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أخبار األردنية  /الدستور  /األنباط  /جهينة نيوز /الرأي/نبض/

سﺒعين
الجامعة األردنيّة تحتفي بعيد االستقالل السادس وال ّ
أخبار الجامعة األردنية (أج أ) سناء الصمادي -أقامت الجامعة األردنية اليوم ممثلة بعمادة شؤون
الطلبة ،وبالتعاون مع نادي أبناء الثورة العربية الكبرى ،حفال خاصا بمناسبة عيد االستقالل السادس
والسبعين.
برفع العلم األردن ّي أمام مبنى
واسته ّل رئيس الجامعة األردنيّة ال ّدكتور نذير عبيدات االحتفاالت
ِ
ً
ق عاليًا في سمائها فوق أعلى ساري ٍة ستظلُّ قائمة أمام المبنى.
رئاسة الجامعة ،ليخف َ
وفي كلمة له بهذه المناسبة ،قال عبيدات "إننا نحتفل اليوم بعيد استقالل المملكة األردنية الهاشمية في
هذا اليوم الغالي على كل األردنيين ،والذي ما كان ليتحقق لوال بطوالت وتضحيات قام بها اآلباء
واألجداد ،وها ُ
نحن اليوم نتنفس تحت سماء حرة بفضل بطوالتهم".
وأضاف أن ما يميز استقاللنا هو البعد القومي الذي كان امتدادا للثورة العربية الكبرى ،التي تستند
إلى مبادئ الحقيقة والسالم دون تفريط بالحقوق والمبادئ السامية.
ً
كامال فال بُ ّد أن نعمل ونجتهد ،لذا أخذت الجامعة األردنية على
وأ ّكد كذلك أنّه كي يكون االستقالل
عاتقها ضرورة عدم تدريس التاريخ باعتباره سرديّةً جامدةً ،ولكن بتعليمه كحدث عبر تحليلِه وبيا ِن
عناصره والطريق التي أوصلتنا إلى النهاية ،حتى يبقى التاريخ حيا وكي يبقى استقاللنا شجرة نقطف
ِ
ثمارها يوما بعد يوم وسنة بعد سنة.
وأشار عبيدات إلى ّ
أن رسالتنا التعليمية في يوم االستقالل ال ب ّد أن تتر ّكز حول تعليم طالبنا كيفية
النضال من أجل الحصول على االستقالل والحرية ودراسة وثائق االستقالل وأن نلهم الطلبة
واألساتذة والمواطنين إلعالء مبادئ الثورة العربية الكبرى والوفاء إلى مكانيهما المركزي في الحياة
السياسية لألمة.
وبيّن عبيدات أنه إذا أردنا الحافظ على استقاللنا وقوتنا فينبغي أن ننبذ كل أنواع الطائفية والمناطقية
واإلقليمية والنعرات القبلية التي التخدم إال أعداءنا ،وأن نرسي قواعد المواطنة والمحبة واالحترام
وتقدير ال ُمبدعين وتقبل اآلخر.
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بدوره ،أكد مدير مديرية اإلعالم العسكري العقيد الركن مصطفى الحياري ّ
أن االستقالل مناسبة
عزيزة على قلوبنا جميعا تتجسد فيها معاني العزة والكرامة للوطن ،مشيرًا إلى أن المملكة األردنية
مرّت ومنذ األيام األولى لتأسيس إمارة شرق األردن بعدي ٍد من التحديات التي تجاوزناها بفضل هللا
وحكمة قيادتنا الهاشمية وتكاتف مجتمعنا األردني ويقظة القوات المسلحة واألجهزة األمنية.
وأضاف أنّنا اليوم ،ونحن ندخل المئوية الثانية ،نواجه عديدًا من التحديات سواء الخارجية أم الداخلية
وانعاكاساتها على األمن الوطني؛ ما يضع الدولة أمام مسؤوليات كبيرة ،ويتطلب منّا أن نُوحّد
الصفوف لنقف في خندق الوطن خلف قيادتنا الهاشمية.
وبيّن عميد شؤون الطلبة الدكتور مهند مبيضين ّ
أن االحتفال بعيد االستقالل هو احتفاء باإلنجازات
التي تحقّقت عبر قرن من الزمن تحت القيادة الهاشمية ابتداء من الملك المؤسس ،جاللة المغفور له
بإذن هللا الملك عبدهللا األول ،وواضع الدستور ،جاللة المغفور له بإذن هللا الملك طالل ،والملك
الباني ،مؤسس الدولة الحديثة جاللة الملك الحسين بن طالل طيب هللا ثراه ،وها نحن اليوم في عهد
جاللة الملك المعزز عبد هللا الثاني ابن الحسين ،عهد الهمة والعزم الذي ال يلين والذي يشهد األردن
ً
متواصال ونهضة وبناء بك ّل همة وعزيمة.
في عهده عطا ًء
وقال رئيس نادي أبناء الثورة العربية الكبرى ،الدكتور نايف العبد الالتّ ،
إن هذا االحتفال يتزامن مع
فرحتنا بالمئوية االولى من عمر هذه الدولة الحديثة ،التي كرّس لها أبنا ُء هاشم الغ ّر الميامين
جهودهم ،وبذلوا الغالي والنفيس من أجل بنائه ورفعته ،ليكون وطنًا عربيًّا نفاخر به الدنيا.
وأضاف أنه رغم التحديات والصعوبات التي تواجهنا ،والظروف اإلقليمية والدولية المحيطة بنا ،فقد
حمل الرسالة الهاشمية ومبادئها
واصل فارس من فوارس الهاشميين ،جاللة القائد عبد هللا الثاني،
َ
العظيمة ،بإيمان راسخ وحرص أكيد ،واستعداد دائم ،ليجعل من هذا الوطن الغالي واحة أمن وأمان،
وحصنًا من حصون العروبة وقلبها النابض بالعزيمة واإلرادة الحرة ،رغم قلة الموارد واإلمكانات،
ً
مستكمال بذلك بناء دولة المؤسسات وإعادة بناء الدستور وأسس الدولة التي نعيش في ظاللها اليوم.
وتخلّل الحفل ،الذي حضره نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والطلبة ،عدة فعاليات ومسيرات
لفرقة القوات المسلحة األردنية ،وفقرة خاصة بوحدة الحرس الخاص الصامت ،وفقرة شعرية قدمها
ً
وحفال غنائيًّا قدمه عدد من الفنانين األردنيين وهم :حمدي المناصير ،حسام
الشاعر أنور الهقيش،
ووسام اللوزي ،ورامي الخالد.
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أخبار األردنية  /األنباط  /عمون/بترا/طلبة نيوز
برعاية رئيس الجامعة األردنية
اليوبيل" تحتفل بإنهاء متطلﺒات تخرج طلﺒتها لﺒرنامج الﻤدرسة
أخبار الجامعة األردنية ( أ ج أ) قصي الطراونة  -برعاية رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير
ً
احتفاال بإنهاء
عبيدات ،وحضور مديرة مؤسسة الملك حسين السيدة هنا شاهين ،أقامت مدرسة اليوبيل
مجموعة من طلبتها لمتطلّبات برنامج اليوبيل الخاصّ بالمدرسة ،والذي يهدف إلى تهيئة الطلبة
وتنمية قدراتهم للمساهمة بفاعلية في البرامج واألنشطة المدرسية.
وأشاد عبيدات بالدور الذي تضطلع به المدرسة في إعداد البرامج التربوية المتكاملة والهادفة إلى
تطوير مهارات الطلبة وصقل مداركهم العلمية والشخصية ،اسنتادًا إلى رؤية جاللة الملك عبد هللا
الثاني ابن الحسين ،وثقته بقدرات الشباب األردني.
وأثنى عبيدات على الجهود التي يبذلها الكادر التعليمي في المدرسة إلعداد جيل قادر على خوض
غمار التعليم العالي ،ويملك مهارات اإلبداع والتفوق في المعرفة العلمية واإلنسانية.
وأشارت مديرة المدرسة سهى جوعانة في كلمة ألقتها بهذه المناسبة إلى فلسفة ورسالة المدرسة
الرامية إلى دعم ورعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين الذين يمثلون ثروة وطنية حيوية للمجتمع.
وقالت إن الجانب العملي التطبيقي للمواد والمناهج المدرسية في اليوبيل هو أساس العملية التعليمية
والمحور الذي تنبني عليه ،موضحة أن الطالب يتعلم مهارات التفكير والتحليل واالستنتاج من خالل
إجراء الدراسات والبحوث العلمية.
وأضافت جوعانة أن إنجاز المشروعات والمبادرات في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا واآلداب
يُع ّد متطلبًا أساسيًّا إلنهاء البرنامج ،موضّحةً ّ
أن تلك المتطلبات تتضمن االنخراط في برامج في
التربية القيادية وإتقان لمهارات االتصال وإدارة المشروعات والتدريب على المسؤولية االجتماعية
ً
فضال عن التدرب على مهارات البحث العلمي
بواقع  435ساعة عمل مجتمعية باعتبارها ح ًّدا أدنى،
من خالل إنجاز مشروع التخرج.
وقامت جوعانة بتكريم رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات ،الذي قام بدوره بتسليم الطلبة
الخرّيجين شهاداتهم.
وعرض الطلبة المشاركون في البرنامج نماذج من البحوث والدراسات العلمية التي عملوا على
إنجازها ،كما اطّلع عبيدات والحضور على محتويات المعرض العلمي لمشاريع التخرج الذي اشتمل
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على وسائل تعليمية تؤ ّشر على مدى اهتمام المدرسة في استثمار المصادر العلمية المرافقة لبرامجها
إلعداد الطلبة للتعامل مع التقدم التكنولوجي العلمي والتحديات المستقبلية.
يُشار إلى أن مدرسة اليوبيل افتُتحت بداية العام الدراسي  4220/4225بوصفها أ ّول مدرسة
متخصصة بتعليم الطلبة المتفوقين في المنطقة العربية ،وهي مدرسة ثانوية مستقلة غير حكومية
وغير ربحية ومختلطة.
أن برنامج اليوبيل للثقافة العامة ال ُمخصّص لطلبة الص ّ
كما يُذك ُر ّ
ّف الحادي عشر يعكسُ نقلة نوعية
في تنمية وتطوير اس تعدادات الطلبة وقدراتهم لاللتحاق بمراحل التعليم العالي بقوة واقتدار ،إضافة
إلى توفيره خبرة تراكمية لدى الطلبة في التعرف على وسائل وأساليب البحث العلمي الذي يقع في
صدارة اهتمامات الجامعات األردنية والعربية والعالمية.
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أخبار األردنية  /الرأي  /األنباط/الغد /نبض

طلﺒة من فرقة وكورال الجامعة األردنية يشاركون في ليلة أردنية في القاهرة
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) أقامت السفارة األردنية في القاهرة ،األسبوع الماضي ،ليلة أردنية
غنائية في دار األوبرا المصرية ،أحياها عدد من طلبة فرقة كورال الجامعة األردنية.
وشهدت الليلة األردنية ،التي دعا لها السفير األردني في القاهرة أمجد العضايلة وشارك بها وزير
الشباب محمد النابلسي ،حضوراً مميزاً ض ّم شخصيات مصرية وعربية سياسية ودبلوماسية وثقافية
وإعالمية وجمع من أبناء الجالية األردنية ورجال األعمال والطلبة األردنيين الدارسين في الجامعات
المصرية.
وألقى السفير العضايلة كلمة ترحيبية بالحضور ،الذين ضموا ممثلين عن البعثات الدبلوماسية العربية
واألجنبية في القاهرة ،مؤكداً على العالقات الوطيدة التي تجمع األردن ومصر في عديد المجاالت،
بقيادة جاللة الملك عبدهللا الثاني وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وق ّدمت فرقة الجامعة برنامجا غنائيا تضمن أغاني وطنية تغنت باألردن ومسيرته وقيادته ،حيث
افتتحت الحفل بأغنية "أردن أرض العزم" ،وأدت بشكل فني جميل ورفيع أغاني "وطن الشمس" و
"فدرى لعيونك يا أردن" و "بكتب اسمك يا بالدي" ،و"مع عبدهللا يداً بيدي" و"عهود للهاشمي".
ورافقت األغاني الوطنية عرض فيديو لمسيرة التط ّور والبناء التي تميزت بها الدولة األردنية في
مختلف القطاعات ،إلى جانب أبرز المعالم السياحية واألثرية وجماليات المناطق األردنية.
كما غنّت الفرقة على مدار ساعة ونصف وصالت غنائية جميلة ضمت أغان من الموروث الغنائي
األردني القت تفاعال كبيرا من الحضور ،الذين عبروا عن إعجابهم بموروثنا الغني الجميل.
وفي نهاية الحفل كرم السفير األردني العضايلة وفد الجامعة المشارك في هذه االحتفالية الذي تشكل
من ثمانية طالب وقدم درعا إلى رئيسة وفد الجامعة الدكتوره دانا قاقيش مساعد عميد شؤون الطلبة
للشؤون الثقافية والمبادرات.
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زاد األردن

الرزاز :اجراءات حكومتي رفعت الﻤنشآت في الضﻤان ﺧالل كورونا  ..و 022مليون دينار تم
صرفها
كشف رئيس الوزراء األسبق عمر الرزاز أن عدد المنشآت التي انضمت لمظلة الضمان االجتماعي
بسبب ربط إصدار تصاريح التنقل خالل الجائحة بوجود اشتراك بالضمان االجتماعي ارتفع من 73
ألف مؤسسة وشركة إلى  453آالف
وخالل استعراض جهود حكومته في إدارة ملف الضمان أوضح الرزاز أن حكومته تعمدت عدم
السماح لألردنيين بسحب أموالهم من الضمان في المصفوفة التي وضعتها إبان جائحة كورونا حتى
ال تكون على حساب تأمين الشيخوخة فيما تم السماح لغير األردنيين بسحبها في حال أنهوا أعمالهم
في البلد ،موضحا أن الوضع االكتواري للضمان أصبح سليما فمعدل الحياة يرتفع بالتدريج ونسبة
الشباب إلى المسنين تتغير ويجب تغيير القواعد من فترة لفترة
وأوضح الرزاز أنه عندما استلم إدارة الضمان عام  3556وجد دراسة سابقة لمنظمة العمل الدولية
تحذر من استمرار األمور على ما هي عليه إلى  ،3535موضحا أنه كان بإمكانه الصمت أو التنبيه
للخطر وحل المشكلة فبادر القتراح الحل مهما كلف الثمن
وقال "عندما زرت بمعية رئيس الوزراء جاللة الملك ،كان القرار واضحا وسريعا وكان سؤال الملك
"ماذا تنتظرون؟"" ،فأدرنا في مؤسسة الضمان االجتماعي حوارا معمقا مع مختلف فئات المجتمع،
واستمعنا القتراحات من مختلف المواطنين ،وهذا ساعد على اتخاذ القرار السليم الذي يصب في
المصلحة العامة"
وقال" :وكأي تعديل للقوانين فإن تعديل قانون الضمان سينفع فئات ويضر بعضها ،إال أنه عندما
يكون الهدف هو المصلحة الجمعية ،وعندما يتم إدارة حوار صادق وشفاف مع القطاع الخاص
والنقابات العمالية وكذلك مع المواطنين بشكل مباشر ،فإن االستجابة والقبول الشعبي للقرار تكون
كبيرة ،وهذا ما حدث بالفعل ،أدرنا في مؤسسة الضمان االجتماعي حوارا معمقا مع مختلف فئات
المجتمع ،واستمعنا القتراحات من مختلف المواطنين ،وهذا ساعد على اتخاذ القرار السليم الذي
يصب في المصلحة العامة"
وأشار إلى أنه تم إقرار تأمين التعطل عن العمل كنظرة استراتيجية مستقبلية ،ولوال موجودات هذا
البند التأميني لما تمكنت مؤسسة الضمان االجتماعي خالل جائحة كورونا من صرف مبلغ تجاوز
مئتي مليون دينار استفاد منه  4.3مليون مستفيد دون المساس بحقوق المشتركين ودون التعدي على
أموال الضمان
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وأوضح أن التأخر بعالج المشاكل والتعامل معها يؤدي إلى تراكمها وتعميق أثرها السلبي ،لذلك ال
بد من وجود خطط عابرة للحكومات وضمان تراكم الخبرات واإلنجازات كذلك
مشيرا إلى أن "أي عملية إصالحية ستواجه عقبات ومعيقات ،ولن تكون طريقا معبدة وواضحة
وسهلة ،إال أن تصميم أي إدارة على إجراء اإلصالحات بعد حوار حقيقي مع مختلف األطراف،
وقدرتها على التفاعل والمرونة وإعادة ترتيب األولويات سيجعل اإلصالح ممكنا وتراكميا"
وشدد على أن "المؤسسات المتعلمة هي التي تتعلم من تجاربها وأخطائها ،وتراكم خبراتها ،اعتمادا
على اإلفصاح الدائم والتواصل المستمر مع أصحاب العالقة ،وهي التي تخضع للمساءلة لتتمكن من
تصحيح أخطائها والتعلم من التجارب السابقة" وعند اتخاذ أي قرار ال بد من العمل على تشخيص
الخ لل تشخيصا سليما ،ثم دراسة أبعاد القرار القانونية واالجتماعية واالقتصادية في حال تطبيقه،
واعتماد آليات عقلنة المدخالت باإلضافة إلى أنسنه المخرجات
وتأتي محاضرة الرزاز بدعوة من الجامعة األردنية حيث التقى مجموعة من طلبة الدراسات العليا في
تخصصات العالقات الدولية والعلوم السياسية ،ضمن ثالث لقاءات يعرض فيها تجربته في العمل
العام ،ويتناول اليوم األول عرض "دراسة حالة الضمان االجتماعي" حيث عمل الرزاز مديرا
للضمان االجتماعي 3545-3556
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زاد األردن

"اليرموك"  ..تستضيف احتفالية إربد عاصﻤة للثقافة العربية لعام 0200
أعلنت وزيرة الثقافة هيفاء النجار ،أمس السبت أن احتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية لعام ،3533
ستكون يوم  44حزيران المقبل ،تحت رعاية جاللة الملك عبدهللا الثاني ،على خشبة مدرج الكندي في
كلية اآلداب بجامعة اليرموك.
وقال رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسالم مسّاد ،إن جامعة اليرموك ،وفي سياق استعداداتها لهذه
الفعالية الثقافية العربية البارزة ،فإنها تضع كافة امكانياتها وخبراتها في سبيل إنجاح مختلف األنشطة
والفعاليات التي ستعقد على هامش "إربد عاصمة للثقافة العربية لعام ."3533
وأضاف أن جامعة اليرموك ،بوصفها واحدة من منارات العلم والفكر والثقافة على المستوى الوطني،
لتضطلع بدور ريادي و ثقافي كبير على مستوى محافظة إربد ،كما وأنها ساهمت وتساهم في دفع
وتحريك عجلة الفن واإلبداع والثقافة عبر عقود طويلة.
وأشار مسّاد إلى أن هذه المساهمة والتشاركية من جانب جامعة اليرموك في سياق "إربد عاصمة
للثقافة العربية لعام  ،"3533لتأتي تعزيزا لدورها الوطني في خدمة مجتمعها المحلي والتفاعل معه،
انطالقا من فلسفة رسالتها التي قامت عليها منذ تأسيسها عام .4276
يذكر أن رئيس جامعة اليرموك ،هو عضو في اللجنة الوطنية العليا للتحضير واالستعداد لفعاليات
إربد عاصمة الثقافة العربية ،والتي تم تشكيلها وفقا لقرار صادر عن مجلس الوزراء.
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الغد

 0مواجهات مرتقبة في “سلة” طالب الجامعات اليوم
عمان -تنطلق ،اليوم ،مباريات الجولة الخامسة وقبل األخيرة من المرحلة األولى لدوري “بلينك”
للجامعات “طالب” بكرة السلة ،بإقامة أربعة لقاءات؛ حيث تحتضن صالة التطبيقية مواجهتي فريقي
جامعة العلوم والتطبيقية والجامعة األلمانية عند الساعة  43ظهرا ،تليها مباراة فريقي جامعة اإلسراء
وجامعة جدارا عند الساعة  3ظهرا.
وستكون صالة الهاشمية ،مسرحا لمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الجامعة الهاشمية
وجامعة األميرة سمية عند تمام الساعة  43ظهرا ،تليها مواجهة فريقي جامعة آل البيت وجامعة
العلوم اإلسالمية عند الساعة  3ظهرا.
وتحظى بطولة الطالب بمشاركة  43جامعة ،هي :التطبيقية وجدارا وسمية واإلسالمية والهاشمية
وآل البيت واأللمان ية واإلسراء واألردنية والتكنولوجيا واألهلية والبلقاء واليرموك ومؤتة والبترا؛
حيث تم توزيع الجامعات المشاركة على  0مجموعات ،تضم األولى (التطبيقية وجدارا وسمية
واإلسالمية) ،والثانية (األردنية والتكنولوجيا والبترا) ،والثالثة (األهلية والبلقاء واليرموك ومؤتة)،
والرابعة (الهاشمية وآل البيت واأللمانية واإلسراء).
ويتصدر فريق جامعة العلوم التطبيقية جدول ترتيب فرق المجموعة األولى برصيد  0نقاط متساويا
مع فريق جامعة األميرة سمية ،فيما يحتل فريقا جامعتي العلوم اإلسالمية وجدارا المركزين الثالث
والرابع برصيد نقطتين ،وعلى مستوى فرق المجموعة الثانية ،يتصدر فريق جامعة العلوم
والتكنولوجيا جدول الترتيب برصيد  5نقاط ،تليه الجامعة األردنية برصيد نقطتين وجامعة البترا
ثالثة برصيد نقطة واحدة.
ويتساوى فريقا جامعتي عمان األهلية واليرموك برصيد  0نقاط لكل منهما في صدارة المجموعة
الثالثة ،يليهما فريقا جامعتي البلقاء التطبيقية ومؤتة في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين ،كما
يتصدر فريقا جامعتي الهاشمية واأللمانية جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد  0نقاط لكل منهما،
ويليهما فريقا جامعتي آل البيت واإلسراء بالمركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين.
ويختتم الدور األول يوم  54أيار (مايو) الحالي ،ويتأهل معه أول وثاني كل مجموعة من
المجموعات األربع إلى المرحلة الثانية التي تقام وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة ،خالل
الفترة من  47إلى  30تموز (يوليو) المقبل ،على أن تتأهل الفرق األربعة األعلى جمعا للنقاط إلى
المرحلة الثالثة “الدور الترتيبي” ،الذي يقام وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين “ذهاب وإياب”
في الفترة من  35تموز (يوليو) إلى  0آب (أغسطس) المقبلين.
وتنطلق المرحلة الخامسة والنهائية في  45آب (أغسطس) المقبل ،التي ستبدأ بإقامة مباراة فاصلة
بين ا لفريقين صاحبي المركزين الثالث والرابع في المرحلة الترتيبية لتحديد الفريق صاحب “الميدالية
البرونزية” ،فيما يلعب األول والثاني سلسلة قصيرة من  5مباريات مفترضة ،يحسمها ويفوز باللقب
من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين ،بالبطولة التي تختتم في  33من الشهر نفسه.
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الحقيقة الدولية
وسام االستقالل لنهاد الﻤوسى
د .حفظي حافظ اشتيه
عظيمة هي الدولة التي تكرّم النبغاء المخلصين المنتجين النافعين العظماء من أبنائها ،قد سرّنا كثيرا
تكريم د .نهاد الموسى أخيراً بوسام مستحق يمثّل نبل َمن أعطى ،وجدارة َمن نال.
إنه نهاد الموسى :فوق األلقاب وأعلى من الرتب وأوسع من الشهادات وأسمى من الدرجات ،زيتونة
كنعانية عاصرت الروم جذورها في فلسطين ،وجذوعها وأغصانها في األردن ،وجناها وجذوتها في
أجنحة الوطن العربي وجنبات العالم.
كانت شمس الجامعة األردنية ل ّما تزلْ في مدارج خدرها عندما حبَوْ نا نحوها – نحن طالب قسم اللغة
العربية -مطلع سبعينيات القرن الماضي ،قادمين من أصقاع الوطن ،عبر رئتي النهر المق ّدس شرقا ً
وغرباً ،معظمنا طالب فقراء ،لكننا متفوقون ،بضع عشرات يمثلون أوائل محافظات المملكة الواحدة
الواعدة.
بنايتان متواضعتان تضمان كليّة اآلداب ،غارقتان في غابة من األشجار ،وأخبار نتلقفها عن أساتذتنا
من زمالء سبقونا ،تزرع في صدورنا الجالل والهيبة ،فإذا ُذكر اسم نهاد الموسى ارتفعت األصوات
ّ
وحذار ْ
محذرةً :إياك ْ
أن تلحن في حضرته فتندم طويال.
أن تتح ّدث أمامه بغير اللغة الفصحى،
ِ
قالوا :إنه سيُجري للطالب المستجدين امتحانا ً شفويا ً سابراً .وقفنا في الممر الطويل ،ندخل إلى مكتبه
فُرادى ،نمسك بتالبيب َمن يخرج ليروي ظمأنا عسى ْ
أن يخفّف عنّا شيئا ً من الفزع األكبر الذي
ينتظرنا.
ُ
ُ
وسلمت ،وطلب إل ّي الجلوس ،وسأل :ما اسمك يا فتى؟ أجبت :حفظي .قال :أنسبةٌ هو اسمك أم
دخلت
إضافة؟ يا ويح اسمي!! إنه يفرد جناحيه على بابين ضخمين من أبواب النحو العربي العتيد،
وجوابي سيترتب عليه أشق ّي أنا أم سعيد .تذكرت ْ
أن والدي رحمه هللا كان ضنينا ً بحروف اللغة
العربية ،فلم يُر ْد ْ
أن يبعثرها ويبددها على أسمائنا؛ فاسمه حافظ ،ولذلك توالت أسماؤنا :حفظية،
ّ
محفوظة ،حفظي ،محفوظ ،حفيظة ،فلمع في ذهني أنه استأثر في الحفظ لنفسه ،فأجبت :اسمي من
وجال،
خجال ِ
باب اإلضافة ،يعني :هو حفظ مضاف إلى ياء المتكلم .نظر ف ّي طويالً ،وأنا أغضي ِ
وكأنني لمحت طيف ابتسامة الحت ،وقال :انطلق راشداً .وفهمت فيما بعد ّ
أن هذه الجملة يقولها لمن
يُسرُّ به ويرضى عنه.
قرأنا على يديه النحو تباعا ً في مرحلة البكالوريوس ،ث ّم قرأنا عليه النحو العالي في الدكتوراة ،وما
كان يفوتنا متابعة جهده اإلداري رئيسا ً لقسم اللغة العربية ،ث ّم نائبا ً فعميداً لكليّة اآلداب ،وحرصنا على
متابعة محاضراته وندواته ومناظراته ،واغتالنا سحر شخصيته ،وعمق عبقريته ،وفتنتنا لغته فال
ندري أنحو أدب ندرس أم أدب نحو؟!
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ْ
أمسكت بأشطان بئر تغوص
وشدتنا حركات يديه حين يحمى الوطيس ،ويشت ّد النقاش ،فنراها كأنها قد
عميقا ً لتغرف من أشتات لغة عاد إرم ذات العماد ،بعيدة المرامي ،سهلة التناول ،ساحرة الصور،
عذبة البيان ،اتحد فيها الماضي والحاضر ،وتراخت سطوة قبضة الزمان ،وتآخت عمامة سيبويه
وذؤابتا ابن جني وأفكارهما مع دي سوسير وتشومسكي وأحدث نتاجات الدرس اللغوي ،وتماهى
المكان ،فتراءت أمام النواظر قصور شواهق تسبح بين خيام شوامخ ،ولباس عصري غربي قد التبس
بأردية محبرة من برود باذخة يرتديها أمير كندي.
حتى إذا عاينّا جهده التأليفي وجدنا أنفسنا نغرق في بحر ل ّج ّي من الفكر المؤصّل والمستحدث
والنظرات النقدية :عشرات األبحاث والكتب ،ومناهج تعليمية لع ّدة بلدان عربية ،ومشروع ضخم
للتح ّول -إلى الفصحى وح ّل مشكلة االزدواجية اللغوية ،وربط للعربية مع الحوسبة العالمية....ألخ.
أن هذا العالِم الفرد ّ
نقف أمام نتاجه فنع ّد منه وال نستطيع ع ّده ،ونؤمن ّ
الفذ كان وحده أ ّمة.
ّ
رن اسمه في قاعة التكريم فرسا ً غاب فارسها ،وبارودة ما ط ّل صاحبها ،فخيّم على المشهد غياب
ي الشج ّي لدريد :
عبدهللا المفجع ،والنوح األب ّ
أردت الخيل فارسا ً
ْ
تنادَوا فقالوا

فقلت" أبو إياس" ذلكم الردي؟

فإن ي ُ
ك" شيخ النحو" خلّى مكانه

فما كان وقّافا ً وال طائش الي ِد

ُ
ْ
تذكرت إهداءه في مقدمة
لكن ،أطلّت مهرة عربية االسم واللسان والجنان ،أطلّت جهينة ،عرفتها إذ
ً
ً
أصغر كتبه حجما وأخطرها شأنا (نظرية النحو العربي) الذي ص ّدره بقوله ( :إلى هند وإياد وجهينة
وإياس وصفوة وفهم ،تحية لصحبتهم ورجعا ً إليقاعهم .نهاد ).
أستاذنا ،يا معلّم الجيل ،يا شيخنا الجليل ،نحن مدينون لك ،ولن ننسى فضلك .لن ننسى هيبتك
وحكمتك وبحور علمك وبهاء طلعتك وأناقة هندامك وبوح عطرك وسيجارك  .أ ّما صوتك فذاك
حكاية أخرى ترويها رنّته الساحرة في آذاننا ،وإيقاعه الرخيم في أذهاننا.
أنت ملكت قلوبنا التي تدعو لك بطول عمر منعّم بصحة البدن والروح .ك ّرمتكَ الدولة بوسام ،ونحن
نضعك وساما ً على صدورنا ما حيينا.
وكان قد سرّنا جداً تكريم عميد األدب العابر للعصور" د .وليد سيف" ،الذي أحيا تراثا ً مجيداً ،وأعاد
ي
زهوه من جديد ،وبعث أعدل قضية عربية مجدداً لتدخل ك ّل بيت ،وك ّل قلب ،وتصبح اله ّم الشخص ّ
لك ّل عرب ّي.
وأساتذتنا جميعا ً جديرون بك ّل تكريم :أسد العصر ناصر الدين ،والياغيان أحدهما قيد أوابد أدب
وقارن
العصر الجاهلي يسلمه إلى المؤت َمن على األدب العصري ،والشيخ المهيب عبدالكريم خليفة،
ِ
وخازن التراث األمين إحسان عباس ،وسا ِدن الحكمة راهب
النقد العربي بالغربي محمود السمرة،
ِ
القسم نصرت عبدالرحمن ،وقيّم أدب مصر والشام محمود إبراهيم ،وحارس القدس عبدالجليل عبد
المهدي ،وقبس معجز أحمد خالد الكركي ،والمو ّشح االندلسي البه ّي صالح جرار ،وأمين س ّر بني
أميّة حسين عطوان ،وذائق النقد إبراهيم سعيفان،ورائد اللغويات المقارنة إسماعيل عمايرة ،وملهمة
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النحو عصمت غوشة ،وصيرفيّا النحو والصرف محمود حسني ومحمد حسن عواد ،ونديما البالغة
محمد بركات أبو علي وعبدالكريم الحياري.
ّ
فلتبك البواكي .وأم ّد في عمر الباقين منعّمين
األجالء ،وعلى مثلهم
رحم هللا َمن مات من أساتذتنا
ِ
ً
بطاعته ،ولطيف فضله ورعايته .وسنظل عاجزين عن الوفاء بحقهم ،فقد لهثنا عمرا لنقفو آثار
أقدامهم ،فر ّد الغبار بصرنا خاسئا ً وهو حسير.
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