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احتاد الطلبة يف

»اجلامعة الأردنية«

و»اأردنية العقبة«
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اإذاعة اجلامعة الأردنية
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»الأردنية« واحدة من اأف�ضل 700 جامعة يف العامل   ❖ 

اجلامعة الأردنية تنفذ م�ضروعات بخم�ضة ماليني دينار وتر�ضد مثلها للعام املقبل  ❖ 

الطوي�ضي خالل تكرمي عفيفي: »الأمم احلية هي التي تكرم مبدعيها«   ❖ 

اأربعون ربيعا على ان�ضمام كلية ال�ضريعة لرحاب »الأردنية«  ❖ 

)اآداب الأردنية ( حتتفي بيوم العربية  ❖ 

»الندماج الأوروبي: الفرن�ضي الأملاين« لقاء يف »الأردنية«  ❖ 

دعم اأوروبي للمنح الدرا�ضية لالأردنيني  ❖ 

لقاء يبحث ممار�ضات �ضلبية يف العالقة بني الطواقم ال�ضحية والطبية  ❖ 

كلية علوم التاأهيل حتتفل باليوم العاملي للمعوقني  ❖ 

)كيف اأكون قيادياً( ور�ضة عمل يف »الأردنية«  ❖ 

خرباء يعر�ضون لدور التكنولوجيا يف تذليل امل�ضاكل الوطنية  ❖ 

خرباء يطالبون بتو�ضيع ال�ضتثمار يف الطاقة الكهربائية   ❖ 

)�ضيكولوجية اجلماهري( تف�ضر حترك الثورات العربية  ❖ 

»اندوني�ضيا:الإ�ضالم والدميقراطية« حما�ضرة يف »الأردنية«  ❖ 

خبري عاملي يدعو اإىل ال�ضراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف الأردن  ❖ 

الطوي�ضي يلتقي م�ضوؤولة يف الأمم املتحدة  ❖ 

بحث اأوجه التعاون بني »الأردنية« واجلامعات العمانية  ❖ 

اتفاقية تعاون بني )حقوق الأردنية( وجمعية املحامني والق�ضاة الأمريكيني  ❖ 
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ال��ل��ج��ن��ة العليا  اأع��ل��ن رئ��ي�����س  اأخ���ب���ار الأردن����ي����ة- 

ب�شري  الدكتور  الأردن��ي��ة  اجلامعة  يف  لالنتخابات 

الزعبي نتائج انتخابات احتاد طلبة اجلامعة للعام 

اجلامعي احلايل 2012/2011.

اأ�شل  من   )16175( لالنتخابات  تقدم  اإن��ه  وق��ال 

النتخاب  ل��ه��م  ي��ح��ق  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ًا   )25826(

لالقرتاع  العامة  الن�شبة  وبلغت  ممثليهم  لختيار 

عدد  بلغ  فيما   ،)%62.6( اجلامعة  م�شتوى  على 

 )  112( بينهم  وطالبة  طالبة   )367( املر�شحني 

طالبة، تناف�شوا على )57( مقعدًا.

مو�شحًا  بالتزكية،  مر�شحا   )28( فوز  اإىل  واأ�شار 

اأن اأعلى ن�شبة اقرتاع يف الكليات كانت يف كلية علوم 

التاأهيل وبلغت )82.3%( واأعلى ن�شبة اقرتاع على 

العالج  ق�شم  ن�شيب  من  كانت  الأق�شام  م�شتوى 

الوظيفي حيث بلغت )%62.8(.

ب�شورة  جرت  النتخابات  اأن   اإىل  الزعبي  واأ�شار 

الذي  متميزة عك�شت الوعي الدميقراطي احلقيقي 

الذي  النجاح  ه��ذا  واأن  اجلامعة،  طلبة  ب��ه  يتمتع 

لتوجيهات  نتيجة  ج��اء  الأردن��ي��ة  للجامعة  ي�شجل 

ت�شري  اأن  ب�����رورة  ال��وا���ش��ح��ة  اجل��ام��ع��ة  اإدارة 

للطلبة  الفر�شة  واإتاحة  �شفافية  بكل  النتخابات 

�شوؤون  عمادة  اأن  م��وؤك��دًا  تطلعاتهم،  عن  للتعبري 

الطلبة �شتقدم جميع اأ�شكال الدعم املادي واملعنوي 

ملجل�س الحتاد اجلديد والتي ت�شب يف خدمة طلبة 

اجلامعة .

واأكد رئي�س اجلامعة الدكتور عادل الطوي�شي خالل 

جولته يف مراكز القرتاع اأن اجلامعة ما�شية بقوة 

قاعدة  وتو�شيع  الدميقراطية  امل�شرية  تعزيز  يف 

امل�شاركة الطالبية باعتبار الطلبة هم قادة امل�شتقبل 

الذي  اليجابي  التغيري  اإح���داث  على  وال��ق��ادرون 

يرقى مب�شرية الوطن .

اأن  �شابقة   ت�����ري��ح��ات  يف  الطوي�شي   وذك�����ر 

نظام  على  الأخ���رية  �شتكون  احلالية  النتخابات 

ب�شدد  اجلامعة  اأن  اإىل  م�شريًا  ال��واح��د،  ال�شوت 

و�شع تعليمات جديدة لالنتخابات مبا يتوافق مع 

خمتلف وجهات نظر الطلبة وتطلعاتهم. 

الطلبــــــة احتاد  انتخابـــــــات  نتائــــــج 

انتخابات

كلية الزراعة

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

القت�شاد الزراعي 

واإدارة الأعمال 

الزراعية   

92ليث حممد فرحان الفاعوري

تزكيةرامي �شالح طه اأبو مو�شى ق�شم  وقاية النبات     

الأرا�شي واملياه 

والبيئة          

تزكيةعلي عبد الرحمن علي العواملة  

التغذية والت�شنيع 

الغذائي

198عدي عبد اللطيف علي عيا�رة

48حممد عي�شى فالح املنا�شريالإنتاج احليواين

129حممد مبارك م�شلم العمرانالب�شتنة واملحا�شيل

كلية ال�شيدلة

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

تزكيةعالء الدين علي حممد م�شطفى   دكتور �شيدلة       

تزكيةحممود حممد يعقوب اأبو الرو�س ال�شيدلة

تزكيةاأحمد يحيى حممد حمدانال�شيدلة

كلية العلوم

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

206حنان اإ�شماعيل حممد عبد اهلل الريا�شيات          

84مي�ر ماهر �شبحي عبد الرازقالفيزياء وعلوم املواد

246حمزة اأجمد �شحادة حمزةالكيمياء

276دعاء ناجح نزال اأبو دياكالعلوم احلياتية

113م�شعب اأكرم حممود غطا�شةاجليولوجيا التطبيقية والبيئية

كلية العلوم الرتبوية

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

تزكيةمارية اإبراهيم �شليمان الرقب املناهج والتدري�س

206هبة معتز اأحمد حجاب الإر�شاد و الرتبية اخلا�شة

تزكيةاإ�شالم �شالح حرب الأمري علم املكتبات واملعلومات

مل يرت�شح اأحدالإدارة الرتبوية والأ�شول         

مل يرت�شح اأحدعلم النف�س الرتبوي

كلية اللغات الأجنبية

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

276برهان حممد جميل عاي�شة اللغة الجنليزية واآدابها

112عمر ح�شن حممد الر�شيد اللغة الفرن�شية واآدابها

115�شو�شن منيف فهمي اأبو هنوداللغات الآ�شيوية

280جمانة ح�شني من�شور احليارياللغات الأوروبية

تزكية�شهم زياد رداد احلرايزة اللغويات  )الإجنليزي التطبيقي(

املعهد الدويل لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

تزكيةحممد عارف علي علي

تزكيةرانيا ها�شم رم�شان اأبو خلف

تزكيةاأحمد عبد الكرمي �شليمان دوجان

     

كلية امللك عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

221»علي خلقي« خالد علي �شمارةعلم احلا�شوب   

215حمزة ربحي خليل حممداأنظمة املعلومات احلا�شوبية

256راأفت حممد اأحمد العورتايناأنظمة معلومات الأعمال 

كلية الهند�شة والتكنولوجيا

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

هند�شة 

امليكاترونك�س

211قا�شم عماد ح�شن النقيب

تزكيةمالك زياد حممود اأبو غنيمة هند�شة احلا�شوب

388عمر عبد العزيز عبد اهلل العربياتالهند�شة ال�شناعية

179رامي نا�ر فهمي احل�شنالهند�شة الكيميائية

تزكيةعلي اأحمد عبد الرزاق اخليفة  الهند�شة امليكانيكية

299عمرو طه عدنان عمر نوفلالهند�شة الكهربائية

332رزان باهر عودة الدبا�سهند�شة العمارة

566راكان حممد �شامل هنداويالهند�شة املدنية

نتائج انتخابات احتاد الطلبة/اجلامعة الأردنية 

كلية الآداب

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

32بهاء الدين حممد اأمني الق�شاة ق�شم الفل�شفة     

81اأ�رف نهار مطيع الردينيالتاريخ      

98�شياء �شليمان عبد اهلل الروا�شدةعلم الجتماع

تزكيةر�شا »حممد ن�ر« القطناينعلم النف�س

تزكيةمو�شى فايز حممد الفاخوري اجلغرافيا 

80حممد نادر حممد ال�شيابالعلوم ال�شيا�شية   

تزكيةعبد ال�شالم جمال من�شوراللغة العربية   

كلية الأعمال

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

245زين حممد فار�س ال�شموراإدارة الأعمال      

298عبد اهلل اأحمد حممد خ�راملحا�شبة            

253مهند م�شلح حممد الطورةالتمويل             

137حممد ب�شام بدري خريالت�شويق           

نظم املعلومات 

الإدارية         

146اإبراهيم غالب اإبراهيم غيث

219�شيف ناجح حممد العدوانالإدارة العامة       

اقت�شاد ا  لأعمال          

عودي م�شطفى عبد الرحمن 

النجار  

تزكية

كلية التمري�س

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

231عبد اللطيف حماميد

154اأحمد خليل مر�شد املنا�شري

152مناء اأكرم ال�شوطري

كلية احلقوق

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

تزكية�شامر خالد عريقات

تزكية�شيف فوؤاد �شالح درادكة

تزكيةحممد �شامي الكركي



3 انتخابات

كلية طب الأ�شنان

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

162راكان حممد �شامل ختوم

129ثائر فوزي حممد اأبو غال�شي

122فاتن خالد حممد العقرباوي

كلية علوم التاأهيل 

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

110اآية عمر اأحمد فرحالعالج الطبيعي

76حممود مو�شى احلاج اأحمدالعالج الوظيفي

الأطراف ال�شطناعية 

والأجهزة امل�شاعدة

36حممد عبد اللطيف مو�شى

علوم ال�شمع والنطق 

وا�شطراباتها

106�شهام غ�شان حممد حمد

  

كلية الرتبية الريا�شية 

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

218�شياف مو�شى فليح القطي�س

181حممد �شالح جابر �شيف

89�شعد حممود احلمود الدبا�س

  

 معهد العمل الجتماعي

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

تزكية�شمر منر عبد احلفيظ عودة

تزكيةمعت�شم مهدي عبد احلميد البو�شي

تزكيةحاكم اأحمد يو�شف العدوان

كلية الدرا�شات الدولية

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

تزكيةمي�س اأحمد عبد الكرمي العبد الالت حقوق الإن�شان والتنمية الإن�شانية 

تزكيةهال فيا�س ح�شن الع�شافالدرا�شات الدبلوما�شية  

تزكيةاآمنة اأمني اإ�شماعيل يو�شف   الدرا�شات الأمريكية

كلية ال�ريعة

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

252حممد عمر حممود الديرباينالفقه و اأ�شوله

185غدير جواد حممود احلمداأ�شول الدين

87اأيوب �شقر عطية القوابعةامل�شارف الإ�شالمية

   

كلية الطب

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

282الرباء عماد جواد ال�رقاوي

264ب�شار ناجي حمدي الزغول

237حممد اإبراهيم حممد اأبو ري�س

كلية الفنون

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

تزكيةناجي فواز ناجي العباديالفنون الت�شكيلية والب�رية

9ا�شكندر نادر خليل الوظائفي  الفنون املو�شيقية

15حممد علي عارف دعيب�سالفنون امل�رحية   

   

مركز درا�شات املراأة

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

3�شريين مرزوق حممد اجلوامي�س

   معهد الآثار

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

تزكيةيزن عبد الكرمي حممد العراكزةالإر�شاد والتطوير ال�شياحي

76عمر اإبراهيم حماد عنيزاتالآثار

اإدارة امل�شادر 

الرتاثية و�شيانتها   

51في�شل حممد عبد الفتاح و�شاح  

معهد درا�شات الإ�شالم يف العامل املعا�ر

الطالب الفائزالق�شم الأكادميي

مل يرت�شح احد

كلية اللغات

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

ق�شم اللغة 

الجنليزية واآدابها

58حنني يون�س عثمان

26مناء نايف اأبو عوايل

ق�شم اللغة الفرن�شية  

واآدابها

37تال اأحمد الرفاعي 

   

كلية الإدارة والتمويل

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

عبد العزيز �شعادة ق�شم املحا�شبة  

اجلارحي

98

عمران حممود اآل   ق�شم اإدارة الأعمال 

خطاب 

63

 ق�شم اإدارة املخاطر 

والتاأمني 

احلارث مروان 

مدادحة 

54

 كلية ال�شياحة والفندقة

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

21خالد معمر ق�شم اإدارة الفنادق

 ق�شم اإدارة ال�شياحة 

وال�شفر 

30عز الدين طالب علي

ق�شم اإدارة الطعام 

وال�راب 

تزكية�شمر حممد غرايبة 

   

كلية نظم وتكنولوجيا  املعلومات 

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

 ق�شم اأنظمة املعلومات 

احلا�شوبية 

30ختام جمال يا�شني

اأن�س اإبراهيم 

ال�رايره

27

ق�شم تكنولوجيا 

معلومات الأعمال 

44حممد فواز خطاب

كلية العلوم البحرية

عدد الأ�شواتالطالب الفائزالق�شم الأكادميي

22هديل الطراونة ق�شم الأحياء البحرية  

12عا�شم الرياطي 

تزكيةعدي الزعبي ق�شم البيئة ال�شاحلية 

وبلغت ن�شبة القرتاع يف اأردنية العقبة 84.77% من جمموع طلبة اجلامعة البالغ عددهم )867( طالبا وطالبة

نتائج انتخابات احتاد الطلبة/ اأردنية العقبة
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اأخبار الأردنية - كرمت كلية ال�شيدلة يف اجلامعة  

الأردنية  الدكتورة فاطمة عفيفي التي اأم�شت اأكرث 

الأكادميي وما زالت على  العمل  من )30( عاما يف 

راأ�س عملها.

يف    للكلية  عميدا  عاما   )11( ق�شت  التي  وعفيفي 

اإن�شاء  بدايات   ت�شتذكر  املا�شي  القرن  ت�شعينيات 

الكلية  والتحولت  التي رافقت م�شريتها خ�شو�شا 

التو�شع يف اإن�شاء الأق�شام الأكادميية وقبول الطلبة 

الكلية   تقدمها  التي   اخلدمات  م�شاحة   وات�شاع 

الدوائية  ال�شناعات  املحلي  ويف طليعتها  للمجتمع 

الأردنية.

الطوي�شي  عادل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س   وو�شف 

الكلية  اإن  ق��ائ��اًل:  الإع���الم   لو�شائل  امل��ب��ادرة  ه��ذه 

اأكادميية مبدعة تعترب  اأر�شت تقليدا جديدا بتكرمي 

�شرية حافلة   لهم  ك��ان  الذين  الأوائ���ل  ال��رواد  من 

بالعطاء  والجناز.

التي  ه��ي  احل��ي��ة  الأمم  اأن  الطوي�شي   واأ����ش���اف 

التكرمي  اأن  ال�شدد   هذا  يف  موؤكدًا  مبدعيها   تكرم 

اإر�شاء جذورها  على  �شتعمل اجلامعة  �شنة حميدة 

وتعميقها  وت�شجيعها يف �شائر موؤ�ش�شات اجلامعة 

لتقدير كل من قدم واأعطى  للجامعة التي تقف الآن 

على اأبواب اخلم�شني لتاأ�شي�شها.

بدوره اأعرب عميد الكلية الدكتور طالل اأبو رجيع يف 

كلمة األقاها يف الحتفالية  عن تقدير الكلية  لعفيفي 

على جهودها وعطائها املخل�س وامل�شتمر يف التعليم 

والبحث العلمي ال�شيدلين املتخ�ش�س.

وخ���الل احل��ف��ل ال���ذي اأدارت����ه ال��دك��ت��ورة رن��ا اأبو 

الذهب قدم عدد من الأكادمييني �شهادات  متلفزة؛ 

حيث اأكد عميد الكلية الأ�شبق الدكتور وليد الرتك  

الفا�شلة  للمربية  مثال  ومازالت  كانت  عفيفي  اأن 

والقدوة احل�شنة  وكان لها دور اأ�شا�شي يف نه�شة 

الكلية خ�شو�شا تاأ�شي�س ق�شم العقاقري الطبية. 

رئي�س  نائبا  ح�رها  التي  الحتفالية  ختام  ويف 

�شتيوي  والدكتور  رجب   ملي�س  الدكتورة  اجلامعة 

العبد اهلل وعدد من عمداء الكلية ال�شابقني ومدراء 

عفيفي  اأعربت  الأردنية  الأدوي��ة  و�ركات  م�شانع 

عن �شكرها للكلية على اإقامة هذا احلفل  التكرميي، 

موؤكدة  اأن هذا احلفل �شيبقى ذاكرة  لها معانيها يف 

حياتها ال�شخ�شية والعملية.

الطوي�سي خالل تكرمي عفيفي: “الأمم احلية هي التي تكرم مبدعيها”

اإ�ضاءات

الدكتورة عفيفي يف حفل تكرميها

العالــــــم 700 جامعـــــة يف  اأف�ســـــل  »الأردنيــــة« واحــــدة من 
اأخبار الأردنية - �ُشنفت اجلامعة الأردنية واحدة 

من اأف�شل 700 جامعة يف العامل وفق ت�شنيف عاملي 

يعتمد على معايري اأكادميية وبحثية �شاملة.

 ،)QS( موؤ�ش�شة  اأجرته  الذي  الت�شنيف،  واعتمد 

على تقييم الأكادمييني وال�ركات املوظفة وجودة 

ع��امل��ي��ة حمكمة،  امل��ن�����ش��ورة يف جم���الت  الأب���ح���اث 

خم�ش�شا ن�شبا مئوية ل�شتة معايري خا�شة باجلودة 

الأكادميية والبحثية.

اجلامعة  موقع  مكتب  مدير  ق��ال  ال�شدد  ه��ذا  ويف 

الت�شنيف  »اإن  الدبعي  معتز  الدكتور  اللكرتوين 

اعتمد على م�شوحات لآراء اأكادمييني من جامعات 

عاملية لي�س من بينها اجلامعة الأردنية، ما يعني اأن 

الت�شنيف  ذلك مثل راأي الآخرين باجلامعة، وهذا 

غمار  خو�س  يف  للجامعة  اجلديد  التوجه  يف  ي�شب 

ت�شدرت  التي  املحلية  بعد  العاملي  العتماد  معايري 

فيها الأردنية .

�شتة  �شمل  الت�شنيف  اأن  الدبعي  الدكتور  وب��ني 

الأكادميية؛  والنوعية  ال�شمعة  معيار  هي:  معايري 

اأكادميي  األف   33 نحو  اآراء  ا�شتطالع  حيث جرى 

املعيار  اأم��ا  العامل،  بقاع  دول��ة يف خمتلف  م��ن140 

الثاين فتمثل يف اآراء ال�ركات واملوؤ�ش�شات العامة 

حول اأف�شل اأداء وجاهزية ل�شوق العمل خلريجي 

من  جهة  األ��ف   16 نحو  امل�شح  و�شمل  اجلامعات، 

130 دولة. 

الدبعي،  الدكتور  بح�شب  الثالث،  املعيار  ومتثل 

حيث  ال��ت��دري�����س؛  هيئة  لأع�����ش��اء  ال��ط��ل��ب��ة  بن�شبة 

ا�شتعانت موؤ�ش�شة   )QS( بجهات حكومية ملعرفة 

الإح�شاءات الدقيقة، يف حني متثل املعيار الرابع يف 

عدد ا�شت�شهادات الباحثني يف العامل باأبحاث مقدمة 

املعيار  اعتمد هذا  بعينها؛ حيث  باحثي جامعة  من 

العلمية  وامل��وؤمت��رات  املجالت  بيانات  قواعد  على 

العاملية املحكمة.

اأما املعيارين الأخريين، فقال الدكتور الدبعي اإنهما 

واأع�شاء  الطلبة  من  الأجانب  ن�شبة  ر�شد  يف  متثال 

هيئة التدري�س .

لتح�شني  ت�شعى  اجلامعة  اأن  على  الدبعي  واأك���د 

موقعها عامليا لتكون من بني اجلامعات اخلم�شمائة 

الت�شنيفات  مبختلف  العامل  م�شتوى  على  الأف�شل 

العاملية املعتمدة.

ربحية  غ��ري  موؤ�ش�شة   )QS( موؤ�ش�شة  اأن  وي��ذك��ر 

اأ�ش�شت يف عام 1990، وبداأت عملها كم�شنف منذ 

العام 2004، مقرها الرئي�شي لندن وتتوزع فروعها 

يف جميع القارات »اأوروبا واأمريكا واأ�شيا واإفريقيا 

وا�شرتاليا«، من مهامها الأ�شا�شية تقدمي خدماتها 

لطلبة البكالوريو�س واملاج�شتري والدكتوراه وتقدمي 

الن�شيحة لهم حول اأف�شل اجلامعات للدرا�شة.
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�شرت�شد  اجلامعة  اأن  الطوي�شي  ع���ادل  ال��دك��ت��ور 

القاعات  لتجهيز  املقبل  العام  دينار  5 ماليني  مبلغ 

التدري�شية و البنى الفوقية يف اجلامعة، معلنا العام 

حد  على  التدري�شية  القاعات  جتهيز  ع��ام   2012

تعبريه.

ولفت الطوي�شي يف لقاء مفتوح مع طلبة اجلامعة اأنه 

مت ر�شد مبلغ 5 ماليني دينار العام احلايل لتجهيز 

املرافق ال�شحية يف اجلامعة. 

وزاد اأن اجلامعة تعتزم اإن�شاء مباين جديدة لكليات 

الأجنبية  واللغات  وال�ريعة  الأ�شنان  وطب  الطب 

املعهد  مبنى  على  وطابق  للمكتبة  طابق  واإ�شافة 

الدويل لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.

م�شت  �شهرًا   14 اجنازات  الطوي�شي  وا�شتعر�س 

امللكية بتوليه رئا�شة اجلامعة  الإرادة  منذ  �شدور 

حتديث  اأولها  اأه��داف  ثالثة  بو�شع  بداأها  والتي 

التحول جلامعة  ، وثانيها  التحتية والفوقية  البنى 

اأن اجلامعة  اإىل  2015 م�شريا  العام  بحثية بحلول 

بداأت بتنفيذ اإ�شرتاتيجية التحول .

وثالثها وقف هجرة الأدمغة من اجلامعة من خالل 

رفع ن�شب احلوافز وتعديل نظام العالوات، م�شريا 

اإىل اأن جمل�س الأمناء اقر يف جل�شته املنعقدة اأم�س 

رفع احلوافز.

مت  اأن���ه  الطوي�شي  ف��ق��ال  الطلبة  �شعيد  على  اأم���ا 

 12 �شمن  لي�شبح  ال�شابق  العالمات  نظام  تعديل 

لأ�شتاذ  اأك��رث  مرونة  توفري  بهدف   8 من  ب��دل  فئة 

الطلبة  اأعداد  الطالب والتقليل من  واإن�شاف  املادة 

املف�شولني جراء تدين معدلتهم الرتاكمية.

تعديل  مت  ان���ه  اإىل  اأ���ش��ار  ب��الإي��ف��اد  يتعلق  وف��ي��م��ا 

يف  الأوائ����ل  ال��ث��الث��ة  بابتعاث  لت�شمح  التعليمات 

و  فقط  الأول  على  اقت�شارها  من  بدل  التخ�ش�س 

الإيفاد  جممل  من   %50 عن  يقل  ل  ما  تخ�شي�س 

ت�شهيل  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الأردن��ي��ة  اجلامعة  خلريجي 

اإجراءات الكفالة وجتزئتها اإىل 50% عقار و %50 

كفالة ليتمكن الطالب الفقري من الإيفاد .

اأما بال�شاأن النتخابي اأ�شاد الطوي�شي بوعي الطلبة 

م�شريا اإىل اأن الوعي جت�شدا فعال يف ثقافة الدعاية 

والتعامل بني الزمالء والتناف�س ال�ريف. 

وعي  على  ت��راه��ن  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  اأن  اأ���ش��اف  و 

برمتها  النتخابية  للعملية  اإدراكهم  الطلبة و مدى 

و�رورة اإجراء انتخابات بال عنف .

�شتكون  احلالية  النتخابية  ال���دورة  اأن  واأو���ش��ح 

اآخر دورة على نظام ال�شوت الواحد واأنه �شي�شار 

اإىل ت�شكيل جلان خمت�شة لتدار�س تعديل تعليمات 

النتخابات. 

دينــــار ماليني  بخم�ســــة  م�سروعـــات  تنفـــذ  الأردنيـــة  اجلامعـــة 

املقبـــــــل للعـــــام  مثلهـــــا  وتر�ســـــد 

اإ�ضاءات

اأخبار الأردنية - احتفت اجلامعة الأردنية مبرور 

برحاب  ال�ريعة  كلية  التحاق  على  عاما  اأرب��ع��ني 

اجلامعة الأردنية. 

و قال نائب رئي�س اجلامعة الدكتور ب�شري الزعبي 

اأن اهلل حبا اجلامعة الأردنية بان�شمام الكلية اإليها 

وخدماتها  وم�شاهماتها  اجن��ازات��ه��ا  م�شتعر�شا 

لالأمتني العربية والإ�شالمية .

تقدم  اأن  ا�شتطاعت  الكلية  اأن  الزعبي  واأو���ش��ح 

الإ�شالم  فكر  وتن�ر  امل�رقة  ب�شورته  الإ���ش��الم 

املتزن و ال�شمح يف كل مكان .

حممد  الدكتور  الحتفال  جلنة  رئي�س  وا�شتذكر 

اخلطيب الأعالم من رجالت الوطن الذين اأ�شهموا 

الكلية ومن ثم توطينها برحاب اجلامعة  اإن�شاء  يف 

عبد  و  اخلياط  العزيز  عبد  الدكتور  العالمة  اأمثال 

غريهم  و  اخلطيب  الدين  عز  و  املو�شلي  ال��وه��اب 

ممن كان لهم الدور الكبري يف اإن�شائها.

اأمني  الدكتور  الكلية  عميد  ا�شتعر�س  جانبه  من 

على  ب��الجن��ازات  احل��اف��ل  الكلية  ت��اري��خ  الق�شاه 

اليوم  اإليه  اآل��ت  ما  و  ال��دويل  و  املحلي  ال�شعيدين 

بف�شل دعم القيادة الها�شمية احلكيمة.

على  يزيد  ما  ت�شم  الكلية  اأن  اإىل  الق�شاه  واأ���ش��ار 

مائتني وخم�شني طالبا من اأبناء ال�شعوب الإ�شالمية 

ينهلون منها و ي�شتقون من علومها. 

خطط  بتنفيذ  ب���داأت  الكلية  اأن  الق�شاه  ك�شف  و 

اأ�شاليب  و  الدرا�شية  بتطوير اخلطط  تعنى  جديدة 

برامج  ا�شتحداث  ب�شدد  اأنها  مو�شحا  التدري�س 

متطلبات  و  تتناغم  العليا  ال��درا���ش��ات  يف  ج��دي��دة 

الع�ر و حاجة املجتمع .

منطقة  يف  1964م  عام  تاأ�ش�شت  الكلية  اأن  يذكر  و 

جبل اللويبده و�شمت للجامعة يف العام 1971م .

ح�ر احلفل وزير الأوقاف وال�شوؤون واملقد�شات 

ورئي�س  العبادي  ال�شالم  عبد  الدكتور  الإ�شالمية 

ومدير  العالوين  اهلل  عبد  ال�شيخ  ال�رعية  املحكمة 

الدائرة ال�رعية يف دائرة قا�شي الق�شاه الدكتور 

ع�شام عربيات و عدد من امل�شوؤولني و اأع�شاء من 

من  جمع  و  اجلامعات  خمتلف  يف  التدري�س  هيئة 

طلبة اجلامعة .

ان�سمــــــــام علـــــى  ربيعــــــًا  اأربعـــــون 

»الأردنيـــــــــة« لرحـــــــاب  ال�سريعـــــــة  كليــــــة 

جانب من الحتفال
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الدكتور الأ�شد متحدثًا يف الحتفالية

اأخبار الأردنية - دعا الدكتور نا�ر الدين الأ�شد الزعماء والقادة العرب اإىل 

التحدث اأثناء خطاباتهم يف املحافل الدولية باللغة العربية .

اأن  العربية(  )بيوم  الأردنية  اجلامعة  يف  الآداب  كلية  احتفالية  واأ�شاف خالل 

حتدث  ب�شبب  عمل  لغة  العربية  اللغة  جعل  عن  بالرتاجع  ب��داأت  املتحدة  الأمم 

اإىل خماطبة منظماتها  اإ�شافة  اأجنبية  بلغات  العرب  وامل�شوؤولني  القادة  بع�س 

ووكالتها الفرعية مبرا�شالت ر�شمية غري اللغة العربية .

ويوم اللغة العربية حتتفل به منظمة الأمم املتحدة وي�شادف يف الثامن ع�ر من 

كانون الأول من كل عام، نظرا لأنها اأكرث اللغات انت�شارًا يف العامل اإىل جانب 

اأهميتها الق�شوى لدى امل�شلمني فهي لغة مقد�شة كونها “لغة القران الكرمي”.

الأدبية  النه�شة  ع�ر  بداية  مع  ب��داأ  العربية  اللغة  حا�ر  اإن  الأ�شد  وق��ال 

وهو  م�ر  وايل  حممد  راأى  حينما  ع�ر،  التا�شع  القرن  مطلع  اأي  احلديثة، 

عليها  واأطلق  الكليات  من  عددا  فاأن�شاأ  بالعلم  اإل  لبلد  نه�شة  ل  اأن  عربي  غري 

)املدار�س( وكانت تتوىل تدري�س علوم الطب والهند�شة  والزراعة وغريها من 

العلوم باللغة العربية.

دول  من  العلماء  من  ع��ددًا  ا�شتقدم  علي  حممد  اأن  الحتفالية  خالل  واأ�شاف 

اأوروبية للتدري�س يف هذه املدار�س وجعل مع كل مدر�س مدر�شًا م�ريًا ليتوىل 

مهمة اأعمال الرتجمة، وكان ح�شيلة هذه الرتجمات التي جمعت زخم هائل من 

املوؤلفات العلمية باللغة العربية.

البالد  لبع�س  بعثات من م�ر  اأوفد  بل  بذلك،  يكتِف  اأن حممد علي مل  وتابع 

الأوروبية خا�شة فرن�شا لال�شتزادة من العلوم التطبيقية املختلفة، وكان ير�شل 

اأئمة، ومن بني هوؤلء الأئمة رفاعة الطهطاوي الذي يعد اأبو  مع هذه البعثات 

النه�شة الفكرية والثقافية يف م�ر ومل ير�َس اأن يكون اإمامًا فقط، بل مرتجمًا 

تخلي�س  يف  البريز  “حتلق  بعنوان:  كتابًا  يوؤلف  اأن  وا�شتطاع  العربية  للغة 

باريز”، وهو يتناول بوادر النه�شة الفكرية يف البلدان العربية.

 واأ�شار الأ�شد اإىل اأن نه�شة اللغة العربية ا�شتمرت حتى عام )1882( عندما 

احتل الجنليز م�ر وقاموا مبحاربة اللغة العربية بتحويل التدري�س اإىل اللغة 

عام  ب��ريوت  يف  اأن�شئت  التي  الأمريكية  املدر�شة  جتربة  اإىل  لفتًا  الجنليزية، 

)1866( وكانت تدر�س الطب باللغة العربية.

والعلوم  الطبية  العلوم  تدري�س  يف  العربية  اللغة  جن��اح  عن  الأ���ش��د   وحتدث 

التطبيقية والزراعية والفلك يف �شوريا بدءًا من العام 1910 عند قيام كلية الطب 

يف اجلامعة ال�شورية والتي ما زالت تدر�س خمتلف العلوم باللغة العربية .

يف  الدرا�شية  املناهج  خ�شو�شًا  العربية  اللغة  تهدد  التي  املخاطر  اإىل  واأ�شار 

التعليم العام التي اأ�شبحت تخلو من كل ما يت�شل بالتاريخ الإ�شالمي واللغة 

العربية.

ونوه الأ�شد اإىل دور املجامع العربية ومنها جممع اللغة العربية يف دم�شق  الذي 

اأن�شاأ عام 1919 والقاهرة الذي �شيد عام 1933 والتي �شدر عنها الآلف من 

امل�شطلحات م�شريًا اإىل اأن جممع اللغة يف القاهرة ن�ر ع�رة جملدات �شخمة 

من امل�شطلحات، ومت ن�رها على �شبكة املعلومات )النرتنت( لتمكني الباحثني 

من الطالع عليها. 

وحتدث يف الحتفالية اأ�شتاذ اللغة العربية الدكتور جا�ر اأبو �شفية الذي قدم 

حما�رة بعنوان »اللغة العربية اأ�شواء جديدة على ن�شاأة العربية وتاريخها 

القدمي«.

خليل  اإبراهيم  الدكتور  اأداره��ا  التي  املحا�رة  خالل  �شفية  اأبو  وا�شتعر�س 

بلدة  يف  بال�شدفة  العربية  اللغة  اأحرف  على  تدل  اأثرية  نقو�س  اكت�شاف  بداية 

�شغرية يف فرن�شا عام 1924 من قبل فتى فرن�شي.

واأ�شاف اأن باحثني تو�شلوا اإىل اأن بع�س هذه النقو�س متتد حلوايل )40( األف 

عام يف حني اأن بع�س النقو�س متتد حلوايل 7000-8000 عام قبل امليالد.

واأ�شار اأبو �شفية اإىل اأنه مت ا�شتخدام اأدوات ملعرفة النقو�س ومنها)كربون 14( 

الذي ف�شل يف اإثبات عمر هذه النقو�س اإىل اأن تو�شل بع�س العلماء من معرفتها 

بو�شائل تقنية اأهمها ا�شتخدام الوهج احلراري ملعرفتها بالطرق العلمية.

واأو�شح اأبو �شفية اأن هذه النقو�س تناولت اأ�شماء حيوانات واأ�شماء اآلهة واأراء 

فل�شفية يف املوت واحلياة ومعلومات حول ال�شلوك الجتماعي.

العربيـــــــة بيـــــوم  حتتفــــي  الأردنيـــــــة(  )اآداب 

اإ�ضاءات
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وطالبة  طالب   )35( ���ش��ارك   - الأردن��ي��ة  اأخبار 

عقدت  عمل  ور�شة  اأعمال  يف  الأردنية  اجلامعة  من 

بعنوان “كيف اأكون قياديًا”.

والور�شة التي نظمها برنامج الفر�س القت�شادية 

عمادة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  )اجن����از(  الأردين  لل�شباب 

الطلبة  ق���درات  تنمية  ا�شتهدفت  الطلبة  ���ش��وؤون 

خلو�س املعركة احلقيقية يف �شوق العمل م�شتقباًل .

الور�شة  اإن  مدانات  غ�شان  الور�شة  م�رف  وقال 

ونظامها  القيادة  مفهوم  �شملت  موا�شيع  تناولت 

م�روع  ومناق�شة  بحث  ج��ان��ب  اإىل  واأدوات���ه���ا، 

انتخابي يتعلق بالنتخابات البلدية.

القائد  �شفات  ع��ل  رك���زت  ال��ور���ش��ة  اأن  واأ���ش��اف 

القوية وا�شتخال�س  الإخال�س وال�شخ�شية  ومنها 

امل�شكلة واإيجاد احللول املنا�شبة، لفتًا اإىل تو�شيح 

والدكتاتورية  احلرية  ت�شمل  التي  القيادة  اأمن��اط 

وال�شت�شارية وغري الر�شمية.

واأكد الطلبة امل�شاركون يف الور�شة من خالل كلمات 

والفرن�شية  والجنليزية  العربية  باللغات  األقيت 

يف  ناجحة  وجت���ارب  مبعلومات  غنية  ال��ور���ش��ة  اأن 

الوطن  خدمة  ي�شغلها  من  متكن  التي  القيادة  فن 

وموؤ�ش�شاته بقوة واقتدار.

تعمل على فتح  التي  تقديرهم لجناز  واأعربوا عن 

الأبواب لل�شباب الأردين، خ�شو�شا طلبة اجلامعات 

�شخ�شياتهم  تنمية  يف  ت�شاهم  مب��ه��ارات  للتزود 

بعد  املجتمع  يف  فاعلني  ليكونوا  عمليًا  وتدريبهم 

التخرج من اجلامعة.

)كيف اأكون قياديًا( ور�سة عمل يف “الأردنية”

جانب من الور�شة

اأخبار الأردنية - �شاركت كلية علوم التاأهيل 

الحتفال  ال��ع��امل  دول  الأردن��ي��ة  اجلامعة  يف 

باليوم العاملي لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة. 

حوامدة  زي���اد  ال��دك��ت��ور  الكلية  عميد  واأك���د 

اأن  املنا�شبة  بهذه  اأقيم  الذي  الحتفال  خالل 

هذا اليوم الذي حددته اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة وي�شادف الثالث من كانون الثاين من 

كل عام قد جاء تاأكيدا على الأهمية البالغة لهذه 

امل�شاهمة يف حتقيق وتطور  الفئة ودوره��ا يف 

الأ�شعدة  جميع  على  الإن�شانية  املجتمعات 

وتزيد من �شعورهم بالنتماء وحتقيق التقدم 

للتنمية الب�رية والجتماعية والقت�شادية.

حتت  يقام  العام  لهذا  احتفالنا  اأن  واأ�شاف 

�شعار »معًا من اأجل عامل اأف�شل للجميع: دمج 

الأ�شخا�س ذوي الإعاقة يف التنمية«.

واأ�شار حوامده اإىل اجنازات الأردن يف جمال 

اإىل  لفتًا  الإعاقة  ذوي  بالأ�شخا�س  الهتمام 

ل�شوؤون  الأعلى  املجل�س  به  يقوم  الذي  الدور 

الأمري  �شمو  برئا�شة  املعوقني  الأ�شخا�س 

الأ�شخا�س ذوي  رعد بن زيد ل�شمان حقوق 

الإعاقة ودجمهم يف املجتمع.

ندوه  اإقامة  على  الحتفال  برنامج  وت�شمن 

الأردين”؛  وامل��ج��ت��م��ع  “القانون  ب��ع��ن��وان: 

حيث قدم املحامي �شومان املجايل ورقة عمل 

يف  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  “حقوق  بعنوان 

القانون الأردين”.

كلية علوم التاأهيل حتتفل 

للمعوقني العاملي  باليوم 

اأن�ضطة وفعاليات

لقاء يف »الأردنية« يبحث ممار�سات �سلبية يف العالقة بني الطواقم ال�سحية والطبية
اأخبار الأردنية - اأكد اأطباء واخت�شا�شيون خالل اللقاء العلمي الذي عقد يف 

اأن  اأفراد الطواقم ال�شحية والطبية«  الأردنية بعنوان: »العالقة بني  اجلامعة 

ال�شلبيات يف العالقة بني اأع�شاء املهن الطبية لي�شت ظاهرة خا�شة بهم وحدهم، 

بل هي ظاهرة اجتماعية ل تربئ منها املهن الأخرى. 

وهدف اللقاء الذي نظمته اجلمعية الأردنية لأخالقيات العمل واملهنة بالتعاون 

اأدوية  و�شف  ومنها  ال�شلبيات  بع�س  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  اجلامعة  مع 

للمر�شى فوق طاقتهم، وتقا�شي بع�س الأطباء مبالغ مالية باهظة جراء و�شف 

اأدوية معينة وعدم احرتام الأطباء للطاقم ال�شحي والتفرد يف اتخاذ القرار.

�شلط  ال��ذي  اللقاء  اأهمية  اإىل  الطوي�شي  ع��ادل  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ون��وه 

اأع�شاء املهن الطبية وال�شحية؛ �شعيًا ملعاجلة  ال�شوء على طبيعة العالقة بني 

الختاللت والوقوف على ال�شلبيات، و�شوًل اإىل حتقيق العالقة التكاملية بني 

جميع العاملني يف هذا القطاع. 

للقطاع  واحرتامنا  اإعجابنا  فيه  ن�شجل  الذي  الوقت  »يف  الطوي�شي:  واأ�شاف 

الطبي الأردين ملا حققه من متيز وريادة على خمتلف امل�شتويات املحلية والعربية 

والإقليمية فال بد من مراجعة اأداء هذا القطاع للوقوف على اأهم التحديات التي 

تواجهه«.

رعاية  م�شوؤولية  عن  مبعزل  تكون  اأن  للجامعات  ميكن  ل  اأنه  الطوي�شي  واأك��د 

هذا القطاع  وحماية منجزاته من اأي تراجع قد يلحق به انطالقًا من مفهوم 

اأبناء هذا  فيها  ين�شاأ  التي  الأ�شلي  الأر�س اخل�شبة واملوطن  باأنها  اجلامعات 

القطاع ومن حقهم على اجلامعات التوجيه وتر�شيخ التكاملية بينهم.

اأبو  �شميح  الدكتور  واملهنة  العمل  لأخالقيات  الأردنية  اجلمعية  رئي�س  وبني 

الراغب اإىل اهتمام الكليات الطبية وال�شحية وامل�شت�شفيات التعليمية بالتعليم 

اجلانب  اأن  وال�ريرية، يف حني  العملية  املهارات  متفاوتة  وبدرجات  النظري 

ال�شلوكي الأخالقي واملهني )الرتبية( ل يناله اإل اجلزء الي�شري يف املحا�رات 

التعليمية.

و�شدد اأبو الراغب على �رورة الهتمام بالتوا�شل والتعامل بني اأع�شاء املهن 

الطبية وال�شحية لينعك�س على اأجواء التعاون والود والحرتام املتبادل بينهم 

وي�شب يف م�شلحة املر�س وم�شلحتهم.

اإىل  اأ�شار فيها  الدكتور دروي�س بدران كلمة  التح�شريية  اللجنة  واألقى رئي�س 

اأن اأخالقيات التعامل مع الآخرين حتتل موقع ال�شدارة، خ�شو�شًا يف املنطقة 

املادية  حقوقهم  اأن  الطبية  املهن  اأ�شحاب  من  العديد  ارت��اأى  اأن  بعد  العربية 

واملعنوية قد مت التعدي عليها من جهات متلك القرار. 
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اأخبار الأردنية - اأعلنت بعثة الحتاد الأوروبي يف 

املقدمة  الدرا�شية  املنح  موازنة  م�شاعفة  عن  عمان 

لالأردنيني العام املقبل. 

وجاء الإعالن خالل احتفالية افتتاح اأعمال موؤمتر 

اجلامعة  عقد يف  الذي  الأوروبية  العربية  العالقات 

وزارة  م��ع  بالتعاون  اجلامعة  ونظمته  الأردن��ي��ة 

اخلارجية البولندية وجامعة وار�شو البولندية. 

وث��م��ن رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة الأردن���ي���ة ال��دك��ت��ور عادل 

الأوروب���ي  الحت��اد  يقدمه  ال��ذي  الدعم  الطوي�شي 

التعاون  ج�شور  م��د  ب��ه��دف  الأردن���ي���ة  للجامعات 

العلمي وتعزيز احلوار الثقايف الذي ي�شب يف تقوية 

العالقات الأردنية الأوروبية.

طريق  خ��ارط��ة  لر�شم  ج��اء  امل��وؤمت��ر  اأن  واأ���ش��اف 

يف  وخطوة  وار�شو  وجامعة  اجلامعة  بني  للتعاون 

الجتاه ال�شحيح لتعزيز احلوار العربي الأوروبي 

بغر�س فتح مزيد من اأبواب التعاون بينهما.

واأعرب الطوي�شي عن اعتزاز اجلامعة بالتعاون مع 

والبحثية  العلمية  امليادين  يف  الأوروبية  اجلامعات 

خ�شو�شًا واأن اجلامعة مقبلة على اأن ت�شبح جامعة 

بحثية بحلول العام  2015 . 

ب����دوره اأ���ش��اد مم��ث��ل الحت����اد الأوروب�����ي يف عمان 

“جان مارك ديوريب” بالدور الذي تلعبه اجلامعة 
الأردنية  ال�����ش��داق��ة  ع��الق��ات  تعميق  يف  الأردن���ي���ة 

املنح  م���وازن���ة  م�شاعفة  اإىل  م�����ش��ريًا  الأوروب���ي���ة 

الدرا�شية لالأردنيني من خالل برنامج “ايرا�شمو�س 

مندو�س” بدءًا من العام املقبل 2012.

�شمم  مندو�س”  “ايرا�شمو�س  برنامج  اأن  واأك��د 

لالإ�شهام يف دعم اجلامعات ال�ريكة مع الحتاد يف 

عدد من الدول العربية خ�شو�شًا التي تقود عمليات 

الإ�شالح القت�شادي الجتماعي والتنمية.

“كري�شتوف  عمان  يف  البولندي  ال�شفري  وو�شف 

لبالده   بالن�شبة  للموؤمتر  البالغة  الأهمية  بويكو” 

التي تراأ�س حاليًا املجموعة الأوروبية. 

البولندية  الأردن��ي��ة  العالقات  متانة  بويكو  واأك��د 

موؤمتر  فعاليات  يف  اأردن��ي��ني  م�شاركة  اإىل  م�شريًا 

الحتاد الأوروب��ي ودول جنوب اأوروب��ا الذي عقد 

البلدين  رغبة  عن  اأثمر  وال��ذي  موؤخرًا،  وار�شو  يف 

ال�شديقني بتو�شيع نطاق التعاون بينهما يف جميع 

املجالت. 

الأوروبية  الأردن��ي��ة  الأع��م��ال  جمعية  رئي�س  واأك��د 

“جيبا” عي�شى مراد حر�س قيادتي البلدين الأردن 
ال�شداقة  ع��الق��ات  وتعزيز  تطوير  على  وب��ول��ن��دا 

القت�شادية  امل���ج���الت  يف  خ�����ش��و���ش��ًا  ب��ي��ن��ه��م��ا، 

والتجارية وال�شتثمارية.

ونوه اإىل اأن الأردن ي�شعى اإىل تقوية العالقات مع 

دعم  يف  مهمًا  �ريكًا  باعتبارها  الأوروب��ي��ة  ال��دول 

اأن�شطة القطاع اخلا�س يف الأردن.

اأن  دي��ة  اأب��و  �شعد  الدكتور  املوؤمتر  من�شق  واأ���ش��ار 

املوؤمتر ناق�س )16( ورقة علمية تناولت م�شامينها 

الإ�شالح ال�شيا�شي وجتربة بولندا يف هذا اجلانب 

اأواخر القرن الع�رين.

لالأردنييـــــن الدرا�سيـــــة  للمنـــــح  اأوروبـــــي  دعـــــم 

الأردنية  اجلامعة  رئي�س  اأك��د   - الأردنية  اأخبار 

من  ال�شتفادة  ���رورة  الطوي�شي  ع��ادل  الدكتور 

جتربة اندماج العالقات الفرن�شية الأملانية .

واأ�شاف خالل لقاء عقد يف اجلامعة بعنوان »الندماج 

الأوروبي: الفرن�شي الأملاين«  اأن هذه العالقة جاءت 

ال�����راع��ات واخل��الف��ات الطويلة  بعد م��راح��ل م��ن 

واأث��م��رت عن بناء الحت��اد الأوروب���ي ال��ذي اأ�شبح 

قوة ل ي�شتهان بها على امل�شتوى العاملي.

ال�راكة  ه��ذه  درا���ش��ة  اأهمية  اإىل  الطوي�شي  ولفت 

م�شتقبل  �شنع  يف  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  منها  لي�شتفيد 

اأف�شل على جميع الأ�شعدة ال�شيا�شية والقت�شادية 

والتعليمية وغريها.

واللقاء الذي نظمه املركز الثقايف الفرن�شي واملركز 

الثقايف الأملاين بعمان بالتعاون مع مكتب العالقات 

اجلامعة  اهتمامات  يندرج �شمن  باجلامعة  الدولية 

ببحث ودرا�شة الأحداث العاملية املهمة.

“كري�شتانه  الأملاين  الثقايف  املركز  مديرة  واأ�شارت 

كرمير” اإىل اأن مرحلة العداء بني البلدين انتهت بعد 

التوقيع على معاهدة الليزية التي اأبرمت يف الثاين 

والع�رين من �شهر كانون ثاين عام األف وت�شعمائة 

وثالثة و�شتون والتي اأر�شت العالقة اليجابية بني 

البلدين يف ال�شوؤون ال�شيا�شية.

الأ�شا�س يف  اعتربت حجر  املعاهدة  اأن هذه  واأك��دت 

تعزيز  يف  قدما  وامل�شي  البلدين  بني  العداء  اإنهاء 

احلياة  تفا�شيل  اأدق  تطبيق  ومت  بينهما  ال�شداقة 

اإقامة م�شاريع �شغرية والرتكيز على تعليم  ومنها 

اللغتني والتبادل الثقايف.

 1848 ع��ام  رب��ي��ع  �شهدت يف  اأمل��ان��ي��ا  اأن  واأ���ش��اف��ت 

ت�شعى  وكانت  الأمل��اين(  )الربيع  عليها  اأطلق  ثورة 

دويالت  اإىل  مق�شمة  كانت  اأن  بعد  اأملانيا  احتاد  اإىل 

احلرية  وت��ع��زي��ز  للبالد  د���ش��ت��ور  وو���ش��ع  �شغرية 

والأخوة بني فئات ال�شعب الأملاين.

بدوره �رح مدير املركز الثقايف الفرن�شي “ت�شارلز 

ملرحلة  النبيلة  وال��ق��ي��م  امل��ع��اين  كرو�س”  ه���ري 

اأن  بعد  والفرن�شي  الأمل��اين  ال�شعبني  بني  الندماج 

�رد اأحداث �شهدها اأفراد من عائلته.

باأنها  العداء  انتهاء  مرحلة  حالة  كرو�س  وو�شف 

اأر�شت جذور  لأنها  املهمة؛  التاريخية  الأحداث  من 

الت�شامح والأمل بني البلدين .

الأ�شل  الأملانية  عبابنه  دورث��ي  الدكتورة  وقدمت 

يف  الفرن�شي  ل���الأدب  م��در���ش��ة  ح��ال��ي��ًا  تعمل  وال��ت��ي 

اجلامعة الأردنية والك�شندر مينيل الفرن�شي الأ�شل 

لدى  عمان  يف  فرن�شا  �شفارة  حل�شاب  يعمل  وال��ذي 

وزارة املياه والري الأردنية روؤيتهما حول ال�شداقة 

الأملانية الفرن�شية.

الدولتني  التي واجهت  التحديات  اأبرز  اإىل  واأ�شارا 

ببناء  والهتمام  املا�شي  تخطي  واأهمها  اجلارتني 

للم�شي  والفكرية  الثقافية  العالقات  من  منظومة 

قدمًا نحو م�شتقبل م�رق ب�شرب وعقل منفتح.

واألقى اأ�شتاذ التاريخ يف اجلامعة الدكتور عبد املجيد 

احلقب  على  ال�شوء  فيها  �شلط  حما�رة  ال�شناق 

واأملانيا  فرن�شا  بها  م��رت  التي  املهمة  التاريخية 

و�شوًل اإىل انتهاء حالة العداء بينهما.

»الندماج الأوروبي: الفرن�سي الأملاين« لقاء يف “الأردنية”

م�ؤمترات وندوات

جانب من اللقاء
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م�����ش��ارك��ون يف موؤمتر  ���ش��دد  اأخ��ب��ار الأردن��ي��ة - 

)تطبيقات تقنيات الهند�شة الكهربائية واحلو�شبة( 

يف اجلامعة الأردنية على اأهمية الربط بني تقدم الدول 

والتكنولوجي  العلمي  والبحث  التطوير  جم��ال  يف 

وبني تقدم وازدهار تلك الدول.

يومني،  ا�شتمر  ال���ذي  امل��وؤمت��ر،  اجل��ام��ع��ة  ونظمت 

الكهربائيني  امل��ه��ن��د���ش��ني  جم��م��ع  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

)التكنولوجيا  �شعار  حتت  العاملي،  والإلكرتونيني 

حلل امل�شاكل الوطنية(.

وتطرق املوؤمتر اإىل تخ�ش�شات هند�شية وعلمية مهمة  

اأولويات البحث العلمي يف الأردن، ووفر  تعترب من 

التو�شل  مت  وم��ا  العملية  الأ�شاليب  ملناق�شة  منربًا 

اإليه من تقنيات وتطبيقات حديثة يف جمال الهند�شة 

الكهربائية وتقنيات احلا�شوب من اأجل امل�شاهمة يف 

حل امل�شاكل الوطنية التي تواجه الأردن وغريها من 

الدول.

ويف هذا ال�شدد اأو�شح  وزير الت�شالت وتكنولوجيا 

املعلومات املهند�س با�شم الرو�شان  اأهمية ال�شتثمار 

يف  رئ��ي�����ش��ي  كم�شتلزم  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف 

وقال  امل�شتدامة،  القت�شادية  التنمية  حتقيق  �شبيل 

التطوير  عملية  عليها  تقوم  اأ�شا�شية  “ركيزة  اأنها 

مبختلف  الإنتاج  باأ�شاليب  والرتقاء  التكنولوجي 

قطاعاته”. 

لتنمية  ال�����روري��ة  البيئة  “متكني  اأن  واأ����ش���اف 

القوى الب�رية ونقل املعرفة وتوطينها اأمر مهم”، 

برنامج  باإطالق  الت�شالت  وزارة  قيام  اإىل  م�شريا 

قطاع  خلريجي  املهارات  وتنمية  اخلريجني  تدريب 

التخرج  حديثي  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�شالت 

العمل”.   و�شوق  اخلريجني  بني  الفجوة  “ جل�ر 
على  الرتكيز  يف  وطنيا  توجها  احلكومة   واعتمدت 

التعليم الليكرتوين من خالل اإطالق مبادرة التعليم 

اململكة  يف  التعليم  �شوية  رفع  اإىل  وتهدف  الأردنية، 

من خالل توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�شالت 

يف تطوير علمية التعليم.  

الدكتور  الأردنية  اجلامعة  رئي�س  عر�س  جهته  من 

املهتمني  تزويد  يف  املوؤمتر  لأهمية  الطوي�شي  ع��ادل 

العملية  املناحي  مناق�شة  يف  نوعه  من  فريد  بنموذج 

وتكنولوجيا  الكهربائية  الهند�شة  تطبيقات  يف 

املعلومات، ويحدد عناوين للبحث يف هذا املجال تاأتي 

يف مقدمة الأولويات البحثية يف الأردن ودول اأخرى.   

جلهود  الطوي�شي  الدكتور  عر�س  ال�شدد  هذا  ويف 

تنفيذ  يف  الثانية  املرحلة  اىل  ال��دخ��ول  يف  اجلامعة 

يف  بها  م��ع��رتف  بحثية  جامعة  ت�شبح  لن  روؤي��ت��ه��ا 

املنطقة والعامل. وقال اإن اجلامعة اأقرت اأربع خطط 

الهدف،  هذا  لتحقيق  عملية  وم�شاريع  ا�شرتاتيجية 

والفوقية  التحتية  البنية  وحت��دي��ث  �شيانة  وه��ي 

منا�شبة  بيئة  خللق  اجلامعي  احل��رم  يف  والتو�شع 

للبحث والتعليم، ف�شال عن دعم حزمة من احلوافز 

للت�شجيع على البحث والتعلم”.

ومهتما  ب��اح��ث��ا   250 ح���وايل  امل���وؤمت���ر  يف  و����ش���ارك 

فيه  وقدم  الكهربائية،  الهند�شة  تقنيات  بتطبيقات 

دولة خمتلفة،   25 من  باحثني  من  متميزًا  بحثًا   65

للجنة  ق��دم��ت  بحثًا   190 اأ���ش��ل  م��ن  قبولها  ج��رى 

العلمية للموؤمتر.

خرباء يعر�سون لدور التكنولوجيا يف تذليل امل�ساكل الوطنية

ندوة يف الأردنية : )�سيكولوجية اجلماهري( تف�سر حترك الثورات العربية
يف  الثقافية  ال��دائ��رة  نظمت   - الأردن��ي��ة  اأخ��ب��ار 

اجلامعة الأردنية ندوة حوارية حول كتاب الطبيب 

واملوؤرخ الفرن�شي غو�شتاف لوبون “ �شيكولوجية 

واملهتمني  الطلبة  من  عدد  فيها  ناق�س  اجلماهري” 

اأهم الأفكار والف�شول التي احتواها الكتاب.

الندوة التي اأدارها مدير الدائرة الثقافية باجلامعة 

اإبراهيم غرايبة تناولت اأهم املحاور والأفكار التي 

القرن  اأواخ��ر  األفه  ال��ذي  كتابه  يف  لوبون  طرحها 

التا�شع ع�ر وال�شادر عام 1995 عن دار ال�شاقي 

للمرتجم ها�شم �شالح حيث اأكد غرايبة اأن الكتاب 

لقى �شهرة واهتماما كبريين يف حينه كونه تناول 

م�شاألة التفكري اجلمعي للجماهري، وحاول اأن يظهر 

اخل�شائ�س العامة والتف�شيلية للجماهري.

وكانت ثورة اخلبز التي حدثت يف الكرك املثال الذي 

قدمه غرايبة للتاأكيد على اأن اجلماهري يحركها قادة 

يخرجون فجاأة ويختفون فجاأة ولي�س بال�رورة 

قال  حيث  املجتمع  نخب  ومن  مفكرين  يكونوا  ان 

غ�شبا  خ��رج��ا  �شخ�شان  ق��اده��ا  اخل��ب��ز  ث���ورة  ان 

وكانا �شخ�شني عاديني احدهما يعمل عامل مياومة 

واأنهم اختفوا بعد خروج اجلماهري وحتقيق فكرة 

ال�شلوك اجلمعي.

وناق�س امل�شاركون نظرة لوبون اإىل تكوين ال�شلوك 

العربي  اجل��م��ه��ور  اىل  ون��ظ��رت��ه  ال��ع��رب��ي  اجلمعي 

حيث اأكد عدد منهم اأن لوبون ا�شقط فكرة املا�شية 

واآلية اإدارتها من حيث قائد القطيع والراعي الذي 

العربية معتربًا -  على اجلماهري  ي�شوقه ويوجهه 

تاأثر  العربي  اجلمهور  تفكري  اأن  بذلك   - لوبون 

ببيئته واملحيط حوله.

اأما الطرف الآخر فراأى عك�س ذلك، مربرًا للوبون 

طرحه باأن لوبون مل يعن كثريا باجلمهور العربي 

جاء  الكتاب  اأن  خ�شو�شًا  بالغرب،  كثريا  عني  بل 

بعد الثورة الفرن�شية التي اأكد امل�شاركون اأنه تاأثر 

جدا مبا اأفرزته الثورة الفرن�شية والآلية التي قامت 

عليها وطريقة حترك اجلمهور نحو هدف واحد.

ال�شيكولوجي  اأو�شح مفهوم اجلمهور  الذي  الكتاب 

“النف�شي” كجمهور منّظم له روح جماعية وخ�شائ�س 

الواعية  ال��ف��ردي��ة  ال�شخ�شية  ت��ذوب  وفيه  حم���ددة، 

ل  جديد  تركيب  ليت�شكل  اجلماعية،  ال��روح  ل�شالح 

الفردية  ال�شمات  متو�شط  اأو  جمموع  حا�شل  يعترب 

الندوة  يف  امل�شاركني  اأم��ام  املجال  فتح  �شخ�س،  لكل 

ومدى  العربية  الثورات  يف  اجلماهري  حترك  ملناق�شة 

انطباق راأي لوبون على واقع اجلماهري العربية. 

ولأن اجلمهور وحتركه �شلب الكتاب وكذلك الربيع 

الثورات  جمهور  حول  بولون  قول  ف��اإن  العربي، 

انطبق على الثورات العربية عندما قال اإن “ الفرد 

فين�شاع  بالقوة  ي�شعر  جماعة  يف  ين�شوي  عندما 

لغرائزه عن طوع واختيار ، لأّن اجلمهور ل تردعه 

امل�شوؤولية كما تردع الفرد، وهو يف اجلماعة معّر�س 

للعدوى من اأي فعل اأو عاطفة تت�شخم لديه ب�شهولة 

فهو  م��ن��ف��ردا،  فعله  اإىل  مييل  ل  مب��ا  ي��ق��وم  فتجده 

كاملنّوم مغناطي�شيا يفقد �شخ�شيته الواعية” 

الغرب  فال�شفة  اأ�شهر  اأح��د  هو  لوبون  اأن  ويذكر 

واحل�شارة  العربية  الأم��ة  اأن�شفوا  الذين  واأح��د 

الإ�شالمية.

جانب من املوؤمتر
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اأخبار الأردنية - طالب خرباء يف قطاع الطاقة بتطوير املحفزات للتو�شع يف 

ال�شتثمار بالطاقة الكهربائية يف الأردن.

موؤمتر  اأعمال  هام�س  على  الأردن��ي��ة  اجلامعة  يف  عقدت  ن��دوة  خ��الل  واأ���ش��اروا 

الهند�شة الكهربائية واحلو�شبة اإىل معوقات ال�شتثمار يف الطاقة املتجددة من 

نواحي مالية وت�ريعية وفنية وتنظيمية.

اأحمد حيا�شات،  الدكتور  الكهرباء  قطاع  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وقدم 

واملدير العام ل�ركة الكهرباء الوطنية الدكتور غالب معابرة، والرئي�س التنفيذي 

ل�ركة اململكة للطاقة املهند�س غالب ال�شماك، والرئي�س التنفيذي ل�ركة ميلنيوم 

للطاقة  قعوار  ل�ركة  التنفيذي  والرئي�س  احللبي،  �شكري  املهند�س  للطاقة 

املهند�س ح�شن زغلول اأوراق عمل حول الو�شع احلايل للطاقة املتجددة يف الأردن 

و�شيا�شات ال�شتثمار يف هذا القطاع احليوي يف الأردن.

 واأ�شار نائب الرئي�س يف �ركة برتا �شولر املن�شق العام للندوة الدكتور ه�شام 

م�شتويات  اإىل  لت�شل  ال�شناعة  بهذه  الرتقاء  �شبل  ناق�شت  الندوة  اأن  عثمان 

عاملية ومبا متثله من دور اأ�شا�شي يف التنمية القت�شادية والجتماعية. 

بني  ال�راكة  تعزيز  اأهمية  اأك��دوا  الندوة  يف  امل�شاركني  اأن  اإىل  عثمان  ولفت 

القطاعني العام واخلا�س لدفع امل�شتثمرين الأجانب واملحليني للدخول يف هذه 

ال�شناعة الواعدة للمرحلة احلالية وامل�شتقبلية وطويلة الأمد لت�شل اإىل )800 

ميغاواط( وهو ما ميثل 7% من احتياجات الطاقة الكهربائية يف الأردن لغاية 

. 2020

حوايل  بلغ  قد  الأردن  يف  الكهربائية  الطاقة  يف  ال�شتثمار  حجم  اأن  اإىل   ي�شار 

الكهرباء تبلغ  الواحد من  الكيلو  اإنتاج  اأن تكلفة  ثالثة مليارات دينار يف حني 

الغاز  اأ�شعار  ارتفاع  �شوء  يف  لالرتفاع  مر�شحة  وهي  فل�شات   )110( حوايل 

وتعر�س خطوط الغاز التي تغذي اململكة من جمهورية م�ر العربية للتفجري 

حوايل ثماين مرات منذ اندلع الربيع العربي يف م�ر ال�شقيقة.

خرباء يطالبون بتو�سيع ال�ستثمار يف الطاقة الكهربائية

جانب من املحا�رة

م�ؤمترات وندوات

اأخبار الأردنية -  دعا خبري عاملي حكومات 

عند  اخلا�س  القطاع  مع  التخطيط  اإىل  عربية 

تنفيذ م�شاريع تنموية وحيوية. 

و�شدد اخلبري املايل يف البنك الدويل “با�شكال 

الت�شال  بوا�شطة  نقل  موؤمتر  خ��الل  دوه” 

العاملية  للتنمية  التعلم  �شبكة  ع��رب  امل��رئ��ي 

�رورة  على  الأردنية  اجلامعة  يف  “اأثري” 
درا�شة التكلفة واملخاطر لأي م�روع اإ�شافة 

اإىل توفري الكفاءات و املهارات الالزمة.

واملوؤمتر الذي نظمه البنك الدويل يف وا�شنطن 

القطاعني  ب��ني  ال�����راك��ة  على  ال�شوء  �شلط 

واملغرب  وم�ر  الأردن  يف  واخل��ا���س  العام 

العمل  فر�س  زي��ادة  بهدف  وتون�س  ولبنان 

لأكرب عدد من �رائح ال�شباب ومتكينهم من 

الندماج يف م�شاريع م�شرتكة.

اأن تقوم احلكومات  ” ���رورة  “دوه  واأك��د 

القطاع  مع  تنفذها  التي  م�شاريعها  بت�شويق 

امل�شتثمرين  م���ع  ت��ت��ع��اون  واأن  اخل���ا����س، 

الوقت  ل�شتثمار  الأم��وال  روؤو���س  واأ�شحاب 

واملال والنتباه ملخاطر امل�روع.

العمل  وزارة  عن  ممثلني  املوؤمتر  يف  و�شارك 

طالل  وجمموعة  للتخا�شية  العامة  والهيئة 

اأبو غزالة وعدد من اأع�شاء هيئة التدري�س يف 

اجلامعة .

خبري عاملي يدعو اإىل 

ال�سراكة بني القطاعني 

العام و اخلا�ص يف الأردن

زين  الندوني�شي  ال�شفري  قال  الأردنية -  اأخبار 

تختلف  ل  الدميقراطية  م�شتويات  اأن  نور  البحر 

العامل  يف  امل�شلمة  وغري  امل�شلمة  البلدان  بني  كثريا 

النامي.

 واأ�شاف خالل حما�رة األقاها يف اجلامعة الأردنية 

الدميقراطي���ة«،  الإ�ش���الم  »اندوني�شي���ا:  بعن���وان: 

برعاي���ة رئي�س اجلامعة الدكتور عادل الطوي�شي اأن 

هن���اك افرتا�شا خاطئًا باأن الإ�ش���الم والدميقراطية 

ل يتوافق���ان، م�ش���ريًا اإىل اأن العديد م���ن الدرا�شات 

ك�شفت اأن الدميقراطية تتجلى يف تعاليم الإ�شالم.

وا�شتعر�س ال�شفري جمموعة من الآيات القراآنية و 

الأحاديث النبوية التي تدلل ب�شكل مبا�ر على عمق 

مفهوم الدميقراطية  يف الإ�شالم .

الدميقراطية  عملية  حم��ا���رت��ه  يف  ن��ور  ت��ن��اول  و 

وجتربتها  فيها  املتبعة  والي��دول��وج��ي��ا  ب���الده  يف 

البلد الأمنوذج يف  احلزبية وتطلع بالده لن تكون 

الدميقراطية .

الدميقراطية  الهوية  على  ب��الده  تاأكيد  اإىل  واأ�شار 

الإ�شالمية لوقوعها على خط ال�شتواء بني قارتي 

ال���ولي���ات املتحدة  اآ���ش��ي��ا وا���ش��رتال��ي��ا ومب���ح���اذاة 

الأمريكية ما دفعها لتكون الأمنوذج يف هذا املجال.

 ويف ذات ال�شياق اأ�شار اإىل حر�س بالده على امل�شي 

م�شتح�را  وال�شيا�شي،  الجتماعي  التطور  يف 

يودويونو:»الدميقراطية  �شو�شيلو  الرئي�س  مقولة 

والإ�شالم متالزمان ولهما قيمة خا�شة، لذا ت�شعى 

اندوني�شيا على اإبراز هويتها الإ�شالمية  للم�شاعدة 

عن  ال�شلبية  النمطية  ال�شور  اإب��ع��اد  يف  اأم��ك��ن  م��ا 

التو�شط  يف  فاعل  دور  ممار�شة  خالل  من  الإ�شالم 

لف�س النزاعات يف ال�رق الأو�شط«.

 واأكد امل�شاركون من خالل النقا�س �رورة مواجهة 

ات�شاع الفجوة بني الإ�شالم والغرب، م�شريين اإىل 

لالأمن  بالن�شبة  لها عواقب مدمرة  الفجوة  اأن هذه 

الإ�شالمية  املجتمعات  الغرب  ي�شور  حيث  الدويل، 

باملتع�شبة والإرهابية والقمعية.

 اأدار اللقاء الدكتور ح�شن املومني من كلية الدرا�شات 

واأع�شاء  الكليات  عمداء  من  ع��دد  بح�شور  الدولية 

الهيئة التدري�شية ودبلوما�شيني عرب واأجانب.

“الأردنية” يف  حما�سرة  والدميقراطية”  “اندوني�سيا:الإ�سالم 
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لقطة تذكارية

اأخبار الأردنية -  وقعت كلية احلقوق يف اجلامعة 

الأمريكيني  والق�شاة  املحامني  وجمعية  الأردن��ي��ة 

اتفاقية تعاون لدعم العيادة القانونية يف الكلية.

الدكتور  عميدها  الكلية  عن  نيابة  التفاقية  ووق��ع 

عمان  وع��ن اجلمعية ممثلتها يف  عرابي  اأب��و  غ��ازي 

مها ال�شوملي.

اأن�شاأته  تدريبي  برنامج  القانونية  العيادة  وتعد 

لطلبة  العملي  التدريب  فر�س  اإتاحة  بغر�س  الكلية 

و�شمن  القانوين  اجلانب  يف  فيها  والباحثني  الكلية 

ومهارات  ق��درات  بهدف �شقل  وذلك  معينة  �روط 

الطلبة يف اإجراءات التقا�شي خارج م�شار الدرا�شة 

النظرية.

قيام  على  ن�شت  التفاقية  اأن  ع��راب��ي  اأب���و  وق���ال 

الكلية  لطلبة  وامل�����ش��ورة  ال��دع��م  بتقدمي  اجلمعية 

وتزويدهم بخربات عملية ومهارات فنية يف احلقل 

بخربات  تتمتع  اجلمعية  واأن  القانوين، خ�شو�شا 

هائلة يف هذا اجلانب.

واأ�شاف اأن التفاقية اأ�شارت اإىل اإمكانية تدريب بع�س 

قانونية  ملوا�شيع  عملية  بتطبيقات  للقيام  الأ�شاتذة 

وحقوقية ف�شال عن تبادل الزيارات بني اجلانبني.

م�شتقبلية  روؤي��ة  لديها  الكلية  اأن  عرابي  اأب��و  واأك��د 

العلمي  ال��ب��ح��ث  م��ي��ادي��ن  يف  اإم��ك��ان��ات��ه��ا  ل��ت��ط��وي��ر 

والباحثني  الطلبة  م�شرية  يخدم  ال��ذي  والتدريب 

فيها �شمن خطط وبرامج مدرو�شة.

اتفاقية تعاون بني )حقوق الأردنية( 

وجمعية املحامني والق�ساة الأمريكيني

تعاون واتفاقيات

اجلامعة  رئي�س  بحث   - الأردنية  اأخبار 

خالل  الطوي�شي  ع��ادل  الدكتور  الأردن��ي��ة 

وزارة  وكيل  برئا�شة  عمانيًا  وف��دًا  لقائه 

ال�شارمي  حممد  الدكتور  العايل  التعليم 

واجلامعات  اجلامعة  بني  التعاون  اأوج��ه 

العمانية.

بتعزيز  امل�شرتكة  روؤيتهما  الطرفان  واأكد 

اإىل  اخل��ربات  وتبادل  الأك��ادمي��ي  التعاون 

بني  الطالبي  التبادل  جهود  دع��م  جانب 

البلدين ال�شقيقني.

اجلامعة  ب������دور  ال�������ش���ارم���ي  واأ������ش�����اد 

اجلامعات  ب��ني  ومكانتها   وم��ن��ج��زات��ه��ا 

الأردنية  اجلامعة  اأن  مو�شحًا  العربية، 

حمل ثقة العمانيني.

وعر�س الطوي�شي للوفد ال�شيف خدمات 

اجلامعة والربامج الأكادميية التي تقدمها، 

الحتفاء  م�شارف  على  اأن��ه��ا  خ�شو�شًا 

مب�شي خم�شني عامًا على تاأ�شي�شها.

بحث اأوجه التعاون بني 

“الأردنية”
العمانية واجلامعات 

الطوي�سي يلتقي م�سوؤولة يف الأمم املتحدة
الأردنية  اجلامعة  رئي�س  بحث   - الأردنية  اأخبار 

مكتب  مديرة  لقائه  خالل  الطوي�شي  عادل  الدكتور 

التعاون  اأوج��ه  املتحدة  الأمم  يف  اخلارجي  الف�شاء 

وتكنولوجيا  لعلوم  الإقليمي  واملركز  اجلامعة  بني 

الف�شاء لدول غرب اآ�شيا التابع لالأمم املتحدة.

مدير  ح�ره  الذي  اللقاء  خالل  الطوي�شي  ورحب 

امل��رك��ز اجل���غ���رايف امل��ل��ك��ي ال��ع��ق��ي��د ال��دك��ت��ور عوين 

تخدم  م�شرتكة  علمية  عالقات  باإقامة  اخل�شاونة 

م�شالح اجلانبني.

وعر�س الطوي�شي التحولت التي �شهدتها اجلامعة، 

املتخ�ش�س  العلمي  بالبحث  الهتمام  خ�شو�شًا 

وموؤ�ش�شات  جامعات  مع  منوذجية  عالقات  وبناء 

والإقليمية  املحلية  الأ���ش��ع��دة  جميع  على  علمية 

والدولية.

اأهداف ومهام  ال�شيفة �رحًا حول  بدورها قدمت 

اإق��ام��ة ب��رام��ج درا���ش��ي��ة يف  ال���ذي �شيتوىل  امل��رك��ز 

عن  وال�شت�شعار  الف�شائية  والأر�شاد  الت�شالت 

بعد و نظم املعلومات اجلغرافية والغالف اجلوي.

ووفقًا ملدير املركز اجلغرايف اخل�شاونة فاإن املركز 

اإىل  الربامج،  هذه  يف  املاج�شتري  درجة  مينح  �شوف 

علوم  يف  للعاملني  تدريبية  دورات  اإق��ام��ة  ج��ان��ب 

وتكنولوجيا الف�شاء اخلارجي.

ويذكر باأن املركز الف�شائي املزمع اإن�شاوؤه يف املركز 

ج�ر  م��د  على  �شيعمل  الأردين  امللكي  اجل��غ��رايف 

يف  خرباتها  م��ن  لال�شتفادة  اجلامعة  م��ع  التعاون 

ميادين التعليم والبحث وعلوم تكنولوجيا الف�شاء.

جانب من اللقاء
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يح�ســـــــدان الأردنيــــــة  اجلامعـــــة  مــــــــن  متــــان  عالاّ

 »2011 الثقافيــــة  »العويــــ�ص  مـــن   جـــائزتني 

الأ�ضتاذ الدكتور عبد العزيز الدوري يف �ضطور

من  عقود  اأربعة  عن  يزيد  ما  ال��دوري  الراحل  التاريخيني  واإم��ام  املوؤرخني  �ضيخ  كر�ص 

من  جيل  تاأ�ضي�ص  على  جاهدًا  العمل  ويف  اجلامعة،  يف  والبحثي  العلمي  العطاء  يف  م�ضريته 

الباحثني واملوؤرخني، وهو �ضاحب املدر�ضة الجتماعية القت�ضادية يف درا�ضة التاريخ، وكان 

عن  تتحدث  التي  والنادرة  الأوىل  الكتب  اأحد  العربي(  القت�ضادي  التاريخ  يف  )مقدمة  كتابه 

واأ�ض�ص  متميزًا،  علمياً  اإنتاجاً  قدم  كما  الإ�ضالمية.  الدولة  بدايات  يف  القت�ضاد  تطور  مراحل 

مدر�ضة يف علم التاريخ تقوم على الروؤية املنهجية ال�ضاملة عرب درا�ضة كل حقبة بجميع معارفها 

القت�ضادية والثقافية والفكرية.

الذي رحل عن عاملنا منذ عام ونيف،  العرب«  تفتقد »هريودت�ص  الأردنية  واليوم واجلامعة 

ي�ضتحق  فهو  اجلائزة،  ملنحه  الدوري  مة  العالاّ اختيارها  على  العوي�ص  جائزة  تهنىء  فاإنها 

جائزته حتى بعد رحيله عن عاملنا.

اإعداد وحوار: يا�ض��مني ال�ض��ام�ن

الأ�شتاذ الدكتور عبد العزيز الدوري

الأ�شتاذ الدكتور في�شل دّراج

 )2011/2010( الثانية ع�ضرة  دورتها  الفائزين يف  اأ�ضماء  الثقافية  العوي�ص  علي  بن  �ضلطان  ملوؤ�ض�ضة  العامة  الأمانة  اعالن  جاء 

مبثابة فوز للجامعة الأردنية؛ حيث ذهبت جائزتان من اأ�ضل اأربع مت العالن عنها ل�ضخ�ضيتني متميزتني من اأ�ضرة اجلامعة، قدمتا 

اإ�ضهامات جليلة يف م�ضرية الثقافة والعلم يف اجلامعة.

فلقد اختري املوؤرخ الراحل الدكتور عبد العزيز الدوري من بني )366( مر�ضحاً لنيل جائزة الدرا�ضات الإن�ضانية وامل�ضتقبلية، يف 

حني مت اختيار كاتب املجلة الثقافية الناقد الدكتور في�ضل دراج من بني )220( مر�ضحاً لنيل جائزة الدرا�ضات الأدبية والنقدية.

اج يف �ضطور »�ضيف العدد« الأ�ضتاذ الدكتور في�ضل دراّ

يعد الدكتور في�ضل دراج الفائز باجلائزة يف حقل الدرا�ضات الأدبية والنقدية اأحد اأبرز الكتاب املتعاونني 

مع املجلة الثقافية التي ت�ضدر عن اجلامعة الأردنية، ويحمل درجة الدكتوراه يف الفل�ضفة من فرن�ضا عام 

1974م، و�ضغل العديد من املنا�ضب، منها: مديرًا لق�ضم الأبحاث والدرا�ضات يف املركز العربي للدرا�ضات 

يف  امل�ضرحية  للدرا�ضات  العايل  املعهد  يف  واأ�ضتاذًا   ،)2002 –  1996( الفرتة  يف  دم�ضق  يف  الإ�ضرتاتيجية 

جامعة دم�ضق يف الفرتة )1997 -1999(.

كما عمل الدكتور دراج ب�ضكل دائم وحمرتف يف جملة »�ضوؤون فل�ضطينية« التابعة ملركز الأبحاث الفل�ضطينية 

يف بريوت يف الفرتة )1975-1977(، ويف اإ�ضدار �ضل�ضلة »ح�ضاد الفكر العربي« ال�ضادرة عن موؤ�ض�ضة نا�ضر 

للثقافة يف بريوت مع الدكتور الراحل اإح�ضان عبا�ص والدكتورة وداد القا�ضي يف الفرتة )1982-1977(، 

و�ضل�ضلة »مرايا الفكر املعا�ضر« ال�ضادرة عن دار كنعان، يف دم�ضق وظهر منها عدة جملدات،وتعاون ع�ضر 

�ضنوات بال انقطاع مع جملة الكرمل التي كان ي�ضرف عليها الراحل حممود دروي�ص.

لوفور  كلود  كتاب  وترجمة  اأج��زاء،  ثالثة  يف  بورديو  لبيري  العامل«  »بوؤ�ص  كتاب  ترجمة  على  واأ�ضرف 

»التعقيد« عام 2007م ، كما اأ�ضهم يف كتاب »تاريخ الأدب العربي احلديث« ال�ضادر عن جامعة باري�ص عام 

2007م. واأ�ضدر دورية »ق�ضايا و�ضهادات« مع الراحلني عبد الرحمن منيف و�ضعد اهلل ونو�ص يف الفرتة 

)1989 -1992(، وظهر منها �ضبعة جملدات.

وجائزة العوي�ص هي اجلائزة الثالثة التي ينالها الدكتور دراج يف م�ضريته الأدبية والنقدية، والتي كرمت 

�ضابقاً بجائزة اأف�ضل كتاب عربي عام 2002 عن كتابه )نظرية الرواية والرواية العربية(، وجائزة الإبداع 

الثقايف لدولة فل�ضطني عام 2004م.
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�ص: نلت اجلائزة من اأول مرة تتقدم فيها، بالرغم من اأن هناك العديد 

ينالوا  مل  لكن  وثالث،  لدورتني  للجائزة  تقدموا  الذين  املر�ضحني  من 

الفوز، مباذا ي�ضعرك ذلك؟

ل�شيء  اإنه  بالر�شا،  الن�شان  ي�شعر  اأول مرة  نيل اجلائزة من  اأن  اأعتقد  ج: 

وفوزي  ثالث.  اأو  لدورتني  وينتظر جائزة  بالدور  الن�شان  يقف  اأن  حمرج 

بهذه اجلائزة حتديدًا ي�شعرين بالراحة؛ لأين اأرى اأن هناك موؤ�ش�شات عربية 

حترتم الثقافة، وحتاول اأن تعلن احرتامها هذا باأ�شكال عدة. اأما �شعور الفوز 

بجائزة فهو اأمر يرتبط بعالقة الن�شان بذاته؛ فبعد اأن ينال جائزة ينظر اإىل 

ال�شنوات الطويلة التي اجتهد فيها، ليكت�شف اأن هذا الجتهاد مل يذهب عبثًا، 

موجودة  تزال  ل  اأخالقية  قيمًا  هناك  باأن  ي�شعر  كما  يقدره،  من  هناك  واأن 

ولي�س  واأخالقية  معنوية  راحة  فهي  الثقافية،وبالتايل  املوؤ�ش�شات  بع�س  يف 

لل�شهرة اأوال�شتهار.

املجلة  اأثرت  التي  والنقدية  الأدبية  ال�ضهامات  من  العديد  قدمت  �ص: 

مع  تعاونك  ترى  كيف  الأردنية،  اجلامعة  عن  ت�ضدر  التي  الثقافية 

املجلة الثقافية؟

ج: ا�شرتاكي يف املجلة الثقافية اأمر ذو قيمة يف حياتي؛ واأتعاون معها منذ اأربعة 

اأعوام مب�شاهمات ثابتة؛ حيث اأقدم درا�شة اأ�شا�شية يف كل عدد. لقد ا�شتطعنا 

ولي�س  وعامليًا،  عربيًا  معروفة ومطلوبة  اأ�شبحت  املجلة  اأن  نلم�س لحقًا  اأن 

فقط يف اجلامعة الأردنية اأو الأردن حتى اأ�شبح الن�ر فيها غاية عند الكثري 

من املثقفني العرب املرموقني بالرغم من امكانياتها املحدودة، وقد ا�شتطاعت 

اأن تقيم عالقة مع النقاد الكبار يف العديد من البلدان العربية والأجنبية كعامل 

اللغة الأمريكي نعوم ت�شوم�شكي الذي قدم للمجلة اأكرث من م�شاهمة.

واأ�شكر اجلامعة الأردنية التي اأتاحت يل فر�شة التعرف اإىل اأ�شاتذتها، فهم 

كاملجلة الثقافية ي�شعرونني بالدفء والأن�س وجمابهة الغرتاب، كما اإننا يف 

لقاء العدد

واأنا اأحظى بلقاء ناقد كبري كالدكتور في�صل دراج تتملكني العديد من 

الأفكار والهواج�س والأ�صئلة، واأ�صطحب معي ب�صعة اأ�صئلة ت�صعى، �صمن 

حيز �صفحات حمدود، لإ�صاءة اأفكار ومعارف ومقتطفات من م�صرية ثالثة 

عقود يف النقد الأدبي والروائي وامل�صاهمات املتميزة التي اأثرت 

�صفحات املجلة الثقافية يف اجلامعة الأردنية.

املجلة ن�شكر اإدارة اجلامعة على الدعم املعنوي الكبري الذي تقدمه لنا، فلول 

اأن تتطور، وهي تبدو للوهلة الأوىل حم�شلة  هذا الدعم ملا ا�شتطاعت املجلة 

لجتهاد بع�س الأفراد، لكنها يف حقيقة الأمر تعك�س اهتمام اجلامعة الأردنية 

باأ�شكال الثقافة كافة.

العزيز  عبد  الدكتور  الراحل  بها  فاز  التي  ال��دورة  ذات  يف  فزت  �ص: 

الدوري، اأ�ضتاذ التاريخ يف اجلامعة الأردنية، بجائزة العوي�ص يف حقل 

التي  الأردنية  للجامعة  فوزًا  فوزكما  يف  ونرى  امل�ضتقبلية،  الدرا�ضات 

جمعت بينكما، ما هو �ضعورك يف ذلك؟

الدوري،  العالمة  ال��دورة مع  ذات  اأنال اجلائزة يف  باأن  بالعتزاز  اأ�شعر  ج: 

الأردنية  لأن اجلامعة  والعراقية، و�شعيد  العربية  الثقافة  وهو رمز كبري يف 

هي القا�شم امل�شرتك بيننا، واأوجه يف هذا ال�شدد حتية ملوؤها ال�شكر والتقدير 

والحرتام للقائمني على اجلائزة.

لقد �شنحت يل الفر�شة باأن اأقابل الدكتور الدوري مرة واحدة، وذلك عندما 

املركز  مدير  حملني  حيث  العربية؛  الوحدة  درا�شات  ملركز  م�شت�شارًا  كنت 

له  ر�شالة  ح�شيب  الدين  خري  الدكتور 

للكتابة عن كتب الدكتور الدوري، وهو 

عالقة  يف  ثاقبة  روؤي���ة  ل��ه  متميز  مفكر 

القومية والدميقراطية يف كتاباته املبكرة 

يف بداية خم�شينيات القرن املا�شي، كما 

درا�شة  ن�ر  اأع��ادت  الثقافية  املجلة  اأن 

العدد  يف  ن�����رت  ق��د  ك��ان��ت  ل��ه  متميزة 

البريوتية”  “الآداب  جملة  م��ن  الأول 

عام 1953.

ا�شرتاكي يف 

املجلة الثقافية

” اأمر ذو قيمة يف حياتي 
‘‘

ن�شكر اإدارة 

اجلامعة على الدعم 

املعنوي الكبري الذي 

”تقدمه لنا

‘‘
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�ص: عند العالن عن �ضبب اختيارك لنيل اجلائزة، قيل اأنك ا�ضتطعت اأن 

ت�ضع لنف�ضك منهجاً نقدياً متميزًا خا�ضاً يف نقد الرواية العربية، وامتاز 

خطابك النقدي بدقة امل�ضطلح وو�ضوح الروؤية، متجاوزًا النقد الأدبي 

اإىل النقد الثقايف العام، و�ضح لنا ذلك؟

ج: ل اأعتقد على الإطالق اأن هناك نقدًا اأدبيًا بذاته، واإل فاإنه �شيكون فقريًا 

ومدر�شيًا عقيمًا، فالنقد يجب اأن يت�شمن معارف من حقول جماورة مثل علم 

النف�س والفل�شفة وعلم الجتماع وعلم اللغة، وعدم انفتاح النقد الأدبي على 

غريه من الدرا�شات يفقره ب�شكل مريع، فكما يعرف الدار�شون فاإن املنظرين 

والجتماع  واللغة  النف�س  وعلم  الفل�شفة  من  ج��اءوا  الرواية  لنظرية  الكبار 

وبالتاأكيد من تاريخ الأدب.

اإليه امل�رفون  اأ�شار  الذي  الثقايف باملعنى  النقد  اأما 

قراءة  ه��و  الأول  اأم��ري��ن:  يف  فيتمثل  اجل��ائ��زة  على 

املقولت الفكرية واجلمالية والأخالقية التي تندرج 

جنيب  ق���راءة  ميكن  ف��ال  العربية؛  ال��رواي��ة  بناء  يف 

حمفوظ مثاًل دون معرفة امل�شادر التي ا�شتند اإليها 

يف الرواية.

املتخ�ش�س؛  للنقد  الإعجاب  اأحمل  ل  اأين  والثاين: 

ولقد  ب��ه.  وينتهي  الأدب����ي  بالنقد  ي��ب��داأ  ال���ذي  اأي 

الفل�شفية،  وال��ذاك��رة  املثقف  ووطنية  العوملة  يف  معاجلات  جمموعة  قدمت 

النقد  يف  كليًا  يندرجا  ل  املغلوبني«  و«ذاك��رة  املتقهقرة«  »احلداثة  وكتابّي 

الأدبي، بل يت�شمنا تاريخ �شيا�شة الدفاع عن الكرامة الوطنية والنحياز اىل 

امل�شطهدين.

واأظن اأن مثل هذا النقد الثقايف لي�س خا�شًا بي، بل اأخذ به جمموعة كبرية من 

الكتاب مثل اإدوارد �شعيد، والفرن�شي تودوروف، وتريي اإيغلتون.

ينتج  ل  الكمي  »الت�ضاع  باأن  العربية  الرواية  حال  وا�ضفاً  قلت  �ص: 

ظواهر«، هل ما زالت الرواية العربية تت�ضم بالت�ضاع الكمي؟

اإىل ظاهرة اجتماعية  اإذا حتول  اإل  اأدبي معني  ج: ل ميكن العرتاف بجن�س 

تتميز  اليوم  العربية حتى  الثقافة الجتماعية، والرواية  ن�شيج  اأو جزء من 

والدللة  الكيفية  م�شتوى  على  تطورًا  لزومًا  يعني  ل  الذي  الكمي  بالت�شاع 

واملعنى، ففي كل عام تنتج فقط ع�ر روايات جيدة.

وعلى الرغم من حديث �شاخب عن زمن الرواية العربية، كما يقول الدكتور 

جابر ع�شفور، اإل اأن الرواية ل تزال هام�شية على م�شتوى القراءة ولتزال 

جن�شًا اأدبيًا مغرتبًا؛ تقراأه فئة قليلة معتقدة اأن الرواية للت�شلية، لكنها يف واقع 

الأمر نوع اأدبي ينتج معرفة حقيقية، وحتى ت�شبح الرواية جزءًا من الثقافة 

يجب اأن تكون جزءًا مهمًا يف العملية التعليمية، واأن حتظى باعرتاف عام من 

فئات املجتمع املختلفة، واأن يكون هناك ف�شول معريف وتعليمي جتاهها، كما 

يجب اأن يعرتف بها ثقافيًا لي�س من خالل جمموعة حمدودة من القراء، واإمنا 

اأن تويل  من خالل جميع املوؤ�ش�شات الثقافية. واأمتنى من اجلامعة الأردنية 

اأكرث يف  الإبداع الأدبي والروائي الهتمام واأن تدرجه 

م�شاقات درا�شية تقبل به.

�ص: ماذا يجدر بالروائيني العرب فعله حتى ينتقلوا 

من مرحلة الت�ضاع الكمي اإىل اإنتاج ظواهر؟

ج: ل اأحب اأن اأمار�س دور النا�شح، لكنني اأ�شتطيع اأن 

التجارب  اإىل  التعرف  العرب  الروائيني  على  اأن  اأق��ول 

الروائية العربية املا�شية، ذلك اإن املا�شي ي�شكل جزءًا 

من احلا�ر، والتعرف اإىل الرواية العاملية يف اأ�شكالها املختلفة وال�شتفادة 

منها، وخا�شة اأننا نعي�س يف جمتمع اإن�شاين مفتوح وغري قابل لالنغالق.

حتى  الأجنبية،  املعارف  جميع  على  منفتح  اأي  كوين؛  اأدبي  جن�س  فالرواية 

قيل اأنها »فن مت�شول« يت�شول على العلوم الأخرى، ولكن هذا الت�شول تعاد 

�شياغته ب�شكل اأدبي من خالل املجمل اخل�شيب واإعطاء النرث دوره احلقيقي 

وتو�شيع امكانيات اللغة.

اأ�شعر بالعتزاز 

باأن اأنال اجلائزة يف

ذات الدورة مع

”العالمة الدوري

‘‘

قيمة ما يحلم 

به الن�شان هي من 

قيمة النماذج التي يرى 

فيها اأ�شاتذة ومعلمني 

له جديرين بالتقليد 

”واملحاكاة واحلوار 

‘‘
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املقارنة، ومن ل يح�شن املقارنة ل ي�شتطيع اأن يقدم اأي حكم �شائب.

كل  يق�شي  بل  للكلمة،  احلقيقي  باملعنى  ناقدًا  ي�شبح  ل  الن�شان  اأن  اأعتقد 

تعلم  الذين  الكبار  بع�س  اأن يحاكي  ناقدًا وحماوًل  يكون  اأن  حياته حماوًل 

منهم، وقيمة ما يحلم به الن�شان هي من قيمة النماذج التي يرى فيها اأ�شاتذة 

ومعلمني له جديرين بالتقليد واملحاكاة واحلوار.

ولهذا، فاإين ل اأميل اإىل تعبري »نظرية« يف النقد الأدب��ي، ول اأميل اإىل تعبري 

»علم الأدب«؛ لأن الأدب وما يت�شل به بعامة يرتبط بالتذوق واملعرفة ومن 

دون هذا التذوق تظل املعرفة، حتى لو كانت اأكادميية، قا�رة عن م�شاءلة 

ما يقوله الأدب الذي مو�شوعه الأول والأخري هو الن�شان والرتقاء به قيميًا 

واأخالقيًا معًا.

واأمتنى فعاًل اأن اأ�شبح ناقدًا، واأن اأجد الوقت الكايف كي اأ�شبح الناقد الذي 

اأرغب اأن اأكونه، وهذا غري متاح اإل اإذا و�شع الناقد مو�شوعاته وانفتح على 

موا�شيع كبرية، ولهذا فاإنني اأعمل الآن على كتاب عنوانه »ال�ر والوجود«: 

قراءة يف جنيب حمفوظ،حماوًل اأن اأقيم حوارًا بني الرواية والفل�شفة، وعلى 

كتاب اآخر وهو »الرواية جماز العامل« الذي ي�شعى 

املختلفة  واجلماليات  اللغة  علم  على  ال��رواي��ة  لفتح 

والفل�شفة والنظر اإىل الوجود.

وهذا حلمي، فهناك يف ذهن الن�شان حلم ما، اإما اأن 

يتحقق وهو على قيد احلياة وهو اأمر م�شتبعد، واإما 

اأن يزامله حتى املوت.

�ص: ملن تهدي هذه اجلائزة؟

ج: اإن الن�شان يهدي ما اأُعطي له اإىل جميع الذين علموه؛ اأ�شاتذته يف اجلامعة 

واإىل املثقفني الكبار الذين ا�شتفاد منهم، واإىل كل م�شوؤول يوؤمن لهذا املثقف 

�شيئًا من �شالمة الروح التي حتتاجها الكتابة والإبداع، واإىل جميع املثقفني 

املجتهدين واملبدعني الذين يبحثون عن املعرفة، ولي�س ال�شهرة؛ لأن البحث 

عن ال�شهرة يوؤدي اإىل اختالل كبري يف املعرفة والإبداع، كما اأهديها اإىل ظواهر 

اأخالقية وثقافية، وميكن اأن تكون املجلة الثقافية اأو اجلامعة الأردنية اإحدى 

تلك الظواهر.

لقاء العدد

وانت�شار الرواية براأّي يحتاج اإىل عقل حواري يعرتف فيه الأفراد ببع�شهم 

بع�شاً، وتعرتف اأ�شكال الثقافة ببع�شها بع�شًا، وهو ل يتحقق دائماً؛ حيث 

ين�رف املوؤرخ دومًا اإىل الدرا�شات التاريخية والفيل�شوف مهو�س بالق�شايا 

جميعًا  ه���وؤلء  ي��ع��رتف  اأن  املفرت�س  فمن  باللغة،  اللغة  وع���امل  الفل�شفية، 

بالرواية، واأن يجعلوها عالقة يف بحثهم التاريخي والفل�شفي واللغوي، فمن 

املعارف  جميع  من  ا�شتفادته  الروائي  لالإبداع  الأ�شا�شية  الإيجابية  املزايا 

الإن�شانية.

ومن يقراأ ثالثية جنيب حمفوظ يجد فيها �شيئًا عن فل�شفة 

فل�شفة  ع��ن  واأ���ش��ي��اء  الت�شوف،  وفل�شفة  �شوبنهاور، 

اللبناين  مثل  مبدعًا  روائيًا  اأن  كما  والرت��ق��اء،  التطور 

عن�رًا  التاريخية  الوثائق  م��ن  جعل  ق��د  جابر  ربيع 

اهلل  امل�ري �شنع  واأذك��ر  الروائي،  اإبداعه  يف  حموريًا 

اإبراهيم الذي يدرج يف روايته معلومات وا�شعة جدًا عن 

القت�شاد وعن ال�شتعمال ال�شيا�شي لالقت�شاد، وجمال الغيطاين اأي�شًا الذي 

اأقام عمله الكبري »التجليات« على معرفة وا�شعة بالت�شوف.

�ص: هل تعتقد اأن الثالثة عقود املن�ضرمة التي ق�ضيتها يف النقد كونت 

لذاتك الناقد الذي ترغب، وهل حققت لك حلمك؟

ج: بداأت حياتي معتقدًا اأنني ناقد، واأ�شل الآن اإىل جائزة العوي�س واأنا اأعتقد 

اأنني اأحاول جاهدًا اأن اأكون ناقدًا لالأدب والثقافة واحلياة. فالناقد احلقيقي 

على  والقدرة  اللغة  وعلم  الأدب  تاريخ  تت�شمن  مركبة  معرفة  ميتلك  من  هو 

اأهدي اجلائزة 

اإىل كل م�شوؤول يوؤمن 

للمثقف �شيئًا من �شالمة 

الروح التي حتتاجها 

”الكتابة والإبداع

‘‘

هناك يف ذهن 

الن�شان حلم ما، اإما 

اأن يتحقق وهو على 

قيد احلياة وهو اأمر 

م�شتبعد، واإما اأن يزامله 

”حتى املوت

‘‘

اأمتنى فعاًل اأن 

اأ�شبح ناقداً، واأن اأجد 

الوقت الكايف كي 

اأ�شبح الناقد الذي 

”اأرغب اأن اأكونه

‘‘
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