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 مطعوم كورونا والموقف العلميبعنوان:  حوارية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نذير عبيداتتحدث في الحوارية: 

 رامي العدوان: حواريةترأس ال
 10/01/2021االحد   

 لحضور الفعالية
 

 ملخص الفعالية:
 ابتعدوا عن اإلشاعات: عبيدات للمواطنين

دعا وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات المواطنين ألخذ اللقاح  - عمان
 .بشأن مطعوم كوروناواالبتعاد عن اإلشاعات التي يجري تداولها 

نظمها منتدى ” المطعوم والموقف العلمي“واكد الوزير خالل حوارية بعنوان 
عبد الحميد شومان مساء امس األحد، عبر الفيس بوك ومنصة زووم، أن 
المطاعيم اختيارية ومجانية وآمنة تماما وفعالة، وسيكون لها أثرا كبيرا 

 .على الوضع الوبائي في المملكة
أن الوزارة ستبدأ غدا األربعاء، بإعطاء المطاعيم بعد اكتمال وصول  واشار إلى

المعتمدين من المؤسّسة العامّة للغذاء ” فايزر”و” سينوفارم“مطعومي 
سينوفارم “واوضح أن المؤسسة أجرت دراسات على لقاح . والدواء إلى المملكة

، ”سينوفارم“أسابيع قبل إقراره، كما شارك األردن في تجارب مطعوم  3لمدة ” 
 .ما مكنه من الحصول على كميات من المطعوم مبكرا

https://www.youtube.com/watch?v=SjgF5lvkjNo
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وقال عبيدات إن إنجاز مطاعيم كورونا لم يأت صدفة، بل جاء نتيجة جهود 
 .مؤسسية عالميا، وبحوث علمية معمقة وتعاون دولي غير مسبوق

بالعالم الذي بدأ تنفيذ برنامج التطعيم،  41وأشار إلى أن األردن البلد رقم 
مركزا متاحا إلعطاء المطاعيم، من بينها مستشفيات في عمّان،  29ا أن مبين

وبعض المراكز الصحية، ومركز الحسين للسرطان، وسيجري إعطاء المطاعيم 
وحول اآلثار الجانبية للمطاعيم، أكد عبيدات . وفق األولويات وبحسب الدور

احة لكل وجود منصة مرتبطة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ستكون مت
 .المواطنين لإلبالغ عن أية آثار جانبية تظهر بعد أخذ المطعوم

وكان الممثل المقيم للمعهد الهولندي للديمقراطية المهندس رامي 
العدوان، اشار إلى أثر وسائل التواصل االجتماعي واإلشاعات المتداولة، على 

 ألف شخص 150عدم االقبال على التسجيل ألخذ المطعوم والذي بلغ 
 )بترا.(فقط

 
 
 
 
 

 مناقشة كتاب: بين العقول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 عمر حتاملةتحدث في الحوارية: 
 مثنى غرايبة: حواريةترأس ال

 18/01/2021اإلثنين   
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 لحضور الفعالية
 

 ملخص الفعالية:
 "شومان"للدكتور الحتاملة في ) بين العقول(مناقشة كتاب 

 دنيا الوطن -رام اهللا 
الفضائية الدكتور عمر " ناسا"أكد مدير التكامل التكنولوجي في وكالة 

حتاملة، ان الذكاء االصطناعي يسير بوتيرة سريعة ومعقدة وسيؤثر على 
مختلف القطاعات الصناعية والتعليمية والتجارية خالل السنوات المقبلة؛ ما 

 .مواكبة هذه التأثيرات بجديةيستدعي 
ذراع البنك  /وقال خالل ندوة نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان

بين "العربي للمسؤولية الثقافية واالجتماعية، مساء أمس، لمناقشة كتاب 
وموقع المؤسسة على ) زووم(للدكتور حتاملة وتم بثها عبر منصة " العقول

المهندس مثنى الغرايبة، أن األردن وأدارها الوزير السابق ) الفيسبوك(
يمتلك من العقول والمهارات والبيئة المناسبة للدخول في مجال الذكاء 
االصطناعي، وقد قام مؤخرا بإصدار استراتيجية الذكاء واالبتكار االصطناعي 

 .مما يعد إنجازا في هذا المجال
ات والفرص وأشار إلى أنه على األردن أن يستشرف مستقبل االبتكار والتحدي

لضمان تطوره في العديد من القطاعات التي تدخل في نطاق الذكاء 
 .االصطناعي

بلدا في العالم قامت بإصدار واستخدام استراتيجية  60أن أكثر من وبين 
 .الذكاء االصطناعي وميزوا أنفسهم بذلك

كما بين الدكتور حتاملة تأثير الذكاء االصطناعي على مجال التعليم، مؤكدا 
ية مواكبة التعليم بشكل عام التحديثات والتطورات الحديثة المستمرة أهم

 .في مجاالت التعليم المختلفة كالطبية والهندسية وغيرها
ولفت الى أن العديد من الوظائف المطروحة اليوم في العالم ستشهد تغيرًا  

كبيرًا في المستقبل، في ظل تطور الذكاء االصطناعي واألدوات 
ما يفرض إحالل هذه األدوات مكان البشر في سيناريوهات التكنولوجية؛ 

 .عديدة
ونبه في هذا السياق، إلى أن التطور التاريخي لسوق العمل وطبيعة الوظائف 
في تغير دائم، وهناك الكثير من الوظائف تغيرت وأخرى اندثرت، وعلى 
االنسان ان يقوم بتطوير نفسه بشكل مستمر ليكون قادرًا على تلبية 

 .اجات المستقبلاحتي
وقدر حتاملة معدل ما يقضيه الشخص بالواليات المتحدة من الساعات في 

االف ساعة، منوها إلى أن  4حياته خالل التنقل بواسطة السيارة بنحو 

https://www.youtube.com/watch?v=Ng7wR1npmiA
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السيارات ذاتية القيادة ستحل هذه المعضلة، لكن سيصاحبها العديد من 
 .التحديات األخالقية والنفسية

وتوقع أن يصل معدل عمر اإلنسان بفضل التكنولوجيا الى نحو أكثر من مئة 
عام؛ مما يؤثر بشكل عام على مجمل عدد السكان في العالم مستقبال، 

 2050مبينا ان المنظمات المعنية تتوقع ان يصل عدد سكان العالم في عام 
ل الذكاء مليارات نسمة، مشيرا في هذا الصدد الى انه من خال 10الى حوالي 

االصطناعي فانه يمكن لإلنسانية اكتشاف أدوية ومطاعيم جديدة وعمل 
دراسات طبية بوقت قياسي، إضافة الى إمكانية معرفة الشخص االمراض التي 

  .من الممكن ان يصاب بها قبل اإلصابة
وكان المهندس الغرايبة قد أشار في مداخالته الى أهمية ان تقوم الدول 

السريعة في مجال االبتكار والذكاء االصطناعي بهدف  بمواكبة التطورات
توفير فرص عمل لمواطنيها تتناسب مع التطورات واالبتكار واالبتعاد عن 
 .الوظائف التقليدية، وذلك من خالل تحديث ورفع القدرات والمهارات البشرية
ه ونوه الى أن األردن قادر على تحقيق التميز بالذكاء االصطناعي بالعربي، ألن

بالمئة من المحتوى بالعربي على  70تاريخيا لديه سجال بإيجاد أكثر من 
 .االنترنت

، يستكشف تأثير الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا "بين العقول" وكتاب  
 .على مستقبل الوظائف واألخالق والتقنيات واالقتصاديات

. ناساويعمل الدكتور حتاملة حاليا مديرا للتكامل التكنولوجي في وكالة 
وقد عمل سابقا رئيسًا لقسم االبتكار في وكالة ناسا، والمدير التنفيذي 
السابق لبرنامج دراسات الفضاء واالبتكار في جامعة الفضاء الدولية في وكالة 

، ومسؤوالً ARCناسا، باإلضافة إلى عمله نائبًا لكبير العلماء في وكالة ناسا 
حث العلمي والتقنيات الداعمة عن تحديد المجاالت الجديدة والواعدة للب

 .التي يمكن دمجها في قدرات المركز
مقالة دولية في الهندسة، كما حصل  33ونشر الدكتور عمر حتاملة أكثر من 

 . على العديد من الجوائز المرموقة وشهادات التقدير
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 جهود التحول الرقمي في األردن: حوارية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أحمد هناندةتحدث في الحوارية: 

 يزن حجازي: حواريةترأس ال
 25/01/2021اإلثنين   

 لحضور الفعالية
  

 ملخص الفعالية:
 "جهود التحول الرقمي في األردن"حول " شومان"في  محاضرة

وزير االقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، مساء االثنين، إن الوزارة  الق
  .تعمل على طرح خطة وطنية للتحول الرقمي في األردن خالل الفترة المقبلة

وأوضح الهناندة خالل ندوة حول التحول الرقمي في األردن في منتدى عبد 
، وسنعمل على طرح ال يوجد خطة وطنية للتحول الرقمي لآلن: "الحميد شومان

 ".خطة الفترة المقبلة وسنشاور المعننين في القطاع بها
للقطاع الخاص، وذلك " تفتح أبوابها"ووزارة االقتصاد الرقمي والريادة 

للتشاور إلنجاح خطة التحول الرقمي، بحسب الهناندة الذي لفت إلى أن الخطة 
  .قابلة للتعديل

https://www.youtube.com/watch?v=dzQIjdNm3i4
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هو بناء بنية تحتية مناسبة لتنفيذ  االقتصاد الرقمي والريادة دور وزارة"
، "التحول الرقمي مفهوم جديد ألتمتة الخدمات... التحول الرقمي في األردن 

 .وفق الهناندة
الوثيقة ...  الوثيقة الخاصة بالتحول الرقمي يجري مناقشتها"وأشار إلى أن 

 .، بحسب الهناندة"لها خطة تنفيذية مرتبطة بجدول زمني
خدمة حكومية، سيجري تصنيفها حسب  2000نات لـ جمع بيا"وتحدث عن 

 ".نوعها وقيمتها لالقتصاد الوطني؛ وعدد الحركات على تلك الخدمات
، وفق "من منصة واحدة نريد أن نصل لمرحلة يتلقى المواطن الخدمة فيها"

من الخدمات " سيجري التركيز على رضى المواطن: "الهناندة، الذي قال
  .وعائدها على االقتصاد

وأعرب عن تفاؤله بحصول األردن على تصنيفات متقدمة في التحول الرقمي، 
 ".وجود شباب أردني مبدع"وذلك لـ 

الشباب األردني بحاجة لدعم لتحويل األفكار لمشاريع على أرض "وقال إن 
التحدي الرئيس لنا يتعلق بالبيئة التشريعية لريادة "، مشيرا إلى أن "الواقع

 ".لآلن بيئة تشريعية للرياديين ال يوجد... األعمال 
نريد أن نسمع أفكارا حول كيفية إدخال الشباب الرياديين للتحول الرقمي "

  .، بحسب هناندة"وبما يضمن مستوى الخدمات
وصرح، بوجود مناقشة مع شركات االتصاالت للخروج بتوافق إلطالق خدمات 

  .الجيل الخامس
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بالتعاون مع  -: متغيرات السياسة األميركية في المرحلة القادمة محاضرة 
 جمعية إدامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناصر جوده: المحاضرةتحدث في 
 : دريد محاسنةالمحاضرةترأس 

 01/02/2021اإلثنين   
 لحضور الفعالية

 
 ملخص الفعالية:

جودة يحاضر في شومان حول متغيرات السياسة األميركية في المرحلة 
 المقبلة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين السابق،  - عمان
العين ناصر جودة، عمق ومتانة عالقات الصداقة التي تربط جاللة الملك عبد 
اهللا الثاني والرئيس األميركي المنتخب جو بايدن، وأن هذه العالقات ستكون 

ة المقبلة، لتطابق المظلة للتواصل مع الواليات المتحدة األميركية في المرحل
 وجهات النظر بين القيادتين في كثير من القضايا الدولية واإلقليمية. 

وفي محاضرة نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، مساء االثنين 
بعنوان "متغيرات السياسة األميركية في المرحلة القادمة"، وأدارها رئيس 

ة، الدكتور دريد محاسنة، مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئ
قال جودة: إن المساعدات األميركية لألردن لم ترتبط يومًا بشروط أو إمالءات 
سياسية مطلوبة، وهناك عالقات احترام لألردن ومواقفه المختلفة وهي 

 عالقات صداقة وانفتاح وحوار صريح ومباشر.

https://www.youtube.com/watch?v=LtDbNVCutZk
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لى أن بايدن ولفت إلى أن القرارات األولى للرئيس األميركي الجديد تؤشر ع
وإدارته، سينتهجون سياسات جديدة تؤدي إلى اشتباك إيجابي بشأن 

 القضايا المحلية والعالمية.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال جودة: "إن ما نعرفه عن الرئيس 
بايدن ووزير خارجيته أنهما ملتزمان بحل الدولتين التي يتحدث عنها جاللة 

ستمرار"، مؤكدًا أن بايدن نفسه مؤمن بحل الدولتين الملك عبد اهللا الثاني با
وأنه متابع لهذا الشأن دائما وعن كثب عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما، 
وهو مدرك تماما أهمية هذا الموضوع، ولكنه استدرك أن "علينا أن ال نفرط 
بالتفاؤل كثيرا، وال نتشاءم كذلك في هذا األمر حتى نرى اإلنجازات على 

 الواقع".
وأعاد جوده، في حديثه، التأكيد على الموقف األردني الواضح والثابت دائما 
بشأن القضية الفلسطينية، مبينا أن األردن لم يطرح نفسه يوما كوسيط 
فيما يخص القضية الفلسطينية، بل قدم نفسه كصاحب مصلحة، الفتًا إلى 

ة والدولية الدؤوبة عبر جهود جاللة الملك عبداهللا الثاني وتحركاته اإلقليمي
السنين بشأن القضية الفلسطينية، إضافة إلى مختلف القضايا العربية 
واإلقليمية والدولية. وأشار إلى أن ما يحدث في الواليات المتحدة اآلن، سيكون 
له التأثير اإليجابي على أميركا نفسها داخليا، وعلى عالقاتها الدولية، 

 أنه من الواضح أن األولوية ستكون ومنها منطقتنا العربية، مؤكدًا
لموضوعي التصدي للوباء واالقتصاد، ولكن المؤشرات تتحدث كذلك عن 
ملفات أخرى كالعالقات مع إيران ومنطقة الشرق األوسط والناتو، وجميعها 
تدل على أنها ستكون إيجابية، الفتا إلى أهمية االنتظار لمعرفة ما ستؤول 

 في المراحل المقبلة.إليه اإلجراءات األميركية 
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 محاصرتها وسبل الظاهرة األسري: حوارية بعنوان: العنف
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدالعزيز الزعبي، هديل أبو حسان، آمنة ريمتحدث في الحوارية: 
 ترأس الحوارية: رامي العدوان

 15/02/2021اإلثنين   
 لحضور الفعالية

 
 ملخص الفعالية:

 "الظاهرة وسبل محاصرتها: العنف األسري: "بعنوان" شومان"حوارية في 
أكدت ناشطات في مجال حقوق المرأة والطفل، أننا بحاجة الى تسريع 

الجهود المبذولة في هذا  الخطوات للتصدي لظاهرة العنف األسري، وتعزيز
المجال، وأن يكون هناك التزام وطني أكبر من المؤسسات بما في ذلك 

 .مؤسسات المجتمع المدني
ذراع البنك العربي  /وأوضحن في حوارية نظمها منتدى عبد الحميد شومان

الظاهرة وسبل : العنف االسري"للمسؤولية الثقافية واالجتماعية، بعنوان 
، )الفيس بوك(وصفحة المؤسسة على ) زووم(ك عبر منصة ، وذل"محاصرتها 

 وأدارها المهندس رامي العدوان
     .األحزاب متعددة للديمقراطية الهولندي للمعهد المقيم الممثل
وأكدت 

الت وزيرة االنسان، وحقوق والمرأة واألسرية االجتماعية الشؤون في الناشطة
االجتماعية السابقة، ريم أبو حسان، أن ظاهرة العنف موجودة عالميا،  نمية

ويقع على أفراد األسرة المهمشين سواء كانوا األطفال او النساء أو كبار 

https://www.youtube.com/watch?v=9mGRm_bnLv0
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السن، وذلك بحسب أحد تقارير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالعنف 
 .والصحة، منوهة الى أن العنف االسري يؤدي حتما على تفكك األسرة

وبينت أننا أخترنا على المستوى الوطني أن نتصدى لظاهرة العنف االسري 
من خالل مجموعة من الخدمات واإلجراءات، باإلضافة الى سياق قانوني 
للتعامل مع هذه الظاهرة، مشيرة الى وجود قانون العقوبات الذي يتضمن 

طفال من أيضا قانون حماية األسرة من العنف وقانون األحداث الذي يحمي األ
 .العنف بجميع أشكاله

وقالت إن التجربة األولى لألردن في وجود قانون حماية متخصص كان في العام 
ولكن هذا القانون حمل مجموعة من الثغرات والفجوات، فتم وضع  2008

، مثلما يوجد لدينا قانون االحداث الذي صدر في 2017قانون جديد في العام 
 .2014العام 

الى وجود ثالثة أشكال للعنف المتمثلة في العنف  وأشارت أبو حسان
الجسدي والعنف الجنسي والعنف اللفظي، كما أن هناك اشكال أخرى 
 .متعددة تقع ضمن اشكال العنف االسري كتقييد الحريات على سبيل المثال

وحول حاالت العنف األكثر انتشارا في المملكة، أوضحت انه وبحسب الحاالت 
األكثر و فإن العنف الواقع على الزوجة من قبل الزوج ه المشاهدة والموثقة

 .انتشارا والذي يقع ضمن العنف الجسدي والعاطفي
عبد  هديل القانونية للمساعدة العدل لمركز التنفيذية المديرة بدورها قال

العزيز، أن العنف عابر للطبقات االجتماعية بغض النظر عن المستويات 
منتشر في كل مختلف المحافظات واالسر،  التعليمية واالقتصادية، وهو

مشيرة الى أن هناك بعض األمور التي قد تؤدي الى التعامل مع العنف األسري 
بشكل مختلف، فعلى سبيل المثال المرأة المستقلة القوية القادرة على أن 
تنفق على نفسها، بكل تأكيد هي االقدر على اتخاذ القرار في التصدي 

  . وطلب الحماية من الجهات الرسميةللعنف الواقع عليها 
وأكدت أن العنف يعد وسيلة من وسائل السيطرة من قبل الشخص القوي 
على الشخص األضعف سواء كانوا من النساء أو األطفال أو من كبار السن، 
مشيرة الى أن حاالت العنف األكثر ظهورا على السطح، هي الحاالت الواقعة 

فئة لألسف غير قادرة على التبليغ عن العنف على النساء واألطفال وهذه ال
أو طلب الحماية، مبينة في هذا الصدد أنه بالرغم من أن معظم حاالت العنف 
الواقعة على األطفال هي من قبل الرجال، اال أن هناك حاالت من العنف على 

 .األطفال تكون من قبل النساء أو األمهات بحجة التأديب
بات األردني يسمح بتأديب األطفال على نحو ما وأشارت الى أن قانون العقو

يجيزه العرف، معربة عن أملها في الغاء هذه المادة من القانون لعدم وضوح 
الحدود التي يجيزها العرف، مؤكدة أن العنف يخلف آثار نفسية سلبية على 
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األطفال على المدى البعيد، متطرقة الى الوسائل الوالدية التربوية الحديثة 
 .بتعد عن استخدام العنف ضد األطفال بهدف التأديببحيث ن
الزعبي، أشارت الى أن العنف موجود في  األردنية، آمنة المرأة اتحاد رئيسة

كل المجتمعات ويظهر بأشكال مختلفة في كل مجتمع بحسب بنيته والبيئة 
الثقافية، وهي ظاهرة قديمة، ولكن لم يتم التعامل معها ألنه كان ينظر 

أنها قضية شأن خاص ال يجوز التدخل فيه، مشيرة الى أن المجتمع  اليها على
المدني ومؤسساته تعتبر أن أي حالة عنف داخل األسرة أو المجتمع هي قضية 
شأن عام ال بد من التصدي لها بآليات واستراتيجيات مناسبة لعالج هذه 

  . الظاهرة
وازيين القوى، أي وأشارت الى أن من أسباب العنف داخل األسرة هو اختالل م

أن القوي يحاول أن يستعمل قوته ونفوذه من أجل السيطرة على حياة اآلخرين 
الذين يعتبرهم ملحقين فيه، منوهة الى أن األطفال الذين يشاهدون حدوث 
العنف أمامهم، يتعرضون الى األذى أيضا، ويصبح العنف هنا دائرة مغلقة 

 .تفكك األسريداخل االسرة، وبالتالي نصل الى مرحلة ال
وقالت إن أتحاد المرأة األردنية تنبه مبكرا لهذا الموضوع وبدأ بالحديث حوله، 
مشيرة الى أن الحكومة اعترفت بوجود الظاهرة وعملت على إنشاء إدارة 
حماية األسرة في البداية ومن ثم بدأت بوضع اآلليات الوطنية، والتي جاءت 

 .داث برامج من شأنها التصدي للظاهرةمتوازية مع ما قام به االتحاد من استح
وكان العدوان قد أشار في بداية الحوارية الى أنه بحسب االحصائيات التي تم 
نشرها مؤخرا، فقد تعاملت وزارة التنمية االجتماعية ومراكز حماية األسرة مع 

حالة عنف أسري خالل النصف األول من العام الماضي، منها ما طال  5400
مبينا أن البعض يربط بأن الحظر المفروض بسبب كورونا  مسنين وأطفال،

 .بالمئة 33قد أدى إلى ارتفاع حاالت العنف بنسبة تقترب من 
ولفت الى أنه أمام تلك الحاالت من العنف، يحتار المرء العادي عندما يتابع 
تعليقات القراء على مواقع التواصل االجتماعي من كثرة ما يرى من تبرير 

يبقى التساؤل حول ما تؤول اليه : " ذر لمرتكبي الجرائم، وقالوالتماس الع
هذه الحاالت من متابعة قضائية، أم هل يتم حل قضايا الجرائم المتعلقة 

 ".بالعنف األسري من مدخل إسقاط الحق الشخصي
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 وتحديات فرص بعد: عن الجامعي التعلمبعنوان:  حوارية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وفاء عوني الخضراءتحدث في الحوارية: 

 مداخلة: آسيا  ياغي 
 أنور الحلح: حواريةترأس ال

 22/02/2021اإلثنين   
 لحضور الفعالية

  
 ملخص الفعالية:

 "فرص وتحديات: التعلم الجامعي عن بعد"حوارية في شومان حول 
الناشطة االكاديمية الدكتورة وفاء الخضراء، أن التعلم عن بعد في  أكدت

الجامعات أتاح فرصة جوهرية لصانعي السياسات وأصحاب القرار للسير 
 .باتجاه تطوير المنظومة التعلمية

ذراع البنك العربي  /وقالت في حوارية نظمها منتدى عبد الحميد شومان  
فرص : التعلم الجامعي عن بعد"للمسؤولية الثقافية واالجتماعية بعنوان 

  ، وأدارها)الفيسبوك(وموقع المؤسسة على ) زووم(، عبر منصة "وتحديات
مدير دائرة البحث العلمي في المؤسسة المهندس أنور الحلح، إن 

 .بحد ذاتهاالتكنولوجيا أداة ووسيلة لتعزيز التعلم وليست غاية 

https://www.youtube.com/watch?v=yneupErhli0
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وأضافت الخضراء، إن أي فجوة رقمية في الوصول إلى منصات التعلم تشكل 
خرقا حقوقيا أساسيا يجب العمل على معالجته، مشيرة الى أنه حتى تنجح 
المنصات االلكترونية في الجامعات في أداء دورها على النحو المطلوب، ال بد 

 .التعلم الذاتيأن يتحول التعليم الى تعلم ويكون مرتبطا بهدف 
ونوهت الى أن الجاهزية البنيوية والمدروسة بعناية ومنحوتة بقوانين 
وأنظمة لالنتقال من التعليم إلى التعلم الفاعل والمؤثر، سيخلق نقلة نوعية 

 .في جودة المخرجات الجامعية
وأوضحت أن الفاقد التعليمي والتعلمي والنفسي واالجتماعي والقيمي قد 

إذا لم يكن هناك جاهزية وإدارة فاعلة  التعلم عن بعد،يكون كبيرا في 
 .للتعليم عن بعد

ونوهت الخضراء الى أن األردن تعامل بكفاءة وقدرة عالية مع التغير الكبير 
من قبل المؤسسات التعليمية في بداية الجائحة، وحقق مسيرة سليمة في 

وقات كبيرة ضوء هذه التغيرات المتسارعة والفجائية، مشيرة الى وجود فر
بين الجامعات في استخدام األساليب واألدوات للتعامل مع هذه المتغيرات، 
حتى أنه يوجد فروقات داخل الجامعة نفسها ما بين الكليات واالقسام والتي 

 .تعود أسبابها الى المعايير والجاهزية والقدرة المؤسسية والكفاءة
رية تطورت عبر االف وقالت إن هناك العديد من الدراسات تبين أن البش

السنين من خالل تفاعل االنسان الوجاهي وتفاعله مع المكان، وأن التعليم 
عن بعد هو نزوح عن البوصلة البيولوجية والفسيولوجية عند االنسان 
المتعلم، مشيرة الى أن بعض الخبراء والمعنيين يؤكدون أنه عندما نحول 

ي بإبادة الهويات التي تبنى الجغرافيا الى مساحات افتراضية، فإننا نناد
  .على العالقة الوثيقة مع األرض والمكان

وأشارت الى الجهود العالمية إلزالة العراقيل أمام التعليم االلكتروني 
والتعلم عن بعد، والتي من الممكن أن تكون مشاكل فردية أو مؤسسية أو 

كلة تعلمية تعليمية للخروج بنتائج نستطيع من خاللها التخلص من مش
 .التسرب من المدارس

واستعرضت الدكتورة الخضراء بعض الدراسات واألبحاث التي تناولت التعلم 
عن بعد، وأهم التحديات التي تواجهه، إضافة الى اإليجابيات والسلبيات 

 .العائدة على المتعلمين من خالله
وتطرقت الى التحديات التي تواجه الطلبة من ذوي اإلعاقة من خالل التعلم 
عن بعد، معربة عن أسفها من عدم سماع أصوات هذه الفئة من قبل 

 .المعنيين وأصحاب القرار حول قضاياهم المهمة
وفي هذا السياق قالت آسيا ياغي من جمعية أنا أنسان لحقوق األشخاص ذوي 

االحصائيات في األردن تشير الى أن عدد األشخاص من ذوي اإلعاقة " اإلعاقة، أن 
الف، والملتحقين بالتعليم منهم أقل  200الى نحو مليون وفي األردن يصل 
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، مشيرة الى أن القانون قد حمى ذوي اإلعاقة وخاصة فيما "من واحد بالمئة
 .يتعلق بحقهم في التعليم

من جانبه أكد المهندس الحلح، أن جائحة كورونا أثرت على شتى مناحي 
لتعليم بمنأى عن هذا الحياة االقتصادية واالجتماعية والصحية، ولم يكن ا

التأثير، مشيرا الى أن إغالقات الدول خالل األشهر األولى للجائحة أدت الى تأثر 
دولة حول العالم بهذه االغالقات  172حوالي مليار ونصف طالب وطالبة من 

من عدد الدارسين المسجلين، وحسب احصائيات  %85وهم يشكلون 
واالن ونحن على  2020ي نيسان منظمة اليونسكو فان ذروة االغالق كانت ف

مليون طالب ما زالوا  200مشارف نهاية السنة األولى من االغالقات فإن هناك 
 .تحت تأثير هذه االغالقات
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 كورونا؟إلى أين تتجه جائحة بعنوان:  حوارية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فراس الهواريتحدث في الحوارية: 

 زيد النوايسة: حواريةترأس ال
 01/03/2021اإلثنين   

 لحضور الفعالية
  

 ملخص الفعالية:
 "إلى أين تتجه جائحة كورونا؟" حوارية في شومان بعنوان 

المركز الوطني لمكافحة األوبئة واألمراض السارية الدكتور فراس  أكد رئيس
الهواري، ضرورة السير بسرعة باتجاه التطعيم ضد فيروس كورونا ألنها 

 .الطريقة الوحيدة للسيطرة على الجائحة
ذراع البنك العربي  /وقال في حوارية نظمها منتدى عبد الحميد شومان

إلى أين تتجه جائحة "مساء أمس بعنوان للمسؤولية الثقافية واالجتماعية 
، وأدارها الكاتب والمحلل السياسي الدكتور زيد النوايسة، أننا نريد "كورونا؟

أن نصل في النهاية الى ما يريده العالم أيضا، بأن يتحول هذا الوباء من وباء 
عالمي سريع االنتشار الى مرض موجود نتعايش معه ونأخذ له العالج 

 .اللزوم، أو نأخذ الوقاية من خالل المطاعيم سنوياالمناسب عند 

https://www.youtube.com/watch?v=RRsCmQ9aiYk
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وأضاف، إن األرقام في األردن بدأت تأخذ منحنى وبائي جديد، مشيرا الى أنه 
في منتصف شهر تشرين الثاني من العام الماضي بدأنا نشهد انحسار 
الموجة األولى الحقيقية في األردن، وكان ذلك بعد اإلجراءات الوقائية التي تم 

كانون الثاني من هذا العام،  23عها، وقد أستمر هذا االنحدار تقريبا الى إتبا
الى أن توقف نزول االعداد بعد هذا التاريخ، وكان ذلك بمثابة العالمة األولى 

 .للتحذير من أنه قد نكون مقبلين على الدخول بموجة ثانية من الوباء
لواضحة في أعداد اإلصابات ولفت الدكتور الهواري النظر الى االرتفاع والزيادة ا

بالفيروس في المحافظات وخاصة في إربد والبلقاء والزرقاء، والتي تخطت 
إصابة  150الى  100إصابة بعد ان كانت في حدها األعلى ما بين  500حاجز 

يوميا، داعيا المواطنين في المحافظات الى االلتزام بالتعليمات واإلجراءات 
 .ة والمحافظة على األرقام منطقيةالوقائية للسيطرة على الجائح

بالمئة من المصابين بالفيروس ال يحتاجون الى الدخول الى  80وبين أن 
بالمئة من النسبة المتبقية قد يحتاجون الى  5المستشفيات، مشيرا الى أن 

 35 -30الدخول للعناية المركزة واحتمالية الوفاة عندهم تتراوح ما بين 
اشفة والشفافية في إظهار الحقائق أمام الناس بالمئة، مؤكدا أهمية المك

 .والتوعية بخطورة الوباء إلقناعهم بضرورة الوقاية
وأشار الى أنه إذا ما أردنا التعامل مع التحورات التي تحدث بهذا الفيروس، 
فال بد من أخذ الجرعتين، وخيار الجرعة الواحدة لن يكون كافيا إلعطاء المناعة 

أننا بحاجة الى جهود مضاعفة لتأمين ما يكفي من للشخص المصاب، مؤكدا 
 .المطاعيم

وبين الدكتور الهواري، أنه خالل هذا الشهر سيتم تأمين ما يكفي من 
المطاعيم للذين سجلوا على المنصة، داعيا المواطنين الى المبادرة 
للتسجيل على المنصة ألخذ المطعوم حتى وأن لم يتوفر، ألن ذلك يدل على 

اء والحرص على التعامل مع هذا الجائحة من منطلق علمي، كما مدى االنتم
أنه يحفز أصحاب القرار الى السعي لطلب المزيد من المطاعيم، مشيرا الى أن 

هذا ما ال "العزوف عن التسجيل يوصل رسالة مفادها أننا غير مهتمين و
    ".نرجوه

ع الجائحة ينطلق وكان الدكتور النوايسة أشار في مداخالته الى أن التعامل م
من منطلقين يتمثل األول باإلجراءات الوقائية ولبس الكمامة التي يصفها 
الخبراء في هذا المجال بانها تعادل اللقاح، واالمر الثاني هو المطعوم، 
مشيرا الى ان العالم اليوم يبحث وينتج المطاعيم ضد هذا الفيروس، 

 .بشريةويشرع في حملة مطاعيم هي األكبر عبر تاريخ ال
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 ضغوطات جائحة كورونا والجلطات الشريانية؟بعنوان:  حوارية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 يمن حمودةأتحدث في الحوارية: 

 رمزي طبلت: حواريةترأس ال
 08/03/2021اإلثنين   

 لحضور الفعالية
 

 ملخص الفعالية:
 "ضغوطات جائحة كورونا والجلطات الشريانية" حوارية في شومان بعنوان 

أكد استشاري أمراض القلب والشرايين الدكتور أيمن حمودة أن الحظر 
والوحدة لدى غير المصابين قد تؤدي إلى ) 19-كوفيد (والخوف من اإلصابة بـ 

 .الوفاة المفاجئة
ذراع البنك العربي  /شومانوقال في حوارية نظمها منتدى عبد الحميد 

ضغوطات جائحة " للمسؤولية الثقافية واالجتماعية، مساء أمس، بعنوان 
، وأدارها استشاري أمراض القلب والقسطرة "كورونا والجلطات الشريانية

، )الفيس بوك(وموقع المؤسسة على ) زووم(الدكتور رمزي طبلت عبر منصة 
ظم دول العالم لمنع انتشار الوباء، إن اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها مع

شكل لدى البعض مصدرًا لضغوطات نفسية مثل القلق والخوف والوحدة 

https://www.youtube.com/watch?v=6xgNom2NbEw
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والغضب واضطراب النوم، إضافة إلى ضغوطات مالية واقتصادية من فقدان 
الوظيفة أو هبوط في الدخل المالي، مشيرا الى أن عدم تحمل البعض لهذه 

يؤدي لإلصابة بالجلطة القلبية الحادة الضغوطات النفسية واالقتصادية قد 
 ).19 -كوفيد(لغير المصابين بفيروس كورونا 

وقال إن بعض الدراسات أشارت إلى اصابة عدد من مرضى فيروس كورونا  
بأمراض القلب والشرايين كالجلطة القلبية وهبوط عضلة القلب والوفاة 

م تحت الحجر أو المفاجئة، أما االشخاص غير المصابين بالفيروس والذين ه
الحظر فقد اقتصرت الدراسات المنشورة على وصف أثر الضغوطات النفسية 
واالقتصادية على االداء الوظيفي للفرد واضطراب النوم لديهم، لكن االنتباه 
إلى أثر تلك الضغوطات على التسبب بالجلطة القلبية لم يُنشَر سابقًا ولم 

االردنيين، حيث قامت المجموعة  يتعرض لبحثه اال مجموعة من أطباء القلب
 300شخصًا من غير المصابين بفيروس كورونا في المرحلة، و 55بدراسة 

شخص في المرحلة الثانية، أُدخلوا الى المستشفى بسبب الجلطة القلبية 
أو الوحدة أو فقدان الدخل المالي او الوظيفة   الحادة تحت أثر القلق أو الخوف

تبين أن الغالبية من هؤالء االشخاص كانوا ممن وغيرها من المحفزات، وقد 
لديهم عوامل خطر اإلصابة بتصلب الشرايين كالتدخين والسكري والضغط 

 .والكولسترول، أو ممن أصيبوا سابقا بأمراض القلب والشرايين
وأوضح أن الدراسة التي تم إعدادها، وحصلت على دعم من صندوق عبد 

ضغوطات الجائحة " والتي جاءت بعنوان الحميد شومان لدعم البحث العلمي 
تسبب الجلطة القلبية، تعد األولى من نوعها في العالم وسيتم تقديمها 
في أيار القادم في أثنين من أهم مؤتمرات القلب والشرايين في الواليات 

 .المتحدة وأوروبا
وتدعو الدراسة إلى االنتباه المبكر لعالمات القلق والتوتر لدى المتضررين  

ن آثار الجائحة بشكل عام، مثلما تكمن أهميتها بحسب الدكتور حمودة، م
في أنها ستوجه انتباه أطباء القلب في شتى أنحاء العالم لدراسة هذه 
الظاهرة التي يمكن تجنب حدوثها في بعض األفراد ممن لديهم استعداد 

 .لإلصابات القلبية
ائية وارتداء الكمامات وأكد الدكتور حمودة أهمية التقيد باإلجراءات الوق

والتباعد الجسدي قدر اإلمكان، داعيا الى المبادرة للحصول على المطعوم 
 .ضد الفيروس، معتبرا أن أخذ المطعوم يعد ضرورة وطنية واجبة

من جهته أشار الدكتور طبلت الى اآلثار السلبية التي يحدثها التدخين على  
يتعرضون الى إصابة بأمراض  صحة االنسان، مشيرا الى أن المدخنين الذين

القلب ويحتاجون الى تداخالت طبية وجراحية، عادة ما يتم الطلب منهم ترك 
التدخين، اال أن نسبة كبيرة منهم ال يستجيبون ويعودون الى التدخين بعد 

 .فترة بسيطة
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 كيف نعيد تأهيل القطاع الطبي؟بعنوان:  حوارية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 علي حياصات، موسى العجلوني، محمود محمد سرحان، تحدث في الحوارية: 

 مداخلة: إسماعيل مطالقة
 رامي العدوان: حواريةترأس ال

 17/03/2021االربعاء   
 لحضور الفعالية

 
 ملخص الفعالية:

 "نعيد تأهيل القطاع الطبي؟ كيف: "حوارية في شومان بعنوان
أكد مختصون في الشأن الطبي أهمية إيجاد نظام طبي شامل ومتكامل 
تشترك فيه جميع الجهات التي تقدم الخدمات الطبية للمواطنين بهدف 

 .النهوض بالقطاع الطبي في المملكة
وبينوا في حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك  

كيف نعيد "العربي للمسؤولية الثقافية واالجتماعية مساء أمس، بعنوان 
تحدث فيها وزير الصحة األسبق الدكتور علي " تأهيل القطاع الطبي؟

حياصات، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني لمكافحة األوبئة واألمراض 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlMC-44hHbY
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ارية الدكتور محمود سرحان، ومستشار أول أنظمة صحية الدكتور موسى الس
العجلوني، وأدارها المهندس رامي العدوان، الممثل المقيم للمعهد 
الهولندي للديمقراطية متعددة األحزاب، أهمية دور القيادات الطبية المدربة 

ت والمؤهلة إلحداث نقلة نوعية في المجال الطبي وتحسين مستوى الخدما
 .الطبية المقدمة للمواطنين

الدكتور حياصات، أشار الى حدوث تغيرات كبيرة في منظومة وزارة الصحة، 
حيث مرت مستشفيات الوزارة بأزمات فيما يخص الكوادر الطبية من حيث 
االختصاصات وبرامج اإلقامة وغيرها، مشيرا الى وجود تذمر من قبل العاملين 

مستشفيات وزارة الصحة سواء من  في القطاع الطبي ممن يعملون في
األطباء والممرضين من حيث االمتيازات المقدمة لهم، مبينا أن تلك األسباب 
وغيرهم أدت الى هجرة تلك الكوادر في بحثها لفرص عمل أفضل في 
القطاعات الطبية األخرى، مما أدى الى التراجع في بعض الخدمات المقدمة 

 .للمواطنين
تأهيل لجميع الكوادر االدارية على عدة مراحل حتى  واكد أهمية عقد برامج

تستطيع إدارة القطاعات الطبية، ومعرفة ما هو المطلوب منها وما هي 
 .الواجبات المفروض القيام بها حتى تكون تلك المؤسسات الطبية ناجحة

واستعرض الدكتور حياصات بعض اإلجراءات اإلدارية وخطة العمل التي تم 
ن مديرا لمستشفى األمير حمزة، لرفع مستوى األداء اتخاذها عندما كا

 .وتحسين الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين
من جانبه أكد الدكتور محمود سرحان أهمية وجود القيادة المؤهلة إلدارة 
المستشفيات في مختلف القطاعات الطبية للمحافظة على جودة الخدمات 

ذبها، إضافة الى أهمية وجود نظام المقدمة للمواطنين وضمان عدم تذب
شامل يحكم عمل المستشفيات والكوادر الطبية التي تطبق هذا النظام، 
مبينا أنه يتوفر في األردن خبرات كبيرة في المجال الطبي على مستوى 
اإلدارة واألطباء وفي مختلف التخصصات، ولكن ذلك فقط على مستوى الفرد 

  .لى مستوى النظامواألشخاص، وهذا تميز فردي وليس ع
وأوضح الدكتور سرحان انه يوجد في كل مستشفيات المملكة مؤشرات 
لقياس الجودة، ولكن هذه المؤشرات غير موحدة إضافة الى انها غير 

  .متوفرة
وأشار الدكتور موسى العجلوني الى حق المواطن في الحصول على نظام 

دامة وبنوعية صحي آمن وعادل ويعطي كل المواطنين خدمات صحية مست
جيدة، وهو حق كفله له الدستور األردني، مبينا ان النظام الصحي هو أحد 
األنظمة الرئيسية في كل بلد ويؤثر في األنظمة األخرى االجتماعية 

 .واالقتصادية والسياسية ويتأثر بها
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وأوضح أن األنظمة هي التي توجد القيادات المؤهلة إلدارة القطاعات الصحية، 
أن النظام يجب أن يكون مصمما إلنتاج كوادر صحية وقيادات  مشيرا الى

وأنظمة جودة قابلة للقياس، مبينا أهمية وجود نظام متكامل وشامل يدير 
النظام الصحي على مستوى الدولة ككل واألنظمة الصحية الفرعية على 
مستوى المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات وكل مكونات النظام 

 .الصحي
أننا في األردن بحاجة الى مراجعة وإعادة تأهيل القطاع الطبي من ناحية  وبين

كل مكونات النظام الصحي كالحوكمة والتمويل والموارد البشرية 
والتكنولوجيا واألدوية ونظام المعلومات وتقديم الخدمات الصحية 
ومشاركة ودعم المجتمع، مشيرا في هذا الصدد أن المشكلة ليست مالية 

 .ضمن الموارد المالية المتاحة حاليا حل معظم التحديات والقضايا ونستطيع
وقال مدير مستشفى الملك المؤسس عبدهللا الجامعي سابقا الدكتور 
إسماعيل مطالقة في مداخلة له، أن أهم محاور إعادة تأهيل القطاع الطبي 
هو موضوع التنظيم، مؤكدا أن القطاع الصحي وخالل العام الماضي على وجه 

لخصوص، قد تأثر بشكل واضح نتيجة العديد من العوامل والتي منها ا
تسرب الكفاءات الطبية اختياريا أو قصريا الى خارج الدولة أو الى القطاع 
الخاص داخل األردن، كما أن هناك الكثير من التحديات واالخطار التي تهدد 

 .من التأثرالقطاع العام والتي تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لتجنب المزيد 
وأكد أن المحافظة على القطاع العام وتحسين ظروفه هي مسؤولية الدولة 
والمجتمع واالفراد بشكل عام وال بد من وضع خارطة طريق واضحة المعالم 
لمعالجة كافة أوجه الخلل والتراجع، مبينا أهمية التوجه نحو التشاركية 

ها بشكل يخدم جودة الفاعلة في الخدمات التي تؤدي بالضرورة الى تكامل
 .ونوعية الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين

وكان المهندس العدوان قد أشار في بداية الحوارية الى أن حادثة مستشفى 
السلط جاءت لتعيد الى الواجهة الكثير من الكالم حول تدني مستوى 
الخدمات المقدمة للمواطنين في مستشفيات وزارة الصحة، مستعرضا بعض 

التي يرويها بعض المواطنين حول تعرضهم لمواقف مختلفة في القصص 
تلك المستشفيات كنقص في الكوادر الطبية وبعض االدوية والمستلزمات 

 .الطبية وسوء الخدمة المقدمة وغيرها
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 أطر السياسات والمداخل" -حفل إشهار كتاب: "اإلصالح التربوي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توق محي الدين: فيهتحدث 
 مهند مبيضين: الحفلترأس 

 22/03/2021اإلثنين   
 لحضور الفعالية

  
 ملخص الفعالية:

 توق للدكتور" أطر السياسات والمداخل: اإلصالح التربوي"إشهار كتاب 
نظم منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية 
الثقافية واالجتماعية، مساء أمس، حوارية إلشهار ومناقشة كتاب الدكتور 
محي الدين توق وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، والذي جاء 

، وأدار الحوار أستاذ "أطر السياسات والمداخل-اإلصالح التربوي"بعنوان، 
التاريخ في الجامعة األردنية الدكتور مهند مبيضين، وذلك عبر منصة 

 ).الفيسبوك(وموقع المؤسسة على ) زووم(

https://www.youtube.com/watch?v=daOuSGlw36w
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وتناول الدكتور توق في الكتاب الذي جاء في ستة فصول، األطر والمداخل 
 .إلصالح التربية في الدولة العربية واألردن بشكل خاص

ي تقديمه للكتاب ان اإلصالح التربوي في البلدان العربية واكد الدكتور توق ف
لم يُعد ترفًا، بل ضرورة قصوى لتحقيق التنميّة المستدامة، وتطوير 
المواطنة، وبناء منعة الدّولة، وتحقيق التقدّم، علميًّا وتكنولوجيًّا واجتماعيًّا 

 .وثقافيًّا
تربيّة المعلّمين وتناول الفصل األول والثاني من الكتاب إصالح برامج 

بأشكالها المختلفة، وسياسات المعلّمين بشكل خاص، فيما يركز في الفصل 
الثالث على موضوع تمكين المدرسة، من معلّمين ومدراء، لتتمكّن من رفع 
سويّة التعليم واالسهام في تحقيق األهداف المجتمعة، وما تواجهه هذه 

شروط لنجاحها، بينما يتناول  الحركة العالميّة من تحديّات، وما تحتاجه من
الفصل الرابع المساءلة التربويّة وعالقتها بالتقدم التربوي، فيما يتحدث 
الفصالن الخامس والسّادس حول بعض االشكاليّات التربويّة ذات أبعاد 

 .اجتماعيّة واقتصاديّة واضحة
ويرى توق ان اإلصالح التربوي شغل حيّزًا كبيرًا من اهتمامات المفكرين 
والمربّين العرب، وراسمي السياسات التربويّة، ومتخذّي القرارات على حد 
سواء في السّنوات السبعين األخيرة، كما عقدت له مئات المؤتمرات والنّدوات 
والحلقات الدراسية، نجم عنها وثائق مهمة، بدءًا من استراتيجيّة التربيّة 

بي حول مستقبل التعليم ، وأعمال مشروع الفكر العر1967العربيّة في العام 
في الوطن العربي التي نفذّت في نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، 
وانتهاءً بالدراسات المستفيضة عن التعليم في الدول العربية التي نفذت 
بالتعاون ما بين المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، والبنك الدّولي، 

يل العلمي للطلبة العرب ليس مجرّد احساس مشيرا الى إنّ تدني التحص
عام تسمعه من أولياء األمور، أو المستخدِمين، أو المهتمين بالشأن العام، 
بل إنّ هناك جملة من الشّواهد التي تبيّن تراجع نوعيّة مخرجات التعليم 

كما أنّ نتائج الطلبة العرب في القراءة، والفهم القرائي، وحل . العربي
 .ت أفضل حاالً كما أظهر تقرير المعرفة العربيالمشكالت ليس

وأشار الى أن جهود اإلصالح التربوي في المنطقة العربية ليست جديدة، وقد 
حققت بعض التقدم في عدد من المؤشرات التربوية وخاصة في مؤشر االتاحة 
واالنتشار، كذلك العدالة واالدماج والكفاءة، حيث أنتشر التعليم في مختلف 

لعالم العربي وفتحت الفرصة للجميع لاللتحاق بالتعليم وخاصة أمام أنحاء ا
المرأة العربية، مؤكدا أن التقدم الذي تم إنجازه في مجال المواءمة مع 
متطلبات العصر والنوعية لم يكن بالمستوى المطلوب كما هو الحال في 

 .المؤشرات الكمية للتعليم
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ل السبعين عاما الماضية في وبين أن معظم حاالت اإلصالح التي جرت خال
العديد من الدول، تناولت اصالح البناء والهياكل وتوفير أدوات جديدة 
للتعليم وتطوير وتحسين اإلمكانيات المتاحة في التعليم للمدارس كذلك 
التمويل، موضحا ان محاوالت اإلصالح لم تعط االهتمام الكافي بالعوامل ذات 

تي تؤدي الى رفع النوعية، كما لم يحض األثر المضاعف وخاصة العوامل ال
المعلم باالهتمام الكافي كذلك المناهج وطرق التدريس البيئية والصفية 
والمدرسية والمساءلة التربوية، مثلما تم إغفال السياسات التربوية النوعية 

 .التي تحكم مسارات التطور واإلصالح في النظام التربوي بشكل واضح
شار الى ان موضوع اإلصالح التربوي مسألة شغلت وكان الدكتور مبيضين أ

جميع المفكرين العرب منذ عصر النهضة، حيث حاول المثقفون والمفكرون 
ومنهم بطرس البستاني ورفاعة الطهطاوي والشيخ محمد عبدة وحسين 
المصرفي وغيرهم، أن يجدوا إجابة لتأخر العرب، والخروج من مرحلة التردي 

أن دعوات اإلصالح للتقدم العربي كانت اما عن طريق  الى التحدي، مشيرا الى
 .اإلصالح السياسي او التكامل االقتصادي او الوحدة العربية

 
 
 
 

 نقاذ الصناعة من تبعات الجائحةإحوارية بعنوان: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مها العليفي الحوارية:  تتحدث

 ترأس الحوارية: فارس حمودة
 29/03/2021اإلثنين   
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 لحضور الفعالية
 ملخص الفعالية:

 "إنقاذ الصناعة من تبعات الجائحة"حوارية في شومان بعنوان 
قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، إن الصناعة 
المحلية أثبتت تنافسيتها في العديد من القطاعات في بداية الجائحة العام 
الماضي، وكان لها الدور الهام في تأمين احتياجات السوق والمواطنين من 

سل التزويد في السلع والمواد الرئيسية في الفترة التي شهدت خلال في سال
  .العالم

وأضافت في حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك 
إنقاذ "العربي للمسؤولية الثقافية واالجتماعية، مساء أمس، بعنوان 

، وادارها المهندس فارس حمودة، رئيس غرفة "الصناعة من تبعات الجائحة
، إن "الفيسبوك"سسة على وصفحة المؤ" زووم"صناعة الزرقاء، عبر منصة 

وجود صناعة محلية قوية ساهم في تحقيق االمن الغذائي والمساهمة في 
المخزون االستراتيجي من خالل صناعات غذائية مختلفة، إضافة الى توفير 
المستلزمات الطبية الالزمة في فترة الجائحة والتي نشهد حاليا توفرها في 

متوافرة، مشيرة الى ان األردن اصبح األسواق المحلية بجودة عالية وكميات 
 .من الدول التي تقوم بتصدير هذه المواد الى الدول الخارجية

وأكدت علي أهمية تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومساعدته على النمو 
والبقاء واالستمرار في تزويد السوق المحلي باحتياجاته، إضافة الى التصدير 

هو من أولويات الحكومة والتي تحاول أن  للخارج، مشيرة الى أن هذا االمر
تكوين تشاركية مع القطاع الخاص ممثال بغرف الصناعة حتى يكون هناك 

    .مواءمة لألولويات واالهتمامات
وبينت أن المؤشرات والدراسات حول التصدير تدعو الى العمل بشكل 

لى مشترك مع القطاع الخاص بهدف المتابعة المستمرة لكل قطاع، مشيرة ا
أن هذا االمر دعا الى تشكيل المجالس القطاعية والذي سيتم اإلعالن عنها 
بالتنسيق مع القطاع الصناعي، حيث سيكون للقطاع الصناعي مجلس 
معني من القطاع الخاص وبمشاركة الحكومة والجهات المعنية من أجل 

 .العمل بشكل مشترك في حال وجود تحديات
سوق عالمي منذ عدة  100ة تصل الى نحو وأشارت الى أن الصناعات المحلي

سنوات، وبالتالي من المهم ان يكون لدى الحكومة سياسات واستراتيجيات 
تدعم هذا الجانب وتعزز مقدرة الصناعة المحلي على التصدير، مبينة أن 
الحكومة خالل الفترة الماضية تعمل على تفعيل التعليمات الموضوعة 

 .ز الصناعات المحليةوالنظام الذي وضع خصيصا لتعزي
ونوهت الى أنه حتى تستطيع الصناعة المحلية أن تستمر في التصدير 
وتنمو في األسواق الخارجية، فال بد أن يكون لها قاعدة قوية في السوق 

https://www.youtube.com/watch?v=ybBF05zHK1A
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المحلي، موضحة أنه من اإلجراءات التي تحرص عليها الحكومة هو إعطاء 
ة، وإعطاء سعر تفضيلي األفضلية للصناعات المحلية في العطاءات الحكومي

للصناعة المحلية لمساعدة القطاع ليقوم بدوره في المساهمة في االقتصاد 
 .الوطني

بالمئة من الناتج  25وقالت الوزيرة علي، إن القطاع الصناعي يساهم بنحو 
الف عامل في هذا القطاع الذي يشمل  250المحلي اإلجمالي وهناك حوالي 

والصغيرة والحرفية، لذا فأنه من المهم الصناعات الكبيرة والمتوسطة 
تعزيز تنافسية هذا القطاع ومساعدته على النمو في السوق المحلي وأيضا 
في السوق الخارجي لما يوفره من فرص عمل ويضيفه الى االقتصاد الوطني، 
مبينة أنه لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في السوق المحلي وفي االقتصاد 

مة تعمل بالتشارك مع القطاع الخاص والمؤسسات بشكل عام، فان الحكو
المعنية على زيادة إمكانيات الترابطات ما بين القطاع الصناعي نفسه 
والعمل على التشبيك ما بين القطاع الصناعي والقطاعات األخرى مثل القطاع 

 .الزراعي على سبيل المثال
الصناعي  وبينت علي وجود العديد من العناصر والنقاط الخاصة بالقطاع

التي هي بحاجة الى إعادة النظر فيها ومراجعتها ودراستها ومنها تكاليف 
اإلنتاج والطاقة والعمالة والتمويل وذلك ضمن اإلمكانيات المتاحة، مؤكدة 
الدور الذي يقع على عاتق القطاع الخاص في تخفيف كلف اإلنتاج من خالل 

ي عملية التصنيع، البحث عن المواد والوسائل البديلة واستخدامها ف
مشيرة الى ان الحكومة تدرس وتنظر الى إيجاد التكاملية ما بين األردن 
وبعض الدول األخرى وتحديد الميزة التنافسية الموجودة في كل دولة 

 .والموارد المتاحة وكيفية االستفادة من هذه الموارد
في  وأوضحت أهمية االستقرار التشريعي، وهو االمر الذي يهم أي مستثمر

مختلف القطاعات بهدف وضع الرؤى التي بناء عليها يستطيع التخطيط، 
مبينة في هذا السياق حرص الحكومة على وجود االستقرار التشريعي 

 .ومراجعة بعض التشريعات التي تحتاج أحيانا الى التعديل والتطوير
ى وكان المهندس حمودة أشار في بداية الحوارية الى أن أثر جائحة كورونا عل

االقتصاديات العالمية كانت وما زالت عميقة، وستعمل على المزيد من 
التغيرات الجوهرية في خارطة االقتصاد وكيفية إدارة االعمال مستقبال، مبينا 
ان انخفاض الطلب الكلي بشكل عام وتوقف قطاعات ضخمة بشكل كامل 

 .نتيجة االغالقات، كانت السمة العامة لهذه الجائحة عالميا
إن الجائحة اثرت بشكل كبير على األردن، إذ جاءت في الوقت الذي كان  وقال

فيه االقتصاد األردني يعاني أصال من تراجع كبير وانخفاض في السيولة 
رافقها سياسة نقدية انكماشية لم تراع معطيات األسواق في حينها، مشيرا 

لجائحة، الى أن القطاع الصناعي تحديدا وبناء على عدة دراسات حول أثر ا
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 85 -15أظهرت تراجع المبيعات المحلية الصناعية بنسب تراوحت ما بين 
بالمئة في القطاعات المختلفة، بينما انخفضت مؤشرات التصدير للقطاعات 

 .بالمئة حسب القطاع 57-8الصناعية بنسب 
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 اإلبداعية الكتابةبعنوان: ورشة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 موفق ملكاوي: المدرب

 7/4/2021-4  األربعاء –األحد 
 لحضور الفعالية

 
 
 

 ملخص الفعالية
جبل عمّان دورة تدريبية بعنوان  /مكتبة عبد الحميد شومان العامة أقامت

مدير المنتدى الثقافي والجوائز  ،قدمها موفق ملكاوي ،"الكتابة اإلبداعية"
 شباط 9-7في مؤسسة عبد الحميد شومان، من األحد ولغاية الثالثاء 

جبل ب ، وذلك في قاعة منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان2021 )فبراير(
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 .عمّان
: ر، مثلمحاوواشتملت الدورة التدريبية على التعريف بالعديد من ال

سمات اللغة ، الحصول على األفكاركيفية ، متطلبات الكتابة اإلبداعية
 .الجيدة

، األسلوب ومفهومهكما اشتملت الدورة في قسمها الثاني على تعريف ب
 .األسلوب الشخصي، وكيفية تطويرهكيفية إيجاد التعرف على و

، والتعريف مفهوم القراءة الواعية أو الناقدةأم القسم الثالث فقد اختص ب
على الخصائص الكتابية للمؤلفين، من أجل بكيفية القراءة من أجل التعرف 
 .التعرف إلى الكتابة بشكل جيد

 
   

 حوارية بعنوان: الفقر المائي وصراعات المياه في المنطقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دريد محاسنةتحدث في الحوارية: 

 الحوارية: سوزان الكيالني تترأس
 05/04/2021اإلثنين   

 لحضور الفعالية
 ملخص الفعالية:

 "الفقر المائي وصراعات المياه في المنطقة: "بعنوان" شومان"حوارية في 
للطاقة والمياه والبيئة الدكتور دريد " إدامة"أكد رئيس مجلس إدارة جميعة 

 .البحرين، مشيرا الى أنه ضرورة وطنية عليامحاسنة، أهمية مشروع قناة 
وقال في حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك 

الفقر المائي وصراعات : "العربي للمسؤولية الثقافية واالجتماعية، بعنوان

https://www.youtube.com/watch?v=oSHuzetoPCc
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للطاقة والمياه والبيئة، " إدامة"، بالتعاون مع جمعية "المياه في المنطقة
صة في إدارة جودة المياه المهندسة سوزان الكيالني، مساء وإدارتها المخت

، )الفيس بوك(وموقع المؤسسة على ) زووم(أمس، وتم بثها من خالل منصة 
إن مشروع قناة البحرين هو مشروع اردني أساسي سيوفر لألردن ما يزيد عن 

مليون متر مكعب من المياه، مما يعمل على سد النقص الحالي من  650
لمحالة الذي نعيشه حاليا، وبنفس الوقت يرفع من مستوى البحر المياه ا

 .الميت بحيث ال نخسر المشاريع السياحية في المنطقة
وبين أن التقنين في استخدامات المياه موجود من خالل بعض البرامج وتوزيع 
األدوار، اال أنه أشار الى بعض السلوكيات السلبية غير المبررة التي تعمل 

ياه، مثلما أوضح أن تعرفة المياه مبينة على زيادة االستهالك، على هدر الم
فكلما زاد االستهالك زادت التعرفة وتضاعفت، مؤكدا أهمية زيادة وعي 

 .المواطنين بأهمية المحافظة على المياه والتقليل من نسبة الهدر
وقال إن المياه التي تصلنا الى المنازل هي مياه آمنة وسليمة ومراقبة 

 .ار وتخضع للمواصفات الوطنية لالستهالك النهائيباستمر
وأضاف أن نسبة الفاقد المائي كبير في األردن ويزداد سنويا ويصل بحسب 

العقوبات على  بالمئة، مؤكدا على ضرورة تغيلظ 50الدراسات الى نحو 
المعتدين على مصادر المياه وبخاصة خطوط مشروع مياه الديسي والعمل 
على عدم تكفيل المعتدين للحد من هذه االعتداءات، وتفعيل القوانين 

 .الرادعة لهم
دول في  3أننا من أفقر : "وأشار الى أن األردن يعاني من شح في المياه، وقال

 60العالم مائيا ومياهنا في تناقص وعدد السكان في ازدياد، ومع ذلك فان 
بالمئة من المياه تستخدم في الزراعات غير المجدية، منوها الى أهمية دور 
الحكومة في تقنين المياه اال في الزراعات التي لها جدوى وتنظيم هذا 

  ".الشأن
المنازل أقل بكثير من الهدر في  وبين الدكتور محاسنة أن نسبة الهدر في  

من المياه في الزراعة والمردود  60الزراعة، مشيرا الى أننا نستهلك نحو 
 .بالمئة فقط وهذا يعد هدرا هائال للمياه 5-4االقتصادي منها هو 

وأشار الى أهمية التوجه نحو مشاريع حديثة ومتطورة لتحويل طاقة المياه 
بدأت ببحث هذا االمر مع دول أخرى مثل " مةإدا"الى كهرباء، منوها الى أن 

المانيا وبعض الدول األوروبية لتوفير مشاريع متعلقة بهذا االمر واستخدام 
  . طاقة الهيدورجين

واستعرض الدكتور المحاسنة الصراعات المائية في المنطقة العربية وخاصة 
المتعلقة بسد النهضة، وما نشهده حاليا من وتيرة متسارعة في 

فاوضات بين اثيوبيا ومصر، إضافة الى العديد من القضايا العربية الم
 .المتعلقة بالمياه
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وكانت المهندسة الكيالني عرضت في بداية الحوارية بعض الحقائق حول 
الواقع المائي الوطني والعربي، مشيرة الى أنه نتيجة لمواسم الجفاف 

هذه المصادر وتدنى  المتعاقبة واالستخراج الجائر للمياه الجوفية فقد جفت
 .تصريف معظم الينابيع في المملكة بما أخل بالنظام البيئي الحيوي

وأشارت المهندسة الكيالني الى أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه في 
األردن والتي تتمثل في استنزاف المياه الجوفية وإدارة ملف الفاقد المائي 

اه خاصة في الري وملف المياه بشقية واالعتداءات وكفاءة استخدام المي
المشتركة وكلف البرنامج االستثماري لمشاريع المياه والصرف الصحي وجلب 
مصادر جديدة وكلف الطاقة وعدم القدرة على استرداد الكلفة، إضافة الى 

 .هجرة العقول وضعف القدرة البشرية
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 االبتكار والبحث والتطوير في نمو الشركاتبعنوان:  حوارية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أشرف بني محمد، أنس النتشةتحدث في الحوارية: 
 طارق حسين : حواريةترأس ال

 24/5/2021اإلثنين   
 لحضور الفعالية

 

https://www.youtube.com/watch?v=5rxJNEnJKCE


41 
 

 ملخص الفعالية:
 حوارية في "شومان" بعنوان "االبتكار والبحث والتطوير في نمو الشركات"

أكد خبراء في مجال البحث العلمي واالبتكار، أهمية تحديد األولويات وإجراء 
المحلي والعالمي وإيجاد مصادر للتمويل، دراسات حول احتياجات السوق 

بهدف الوصول الى منتجات جديدة وتسويقها وتطويرها لضمان 
 استمراريتها في األسواق.

حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي ال
للمسؤولية الثقافية واالجتماعية، بعنوان "االبتكار والبحث والتطوير في نمو 

تحدث فيها الدكتور أنس النتشة، المستشار الرئيس وت"، الشركا
لتكنولوجيا األعمال في مركز تكنولوجيا المقاييس وأنظمة المعلومات/ 
فنلندا، والدكتور أشرف بني محمد، مدير مركز االبتكار والريادة في الجامعة 
 األردنية، وأدراها الدكتور طارق حسين من الجامعة األردنية، وذلك عبر منصة

 .(زووم) وصفحة المؤسسة على (فيسبوك)
الدكتور أنس النتشة، أكد أن البحث والتطوير المبكر مفتاح النمو القوي 
والتطور المستقبلي للشركات، مشيرا الى أنه من خالل االستثمار في االبتكار 

 وجهود البحث والتطوير فقط يمكن للشركة أن تحقق اإلنجازات والنمو.
ادة الفعالة في إدارة الشركات ومعرفتها في كيفية ونوه الى أهمية القي

 وزمن تسريع االبتكار نحو منتجات جديدة ومحسنة ومربحة.
وأشار الدكتور النتشة الى عدم وجود الوعي الكافي لدينا بأهمية البحث 
العلمي واالبتكار، إضافة الى أهمية التكامل بين البحث والتطوير والشركات، 

وبية أعطت هذا الجانب أهمية كبيرة واعتبرتها من مبينا أن الدول األور
العناصر المهمة في عمليات تطوير المنتجات الجديدة، مثلما اعتبرت أن 

 البحث والتطوير هو أساس االقتصاد المحلي والناتج القومي.
وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة هي أكبر 

بالمئة من  90والتي تصل الى نحو مشغل لأليدي العاملة في أي بلد 
الموظفين، مشيرا الى أهمية تطوير تلك الشركات بشكل مستمر من أجل 

 عدم فقد الوظائف بالنسبة للشباب كذلك خسارة جزء من الناتج القومي.
من جانبه قال الدكتور أشرف بني محمد، إن االبتكار المبني على البحث 

رة على النمو عالميا والمنافسة على العلمي، عامل أساسي لبناء شركات قاد
المدى الطويل، مشيرا الى أنه حان الوقت إلدراك أن االستثمار في البحث 
التطبيقي المنتج لالبتكارات هو الطريق لتحقيق التنمية االقتصادية 

 المستدامة.
وأكد أهمية إعادة النظر في جميع التشريعات المرتبطة باالبتكار ونقل 

يسهم في إيجاد بيئة تدعم جميع أطراف منظومة االبتكار، التكنولوجيا بما 
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مثلما أكد أهمية تحديد األولويات للبحث العلمي والتطوير واالبتكار في ظل 
 محدودية ميزانية البحث العلمي.

وأشار الى أن مؤسسات تمويل البحث العلمي تقسم الى ثالث فئات في األردن: 
البحث العلمي واالبتكار وصندوق األولى هي الحكومية ومنها صندوق دعم 

دعم البحث العلمي في الصناعة باإلضافة الى عمادات البحث العلمي 
الموجودة في الجامعات، والفئة الثانية هي مؤسسات المجتمع المدني 
كمؤسسة عبد الحميد شومان الرائدة بالعالم العربي في تمويل البحث 

هي الجهة الصناعية، مشيرا في  العلمي واالبتكار والتطبيق، والفئة الثالثة
هذا الصدد أن التمويل الخارجي ألغراض البحث العلمي يصرف في الغالب في 

 إطار بناء القدرات وليس لتطوير منتجات وخدمات. 
وكان الدكتور طارق حسين أشار في بداية الحوارية الى أن البحث العلمي 

فية إيجاد الطريقة واالبتكار من المواضيع الهامة والضرورية من حيث كي
الصحيحة والمجدية لتوفير منتجات وتطويرها، وايصالها الى المستهلك 

 ومتابعتها لضمان استمراريتها في السوق.
كما نوه الى أن البحث والتطوير ليست مسؤولية الباحث لوحده، بل تقع 
المسؤولية أيضا على عاتق الحكومة والجهات والمؤسسات المعنية في 

ل والدعم الالزم، إضافة الى البيئة المناسبة للبحث العلمي توفير التموي
 والتطوير واالبتكار.
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 2019الروايات الفائزة بجائزة أدب األطفال دورة العام  :حفل إشهار
 

 
أ. فالنتينا قسيسية، أ. هيفاء النجار، أ. سنان صويص، تحدث في الحوارية: 

 ريمه بنت عبد العزيز بنفرجلبنى علي موسى صالح،  دعدوش، اماري
 د. رزان ابراهيم: الحفلترأس 

 31/05/2021اإلثنين   
 لحضور الفعالية

 
 ملخص الفعالية:

 2019فل إشهار الروايات الفائزة بجائزة أدب األطفال دورة العام ح
 بالتعاون الثقافي شومان الحميد عبد مؤسسة منتدى ظمن –الغد  -عمان

، حفل إشهار روايات الخيال العلمي الثالث الفائزة ”ل عمان ناشرونجب“ مع
، على منصة (زووم) وصفحة 2019بجائزة عبد الحميد شومان ألدب األطفال 

تجربتهم في تحدثوا عن المؤسسة على (فيسبوك)، بحضور الفائزين الذين 
 .الدكتورة رزان إبراهيموقدمتهم كتابة أدب الطفل، 

وتخلل الحفل كلمات للرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، 
ورئيسة الهيئة العلمية للجائزة العين هيفاء النجار، والرئيس التنفيذي 
لجبل عمان ناشرون سنان صويص، وللفائزين، إضافة إلى عرض فيديو مسجل 

زين واليافعين واليافعات عن أهمية القراءة وتوفر محتوى مفيد لهذه للفائ
 .المرحلة العمرية

https://www.youtube.com/watch?v=h3Hy4mZdMTs
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فازت بالمرتبة األولى بالجائزة الكاتبة ماريا دعدوش من سوريا عن العمل و
، وفي المرتبة الثانية الكاتبة األردنية لبنى صالح ”أريد عيونًا ذهبية“المعنون 

في المرتبة الثالثة ريمة بنفرج من تونس ، و”نورجاسندا“عن العمل المعنون 
 .”اآلنسة كاف عين“عن العمل المعنون 

، حيث اشتملت ”جبل عمان ناشرون“وسوف تصدر القصص بكتب منفصلة عن 
القصص على رسومات لنخبة من الرسامين المتخصصين في رسومات قصة 

 .الطفل
حتوى القصص الصادرة أخيرا، هي محاولة من مؤسسة شومان إلغناء الم

العربي الموجه إلى الطفل، خصوصا أن استحداث هذه الجائزة جاء من أجل أن 
تكون مخرجاتها إضافة نوعية لمكتبة الطفل العربي، وال سيما وأن فرز األعمال 

 .الفائزة يأتي من نخبة من أشهر كتاب أدب الطفل العرب
، 2006 وأطلقت المؤسسة جائزة عبد الحميد شومان ألدب األطفال، في العام

لإلسهام في االرتقاء باألدب الذي يكتب لألطفال لتحقيق اإلبداع والتطوير 
المستمرين فيه ولتنمية روح القراءة والمطالعة لديهم ولإلسهام في دعم 

 .مسيرة الطفولة العربية
يشار الى أن مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية 

سسة ثقافية ال تهدف لتحقيق الربح، وتعنى الثقافية واالجتماعية، هي مؤ
باالستثمار في اإلبداع المعرفي والثقافي واالجتماعي للمساهمة في نهوض 
المجتمعات في الوطن العربي من خالل الفكر القيادي واألدب والفنون 

 .واالبتكار
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 االحتباس الحراري وتغير المناخبعنوان:  حوارية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 د. أحمد القناويتحدث في الحوارية: 
 أ.د. فايز عبداهللا

 د. مها الزعبي: حواريةترأس ال
 07/06/2021اإلثنين   

 لحضور الفعالية
 

 ملخص الفعالية:
 "االحتباس الحراري وتغير المناخ"حول " شومان"حوارية في 

https://www.youtube.com/watch?v=HG24NRKgxX8
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أكد مختصون في مجال المياه والبيئة والمناخ والزراعة، أن قطاع المياه هو 
أهم القطاعات التي تأثرت باالحتباس الحراري والتغيرات المناخية بشكل 
عام، مما أثر كذلك على القطاعات األخرى كاالقتصادية واالجتماعية 

 .ياسيةوالس
وأشاروا في حوارية نظمها منتدى عبد الحميد شومان مساء أمس االثنين، 

، وتحدث فيها األستاذ في قسم "االحتباس الحراري وتغير المناخ"بعنوان 
الهندسة المدنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية الدكتور فايز 

جامعة "و " جامعة السلطان قابوس"عبد اهللا، واألستاذ المساعد في 
الدكتور أحمد القناوي، وأدارتها الباحثة في مجالي المياه والزراعة " المنصورة

الدكتورة مها الزعبي، الى أن التغيرات المناخية التي طرأت على المناخ خالل 
الفترات الزمنية األخيرة، هي تغيرات غير طبيعية وتحدث نتيجة النشاطات 

 .اإلنسانية
أشار الى الصراعات الجيوسياسية التي شهدتها  الدكتور فايز عبد اهللا

وتشهدها المنطقة، إضافة الى الضغوطات االقتصادية واالجتماعية، مما أعاق 
 .الكثير من الدول في إدارة الموارد المائية بالشكل األمثل

وبين أن األردن عانى الكثير من تبعيات موضوع الالجئين خالل المدة األخيرة، 
ر ضغوطا على مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية، حيث شكل هذا االم

وخاصة قطاع المياه في بلد يعاني أساسا من شح وندرة المياه، مشيرا الى 
ارتباط الكثير من القطاعات بالمياه الذي يعتبر من أهم القطاعات في أي 

   . دولة
أحد من جانبه أكد الدكتور القناوي، أن علم المناخ هو علم متنوع، وهو 

العلوم القليلة التي تمس الكثير من القطاعات والتخصصات المختلفة 
كالتنوع البيولوجي واالقتصاد والصحة السياحة، إضافة الى الجوانب 
السياسية، مشيرا الى ندرة الدراسات التي تبحث في علم المناخ وخاصة في 

مل المنطقة العربية وإقليم الشرق األوسط بشكل عام، والتي تصب في كا
اهتمامها على دراسة التغيرات في عناصر المناخ المختلفة سواء الحرارة أو 
االمطار وغيرها، وال تعطي االهتمام الكافي لألبعاد االقتصادية واالجتماعية 

 .للتغير المناخي نفسه
الى أن الكثير من الحروب والصراعات كانت نتيجة  كما أشار الدكتور القناوي

العوامل المناخية، مبينا أنه ليس بالضرورة أن يكون المناخ هو العامل األول 
أو الثاني في نشأة هذه الصراعات أو االضطرابات السياسية، ولكنه بالتأكيد 
كان أحد األسباب المساهمة فيها، مثلما أشار الى أن الكثير من الحضارات 

  .كان عامل المناخ هو العامل األساسي أما الزدهارها أو تأخرها
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وكانت الدكتورة الزعبي، أشارت في بداية الحوارية الى أن موضوع االحتباس 
الحراري والتغيرات المناخية موضوع قديم من حيث العلم، ولكنه جديد من 

 .حيث ارتباطه بالمواضيع االقتصادية والسياسية والتمويلية
ر بالذكر أن الدكتور فايز عبد اهللا والدكتور أحمد القناوي، قد فازا والجدي

في حقل العلوم  2020بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في العام 
 الهندسية بموضوع االحتباس الحراري والتغير المناخي،

 
 
 
 
 
 
 
 

 أموال الضمان االجتماعي: هل هي في خطر؟بعنوان:  حوارية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 د. حازم رحاحلة، مونتسيرات باالريس ميراليستحدث في الحوارية: 
 د. إبراهيم سيف: حواريةترأس ال

 14/06/2021اإلثنين   
 لحضور الفعالية

 
 ملخص الفعالية:

https://www.youtube.com/watch?v=kAi2vVQMHzA
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 "هي في خطر؟هل : أموال الضمان االجتماعي"حول " شومان" حوارية في 
أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان االجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، أن 
الوضع المالي للضمان االجتماعي مريح جدا إذا ما نظرنا الى االعتبارات 
الحالية، ولكن ذلك ال ينفي ضرورة اجراء إصالحات تقاعدية الن النظم 

الت مستمرة ألنها مرتبطة التقاعدية الممولة جزئيا تحتاج دائما الى تعدي
 .بضغوطات ديمغرافية واعتبارات اقتصادية

، "هل هي في خطر؟: أموال الضمان االجتماعي"وقال في حوارية بعنوان 
نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان مساء أمس االثنين، وشارك فيها 

، اخصائية الحماية االجتماعية في البنك الدولي مونتسيرات ميراليس
وأدارها المدير التنفيذي لمنتدى االستراتيجيات األردني الدكتور إبراهيم 

مليار دينار، والفوائد التأمينية  11.5سيف، إن موجودات الضمان حاليا حوالي 
 .السنوية تتجاوز النصف مليار دينار

وأشار الدكتور الرحاحلة الى أن هناك نوعان من النظم التقاعدية العالمية، 
ول ممول بالكامل وهو بطبيعته في أي نقطة زمنية يكون فيها النظام األ

مطلوبات النظام التقاعدي يساوي موجوداته، واألخر وهو المطبق في معظم 
دول العالم ومنها األردن هو النظام الممول جزئيا، وهذا النوع من النظم 
تاريخيا يتأثر بموضوع الهبة الديمغرافية التي تحفز على إعطاء منافع 

قاعدية سخية، وفي المحصلة فان كل الرواتب التقاعدية وينطبق ذلك على ت
األردن هي رواتب مدعومة بمعنى أن أي شخص يتقاعد يحصل على رواتب 
تقاعدية تتجاوز االشتراكات التي دفعها للضمان االجتماعي حتى لو اضيف 

 .لقادماليها العائد االستثماري وفي النهاية فان هذا الدعم يتحمله الجيل ا
وبين أن بدايات مؤسسة الضمان االجتماعي كانت تطبق نوعين من 
التأمينات، وهي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، 

شهد نقلة نوعية في مجال توسيع الحماية  2010مشيرا الى ان عام 
االجتماعية، حيث تم استحداث تأمين التعطل عن العمل وتأمين االمومة، 

      .إضافة الى اجراء إصالحات جذرية على النظام التقاعدي
من جانبها قالت ميراليس، إن أموال الضمان االجتماعي األردني ليست في 
خطر، لكن من المهم التأكد أن أنظمة الضمان االجتماعي في األردن مستدام 
 ويغطي الجميع بعدالة، مشيرة الى ضرورة التقيد بالروابط بين العديد من

المعايير لتصميم نظام التقاعد، بهدف جعل برنامج التقاعد القائم على 
الدفع التدريجي مستداما ومموال ذاتيا، مثلما اشارت الى أنه من أجل التأكد 

 .من استدامة أي برنامج تقاعد ينبغي أن تكون معايير التصميم متوائمة
البنك الدولي  وبينت خالل استعراضها الدراسة التي أعدتها وأعلن نتائجها

نحو : الشهر قبل الماضي والتي حملت عنوان مؤسسة الضمان االجتماعي
توسيع التغطية ونظام تقاعد أكثر مالءمة وإنصافا واستدامة، أن األردن 
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يمتلك االن فرصة هامة إلدخال المزيد من اإلصالحات على برنامج التقاعد 
يرة الى أنه عند بحيث يكون الهدف األسمى هو توسيع نطاق الشمول، مش

تحليل وتقييم برنامج التقاعد لدى المؤسسة العامة للضمان االجتماعي يجب 
 . النظر الى الجوانب االقتصادية واالجتماعية بشكل يتجاوز الجوانب المالية

بشكل يتجاوز التدابير قصيرة المدى، يعتبر وجود استراتيجية "وأضافت، أنه 
لى االلتزامات المالية للنظام والتي تتجاوز بعيدة المدى امرا ضروريا للتطرق ا

 ".أكثر من نصف قرن
ونوهت الى أن الدراسة اوصت على مستوى السياسات بتوسيع نطاق 
الشمول ليشمل القطاع غير المنظم حيث ال يوجد نظام واحد يناسب جميع 
البرامج، كما أشارت الى أن زيادة الشمول بموجب التصميم الحالي ستعمل 

حقيق المزيد من اإليرادات على المدى القصير، لكنها ستفاقم فقط على ت
استدامة البرنامج ما لم يتم تنفيذ المزيد من اإلصالحات المعيارية لمواءمة 

 .أفضل بين االشتراكات والمنافع
وكان الدكتور إبراهيم سيف أشار في بداية الحوارية الى الدراسة التي أعدها 

تماعي وكان مضمونها توسيع نطاق البنك الدولي حول الضمان االج
التغطيات وكيفية تحقيق العدالة وضمان ديمومة عمل صندوق الضمان 
للوفاء بااللتزامات المستقبلية، مبينا أن المؤسسة ومنذ تأسيسها تواجه 
العديد من التحديات حول طبيعة المساهمات وكيف تتوزع، كذلك طبيعة 

تماعي وكيف تساهم في مجال االستثمارات التي يقوم بها الضمان االج
 .االستدامة

ولفت الدكتور سيف الى أن الدراسة كشفت عن وجود نافذة ما زالت متاحة 
لتحسين األداء ولضمان االستدامة من خالل اتخاذ بعض اإلجراءات اإلصالحية 
واتباع استراتيجية طويلة المدى تقودها المؤسسة العامة للضمان 

ركيز على المدى القصير وتحقيق اإليرادات على االجتماعي، مشيرا الى أن الت
حساب المدى الطويل ليس بالضرورة أن تكون مفيدة ضمن الحسابات 

  .االكتوارية
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حفل تكريم الروائي األردني جالل برجس الفائز بالجائزة العالمية للرواية 
 (البوكر) 2021العربية 

 

 
 ، د. بروين حبيب، أ. جالل برجسد. محمد عبيداهللا: في الحفلتحدث 

 أ. هزاع البراري: حواريةترأس ال
 21/06/2021اإلثنين   

 لحضور الفعالية
 

 ملخص الفعالية
 تكرم الروائي جالل برجس الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية» شومان«

كرمت مؤسسة عبد الحميد شومان، الروائي األردني جالل برجس _  حرير 
دفاتر «عن روايته ) البوكر( 2021الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية 

 ».الوراق
وقال برجس خالل الحفل الذي نظمه منتدى شومان الثقافي، يوم االثنين 

هزاع البراري، إن الماضي، وأداره أمين عام وزارة الثقافة الروائي واألديب 
الكتابة هي مساحة نطلق من خاللها األسئلة والتي تنتظر اإلجابات عليها، 
مشيرا الى أن فكرة كتابة الرواية جاءت عندما كان يتجول وحيدا يوما ما 
بوسط العاصمة عمان، يتأمل البيوت فيها، حينها قفز في باله العديد من 

؟ وهل العقل والقلب والروح األسئلة حول كم شكل لدينا من هذه البيوت
 بيوت؟

https://www.youtube.com/watch?v=wsj2aff68Kg
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من جانبه أكد عميد كلية اآلداب والفنون بجامعة فيالدلفيا الناقد واألديب 
، تعيدنا إلى صلة الرواية »دفاتر الوراق«الدكتور محمد عبيداهللا، أن رواية 

بالمدينة المعاصرة، وتؤكّد في مجمل طرحها وطريقة معالجتها، أن الرواية 
قدرة فائقة على تناول العالم المديني المعقّد، وعلى جنس أدبي يمتلك 

إمكانية تقديم قراءات متعددة في مكونات هذا العالم وفيما يخبئه من 
بالغة المهمَّش والمسكوت عنه، ففي هذه المناطق المستترة الكثير من 
خيوط السرد التي تتحدّى ممكنات الرواية، فيغدو من مهمتها أن تكشف 

من العالم الباطني للمدينة المعاصرة التي يبدو أن تناقض كثيرا أو قليال 
ظاهرها مع باطنها مرض جسيم ال شفاء منه، وهو يتسبب بكثير من أزمات 

 .النفس البشرية في عصرنا المضطرب
من جانبها هنأت اإلعالمية والشاعرة البحرينية الدكتورة بروين حبيب، خالل 

لثقافة األردنية والرواية العربية ، األردن وا)زووم(مداخلتها عبر تقنية 
والمشهد الثقافي العربي، صدور مثل هذه التجربة السخية التي تشكل 

رائعا في ثقافتنا باتجاه هذا الفن الذي كان حديثا ولكنه ينمو ) موزاييكا(
احتفيت : «وقالت. بسرعة ووعي جديد وبتقنيات مغايرة وحساسية مختلفة

منذ زمن لم أقرأ رواية بهذا الجمال اللغوي يروي في البداية في الرواية ألنني 
عطشي بلغة رشيقة ينسيني ضخامة الكتاب وتدخلني في اللذة 

 ».االستثنائية
وكان البراري قال في بداية حفل التكريم، إننا نحتفل اليوم بعمل روائي كان 

بدفاتر «بمالمح عمان ورائحة أردنية وبعبق مأدباوي، مشيرا الى أننا نحتفي 
هل هي صفحاتنا؟، هذا العمر الذي نطويه ورقة بعد أخرى، : « ، متسائال»وراقال

وهل هي المدونة التي تشبهنا، وتشبه انكساراتنا وأحالمنا وتطلعاتنا 
 ».ونكوصنا الداخلي؟ أنها كل ذلك وأكثر

وفي نهاية الحفل الذي شهد حضورا وجاهيا ضمن اإلجراءات الوقائية التي 
وموقع المؤسسة ) زووم(، وتم بثها من خالل منصة فرضتها جائحة كورونا

 .، وقع الروائي برجس نسخًا من روايته)الفيسبوك(على 
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إطالق تقرير البنك الدولي: "المرصد االقتصادي لألردن: طريق طويل محفوف 

 "2021بعدم اليقين، ربيع 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

زافيرس تزاناتوس،  د.نضال العزام،  سعدية رفقات، د. د.تحدث في الحوارية: 
 د. عدلي قندح

 ترأس الحوارية: م. رامي عدوان
 28/06/2021اإلثنين   

 لحضور الفعالية
 

 ملخص الفعالية:
 " شومان"البنك الدولي يطلق تقرير المرصد االقتصادي لألردن في 

بالتعاون بين مجموعة البنك الدولي في األردن، مؤسسة عبد الحميد 
: شومان، استضاف منتدى عبدالحميد شومان، إطالق تقرير البنك الدولي

 ".2021ربيع | طريق طويل محفوف بعدم اليقين : المرصد االقتصادي لألردن"
 ويهدف التقرير، الذي تصدره مجموعة البنك الدولي مرتين كل عام، إلى 

إطالع الحكومة ومراكز الفكر والباحثين والجمهور واإلدارة العليا لمجموعة 
البنك الدولي في المملكة األردنية على التطورات االقتصادية األخيرة، 

 .والتوقعات، والتحديات التنموية
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ويشتمل التقرير على أقسام خاصة تركز على النتائج المستخلصة من عمل  
ن األردن، ويضعها في سياق عالمي طويل األجل، البنك الدولي األخير بشأ

ويقيّم آثار هذه التطورات والتغيرات األخرى في األردن، بينما يركز قسمان 
آخران من التقرير على أثر جائحة كورونا على شركات القطاع الخاص، وعلى 

 .الفقر والتفاوت في األردن
د توفير المطاعيم وبين التقرير أنه رغم التقدم الحاصل مؤخرًا على صعي 

لمواجهة الجائحة، فإن عملية تعافي االقتصاد العالمي ماتزال محاطةً بحالة 
 .من عدم اليقين

وفي كلمته االقتتاحية أكد المهندس رامي العدوان، الممثل المقيم  
للمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة األحزاب، أهمية مثل هذه التقارير 

تابعة الحالة االقتصادية بشكل مباشر وفوري، كونها تتيح لصناع القرار م
وتسمح لهم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، إضافة إلى منحهم نظرة 

 .شمولية لالقتصاد
وفي هذا الصدد، قالت سعدية رفقات، وهي خبيرة اقتصادية أولى بالبنك  

ء بشكل توفر األزمة الحالية فرصة لألردن إلعادة البنا: "الدولي ومؤلفة التقرير
أفضل، حيث تحتاج البالد إلى التركيز على اإلصالحات التي يمكن أن يشعر بها 
المواطنون األردنيون والقطاع الخاص من خالل تحسين مناخ االستثمار فيه 

 ".للمساهمة في النمو وخلق فرص العمل
من جهته، أشار الدكتور عدلي قندح، الخبير االقتصادي والمصرفي والمالي،  

التقرير سلط الضوء على القضايا والتحديات والمشكالت االقتصادية إلى أن 
أتفق مع ما جاء في التقرير بأن : "وقال. التي يعاني منها االقتصاد األردني

إعادة االقتصاد األردني إلى مسار نموٍ مستدامٍ وشامل يتطلب تعديالت 
لية مهمة في صنع السياسات، وهذا بالطبع يتطلب تحديد السياسات الما

والنقدية واالقتصادية المناسبة التي ينبغي اعتمادها، وكذلك القطاعات 
التي ستقود النمو، حيث سيساعد ذلك على توفير الدعم للسياسات 

 ".المعتمدة وتوجيه التمويل المناسب لتلك القطاعات
، بين 2020خالل عام  % 76وفيما يتعلق بقطاع السياحة والذي تراجع بنسبة  

ح ان االجراءات التي اتخذتها السلطات االردنية تصب في صالح الدكتور قند
فتح القطاع تدريجيًا وخاصة في اكثر االماكن جذبا للسياحة الداخلية 

ووادي رم  -البتراء -والخارجية وهي المثلث الذهبي في الجنوب العقبة 
حيث ان تطعيم غالبية العاملين في هذا القطاع في . ومنطقة البحر الميت

المناطق واتباع البروتوكوالت الصحية عمل على فتح القطاع وظهرت تلك 
بالمائة في تلك  ٦٠اثاره على شكل ارتفاع نسبة حجوزات الفنادق بنسبة 

 .المناطق ، لذا نتوقع ان يكون لدينا صيف نشط سياحيًا



55 
 

وأشاد الدكتور نضال العزام، مدير دائرة األبحاث في البنك المركزي، بالتقرير  
 .وتركيزه على قضايا اقتصادية جديدة عند كل تحديث للتقرير

وحول ما تشهده أسعار السلع من ارتفاعات محليًا وعالميًا، بين العزام ان  
هذا االرتفاع يتوقع أن يكون مؤقتًا خاصة مع انخفاض دخول االفراد واحتواء 

جائحة وتطرق أيضًا الى تدخالت البنك المركزي خالل . نمو الطلب العالمي
كورونا من خالل تخفيض أسعار الفائدة وتعزيز سيولة البنوك وتوفير نوافذ 
تمويلية بشروط ميسرة، مشيرًا الى أن اجمالي اإلجراءات التي اتخذها البنك 

من  %8.6مليار دينار، او ما نسبته  2.7المركزي في هذا المجال بلغت حوالي 
 .الناتج المحلي اإلجمالي

ور زافيرس تزاناتوس، مستشار االستراتيجيات كما أشار البروفيس 
والسياسات إلى أن الوباء أصاب بشدة، البلدان التي كانت تعاني من مشاكل 

بالرغم من أن األردن كانت تعاني العديد منها،   .هيكلية موجودة من قبل
فقد نجح تعامل الحكومة واستجابتها في التقليل من تأثير الوباء على حياة 

مواطنين مما هو مُالحظ في دولٍ مشابهة، فقد تم إتخاذ وسبل عيش ال
تدابير التباعد االجتماعي وتنفيذها بصرامة، وتبعتها حملة تلقيح في 

وتم التقليل من التأثير على االقتصاد والناس من خالل . الوقت المناسب
 .تقديم الدعم للقطاع الخاص ودعم األُسر

بالرغم من ضمان القدرة على تحمل الديون في الوقت الحالي من :" وأضاف 
من (خالل تمديد أجل استحقاقها، فقد تم تحقيق ذلك بتكلفة فائدة عالية 

وهي أعلى من معدل النمو ) ٪ على مدى السنوات العشر القادمة6٪ إلى 5
السنوي للناتج المحلي اإلجمالي في العقد الماضي وعلى المدى المتوسط 

 ."وقعالمت
يشار الى أن مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية  

الثقافية واالجتماعية، هي مؤسسة ثقافية ال تهدف لتحقيق الربح، وتعنى 
باالستثمار في اإلبداع المعرفي والثقافي واالجتماعي للمساهمة في نهوض 

دب والفنون المجتمعات في الوطن العربي من خالل الفكر القيادي واأل
 واالبتكار
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 د. حسن البراري، د. زيد النوايسة، أ. سائد كراجةتحدث في الحوارية: 
 يسر حسان: حواريةال تترأس

 12/07/2021اإلثنين   
 لحضور الفعالية

 
 ملخص الفعالية:

 "ما هو اإلصالح الذي نريده؟"حوارية في شومان حول 
مختصون في الشأن السياسي المحلي وأعضاء في اللجنة الملكية  اتفق

لتحديث المنظومة السياسية، على أن عمل اللجنة ينصب في المضي قدما 
نحو أردن عصري ديمقراطي وفق ما يريده جاللة الملك وترجمه في األوراق 

  . النقاشية
وأشاروا في حوارية نظمها منتدى عبد الحميد شومان مساء أمس، بعنوان 

، تحدث فيها أستاذ العلوم السياسية في "ما هو اإلصالح الذي نريده؟"

https://www.youtube.com/watch?v=Pt_C0BOStHI
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الجامعة األردنية الدكتور حسن البراري، والكاتب والمحلل السياسي الدكتور 
ها اإلعالمية زيد نوايسة، والمحامي والمستشار القانوني سائد كراجة، وأدارت

يسر حسان، الى أن الظروف والتحديات التي يواجهها األردن تستدعي البدء 
بعملية اإلصالح، مؤكدين أنه يجب أن تكون العملية مستمرة، وتستجيب 

 .للتحديات التي يعيشها االردن
وأكدوا أنه لدينا ضمانة ملكية قاطعة وواضحة في الرسالة التي وجهها جاللة 

اللجنة، وتحمل في مضمونها أنه ال يمكن االستمرار في  الملك الى رئيس
الوضع الذي نعيشه اآلن، وبالتالي علينا الذهاب الى خيارات جديدة تشكل 

 .تحوال حقيقيا في الحياة السياسية األردنية يلمسه المواطن األردني مباشرة
 الدكتور زيد نوايسة، قال إننا نمر في مرحلة تاريخية ومفصلية ونحن نعبر

الى المئوية الثانية من عمر الدولة األردنية، ومن المؤكد أننا بحاجة الى إصالح 
وبحاجة الى تعريف اإلصالح الذي نريده، مشيرا الى عدد من المشكالت 
والتحديات التي تواجه األردن باإلضافة الى غياب اإلصالح السياسي، 

لى مجتمعنا كالمشكالت االقتصادية والتربوية والتي تركت إفرازاتها ع
وثقافته وعلى طريقة تعاطيه مع األمور وحتى على قبول اآلخر، لذلك نحن 
بحاجة الى ورشة إصالحية كبيرة تتسم بالمصارحة والمكاشفة واالعتراف 

  .بالخطأ وتحديد الخلل أوال
وأشار الى أن اإلصالح الذي نريده هو الذي يجيب على أسئلة وهواجس 

هم القاعدة العريضة، والقوى السياسية المجتمع برمته من مواطنين و
واألحزاب والتيارات المختلفة والدولة كطرف سياسي في العملية، مؤكدا أنه 
يجب أن تنطلق اإلجابات الواضحة والمنطقية من واقع المجتمع وظروفه 

 .وطبيعته وتركيبته والتحديات التي تواجهه
صالح يطبق في كل دول وأوضح النوايسة أنه ال يوجد نموذج موحد لعملية اإل

العالم، فما يناسب األردن ربما ال يناسب غيره من الدول، مشيرا الى أن طبيعة 
الظروف التي يعيشها والتحديات السياسية منذ نشأته وارتباطه العضوي 
بالقضية الفلسطينية وارتداداتها على الداخل األردني؛ يدعونا بأن ال نستمر 

عليها، وأن نبدأ بشكل تدريجي بالذهاب الى  على الحالة التي كنا وال نزال
 .خيارات أكثر قدرة على التعامل مع الجيل القادم

وأشار الى أن العصب المركزي لعملية اإلصالح، هو إيجاد قانون انتخاب عصري 
 .قادر على تمثيل الناس بشكل عادل ويستجيب لتطلعاتهم وطموحاتهم

في التفكير : "رة اإلصالح، وقالبدوره أكد كراجة على االجماع الوطني لضرو
العام بالفكر السياسي عندما ننشد االصالح ونذهب اليه فال يمكن أن نتفق 
على التفاصيل، فالتوافق واالتفاق في مفهوم اإلصالح يجب أن يكون على 

، موضحا أن هناك بعض القضايا عليها توافق كالحكومات التي "الرؤى العامة
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في البرلمان وهي فكرة أصبحت مقبولة  تأتي من رحم احزاب برامجية
 .وشعبية

وأشار الى أن الهدف من اإلصالح هو رفاه المواطن السياسي واالقتصادي 
والروحي، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود لتصب في الوصول الى حالة من 
تكافؤ الفرص بين المواطنين من حيث التعليم والصحة وغيرها، وتسهيل 

 .المراكز القيادية، كذلك االهتمام بقضايا الشباب وصول المرأة األردنية الى
وبين كراجة أننا سنصل في مرحلة ما الى حالة من التوافق والرؤى التي 
سنعمل على تنفيذها، وهي مطالب أصبحت واضحة في ذهن المجتمع وهي 
مطالب محقة وسنخرج باألردن ليصبح أقرب الى استقالله االقتصادي 

 .هويتهوالسياسي وحماية حقوقه و
ونوه الى أن اإلصالح في الدول واألمم والشعوب هو مفهوم شامل، ويتضمن 

  .اإلصالح الثقافية واالقتصادي والسياسي والقانوني والقضائي
الدكتور البراري أشار الى أن اإلصالح الحقيقي يبدأ عندما تتوفر اإلرادة   

اإلصالح اليوم قبل الحقيقية لإلصالح عند الدولة، مؤكدا ضرورة البدء بعملية 
 .الغد

وقال إنه يجب علينا أن نحترم التعددية الموجودة في المجتمع األردني 
وتمكينها سياسيا بحيث تبقى االختالفات الموجودة بين مكونات المجتمع 
وال تتحول الى خالفات، مؤكدا ضرورة االهتمام بقطاع التعليم في المملكة 

لى أن األوراق النقاشية توفر األساس واعداد أجيال أردنية واعية، مشيرا ا
 .لمسار آمن

وكانت حسان قالت في بداية الحوارية، إن الفترة الماضية شهدت تحركا 
للحوارات والنقاشات واألهم من ذلك اآلمال والطموحات المتعلقة باإلصالحات 
السياسية في األردن خاصة بعد تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 

ا تضمنته رسالة جاللة الملك الى رئيس اللجنة سمير الرفاعي السياسية وم
من خارطة طريق تتلخص بإنجاز ثالثة قوانين أساسية ناظمة للحياة السياسية 
وهي قوانين االنتخاب واألحزاب واإلدارة المحلية والتعديالت الدستورية 

 .المتعلقة بها
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 د. محمد أبو رمان، أ. هالة عاهدتحدث في الحوارية: 
 أ. موفق ملكاوي: حواريةترأس ال

 02/08/2021اإلثنين   
 لحضور الفعالية

 
 ملخص الفعالية:

 تناقش شكل الحوار السائد اليوم” شومان“
ناقش مختصون ومؤثرون في الشأن الثقافي والحريات في  -الغد-عمان

األردن في حوارية نظمها منتدى عبد الحميد شومان مساء أول من أمس 
، التحديات التي تواجه الحوار المنتج، وأثر ”كيف نؤسس لحوار منتج؟“بعنوان 

 .على المجتمعوسائل التواصل االجتماعي 
وأشاروا خالل الحوارية التي تحدث فيها وزير الثقافة والشباب األسبق 
والباحث في مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية الدكتور 
محمدأبو رمان، والمدافعة عن حقوق اإلنسان المحامية هالة عاهد، وأدار 

https://www.youtube.com/watch?v=6IKbwK3zE4k
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ي مؤسسة عبد الحميد الحوار مدير المنتدى الثقافي والجوائز األدبية ف
شومان اإلعالمي موفق ملكاوي، إلى تراجع دور المؤسسات والمنابر المعنية 
مثل الجامعات والمؤسسات الثقافية والفكرية واإلعالم التقليدي في التأثير 

 .وقيادة النقاش والحوار
وأكد أبو رمان تعرض ثقافة الحوار في األردن والعالم العربي إلى انتهاكات 

على الصعيد األخالقي والقيمي ساهم فيها الجميع، مبينا أن األساس صارخة 
وأشار . في موضوع الحوار يرتبط بالسلم األهلي والمجتمعي بشكل رئيس

إلى أننا نالحظ في اآلونة األخيرة حالة من االستقطابات واالنقسامات الشديدة 
ة التمييز ما في المجتمع مصحوبة بغايات قيم الحوار وأخالقياته، مؤكدا أهمي

بين حرية التعبير عن الرأي وبين ما يحدث مؤخرا من ظواهر مرعبة على 
الصعيد األخالقي والنفسي والثقافي والتي تؤثر على السلم األهلي 

 .والمجتمعي
كما نوه أبو رمان إلى غياب دور المؤسسات الثقافية والمعنية في قيادة 

يع أنحاء العالم، مبينا أننا الحوار ليس فقط على مستوى األردن، بل في جم
نشهد اليوم الدور الواضح لوسائل التواصل االجتماعي التي فتحت المجال 
العام على مصراعيه لكل اآلراء واألفكار والتحوالت دون أن يكون هناك 

 .االستعداد المسبق لذلك
وأشار إلى أن السياسات العامة جميعها تدار اليوم من خالل سياسات 

تماعي، معتبرا أن غياب دور المؤسسات في قيادة الحوار هو التواصل االج
غياب طبيعي ألن المجال العام تغير وطبيعة وسائل التواصل االجتماعي 

وبين أبو رمان أهمية أن نقف . أعادت تشكيل كل شيء على جميع األصعدة
اليوم أمام ما يحدث في العالم العربي مما يسمى بصراعات الهوية، مبينا 

الكثير من األمور تدفع النخب المثقفة والسياسيين للتفكير فيما  أن هناك
يحدث في المجتمع والسلم األهلي والصحة النفسية وإعادة تأسيس القيم 

 .المطلوبة لبناء حوارات ناجعة وحقيقية ومؤثرة
وأكد أن إيجابيات التواصل االجتماعي تفوق سلبياته بأضعاف وخاصة على 

الح السياسي، ألنها فتحت المجال العام لكل الناس، صعيد الديمقراطية واإلص
والجيل الجديد وجد نفسه فيها، داعيا إلى ضرورة التفكير بفلسفة وطنية 
تأخذ البعد األخالقي والمجتمعي والثقافي واإلنساني، وتكون األرضية 

 .المشتركة للجميع
ويشكل من جانبها أكدت عاهد أن الحوار هو أحد أشكال التواصل بين الناس 

رحلة أكثر منها نتيجة نتعلم فيها عن الشخص الذي نحاوره ونتحدث إليه 
حتى نصل إلى نتيجة قد ال نتفق فيها على رأي واحد ولكن على األقل يفهم 
بعضنا اآلخر ونتفاهم على عدد من القضايا ونؤسس لفهم مشترك، مشيرة 

يدور على إلى أنه من خالل هذا التوصيف فإننا ال نستطيع أن نسمي ما 
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الساحة بأنه عملية حوار، ومن الممكن أن يكون مناقشات أو أحد أشكال 
 .الجدل غير البناء

كما أشارت الى أن ما يجري اآلن من نقاشات وحوار لألسف ال يستطيع أن يؤسس 
لقضايا تهم المجتمع، لذلك نرى أن العديد من القضايا يتم الحديث عنها 

طيع أن نبني عليها فعال تراكميا، موضحة ليوم أو يومين وتختفي، وال نست
أن ما يتم في هذا الصدد هو عملية رد فعل لحالة غضب على قضية معينة 
يتم التعبير عن هذا الغضب بطرق مختلفة دون أن نصل إلى نتيجة أو حتى 

 .أن نصل إلى عملية حوار
وبينت عاهد أهمية إعطاء المزيد من حريات الرأي والتعبير للرد على كل 
االختالالت التي لها عالقة بكل ما نراه من ظواهر نعتقد بأنها ضد حرية الرأي 
والتعبير، مشيرة إلى أن غياب الفضاءات الحرة التي يستطيع الفرد من 
خاللها التعبير عن آرائه ونفسه، دفعه إلى مواقع التواصل االجتماعي 

 .في ذلكللتعبير دون أن يتعلم كيفية التعبير والحدود المسموحة له 
وكان ملكاوي أشار في بداية الحوارية إلى التحديات الكبيرة التي تواجه األردن 
كالتعليم والفقر والبطالة على سبيل المثال ال الحصر، متسائال عن إمكانية 
أن تشكل مثل هذه التحديات أولوية في حواراتنا ونقاشاتنا اليومية، وأن نرى 

يبنوا النقاشات والجدل حولها، أم ان بأن هناك فعال مهتمين يحاولون أن 
 .حواراتنا تأخذ أشكاال أخرى
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 مدينة عمان في مئوية الدولةبعنوان:  حوارية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 د. محي الدين توق، د. محمد رفيعتحدث في الحوارية: 

 أ. فراس الربضي: حواريةترأس ال
 09/08/2021اإلثنين   

 لحضور الفعالية
 

 ملخص الفعالية
 منتدون يعاينون تطور مدينة عمان

تطور مدينة عمان وتشكيلها االجتماعي المعاصر على  عاين منتدون -عمون 
امتداد مئة عام من عمر الدولة األردنية في ندوة حوارية نظمها المنتدى 
الثقافي في مؤسسة عبد الحميد شومان، أخيرا بعنوان "مدينة عمان في 

 ."مئوية الدولة
الدكتور تحدث في الندوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق و

محي الدين توق، ورئيس قسم التراث العمراني في أمانة عمان الكبرى 
المهندس فراس الربضي، وأدار الحوار الباحث والروائي المهندس محمد 

 .رفيع
وتناولت الحوارية في ثالثة محاور؛ النشأة الحديثة لعمّان، والمحطات األبرز 

الحديثة لعمان ومراحل  لتشكيلها االجتماعي المعاصر، والنشأة العمرانية
 .تخطيطها الحضري، وهويتها: اجتماعيًا وثقافيا وسياسيا

https://www.youtube.com/watch?v=BOfa5J5pTg8
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وأشار الدكتور توق إلى أن تاريخ عمان كمجتمع بشري حسب الباحثين 
ألف سنة تقريبا، مبينا أن التجمع البشري في  12ـ 7والمؤرخين يعود من

 .االف سنة 10منطقة عين غزال يعود الى ما قبل 
، كان 1909سكان عمان عند تأسيس أول مجلس بلدي لها عام وقال إن عدد 

االف نسمة، في حين تشير بعض الدراسات الى أن عدد سكانها لم  6نحو 
يتجاوز الفي نسمة أنذاك، الفتا إلى أن عدد السكان في عمان آنذاك مقارنة مع 

 .عدد سكان المحافظات مثل البلقاء وعجلون والكرك كان قليال جدا
وكان أول من تولى  1909أن أول مجلس بلدي في عمان تأسس عام  وأشار الى

، وأن شارع فيصل كان يمثل قلب المدينة 1911رئاسته اسماعيل بابوق حتى 
 .والمركز الرئيس لها حيث كان المقر للفنون والثقافة والمنتديات السياسية

ه في وبين أنه عندما وصل المغفور له الملك عبد اهللا األول طيب اهللا ثرا
جاء معه العديد من الثوار العرب، كما توافد الى  1921أوائل شهر آذار عام 

عمان سكان المحافظات األخرى بسبب تأسيس األمارة واعتماد عمان عاصمة 
لها، وبدأ التطور الحقيقي للمدينة بسبب تأسيس األجهزة اإلدارية 

 .فةوالمدنية والعسكرية واألمنية وإنشاء البنى التحتية المختل
ولفت إلى ان البنية التحتية لعمان في ذلك الزمن كانت بسيطة جدا ألن 

عدد السكان كان قليال، مبينا ان طبيعة البناء آنذاك كان يمكن تمييزها 
بنوعين هما البناء الشركسي الذي كان يمتاز بأنه يبنى من الطوب الترابي، 

لتدفئة، وكانت وكان يوجه نحو الجنوب لالستفادة من الشمس في الشتاء ل
سقوف المنزل من القصب والتراب، والبناء الشامي والذي يمتاز بالفناء 

الواسع، ثم بدأ بعد ذلك دخول االنماط المعمارية االخرى من البناء ومنها 
 .الحجرية

المهندس فراس الربضي بدوره أشار الى أن سكان عمان الذين توافدوا اليها 
تهم وعاداتهم وتقاليدهم التي في بداية تأسيسها كانت لهم ثقافا

انعكست على الحياة االجتماعية واالقتصادية وكذلك على النواحي 
العمرانية للمدينة. وقال الربضي إن عمان في بداية تأسيسها، تشكلت من 
موقعين هما المدرج الروماني والجامع الحسيني، وبعد ذلك ساحة فيصل 

ا بموضوع التطوير الحضري التي لها أهمية كبيرة مرتبطة ارتباطا وثيق
لمدينة عمان بسبب إنشاء الفنادق حولها والفعاليات االقتصادية، مثلما أنها 
كانت نقطة انطالق للعديد من المدن الرئيسة مثل السلط ووادي السير 

 .وغيرها
، جرى تشجيع الناس على السكن 1927وأشار الى أنه بعد حدوث الزلزال عام 

جبل عمان وغيرها، وكان ذلك بمثابة أول تدخل  في المناطق المرتفعة مثل
 .في موضوع التطور في المدينة وتوسعها
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وكان الدكتور محمد رفيع قد لفت في بداية الحوارية الى أن االحتفاء بمرور 
، ال يعني بأي حال من األحوال 2021عام على تأسيس الدولة األردنية في  100

ة بدأ في ذلك العام، فالبالد عامرة أن االستقرار البشري في البالد األردني
بأهلها وناسها أبد الدهر وطوال التاريخ المعروف للبشرية، موضحا أن 
تأسيس الدولة األردنية الحديثة في البالد األردنية شيء والوجود االجتماعي 

 .ألهلها شيء آخر
 
 
 
 
 
 

 خطط تعويض الفاقد التعليميبعنوان:  حوارية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 يمان زيتون، صالح داوودإخولة أبو الهيجاء، تحدث في الحوارية: 

 حسام عواد: حواريةترأس ال
 16/08/2021اإلثنين   

 لحضور الفعالية
 

 ملخص الفعالية:
 حوارية في شومان تناقش خطط تعويض الفاقد التعليمي

ناقشت حوارية نظمها المنتدى الثقافي في مؤسسة عبد الحميد شومان، 
بعنوان: "خطط تعويض الفاقد التعليمي"، مساء أمس االثنين، أثر جائحة 

https://www.youtube.com/watch?v=BRbQmnb6jJQ
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كورونا النفسي والتربوي واالجتماعي على الطلبة، وخطط وزارة التربية 
والتعليم لتعويضهم في هذا المجال، ومدى نجاعة هذه الخطط. ووفقًا 

يان صحفي صادر عن المؤسسة اليوم الثالثاء، تحدث في الحوارية؛ خبيرة لب
المناهج وتدريب المعلمين الدكتورة إيمان زيتون، والخبيرة في مجال 

التربية والتعليم الدكتورة خولة أبو الهيجاء، والخبير في القيادة 
المدرسية الدكتور صالح داوود، وأدارها مؤسس منصة األوائل التعليمية 
حسام عواد. وقال الدكتور داوود إن اللغويين أشاروا الى أنه يجب إعادة 

تسمية مصطلح الفاقد التعليمي واستبداله بالتعليم المفقود أو ما فقد 
من التعليم، مبينًا أنه عندما بدأ الحديث حول برنامج الفاقد التعليمي أو 

الفقر  الفقر التعليمي، تم طرح برنامجين متوازيين وليكون برنامج
التعليمي امتدادًا لبرنامج الفاقد التعليمي الذي طرح في البداية ومدته 

شهر تقريبًا في إطار خطة قصيرة المدى ثم خطة مدتها عامين والمدة 
الممتدة بشكل أكبر هي عالج فقر التعليم في األردن ومدتها أكثر من 

حة كورونا كان عامين. وأشار إلى أن التعليم الوجاهي في األردن ما قبل جائ
يحتاج إلى برامج تقوية وتغذية حقيقية لتعويض الفاقد التعليمي الموجود 

من ناحية المناهج الدراسية وقدرات الطالب، وكذلك من ناحية خريجي 
الجامعات الجدد وهل هم على استعداد للنزول الى الميدان مباشرة أم 

مواد العملية يحتاجون الى برامج تأهيل وتدريب ميداني حقيقي غير ال
التي تدرس في الجامعات. وأشارت الدكتورة أبو الهيجاء إلى الدراسة التي 

قبل جائحة كورونا، حول فقر التعليم  2019أجراها البنك الدولي في عام 
بالمئة من الطالب لغاية سن العاشرة في منطقة  52والتي أظهرت أن نسبة 

ال يجيدون قراءة نص وفهمه  الشرق األوسط وشمال إفريقيا بما فيها األردن،
 .بما يتناسب مع أعمارهم

واستعرضت برامج وخطط واستراتيجيات وزارة التربية والتعليم في تطوير 
العملية التعليمية من حيث إعادة المناهج واعداد التدريب للمعلمين 
وتعويض الفاقد التعليمي للطلبة. وتطرقت الدكتور زيتون الى الفاقد 

ي للطلبة نتيجة االبتعاد عن المدارس بسبب جائحة النفسي واالجتماع
كورونا، مشيرة الى أهمية اعداد برامج وخطط فعالة كالتي وضعت لتعويض 
الفاقد التعليمي. وأكدت ضرورة إعادة تأهيل المعلم حتى يستطيع تجاوز 
هذه المرحلة كونه انقطع عن العملية التعليمية مدة طويلة، وتزويده 

دات المناسبة التي تساعده على التعامل مع الطالب. من بالمهارات واالرشا
 1ر6جهته قال عواد في بداية الحوارية إن جائحة كورونا أدت إلى وجود نحو 

مليار طالب وطالبة في العالم خارج المدارس بحسب إحدى دراسة للبنك 
مليون طالب  72الدولي، أظهرت أيضًا أن إغالق المدارس يحمل خطر دفع نحو 

 (بترا)--التعلم. لفقر 
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التعديالت المقترحة على أنظمة عمل اإلعالم.. تنظيم أم بعنوان:  حوارية

 تقييد؟
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 القضاةخالد خليفات، خالد تحدث في الحوارية: 
 جمانة مصطفى: حواريةترأس ال

 30/08/2021اإلثنين   
 لحضور الفعالية

 
 

 ملخص الفعالية:

https://www.youtube.com/watch?v=6qOYvEG0f7k
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 منتدون: ضرورة إجراء إصالحات لتنظيم قطاع اإلعالم
 الحميد عبد مؤسسة منتدى عقدها حوارية ندوة في منتدون أكد –عمان 

) زووم( منصة عبر وبثتها المؤسسة مقر في وجاهيا الثقافي، شومان
 أنظمة على المقترحة التعديالت“ بعنوان ،)فيسبوك( على المؤسسة وموقع

 قطاع على شاملة إصالحات إجراء أهمية“ ،”تقييد؟ أم تنظيم.. اإلعالم عمل
 .”إلعالم لتنظيم المهنةا

ووفقا لبيان صحفي للمؤسسة امس، أشار عضو مجلس نقابة الصحفيين 
التوجه نحو تقديم حزم تحفيزية الزميل خالد القضاة الى أهمية 

للمؤسسات اإلعالمية لألخذ بيد المؤسسات اإلعالمية الصغيرة وتكوين 
 .مؤسسات قابلة لالستمرارية وكذلك فتح باب العمل لخريجي اإلعالم

وأكد المحامي خالد الخليفات، أنه ال يوجد هناك أي شبهات دستورية في 
ة قانونية، وذلك ألن وضع األنظمة إجراء تعديالت على نظام اإلعالم من ناحي

من صالحيات الحكومة فهي التي تصدر األنظمة والتعليمات وتعمل على 
تعديلها، مشيرا الى أن التعديالت األخيرة ليست بقانون حتى تقوم 

الحكومة بإرسالها إلى بيت التشريع األردني المتمثل في البرلمان ليصار 
 .إلى إقرارها

ديالت الجديدة لم تمس جوهر الحريات، وأنها جاءت واعتبر خليفات أن التع
ضمن المعايير الدولية، مشيرا إلى انه في أعرق الديمقراطيات في العالم، 

تقوم المؤسسات اإلعالمية الجديدة بإخطار الحكومة بإنشاء أي موقع اعالمي 
والمباشرة فورا في العمل، بحيث يتضمن االخطار وجود أسماء حقيقية 

 .ان حقوق الصحفيين العاملين فيهوعناوين وضم
ولفت الى أن التعديالت األخيرة ارتكزت على أمرين، األول له عالقة بالرسوم 
فيما األمر اآلخر له عالقة بالبث بهدف تنظيم عملية البث من خالل المواقع 
االلكترونية، مشيرا الى أن الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها 

التشريعات المحلية ضمنت لجميع األردنيين ممارسة حقهم األردن وكذلك 
 .في التعبير بكل حرية وأن الدولة كفلت ذلك وفقا للقانون

وكانت اإلعالمية جمانة مصطفى التي أدارت الندوة استعرضت في بداية 
الحوارية أبرز التعديالت على نظام اإلعالم التي قامت هيئة اإلعالم بإرسالها 

 (بترا)-اء.إلى رئاسة الوزر
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 تعديالت قانون العمل.. لماذا لم نصل لوضع مثالي؟بعنوان:  حوارية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. حمادة أبونجمة، أ. هالة عاهد، أ. خالد رمضانتحدث في الحوارية: 
 رانيا الصرايرة: حواريةترأس ال

 06/09/2021اإلثنين   
 لحضور الفعالية

 ملخص الفعالية:
 ندوة حوارية في شومان لمناقشة تعديالت قانون العمل

أكد مختصون في شؤون العمل وحقوق العمال، أهمية إجراء تعديالت  - عمان
قانون العمل لتحقيق الفائدة ومصلحة مختلف أطراف العملية اإلنتاجية، على 

 .وبما ينسجم مع المعايير الدولية واالتفاقيات التي صادق عليها األردن
ووفقا لبيان صحفي صادر عن مؤسسة عبدالحميد شومان اليوم الثالثاء، جاء 

ثنين، ذلك خالل ندوة حوارية نظمها منتدى المؤسسة الثقافي مساء اال
وحملت عنوان "تعديالت قانون العمل.. لماذا لم نصل لوضع مثالي؟"، وتحدث 
فيها المحامي حمادة أبو نجمة، والمحامية هالة عاهد، والمهندس خالد 

 .رمضان، وأدارتها الصحافية رانيا الصرايرة
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ومضى  1996وقال أبو نجمة إن قانون العمل الذي نتحدث عنه اليوم، صدر عام 
عاما، وهي مدة طويلة فيما يخص التشريعات المتعلقة  25ه نحو على صدور

باالقتصاد واآلثار االجتماعية، خاصة في ظل التطورات التي تحصل في سوق 
العمل وطبيعة االقتصاد الوطني وعالقات العمل والمؤسسات وحجمها 

 .وتنوع قطاعات العمل وحداثتها
العمل بمجمله لمراعاة تلك ودعا إلى أن يكون هناك مراجعة حقيقية لقانون 

التطورات وإيجاد الحلول المناسبة للتعقيدات التي يحدثها التغيير على 
أشكال سوق العمل وعالقات العمل بشكل عام. وأكدت المحامية عاهد أهمية 
قانون العمل ألنه يمس شريحة واسعة من المجتمع األردني وهو المرجعية 

اف العملية اإلنتاجية من عمال وأصحاب القانونية في تنظيم العالقة بين أطر
عمل، لتحقيق التوازن في العالقة بين الطرفين كذلك تحقيق قضايا أخرى 

 .كالسلم المجتمعي
ورأت أن أي تعديالت مهما كانت إيجابية، إذا لم يكن في صلبها تقوية العمال 
للمطالبة بحقوقهم وفرضها عن طريق المفاوضات الجماعية، فأنه سيتم 

 .على تعديلها دائما دون أن تحدث التغيير المطلوب العمل
واستعرضت عاهد العديد من المواد التي تحتاج الى التعديل في قانون 

 29العمل والتي تشكل تحديا في مسيرة تنظيم سوق العمل ومنها المادة 
 .من القانون 69والمادة 

واعتبر رمضان أن الحديث عن قانون العمل يعني بالضرورة الحديث عن 
العملية االقتصادية واالجتماعية، والتي تتطلب التشاور بين الشركاء 
االقتصاديين واالجتماعيين على طاولة الحوار وتبادل اآلراء لوضع القوانين 

ى والتشريعات التي تنظم سوق العمل وتحفظ الحقوق للجميع، مشيرا إل
أهمية االستعداد للتحديات التي ستواجه األردن في قادم األيام والتي لها 

 عالقة بالسلم واألمن االجتماعي واالقتصادي. 
ولفت إلى أهمية دور المجتمع المدني في عملية التشاور في وضع قانون 
العمل الذي من المفروض أن يستجيب لكل األزمات التي نمر فيها، داعيًا إلى 

د ورشة عمل حقيقية وطنية تفتح قانون العمل كامال وتؤسس إلى أهمية عق
 (بترا)- .حق الناس في التنظيم النقابي
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 حفل إشهار مذكرات دولة السيد طاهر المصري "الحقيقة بيضاء"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

طالل الماضي، أنيس فوزي  طاهر المصري، عون الخصاونة،: الحفلتحدث في 
 قاسم

 وفاء بني مصطفى: الحفلترأس 
 15/09/2021األربعاء 

 لحضور الفعالية
 

 ملخص الفعالية:
إشهار مذكرات رئيس الوزراء األسبق طاهر المصري الحقيقة البيضاء.. إضافة 

 ثانية وأخيرة
 

المصري األربعاء كتابه أشهر رئيس الوزراء األسبق طاهر  -مدار الساعة 
"الحقيقة بيضاء"، وسط حضور عدد من رؤساء الوزارات السابقين ووزراء 

 .ونواب وأعيان، ومسؤولين في الدولة
وتؤرخ مذكرات المصري لفترة زمنية في غاية األهمية لألردن، وتجربة عبرت 

عهدي المملكة الثالثة والرابعة منذ أن كان المصري موظفًا في البنك 
ورئاسته  1991كزي األردني، وصوال إلى تنقله بين رئاسة الحكومة عام المر

 20013 - 2009ورئاسته مجلس األعيان  1994 - 1993لمجلس النواب لعام 
ومرافقته للمغفور له جاللة الملك الحسين بن طالل لثالثة عقود تقريبًا، ومن 

 .رابعةثم معايشته فترة جاللة الملك عبداهللا الثاني في المملكة ال

https://www.youtube.com/watch?v=mwKeM-lKZWU
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وتحدث في حفل اإلشهار الذي نظمته مؤسسة عبد الحميد شومان، 
بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأدارته النائب السابق وفاء بني مصطفى،رئيس 

الوزراء األسبق عون الخصاونة، والوزير األسبق محمد فارس الطراونة، والشيخ 
 .طالل صيتان الماضي، والدكتور أنيس قاسم

ي كتابه عند الكثير من األحداث التي مر بها األردن، وتوقف المصري ف
 .وصناعة األحداث في العقود الماضية

رئيس الوزراء االسبق عون الخصاونة، وصف مذكرات "الصديق طاهر المصري 
بأنها تشبه في اهميتها مذكرات هزاع المجالي التي ما زالت تقرأ، حتى 

 ."االن
الكتاب الجيد ال يحتاج اي تقديم كما عاما: إن  40وقال صديق المصري منذ 

 ."الكتاب الذي بين يدينا
وقال الخصاونة إنه قد يختلف مع المصري في بعض مواقفه وقد يتفق اال انه 

عرف عنه نزاهته وترفعه عن الصغائر وحرصه على المال العام، واصفا 
المصري بالمتعفف عن المال العام وصاحب نزاهة رغم انها اصبحت من 

 .ر اليومالنواد
الوزير األسبق محمد فارس الطراونة قال إن المصري تأثر بالماء القومي في 
خمسينيات القرن الماضي عبر األحزاب السياسية ثم بالماء الناصري الحقا، 
 .إضافة إلى ما مر به سابقا وما دفعت عائلته من ثمن كسائر الفلسطينيين

أنها تشكل إضافة إلى الشيخ طالل صيتان الماضي وصف مذكرات المصري ب
المكتبة الوطنية السياسية لتكون شاهدا دون رتوش على تاريخ األردن 

السياسي. مشددًا على أن المذكرات جاءت خالية من الهوى والتزلف 
 .والتزييف

ووصف الدكتور أنيس قاسم مذكرات المصري بأنها رواية الشاهد على 
ليه، اال ان المصري شاهد أحداث عصره من وجهة نظره وهي بالضرورة تركز ع

 استثنائي فشهادته تؤرخ حقبة هامة في عمر الدولة األردنية.
بدورها، قالت النائب السابق وفاء بني مصطفى، في بداية حفل اإلشهار، إن 
حياة السياسي ليست ملكًا فرديًا له، مضيفة أن شخصية سياسية استثنائية 

يتعّرف على روايتها ونظرتها مثل دولة طاهر المصري، يحق للراي العام أن 
 .لألحداث والمواقف التي مرت بها الدولة والمنطقة

وكانت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان، فالنتينا 
قسيسية، قالت في كلمتها الترحيبية: "إننا شاهدين على إطالق واحد من 

ية في الكتب المهمة التي توثق لمسيرة الوطن، من خالل المحطات المفصل
 ."تاريخ األردن، واألحداث والقرارات التي يتوقف عندها صاحب المذكرات

وأشارت إلى أن أهمية هذا النوع من الكتب، تأتي كونها تسجل وتوثق 
تاريخًا غير مدوّن، وتسلط الضوء على كثير من التحديات التي واجهتنا، 
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أنه يأتي في  وكيفية التعامل معها وتجاوزها، واألهمية األخرى للكتاب، هو
 ."خضم احتفاالت دخول المملكة مئويتها الثانية

 
 

 
 

 حفل إشهار كتاب الدكتور عاصم منصور (عامان من العزلة.. مآالت الجائحة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 د. عاصم منصور، د. عزمي محافظة، أ. خليل الزيود: المتحدثون
 د. محمد أبو رمان: الحفلترأس 

 20/09/2021اإلثنين   
 لحضور الفعالية

 
 ملخص الفعالية:

 إشهار وتوقيع كتاب "عامان من العزلة" للدكتور منصور في "شومان"
نظم المنتدى الثقافي في مؤسسة عبد الحميد شومان / ذراع البنك العربي 
للمسؤولية الثقافية واالجتماعية، مساء أمس االثنين، حفل إشهار ومناقشة 
كتاب: "عامان من العزلة" للدكتور عاصم منصور، تحدث فيه الدكتور عزمي 

ية، محافظة، أستاذ علم الفيروسات في كلية الطب بالجامعة األردن
والمتخصص في الصحة النفسية واألسرية الدكتور خليل الزيود، والكاتب 
الدكتور عاصم منصور مدير عام مركز الحسين للسرطان، والمديرة 
التنفيذية لمعهد السياسة والمجتمع الدكتورة رشا فتيان، وأدار الحوار 

https://www.youtube.com/watch?v=XkAfpDe_hDw
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محمد  الباحث في مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية الدكتور
 أبو رمان.

ن "الجائحة كشفت هشاشة عالمنا وزيف وقال الدكتور عاصم منصور، إ
انجازاتنا التي طالما تغنينا بها، عندما لم تستطع نظمنا الصّحيّة المتطورة، 
والتي انفقنا عليها تريليونات الدوالرات مواجهة هذا المخلوق المتناهي في 

ين بأدواته القديمة التي استخدمها الصغر، ورأيتنا نهرع الى التاريخ لنستع
في مواجهة األوبئة والجوائح السابقة، لنوظفها في مواجهة هذا المخلوق؛ 
مثل االلتزام بالتباعد االجتماعي وتغطية الفم واألنف والحفاظ على النظافة 

 الشخصية".
وأضاف أن الجائحة كشفت أيضا بؤس األنظمة السياسية التي تحكم العالم 

الذريع الذي اعترى الدولة األعظم الواليات المتحدة والتخبط الذي وما الفشل 
شهدته، إالّ مثاالً صارخا على أن العالم يواجه أزمة قيادة حقيقية، وعلى 
الجانب اآلخر كانت الهند التي تعتبر صيدلية العالم فقد انحدر بها 
سياسيون هواة مسكونون بالشعبوية الى الهاوية عندما تجاهلوا رأي 

لعلم ورأوا في أصوات الناخبين الهندوس أولوية تتقدم على صحة ا
المواطنين، وكانت اللعنة أن أنتجوا للعالم متحور دلتا الذي خلف ماليين 
الضحايا، منوها الى أنه رغم تلك الصورة القاتمة فقد كان العلم والبحث 

ألبرز العلمي وفيين لتقاليدهما الراسخة فكان المطعوم هو االنجاز الطبي ا
والذي قد ال يكتفي بتغيير وجه الجائحة بل قد يتعدّاها الى تغيير خارطة 

 الكثير من األمراض خالل السنوات القليلة القادمة.
الدكتور محافظة أشار في مداخلته الى أن الكاتب كان جريئًا في نقد اإلجراءات 

جر الحكومية خاصةً تلك التي طُبّقت في البداية من إغالق وسياسة الح
المؤسسي والعزل في المستشفيات والفحوصات العشوائية وعزل األحياء 
والعمارات والتي أثبتت جميعًا عدم جدواها، واألهم التنبيه إلى خطورة 
التركيز على الجائحة ونسيان وإهمال باقي األمراض، وإغالق المراكز الصحية 

طان من الرعاية والعيادات، مما أدى إلى حرمان مرضى الحاالت المزمنة والسر
والمتابعة الالزمة، وتأثرْ برامج مهمة مثل برنامج التطعيم الوطني وبرنامج 

 البصمة الوراثية سلبًا. 
وقال إن الكاتب قد برع في وصف المزاوجة بين العزلة والمواجهة، فقد قبل 
الناس خوفًا أو هلعًا سياسة اإلغالق في بداية دخول الوباء لألردن، ولكن 

تكشف للناس عدم جدوى اإلغالق، إذ تبين أن األمر لم يكن محسوبًا سرعان ما 
بدقة، خاصةً في ضوء عدم توفير متطلبات الحياة األساسية، كما انتقد 
التسرع األردني في إعالن النصر على الفيروس قبل انتشاره مجتمعيًا، مما 

لى يشير إلى جهل في طبيعة األوبئة وسلوكها. ولم يفت الكاتب التلميح إ
أن سياسة اإلغالق كانت رد فعل غير محسوب بدقةٍ وحكمة وربما دون قناعةْ 
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مفصالً في النظرة الواقعية في التعامل مع الوباء وإدراك طبيعة الفيروسات، 
 وبالتالي مستقبل المرض وحتمية وسبل التعايش معه.

بدوره أشار الدكتور الزيود الى أن الكتاب أجاب على الكثير من األسئلة 
الملحة في أذهان الناس، كموضوع المطاعيم وكيفية انتاجها واالغالقات 
وفائدة اإلجراءات الوقائية والتجارب العالمية في التعامل مع الفيروس، داعيا 

 الى ضرورة قراءة الكتاب لالستفادة من محتواه القيم. 
 وتحدث الزيود عن دور وسائل التواصل االجتماعي وطرق التعامل مع تداعيات

الجائحة والترويج للقضايا اإليجابية وكذلك السلبية أيضا فيما يتعلق 
بالفيروس وانتشاره، مثلما تطرق الى نقص الكوادر الطبية والتمريضية في 
المستشفيات، وطريقة مخاطبة الناس والتي اعتمدت على بورصة األعداد 

عند دون التطرق الى احتياجات الناس، وعدم االهتمام بالصحة النفسية 
مخاطبة الناس وخاصة كبار السن. وأوضح أن لجنة األوبئة واللجان األخرى لم 
يكن بين أعضائها اخصائيين نفسيين لالهتمام بهذا الجانب، مؤكدا أن 

   الكثير من األمراض واالضطرابات النفسية تكون مصاحبة لمثل تلك األوبئة.
لمجتمع الدكتورة من جهتها أشارت المديرة التنفيذية لمعهد السياسة وا

رشا فتيان في كلمتها، الى تميز الكتاب من حيث ربطه السلس الواقعي 
لمآالت الجائحة الصحية من نواح اقتصادية ونفسية واجتماعية وسياسية، 
منوهة أن "عامان من العزلة"، يأتي كإحدى اإلصدارات العديدة التي يعمل 

حثين واالكاديميين والتي عليها المعهد مع مجموعة مميزة من الخبراء والبا
تنسجم مع طبيعة األهداف والرؤيا والرسالة التي يحملها المعهد والتي 
تحرص من خاللها على تجسيد مفهوم الحوار والتعددية على أرضية توافقية 
مجتمعية وتعزيز ثقافة االعتدال والوسطية وسيادة القانون والحوكمة 

  الرشيدة وتطوير الحياة الديمقراطية . 
أشار في بداية الحفل الى أن الدكتور عاصم يذكرنا من  وكان الدكتور أبو رمان

خالل الكتاب بالعديد من القضايا على مختلف األصعدة الطبية والنفسية 
والمجتمعية واالقتصادية، مبينا أن الكتاب كشف عن قلم أديب ومثقف 

بية ومطلع على جوانب عديدة، ولديه إحاطة بالعديد من القضايا الط
 والمجتمعية والسياسات الدولية واالقتصادية وااليدولوجية. 

ونوه الى أن الكتاب " عامان من العزلة" يعد إضافة نوعية الى المكتبة 
األردنية، إذ أنه يقدم إطاللة مهمة جدا على العديد من القضايا في السياسات 

 األردنية خالل التعامل مع الجائحة
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 المجتمعات بين االستثمار والبيئةبعنوان:  حوارية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د. عامر الرفوع، د. محمد الخصبة، أ. هال ، د. عامر الجبارينتحدث في الحوارية: 
 مراد

 م. أنور الحلح: حواريةترأس ال
  27/09/2021اإلثنين  

 الفعاليةلحضور 
 

 ملخص الفعالية:
ناقشت ندوة ندوة في شومان بعنوان المجتمعات بين االستثمار والبيئة

، نظمها منتدى شومان "المجتمعات بين االستثمار والبيئة"حوارية بعنوان 
مساء أمس االثنين، أهمية محمية ضانا باعتبارها أهم مسارات هجرة الطيور 

بأنظمة جغرافية وأنماط نباتية وتنوع في في العالم، باإلضافة إلى تمتعها 
 .الطيور والثديات

https://www.youtube.com/watch?v=FTo0MvQDUPc
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وقال المشاركون في الندوة التي أدارها المهندس أنور الحلح، إن المفاضلة 
بين االستثمار والبيئة تحكمها دراسات األثر البيئي التي تحمي البيئة 

 .وتحافظ عليها
انا تعد ثاني أهم وقال مدير محمية ضانا المهندس عامر الرفوع، إن محمية ض

مسارات هجرة الطيور في العالم، وتتمتع بثالثة أنظمة جغرافية وسبعة انماط 
نوعا من الثديات، إلى جانب توفيرها  38نوعًا من الطيور و 216نباتية و

 .الوظائف ألبناء المجتمع المحلي
وأكد رئيس مجلس محافظة الطفيلة السابق الدكتور محمد الخصبة، أهمية 

 .بين التعدين وحماية البيئة الموازنة
ودعا الخبير في مجال البيئة الدكتور عامر الجبارين إلى معادلة اقتصادية 

وبينت مديرة جمعية دبين هال مراد أن . تحسب المكاسب والخسائر البيئية
االستثمار يجب أن يراعي مبادئ حماية البيئة والحفاظ عليها وعلى صحة 

 .اإلنسان
 
 

بعنوان: مناقشة كتاب: "الثورة المصرية ونساء يقاومن العنف جلسة مغلقة 
 الجنسي" شهادات نسويات عربيات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 د. منال زيد حمزةتحدث في الحوارية: 
 ترأس الجلسة: د. وفاء عوني الخضرا

 29/09/2021األربعاء 
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ناقش مهتمون وممثلون عن مؤسسات مجتمع مدني، في جلسة مغلقة 
المصرية ونساء يقاومن العنف الجنسي: شهادات نسويات "الثورة كتاب 

 ، لمؤلفته األكاديمية منال حمزة.عربيات"
ناشطات مصريات انتفضن في مواجهة العنف لقصص  3ويروي الكتاب 

)، 2012و 2011الممنهج نحوهن خالل الفترة التي تلت ثورة يناير (ما بين 
لتعاون مع الناشطات: فتضطلع الكاتبة والباحثة النسوية منال حمزة با

براهيم، وعُال شهبة، وياسمين برماوي، بتعرية األنظمة المستبدة إسميرة 
والقامعة التي تحاول بشتى الطرق والوسائل أن تمحو تجارب ومواقف من 

يحاول مقاومتها خاصة من النساء. وكما يشير عنوان الكتاب صراحةً؛ فهو 
ز من خالله مقاومة وجرأة المرأة يوثق شهادات المناضالت الثالث بتفصيل يبر

 .المصرية ودورها المحوري في الثورة والنضال السياسي
 

الدكتورة منال حمزة نسوية عربية مقيمة في أمريكا تعمل أستاذة دراسات 
النوع االجتماعي (الجندر) والجنسوية في جامعة والية نيو مكسيكو. تتميز 

البحثية النسوية واالفتكاك  أبحاث وأعمال الكاتبة باعتمادها الممارسات
وتوطيد العالقات  ،الكولونيالي إضافة إلى منهجيات البحث النوعية

 .اإلنسانية التبادلية العابرة للحدود
ومن خالل متابعتها الوثيقة ألحداث الثورة، تعرّفت منال على شهادات 
النساء قبل البدء بمشروع الكتاب، إذ كانت موثقة ومعلنة عبر وسائل 

وخالل زياراتها المتكررة للقاهرة، قامت  2013م المختلفة. وفي عام اإلعال
الكاتبة بالتعمق في شهادات الناشطات من خالل بناء عالقات تشاركية 

معهن قائمة على الثقة المتبادلة واالنفتاح والفهم العميق للتجربة 
المعيشة وتداعياتها. فتفاعلت منال مع سميرة وعُال وياسمين وتجاربهن 

ن خالل تساؤالت ونقاشات عدة حول موازين القوة والعنف والمقاومة م
  .واالستعمار والدين واللغة واإلعالم وغيرها من القضايا المحورية

يعتبر الكتاب إضافة قيمة ، ليلى عبد المجيد وزينة خوريوبحسب الكاتبين 
لإلنتاج النسوي العربي والبحث المستند إلى تجارب األفراد وخبرتهم 

المعيشة، حيث يجسد بشكل صريح ومباشر قوة الشهادات كأداة إلنتاج 
المعرفة النابعة من التجارب الشخصية وخاصة الجسدية وحفظها في 

إضافة أساسية ومهمة إلى قائمة ، ويعد الذاكرة الجمعية للمقاومة العربية
مراجع والباحثات/ين المعنيات/ين بنضال المرأة العربية السياسي 

م وتطوير منهجيات بحثية نسوية عربية تعزز من اإلنتاج وباستخدا
 المعرفي النسوي الديكولونيالي.
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العثرات التشريعية أمام تمكين بيئة ريادة األعمال بعنوان:  حوارية

 االجتماعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ. عمر الطويل، ميس الداوود، عمار أبو زياد، رائد مداناتتحدث في الحوارية: 
 أ. صدام سيالة: حواريةترأس ال

 04/10/2021اإلثنين   
 لحضور الفعالية

 
 ملخص الفعالية:

التشريعية أمام تمكين بيئة ريادة حوارية في "شومان" بعنوان " العثرات 
 األعمال االجتماعية"

https://www.youtube.com/watch?v=EcSRw675Nxg
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ناقشت حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، مساء أمس 
االثنين، بعنوان "العثرات التشريعية أمام تمكين بيئة ريادة األعمال 
االجتماعية"، التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع ريادة األعمال في 

 .المملكة بشكل عام
وتحدث في الحوارية عضو اللجنة االستشارية لوضع إطار قانوني للشركات 
االجتماعية عمر الطويل، ومديرة التطوير االستراتيجي والشراكات في 
مؤسسة ولي العهد ميس الداوود، ومدير عام منظمة كير العالمية في 

الوكالة األردن عمار أبو زيّاد، ومدير مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف ب
في وزارة االقتصاد الرقمي والريادة رائد مدانات، وأدارها مؤسّس مبادرة "أنا 

 أتعلم" صدام سيالة.
المتحدثون على ضرورة قيام الجهات المعنية بالوقوف على العثرات  واتفق

التشريعية والتحديات التي تواجه ريادة األعمال االجتماعية والعمل على 
ين في قطاع ريادة االعمال، إضافة الى مراجعة حلها بالتشارك مع المعني

 القوانين واألنظمة والتعليمات التنظيمية وإجراء التعديالت الالزمة عليها.
وأشار الطويل الى وجود شركات تهدف الى الربح بشكل كامل وهي شركات 
ربحية تؤدي وظيفتها لتحقيق األرباح، كذلك شركات ومؤسسات هدفها 

ة اجتماعية لمنطقة معينة، مشيرا الى أنه ال يوجد الوحيد هو تقديم خدم
 لدينا في التشريع األردني بند يعطي هذا الفكر االجتماعي الية للربح.

ونوه الى وجود بعض األعمال االجتماعية في بعض المدن والقرى األردنية، 
لكنها تواجه مشكلة عدم االستدامة وهي مشكلة موجودة في مختلف دول 

أت الدول بالبحث عن الحلول للمشكلة من خالل التوجه الى العالم، حيث بد
 مفهوم النمو واالستدامة معا.

من جانبه قال مدانات، إن "هناك جهودا تبذل لتعديل الكثير من التشريعات 
والقوانين في مجال ريادة االعمال"، مشيرا الى أن أكبر تحد يواجه الشباب 

انين بوضعها الحالي تعامل الرياديين اليوم، هو أن التشريعات والقو
 الشركة الريادية والناشئة والشركة غير الريادية والناشئة بنفس الطريقة.

وأسار مدانات الى عدم وضوح بعض القوانين والتشريعات مما يتطلب وجود 
خبراء تساعد الشباب الرياديين في فهم تلك القوانين للمضي قدما في 

 زمة األخرى.عملية تسجيل الشركة واإلجراءات الال
وأكد أن األردن قطع أشواطا جيدة في عملية تأسيس الشركات، حيث 
يستطيع الفرد تأسيس شركته وتسجيلها خالل يومين أو ثالثة كحد أقصى 
أذا كان مستوفيا للشروط الالزمة، مشيرا في نفس الوقت الى التحديات 

حية والصعوبات التي تواجه الرياديين والمرتبطة بالشركات غير الرب
والجمعيات وخصوصا الحصول على الموافقات قبل التمويل والتي قد تمتد 
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الى أشهر، مما يفقد الشركة أو الجمعية فرصة الحصول على تمويل من 
 الجهة المانحة.

ميس الداوود أشارت الى تركز األعمال والخدمات في العاصمة عمان أكثر   
ة بين الفئات المستهدفة منها في المحافظات األخرى مما يخلق فجوات كبير

 وخاصة بين الشباب كونهم النسبة األكبر من السكان في األردن.
ونوهت الى أن أغلبية الدول والدراسات تجمع على أنه ال يوجد تعريف موحد 
للشركات االجتماعية، مشيرة الى أن الريادة االجتماعية توفر فرصة كبيرة 

   ية واالقتصادية.لألردن أذا أرادت تحقيق أهدافها االجتماع
وأكدت ضرورة إعطاء الشباب الفرص من أجل أخذ دورهم الريادي وتحقيق 
ذواتهم وإيجاد الحلول المبتكرة في مناطقهم لخدمة مجتمعاتهم ضمن 

 مفهوم االستدامة.
من جهته أكد أبو زيّاد ضرورة التركيز على المناطق النائية وخاصة المناطق 

لالجئين، مشيرا الى وجود الكثير من التحديات التي يوجد فيها األردنيين وا
التي تواجه المجتمعات في تلك المناطق وهي تحديات مشتركة لألردنيين 

 والالجئين السوريين على حد سواء.
ونوه الى دور الشركات الريادية في إيجاد الحلول للتحديات الموجودة على 

القطاع الخاص نفس األرض، وتخطي المعيقات في مجاالت وقطاعات ليس لدى 
 الجاهزية للتدخل والمبادرة بوضع هذه الحلول المناسبة لها.

وقال إنه بالرغم من وجود عبء استضافة الالجئين في األردن، اال أن هناك 
فرصا تخدم المجتمع، ويجب البحث والتفكير بطرق يكون فيها شراكات ما 

 بين مختلف األطراف.
ستجابة الحالية ودور المنظمات وحول مستوى السياسات الموجودة واال

الدولية، أشار زيّاد الى أن الكثير من البرامج هي قصيرة المدى وال تقدم 
الحلول الفعالة، وبالتالي ال تستطيع المنظمات الخروج من نطاق تقديم 

 مساعدات آنية ومساعدات لمشاريع صغيرة للفئات المستهدفة. 
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كورونا.. هل سنصبح أسرى أزمات نفسية بعد أزمة بعنوان:  حوارية
 واجتماعية؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 د. خليل الزيود، أ. ميس السمهوريتحدث في الحوارية: 
 أ. رانيا البسومي: حواريةترأس ال

 11/10/2021اإلثنين   
 لحضور الفعالية

 
 ملخص الفعالية:

حوارية في شومان بعنوان "بعد أزمة كورونا.. هل سنصبح أسرى أزمات 
 نفسية واجتماعية؟"

اكد مختصون في المجال التربوي والنفسي، أن جائحة كورونا التي اجتاحت 
العالم خالل العامين الماضيين، أثرت بشكل أو بآخر على الناس من النواحي 

خالل حوارية نظمها منتدى عبد الحميد شومان  النفسية واالجتماعية.وأشاروا
الثقافي، مساء أمس االثنين، بعنوان: "بعد أزمة كورونا.. هل سنصبح أسرى 
أزمات نفسية واجتماعية؟،" تحدث فيها الدكتور خليل الزيود واالخصائية 
ميس السمهوري، وأدارتها رانيا البسومي، الى أهمية التفريغ النفسي 

سرة لمواجهة الضغوطات التي تولدت عن الجائحة والحجر والعاطفي داخل األ
 في البيوت لفترات طويلة.

الدكتور الزيود، أشار الى أهمية الدعم النفسي لمواجهة األثار المترتبة عن 
الجائحة، باإلضافة الى االلتزام باإلجراءات الوقائية، مبينا أنه خالل العامين 

https://www.youtube.com/watch?v=2mnDtXbA7Os
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ت في "التصريحات التي تميزت الماضيين ظهرت مجموعة من المشاهد تمثل
بالتهويل، وما ترتب عليها من تهم متبادلة، كذلك الحجر المنزلي الذي جاء 
فجأة مع وجود فائض من الوقت وما ترتب عليه من توتر وقلق وكبت في 
المنزل، أيضا وجود معلومات كثيرة ومتناقضة حول الفيروس والحجر 

داد كبيرة جدا مما اعطى مستقبل وفوائده واضراره، كذلك وجود البطالة بأع
معتم، كذلك كان لدينا تعميمات من المتخصصين ووجود كالم كثير حول 
مدة انتهاء الفيروس مما أدى الى تأويالت كثيرة، إضافة الى اشاعات 

 اللقاحات" . 
ونوه الى أن هذه المشاهد ولدت لدينا عنفا مجتمعيا وأسريا وحاالت طالق 

اب التام للصحة النفسية في ظل هذه المشاهد عاطفي، مشيرا الى الغي
كما بين أن معظم الناس تأثرت من الناحية النفسية   على طاولة الحكومة.

نتيجة توفر الوقت الكبير لهم أثناء فترة الحجر وفي نفس الوقت لم يكن 
لديهم األدوات الالزمة إلشغال وقتهم بأعمال يستفيدوا منها، مشيرا الى 

النفسية عند التعامل مع الجائحة إضافة الى عدم وجود  تهميش ملف الصحة
مختص نفسي أو تربوي بين أعضاء لجنة األوبئة لتقديم النصح واإلرشاد في 
هذا المجال. واستعرض الزيود العديد من القضايا والظواهر االجتماعية التي 

ل ظهرت أثناء جائحة كورونا كغياب فكرة إدارة المشكالت داخل األسرة وانتقا
فكرة الزواج الى األسرع واألسهل والتوفير في النفقات إضافة الى غياب 

 العادات االجتماعية والتواصل بين أفراد المجتمع.
اإلخصائية السمهوري أشارت الى أنه منذ بداية الجائحة، بدأت تظهر الشكاوى 
من المواطنين وكانت تتركز حول الخوف والقلق والتوتر وعدم وضوح 

يفية إدارة حياتهم في ظل انتشار الفيروس، للتتطور المستقبل وك
الشكاوى الى حاالت الوسواس القهري الذي تعتبر جائحة كورونا بيئة خصبة 
له، ومن ثم بدأت حاالت رهاب األمراض والموت عند جميع الفئات واألعمار، 
لننتقل الى األزمات المختصة بالصحة الجسدية الى أن وصلنا لحاالت االكتئاب 

ذي انتشر كثيرا بين الناس مما افقدهم الشغف إلكمال مهماتهم ال
وانخفاض طاقاتهم الجسدية، مما أثر على مستوى تفكيرهم ونفسيتهم 

 وصحتهم العقلية والجسدية.
ولفتت الى تفاوت تأثر الناس بالجائحة، مبينة أن ذلك يرجع الى المنعة 

في قدرة االنسان النفسية عند الشخص، موضحة أن الصحة النفسية تتمثل 
على مواجهة المشكالت والضغوطات النفسية التي قد يتعرض لها. والجدير 
بالذكر أن "شومان" ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية واالجتماعية، 
وهي مؤسسة ثقافية ال تهدف لتحقيق الربح، تعنى باالستثمار في اإلبداع 

هوض المجتمعات في الوطن المعرفي والثقافي واالجتماعي للمساهمة في ن
 العربي من خالل الفكر القيادي واألدب والفنون واالبتكار.
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 التفريغ النفسي يسهم بمواجهة ضغوطات الجائحة
 
 
 
 
 

 ؟تحديات صناعة النشر .. كيف ننافسحوارية بعنوان: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تغريد النجار. سنان صويص، م. خالد البلبيسي، أأ. تحدث في الحوارية: 
 أ. حسين نشوانترأس الحوارية: 

 20/10/2021األربعاء  
 لحضور الفعالية

 
 ملخص الفعالية:

 حوارية بـ "شومان" تناقش "تحديات صناعة النشر .. كيف ننافس؟"
أكد مختصون أن األردن يحتل مركزا جيدا في مجال صناعة النشر عربيا، اال أن 
هناك العديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع وتعيق تقدمه، االمر الذي 

 يجعله خارج المنافسة عالميا. 
وبينوا في حوارية نظمها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، مساء أمس 

يات صناعة النشر.. كيف ننافس؟" تحدث فيها األربعاء، بعنوان " تحد
الناشرون سنان صويص، خالد البلبيسي، تغريد النجار، وأدارها اإلعالمي 
حسين نشوان، أنه ال يوجد في األردن بيانات أو دراسات تعمل أو تساهم في 

https://www.youtube.com/watch?v=QzghEISwCrI
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توجيه الكتاب والناشرين نحو الكتابة أو النشر في موضوع معين يلبي حاجة 
 ن والمجتمع.وذائقة المثقفي

الناشر سنان صويص أشار في حديثة الى أنه على الرغم من اإلنجازات التي 
حققها قطاع النشر خالل السنوات الماضية، اال أنها ليست كافية بسبب 
التنافسية التي تتزايد باستمرار وخاصة مع الدول المجاورة كدول الخليج 

ا الى ضرورة االستثمار التي تلقى دعما حكوميا ورسميا لقطاع النشر، داعي
في هذا قطاع بشكل أكبر رسميا في المملكة، كذلك على الناشر األردني أن 

 يطور االليات التي يستخدمها في الوصول الى جمهوره.
ولفت الى أن العالم تغير كثيرا خالل السنوات الماضية، وهناك العديد من 

يتبعونه منذ سنوات، الناشرين ما زالوا يحافظون على نفس النهج الذي 
مشيرا الى أن متطلبات المرحلة الراهنة تفرض على الناشر األردني وغير 
األردني أن يطور امكانياته ويعيد ترتيب أوراقه في ضوء توجهات ومتطلبات 

 المرحلة القادمة، لكي يكون أكثر قدرة على التنافسية.
من جهته أكد البلبيسي أن النهضة الثقافية العربية، تعد بوابة من بوابات 
النهضة الحضارية التي نأمل في يوم من األيام أن نخطو باتجاهها لنعود 
الى واقع حضاري تنافسي ما بين األمم، مشيرا الى أن ما يهمنا في مشروع 

ليم في الوطن النهضة الثقافية العربية أمرين، يتعلق األول بتطوير التع
العربي، مبينا أن صناعة النشر هي جزء من تطوير التعليم، فيما يتعلق اآلخر 

 في تشجيع القراءة وتطوير ثقافة القراءة والمطالعة. 
وأشار الى أن معظم الدول الكبرى والمتقدمة تعتبر صناعة النشر جزءا من 

مجال الكتاب  المحتوى التعليمي، وأن دور النشر الكبرى العالمية تعمل في
التعليمي، مبينا أن هذا االمر مع األسف مغيب تماما عن القطاع الخاص في 

 عالمنا العربي.
ودعا الى وضع خطة واستراتيجية وطنية لتشجيع القراءة يشارك فيها جميع 
األطراف المعنية من ناشرين وكتاب ومجتمع مدني ومؤسسات معنية في 

ى مشروع تشجيع القراءة مختصرا فقط هذا المجال، مؤكدا أنه يجب اال يبق
 على إقامة معرض واحد للكتاب سنويا.

الكاتبة والناشرة تغريد النجار أشارت الى أنه يجب عدم ربط اإلصدارات 
والكتب األدبية بالكمية، موضحة أن ما يهم دور النشر هو اصدار الكتب ذات 

خراج والفن المحتوى والنوعية الجيدة والمناسبة من حيث المواضيع واإل
واالبداع وطرح األفكار الجديدة، التي تحفز على التفكير بطرق مختلفة، 

 وخاصة الكتب واالصدارات المتعلقة منها باألطفال واليافعين.
وقالت إنه يوجد لدينا عدد كبير من دور النشر واصدارات الكتب التي تتزايد 

لقة باألطفال، سنويا، مشيرة الى ضرورة التركيز عند إصدار الكتب المتع
مراعاة أنها تناسب مختلف األعمار، موضحة في هذا السياق أنه في مرحلة 
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من المراحل لم يكن لدينا كتب مصورة موجهة لألطفال، ولكن األن لدنيا 
مجموعة كبيرة من الكتب موجهة لألعمار الصغيرة، في حين لدينا شح في 

 الكتب الموجهة لليافعين.
 
 
 
 
 
 

 وكيات استخدام المضادات الحيوية .. خطر يحدق بناسلبعنوان:  حوارية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ميادة الوظائفي، عاصم الشهابيتحدث في الحوارية: 
 منتصر  البلبيسي: حواريةترأس ال

 25/10/2021اإلثنين   
 لحضور الفعالية

 
 ملخص الفعالية:

حوارية في شومان بعنوان "سلوكيات استخدام المضادات الحيوية واألدوية... 
 خطر يحدق بنا"

أكد أطباء واختصاصيون ضرورة تعاون جميع األطراف المعنية بالقطاع  
الصحي، لرفع الوعي المجتمعي بموضوع استهالك المضادات الحيوية، 

  للحفاظ على فعالية هذه األدوية في عالج األمراض. 

https://www.youtube.com/watch?v=6KBFcDWwHRs
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جاء ذلك في حوارية نظمها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي مساء أمس 
االثنين، بعنوان: "سلوكيات استخدام المضادات الحيوية واألدوية... خطر 
يحدق بنا" تحدث فيها أستاذة علوم الصيدلة في الجامعة األردنية الدكتورة 

لجامعة األردنية ميادة الوظائفي، وأستاذ األحياء الدقيقة في كلية الطب في ا
سابقا الدكتور عاصم الشهابي، وأدار الحوارية أخصائي األمراض المعدية 

 والحميات الدكتور منتصر البلبيسي.
وطالب المتحدثون في الحوارية، الجهات المعنية برفع قدرات المختبرات 
التشخيصية إلعطاء المواصفات الصحيحة للبكتيريا وحساسيتها لألدوية، 

بة على صرف المضادات الحيوية سواء في الصيدليات أو وتشديد الرقا
 المستشفيات وضمن معايير محددة.

الدكتور عاصم الشهابي فسر ارتفاع مقاومة البكتيريا التي تتسبب بالمرض 
للمضادات الحيوية المتعارف عليها لعالجها، نتيجة زيادة استهالك 
المضادات الحيوية دون وصفات طبية، كذلك استخدامها لعالج الفيروسات 

وقد واألمراض األخرى التي قد تسبب الحرارة ولكن المريض ال يستفيد منها 
ينتج عنها قتل البكتيريا النافعة التي تعيش في الجهاز الهضمي لإلنسان، 
وتكاثر األنواع المقاومة للمضادات الحيوية عوضا عن البكتيريا النافعة والتي 

 قد تتسبب فيما بعد بحدوث األمراض. 
رفت الدواء بأنه أي مادة أو مواد، طبيعية أو الدكتورة ميادة الوظائفي ع

دة لالستخدام بغرض التشخيص أو التسكين أو المعالجة أو مصنعة، مع
الوقاية من األمراض التي تصيب اإلنسان أو الحيوان، كما تشمل تلك المواد 
 (من غير األغذية) المعدة للتأثير في تركيبة الجسم أو الوظائف الحيوية فيه.

وقالت إن سلوكيات استخدام المضادات الحيوية يجب أن تحكمها ضوابط 
لمنفعة العامة للمريض والمجتمع ككل، مشيرة الى أن استهالك المضادات ا

الحيوية بهذه الطريقة التي تشبه اإلدمان والبعيدة عن األسس الطبية 
 الصحيحة، هي التي اوصلتنا الى صعوبة عالج االلتهابات الميكروبية. 

فة وأوضحت أن القانون األردني ال يسمح بصرف المضادات الحيوية بدون وص
طبية، مؤكدة ضرورة تعاون جميع األطراف من أطباء ومرضى وجهات رقابية 
وصيادلة للوصول الى سلوكيات استهالك للمضادات الحيوية صحيحة 

 ومعتمدة عالميا للحفاظ على فعالية هذه المضادات في عالج االلتهابات.
قاومة وكان الدكتور البلبيسي قد أشار في بداية الحوارية الى ارتفاع نسب م

البكتيريا التي تصيب اإلنسان للمضادات الحيوية المتعارف عليها لعالجها، 
حيث تم مالحظة ارتفاع نسبة مقاومة البكتيريا من نوع المتكورات 

بالمئة على سبيل المثال ال الحصر، وقد تضاعفت هذه  70العنقودية الى نحو 
قد عملية العالج النسبة ثالثة أضعاف خالل العشرين عاما الماضية، مما يع

وإيجاد الدواء المناسب ويطيل مدة مكوث المريض في المستشفى ويزيد 
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من كلفة العالج، مشيرا الى أنه اصبح من الضروري العالج بالمضادات الحيوية 
  الوريدية عوضا عن الحبوب في العديد من الحاالت واألمراض. 

 
 
 

 
 
 

 وموثقة هند أبو الشعر.. أديبة ومؤرخة -2021العام ضيف 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

هند غسان توفيق أبو الشعر، انور الخالدي، إيهاب محمد : تحدث في الحفل
علي زاهر، أنس نايف عموش، جورج فريد طريف الداوود، حسن خميس 

سعيد الملخ، حسين صالح عبداهللا دعسة، حسين القهواتي، زياد محمود 
، شكري عزيز الماضي، عبداهللا العساف، عالء أبو لبن، زيد خليل فالح القراله

سعادة، علي  مفلح محافظة، عليان عبد الفتاح محمد الجالودي، محمد 
سالمة عدنان البخيت، محمد محمود احمد الدروبي، محمد هاشم غوشة، 

مفلح فالح عبد العدوان، منتهى طه الحراحشة، نبيل يوسف حداد، ياسين 
 احمد سالم السعود

هزاع البراري، سميحة خريس، جمان مجلي، مصلح : الجلساتترأس 
 النجار،هاشم غرايبة

 30/10/2021السبت 
 لحضور الفعالية

https://www.youtube.com/watch?v=UPq7l6MDEXM
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 لحضور الفعالية
 لحضور الفعالية

 
 ملخص الفعالية:

 تحتفي بمسيرة هند أبو الشعر وإنجازاتها» شومان«
احتفت مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي  -الدستور 

ضيف «للمسؤولية الثقافية واالجتماعية، السبت الماضي، وضمن برنامج 
أديبة .. هند أبو الشعر»؛ بالدكتورةهند أبو الشعر، تحت عنوان»العام

 ».ومؤرخة وموثقة
أشارت  الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية

في كلمتها خالل الندوة التكريمية التي حضرتها وزيرة الثقافة هيفاء النجار 
وجمع من المثقفين والمهتمين، الى أن أبو الشعر منحت جل عمرها 
وجهدها لإلبداع والبحث والتوثيق والتدريس، لكي تضع النقاط فوق الحروف، 

شعر؛ أخلصت للعلم وتنير الطريق أمام طلبتها ومريديها، منوهة بأن أبو ال
وعالم األكاديميا، فخرّجت آالف الطلبة الذين ساروا على الدرب، واضعين نصب 

 .أعينهم خدمة الوطن وتقدمه أساسا في عملهم
وتحدث في الجلسة األولى للندوة التي أدارها أمين عام وزارة الثقافة هزاع 

الدكتور  ، كل من»أديبة ومبدعة: هند أبو الشعر«البراري وجاءت بعنوان 
، »قصص هند أبو الشعر القصيرة، الماهية والدور«شكري عزيز الماضي 
، »هند أبو الشعر وجوه إبداع متعددة مع إجراء نقدي«والدكتور نبيل حداد 

 ».هند أبو الشعر والكتابة اإلبداعية«والدكتور زياد أبو لبن 
بداع، وأشاروا في أوراقهم الى أن سيرة أبو الشعر حافلة بالعطاء واإل

والمتتبع لتجربتها في الكتابة اإلبداعية من قصة وشعر ومسرحية ومقالة 
ونصوص وغيرها، يجدها كاتبة مثقفة بامتياز، ومبدعة في مسار كتابتها 
األدبية، كما أنها مبدعة في فنها التشكيلي، وأن أول ما يمكن مالحظته في 

وبينوا . وانبشخصية هند أبو الشعر هو أنها شخصية ثقافية متعددة الج
أن القصة القصيرة ظلت عشقها األول، والحقل الفريد الذي غرست فيه سنوات 

تجسيد صوت أدبي خاص، صوت  -باقتدار الفت  -طواالً من عمرها، واستطاعت 
 .هدفه الفن والجمال، وعماده اإلنسان، وغايته الحرية والعدالة معًا

» لشعر في كتابة التاريخمنهجية أبو ا«الجلسة الثانية التي حملت عنوان 
وأدارتها الروائية سميحة خريس، تحدث فيها كل من الدكتور عليان 

هند أبو الشعر مؤرخة، موسوعة تاريخ األردن في عهد اإلمارة « الجالودي 
هند أبو الشعر ودورها في التوثيق « ، والدكتور عالء سعادة »أنموذجا

هند « ، والدكتور عبداهللا العساف »أنموذجا إربد –التاريخي للمدن األردنية 
 ،»مشتركة بحثية تجربة مسيرة –أبو الشعر اإلنسانة والباحثة المتميزة 

https://www.youtube.com/watch?v=a4W4A2tC_20
https://www.youtube.com/watch?v=zIqTQmQc-K8
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 أبو هند المؤرخة عند التاريخية الكتابة منهج « الخالدي أنور والدكتور
 أوراقهم، في المتحدثون وبين. »أنموذجا عبيد أبي بن المختار كتاب الشعر،

أبرز علماء التاريخ واألدب في األردن وأحد أعمدة بيت  أحد تعد الشعر أبو أن
الشَّعر األصيل وأحد كراسي البحث األكاديمي العلمي في الجامعات األردنية، 
مؤكدين أن الدكتورة هند ليست نمطية كغيرها في سرد الرواية والحدث 
التاريخي، بل إنها تقف على محطات هامة ومفصلية في مؤلفاتها، كل ذلك 

نه تحسين ورفع مستوى المعرفة عند القارئ سواء المختص أو قارئ من شأ
 .التاريخ

هند أبو الشعر وإدارة العمل األكاديمي « الجلسة الثالثة التي حملت عنوان 
وأدارتها اإلعالمية جمان مجلي، فقد تحدث فيها الدكتور ياسين » والثقافي
عر، والدكتور زيد اإلنسانة واألكاديمية الدكتورة هند أبو الش« السعود 

النبيلة « ، والدكتور حسن الملخ »هند أبو الشعر أكاديمية وإدارية« القراله 
الخالدة هند أبو الشعر حيث تتحدث عنها اإلنجازات ذاكرة تَظَلُّ وذِكرى 

وأكد ». هند أبو الشعر ومسيرة البيان« ، والدكتور محمد الدروبي »تُظِلُّ
أن تسطر اسمها في الوسط األدبي، وأن  المتحدثون أن أبو الشعر استطاعت

تشكل حضورا في المشهد اإلبداعي األردني، فقد أبدعت مجموعة من 
األعمال القصصية التي القت إعجاب القارئ، كما اتسمت أعمالها بااللتزام، 
فلم تتجه كبعض الكتاب إلى كسر المحاذير الدينية واألخالقية بل جاءت 

وتعبر عن مكانتها األدبية والعلمية، وما متزنة تالزم شخصية الكاتبة، 
 .عرفت به من رقي الكلمة، وأدب الخطاب

وتحدث في الجلسة الرابعة التي أدارها الدكتور مصلح النجار وجاءت 
هند « ، كل من الدكتور حسين القهواتي »هند أبو الشعر موثقة« بعنوان 

، »موثقة –هند أبو الشعر « ، والدكتور جورج طريف »أبو الشعر موثقة
منهج ...جهود هند أبو الشعر في التوثيق« واإلعالمي حسين دعسه 

: هند أبو الشعر«، والكاتب والروائي مفلح العدوان »الستشراف المستقبل
، والدكتور محمد »المؤرخة األديبة.. عين على القصة، عين على الوثيقة

أبو وأشاروا الى أن ». القدس في عيون هند أبو الشعر« هاشم غوشة 
الشعر كرست حياتها للفعل الثقافي والعمل األكاديمي، وتكرس جل 

وقتها اليومي لخدمة العلم، وتصل الليل بالنهار باحثة عن معلومة هنا، 
أو فكرة هناك بين الكتب والوثائق التي تحرص على الحصول عليها 

واالستفادة منها، مبينين أنها تدعونا إلى عمل مؤسسي يجمع ويحمي، 
 .إيقاع حرية الموثوقويضبط 

بالجلسة الخامسة التي أدارها الروائي هاشم » ضيف العام«واختتمت ندوة 
غرايبة، بشهادات شخصية بحق الدكتورة هند أبو الشعر، قدمها كل من 

« ، والدكتور علي محافظة »هند أبو الشعر«الدكتور محمد عدنان البخيت 
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الدكتورة هند أبو «هاب زاهر ، والدكتور إي»هند أبو الشعر المؤرخة األديبة
: الدكتورة هند أبو الشعر«، والدكتور أنس العموش »الشعر في عيون طالبها

ألم الكتابة عن « ، والدكتورة منتهى الحراحشة «مؤرخة ومعلمة وإنسانة 
 ».أحزان محكي الطفولة في قصص مارشات عسكرية لهند أبو الشعر

الشعر، عن شكرها وامتنانها لمؤسسة أبو » ضيفة العام«من جهتها، أعربت 
عبد الحميد شومان على تنظيمها لهذه االحتفالية التكريمية، مستعرضة 
المحطات الهامة في مسيرتها الثقافية والمفاصل التي شكلت مسارها 

 .اإلبداعي واألكاديمي
وقدمت الدكتورة أبو الشعر الشكر والتقدير لكل الذين ساندوها ووقفوا 

 .تها على الصعيد األكاديمي واألدبي والثقافيمعها في مسير
يشار الى أن الدكتورة هند أبو الشعر هي كاتبة ومؤرخة أردنية، تكتب القصة 
القصيرة والمقالة الصحفية والدراسات التاريخية، تحمل درجة الدكتوراه في 
التاريخ الحديث والماجستير في التاريخ اإلسالمي من الجامعة األردنية، وهي 

شغلت . 2016لة على وسام الملك عبد اهللا الثاني للتميز واإلبداع عام حاص
الدكتورة أبو الشعر مواقع عديدة في المؤسسات الفكرية والجامعية، ولها 
ست مجموعات قصصية وتدرَس قصصها في الكتب المدرسية منذ عشرين 

ية عاما لطلبة المرحلة الثانوية، كما تدرَس قصصها في كل الجامعات األردن
تأليف، (كتابا ما بين األدب والتاريخ  80الرسمية والخاصة، ولها من المؤلفات 

عملت منذ . 2022، ولها رواية ستصدر في العام )تحرير، جمع، ونشرالوثائق
، )وثائق الديوان الملكي(في جمع ونشر سلسلة الوثائق الهاشمية  1994عام 

 .ة مستمرةمجلدا، وما تزال السلسل 42والتي بلغت حتى اآلن 
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 األردن في الناشئة الشركات تطور معيقاتحوارية بعنوان: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ساري الحويطات .أأ. مروان جمعة، تحدث في الحوارية: 
 د. سامي الحورانيترأس الحوارية: 
   01/11/2021اإلثنين 

 لحضور الفعالية
 

 ملخص الفعالية:
 حوارية في "شومان" حول "معيقات تطور الشركات الناشئة في األردن"

https://www.youtube.com/watch?v=7IDf4HTC9XY
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ناقشت حوارية بعنوان "معيقات تطور الشركات الناشئة في األردن" نظمها 
أمس االثنين، اهم التحديات التي منتدى عبد الحميد شومان الثقافي مساء 

تواجه ريادة االعمال وقطاع الشركات الناشئة في المملكة والتشريعات 
 الناظمة لها.

وتحدث في الحوارية، وزير االتصاالت األسبق مروان جمعة ورائد األعمال ساري 
 .الحويطات، وأدارها الدكتور سامي الحوراني

مية المعنية بتوفير البنية وأكد جمعة أهمية أن تقوم الجهات الحكو
التحتية والمناخ االستثماري ووضع القوانين الناظمة، كذلك تأمين االستقرار، 
بهدف جلب االستثمارات الى األردن من قبل الرياديين وغير الرياديين من 

 أردنيين وأجانب وعرب.
وأوضح أنه ليس هناك قطاع للريادة، مشيرا الى أن الريادة موجودة في جميع 

لقطاعات والمجاالت، مبينا أن الريادي هو الذي يجد الحلول المناسبة ا
 للتحديات والمشكالت التي تواجهه ويفكر بطريقة إبداعية.

وقال إن األردن حقق إنجازات واضحة على ارض الواقع في مجال الريادة واالبتكار 
في ظل التحديات الكبيرة والظروف المحيطة، مما يشكل قصة ريادية بحد 

اتها، مشيرا في هذا الصدد الى التطور الكبير الذي تحقق باألردن خالل ذ
 العشرين عاما الماضية في مجال التكنولوجيا. 

وأشار الى أن ما يريده الريادة وغير الريادي من الجهات الحكومية، هو أن 
يقوم بتأسيس مشروعه بسهولة من حيث التسجيل والتراخيص الالزمة، وأن 

لكترونيا، كذلك االستقرار في التشريعات والعدالة في يصبح التسجيل ا
   تطبيق القوانين.

من جانبه أكد الحويطات أنه ال يوجد تعريف واضح لريادة االعمال، مثلما أنه ال 
يمكن حصرها في قطاع أو مجال واحد، فمن الممكن أن تجدها في أي مجال 

 ومختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
ضرورة توفير منظومة تشريعية واضحة عند تأسيس الشركات أو وأشار الى 

 عند إغالقها في حال عدم نجاحها.
واستعرض الحويطات أهم ما يميز بيئة االعمال في األردن للتسويق والترويج 
الستقطاب االستثمار وتأسيس الشركات، والتي تتثمل في الموارد البشرية 

الى الدعم ووجود مسرعات وحاضنات المؤهلة وذات الكفاءة العالية، إضافة 
 االعمال وسن التشريعات والقوانين الناظمة وغيرها.

يشار الى أن "شومان" ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية واالجتماعية، 
وهي مؤسسة ثقافية ال تهدف لتحقيق الربح، تعنى باالستثمار في اإلبداع 

هوض المجتمعات في الوطن المعرفي والثقافي واالجتماعي للمساهمة في ن
 العربي من خالل الفكر القيادي واألدب والفنون واالبتكار
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 مباريات الرجال لكرة القدم يقتحمن تحكيمالنساء حوارية بعنوان: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سمر نصار، إسراء مبيضينتحدث في الحوارية: 
 هبة صباغترأس الحوارية: 

 15/11/2021اإلثنين   
 لحضور الفعالية

 
 :دعوة الفعالية

https://www.youtube.com/watch?v=2XALCUnXJ14
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النساء قادرات على النجاح "مباريات الرجال لكرة القدمالنساء يقتحمن تحكيم 
، هكذا تصف الحكمة الدولية األردنية إسراء مبيضين أصداء تجربتها "في أي مجال

مباراة للرجال، جمعت فريقي سحاب والبقعة في الجولة الفريدة في تحكيم أول 
طاقم حكام خاص أدار المباراة بسالسة ونجاح، تكون، .األخيرة من الدوري األردني

بهذه .صابرين العبادي وإسالم العبادي وحنين مراد: باإلضافة إلى مبيضين، من
يقمن بإدارة مباراة خاصة  المباراة، دخلت إسراء وزميالتها التاريخ كأول حكمات

بالرجال في دوري المحترفين األردني، وإسراء نفسها ال تخفي سعادتها بهذا األمر، 
رغم أنها حكمة محترفة، وقامت بتحكيم مباريات دولية عديدة خارج األردن، مثل 
نهائي غرب آسيا، لكن المباراة األخيرة كان لها طعم آخر بالنسبة إليها، فهي 

 ".بالفخر كوني حاضرة بقوة ومؤثرة في المجتمعأشعر "تؤكد 

لكن، إذا كانت النساء قادرات على التواجد في هذا المجال الصعب، وقادرات أيضا 
على المنافسة وإثبات الوجود فيه، فهل يعطينا األمر أمال بتذليل عقبات عديدة 

تمعية، أمام النساء في مجاالت أخرى ظلت مغلقة أمامهن، إما بحكم الثقافة المج
وهل تمثل تجربة إسراء وزميالتها أنموذج نجاح يمكن . أو أحيانا بحكم التشريعات

 البناء عليه، أو االهتداء به من أجل مزيد من الحضور للمرأة في مختلف المجاالت؟

أصدقاء منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي، ذراع البنك العربي 
ا معنا في السادسة والنصف من مساء للمسؤولية الثقافية واالجتماعية، كونو

، في مقر المنتدى بجبل عمان، في 2021) نوفمبر(تشرين الثاني  15يوم اإلثنين 
حوار مفتوح مع األمين العام التحاد كرة القدم سمر نصار، والحكمة الدولية إسراء 

 . مبيضين، تقدمهما فيه وتدير الحوار الصحفية هبة صباغ

 كونوا معنا

 
 ية:ملخص الفعال

 حوارية تؤكد قدرة المرأة األردنية الدخول لقطاع الرياضة
أكدت رياضيتان على قدرة المرأة األردنية في -تشرين الثاني(بترا) 16عمان 

الدخول الى قطاع الرياضة وتحقيق اإلنجازات في هذا المجال، في ندوة حوارية 
ونظمها منتدى بعنوان "النساء يقتحمن تحكيم مباريات الرجال لكرة القدم"، 

 عبد الحميد شومان مساء أمس االثنين في مقره بعمان.
شارك في الندوة أمين عام االتحاد األردني لكرة القدم سمر نصار، والحكمة و

 الدولية إسراء مبيضين، وادارتها الصحفية هبة صباغ.
ولفتت الرياضيتان الى ضرورة تمكين الكوادر النسائية العاملة في قطاع 

 تحديدا في رياضة كرة القدم والتي أظهرت المرأة فيه تميزا واضحا.الرياضة و
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وقالت نصار إن تمكين المرأة في المجال الرياضي ليس مجرد شعارات، مشيرة 
الى أن االتحاد األردني لكرة القدم يعتبر من أكبر الداعمين للمرأة الرياضية على 

مدربة أو حكمة، وعلى مختلف األصعدة والمجاالت سواء في الملعب كالعبة أو 
 المستوى اإلداري أيضا.

، 2005ونوهت بأنه تم تشكيل أول فريق لكرة القدم النسائية في األردن عام 
عاما العديد من البطوالت واإلنجازات على  16وحقق خالل مسيرته التي تمتد الى 

المستوى القاري، إذ تمكن الفريق من تحقيق بطولة غرب آسيا وبطولة العرب 
2021. 

وأشارت نصار إلى وجود التباين في اآلراء بين مؤيد ومعارض لوجود المرأة على 
الساحة الرياضية وخاصة في المجال اإلداري، مبينة أن التغيير اإليجابي يحتاج الى 

 بعض الوقت.
وأكدت أن المرأة األردنية وخاصة الرياضية قادرة على تحقيق اإلنجازات واثبات 

يات التي تواجهها. بدورها أعربت مبيضين عن نفسها بالرغم من التحد
اعتزازها وفخرها كونها حكمة دولية، وأنها قامت بتحكيم مباريات مهمة، 

مستعرضة ردود فعل جماهير كرة القدم األردنية عندما قامت بتحكيم مباراة 
كرة القدم بين فريقي ناديي سحاب والبقعة على ملعب الزرقاء، وكذلك ردود 

ختلف وسائل االعالم والتواصل االجتماعي. وأشارت الى أن المشاركة األفعال عبر م
في تحكيم مباريات كرة القدم للرجال كان بمثابة الحلم الى أن تحقق بقرار من 

اتحاد كرة القدم عندما قام بتعيين فريق نسائي بالكامل لتحكيم مباراة سحاب 
 والبقعة.

مجال الرياضي ورفع قدراتها وأكدت مبيضين ضرورة تمكين قطاع المرأة في ال
للوصول الى درجة عالية من الكفاءة لقيادة مباريات دوري المحترفين، إضافة الى 

 (بترا)--المباريات على المستوى اإلقليم والعالم. 
 

   
 .. بيت متعاطف ئبيت قاربعنوان:  حوارية
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، عبدالعظيم العجيليرانية رشاد حمزة الكيالني، شهال تحدث في الحوارية: 
 د. أسيل الشوارب

 . رنا الدجانيد. : حواريةترأس ال
 22/11/2021اإلثنين   

 لحضور الفعالية
 

 دعوة الفعالية:
 "حوارية "بيت قارئ .. بيت متعاطف

الذي تنتجه القراءة على الفرد حتى اليوم ما يزال العلماء يبحثون في األثر 
 .والجماعة، وعلى أكثر من مستوى

أولى مراحل الفائدة التي يمكن للقراءة أن تظهر تأثيراتها فيها، يالحظ العلماء 
قدرة الطفل الذي يقرأ أهله له منذ الصغر على امتالك قاموس لغوي ثري، يؤهله 

انه اآلخرين، وبالتالي ألن يكون قادرًا على صياغة جمل بشكل أكثر صحة من أقر
 .التعبير عن نفسه وعن المحيط بطريقة صحيحة

فائدة هذا األمر ال تتوقف عند هذه المسألة فحسب، فمن المعلوم أن القدرة على 
الصياغة الصحيحة للجمل، تؤثر في الدماغ، بحسب أبحاث ودراسات الدماغ، ما 

 .ر العليايؤدي إلى تسريع نمو الدماغ، وتمكينه من عمليات التفكي
هناك فوائد مباشرة للقراءة، إذن، فهي تعمل على تحسين مهارات النطق 
والتعرف على المفردات والمصطلحات، وتحسين المهارات الذهنية ورفع مستوى 
التركيز، إضافة إلى ما تستطيع أن تضيفه من علوم ومعارف للقارئ. غير أن واحدًا 

شخصية الفرد هو "التعاطف". وهو  من أهم التأثيرات التي تحدثها القراءة في
قيمة إيجابية قائمة على االستيعاب والتفهم، أي استيعاب تجارب اآلخرين، وتفهم 

 .حاجاتهم وتحدياتهم وتجاربهم

https://www.youtube.com/watch?v=MncKycLD1iM
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تستطيع القراءة، ومن خالل نقل تجارب اآلخرين، أن تشكل حافزًا قويًا لبناء 
فتح وغير ميال إلى التعاطف لدى القارئ، وهو ما يسهم في خلق إنسان بفكر من

العنف أو التطرف، بل أن ينظر إلى العالم كبيت إنساني واحد، محترما االختالف 
 .الذي يميز كل مجتمع عن غيره، وأيضا االختالفات الفردية بين الناس

شومان الثقافي، ذراع البنك العربي للمسؤولية  أصدقاء منتدى عبدالحميد
الثقافية واالجتماعية، كونوا معنا في السادسة والنصف من مساء يوم اإلثنين 

، في حوارية "بيت قارئ.. بيت متعاطف"، التي 2021تشرين الثاني (نوفمبر)  22
تشارك فيها د. شهال العجيلي، أستاذة مشاركة في األدب الحديث في الجامعة 

ألميركيّة في (مادبا) األردن، ود. أسيل الشوارب، أستاذة مشاركة في تربية ا
الطفولة المبكرة ورئيسة قسم العلوم التربوية في جامعة البترا، و أ. رانية 
الكيالني، مدربة مهارات حياتية، وكاتبة قصص أطفال، فيما تدير الحوارية أ. د. رنا 

 .األردن – الدجاني، مؤسسة مبادرة نحن نحب القراءة
 
 
 

 -مؤسّسة الفكر العربيبين مؤسسة عبد الحميد شومان وبالتعاون بين 
 بيروت

 ح "العرب وتحديّات التحوّل نحو المعرفة واالبتكار"مناقشة كتاب:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، د. منيف الزعبي، د.  معين حمزةأ.د. عمرو عزت سالمة، أ.د. : المتحدثون
، أ. فالنتينا قسّيسيّة، د. هنري دغجوقةنارت عبداهللا يوسف الزعبي، أ. 

 العَويط، أ. هيفاء النجار
 أ.د. ضياء الدين عرفةترأس: 

 29/11/2021اإلثنين   
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 لحضور الفعالية
 

 دعوة الفعالية:
 "العَرَب وتحدّيات التحوّل نحو المعرفة واالبتكار"
من أكبر التحديات التي تواجه العالم العربي اليوم، هو تحديد وصفة احد و

التحول نحو المعرفة واالبتكار، خصوصًا أن العالم من حولنا وضع ذلك عنوانًا 
 .عريضًا لسلوكه العلمي واإلنتاجي

وفي الوقت الذي ينقسم العالم إلى دول متقدمة، وأخرى ناهضة، ما يزال هناك 
خلفًا بفعل نقص الموارد، أو تائهًا لعجزه عن توظيف موارده، قسم ثالث منه إما مت

وربما يقع العالم العربي في التوصيف األخير، فالموارد الطبيعية والبشرية لم يجر 
 .توظيفها بصورة صحيحة حتى اليوم، لكي يلحق بقطار التقدم

كر في الكتاب الجديد، بنسختيه؛ العربية واالنجليزية، والصادر عن مؤسسة الف
العربي في بيروت، يناقش المؤلفان، البروفيسور معين حمزة في النسخة 
العربية، والدكتور عمر البزري في النسخة اإلنجليزية، التحديات التي تقف حتى 
اليوم حائالً أمام التحول العربي في المعرفة واالبتكار كأدوات للتحول نحو اإلنتاج 

على تعظيم النزعات االستهالكية من غير والتقدم، بدالً من أن تظل قائمة قائمة 
 .أن تسهم في تقدم الكوكب وتجاوز التحديات المفروضة عليه

الكتاب يستعرض كذلك، أوضاع البحوث والتطوير التكنولوجي واالبتكار في 
البلدان العربية، وتحديات التنمية العربية، ومؤشرات تمكين المجتمعات من 

 .رهااكتساب المعارف العلمية واستثما
شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية  أصدقاء منتدى مؤسسة عبدالحميد

الثقافية واالجتماعية، كونوا معنا في السادسة والنصف من مساء يوم اإلثنين 
، في فعالية مشتركة مع مؤسسة الفكر العربي، 2021تشرين الثاني (نوفمبر)  29

 ."لمناقشة كتاب: "العَرَب وتحدّيات التحوّل نحو المعرفة واالبتكار
ة االفتتاحية وزيرة الثقافة السيدة هيفاء النجار، والمدير العامّ يتحدث في الجلس

لمؤسّسة الفكر العربيّ البروفيسور هنري العَويط، والرئيسة التنفيذيّة لمؤسّسة 
عبد الحميد شومان األستاذة فالنتينا قسيسيّة، يليها جلسة لمناقشة الكتاب 

لعلميّة البروفيسور معين يشارك فيها األمين العامّ للمجلس الوطنيّ للبحوث ا
حمزة، واألمين العامّ التّحاد الجامعات العربيّة الدكتور عمرو عزت سالمة، وأستاذ 
الهندسة الكهربائية واإللكترونية في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 
ومؤسس الرابطة الدولية للتعليم اإللكتروني البروفيسور عبداهللا الزعبي، 

جلس التفاهم العالَميّ لقادة الدول الدكتور منيف والمستشار العلميّ لم
الزعبي، والباحث الرئيسيّ في التكنولوجيا واالبتكار األستاذ نارت دغجوقة، فيما 
يدير الحوار األمين العامّ للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور ضياء 

  .الدّين عرفة

https://www.youtube.com/watch?v=XzqN5-EpUoo
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 .جبل عمّان -حميد شومان الدعوة عامة، والحضور وجاهي في منتدى عبد ال*
 

 ملخص الفعالية:
 «العَرَب وتحديّات التحوّل نحو المعرفة واإلبتكار«ندوة لمناقشة كتاب 

، نظّم منتدى مؤسّسة »الفكر العربي»و» شومان«بالشراكة بين مؤسستي 
عبد الحميد شومان الثقافي، ندوةً في عمّان لمناقشة الكتاب الذي أصدرته 

، لمؤلّفَيه الدكتور »وتحديّات التحوّل نحو المعرفة واالبتكارالعَرَب «حديثًا 
 .معين حمزة والدكتور عُمَر البزري

بداية جرى عرض فيديو حول أبرز مضامين الكتاب ومُخرجاته، ثم ألقت الرئيسة 
كلمة، اعتبرت فيها  التنفيذية لمؤسّسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسيّة

أنّ المعرفة بمفهومها البسيط هي ابنة البحث، وهي عملية تراكمية ال تعترف 
بالنهايات البسيطة، ولكن تؤمن وأصحابها باالستمرارية التي تقود إلى سلسلة 
واسعة من التطوير والتحديث في البنى الفوقية وما يختصّ باإلنسان قبل البنى 

ولفتت إلى التحدّيات الجدّية التي يواجهها عالَمنا العربي والتي تؤثّر . التحتية
بشكلٍ مباشر على حياة األفراد والمجتمعات، كاألمن الغذائي العربي، والزراعة 
وندرة المياه الصالحة للشرب التي تعاني منها األقطار العربية، بينما يتنافس 

 .رًا للمياه، والقائمة تطول كثيرًااألردن على المرتبة األولى كأكثر البلدان فق
ثم ألقى المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربي البروفسور هنري العَويط كلمة، 
لفت فيها إلى أنّ اختيار مؤسّسة شومان النعقاد هذه الندوة، لم يكن مبنيًّا على 

نا عالقات التعاون الوثيق التي نَسَجْناها ووطّدناها بين مؤسّستَينا، وعلى أهدافِ
الثقافيةِ المُشترَكة، فحسب، بل على اعتبارِنا مؤسّسة شومان، التي أطلقت في 

جائزةَ الباحثين العرب، رائدةً على صعيد دعم البحث العلميّ وإبرازِه،  1982العام 
، نموذجًا للمبادرات األهلية 1999وعلى اعتبارِنا الصندوقَ الذي أنشأته في العام 

والتحفيزِ على االبتكار، فهي بالتالي معنيّةٌ مباشرةً  الراميةِ إلى نشر المعرفة
 .بمضمونِ كتابنا وبالرسائلِ التي يسعى إلى إيصالِها

وأكّد العَويط أنّ الكتاب الذي تنعقدُ نَدوتُنا حولَه، يستكمل الجهودَ التي ما فتئت 
ن مؤسّسة الفكر العربي تبذلها لتوطينِ المعرفةِ وتوليدِها ونشرِها، بتوجيهٍ م

رئيسها األمير خالد الفيصل، ودعمٍ من مجلس أمنائها، ويُضفي عليها المزيدَ 
ولفت إلى الطابع الشمولي . من الكثافة، بفضل المزايا المنهجيّة التي يتحلّى بها

الذي يتّسمُ به الكتاب، والذي يتجلّى أوّالً على المستوى الجغرافيّ، إذ يغطّي 
يتجلّى ثانيًا على صعيد المحتوى، فالكتاب الذي المِنطقةَ العربيةَ بأكملها، كما 

صفحةٍ ونيّف، يَزخَرُ بكمٍّ هائلٍ من المعلومات واإلحصاءات  400يمتدُّ على 
. موضحًا أنّ المؤسّسة نَشَرْت هذا الكتابَ بنُسختَين، عربية وإنكليزية. والبيانات
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، ويلتقيان حول لكنّها لم تترجمه، بل أصدرت كتابَيْن، يتناوالن الموضوعَ نفسَه
 .مجموعةٍ من القواسمِ المشترَكَة، ولكنّهما يختلفان عنوانًا ومضمونًا

واختُتمت الجلسة االفتتاحية بكلمة وزيرة الثقافة السيدة هيفاء النجّار، فأكّدت أنّ 
المشكلة ال تتعلّق بالبحث، وإنّما في موثوقية المصادر وصدقيتها، وقد كان لهذا 

وشدّدت على . خلة مفهوم الثقافة وتحوّل أدوارها ومكانتهااألثر الكبير على خل
أنّ الثقافة بالمعنى العامّ لم تعد مجرّد مفردة عائمة وهامشية، بل تمثّل قطاعًا 
إنتاجيًا يُسهم في التنمية، ويمثل رافعةً لإلنتاج القومي، والحديث عن الثقافة 

ي الوقت نفسه، إذ يتّصل بالعنوان الرئيس للكتاب، وهو ينطوي على سؤال ف
 كيف للعرب أن يتجاوزوا تحدّيات التحوّل نحو المعرفة واالبتكار؟

بعدها أقيمت جلسة حوارية أدارها األمين العامّ للمجلس األعلى للعلوم 
والتكنولوجيا البروفسور ضياء الدّين عرفة، فأكّد على ارتباط نوعيّة الحياة ورفع 

لمية والتكنولوجية بوجهٍ خاص، مستوى المعيشة بالمعرفة ومصادرها الع
وباستراتيجيّات البحوث المستقبلية وتمويلها، موضحًا أنّ الكتاب هو حصيلة 
مراجع وتقارير عدّة فاقت المئتين من صُنَّاع القرار والعلماءَ والمُفكّرينَ والمثقفينَ 

راضه والباحثين، فكان بال شكّ مصدرًا مُتدفّقًا للمعرفة، ودقّ ناقوسَ الخطر باستع
 .بعض األرقام واإلحصائيّات الدقيقة

ورأى الدكتور عبداهللا الزعبي، أستاذ الهندسة الكهربائية وإللكترونية في جامعة 
األميرة سميّة للتكنولوجيا ومؤسّس الرابطة الدولية للتعليم اإللكتروني، أنّ الكتاب 

ن المستوى الذي يصل إلى نتيجةٍ واضحة مفادها أنّ أداء البلدان العربية ما زال دو
يؤهّلها للتحوّل نحو اقتصاداتٍ ومجتمعاتٍ معرفية، كما يؤكّد الكتاب على نقطةٍ 
في غاية األهمّية تتعلّق بتنبيه الدول العربية كي ال تُكرّر األخطاء التي ارتكبتها في 
حقبة االستقالل في خمسينات القرن الماضي، عندما استثمرت ثرواتها الباطنية 

نّية واإلدارية عبر شركات الدول المتقدّمة، التي جنت جلّ ثمار الثروات وخبراتها الف
 .العربية

وركّز األمين العامّ التّحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سالمة، على أهمّية 
اإلعالم العلمي، ورأى أن اإلعالم العربي لم يتمّ إعداده للقيام بمهامه المطلوبة، إذ ال 

وأكّد على ضرورة . لم ثقافة وأن يتمّ العمل على تبسيط العلومبدّ أن يصبح الع
تشجيع الشباب على التخصّص في اإلعالم العلمي، وفتح أقسام للصحافة العلمية، 
وتخصيص برامج تلفزيونية ودعم المؤسّسات العاملة في مجال البحث والتطوير، 

ف والمجلّات وحثّ األساتذة على المشاركة في تحرير مقاالت علمية في الصح
 .المتخصّصة

من جهته، أكّد المستشار العلمي لمجلس التفاهم العالَمي لقادة الدول الدكتور 
منيف الزعبي، على بروز الحاجة تاريخيًا إلى ضرورة االهتمام بمنظومات العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار الوطنية، لما لها من دَورٍ مفصلي في تحقيق التنمية 

اء اقتصادٍ متين، والتصدّي للمشكالت العالمية التي تحتاج إلى حُلولٍ المُستدامة، وبن
 األقلّ على ››العلمِ والتضامن«واعتبر أنّه من الحكمة أن يتوجّهَ العالَم إلى . عِلمية



106 
 

 إنكار يُمكن ال إذ بالوَباء، والمتعلّقة »علميًا الخاطئة المعلومات« انتشار لِمُكافحة
 آليات تؤمّنها التي العلمية المعرفةِ توفُّر أهمّية يؤكّدُ الحالي الوباء أنّ حقيقة

 .موثوقة لتوجيه القرارات السياسية وطنية علمية استشارية
الباحث الرئيسي في التكنولوجيا واالبتكار، ركّز على البيئة  األستاذ نارت دغجوقة

الحاضنة الكتساب التكنولوجيا في الدول النامية، ودبلوماسية العلوم من منظورٍ 
عربي، ولفت إلى وجود فجوة تفصل ما بين صُنّاع القرار والمجتمعات العلمية 

ة، والتي تؤثّر سلبًا على والمتخصّصة فيما يتعلّق بمسائل التنمية بأبعادها المختلف
 .مُخرجات عملية صنع القرار والسياسات المرتبطة بالتنمية المستدامة

بعدها، جرى حوار بين الحضور وأحد مؤلّفي الكتاب البروفسور معين حمزة، فأوضح 
أنّ الكتاب عالج عشرات المحاور المتكاملة، واعتمد منهج الوصول إلى رؤية 

خ التوصيات الجافّة، كما استند إلى المعطيات استشرافية دون السقوط في ف
وختم بالتفاتة خاصّة إلى األردن معتبرًا أنّه خالل عقدين من الزمن، . الرقمية الموثوقة

احتلّ األردن مواقع واعدة في منظومة المعرفة والبحوث واالبتكار، وقد تمّ تصنيفه 
لتي تضمّ الكويت ولبنان في العديد من المؤشّرات النوعية ضمن المجموعة الثانية ا

وأكّد أنّ هذا التقدّم يشكّل فرصةً ذهبيةً تستحقّ العناية والدعم . وتونس والمغرب
 .من القطاع الخاصّ النشط، ومن برامج التعاون الدولية مهمةبتوفير موارد مالية 
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 فنانون بيننا.. ألوان موسيقية مختلفةحوارية بعنوان: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ، الفنان محمود ردايدةاسالفنانة مكادي نحتحدث في الحوارية: 

 الفنانة حياة جابرترأس الحوارية: 
 06/12/2021اإلثنين   

 لحضور الفعالية
 

 :الفعاليةدعوة 
 فنانون بيننا.. ألوان موسيقية مختلفة

منذ عقود طويلة، واألردن مستمر بتقديم فنانين وموسيقيين وفرقا مميزة، 
أنتجت على الدوام فنا راقيا، رغم ضعف الدعم الرسمي، ورغم محدودية 

 .االنتشار لكثير منهم خارج الحدود
على الوجدان الشعبي في بعدها األولي، تعد الموسيقا تأشيرا مهما 

وتطوره، وتجليا للموروث الخاص، وما طاله من تأثير وتأثر من مختلف حضارات 
العالم بحقبها المختلفة. من هذا المفهوم، فإن هذا الفن يصل ال محالة إلى 

 .قلب الجمهور حين تمتزج فيها الخبرة والتجربة واإلبداع
ية، إذ يستطيع أي شخص، ولعل عبقرية الموسيقا تتأتى من كونها لغة عالم

من أي دولة ومهما كانت لغته أن يتفاعل ويستوعب مقطوعة موسيقية 

https://www.youtube.com/watch?v=SPERn-Y2t_s
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مهما كانت جنسية ولغة صاحبها، ما يجعلها لغة عابرة للحدود والقارات، 
 .وهو ما يؤهلها إلى أن تكون عنصر توحيد لإلنسانية

مع في األردن، تأسست الموسيقا على إيقاع الكلمات التي رددها المجت
الفالحي أو الرعوي في المناسبات االجتماعية والدينية، كتعبير عن الذات أوال، 

 .والتفاعل مع المحيط بما يشتمل عليه من جماعات بشرية أو بيئة
مناسبات الزواج والوالدة والمواسم الزراعية والمناسبات الدينية، ظلت على 

قي في المجتمع األردني، الدوام من األحداث المولدة لإلبداع؛ الغنائي والموسي
والذي كان يعبر عنه بشكل جماعي في الغالب، كون تلك الطقوس كانت 

 .جماعية أيضا
ومثل أي مجتمع ممتد، تأثر األردني بغيره من المجتمعات، فاختلط فنه بصالت 

 .مع العديد من فنون المجتمعات األخرى، مثل ما أثر هو أيضا بغيره
ان موسيقية مختلفة"، تحاول أن تقترب أكثر من "فنانون بيننا.. ألو :حوارية

المشهد الموسيقي األردني، وأن تجيب عن مجموعة من االسئلة، مثل الفن 
والموسيقا وتعدد األشكال والقوالب، والفن كهدف، وهل من المهم أن يحمل 
الفنان رسالة إلى المجتمع المستهدف، أم أن ذلك يدخل الفن من باب 

تجربة الموسيقا والغناء في األردن والعالم العربي،  األيديولوجيا، وأيضا
 .والفرص والتحديات أمام تطور الفن

أصدقاء منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية 
الثقافية واالجتماعية، كونوا معنا في السادسة والنصف من مساء يوم 

حوارية بعنوان "فنانون ، في جلسة 2021كانون األول (ديسمبر)  6اإلثنين 
بيننا.. ألوان موسيقية مختلفة"، تشارك فيها الفنانة مكادي نحاس، والفنان 
محمود ردايدة، تقدمهما فيها وتدير الحوار مع الجمهور الفنانة المسرحية 

 .حياة جابر
 كونوا معنا
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