عدد خا�ص مبنا�سبة احتفاالت اجلامعة بتخريج
والربعني من طلبتها
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يف حفل تخريج طلبة كلية الدرا�سات العليا و�أوائل الطلبة واملتفوقني يف الأ ن�شطة
الدكتـــور الكركـــي :تعييـن �أوائـــل الأ ق�سـام
وتوجـــه إلن�شـــاء فـــرع للـجـــامـعـــــة �شــــرق عمــــــــان
قوى االحتالل كلّها من
اجل ��ام� �ع ��ة -أ�ع�ل��ن
رئي�س اجلامعة الدكتور
العراق العزيز».
خ ��ال ��د ال� �ك ��رك ��ي ع��ن
وت �� �س��اءل ال��دك�ت��ور
توجه لإن�شاء فرع ثالث
الكركي�« :أما ينبغي �أن
ل �ل �ج��ام �ع��ة يف منطقة
يكون للفل�سطينيّ ما كان
�شرق عمان.
ليو�سف :وملّا دخلوا على
وك�شف يف خطاب
يو�سف �آوى �إل�ي��ه أ�خ��اه
أ�ل �ق��اه يف حفل اختتام
ق��ال �إنيّ أ�ن��ا �أخوك»؟
تخريج طلبة اجلامعة
�أما ينبغي على من ُولِد
يف ال�سابع والع�شرين
�أبوه �أو جدُّه �شرق النهر،
م��ن ح��زي��ران امل��ا��ض��ي
وب ��الأ خ� �� ّ��ص م ��ن ك��ان
عن تعيني جميع �أوائ��ل
الدكتور الكركي يلقي خطاب التخريج حماط ًا بالهيئة التدري�سية
ابن ع�شرية �أردنيّة عريقة� ،أن يُدرك �أنّ هذه
الأ ق�سام يف مرحلة البكالوريو�س يف اجلامعة
العراقة ال ميثّلها �أف�ضلُ من �أبناء الأ ردنّ الذين
لغايات الإيفاد.
كما أ�ع�ل��ن ع��ن رف��ع خم�ص�صات البحث عربي ًا �أو �أردني ًا من غري �أن يكون يف الآن ذاته مل يف�صلوا يف حياتهم بني الأ ردنّ وفل�سطني،
العلمي � إىل ع�شرة باملئة م��ن خم�ص�صات فل�سطينياً ،م�ؤكدا �أن الوطن كلم ٌة لي�س يخطئها بل دافعوا ب�صدورهم من �أجل الأ ر�ض املحتلّة».
القلب.
م�شري ًا � إىل �أن هنالك املئات من النماذج من
موازنة اجلامعة.
وقال« :اختلط الدمُ بالدم ،وانعجن الن�سبُ املتطوّعني الأ ردن �يّ�ين الذين قدموا �أنف�سهم
و�أكد �أن اجلامعة يف براجمها وخططها
هناك
عاد
ما
ّى
ت
ح
بالقلب،
والقلب
بالن�سب،
فداء لفل�سطني.
امل�ستقبلية تعمل ا�ستجابة لر�ؤية جاللة امللك
اثنان بل واح� ٌد ال يقبل التنازل عن حقّ �أهل
ودع��ا الطلبة والأ � �س��ات��ذة يف كلمة حفل
عبد اهلل الثاين.
االثنني،
قدا�سة
ّدا
ي
ج
فاحفظوا
فيها.
فل�سطني
و�أو�صى يف كلمته للخريجني باحلفاظ على
اختتام تخريج �أفواج طلبة اجلامعة لهذا العام
الوحدة الوطنية ،مذكرا اجلميع ب�أن الأ ردين وتذكروا دائما أ�نّنا َكلُّنا فل�سطينيّون حتّى تتحّ رر � إىل االن�ضمام � إىل احلملة العامليّة ملقاطعة دولة
احلقيقي ،العربي ،هو الذي ال يرى نف�سه � إال فل�سطني ،كما أ�نّنا كلّنا عراقيّون حتّى تخرج االحتالل الإ�سرائيليّ �أكادمييّا.



عمداء اجلامعة يف حفل تخريج طلبة كلية الدرا�سات العليا

ين احلقري يف حقّ
و أ���ض��اف �« :إن جرائم ه��ذا الكيان ال�صهيو ّ
�أ�شقائنا ،من احتالل وقتل وا�ضطهاد وتهجري �أو�ضح من �أن حتتاج
� إىل ال�شرح .و� إنّ �أي �شكل من �أ�شكال العالقات الطبيعيّة مع دولة
االح �ت�لال ،يف ظ � ّل �أيّ � إدارة م��ن � إدارات اجل��ام�ع��ات ،ال ين�سجم
مع التزامنا الأ خ�لاق��يّ ك�أكادمييّني م�س�ؤولني أ�م��ام �ضمائرنا عن
مواقفنا».
وبني �أنّ املعرفة النظريّة وحدها ال ت�شكّل ،وال ينبغي لها ،ج ّل
ر�سالتنا الأ ك��ادمي� ّي��ة وعلينا جميعا �أن نتذكّر ،ونحن الأ ق��رب � إىل
الفل�سطينيينّ  ،أ�نّه ال يجوز لنا �أن نت�أخر �أكرث مما ت�أخرنا عن النداء
بهذا اخلطوة و� إن كنّا ن��درك أ� ّن�ه��ا ،يف اللحظة الراهنة ،أ�ق � ّل ما
خا�صة و أ�نّنا ندرك متاما � ّأن الأ �صوات الأ كادمييّة
يتوجّ ب علينا فعلهّ ،
الإ�سرائيليّة املندّدة ب�سيا�سات االحتالل هي ا�ستثناءات ال تنفي دعم
امل�ؤ�س�سات الأ كادميي ّة الإ�سرائيلية عموم ًا ملمار�سات دولتها.
و��ض��م خ�ط��اب ال��دك�ت��ور الكركي �سبع و��ص��اي��ا ،قدمها للطلبة
اخلريجني ،ا�ستهلها �أوال ،ب�ضرورة التم�سك باحلرية ورف�ض �أ�شكال
التحكم والو�صاية.
وقال �« :إنّ ثقافة ال�سيّد والعبد يف جمال العلم مل َتعُد علينا � إ ّال
مبزيد من االجرتار والتقليد نريدكم �أن تتحرّروا منّا ومن غرينا،
نحن الذين باتت حياتنا و�أحالمنا وراءنا بينما �أحالمُكم و أ�يّامُكم
�أمامكم وال جتعلوا �أحالمكم احل � ّر َة �صغري ًة بل اع�بروا من �سماء
لأ خرى يف �آفاق العقل واحلياة» .و�أ�ضاف« :فال ت�ستهينوا ب�إرادتكم،
وانتبهوا جيّدا � إىل فئات حترتف � إحباط الطموحني املختلفني وك�سر
�أجنحتهم ،ودعوكم منهم فه�ؤالء ال ي�ستحقّون حتّى الهجاء اختلفوا
عنهم وعنّا من �أجلنا و�أجلكم ،وثوروا بعقولكم وجموحكم ،فحرّيتكم
وجر�أتكم على التفكري واالختالف هي �أجنحتنا الغائبة التي ن�أمل �أن
حتملنا � إىل زمان غ ِري هذا ،فنحن نرى � إليكم �سندا ومفرّا من � إيقاع
الزمان الرهيب و� إيذانه بخيبة الأ مل».
�أما الو�صية الثانية ،فقد حذر الطلبة من الوقوع يف فخ اعتبار
احلرية غاية يف ذاتها ،م�ؤكدا �أنه ال قيمة للحريّة بال معرفة وعقل
ور ؤ�ي��ة م�ستفيدين مما �ستقر�ؤون من دفاتر ال�شعوب احليّة والأ مم
احلرّة ،التي كنّا يوما منوذجا لها ذات زمان بعيد.

ويف هذا ال�صدد ذكرهم بانتخابات اتحّ اد الطلبة الذي ما عاد
ن�صفُه م�ست َبدّا به كما كان ،لكنّها مع ذلك ال تزال بعيد ًة عن النموذج
الأ مثل املن�شود.
أ�م��ا الو�صية الثالثة ،فقد ذ ّك��ر الطلبة ب��أن هناك خ��ارج �أ�سوار
اجلامعة وخ��ارج ح��دود الأ ��س��رة املطمئنّة ع�المَ � ًا خائفا يحتاجكم.
ولأ نّكم قد كربمت وما عدمت فتية �صغارا ،فال ينبغي �أن تكتفوا مبا
يعتربه الآخرون � إجنازا وال �أن تعي�شوا داخل فقاعة الأ �سرة والوطن
موقف
ال�ضيّق؛ فالتاريخ ي�سري على نحو قبيح ولي�س لكم �أن تقِفوا منه َ
املتفرّجني.
ودعا الطلبة يف الو�صية اخلام�سة � إىل االقتداء بالنموذج «الأ ردينّ»
احلقيقيّ  ،العربيّ الذي ال يرى � إىل نف�سه عربيّا �أو �أردنيّا من غري �أن
يكون ،يف الآن ذاته فل�سطينيّا.
�أما الو�صية ال�ساد�سة ،فقد دعا اخلريجني � إىل �أن ين�أوا ب�أنف�سهم،
عن كل ما ير�ضي قوى الغلبة واال�ستعمار � ،إ�ضافة � إىل التفرقة وال�شتات
واخلرافة والتع�صب واالنغالق ،داعيهم � إىل التذكر دائما أ�نّهم طلبة
علم ،أ�وّلُ ما ميّيزهم � إحكام العقل ونبذ النقل والتقليد واخلرافة.
أ�م��ا الو�صية اخلام�سة ،فقد حذر الدكتور الكركي الطلبة من
�أن يتحول بع�ضهم � إىل فئة من ال�شاكني واملت�شاكني الذين يغطون
على ف�شلهم حتى يف املحاولة ،باالنتقاد امل�ستمر للآ خرين الذين
يحاولون.
�أما الو�صية الأ خرية ،فكانت التذكري ب�ضرورة الإخال�ص للعقل
واملعرفة والبحث ،حيث ق��ال" :اب�ق��وا ،مهما ت�ع�دّدت بكم ال�سُّ بُل
وانخرطتم يف م�شاغل احلياة �أو ابتعدتمُ عن العامل الأ كادمييّ  ،ابقوا
�أبناء أ�مّة اقر�أ ،و�أعيدوا للكتاب ح�ضوره كح�ضور رغيف اخلبز بيننا،
و�أعيدوا للعربيّة الف�صيحة �ألقَها .وتذكّروا �أن قيم الت�سامح واحرتام
ا آلخ��ر مرتبطة باملعرفة بال�ضرورة ،فال تهاجموا �شيئ ًا مل تفهموه
بع ُد متاما ،فلطاملا ك��ان العلم �أ�سا�سا للأ خالق والنبل وال�سلوك
املتح�ضر".
ّ
وفيما يلي الن�ص الكامل لكلمة رئي�س اجلامعة :

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
واحلمد هلل ربّ العاملني
وال�صالة وال�سالم على النبيّ العربيّ الأ مني
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني
�أهلَنا الكرام من �ضيوف اجلامعة هذا امل�ساء،
الزمالء الأ عزّاء نوّاب الرئي�س وعمداء الكليّات و�أع�ضاء الهيئة التدري�سيّة،
الطلبة املتميّزين،
ال�سالم عليكم جميعاً،
على هذا امل�ساء العربيّ اجلميل،
على فرح الأ مّهات والآباء وفخرهم بكم ،وخوفهم عليكم ،املمتدِّ مهما بلغتم من القوّة والعلم
عِ تيّا،
ومهما �سهوتهم عن قوله تعاىل "وقل ربّ ارحمهما كما ربّياين �صغريا" ،وقوله عن يحيى بن
زكريّا "وبرّا بوالديه ومل يكن جبّارا ع�صيّا" ،فهم الأ هلُ" :ال م�ستود ُع ال�س ّر ذائع لديهم ..وال اجلاين
ُخذلُ "...
مبا جَ ّر ي َ
فمرحب ًا بالأ بناء وب�أهلهم يف الأ ردنيّة هذا امل�ساء..
وال�سالم على ك ّل مكان جئتم منه� :أكان مدينة �أم قرية �أم جب ًال �أم خميّم ًا �أم وادياً� ،شما ًال �أم
جنوب ًا �شرق ًا �أم غرباً،
على هذا الن�سيم املمت ّد من أ� ٍمل ي�سكن �شرق الروح يف العراق ،ومي ّر بكم � إىل �أن يَحُ ّط على وجع
�آخر يع�شّ �ش غرب الروح يف فل�سطني،
ال�سالم على ك ّل هذه الأ �شياء التي "ال تُ�شرتى"،
وعلى ك ّل ما ال يقدراحل ّر �أن يبيعه ولو منحوه الذهب،
ال�سالم على �أحالمكم و�أ�سراركم ،ونزقكم ،ومترّدكم النبيل ،وعلى �ضجيجكم الذي ميلأ الروح
�أم ًال هذا امل�ساء..


� إ ّن ث� �ق ��اف ��ة ال� ��� س� �يّ ��د وال �ع �ب ��د
يف جم � � � � � � � � � ��ال ال� � � �ع� � � �ل � � ��م
مل تَ � � � � � � � ُع � � � � � � ��د ع� � �ل� � �ي� � �ن � ��ا
�إال ّ مب �ـ �ـ ��زي �ـ �ـ �ـ ��د م �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ن
االج� � � � � �ت � � � � ��رار وال� � �ت� � �ق� � �ل� � �ي � ��د

ن� ��ري� ��دك� ��م �أن ت � �ت � �ح � �رّروا م �نّ��ا
وم ��ن غ�ي�رن��ا ،ن�ح��ن ال��ذي��ن ب��ات��ت
ح �ي ��ات �ن ��ا و أ�ح� ل��ام � �ن� ��ا وراءن � � ��ا
ب � � �ي � � �ن � � �م� � ��ا أ�ح� � �ل � ��ا ُم� � � � �ك� � � � ��م
و أ�ي ّ� � � � ��ا ُم � � � � �ك� � � � ��م أ�م� � ��ام � � �ك� � ��م

ال جت � � �ع � � �ل� � ��وا أ�ح� �ل ��ام � � �ك� � ��م
أ�يّها الأ عزّاء،
يف مقام وداع الأ بناء والبنات ،ال ي�ستطيع الآباء �صمت ًا عن و�صايا و�أمانٍ تع�صف بخواطرهم،
وتقول رغبتَهم ب�أن يت�سلّل زمن �آخر تكونون �أنتم – ال نحن – فر�سانَه وخيوله وجنومه .ولو كان والد
�أيّ منكم �أو والدته مكاين هذا امل�ساء ،خلبرّ كم كما �أظنّ عمّا يف �صدره من الو�صايا التالية ،وهي �سبع
ق�صار ،نرجو ،نحن �آبا�ؤكم و أ�مّهاتكم� ،أن تت�سع لها �صدوركم احليّة.
�أوىل الو�صايا هي �أن تتم�سّ كوا بحريّتكم وترف�ضوا �سائر �أ�شكال التحكّم والو�صاية ،و�أن تن�سَ وا
در�سا قدمي َا خاطئ ًا قال � إنّ "من علّمني حرف ًا �صرتُ له عبداً" � .إنّ ثقافة ال�سيّد والعبد يف جمال
العلم مل َتعُد علينا � إ ّال مبزيد من االجرتار والتقليد  ،وك�أنّ در�س ًا �آخر عظيما قد هرب من ذاكرتكم،
هو در�س العقل ال العبودية بالنقل ح�سب نظريّة "هذا ما وجدنا عليه �آباءنا" التي �أنكرها الإ�سالم
العظيم كما تعلّمتم  .نريدكم �أن تتحرّروا منّا ومن غرينا ،نحن الذين باتت حياتنا و�أحالمنا وراءنا
بينما �أحالمُكم و أ�يّامُكم �أمامكم .وال جتعلوا �أحالمكم احل ّر َة �صغري ًة بل اعربوا من �سماء لأ خرى يف
�آفاق العقل واحلياة .تذكّروا دائما بيت املتنبّي اجلامح�" :أري ُد من زمني ذا �أن يبلّغني /ما لي�س يب ُلغُه
من نف�سه الزمنُ " ،وقولَ �شاعر �آخر "�أجمَلُ ما تكون �أن تُخَ لخِ لَ املدى" .فازرعوا هذه الروحَ فيكم
وجت ّر�ؤوا وغامروا وخلخِ لوا املدى  .وال تدعوا اخلوف ي�ستعبدكم � إ ّال ما بدا َق َلقَا ك�أنّ ريح الإبداع حتوم
حولكم به� .أما اخلوف املدّمر الذي يورث اجلنب وال�شعور باال�ست�سالم ويوهمكم ب أ�نّكم �أمام قدَ ر
حمتوم ،فال ترِ ثوه عمّن ي�شبهون من قال عنهم ال�شاعر "� إذا عُ يرّ وا قالوا مقادير قُدِّ رَت" .فال ت�ستهينوا
ب� إرادتكم ،وانتبهوا جيّدا � إىل فئات حترتف � إحباط الطموحني املختلفني وك�س َر �أجنحتهم ،ودعوكم
منهم فه�ؤالء ال ي�ستحقّون حتّى الهجاء .فاختلفوا على الرغم من �سدنة ال�سلطة والو�صاية ب�أ�شكالهما

احل� � � � � � � � � � � � � � � �رّ َة �� � � � ص � � � �غ� � ي� ��ر ًة
ب � � ��ل اع � � � ب� � ��روا م � � ��ن � � س� �م ��اء
ألخ � � � � � � � � � � � ��رى يف �آف � � � � � � � ��اق
ال� � � � �ع� � � � �ق� � � � ��ل واحل � � � � � �ي� � � � � ��اة

اخ� � �ت� � �ل� � �ف � ��وا ع� � �ل � ��ى ال � ��رغ � ��م
م��ن � س��دن��ة ال�سلطة وال��و� ص��اي��ة
ب� � أ��� � ش� �ك� ��ال� �ه� �م� ��ا امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة.
اخ � �ت � �ل � �ف� ��وا ع� �ن� �ه� ��م وع � �نّ� ��ا
م� � � ��ن أ�ج � � �ل � � �ن� � ��ا و أ�ج� � �ل� � �ك� � ��م


ال ّ ت � �ق � �ع� ��وا يف ف � � ��خّ اع� �ت� �ب ��ار
احل� � ��ريّ� � ��ة غ� ��اي� ��ة يف ذات � �ه� ��ا،
وت��ذكّ��روا أ� ّن وح��و�َ��ش ال�صحراء
ح � � � � � � � � � �رّ ٌة مت � � � � ��ام � � � � ��ا ،ل � �ك� ��ن
�� � ض� � �ه � ��ا ب� �ع� ��� �ض ��ا
ق� � �ت� � ��ل ب� � �ع� � � ُ

ان�ت�خ��اب ه��ذا امل��ر شّ� ��ح �أو ذاك
ح �� � س ��ب امل� �ن� ��اط� ��ق واجل� �ه� ��ات
واالن � �ت � �م � ��اءات ال �� �ض �يّ �ق ��ة �أو
ح� �� � س� ��ب ا ألي � ��دي � ��ول � ��وج� � �يّ � ��ات
امل �ت �ع � ّ� �ص �ب ��ة ال ح �� � س ��ب أ�ف� �ك� ��ار
تعبتم يف فَهمها واع�ت�ق��اده��ا،
ل�ي����س م��ن أ�خ� ل��اق ط�ل�ب��ة ال�ع�ل��م
�إط�ل�اق ��ا ب��ل وال ي�ل�ي��ق ب �ك��م أ�ب ��دا

ال ي� �ن� �ب� �غ ��ي �أن ت� �ك� �ت� �ف� ��وا مب��ا
ي� �ع� �ت�ب��ره ا آلخ� � � � � ��رون �إجن� � � ��ازا
وال �أن ت� �ع� �ي� �� � ش� ��وا داخ� � ��ل
فقاعة ا أل�سرة والوطن ال�ضيّق

م� � ��ا ق� �ي� �م� ��ة ال � �ع � �ل� ��م � إن مل
ي ُ� �ن ��ر ال� � �ط � ��ري � ��ق ،وم � � ��ا ق �ي �م��ة
ال �ب �ح��ث � إن مل ي �ف �� ض��ح اخل �ل��ل
وال � � � �ف � � � �� � � � س� � � ��اد وي � � � �ق � �ت � ��رحْ
م� � ��� � �س � ��ارا حل� � �ي � ��اة أ�ف � ��� � ض� ��ل!

املختلفة .اختلفوا عنهم وعنّا من �أجلنا و�أجلكم ،وثوروا بعقولكم وجموحكم ،فحرّيتكم وجر�أتكم على
التفكري واالختالف هي �أجنحتنا الغائبة التي ن�أمل �أن حتملنا � إىل زمان غ ِري هذا ،فنحن نرى � إليكم
�سندا ومفرّا من � إيقاع الزمان الرهيب و� إيذانه بخيبة الأ مل .احملوا �أحالمكم وان�صرفوا ،لكن عودوا
� إلينا.هكذا فقط تخف�ضون لنا – � إن كنّا قد �أعطيناكم �شيئا – جناح الذلّ من الرحمة ،وتكونون قد
ع�صمِ "...
رحمتمونا من هجري �صحراء ما عدنا نرى فيها �سوى "مراجي ِع و�شمٍ يف نوا�شرِ مِ َ
ومع ك ّل ذلك أ�يّها الأ عزّاء ،فنو�صيكم ثانيا ب أ� ّال تقعوا يف فخّ اعتبار احلريّة غاية يف ذاتها .وتذكرّوا
عبقر ّي ًا عرب ّي ًا كبريا ا�سمه �أبو ن�صر الفارابيّ  ،الذي اعترب مدينة احلريّة من �أك ِرث املدن خريا ،و�أكرثِها
�شرّا كذلك ،ور�آها من املدن اجلاهلة لأ نّها ال جتعل احلريّة و�سيلة ل�سعادة النا�س وا�ستكمالِهم ف�ضائل
بع�ضها بع�ضا .فاعرفوا �أنْ ال
وحو�ش ال�صحراء ح ّر ٌة متاما ،لكن يقتل ُ
َ
الفكر والأ خالق .وتذكّروا �أنّ
قيمة للحريّة بال معرفة وعقل ور�ؤية .و� إن كان ال ب ّد من قيود جتعلنا �أ�سعدَ فكونوا �أنتم – ال �سواكم،
فالزمانُ زمانُكم  -من يخرتع لنا �أجمل الأ غ�ل�ال ،و�أخفَّها وط ��أة على العقل والقلب واجل�سد،
م�ستفيدين مما �ستقر�ؤون من دفاتر ال�شعوب احليّة والأ مم احلرّة ،التي كنّا يوما منوذجا لها ذات
زمان بعيد.
� إنّ لهذا الكالم أ�يّها الأ عزّاء ،مقام ًا يف �سياق انتخابات اتحّ اد الطلبة الذي ما عاد ن�صفُه م�ست َبدّا
به كما كان .لكنّها مع ذلك ال تزال بعيد ًة عن النموذج الأ مثل املن�شود ،فانتخاب هذا املر�شّ ح �أو ذاك
املتع�صبة ال ح�سب �أفكار تعبتم
ّ
ح�سب املناطق واجلهات واالنتماءات ال�ضيّقة �أو ح�سب الأ يديولوجيّات
يف فَهمها واعتقادها ،لي�س من �أخالق طلبة العلم � إطالقا بل وال يليق بكم �أبدا .وال �أدري كيف فاتكم �أنّ
التخلّف املنتخَ بَ دميقراطيّا �أ�سو أُ� من التخلّف املفرو�ض بالقوّة .ولي�س و�صفُه بالتخلّف من باب املبالغة،
ف�أنتم ترَون ما ي�صنعه هذا الفكر حني يتعدّى الطالب على �أخيه يف اجلامعات ،وك أ�نّه مل يقر أ� حرفا
واحدا يف حياته ،ومل ي�سمع مبا قاله العربيّ ابن القبيلة قبل �ألف وخم�سمئة عام "وظلمُ ذوي القربي
�أ�ش ّد م�ضا�ضة ."...وللأ �سف ،ف� إنّ من يظلم �أخاه يلجئ اجلامعة مرغم ًة � إىل اتّخاذ � إجراءات �أمنيّة ال
تليق ال بها وال بطلبتها الآخرين .فاعلموا أ�نّكم �ستذنبون يف حقّ �أنف�سكم � إذا ما بقيتم تقطّ عون بالدكم
� إىل مناطقَ وقبائل فتجعلون من حرّيتكم و�سيلة لإعادة �أفكار بائدة � إىل �سياق حياتكم املعا�صر ،وكم
يُبعِدكم هذا كلّه عمّا ينبغي �أن ميثّله وعي الطلبة الدميقراطيّ من م�شاركة حقيقيّة م�ؤثرة يف الأ حداث
الكثرية امل�ؤملة من حولكم.
ويف هذا ال�سياق تذكّروا أ�يّها الأ عزّاء – وهذه ثالث الو�صايا  -من �أنتم .تذكّروا من �أنتم .ف�أنتم
ل�ستم جمرّد طلب ٍة حديثي التخرّجِ وال �أفراد ًا هام�شيني �أق�صى ما ي�ستطيعون فعلَه هو احل�صول على
�شهادة جامعيّة ،على الرغم من �أنّ هذا هو �سبب احتفائنا الأ وّل بكم اليوم .تذكّروا �أنّ هناك خارج
�أ�سوار اجلامعة وخارج حدود الأ �سرة املطمئنّة عالمَ ًا خائفا يحتاجكم .ولأ نّكم قد كربمت وما عدمت فتية
�صغارا ،فال ينبغي �أن تكتفوا مبا يعتربه الآخرون � إجنازا وال �أن تعي�شوا داخل فقاعة الأ �سرة والوطن
موقف املتفرّجني على مبارايات ك�أ�س
ال�ضيّق .فالتاريخ ي�سري على نحو قبيح ولي�س لكم �أن تقِفوا منه َ
العامل ،لأ نّ امل�ستهدفني من التاريخ احلا�ضر هم منكم و�أنتم يف ك ّل حلبات ال�صراع .وتذكّروا �أنّ ما
يحدث حولكم من كوارث هي ب�شر ّي ٌة ال طبيعيّة ن�ضيء لها ال�شمو َع ونتربّع بامل�ساعدات فيهد أ� لنا بال.
�شهادات علميّة ،لكن ا�س�ألوا عمّا �ستفعلون بها و�أعدا ُد املر�ضى والفقراء والأ مّيني
ٍ
ح�صلتم
نعم لقد ّ
وامل�ست�ضعفني واملحتلّني والطامعني يف ازدياد .فال تكونوا كالذين ي�شيحون عن ك ّل هذا بدعوى �أنّ
دورَهم العلميَّ نظريٌّ بحت ،بل و ينظرون � إىل الدنيا من زاوية اخرتاع �أ�سئلة افرتا�ضيّة يف الهويّة
والوحدة والتنمية والتطوير والدميقراطيّة غالبُها يبعد ،على �أق ّل تقدير ،بعدَ ال�سماء عن الأ ر�ض فيما
يخ�ص �آالمَ النا�س وهواج�سَ هم .وقد يكون هذا م�شروعا للمثقفني يف �سياق �آخ َر عند املجتمعات املرتَفة
ّ
ال يف الأ وطان امل�ستلَبة والأ ممِ املهزومة التي فيها تتغري الأ ولويّات والأ دوار .تذكرّوا � إذن من �أنتم و�أين
ينبج�س
ُ
�أنتم وقودوا �أفكاركم يف ظالل هذا التذكّر ،فما قيمة الفكرة وقت ال�ضياع � إن مل تُ�صدّع جبال
من حتته ينبوع ،وما قيمة العلم � إن مل يُرن الطريق ،وما قيمة البحث � إن مل يف�ضح اخللل والف�ساد
ويقرتحْ م�سارا حلياة �أف�ضل� .أعرف �أن هذا الكالم ثقي ٌل عليكم ،لكنّكم ل�ستم �أ�صغ َر من �أ�سامة بن
زيد بن حارثة الذي بعثه ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلّم -اىل ال�شام و�أمَ رَه �أن يوطئ اخليلَ تخوم

البلقاء والداروم من �أر�ض فل�سطني وهو مل يتجاوز الع�شرين من عمره .ول�ستم بعيدين عن �سنّ حممّد
الفاحت الذي فتح الق�سطنطينيّة وعمره �أربعة وع�شرون عاما ،وكان وقتها � إ�ضافة � إىل حفظه القر�آن
وعِ لْمِ ه بالفقه واحلديث ،يتقنُ العربيّة والفار�سيّة والالتينيّة والإغريقيّة.
ل�ستم �أ�صغر من ه�ؤالء ،لكنّ �صراعَ كم مع التاريخ �أ�صعبُ و�أك ُرث � إحلاحا لأ نّا ل�سنا الآن فر�سان هذا
الزمان .فابقوا تذكرون ه�ؤالء الفتية وغريَهم ممن مل يعرفوا امل�ستحيل وجعلونا نتذكّر الآن "قالع ًا
ح�شائ�ش ني�سان بعد رحيل اجلنود" .ال تن�سَ وا �أن ال�صليبيّني مل يرحلوا بعد وتذكروا
ُ
�صليبيّة ق�ض َمتْها
أر�ضكم و�أهلكم وتاريخكم عليكم باقٍ � إىل �أن يرث امل�ست�ضعفون الأ ر�ض.
من �أنتم �أمامَ هم ،و�أنّ حقّ � ِ
فتذكّروا دائم ًا من �أنتم.
و�أ�ست�أذِ نكم يف هذا ال�سياق �أن �أدعوَكم ،طلبة و�أ�ساتذة ،ومن موقعي ك�أ�ستاذ يف اجلامعة أ�وّال
و أ�خ�ير ًا �أن �أدعوكم جميع ًا � إىل االن�ضمام � إىل احلملة العامليّة ملقاطعة دولة االحتالل الإ�سرائيليّ
ين احلقري يف حقّ �أ�شقائنا ،من احتالل وقتل وا�ضطهاد
�أكادمييّا .فجرائم هذا الكيان ال�صهيو ّ
وتهجري �أو�ضح من �أن حتتاج � إىل ال�شرح .و� إنّ �أي �شكل من �أ�شكال العالقات "الطبيعيّة" مع دولة
االحتالل ،يف ظ ّل �أيّ � إدارة من � إدارات اجلامعات ،ال ين�سجم مع التزامنا الأ خالقيّ ك�أكادمييّني
م�س�ؤوليني �أمام �ضمائرنا عن مواقفنا � ،إذ � إنّ املعرفة النظريّة وحدها ال ت�شكّل ،وال ينبغي لها ،ج ّل
ر�سالتنا الأ كادمييّة .وعلينا جميعا �أن ن�شعر باخلجل لأ نّ أ�ع��داد ًا كبرية من �أكادمييّي الغرب يف
بريطانيا و�أمريكا وكندا و�أ�سرتاليا (ومن بينهم � إ�سرائيليّون) قد �سبقونا ب�سنوات � إىل النداء مبقاطعة
ين �أكادمي ّي ًا وثقافيّا ،و�أن نتذكّر ،ونحن الأ قرب � إىل الفل�سطينيينّ  ،أ�نّه ال يجوز لنا �أن
الكيان ال�صهيو ّ
نت�أخر �أكرث مما ت�أخرنا عن النداء بهذا اخلطوة و� إن كنّا ندرك أ�نّها ،يف اللحظة الراهنة� ،أق ّل ما
خا�صة و أ�نّنا ندرك متاما � ّأن الأ �صوات الأ كادمييّة الإ�سرائيليّة املندّدة ب�سيا�سات
يتوجّ ب علينا فعلهّ ،
االحتالل هي ا�ستثناءات ال تنفي دعم امل�ؤ�س�سات الأ كادميي ّة الإ�سرائيلية عموم ًا ملمار�سات دولتها.
فتم�س وَجَ ع ًا غائرا قلّما يتج ّر أ� النا�س على التحدّث عنه جهر ًا
أ� ّم��ا راب��ع الو�صايا أ�يّها الأ ع �زّاءّ ،
وب�صراحة جارحة .وهو وجع ما �أ�صبح ي�سمّى "الوِحدة الوطنيّة" بني من ي�صنَّفون �أردنيّني فقط
وبني من ي�صنَّفون فل�سطينيّني فقط � .إنّ الكالم عن وحدة وطنيّة يوحي ب�أنّ هناك اثنني ،كما جنح
ُف�صل ال ُهوّية
�سايك�س وبيكو يف ف�صلِهما و�سلخِ هما عن بع�ض ،وكم هما مرتاحان يف قربيهما حني ت َ
بع�ضنا ي�ص ّر على الف�صل بدعوى �أنّ تطابقَ
بهذا ال�شكل املتع�سّ ف املتخلّف ،وكم ي�سعدان حني يريان َ
الهويّة هو بال�ضرورة قبو ٌل مببد أ� الوطن البديل ،ال حماول ٌة لإعادة ال�صراع � إىل �أ�صله :عربيّ � إ�سرائيلي
ال فل�سطينيّ � إ�سرائيليّ � .أنا ال �أعرف كيف يَعمى البع�ض عن �أن يرى �أنّ اثنني منكم ،واحد ُولِدَ جدُّه
�أو �أبوه �شرقَ النهر و�آخر غربه ،وال يكاد ل�سانُهما ول�سانُ حالِهما و�شكلُهما وقلبُهما يختلفون يف �شيء
ين والفل�سطينيّ  ،و� إن كانا "اثنني" حقّا كما يريد البع�ض ،وكما قد
— كيف يعمي عن أ�نّهما ،الأ رد َّ
تطلب ال�سيا�سة ،فكالهما للآ خر كثاين اثنني يف غار؛ أ� ّولُهما يف ال�سياقني – الغار القدمي واحلديث
 أ�ُخرج لندائه باحلقّ من دياره:"�إِذْ أ�َخْ رَجَ ُه الَّذِ ينَ َك َفرُو ْا َثانيِ َ ا ْثنَينْ ِ �إِذْ هُ مَا فيِ ا ْلغَا ِر �إِذْ َيقُولُ ل َِ�صاحِ ِب ِه َال تحَ ْزَ نْ �إِنَّ اللهّ َ مَ َعنَا
َف أ�َنزَ لَ اللهّ ُ �سَ كِ ي َن َت ُه عَ َل ْيهِ"� .أما ينبغي �أن يكون للفل�سطينيّ ما كان ليو�سف" :وملّا دخلوا على يو�سف �آوى
خ�ص من كان ابن
� إليه �أخاه قال �إنيّ �أنا �أخوك"؟ �أما ينبغي على من ُولِد �أبوه �أو جدُّه �شرق النهر ،وبالأ ّ
ع�شرية �أردنيّة عريقة� ،أن يُدرك �أنّ هذه العراقة ال ميثّلها �أف�ضلُ من �أبناء الأ ردنّ الذين مل يف�صلوا
يف حياتهم بني الأ ردنّ وفل�سطني ،بل دافعوا ب�صدورهم من �أجل الأ ر�ض املحتلّة .هل هناك من منوذج
يعبرّ عن هذا �أكرث من هارون اجلازي الذي قاد مئات من املتطوّعني الأ ردنيّني عام ثمانية و�أربعني
وان�ضمّ بهم � إىل عبد القادر احل�سيني يف القد�س والق�سطل؛ �أو حممد حمد احلنيطي الذي بدل
االن�صياع � إىل الهدنة ،التحق بحركة املنا�ضلني املحليّني يف مدينة حيفا وقادهم للدفاع عن املدينة،
ويف �أثناء حماولتِه �إم��دا َد �أهل �شمال فل�سطني بال�سالح ،كان �أن اعرت�ضت �سيارة ع�سكرية يهودية
ين ونقل اىل
قافلته وا�ست�شهد مع رفاقه ...وودّعته حيفا من جامع اال�ستقالل ول ُّف نع�شه بالعلم الأ رد ّ
مدينة جنني قبل دفنه بني ذويه �شرق النهر..


ال ت� �ن� � سَ�� � ��وا �أن ال �� �ص �ل �ي �ب �يّ�ي�ن
مل ي ��رح �ل ��وا ب �ع��د وت� ��ذك� ��روا م��ن
أ�ن� �ت� ��م أ�م� ��ا َم� �ه� ��م ،و أ� ّن ح � ّق
�أر ِ� � ض� �ك ��م و أ�ه� �ل� �ك ��م وت��اري �خ �ك��م
ع� �ل� �ي� �ك ��م ب� � � ��ا ٍق � إىل �أن ي� ��رث
امل� ��� � س� �ت� ��� � ض� �ع� �ف� ��ون الأر� � � � � ��ض

� إ ّن �أي �شكل من أ��شكال العالقات
«الطبيعيّة» مع دولة االحتالل،
يف ظ � ّل أ� ّي � إدارة م��ن � إدارات
اجلامعة ،ال ين�سجم مع التزامنا
الأخالق ّي ك�أكادمييّني م�س�ؤوليني
أ�م� ��ام ��ض�م��ائ��رن��ا ع ��ن م��واق�ف�ن��ا

� إ ّن ال�ك�لام ع��ن وح��دة وط�ن�يّ��ة يوحي
ب � أ� ّن هناك اث�ن�ين ،كما جن��ح �سايك�س
وب�ي�ك��و يف ف�� ص� ِل�ه�م��ا و� س�ل��خِ �ه�م��ا عن
بع�ض ،وكم هما مرتاحان يف قربيهما
ح�ي�ن ت ُ�ف� صَ� ��ل ال � ُه � ّوي��ة ب �ه��ذا ال�شكل
امل�ت�ع� سّ� ��ف امل �ت �خ �لّ��ف ،وك ��م ي�� س�ع��دان
ح�ين ي��ري��ان بع ضَ�نا ي�صرّ على الف�صل
ب ��دع ��وى أ� ّن ت �ط ��اب � َق ال� �ه ��وي ّ��ة ه��و
بال�ضرورة قبو ٌل مببد أ� الوطن البديل

أ�م��ا ينبغي على من ُو ِل��د أ�ب��وه �أو
أخ�ص من
جدُّه �شرق النهر ،وبال ّ
كان ابن ع�شرية �أردنيّة عريقة� ،أن
يُ��درك أ� ّن هذه العراقة ال ميثّلها
�أف�ض ُل من �أبناء الأرد ّن الذين مل
يف�صلوا يف حياتهم ب�ين الأرد ّن
وفل�سطني ،بل دافعوا ب�صدورهم
م� ��ن أ�ج � � ��ل الأر� � � � ��ض امل �ح �ت �لّ��ة


«الأردينّ»
ال� � � �ن� � � �م � � ��وذج
احل� �ق� �ي� �ق� �يّ ،العرب ّي ال� � ��ذي ال
ي ��رى ن�ف�� س��ه ع��رب �يّ��ا �أو �أردن� �يّ ��ا
م� � � � ��ن غ� � �ي � ��ر �أن ي � � �ك � � ��ون،
ف� �ـ � ـ� �ـ � ـ� �ـ ��ي الآن ذات� �ـ � ـ� �ـ � ـ� �ـ � ـ� �ـ � ـ� �ـ ��ه،
ف � � � �ل � � � �� � � � �س � � � �ط � � � �ي � � � �ن � � � �يّ� � � ��ا

ل�ق��د اخ�ت�ل��ط ال ��د ُم ب��ال��دم وانعجن
الن�س ُب بالن�سب والقلب بالقلب حتّى
ما عاد هناك "اثنان" بل واح ٌد ال
يقبل التنازل عن ح ّق �أهل فل�سطني
ف�ي�ه��ا ،وت ��ذك ��روا دائ �م �اً أ�ن �ن��ا كَ�لَّّ�ن��ا
فل�سطينيّون حتّى تتحّرر فل�سطني كما
أ�ن ّنا كلّنا عراقيّون حتّى تخرج قوى
االح�ت�لال كلّها من ال�ع��راق العزيز

تذكّروا أ�ن ّكم طلبة علم ،أ� ّو ُل ما
ميّيزهم � إحكام العقل ونبذ النقل
والتقليد واخلرافة ،وعليكم �أن
تن�أوا ب�أنف�سكم عن انبهار اجلُّهال
الأعمى العبث ِّي بالعوملة ،وتقلي ِد
الآخر دون تفكري � إذ ال يختلف من
يقلّد املا�ضي دون تفكري عمّن يقّلد
احل��ا� ض� َر احل��دي��ثَ ب�لا تفكري �أي�ضا

� إ ّن أ��سو أ� ما قد يقع هو �أن يتحوّل
بع�ضكم � إىل ف�ئ��ة م��ن ال�� ش��اك�ين
امل�ت�� ش��اك�ين ال��ذي��ن ي �غ � ّط��ون على
ف�شلهم حتّى يف املحاولة ،باالنتقاد
امل�ستمّر للآخرين الذين يحاولون

�ألي�س هذا هو النموذج «الأ ردينّ» احلقيقيّ  ،العربيّ الذي ال يرى � إىل نف�سه عربيّا �أو �أردنيّا من
غري �أن يكون ،يف الآن ذاته فل�سطينيّا؟ تذكرّوا أ�يّها الأ عزّاء أ� ّنّنا كلّنا فل�سطينيّون ،وا�سرتجعوا ما بهت
ي�صفُون �أنف�سهم
من الن�شيد الوطنيّ «بالد العرب �أوطاين» الذي �أ�صبح ،للأ �سف ،مثارا ل�سخرية من ِ
بالـ«واقعيّني» كي يُخفوا خوفهم ،فا�سخروا منهم و�أن�شدوا ن�شيد ال�شباب الذي «لن يَكِ لّ» ،ولن يكون
«للعدى كالعبيد» .وتذكّروا �أنّ الوطن «كلم ٌة لي�س يخطئها القلب يا ولدي» كما قال ال�شاعر .واحفظوا
جيّدا ما قاله مظفّر النوّاب:
«جف ريقي بحروب اجلهل من ك ّل اجلهاتْ
ّ
�أفما متلأ � إبريقي ب�ساتني الفراتْ
قلت يا �أحبابْ :
ملّوا ال�شملَ ،
فالقاتل ال �شيء �سوى هذا ال�شتات»
ف��اح��ذروا ه��ذا ال�شتات وال تكونوا من خالله عبيدا للعدى ودم��ى بيد أ�ب��اط��رة روم��ا اجلديدة
و�أباطرتِهم من ال�صهاينة املعتدين الذين ال �شيء ينيمهم ملء جفونهم قدر هذا ال�شتات .لقد اختلط
الدمُ بالدم وانعجن الن�سبُ بالن�سب والقلب بالقلب حتّى ما عاد هناك «اثنان» بل واح ٌد ال يقبل التنازل
عن حقّ �أهل فل�سطني فيها .فاحفظوا جيّدا قدا�سة االثنني ،وتذكروا دائما أ�نّنا َك َّلّنا فل�سطينيّون حتّى
تتحّ رر فل�سطني كما أ�نّنا كلّنا عراقيّون حتّى تخرج قوى االحتالل كلّها من العراق العزيز.
ان�أوا ب�أنف�سكم ،أ�يّها الأ عزّاء ،وهذه خام�س الو�صايا ،عن ك ّل ما ير�ضي قوى ال َغلَبة واال�ستعمار،
والتع�صب واالنغالق .فاعلموا �أنّ ا�ستعمالكم عقولَكم
ّ
ومن ذلك � ،إ�ضافة � إىل التفرقة وال�شتات ،اخلراف ُة
ين التنويريّ  ،وتتب ُع �أفكارا ال
يُخيفهم ،وال �شيء ير�ضيهم قدْ َر �أن يرَوا فئات منّا تن�سى تاريخَ ها العقال ّ
تواكب �أدنى حدود تقدّم العقل الب�شريّ يف العلم واملعرفة .تذكّروا أ�نّكم طلبة علم أ�وّلُ ما ميّيزهم � إحكام
العقل ونبذ النقل والتقليد واخلرافة .لكن انتبهوا ،يف املقابل � ،إىل �أنّ عليكم �أن تن�أوا ب�أنف�سكم كذلك
عن انبهار اجلهّال الأ عمى العبثيِّ بالعوملة ،وتقليدِ الآخر دون تفكري � ،إذ ال يختلف من يقلّد املا�ضي
بع�ضكم بانبهار
دون تفكري عمّن يقّلد احلا�ض َر احلديثَ بال تفكري �أي�ضا .وتذكّروا �أنّ الذين يقلّدهم ُ
يجعلُه يخجل حتّى من لغته العربيّة ،ويرى فيهم منوذجا للحريّة والدميقراطيّة وحقوق الإن�سان ،هم
يغ�ضون الطرف عن ب�شر "مثلهم" حما�صرين وم�سجونني ،ومن باركوا مذبحة �أ�سطول
�أنف�سهم من ّ
احلريّة ،وا�ستنكروا و�شجبوا و�أدانوا وامتع�ضوا – ال �أكرث – من انتهاك مواطنيهم حقوق الإن�سان يف
�أبو غريب وغوانتانامو .احذروا � إذن مثلَ هذا العمى ،وافخروا بتاريخكم وال تتولّعوا بالغالبني ،وال
ي�صلون ال�سماء – من �سيا�سيّني ومثقّفني  -لأ نهم �صعدوا على �سال َمل من
تكونوا من �أولئك الذين ِ
جراحات �أوطانهم ،وترونَهم يح�صدون اجلوائز العامليةَ ،التي لهثوا وراءها ،ب�سبب انتقادهم الإ�سالم
وحماربتهم «الإرهاب» وف�ضحهم «تخلّف» الثقافة العربيّة من منابر الغرب ال من منابرنا التي يتطلّب
اعتال�ؤها �شجاعة �أكرب .حاولوا �أن ت�صلحوا حالنا بالعقل والعمل ،لكنْ من غري �أن تدفعوا انتماءكم
العربيّ ثمنا لتقدير �أ�سياد العامل لكم.
نعم ،نحن �أدرى ب�شعاب �أوطاننا وت�شعّب �أ�شكال اجلهل والتخلّف فيها .لكنْ �أدرك��وا – وهذه
�ساد�س الو�صايا – �أنّ �أ�سو أ� ما قد يقع هو �أن يتحوّل بع�ضكم � إىل فئة من ال�شاكني املت�شاكني الذين
يغطّ ون على ف�شلهم حتّى يف املحاولة ،باالنتقاد امل�ستمّر للآ خرين الذين يحاولون� .أدركوا �أنّ من ال
يعملْ ويتعبْ من �أجل نف�سه والآخرين ف� إنّ نقده �أوانتقاده ال يحمل �شرعيّة �أبدا .وكم تتف�شّ ى هذه
الظاهرة ،للأ �سف ،يف و�سطنا الأ كادمييّ هذا .فترَ َون احلال هكذا :نحاول �أن نحارب ما تراكم من
يخ�ص الأ داء الأ كادمييّ للجامعة ،فنقوم  ،يف ال�سنة الأ خرية فقط على
خلل على م ّر ال�سنني يف ما ّ
وجه التمثيل ،بتعديل جذريّ على تعليمات املاج�ستري والدكتوراه لتتّجه نحو ف�ضاء جديد من الإحكام
والعدل ،ونحاول حماربة الف�ساد ما ا�ستطعنا ونق�سو على ك ّل من نعرف أ�نّه �ساهم فيه ،ون�ص ّر على
� إيفاد املتفوّقني بل ونبحث عنهم يف الأ ق�سام التي تتجاهلهم ،وقد قرّرنا تعيني جميع �أوائل الأ ق�سام
خم�ص�صات البحث العلميّ � إىل ع�شرة
يف مرحلة البكالوريو�س ومعظمُهم حا�ض ٌر بيننا اليوم ،ورفعنا ّ
باملئة من موازنة اجلامعة ،ومن َن ُع التدخّ ل يف �ش�ؤون اتحّ اد الطلبة ،وندعو الطلبة � إىل م�شاركة فاعلة يف

منربهم الإعالميّ اجلديد – الإذاعة – وقريبا الف�ضائية ،ون�ص ّر على أ� ّال تُكرّ�س من�شورات اجلامعة
لتناولِ �أخبار رئي�س اجلامعة ونوّاب رئي�س اجلامعة وك�أنّ اجلامعة ال طالّب فيها (رغم أ�نّنا نعرف �أنّ
هذا مما ال يزال يقع) ،ون�ستم ّر يف تطوير احلرم اجلامعيّ يف العقبة الذي ا�ستجبنا يف � إجنازه لر�ؤية
جاللة امللك (ونوجّ ه حتيّة خا�صة لعمداء كليّات العقبة احلا�ضرين بيننا اليوم) ،ويف بالنا خمطّ ط
حرم جامعيّ جديد �شرقي عمّان ،وي�ستم ّر امل�ست�شفى يف ح�صد �شهادات االعتماد الدوليّة املتعدّدة،
املتخ�ص�صني
ّ
ون�شجّ ع احلراك الثقا ّيف ون�ستم ّر يف امل�شاريع التطوّعيّة .لكّننا جند ،مع هذا ،بع�ضا من
يف النقد الفارغ ال�سطحيّ  ،فيهجو اجلامعة و� إدار َة اجلامعة وط�لاّبَ اجلامعة وم�ستواهم العلميّ .
وتراهم ال يقدّمون �أيّ مقرتحاتً وال يُتعبون �أنف�سهم يف البحث عن حلول وخمارج ،وي�شهدون زورا
ملن يتحالف معهم يف � إخفاء تق�صريهم .والظاهرة هذه عامّة على م�ستوى الوطن ال�صغري والكبري،
أخ�صائيّي التنظري املُرتَف ممن ينظّ رون من غري �أن يفعلوا �أو حتّى يقولوا احلقّ
فتجدون الكثريين من � ّ
بجر�أة و�شجاعة يف العلن ،بدعوى احلذر �أوالتعقّل الذي لي�س – يف �سياق كهذا � -سوى جنب وتخاذل،
وبدعوى �أنّ الي�أ�س دليل تنوّر وا�ست�شراف ،و�أنّ حتمّل �أيّ �شكل من �أ�شكال امل�س�ؤوليّة �أو امل�ساهم ِة فيها
�أم ٌر ال طائل حتته (وهذا طبعا قبل �أن يجرّب ه�ؤالء معنى امل�س�ؤوليّة ليوم واحد فقط) .ه�ؤالء ر ّد عليهم
يو�سف ال�صايغ – الذي مل ي�سمع املنظّ رون به ،بدعوى �أنّ ال�شعر بالغة فارغة و� إن�شاء � -إذ قال:
"�أنا ال �أنظ ُر من ثقب الباب � إىل وَطني
قلب مثقوب
لكنْ �أنظ ُر من ٍ
و�أميّز بني الوطن الغالب والوطن املغلوبْ
يتن�صتُ يف الليل � إىل قلبه
اهلل !...ملن ّ
�أو ي�صغي ال�سمع � إىل رئتي ْه
هذا الوطن بريء،
مل ي�شهد زورا،
لكنْ �شهدوا بالزور عليهْ"
إخال�صكم للعقل واملعرفة والبحث .فاعلموا �أنّ
ري ب�ضرورة � ِ
أ�مّا �سابع الو�صايا و�آخ��ره��ا فتذك ٌ
عر�ضها ال ُع ْمرُ" ،مت َت ّد دونكم كي تخطّ وا عليها �أفكارا تخلّ�صنا ممّ ا نحن
زمانَكم و�أوطانكم "�سبّورة ُ
فيه .وابقوا ،مهما تعدّدت بكم ال�سُّ بُل وانخرطتم يف م�شاغل احلياة �أو ابتعدتمُ عن العامل الأ كادمييّ ،
ابقوا �أبناء أ�مّة "اقر�أ" و�أعيدوا للكتاب ح�ضوره كح�ضور رغيف اخلبز بيننا ،و�أعيدوا للعربيّة الف�صيحة
�ألقَها .وتذكّروا �أن قيم الت�سامح واحرتام الآخر مرتبطة باملعرفة بال�ضرورة ،فال تهاجموا �شيئ ًا مل
املتح�ضر .وتذكّروا كيف اختلف
ّ
تفهموه بع ُد متاما ،فلطاملا كان العلم �أ�سا�سا للأ خالق والنبل وال�سلوك
بكتب خالدة متبادلة ،وكم نحن بعيدون عن هذه
الغزايل وابن ر�شد ال بال�صراخ ونزاع اجلهّال ،بل ٍ
الروح الآن كما يتجلّى لكم يف و�سائل الإعالم املختلفة ،فحاولوا ا�ستعادتها ما ا�ستطعتم ،ع ّل الغزايل
وابن ر�شد يرتاحان يف قربيهما هما وك ّل العرب وامل�سلمني من العلماء   .
من �سيغيرّ ك ّل الذي بنا �سواكم ومن �سيحملنا يف هذا الطريق الطويل؟ �أما تذكرون ق�صيدة
حممود دروي�ش ،التي فيها ي�س�أل الأ ب ابنه" :يا ابني تعبت� ...أحتملني؟" فيجيب:
"مثلما كنتَ حتملني يا �أبي،
و�س�أحمل هذا احلنني � إىل
أ� وّيل و� إىل أ�وّل ْه
و�س�أقطع هذا الطريق � إىل
�آخري  ...و� إىل �آخرهْ"...
فهل ي�شبه ما يف �صدوركم هذا اجلواب؟ .نرجو ذلك .ون�شكر لكم ح�سن الإ�صغاء ،ون�شكر با�سمكم
�سائر الذين �أعدّوا الحتفاالت التخرّج يف الكليّات والإدارات ،ونرجو �أن تعتنوا ،أ�يّها الأ بناء ،ب�أنف�سكم
جيّدا بعد هذا امل�ساء.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.


رفعنا خم صّ��صات البحث العلم ّي
� إىل ع �� ش��رة ب��امل �ئ��ة م��ن م��وازن��ة
اجل ��ام� �ع ��ة ،ويف ب��ال �ن��ا خم � ّط��ط
حرم جامع ّي جديد �شرقي عمّان،
وي ��� س �ت �م �رّ امل�� س�ت�� ش�ف��ى يف ح�� ص��د
� �ش �ه��ادات االع �ت �م��اد ال��دول �يّ��ة
املتعدّدة ،ون�شجّع احلراك الثقايفّ
ون�ستمرّ يف امل�شاريع التطوّعيّة

� إ ّن زم � ��انَ� � �ك � ��م و�أوط � ��ان� � �ك � ��م
"� � � � � س� � � � �بّ � � � ��ورة ع � ��ر� ُ� � ض� � �ه � ��ا
ال� � � ُع� � � ْم� � �رُ" ،مت � �تَ � �دّ دون � �ك� ��م ك��ي
ت � �خ � � ّط � ��وا ع� �ل� �ي� �ه ��ا أ�ف � � �ك� � ��ارا
مم � � ��ا ن � �ح� ��ن ف �ي��ه
ت� �خ� �لّ� �� � ص� �ن ��ا ّ

وت� ��ذكّ� ��روا �أن ق �ي��م ال �ت �� س��ام��ح
واحرتام الآخر مرتبطة باملعرفة
بال�ضرورة ،ف�لا تهاجموا �شيئاً
مل تفهموه ب�ع� ُد مت��ام��ا ،فلطاملا
ك� ��ان ال �ع �ل��م أ��� س��ا�� س��ا لل� أ�خ�ل�اق
وال �ن �ب ��ل وال �� �س �ل��وك امل�ت�ح� ضّ� ��ر

وت ��ذكّ ��روا ك�ي��ف اخ�ت�ل��ف ال �غ��زايل
واب ��ن ر� ش��د ال ب��ال�� ص��راخ ون��زاع
اجلهّال ،بل بكتبٍ خالدة متبادلة،
ف� �م ��ن �� س� �ي� �غ�ّي�رّ ك� � � ّل ال � � ��ذي ب �ن��ا
� � � س � ��واك � ��م وم � � ��ن � �س �ي �ح �م �ل �ن��ا
يف ه� � ��ذا ال� �ط� ��ري� ��ق ال� �ط ��وي ��ل؟



حفل تخريج طلبة كلية العلوم الرتبوية

اجلامعة -احتفلت اجلامعة يف التا�سع ع�شر من حزيران املا�ضي بتخريج فوج جديد من طلبة كلية العلوم الرتبوية �ضمن احتفاالتها بتخريج
الفوج اخلام�س والأ ربعني من طلبتها لهذا العام والتي ا�ستمرت حتى 27ال�شهر من املا�ضي.
و�أكد عميد الكلية الدكتور يو�سف قطامي يف كلمة �ألقاها باحلفل اهتمام الكلية بالتو�سع يف � إحداث برامج درا�سية تلبي احتياجات امل�ؤ�س�سات
الرتبوية على امل�ستويني املحلي والإقليمي مبا يتنا�سب مع التطورات احلديثة ال �سيما � إدخال التعليم الإلكرتوين.
وا��س�ت�ع��ر���ض ال��دك �ت��ور ق�ط��ام��ي �إجن � ��ازات الكلية
خ�صو�ص ًا � إن�شاء املر�صد الرتبوي الذي �سيتوىل بحث
ودرا��س��ة امل�شكالت والق�ضايا الرتبوية ودع��م م�سرية
جهاز الرتبية والتعليم.
وكان احلفل قد بد أ� بدخول موكب اخلريجني و�أع�ضاء
الهيئة التدري�سية و�سط ح�ضور الف��ت بعدد من كبار
امل�س�ؤولني من مدنيني وع�سكريني وذوي اخلريجني.
و��س�ل��م ال��دك �ت��ور ق�ط��ام��ي ال �� �ش �ه��ادات للخريجني
واخلريجات.
ي�شار � إىل �أن عمادة �ش�ؤون الطلبة أ�ع��دت برنامج
احتفاالت التخريج لهذا العام للطلبة البالغ عددهم نحو
فوج من خريجي العلوم الرتبوية
� 9آالف خريج وخريجة.

وتخريج طلبة كليةالآ داب
اجلامعة -احتفل يف الع�شرين من حزيران املا�ضي يف اجلامعة بتخريج طلبة كليتي الآداب واحلقوق� ،ضمن الفوج اخلام�س والأ ربعني.
وبد�أت مرا�سم احلفل الذي �أقيم على ا�ستاد اجلامعة بدخول مواكب اخلريجني و�أع�ضاء هيئة التدري�س على �أ�صداء ال�سالم امللكي الأ ردين ثم
ن�شيد اجلامعة .ودعا عميد كلية الآداب الدكتور نهاد املو�سى الطلبة خالل احلفل � إىل � إتقان العمل واال�ستزادة من العلم واملعرفة وااللتزام ب�أدب
احلوار واخلطاب .وعر�ض الدكتور املو�سى � إىل ما تعمله كلية الآداب لطلبتها خالل �سني الدرا�سة من تلقى العربية ودرا�سة التاريخ واجلغرافيا
وتب�صر يف ن�سيج البنى االجتماعية و أ�ح��وال العمران .وا�ستعر�ض الدكتور املو�سى �آيات قر�آنية حكيمة و�أحاديث نبوية �شريفة تتعلق مبنظومة
القيم العليا التي تبد أ� بالإن�سان نف�سه ومع الوالدين واحلفاظ على
البيئة واالعتدال .وح�ض اخلريجني على ا�ستح�ضار هذه املنظومة من
القيم لأ نها ترتجم عن مركب ح�ضاري � إن�ساين .و�سلم الدكتور املو�سى
ال�شهادات خلريجي الكلية البالغ عددهم ( )790خريج ًا وخريجة
وهن�أهم بهذه املنا�سبة.

وتخريج طلبة كلية احلقوق
و�ألقى عميد كلية احلقوق الدكتور جورج حزبون يف الع�شرين من
حزيران املا�ضي كلمة قال فيها � إن الكلية �أر�ست لبناء قانوين �سليم يف
�صرح الوطن احلبيب كما �سعت لزرع ع�شق القانون واحلرية والعدل
وفوج من خريجي كلية الآداب واحلقوق
يف نفو�س وعقول و�أفئدة خريجيها من �أبناء الوطن �أردنيني وعربا.
وا�ستعر�ض الدكتور حزبون ن�شاطات الكلية خ�صو�ص ًا عقد الندوات املتخ�ص�صة �سعي ًا لن�شر العلم وروح العدالة بني طلبتها ورجال القانون.
وخاطب اخلريجني قائالً � :إن حتقيق الذات ال ي�أتي � إال بالكد وعرق اجلبني و�أن يف كل واحد منكم من الإمكانات والقدرات ما يجعله ر�صيد ًا
غالي ًا على الوطن ومنارة ت�ضيئ ب�إحقاق احلق و� إعالء العدل.
و�سلم الدكتور حزبون ال�شهادات للخريجني البالغ عددهم ( )206خريج ًا وخريجة.



وتخريج طلبة كلية الفنون والت�صميم
اجل��ام�ع��ة -احتفلت اجل��ام�ع��ة يف بتخريج ال �ف��وج اخلام�س
والأ ربعني من طلبتها لهذا العام.
ومت م�ساء احلادي والع�شرين من حزيران املا�ضي تخريج طلبة
كلية الفنون والت�صميم على مدرج احل�سن بن طالل.
و أ�� �ش��ار عميد كلية الفنون الدكتور عبداحلميد حمام � إىل
اجلهد الذي تبذله الكلية لإعداد كوادر م�ؤهلة ت�سهم يف ا�ستحداث
نه�ضة فنية راقية تنعك�س على التطور احل�ضاري للوطن ومكوناته
الإن�سانية.
ولفت � إىل حاجة امل�ؤ�س�سات الأ ردنية املعنية بامل�ؤهلني يف العلوم
ويت�سلّم اخلريجون �شهاداتهم
الفنية م�ؤكد ًا وجود ترابط بني الفن والإقت�صاد.
وهن أ� الدكتور حمام اخلريجني البالغ عددهم ( )42خريج ًا وخريجة و�سلمهم ال�شهادات بهذه املنا�سبة.

وتخريج طلبة كلية الزراعة
اجلامعة -وا�صلت اجلامعة احتفاالتها بتخريج الفوج اخلام�س
والأ ربعني من طلبتها لهذا العام.
واحتفل يف احلادي والع�شرين من حزيران املا�ضي بتخريج طلبة
كليات ال��زراع��ة والتمري�ض وكلية امللك عبداهلل الثاين لتكنولوجيا
املعلومات .وخالل حفل تخريج طلبة كلية الزراعة ا�ستعر�ض عميدها
الدكتور عمر الكفاوين ا إلجن ��ازات التي حققتها الكلية خ�صو�ص ًا
ح�صولها على جائزة الدولة التقديرية يف جمال العلوم وامل�ساهمة يف
م�شاريع تنموية ريفية وامل�شاركة يف ( )86م�شروع بحث علمي متخ�ص�ص
يف العلوم الزراعية .وقال � إن الكلية خرجت منذ � إن�شائها حوايل ثمانية
�آالف خريج منهم �سبعة �آالف يف درجة البكالوريو�س والباقي يف مرحلة
الدرا�سات العليا.
و�سلم ال��دك�ت��ور الكفاوين
ال�شهادات خلريجي هذا الفوج
البالغ عددهم ( )270خريج ًا
وخريجة.

وت�����خ�����ري�����ج
ط���ل���ب���ة ك��ل��ي��ة
امل��ل��ك ع��ب��داهلل
ال���������ث���������اين
لتــكنو لو جيــــــا
املعلـــــــومــــات

وتخريج طلبة كلية التمري�ض
وعلى �صعيد مت�صل جرت مرا�سم تخريج كلية التمري�ض يف احلادي
والع�شرين من حزيران املا�ضي  ،ويف الكلمة التي �ألقتها عميدة الكلية
الدكتورة � إنعام خلف �أثنت فيها على الرواد الأ وائ��ل ممن �ساهموا يف
تطور الكلية وتقدمها و�إع�لاء �ش�أن املهنة من خالل �إع��داد البحوث
والربامج الأ كادميية واملهنية.
ودعت اخلريجني � إىل التوا�صل مع كليتهم واال�ستفادة من ن�شاطاتها
العلمية خ�صو�ص ًا �أنها على اطالع م�ستمر باملتغريات املت�سارعة اجتماعي ًا
وثقافي ًا واقت�صادي ًا وتكنولوجياً.
و�سلمت الدكتورة خلف ال�شهادات خلريجي الكلية البالغ عددهم
( )328خريج ًا وخريجة ومتنت التوفيق لهم يف حياتهم العملية.
ÆÆÆ

حتقيق الر�ؤية امللكية للنهو�ض
بقطاع تكنولوجيا املعلومات
ليتمكن الأ ردن من ال�سري قدم ًا
نحو ال��دول ال��رائ��دة يف ابتكار
التقنيات الإلكرتونية املتطورة.
وق���ال ال��دك �ت��ور ع�ب�ي��د � إن
عمداء كليات الزراعة وتكنولوجيا املعلومات والتمري�ض
الكلية توظف التقنيات احلديثة
لإيجاد حلول متكاملة وتعمل على تطوير براجمها
ويف م���وازاة ذل��ك احتفلت كلية امللك
ال��درا��س�ي��ة مل��واك�ب��ة ال�ت�ط��ور يف ق�ط��اع تكنولوجيا
عبداهلل الثاين يف احل��ادي والع�شرين من
املعلومات.
ح��زي��ران امل��ا��ض��ي بتخريج ال�ف��وج العا�شر
و�سلم الدكتور عبيد ال�شهادات خلريجي الكلية
من طلبتها و�أكد عميد الكلية الدكتور ندمي
عبيد �أن الكلية تعمل بكل طاقاتها من �أجل
البالغ عددهم ( )404خريج ًا وخريجة.
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وتخريج طلبة كلية ال�شريعة

وتخريج طلبة كلية طب الأ �سنان

اجلامعة -احتفلت اجلامعة بتخريج كوكبة جديدة من طلبة
كلية ال�شريعة يف الثاين والع�شرين من حزيران املا�ضي بح�ضور رئي�س
اجلامعة الدكتور خالد الكركي ونوابه وعدد من العمداء.
وق��ال عميد الكلية الدكتور حممد خ��ازر املجايل يف كلمة �ألقاها
يف احل�ف��ل � إن الكلية ت��زف للوطن والأ م ��ة فر�سان ال�شريعة هدى
وع��وام��ل نه�ضة وو��س�ي�ل��ة خري
و�سبب ع��زة م�ست�شعرين عظم
امل�س�ؤولية جت��اه الوطن واالم��ة.
وا��ش��ار الدكتور املجايل ان من
واجبنا تغليب الأ مل �أو ًال والأ خذ
باال�سباب الإ�صالحية ثاني ًا وال
بد من العلم والعمل معا ف�أمتنا
وال� �ع ��امل ب � أ�� �س��ره ب �ح��اج��ة � إىل
املعلمني املبددين �أهواء �أ�صحاب
كلية ال�شريعة
ال�شهوات وال�شبهات على حد
�سواء .و�أو�صى اخلريجني مبزيد من العلم والتوا�ضع والتميز باالخالق
و�سعة ا آلف��اق ورحابة ال�صدر .ثم جرت مرا�سم التخريج حيث �سلم
الدكتور املجايل ال�شهادات خلريجي الكلية البالغ عددهم  324خريج ًا
وخريجة.

اجلامعة -احتفلت اجلامعة بتخريج كوكبة جديدة من �أطباء
الأ �سنان يف الثاين والع�شرين من ح��زي��ران املا�ضي بح�ضور رئي�س
اجلامعة الدكتور خالد الكركي ونوابه وعدد من العمداء.
وا�شارت عميدة الكلية الدكتورة كفاح اجلمعاين اىل ر�سالة الكلية
التي ت�ؤكد على �سمو واخالقيات املهنة ودورها يف � إحداث نه�ضة طبية
و�صحية �شاملة .وا��ض��اف��ت ان
ال�ك�ل�ي��ة ا��س�ت�ط��اع��ت ان توظف
امكانياتها الع��داد اطباء اكفاء
قادرين على خدمة الوطن وابنائه
مت�سلحني بالعلم واملعرفة.
وحثت ال��دك�ت��ورة اجلمعاين
اخلريجني على التفاين يف عملهم
وان يكونوا اوف�ي��اء جلامعتهم.
وك ��ان خ��ري�ج��و الكلية ق��د �أدوا
كلية طب الأ �سنان
ق�سم املهنة ا�ستكما ًال ملتطلبات
تخرجهم ونيلهم درجة البكالوريو�س يف طب وجراحة الفم واال�سنان.
و�سلمت الدكتورة اجلمعاين ال�شهادات للخريجني والبالغ عددهم 138
خريج ًا وخريجة وهن�أتهم بهذه املنا�سبة.

وتخريج طلبة كليــــة
ع��ل��ـ��وم ال��ت���أه��ي��ل

وتخري��ج طلب��ة كلية
الهند�سة والتكنولوجيا

وخ�لال حفل تخريج فوج جديد
اجل��ام�ع��ة -أ�ك��د عميد كلية
من طلبة كلية الهند�سة والتكنولوجيا
علوم الت�أهيل يف اجلامعة الدكتور
يف الثالث والع�شرين م��ن حزيران
ب�سام عماري �أن الكلية ما�ضية يف
املا�ضي �أ�شار عميد الكلية الدكتور
تطوير براجمها الدرا�سية .
جم��دي توفيق اىل ان الكلية التي
ولفت خالل حفل تخريج فوج
حتتفل ال�ع��ام احل��ايل مب��رور ()35
تخريج كليتي الهند�سة والتكنولوجيا وعلوم الت�أهيل
جديد من طلبة الكلية �أقيم يف
عام ًا على ان�شائها ت�سعى اىل امل�ساهمة يف
الثالث والع�شرين من حزيران املا�ضي اىل حر�ص الكلية على تعزيز
الوطن ودعم العلم واالعمار.وا�ضاف ان الكلية ار�ست نهج ًا غايته خدمة
كادرها التدري�سي من خالل االهتمام بااليفاد م�شري ًا اىل انفتاحها على
االن�سان واالرتقاء بنوعية احلياة وو�سيلة تعزيز البحث العلمي وربط
العامل اخلارجي ال�سيما اجلامعات االيطالية .
النظرية بالتطبيق .ولفت الدكتور توفيق اىل ان الكلية ومنذ انطالقها
وا�ستعر�ض الدكتور ع�م��اري اجن ��ازات الكلية خ�صو�ص ًا �إجن��از عام  1975عملت على اعداد ( )12923مهند�س ًا ومهند�سة يف خمتلف
املبنى اجلديد للكلية ون�شر العديد من البحوث والدرا�سات العلمية التخ�ص�صات الهند�سية م�شري ًا اىل م�ساهمة ه�ؤالء اخلريجني يف بناء
املتخ�ص�صة.وبعد ذلك جرت مرا�سم التخريج حيث ادى اخلريجون مراحل البناء واالعمار يف االردن العزيز وال��دول العربية ال�شقيقة.
ق�سم املهنة ا�ستكما ًال ملتطلبات تخرجهم ونيلهم درجة البكالوريو�س يف و�أكد اهتمام الكلية بالتخطيط للم�ستقبل خ�صو�ص ًا الرتكيز على جودة
تخ�ص�صات علوم الت�أهيل .
التعليم من خالل مراجعة اخلطط والربامج الدرا�سية داعي ًا اخلريجني
و�سلم ال��دك�ت��ور ع �م��اري ال���ش�ه��ادات للخريجني ال�ب��ال��غ عددهم اىل درا�سة الظروف احلالية بعمق كونها حافلة باملتغريات االقت�صادية
( )118خريج ًا وخريجة وهن�أهم بهذه املنا�سبه مثلما هن�أهم باالعياد واالجتماعية والتكنولوجية .و�سلم الدكتور توفيق ال�شهادات خلريجي
هذا الفوج البالغ عددهم ( )814مهند�س ًا ومهند�سة.
الوطنية.
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وتخريج طلبة كلية الطب
اجلامعة -احتفلت اجلامعة بتخريج طلبة الطب يف الرابع والع�شرين
من حزيران املا�ضي .وك�شف القائم ب�أعمال عميد كلية الطب الدكتور
عبد القادر بطاح اجلهود التي تقوم بها اجلامعة لتطوير براجمها
الدرا�سية ودعم كادرها التدري�سي م�شري ًا � إىل �أنها �أوفدت ( )40طبيب ًا
جلامعات عاملية عريقة للح�صول على درج��ات علمية عليا يف خمتلف
التخ�ص�صات الطبية .و�أكد �أن الكلية ت�سعى � إىل �ضمان جودة التعليم
الطبي بالتعاون مع م�ؤ�س�سات عاملية مو�ضح ًا ا�ستمرار � إدراج الكلية على
قائمة ابن �سينا لكليات الطب املعتمدة .بعد ذلك ا�ستكملت � إجراءات
التخريج حيث �أدى اخلريجون ق�سم املهنة ا�ستكما ًال ملتطلبات تخرجهم
ونيلهم درجة البكالوريو�س يف الطب واجلراحة .و�سلم الدكتور بطاح
ال�شهادات للخريجني البالغ عددهم ( )168طبيب ًا وطبيبة وهن�أهم بهذه املنا�سبة.

وتخريج طلبة كلية اللغات الأ جنبية

اجلامعة -وا�صلت اجلامعة احتفاالتها بتخريج الفوج اخلام�س
والأ ربعني من طلبتها لهذا العام.
ويف احتفاالت تخريج فوج جديد من طلبة كلية اللغات الأ جنبية يف
الرابع والع�شرين من حزيران املا�ضي لفت عميد الكلية الدكتور �أحمد
جمدوبة � إىل �أن درا�سة اللغات تعترب ج�سر ًا متين ًا ي�صل جمتمعنا و�أمتنا
مبجتمعات العامل كافة.
و أ���ش��ار � إىل التحوالت التي �شهدتها الكلية خ�صو�ص ًا التو�سع يف
ا�ستحداث برامج درا�سية جديدة لتعليم اللغات ومنها � إىل جانب
الإجنليزية الفرن�سية والأ ملانية والإيطالية والإ�سبانية والكورية وال�صينية
والرتكية والرو�سية واليابانية وغريها.

�أ�ساتذة كلية الطب

وتخريج طلبة كلية الرتبية الريا�ضية

و�سلم الدكتور جمدوبة ال�شهادات خلريجي الكلية البالغ عددهم (
 )641خريج ًا وخريجة وبارك لهم بهذه املنا�سبة.
كما ج��رى حفل تخريج طلبة كلية الرتبية الريا�ضية يف الرابع
والع�شرين من حزيران املا�ضي ،وقالت عميدة الكلية الدكتورة �سهى
�أديب � إن الكلية د�أبت منذ ت�أ�سي�سها على رفد املجتمع املحلي بالكوادر
امل�ؤهلة لتلبية احلاجات الوطنية والإقليمية يف التعليم والتدريب والإدارة
يف املجال الريا�ضي.و�أ�ضافت أ�ن��ه ال م�ستقبل لأ م��ة ال ي�ؤرقها الوعي
واالهتمام بالنظام الرتبوي والريا�ضي وخمططات التنمية.وهن�أت
الدكتورة �أدي��ب اخلريجني البالغ عددهم ( ) 165خريج ًا وخريجة
و�سلمتهم ال�شهادات بهذه املنا�سبة.

وت�������خ�������ري�������ج

وت�������خ�������ري�������ج

ط��������ل��������ب��������ة

ط���������ل���������ب���������ة

م��������ع��������ه��������د

م���ع���ه���د ال���ع���م���ل

الآ ث�����������������������ار

كليات اللغات الأ جنبية والرتبية الريا�ضية ومعهدي الآثار والعمل االجتماعي

واحتفلت اجلامعة بتخريج طلبة معهد الآثار يف الرابع والع�شرين
من حزيران املا�ضي ،وقال عميد معهد الآثار الدكتور لطفي خليل � إن
ت�أ�سي�س املعهد جاء يف �سياق اهتمام اجلامعة ب�آثار وتراث وح�ضارة
الأ ردن وي�ساهم يف الك�شف والتنقيب واملحافظة على املواقع واملباين
الأ ثرية والرتاثية وت�أهيلها لتطوير ال�سياحة يف الأ ردن.
وبارك للخريجني البالغ عددهم (  )51خريج ًا وخريجة حاث ًا � إياهم
� إىل حتمل امل�س�ؤولية العظيمة يف خدمة وبناء الأ ردن العزيز.

االج����ت����م����اع����ي

كما احتفلت اجلامعة بتخريج طلبة معهد العمل االجتماعي حيث
دعا القائم ب�أعمال عميد املعهد االجتماعي الدكتور حمود عليمات
اخلريجني � إىل تكري�س جهودهم للإ �سهام يف منو التنمية االجتماعية
باعتبارها قوة فاعلة يف املجتمعات.
و�أكد حر�ص املعهد ملواكبة العلوم االجتماعية لتمكينه من � إحداث
التغري الذي ي�سهم يف حل امل�شكالت ورفع م�ستوى الفرد وتعزيز البناء
االجتماعي.
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وتخريج طلبة كلية الأ عمال

اجلامعة -احتفلت اجلامعة يف اخلام�س والع�شرين من حزيران
املا�ضي بتخريج كوكبة جديدة من طلبة كلية الأ عمال.
و�أثنى عميد الكلية الدكتور هاين ال�ضمور على اجلهود التي بذلها
الطلبة خالل درا�ستهم يف الكلية .و�أ�شار � إىل �أن لدى الكلية خطط ًا
وبرامج تطويرية هدفها � إعداد وت�أهيل كوادر ب�شرية قادرة على مواجهة
حتديات الع�صر يف ظل ظروف اقت�صادية ومالية متغرية عاملياً .و�سلم
الدكتور ال�ضمور ال�شهادات خلريجي الكلية البالغ عددهم ()961
خريج ًا وخريجة.

موكب �أع�ضاء الهيئة التدري�سية /كلية الأ عمال

وتخريج طلبة كلية العلوم

اجلامعة -دعت عميدة كلية العلوم يف اجلامعة الدكتورة �سو�سن العوران خريجي الكلية � إىل حمل ر�سالة الأ ردنيني الرامية � إىل موا�صلة
وا�ستكمال بناء الأ ردن احلديث.
و�أ�ضافت خالل حفل تخريج فوج جديد من طلبة الكلية يف ال�ساد�س والع�شرين من حزيران املا�ضي �أن مفتاح النجاح يكمن يف الثقة بالنف�س
وا إلمي��ان بالهدف والتفاين يف العمل .و�أ�شارت الدكتورة العوران � إىل
الإمكانيات التي وفرتها الكلية إلع��داد وت�أهيل هذا الفوج لي�سهم يف
حتقيق نه�ضة تنموية �شاملة تنعك�س على القطاعات الأ ردن�ي��ة كافة.
و�سلمت الدكتورة العوران ال�شهادات للخريجني البالغ عددهم ()535
خريج ًا وخريجة.

وتخريج طلبة كلية ال�صيدلة

واحتفلت كلية ال�صيدلة بتخريج فوج جديد من طلبتها يف ال�ساد�س
والع�شرين من حزيران املا�ضي .و�ألقى عميد الكلية الدكتور خالد �أعيده
من تخريج كليتي ال�صيدلة والعلوم
كلمة ا�ستعر�ض فيها الدور الذي تقوم به الكلية لرفد القطاع ال�صيدالين
بكوادر م�ؤهلة لديها القدرة على حتمل امل�س�ؤولية  .ودعا الدكتور �أعيده اخلريجني � إىل موا�صلة االت�صال مع كليتهم لال�ستفادة من اخلربات
املرتاكمة واملعلومات املت�سارعة التي تتعلق بالعلوم ال�صيدالنية .و�أدى اخلريجون البالغ عددهم ( )275خريج ًا وخريجة ق�سم املهنة .و�سلم الدكتور
�أعيده ال�شهادات للخريجني وهن�أهم بهذه املنا�سبة و�سط ح�ضور عدد من امل�س�ؤولني وذوي اخلريجني.

الكتاب ال�سنوي "للأ ردنية" يربز �إجنازاتها خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية

�أن الإن�سان هو حمور العملية التنموية برمتها
وهو و�سيلتها وغايتها .وق��ال جاللته � إن ر�ؤيتنا
لأ ردن امل�ستقبل نابعة من االهتمام باال�ستثمار يف
الإن�سان الأ ردين املبدع املتميز بعطائه فهو ثروة
وطننا احلقيقية.
ووجه جاللته احلكومة يف كلماته � إىل امل�ضي
قدم ًا يف تطوير العملية الرتبوية والتعليمية عرب
تنفيذ م�شروع التطوير الرتبوي على مدار ال�سنوات
اخلم�س القادمة وتطوير التعليم اجلامعي مع
احلفاظ على ا�ستقاللية اجلامعات.

اجل��ام �ع��ة�� -ص��در ع��ن اجلامعة "الكتاب
ال�سنوي".ويت�ضمن الكتاب الذي يقع يف ()512
�صفحة معلومات ع��ن م�سرية اجلامعة و�صور
خريجي الفوج اخلام�س والأ رب�ع�ين من طلبتها
للعام اجلامعي احلايل .2010/2009
وا�ستهل ال�ك�ت��اب بكلمات م�ضيئة جلاللة
امللك عبد اهلل ال�ث��اين مت اقتبا�سها م��ن كتاب
التكليف ال�سامي للحكومة احلالية التي ير�أ�سها
�سمري الرفاعي رئي�س ال��وزراء التي تركز على
ن�شره �إعالمية ت�صدر عن دائرة الإ عالم والعالقات العامة .اجلامعة الأ ردنية
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