الإلكرتوين
�إال ان���ه م���ا زال يوج���د فروق���ات يف
امله���ارات وطبيع���ة اال�ستخ���دام ما بني
الكليات العلمية والإن�سانية.
و�أ�شار املن�س���ق العام للور�ش���ة الدكتور
مهند �أنور ال�شب���ول �إىل مفهوم التعلم
االلك�ت�روين الذي يتيح م���واد تعليمية
للطلب���ة ب�ص���ورة رقمي���ة با�ستخ���دام
و�سائ���ط متع���ددة منها و�ض���ع املحتوى
مدعما مبلف���ات �صوتية و�صور وفيديو
يف �أي مكان وب�أي زمان.
وق���ال ال�شبول يف حفل افتتاح الور�شة
�إن التعلم الإلكرتوين بد�أ العمل به يف
اجلامع���ة الأردنية الع���ام  2006وظهرت
فروق���ات ا�ستخ���دام ه���ذا النظ���ام بني
كليات اجلامعة  ،م�ؤكدا �أن بع�ض �أع�ضاء
هيئ���ة التدري����س بحاج���ة �إىل ت�أهي���ل
وتدري���ب على مه���ارات ا�ستخدام نظم
التعلم الإلكرتوين.
و�أ�ض���اف ال�شب���ول �أن اجلامع���ة بحاج���ة
�إىل تطوير الربنام���ج خ�صو�صا تدريب
املدر�س�ي�ن والإداري�ي�ن و�إيج���اد مناهج
حديث���ة وكتب ومراج���ع متخ�ص�صة �إىل

جانب خمتربات متقدمة وتطوير نظم
و�أ�سالي���ب التدري�س ف�ض�ل�ا عن تطوير
البنية التحتية ال �سيما املتعلقة بربامج
�إنتاج املحتوى و�أنظمة وو�سائط متعددة
و�أجهزة ومعدات متخ�ص�صة.
وقدم كل من الدكت���ور �أحمد اخل�صاونة
من اجلامعة الها�شمي���ة والدكتور جهاد
ال�سعدي من اجلامع���ة العربية املفتوحة
والدكت���ور حمم���د العبادي م���ن جامعة
م�ؤت���ة والدكت���ور عزت ال�صم���ادي من
جامعة الريم���وك درا�س���ات متخ�ص�صة
ح���ول جترب���ة جامعاته���م يف التعل���م
الإلكرتوين .
و�أ�ش���اروا اىل التحدي���ات الت���ي تواج���ه
تطبيقات التعلم االلكرتوين وال�سيما
تعزيز الكوادر الب�رشية امل�ؤهلة واملوارد
املالي���ة  ،م�ؤكدين �أهمية تبادل اخلربات
واملعلوم���ات ب�ي�ن اجلامع���ات الأردنية
بهدف تطوير التعلم الإلكرتوين الذي
�أ�صبح ركنا مهما يف العملية التعليمية
والبحثي���ة يف اجلامع���ات واملعاه���د
العلمية.
وجرى خالل الور�شة التي ح�رضها عدد
من �أع�ض���اء هيئة التدري����س والباحثني
يف اجلامعة ح���وار معمق حول �أ�ساليب
وطرائق التعلم االلكرتوين ودوره يف

تطوير التعليم العايل.
و�أو�ص���ى امل�شارك���ون يف خت���ام �أعمال
الور�ش���ة ب�إن�شاء مرك���ز وطني للتعليم
االلك�ت�روين يك���ون مق���ره اجلامع���ة
الأردنية بحيث يتزام���ن مع احتفاالتها
باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�سها.
و�أ�ش���ار امل�شارك���ون �إىل ��ض�رورة
و�ض���ع خطة عم���ل �إ�سرتاتيجية لتحديد
اخلطوات الت���ي ينبغي على اجلامعة �أن
تتبعه���ا لتنفيذ وتطوي���ر نظم التعليم
االلك�ت�روين يف امل���دى املنظ���ور� ,إىل
جانب ت�شكيل فريق عمل متخ�ص�ص من
كل من كلية العلوم الرتبوية وكلية امللك
عبداهلل الث���اين لتكنولوجيا املعلومات
بالإ�ضاف���ة �إىل مرك���ز احلا�سوب وذلك
لتنفي���ذ تفعيل ا�ستخ���دام نظم التعليم
االلك�ت�روين يف اجلامع���ة وتق���دمي
اخلدم���ات الالزمة والتدري���ب املنا�سب
لأع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة على
حد �سواء.
وت�ضمن���ت التو�صي���ات الدع���وة لعقد
املزيد من ور�شات العمل املتخ�ص�صة يف
هذا املجال خالل الف�صل الدرا�سي الأول
من العام اجلامعي احلايل.

التنمية الب�رشية من منظور �إ�سالمي
�أخب���ار الأردني���ة  -زكري���ا الغول -
نظمت ال�سفارة التايلندية يف عمان
ور�شة عمل ح���ول التنمية الب�رشية
من منظور �إ�سالمي ا�ست�ضافتها كلية
الأعمال يف اجلامعة الأردنية� ،شارك
فيه���ا زه���اء ( )30طالبا م���ن الطلبة
التايلندي�ي�ن الدار�س�ي�ن يف خمتلف
اجلامعات الأردنية.
وتناولت ور�شة العمل جمموعة من
املحاور رك���زت يف م�ضامينها على
�أهمي���ة العمل يف الإ�س�ل�ام واملبادئ
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الإ�سالمي���ة الناظمة للعم���ل والر�ؤية
الإ�سالمي���ة اال�سرتاتيجي���ة لإدارة
املوارد الب�رشية قدمها جمموعة من
اخلرباء التايلنديني.
كما ّمت خ�ل�ال الور�ش���ة مناق�شة عدد
من وجهات النظر حول مبادئ �إدارة
املوارد الب�رشية يف الفكر التقليدي
مقابل الفكر الإ�سالمي وما �إذا كانت
مالمح التنمية الب�رشية من املنظور
الإ�سالمي يف ع�رص العوملة بد�أت يف
الظهور.

فيما قدم نائب عميد �ش�ؤون الطلبة
الدكت���ور ا��ش�رف الع���دوان �إيج���ازا
ع���ن اجلامع���ة وبراجمه���ا الأكادميية
واملعاهد واملراكز العلمية والإن�سانية
التي حتت�ضنه���ا اجلامعة معرجا على
تطلعها �إىل التوج���ه نحو العاملية من
خ�ل�ال و�ض���ع ا�سرتاتيجي���ات لرف���ع
معايري اجل���ودة يف التعليم مبا يتفق
مع املوا�صفات العاملية.
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كل التقدير

يف لقاء مع �أقدم موظف يف "الأردنية"...

دوجان اللوزي� :أدمنت اجلامعة الأردنية

كتبت :فادية العتيبي

م���ن رباطة ج�أ�ش���ه و�رصامته و�شدت���ه� ،إال �أن���ه ميلك من
الطيبة والتوا�ضع وخفة الظل الكثري ،ليتقنهم وي�صري
قائدا فيهم ،مكت�سحا بذلك قلوب كل من حوله؛ البعيد
منهم قبل القريب.
وه���ا هو �ضي���ف زاويتنا « كل التقدي���ر « دوجان خلف
اللوزي املراقب يف دائرة الأمن اجلامعي ،و�صاحب لقب
�أقدم موظف يف اجلامعة الأردنية ،يعي�ش ما�ضيه اجلميل
الذي ق�ضاه طيلة الأربع���ة و�أربعني عاما يف رحاب هذا
ال��ص�رح العظيم ،خمت���زال �أبرز امل�شاه���د و�أعبقها يف
�رشيط ذكرياته ،ن�سرتجع���ه معه من جديد بعد �أن طواه
احلا�رض ،وي�رسده لقرائنا عرب �صفحات ن�رشة « �أخبار
الأردنية».

يف قلب���ه خارطة حب مل���كان عا�ش فيه من���ذ بداياته،
ن�سج���ت بينهم���ا حكاية ع�ش���ق وتعلق ك�ب�رت مع طول
الزم���ان ،ليك�ب�ر ه���و ويكرب امل���كان� ،سن���وات م�ضت
و�أحداث جرت ،لكن ظل هو االبن الويف له مهما تقلبت
الوجوه وتبدلت الأيام.
جيل يفل ،وجيل يحل ،وما زال يرتبع بني �أح�ضانها ،متده
باحلنان ،فيبادله���ا الرعاية والأمان� ،أدمن على حالوتها
حتى بات يخ�شى فراقها ،و�إن ح�صل وغادرها ،فقد قطع
عل���ى نف�سه عهدا ب����أن يظل حار�سها بقلب���ه قبل عينه،
و�أمينا عليها مهما بعدت بينهما امل�سافات.
ب�ي�ن كلياتها و�أروقتها وردهاته���ا عمل املوظف املثال،
بج���د و�سعي ومثاب���رة� ،صانعا من حكمت���ه وتدبره نهجا
قوميا ب���ات بو�صلة ملر�سى الأمان واال�ستقرار ،وبالرغم

يق���ول دوج���ان الل���وزي »:ق�صتي مع اجلامع���ة الأردنية
ب���د�أت يف الع���ام  1968حني عينت فيه���ا بوظيفة «فني
ت�صوير ون�سخ» بنظام املياومة ،كنت وقتها �أقوم بت�صوير
البطاق���ات اجلامعية للطلبة ،وبعد م���رور ثالث �سنوات
انتقل���ت للعمل يف �شعبة االت�ص���االت بناء على رغبتي
ال�شخ�صي���ة ،بوظيفة «فني ات�صاالت» وتدرجت فيها �إىل
وظيف���ة «مراقب ات�صاالت» ،وبقيت يف ال�شعبة مدة 27
�سنة ق�ضيت فيه���ا �أجمل الأيام ،وكونت �أجمل العالقات
احلميمي���ة مع الزم�ل�اء الذين رافقوا م�سريت���ي العملية
طيل���ة امل���دة ال�سابق���ة ،حت���ى مت تكليفي من قب���ل مدير
وح���دة اخلدم���ات امل�ساندة �آنذاك حمم���د املعاقبة بالعمل
بوظيفة مراقب عام يف الوحدة ،وبالفعل امتثلت للأمر
وبا��ش�رت العمل ،حتى بعد �أن انف�صلت دائرة الأمن عن
دائ���رة اخلدمات امل�سان���دة ،بقيت ب���ذات الوظيفة ،لكن
يف دائ���رة الأمن اجلامعي ومنذ �أربع �سنوات وحتى هذه
اللحظة � ،أعمل مراقبا عاما يف الدائرة».
�سبع �صنائع والبخت حتما غري �ضائع ،ما دام اجلهد الذي
يقدمه «اللوزي» ي�صب يف م�صلحة اجلامعة الأردنية التي
احت�ضنته يف �أول �شبابه ،وكرمته عن مثابرته واجتهاده،
فبالإ�ضاف���ة �إىل ما �سبق ف�إن الل���وزي قد عمل بتكليف
م���ن مدير وحدت���ه رئي�سا ل�شعب���ة االت�ص���االت ،ورئي�سا
ل�شعب���ة اخلدمات واملباين ،ورئي�س���ا ل�شعبة احلدائق ،كما
�أنه بالإ�ضافة �إىل عمله كمراقب �أمن ،فهو مكلف للعمل
ك�ضاب���ط ارتباط م���ا بني اجلامعة ومرك���ز �أمن الر�شيد،
وحمكم���ة �شمال عم���ان ،وحمكمة �أمانة عم���ان ،يتابع
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كل التقدير
ق�ضاي���ا اجلامع���ة العالقة به���دف ت�سويته���ا �أو حلها يف
�أحيان كثرية.
يق���ول الل���وزي» �أنا بطبعي �إن�س���ان ودود وحمب� ،أحب
النا����س و �أتفاع���ل معه���م م���ن خ�ل�ال تكوي���ن عالقات
اجتماعي���ة متينة ،وكما يقول املث���ل « اجلنة بال نا�س ما
بتندا����س»  ،وقد يكون هذا ه���و �سبب تنقلي يف كثري
م���ن الوظائف يف اجلامعة ،رغب���ة يف ت�شكيل �صداقات
جديدة وعالقات وطيدة».
ما����ض يتذك���ره بتفا�صيله ويقول »:كان���ت اجلامعة يف
بداياته���ا عب���ارة ع���ن م�ستنب���ت زراعي لع�ش�ي�رة �آل
اللوزي ،حتوي عددا كبريا من الأ�شجار املثمرة � ،أتذكر
�أيامها كان املوظفون والطلبة الذين ال يتعدون الألفني
يقطفون م���ا لذ وطاب م���ن ثمارها كالتف���اح والكرز
واخلوخ والعنب وحت���ى الزيتون ،وكانت ت�ضم مبنيني
اثنني هم���ا كلية الآداب وكلي���ة العل���وم ،وكان ير�أ�سها
�آن���ذاك الدكت���ور نا�رص الدي���ن الأ�سد ال���ذي كان يقطن
فيها».
وي�ضي���ف الل���وزي� »:أي���ام وال �أروع  ،فيه���ا م���ن ب�ساطة
و�سال�سة العي�ش الكثري ،اجلميع جتمعهم عالقات �أخوية
تقوم على املحب���ة واالحرتام والتقدير ،لكن يف الوقت
احل���ايل تغريت الأح���وال وتبدل���ت الأم���ور ،فاجلامعة
تو�سع���ت مببانيه���ا و�صار هن���اك مبان لكلي���ات الطب
والهند�س���ة والزراعة والأعمال وغريه���ا من الكليات،
رافق���ه ازدي���اد يف �أعداد الطلبة واملوظف�ي�ن ،وت�شعبت
العالقات وباتت �أ�ضعف عما كانت عليه �سابقا ،يغلفها
بع�ض»الفت���ور» ،فل���م يعد املوظ���ف ي�س�أل ع���ن زميله،
وال يقوم بواجب���ه جتاهه ،حتى باتوا �أ�شب���ه بالغرباء ،ال
يجمعهم �س���وى م�صلحتهم ال�شخ�صي���ة وم�صلحة العمل
فقط».
�أوق���ات طويلة ق�ضاه���ا بني �أروقة اجلامع���ة ،و�صداقات
عدي���دة جمعته ب�شخو�ص من ال�صع���ب ن�سيانهم منذ �أن
كانواعل���ى مقاعد الدرا�س���ة اجلامعية وحت���ى بلوغهم
منا�ص���ب العال ،عن ذلك يقول الل���وزي� »:أق�ضي معظم
�أوقات يوم���ي يف اجلامعة ،فال �أكاد �أغادرها حتى �أعود
له���ا من جدي���د ،فعملي يبد�أ يوميا من���ذ ال�ساعة ال�سابعة
�صباح���ا وحتى الرابعة ع��ص�را ،ثم �أذه���ب �إىل منزيل
و�أع���ود لها م���ن جديد يف مت���ام ال�ساعة ال�سابع���ة م�ساء،
و�أظ���ل على ر�أ�س عمل���ي حتى ال�ساع���ة احلادية ع�رشا،
لأغادرها �إىل منزيل لأخذ ق�سط من الراحة و�أعود لها
يف الواح���دة �صباح���ا و�أفارقها مرة �أخ���رى يف ال�ساعة
الرابعة فجرا ،و�أعود لها �صبيحة اليوم الثاين».
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وي�ضي���ف »:امل���دة الطويل���ة الت���ي �أق�ضيه���ا يف عمل���ي
�أك�سبتني �صداقات عديدة� ،أعتز بها و�أفتخر� ،سواء كان
م���ن موظف�ي�ن �أو طلبة ،ف�ضال عن ذل���ك �أقمت عالقات
مع عدد م���ن ال�شخ�صيات املرموقة من���ذ �أن كانت على
مقاعد الدرا�سة وحتى تقلدت منا�صب رفيعة ومازالت
عالقات���ي به���م م�ستمرة حتى هذه اللحظ���ة  ،منهم من
تر�أ����س اجلامع���ة الأردني���ة مث���ل الدكتور عب���د ال�سالم
املجايل ،والدكتور ف���وزي الغرايبة ،والدكتور حممود
ال�سم���رة ،والدكتور خالد الكرك���ي ،بالإ�ضافة لعالقتي
املتينة بكثري من ال�شخ�صيات خارج نطاق اجلامعة».
حادثة ما زالت عالقة يف خميلته لرفعة مكانتها وعلو
�ش����أن بطلها ،يتحدث عنها الل���وزي ويقول  »:ت�رشفت
بلق���اء جاللة املغفور ل���ه امللك احل�سني طي���ب اهلل ثراه
يف حادث���ة ع�صيب���ة كان���ت مبثاب���ة الدر�س لن���ا جميعا،
اكت�سبن���ا منها �أجم���ل الأخالق و�أعظ���م الدرو�س ،كان
وقته���ا يف ف�صل ال�شت���اء حيث الثل���وج تك�سو املنطقة
بكثاف���ة �أدت �إىل حما�رصتنا وقطعت ال�سبل بنا ،لكننا
تفاج�أن���ا بوج���ود جاللت���ه رحم���ه اهلل يف اجلامعة ،وقد
�أ�رص عل���ى �أن يتفقد نزل الطالب���ات الالتي حو�رصن
ب�سبب تراكم الثلوج بنف�س���ه ،وركبنا معه يف �سيارته
ال�شخ�صي���ة وتوجهنا �إىل هن���اك ،وبالفعل تفقد جاللته
�أح���وال الفتيات ،وقدم لهن كل امل�ساع���دة املطلوبة ،ثم
�شارك اجلميع يف جل�سة غلفها احلب والدفء ،واحت�سى
ال�شاي ولعب بالثلج �أي�ضا ،كان رحمه اهلل �صاحب �أخالق
رفيع���ة ومعاملة ح�سنة ،هو حالة فريدة من ال�صعب �أن
تتكرر».
ع���ام واحد وتنتهي فرتة عمل اللوزي يف �أم اجلامعات،
حلظ���ة ف���راق يتمن���ى �أن ال يعي�شه���ا ل�صعوب���ة وقعها
عل���ى نف�سه ،يقول »:لقد �أدمن���ت اجلامعة الأردنية ،وال
�أطي���ق فكرة االبتعاد عنها ،فه���ي بيتي الثاين ومالذي
الذي �أج���د فيه احلب واحلنان ،بع���د �أن فقدت �رشيكة
حياتي و�أم �أوالدي الذين �سخرت حياتي لهم من بعدها،
لأعي����ش متفيئ���ا بظلهم وظل اجلامعة الت���ي تقا�سمني
حمبته���م ،ورعايته���م ،وله���ذا �أمتن���ى �أن ال ت�أتي حلظة
الفراق تلك ،لكن و�إن حل���ت ،فلن �أبتعد عنها ،و�س�أظل
قريب���ا منها �أحر�سها و�أرعاها ،ففيها ق�ضيت �أحلى �أيام
�شباب���ي بثورة وعنفوان ،وفيها ا�ستنفذت كل طاقاتي
وخربات���ي مبتعة غامرة ،وفيها كون���ت �أجمل العالقات
وال�صداق���ات  ،وبعد ذاك كله� ،أفارقها ،موقف �صعب ال
�أح�سد عليه �أبدا».
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زيارات واتفاقيات

تعاون بني حقوق "الأردنية" و"الأعيان"
�أخب���ار الأردني���ة  -وقع رئي����س جمل�س الأعي���ان طاهر امل�رصي
وعمي���د كلي���ة احلق���وق يف اجلامع���ة الأردني���ة الدكت���ور طارق
احلموري مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بني الكلية واملجل�س.
وم���ن جماالت التع���اون التي ت�ضمنتها املذك���رة ا�ست�شارة �أع�ضاء
هيئ���ة التدري����س يف الكلي���ة يف م�شاري���ع القوانني ال���واردة �إىل
جمل�س الأعيان ،وال�سماح بح�ضور طلبة احلقوق اجلل�سات العلنية
للأعي���ان ،بالإ�ضافة �إىل تطوع الطلبة للم�شاركة يف �إجراء بحوث
قانونية حول م�شاريع القوانني ل�صالح املجل�س.
ويه���دف الربنام���ج بح�سب الدكت���ور احلموري �إىل رب���ط الطلبة
مب�ؤ�س�س���ات الدول���ة الت�رشيعية كج���زء من برناجمه���م التدريبي
العملي يف الكلية ،وتطوير املخرج الت�رشيعي ملجل�س الأعيان.

بحث �إمكانية �إعداد برنامج تعليمي يف املعلوماتية الطبية
�أخبارالأردنية  -هبة الكايد  -بحثت نائبة رئي�س اجلامعة الأردنية
ل�ش����ؤون الكلي���ات ال�صحي���ة وامل�ست�شفى الدكت���ورة ملي�س رجب
م���ع الرئي�س التنفي���ذي ل�رشكة احلو�سبة ال�صحي���ة املهند�س رامي
ع���دوان �إمكانية �إعداد برنامج تعليم���ي وتدريبي لطالب اجلامعة
متخ�ص�ص يف املعلوماتية الطبية.
وقال���ت رجب �إن املنهج يه���دف �إىل تخريج كفاءات جديدة قادرة
عل���ى ت�سلم مواق���ع قيادية يف جماالت تطبي���ق �أنظمة املعلومات
الطبية (  ) HISباملواقع ال�صحية و�إدارة الربجميات.
و�أ�ضافت �أن الربنامج املنوي تطبيقه �سيعمل على ت�أهيل كفاءات
�أردني���ة م���ن خريج���ي كلي���ات الط���ب وال�صيدلة وط���ب الأ�سنان
والتمري����ض والأ�شع���ة واملخت�ب�رات وتكنولوجي���ا املعلوم���ات،
وتطوير قدراتها يف �أنظمة املعلومات الطبية  ،ما يوفر لها فر�ص
عمل يف امل�ست�شفيات  ،وفقا خلربتها الطبية والتكنولوجية .
ح�رض اللقاء عميد كلية الطب الدكتور عزمي حمافظة وعميدة
كلية ال�صيدلة الدكت���ورة كفاح اجلمعاين ومدير مركز احلا�سوب
الدكتور فواز الزغول.

بحث التعاون العلمي والبحثي مع "طرابل�س" الليبية
�أخبار الأردنية  -زكريا الغول -بحث نائب رئي�س اجلامعة الأردنية
ل�ش�ؤون الكليات العلمية الدكتور ر�ضا اخلوالدة مع وكيل جامعة
طرابل�س الدكتور النفاتي الرويعي �آفاق التعاون العلمي والبحثي
بني اجلامعتني.
وناق����ش الطرف���ان �سب���ل التع���اون يف جم���ال توف�ي�ر الكوادر
التعليمي���ة يف خمتل���ف التخ�ص�صات والفني�ي�ن املتخ�ص�صني �إىل
جان���ب اعتم���اد اجلامعتني لأغرا����ض التفرغ العلم���ي والزيارات
العلمية ودعم جهود التبادل الطالبي.
وق���دم اخلوال���دة �إيج���ازا ح���ول اجلامع���ة وبراجمه���ا الأكادميي���ة
م�ستعر�ض���ا م�سريته���ا العلمي���ة والعملية خ�صو�ص���ا وهي حتتفي
بيوبيله���ا الذهبي ملرور خم�س�ي�ن عاما على �إن�شائه���ا م�شريا �إىل
�إ�سرتاتيجيتها للتحول للعاملية من خالل عدد من اخلطط الإجرائية
التي من �ش�أنها الرقي بت�صنيف اجلامعة بني نظرياتها العاملية.
و�أكد الطرفان ر�ؤيتيهما امل�شرتكة يف متتني �أوا�رص التعاون بني
اجلامعتني لالرتقاء بامل�سرية التعليمية يف كال البلدين.

ح��ض�ر اللقاء من اجلانب الليبي الدكتور توفيق ح�سان والدكتور
حبي���ب الرما�ش والدكت���ور ال�سيد امل�سالت���ي ،وامل�ست�شار الثقايف
يف ال�سف���ارة الليبي���ة يف عمان الدكتور �أحم���د دويك وم�س�ؤول
العالقات العامة فيها جالل حداد.
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زيارات واتفاقيات

متابعة تطورات برنامج الإدارة املتكاملة مل�صادر املياه
�أخب���ار الأردني���ة  -هبة الكايد  -بح���ث رئي�س اجلامع���ة الأردنية
الدكت���ور اخلي���ف الطراونة مع الوف���د الأملاين الداع���م مل�رشوع
الإدارة املكتامل���ة للم�ص���ادر املائية �آخر امل�ستج���دات املتعلقة يف
امل�رشوع.
وقال مدي���ر مركز املي���اه والطاقة والبيئة يف اجلامع���ة الأردنية
الدكتور �أحم���د ال�سالمية ان امل�رشوع ي�شمل برنامج ماج�ستري يف
الإدارة املتكامل���ة مل�صادر املي���اه وهو الربنامج الوحيد يف الأردن
يف هذا املجال  ،جاء متيزه من فرادة خطته الدرا�سية بتنقل الطلبة
ب�ي�ن بلدين وح�ضارتني وثقافتني� ،إىل جانب معاجلته مل�شكلة املياه
التي حتظى ق�ضيتها ب�أهمية كبرية يف الأردن.
والربنام���ج املدع���وم م���ن احلكومة الأملاني���ة تنف���ذه " الأردنية "
ونظريتها " كولون " الأملانية ،بحيث يق�ضي خالله الطالب ف�صال
يف الأردن و�آخر يف �أملانيا على �أن يقدم ر�سالته يف �إحدى الدول
العربي���ة ،علما �أن ه����ؤالء الطلبة حا�صلون عل���ى منح كاملة من
م�ؤ�س�سة الداد الأملانية.
والتح���ق يف املركز هذا الف�ص���ل  19طالبا وطالبة من ع�رشة دول
عربي���ة وعاملية ت�ضم (الأردن� ،أملاني���ا � ،سوريا  ،لبنان  ،فل�سطني
 ،م�رص  ،اليمن  ،تون�س  ،فرن�سا ،الواليات املتحدة الأمريكية ).
و�أ�شار رئي����س اجلامعة الأردنية الدكت���ور اخليف الطراونة خالل
اللقاء �إىل احتفالية اجلامعة بعيدها اخلم�سني وخطتها يف الو�صول
�إىل العاملية  ،منوها �إىل �أهمية كفاءة وجودة قطاع التعليم.
و�أ�شاد الطراونة بالربنامج وخمرجاته و�شكر اجلانب الأملاين على
اهتمامه ودعمه للكثري من الق�ضايا يف الأردن.
وركز اجلانبان على �أهمية الربنامج للأردن باعتبارها من �أفقر
 4دول يف الع���امل بالن�سب���ة مل�ص���ادر املياه ،وحاجته���ا �إىل خرباء

ومتخ�ص�ص�ي�ن يف هذا املجال� ،إ�ضافة اىل بحث كيفية اال�ستمرار
يف الربنامج بعد انتهاء مرحلة الدعم بانتهاء العام .2014
ومث���ل الوفد الدكتور ماتيا�س فايرت م���ن وزارة التعاون الدويل
الأملاني���ة ،والدكت���ور فرينر فا�سميث من وكال���ة التعاون الفني
الأملاني���ة ،والدكت���ور الر�س ريب���ه مدير معهد �أبح���اث املياه يف
جامعة " كولون " � /رشكاء اجلامعة الأردنية يف الربنامج.
وجت���در الإ�ش���ارة �إىل �أن املرحلة الأوىل م���ن الربنامج بد�أت عام
 2006مب���دة كانت � 5سنوات � ،إىل �أن مت توقيع اتفاقية مدتها ثالث
�سنوات عام  2011كمرحلة ثانية للربنامج.
وح��ض�ر اللقاء نائب رئي����س اجلامعة الأردنية ل�ش����ؤون الكليات
العلمي���ة الدكتور ر�ض���ا اخلوال���دة ومدير مركز املي���اه والطاقة
والبيئ���ة الدكتور �أحم���د ال�سالمية ومن�سق���ة الربنامج يف املركز
الدكتورة منار فيا�ض.

بحث التعاون مع (واء تنجوغ الإ�سالمية ال�سنغافورية)
�أخب���ار الأردني���ة  -زكري���ا الغ���ول  -بحث نائب رئي����س اجلامعة
الأردني���ة ل�ش����ؤون الكليات العلمي���ة الدكتور ر�ض���ا اخلوالدة مع
وفد مدر�سة (واء تنج���وغ الإ�سالمية ال�سنغافورية) �سبل التعاون
املتاح���ة لت�سهيل اجراءات القبول للطلب���ة املتخرجني من املدر�سة
والراغبني بااللتحاق باجلامعة.
و�أك���د اخلوالدة ا�ستع���داد اجلامعة لتقدمي الت�سهي�ل�ات الالزمة ملد
ج�س���ور التعاون بني اجلانبني م�شريا �إىل التزام اجلامعة نحو طلبة
ال�شع���وب الإ�سالمية من خ�ل�ال �إبرام عدد من مذك���رات التفاهم
لدرا�سة ال�رشيعة واللغة العربية.
و�أب���دى الوفد الزائر الذي تر�أ�سه مدير املدر�سة حممد عبد احلليم
رغبت���ه بالتع���اون امل�ستمر من خ�ل�ال الزي���ارات العلمية وتبادل ,يف اخلت���ام تب���ادل اجلانب���ان الهداي���ا التذكارية م�ؤكدي���ن ر�ؤيتهما
�أع�ض���اء هيئة التدري�س ودع���م جهود التبادل الطالب���ي ملا تتمتع امل�شرتكة ب�رضورة فتح �آفاق التعاون العلمي والبحثي ملا له من دور
ب���ه اجلامعة الأردنية م���ن �سمعة طيبة ب�ي�ن نظرياتها يف املنطقة فاعل يف تعزيز العالقات بني البلدين ال�صديقني.
العربية على مدار خم�سة عقود م�ضت.
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برنامج دكتوراه م�شرتك مع جامعة جنوب باري�س
�أخب���ار الأردني���ة  -فادية العتيب���ي -بحثت نائب���ة رئي�س اجلامعة
الأردنية ل�ش����ؤون الكليات ال�صحية وامل�ست�شف���ى الدكتورة ملي�س
رج���ب م���ع م�ست�شار التع���اون والن�ش���اط الثق���ايف يف ال�سفارة
الفرن�سي���ة يف عم���ان الدكت���ور «فيلي���ب الن» �أوج���ه التعاون
الأكادميي والعلمي امل�شرتك.
وتن���اول اجلانبان �سبل التعاون امل�ش�ت�رك و�إمكانية عقد اتفاقية
تت�ضم���ن �إن�ش���اء برنامج دكت���وراه م�شرتك بني اجلامع���ة الأردنية
وجامعة جنوب باري�س .
و�أب���دى «الن» والوفد الفرن�سي املرافق رغبة بالدهم يف التعاون
من خالل طرح برامج �أكادميية م�شرتكة ويف جمال البحث العلمي
وترتيب زيارات متبادلة لأع�ض���اء الهيئة التدري�سية والطلبة من
كال اجلامعتني.
بدوره���ا رحبت رجب بفت���ح �آفاق التعاون العلم���ي امل�شرتك مبا
ي�سهم يف تعزيز م�سرية اجلامعة التعليمية ويرثي من خرباتها.
ح��ض�ر اللق���اء عميد كلي���ة الط���ب يف اجلامعة الدكت���ور عزمي

حمافظة والدكتور �سعيد �إ�سماعيل والدكتور يو�سف العبدالالت
واملندوبة الثقافية يف ال�سفارة الفرن�سية �إليزابيث ينجونت.

برنامج لتطوير مهارات القيادة والريادة للطلبة
�أخب���ار الأردني���ة  -حمم���د مبي�ض�ي�ن  -وقعت اجلامع���ة الأردنية
وم�ؤ�س�س���ة "دي���ل كارينج���ي" الأمريكي���ة اتفاقية تع���اون لإقامة
برنامج تدريبي لتطوي���ر مهارات القيادة والريادة لطلبة اجلامعة
والعاملني فيها.
ويهدف الربنامج الذي يت�ضمن (� )48ساعة تدريبية �إىل رفع ن�سبة
التوظي���ف خلريج���ي اجلامعة ومتكينهم من اخ�ت�راق �سوق العمل
عل���ى امل�ستويني املحل���ي والإقليمي من خ�ل�ال تزويدهم بخربات
ومهارات القيادة والريادة.
ووق���ع االتفاقي���ة نيابة ع���ن اجلامع���ة رئي�سها الدكت���ور اخليف
الطراونة وعن امل�ؤ�س�سة ممثلها يف عمان الدكتور حممد العودات
بح�ض���ور مدير مركز اال�ست�شارات الدكت���ور عبد القادر النجمي
ومدي���ر العالقات الدولية الدكتور رامي علي وعدد من امل�س�ؤولني
يف امل�ؤ�س�سة.
وي�شتم���ل الربنام���ج على مو�ضوع���ات مهمة تتعل���ق بطرائق حل
امل�ش���اكل وتعزيز العالق���ات الإن�سانية وتطوير ال���ذكاء العاطفي
وكي���ف يعك�س �ص���ورة م�رشقة على النف����س الب�رشية ف�ضال عن
كيفية التعامل مع ال�ضغوط االجتماعية والنف�سية واملالية.
وت�ضمن���ت بن���ود االتفاقي���ة التزام���ات الطرفني ال �سيم���ا املالية

والإداري���ة و�إ�ص���دار ال�شه���ادات للمتدربني والت�سوي���ق والرتويج
للربنامج داخل احلرم اجلامعي.
ي�ش���ار �إىل �أن م�ؤ�س�س���ة " ديل���ي كارينج���ي" ومقره���ا نيويورك
يف الواليات املتح���دة الأمريكية ت�أ�س�ست من���ذ قرابة ( )100عام،
ومنت�رشة يف (  )89دولة عاملي���ة و�إ�صداراتها التدريبية مرتجمة
يف ( )32لغة عاملية وتخرج من براجمها ما يزيد عن ثمانية ماليني
خري���ج ولها �إ�سهام���ات �إيجابية يف جن���اح (� )450رشكة وم�ؤ�س�سة
عاملية.
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مذكرة تفاهم بني مركز اخلاليا اجلذعية وجامعة النيلني
�أخب���ار الأردنية � -أبرمت يف اجلامعة الأردنية مذكرة تفاهم بني
مركز اخلاليا اجلذعية وكلية الطب يف جامعة النيلني ال�سودانية.
و�رصح مدير املركز الدكتور عبداهلل عويدي العبادي �أن املذكرة
�س���وف تفتح �آفاق التعاون بني اجلانبني خ�صو�صا ا�ستفادة اجلانب
ال�سوداين من اخلربات العلمية والبحثية يف املركز.
و�أ�ضاف العبادي �أن بنود املذكرة تت�ضمن تدريب طالب الدرا�سات
العلي���ا و �إقام���ة امل�شاريع امل�شرتكة وتبادل زي���ارات �أع�ضاء هيئة
التدري�س والباحثني و�إجراء البحوث والدرا�سات العلمية والطبية.
ب���دوره �أ�شاد عميد كلية الط���ب يف جامعة النيلني الدكتور عماد
ف�ض���ل امل���وىل بامل�ستوى املتق���دم الذي حققه املرك���ز ودوره يف
�إحداث نه�ضة طبية يف الأردن والعامل العربي.

قبول طلبة عرب الـ 48
�أخب���ار الأردني���ة  -حمم���د مبي�ضني -وقع���ت اجلامع���ة الأردنية
واحل���زب الدميقراط���ي العرب���ي مذك���رة تفاهم ت�ؤ�س����س ملرحلة
جديدة م���ن التعاون خ�صو�صا يف جمال قب���ول طلبة من املناطق
الفل�سطينية الـ( )48للدرا�سة يف اجلامعة.
ومبوجب املذك���رة التي وقعها نيابة عن اجلامعة رئي�سها الدكتور
اخلي���ف الطراون���ة وعن احل���زب رئي�س���ه النائب طل���ب ال�صانع.
تخ�ص�ص اجلامعة للطلبة مم���ن حققوا �رشوط القبول يف اجلامعة
وفق��� ًا لأنظمتها وقوانينها وتعليماته���ا النافذة عدداً من املقاعد
الدرا�سية ملرحلة البكالوريو�س �ضمن الربنامج املوازي الدويل.
وتخ�ص����ص اجلامع���ة لطلبة ع���رب  48وفق ًا للمذك���رة يف مرحلة
الدرا�س���ات العليا ممن حققوا �رشوط القبول يف اجلامعة ا�ستناداً
لأنظمته���ا وقوانينها وتعليماته���ا النافذة مقع���داً درا�سي ًا واحداً
للماج�ست�ي�ر ومقعداً درا�سي ًا واحداً للدكتوراه يف كل برنامج من
برامج الدرا�سات العليا املطروحة يف كليات اجلامعة الإن�سانية.
و�أ�شارت املذكرة �إىل التزامات الطرفني املالية والإدارية ال �سيما
�آلية قبول الطلبة ودفع ر�سوم ال�ساعات املعتمدة وتزويد احلزب
بالدليل الإر�شادي للطلبة الوافدين يف اجلامعة.
و��ص�رح الطروانة �أن هذه املذكرة جاءت ان�سجام ًا مع التوجيهات
امللكي���ة ال�سامية الرامي���ة �إىل دعم وم�سان���دة الأ�شقاء من عرب
 48لتمكينه���م من متابعة درا�سته���م اجلامعية يف ظل التحديات
وح�سا�سية الظروف التي يعي�شونها.
و�أك���د الطراونة �أن اجلامعة �ست�ض���ع �إمكاناتها كافة خلدمة ه�ؤالء
الطلب���ة الفت ًا يف هذا ال�ص���دد اىل �أن الأردن الذي يحمل ر�سالته
الها�شمي���ة �سيبق���ى ال�سند القوي لع���رب  48وجلمي���ع �أبناء �أمته
العربية.
ب���دوره �أ�شاد ال�صان���ع بر�ؤية جاللة امللك عب���داهلل الثاين يف فتح
�أبواب اجلامعات الأردني���ة �أمام طلبة  48يف ظل �إغالق اجلامعات
الإ�رسائيلية �أمامهم.
و�أ�ض���اف ال�صان���ع �أن اجله���ود الأردنية �أثمرت ع���ن �إف�ساح املجال
�أم���ام زه���اء (� )10آالف طالب وطالبة من ع���رب  48لاللتحاق يف
اجلامع���ات الأردنية الأمر ال���ذي �أ�سهم يف احلف���اظ على الهوية
الفل�سطينية وعدم زعزعة التحدي احل�ضاري باكت�سابهم املعرفة
العلمية والإن�سانية.
و�أ�ش���اد ال�صانع مب�ستوى اجلامعات الأردنية ويف طليعتها اجلامعة
الأردني���ة الت���ي ا�ستطاع���ت �أن حتتل موقع ًا متقدم��� ًا على جميع
الأ�صعدة املحلية والعربية والدولية.
58

بحث �سبل تطوير برناجمي ماج�ستري
الطاقة املتجددة وتطوير اخلطط
الدرا�سية
�أخب���ار الأردني���ة  -هبة الكاي���د  -بحث رئي�س اجلامع���ة الأردنية
الدكت���ور اخليف الطراون���ة ومديرة برنام���ج تيمبو�س الأوروبي
ال�سي���دة روزين مكابي �سبل تطوير برناجم���ي ماج�ستري الطاقة
املتجددة وتطوير اخلطط الدرا�سية يف اجلامعة.
وفيم���ا يخ�ص برنام���ج الطاقة املتج���ددة بحث اجلانب���ان �إمكانية
جتهيز قاعات حا�سوب وات�صال مرئي لت�سهيل التوا�صل مع الدول
الأوروبي���ة امل�شارك���ة يف الربنام���ج التي ت�ضم �إيطالي���ا وال�سويد
وبريطانيا�،إ�ضافة �إىل �إن�شاء خمتربات خا�صة بالطاقة املتجددة.
�أم���ا برنامج تطوير اخلط���ط الدرا�سية يف كلية العل���وم الرتبوية
 ،فق���ال مدي���ر مركز املي���اه والطاق���ة والبيئة  /من�س���ق م�شاريع
تيمبو����س يف اجلامع���ة الدكتور �أحم���د ال�سالمي���ة �إن العمل جار
لتطبي���ق الربنامج يف باق���ي كليات اجلامعة لتحقي���ق اال�ستفادة
من التجرب���ة الأوروبية وخربتها يف هذا املج���ال  ،بالإ�ضافة �إىل
زي���ادة كفاءة التدري�س وا�ستخدام �أ�سالي���ب درا�سية حديثة تتالءم
مع التقدم العلمي والتكنولوجي.
و�أ�ش���اد الوف���د بع���د زي���ارة ا�ستطالعية التق���ى خالله���ا بالطلبة
امللتحق�ي�ن يف ه���ذه الربامج ب�آلي���ة عمل الف���رق امل�رشفة عليها
وامل�ستوى الذي و�صلت �إليه يف الفرتة الأخرية.
وح�رض اللقاء نائب الرئي�س ل�ش����ؤون البحث العلمي والدرا�سات
العلي���ا واجل���ودة الدكتورة هالة اخليمي احل���وراين ومدير مركز
املي���اه والطاق���ة والبيئة  /من�س���ق م�شاريع تيمبو����س يف اجلامعة
الدكت���ور �أحم���د ال�سالمي���ة ومدير مكت���ب تيمبو����س يف الأردن
الدكتور �أحمد �أبو الهيجاء.
ويذكر �أن اجلامعة الأردنية ح�صلت خالل ال�سنة املا�ضية على دعم
�أوروب���ي مل�رشوع برنام���ج ماج�ستري هند�س���ة البيئة والتغريات
املناخي���ة  ،وكانت املن�سق العام للم�رشوع ال���ذي كان يطبق لأول
مرة يف تاريخ اجلامعة والثانية يف تاريخ الأردن.
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لقاء العدد

يف لقاء مع �أ�صغر عميد لكلية احلقوق...

د.احلموري� :أطمح �أن ت�صبح كلية احلقوق بيت اخلربة
القانوين الأول يف الأردن

�أجرت احلوار :فادية العتيبي
مل ي�ستط���ع انتظ���اره ...ب���ل ف�ض���ل
الذهاب �إليه ...متوثبا �أوىل عتباته،
ب����إرادة قوية وقابلي���ة عالية للتعلم
والتط���ور ،حت�س�س طري���ق «النجاح»
الذي اختار �أن ي�سلكه بنف�سه ،م�شيدا
�أوىل مدارجه ،ليقلع منها حملقا يف
�سم���اء الع�ل�ا ،ويح���ط يف كل مكان
وطئت عليه �أقدام���ه ،ب�صمة ازدانت
بعب���ق علمه و�أف���كاره ،ويبلغ مكان
مل يبلغه �أحد من �أقرانه.
هم قال���وا «االب���ن �رس �أبي���ه» ونحن
نقول يف و�صف فار�س لقائنا» االبن
وجده» فاالبن البار برع يف
�رس �أبيه ّ

عمله ،و�أخل�ص يف عطائه وت�ضحيته،
بعد �أن ت�سل���ح بعلم ا�ستقاه من �أبيه،
وخ�ب�رة ورثه���ا عن ج���ده يف حقل
ت�ألق���ا في���ه ،ومهن���ة �أدركا معقلها،
حمققا �إجن���ازات ملع وهجه���ا ،وذاع
�صيتها»،طارقا» بذل���ك �أبواب املجد،
التي قادته �إىل القمة.
ه���و �أكادميي مثابر ،حم���اور مغامر،
طم���وح ح���امل ،كله���ا �صف���ات �صاغ
منه���ا الدكت���ور ط���ارق احلم���وري
عمي���د كلي���ة احلق���وق يف اجلامع���ة
الأردني���ة �شخ�صيت���ه الت���ي متيز بها،
لتلق���ي بظاللها عل���ى من�صب انفرد

به رغم �صغ���ر �سنه ،من�صب»عميد»
كلية احلقوق ،الذي ا�ستحقه بامتياز،
ليكون بذل���ك �صاحب لق���ب �أ�صغر
عميد ترب���ع على عر����ش كليته عن
جدارة واقتدار.
وه���ا ه���و الدكتور احلم���وري يبوح
لن�رشة «�أخب���ار الأردنية» عن �أجمل
الذكري���ات الت���ي عانق���ت طفولته،
و�أب���رز املحط���ات الت���ي ا�ستوقف���ت
م�سرية حياته العلمية والعملية ،يف
قل���ب �أجواء م���ن الألف���ة والود غري
عادية حتت�ضن اللقاء ،فماذا يقول؟
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لقاء العدد
مرحلة الطفولة :األكثر
جماال ونقاء
تر�س���ل ال�شم����س ب�أ�شعته���ا الذهبية
لتعان���ق تل���ك الأيام الت���ي تركت يف
الذاك���رة �صورة ظل���ت حمفورة يف
قلوبن���ا ووجدانن���ا ،بقي���ت على مر
الأزم���ان خالدة؛ جلماله���ا و�صفائها
ونقائه���ا وبراءته���ا ،ن�ستوقف عجلة
الزم���ن لنع���ود بالذاك���رة �إىل تل���ك
الأيام التي ولت وانق�ضت ،ونت�ساءل
يف حلظ���ة ا�شتياق :هل تع���ود يوما؟
لنجيب بح�رسة :يا ليتها تعود.
بالن�سب���ة للدكت���ور احلم���وري ،فقد
تال�شى جم���ال العوا�صم التي قطنها
طيلة حيات���ه ،ليرتبع جم���ال القرية
الت���ي ترع���رع فيه���ا من���ذ نعوم���ة
�أظف���اره ،يلهو ب�ي�ن ب�ساتينها ،ينعم
ب�صداقات �أبنائها ،يهن�أ بحب وحنان
�أهلها ،حتى كاد ي�صعب عليه فراقها،
ليظل حبل ال���ود ممدودا بينهما حتى
هذه اللحظ���ة ،عن تل���ك الأيام يقول
الدكتور احلم���وري« :من ال�صعب �أن
�أن�س���ى تلك الأي���ام الت���ي ع�شتها يف
طفولت���ي يف قريت���ي «بي���ت را�س»
التابع���ة ملحافظة ارب���د ،رغم �صغر
�سني وقته���ا� ،إال �أنني ما �أزال �أتذكر
بع����ض التفا�صي���ل ،وكي���ف يل �أن
جلدي
�أن�سى ،فقد كنت الطفل املدلل
ّ
و�أقاربي ،بعد �أن ع�شت يف كنفهما
مدة ث�ل�اث �سنوات تقريبا ،حيث �أن
وال���دي �أجربتهما على
ظروف عمل
ّ
الإقام���ة يف العا�صم���ة عمان ،لأبقى
�أنا وحدي معه���م� ،أعي�ش ب�صحبتهم
�أياما جميلة ،هادئ���ة ،مريحة ،مايزال
وقع �أثرها حمف���ورا يف قلبي حتى
الآن».
وي�ضي���ف احلموري»:كانت العالقات
االجتماعية بني العائالت وطيدة جدا،
تقوم على احلب والألفة والتما�سك،
على عك�س ما هو موجود يف املدينة،
ك���م �أحبب���ت جدت���ي وتعلق���ت بها
بع���د �أن غمرتن���ي بحنانها وعطفها
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ورعايتها طيلة فرتة وجودي معها،
وقد حزنت عل���ى فراقها كثريا بعد
�أن وافته���ا املنية رحمها اهلل .و عند
وال���دي بد�أت
عودت���ي للعي����ش م���ع
ّ
املرحل���ة الأه���م يف حيات���ي ،حي���ث
ترعرع���ت يف من���زل دميقراط���ي
�أكادمي���ي بامتي���از ،فق���د كان والدي
يجمعنا �أنا و �إخوتي لنتناق�ش يف �أي
مو�ض���وع نرغب لنتح���اور ونختلف
يف وجهات النظ���ر ليدير حوارنا و
يرثيه ،فوالدي من �أف�ضل من عرفت
من املفكرين والباحثني ،وال �أ�ستطيع
هن���ا �إال �أن �أدع���و لوالدت���ي بط���ول
العمر و �أن ينعم اهلل عليها بال�صحة
و ي�سب���غ عليها ث���وب العافية ،حيث
�أن توفيقي و جناحي يعود لر�ضا اهلل
و دعواته���ا ،فلم �أرى فيه���ا يوم ًا �إال
الأم احلن���ون ،ال�صب���ورة و الرحيمة،
و لوالد نهلت م���ن علمه و ثقافته و
مو�سوعية �إطالعه الكثري».
حياة حافلة تغلفها
الغربة
طفول���ة الدكتور احلم���وري مل تكن
مقت��ص�رة �ضم���ن حمي���ط القري���ة،
ب���ل امت���دت �إىل امل���دن والعوا�ص���م
الأجنبية ،فبعد �أن التحق للعي�ش مع
والدي���ه يف العا�صم���ة عمان ،ودر�س
بع����ض �سن���وات املرحل���ة االبتدائي���ة
يف مدار�سها� ،ساف���ر ب�صحبة عائلته
�إىل الوالي���ات املتح���دة الأمريكي���ة،
بع���د ح�ص���ول وال���ده الدكتورحممد
احلم���وري ال���ذي كان يعم���ل وقتها
�أ�ست���اذا جامعيا يف كلية احلقوق يف
اجلامعة الأردني���ة ،على �إجازة تفرغ
علمي ،ليط���وي �أياما ما�ضية ويعي�ش
�أيام���ا �أجمل تعلم منه���ا الكثري .عن
تلك الفرتة يق���ول احلموري»:كنت
وقته���ا يف ال�صف الراب���ع االبتدائي،
وكانت الن�شاطات الطالبية وجل�سات
احلوار التي تنظمه���ا املدر�سة حافلة
وممتع���ة ،اطلع���ت م���ن خالله���ا على

ثقافة ال�شع���ب الأمريكي وح�ضارته،
و�أتقنت لغتهم الت���ي �ساعدتني يف
درا�ست���ي الحقا  ،ومع ذلك كله كنت
�أ�شع���ر بالغربة ،بالرغ���م من املعاملة
اللطيف���ة الت���ي كن���ت �أالقيه���ا م���ن
املواطنني الأمريكيني «.
نبوغ منذ الصغر
من���ذ طفولت���ه ،وعالم���ات النب���وغ
تتو�سم���ه ،ب���دت وا�ضح���ة يف ذل���ك
املوق���ف ال���ذي ت�أججت في���ه غريته
وحميته ،ودفعته لأن يثور ،ويواجه
املوق���ف بفرا�س���ة ،متلفظ���ا كلمات
فاقت عمره وحجج هتفت بعروبته،
بثقة عالية ،وحما�سه متقدة ،خاطفا
�أنظ���ار كل م���ن كان حول���ه ،لتكون
تل���ك الب�ش���ارة الأوىل ملي�ل�اد �إن�سان
ا�ست�رشف م�ستقبله بذكاء وحنكة.
ع���ن تل���ك احلادث���ة يق���ول الدكتور
احلموري»:قم���ت ب�صحب���ة عائلت���ي
بزي���ارة املوق���ع الذي مت في���ه �إعالن
ميث���اق اال�ستق�ل�ال الأمريكي ،كان
حماطا بال�سي���اج وقد منع االقرتاب
من���ه ،وكان���ت املر�ش���دة ال�سياحي���ة
ت�ستعر����ض بفخر واعت���زاز م�سرية
امل�ؤ�س�سني الأوائل لأمريكا ،و�سعيهم
الدائ���م �إىل احلفاظ عل���ى �أرا�ضيهم
وحمايته���ا م���ن �أي مك���روه ،ت�رسد
الق�ص�ص ب�إ�سهاب ،وقد توجت ب�أروع
البط���والت و�أعظمه���ا م���ن وجه���ة
نظرها ،حتى ا�ستفزين الكالم ،الأمر
الذي دفعن���ي ،ودون �أدنى وعي� ،إىل
القف���ز من �أعلى ال�سياج ،لأقف بثقة
�أمام اجلميع و�أب���د�أ ب�رسد مقتطفات
مم���ا �أحفظ���ه م���ن التاري���خ العرب���ي
واحل�ض���ارة الإ�سالمي���ة ،يف حماولة
من���ي لإثب���ات �أن ال تاري���خ يف���وق
التاري���خ العرب���ي والإ�سالمي عراقة
وح�ضارة ،و ما كان من والدي �إال �أن
طل���ب مني اخلروج من داخل منطقة
ال�سي���اج التزام���ا من���ه بالتعليم���ات
الت���ي تق�ضي بع���دم الدخ���ول هناك،
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لقاء العدد
فقاطعته املر�ش���دة ال�سياحية وقالت
له :دع���ه يكم���ل �إع�ل�ان اال�ستقالل
الذي لديه».
الحقوق ...رغبة عن اقتناع
كان���ت ت�ستوقفه تلك احلوارات التي
كانت جتري �أمامه ،وحلقات النقا�ش
الت���ي كان يتبادل فيه���ا والده وجده
وجه���ات النظ���ر يف عل���م القانون
الذي احرتفاه مع طول الأيام ،لريوق
له احلديث الذي ت�رشبه عقله ومتلك
ف����ؤاده ،ويعي����ش الطم���وح ،متخ���ذا
م���ن تلك الأف���كار ري�ش���ة ير�سم بها
م�ستقبله ،وركي���زة يدعم بها علمه
وخربات���ه ،عن ذلك يق���ول الدكتور
احلموري»:بع���د �أن �أنهي���ت الثانوية
العام���ة ،التحقت باجلامع���ة الأردنية
لأتخ�ص����ص يف علم «القانون» ،الذي
مل ي�ش���دين تخ�ص�ص �س���واه ،ومل �أرد
غ�ي�ره ،فالق���رار كن���ت ق���د اتخذته
من���ذ �أن كنت على مقاع���د الدرا�سة
الثانوي���ة ،ل�ش���دة حب���ي له���ذا العلم
ال���ذي تك�شف���ت مالحمه م���ن خالل
عائلت���ي الت���ي امتهنت���ه ،ف�ضال عن
ذل���ك فقد كن���ت قارئا نهم���ا لكتب
التاريخ وال�سيا�سة والقانون� ،أفهمها
و�أجت���اوز �صعوبته���ا ،الأم���ر ال���ذي
�ساعدين كث�ي�را يف حتديدها رغبة
القت ترحيبا بني �أو�ساط العائلة».
�شخ�صي���ة فعال���ة يف احل���وارات
واحلراكات
حياة جامعية حافلة تلك التي عا�شها
الدكت���ور احلم���وري يف رح���اب
اجلامع���ة الأردني���ة ،تع���ج باالحداث
والن�شاط���ات املتميزة الت���ي �شارك
فيها ،ح���راكات �سيا�سي���ة ونقا�شات
جريئ���ة مل���ع م���ن خاللها ،متخ���ذا من
لغة احلوار التي تعل���م �أبجدياتها من
والده ديدن���ا له ،و�أ�سلوبا رافقه طيلة
حياته العملية� ،إال �أنه رغم ذاك كله،
ظل مثاب���را ومواظبا يف علم �أحبه،
حمققا �أعلى الدرجات.

ع���ن تل���ك الف�ت�رة يق���ول الدكتور
احلموري»:اتخ���ذت م���ن درا�ست���ي لـ
«القانون» منح���ا خمتلف ًا ،كنت �أقر�أ
امل���واد و�أفهمها بدال من حفظها ،ف�أنا
اعتقد وال �أزال �أن درا�سة القانون ال
تعتمد عل���ى احلفظ ،بل على الفهم،
خ�صو�صا و�أن الربط ما بني الن�صو�ص
القانونية �أ�شبه باملعادالت الريا�ضية
التي تعتمد على الفهم والرتكيز «.
وي�ضي���ف الدكت���ور احلم���وري
ويقول»:درا�ست���ي مل ت�ستبعدين من
امل�شارك���ة يف الن�شاط���ات الطالبي���ة
التي كانت تقام يف اجلامعة ،وحتديدا
احلوارات ال�سيا�سية الطالبية� ،إ�ضافة
�إىل احل���راكات واملظاهرات ال�سلمية
الت���ي كان���ت جت���ري وقته���ا ،تل���ك
الأح���دات جعل���ت مرحل���ة الدرا�س���ة
اجلامعية �أكرث ت�شويقا ومتعة».
درجة الدكتوراه  ..طموح
قائم
عاد الطالب النجيب مت�سلحا ب�شهادة
العلم الت���ي بللت بحبات العرق التي
نزفها جبين���ه ،يف كل حلظة عا�شها
وه���و ي�ص���ارع �سن�ي�ن غربت���ه ع���ن
عائلته و�أح ّبت���ه ،متخذا من الإ�رصار
والعزمية البو�صلة �إىل غايته ومراده،
ليحق���ق جزءا م���ن طموح���ه ،ويظل
اجلزء املتبق���ي يف م�سريته العلمية
يرتن���ح �أمام���ه ،على �أم���ل ا�ستفزازه
واقتنا�صه.
ع���ن ذلك يقول الدكت���ور احلموري:
«بع���د ح�ص���ويل عل���ى �شه���ادة
البكالوريو�س �سافرت �إىل بريطانيا
وحتدي���دا �إىل مدين���ة برمنجه���ام
والتحق���ت يف ع���دد م���ن ال���دورات
املتعلق���ة يف حق���ل «ال�صياغ���ة
القانوني���ة» ،وم���ن ث���م انتقل���ت �إىل
مدينة �أدنربة لدرا�سة املاج�ستري يف
«القانون التجاري» يف جامعة �أدنربة
يف �إ�سكتلن���دا .و بع���د ح�صويل على
�شهادة املاج�ستري عدت �إىل الأردن،

وب���د�أت �أت���درب عل���ى ممار�سة مهنة
املحاماة يف مكت���ب والدي ،ومن ثم
تعينت يف الوقت ذاته م�ساعد بحث
وتدري����س يف اجلامعة الأردنية ،لكن
طموح���ي يف احل�ص���ول عل���ى درجة
الدكت���وراه ما ي���زال قائم���ا ،وعليه
مت �إيف���ادي �إىل بريطاني���ا م���ن جديد
لاللتح���اق يف جامع���ة «بري�ست���ول»
يف برنامج الدكت���وراه يف مو�ضوع
�ضمانات الرهن التج���اري امل�ؤ�س�سي
ك�أح���د و�سائ���ل �ضمان���ات التموي���ل
للم�ؤ�س�س���ات ،حي���ث ح�صل���ت على
درج���ة الدكت���وراة دون طلب �إجراء
�أي تعديل عليها ،علما �أنه يف حاالت
�أخرى يتم �إرجاع امل�رشوع� ،أو �إجراء
بع����ض التعدي�ل�ات عليه ،وه���و �أمر
�أ�سعدين كثرياً».
شريكة حياته  ...رفيقة
غربته
للمرة الثانية يتغرب الطالب املجتهد
ع���ن عائلته ،طلبا للعل���م ،الذي عزم
عل���ى اتخاذه �سالحا خلو����ض م�ضمار
العمل ،لكن ه���ذه املرة كان وقع �أيام
الغرب���ة �أقل وط�أة على قلبه من التي
�سبقته���ا ،بل تكاد ال تذكر ،خ�صو�صا
و�أن �رشيك���ة حيات���ه الت���ي اختارها
قلبه قبل عقله لتكون زوجة له ،قد
رافقته هذه املرة.
ع���ن تل���ك الف�ت�رة يق���ول الدكتور
احلموري»:ما قدمته زوجتي يل �أثناء
وجودي يف بريطانيا ي�صعب و�صفه،
كان���ت بحق الزوج���ة ال�صاحل���ة التي
كاف����أين اهلل به���ا ،وقد كان���ت عونا
و�سن���دا يل يف كث�ي�ر م���ن اللحظات
الع�صيب���ة التي كنت �أ�شتاق فيها �إىل
وطن���ي وعائلت���ي ،فكان���ت م�صدرا
للحن���ان والعط���اء اللذي���ن مل ين�ضبا
�أبدا».
بع���د �أن ح�ص���ل الدكت���ور احلموري
على درجة الدكتوراه ،عاد من جديد
�إىل م�سقط ر�أ�س���ه اجلامعة الأردنية،
61
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ليوا�صل مهنة التدري�س ويتم تعيينه
برتب���ة �أ�ست���اذ م�ساع���د ،وبعده���ا مت
ترقيت���ه �إىل رتبة �أ�ست���اذ م�شارك ،و
ّ
يتخل
رغ���م �ضغوط العمل �إال �أنه مل
حلظة عن عمله يف مهنة املحاماة.
مهنة التدريس  ...عشق
وتفنن
يب���دو �أن ملهنة التدري����س حكاية مع
الدكت���ور احلموري ،جعلت���ه يحبها،
وي�ستمت���ع مبمار�سته���ا ويتففن يف
�أدائها ،م�ستعينا ببع�ض مهاراته التي
دعم���ت �أ�سلوب���ه ،و�أك�سبت���ه رونقا
فريدا.
ع���ن ذل���ك يق���ول الدكت���ور
احلموري�»:أثن���اء درا�ست���ي اجلامعية
كان���ت ت�ستهويني ق���راءة امل�ساقات
ال�صعب���ة واملعقدة �إن ج���از التعبري،
وكنت �أمتكن من فهمها لدرجة كنت
�أ�شع���ر ف�ي�ر فيه���ا �أنني ق���ادر على
�رشحها وتب�سيطه���ا ،حتى �أح�س�ست
�أن موهب���ة التدري����س قريب���ة �إىل
قلبي».
وي�ضي���ف« :حب���ي ملهن���ة التدري����س
دفعن���ي التب���اع �أ�سالي���ب حديثة يف
�إع���داد الطلب���ة وت�سليحه���م بالعلم،
حت���ى يكونوا قادري���ن على جمابهة
حتدي���ات م�ستقبله���م العملي بفكر
ور�أي �إبداع���ي م�ستق���ل ،ف�أن���ا ال
�أوم���ن مببد�أ احلف���ظ والتلقني ،ولهذا
ف�أنا �أطل���ب من تالمي���ذي اال�ستعانة
بالكت���ب (� )open bookأثن���اء
تقدميهم لالمتحانات ،ف�ضال عن ذلك،
ف�إن �أ�سلوب احلوار جزء �أ�سا�سي يف
حما�رضات���ي ،وكم �أ�شع���ر بال�سعادة
ح�ي�ن �أتبعه مع تالمي���ذي ،ف�أناق�شهم
يف كث�ي�ر م���ن املح���اور املتعلق���ة
بامل�ساق ،و�أحيان �أخرى يف كثري من
امل�ستج���دات والأحداث احلا�صلة على
ال�ساح���ة الأردنية والعربية والعاملية،
متخ���ذا من لغة العقل و�سيلة لإي�صال
املعلومات لهم ،ويف كل مرة �أ�صاب
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بالده�شة مل�ست���وى الن�ضوج الفكري
الذي ميلكه الطلبة �أثناء نقا�شهم».
مديرا للشؤون القانونية
ب�صمات���ه الوا�ضح���ة الت���ي ي�ش���ار لها
بالفخر والبن���ان مل تكن حم�صورة
يف حق���ل التدري����س فق���ط ،ب���ل
امت���دت بوهجه���ا لتط���ال الوظائف
التي تقلده���ا الدكتور احلموري يف
اجلامعة الأردني���ة ،حتديدا حني �شغل
من�ص���ب مدي���ر ال�ش����ؤون القانونية،
بعزمية متجددة و�أفكار م�ستنرية.
ع���ن تل���ك الف�ت�رة يق���ول الدكتور
احلم���وري« :عملت مدي���را لل�ش�ؤون
القانوني���ة �شهورا مع���دودة ،عملت

خالله���ا عل���ى �صياغة من���وذج موحد
لالتفاقي���ات الت���ي تربمه���ا اجلامعة
الأردني���ة ،و�إجن���از ع���دد كب�ي�ر من
اال�ست�ش���ارات القانوني���ة اخلا�ص���ة
باجلامع���ة� ،إ�ضاف���ة �إىل ذل���ك� ،إجراء
عدد من اللقاءات مع الطلبة من خالل
م�شاركتي باللجان اخلا�صة بال�ش�ؤون
القانوني���ة ،ملناق�شته���م يف تعدي���ل
تعليم���ات االنتخاب���ات اجلامعي���ة،
للو�صول �إىل �صيغة م�شرتكة يتوافر
فيها �أكرب ق���در ممكن من التوافقية
بني الفعاليات الطالبية املختلفة ،وال
يزال املو�ضوع قيد البحث والنقا�ش».
«عم���ادة» كلي���ة احلق���وق� ....آم���ال
و�إجنازات
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لقاء العدد
ثالث���ة �أيام بلياليها تل���ك التي ق�ضاها
الدكتور احلم���وري يف �إعداد خطته
اخلا�ص���ة لأب���رز الطموح���ات الت���ي
ي�سع���ى �إىل حتقيقه���ا من���ذ اللحظ���ة
الأوىل الت���ي �أعلم���ه فيه���ا رئي����س
اجلامع���ة بتعيين���ه «عمي���دا» لكلي���ة
احلق���وق� ،شعر مب�س�ؤولي���ة م�ضاعفة
حتد
�ألقيت ع���ل كاهله ،جعلت���ه يف ّ
كبري مع نف�سه ،وعلى �أبواب مرحلة
جديدة من حياته العملية.
ع���ن ه���ذه املرحل���ة يق���ول الدكتور
احلموري»:هن���اك كثري من الأهداف
ينبغ���ي العمل عل���ى حتقيقها لت�صل
كلي���ة احلقوق �إىل املكانة التي نطمح
له���ا جميعا� ،أن تك���ون بيت اخلربة
القان���وين الأول يف الأردن ،و�أن
ي�صل خريجوها �إىل م�ستويات جتعل
منهم حمط �أنظ���ار ،ويتناف�س على
توظيفه���م يف �سوق العم���ل املحلي
والإقليمي والعاملي �أي�ضا».
وي�ضي���ف احلموري»:وحت���ى ي�ص���ل
خريجونا �إىل امل�ست���وى املطلوب ،ال
بد من �إعدادهم وت�أهيلهم جيدا حتى
يكت�سبوا من اخلربات ما مييزهم عن
غريه���م ،ولهذا عم���دت ومنذ بداية
تقل���دي «العم���ادة» �إىل اختيار �أعلى
( )50طالبا وطالبة حت�صي ًال من طلبة
ال�سن���ة الثالثة والرابع���ة يف الكلية،
و�إ�رشاكه���م مبح����ض �إرادته���م يف
برنام���ج مكث���ف� ،سيك�سبهم كثريا
من املهارات واخلربات».
ويتاب���ع احلم���وري قائال»:يت�ضم���ن
الربنامج �إبرام ع���دد من االتفاقيات
لتنفي���ذ �آلية عمل الربنامج ،حيث مت
توقي���ع اتفاقية مع جمل����س الأعيان
تت�ضم���ن �إر�س���ال ع���دد م���ن الطلب���ة
امل�شارك�ي�ن يف الربنامج �إىل املجل�س
لفرتة حم���دودة للإطالع عل���ى �آلية
عمل املجل�س يف اجلانب الت�رشيعي،
و االتفاق مع رئي�س املجل�س الق�ضائي
مع���ايل الأ�ست���اذ ه�شام الت���ل ،حيث
تف�ض���ل م�شك���ورا باملوافق���ة عل���ى

ا�ستقبال ع���دد من الطلب���ة للتعرف
على �أ�صول عقد املحاكمات والقيام
ب�أبح���اث تتعلق بال�سواب���ق الق�ضائية،
والفق���ه ،وغريها م���ن الق�ضايا التي
تعر����ض يف املحاكم ،و�أي�ضا مت توقيع
االتف���اق م���ع دائ���رة مراق���ب ع���ام
ال�رشكات لتدريب الطلبة وت�أهيلهم
عل���ى �آلية ت�سجي���ل ال��ش�ركات وما
يتعل���ق به���ا م���ن �أعم���ال ،و�أخريا مت
التوافق مع جمموعة طالل �أبوغزالة
على ا�ستقبال الطلب���ة ذاتهم لتقدمي
دورات جمانية مكثفة لهم يف اللغة
الإجنليزي���ة ،ملا للغ���ة الإجنليزية من
دور مه���م يف الرف���ع م���ن كفاءتهم
ومهاراته���م يف اللغ���ة ،وق���د ق���ام
الأ�ست���اذ ط�ل�ال �أبو غزال���ة م�شكورا
بتقدميها لـ ( )15طالبا».
وم���ن اخلطط الأخ���رى الت���ي ي�سعى
الدكت���ور احلم���وري �إىل تنفيذه���ا
يقول»:نح���ن ب�ص���دد مراجعة اخلطط
الدرا�سي���ة الت���ي تقدمه���ا الكلي���ة
لطلبته���ا ،ومقارنته���ا باخلط���ط
الت���ي تدر�سه���ا جامع���ات كامربدج
و�سورب���ون وهارف���رد و �أك�سفورد
و ميغي���ل ،لال�ستعان���ة به���ا يف
مراجع���ة اخلط���ط الت���ي تط���رح يف
الكلي���ة ،لتطويرها مب���ا يتنا�سب مع
متطلبات الع��ص�ر� ،إ�ضافة �إىل ذلك،
فق���د مت حتديد ي���وم الثالث���اء من كل
�أ�سبوع لعق���د موعد للقاء الطلبة مع
�إدارة الكلي���ة متمثل���ة بنائب العميد
وم�ساعدي العمي���د ور�ؤ�ساء الأق�سام
�إ�ضاف���ة يل ،للإط�ل�اع عل���ى �أب���رز
امل�شاكل الت���ي تواجهه���م ملناق�شتها
وتقدمي حلول لها.
وي�ضيف احلموري�»:أما بالن�سبة ملبنى
الكلية؛ فهناك نية حقيقية لتحديثه
وتطويره ،وتوف�ي�ر كل امل�ستلزمات
التي يحتاجه���ا ،و�سنعمل على البدء
يف ه���ذا الأم���ر فور احل�ص���ول على
دعم ّ
ميكننا من ذلك ،حيث �أن هناك
ات�ص���االت م���ع م�ؤ�س�س���ات القط���اع

اخلا����ص حلثه���م وت�شجيعه���م عل���ى
تقدمي الدعم املايل الذي نحتاجه.
كم���ا �أنني �أعمل عل���ى تنظيم برامج
حما��ض�رات و مناظ���رات �سيا�سي���ة
و اقت�صادي���ة و اجتماعي���ة مب�شاركة
قيادات �سيا�سي���ة و رموز اقت�صادية
و �إعالمية للعم���ل على زيادة الوعي
الثق���ايف للطلب���ة و �إ�رشاكه���م يف
مناق�ش���ة موا�ضي���ع ال�ش����أن العام يف
الأردن».
خارج النص

حدثنا عن حياتك الأ�رسية؟

بالرغ���م من طول �ساع���ات عملي و
ان�شغ���ايل الدائ���م ،ف�إنن���ي �أحيا حياة
�أ�رسي���ة �سعي���دة بحم���د اهلل ميل�ؤه���ا
احل���ب والدفء واال�ستق���رار بعد �أن
عل���ي بزوج���ة �صاحلة و�أم
�أنع���م اهلل
ّ
ر�ؤوم ،كان���ت مبثابة العون احلقيقي
يل يف كث�ي�ر م���ن امله���ام الأ�رسي���ة
واالجتماعي���ة الت���ي تطل���ب مني ،و
علي
زادت تلك ال�سعادة حني ّ
من اهلل ّ
بزهور حياتي وعب�ي�ر �أيامي �أبنائي
وفل���ذات �أكب���ادي :ن���وف وراكان و
نورا و حممد.

ما التحدي الذي ينتظرك؟

حتقي���ق �إجن���ازات جتع���ل م���ن كلية
احلق���وق كلية لها ا�سمه���ا و�سمعتها
عل���ى امل�ست���وى املحل���ي والإقليم���ي
وحتى العاملي.

ما هي �أ�سعد حلظات حياتك؟

�أيام مي�ل�اد كل �أبن من �أبنائي الأربعة
حفظهم اهلل
و�أ�صعبها؟
وفاة جدتي رحمها اهلل.

ماذا عن مهنة املحاماة؟

�أدمنت عليها حلبي لها ومن ال�صعب
تركها مهما ازدات �ضغوطات العمل.
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مقاالت

�أبو نا�رص والدكتوراه الفخرية وم�رشوع �أيامي
ح�سن���ا فعل���ت �إدارة اجلامعة الأردنية ،بب���دء فعاليات احتفاليته���ا للذكرى اخلم�سني
عل���ى ت�أ�سي�سها ،مبنح دولة الأ�ستاذ احمد الل���وزي درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم
ال�سيا�سي���ة ،كم���ا �أنه���ا �أطلقت ا�سمه عل���ى مدرج كلي���ة امللك عب���د اهلل لتكنولوجيا
املعلومات ،وهي يف ذلك ترد له الف�ضل على دوره الوطني و�إ�سهامه يف دعم م�سرية
اجلامع���ة التي تقلد رئا�سة جمل����س �أمنائها �أكرث من مرة ،وه���و �شخ�ص يذكرنا �سرية
املجمع�ي�ن العرب الذين �أ�سهموا يف بناء املعاهد واجلامعات الوطنية ،وهو يف �سريته
توىل رئا�سة جمل�س �أمناء �أكرث من جامعة.
والل���وزي وع�شريته بادلوا اجلامعة الأردني���ة جرية مميزة� ،صارت مثال مبن يجاورون
اجلامعات ،فربغم �أنها �أ�س�ست يف �أر�ضهم� ،إال �أنهم مل يحتجوا يوما على عدم تعيني
قي���ادات من �أبنائهم فيها ،ومنهم من هم على �أف�ض���ل امل�ستويات العلمية من �أ�ساتذة
و�إداري�ي�ن ،هم ع���رب �أقحاح اقرب للب���داوة منهم اىل املدني���ة ،يعرفون حق اجلرية
ومعناها الطيب.
كتبت عن احمد اللوزي العام  2008يف م�رشوع �صورة قلمية ،ثم التقيته عدة مرات
يف م�رشوع���ات بحثي���ة ،كان ر�أيه مطلوبا بها ،وحاولت كل م���رة �أن �أغنم �شيئا من
�سريته غري املدونة ،والتي متثل �سجال غنيا للزمن ال�سيا�سي الأردين ،فهو احلا�رض يف
�أزمن���ة اململكة ال�سيا�سية منذ الإمارة وحتى اليوم ،وهو رجل عرفت عنه دماثة اخللق
ورحاب���ة ال�صدر ،والقدرة على احرتام مب���د�أ التقاعد ال�سيا�سي .ومع ذلك ظل حا�رضا
يقظا يف الزمن الوطني وكلما طلبه الوطن ح�رض فيه ح�ضور امل�شع ال ح�ضور املعتم
العاتب.
الل���وزي يف �أكرث من لقاء معه� ،أو�ضح انه ن�ش�أ يف بيئة �أقرب للفالحة البدوية وتعلم
ال�شعر من ال�شاعر املرحوم عبد اهلل اللوزي ،ودر�س االبتدائية ،ثم اجته ملدر�سة ال�سلط،
وتخ���رج منه���ا ثم اجته للدرا�سة يف بغ���داد على الأرجح الع���ام  ،1946وتخرج من كلية
املعلمني فيها ،وهناك در�س على �أ�ساتذتها من خرية علماء العراق� ،أمثال �صالح العلي
وعبد العزيز الدوري وناجي معروف رحمهم اهلل.
ت�أث���ر الل���وزي بالفك���ر القومي ،وال بد �أنه م���ال �إليه ،وبعد �أن ع���اد لعمان ،در�س يف
مدر�س���ة احل�سني ،الت���ي كانت من �أف�ضل املدار����س ،وكان يجيد الإن�ش���اء ،مت�أثرا مبدير
املدر�س���ة �آنذاك را�ضي عبد اله���ادي الذي كان يحث الطلبة عل���ى تعلم ملكة الكتابة،
وكان���ت كتاب���ات الطلبة �آن���ذاك تبد�أ بال�س�ؤال ع���ن النه�ضة والتح���رر يف جمل غدت
مفتاحية عندهم ومنها� :أما �آن لنا �أن ننه�ض �أما �آن لنا �أن نتحرر �أو نتوحد؟.
كان احمد اللوزي العام  1950كما يقول الدكتور م�صطفى الربماوي يف مذكراته التي
حملت عنوان ال�رساب :البعث العربي اال�شرتاكي و�إحداث من القرن املا�ضي ،من بني
الأ�سات���ذة املهتمني بالعم���ل الوطني ،وكانت �أفكاره وحدوي���ة ،ومن زمالئه بالتدري�س
�آن���ذاك ،حممد الهندي ال���ذي تبنى �أفكار القوميني الع���رب ،وعبد العزيز اخلياط ذو
االجت���اه الإ�سالم���ي التحريري ،فيم���ا حممد عبده ها�ش���م بدا متعاطفا م���ع الإخوان
امل�سلمني.
�أخ�ي�را من كلي���ة احل�سني بداية اخلم�سينيات �إىل اجلامعة الأردني���ة �صباح اليوم الأحد،
ن�س���ج احم���د اللوزي �سرية مليئة بالعط���اء للوطن وح�س���ن الأدب واللطف يف العمل،
والرتفع عن ال�صغائر ،وهو �إذا مير اليوم يف اجلامعة الأم مكرما ،وهو من �أهلها ،تظل
�أيام���ه الغنية بالعطاء بحاجة للكتابة والتوثيق ،لأنها �شاهد على م�صائر البلد ورجالها
و�أيامها ال�صعبة.

د .مهند مبي�ضني
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«�إ�ضاءات على والدة اجلامعة االردنيه يف عيدها اخلم�سني»

�أ.د عبد الكرمي الق�ضاة

مع ان الدوله االردنيه بد�أت مالمح بنيانها عام  1921اال ان الدرا�سه بد�أت يف اجلامعه
االردني���ه بتاري���خ  !15.12.1962وبكلي���ه واحده هي كلي���ة االداب وب 167طالب  .ميكن
اعتبار ذلك والدة مت�أخره للجامعه اذا ما عرفنا ان اجلامعه العربيه ا�س�ست قبل قيام
ا�رسائي���ل وجامعة اخلرطوم يف عام  1902وجامعة القاه���ره عام  1908وجامعة دم�شق
عام  1923وللعلم جامعة اك�سفورد عام . 1096
جه���ودا �صادقه وم�ضنيه �أدت اىل والدة هذا امل�رشوع احل�ضاري يف ذلك الوقت �سبقه
ان�شاء وزارة املعارف االردنيه عام  1939وداري املعلمني واملعلمات يف عمان ورام اهلل
عامي  1953/1952على التوايل ليتبعها قرار املجل�س االعلى للتعليم عام  1954بدرا�سة
فكرة ان�شاء جامعة يف البالد.
وم���ن يعود لتلك الف�ت�ره يجد ان من �أهم التحديات الن�ش���اء اجلامعه هي كرثة االراء
واللج���ان واجلانب املايل وندرة الك���وادر الب�رشيه واملكان االف�ض���ل الن�شائها وامور
اخ���رى اال ان اجله���ود املخل�ص���ه من قيادة وابن���اء الوطن حالت دون ت�أخ���ر �أكرث لهذا
امل��ش�روع احل�ضاري.وللعل���م فان جلنه بريطانيه او�صت مب���كان اجلامعة االردنيه يف
قرية اجلبيهه عام .1961اما موقع اجلامعة االردنيه احلايل فكان م�ستنبتا زراعي.
�ص���درت االراده امللكيه ال�سامي���ه بتاريخ  1962/9/2بت�أ�سي����س اجلامعه االردنيه وهي
املرجعي���ه الوحي���ده التنفيذيه على جدية امل�رشوع.ال�أبال���غ ان قلت ان االردن اجلديد
ب���د�أ بوالدة اجلامعه االردني���ه التي �ضخت بعروق الوطن ما يق���ارب مائتا الف خريج
و�صدر عنها كم هائل من االبحاث واملن�شورات باال�ضافة اىل الدور الريادي يف خدمة
املجتمع.
وكان���ت اجلامعه اللبن���ه االوىل يف ت�شييد 33جامعه اخرى و  52كليه متو�سطه ووجود
ح���وايل ثل���ث مليون طال���ب �سنويا يف اجلامع���ات االن .كان رئي����س جمل�س االمناء
منتخ���ب من املجل�س نف�سه واملجل����س يو�صي بتعيني رئي�س اجلامع���ه ا�سوة باجلامعات
العاملي���ه املرموقه اال ان علمائن���ا وا�صحاب القرار يف التعلي���م العايل الحقا غريوا
هذه االليه وتناوب جمل�س التعليم العايل وجمل�س االمناء على هذه ال�صالحيه حوايل
 5مرات بطريقه توحي بنفوذ مراكز القوى يف التعليم العايل
وم���ا زال التعلي���م العايل يرزح حت���ت قوانني م�ؤقته!.ول�سبب م���ا بقي رئي�س جمل�س
االمناء ميار�س �صالحيات رئي�س اجلامعه وح�سب القانون يف الفرته .1966-1962
كان اول ن�شي���د للجامع���ه االردنيه لعبداملنعم الرفاعي والذي يب���د�أ  :للعلى وال�رشف
والرياع املرهف اىل ان مت ا�ستبداله عام  1981بالن�شيد احلايل حليدر حممود الذي يبد�أ
 :املن���ى عندنا ثوبها اخ�رض .كانت اول موازنة للجامع���ة االردنيه  50الف دينار حيث
ب���د�أت اجلامعه بكلي���ة واحده وبها االن حوايل  40كليه ومعه���د ومركز باال�ضافة اىل
فرع العقبه.
تواىل على رئا�سته���ا  12رئي�سا وح�سب القوانني احلاليه للجامعات كان من املفرو�ض
ان يك���ون عددهم حوايل ن�صف هذا العدد,وميكن القول ان مراحل االجناز احلقيقيه
ارتبط���ت جزئي���ا بطول مدة التعي�ي�ن لر�ؤ�ساء اجلامع���ات .كان جمل�س احت���اد الطلبه
منتخبابدميوقراطي���ة كامل���ه عام  1973وكن���ت احد اع�ضائه اال ان ذل���ك قد تغري بعد
ح���وايل  3عقود لي�صبح ن�ص���ف دميوقراطي بحيث ا�صبح رئي����س اجلامعه يعني ن�صف
اع�ضائه حتى عاد مرة اخرى اىل �صيغته احلاليه بدميوقراطيه كامله عام .2008
يعت�ب�ر ان�شاء م�ست�شفى اجلامعه االردنيه الذي افتتح ع���ام  1973حتت ا�سم م�ست�شفى
عم���ان الكب�ي�ر وا�صبح ا�سمه ع���ام  1975م�ست�شفى اجلامعة االردني���ه البوابه الوا�سعه
خلدم���ة املجتمع وال���ذي �ساعد على تق���دم اجلامع���ه يف الت�صنيف العامل���ي للجامعات
وخا�صة بعد ان ح�صل على �شهادات اجلوده واالعتماد العامليه يف بداية عام .2010
�ستبقى اجلامعة االردنيه منارة علم ومركز ا�شعاع ثقايف يالم�س �شغاف قلب االردنيني
وال اع���رف ان كان ا�سم اجلامعه االردني���ه منا�سب ام ال فهي لي�ست اجلامعه االردنيه
الوحيدة يف الوطن والمانع من اعادة ت�سميتها.من اال�سماء التي ميكن اقرتاحها جامعة
امللك عبداهلل الثاين او جامعة عمان!.
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الأردنية و�أ�سئلة العام اجلديد

الأ�سئلة هي حمرك التغيري و�أ�سا�سه ،والأردنية ال تتوقف �أ�سئلتها مهما تقادم الزمن،
وامل�ؤمل يف عامها اجلديد �أن تعيد قراءة م�سريتها بج ّ ٍد ومو�ضوعية و�أكادميية �صارمة
لالرتق���اء باجلامعة ،واالرتقاء لي�س���ت مهمة فردية يقوم به���ا الرئي�س وحده ولي�ست
مهمة االدارة اجلامعية دون هيئاتها التدري�سية والبحثية والأكادميية؛
واحلديث هنا ال يقت�رص عن هبة مو�سمية �أو حلظة رومان�سية ن�شعر فيها هذه اللحظة
للولوج اىل عتبة �سنة جديدة� ،إنه حديث يجب ان يتجاوز املعيقات والأو�ضاع ال�سائدة
�إىل حرك���ة منظمة وجادة وحازمة العادة احلياة للجامع���ة كلها مبنا�سبة مرور ن�صف
قرن على ت�أ�سي�سها ،واالرتقاء باجلامعة يف ظل املتغريات التعليمية العاملية والبحث
العلم���ي ��ض�رورة لتغيري النمطية ال�سائدة يف اجلامع���ة لتطويرها و�إعادة بث احلياة
يف كينونتها ،وهذه مهمة اجلميع؛ ا�ساتذة وطلبة ،بحيث يقوم كل طرف بدوره على
�أكمل وجه.
ونح���ن نعرف �أن التغيري والتطوي���ر من ال�سمات امل�ستمرة فيه���ا ،غري �أن التحديث
والتناف����س ال ب���د �أن ي�أخ���ذ �أ�سلوبا ع�رصي���ا يف منهج الإ�صالح اجلامع���ي؛ لأن �إ�صالح
التعلي���م الع���ايل ال تقوم به ال���وزارة دون اجلامع���ات وكوادره���ا الأكادميية ،وهاهي
الأردنية ت�ستمر منذ ن�صف قرن ال تتوقف يف عطائها رغم �شح الإمكانات،
وه���ي حا�رضة يف تفا�صي���ل احلي���اة الأكادميية جلامعاتن���ا الأردنية كله���ا؛ ف�ض ًال عن
خريجيه���ا الذين ينت�رشون داخ���ل الأردن وخارجه ،وحني كنا ن�سم���ع �أن فالن ًا يعمل
يف اجلامع���ة الأردني���ة يح�سد على هذا املوقع ،واليوم تغ�ي�رت منطية هذه الر�ؤية ولها
ا�سبابه���ا ،وحني كنا ن�ستم���ع �إىل خريجي اجلامعة الأردنية وهم يتحدثون عن اجلامعة
ومتيزه���ا العلمي والأكادميي ن�شعر بن�شوة لذيذة تت�سلل اىل ارواحنا ،ومع الأيام م�ضت
اجلامعة وغدت اليوم �رصح ًا كبرياً وم�ؤثراً يف جممل العملية الأكادميية ،وعلى عاتقها
يق���ع الكثري من التطوير والتحديث والتغيري �سواء يف البنية الأكادميية اجلامعية� ،أو
تغيري ظروف املجتم���ع وتطويره وحتديثه ،واجلميع ينتظر خطوات اجلامعة الأردنية
وخططها وبراجمها الإ�صالحية لكي تكون هي القائد يف عملية الإ�صالح االقت�صادي
وال�سيا�سي واالجتماعي والزراعي ويف القطاعات كلها.

د .حممد الق�ضاة

وعندم���ا نتحدث ع���ن التميز الأكادميي يطف���و �أمامنا ترتيب اجلامع���ات العربية بني
اجلامعات العاملية ونتوقف طوي ًال عند الإح�صائيات التي ت�شري �إىل �أن �أول( )500جامعة
عاملي���ة متميزة مل يكن بينها غري جامعة عربية واحدة ،وحني نتحدث عن جامعاتنا
الأردني���ة ال ميكن جتاوز جتربة اجلامعة الأردنية التي كانت مثار �إعجاب يف حميطنا
املحل���ي والعربي ،واليوم ب���ات لزام ًا علينا �أن نبحث عن متي���ز جامعتنا بكل الو�سائل
ب�ي�ن اجلامعات العاملية ،ونحن نعرف �أن التميز الأكادميي مرهون بتميز �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،بحيث ي�شعرون �أنهم يف مركب واحد ،يحملون ا�سم جامعتهم ويحفرونه
ب�إبداعاتهم و�إجنازاتهم وبحوثهم وبراءات اخرتاعهم ،ونحن ندرك �أن البحث العلمي
وجممل ما تنجزه اجلامعة يف هذا االطار هو �أوىل خطوات التميز التي تعيد للجامعة
واجهة التميز العلمي.
وعلي���ه ال ب���د �أن ينه����ض الأ�ساتذة باجلامع���ة الأردنية من جديد ،كم���ا نه�ضوا بها يف
املا�ض���ي بحي���ث يعيدون لها متيزها ودوره���ا حتى ت�صل �إىل م�ست���وى الطموح ولكي
تك���ون واحدة من اجلامعات العاملية املتميزة ،وب�ي�ن �أ�ساتذة اجلامعة خربات وقدرات
ال جنده���ا يف �أف�ضل اجلامعات ،وامل�ؤمل �أن يق���وم الأ�ساتذة ب�ضخ �أفكارهم و�أوراقهم
م���ن جديد ،وال بد من �إيجاد �آليات تقوي الرواب���ط العلمية مع مراكز البحوث العاملية
واالت�ص���ال باجلامعات ،وم���ن املهم تطوير املراك���ز العلمية املتخ�ص�ص���ة املوجودة يف
اجلامع���ة لت�شجيع البحث واالبتكار وتوفري احلواف���ز واجلوائز للبحوث املتميزة يف
خمتلف املجاالت العلمية والبحثية ،والأمل �أن يتحمل اجلميع م�س�ؤولياتهم احلقيقية
جتاه هذا ال�رصح الذي يحتاج �إىل جهود اجلميع من �أ�سفل الهرم �إىل قمته ،من القاعدة
العري�ض���ة �إىل �إدارة اجلامعة �إىل طلبة اجلامع���ة لتخريج طلبة ال يقلون يف م�ستواهم
العلمي ع���ن �أف�ضل اخلريجني يف جامعات العامل املتق���دم .وتبقى �أ�سئلة الأردنية يف
عامها اجلديد مفتوحة يف مدينة جامعية �صاخبة.
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فـ�ؤاد اياد خ�صاونة

فــن ت�صميم الكتاب ،نظرية �إ�سالمية
ن�ستطي���ع �أن نتح���دث ع���ن والدة نظرية تتح���دث يف ت�صميم الكت���اب معتمدة على
امل�صح���ف ال�رشيف وعل���ى فنونه ,حيث �أنه مل ي�سبق لأي �أح���د درا�سة الفن الإ�سالمي
بو�صف���ه جزءاً حقيقي ًا من الت�صميم ال���ذي نعرف اليوم ,بل �أغفل العديد من الباحثني
يف درا�ساته���م ت�أط�ي�ر نظري���ات الت�صميم الإ�سالم���ي والتي توج���د ب�أكرث من جمال
ال�سيم���ا �أن معظ���م فنون الكتاب يف الوقت احلا�رض ج���اءت معتمدة ب�شكل �أ�سا�سي
على الفن���ون الفرعية الإ�سالمي���ة كالزخرفة واخلط والتذهي���ب والتجليد وغريها
والت���ي جاءت جميعها والدة �إ�سالمية خال�ص���ة وتطورت حتى و�صلت الينا يف الوقت
احلا�رض ب�إ�سم فنون الكتاب.
حقيقت���ان ال ميك���ن �إغفالهما عند ال��ش�روع مبحاولة ت�أطري نظري���ة ت�صميم الكتاب
املخط���وط باحل���رف العربي� ،أولهما ظ���روف ن�ش�أه املخطوط بعيداً ع���ن ن�صو�صه الذي
يدركه���ا الفيلولوجيون  ,وثانيهم���ا الدور الذي لعبه امل�صحف يف ن�ش�أة الكتاب الذي
نعرف اليوم ب�شكله احلايل (الكوديك�س ,)codexوالباحث يجب �أن يدرك �أهمية هذه
الدرا�سة عند ال�رشوع بدرا�سة الكوديكولوجيا ب�شقها الفني.
ي���درك معظ���م الكوديكولوجيني واملهتم���ون بدرا�سة ت�صميم الكت���اب فيما يخ�ص
املخط���وط باحلرف العرب���ي �إن من غري املمكن درا�سة الن�صو����ص ومعرفة تاريخ خط
املخط���وط بعيداً ع���ن درا�سة الظروف الت���ي ن�ش�أت بها مادية املخط���وط ,حيث �أنه من
ال��ض�روري جداً ال��ش�روع بدرا�سة هذا ال�شق الرتباطها الوثي���ق بن�ش�أة الكتاب ب�شكله
احلايل والذي يعرف با�سم (.)codex
�إن م���ن املعل���وم �أن املخطوط العربي الإ�سالمي مبا يح���وي من فنون تعد احد العنا�رص
الأ�سا�سية للفنون الفرعية بالفن الإ�سالمي ,فان فحوى ما يقوم بها الكوديكولوجني
اجلدد هو درا�سة مادية املخطوط والتي تدخل ب�أكرث من جانب يف الفنون التي رافقت
ن�ش����أت املخطوط بعيداً عن الن�صو����ص وفحواها� ,إن ما يقوم بها الكوديكولوجيا الآن
ميك���ن ت�شبيهها برفع الأثر عن املخطوط الذي ميكن التعبري عنها ب�شكل �أدق مبا يقوم
به���ا الأركيولوجيان من رفع الأث���ر عن القطع الأثرية ملعرف���ة تاريخها �أثناء عملية
التنقي���ب� ،أي رفع اث���ر والتنقيب داخل املخطوط للبح���ث يف خاماتها ,فنونه بعيداً
عن اخلط الذي تخت�ص البالوغرافيا بدرا�سته �أو ما �أطلق عليه جمدداً بعلم االكتناه.
اذاً ال�ش���ق ال���ذي نبحث عن���ه يف الكوديكولوجيا هو الذي يبح���ث يف درا�سة خامات
املخط���وط  ,فنونه ون�سخه والو�سائ���ل والأدوات التي ا�ستخدم���ت يف �صناعته ,بعيداً
عن الن�صو�ص واخلطوط ,والتي �سوف ت�ساهم درا�ستها ب�شكل وايف يف امل�ستقبل يف
درا�سة ن�ش�أة وت�صميم الكتاب ( )codexالذي نعرفه اليوم ,ومن هنا �رشع الباحثون
بدرا�سة اخلامات كالآمدة والأحبار والورق والوراقة ك�صنعه والتجليد (فن الت�سفري)
وغريها من املواد التي دخلت يف �صناعة املخطوط ,ولعل اهم الدرا�سات التي و�صلت
الين���ا ماقام ب���ه العامل الفرن�سي ديرو����ش يف كتابة املخطوط باحل���رف العربي ,الذي
�ساعدنا بتحدي���د النقاط الرئي�سيه يف درا�ستنا للمخط���وط العربي من اجلانب املادي
والفني.
اذا ا�صب���ح م���ن املع���روف الأن �أن املخط���وط العرب���ي ترع���رع وتط���ور يف امل�صحف
ال�رشي���ف ذل���ك الذي مت ن�سخ الآالف من���ه مبختلف اخلامات وال���ذي مل يتوقف �إنتاجه
حتى بداية الطباعة التي نعرف ,فدرا�سة امل�صحف عرب الع�صور تعترب خري الدرا�سات
الكوديكولوجي���ة يف �شقه���ا املادي يف الوقت احلا��ض�ر ،ب�سبب ا�ستمراري���ة �إنتاجه,
وتنوع فنونه وخاماتها ,مع ثبات ن�صو�صه� ,إن ما يهمني هنا لي�س التوغل يف تف�سري
عل���م الكوديكولوجيا بقدر الإ�شارة للدور الذي �سيلعب���ه هذا ال�شق يف �إثبات نظرية
ت�صمي���م الكتاب ,فهذه احلقيق���ة ال ميكن �إغفالها وخ�صو�ص ًا مب���ا �أن هذا العلم مازال
وليد ال�ساعة ,ويحتاج �أنا�س ًا خمت�صون ووقت ًا كافي ًا لإثبات هذا ال�شق .
�أم���ا احلقيق���ة الثانية والتي تعترب الأهم يف جمال عل���م درا�سة املخطوط يف الوقت
احلا��ض�ر والتي �أ�صبحت تعد جزءاً مهم ًا عند درا�سة ت�صميم الكتاب  ،هي �أن الكتاب
ب�شكله احلايل وليد املخطوط باحل���رف العربي وال�س ّيما امل�صحف ال�رشيف منه ،وهذا
ما يحاول بع�ض الباحثني هنا وهناك �إثباته من خالل ت�أطري النظريات التي تتبنى هذا
الفكر ومن خالل اتباع منهج علمي مبني على علم الكوديكولوجيا.
م���ن املعروف لدى الباحثني وما و�صل الينا م���ن بقايا ن�صو�ص حمفوظ من احل�ضارات
القدمي���ة ب�أن الن�صو�ص كانت حتفظ ب�ش���كل يعرف باللفائف �أو الرقم الطينية  ,اما ما
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مقاالت
يطلق علية ا�سم كتاب والذي نعرفه بال�شكل احلايل فلم يتم التعرف عليه �إال مع بداية الإ�سالم،
وب���دء دورة الت�صمي���م والتطور يف العهد الإ�سالمي الأول ,ومل يت�ضح بال�شكل القطعي �إذا كان
ه���ذا ال�شكل جاء وليد ال�صدف���ه �إما �أنه جاء بناء على �أفكار فل�سفي���ة ورمزيه لدى امل�سلمني يف
ذل���ك الوقت ,وعلى العموم هن���اك نظرية يقدمها (اتنجهوزن) بهذا ال�ش�أن تقوم على االعتقاد
ب����أن نا�سخوا امل�صاحف ت�أثروا يف ذلك الوقت مبا كان���وا ي�شاهدونه يف امل�ساجد من فناء مفتوح
و�أعم���دة �أفقية ت�سري مبوازاة جدار املحراب ,و�أي�ضا يتحدث عن الت�أثر ب�صفوف امل�صلني الأفقية
وامل�ساف���ة بينهم���ا والتي �أثارت ب�شكل ج���ذري بال�سطور داخل القطع الورق���ي ،فمن هنا كانت
الر�ؤيا ان يجعلوا املظهر اخلارجي للم�صاحف متفق ًا مع االجتاه الأفقي للم�ساجد.
واذا �أردن���ا �أن منيز م���اذا نق�صد بالكوديك�س يجب �أن نحدد النقاط الرئي�سية التي يرتكز عليها
والتي ميكن �إجمالها او ًال  :دفتني تغطي ال�صفحات التي ميكن �أن نطلق عليها يف الوقت احلا�رض
غ�ل�اف الكتاب ,ثاني��� ًا جمموعة من الأوراق الأفقية والتي ترتب���ط فيما بينها بو�سيط كاخليط
وثالث��� ًا :امل�ت�ن �أي الن����ص املعريف املوجود بالكتاب ،وال���ذي بد�أ الإنتاج الفعل���ي لهذا ال�شكل مع
بداي���ة تدوي���ن القر�آن الكرمي وميكن �إجم���ال الت�صميم بثالثة �أ�شكال رئي�س���ة تختلف فيما بينها
بامل�ساح���ات ,فال�شكل الأول هو ال�شكل الأقرب �إىل املربع وال���ذي يعترب نادر الوجود ,وال�شكل
الث���اين وال���ذي فيه ارتف���اع ال�صفحة �أقل من عر�ضه���ا او ما يطلق عليها ا�س���م الكتاب الأفقي,
وال�ش���كل الثال���ث الذي يك���ون فيها ارتفاع ال�صفح���ة �أطول من عر�ضها وال���ذي عرف بال�شكل
العمودي وهو نادر الوجود اي�ض ًا .
ومع �أن معظم القرائن ت�شري اىل عدم ظهور هذا الت�صميم للكتاب قبل الإ�سالم لكن ال ن�ستطيع
�أن جن���زم بذلك بل تبقى ن�سبة ه���ذا اىل الإ�سالم جمرد نظرية نحاول �إثباتها والدفاع عنها ،فلم
تعرف �أي ح�ضارة انت�شار معريف بحجم احل�ضارة الإ�سالمية ,يف ذلك الوقت.
ولع���ل �سبب والدة الكتاب كان لأ�سب���اب ذات �أهمية كربى لدى امل�سلمني �أال وهي تدوين �أكرب
ن����ص مقد�س عرفت���ه الب�رشية وهو القر�آن الكرمي ,مبكان يحفظه���ا وي�سهل قراءتها ,وميكن �أن
ن�ؤك���د على �أن هذه العملي���ة بد�أت فعليا مع بداية نزول الوحي عل���ى الر�سول (�ص) وهنا ميكن
�أن نطل���ق عليه���ا مرحلة ال�رشارة الأول التي �ساهمت بب���دء والدة الكتاب الإ�سالمي ,ويف ذلك
الوق���ت كانت امل�صادر ما تزال حمدودة فقد مت ا�ستخ���دام خامات خمتلفة وذات �أ�شكال و�أحجام
خمتلف���ة لتدوين ن�ص الق���ر�آن الذي كان عر�ضة لل�ضياع  ,فقد �سجل���ت الن�صو�ص املقد�سة على
خام���ات خمتلفة وب�أحجام خمتلف���ة ومل يتم جمعها مبكان واحد ,وهن���ا كانت عر�ضه لل�ضياع
فكانت الدافع الأ�سا�سي للبدء بالتفكري اجلدي ب�إيجاد بديل يحفظ ن�ص القر�آن من ال�ضياع  ,فبدء
العملي���ة الثانية للجم���ع ت�أخذ منحنى خمتلف ًا معتمدة على ما مت جمع���ه �أيام الر�سول ولكن هذه
امل���رة با�ستخدام خامة واحدة وم�صمم فقد �أمر �سيدنا �أبو بكر ال�صديق بجمع الآيات مبكان واحد
ب�شكل يحفظها وي�سهل ا�ستخدامها ,فبد�أ �سيدنا عثمان بو�ضع الأفكار الأولية لل�شكل املطلوب,
ومت تن�سي���ب العمل �إىل امل�صم���م الفعلي �أال وهو زيد بن ثابت الذي و�ضع الت�صميم الأول ل�شكل
الكتاب الإ�سالمي ب�شكله احلايل ,والذي ين�سب له الف�ضل بجمع جمموعة من الأوراق بني دفتني,
وللأ�سف مل ي�صل الينا هذا امل�صحف لكي نقوم بدرا�سة كوديكولوجية وافية له ,فكل ما و�صل
�إلينا هو �أخبار امل�صادر العربية عن تاريخ القر�آن الكرمي.
يف املرحلت�ي�ن ال�سابقتني كان الكتاب مازال مي���ر مبراحل التطوير والتح�سني للخروج بت�صميم
نهائ���ي يكون للم�سلمني ال�سبق به ومييز القر�آن عن باقي الكتب ال�سماوية �أو الن�صو�ص العربية
املخطوط���ة ,ه���ذا ما �سعى �إليه �سيدنا عثمان دائما ,فقد �أراد عم ًال يحفظ وميجد على مر ال�سنني
يحم���ل ا�س���م اخلالفة الإ�سالمي���ة ,وبالفعل بدء بالتخطي���ط للتدوين الثالث وال���ذي اعتمد على
التدوينني ال�سابقني مع �إجراء التح�سني باخلامات واخلطوط  ,و�أي�ضا بقيا�س ال�صفحات ,فالتدوين
الث���اين كان امل�صح���ف ذا قط���ع كبري وثقي���ل الوزن ب�سب���ب ا�ستخدام خامات اجلل���ود املختلفة
وال�سيما الأدمي ،فكانت احلاجة �إىل التفكري باخلامة املنا�سبة وبالفعل بدء زيد بالت�صميم الفعلي
للم�صح���ف معتمداً على خامة واحدة وقيا�س واحد  ,و�أنتج جمموعة من الن�سخ للم�صحف كانت
�أول �إنتاج لكتاب �إ�سالمي يحمل �أكرث من ن�سخة ,والذي كان بداية الطريق الذي اعتمد عليه يف
ت�صميم الكتاب �إىل الوقت احلا�رض.
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