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الدكتور الكركي يلقي خطاب التخريج حماطًا بالهيئة التدري�شية

ن�شطة يف حفل تخريج طلبة كلية الدرا�شات العليا واأوائل الطلبة واملتفوقني يف الأ

ق�شـام الأ اأوائـــل  تعييـن  الكركـــي:  الدكتـــور 

عمــــــــان �شــــرق  للـجـــامـعـــــة  فـــرع  ن�شـــاء  لإ وتوجـــه 

اجل���ام���ع���ة-  اأع��ل��ن 

الدكتور  رئي�س اجلامعة 

خ����ال����د ال���ك���رك���ي ع��ن 

ثالث  فرع  ن�شاء  لإ توجه 

منطقة  يف  ل��ل��ج��ام��ع��ة 

�شرق عمان.

خطاب   يف  وك�شف 

اختتام  حفل  يف  األ��ق��اه 

اجلامعة  طلبة  تخريج 

والع�شرين  ال�شابع  يف 

م��ن ح���زي���ران امل��ا���ش��ي 

اأوائ��ل  جميع  تعيني  عن 

اجلامعة  يف  البكالوريو�س  مرحلة  يف  ق�شام  الأ

يفاد. لغايات الإ

البحث  خم�ش�شات  رف��ع  ع��ن  اأع��ل��ن  كما 

خم�ش�شات  م��ن  باملئة  ع�شرة  اإىل  العلمي 

موازنة اجلامعة. 

براجمها وخططها  اأن  اجلامعة يف   واأكد 

امل�شتقبلية  تعمل ا�شتجابة  لروؤية جاللة امللك 

عبد اهلل الثاين.

واأو�شى يف كلمته للخريجني باحلفاظ على 

ردين  الأ باأن  اجلميع  مذكرا  الوطنية،  الوحدة 

اإل  نف�شه  يرى  ل  الذي  هو  العربي،  احلقيقي، 

ن ذاته  عربيًا اأو اأردنيًا من غري اأن يكون يف الآ

فل�شطينيًا، موؤكدا اأن الوطن كلمٌة لي�س يخطئها 

القلب.

وقال: »اختلط الدُم بالدم، وانعجن الن�شُب 

هناك  عاد  ما  حّتى  بالقلب،  والقلب  بالن�شب، 

اأهل  حّق  عن  التنازل  يقبل  ل  واح��ٌد  بل  اثنان 

فل�شطني فيها. فاحفظوا جّيدا قدا�شة الثنني، 

وتذكروا دائما اأّننا َكلُّنا فل�شطينّيون حّتى تتّحرر 

تخرج  حّتى  عراقّيون  كّلنا  اأّننا  كما  فل�شطني، 

كّلها من  الحتالل  قوى 

العراق العزيز«. 

وت�����ش��اءل ال��دك��ت��ور 

اأن  الكركي: »اأما ينبغي 

يكون للفل�شطينّي ما كان 

ليو�شف: وملّا دخلوا على 

اأخ��اه  اإل��ي��ه  اآوى  يو�شف 

اأخوك«؟   اأن��ا  اإيّن  ق��ال 

ُوِلد  ينبغي على من  اأما 

ه �شرق النهر،  اأبوه اأو جدُّ

خ�������سّ م���ن ك��ان  وب���الأ

اأّن هذه  ُيدرك  اأن  اأردنّية عريقة،  ابن ع�شرية 

ردّن الذين  العراقة ل ميّثلها اأف�شُل من اأبناء الأ

وفل�شطني،  ردّن  الأ بني  يف�شلوا يف حياتهم  مل 

ر�س املحتّلة«.  بل دافعوا ب�شدورهم من اأجل الأ

اأن هنالك املئات من النماذج من  م�شريًا اإىل 

اأنف�شهم  قدموا  الذين  ردن��ّي��ني  الأ املتطّوعني 

فداء لفل�شطني.

حفل  كلمة  يف  ���ش��ات��ذة  والأ الطلبة  ودع���ا 

اختتام تخريج اأفواج طلبة اجلامعة  لهذا العام 

اإىل الن�شمام اإىل احلملة العاملّية ملقاطعة دولة 

�شرائيلّي اأكادميّيا. الحتالل الإ
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حّق  يف  احلقري  ال�شهيويّن  الكيان  ه��ذا  جرائم  »اإن  واأ���ش��اف: 

اأن حتتاج  اأو�شح من  وتهجري  وا�شطهاد  وقتل  اأ�شقائنا، من احتالل 

دولة  مع  الطبيعّية  العالقات  اأ�شكال  من  �شكل  اأي  واإّن  ال�شرح.  اإىل 

ين�شجم  ل  اجل��ام��ع��ات،  اإدارات  م��ن  اإدارة  اأّي  ظ��ّل  يف  الح��ت��الل، 

عن  �شمائرنا  اأم��ام  م�شوؤولني  كاأكادميّيني  خ��الق��ّي  الأ التزامنا  مع 

مواقفنا«.

جّل  لها،  ينبغي  ول  ت�شّكل،  ل  وحدها  النظرّية  املعرفة  اأّن  وبني 

اإىل  ق��رب  الأ ونحن  نتذّكر،  اأن  جميعا  وعلينا  ك��ادمي��ّي��ة  الأ ر�شالتنا 

الفل�شطينينّي، اأّنه ل يجوز لنا اأن نتاأخر اأكرث مما تاأخرنا عن النداء 

ما  اأق��ّل  الراهنة،  اللحظة  يف  ّن��ه��ا،  اأ ن��درك  كّنا  واإن  اخلطوة  بهذا 

كادميّية  �شوات الأ ّنّ الأ ة واأّننا ندرك متاما اأ يتوّجب علينا فعله، خا�شّ

�شرائيلّية املنّددة ب�شيا�شات الحتالل هي ا�شتثناءات ل تنفي دعم  الإ

�شرائيلية عمومًا ملمار�شات دولتها. كادمييّة الإ املوؤ�ش�شات الأ

للطلبة  قدمها  و���ش��اي��ا،  �شبع  الكركي  ال��دك��ت��ور  خ��ط��اب  و���ش��م 

اخلريجني، ا�شتهلها اأول،  ب�شرورة التم�شك باحلرية ورف�س اأ�شكال 

التحكم والو�شاية.

اإّل  َتُعد علينا  العلم مل  والعبد يف جمال  ال�شّيد  ثقافة  »اإّن  وقال: 

مّنا ومن غرينا،  تتحّرروا  اأن  نريدكم  والتقليد   مبزيد من الجرتار 

واأّياُمكم  اأحالُمكم  بينما  وراءنا  واأحالمنا  حياتنا  باتت  الذين  نحن 

�شماء  من  اع��روا  بل  �شغريًة  احل��ّرَة  اأحالمكم  جتعلوا  ول  اأمامكم  

خرى يف اآفاق العقل واحلياة«. واأ�شاف: »فال ت�شتهينوا باإرادتكم،   لأ

وانتبهوا جّيدا اإىل فئات حترتف اإحباط الطموحني املختلفني وك�شر 

اأجنحتهم، ودعوكم منهم فهوؤلء ل ي�شتحّقون حّتى الهجاء  اختلفوا 

عنهم وعّنا من اأجلنا واأجلكم، وثوروا بعقولكم وجموحكم، فحّريتكم  

وجراأتكم على التفكري والختالف هي اأجنحتنا الغائبة التي ناأمل اأن 

حتملنا اإىل زمان غرِي هذا، فنحن نرى اإليكم �شندا ومفّرا من اإيقاع 

مل«. الزمان الرهيب واإيذانه بخيبة الأ

اعتبار  فخ  يف  الوقوع  من  الطلبة  حذر  فقد  الثانية،  الو�شية  اأما 

اأنه  ل قيمة للحرّية بال معرفة وعقل  احلرية غاية يف ذاتها، موؤكدا 

مم  والأ احلّية  ال�شعوب  دفاتر  من  �شتقروؤون  مما  م�شتفيدين  وروؤي��ة 

احلّرة، التي كّنا يوما منوذجا لها ذات زمان بعيد.

ويف هذا ال�شدد ذكرهم بانتخابات احّتاد الطلبة الذي ما عاد 

ن�شُفه م�شتَبّدا به كما كان، لكّنها مع ذلك ل تزال بعيدًة عن النموذج 

مثل املن�شود. الأ

اأ�شوار  خ��ارج  هناك  ب��اأن  الطلبة  ذّك��ر  فقد  الثالثة،  الو�شية  اأم��ا 

يحتاجكم.  خائفا  ع��امَل��ًا  املطمئّنة  ���ش��رة  الأ ح��دود  وخ��ارج  اجلامعة 

مبا  تكتفوا  اأن  ينبغي  فال  �شغارا،  فتية  عدمت  وما  كرمت  قد  ّنكم  ولأ

�شرة والوطن  الأ تعي�شوا داخل فقاعة  اأن  اإجنازا ول  خرون  يعتره الآ

ال�شّيق؛ فالتاريخ ي�شري على نحو قبيح ولي�س لكم اأن تِقفوا منه موقَف 

املتفّرجني.

رديّن«  ودعا الطلبة يف الو�شية اخلام�شة اإىل القتداء بالنموذج »الأ

احلقيقّي، العربّي  الذي ل يرى اإىل نف�شه عربّيا اأو اأردنّيا من غري اأن 

ن ذاته فل�شطينّيا. يكون، يف الآ

اأما الو�شية ال�شاد�شة، فقد دعا اخلريجني اإىل اأن يناأوا باأنف�شهم، 

عن كل ما ير�شي قوى الغلبة وال�شتعمار، اإ�شافة اإىل التفرقة وال�شتات 

واخلرافة والتع�شب والنغالق، داعيهم اإىل التذكر دائما  اأّنهم طلبة 

علم، اأّوُل ما مّييزهم اإحكام العقل ونبذ النقل والتقليد واخلرافة.

من  الطلبة  الكركي  الدكتور  حذر  فقد  اخلام�شة،  الو�شية  اأم��ا 

يغطون  الذين  واملت�شاكني  ال�شاكني  من  فئة  اإىل  بع�شهم  يتحول  اأن 

الذين  خرين  لالآ امل�شتمر  بالنتقاد  املحاولة،  يف  حتى  ف�شلهم  على 

يحاولون.

للعقل  الإخال�س  ب�شرورة  التذكري  فكانت  خرية،  الأ الو�شية  اأما 

ُبل  ال�شُّ بكم  ت��ع��ّددت  مهما  "اب��ق��وا،  ق��ال:  حيث  والبحث،  واملعرفة 

كادميّي، ابقوا  وانخرطتم يف م�شاغل احلياة اأو ابتعدمُت عن العامل الأ

اأبناء اأّمة اقراأ، واأعيدوا للكتاب ح�شوره كح�شور رغيف اخلبز بيننا، 

واأعيدوا للعربّية الف�شيحة األَقها. وتذّكروا اأن قيم الت�شامح واحرتام 

تفهموه  مل  �شيئًا  تهاجموا  فال  بال�شرورة،  باملعرفة  مرتبطة  خ��ر  الآ

وال�شلوك  والنبل  خالق  لالأ اأ�شا�شا  العلم  ك��ان  فلطاملا  متاما،  بعُد 

ر". املتح�شّ

وفيما يلي الن�س الكامل لكلمة رئي�س اجلامعة : 

عمداء اجلامعة يف حفل تخريج طلبة كلية الدرا�شات العليا
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

واحلمد هلل رّب العاملني

مني وال�سالة وال�سالم على النبّي العربّي الأ

وعلى اآله و�سحبه اأجمعني

اأهلَنا الكرام من �سيوف اجلامعة هذا امل�ساء،

عّزاء نّواب الرئي�س وعمداء الكلّيات واأع�ساء الهيئة التدري�سّية، الزمالء الأ

الطلبة املتمّيزين،

ال�سالم عليكم جميعاً، 

على هذا امل�ساء العربّي اجلميل، 

والعلم  القّوة  بلغتم من  مهما  املمتدِّ  عليكم،  وخوفهم  بكم،  وفخرهم  باء  والآ ّمهات  الأ فرح  على 

ِعتّيا،

"وقل رّب ارحمهما كما رّبياين �شغريا"،  وقوله عن يحيى بن   ومهما �شهوتهم عن قوله تعاىل 

هُل: "ل م�شتودُع ال�شّر ذائع لديهم.. ول اجلاين  زكرّيا "وبّرا بوالديه ومل يكن جّبارا ع�شّيا"، فهم الأ

ُل..." مبا َجّر ُيخَذَ

ردنّية  هذا امل�شاء.. بناء وباأهلهم يف الأ فمرحبًا بالأ

وال�شالم على كّل مكان جئتم منه: اأكان مدينة اأم قرية اأم جباًل اأم خمّيمًا اأم واديًا، �شماًل اأم 

جنوبًا �شرقًا اأم غربًا،

على هذا الن�شيم املمتّد من اأمٍل ي�شكن �شرق الروح يف العراق، وميّر بكم اإىل اأن َيُحّط على وجع 

اآخر يع�ّش�س غرب الروح يف فل�شطني،

�شياء التي "ل ُت�شرتى"،  ال�شالم على كّل هذه الأ

وعلى كّل ما ل يقدراحلّر اأن يبيعه ولو منحوه الذهب،

ال�شالم على اأحالمكم واأ�شراركم، ونزقكم، ومتّردكم النبيل، وعلى �شجيجكم الذي ميالأ الروح 

اأماًل هذا امل�شاء..

عّزاء، اأّيها الأ

بخواطرهم،  تع�شف  واأماٍن  و�شايا  باء �شمتًا عن  الآ ي�شتطيع  ل  والبنات،  بناء  الأ وداع  مقام  يف 

وتقول رغبَتهم باأن يت�شّلل زمن اآخر تكونون اأنتم – ال نحن – فر�شاَنه وخيوله وجنومه. ولو كان والد 

اأّي منكم اأو والدته مكاين هذا امل�شاء، خلّركم كما اأظّن عّما يف �شدره من الو�شايا التالية، وهي �شبع 

ق�شار، نرجو، نحن اآباوؤكم واأّمهاتكم، اأن تت�شع لها �شدوركم احلّية.

تن�َشوا  واأن  والو�شاية،  التحّكم  اأ�شكال  �شائر  تتم�ّشكوا بحرّيتكم وترف�شوا  اأن  هي  الو�سايا  اأوىل 

والعبد يف جمال  ال�شّيد  ثقافة  اإّن  عبدًا".  له  عّلمني حرفًا �شرُت  "من  اإّن  قال  در�شا قدميَا خاطئًا 

العلم مل َتُعد علينا اإّل مبزيد من الجرتار والتقليد ، وكاأّن در�شًا اآخر عظيما قد هرب من ذاكرتكم، 

�شالم  هو در�س العقل ل العبودية بالنقل ح�شب نظرّية "هذا ما وجدنا عليه اآباءنا" التي اأنكرها الإ

العظيم كما تعّلمتم . نريدكم اأن تتحّرروا مّنا ومن غرينا، نحن الذين باتت حياتنا واأحالمنا وراءنا 

خرى يف  بينما اأحالُمكم واأّياُمكم اأمامكم. ول جتعلوا اأحالمكم احلّرَة �شغريًة بل اعروا من �شماء لأ

اآفاق العقل واحلياة .تذّكروا دائما بيت املتنّبي اجلامح: "اأريُد من زمني ذا اأن يبّلغني/ ما لي�س يبُلُغه 

ُتَخلِخَل املدى". فازرعوا هذه الروَح فيكم  اأن  "اأجَمُل ما تكون  من نف�شه الزمُن"، وقوَل �شاعر اآخر 

بداع حتوم  وجتّروؤوا وغامروا وخلِخلوا املدى . ول تدعوا اخلوف ي�شتعبدكم اإّل ما بدا َقَلَقا كاأّن ريح الإ

قَدر  اأمام  باأّنكم  ويوهمكم  بال�شت�شالم  وال�شعور  اجلنب  يورث  الذي  املّدمر  اخلوف  اأما  به.  حولكم 

َرت". فال ت�شتهينوا  حمتوم، فال تِرثوه عّمن ي�شبهون من قال عنهم ال�شاعر "اإذا ُعرّيوا قالوا مقادير ُقدِّ

باإرادتكم،  وانتبهوا جّيدا اإىل فئات حترتف اإحباط الطموحني املختلفني وك�شَر اأجنحتهم، ودعوكم 

منهم فهوؤلء ل ي�شتحّقون حّتى الهجاء. فاختلفوا على الرغم من �شدنة ال�شلطة والو�شاية باأ�شكالهما 

وال���ع���ب���د ال���������س����يّ����د  ث����ق����اف����ة  إّن  ا

ال����������ع����������ل����������م جم������������������������������ال  يف 

ع�������ل�������ي�������ن�������ا تَ���������������������ُع���������������������د  مل 

م���������������������������������������������������������������ن مب�����������زي���������������د  إالّ  ا

االج���������������������������������رار وال�������ت�������ق�������ل�������ي�������د

م���نّ���ا ت������ت������ح������رّروا  ن  اأ ن�����ري�����دك�����م 

وم����ن غ���رن���ا، ن��ح��ن ال���ذي���ن ب��ات��ت 

ح������ام������ن������ا وراءن���������ا ح����ي����ات����ن����ا واأ

ح��������������اُم��������������ك��������������م ب���������ي���������ن���������م���������ا اأ

م��������ام��������ك��������م  يّ���������������اُم���������������ك���������������م اأ واأ

ح���������ام���������ك���������م اأ جت���������ع���������ل���������وا  ال 

احل����������������������������������������������رَّة ������������س�����������غ�����������رًة

ب���������ل اع������������������روا م���������ن �����س����م����اء

اآف�������������������������اق يف  خ�������������������������������������رى  الأ

ال��������������ع��������������ق��������������ل واحل�����������������ي�����������������اة

اخ�������ت�������ل�������ف�������وا ع�������ل�������ى ال�������رغ�������م

وال��و���س��اي��ة  ال�سلطة  ���س��دن��ة  م��ن 

ب�����اأ������س�����ك�����ال�����ه�����م�����ا امل����خ����ت����ل����ف����ة.

اخ������ت������ل������ف������وا ع�����ن�����ه�����م وع������نّ������ا 

ج��������ل��������ك��������م  ج���������ل���������ن���������ا واأ م�����������ن اأ
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املختلفة. اختلفوا عنهم وعّنا من اأجلنا واأجلكم، وثوروا بعقولكم وجموحكم، فحّريتكم  وجراأتكم على 

التفكري والختالف هي اأجنحتنا الغائبة التي ناأمل اأن حتملنا اإىل زمان غرِي هذا، فنحن نرى اإليكم 

مل. احملوا اأحالمكم وان�شرفوا، لكن عودوا  �شندا ومفّرا من اإيقاع الزمان الرهيب واإيذانه بخيبة الأ

اإلينا.هكذا فقط تخف�شون لنا – اإن كّنا قد اأعطيناكم �شيئا – جناح الذّل من الرحمة، وتكونون قد 

ِم"...   رحمتمونا من هجري �شحراء ما عدنا نرى فيها �شوى "مراجيِع و�شٍم يف نوا�شِر ِمع�شَ

عّزاء، فنو�سيكم ثانيا باأّل تقعوا يف فّخ اعتبار احلرّية غاية يف ذاتها. وتذكّروا  ومع كّل ذلك اأّيها الأ

عبقرّيًا عربّيًا كبريا ا�شمه اأبو ن�شر الفارابّي، الذي اعتر مدينة احلرّية من اأكرِث املدن خريا، واأكرِثها 

ّنها ل جتعل احلرّية و�شيلة ل�شعادة النا�س وا�شتكماِلهم ف�شائل  �شّرا كذلك، وراآها من املدن اجلاهلة لأ

ها بع�شا. فاعرفوا اأْن ل  خالق. وتذّكروا اأّن وحو�َس ال�شحراء حّرٌة متاما، لكن يقتل بع�شُ الفكر والأ

قيمة للحرّية بال معرفة وعقل وروؤية. واإن كان ل بّد من قيود جتعلنا اأ�شعَد فكونوا اأنتم – ل �شواكم، 

واجل�شد،  والقلب  العقل  على  وط��اأة  ها  واأخفَّ غ���الل،  الأ اأجمل  لنا  يخرتع  من   - زماُنكم  فالزماُن 

مم احلّرة، التي كّنا يوما منوذجا لها ذات  م�شتفيدين مما �شتقروؤون من دفاتر ال�شعوب احلّية والأ

زمان بعيد. 

عّزاء، مقامًا يف �شياق انتخابات احّتاد الطلبة الذي ما عاد ن�شُفه م�شتَبّدا  اإّن لهذا الكالم اأّيها الأ

مثل املن�شود، فانتخاب هذا املر�ّشح اأو ذاك  به كما كان. لكّنها مع ذلك ل تزال بعيدًة عن النموذج الأ

بة ل ح�شب اأفكار تعبتم  يديولوجّيات املتع�شّ ح�شب املناطق واجلهات والنتماءات ال�شّيقة اأو ح�شب الأ

يف َفهمها واعتقادها، لي�س من اأخالق طلبة العلم اإطالقا بل ول يليق بكم اأبدا. ول اأدري كيف فاتكم اأّن 

التخّلف املنتَخَب دميقراطّيا اأ�شواأُ من التخّلف املفرو�س بالقّوة. ولي�س و�شُفه بالتخّلف من باب املبالغة، 

فاأنتم تَرون ما ي�شنعه هذا الفكر حني يتعّدى الطالب على اأخيه يف اجلامعات، وكاأّنه مل يقراأ حرفا 

واحدا يف حياته، ومل ي�شمع مبا قاله العربّي ابن القبيلة قبل األف وخم�شمئة عام "وظلُم ذوي القربي 

�شف، فاإّن من يظلم اأخاه يلجئ اجلامعة مرغمًة اإىل اّتخاذ اإجراءات اأمنّية ل  اأ�شّد م�شا�شة...". ولالأ

خرين. فاعلموا اأّنكم �شتذنبون يف حّق اأنف�شكم اإذا ما بقيتم تقّطعون بالدكم  تليق ل بها ول بطلبتها الآ

عادة اأفكار بائدة اإىل �شياق حياتكم املعا�شر، وكم  اإىل مناطَق وقبائل فتجعلون من حّريتكم و�شيلة لإ

حداث  ُيبِعدكم هذا كّله عّما ينبغي اأن ميّثله وعي الطلبة الدميقراطّي من م�شاركة حقيقّية موؤثرة يف الأ

الكثرية املوؤملة من حولكم.

عّزاء – وهذه ثالث الو�سايا - من اأنتم. تذّكروا من اأنتم. فاأنتم  ويف هذا ال�شياق تذّكروا اأّيها الأ

ل�شتم جمّرد طلبٍة حديثي التخّرِج ول اأفرادًا هام�شيني اأق�شى ما ي�شتطيعون فعَله هو احل�شول على 

ّول بكم اليوم.  تذّكروا اأّن هناك خارج  �شهادة جامعّية، على الرغم من اأّن هذا هو �شبب احتفائنا الأ

ّنكم قد كرمت وما عدمت فتية  �شرة املطمئّنة عامَلًا خائفا يحتاجكم. ولأ اأ�شوار اجلامعة وخارج حدود الأ

�شرة والوطن  خرون اإجنازا ول اأن تعي�شوا داخل فقاعة الأ �شغارا، فال ينبغي اأن تكتفوا مبا يعتره الآ

ال�شّيق. فالتاريخ ي�شري على نحو قبيح ولي�س لكم اأن تِقفوا منه موقَف املتفّرجني على مبارايات كاأ�س 

ّن امل�شتهدفني من التاريخ احلا�شر هم منكم واأنتم يف كّل حلبات ال�شراع. وتذّكروا اأّن ما  العامل، لأ

يحدث حولكم من كوارث هي ب�شرّيٌة ل طبيعّية ن�شيء لها ال�شموَع ونتّرع بامل�شاعدات فيهداأ لنا بال. 

ّميني  لتم �شهاداٍت علمّية، لكن ا�شاألوا عّما �شتفعلون بها واأعداُد املر�شى والفقراء والأ نعم لقد ح�شّ

اأّن  بدعوى  كّل هذا  ي�شيحون عن  كالذين  تكونوا  ازدياد. فال  والطامعني يف  واملحتّلني  وامل�شت�شعفني 

الهوّية  اأ�شئلة افرتا�شّية يف  زاوية اخرتاع  الدنيا من  اإىل  و ينظرون  بل  العلميَّ نظريٌّ بحت،  دوَرهم 

ر�س فيما  والوحدة والتنمية والتطوير والدميقراطّية غالُبها يبعد، على اأقّل تقدير، بعَد ال�شماء عن الأ

يخ�ّس اآلَم النا�س وهواج�َشهم. وقد يكون هذا م�شروعا للمثقفني يف �شياق اآخَر عند املجتمعات املرَتفة 

دوار. تذكّروا اإذن من اأنتم واأين  ولوّيات والأ مِم املهزومة التي فيها تتغري الأ وطان امل�شتَلبة والأ ل يف الأ

اأنتم وقودوا اأفكاركم يف ظالل هذا التذّكر، فما قيمة الفكرة وقت ال�شياع اإن مل ُت�شّدع جبال ينبج�ُس 

والف�شاد  يف�شح اخللل  اإن مل  البحث  قيمة  وما  الطريق،  ُيرن  اإن مل  العلم  قيمة  وما  ينبوع،  من حتته 

ويقرتْح م�شارا حلياة اأف�شل. اأعرف اأن هذا الكالم ثقيٌل عليكم، لكّنكم ل�شتم اأ�شغَر من اأ�شامة بن 

زيد بن حارثة الذي بعثه ر�شول اهلل -�شلى اهلل عليه و�شّلم- اىل ال�شام واأَمَره اأن يوطئ اخليَل تخوم 

مل اإن  ال������ع������ل������م  ق�����ي�����م�����ة  م��������ا 

يُ����������ر ال�������ط�������ري�������ق، وم����������ا ق���ي���م���ة 

اخل��ل��ل ي��ف�����س��ح  مل  اإن  ال���ب���ح���ث 

وال�����������ف�����������������������س�����������اد وي�������������ق�������������رْح 

ف�������������س������ل! م���������������س�������ارا حل�������ي�������اة اأ

اع����ت����ب����ار ف����������ّخ  يف  ت�����ق�����ع�����وا  الّ 

ذات������ه������ا، يف  غ������اي������ة  احل��������ريّ��������ة 

ال�سحراء وح��و���شَ  ّن  اأ وت��ذكّ��روا 

ح������������������������������رٌّة مت���������������ام���������������ا، ل�����ك�����ن 

�������ه�������ا ب����ع���������س����ا ق��������ت��������ل ب�������ع���������������سُ

��ح اأو ذاك  ان��ت��خ��اب ه���ذا امل��ر���سّ

ح���������س����ب امل�����ن�����اط�����ق واجل�����ه�����ات 

اأو  ال�������س���يّ���ق���ة  واالن������ت������م������اءات 

ي�������دي�������ول�������وج�������يّ�������ات  ح�����������س�����ب االأ

ف�����ك�����ار  اأ ���ب���ة ال ح�������س���ب  امل���ت���ع�������سّ

واع��ت��ق��اده��ا،  َفهمها  يف  تعبتم 

خ�����اق ط��ل��ب��ة ال��ع��ل��م  ل��ي�����ش م���ن اأ

ب����دا اإط���اق���ا ب���ل وال ي��ل��ي��ق ب��ك��م اأ

مب���ا  ت�����ك�����ت�����ف�����وا  ن  اأ ي����ن����ب����غ����ي  ال 

ي�����ع�����ت�����ره االآخ������������������رون اإجن�����������ازا

داخ��������ل ت�����ع�����ي�����������س�����وا  ن  اأ وال 

ال�سيّق والوطن  �سرة  االأ فقاعة 
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البلقاء والداروم من اأر�س فل�شطني وهو مل يتجاوز الع�شرين من عمره. ول�شتم بعيدين عن �شّن حمّمد 

اأربعة وع�شرون عاما، وكان وقتها اإ�شافة اإىل حفظه القراآن  الفاحت الذي فتح الق�شطنطينّية وعمره 

غريقّية. وِعْلِمه بالفقه واحلديث، يتقُن العربّية والفار�شّية والالتينّية والإ

ن فر�شان هذا  ّنا ل�شنا الآ ل�شتم اأ�شغر من هوؤلء، لكّن �شراَعكم مع التاريخ اأ�شعُب واأكرُث اإحلاحا لأ

ن "قالعًا  الزمان. فابقوا تذكرون هوؤلء الفتية وغرَيهم ممن مل يعرفوا امل�شتحيل وجعلونا نتذّكر الآ

�شليبّية ق�شَمْتها ح�شائ�ُس ني�شان بعد رحيل اجلنود". ل تن�َشوا اأن ال�شليبّيني مل يرحلوا بعد وتذكروا 

ر�س.  كم واأهلكم وتاريخكم عليكم باٍق اإىل اأن يرث امل�شت�شعفون الأ من اأنتم اأماَمهم، واأّن حّق اأر�شِ

فتذّكروا دائمًا من اأنتم. 

اأّول  اجلامعة  يف  كاأ�شتاذ  موقعي  ومن  واأ�شاتذة،  طلبة  اأدعَوكم،  اأن  ال�شياق  هذا  يف  واأ�شتاأِذنكم 

�شرائيلّي  الإ الحتالل  دولة  ملقاطعة  العاملّية  احلملة  اإىل  الن�شمام  اإىل  جميعًا  اأدعوكم  اأن  واأخ��ريًا 

وا�شطهاد  وقتل  احتالل  من  اأ�شقائنا،  حّق  يف  احلقري  ال�شهيويّن  الكيان  هذا  فجرائم  اأكادميّيا. 

دولة  "الطبيعّية" مع  العالقات  اأ�شكال  من  �شكل  اأي  واإّن  ال�شرح.  اإىل  اأن حتتاج  من  اأو�شح  وتهجري 

كاأكادميّيني  خالقّي  الأ التزامنا  مع  ين�شجم  ل  اجلامعات،  اإدارات  من  اإدارة  اأّي  ظّل  يف  الحتالل، 

اإّن املعرفة النظرّية وحدها ل ت�شّكل، ول ينبغي لها، جّل  اإذ  اأمام �شمائرنا عن مواقفنا،  م�شوؤوليني 

يف  الغرب  اأكادميّيي  من  كبرية  اأع��دادًا  ّن  لأ باخلجل  ن�شعر  اأن  جميعا  وعلينا  كادميّية.  الأ ر�شالتنا 

بريطانيا واأمريكا وكندا واأ�شرتاليا )ومن بينهم اإ�شرائيلّيون( قد �شبقونا ب�شنوات اإىل النداء مبقاطعة 

قرب اإىل الفل�شطينينّي، اأّنه ل يجوز لنا اأن  الكيان ال�شهيويّن اأكادميّيًا وثقافّيا، واأن نتذّكر، ونحن الأ

ما  اأقّل  الراهنة،  اللحظة  اأّنها، يف  ندرك  كّنا  واإن  بهذا اخلطوة  النداء  تاأخرنا عن  اأكرث مما  نتاأخر 

�شرائيلّية املنّددة ب�شيا�شات  كادميّية الإ �شوات الأ ّنّ الأ اأ ة واأّننا ندرك متاما  يتوّجب علينا فعله، خا�شّ

دولتها.  ملمار�شات  عمومًا  �شرائيلية  الإ كادمييّة  الأ املوؤ�ش�شات  دعم  تنفي  ل  ا�شتثناءات  هي   الحتالل 

   

جهرًا  عنه  التحّدث  على  النا�س  يتجّراأ  قّلما  غائرا  َوَجعًا  فتم�ّس  ع��ّزاء،  الأ اأّيها  الو�سايا  راب��ع  ّم��ا  اأ

فقط  اأردنّيني  فون  ي�شنَّ من  الوطنّية" بني  "الِوحدة  ي�شّمى  اأ�شبح  ما  وجع  وهو  جارحة.  وب�شراحة 

فون فل�شطينّيني فقط. اإّن الكالم عن وحدة وطنّية يوحي باأّن هناك اثنني، كما جنح  وبني من ي�شنَّ

الُهّوية  ل  ُتف�شَ �شايك�س وبيكو يف ف�شِلهما و�شلِخهما عن بع�س، وكم هما مرتاحان يف قريهما حني 

نا ي�شّر على الف�شل بدعوى اأّن تطابَق  بهذا ال�شكل املتع�ّشف املتخّلف، وكم ي�شعدان حني يريان بع�شَ

عادة ال�شراع اإىل اأ�شله: عربّي اإ�شرائيلي  الهوّية هو بال�شرورة قبوٌل مببداأ الوطن البديل، ل حماولٌة لإ

ه  ل فل�شطينّي اإ�شرائيلّي. اأنا ل اأعرف كيف َيعمى البع�س عن اأن يرى اأّن اثنني منكم، واحد ُوِلَد جدُّ

اأو اأبوه �شرَق النهر واآخر غربه، ول يكاد ل�شاُنهما ول�شاُن حاِلهما و�شكُلهما وقلُبهما يختلفون يف �شيء 

ردينَّ والفل�شطينّي، واإن كانا "اثنني" حّقا كما يريد البع�س، وكما قد  اأّنهما، الأ — كيف يعمي عن 
خر كثاين اثنني يف غار؛ اأّوُلهما يف ال�شياقني – الغار القدمي واحلديث  تطلب ال�شيا�شة، فكالهما لالآ

- اأُخرج لندائه باحلّق من دياره: 

َمَعَنا  اهلّلَ  نَّ  اإِ َزْن  حَتْ َل  اِحِبِه  ِل�شَ َيُقوُل  ْذ  إِ ا اْلَغاِر  يِف  ُهَما  ْذ  اإِ اْثَننْيِ  َثايِنَ  َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ اأَْخَرَجُه  ْذ  إِ "ا
نَزَل اهلّلُ �َشِكيَنَتُه َعَلْيِه". اأما ينبغي اأن يكون للفل�شطينّي ما كان ليو�شف: "وملّا دخلوا على يو�شف اآوى  َفاأَ

خ�ّس من كان ابن  ه �شرق النهر، وبالأ اإليه اأخاه قال اإيّن اأنا اأخوك"؟  اأما ينبغي على من ُوِلد اأبوه اأو جدُّ

ردّن الذين مل يف�شلوا  ع�شرية اأردنّية عريقة، اأن ُيدرك اأّن هذه العراقة ل ميّثلها اأف�شُل من اأبناء الأ

ر�س املحتّلة. هل هناك من منوذج  ردّن وفل�شطني، بل دافعوا ب�شدورهم من اأجل الأ يف حياتهم بني الأ

ردنّيني عام ثمانية واأربعني  يعّر عن هذا اأكرث من هارون اجلازي الذي قاد مئات من املتطّوعني الأ

بدل  الذي  احلنيطي  حمد  حممد  اأو  والق�شطل؛  القد�س  يف  احل�شيني  القادر  عبد  اإىل  بهم  وان�شّم 

الن�شياع اإىل الهدنة، التحق بحركة املنا�شلني املحلّيني يف مدينة حيفا وقادهم للدفاع عن املدينة، 

يهودية  ع�شكرية  �شيارة  اعرت�شت  اأن  كان  بال�شالح،  فل�شطني  �شمال  اأهل  اإم��داَد  اأثناء حماولِته  ويف 

رديّن ونقل اىل  قافلته وا�شت�شهد مع رفاقه... ووّدعته حيفا من جامع ال�شتقالل وُلّف نع�شه بالعلم الأ

مدينة جنني قبل دفنه بني ذويه �شرق النهر..

إّن اأي �سكل من اأ�سكال العاقات  ا

»الطبيعيّة« مع دولة االحتال، 

إدارات  ا م���ن  إدارة  ا ّي  اأ ظ���ّل  يف 

اجلامعة، ال ين�سجم مع التزامنا 

م�سوؤوليني  كاأكادميينّي  خاقّي  االأ

م������ام ���س��م��ائ��رن��ا ع���ن م��واق��ف��ن��ا اأ

ال�������س���ل���ي���ب���يّ���ني اأن  ����وا  ت����ن���������سَ ال 

مل ي���رح���ل���وا ب���ع���د وت�����ذك�����روا م��ن 

ح���ّق  ّن  واأ م�����اَم�����ه�����م،  اأ ن�����ت�����م  اأ

ه����ل����ك����م وت���اري���خ���ك���م ����ك����م واأ ر�����سِ اأ

ي�����رث  ن  اأ اإىل  ب�����������اٍق  ع����ل����ي����ك����م 

ر�����������������ش  امل�����������س�����ت�����������س�����ع�����ف�����ون االأ

إّن ال��ك��ام ع��ن وح���دة وط��ن��يّ��ة يوحي  ا

كما جن��ح �سايك�ش  اث��ن��ني،  ب���اأّن هناك 

وب��ي��ك��و يف ف�����س��ِل��ه��م��ا و���س��ل��ِخ��ه��م��ا عن 

بع�ش، وكم هما مرتاحان يف قريهما 

ب��ه��ذا ال�سكل  ��ل ال���ُه���ّوي���ة  تُ��ف�����سَ ح���ني 

��ف امل��ت��خ��لّ��ف، وك����م ي�����س��ع��دان  امل��ت��ع�����سّ

الف�سل  على  ي�سرّ  نا  بع�سَ ي��ري��ان  ح��ني 

ه��و  ال����ه����ويّ����ة  ت���ط���اب���َق  ّن  اأ ب����دع����وى 

البديل الوطن  مببداأ  قبوٌل  بال�سرورة 

و  ب��وه اأ م��ا ينبغي على من ُوِل��د اأ اأ

خ�شّ من  جدُّه �سرق النهر، وباالأ

ردنيّة عريقة، اأن  كان ابن ع�سرة اأ

ّن هذه العراقة ال ميثّلها  يُ��درك اأ

ردّن الذين مل  بناء االأ اأف�سُل من اأ

ردّن  االأ ب��ني  حياتهم  يف  يف�سلوا 

وفل�سطني، بل دافعوا ب�سدورهم 

ر��������������ش امل���ح���ت���لّ���ة ج���������ل االأ م������ن اأ
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رديّن« احلقيقّي، العربّي  الذي ل يرى اإىل نف�شه عربّيا اأو اأردنّيا من  األي�س هذا هو النموذج »الأ

ّنّنا كّلنا فل�شطينّيون، وا�شرتجعوا ما بهت  عّزاء اأ ن ذاته فل�شطينّيا؟ تذكّروا اأّيها الأ غري اأن يكون، يف الآ

ُفون اأنف�شهم  �شف، مثارا ل�شخرية من ي�شِ من الن�شيد الوطنّي »بالد العرب اأوطاين« الذي اأ�شبح، لالأ

َيِكّل«، ولن يكون  بال�»واقعّيني« كي ُيخفوا خوفهم، فا�شخروا منهم واأن�شدوا ن�شيد ال�شباب الذي »لن 

»للعدى كالعبيد«. وتذّكروا اأّن الوطن »كلمٌة لي�س يخطئها القلب يا ولدي« كما قال ال�شاعر. واحفظوا 

جّيدا ما قاله مظّفر النّواب:

»جّف ريقي بحروب اجلهل من كّل اجلهاْت

اأفما متالأ اإبريقي ب�شاتني الفراْت

قلت يا اأحباْب:

ملّوا ال�شمَل،

فالقاتل ل �شيء �شوى هذا ال�شتات«

اجلديدة  روم��ا  اأب��اط��رة  بيد  ودم��ى  للعدى  عبيدا  خالله  من  تكونوا  ول  ال�شتات  ه��ذا  ف��اح��ذروا 

واأباطرِتهم من ال�شهاينة املعتدين الذين ل �شيء ينيمهم ملء جفونهم قدر هذا ال�شتات. لقد اختلط 

الدُم بالدم وانعجن الن�شُب بالن�شب والقلب بالقلب حّتى ما عاد هناك »اثنان« بل واحٌد ل يقبل التنازل 

عن حّق اأهل فل�شطني فيها. فاحفظوا جّيدا قدا�شة الثنني، وتذكروا دائما اأّننا َكلَّّنا فل�شطينّيون حّتى 

تتّحرر فل�شطني كما اأّننا كّلنا عراقّيون حّتى تخرج قوى الحتالل كّلها من العراق العزيز. 

عّزاء، وهذه خام�س الو�سايا، عن كّل ما ير�شي قوى الَغَلبة وال�شتعمار،  اناأوا باأنف�شكم، اأّيها الأ

ب والنغالق. فاعلموا اأّن ا�شتعمالكم عقوَلكم  ومن ذلك، اإ�شافة اإىل التفرقة وال�شتات، اخلرافُة والتع�شّ

ُيخيفهم، ول �شيء ير�شيهم قْدَر اأن يَروا فئات مّنا تن�شى تاريَخها العقاليّن التنويرّي، وتتبُع اأفكارا ل 

تواكب اأدنى حدود تقّدم العقل الب�شرّي يف العلم واملعرفة. تذّكروا اأّنكم طلبة علم اأّوُل ما مّييزهم اإحكام 

العقل ونبذ النقل والتقليد واخلرافة. لكن انتبهوا، يف املقابل، اإىل اأّن عليكم اأن تناأوا باأنف�شكم كذلك 

خر دون تفكري، اإذ ل يختلف من يقّلد املا�شي  عمى العبثيِّ بالعوملة، وتقليِد الآ عن انبهار اجلّهال الأ

كم بانبهار  دون تفكري عّمن يّقلد احلا�شَر احلديَث بال تفكري اأي�شا. وتذّكروا اأّن الذين يقّلدهم بع�شُ

ن�شان، هم  يجعُله يخجل حّتى من لغته العربّية، ويرى فيهم منوذجا للحرّية والدميقراطّية وحقوق الإ

ون الطرف عن ب�شر "مثلهم" حما�شرين وم�شجونني، ومن باركوا مذبحة اأ�شطول  اأنف�شهم من  يغ�شّ

ن�شان يف  احلرّية، وا�شتنكروا و�شجبوا واأدانوا وامتع�شوا – ل اأكرث – من انتهاك مواطنيهم حقوق الإ

ول  بالغالبني،  تتوّلعوا  ول  بتاريخكم  وافخروا  العمى،  مثَل هذا  اإذن  احذروا  وغوانتانامو.  اأبو غريب 

نهم �شعدوا على �شالمَل من  – من �شيا�شّيني ومثّقفني - لأ ال�شماء  لون  اأولئك الذين ي�شِ تكونوا من 

�شالم  جراحات اأوطانهم، وتروَنهم يح�شدون اجلوائز العامليَة، التي لهثوا وراءها، ب�شبب انتقادهم الإ

رهاب« وف�شحهم »تخّلف« الثقافة العربّية من منابر الغرب ل من منابرنا التي يتطّلب  وحماربتهم »الإ

اعتالوؤها �شجاعة اأكر. حاولوا اأن ت�شلحوا حالنا بالعقل والعمل، لكْن من غري اأن تدفعوا انتماءكم 

العربّي ثمنا لتقدير اأ�شياد العامل لكم. 

وهذه   – اأدرك��وا  لكْن  فيها.  والتخّلف  اجلهل  اأ�شكال  وت�شّعب  اأوطاننا  ب�شعاب  اأدرى  نحن  نعم، 

�ساد�س الو�سايا – اأّن اأ�شواأ ما قد يقع هو اأن يتحّول بع�شكم اإىل فئة من ال�شاكني املت�شاكني الذين 

اأّن من ل  اأدركوا  خرين الذين يحاولون.  يغّطون على ف�شلهم حّتى يف املحاولة، بالنتقاد امل�شتّمر لالآ

هذه  تتف�ّشى  وكم  اأبدا.  �شرعّية  يحمل  ل  اأوانتقاده  نقده  فاإّن  خرين  والآ نف�شه  اأجل  من  ويتعْب  يعمْل 

ون احلال هكذا: نحاول اأن نحارب ما تراكم من  كادميّي هذا. فرَتَ �شف، يف و�شطنا الأ الظاهرة، لالأ

خرية فقط على  كادميّي للجامعة، فنقوم ، يف ال�شنة الأ داء الأ خلل على مّر ال�شنني يف ما يخ�ّس الأ

حكام  وجه التمثيل، بتعديل جذرّي على تعليمات املاج�شتري والدكتوراه  لتّتجه نحو ف�شاء جديد من الإ

والعدل، ونحاول حماربة الف�شاد ما ا�شتطعنا ونق�شو على كّل من نعرف اأّنه �شاهم فيه، ون�شّر على 

ق�شام  اأوائل الأ ق�شام التي تتجاهلهم، وقد قّررنا تعيني جميع  اإيفاد املتفّوقني بل ونبحث عنهم يف الأ

�شات البحث العلمّي اإىل ع�شرة  يف مرحلة البكالوريو�س ومعظُمهم حا�شٌر بيننا اليوم، ورفعنا خم�شّ

باملئة من موازنة اجلامعة، ومنَنُع التدّخل يف �شوؤون احّتاد الطلبة، وندعو الطلبة اإىل م�شاركة فاعلة يف 

ردينّ«  »االأ ال����������ن����������م����������وذج 

ال  ال��������ذي  العربّي   احل����ق����ي����ق����ّي، 

ردن����يّ����ا اأ و  ن��ف�����س��ه ع���رب���يّ���ا اأ ي����رى 

ي����������ك����������ون، ن  اأ غ��������������ر  م��������������ن 

ذات�������������������������������������������������ه، االآن  ف�����������������������������ي 

ف������������ل�������������������������س������������ط������������ي������������ن������������يّ������������ا

ل��ق��د اخ��ت��ل��ط ال����دُم ب��ال��دم وانعجن 

الن�سُب بالن�سب والقلب بالقلب حتّى 

ما عاد هناك "اثنان" بل واحٌد ال 

يقبل التنازل عن حّق اأهل فل�سطني 

ن��ن��ا كَ��لَّّ��ن��ا  ف��ي��ه��ا، وت���ذك���روا دائ���م���اً اأ

فل�سطينيّون حتّى تتّحرر فل�سطني كما 

نّنا كلّنا عراقيّون حتّى تخرج قوى  اأ

العزيز ال��ع��راق  كلّها من  االح��ت��ال 

ّوُل ما  نّكم طلبة علم، اأ تذكّروا اأ

ميّيزهم اإحكام العقل ونبذ النقل 

اأن  وعليكم  واخلرافة،  والتقليد 

تناأوا باأنف�سكم عن انبهار اجلُّهال 

وتقليِد  بالعوملة،  العبثيِّ  عمى  االأ

إذ ال يختلف من  االآخر دون تفكر ا

يقلّد املا�سي دون تفكر عّمن يقّلد 

ي�سا ب��ا تفكر اأ احل��ا���س��َر احل��دي��َث 

إّن اأ�سواأ ما قد يقع هو اأن يتحّول  ا

ال�����س��اك��ني  م���ن  ف��ئ��ة  اإىل  بع�سكم 

امل��ت�����س��اك��ني ال���ذي���ن ي��غ��ّط��ون على 

ف�سلهم حتّى يف املحاولة، باالنتقاد 

خرين الذين يحاولون امل�ستّمر لاآ
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ذاعة – وقريبا الف�شائية، ون�شّر على اأّل ُتكّر�س من�شورات اجلامعة   منرهم الإعالمّي اجلديد – الإ

لتناوِل اأخبار رئي�س اجلامعة ونّواب رئي�س اجلامعة وكاأّن اجلامعة ل طاّلب فيها )رغم اأّننا نعرف اأّن 

هذا مما ل يزال يقع(، ون�شتمّر يف تطوير احلرم اجلامعّي يف العقبة الذي ا�شتجبنا يف اإجنازه لروؤية 

جاللة امللك )ونوّجه حتّية خا�شة لعمداء كلّيات العقبة احلا�شرين بيننا اليوم(، ويف بالنا خمّطط 

حرم جامعّي جديد �شرقي عّمان، وي�شتمّر امل�شت�شفى يف ح�شد �شهادات العتماد الدولّية املتعّددة، 

�شني  ون�شّجع احلراك الثقايّف ون�شتمّر يف امل�شاريع التطّوعّية. لّكننا جند، مع هذا، بع�شا من املتخ�شّ

العلمّي.  وم�شتواهم  اجلامعة  وط��اّلَب  اجلامعة  واإدارَة  اجلامعة  فيهجو  ال�شطحّي،  الفارغ  النقد  يف 

اأنف�شهم يف البحث عن حلول وخمارج، وي�شهدون زورا  ُيتعبون  اأّي مقرتحاًت ول  وتراهم ل يقّدمون 

ملن يتحالف معهم يف اإخفاء تق�شريهم. والظاهرة هذه عاّمة على م�شتوى الوطن ال�شغري والكبري، 

ائّيي التنظري املرَُتف ممن ينّظرون من غري اأن يفعلوا اأو حّتى يقولوا احلّق  فتجدون الكثريين من اأخ�شّ

بجراأة و�شجاعة يف العلن، بدعوى احلذر اأوالتعّقل الذي لي�س – يف �شياق كهذا - �شوى جنب وتخاذل، 

وبدعوى اأّن الياأ�س دليل تنّور وا�شت�شراف، واأّن حتّمل اأّي �شكل من اأ�شكال امل�شوؤولّية اأو امل�شاهمِة فيها 

اأمٌر ل طائل حتته )وهذا طبعا قبل اأن يجّرب هوؤلء معنى امل�شوؤولّية ليوم واحد فقط(. هوؤلء رّد عليهم 

يو�شف ال�شايغ – الذي مل ي�شمع املنّظرون به، بدعوى اأّن ال�شعر بالغة فارغة واإن�شاء- اإذ قال:

َوطني اإىل  الباب  ثقب  من  اأنظُر  ل  "اأنا 
لكْن اأنظُر من قلٍب مثقوب

واأمّيز بني الوطن الغالب والوطن املغلوْب

ُت يف الليل اإىل قلبه اهلل...! ملن يتن�شّ

اأو ي�شغي ال�شمع اإىل رئتيْه

هذا الوطن بريء،

مل ي�شهد زورا،

لكْن �شهدوا بالزور عليْه"

اأّن  فاعلموا  والبحث.  واملعرفة  للعقل  كم  اإخال�شِ ب�شرورة  فتذكرٌي  واآخ��ره��ا  الو�سايا  �سابع  اأّما 

ها الُعْمُر"، متَتّدّ دونكم كي تخّطوا عليها اأفكارا تخّل�شنا مّما نحن  زماَنكم واأوطانكم "�شّبورة عر�شُ

كادميّي،  ُبل وانخرطتم يف م�شاغل احلياة اأو ابتعدمُت عن العامل الأ فيه. وابقوا، مهما تعّددت بكم ال�شُّ

" واأعيدوا للكتاب ح�شوره كح�شور رغيف اخلبز بيننا، واأعيدوا للعربّية الف�شيحة  ابقوا اأبناء اأّمة "اقراأ

خر مرتبطة باملعرفة بال�شرورة، فال تهاجموا �شيئًا مل  اأن قيم الت�شامح واحرتام الآ األَقها. وتذّكروا 

ر. وتذّكروا كيف اختلف  خالق والنبل وال�شلوك املتح�شّ تفهموه بعُد متاما، فلطاملا كان العلم اأ�شا�شا لالأ

الغزايل وابن ر�شد ل بال�شراخ ونزاع اجلّهال، بل بكتٍب خالدة متبادلة، وكم نحن بعيدون عن هذه 

ن كما يتجّلى لكم يف و�شائل الإعالم املختلفة، فحاولوا ا�شتعادتها ما ا�شتطعتم، عّل الغزايل  الروح الآ

وابن ر�شد يرتاحان يف قريهما هما وكّل العرب وامل�شلمني من العلماء.    

ق�شيدة  تذكرون  اأما  الطويل؟  الطريق  هذا  يف  �شيحملنا  ومن  �شواكم  بنا  الذي  كّل  �شيغرّي  من 

ب ابنه: "يا ابني تعبت... اأحتملني؟" فيجيب: حممود دروي�س، التي فيها ي�شاأل الأ

 "مثلما كنَت حتملني يا اأبي،

 و�شاأحمل هذا احلنني اإىل

 اأّويل واإىل اأّولْه

و�شاأقطع هذا الطريق اإىل

اآخري ... واإىل اآخرْه"...

�شغاء، ون�شكر با�شمكم  فهل ي�شبه ما يف �شدوركم هذا اجلواب؟. نرجو ذلك. ون�شكر لكم ح�شن الإ

بناء، باأنف�شكم  دارات، ونرجو اأن تعتنوا، اأّيها الأ �شائر الذين اأعّدوا لحتفالت التخّرج يف الكلّيات والإ

جّيدا بعد هذا امل�شاء.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

العلمّي  البحث  �سات  خم�سّ رفعنا 

ب��امل��ئ��ة م���ن م���وازن���ة  اإىل ع�����س��رة 

ب���ال���ن���ا خم��ّط��ط  اجل����ام����ع����ة، ويف 

حرم جامعّي جديد �سرقي عّمان، 

وي�����س��ت��م��رّ امل�����س��ت�����س��ف��ى يف ح�����س��د 

����س���ه���ادات االع���ت���م���اد ال���دول���يّ���ة 

املتعدّدة، ون�سّجع احلراك الثقايفّ 

التطّوعيّة امل�ساريع  يف  ون�ستمرّ 

واأوط�������ان�������ك�������م زم�������انَ�������ك�������م  إّن  ا

�������ه�������ا  ع�������ر��������سُ "��������������س�������������بّ�������������ورة 
ال�������ُع�������ْم�������رُ"، مت������تَ������دّّ دون�����ك�����م ك��ي

ف��������ك��������ارا  ت������خ������ّط������وا ع����ل����ي����ه����ا اأ

ت����خ����لّ���������س����ن����ا مّم����������ا ن�����ح�����ن ف���ي���ه

ال��ت�����س��ام��ح  ق���ي���م  ن  اأ وت������ذكّ������روا 

واحرام االآخر مرتبطة باملعرفة 

�سيئاً  تهاجموا  ف��ا  بال�سرورة، 

فلطاملا  مت��ام��ا،  ب��ع��ُد  تفهموه  مل 

خ���اق  ك�����ان ال���ع���ل���م اأ����س���ا����س���ا ل���اأ

��ر وال���ن���ب���ل وال�������س���ل���وك امل��ت��ح�����سّ

وت����ذكّ����روا ك��ي��ف اخ��ت��ل��ف ال��غ��زايل 

واب���ن ر���س��د ال ب��ال�����س��راخ ون���زاع 

اجلّهال، بل بكتٍب خالدة متبادلة،

ف����م����ن �����س����ي����غ����ّر ك��������ّل ال���������ذي ب��ن��ا 

�������س������واك������م وم����������ن ����س���ي���ح���م���ل���ن���ا 

ال����ط����وي����ل؟ ال�����ط�����ري�����ق  ه��������ذا  يف 
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اجلامعة- احتفلت اجلامعة يف التا�شع ع�شر من حزيران املا�شي بتخريج فوج جديد من طلبة كلية العلوم الرتبوية �شمن احتفالتها بتخريج 

ربعني من طلبتها لهذا العام والتي ا�شتمرت حتى27 ال�شهر من املا�شي. الفوج اخلام�س والأ

واأكد عميد الكلية الدكتور يو�شف قطامي يف كلمة األقاها باحلفل اهتمام الكلية بالتو�شع يف اإحداث برامج درا�شية تلبي احتياجات املوؤ�ش�شات 

لكرتوين. قليمي مبا يتنا�شب مع التطورات احلديثة ل �شيما اإدخال التعليم الإ الرتبوية على امل�شتويني املحلي والإ

الكلية  اإجن�����ازات  ق��ط��ام��ي  ال��دك��ت��ور  وا���ش��ت��ع��ر���س 

بحث  �شيتوىل  الذي  الرتبوي  املر�شد  اإن�شاء  خ�شو�شًا 

م�شرية  ودع��م  الرتبوية  والق�شايا  امل�شكالت  ودرا���ش��ة 

جهاز الرتبية والتعليم.

وكان احلفل قد بداأ بدخول موكب اخلريجني واأع�شاء 

كبار  من  بعدد  لف��ت  ح�شور  و�شط  التدري�شية  الهيئة 

امل�شوؤولني من مدنيني وع�شكريني وذوي اخلريجني.

للخريجني  ال�����ش��ه��ادات  ق��ط��ام��ي  ال��دك��ت��ور  و���ش��ل��م 

واخلريجات.

برنامج  اأع��دت  الطلبة  �شوؤون  عمادة  اأن  اإىل  ي�شار 

احتفالت التخريج لهذا العام للطلبة البالغ عددهم نحو 

9 اآلف خريج وخريجة.

حفل تخريج طلبة كلية العلوم الرتبوية

داب  وتخريج طلبة كليةالآ

وتخريج طلبة كلية احلقوق 

ربعني.  داب واحلقوق، �شمن الفوج اخلام�س والأ اجلامعة- احتفل يف الع�شرين من حزيران املا�شي يف اجلامعة بتخريج طلبة كليتي الآ

ردين ثم  وبداأت مرا�شم احلفل الذي اأقيم على ا�شتاد اجلامعة بدخول مواكب اخلريجني واأع�شاء هيئة التدري�س على اأ�شداء ال�شالم امللكي الأ

داب الدكتور نهاد املو�شى الطلبة خالل احلفل اإىل اإتقان العمل وال�شتزادة من العلم واملعرفة واللتزام باأدب  ن�شيد اجلامعة. ودعا عميد كلية الآ

داب لطلبتها خالل �شني الدرا�شة من تلقى العربية ودرا�شة التاريخ واجلغرافيا  احلوار واخلطاب.  وعر�س الدكتور املو�شى اإىل ما تعمله كلية الآ

مبنظومة  تتعلق  �شريفة  نبوية  واأحاديث  حكيمة  قراآنية  اآيات  املو�شى  الدكتور  وا�شتعر�س  العمران.  واأح��وال  الجتماعية  البنى  ن�شيج  يف  وتب�شر 

على  واحلفاظ  الوالدين  ومع  نف�شه  ن�شان  بالإ تبداأ  التي  العليا  القيم 

البيئة والعتدال. وح�س اخلريجني على ا�شتح�شار هذه املنظومة من 

نها ترتجم عن مركب ح�شاري اإن�شاين. و�شلم الدكتور املو�شى  القيم لأ

وخريجة  خريجًا   )790( عددهم  البالغ  الكلية  خلريجي  ال�شهادات 

وهناأهم بهذه املنا�شبة.

واألقى عميد كلية احلقوق الدكتور جورج حزبون يف الع�شرين من 

حزيران املا�شي كلمة قال فيها اإن الكلية اأر�شت لبناء قانوين �شليم يف 

�شرح الوطن احلبيب كما �شعت لزرع ع�شق القانون واحلرية والعدل 

يف نفو�س وعقول واأفئدة خريجيها من اأبناء الوطن اأردنيني وعربا.

وا�شتعر�س الدكتور حزبون ن�شاطات الكلية خ�شو�شًا عقد الندوات املتخ�ش�شة �شعيًا لن�شر العلم وروح العدالة بني طلبتها ورجال القانون.

مكانات والقدرات ما يجعله ر�شيدًا  وخاطب اخلريجني قائاًل: اإن حتقيق الذات ل ياأتي اإل بالكد وعرق اجلبني واأن يف كل واحد منكم من الإ

غاليًا على الوطن ومنارة ت�شيئ باإحقاق احلق واإعالء العدل.

و�شلم الدكتور حزبون ال�شهادات للخريجني البالغ عددهم )206( خريجًا  وخريجة.

فوج من خريجي العلوم الرتبوية

داب واحلقوق وفوج من خريجي كلية الآ
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اخلام�س  ال��ف��وج  بتخريج  يف  اجل��ام��ع��ة  احتفلت  اجل��ام��ع��ة- 

ربعني من طلبتها لهذا العام. والأ

ومت م�شاء احلادي والع�شرين من حزيران املا�شي تخريج طلبة 

كلية الفنون والت�شميم على مدرج احل�شن بن طالل. 

اإىل  حمام  عبداحلميد  الدكتور  الفنون  كلية  عميد  واأ���ش��ار 

عداد كوادر موؤهلة ت�شهم يف ا�شتحداث  اجلهد الذي تبذله الكلية لإ

نه�شة فنية راقية تنعك�س على التطور احل�شاري للوطن ومكوناته 

ن�شانية. الإ

ردنية املعنية باملوؤهلني يف العلوم  ولفت اإىل حاجة املوؤ�ش�شات الأ

قت�شاد. الفنية موؤكدًا وجود ترابط بني الفن والإ

وهناأ الدكتور حمام اخلريجني البالغ عددهم )42( خريجًا وخريجة و�شلمهم ال�شهادات بهذه املنا�شبة.

وتخريج طلبة كلية الفنون والت�شميم

وتخريج طلبة كلية التمري�ض وتخريج طلبة كلية الزراعة 
اخلام�س  الفوج  بتخريج  احتفالتها  اجلامعة  وا�شلت  اجلامعة- 

ربعني من طلبتها لهذا العام. والأ

بتخريج طلبة  املا�شي  والع�شرين من حزيران  واحتفل يف احلادي 

لتكنولوجيا  الثاين  عبداهلل  امللك  وكلية  والتمري�س  ال��زراع��ة  كليات 

ا�شتعر�س عميدها  الزراعة  املعلومات. وخالل حفل تخريج طلبة كلية 

خ�شو�شًا  الكلية  حققتها  التي  الإجن���ازات  الكفاوين  عمر  الدكتور 

ح�شولها على جائزة الدولة التقديرية يف جمال العلوم وامل�شاهمة يف 

م�شاريع تنموية ريفية وامل�شاركة يف )86( م�شروع بحث علمي متخ�ش�س 

يف العلوم الزراعية. وقال اإن الكلية خرجت منذ اإن�شائها حوايل ثمانية 

اآلف خريج منهم �شبعة اآلف يف درجة البكالوريو�س والباقي يف مرحلة 

الدرا�شات العليا.

الكفاوين  ال��دك��ت��ور  و�شلم 

ال�شهادات خلريجي هذا الفوج 

البالغ عددهم )270( خريجًا 

وخريجة.

وعلى �شعيد مت�شل جرت مرا�شم تخريج كلية التمري�س يف احلادي 

والع�شرين من حزيران املا�شي ، ويف الكلمة التي األقتها عميدة الكلية 

�شاهموا يف  وائ��ل ممن  الأ الرواد  فيها على  اأثنت  اإنعام خلف  الدكتورة 

البحوث  اإع��داد  خالل  من  املهنة  �شاأن  واإع��الء  وتقدمها  الكلية  تطور 

كادميية واملهنية. والرامج الأ

ودعت اخلريجني اإىل التوا�شل مع كليتهم وال�شتفادة من ن�شاطاتها 

العلمية خ�شو�شًا اأنها على اطالع م�شتمر باملتغريات املت�شارعة اجتماعيًا 

وثقافيًا واقت�شاديًا وتكنولوجيًا.

عددهم  البالغ  الكلية  خلريجي  ال�شهادات  خلف  الدكتورة  و�شلمت 

)328( خريجًا وخريجة ومتنت التوفيق لهم يف حياتهم العملية.

وتـــــخـــــريـــــج

ــة  ــي ــل ـــبـــة ك طـــل

ــك عــبــداهلل  ــل امل

الـــــــــثـــــــــاين 

جيــــــا  لو لتــكنو

ت مــــا ملعلـــــــو ا

امللك  كلية  احتفلت  ذل��ك  م����وازاة  ويف 

من  والع�شرين  احل��ادي  يف  الثاين  عبداهلل 

العا�شر  ال��ف��وج  بتخريج  امل��ا���ش��ي  ح��زي��ران 

ندمي  الدكتور  الكلية  واأكد عميد  من طلبتها 

اأجل  بكل طاقاتها من  تعمل  الكلية  اأن  عبيد 

للنهو�س  امللكية  الروؤية  حتقيق 

املعلومات  تكنولوجيا  بقطاع 

ردن من ال�شري قدمًا  ليتمكن الأ

ابتكار  ال��رائ��دة يف  ال��دول  نحو 

لكرتونية املتطورة. التقنيات الإ

وق����ال ال��دك��ت��ور ع��ب��ي��د اإن 

الكلية توظف التقنيات احلديثة 

يجاد حلول متكاملة وتعمل على تطوير براجمها  لإ

تكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  ال��ت��ط��ور  مل��واك��ب��ة  ال��درا���ش��ي��ة 

املعلومات.

و�شلم الدكتور عبيد ال�شهادات خلريجي الكلية 

البالغ عددهم )404( خريجًا وخريجة.

ÆÆÆ

ويت�شّلم اخلريجون �شهاداتهم

عمداء كليات الزراعة وتكنولوجيا املعلومات والتمري�س
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وتخريج طلبة كلية ال�شريعة 

طلبة  من  جديدة  كوكبة  بتخريج  اجلامعة   احتفلت  اجلامعة- 

كلية ال�شريعة يف الثاين والع�شرين من حزيران املا�شي بح�شور رئي�س 

اجلامعة الدكتور خالد الكركي ونوابه وعدد من العمداء.

األقاها  كلمة  يف  املجايل  خ��ازر  حممد  الدكتور  الكلية  عميد  وق��ال 

هدى  ال�شريعة   فر�شان  م���ة  والأ للوطن  ت��زف  الكلية  اإن  احل��ف��ل  يف 

خري  وو���ش��ي��ل��ة  نه�شة  وع���وام���ل 

عظم  م�شت�شعرين  ع��زة  و�شبب 

والم��ة.  الوطن  جت��اه  امل�شوؤولية 

من  ان  املجايل  الدكتور  وا���ش��ار 

خذ  والأ اأوًل  مل  الأ تغليب  واجبنا 

ول  ثانيًا  �شالحية   الإ بال�شباب 

فاأمتنا  معا  والعمل  العلم  بد من 

وال���ع���امل ب��اأ���ش��ره ب��ح��اج��ة اإىل 

املعلمني املبددين اأهواء اأ�شحاب 

حد  على  وال�شبهات  ال�شهوات 

�شواء. واأو�شى اخلريجني مبزيد من العلم والتوا�شع والتميز بالخالق 

�شلم  حيث  التخريج  مرا�شم  جرت  ثم  ال�شدر.  ورحابة  ف��اق  الآ و�شعة 

الدكتور املجايل ال�شهادات خلريجي الكلية البالغ عددهم 324 خريجًا 

وخريجة.

�شنان وتخريج طلبة كلية طب الأ

اأطباء  من  جديدة  كوكبة  بتخريج  اجلامعة  احتفلت  اجلامعة- 

رئي�س  بح�شور  املا�شي  ح��زي��ران  من  والع�شرين  الثاين  يف  �شنان  الأ

اجلامعة الدكتور خالد الكركي ونوابه وعدد من العمداء.

وا�شارت عميدة الكلية الدكتورة كفاح اجلمعاين اىل ر�شالة الكلية 

التي توؤكد على �شمو واخالقيات املهنة ودورها يف اإحداث نه�شة طبية 

ان  وا���ش��اف��ت  �شاملة.  و�شحية 

توظف  ان  ا���ش��ت��ط��اع��ت  ال��ك��ل��ي��ة 

اكفاء  اطباء  لع��داد  امكانياتها 

قادرين على خدمة الوطن وابنائه 

مت�شلحني بالعلم واملعرفة.

اجلمعاين  ال��دك��ت��ورة  وحثت 

اخلريجني على التفاين يف عملهم 

جلامعتهم.  اوف��ي��اء  يكونوا  وان 

اأدوا  ق��د  الكلية  خ��ري��ج��و  وك���ان 

ملتطلبات  ا�شتكماًل  املهنة  ق�شم 

تخرجهم ونيلهم درجة البكالوريو�س يف طب وجراحة الفم وال�شنان. 

و�شلمت الدكتورة اجلمعاين ال�شهادات للخريجني والبالغ عددهم 138 

خريجًا وخريجة  وهناأتهم بهذه املنا�شبة.

كلية  اأك��د عميد  اجل��ام��ع��ة- 

علوم التاأهيل يف اجلامعة الدكتور 

ب�شام عماري اأن الكلية ما�شية يف 

تطوير براجمها الدرا�شية .

ولفت خالل حفل تخريج فوج 

يف  اأقيم  الكلية  طلبة  من  جديد 

تعزيز  على  الكلية  حر�س  اىل  املا�شي  حزيران  من  والع�شرين  الثالث 

كادرها التدري�شي من خالل الهتمام باليفاد م�شريًا اىل انفتاحها على 

العامل اخلارجي ل�شيما اجلامعات اليطالية .

اإجن��از  خ�شو�شًا  الكلية  اجن���ازات  ع��م��اري  الدكتور  وا�شتعر�س 

العلمية  والدرا�شات  البحوث  من  العديد  ون�شر  للكلية  اجلديد  املبنى 

اخلريجون  ادى  حيث  التخريج  مرا�شم  جرت  ذلك  املتخ�ش�شة.وبعد 

ق�شم املهنة ا�شتكماًل ملتطلبات  تخرجهم ونيلهم درجة البكالوريو�س يف 

تخ�ش�شات علوم التاأهيل .

عددهم  ال��ب��ال��غ  للخريجني  ال�����ش��ه��ادات  ع��م��اري  ال��دك��ت��ور  و�شلم 

)118( خريجًا وخريجة وهناأهم بهذه املنا�شبه مثلما هناأهم بالعياد 

الوطنية.

جديد  فوج  تخريج  حفل  وخ��الل 

من طلبة كلية الهند�شة والتكنولوجيا 

حزيران  م��ن  والع�شرين  الثالث  يف 

الدكتور  الكلية  عميد  اأ�شار  املا�شي 

التي  الكلية  ان  اىل  توفيق  جم��دي 

ال��ع��ام احل��ايل مب��رور )35(  حتتفل 

يف   امل�شاهمة  اىل  ت�شعى  ان�شائها  على  عامًا 

الوطن ودعم العلم والعمار.وا�شاف ان الكلية ار�شت نهجًا غايته خدمة 

وربط  العلمي  البحث  تعزيز  وو�شيلة  احلياة  بنوعية  والرتقاء  الن�شان 

النظرية بالتطبيق. ولفت الدكتور توفيق اىل ان الكلية ومنذ انطالقها 

عام 1975 عملت على اعداد )12923( مهند�شًا ومهند�شة يف خمتلف 

التخ�ش�شات الهند�شية م�شريًا اىل م�شاهمة هوؤلء اخلريجني يف بناء 

ال�شقيقة.  العربية  وال��دول  العزيز  الردن  يف  والعمار  البناء  مراحل 

واأكد اهتمام الكلية بالتخطيط للم�شتقبل خ�شو�شًا الرتكيز على  جودة 

التعليم من خالل مراجعة اخلطط والرامج الدرا�شية داعيًا اخلريجني 

اىل درا�شة الظروف احلالية بعمق كونها حافلة باملتغريات القت�شادية 

خلريجي  ال�شهادات  توفيق  الدكتور  و�شلم  والتكنولوجية.  والجتماعية 

هذا الفوج البالغ عددهم )814( مهند�شًا ومهند�شة.

كلية  طلبــة  وتخريــج 

والتكنولوجيا الهند�شة 

وتخريج طلبة كليــــة 

ــل ــي ــاأه ــت ــوم ال ـــ ــل ع

�شنانكلية ال�شريعة كلية طب الأ

تخريج كليتي الهند�شة والتكنولوجيا وعلوم التاأهيل
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وتخريج طلبة كلية الطب

اجلامعة- احتفلت اجلامعة بتخريج طلبة الطب يف الرابع والع�شرين 

الدكتور  الطب  كلية  باأعمال عميد  القائم  املا�شي. وك�شف  من حزيران 

براجمها  لتطوير  اجلامعة  بها  تقوم  التي  اجلهود  بطاح  القادر  عبد 

الدرا�شية ودعم كادرها التدري�شي م�شريًا اإىل اأنها اأوفدت )40( طبيبًا 

خمتلف  يف  عليا  علمية  درج��ات  على  للح�شول  عريقة  عاملية  جلامعات 

التعليم  جودة  �شمان  اإىل  ت�شعى  الكلية  اأن  واأكد  الطبية.  التخ�ش�شات 

الطبي بالتعاون مع موؤ�ش�شات عاملية مو�شحًا ا�شتمرار اإدراج الكلية على 

اإجراءات  ا�شتكملت  ذلك  بعد  املعتمدة.  الطب  لكليات  �شينا  ابن  قائمة 

التخريج حيث اأدى اخلريجون ق�شم املهنة ا�شتكماًل ملتطلبات تخرجهم 

بطاح  الدكتور  و�شلم  واجلراحة.  الطب  يف  البكالوريو�س  درجة  ونيلهم 

ال�شهادات للخريجني البالغ عددهم )168( طبيبًا وطبيبة وهناأهم بهذه املنا�شبة.

جنبية وتخريج طلبة كلية اللغات الأ
اخلام�س  الفوج  بتخريج  احتفالتها  اجلامعة  وا�شلت  اجلامعة- 

ربعني من طلبتها لهذا العام. والأ

جنبية يف  ويف احتفالت تخريج فوج جديد من طلبة كلية اللغات الأ

الرابع والع�شرين من حزيران املا�شي لفت عميد الكلية الدكتور اأحمد 

جمدوبة  اإىل اأن درا�شة اللغات تعتر ج�شرًا متينًا ي�شل جمتمعنا واأمتنا 

مبجتمعات العامل كافة.

يف  التو�شع  خ�شو�شًا  الكلية  �شهدتها  التي  التحولت  اإىل  واأ���ش��ار 

جانب   اإىل  ومنها  اللغات  لتعليم  جديدة  درا�شية  برامج  ا�شتحداث 

�شبانية والكورية وال�شينية  يطالية والإ ملانية والإ الإجنليزية الفرن�شية والأ

والرتكية والرو�شية واليابانية وغريها.

و�شلم الدكتور جمدوبة ال�شهادات خلريجي الكلية البالغ عددهم ) 

641( خريجًا وخريجة وبارك لهم بهذه املنا�شبة.

الرابع  يف  الريا�شية  الرتبية  كلية  طلبة  تخريج  حفل  ج��رى  كما 

�شهى  الدكتورة  الكلية  عميدة  وقالت  املا�شي،  حزيران  من  والع�شرين 

اإن الكلية داأبت منذ تاأ�شي�شها على رفد املجتمع املحلي بالكوادر  اأديب 

دارة  قليمية يف التعليم والتدريب والإ املوؤهلة لتلبية احلاجات الوطنية والإ

الوعي  يوؤرقها  ل  م��ة  لأ م�شتقبل  ل  اأن��ه  الريا�شي.واأ�شافت  املجال  يف 

التنمية.وهناأت  وخمططات  والريا�شي  الرتبوي  بالنظام  والهتمام 

وخريجة  خريجًا   )  165( عددهم  البالغ  اخلريجني  اأدي��ب  الدكتورة 

و�شلمتهم ال�شهادات بهذه املنا�شبة.

وتخريج طلبة كلية الرتبية الريا�شية

والع�شرين  الرابع  ثار يف  الآ بتخريج طلبة معهد  واحتفلت اجلامعة 

اإن  ثار الدكتور لطفي خليل  الآ من حزيران املا�شي، وقال عميد معهد 

وح�شارة  وتراث  باآثار  اجلامعة  اهتمام  �شياق  يف  جاء  املعهد  تاأ�شي�س 

واملباين  املواقع  على  واملحافظة  والتنقيب  الك�شف  يف  وي�شاهم  ردن  الأ

ردن. ثرية والرتاثية وتاأهيلها لتطوير ال�شياحة يف الأ الأ

وبارك للخريجني البالغ عددهم ) 51( خريجًا وخريجة حاثًا اإياهم 

ردن العزيز. اإىل حتمل امل�شوؤولية العظيمة يف خدمة وبناء الأ

وتـــــــخـــــــريـــــــج

طــــــــلــــــــبــــــــة

مــــــــعــــــــهــــــــد

ثـــــــــــــــــــــــار  الآ

وتـــــــخـــــــريـــــــج

طـــــــــلـــــــــبـــــــــة

ـــد الـــعـــمـــل  ـــه ـــع م

ــــي ــــاع ــــم ــــت الج

العمل الجتماعي حيث  كما احتفلت اجلامعة بتخريج طلبة معهد 

عليمات  حمود  الدكتور  الجتماعي  املعهد  عميد  باأعمال  القائم  دعا 

الجتماعية  التنمية  �شهام يف منو  لالإ تكري�س جهودهم  اإىل  اخلريجني 

باعتبارها قوة فاعلة يف املجتمعات.

اإحداث  العلوم الجتماعية لتمكينه من  واأكد حر�س املعهد ملواكبة 

التغري الذي ي�شهم يف حل امل�شكالت ورفع م�شتوى الفرد وتعزيز البناء 

الجتماعي.

اأ�شاتذة كلية الطب

ثار والعمل الجتماعي جنبية والرتبية الريا�شية ومعهدي الآ كليات اللغات الأ
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ردنية مطبعة اجلامعة الأ
ردنية مطبعة اجلامعة الأ

 واحتفلت كلية ال�شيدلة بتخريج فوج جديد من طلبتها يف ال�شاد�س 

والع�شرين من حزيران املا�شي. واألقى عميد الكلية الدكتور خالد اأعيده 

كلمة ا�شتعر�س فيها الدور الذي تقوم به الكلية لرفد القطاع ال�شيدلين 

اخلرات  من  لال�شتفادة  كليتهم  مع  الت�شال  موا�شلة  اإىل  اخلريجني  اأعيده  الدكتور  ودعا   . امل�شوؤولية  حتمل  على  القدرة  لديها  موؤهلة  بكوادر 

املرتاكمة واملعلومات املت�شارعة التي تتعلق بالعلوم ال�شيدلنية. واأدى اخلريجون البالغ عددهم )275( خريجًا وخريجة ق�شم املهنة. و�شلم الدكتور 

اأعيده ال�شهادات للخريجني وهناأهم بهذه املنا�شبة و�شط ح�شور عدد من امل�شوؤولني وذوي اخلريجني.

عمال وتخريج طلبة كلية الأ

وتخريج طلبة كلية العلوم 

وتخريج طلبة كلية ال�شيدلة

والع�شرين من حزيران  اجلامعة- احتفلت اجلامعة يف اخلام�س 

عمال.  املا�شي بتخريج كوكبة جديدة من طلبة كلية الأ

واأثنى عميد الكلية الدكتور هاين ال�شمور على اجلهود التي بذلها 

خططًا  الكلية  لدى  اأن  اإىل  واأ�شار  الكلية.  يف  درا�شتهم  خالل  الطلبة 

وبرامج تطويرية هدفها اإعداد وتاأهيل كوادر ب�شرية قادرة على مواجهة 

حتديات الع�شر يف ظل ظروف اقت�شادية ومالية متغرية عامليًا. و�شلم 

 )961( عددهم  البالغ  الكلية  خلريجي  ال�شهادات  ال�شمور  الدكتور 

خريجًا وخريجة.

اإىل موا�شلة  الرامية  ردنيني  الأ ر�شالة  اإىل حمل  الكلية  العوران خريجي  �شو�شن  الدكتورة  العلوم يف اجلامعة  كلية  اجلامعة- دعت عميدة 

ردن احلديث.  وا�شتكمال بناء الأ

واأ�شافت خالل حفل تخريج فوج جديد من طلبة الكلية يف ال�شاد�س والع�شرين من حزيران املا�شي اأن مفتاح النجاح يكمن يف الثقة بالنف�س 

اإىل  العوران  الدكتورة  واأ�شارت  العمل.  يف  والتفاين  بالهدف  مي��ان  والإ

يف  لي�شهم  الفوج  هذا  وتاأهيل  ع��داد  لإ الكلية  وفرتها  التي  مكانيات  الإ

كافة.  ردن��ي��ة  الأ القطاعات  على  تنعك�س  �شاملة  تنموية  نه�شة  حتقيق 

البالغ عددهم )535(  للخريجني  ال�شهادات  العوران  الدكتورة  و�شلمت 

خريجًا وخريجة.

ردنية" يربز اإجنازاتها خالل ال�شنوات الثالث املا�شية الكتاب ال�شنوي "لالأ

"الكتاب  اجلامعة  ع��ن  ���ش��در  اجل��ام��ع��ة- 

ال�شنوي".ويت�شمن الكتاب الذي يقع يف )512( 

و�شور  اجلامعة  م�شرية  ع��ن  معلومات  �شفحة 

طلبتها  من  رب��ع��ني  والأ اخلام�س  الفوج  خريجي 

للعام اجلامعي احلايل 2010/2009.

جلاللة  م�شيئة  بكلمات  ال��ك��ت��اب  وا�شتهل 

كتاب  م��ن  اقتبا�شها  مت  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك 

يراأ�شها  التي  للحكومة احلالية  ال�شامي  التكليف 

على  تركز  التي  ال��وزراء  رئي�س  الرفاعي  �شمري 

برمتها  التنموية  العملية  حمور  هو  ن�شان  الإ اأن 

روؤيتنا  اإن  جاللته  وق��ال  وغايتها.  و�شيلتها  وهو 

ردن امل�شتقبل نابعة من الهتمام بال�شتثمار يف  لأ

ردين املبدع املتميز بعطائه فهو ثروة  ن�شان الأ الإ

وطننا احلقيقية.

ووجه جاللته احلكومة يف كلماته اإىل امل�شي 

قدمًا يف تطوير العملية الرتبوية والتعليمية عر 

تنفيذ م�شروع التطوير الرتبوي على مدار ال�شنوات 

مع  اجلامعي  التعليم  وتطوير  القادمة  اخلم�س 

احلفاظ على ا�شتقاللية اجلامعات.

عمال موكب اأع�شاء الهيئة التدري�شية/ كلية الأ

من تخريج كليتي ال�شيدلة والعلوم


