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حممد محدان..
أكادمييا وتربويا

٢٠١٩/١٢/٧
دويـــــــــــــري حممـــــــــــــــــود 
العبــــــادي الســالم  عبـــــــــد 
الكـــــــــــــــــردي عصمــــــــــــت 
عدنــــــــان حممـــد عـــــــوض
حممـــــــــــــــــد صباريــنـــــــــي
القحطانـــــــــــــي ناصــــــــــــر 
منــــــــــــــــــــــــذر الشــــــــــــــــرع
صـــــــــــــــالح منـــــــــــــــــــــــذر 
خالــــــــــــــــــــــــد الكركــــــــــــي
جــــــــــــــــرادات عـــــــــــــــــــزت 
حممـــــــــــــــــد احلاليقــــــــــــة
عبـــــــــــــــــد ا موســـــــــــــــــى

غصيــــــــــــب مهـــــــــــــــــــــــــام 
الفحـــــــــــــام حممـــــــــــــــــد 
جنمـــــــــــــــــــة العطيــــــــــــات
غــــــــازي إبراهيــــــــــم رحــــو
مهنـــــــــــــــــد مبيضيـــــــــــــــن
حممـــــــــــــــــد السعــــــــــــودي
أمحــد حممـــــــــــد محـــدان
عـــــــــــــودة أبـــــــــــو  عدنــــان 
إبراهيــــــــــــم معاويـــــــــــــــــة 
عبــــــــد الرمحــــــــــن املصري
حممـــــــــد مجيل أبــو الطيب
ّمحــــور أبــــو  حممـــــــــــــــــد 

تقديم:  مهنــــد مبيضـيــــن

سليــــــم سعيـــد صـبــــــــــري
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تقديم 

حممد محدان: األخالق العلمية والتعلم الدائم

مهند مبيضني * 

 ~Ç»×G~�Y �¡�¡SDÄe È`a ½�©dG °Ç¡V �e�féd �Çç�µ�dG Ih~¾dG º�»YCG ,���µdG G�g t¼¡Êj
 ~»Þ ³�¡SCÕG �jRÄdGh ÉÄHëdG ÉO�Ç²dGh Ú�©d�H A�¯�Mîd 2019 ½�Y q¢�¡�N É�dG ,À�eÄ¡T
 È`a � k»¸©e ÂÇ`a ¹¬�¡TGh ,È©e�ÖGh ½�©dG ¼Ç¸©�¸d ¢�¸NCG É�dG ,(2020 -1934) ÀG~»M ~»MCG
 �GO�»Y È`a �vjO�Çbh ,I~j~Y �ÇH�Yh �ÇfOQCG ��©e�L È`a �vÇ©e�L G kP��¡SCG ¼K ,À�»Y È»¸©e QGO
 ,Ü�©dG ¼Ç¸©�dGh �ÇHë¸d G k�jRhh ,�qÇ»¸Y ��¡�¡SDÄÙ G kQ�¡��¡�eh ,�©e�L ¿e ícCG �¡S�FQh ,�¯¸�ß

.æOQCÕG À�ÇYCÕG ¢�¸Ý È`a G kÄ¡ÊYh
 ¢U�¡��NÕG È`a ,�YÄ¾�e �bQh Àh�¡�Yh ªHQCG Èg ,���µdG G�g iÄ�Þ �¸ qµ¡T È�dG ´GQhCÕGh
 Q�¡�ÙGh  ,ÈçO�cCÕGh  ÉÄHëdG  ¹»©dG  È`a  ¹MG�dG  �H�Î  Å¸Y  �ÁH��¡UCG  º�L  ,�Ö�©ÙGh
 ,¹MG�dG Iñ¡�e È`a ��¾eG�eh �GO�Á¡T ªe ,�Ç»¸©dG �ÇÙ�©dG ��¡�¡SDÄÙG È`a ¹»©dGh ,ÈeÄµ×G
 È`a � kÇd�Y � k»Ç¸©J GÄ²¸J ¿à ,ÈH�©dG Ú�©dGh ,ÀOQCÕG È`a �Ç»¸©dG ÃÄLÄdG R�HCG ~MCG À�c É�dG

.�ÁJO�Çbh �Ç»¸©dG ��¡�¡SDÄÙG A�¾H È`a ¼Á¡SCGh ,��¬dG

.�ÇfOQCÕG �©e�ÖG ,�j~×G ÈH�©dG �jQ��dG P��¡SCG *



٦

 ;I~FGQh �j�K �ÇfOQCÕG ò»q̧ ©ÙG QGO È`a ¼Ç¸©�dG �H�Î �f�c ,1958 –  1957 Èe�Y òH
 ~²a ,�ÁÇ`a ¹MG�dG ¹»©d � k²ÇbO � k̄ ¡Uh ,è�µ�dG G�g È`a ,Â�bQh È`a �GOG�L ��Y ½~²j rPEG
 ÉO��©dG  ½î¡�dG~�Yh  É�jh~dG  OÄ»Þ  ´GQhCG  Qh~Jh  .G k�Ç»�e  �vÇ¡V�jQh  � ka�¡�ch  G kP��¡SCG  À�c
 QGO Âc�J ~©H È©e�ÖG ¹»©dG È`a Â�¾eG�e ºÄM ,¿j�NBGh Å¡SÄÙG öG~�Yh È¾jQ��¡�dG ÉR�Zh
 ½~²J rPEG ;1986 ½�©dG Å�M G k~Ç»Yh G kP��¡SCG ,�ÇfOQCÕG �©e�ÖG È`a ¹»©dG ÛEG Âd�²�fGh ,ò»¸©ÙG
 ;A�¾eCÕG ¢�d�Ýh �Ç»¸©dG  ��¡�¡SDÄ»¸d Â�¡S�FQh Â�jÄ¡ÊY È`ah ,�©e�L ¢�ÇFQ  ��¡�Çd  �g~©H
 ¿e  Å¾aCG  ```  öG  Â»MQ  ```  ÂfCG  ÉCG  ;�ÇfOQCG  ��eÄµM  �îK  È`a  IQGRÄdGh  À�ÇYCÕG  ¢�¸Ý  È`ah
 IO�Çbh �vÇ»¸Y �k��Hh � k¡�jQ~J ,¼Ç¸©�dG �ÁfGÄ¾Y ,�b�¡T �¾Áe �¡SQ�à È`a °Çfh OÄ²Y ��¡S Ã�»Y

.�Á�jÄ¡ÊYh À��¸dG �¡S�FQ hCG ,�GQGRÄdG hCG ��©e�ÖG �¡S�FQ È`a ¶dP À�c AGÄ¡S ,ÂJ�¡�¡SDÄÙ

 �ÇfOQCÕG I~MÄdG ¿eR È`a �ÁÇYh q¹µ¡�J È�dG ,�ÇfOQCÕG �Ç`a�©ÙG ���¾dG ¿e ,ÀG~»M ~»Þh
 ºÄ²j �»c ,�¸e�©dG  �²�£dG  ÛEG  È»�¾J  �¸F�Y ¿e A�L ,ò�¯¡ÊdG  ¿eR ¿HG  ÄÁa ,ò£¡�¸a ªe
 À���eG  È`a  Â¸ÇL  A�¾HCG  Å¸Y  ºhCÕG  À�c  Â¾µd  ,���µdG  G�g  È`a  Â�bQh  È`a  IOÄY  ÄHCG  À�f~Y
 ��Ç¡V�j�dG  ¢�¡��J  È`a  ,I�g�²dG  �©e�L �îW  ¹c  Å¸Y  ´Ä¯�ÙGh  ,1952  ½�Y "·ëÙG"
 �dh~dG  ��¡�¡SDÄe  �¾H  È�dG  �ÇfOQCÕG  �Ç¾Ç£¡�¸¯dG  ���¾dG  IÄ¯¡U  ¿eh  ,1957  ½�Y  ����dG
 ñZ ¢�L�g Âd ¿µj Úh ,�¾g IOÄY ÄHCG �bQh ÂÇdEG �»¸J �e Ägh ,°bÄJ îH �£YCG È�dG ,�ÇfOQCÕG
 .A�»�fGh A�ahh QG~�b�H �ÁÇ`a ¼Á¡SCG È�dGh ,ÂÇdEG ¹cÄJ �f�c È�dG ÂJ�»Áe È`a È¡ÊÙGh ,R�âEÕG

 È`a  �ÇH�©dG  ��¾dGh  òÇçO�cCÕG  QhO  ¿Y  ,Iñ�c  �¸�¡SCG  ,ÀG~»M  ~»Þ  Iñ¡S  ��£J
 ��£J  �»c  ,É�Ç`¯¾�dG  È¡S�Ç¡�dG  ¹»©dG  ªe  ¼Áe��¡�fG  i~e  ¿Yh  ,¼Áf�WhCG  ��¡�¡SDÄe  A�¾H
 �ÁJG��¾e ³KÄJ �f�c �»q̧ b Iñ¡�dG Ã�g ¹�»a ,³ÇKÄ�dG �¸µ¡�e ¼Á¾Y IO�©�¡�ÙG Iñ¡�dG �H��c
 ¿»µj �ÁdhCG ,I q~Y �jP�Þ ·�¾g ÀÄµ�a .�Á¾Y �H��µd�H ,� kf�ÇMCG ,ñ¬dG «Ä£�j �¾gh ,�ÁHQ�Îh
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 m~M ÉCG  ÛEGh ,Àh~jh ��µj �e È`a O�Ç×G i~eh ,�¸e�c �H���dG IO�©�¡SG �Çf�µeEG  i~e È`a
 °Ç¡TQCÕGh  ³ÇKÄ�dGh  ³F�KÄdG  ~²�¯f  òM �¡U�N ,¼gñ¡S È`a  ¿e�dG  ¥ÄÇN ª���f  ÀCG  �¾¾µç

.È¡��¡�dG

 ¹MG�dG �gÕÄJ È�dG �¡U�¾ÙG ¿Y ,�ÇfOQCÕG AGQRÄdG �¡S�FQ QGO È`a È`¯ÇXÄdG °¸ÙG °¡�µj

 �CG~H È�dG Â�JGhQ �»Çb �¾d ³KÄj �»c ,¤²a AGQRÄdG ¢�¸Ý QG�²H �ÁH òY �¾Ö ÉCG È`ah ,G k�jRh

 ¹�e È`a ,±�©�f Õ ,°¡SCîdh ,Q�¾jO 1500 ``H  1998 ½�Yh ,Q�¾jO 800 ``H  1989 ½�Y �jRÄc

 �î�¡S �¾d §¯Ð �e Q~²H ,��eÄµ×G È`a ¼Á¸»Y À�HEG òÇ¡S�Ç¡�dG °bGÄe Å¸Y ,��¯¸ÙG Ã�g

 QG�b ÈeÄµ×G Â¯¸e Â¾»¡ÊJ �e �NBGh .�JG�dGh �Õ�²�¡SÕGh ��¾ÇÇ©�d�H ��K O�Ý °F�XÄdG

 .�g�¾ÙG �jÄ£�d È¾WÄdG �c�»¸d Å¸YCÕG ¢�¸�ÙG È`a 2017 ½�Y Â¾ÇÇ©J

 È`a  ª¡ShCÕG  ÈÁa  ,�ÇçO�cCÕG  ÂJ�ÇM  ¹MG�dG  �ÁH  CG~H  È�dG  ,�ÇfOQCÕG  �©e�ÖG  ��¯¸e  � qeCG

 �Ç»¸©dG �Ç¸»©dG ÂJ�ÇM ¿e �b�¬�¡SGh ,I~Y �Ç»¸Y ��¡�¡SDÄe òH �ÁÇ`a ¹²¾J È�dG ÂHQ�Î ¹»Ý

 ò¸e�©dG �GQ~b R�Yh ,�Ç»¸Y k�b�a Å¾Hh ,Å�¡T �GéNh �Q�Î �ÁÇ`a ¢T�Y ,OÄ²Y �KîK Ä�f

 R�ÁL ¿e G kA�L GÄ¸µ¡T ¿j�dG ,Â¸ÇL A�¾HCG òH IO~©�e �GQ�Áe GP � kjO�Çb G kñ�N Â�¡S�c ,Â©e

 .�¯¸�ß �Ç»¸Yh �Ç¡S�Ç¡S ��£Þ È`a ½~N É�dG ,¢Êj�©dG �ÇfOQCÕG �dh~dG

 �G~MCG  �»Á¾e  ,�ÇçO�cCÕGh  �jQGOEÕG  ÂJ�ÇM  È`a  ò»Áe  òÇHîW  òK~M  ÀG~»M  ~Á¡T

 �f�ch ,½1982 ¥��¡Th 1978 ºÄ¸jCG  òH ��¸£dG ÀhDÄ¡�d G k~Ç»Y À�c òM ,�ÇfOQCÕG �©e�ÖG

 É�¡�ÙG ¢�ÇF�dG IQ�jR Å¸Y �Á¡TCG ~©H ,��×G �j�Z È`a È»Ç¸bEÕG ª¡VÄdGh ,·G�fBG ,�²£¾ÙG

 ��¸£dG  ·���a  ,È¸ÇFG�¡SEÕG  �¡�Ç¾µdG  È`a  ��£N  A�²dEGh  ,¢S~²dG  �GO�¡�dG  QÄfCG  ~»Þ

 ·ÄeñdG �©e�Ö � k¡�ÇFQ ÀG~»M òY � k²MÕh ,�©e�ÖG ½�©dG ¿eCÕG AGÄd �GÄb �¸NOh ,�vÇ¡S�Ç¡S



٨

 ,�Áe�M È`a �Á��¸W A�eO �d�¡S �©e�L á�j ÀCG ÂÇ¸Y À�ch ,1986 ½�Y IñÁ¡�dG �ÁKG~MCG ~©H
 Â¾Y ��c �e È`ah ,¹MG�dG �jQ�J ¿e À���F�Z ò�£�ÙG òJ�g ÀE�a °¡SCîdh .¼Á¡Ê©H ��eh

.�ÇHî£dG �c��¸d ½�©dG  �jQ��dG �H��c ¹»Ý ¿e À���F�Z �»ÁfCG �»c ,���µdG G�g È`a

 À�eÄ¡T  ~Ç»×G~�Y �¡�¡SDÄe  �LQO ~Ç¸²J  Ägh  ,ÀG~»M ~»Þ ¹�e  �Ç¡��¡T  è�µJ  qÀEG
 ¼ÇÇ²J  �dC�¡�e ��£j ,ª»��ÙG  È`a  �Ç»¸©dG  IÄ¯¡�dG  �Q�Î �¾j�©Ù ;�¸jÄW �GÄ¾¡S �¾e  ÂÇ¸Y
 I�KDÄÙG  ,�ÇÙ�©dG  �ÇfGO�¯dG  �»Ç²d  ·GQOEG  Ägh  ,�¾J�©»�Ý  È`a  ,�Ç`a�©ÙG  �£¸¡�dG  �GQ�¡�e
 iÄ�¡�e ¢�µ©j �eCG G�gh ,O�¯dG �j�²�©d ª»��ÙG ·GQOEG ¢�µ©jh ,ª»��ÙG I�ÇM È`a �¸Y�¯dGh
 hCG ª»��ÙG È`a �Áe�Á¡SEÕh ,�ÁHQ�Îh ½�©dG �Ç¡��¡�dG Q�¡�Ù Äg è�µ�dG ÀCÕ ;��©»��ÙG QÄ£J

.�a�©ÙG �e~N

 �O�Y È�dG ¶¸J �¡U�N ,��¬dG È`a G k�µ�e � k»Ç¸©J �²¸J È�dGh ,�ÇfOQCÕG �Ç»¸©dG ���¾dG ÀEG 
 ,�Á¡�¯f  �~Lh  ,¿j�¡�©dG  À�²dG  ¿e  ��Ç¾Ç©�¡�dGh  ��Ç¾Ç�¡�dG  ª¸£e  ,��©e�ÖG  È`a  ¹»©¸d
 È`a  Ègh  ,�e�©dG  �e~ØG  È`a  �WQÄ�e  ,ÈH�©dG  �¾Ù�Y  È`a  �Ç¾WÄdG  �dh~dG  �©Ç�£d  G k�¦fh
 �ÇLÄdh~jCÕG  �»¦fCÕG  È`a  �Á¦J  È�dG  �Ç¡S�Ç¡�dG  ���¾dG  ¿e  kîj~H  �f�c  �gQGhOCGh  �Á�©Ç�W
 ,�Á¾e ÀG~»M ~»Þh .�Ç¸»©dG  I�Ç×G È`a ½�Á¡SEÕG  È`a �Ç»¸©dG  ���¾dG  �e~²J PEG  ;ªH�£dG
 ªe �ÁÇg�»�d hCG ;Âµ¸Ò É�dG È¡S�Ç¡�dG QÄ¦¾ÙG �©Ç�£d ¢�Çdh ,�Áj~d È`aGëMÕG �¡�¾©¸d G k�¦f

.ÂF�¡VQEG �dh�Þh È¡S�Ç¡�dG

 È`a �Á�»¸©J È�dG �Ç»¸©dG ¼Ç²dGh ~Çd�²�dG Å¸Y ¨�¯×G ¿e ñ�c Q~²H �©�Ò ���¾dG Ã�g 
 ¿eh ,Å¸�ÙG �ÇbîNCÕG ��¯¡�dG ¿e �j�e ªe ,�ÇYÄ¡VÄe �Ç`aGëMG ºÄ²©H ª�»�J �»c ,��¬dG
 È`a IÄ¡�²dG Å¸Y �C�¡�fh ,�e�©dG ��¸¡�ÙG AîYEG ¹H�²e È`a �Ç¡��¡�dG ��¸¡�ÙG ÀG�µf �Á»gCG
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 ,½Q�¡�dG È»¸©dG ³¸ØG G�g .È»¸©dG ���dG º�Ý È`a A�f�²dG º�»YCGh ,�ÇJG�dG º�»YCÕG ~²f
 .QÄ£�dGh O~��dG �»FGO Q�µaCÕG ¹©�j ,�îe��ÙG È`¯¾j É�dG

 ½�Y æOQCÕG ºî²�¡SÕG ~©H �ÇÒ ,¢U�N æOQCG ¿e�d Q�¡��NG ÀG~»M ~»Þ �H�Î È`ah
 QG�b ��²YCG �Çd�Y �Ç¾Wh �Y�¾Hh ,1956 ½�©dG ~©H �¡U��H ,�Ç»¸©dG ���¾dG OÄ©¡�H 1946
 ,½�©dG ¶dP ~©H �ÇfOQCG  �©e�L A�¡�fE�H  ñµ¯�dG ��jG~Hh ,1956 ½�Y ÈH�©dG ¢�ÇÖG �j�©J
 ;Ü�©dG ¼Ç¸©�dG È`a �»��¡�J �dh~dG �g~©H �CG~Hh ,1962 ½�Y �ÇfOQCG �©e�L ºhCG ��ÁX � k²MÕh
 ~LhCG  G�g  ¹c  ,Ü�©dG  ¼Ç¸©�dGh  ½�©dG  ¼Ç¸©�dG  È`a  ª¡SÄ�dG  È`a  �ÇfOQCÕG  I�¯²dG  �g~©H  CG~��d
 �a�W �²�W Ègh .½�©dG ¹»©dG È`a �»Á¡SCG È�dG (¥G�bÄ¾µ�dG) AGéØGh òqÇ»¸©dG ¿e �²�W
 �H���dG È`a ,ÀG~»M AîeR À�c ~bh ,�e�©dG IO�Ç²dG ªbGÄeh �dh~dG �¡U�¾e ¿e ñ�c Å¸Y
 �Á¾µd ,¼Ç¸©J AGéN hCG òe�Y ¿j�j~e hCG AGQRh �eEGh ;��eÄµM hCG ��©e�L A�¡SDhQ �eEG ,�Ç»¸©dG
 �ÁfC�H �dh~dG ��f QÄ¡U É�dG ,ÜGéÇ¸dG ¿e�dG q¹X È`a ,½�©dG QÄ¡Ê×G È`a �©LG�J �²�W
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املمتنـــــــع السهــــــل  محــــدان:  حممــــد 

د . حممود دويري *

الطلبة  زمالئي  من  محدان  حممد  الدكتور  شخصية  عىل  تعرفت 
املرشحني للذهاب يف بعثات للجامعة األمريكية يف بريوت، صيف 
عام ١٩٦٤، حيث قامت وزارة الرتبية والتعليم، بالتعاون مع  وكالة 
اإلنامء األمريكية، بتنظيم دورة ملدة شهرين لنحو أربعني طالًبا من 
األمريكية  اجلامعة  إىل  للذهاب  املرشحني  التوجيهي،  يف  املتفوقني 
يف بريوت، وشارك يف التدريس األساتذة: الدكتور ألربت بطرس،  
ا من املجموعة  وحممد حالوة، وحممد محدان. ومل يدرسني شخصي�
وبروحه  للطلبة،  بصداقته  متيز  الذي  بطرس،  ألربت  األستاذ  إال 
مع  تعامل  من  سعادة  عىل  نايفـة  منري  الدكتور  ويؤكد  املرحة. 
الدكتور محدان من الطلبة، وعلــى حســن خلقه وعلمه. وأذكــر 

* خبري ومستشار زراعي يف حقل األمن الغذائي. 
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من  التخرج  حديثي  من  عدد  فيه  حتدث  يوًما  نظمت  قد  الرتبية  وزارة  أن  املناسبة،  هبذه 
اجلامعة األمريكية يف بريوت، خاصة عن احلياة اجلامعية واالجتامعية. وأعتقد أنه كان يوًما 

مفيًدا للغاية.
مبادئ  ألخذ  الفرصة  يل  تتح  ومل   ،١٩٦٤ عام  أيلول  يف  األمريكية  باجلامعة  التحقنا 
الرياضيات مع الدكتور محدان، لكن زميًال يل هو األستاذ الدكتور حممد حرب، أخذ املساق 
ذا  وكان  وراقًيا،  لطيًفا  وكان  التعليم،  يف  عميقة  خربة  محدان  حممد  للدكتور  أن  فذكر  معه، 
تفهم خاص ألوضاع الطلبة الذين مل يدرسوا باإلنجليزية يف املدارس الثانوية، وكان يشري 
للطلبة األردنيني ويؤكد هلم أهنم سيتغلبون عىل هذه املشكلة، وسيكون مستواهم متميًزا، 

والدليل عىل ذلك عالمتهم يف هناية الفصل. 
الرياضيات  مساق  يف  التسجيل  من  متكنه  لعدم  يتأسف  فكان  نايفة  منري  الدكتور  أما 
مع الدكتور محدان، لكن أتيحت له الفرصة للتفاعل معه؛ إْذ كان كريًام يف مساعدة الطلبة 

األردنيني يف اجلامعة وتوجيههم. 
اإلحصاء  مساق  يف  طالبه  أحد  كنت  عندما   ،١٩٦٨ عام  محدان  الدكتور  عرفت  لقد 
بريوت،  يف  األمريكية  اجلامعة  يف  الزراعة  كلية  يف  العليا  الدراسات  لطلبة  املقرر  الزراعي، 
وقبلت يف حزيران  الرتبة والري،  وكنت حينئذ قد خترجت من اجلامعة نفسها يف ختصص 
املساق  تدريس  وقت  كان  ولقد  النبايت.  اإلنتاج  ختصص  يف  املاجستري،  برنامج  يف   ١٩٦٨
لكن أسلوب  بريوت،  احلرارة والرطوبة العاليتني يف  الرغم من  وعىل  الصيفي.  الفصل  يف 

الدكتور محدان الرائع واملمتع سهل كثًريا دراسة هذه املادة وحّببها للطلبة. 
واالستعانة  االحتامالت،  نظرية  عىل  وتركيزه  محدان  الدكتور  اهتامم  أذكر  زلت  وما 
بأحجار الزهر املستخدمة يف لعبة طاولة الزهر يف التامرين، ولعيل أشري إليها بمتعة خاصة؛ 
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ألن زمالئي طلبة الزراعة كانوا عىل معرفة بلعبة طاولة الزهر، ويلعبوهنا يف أثناء قضائهم 
إىل  إضافة  مسلية،  لعبة  وكانت  البقاع،  يف  األمريكية  اجلامعة  مزرعة  يف  الفصول  بعض 

«الطرنيب». 
 كام مل أزل أتذكر اآللة احلاسبة «فريدن»، والتي استخدمناها يف إجراء بعض العمليات 
يف  ويسكنسن  يف  الدكتوراة  دراسة  أثناء  يف  استعملناها  كام  اإلحصاء،  مساق  يف  احلسابية، 

الواليات املتحدة األمريكية عام ١٩٧٠، حيث بدأ استخدام أجهزة الكمبيوتر. 
معهم،  يتواصل  أن  وحياول  أساتذته،  أخبار  يتابع  الطالب  فإن  عليه،  متعارف  هو  وكام 
وقد كان رسوري عظيًام عندما علمت أن األستاذ الدكتور حممد محدان قد التحق بجامعة 
برئاسة  الريموك  جامعة  تكون  بأن  ولتطلعنا  بقدرته،  ملعرفتي  وذلك   ،١٩٧٦ الريموك عام 
الدكتور عدنان بدران، جامعة شقيقة للجامعة األردنية، ما يساهم بإعداد جيل متميز من 

الطلبة، ويرفع اسم األردن عالًيا.
لقد عمل الدكتور محدان يف اجلامعة األردنية يف مواقع عدة، منها عميد شؤون الطلبة، 
العلمي،  للبحث  عميًدا  عمل  كام  الوقت،  ذلك  يف  أوجها  يف  الطالبية  النشاطات  وكانت 
ويذكره  الزراعة،  يف  خاصة  والتطبيقية،  العلمية  األبحاث  إلجراء  وداعًام  ميًرسا  وكان 
زمالئي يف الكلية باخلري والتقدير، وكان دائًام يسأل عن بعض األبحاث التي تم دعمها يف 

أثناء فرتة عامدته.
اجلامعة  يف  الزراعة  لكلية  عميًدا  عينت  عندما  محدان  بالدكتور  عالقتي  توثقت  ولقد 
األردنية، يف ترشين األول عام ١٩٨٤، وكان الدكتور محدان عميًدا لكلية العلوم حتى متوز 
عام ١٩٨٦، فكان معيًنا ومرشًدا عند مشورته، وتعلمت منه الكثري، سواء يف جملس العمداء 
أو يف أثناء لقائنا األسبوعي كعمداء للكليات العلمية مع رئيس اجلامعة، وكان آنذاك دولة 

الدكتور عبد السالم املجايل، القدوة يف العمل واخلدمة. 
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اهليمنة.  يف  رغبة  دون  من  للمساعدة،  ومتطلًعا  منطلًقا،  دائًام،  محدان،  الدكتور  كان 
وأستطيع القول إنه كان النموذج لإلداري املعني والناصح، وعىل استعداد للعمل ليل هنار 

بأسلوب يرىض عنه الرئيس والزميل واملرؤوس. 
وكان حريًصا عىل تلبية كل ما يطلب منه. ومن الطبيعي أن أقول إن دولة عبد السالم 
املجايل كان القدوة، والدكتور محدان مسانًدا وداعًام، وال أذكر إال أنه كان دائًام إجيابي�ا، وهذه 

من صفاته.
األردنية صيف عام ١٩٨٦ إىل جامعة  وعىل الرغم من مغادرة الدكتور محدان اجلامعة 
الصداقة  عالقة  استمرت  فقد  هلا،  رئيًسا  بتعيينه  امللكية  اإلرادة  صدور  بعد  الريموك، 
واألخوة، وما زالت عىل املستوى الشخيص والعائيل قائمة، حيث نلتقي مع بعض األصدقاء 
يف  الزيارات  تبادل  األردن أو  يف املناسبات االجتامعية والعائلية، خالل فرتات وجودنا يف 

اإلجازات، واجلميع حيرتمه ويقدره.
يف عام ٢٠١١ صدرت اإلرادة امللكية بتعيني معايل الدكتور محدان رئيًسا ملجلس أمناء 
جامعة آل البيت، وكنت عضًوا يف املجلس. كام صدرت إرادة ملكية عام ٢٠١٥ بتشكيل 
جملس األمناء برئاسة الدكتور محدان، وترشفت أن أكون نائًبا لرئيس املجلس حتى حزيران 
عام ٢٠١٨. ولقد عمل خالل هذه الفرتة ثالثة من األساتذة كرؤساء للجامعة. وأود هبذه 

املناسبة أن أوضح ما ييل:
إن خربة الدكتور حممد محدان العاملية يف التعليم العايل، وخربته كوزير تعليم عال   .١
سابق، وكرئيس جامعة سابق، وإنسان ملتزم باألنظمة والقوانني، مّكن اجلامعة من القيام 
يف  املواطنني  مع  لقاءات  هناك  كانت  كام  املتاحة.  املادية  اإلمكانات  ضمن  رسالتها،  بأداء 
حميط اجلامعة؛ للتفاعل معهم ورشح اهتامم اجلامعة بتوفري أعضاء هيئة تدريسية قادرة عىل 
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اجتامعية  جلسات  يف  محدان  الدكتور  معايل  مع  شاركنا  وقد  اإلجيابية.  التغيريات  إحداث 
وغري رسمية مع املواطنني خارج احلرم اجلامعي، أو مع أعضاء اهليئة التدريسية، ورشحنا 
أن كل من حيمل الدكتوراه ليس من الرضوري أن يكون عضو هيئة التدريس املطلوب، وأن 
خرجيني  وإلعداد  اجلامعي،  املحيط  خلدمة  املؤهلني  األعضاء  بتعيني  تكون  اجلامعة  خدمة 

مؤهلني، وهو ما يرفع من اسم اجلامعة مقارنة مع قريناهتا.
٢. كان الدكتور محدان حريًصا عىل التعليم العايل يف األردن بشكل عام، وعىل جامعة آل 
البيت بشكل خاص، وكان قدوة جلميع أعضاء جملس األمناء؛ لنكون أرسة واحدة، هدفها 
خدمة جامعة آل البيت. وقام املجلس بعمله بانسجام كبري. وكانت خلربة الدكتور محدان يف 

التشاور مع أعضاء املجلس أثرها يف جتنيب اجلامعة أي مشكالت تذكر.
٣. تم استحداث عدد من الربامج واملنشآت اجلامعية، وأصبحت اجلامعة طاحمة إلحراز 

التقدم.
املجالس  ويف  الدراسة،  مقاعد  عىل  ونحن  الكثري  اليشء  الغزير  علمه  من  هنلنا   .٤
واستقراء  التحليل  عىل  الفائقة  القدرة  ولديه  ثاقب،  رأي  صاحب  عهدناه  فقد  واللجان، 

املستقبل، من خالل املواقع التي تبوأها.
لقد أردت أن أعرب عام أعتقد أنه يمثل شعور مجيع العاملني يف اجلامعة، باقتباس بعض 
ُوّكلوا  الذين  به  يقوم  ما  عىل  ومطلع  ودورها،  باجلامعة  يعتز  أخ  بكتابتها  قام  التي  اجلمل 
بأمرها، وهو أمني رس جملس األمناء حسني بني محد، الذي صاحبنا يف رحلة مسرية اجلامعة 

خالل الفرتة من ٢٠١١-٢٠١٨:
فمهام  حياتنا،  يف  أثٌر  له  كان  من  لكل  امتناننا  عن  للتعبري  واحلروف  الكلامت  «تتسابق 
ومكانتهم يف قلوبنا، فلن نوفيهم كل ما يدور يف داخلنا من حمبٍة  حاولنا أن نوفيهم حقهم 
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خالل  من  املعرفة،  حق  محدان  حممد  الدكتور  األستاذ  معايل  عرفت  فقد  وإجالٍل،  وتقديٍر 
ترؤس جملس أمناء جامعة آل البيت مدة ثامن سنوات، فكان له الدور الكبري يف رفع مسرية 
بكل  وأبدع  واألفكار،  فكان صاحب التميز  العطاء،  ينتظر  بذل ومل  آل البيت، فقد  جامعة 
معاين اإلبداع، ومتيز بعلمه وسلوكه وتعامله، فهو صاحب قلب طيب، وصاحب ابتسامة، 
بالعلم  يتحقق  املستحيل  أن  منه  تعلمنا  العلم،  خلدمة  حياته  كّرس  عامل  العلوم،  بسائر  ملم 
واستقراء  التحليل  عىل  الفائقة  القدرة  ولديه  ثاقب،  رأي  صاحب  عهدناه  فقد  واإلرصار، 

املستقبل من خالل الواقع.
أمور اجلامعة بشكل حثيث، ويبادر باالتصال  يتابع  كان  أنه  الكثرية، إال  رغم التزاماته 
اجلامعة، وحيرتم مواعيد االجتامعات ورأي  من خارج األردن ليطمئن عىل سري العمل يف 

اآلخرين، فله كل املحبة واالحرتام». 
يقتنص  وهو  واألصدقاء،  املعارف  من  وشبكة  متقدم،  علمي  مركز  محدان  وللدكتور 
املعلومة.  وتعميم  بزمالء  االتصال  طريق  عن  وذلك  األردنيون،  منها  يستفيد  كي  الفرص 
وأذكر، عىل سبيل املثال، اهتاممه بانتخاب أعضاء أردنيني يف أكاديمية العامل الثالث للعلوم، 
ويف مجيع املؤسسات العربية والدولية، وكذلك اهتاممه بأن حيث من جيد بنفسه املقدرة أن 
التابعة  احليوية،  لألخالق  الدولية  اللجنة  يف  لعضويته  كان  كام  كلل.  دون  من  األمر  يتابع 

ملنظمة اليونسكو، التأثري الكبري عىل العاملني يف هذا املجال. 
إن الدكتور محدان قدوة يف تعامله مع زمالئه ومرؤوسيه، وهو قادر عىل التعامل بحكمة 
وروية مع مناقشيه، وقد شهدت عدًدا من املناقشات احلادة مع أصدقاء وزمالء، وكان أبو 

أمحد يظهر قدًرا عالًيا من الصرب واحلكمة واالحرتام، ودرجة عالية من التحمل. 
ويف اخلتام أدعو اهللا أن جيزي اهللا أستاذنا الكبري الدكتور حممد أمحد محدان خري اجلزاء لقاء 

ما بذله من جهود خّرية لرفعة التعليم يف بلدنا.
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محدان  حممــــد  الدكتور  مـــع  جتربتـــي 

د . عبد السالم العبادي *

التي  الفرتة  عن  وانطباعايت  مالحظايت  فيها  أسجل  صفحات  هذه 
عميًدا  كان  عندما  محدان،  حممد  الدكتور  األستاذ  مع  فيها  عملت 
١٩٧٨م  سنة  أيلول  من  العامدة  يف  خدم  حيث  الطلبة،  لشؤون 
يف  الرشيعة  كلية  يف  مدرس  وأنا  وكنت،  ١٩٨٢م،  سنة  شباط  إىل 
له  مساعًدا  عملت  قد  والترشيع،  الفقه  قسم  يف  األردنية  اجلامعة 
أكثر من أربع سنوات، إىل حني نقله للعمل عميًدا للبحث العلمي 
وأستاًذا للرياضيات يف كلية العلوم، يف آذار سنة ١٩٨٢م، وظل يف 
هذا العمل حتى شباط سنة ١٩٨٤م. وعندما ترك العامدة استلمت 
شؤون الطلبة وعينت عميًدا لشؤون الطلبة بالوكالة عندما استلم 
دولة الدكتور عبد السالم املجايل رئاسته الثانية للجامعة األردنية، 

* وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية سابًقا. 
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ا لوزارة األوقاف والشؤون  التي استمرت من ١٩٨٠م – ١٩٨٩م، حتى تم تعييني أميًنا عام�
واملقدسات اإلسالمية سنة ١٩٨٣م.

والواقع، أن فرتة عميل مع معاليه هي من الفرتات التي أعتز هبا أّيام اعتزاز، وقد أعجبت 
به أّيام إعجاب، حيث كان مثاًال يف اخللق والطيبة، وذلك بطريقته املتميزة يف إدارة شؤون 

الطلبة يف اجلامعة األردنية.
ومما أبّينه هنا، يف هذا املجال، أنه قبل تويل معاليه عامدة شؤون الطلبة، عندما كنت أعمل 
مساعًدا وأدير عامدة شؤون الطلبة يف اجلامعة األردنية، أذكر أن معايل رئيس اجلامعة الذي 
عني رئيًسا هلا، األستاذ الدكتور نارص الدين األسد، يف الفرتة من ١٩٧٨م – ١٩٨٠م، أعلن 
أنه حريص عىل احرتام النصوص اجلامعية يف اختيار مجيع مراكز العمداء يف اجلامعة األردنية 
وقال يل:  لقائه،  إىل  فاستدعاين  اجلامعة،  يف  األستاذية  وقد نالوا درجة  الدكتوراه،  من محلة 
األستاذية»،  درجة  حيملون  من  اجلامعة  يف  العامدات  يتوىل  أن  عىل  حريص  أنني  «تعلمون 
وأضاف: «يا دكتور عبادي أنا مرتاح للغاية لدورك يف عامدة شؤون الطلبة، وحرصك عىل 
وإبقائك  الطالب،  لشؤون  عامة  مديرية  إىل  بتحويلها  أرغب  فإين  لذا  فاعلة؛  إدارة  إدارهتا 
ا هلا»، فبينت له رفيض هذا العرض  مسؤوًال فيها، وذلك بتعيينكم يف هذه املديرية مديًرا عام�
الكريم، موضًحا رضورة أن تظل عامدة شؤون الطلبة يف اجلامعة عىل حاهلا، كام أوضحت 
املناسب  الشخص  عن  سأبحث  وبأنني  هلا،  متميز  عميد  عن  البحث  عىل  العمل  رضورة 
؛ ألن األصل يف عميل يف اجلامعة  وأبلغه بذلك، وقلت إن قيامي بأمر العامدة ليس أمًرا مهام�
هو الفقه والترشيع، اللذان أعمل فيهام يف كليه الرشيعة يف اجلامعة، وهناك قسم مستقل هلام 

هو قسم الفقه والترشيع.
وحدثني  الطلبة،  لشؤون  عميًدا  محدان  حممد  الدكتور  باختياره  علمت  مدة،  وبعد 
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لكن  به،  صلة  غري  كنت عىل  وإن  إين،  له  فقلت  األسد،  الدين  نارص  الدكتور  معايل  بذلك 
لشؤون  عميًدا  بتعيينه  قراره  بإصدار  األسد  الدين  نارص  الدكتور  وقام  جيدة.  مسموعاته 
الطلبة، ورشحت للدكتور محدان واقع عامدة شؤون الطلبة، وأرشت بأنني أرغب يف العودة 
إىل عميل يف الكلية، لكنه أرص عىل أن أظل يف منصب مساعد لعميد شؤون الطلبة. والواقع 
أنه كان يستشريين يف كل أمور العامدة، إن كان ذلك يف ما يتعلق باخلدمات الطالبية وشؤون 
املنازل، أو بام يتصل بالنشاط االجتامعي والثقايف يف اجلامعة، بل حتى يف ما يتعلق بالنشاط 

الريايض. 
وكان يستمر يف عقد اللقاءات املتميزة بني العميد ومساعده، وسائر أفراد الفريق الذي 

يعمل يف عامدة شؤون الطلبة.
وهناك مدير لكل فعالية من هذه الفعاليات، فكان األستاذ عبد احلميد الصباغ، مديًرا 
عصمت  واألستاذ  الريايض،  للنشاط  مديًرا  هارون،  بسام  واألستاذ  الطالبية،  للخدمات 
ملدير  تابعة  الداخلية  املنازل  شؤون  وكانت  والثقايف،  االجتامعي  للنشاط  مديًرا  الكردي، 
كررت  وقد  الطالب،  دون  الطالبات  عىل  مقترصة  الداخلية  واملنازل  الطالبية،  اخلدمات 
مالحظاهتن،  إىل  واستمعنا  الداخليات،  املرشفات  من  عدد  عىل  وتعرفت  للمنازل  الزيارة 
الطلبة، وضعته يف صورة ذلك،  محدان عميًدا لشؤون  وعندما عني األستاذ الدكتور حممد 

وكانت العالقة مع معاليه أساسها الثقة والرغبة يف اخلدمة املتميزة.
ال  يستوقفني،  الحظت أمًرا  فإذا  اجلامعي،  احلرم  يف  بجوالت  أقوم  باستمرار،  وكنت، 
إىل  وأنبههم  فألتقيهم  للجامعة،  يأتون  الذين  الغرباء  األشخاص  عن  احلرس  بإبالغ  أتردد 

رضورة عدم العودة، وأعلم األستاذ الدكتور بام حيدث معي، فيبدي كل تقدير وتفهم.  
أّيام تعاون  األمور التي تعرض عىل العامدة، وقد تعاونا  وكان يطلب مني الرأي يف كل 
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بخصوصها،  الطلبة  وجيتمع  أمور  حتدث  كانت  عندما  أنه  وأذكر  الطلبة،  شؤون  أمور  يف 
كان يدعوين ملقابلة الطلبة ومناقشتهم، بخاصة أنني كنت أدرس يف اجلامعة مادة من مواد 
املتطلبات االختيارية، وهي مادة «نظام اإلسالم»، التي حرصت فيها عىل مناقشة اإلحلاد، 
وقررت عليهم كتايب «اإليامن بني اآليات القرآنية واحلقائق العلمية ـ دراسة يف أسس نظام 
اإلسالم وخصائصه»، وقد مكنني ذلك من إقامة عالقات مع العديد من طلبة اجلامعة يف 
الكليات العلمية واألدبية، ويف ذلك الوقت، مل أشعر، يف أي حلظة من اللحظات، باستبعادي 

من أي عمل أو نشاط تقوم به العامدة.
١٩٧٦م  من  األردنية  اجلامعة  رأس  الذي  الفرحان  إسحاق  الدكتور  أيام  عينت  وقد 
اخرتنا  أننا  وأذكر  للجامعة،  التابع  اإلسكان  صندوق  إدارة  جملس  يف  عضًوا  -١٩٧٨م، 
مكاتبة  قررنا  اجتامعاتنا،  أحد  ويف  اإلدارة،  ملجلس  رئيًسا  خرض  صدقي  الدكتور  األستاذ 
جمموعة من الدول العربية؛ ملساعدتنا يف موضوع اإلسكان، حيث كنا ورثنا من إدارة سابقة 
االتفاق مع رشكة شّيدت يف أرض اإلسكان عدًدا من البنايات ألعضاء هيئة التدريس، ومل 
يكتمل بعض البنايات، وحدث خالف مع الرشكة، وترتبت عىل ذلك ديون ومشكالت، 
وطلبنا قرًضا بال فوائد أو أي مساعدة ممكنة، وقام العراق، وبناء عىل توجيهات من رئيسه، 
يف  التدريس  هيئة  أعضاء  إسكان  إن  لنا  وقيل  منحة،  دينار  ماليني  ثالثة  بمبلغ  بمساعدتنا 
وقًفا  املجزية  املساعدة  هذه  تكون  بأن  قراًرا  اختذنا  أننا  وأذكر  جامعة،  بناء  يشبه  اجلامعة 
 ٥٠٠ مبلغ  فقط  ويدفعون  ربوية،  قروًضا غري  واملوظفون  التدريس  هيئة  أعضاء  منه  يأخذ 
أعضاء  من  السابقني  عن  سددنا  وعندما  القروض.  قيمة  كانت  مهام  إدارية،  أجوًرا  دينار 
هيئة التدريس، مل نقرر الفوائد عن املدد السابقة، عىل أساس أهنم رضوا هبا، وهو ما أوجد 
حساسية لدهيم، وطالبوا بأن تكون القروض اجلديدة ربوية، وطلب مني، بعد تعييني عميًدا 
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الفوائد،  عودة  سيقرر  الذي  العمداء  جملس  اجتامع  عن  أغيب  أن  بالوكالة،  الطلبة  لشؤون 
شديًدا  كالًما  الوقت  ذلك  يف  اجلامعة  رئيس  ملعايل  وقلت  احلضور،  عىل  أرصرت  لكني 
أدى إىل فض االجتامع وخروجه من اجللسة منفعًال؛ ألنني دافعت عن قرار القروض غري 
الربوية. وبعد مدة، يف أثناء جتوايل يف اجلامعة، التقيت الرئيس وقلت له كالًما أدى إىل أن 
يصارحني أن الذي ضايقه بأن كل األموال املقرتضة، برصف النظر عن قيمتها، ترتتب عليها 
٥٠٠ دينار، فرشحت له بأننا سنعيد النظر فيها، بحيث ختتلف املبالغ املرصودة لإلدارة مع 
اختالف قيمة القروض املعطاة، ثم أجرينا تقسيًام للقروض تتغري فيه املبالغ املدفوعة بتغري 
وكنا نجعل املبلغ املدفوع لإلدارة يزيد بزيادة املبلغ املعطى  قيمتها ومدة الفرتة املعطاة هلا، 
يكون  وبذلك  رشحية،  إىل  رشحية  من  الشخص  بتحول  القرار  يف  سمحنا  لكن  ذلك،  نظري 
العمداء  جملس  عىل  وطرحه  اإلجراء  هبذا  الرئيس  معايل  وأعجب  للمدة،  تبًعا  فيها  التغري 

الذي قرر اعتامده.
اجلامعة،  يف  متت  التي  املشاركات  هذه  محدان  الدكتور  هبا  أعجب  التي  األمور  ومن 
للعاملني يف اجلامعة، عالوة  االجتامعي  الضامن  جلنة لبحث  أنني شاركت يف  إىل  باإلضافة 
عىل أمور كثرية، وكانت مشاركتي يف جمالس اجلامعة حمل تقدير وإعجاب شديدين من قبله، 

وبخاصة مشاركتي يف جملس اجلامعة.               
رحلة  نظمت  أنه  وأذكر  الطاليب،  بالنشاط  تتعلق  التي  األمور  طرح  إىل  أبادر  وكنت 
وأنا  العام  املرشف  محدان  الدكتور  كان  وقد  واملغرب،  إسبانيا  إىل  الوقت  ذلك  يف  جامعية 

مساعًدا له.
وقد أتاحت يل الرحلة التي نظمتها عامدة شؤون الطلبة الفرصة لتوثيق العالقة بالدكتور 
وكذلك  وإناًثا،  ذكوًرا  الطالب،  عىل  الدقيق  اإلرشاف  موضوع  عىل  حرصنا  وقد  محدان، 
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وما  األندلس،  عن  أعرفه  ما  كل  رشح  وعىل  إسبانيا،  يف  لطالبنا  احلالل  الطعام  اختيار  يف 
اإلسالمية  احلضارة  آثار  عن  أعرفه  ما  كل  مستخدًما  ألوروبا،  اإلسالمية  احلضارة  قدمته 
تعرضنا  التي  املشكلة  وأذكر  وغريها.  وإشبيلية  وغرناطة  قرطبة  زرناها، مثل مساجد  التي 
عامن  إىل  منها  سفرنا  كان  التي  إسبانيا  إىل  ثانية  مرة  دخول  تأشرية  نحمل  نكن  مل  عندما  هلا 
عرب مطار إشبيلية، وكيف قام الدكتور محدان باالتصال بمعايل وزير الشباب املغريب؛ ليقوم 
هذه  يمنحنا  بأن  طنجة  يف  اإلسباين  للقنصل  ليوعز  اإلسباين؛  بالسفري  باالتصال  بدوره 
التأشرية. وقد كان ذلك اليوم عطلة يف القنصلية وغريها، ومع ذلك انتظم الدوام من أجلنا، 
فقمنا  شخص،  كل  من  صورة  طلبوا  كيف  جيًدا  وأذكر  عجل.  عىل  التأشرية  هذه  فمنحنا 
فتأخرنا  التأشرية،  عىل  احلصول  أجل  من  للصورة  حيتاج  من  ليصور  مصور  عن  بالبحث 
الالزمة،  الرتتيبات  وجرت  األمر،  معاجلة  متت  حيث  البحري،  حلجزنا  املحدد  املوعد  عن 
إىل  للعودة  معّيًنا  كان  الذي  املطار  من  األردين  للطريان  املحدد  الوقت  يف  اهللا  بحمد  وعدنا 
عامن. وأذكر جيدًا أننا نظمنا جولة يف املغرب شملت مدًنا أخرى، مثل فاس التي زرنا فيها 
أفران، التي تضم جامعة األخوين.  جامعة القرويني املشهورة، ثم وصلنا إىل مراكش عرب 
إىل  ثم  والرباط،  البيضاء  الدار  فزرنا  البحر،  إىل طنجة عن طريق  وصلنا مراكش عدنا  وملا 

طنجة، ثم إىل جبل طارق، ثم دخلنا إسبانيا وطرنا إىل عامن من مطار إشبيلية. 
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الدكتـــــــــور محــــــدان عـــــــن كثـــــــــب

د . عصمت الكردي *

هذا  يف  الختياري  والتقدير  بالشكر  أتقدم  أن  أود  البداية،  يف 
وصديقي  أخي  عىل  التعرف  يف  الرشف  يل  كان  إْذ  الكريم؛  احلفل 
املايض،  القرن  سبعينيات  يف  محدان،  حممد  الدكتور  األستاذ  معايل 
وخدمة  واالجتامعية  الثقافية  للنشاطات  مديًرا  أعمل  كنت  عندما 
لشؤون  مديًرا  معاليه  عينني  فقد  األردنية،  اجلامعة  يف  املجتمع، 

الطلبة يف اجلامعة.
خالل تلك الفرتة، كّنا نعاين من كثرة املشكالت الطالبية، يف بداية 
تشكيل جمالس احتادات الطلبة، وكان معاليه باستمرار يستفرس عن 
من  مرسوًرا  الوقت،  معظم  يف  وكان،  املشكالت،  هذه  حل  آلية 
عملنا، وداعًام يثني عىل عمل الدائرة يف حل املشكالت، ووضــع 

الربامج التوعوية التي تسهم يف صقل شخصيتهم.
* خبري يف الشؤون اإلدارية واألكاديمية. 
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يف  وكان  والرياضية،  واإلدارية  األكاديمية  املناصب  من  العديد  محدان  الدكتور  تبوأ 
مجيعها ناجًحا، وعالقته مع العاملني مميزة؛ إْذ كان متساًحما ودوًدا متعاوًنا يف شتى جماالت 
عدة،  رحالت  يف  معاليه  رافقت  وقد  اجلامعية،  لألنشطة  اخلارجي  املستوى  وعىل  العمل، 

أذكر منها زيارة وفد اجلامعة إىل رودس وأثينا، ورافقنا يف هذه الرحلة العديد من الطلبة.
إن احلديث عن معاليه يطول يف شتى املجاالت التي عرفته من خالهلا، كام أود أن أنوه إىل 
أنه قام بمنحي مكافأة مالية ملدة سنتني متتاليتني، نتيجة جهدي ونشاطي مع الطلبة، ونظًرا 
لضيق الوقت، أكتفي بذلك، واثًقا أن اسم الدكتور محدان سيظل جزًءا من مسرية الوطن 

املعرفية. 
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حمـمـــــــد محـــدان مبتكــــــرا وجمــــددا

د . عدنان حممد عوض *

بقّوة العلم  تقوى شـــوكة األمـــم
             فاحلكم يف الدهر منسوب إىل القلم

وكيف يثبت ركن املجد يف بلد
                    لـم يرتــفع بـيـــنها للعلم مـن علم

 ما صـــور اهللا لألبدان أفئــــدة 
                                              إال ليــرفع أهـــل اجلــــد والفهـــم

يعد العلم رضورة من رضوريات احلياة، كاملأكل واملرشب وغريها 
من متطلبات احلياة،  بل هو يف تقديري عمود من أعمدة بناء األمم 

وتقدمها وعلو شـأهنا.

* خبري يف جمال اإلحصاء الريايض. 
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عىل  وقىض  األمم،  تقدم  حضارات عاشت وترعرعت، وساهم يف  العلم من  بنى  فكم 
له من  بام  يعّرفه  ألنه  واجلامعة؛  للفرد  مرشًقا  يصنع مستقبًال  فهو  واجلهل،  والفقر  التخلف 

حقوق، وما عليه من واجبات.
وال ننسى أن العلم هو إرث األنبياء، والعلامء هم ورثتهم؛ ألنه عىل عاتقهم تقع مسؤولية 
تقريب املسافات البعيدة، وهتيئة احللول للمشكالت التي تواجهها الشعوب، فاملجتمعات 
هل  ﴿قل  شأهنم:  يف  تعاىل  قال  الشأن،  رفيعة  جمتمعات مرموقة  هي  العلم  فيها  ينترش  التي 
يستوي الذين يعلمون  والذين ال يعلمون،  إنام يتذكر أولو األلباب﴾. فهم، إذن، أصحاب 

العقول الكبرية التي تنري لغريها سبل الرشاد. 
يف  شأن  هلا  يزال  وال  كان  راقية  شخصيات  مجيًعا  نتذكر  فإننا  العلامء،  عن  نتكلم  وحني 
وطننا  يف  له  كان  الذي  محدان،  أمحد  حممد  الدكنور  األستاذ  األجالء  هؤالء  ومن  حياتنا، 
األردن صوالت وجوالت يف جمال تطوير هذا البلد املعطاء واالرتقاء به. فهو أستاذ أكاديمي 
والتعليم،  للرتبية  وزير  وهو  واالحتامالت،  واإلحصاء الريايض  يف علوم الرياضيات  كبري 
ووزير للتعليم العايل والبحث العلمي، ونذكر ألستأذنا الكبري حممد محدان رشف تأسيسه 
اجلامعة اهلاشمية، حيث كانت بداية هذا الرصح العلمي الكبري عىل يديه بارك اهللا جهوده، 
ومل يقترص عمله يف املجال العلمي عىل اجلامعة اهلاشمية فحسب، بل تعداه إىل قيادته جامعة 

الريموك وعمله الدؤوب يف جامعتنا األم (اجلامعة األردنية).
وإنه ليرشفني، يف هذا املقام، أن أذكر أنني عملت مع أخينا األستاذ الدكتور حممد محدان 
يف اجلامعة األردنية، يف جمايل التعليم اجلامعي، والبحث العلمي الذي كان رائًدا من رّواده، 
ومثاًال يقتدى به يف هذا املجال، وقد نرشنا مًعا ثالثة أبحاث يف اإلحصاء الريايض، وأسهمنا 
جامعتي  من  كل  يف  العليا،  الدراسات  يف  طلبة  ورسائل  عدة  أطروحات  مناقشة  يف  مًعا  
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التدريس  مرشوع  إلنجاز  اليونسكو،  من  وبمبادرة  مًعا،  عملنا  كام  واألردنية،  الريموك 
إنتاج  يف  وشاركنا  اإلحصاء،  وطرق  والتكامل  التفاضل  يف  مقررات،  خلمسة  املحوسب 

مرسد باللغة العربية ملفاهيم ومصطلحات اإلحصاء واالحتامالت.
ا، إىل فرتتني: األوىل من  يمكن أن نقّسم اإلنتاج املنشور لألستاذ الدكتور محدان، زماني�
١٩٦٢ إىل ١٩٩٣ وهي فرتة البحث العلمي التخصيص، والثانية ما بعد هذة الفرتة، التي 
الوطنية  واملؤسسات  احلكومي،  والعمل  اجلامعات،  رئاسة  يف  املناصب  أستاذنا  فيها  تقلد 
لزمالء  عنه  احلديث  أترك   آخر  منحى  يتخذ  املنشور  إنتاجه  فأصبح  والعاملية،  واإلقليمية 

آخرين.
يف  واالحتامالت،  الريايض  اإلحصاء  يف  ا  علمي� بحًثا   ٥٩ محدان  الدكتور  األستاذ  نرش 
يف  عمله  أثناء  ويف  سدين،  جامعة  يف  دراسته  أثناء  يف  وذلك   ،١٩٦٢-١٩٩٣ من  الفرتة 
يف  واجلامعة األمريكية  فرجينيا،  وجامعة  بريوت،  يف  واجلامعة األمريكية  جامعة الرياض، 

القاهرة، واجلامعة األردنية.
ولقد نرشت هذه األبحاث العلمية التخصصية يف ٢٣ دورية علمية متخصصة، مقراهتا 
مرص،  إفريقيا،  جنوب  كندا،  أسرتاليا،  بريطانيا،  أمريكا،  منها:  األماكن،  من  العديد  يف 

العراق، السعودية، ... الخ.
ا للعمل اجلامعي، فمن ضمن أبحاثه العلمية يف  كان أستاذنا العزيز، دوًما، وال يزال، حمب�
التخصص العلمي، نرش ٢٨ بحًثا مشرتًكا، وكان عدد املشاركني معه يف هذه البحوث ١٨ 

باحًثا يف اإلحصاء الريايض ينتمون إىل جنسيات عدة.
منهجه  أغوار  ونسرب  محدان  لألستاذ  البحثية  االهتاممات  نستقرئ  أن  الرضوري  ومن 
العلمي، ونذكر أمهية أبحاثه من الناحيتني النظرية والتطبيقية؛ هلذا نرى أنه من الرضوري 

أن نعطي نبذة خمترصة عن علم اإلحصاء.  
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طبيعة  فرضتها  خمتلفة  وفلسفات  مسارات  وفق  وتشعب،  اإلحصاء  علم  تطور  لقد   
عوامل عدة، منها: نوع البيانات املراد حتليلها، وطبيعة التطبيقات العملية يف حقول املعرفة، 
الخ. من هنا نجد مدرسة اإلحصاء التقليدي مقابل مدرسة بييز، والفارق بينهام أن املدرسة 
بييز  مدرسة  بينام  جمهولة،  لكنها  ثابتة  كميات  االحتاميل  التوزيع  معامل  أن  تفرتض  التقليدية 
تعّد املعامل متغريات عشوائية ختضع لتوزيع قبيل. وهناك مدرسة العينة ذات احلجم الثابت 
الطرق  مدرسة  مقابل  املعلمية  الطرق  مدرسة  وهناك  احلجم.  تتابعية  العينة  مدرسة  مقابل 
غري املعلمية. ويف مجيع هذه املدارس يرتكز االهتامم عىل أنواع عدة من املسائل منها: التقدير، 

واختبار الفرضيات والنمذجة، والتنبؤ. 
ومن اجلدير بالذكر أن طبيعة البيانات تؤثر عىل الطرق اإلحصائية املقرتحة، ويمكن أن 
تكون البيانات أحادية أو ثنائية أو متعددة، وقد تكون بيانات منفصلة (نوعية  أو ترتيبية  أو 
عىل  اإلحصائي  التحليل  يعتمد  كام  زمنية.  سالسل  تكون  وقد  متصلة،  تكون  وقد  كمية) 
بيانات  فيها  تكون  وقد  مسبًقا،  هلا  خطط  كام  احلجم  كاملة  عينة  تكون  فقد  املعاينة،  طريقة 
مفقودة، وقد يتخلل عملية املعاينة نوع من البرت الزمني أو برت يف احلجم، أو إخراج متعمد 
نقية،  العينة  تكون  وقد  مسبًقا.  حمددة  رشوط  وفق  الدراسة،  من  املجتمع  عنارص  لبعض 
بمعنى أهنا أخذت من جمتمع واحد حمدد، وقد تكون مزًجيا من جمتمعني متداخلني أو أكثر. 
وقد تكون البيانات من نوع واحد، وقد تكون خليًطا من نوعني متباينني، وقد يتطلب حتليل 
البيانات تلخيصها يف جداول تكرارية أو جداول التوافق، أو رسومات بيانية، أو أساليب 

عددية، أو استعامل برجميات إحصائية.
إن املطلع عىل األبحاث املنشورة لألستاذ محدان، يالحظ أن أحد اخلطوط الرئيسة فيها 
هو حتليل جداول التوافق. وجدول التوافق هو مصفوفة مكونة من عدد من الصفوف متثل 
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عشوائي آخر قد يكون عىل  األعمدة متثل فئات متغري  فئات متغري عشوائي ما، وعدد من 
عالقة باملتغري األول، ومدخالت اجلدول متثل تكرارات احلوادث املشرتكة بني املتغريين. 
وهناك ما يسمى بجدول التوافق الكامن، وذلك لوجود متغري متصل يستعمل لتحديد فئات 
إحصائية  مؤرشات  استخراج  عىل  االهتامم  يرتكز  احلالة،  هذه  مثل  يف  واألعمدة.  األسطر 
حول تلك العالقة، واختبار فرضيات متعلقة بتلك املؤرشات. ومن أهم تلك املؤرشات ما 
يسمى مقاييس االرتباط الكامن الرباعي، وذلك للجدول املكون من سطرين وعمودين، 
وعندما يزداد عدد األعمدة أو األسطر أو كليهام عىل اثنني، يعرف مقياس االرتباط الكامن 

املتعدد. 
عند  االرتباط  مقاييس  محدان  الدكتور  أستاذنا  عالج  فقد  التوافق،  جلداول  وبالنسبة 
وجود متغريات عشوائية كامنة خلف كل من متغري األسطر ومتغري األعمدة، مقرتًحا عدة 
أساليب تعتمد عىل اقرتانات خسارة مناسبة حلساب مقياس االرتباط الكامن، ويمتاز هذا 
القيمة  إىل حساب  املسألة ستؤول  إن  إْذ  األسلوب بالسهولة يف حساب مقياس االرتباط؛ 
الصغرى القرتان اخلسارة، بينام كانت الطرق التي طبقت من قبل باحثني آخرين، قبل هذا 
ا؛ إْذ كانت تعتمد عىل حساب تكامل متعدد املتغريات، يؤول حسابه  االقرتاح، معقدة جد�
املتغيــرات  متسلسلة  سميت  معقدة  متسلسلـة  إلـى  حلها  ويؤول  تفاضلية،  معادلة  إىل 

الكامنة. 
آخرين،  لباحثني  الحقة  أبحاث  يف  أثرت  قد  أستاذنا  طريقة  أن  بالذكر،  اجلدير  ومن 
إن  نقول  ذلك  ولتوضيح  الكامنة.  التوافق  جداول  جمال  يف  العلمية  املعرفة  نمو  إىل  وأدت 
املتغريات الكامنة كانت تفرض عىل أهنا تتبع التوزيع الطبيعي لكل من األسطر واألعمدة، 
وبظهور أسلوب أستاذنا، تشجع الباحثون للتحرر من ذلك الفرض، فكانت اخلطوة األوىل 
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تشجع  ثم  واألعمدة،  األسطر  من  لكل  الطبيعي  يكون  ال  قد  متصل  توزيع  أي  استعامل 
آخرون للتخلص من رشط أن يكون التوزيع نفسه لألسطر واألعمدة، وسمحوا أن يكون 

املتغريان خمتلفني.
عىل  ذلك،  ونالحظ  التعبري.  يف  والوضوح  البّناء،  والنقد  املالحظة  بقوة  أستاذنا  يمتاز 
نقد  إْذ  التوافق؛  جلدول  للمعلومات  مقياًسا  فيه  اقرتح  الذي  بحثه  خالل  من  املثال،  سبيل 
وقام  تام،  توافق  هناك  يكون  عندما  واحًدا  تصبح  ال  قيمته  بأن  للتوافق  بريسون  مقياس 
الثنائي،  الطبيعي  التوزيع  ارتباط  معامل  حول  للمعلومات  لينفوت  مقياس  عن  بالتعبري 
الذي  املقياس  أن  وبّني  جديًدا،  مقياًسا  معرًفا  تربيع)،  فاي  تربيع (أو  كاي  مقياس  بداللة 
اقرتحه يعاين من مشكلة مقياس بريسون نفسها، لكنه يتفوق عليه؛ ألن قيمته دوًما أكرب من 
قيمة مقياس بريسون؛ أي أن املقياس املقرتح أقرب إىل الوحدة يف حال التوافق التام. وهبذا 
التعبري الواضح والرصيح، يكون أستاذنا قد فتح الباب أمام الباحثني القرتاحات أخرى قد 

تكون أكثر قرًبا إىل الوحدة أو حتى مساوية للوحدة يف حال التوافق التام.
ويف السياق نفسه، نجد أستاذنا قد نرش ملحوظات علمية علق فيها عىل أبحاث باحثني 

آخرين.
التطبيقات  إىل  اإلشارة  دون  من  البحتة،  النظرية  األبحاث  عىل  أستاذنا  جهد  يقترص  مل 
نامذج  اقرتح  فقد  العميل،  التطبيق  نحو  موجهة  أبحاًثا  له  نذكر  املثال،  سبيل  فعىل  العملية، 
من  عنها  ينتج  وما  السري  حوادث  مثل  عملية،  مسائل  يف  للتطبيق  تصلح  ثنائية  احتاملية 
تقدير  طريق  عن  وذلك  واإلنشاءات،  الصناعة  يف  تطبيقات  له  آخر  وبحث  إصابات، 
احتامل تفوق قوة التحمل عىل قوة الضغط، واقرتح توزيع بواسون املركب الثنائي كنموذج 

لتطبيقات فيزيائية وبيولوجية.



د. عدنان حممد عوض

٣٥

وضع  له،   بحثني  يف  ذلك  انعكس  وقد  وممارستها،  للرياضة  حمب  بأنه  أستاذنا  يتصف 
للعبة  أنموذًجا  وضع  آخر  بحث  ويف  الطاولة،  تنس  للعبة  ا  احتاملي� أنموذًجا  أحدمها  يف 

السكواش، وحسب من خالهلام احتاملية الربح ومعدل أزمنة انتهاء اللعبة.
مل تقترص أبحاث أستاذنا عىل اإلحصاء، بل تعدهتا إىل إحدى الركائز األساسية لإلحصاء 
املتغريات  من  العديد  تناولت  أبحاث  عدة  نرش  قد  فنجده  االحتامالت.  نظرية  وهي  أال 
ذات  توزيعات  مثل  التوافق،  جلداول  نامذج  تكون  أن  تصلح  التي  املنفصلة،  العشوائية 
احلدين الثنائي، وثالثي احلدود وعديد احلدود، وتوزيع بواسون الثنائي، وتوزيع بواسون 

الثنائي املبتور، وتوزيع بواسون املركب الثنائي، ... الخ.
كام أنه نرش أبحاًثا درس فيها خواص بعض التوزيعات املتصلة وتطبيقاهتا، مثل توزيع 
جاما الثنائي، والتوزيع األيس الثنائي، ومزيج متسلسة قوى توزيع جاما. كام نرش بحًثا يف 
منهام  كل  توزيعني  جمموع  لوغرييتم  توزيعني  أوجد  فمثًال  العشوائية،  املتغريات  جرب  جمال 

يتبع توزيع لوغريتم التوزيع الطبيعي.
حسن  اختبارات  املثال،  سبيل  عىل  أبحاثه،  تناولت  فقد  الفرضيات،  اختبار  جمال  ويف 
تلخيص  كيفية  عىل  يعتمد  االختبار  هذا  كان  وملا  تربيع.  كاي  اختبار  باستعامل  املواءمة، 
وأطوال  اجلدول،  يف  الفئات  عدد  لتحديد  طرًقا  اقرتح  فقد  تكراري،  جدول  يف  البيانات 
اقرتح  كام  الفئات.  لتلك  األمثل  االختيار  أسلوب  إىل  وتوصل  حدودها،  وتقدير  الفئات، 
عدة  بني  مقارنة  دراسة  وأجرى  والش.  اقرتان  عىل  باالعتامد  لالختبار،  أملَس  أسلوًبا 
اختبارات باستعامل قوة كل اختبار. ومن اجلدير بالذكر أن فكرة االختبارات امللساء هتدف 
إىل توسيع الفرضية البديلة إىل جمموعة من التوزيعات؛ لتكون بديًال عن التوزيع يف الفرضية 

املبدئية.
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يف  للتجانس  بريسون  ومعامل  االرتباط،  معامل  تقدير  عىل  ركز  التقدير،  جمال  ويف 
ا، وتقديرات  جداول التوافق، باستعامل أسلوب األرجحية العظمى، وتقديرات كفؤة تقاربي�
بيانات  وجود  حال  يف  املتصلة  املتغريات  بعض  معامل  بتقدير  قام  كام  الكامنة.  املتسلسالت 

مفقودة، وعينات متداخلة، ونامذج مبتورة. 
الطلبة  ينس  فلم  بحق،  ا  جامعي� أستاًذا  كان  أستاذنا  أن  إىل  اإلشارة  جتدر  وأخًريا، 
العد  طرق  لتدريس  منظمة  طريقة  عن  فيه  يتحدث  بحًثا  نرش  قد  نجده  إذ  واملحارضين؛ 
عالمات  يف  القطع  نقاط  تعيني  كيفية  حول  آخر  بحًثا  ونرش  الطلبة،  عىل  تلتبس  قد  التي 

االختبارات. 
هذا غيض من فيض، ومهام قلنا فلن نويف هذا األستاذ حقه، فهو يستحق عن جدارة أن 

نحتفي به ونذكر مآثره. 
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الـجلسة الثانية
رئاسة الـجامعات والكليات
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حممد محـــــــدان
رئيســـــــــــا لـجامعــــــــــــة الريمـــــــــــوك

د . حممد صباريين *

مدخل:
محدان  حممد  الدكتور  إنجازات  حول  إفادة  الشهادة  هذه  متثل 
رئاسته جلامعة الريموك  ونشاطاته واهتامماته وتطلعاته، طيلة فرتة 
يف   ١٩٨٦ العام  أحداث  بعد  جاءت  التي   ،(١٩٨٦-١٩٨٩)
ونربزه  اجلامعة،  وضع  عىل  بظالهلا  ألقت  والتي  الريموك،  جامعة 

يف جمموعة املجريات التالية:
١. تزامنت األحداث مع حتويل املوقع الدائم جلامعة الريموك إىل 

جامعة العلوم والتكنولوجيا (جامعة علمية تكنولوجية). 
غالبية  لتبقى  الريموك؛  جلامعة  املؤقت  املوقع  عىل  اإلبقاء   .٢

ختصصاهتا يف العلوم اإلنسانية.

* رئيس جامعة إربد األهلية. 
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٣. إلغاء الفصل الصيفي للعام ١٩٨٥-١٩٨٦م ألول مرة يف تاريخ اجلامعة.
أن  يمكن  ملا  وترقبهم  جامعتهم،  مستقبل  عىل  وقلقهم  الريموك  يف  العاملني  خوف   .٤

حيدث.

الدكتور حممد محدان رئيًسا للجامعة:
عني الدكتور حممد محدان رئيًسا جلامعة الريموك، وتنفس العاملون يف اجلامعة الصعداء.
وقال بعضهم إن الدكتور محدان يعرف اجلامعة، حيث كان عميًدا لكلية العلوم (١٩٧٦-
١٩٧٧)، بينام رأت الغالبية أن اجلامعة تعرف الرئيس اجلديد وكأهنا اختارته؛ ألهنا تدرك أنه 
رأي غالبية العاملني  كان  وبالفعل،  ١٩٨٦م.  اضطرابات العام  بعد  لتسيري اجلامعة  األكفأ 
عىل حق، فقد جتاوز الدكتور محدان أحداث ذلك العام بكل حكمة؛ إْذ أعلن بوضوح أنه 
ا سيبني عليه الكثري، مطوًرا وحمدًثا. ومن حكمته وحسن إدارته أنه مل يتجاوز  تسلم إرًثا غني�

يف التشكيالت التي أجراها من شاركوا يف أحداث ١٩٨٦م بصورة أو بأخرى.
وتعود يب الذاكرة إىل زمن مجيل نشتاقه يف كل حني؛ من خالل املحطات اآلتية: 

تغمرين مشاعر السعادة والفرح أن أشارك يف ندوة تكريمية لشخصية وطنية أكاديمية  ـ 
اإلدارية،  املواقع  بعض  تويل  يف  خياراهتا  أحد  وكنت  معها،  بالعمل  ترشفت  إدارية 

ونيل ثقتها ودعمها.
كنت أشعر دائًام، كام شعر كل من تعامل معه عن قرب، أنه األب واألخ والصديق،  ـ 
الرصاعات  كل  فيه  توأد  وهادئ،  راق  جو  خلق  يف  املحبة  إدارة  منه  وتعلمت 

واخلالفات والكراهية.
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من الصعب احلديث عن شخصية معروفة ليست جدلية، فكلنا يعلم مكانته وكفاءته  ـ 
العلمية وسريته العطرة املميزة.

إدارته للجامعة:
لعل من أهم مميزات الدكتور محدان، خالل ترؤسه جامعة الريموك، اإلرشاقات اآلتية:

ـ  كان يتأنى باختاذ القرار، ويدرس ملفات من خيتارهم بعناية للعمل معه، ويتقبل الرأي 
اآلخر، وحيتوي املخالف، وغالًبا ما تكون النتيجة التأثري وليس اإلثارة.

يتقنها  التي  األساليب  من  وهو  عابًرا،  وليس  قاصًدا  بالتجوال،  اإلدارة  أسلوب  اتبع  ـ 
الرسيع ألي  احلل  التفاصيل، وإجياد  عىل  واالطالع  املعلومة،  عىل  الكبار للحصول 

مشكلة من بدايتها، والقضاء عىل النميمة ونقل الكالم.
املحيل  املجتمع  عىل  االنفتاح  رسخ  السامية،  وأهدافها  اجلامعة  برسالة  منه  وإيامًنا  ـ 

لعالقات متبادلة، وعىل شعار اجلامعة «تفيد وتستفيد».
اجلامعة،  يف  للعاملني  الصادقة  النصيحة  وتقديم  التواصل  عىل  دائًام  حيرص  وكان  ـ 
هلم:  فقال  اجلامعي،  للسكن  إضافية  خدمات  منه  طلبوا  العاملني  بعض  أن  وأذكر 
«ربام أقدم احلد األدنى من اخلدمات حتى أحثكم عىل السعي المتالك سكن خاص 

بكم». وذكر جتربته يف امتالك أول سكن خاص به. 
كان حيّث أساتذة الرتبية يف اجلامعة عىل إعداد املعلمني القادرين عىل حتقيق وظائف  ـ 

املدرسة التي ال تزال صامدة عرب العصور، وهي:
تعليم منهاج رسمي تنبثق أهدافه من فلسفة املجتمع. ـ 
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املدرسة أداة املجتمعات لتنشئة األبناء، يف ضوء ما تطمح إليه يف املجاالت املعرفية  ـ 
والفكرية واألخالقية واجلاملية والنفسية واإلنسانية.

كانت توجيهاته لكليات اجلامعة كافة إىل تبني مناهج مرنة قابلة ملواكبة املتغريات. ـ 
األردنية،  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  مع  خاصة  عالقة  عىل  اإلبقاء  عىل  حرص  ـ 
يف  النموذجية  املدرسة  يف  ذاهتا  املعاملة  اجلامعتني  يف  العاملني  أبناء  يعامل  بحيث 

الريموك، والطلبة يف اجلامعتني.
وكذلك رسوم املدرسة النموذجية،  أن تبقى الرسوم يف اجلامعة عىل حاهلا،  حرص  ـ 

واألسعار يف الكفترييا، وأجور إسكان العاملني.
هي  اإلنسانية  العلوم  تبقى  ال  كي  أخرى؛  علمية  كليات  الستحداث  خيطط  كان  ـ 
الغالبة فيها، كام اختذ إجراءات إلنشاء كلية الرتبية والفنون، التي كانت تتبع أقسامها، 

بام فيها قسم الرتبية الرياضية، كلية اآلداب.
ألن  وتطويرها؛  والفنون  واإلعالم  والصحافة  اآلثار  ختصصات  دعم  عىل  حرص  ـ 

تلك التخصصات ال توجد إال يف الريموك.
يف  للعاملني  والتعليامت  األنظمة  وفرهتا  التي  واالمتيازات  احلقوق  عىل  حافظ  ـ 
اجلامعة، من قبيل دعم التأمني الصحي املتميز، ومدة بقاء عضو هيئة التدريس أربع 
واحتساب  األعىل،  األكاديمية  للرتقية  للتقدم  وذلك  سنوات،  مخس  وليس  سنوات 
األسايس  الراتب  أساس  عىل  الصيفي،  الفصل  ذلك  يف  بام  اإلضايف،  العمل  مكافأة 

وليس عىل أساس أجرة الساعة املعتمدة.
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اخللفية األكاديمية وسامت الشخصية للدكتور محدان
اخللفية األكاديمية:

عىل  والقدرة  واملرونة،  اإلدارية  بالقدرة  يتمتع  أن  ناجح  رئيس  ألي  بد  ال  بالتأكيد، 
التخطيط ورسم االسرتاتيجيات، واجلرأة عىل اختاذ القرارات الصعبة واحلاسمة، وأيًضا ال 

نغفل رضورة امتالكه سرية ذاتية أكاديمية غنية.
سرية  فهي  طويل،  وقت  إىل  حيتاج  محدان  للدكتور  الذاتية  السرية  عن  احلديث  وإن 

استثنائية ومتميزة يمكن أن نجملها يف اآليت:
درجة  عىل  حصوله  بعد  عامن،  يف  املعلمني  تدريب  كلية  يف  مدرًسا  حياته  بدأ  ـ 
البكالوريوس يف الرياضيات مع مرتبة الرشف من جامعة القاهرة، وشهد له طالب 
بامتالكه حضوًرا وقوة تأثري عز نظريمها، فكان األستاذ واملريب والقائد والقدوة، ثم 

تسلم بعد ذلك منصب مدير كلية املعلمني يف عامن (١٩٥٧-١٩٦٤).
عام  ـ  سيدين  جامعة  ـ  الريايض  اإلحصاء  يف  الدكتوراه  درجة  عىل  حصوله  بعد  ـ 
سعود  (امللك  عدة  جامعات  واستقطبته  اجلامعي،  للتدريس  انتقل  ١٩٦٣م، 
املتحدة  الواليات  ـ  فرجينيا  جامعة  بريوت،  ـ  األمريكية  اجلامعة  السعودية،  ـ 
األمريكية، اجلامعة األمريكية ـ القاهرة، جامعة الريموك ـ عميدًا لآلداب والرتبية، 
واجلامعة  الريموك  جامعة  فرتأس  ومهمة،  رفيعة  مناصب  وتوىل  األردنية)،  اجلامعة 
العربية  اجلامعة  وإدارة  العايل،  والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزاريت  واستلم  اهلاشمية، 
وأمني  البيولوجيا/اليونسكو،  ألخالقيات  الدولية  اللجنة  رئيس  ونائب  املفتوحة، 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  ووزير  والتكنولوجيا،  للعلوم  األعىل  املجلس  عام 

ورئيس احتاد اإلحصائيني العرب، وعضو جملس األعيان.
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ونال عن جدارة واستحقاق أوسمة عدة، أبرزها وسام امللك عبداهللا الثاين بن احلسني  ـ 
للتميز من الدرجة األوىل، ووسام الكوكب األردين من الطبقة األوىل.

وله تاريخ حافل بالعطاء والتميز، ستتحدث عنه األجيال دائًام، فهو نموذج عز نظريه يف 
املثابرة واالجتهاد، والوصول املنطقي إىل أعىل اهلرم اإلداري باستحقاق.

السامت الشخصية للدكتور محدان:
معه  تعامل  ومن  وزمالئه.  أصدقائه  بني  متداولة  شخصية  بسامت  محدان  الدكتور  متتع 
اللسان ومقنع، واثق النفس، مثابر وقادر عىل قبول كل  عرف بأنه شخص عبقري، ذرب 
بقول  بنفسه  ثقته  ومتثلت  اجلميع،  مع  والتواصل  بالنشاط  ويتمتع  اآلخرين،  نظر  وجهات 

اإلمام الشافعي: «ما جادلني عامل إال غلبته، وما جادلني جاهل إال غلبني».
من طرائفه قوله يوم حرض جلسة جملس قسم اإلحصاء الذي هو عضو هيئة تدريس  ـ 
فيه: «اليوم رئيس اجلامعة هو رئيس قسم اإلحصاء»، وكان يعتز كثًريا بالقول بعد أن 

غادر موقعه يف اجلامعة، إن رئيس الريموك هو رئيس الرؤساء السابقني.
وأذكر  الكريم،  واخللق  الوفاء  عىل  الداللة  يعطي  سابقني  زمالء  مع  تعامله  كان  ـ 
تواصله وزيارته مكتب املرحومـ  بإذن اهللاـ  الزميل واألخ الدكتور إسحاق الفرحان؛ 

لالطمئنان عليه، واستعداده لتقديم أي خدمة حيتاجها.
من الطريف، أيًضا، حرصه عىل ممارسة الرياضة يف ملعب اجلامعة مع الزمالء، وكان  ـ 
البعض منهم يلتهم احللوى بعد االنتهاء من الرياضة، وقد سمعته يقول مبتسًام: «ال 

حلوى بعد الرياضة».



د. عبدا موسى

٤٥

كان يوصف بالصائغ الذهبي؛ حلرصه الشديد أن تكون املراسالت والتعليامت التي  ـ 
تصدر بتوقيعه واضحة وموجزة وسلسلة.

اهتامماته البيئية:
كان هيتم بحامية البيئة، وشكل من أجل ذلك جلنة خاصة كانت تعنى بتنمية الوعي  ـ 
للنفايات شارك  إقامة معرض  أبرز نشاطاهتا  وخارجها، ومن  اجلامعة  داخل  البيئي 
كم  وكان  البالستيكية.  واألكياس  واألكواب  السجائر،  أعقاب  مجع  يف  الطلبة  فيه 
رشفُت  التي  اللجنة  تلك  نظمت  كام  ومفاجًئا،  صادًما  عرضه  تم  الذي  النفايات 
برئاستها، محلة تنظيف شواطئ العقبة، وكانت تقوم فكرة تشكيل البيئة عىل دعائم 
هي: الرتبية والبيئة والتنمية املستدامة، بحيث تتكامل الدعائم الثالث مع الترشيعات 
البيئية واإلجراءات العلمية والتكنولوجية، يف محاية البيئة وصيانتها، وذلك بعد أن 
التنمية  معدالت  بني  دقيقة  بمعادلة  واألخذ  املستدامة،  التنمية  مفهوم  العامل  تبنى 

واملحافظة عىل البيئة.
وبعد أن تسلمت رئاسة اجلامعة سنة ٢٠٠٤م، أطلقت أسامء الذوات الذين سبقوين  ـ 
بدران  عدنان  مدرج  اجلامعة؛  يف  ومبان  مدرجات  عىل  الريموك،  جامعة  رئاسة  يف 
مبنى  يف  كامل  مروان  ومدرج  اآلداب،  كلية  يف  حمافظة  عيل  ومدرج  العلوم،  كلية  يف 
الكيمياء، ومدرج فايز اخلصاونة امللحق باملكتبة، واخرتت اسم حممد محدان لقاعة يف 
مبنى اخلوارزمي، الذي  يؤمه الطالب املستجدون بداية كل عام درايس؛ الستكامل 
إجراءات القبول وتقديم االمتحانات املحوسبة، ولريتبط اسم الدكتور حممد محدان 

بأهم علامء األرض يف الرياضيات. 
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وأخيــًرا:
هذه بعض الذكريات، وهناك الكثري الذي إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل متيز فرتة ظنها 
ورسخت  يزول،  ال  أثًرا  وتركت  إنجازات،  كلها  فرتة  فكانت  عصيبة،  ستكون  البعض 
مبادئ كانت النموذج الصالح والقدوة احلسنة؛ لذلك كان هناك الرتوي يف اختيار خلف له 
لرئاسة اجلامعة، بعد أن غادر موقعه الستالم وزارة الرتبية والتعليم والتعليم العايل، ولسان 

حال اجلميع يقول: (ستتعب رؤساء اجلامعة من بعدك يا أبا أمحد).
فهو  خاصة،  مكانة  له  قدير  ألستاذ  فيض  من  غيض  وهذا  االستامع،  حسن  لكم  أشكر 

األخ الكبري، والصديق القريب إىل قلبي وعقيل.



ناصر القحطاني

٤٧

محــــــدان والـجامعـــة العربية املفتوحة

ناصر القحطاني *

احلميد شومان والقائمني  يل، بداية، أن أشكر مؤسسة عبد  يطيب 
عليها لقاء إتاحتهم هذه الفرصة الثمينة؛ ألكون مشارًكا يف املحفل 
ندوة  ختصيص  عرب  محدان،  حممد  الدكتور  العامل  لتكريم  الكبري؛ 

«ضيف العام» لتناول سرية هذه الشخصية االستثنائية ومسريهتا.
التاريخ،  بصناع  يعنى  ألنه  فيشكر؛  يذكر  عمل  املبادرة  هذه  إن 
بإسهاماهتم  واالقتداء  بالرموز،  االهتامم  ثقافة  األجيال  يف  ويزرع 
اجلليلة، كام أنه يلفت إىل قيمة نبيلة جيب أن نعيل من شأهنا، وهي 
وأضافوا  إليها  وأضفوا  حياتنا،  أضاءوا  الذي  املثابرين  ننصف  أن 

فيها، والدكتور حممد محدان من أولئك. 

* عضو جملس أمناء اجلامعة العربية املفتوحة ـ الكويت.
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فاسمحوا يل هبذه املداخلة املوجزة، التي تتضمن بعض اجلوانب التي  أعرفها عن  الدكتور 
محدان، ذلك أن هناك جوانب أخرى كثرية، وعندما يطرح اإلخوة املشاركون يف هذه الندوة 
منذ  عديدة  جماالت  يف  سّباق  محدان  فالدكتور  وألًقا.  هباء  أزيد  الصور  ستكون  أوراقهم، 
مسؤولية، سواء  سنوات دراسته يف أمريكا، ومعروف بمبادراته، حيثام عمل، وحيثام توىل 

حني عمل أستاًذا يف اجلامعة األردنية، أو وزيًرا يف احلكومة، أو مستشاًرا مؤمتًنا.  
العربية  اجلامعة  فكرة  انطالقة  مع  أساًسا،  محدان،  حممد  بالدكتور  معرفتي  بدأت   •

رمحه  العزيز،  عبد  بن  طالل  األمري  امللكي  السمو  صاحب  هبا  بادر  التي  املفتوحة، 
يف  خربة  لدهيم  ممن  واألجانب،  العرب  اخلرباء  من  جمموعة  عن  نبحث  كنا  إْذ  اهللا؛ 

التعليم العايل؛ إلقامة ندوة يف الرياض بمشاركة اليونسكو. 
محدان  حممد  الدكتور  وكان  خبًريا،   ١٦ وحرضها  أيام،  ثالثة  ملدة  الندوة  عقد  تم   •

املفتوحة،  الربيطانية  اجلامعة  جتربة  فيها  بحثنا  فقد  متميزة،  الندوة  وكانت  أحدهم. 
وجامعة القدس، واجلامعة البنجالدشية.

من  بمجموعة  يتميز  محدان  الدكتور  أن  لنا  اتضح  الندوة،  يف  املشاركة  خالل   •

األشخاص  من  كأنه  لنا  الدعم  يقدم  ظل  فقد  الدراية،  املعرفة،  التواضع،  اخلصال: 
لعمل  قادًما  خبًريا  وليس  «أجفند»،  للتنمية  العريب  اخلليج  لربنامج  ينتمون  الذين 
قد   محدان  الدكتور  يكون  دقائق  عرش  بعد  ونبحثها،  نقطة  نرصد  عندما  كنا  معني. 

راجع املحرض، وانتهى من إعداد نتائج اجللسة بصورهتا الكاملة.
يف  وانتهينا  املفتوحة،  العربية  اجلامعة  عن  الرياض»  «بيان  بصدور  الندوة  اختتمت   •

اقتصادية  جدوى  وذا  رضورة،  أصبح  مفتوحة  عربية  جامعة  تأسيس  أن   إىل  البيان 
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واجتامعية وثقافية. ويف ذلك الوقت، كنا نسعى إىل أن يتم اختيار شخص يتوىل هذا 
املرشوع. ومن خالل التفكري مع سمو األمري طالل، تم ترشيح عدد من األشخاص 
محدان  الدكتور  متيز  عن  ا  رس� أذيع  وال  محدان.  حممد  الدكتور  اختيار  وتم  لسموه، 
ورسعته يف اإلنجاز، عىل الرغم من أنه مل يكن معه، يف ذلك الوقت، سوى موظف 

واحد.
من  األمري  سمو  كلمني  عندما  السبت،  أيام  أحد  وكان  الوقت،  ذلك  يف  وأذكر   •

به،  ورحبنا  للجامعة،  مديًرا  عمله  بارش  قد  محدان  الدكتور  وكان  اململكة،  خارج 
عىل  محدان  الدكتور  فجلس  اخلطة»،  «اعملوا  سموه:  فقال  بذلك،  األمري  وأبلغنا 
بالتفاصيل  خطة  يكتب  وبدأ  وقلًام،  مالحظات  دفرت  وطلب  مكتبي،  يف  الطاولة 
أصبحت  وبذلك  ساعات.  أربع  أو  ثالث  من  أقل  خالل  منها  وانتهى  والتوقيت، 
يوم  وهو  السبت،  يوم  العمل  نغادر  أن  قبل  برسعة،  نسخها  وتم  كاملة،  لدينا خطة 
وصول الدكتور حممد محدان. وعىل الرغم من أنني مل أكن خبًريا يف هذه املواضيع، 
أتينا  كنا  لو  أننا  وأعتقد  املالية،  اجلوانب  فيها  بام  واضًحا،  كان  اخلطة  تكامل  فإن 

بمجموعة خرباء ملا أعددنا أفضل منها.
ولو  األسبوع.  هناية  إىل  انتظرت  بل  نفسه،  اليوم  يف  طالل  لألمري  اخلطة  أرسل  مل   •

وهو حمق: ملاذا مل ترسلها وقد طلب األمري أن تتم عىل عجل؛ ألجبت  سأل سائل، 
احلجم والتفاصيل، يف وقت وجيز، هو أمر  إنجاًزا بذلك  إن سبب االنتظار هو أن 
ساعة؛   ٢٤ من  أقل  يف  اخلطة  هؤالء  أعد  كيف  سموه  يتساءل  فقد  ختيله،  يصعب 
لذلك احتفظت هبا مخسة أيام. وهذا الذي أقوله اآلن مل أفصح به من قبل ألحد، فلم 
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يكن األمري وال الدكتور محدان يعلامن أنني تأخرت يف إرسال اخلطة مخسة أيام. تلك 
اخلطة كانت هي التصور الذي وضع للجامعة العربية املفتوحة.

يريدون  الذين  األعامل  رجال  من  جمموعة  جاءتنا  اخلطة،  تنفيذ  يف  رشعنا  وعندما   •

إلينا  رجعوا  لكنهم  ندرسها،  فبدأنا  أجفند،  تدعمها  ربحية،  اجلامعة  من  جيعلوا  أن 
بأرقام فلكية يف ذلك الوقت؛ لفتح ثالثة فروع. وعندما أطلعت الدكتور حممد محدان 
عىل الرقم، قال إنه كثري، فقلت له هل نستطيع ترمجة العنارص األساسية ملرشوع مثل 
هذا؟ فام كان من الدكتور محدان، مع الفريق، إال أن وضع القالب للخطة املوجودة، 
مليون   ٣٢ الوقت  ذلك  يف  اقرتح  الذي  املبلغ  وكان  فروع،  سبعة  نفتح  أن  وقوامه 

دوالر.
وهكذا، دخلت اجلامعة العربية املفتوحة طور التنفيذ. وبدأنا التواصل مع الوزراء،   •

وتلك  وأنا،  محدان  حممد  الدكتور  ونقابلهم،  هلم  خطابات  نرسل  احلقيقة  يف  وكنا 
املرحلة كانت غري عادية بالنسبة يل، بل كبرية، بأن تتاح يل فرصتي ألكون مع رجل 
مثل األمري طالل، وهو صاحب الرؤية، وأن ألتقي بوزراء التعليم العايل ومعي أحد 
اخلرباء والعلامء، فأن تقابل وزراء وحكومات، كان ينطوي ذلك عىل شيئ من اهليبة، 
لكن العمل مع شخصيتني مميزتني كان يدعم هذا الشاب الذي مل يكن له باع يف جمال 

التنمية إال سنوات قليلة.
ومكانة،  ومقاًما  علًام  مني  األكثر  أنه  من  الرغم  عىل  محدان،  الدكتور  إن  يقال  احلق   •

التنفيذي  املدير  بأنه  القحطاين  نارص  وُيشعر  حقي،  من  أكثر  يعطيني  كان  أنه  إال 
ألجفند، املنظمة التي تتبنى مرشوع اجلامعةـ  وله تصوره ورأيه. واحلقيقة أن تواضعه 

جم، علًام أن تواضع العلامء واخلرباء ليس سهًال.
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قابلنا ١٧ وزيًرا، ومتت مراحل اجلامعة، وانتقلنا إىل النقطة املحورية، عندما اجتمع   •

التعليم  وزير  من  مصغرة  جلنة  وكونوا  ٢٠٠٠م،  عام  العرب  العايل  التعليم  وزراء 
السعودي الدكتور عبد اهللا العنقري، ومدير املنظمة العربية للرتبية والعلوم والثقافة 
األلكسو، ووزير التعليم املغريب؛ لرتشيح الدولة التي ستستضيف مقر اجلامعة، ويف 
أرادت  ولبنان  والبحرين  واألردن  مرص  ألن  الرتشيح؛  إعادة  طلبنا  أخرى  مرحلة 
والبحرين  دخلت  قد  الكويت  كانت  اللجنة،  من  وبتوصيات  املقر.  استضافة 
انسحبت، واستمرت املنافسة والتحليل املنطقي واملوضوعي لكل عنارص الرتشيح.
عكف  اخلطوة التالية، عندما خصصنا إلطالق اجلامعة ٢ أو ٣ ماليني دوالر، فقد   •

املبالغ  هذه  من  ننفق  ومل  اإلطالق،  خطة  عىل  كاملة  أشهر  ثالثة  محدان  الدكتور 
ومتت  املفتوحة،  الربيطانية  اجلامعة  مناهج  لدينا  وأصبحت  دوالر،  ألف   ٢٠٠ إال 
مراجعتها بالكامل، ثم بدأنا بتعيني املوظفني األساسيني، وانتقلنا الستئجار املباين، 
لدينا  أصبحت  سنتني  وخالل  ومرص.  والسعودية،  ولبنان،  واألردن،  الكويت،  يف 
سبعة فروع مفتوحة، بأطقمها من هيئات التدريس واملوظفني. ويف ذلك الوقت تم 
يعود  أن  بد  ال  كان  الذي  محدان،  حممد  الدكتور  لظروف  نظًرا  جديد،  مدير  تعيني 

لألردن بعد اختياره وزيًرا يف احلكومة هناك.
كانت  فقد  التعليم،  عند موضوع  يتوقف  أنه مل  هو  محدان  حممد  الدكتور  يميز  ما  إن   •

مع  العمل  إىل  انضممت  عندما  أنني  خصوًصا  عليها،  نعمل  أخرى  مشاريع  لدينا 
املفتوحة،  العربية  اجلامعة  مهمة:  مشاريع  ثالثة  عىل  خطتنا  يف  ركزنا  طالل،  األمري 
عىل  يركز  كان  أنه  الطبيعي  ومن  األطفال،  ورياض  واحلضانات  الفقراء،  وبنوك 
ا، لكنه ذو باع طويل يف قضايا تنموية  التعليم وحضانات رياض األطفال كونه تربوي�
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عديدة، وحينها كان التمويل األصغر ال يزال جديًدا، ومل نؤسس بنوك أجفند، التي 
يبلغ عددها اآلن ٩، وأظهر الدكتور محدان قدرات فائقة يف العمل يف هذا املجال، 
املواضيع  أيًضا، خبري يف بنوك الفقراء، وكنا نتحاور دائًام يف كل  ولذلك أقول بأنه، 
التنموية التي  ختدمها تلك البنوك، كالتعليم اآلمن، وكيف أهنا تعلم األطفال ميزة 
االدخار. وكل هذه مواضيع  يتحدث عنها الدكتور حممد محدان حديث املتخصص 
أو  بطريقة  نراجعها  وكنا  ذهنه،  يف  واضحة  فكانت  التنمية  أهداف  أما  العارف. 
حتقيق  يف  مشاريعنا  لتسهم  إسقاطات  نجري  كيف  وننظر  مستمر،  بشكل  بأخرى، 

أهداف التنمية املستدامة.
إذا قيل يل كيف تصف الدكتور حممد محدان، فأعتقد أن العبارة املالئمة التي يمكن   •

نبي.  وقلب  اخلبري،  عقل  يملك  متواضع،  متميز،  بأنه:  الفذ  الرجل  هذا  تنصف  أن 
هذه بعض مقومات شخصية  الدكتور محدان. وهو خبري؛ إذ حينام تطرح موضوًعا 
يناقشك فيه بتعمق، وهو مطبوع عىل  العطف واحلنان حتى مع من خيالفه، وال يقف 
بعرضه  ويبهرك  وجيذبك  سهًال،  املوضوع  جيعل  إنساين،  وهو  العداء،  موقف  منه 
السلس. فمثًال موضوع التعليم املفتوح، الذي تبناه األمري طالل، مل يكن سهًال، بل 

كان هناك معارضون كثر، لكن الدكتور محدان تعامل معهم بمرونة واستوعبهم.
منحني،  اهللا  لكن  طالل،  األمري  مع  بالعمل  حمظوًظا  كنت  أنني  من  الرغم  عىل    •

الفريق  يف  عضو  جمرد  يكن  مل  الذي  محدان،  حممد  الدكتور  من  القرب  فرصة  أيًضا، 
الذي أسس اجلامعة العربية املفتوحة، بل كان يقود ويؤثر ويبدع من داخل الفريق، 
وقد نفذنا مرشوع اجلامعة بكل مراحله، ومل نرصف املبلغ املقرتح ٣٢ مليون دوالر، 

بل ٢٧ مليوًنا فقط.
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عدد  ويتجاوز  طالب،  ألف  مخسني  من  أزيد  املفتوحة  العربية  اجلامعة  خّرجت   •

اجلامعة  باتت  واآلن  تزايد.  يف  واألعداد  وطالبة،  طالب  ألف  ثالثني  امللتحقني 
الربيطانية املفتوحة تطلب من أجفند أن تتوسع يف موضوع التعليم اإللكرتوين، ولو 
التنموية  املرشوعات  إىل  ينظر  من  لدهيام  املفتوحة  العربية  واجلامعة  أجفند  تكن  مل 
الذين  محدان،  حممد  الدكتور  مثل  خرباء  لدهيام  يكن  مل  ولو  طالل،  األمري  برؤية 
وضعوا هذه اللبنات يف موضوع التعليم؛ ملا كان هلذا املرشوع العريب أن يكون هبذه 

القوه والتكامل، فجزى اهللا الدكتور حممد محدان عن وطنه وأمته خري اجلزاء.
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حممــــد محــــــــدان رئيســـــــــا ورفيقـــــا

د . منذر الشرع *

كدأهبا، حتتفي مؤسسة عبد احلميد شومان ومنتداها الثقايف، بأعالم 
الفكر والعلم والثقافة من األردنيني، الذين نقشوا بصامهتم الفكرية 
والعلمية والثقافية عىل مؤسسات الوطن، والعاملني فيها، واملتلقني 

خلدماهتا.
ضمن  باختياري  وسعاديت  غبطتي  عن  أعرب  أن  هنا،  ويسعدين 
كوكبة املتحدثني بحق املحتفى به لسنة ٢٠١٩، معايل األخ األستاذ 

الدكتور حممد أمحد محدان غنيمة.
قلبه،  إىل  األثرية  الكنية  وهي  أمحد،  أيب  باألخ  معرفتي  بداية  كانت 
جامعة  يف  بمعيته  والعاملني  بينه  املسافات  ختتزل  كانت  والتي 

الريموك، وتلك حكاية.

* خبري اقتصادي واجتامعي ووزير أردين سابق.
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فقد شارك معاليه يف البدايات التأسيسية جلامعة الريموك، عميًدا لكلية اآلداب والعلوم 
يف العام اجلامعي ١٩٧٦-١٩٧٧، وبطبيعة احلال، مل أكن قد ترشفت بمعرفته يف تلك الفرتة؛ 
إذ كنت أتابع دراستي لدرجة املاجستري يف بريطانيا. وال شك أنه حاز رشف التأسيس لرصح 
أكاديمي نفخر به مجيعنا، كام اكتسب خربات تأسيسية مهمة ال بد أعانته يف رحلة تأسيس 

اجلامعة اهلاشمية يف مقبل األيام. 
بعد تلك السنة يف رحاب الريموك، شد رحاله إىل اجلامعة األمريكية يف القاهرة، أستاًذا 
اجلامعات،  أم  إىل  بعدها  ليفيء  ١٩٧٧-١٩٧٨؛  اجلامعية  السنة  يف  الرياضيات،  يف  زائًرا 
اجلامعة األردنية، ويميض فيها عرشية امتدت بني عامي ١٩٧٧-١٩٨٦ تسنم خالهلا عامدة 

كل من شؤون الطلبة، والبحث العلمي، وكلية العلوم.
هذه اخلربات األكاديمية التي تراكمت لدى أستاذنا، إضافة إىل ما يتمتع به عىل الصعيد 
قد  أهنا  يف  شك  ال  اخللق،  ودماثة  والرشف،  والصدق،  والنقاء،  األمانة،  من  الشخيص 

رجحت قرار تعيينه رئيًسا جلامعة الريموك صيف العام ١٩٨٦. 
ولذلك الصيف، حكاية فرعية ... مؤملة ...

وأشري هنا إىل األحداث التي بدأت يف ربيع ذلك العام، وتسارعت يف صيفه، وانتهت 
كلام أمعنت الذاكرة  ارتداداته تسكن وجداننا، وتصيبنا بغصة  عىل نحو مأساوي، ال تزال 
بالعودة إليها.  فقد كانت اجلامعة تستعد لالحتفال بعرشيتها األوىل. وللحقيقة، أقول هنا، 
النظر  وجهات  لتقريب  احلميدة  للمساعي  جلنة  يف  شاركت  إنني  العرص،  عىل  شاهد  وأنا 
بني ممثيل الطلبة املحتجني وبني إدارة اجلامعة، برئاسة أستاذنا دولة الدكتور عدنان بدران، 
الذي ال بد نتذكره بأمل  وذهبت حماوالتنا ُسدًى، وتفاقمت األحداث عىل النحو املأساوي 
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وحرقة شديدين. وتقدم الدكتور بدران إثر ذلك باستقالته.  وللتاريخ، فإن الدكتور بدران 
أزال  وال  حينئذ،  اإلعالم  وسائل  تناقلتها  كام  جتري  األمور  تكن  ومل  شديد،  لظلم  تعرض 

أحتفظ بوثائق تفند االنطباع الذي شاع. 
أتوقف عن البوح هنا ...

وأعود إىل احلكاية ...
بذل الدكتور محدان جهوًدا طيبة ملسح احلزن عن وجه اجلامعة، التي رسعان ما عادت 
ومناًرصا  للحق،  حمًقا  املتوازنة،  احلكيمة  بقيادته  أكاديمية  نحل  خلية  عهدها،  سابق  إىل 
والتعليامت  واألنظمة،  بالقوانني  صارًما  التزاًما  وملتزًما  للباحثني،  ومشجًعا  للضعيف، 

الناظمة للعمل األكاديمي. 
الرتبية  وزارة  وكسبته  الريموك،  جامعة  خرسته  بقليل،  الرئاسية  فرتته  يكمل  أن  وقبل 
بالصحة  له  ندعو  الذي  بدران،  مرض  السيد  دولة  اختاره  عندما  العايل،  والتعليم  والتعليم 

والعافية، وزيًرا يف حكومته الرابعة التي شكلها يف ١٩٨٩/١٢/٧.
جلنة ما،  أو  أو جملس  أو مؤمتر  يف ندوة  واقترصت عىل لقاء عابر  وهنا تباعدت لقاءاتنا 
واستمر ذلك لغاية العام ١٩٩٥، عندما تلقيت اتصاًال من معايل األخ الدكتور مروان كامل، 
وكان رئيًسا جلامعة الريموك؛ ليخربين بأن الدكتور محدان يبحث عني ويرغب يف استقطايب 
من  علمي  تفرغ  إجازة  عىل  حصلت  قد  حينها  وكنت  اهلاشمية،  اجلامعة  يف  بمعيته  للعمل 
التفرغ  سنة  لقضاء  خاصة؛  جامعة  رئيس  مع  حتدثت  قد  بأنني  وأعلمته  الريموك.  جامعة 
العلمي فيها، وتوصلنا إىل اتفاق شفوي من حيث املبدأ، فقال يل: «ال بأس، ولكن تواصل 

مع الدكتور محدان ألنني وعدته بأنك ستفعل»، ففعلت ... وهنا تبدأ حكاية أخرى.
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بعد خروجه من حكومة السيد مرض بدران بداية العام ١٩٩١، تم اختياره رئيًسا مؤسًسا 
للجامعة اهلاشمية سنة ١٩٩٢ من اللجنة امللكية اخلاصة للجامعة، التي كانت برئاسة دولة 
األستاذ مرض بدران أيًضا. وكام وعدت الدكتور مروان كامل، ذهبت ملقابلة الدكتور محدان، 
عرض  واجلامعات،  العايل  التعليم  تناول  قصري  حديث  وبعد  وباًشا.   هاًشا  قابلني  الذي 
عّيل أن أتوىل تأسيس كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية يف اجلامعة اهلاشمية. ولن أسهب هنا 
كثًريا، لكن بعـد نحو نصف ساعة من احلديث، بدا أن مفعول سحره يعمل بشكل جيد، 
ومل أخرج من ذلك اللقاء إال وقد تعهدت بالعمل بمعيته يف تلك املرحلة التأسيسية من عمر 

اجلامعة.
عندما وصلت إىل اجلامعة، كانت عبارة عن ورشة بناء، قد اكتمل منها مبنًى واحد من 
أربعة مباٍن متامثلة، وكان هذا املبنى، حسب املخطط الرئييس، خمصًصا لقسم الكيمياء، الذي 
استوعب يف ذلك احلني: رئاسة اجلامعة، وعامدات الكليات مجيعها، وحتى الدوائر اإلدارية.  
مل يكن ثمة شارع واحد مسفلت، كانت الشوارع ترابية، وكان يربطنا بالعامل اخلارجي خط 
هاتف السلكي من القوات املسلحة موجود يف مكتب رئيس اجلامعة، ويستخدمه اجلميع يف 
حاالت الرضورة، واحلاالت غري الرضورية تعتمد عىل مدى رضا السيدة ختام وقناعتها. 
والسيدة ختام، الكل يف الكل يف مكتب الرئيس، وهي سيدة فاضلة جمتهدة صبور خملصة يف 

عملها، بل متفانية، ومن هنا اعتامد الرئيس عليها يف تلك املرحلة الصعبة. 
عىل حّد  واإلدارية  التدريسية  اهليئة  النظري يف أوساط  محاسة منقطعة  يشيع  كان الرئيس 
ويفوض  معه،  يعمل  ملن  الثقة  يمنح  نفسه  الوقت  ويف  وكبرية،  صغرية  كل  ويتابع  السواء، 
ويدعم  شعبة،  أو  قسم  رئيس  أو  مديًرا  أو  عميًدا  موقعه،  حسب  للكل  القرار  اختاذ  سلطة 

قرارات من يفوضهم.
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ما الذي كان يستنهض مهم اجلميع للعمل بتفاٍن يف تلك البيئة اجلغرافية الطاردة، احلارة 
ومعهم،  اجلميع  قبل  يتحرك  الرئيس  كان  فقد  بالقدوة،  العمل  كان  شتاًء؟  والباردة  صيًفا 
التي  التدريسية  والعملية  والبناء،  اإلنشاء  أعامل  ويراقب  ويرشف  بالليل،  النهار  ويصل 
بدأت يف العام اجلامعي ١٩٩٥-١٩٩٦، بعد أن أمضينا صيًفا الهًبا نسابق عقارب الساعة؛ 

لنضع اخلطط الدراسية والربامج األكاديمية، كل حسب كليته وأقسامه األكاديمية. 
األولويات.  عىل سلم  القليل من الوقت لنمضيه مع عائالتنا، فاجلامعة ترتبع  ثمة  كان 
األم،  جامعتي  إىل  والعودة  الرحيل  موعد  وحان  ومرها،  بحلوها  السنة،  تلك  ومضت 
جامعة الريموك. وتفاجأ الدكتور محدان برضورة عوديت، ودعاين للحصول عىل إجازة من 
يعرفه  ما  ذلك  حيول دون  كان  ولكن  أسستها.  التي  الكلية  قيادة  لالستمرار يف  راتب  دون 
الزمالء األكاديميون من رشوط اإلجازات واألفضلية املمنوحة ملن يعملون يف جامعات أو 
التغلب  أمحد: «نستطيع  أكاديمية، خارج اململكة. فقلت أليب  أو غري  مؤسسات أكاديمية، 
وذلك  هبا)،  امللتزمني  أشد  من  (وهو  والتعليامت  لألنظمة  خمالفة  دون  من  املشكلة  عىل 
والعلوم  االقتصاد  كلية  عامدة  بأعباء  هنويض  إىل  باإلضافة  للرئيس،  نائًبا  تعييني  يتم  بأن 
اإلدارية، وأنت بالفعل حتتاج إىل نائب للرئيس نظرا لضخامة حجم العمل واألعباء امللقاة 
عىل سبيل  الكوتا،  عىل عاتقك، وموقع نائب الرئيس يسمح يل باالستمرار معكم، خارج 

اإلعارة أو االنتداب». فأطرق مفكًرا، ومل جيبني يف حينه. وافرتقنا.
وذات مساء، بعد عدة أيام، عدت من مدينة احلسن الرياضية يف إربد، حيث كنت أمارس 
معشوقتي، لعبة السكواتش، ومل يكن ثمة هواتف نقالة يف تلك احلقبة، فأعلمتني زوجتي 
بأن الدكتور محدان قد اتصل عىل اهلاتف األريض يسأل عني، وملا علم عن غيايب، قال هلا: 
«مبارك، خربي أبو أمحد بأن الباشا، ويعني رئيس اللجنة امللكية اخلاصة دولة األستاذ مرض 
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لكن من  هذا األمر  عىل  يعني أنه كان يعمل  للرئيس»، ما  عىل تعيينه نائًبا  بدران، قد وافق 
دون إبالغي بذلك، واملكتومية واحدة من ميزاته احلميدة.  

وهكذا، تم تعييني نائًبا للرئيس للشؤون اإلدارية، باإلضافة إىل االستمرار يف عامدة كلية 
االقتصاد والعلوم اإلدارية. كام تم تعيني الزميل األستاذ الدكتور سليم صربي نائًبا للرئيس 

للشؤون األكاديمية.
كل  تزويد  يتم  أن  الرئيس  قرر  العام،  باملال  يتعلق  ما  يف  الشديد  حرصه  إىل  يشري  ومما 
ثانًيا.  الوقود  واستهالك  أوًال،  الرشاء،  لنفقات  ترشيًدا  صغرية،  بسيارة  الرئيس  نائبي  من 
بسيارة  نصل  كنا  وعندما  األردنية،  اجلامعات  رؤساء  لنواب  تعقد  اجتامعات  ثمة  وكانت 
«تويوتا كوروال»، إىل اجلامعة األردنية مثًال، يدقق حراس البوابات تدقيًقا صارًما، وعندما 
خيربهم السائق بأن هذه سيارة نائب الرئيس، يبتسمون ابتسامة ساخرة كمن يريد أن يقول: 
«بتضحك عّيل، نواب الرئيس كلهم معاهم سيارات مرسيدس لوهنا كحيل»، حتى إن نواب 
الرئيس من اجلامعات األخرى كانوا يتندرون عىل تلك احلالة، ومل نفلح يف إقناعهم بصواب 

قرار الرئيس يف هذا األمر.    
مضت األيام، وختاهلا مرسعة، بالرسعة ذاهتا التي كانت مباين اجلامعة ترتفع فيها شيًئا 
فشيًئا عن سطح األرض؛ الستكامل املخطط الرئيس Master Plan لبناء اجلامعة من كليات، 
ومباٍن إدارية، ومنشآت رياضية، وكنت ترى الرئيس يف كل زاوية، وكل مبنى، وكل منشأة 
تدخل إليها، يتابع العمل واإلنشاء، يشيع احلامسة يف األرجاء، ويقدم نصيحة لطيفة هنا أو 

هناك.
وذات صباح دافئ، يف منتصف شهر شباط سنة ١٩٩٨، كنا نجلس يف مكتب الرئيس 
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بعض  اجللسة  تلك  خالل  الرئيس  أبدى  وأشغاهلا،  اجلامعة  ألعامل  روتينية  عادية  ملتابعة 
املعهود  اإلداري  باألسلوب  امللحة  املسائل  بعض  تنفيذ  متابعة  رضورة  وأكد  املالحظات، 
عنه، وقال: «أنا مضطر للذهاب إىل عامن بعد قليل»، ولربهة بدا ساًمها كمن دخل يف تفكري 
عميق، وللحق كانت تلك املرة الوحيدة التي أراه فيها شارد الذهن. وبعد ظهر ذلك اليوم 
والتعليم  للرتبية  وزيًرا  القسم  ألداء  عامن  إىل  ذهب  أنه  علمنا  فقد  الرشود،  سبب  اتضح 
والتعليم العايل، يف التعديل الذي أجراه دولة الدكتور عبد السالم املجايل عىل حكومته يف 

 .١٩٩٨/٢/١٧
كان جيلس بيننا، وهو يعلم متام العلم أنه سيغادر بعد قليل ألداء القسم، ومل ينبس ببنت 
عىل الكتامن الذي يرافق  ومن احلرص  أوًال،  شفة حول ذلك األمر، انطالًقا من مكتوميته 

تشكيل احلكومات وتعديلها.  
أغبطه  فإنني  والتعليمية،  التعلمية  مسريته،  يف  ا  عصامي� كان  كم  العلم  حق  أعلم  وإذ 
والوطن عىل  اجلامعة  أبًدا، وتقديمه مصلحة  والذاكرة املتقدة  البدهية احلارضة، دوًما،  عىل 

مصاحله الشخصية.
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ومضــات مضيئــة مـع حممــــد محــــــدان
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يف  دراستنا  أثناء  يف  محدان،  حممد  بالدكتور  معرفتي  بداية  كانت 
املدرسة الصالحية يف مدينة نابلس عام ١٩٥٢/١٩٥١، وبطريق 
املدرسة  طلبة  امتحانات  فرتة  الصدفة  هذه  وكانت  الصدفة، 
الصالحية؛ إْذ كان الدكتور محدان يف الصف احلادي عرش، وكنت 
يف  االمتحانات  نجاح  ترتيب  ولغايات  آنذاك.  الثامن  الصف  يف 
املدرسة وتنظيمها، كانت كل قاعة من قاعات االمتحان خليًطا من 
جيلس  حيث  ثنائي،  مقعد  كل  وعىل  املدرسة،  صفوف  مجيع  طلبة 
طالبان خمتلفان يف السنة الدراسية، وكان حظي أن أكون معه عىل 
مقعد ثنائي واحد، وال أزال أذكر ما جلب انتباهــي فـي امتحانه، 

* وزير أسبق للتعليم العايل والبحث العلمي يف فلسطني.
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فقد قرأت عبارة «حصان ميكانيكي»، وألول مرة أقرأ مثل هذه العبارة، وكررت النظر إىل 
ورقته وهو يكتب بال توقف، وبقلم سيال، وكان موضوعي مادة الكيمياء، ختللتها موازنة 
صحيحة،  غري  هذه  بأن  يل  وأشار  اخلاطئة،  املعادالت  إحدى  إىل  فانتبه  كياموية،  معادالت 
ذاكريت  يف  احلادثة  هذه  نحتت  وقد  الصحيح،  التوازن  أجريت  وفعًال  بمراجعتها،  وقمت 
التالية  الصفوف  يف  عليها  تعرفت  أن  إىل  ميكانيكي»،  «حصان  وعبارة  محدان،  حممد  اسم 

لدراستي، وكذلك تصحيح املعادلة الكيميائية. 
وال  صعبة،  ظروف  يف  ولو  املساعدة،  حيب  محدان  الدكتور  أن  اللفتة  هذه  من  وملست 

ا يف حتري الصواب.  يسكت عن خطأ رآه حتى لو كان يف قاعة امتحانات، حب�
يف  األول  ترتيبه  وكان   ،١٩٥٢/١٩٥١ نفسه  العام  يف  الصالحية  املدرسة  من  خترج 

امتحان شهادة الدراسة الثانوية األردنية ( كام يقال هلا اآلن). 
العدوان  قبل  القاهرة  إىل  وصلت  عندما   ،١٩٥٧/١٩٥٦ عام  حتى  األيام  مضت 
الثالثي عىل مرص بأسبوع واحد، مبتعًثا من وزارة الرتبية والتعليم األردنية؛ للحصول  عىل 
قاعات  إحدى  أمام  مروري  عند  ألفاجأ  القاهرة،  جامعة  من  الرياضيات  يف  بكالوريوس 
املحارضات يف كلية العلوم، بطالب جيلس يف القاعة وحده، وأستاذ حيارض، وكان الطالب 
هو الدكتور حممد محدان، فتذكرت حادثة املدرسة الصالحية حينها، وأكربت ما تقدمه مرص 
للوطن العريب من تعليم جامعي عىل مستوى عاٍل، يف ظروف كانت معظم األقطار العربية 

ال يوجد فيها تعليم عاٍل، وإن وجد فال يسد احلاجات. 
عني  حيث  األردن،  إىل  وعاد   ،١٩٥٧ عام  القاهرة  جامعة  من  محدان  الدكتور  خترج 
مدرًسا يف كلية إعداد املعلمني يف عامن، ثم مديرًا هلا، وبدوري خترجت عام ١٩٦٠ وعدت 
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إلــى األردن، وعينــت مدرًسا يف املدرســة الرشيدية يف القدس، ثم يف كلية احلسني فـــي 
عامن. 

 توجه الدكتور محدان باجتاه اجلنوب الرشقي للكرة األرضية، إىل أسرتاليا يف مدينة سدين؛ 
للحصول عىل الدكتوراه من جامعتها، وتوجهت أنا باجتاه الشامل الغريب للكرة األرضية، 

إىل بريطانيا يف مدينة جالسكو للحصول عىل الدكتوراه من جامعتها. 
شاءت األقدار أن نلتقي بعد ذلك يف املؤمترات السنوية التي كان يقيمها معهد اإلحصاء 
يف جامعة القاهرة، يف موضوعات رئيسية، مثل اإلحصاء واحلاسب اإللكرتوين، وكان ذلك 
عام ١٩٧٤، وهنا أود أن أذكر موقفني للمحتفى به، يف أثناء وجودنا يف املؤمترات العلمية 

يف القاهرة. 
من  السويس  قناة  عىل  بارليف  خط  وتنظيف   ،١٩٧٣ عام  أكتوبر  حرب  انتهاء  بعد   •

األلغام واملعدات احلربية األخرى، بدأت السلطات املرصية بإعداد رحالت سياحية 
للوفود العربية والسياح األجانب؛ لزيارة املواقع املختلفة يف خط بارليف، واالطالع 
عىل حتصيناته املختلفة، وأعد املؤمتر العلمي الذي عقد عام ١٩٧٤ رحلة للمشاركني 
سياحية  بمجموعة  بارليف  خط  منطقة  يف  املؤمتر  أفراد  والتقى  املناطق،  هذه  إىل  فيه 
من األجانب، وكان هناك دليل سياحي مرصي يرشح باإلنجليزية الضعيفة، التي ال 
تؤدي املعنى الذي يقصده، فانربى الدكتور حممد محدان للرتمجة باللغة اإلنجليزية، 
ا باملعلومات، التي استطاع محدان إيصاهلا إىل  متطوًعا إلنقاذ املوقف، وكان اللقاء غني�

املجموعة السياحية األجنبية، فكانوا مرتاحني ومبتهجني هلذه الرتمجة.
اآلخرين،  مع  التعامل  يف  البساطة  وهي  ا،  حالي� به،  املحتفى  مميزات  من  ميزة  وهذه 
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والوصول إىل املعلومة الدقيقة، وسهولة توصيلها لالستفادة منها مبارشة، من دون 
تعقيد، وهذا ما يميزه يف حمارضاته العلمية وأحاديثه األكاديمية. 

وأما املوقف الثاين، ففي إحدى األمسيات، ونحن نتجول مع بعض الزمالء وسط   •

وجبنة  مفقًعا  خبًزا  نأكل  بأن  اجلميع  رأي  واستقر  باجلوع،  شعرنا  القاهرة،  مدينة 
بيضاء مع بطيخ، لكن أين؟ اهتدينا إىل ميدان قليل السيارات واملارة، وتم رشاء اخلبز 
امليدان،  منتصف  يف  الدوار  حواف  عىل  وجلسنا  والبطيخ،  البيضاء  واجلبنة  املفقع 
ما  ألّذ  من  الوجبة  فكانت  الدوار،  مركز  يف  وأكلنا  أرًضا،  برضهبا  البطيخة  وفتحنا 
أكلنا، وأمجل وقت قضيناه يف مرص، وتذكرنا أيام اجلامعة يف اخلمسينيات، والقاهرة 

بجامهلا وحسنها وقلة السكان وغريها. 
الدرجات  من  الرغم  عىل  عليها،  منا  كل  نشأ  التي  البسيطة،  الشعبية  بالغريزة  ذلك  تم 
العلمية واملواقع األكاديمية يف اجلامعات، ويتميز الدكتور محدان بالروح السمحة البسيطة، 
وبالذوق الرفيع للنكتة (سمًعا وقوًال) وال يرتاح إىل التعقيدات االجتامعية، ويتمتع بروح 

رياضية عالية.
يشغل  كان  إْذ  ١٩٦٦/١٩٦٥؛  عام  اجلاد  األكاديمي  عمله  محدان  حممد  الدكتور  بدأ 
الريايض  اإلحصاء  وكذلك  بريوت،  يف  األمريكية  اجلامعة  يف  الرياضيات  أستاذ  منصب 
يف  واآلداب  العلوم  لكلية  عميًدا   ١٩٧٧/١٩٧٦ العام  خالل  وكان   ،١٩٧٧ العام  حتى 
األكاديمية  مسريته  األردن، بام تضمنته  يف  بداية عمله  السنة  هذه  وكانت  الريموك،  جامعة 

ومسامهاته وأفكاره املساعدة، يف مجيع احلقول التي خاضها حتى اآلن. 
العام  التعليم  دعم  يف  املتعددة،  واملشاركات  النادرة  باملواقف  مليئة  فرتة  إىل  نصل  وهنا 

والعايل، باإلسهام يف بناء مؤسسات التعليم اخلاصة والعامة وتأهيلها.
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اجلامعة  يف  العلمي  للبحث  عميًدا  محدان  الدكتور  كان  عندما   ،١٩٨٣ العام  يف   •

الباحثني  ألحد  بحًثا  يل  أرسل  امللكية،  اجلمعية  لرئيس  مستشاًرا  وكنت  األردنية، 
لتقييمه؛ متهيًدا لنرشه يف جملة دراسات يف اجلامعة األردنية، وعندما قرأت البحث، 
الحظت أن كل املعلومات والبيانات التي يمكن أن تشري إىل اسم الباحث قد شطبت 
كاملة أو برتت، فلم يبَق أي دليل يشري إىل هوية الباحث، لكن بمعرفتي الدقيقة يف 
صاحب  عرفت  املجال،  ذلك  يف  الباحثني  بمعظم  ومعرفتي  املرسلة،  الورقة  حقل 
الباحث،  عرفت  ألنني  التقييم؛  عن  معتذًرا  محدان،  الدكتور  مع  وتكلمت  البحث، 
أعطيانا ثقة بتقييمك  هذا وموقفك  التقييم، فكان رده أن جوابك  وال جيوز يل إمتام 

أكثر من ذي قبل، وننتظر تقييمك. 
ويدل هذا عىل أنه إنسان يقدر األمانة العلمية وحاملها، ويعتمد عىل الثقة املتبادلة البناءة، 

وأنه يطبق روح القانون ال حرفيته.
وكنت  الريموك،  جامعة  رئاسة  محدان  حممد  الدكتور  تسلم   ،١٩٨٦ العام  يف   •

العلمي،  والبحث  الدراسات  لشؤون  امللكية  العلمية  اجلمعية  رئيس  نائب  آنذاك 
وبدأنا  منزله،  يف  االجتامع  وحصل  ما.  موضوع  لبحث  مًعا  نلتقي  أن  مني  وطلب 
بإخباري  فاجأين  ثم  وغريها،  املحتلة  وفلسطني  األردن،  يف  اجلامعات  عن  احلديث 
حسن  عىل  فشكرته  األكاديمية،  للشؤون  اجلامعة  لرئيس  نائًبا  برتشيحي  سيقوم  أنه 
ال  ترشحني  ال  «أرجوك  وأجبته:  للمنصب،  ترشيحي  اقرتاح  وعىل  وثقته،  يب  ظنه 
يرسد حماسن املركز ومستقبله، وغري  فتعجب من ذلك، وراح  من قريب أو بعيد»، 
أنني  لك  وأوكد  عميل،  يف  ومرتاح  «مرسور  بأنني  جوايب  فكان  األمور،  من  ذلك 
سأكون مرسوًرا معكم بال شك، وسوف أكون سعيًدا بالعمل مع فريقكم يف جامعة 
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الريموك، لكن ترشيحي ليس مناسًبا يف هذا الوقت»، وأمضينا أكثر من ساعة ونحن 
نتناقش حول كل جانب من جوانب هذه العملية، وأخًريا وافق عىل عدم ترشيحي. 
إْذ  كان؛  موقع  ألي  واملرشـَّح  ـح  املرشــِّ بني  حيدث  ما  أفضل  من  أراه  املوقف  هذا 
يتفهم كل واحد أسباب اآلخر، ويتفقان عىل مفهوم واحد يكون كل طرف راضًيا 

عنه. 
اإلدارة  عن  عبارة  وهي   ،١٩٨٩/٥/١ يف  املفتوحة  القدس  جامعة  رئاسة  تسلمت   •

املفتوح،  التعليم  أسلوب  وفق  العلمية،  املادة  إلعداد  وجهاز  للجامعة،  الرئيسية 
إىل  باإلضافة  مقرر،  لكل  العلمية  واملادة  هلا،  املناسبة  الكتب  وإخراج  تصميم  مع 
املوظفني اإلداريني والعاملني يف اخلدمات، وبأقل عدد ممكن منهم؛ لتلبية احلاجات 
املختلفة. وكانت اجلامعة تشغل حيًزا يف منطقة أم السامق، داخل عامرة مستقلة، من 
اإلدارة  وكانت  الرسمية،  اجلهات  من  األعامل  ملبارشة  شفهي  أو  مكتوب  إذن  دون 
الرئيسية وما حتويه من جتهيزات وقوى برشية مساندة عرضة لإلغالق يف أي وقت، 

ومن دون إشعار. 
ومنذ بدايات عميل، قابلت وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف األردن، وكان آنذاك 
املرحوم األستاذ الدكتور نارص الدين األسد، ورشحت له رسالة اجلامعة ومهامها، وماهية 
التعليم املفتوح، وأموًرا أخرى عن اجلامعة، والفرص التعليمية التي توفرها ملن فاهتم قطار 
املتغرية  احلديثة  باملوضوعات  بتزويدهم  ومهاراهتم،  اجلامعيني  قدرات  ولتنمية  التعليم، 
باستمرار، ضمن التعلم املستمر، فرحب بالفكرة، وقال إهنا مفيدة وسنستفيد من عملكم، 

ومل يعط جواًبا مكتوًبا أو موافقة واضحة، ولكن كانت املوافقة ضمنية. 
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بوزارة  محدان  حممد  الدكتور  األستاذ  تكليف  تم   ،١٩٨٩ عام  األول  كانون  شهر  ويف 
التعليم العايل والبحث العلمي، وخالل فرتة بسيطة التقيته ورشحت مطلب جامعة القدس 
املفتوحة؛ ليكون هلا فرع لقبول الطلبة يف األردن، وسألته: «أتريده من جملس أمناء اجلامعة 
وذلك من  املنظمة،  تنشؤها  كأول جامعة  الفلسطينية  أم من خالل منظمة التحرير  مبارشة 
خالل  ومن  املنظمة،  باسم  الطلب  يكون  أن  ففضل  عامن؟»،  يف  فلسطني  سفارة  خالل 
السفارة، ويف هذه احلالة فإن عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية املسؤول عن 
التعليم العايل، الفريق عبدالرزاق اليحيى آنذاك، هو الذي كان خموًال بمخاطبة املسؤولني 

يف األردن، وهذا ما تم.
وبعد فرتة، جاء عدم السامح بفتح فرع لقبول الطلبة يف األردن، ومل يتطرق إىل الرئاسة، 
اهلاشمية  األردنية  اململكة  يف  من مسؤولني  رسالة مكتوبة  أول  وكانت  سابًقا،  كام رشحت 
بعدم قبول إنشاء فرع لقبول الطلبة، وعدم اإلشارة إىل الرئاسة وجتهيزاهتا، فكان ذلك بمثابة 
اجلامعة  برامج  ببث  األردين  التلفزيون  يقوم  أن  عىل  املوافقة  متت  وبالتايل  ضمنية،  موافقة 
ا بني الساعة الرابعة إىل الساعة اخلامسة بعد الظهر للضفة الغربية وقطاع  ساعة واحدة يومي�

غزة بأقل التكاليف، وهذا ما كنا نريده ضمًنا.
وال شك أنه كان لطريقة عرض هذا املفهوم عىل املعنيني من قبل األستاذ الدكتور حممد 
األسلوب  هبذا  ا،  إجيابي� املوضوع  إلهناء  األكرب  األثر  العايل،  التعليم  جملس  وعىل  محدان، 
العكرة؛  املياه  يف  الصيد  حيبون  الذين  من  البعض  عبث  من  الرغم  عىل  والبناء،  اهلادىء 
لعرقلة املوضوع، فله جزيل الشكر لقاء جهوده يف هذه القضية اإلنسانية املهمة عىل املستوى 

الوطني والقومي. 



٧٠

فيها  كنت  حيث  فلسطني،  يف  الثالثة  احلكومة  استقالت   ٢٠٠٢/٦/٩ بتاريخ   •

منها،  وخرجت  الرابعة  احلكومة  وتشكلت  العلمي،  والبحث  العايل  للتعليم  وزيًرا 
الشهيد  الفلسطينية املرحوم  الوطنية  السلطة  رئيس  أصدر   ٢٠٠٢/٦/٢٦ وبتاريخ 
ا بتعييني رئيًسا للمجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا  يارس عرفات، مرسوًما رئاسي�
يف فلسطني، لكن مل يتوفر متويل كاٍف هلذا املجلس وتأخر التنفيذ، ويف هذه األثناء، 
تقريبًا يف هناية ٢٠٠٢/٦، اتصل يب الدكتور حممد محدان يف أثناء وجودي يف نابلس 
مديًرا  ترشيحي  عن  وتكلم  اإلرسائييل،  االحتالل  قوات  قبل  من  احلصار  حتت 
ألسباب  هبذا  أقبل  أن  وشجعني  املوضوع،  يف  وتناقشنا  املفتوحة،  العربية  للجامعة 
األعىل  املجلس  يف  عميل  يف  البدء  أستطيع  لن  أنني  قناعتي  بعد  فوافقت  عديدة، 

للعلوم والتكنولوجيا قبل سنتني عىل األقل، وهذا ما كان. 
 بارشت عميل يف مدينة الكويت مديًرا للجامعة العربية املفتوحة بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٢٠، 
مدته  بعقد   ،٢٠٠٢ األول  ترشين  منتصف  يف  التدريس  يف  للبدء  مضاعفة  جهوًدا  وبذلنا 
سنتان، وعملنا مًعا يف رئاسة اجلامعة، فريًقا واحًدا، عىل اختالف التخصصات، ويف هاتني 
اعتامد اجلامعة املفتوحة الربيطانية، وكذلك  عىل  اجلامعة العربية املفتوحة  السنتني حصلت 

عىل عضوية احتاد اجلامعات العربية.
وكان هناك موضوع يؤرقني، فتكلمت عنه مع املغفور له املرحوم صاحب السمو امللكي 
فيه  أتداول  أن  مني  طلب  لكنه  املوضوع،  حول  إجيابيًا  وكان  عبدالعزيز،  بن  طالل  األمري 
القرار املناسب، فتكلمت معه  الدكتور حممد محدان، بصفته مستشاًرا للجامعة، واختاذ  مع 
ا، وكان يف عامن، وأعلمته عن املوضوع، وناقشناه أكثر من ساعة، ومل أستطع إقناعه،  تلفوني�
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ومل يقنعني أيًضا، فقلت له إنني مغادر بعد أسابيع عديدة، وسيرتك املوضوع لكم فاختذوا 
عندها القرار الذي يناسبكم. 

ويف العام ٢٠١٠، كان هناك اجتامع للهيئة العامة السنوي لكلية حطني، وتقابلنا مًعا قبل 
وأبعاده  جوانبه  من  املوضوع  تعرف  كنت  الذي  الوحيد  «أنت  بالقول:  وبادرين  االجتامع، 
إحدى  وهذه  منه،  الطيبة  اللفتة  هلذه  شاكًرا  فبادرته   ،«٢٠٠٤ عام  عنه  حتدثنا  الذي  كافة، 
الزمن،  مرور  مع  لكن  سابًقا،  هبا  يؤمن  يكن  مل  مقولة  بصحة  يعرتف  أن  العالية،  مناقبه 
يتبني له أن هذه املقولة هي الصحيحة وليست التي تبناها حينها، وهي داللة واضحة عىل 
العقلية العلمية ورقيها، وعىل أخالقيات احلوار اإلجيايب الذي يتبناه، وبأنه ال يسعى إّال إىل 

اإلجيابيات. 
يف  املفتوحة  العربية  اجلامعة  فرع  إنشاء  عىل  اإلرشاف  جلنة  ضمن  مًعا،  ا  حالي� ونعمل، 

فلسطني مع الزمالء: 
ـ أ.د. حممد بن إبراهيم الزكري        رئيس اجلامعة العربية املفتوحة 

ـ األستاذ نارص القحطاين                  املدير التنفيذي لربنامج اخلليج العريب لإلنامء
ـ أ.د. حممد أبو قديس                        مدير اجلامعة العربية املفتوحة ـ األردن 

ـ األستاذ حممد مرسوجة                   رجل أعامل من فلسطني 
وندعو اهللا أن يوفقنا يف إنجاز هذا املرشوع العام يف القريب العاجل. 

وكان للدكتور حممد محدان دور بارز يف إنشاء مؤسسات تعليم عال ومدارس يف القطاع 
وعمله  وأفكاره  جهوده  من  الكثري  أعطى  فقد  ١٩٩٣م،   – ١٩٧٩م  الفرتة  يف  اخلاص، 
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املؤسيس يف إدارته؛ لرفع مكانة املؤسسة التي يساهم يف رعايتها وتقدمها، واحلفاظ عليها، 
ونورد بعض األمثلة املشرتكة: 

يف العام ١٩٧٩ اتفقت جمموعة من أساتذة اجلامعات والكليات املتوسطة وأساتذة   •

يف الرتبية والتعليم، وأخصائيني يف الرتبية وأساليبها، عىل إنشاء كلية جمتمع متوسطة 
يف حمافظة إربد، حيث احلاجة ماسة هلا، وقدمت طلًبا هلذا الغرض إىل وزارة الرتبية 
والتعليم، حسب األصول، وتقدمت جمموعة أخرى يف وقت متأخر عن املجموعة 

األوىل، وكانت مؤلفة، يف معظمها، من سياسيني.
وعندما بحثت وزارة الرتبية والتعليم الطلبات املقدمة، وجدت أهنام اثنان فقط، أحدمها 
من  غالبيتها  جمموعة  من  والثاين  أوًال،  بطلبها  وتقدمت  أكاديمية  غالبيتها  جمموعة  من 
السياسيني، فاحتارت يف أمرها، ومنحت ترخيص إنشاء كلية جمتمع لكل طلب، فوضعت 
الوزارة الفريقني إما يف مواجهة تنافسية غري واضحة النتائج؛ أو التفاهم والعمل عىل تكامل 
محدان  حممد  الدكتور  األستاذ  وكان  أكاديمية،  كمجموعة  فهمناه  ما  وهذا  مًعا،  اجلهدين 
ضمن فريق األكاديميني، وكذلك الدكتور منذر صالح، فاستقر الرأي أن نسري يف االجتاه 
صالح  منذر  والدكتور  سحيامت  فايز  الدكتور  املرحوم  من  وطلب  التكامل،  وهو  الثاين 
االجتامع مع الفريق اآلخر وطرح الفكرة، وقد تم االجتامع يف معهد بوليتيكنيك/عامن يف 
املرحوم  الثاين  الفريق  عن  وحرض  سحيامت.  فايز  الدكتور  املرحوم  آنذاك  ومديره  ماركا، 
األستاذ محد الفرحان، واألستاذ سامل مساعدة. وخالل ساعة من الزمن، اتفق الطرفان عىل 
كل تفاصيل إنشاء رشكة «مؤسسة كليات املجتمع الوطنية حمدودة املسؤولية»، واملسامهون 
كل  عدد  أن  احلظ  حسن  من  وكان  وعددهم (٤٠)،  الفريقني  أفراد  جمموع  هم  الرشكة  يف 

فريق كان (٢٠).
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الكليتان  سميت  كام  خلدون،  ابن  وكلية  الرازي،  كلية  إلنشاء  احلثيث  العمل  وبدأنا 
ومدرسني  وأثاث  علمية  وخمتربات  ومبان  أرض  من  املتطلبات  وتوفري  عليهام،  املوافق 
وإداريني، وكان للدكتور محدان أثر كبري يف اإلعداد واملشاركة يف اللجان الفنية واالستشارية 
وإعداد الربامج، وكذلك يف عضوية هيئة املديرين للمؤسسة، وال تزال هذه املؤسسة قائمة 

حتى اآلن، لكن أصاهبا اهلرم كام أصاب مؤسسيها. 
التأثري  املايض،  القرن  من  السبعينيات  منتصف  لبنان،  يف  األهلية  احلرب  نتائج  من   •

السلبي عىل االستثامرات يف لبنان، وهو ما محل املستثمرين عىل االنتقال إىل عامن بعد 
أن أصبحت قبلة للمستثمرين، بام تتوفر عليه من قدرة عىل إعداد دراسات اجلدوى 
املتخصصني  عدد  لقلة  نظًرا  اإلعالميات،  خيص  ما  بالذات  املشاريع،  واستشارات 
يف  عمل  فريق  لتكوين  ١٩٧٩؛  عام  األصدقاء  من  فريق  فاجتمع  املجال،  هذا  يف 
خمتلف التخصصات، مكون من ١٣ عضًوا كان من بينهم الدكتور محدان والدكتور 
حتت   ١٩٧٩ العام  يف  ذلك  وتم  لالستشارات،  مؤسسة  تأسيس  بغية  صالح؛  منذر 
الفريق  قرر  ثم  املحدودة»،  اخلصوصية  لإلعالميات  االستشارية  «املؤسسة  مسمى 
من  اإللكرتوين،  للحاسب  متخصصة  موضوعات  لتدريس  متوسط  معهد  إنشاء 
والتعليم حتت مسمى  الرتبية  وزارة  وتم ترخيص املعهد من قبل  برجميات وغريها، 
«كلية البريوين/ كلية جمتمع متوسطة»،  كام ورد يف كتاب الوزارة، وكان هذا املعهد 
أنشئ  والذي  اإللكرتونية،  للحاسبات  سمية  األمرية  معهد  بعد  األردن  يف  الثاين 
أواسط سبعينيات القرن املايض يف اجلمعية العلمية امللكية، وقد عملت هيئة املديرين 
باملؤسسة.  والتعريف  بالتدريس،  البدء  عىل  البريوين)  كلية  ضمنها  من   ) للمؤسسة 
إعفاءهم  املديرين  هيئة  أعضاء  طلب  انتخاهبم،  عىل  عام  من  يقرب  ما  ميض  وبعد 
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من العضوية، وانتخاب هيئة مديرين جديدة، قادرة عىل عقد االجتامعات املتكررة، 
مخسة أعضاء من بينهم  انتخاب  التي حتتاجها الكلية، وتم  وتلبية املتطلبات النوعية 
اجتامًعا   ٢٥ املديرين  هيئة  وعقدت  صالح،  منذر  والدكتور  محدان،  حممد  الدكتور 
البدايات،  يف  للغاية  جيدة  األمور  وكانت   ،١٩٨٢ سنة  اجتامًعا  و٢٣   ،١٩٨١ سنة 
يف  العربية، خاصة  أساتذة من مجهورية مرص  البريوين تتعاقد مع  كلية  إدارة  وكانت 
جماالت احلاسب اإللكرتوين، وبرواتب أعىل من املألوف، وقد كلف بذلك كّل من 
علوم  يف  أساتذة  مع  والتعاقد  القاهرة  إىل  للسفر  ١٩٨٢؛  العام  يف  محدان  الدكتور 
احلاسبات اإللكرتونية، والدكتور منذر صالح يف العام ١٩٨٣؛ الستقطاب أساتذة 

يف املجال نفسه.
وخالل هاتني السنتني، نشات كلية املجتمع العريب، واختذت موقعها بجوار كلية البريوين 
يف  العاملني  اإللكرتوين،  احلاسب  يف  املؤهلني  املرصيني  األساتذة  تستقطب  وبدأت  متاًما، 
بسبب  النزيف،  هذا  إيقاف  البريوين  كلية  تستطع  فلم  العالية،  بالرواتب  بإغرائهم  الكلية، 

وضعها املايل. 
وبدأ انحسار الكلية يف بداية العام ١٩٨٣، فقررت هيئة املديرين جتميد أعامهلا، ثم متت 
محدان،  الدكتور  هم  األصيل،  الفريق  من  أربعة  إّال  من املؤسسني  يبق  ومل  املؤسسة،  تصفية 
والدكتور منذر صالح، وحممد سمري قردن، واملرحوم عطا اهللا احللبي، وصمم األربعة عىل 
متابعة أعامل الكلية وإنعاشها، باستشارة مديرية كليات املجتمع املتوسطة يف وزارة الرتبية 
عامن،  جنوب  يف  نعيدها  أن  ونصحنا  التل،  أمحد  الدكتور  آنذاك  املسؤول  وكان  والتعليم، 

حيث تفتقر تلك املنطقة إىل مثل هذه الكليات، وهو ما كان. 
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فريق  من   ١٩٨٤ عام  حطني  كلية  بإنشاء  الرتبوية،  حطني  مؤسسة  رشكة  ظهرت   •

ودولة  التلهوين،  هبجت  األستاذ  دولة  املرحوم  مقدمتهم  يف  عضًوا،   ١٨ من  مكون 
األستاذ زيد الرفاعي، واملرحوم نايف احلديد، والسيد أنور احلديد، والدكتور أمحد 

التل وغريهم، باإلضافة إىل الزمالء األربعة. 
عرشة  يقارب  ما  رشاء  وتم  حطني،  لكلية  مناسب  موقع  عن  البحث  يف  العمل  بدأ 
دونامت، وصممت املباين وفق احتياجات الكلية وبراجمها، ووضع حجر األساس يف العام 
ا يف ختطيط  أساسي� ركًنا  محدان، بخربته األكاديمية والرتبوية،  الدكتور حممد  ١٩٨٥، وكان 
نسبة  عىل  تزيد  اإلناث  نسبة  كانت  إْذ  املنطقة؛  هذه  ألبناء  الربامج  واختيار  األعامل،  هذه 

الذكور بأرقام عالية. 
مرت املؤسسة يف ظروف متأرجحة من التقدم والنجاح، والتباطؤ يف التطوير. وبحكمة 
األعضاء،  من  اخلربة  وأصحاب  األكاديميني  الزمالء  ورؤية  الكلية،  أمناء  جملس  أعضاء 
ختطت الكلية هذه الظروف، وهي حتتل، اآلن، يف نظر جامعة البلقاء التطبيقية، موقًعا مرموًقا 
بني كليات املجتمع يف األردن (يف املرتبة الثالثة)، وكان جلهود الدكتور محدان املتصلة منذ 
بدايات إنشاء الكلية حتى اليوم، دور كبري، حيث كان أكثر احتكاًكا بأعضاء هيئات املديرين 
يف  عضويته  وكذلك خالل  وتطورها،  الكلية  هيم  ما  يف  والنصح،  إلبداء املشورة  املختلفة؛ 

جملس أمناء الكلية.
والتطوير  للتنمية  العربية  «الرشكة  اسم  حتت  الوطنية  فيالدلفيا  مدارس  أنشئت   •

هلا  وهتيأت  األربعني،  يقارب  املسامهني  عدد  وكان   ،١٩٩٣ العام  يف  الرتبوية»، 
هيئة مديرين متلك من القدرات والطاقات الشخصية وحبها للعمل الكثري، وهو ما 
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ساعد عىل وضع أسس علمية سليمة للبداية، ولتطويرها مستقبًال، حتى وصلت إىل 
ما هي عليه اآلن من سمعة تربوية ممتازة، وتضم الربامج العربية واألجنبية، وُتعّد من 

ا.  أفضل املدارس تعليًام وأقلها مادي�
استشاري  أكاديمي  جملس  تشكيل  تم  انتخبت،  التي  املختلفة  املديرين  هيئات  مع 
للمدارس، مكون من: سلمى اجليويس، ونوال حشيشو، وعبلة بدر، وحممد محدان، ومنذر 

صالح. 
العام  خالل  املديرين،  هليئة  كاقرتاحات  وتقديمها  املتنوعة  طاقاته  اجلميع  سخر  ولقد 
بصورة  للرشكة  العامة  للهيئة  العادي  السنوي  االجتامع  وخالل  عامة،  بصورة  الدرايس، 
املؤسسة  تطوير  يف  ساعد  ما  القرتاح،  متلقًيا  أو  القرتاح،  مقدًما  إما  اجلميع  وكان  خاصة، 
ورفعة شأهنا إىل ما عليه اآلن، وأخص بالذكر الدكتور حممد محدان عىل جهوده املميزة يف 
هذا املجال، حيث كنا نلتقي مًعا للمشاركة يف االجتامعات املقررة للرشكة؛ لتقديم مشاريع 
ا. وقد الحظت  واالستفادة منها تطبيقي� وبحثها  األفضل،  إىل  أو تطوير أمور  أو اقرتاحات 

سامت يف هذه املؤسسة غري موجودة يف املؤسسات األخرى وهي جديرة بأن نذكرها: 
مؤسسة  أية  يف  النسبة  هذه  نالحظ  ومل  عالية،  املؤسسة  يف  السيدات  مسامهة  نسبة  أوًال: 

أخرى.
ثانًيا: نسبة السيدات يف املجلس األكاديمي االستشاري تصل إىل ٦٠ %، وهي نسبة ال 
توجد يف أية جلنة أو جملس أو هيئة أو غريها من التسميات، يف املؤسسات املوجودة يف عامن، 
وعضويتها مفتوحة للجنسني. وهذا ما منحنا دفعة كبرية لنضع أساس التطوير، آخذين يف 

االعتبار احتياجات اجلنسني يف آن واحد، منذ البدايات وليس عند احلاجة. 
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ثالًثا: ألول مرة أشاهد الدكتور حممد محدان يناقش بعصبية عالية، وكان ذلك قبل عدة 
سنوات خالل أحد اجتامعات اهليئة العامة للرشكة، ومل أره منفعًال هبذا القدر ال قبل هذا 

احلادثة وال بعدها. 
 





د. خالد الكركي

٧٩

الـجلسة الثالثة
العمل الـحكومي
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أنـــــت» هــــــــو  آخـــــــــــــــر  «الصديـــــــق 
إىل حممد محدان

د . خالد الكركي *

«رجٌل طينُه من العنرب الورِد...»
وكأن التوحيدي الكبري أشار إليه وإىل من هم يف مثل موّدته:

«الصديق آخُر هو أنت»
«أبو أمحد»، هو كام نحّبه،

«صاحب املعايل» يف احلكومات،
يف  والعاِمل  والرئيس،  اجلامعي  األستاذ  وهو  الرئيس»،  «األستاذ 
هذا  عىل  الفصول  فيه  توالت  زمان  امتداد  عىل  البعيد  حضوره 

الصاحب العزيز.
صاحبي أبا أمحد،

* رئيس جممع اللغة العربية األردين. 



٨٢

صاحبي يف املجمع، ونائب الرئيس، أو «سيادة النائب» كام ُنحب أن نداعب املناصب، 
وكنت أقول عن نفيس «ال رئيس بغري جرس»؛ ألن هذا خاص بالسلطة والرؤساء، وأسأل 

اهللا أن حيفظكم من ُرضٍّ يمّسكم إن تكاثر الرؤساء.
«صاحبي»!!

هل من كلمة يف اللغة تفيك حقَّك بيننا!!
وهي يف القرآن الكريم

﴿ ثاين اثنني إذ مها يف الغار إْذ يقول لصاحبه ال حتزن إّن اهللا معنا﴾
ومنذ أنشد امرؤ القيس:

دونــــه، الدرب  رأى  ملا  صاحبي  «بكى 
                          وأيقن أّنـــا الحقــــــاِن بقيصـــرا»

إىل أن نادى مالك بن الّريب:
رحلــــــــي» صاحبــــــي  «فيــــــــا 

وكأّن «ُكثًريا» كان يرد عليه:
عــــــّزة....» ربـــع  هــــذا  «خليلـــي 

..................      
ومنذ ذاك الزمان يف ربيع األمة ونحن «صحٌب»، و «أصحاب»... والنداء فيا صاحبّي... 

أو «فيا صاحًبا»...
أبا أمحد،
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أكتب عن حضورك، وقد افتقدتك يف غيابك الطارئ األخري، فناديت يوم افتتاح مؤمتر 
املجمع:

عينـــــي أدير  حني  عّيل  يعـــــّز 
                            أفّتش فـــي مكانـــك ال أراكــــا

طرفـــي خفضـــت  استطعُت  أّنــي  ولــو 
                            فلــــم أبصـــْر بـــه حتـــى أراكــــا

أبا أمحد،
تلك يافا عىل مرأى وردة من القلب، وليس من حقي أن أنافسك عليها، وال أن أجرح 
يف  منشورة  احلموي  لياقوت  سطوًرا  عاينت  وقد  لكنني،  عنها،  روحك  يف  الذي  التذّكر 
العظيمة  لألزهري» (اهلروي) عن مدينة َهراة؛ وهي إحدى املدن  اللغة  مقدمات «هتذيب 
ـ آنذاك ـ يف خراسان: «ومل أَر بخراسان عند كوين هبا سنة ٦٠٧ مدينة أجّل وال أعظم وال 
بالعلامء..  حمشّوة  وخريات..  ومياه..  بساتني..  فيها  منها.  أهًال  أكثر  وال  أحسن  وال  أفخر 
وقد أصابتها عني الزمان، ونكبها طوارق اُحلدثان، وجاءها الكّفار من الترت فخّربوها حتى 

أدخلوها يف خرب كان، فإّنا هللا وإّنا إليه راجعون وذلك يف سنة ٦١٨....».
أرأيت أهيا العامل.. تلك مدينتك األوىل، وهل ترى معي كيف أن «حمشوة» هذه مل تكن 

تقع يف نصف أمجل ّمما هي عليه اآلن!!
أعود إىل التذّكر..

ها نحن مًعا ذات مساء يف قرص بسامن، نتقاسم التعليم والثقافة، معنا أكاديميون أو قلة 
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من هذا «اجلنس» يف العلامء، والّدنيا ال هتدأ من حولنا، فتعّلمت منك صرب العاِمل، وأناقته، 
ودّقته.. ومّر زمان يصل إىل عقدين ونصف،

فكّنا مًعا يف املجمع.. كّل يشء خطر بالبال إّال أن تعّلم درًسا جديًدا يف ُخُلق العلامء.. 
أنا رئيس للمجمع بعدٍد من األصوات مقبول، أما أنت فنائب للرئيس باألصوات كلها.. 
ساحمك اهللا يا أبا أمحد... واهللا ما رأيُت نفيس قبلك يف أمر... لكّن فرحي كان هائًال؛ ألنني 
العلامء  عىل  خيفى  ال  الوفد  يف  األول  الرئيس  أن  عرفت  الّرياض،  إىل  سفر  رفيقّي  كنا  حني 

هناك، وكنت أنت الرئيَس والصاحَب والصديق.
أبا أمحد،

أدّون هنا من قصيدة ملمدوح عدوان عنواهنا: «وال حتسبّن»:
إن فلسطَني من جيِلنا،

طفلٌة كُربت يف اهلموم التي فاجأتنا صغاًرا
وجاءت فلسطني نحو القرى كلمة يف كتاب

وأهل القرى جيهلون القراءة
جاءت غناًء وهم يطلبون الّرغيف

...
فلسطني عمٌر لنا، ومالمُح وجٍه وعشٌق...

وها أنت، ال زلت فينا، متّد قنطرة نحو يافا، وُتعيل مسجًدا رشقي البالد، ومدرسة غرهبا، 
لنا  وصًفا  أعرف  ُعدت  فام  والتكنوقراط،  والديمقراطية  السياسة  يف  احلائرة  أسئلتي  وتقرأ 
ثم  االستعباد،  وهجري  الطرق،  غبار  وواجهنا  البسيطة  املدارس  من  خرجنا  الذين  نحن 
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غلبت احلرية عليهم يف تصنيف أبناء الفالحني والقرس، فقد كربوا، وجتاوزت أسئلة املرحلة 
العثامنية  املرحلة  قطار  يقودون  واخلائفون  واجلاحدون  اجلامدون  بينام  العايل،  وعيهم  إىل 

بالعقلية نفسها إّال من بّدل العثامين بآخر بريطاين..
أطّل  وحني  التاريخ،  قارعة  عىل  ممّزقة  األمة  رأينا  حتى  بنا  الشقّي  الزمان  هذا  امتّد  لقد 
الربيع كثرت مناجل قوى الضّد (بني رجعي ومستلٍب وعميل) حتى ماتت السنابل وهي 

بعُد يف أّول النهار..
فيا صاحبي،

أنا ال أتذّكر شيًئا عنك اآلن، فلسنا من املايض، ولسنا يف رحابه، نحن ما نزال ـ كام أنت، 
فيها  واحلرية  اإلبداع  رايات  جعل  من  بني  كنت  التي  اجلامعات  يف  أيدينا  بني  يتوّهج  عقٌل 
حارضة، ونحن وعٌي ال يمكن جتاوز دوره، فجيلنا هو الذي نقل الوطن، وأجزاء من أرض 
األمة، إىل الوعي الوطني والقومي يف مواجهة بقايا الزمن العثامين، الذي ظّل فينا عىل الرغم 
من ثورة العرب، وأجهز عىل ادعاءات االستعامر يف بالدنا، يوم تكّشف وجهه القبيح فيام 

وقع لفلسطني.
نحن بعض هذا،

وهذا ليس يف باب االدعاء،
بل هو يف باب الرضورة يوم اختلطت األمور، ووقع االضطراب الذي نحن فيه.. ورأينا 

أّمهات العواصم حتت سيطرة العلوج.. هل تتذّكر بريوت وبغداد أم نسينا ذلك!!
أّهيا املعّلم،

ُدّلني عىل املزيد من صفحات الّرضا، ومعنى احلياة.
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ويوم دار حوار حول قول ديوجني:
«يكون األسد حبيًسا، ولكن ال جيعله احلبس عبًدا»

ويوم كّنا نرى احلرّية حرّية األمة «قاب قوسني أو أدنى».
منذ  العذب  اجلدول  أّهيا  الشيوخ،  بني  وعاٌمل  العلامء،  بني  شيخ  وأنت  العذب  بإيقاعك 
أّول زمان يف يافا إىل زمانك يف عّامن، وما بني هذا وذاك.. زمان الوحدة بني ضفتي النهر، 

وصبغ ذلك الزمان من رؤى، وتاريخ، وآمال عذاب.
كنت سأبدأ من الريموك وأنت تلّم جراحها، وهتدهد أجزاءها، أو من اهلاشمية وأنت 

جتلب هلا هنًرا ما تزال تغرف منه،
وما غابت عنك األندلس وال عّني..

يف  أيًضا  أراها  حكمة  املهيب  صمتك  يف  وأرى  نستغيث،  العذبة  بأوجاعنا  نزال  وما 
ساعات غضبك النبيل؛ سواء أكنا يف املجمع، أم يف جلان املناهج، أم يف جملس الوزراء.... 
ومهام استبد بنا السؤال الصعب: هذه األمة إىل أين.. وأتذكر أن العريب عمر فاخوري قد 

نرش كتاًبا سنة ١٩١٣ وهو يف التاسعة عرشة عنوانه: «كيف ينهض العرب؟»
ومن منرب  هذا الّصباح الكريم،  لذلك أقرتح يف  وقد نرشت بحًثا فيه منذ ثالثني عاًما؛ 

هذه املؤسسة العزيزة:
عاًما  سبعني  غاب  الذي  الكتاب  أن  وأضيف  العنوان،  هبذا  مؤمتًرا  املؤسسة  تعقد  أن 
موجود، وأن الفتى الذي حكم باإلعدام ثم اختفى حتى جالء «االحتاد والرتقي» يستحق 
التكريم.. ال أقول إّن املؤمتر عنه، بل عن أزمة األمة، ومن كان ال يدرك بعد أهنا يف أزمة، 

فالدعوة له بالرمحة والغفران..
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فسالم عىل الصادقني اليتامى يف أرض األمة،
ا وجنوًبا، سالم ما هّبت الّريح حب�

أن  ويوم  الثورة،  يف  العرب  كتائب  خرجت  أن  منذ  واألردن  فلسطني  لشهداء  سالم 
طلعت  عكا  سجن  «من  احلزين:  الغناء  وامتد  عكا...  سجن  من  جنازات  ثالث  خرجت 

جنازة».
سالم إىل أن تستيقظ األغلبية الغافلة أو املمتدة يف رمال النسيان،

أقول:
ما زال النفط يتّرسب من بني أصابعنا،

والورد يذبح يف شوارع مدننا
واجليل الغاضب يسكب عىل الدم نجيًعا ويزيد،

والفتاوى  واالنغالق،  والتطّرف،  واإلرهاب،  والعامية،  األمية  أدواء  دمهتنا  وقد 
التلفزيونية، والتغريب، واالستالب...

واألمُر له عالج واحد يف ثالثة:
«احلرية ـ والوعي  ـ والعلم»

لذلك ال بّد أن نبدأ الدرس األول:
«تعليم احلرّية للمضطهدين»

والدرس الثاين: إذا الشعب يوًما أراد احلياة.
والدرس الثالث: وكتابه يف الشهداء.

والدرس الرابع: اللغة املقّدسة.
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صالح  بحضور  القدس/  حترير  يوم  الزكي  بن  الدين  حميي  خطبة  اخلامس:  والدرس 
الدين.

.. وهناك دروس ودروس.. واهللا أعلم.
أّهيا الصاحب،

لقد سبقتنا إىل كثٍري مما كّنا نتمنى..
وأنا واحد من هؤالء،

لذلك أقول لك:
«ما حيلتي وخطاي أقُرص من خطاك»!!

وكان الذي سبقت إليه يف سبيل وطٍن تعّلمنا من حركة الزمان عىل اجلغرافية أّنه يف قلب 
قد  الثانوية  والسلط  العربية  الكلية  خرجيي  من  التعليم  يف  توّحدوا  الذين  وأّن  عظيمة،  أّمة 

مّهدوا إلنجاز يف التعليم والوعي هائل.
أّما الذين توّحدوا من أهل القرى واملدارس الطينية عىل ضفتّي النهر فكان عليهم عبء 
االمتداد األفقي للوطن واألمة، وهم ـ كام نحن ـ أبناء رجال كل واحد منهم كان «حّراث 

األرض» و«حّراث املنايا».
ولك التحية والسالم.
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الذكريــــــــــات معيـــــــــــــن  مــــــــــــــــــــن 

د . عزت جرادات *

التنويري  ودورها  شومان،  عبداحلميد  بمؤسسة  أشيد  البدء،  يف 
ضيف  (ندوة  لسلسلة  التقدير  عن  أعرب  كام  براجمها،  خمتلف  يف 
إليها،  االهتامم  تشد  علمية  بمنهجية  املؤسسة،  تنظمها  التي  العام) 
ضيًفا  الندوات،  هذه  به  الذي تتسم  الراقي  لالختيار  إدراكي  ومع 
متميزة،  لشخصيـة   (٢٠١٩) العـام  هـذا  اختيارها  فإن  وكتاًبا، 
ثّر  وعطاء  علمية،  ومزايا  محيدة،  مناقب  وذات  وتربوي�ا،  ا  أكاديمي�
يف حياهتا املهنية، أعني األستاذ الدكتور (حممد أمحد محدان)، يبعث 
وصديق  ألستاذ  تكريًام  الندوة،  هذه  يف  أسهم  بأن  لّدي  االعتزاز 
وزميل عىل مدى نصف قرن ونّيف، ويف الوقت نفسه أعرب عن 

الشكر والتقدير ملؤسسة عبداحلميد شومان، ولقيادهتا التي تتميز 

* وزير الرتبية والتعليم األسبق. 
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بالكفاءة العالية، والرؤية اإلدارية احلصيفة، واالرتقاء بدورها يف تعزيز املسرية الثقافية يف 
األردن الغايل.

وعىل  املايض،  القرن  مخسينيات  من  يوم  ذات  اجلميلة،  الذكريات  خمزون  من  أستذكر، 
أوائل  األردن  يف  العايل  التعليم  مسرية  بدايات  يف  أسهم  ريادي،  تربوي  رصح  مرسح 
اخلمسينيات، وقّدم للتعليم أفواًجا من املعلمني املؤهلني، آنذاك، عىل مرسح (دار املعلمني) 
إىل  تتحول  أن  يمكن  وكان  نظر،  بقرص  املايض،  القرن  أواخر  اغتياهلا  تّم  التي  عامن...  يف 
املرحوم  احلازم،  املبتسم  املريب  وقف  اليوم:  ذلك  يف  املرسح  ذلك  عىل  املعلمني).  (كلية 
الفضالء،  املربني  األساتذة  كبار  من  نخبة  جلست  يمينه  وعىل  ياسني،  عبداحلميد  األستاذ 
منهم من توفاه اهللا إىل رمحته، ومنهم من ندعو هلم بطول العمر والعطاء، وكانوا األساتذة: 
عبدالرمحن الكيايل، املفكر الفلسفي، وألربت بطرس، جهبذ اللغة اإلنجليزية، وحممد كامل 
احلسيني، الكيميائي اهلادئ، وغازي عودة، الفيزيائي احلاذق، وحممد مجيل (أبو الطيب)، 
جمموعة  إىل  باإلضافة  الرياضيات،  عامل  محدان،  أمحد  وحممد  والرياضيني،  الرياضة  عميد 
أسامئهم،  ذكر  يف  أسهب  أن  أريد  وال  املعلمني.  إعداد  صفّي  مدريس  (الدار)  أساتذة  من 
وكانوا جيلسون يف الصفوف األمامية. وعىل يسار املرحوم (أ.ياسني) جلس عرشون طالًبا 
من أوائل ألوية اململكة، بضفتْيها، كانوا من أوائل املدارس العامة واخلاصة: كلية احلسني، 
وإربد والسلط والكرك والطفيلة ومعان ونابلس واخلليل وجنني وطولكرم والقدس، ومن 
متقاربة،  سوية  يف  واخلاصة  العامة  املدارس  فكانت  وتراسنطة،  واملطران  الفرير  مدارس 

نتائج وخرجيني، وكانت جلسة تعريفية فريدة من نوعها بني أساتذة وطلبتهم.
 كان هؤالء الطلبة العرشون يمثلون أول، وربام آخر جتربة فريدة متت باتفاق بني وزارة 
تلك  وكانت  الفرشمن)،  الفتتاح (صف  بريوت؛  يف  األمريكية  واجلامعة  والتعليم  الرتبية 
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رشف  يل  وكان  الصف،  ذلك  تدريس  مهمة  إليها  أوكلت  التي  هي  األساتذة  من  النخبة 
وجماالت  مراحل  يف  الرتبوي،  امليدان  يف  العمل  يف  معهم  وااللتقاء  أيدهيم،  عىل  التلمذة 

خمتلفة، يف ما بعد، وبخاصة شخصية (ندوة ضيف العام ٢٠١٩)، األستاذ حممد محدان.
 وكان هؤالء األساتذة نامذج تربوية سامقة، مجعوا بني إجياد التواصل العلمي مع أولئك 
الطلبة، أو بناء عالقات الود واالحرتام املتبادلني يف ما بينهم، والتي استمرت أينام وجدوا.

االجتامعي،  والتواصل  اخللق،  ودماثة  الشباب،  بفتوة  يتمتعان  أستاذان  منهم  متّيز  وقد 
كان ذلكام الثنائي مها (أبو الطيب) الريايض، و(حممد محدان) الريايض والكشايف، يقودان 
النشاط الريايض الصباحي، واأليام الرياضية مع املعاهد الرتبوية املناظرة، وكان الفوز دائًام 

حليف فريق كرة الطائرة بقيادة الثنائي: أيب الطيب ـ محدان.
وكانت الرحلة الرياضية ـ العقلية بقيادة رباهنا، األستاذ حممد محدان، أستاذ الرياضيات، 
وعلم   Mathematical Logic املنطقية  الرياضيات  الريايض/  املنطق  مادْيت  حّول  الذي 
املمتع).  (السهل  إىل  املمتنع)  (السهل  من  ممتعة  رحلة  إىل   Calculus والتكامل   التفاضل 
اكتسابه  عوامل  من  محدان)،  هبا (د.  امتاز  التي  الرياضيات،  تدريس  يف  املهارة  هذه  كانت 
احرتام طلبته، ونواة لعالقة الود واالحرتام املتبادلني التي جتذرت ونمت، سواء يف ميادين 
هلم  أتيحت  ملن  الرسمي،  العمل  جمال  يف  أو  والثقايف،  والفكري  االجتامعي  العام  العمل 
الفرصة لذلك، وكنت حمظوًظا أن نلتقي مًعا يف ميادين خمتلفة، فكرية وثقافية، ويف ميادين 
العمل الرسمي؛ فقد تسلم حقيبة وزارة الرتبية والتعليم عىل فرتتْني، رافقته فيهام يف قيادة 
تلك املؤسسة التي هبا نعتز، وهلا نحمل اإلجالل واالحرتام، وبمنجزاهتا التارخيية نفتخر؛ 
السلوك  ا يف الرؤى الفكرية والرتبوية، وكذلك كان االنسجام يف  وكان التوافق بيننا تلقائي�

اإلداري.
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كانت  وإذا  اإلداري.  سلوكه  عىل  محدان  للدكتور  الريايض  األكاديمي  التأهيل  انعكس 
من  مؤسسة  أي  يف  العاملني  لتمكني  اإلداري؛  التنظيم  طريقة  تعني  ا،  علمي� البريوقراطية، 
ا، باإلضافة  ا أو أفقي� العمل بطرق متوافقة، وبتجديد األدوار ملستوى القيادات اإلدارية، رأسي�
العلمي  املفهوم  هبذا  أخذ  إذا  اإلدارية،  العملية  لتنسيق  املعيارية  والقواعد  التخصصية،  إىل 
الصفة،  هبذه  يتسم  محدان  للدكتور  االداري  السلوك  كان  فقد  للبريوقراطية،  اإلداري  أو 
كانت  كام  عنده،  اإلداري  السلوك  أخالقيات  أساسيات  من  واألسس  العدالة  كانت  فقد 
منظومة الترشيعات والسياسات واملعايري تشكل الطريقة التي تدار هبا املؤسسة؛ لتمكينها 
من حتقيق أهدافها من جهة، و تقديم اخلدمة للمواطن بنزاهة وعدالة من جهة أخرى. ويف 
إطار هذا املفهوم للحوكمة اإلدارية، كانت معظم إجراءات التعيينات والرتقيات اإلدارية 
والتنقالت، عىل سبيل املثال ال احلرص، تتم بتلك الروح من النزاهة والعدالة والشفافية، يف 
وقت كانت فيه بعض القرارات للمؤسسة الرتبوية وسياساهتا تتخذ أو ترسم بأفق إداري 

يكاد يكون يف عداٍء مع املجتمع.
بداياهتا  ُتسجل  التي  العملية،  الرتبوية-  املالمح  بعض  أستذكر  اجلانب،  هذا  يف  ولعيل 

للدكتور محدان:
ففي أواخر الثامنينيات، نرشت (التايم األمريكية) ترتيب الدول، عاملي�ا، يف أداء الطلبة 
املتقدمة  للدول  الربازيل،  قبل  األخرية،  املرتبة  يف  األردن  وجاء  والرياضيات،  العلوم  يف 
لالختبارات الدولية، فوضعت الوزارة خطة حتفيزية للطلبة واملعلمني لرفع مستوى األداء 
التعليمي- التعلمي، وللتهيئة للمشاركة يف تلك االختبارات، بكفاءة عالية، وإعداد مكثف 
ا لالرتقاء بأساليب تدريس العلوم والرياضيات،  وإرشاف متخصص، وكان ذلك حافًزا قوي�

كام أدى ذلك إىل حتقيق نتائج أفضل يف تلك االختبارات الدولية يف ما بعد.
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وإيامًنا بأمهية البحث العلمي، وتشجيًعا لطلبة الصفوف العليا يف اكتساب مهارة التفكري 
العلمي، وممارسة األسلوب العلمي يف األبحاث، ولتمكنيهم من املشاركة يف أول برنامج 
تضعه اليونسكو بعنوان (نحو جائزة نوبل لطلبة التعليم العام)، فقد تم إعداد دليل الطالب 
من  عدد  وفاز  العلمية،  املهارة  تلك  وإكساهبم  املتفوقني  الطلبة  وهتيئة  العلمي،  البحث  يف 

الطلبة، ذكوًرا وإناًثا، بجوائز اليونسكو يف مهارات البحث العلمي: نحو جائزة نوبل.
إلدارة  التخطيط  كان  (التوجيهي)،  العامة  الثانوية  الدراسة  شهادة  امتحان  جمال  ويف 
الطلبة،  بني  الفردية  الفروق  ملراعاة  االمتحان  مستوى  يف  سواء  ا،  حاسوبي� االمتحان، 
النتائج،  وإعالن  التنفيذ،  إجراءات  يف  أو  متفاوتة،  بنسب  ومتميزين،  ومتفوقني  متوسطني 
وكان اإلعالم، واملجتمع يرتقبان ذلك املوعد، ومل يرتدد محدان يف قبول مبدأ اإلعالن عن 
ذلك  واستمر  الوعد،  وصدق  مرة،  ألول  ذلك  وتّم  لالمتحان،  يوم  أول  يف  النتائج  موعد 

النهج سنوات قبل أن يتوقف.
إىل  هيدف  بمرشوع  حينه  يف  الوزارة  خرجت  فقد  التعليم،  ومهنة  املعلم  صعيد  عىل  أما 
ا  اقتصادي� فيها،  الرئييس  بالعنرص  االرتقاء  خالل  من  التعلمية،  التعليمية-  العملية  جتويد 
ذلك  وكان  والتدريب،  التأهيل  برامج  من  الوزارة  به  تقوم  ما  إىل  باإلضافة  واجتامعي�ا، 
االمتيازات  أول  ويتمثل  وامتيازاهتا،  واجباهتا  هلا  بالتعليم مهنة،  بوضع مرشوع لالعرتاف 
إىل (١٠٠%)،  لتصل  ا؛  سنوي� تقل عن (٥%)  ال  بنسبة  التعليم،  لزيادة عالوة  بخطة عرشية 
وتثبيت ذلك يف سياسات إعداد املوازنات السنوية، ومل يكتب للدكتور محدان معارصة بدء 
تطبيق اخلطة، فعمر الوزارات كان قصًريا، حيث استمر تطبيقها إىل أن وصلت إىل (٥٠%)، 
وتوقفت عام (٢٠٠١م)؛ ليتمكن املعلمون يف ما بعد من فرضها بنسبة (١٠٠%)، ومن ثم 

تأسيس (نقابة املعلمني) مع موجة الربيع العريب. 
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يل  أتيح  وقد  فيهام،  دوره  محدان  للدكتور  كان  تربويتني  مسامهتني  إىل  اإلشارة  ويمكن 
املشاركة فيهام أيضًا:

يف  للمشاركة  تايالند  يف  عرب (بانكوك)  الشاقة  الرحلة  تلك  وهي  عاملية،  األوىل  كانت 
عام  بحلول  للجميع  االبتدائي  األسايس/  للتعليم  جومتيان  (مؤمتر  العاملي:  اللقاء  ذلك 
(٢٠٠٠)). وعقد ذلك املؤمتر مطلع التسعينيات من القرن املايض البنك الدويل، ومنظمة 
اليونسكو، ومنظمة العمل الدولية، ووكالة األمم املتحدة لإلنامء، ووكالة الواليات املتحدة 

للتنمية.
إنساين»،  حق  التعليم...  يف  «احلق  وهو  باهلدف الرئيس،  عىل التعريف  املؤمتر  واشتمل 
وناشد الدول وضع خططها وبراجمها لتحقيق التعليم االبتدائي للجميع، وقدمت املنظامت 
ا؛ لتحقيق ذلك  ا ومادي� ا للتعاون الدويل ومساعدة الدول، فني� الراعية للمؤمتر إطاًرا مرجعي�
ا يف خطة وطنية أشادت هبا املنظامت الراعية، وشكلت  اهلدف، وقدم األردن أنموذًجا ريادي�
ا نحو حتقيق (التعليم األسايس للجميع بحلول عام (٢٠٠٠))، ويمكن  ا وطني� التزاًما تربوي�
األسايس  فالتعليم  ا،  وطني� هبا  االلتزام  تّم  التي  املحدودة  اخلطط  من  اخلطة  هذه  إن  القول 
(ومدته عرش سنوات يف األردن) قد حتقق جلميع األطفال ممن هم يف سن التعلم األسايس 
(٥-١٦ سنة)، ومن اجلدير بالذكر أن النسبة العامة للقرائية يف األردن للفئة العمرية (١٥ 
ونسبة  العامة (٥٥%)،  الثانوية  دون  املتعلمني  نسبة  وتبلغ  إىل (٩٥%)،  وصلت  قد  فأكثر) 
مستوى الثانوية العامة (١٥%)، وثمة (٨%) بمستوى الدبلوم املتوسط، و(١٧%) بمستوى 
التعليم اجلامعي، أما نسبة األمية فانحدرت إىل (٥%)، وتعرب هذه النسب عن البعد الكمي 
يف التعليم، وال جمال للتعرض إىل املستوى النوعي ونسب البطالة العامة (١٩%+)، وبخاصة 

نسبة البطالة الشبابية (١٥-٢٤) التي تصل إىل (٤٣%)، فهي خارج املوضوع.
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وكانت الرحلة إىل (جومتيان)، تلك القرية النائية يف تايالند، شاقة بالفعل، لكنها كشفت 
عن املهارات الكشافية التي يتمتع هبا د.محدان، وأعادتنا إىل ذكريات شبابية كشافية.

شارك  فقد  العريب،  املستوى  عىل  فكان  إليه،  اإلشارة  يمكن  الذي  الثاين  اإلسهام  أما 
الدويل  البنك  من  خرباء  بحضور  املستوى،  عالية  متخصصة  ندوة  يف  محدان  الدكتور 
واليونسكو واململكة املتحدة والباكستان ومرص واألردن، وعقدت تلك الندوة يف الرياض 
بدعوة من مؤسسة (أجفند) التي يرأسها املرحوم سمو األمري طالل بن عبدالعزيز؛ لدعم 
جلامعة  العريب  املجتمع  (حاجة  الندوة  موضوع  وكان  املتحدة،  األمم  من  املنبثقة  املنظامت 
عربية مفتوحة)، وقدمت فيها دراسة بعنوان (مدى حاجة املجتمعات العربية جلامعة عربية 
مفتوحة)، يف حني كانت مشاركة د.محدان بتقديم دراسة حول: (اإلمكانات املادية والفنية 
والبرشية لتأسيس جامعة عربية مفتوحة)، وقدم فيها خطة شاملة، فنية وإدارية ولوجستية 
ا. كمتطلبات لتأسيس اجلامعة، وآليات التنفيذ واإلعداد لكل مرحلة، واالعرتاف هبا أكاديمي�
أن  أمل  وعىل  ملهمته،  ودعًام  التأسيس،  مرحلة  بتويل  محدان  د.  بتكليف  الندوة  وانتهت 
تكون إدارهتا يف األردن، فقد زودته بالتزام رسمي/ خطي من دولة رئيس الوزراء آنذاك، 
د. عبد الرؤوف الروابدة، بتخصيص ثالثة دونامت من أرايض الدولة إلقامة املقر الرئييس 

للجامعة؛ أي مقر اإلدارة الرئيسية يف األردن.
د.محدان  توىل  التي  املفتوحة)،  العربية  (اجلامعة  تأسيس  املشاركة  هذه  نتيجة  وكانت 
من  أفواج  اجلامعة  هذه  من  واستفادت  ومستشارها،  رئاستها  ثّم  ومن  تأسيسها،  مراحل 
اخلرجيني يف األردن، يف ختصصات إدارة األعامل، والدراسات الرتبوية والتكنولوجية، ويف 

الصحافة واإلعالم وغريها.
الشخصية،  العالقة  تأثري  من  درجة  وأقل  املوضوعية،  من  درجة  بأقىص  حاولت،  لقد 
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غري  بالتاريخ  يوصف  تربوي  تاريخ  ذكريات  أو  تارخيية  ذكريات  من  شذرات  أقّدم  أن 
املكتوب، لكنه مدون يف الذاكرة، ويكتسب درجة عالية من املصداقية، فهو يعرب عن مواقف 
فيها  رشيًكا  شديد،  بتواضع  وكنت،  الرتبوي،  الواقع  أرض  عىل  ترمجت  وأفعال  وجتارب 
ومل  واهتامم،  أمهية  من  تستحق  بام  عرضها  عىل  حرصت  وقد  مبارش،  غري  أو  مبارش  بشكل 
ثالثة  من  أكثر  توىل  كبري  جليل  لشخصية عامل  وتربوية عديدة  أكاديمية  جوانب  إىل  أتطرق 
املشاركة  إىل  إضافة  وتربوية،  وثقافية  وعلمية  أكاديمية  مؤسسات  يف  ا  قيادي� منصًبا  وثالثني 
املؤسسات  عضوية  يف  مشاركة  له  وكانت  الوطن،  يف  والتنفيذية  الترشيعية  السلطتْني  يف 
األكاديمية والرتبوية والثقافية تزيد عىل ثالثني عضوية، وقدم للمعرفة العلمية أكثر من مائة 
ومخسني بحًثا أو دراسة أو مؤلًفا؛ ولعل ذلك يقع خارج إطار هذا التقديم، عىل الرغم من 

أنه يبعث عىل االعتزاز.
وقت  يف  والتعليم،  الرتبية  وزير  إىل  موجهة  رسالة  من  بمقتطفات  أختتم  أن  ويمكنني 

سابق، أقتبس منها:
«لقد تم إيفادي للحصول عىل درجات البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه، وأتيحت 
ورئيًسا  وأستاًذا  عامن،  يف  املعلمني  لدار  ومديًرا  تربوي�ا،  وموجًها  مدرًسا  العمل  فرص  يل 

جلامعات رسمية أعتز هبا، وكذلك مناصب وزارية وعينية (جملس األعيان).
هذه  رأيت، يف  فإنني  األردن،  الغايل  وطني  أفاضه عّيل  الذي  الفضل  هبذا  وعرفاًنا مني 
هو  والتعليم،  الرتبية  لوزارة  تقديمه  استطيع  القليل مما  أقلَّ  أن  احلياتية،  املرحلة من سرييت 

اإلسهام يف تعمري مدارسها.
دينار،  ألف  مائتا   (٢٠٠٠٠٠) مقداره  بمبلغ  بالتربع  أرغب  فإنني  املنطلق،  هذا  ومن 
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والتعليم  الرتبية  (وزير  باسم  دينار،  ألف  مائة   (١٠٠) بمبلغ  شيًكا  منه  أوىل  كدفعة  أرفق 
باإلضافة لوظيفته)، وسيتم تسديد املبلغ املتبقي برتتيب الحق».
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،،،،،

التوقيـع 
حممد أمحد محدان (معلم متقاعد)
ويف هـــــذا مسك اخلتـــــام
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حممـــد محــــدان  الـحافظ درســـه جيـــدا

د . حممد احلاليقة *

وأسامء  صور  الذاكرة  خمزون  يف  تتشابك  احلياة،  رحلة  خالل 
املكان  ثالثة:  إطارات  يف  فرزها  يتم  عديدة،  وأعامل  وأماكن 
بالتاليش  الذاكرة  خمزون  يبدأ  الرحلة  وخالل  واإلنسان.  والزمان 
حمله  حتل  املخزون  من  جزًءا  أن  أي  إمهاًال؛  أو  إحالًال  تدرجيي�ا، 
عنارص جديدة؛ أو أن تراكم املخزون ينتج عنه إمهال جزء منه، يف 

إطار عملية النسيان الطبيعية.
غري أن جزًءا ال بأس به، يبقى صامًدا ال يطاله اإلمهال أو اإلحالل، 
أو  زرته  وأن  سبق  مجيل  ملكان  صورة  احلية  الذاكرة  يف  تبقى  حيث 
أقمت فيه، أو صورة تاريخ معني شهد حدًثا مهام� يف حياتك، لكن 

* رئيس املنتدى االقتصادي األردين.
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أو  هبم،  مررت  أو  بك  مّروا  الذين  األشخاص  بعض  صور  منه،  واألمجل  ذلك  من  األهم 
عارشهتم واختلطت هبم يف مرحلة ما من حياتك.

ال أحتدث عن صورة األم أو األب أو الزوجة أو االبن أو االبنة أو األخ أو األخت، أو 
حية  صورة  ذاكرتك  حفظتهم  آخرين  عن  أحتدث  بل  والقربى،  النسب  سلسلة  يف  غريهم 
ترتبط بقيمة سامية أو خلق رفيع أو إنسانية متجلية، أو إنجاز رفيع أو معروف، قّدموه يف 
وقت ضيق، أو صحبة مل تشْبها املصلحة واألنانية، ومل تفسدها ماديات احلياة، فبقيت طاهرة 

نقية.
فكل منا حيتفظ بصورة ملعلم مدرسة متميز تتلمذ عىل يديه؛ أو طبيب إنسان تعامل معه، 
الذين  الشخوص  من  ذلك  وغري  اجلامعات،  إحدى  يف  العلم  عنه  تلقى  جامعي  أستاذ  أو 

تركوا بصمة يف ذاكرتنا.
كان األستاذ الدكتور حممد محدان، واحًدا من جمموعة مميزة من األشخاص الذين بقيت 
صورهتم حية يف الذاكرة؛ إْذ  ترتبط صورته بالقيم السامية واخللق الرفيع، واإلنسانية املتجلية 
ا للمجلس األعىل للعلوم  واإلنجاز الرفيع. عرفته عن بعد يف مرحلة ما، عندما كان أميًنا عام�
ا لوزارة الصناعة والتجارة  والتكنولوجيا، وربام كان ذلك عام ١٩٩٩، عندما كنت أميًنا عام�
ا وزراء وزمالء يف حكومة دولة عيل أبو الراغب، حيث شغل  ، ثم شاء اهللا أن نجتمع سوي�
وهبذه  الوزراء،  لرئيس  نائًبا  وكنت  العميل،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أمحد  أبو  معايل 
بقضايا  املعني  املصغر،  الوزراء  جملس  أو  االقتصادية  للشؤون  التنمية  جلنة  أترأس  الصفة 

التنمية، وخاصة االقتصادية منها.
الشخصية  محدان،  حممد  الدكتور  األستاذ  معايل  عىل  وأعمق،  أوضح  بشكل  وتعرفت، 
يف  يميزه  ما  وكان  منه،  أكثر  أقرتب  أن  يل  وتسنى  احلكومي،  العمل  خالل  الدمثة،  الدافئة 
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التعامل الرزانة واالتزان، فهو ال حيب اإلطالة يف احلديث، وحيفظ درسه جيًدا، ويديل برأيه 
يف الوقت املناسب، وال يقاطع أحًدا يف حديثه، ويكره أن يقاطعه أحد، وهدوء شخصيته 

أضفى عليه مهابة، وحظي باحرتام زمالئه.
يدافع عن رأيه وموقفه بال تزمت، ويشارك اآلخرين بفكره، من دون أن يتجاوز حدود 
ال  التي  القضايا  عن  ويستفرس  يسأل  له بأن  سمح  اجلم  وتواضعه  اختصاصهم،  أو  زمالئه 

يشملها جمال عمله.
كان إيامنه كبًريا بأمهية البحث العميل، ودوره يف التنمية والنهضة، وأنه ال بد للجامعات 

أن تعريه اهتامًما أكرب.
تداولت ذات مرة معه يف أمر استقاللية اجلامعات، وحينها كان التعليم العايل يف األردن 
أفضل حاًال، فكان رأيه أن االستقاللية املنضبطة أمر رضوري، وال جيوز للوزارة أن تصادر 
تلتزم  أن  اجلامعات  عىل  فإن  املقابل  ويف  شؤوهنا،  وإدارة  استقالليتها  يف  اجلامعات  حق 

بمعايري األداء وجودة املنتج.
الذاكرة  وهي  الذاكرة،  به  أسعفتني  مما  محدان  حممد  ُأستاذنا  بحق  فيض  من  غيض  هذا 

ذاهتا التي ستحتفظ بصورة إنجازاته وجهوده التي بذهلا يف خدمة وطنه وأمته.
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محـــــــدان واستقالليـــــــة الـجامعـــــــــات

د . عبد ا موسى *

تقاطعت مسرييت مع مسرية الدكتور حممد محدان يف الزمان واملكان، 
رسالة  أحرض  كنت  حني  األمريكية  اجلامعة  يف  أستاًذا  كان  فقد 
املاجستري فيها، وكان عميًدا يف اجلامعة األردنية حني كنت أستاًذا 
يف كلية الزراعة، وكان رئيًسا جلامعة الريموك، وتبعته بعد زمن يف 
رئاستها. وعندما كان وزيًرا للتعليم العايل والبحث العلمي كنت 
جملس  يف  وزاملته  يرأسه،  الذي  العايل  التعليم  جملس  يف  عضًوا 
األعيان، ويل به وعليه رأي كإنسان. واسمحوا يل أن يكون حديثي 

حول هذه املحطات.
بريوت  يف  األمريكية  اجلامعة  كانت  املايض،  القرن  سبعينيات  يف 
تزخر بالطلبة األردنيني يف ختصصات خمتلفة، وشاء القدر أن أكون 

* أستاذ أمراض النبات الفريوسية، عضو جملس األعيان األردين سابًقا.
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هيئتها  يف  أردنيني  أساتذة  بوجود  وفخرهم  اعتزازهم  خيفوا  مل  الذين  الطلبة  هؤالء  أحد 
وحممد محدان.  التدريسية، أذكر منهم األساتذة األجالء خملوف حدادين وأسامة اخلالدي 
وكان ثالثتهم ملجًأ للطلبة األردنيني، يقصدوهنم للمشورة واملساعدة، ومل يتوانوا أبًدا عن 

تقديمها، وشكلوا، بمجموعهم، مثًال أعىل للطلبة األردنيني.
بدران  عدنان  الدكتور  األستاذ  دولة  كان  العتيدة،  الريموك  جامعة  تأسيس  غمرة  ويف 
منهمًكا بالبحث عن الكفاءات األردنية يف املهجر، وكان الدكتور محدان أحدهم، فاستقطبه 
ملباين  اإلنشاء  أعباء  بتحمل  وشارك  فانخرط  والعلوم،  اآلداب  لكلية  عميًدا   ١٩٧٦ عام 
اجلامعة املؤقتة، التي ركبت عىل عجل من ألواح مصنعة مسبًقا، يف سباق مع الزمن؛ إليواء 

عائالت أساتذة اجلامعة، وإنشاء مبنى للتسجيل. 
ويف عام ١٩٨٦ عاد الدكتور محدان رئيًسا جلامعة الريموك بعد مرورها بظروف صعبة، 
وكام كان، دوًما، فقد أنجز الكثري للجامعة التي أنشئت عىل حيز صغري املساحة كان يشغله 
مستنبت إربد الزراعي، الذي كان سيقيد تطور اجلامعة ونموها.  وبنظرة استرشافية لتوسع 
فاختذ  املجاورة،  األرايض  برشاء  وذلك  املكاين،  التوسع  من  بد  ال  كان  املستقبيل،  اجلامعة 
العقبات  بعض  من  الرغم  عىل  للجامعة،  اجلنويب  احلرم  رشاء  تم  اهللا  من  وبتوفيق  القرار. 
أمثال معايل الدكتور صالح  اخلريين من أبناء الوطن، من  التغلب عليها بمساعدة  التي تم 
اخلصاونة. ولوال هذا القرار ملا استطاعت اجلامعة التوسع الذي شهدته يف الفرتات الالحقة.
أساًسا  لتكون  اآلداب؛  كلية  رحم  من  منبثقة  والفنون،  الرتبية  كلية  أنشئت  عهده،  ويف 

إلنشاء كلية الرتبية، وكلية الفنون اجلميلة.
ا من اهلدوء  وال شك بأن إدارته كانت تتميز باحلنكة وحسن الترصف، اللذين أضفيا جو�
بعد عاصفة اجلامعة، وكانت قراراته تنم عىل احرتامه الشديد الستقاللية اجلامعة، فقد كان 



د. عبدا موسى

١٠٥

صلًبا يدافع عن قرارته اإلدارية ذات الصفة األكاديمية أمام املجالس املرجعية، عىل الرغم 
من الضغوط التي مورست عليه.

أما يف اجلامعة األردنية، فقد تسلم عامدة شؤون الطلبة، حيث ُعرف عن الدكتور محدان 
وال  رياضية.  بروح  مشكالهتم  وحل  معهم،  والتواصل  الشباب  وحبه  الرياضة  ممارسته 
غرو يف ذلك، حيث رئس الدكتور محدان االحتاد األردين أللعاب القوى، واالحتاد األردين 
للتنس األريض. ويف عهده، ازدهرت عامدة شؤون الطلبة، خصوًصا بالرحالت الداخلية 
ملناطق األردن ومؤسساته املختلفة، التي كانت هتدف إىل تعزيز روح االنتامء وتقوية أوارص 
التواصل بني الطلبة وخمتلف الكليات، عىل اختالف خلفياهتم الثقافية واالجتامعية. وكان 
يف  املؤسسات  زيارة  خصوًصا  النشاطات،  هذه  بعض  يف  طلبته  يرافق  محدان  الدكتور 

املناسبات الوطنية.
وأثناء توليه عامدة البحث العلمي يف اجلامعة األردنية، عمل جاهًدا عىل إنضاج األنظمة 
توليه  وتبعها  سنتني،  خالل  اجلامعة،  يف  العلمي  البحث  سريورة  حتكم  التي  والتعليامت 
ُأطلق عليه  والتعليم عام ١٩٨٩،  الرتبية  ويف أثناء تسلمه حقيبة وزارة  كلية العلوم.  عامدة 
«الوزير الذي جييب وال يستجيب»، ولذلك قصة، فقد ترافق عهد احلكومة آنذاك مع جملس 
النواب احلادي عرش، الذي مارس ضغوًطا هائلة عىل الوزراء، كان أبرزها ما يتعلق بطلبات 
التعيني. وبحكمته وتأنيه وحسن ترصفه، كان يقبل الطلبات وخيضعها للدراسة، بالرجوع 
للنائب  ا  رد� ُيعّد  ثم  ومن  تعيينه،  املطلوب  الشخص  دور  لتبيان  املدنية؛  اخلدمة  ديوان  إىل 
يتضمن معلومات وأسامء الذين هلم أولوية عىل ذلك الشخص، مع اعتذار بطريقة ال ختلو 

من دهاء.
ولتأكيد حياديته يف التعيينات، فقد تنازل عن حقه يف تعيني احلاالت اإلنسانية؛ ليدرأ عن 
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ا  نفسه الضغوط التي قد حترم صاحب حق حقه. ويف أثناء عمله، كان الدكتور محدان ميداني�
مشكالت  إىل  ويستمع  التحتية،  بنيتها  ويتفقد   املدارس  يزور  كان  فقد  األول،  الطراز  من 
املدرسني والطلبة فيها، ومل تكن زياراته برتوكولية؛ بل كانت ترتتب عليها نتائج ملموسة، 
ما كان يولد، غالًبا، سجاًال مع وزير املالية آنذاك؛ للحصول عىل التمويل الالزم لسد نقص 

هنا أو هناك.
الثانية، تسّلم حقيبة وزراة  ويف عهد حكومة دولة األستاذ الدكتور عبد السالم املجايل 
الرتبية والتعليم والتعليم العايل؛ إْذ أنيطت به مهمة إلغاء قانون وزارة التعليم العايل، ومن 
ثم إعادة تشكيل جملس التعليم العايل برئاسة رئيس الوزراء، وذلك لتكريس مبدأ استقاللية 

اجلامعات.
والبحث  العايل  للتعليم  وزيًرا  كان  الراغب،  أبو  عيل  األستاذ  دولة  حكومة  عهد  ويف 
التعليم  مللف  محدان  حممد  الدكتور  معايل  إدارة  عىل  شاهًدا  وكنت   ،٢٠٠٢ عام  العلمي 
رؤساء  من  غالبيته،  يف  يتألف،  كان  الذي  العايل،  التعليم  جملس  ترؤسه  خالل  من  العايل، 
اجلامعات األردنية الرسمية، وكانت السياسات ُترسم هبدوء، والنقاش يدور بفكر منفتح 
ويؤيد  اجلامعات  استقاللية  مع  الوقوف  يف  يرتدد  ال  محدان  الدكتور  وكان  وديمقراطي. 
األردنية  اجلامعة  اختذته  ا  أكاديمي� قراًرا  ساند  كيف  أذكر  زلت  وما  األكاديمية،  قراراهتا 
القرارات،  هذه  حول  أثري  الذي  الضجيج  من  الرغم  عىل  الكليات،  بعض  بعامدات  يتعلق 

والضغوط التي مورست عىل رئيس اجلامعة ووزير التعليم العايل.
رئسها  التي  والتعليم  الرتبية  كلجنة  فلقد انخرط يف جلان مهمة،  األعيان،  يف جملس  أما 
مدة سنتني، وجلنة احلريات وحقوق اإلنسان، وجلنة املرأة. وكان، إضافة إىل ذلك، حيرص 
عىل حضور جلسات اللجان األخرى، خصوًصا اللجنة املالية واللجنة القانونية وغريمها، 
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وكانت مداخالته تنم عىل وضوح يف التفكري يلتقط الواردة والشاردة، وُيويل اللغة العربية 
مكانتها التي تستحق، وغالًبا ما ُيلجأ إليه لتوضيح أو لتصحيح سياق لغوي غامض. كيف 

ال وهو نائب رئيس جممع اللغة العربية.
ومتيزت رئاسته جلنة الرتبية والتعليم باجلوالت امليدانية، التي غطت اململكة من الكرك 
واجلامعات؛ لتحسس مشكالت  زيارات للمدارس  واملوّقر والّسلط، يف  ومؤتة إىل املفرق 
اإلدارات والطلبة، التي غالًبا ما ينتج عنها جهد شخيص من الدكتور محدان؛ جلمع تربعات 

ملعاجلة نقص ما، كام حصل مع مدرسة املوقر أو حضانة أطفال السجينات يف اجلويدة.
عالوة عىل ذلك، فلقد تقّدمت جلنة الرتبية والتعليم، يف أثناء رئاسته، بمقرتحات لوزارة 
البرشية،  املوارد  لتنمية  الوطنية  االسرتاتيجية  يف  ورد  بام  االلتزام  فحواها  والتعليم،  الرتبية 
العالقات البينية داخل املدرسة (طالًبا  ومقرتحات تتعلق بالبيئة املدرسية، بام تتضمنه من 
ا  ومدرسني)، وبني املدرسة واملجتمع املحيل؛ لتصبح املدرسة مركًزا خيدم املجتمع، إنتاجي�

ا ملهارات مطلوبة يف منطقتها. ا، ومركًزا تدريبي� وثقافي�
ذو  فهو  كإنسان،  محدان  للدكتور  اآلخر  بالوجه  أعّرف  أن  بعجالة،  يل،  واسمحوا 
إحساس مرهف، حيب املوسيقى الكالسيكية والعربية. ويف جوالته الطويلة كان، أحياًنا، 
يدندن بأحلان السنباطي بصوت شجي، ينم عىل إرهاصات إنسانية متتد إىل شغاف القلب.

والدكتور حممد ودود، يأرس مستمعيه بلطفه وكياسته، وهو حمب للخري، يمد يده دوًما 
للمساعدة، ويف جعبته من ذلك الكثري، أذكر منها:

يف  اإلدارية  والعلوم  االقتصاد  كلية  لبناء  دينار  مليون   ٢٫٥ بمبلغ  تربعات  مجعه  ـ  
اجلامعة اهلاشمية، يف أثناء رئاسته هلا، يف مرحلة التأسيس.

باملسكوكات  تربعه  مثل:  شام،  سمري  املرحوم  لتربعات  اخلري  عىل  وداال�  سبًبا  كان  ـ 
الذهبية والفضية ملتحف جامعة الريموك.
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وبناء  األردنية،  اجلامعة  يف  مرافعات  وقاعة  مؤتة،  جامعة  يف  للبنات  بسكن  وتربعه  ـ 
اجلامعة  يف  الطبية  للعلوم  التدريس  قاعات  جممع  وبناء  بدران،  شفا  يف  املسنني  دور 

األردنية.
وأخًريا وليس آخًرا، تربعه من حر ماله بمبلغ ٢٢٥ ألف دينار؛ لبناء مدرسة يف عني  ـ 

الباشا، ومبلغ ٢٠٠ ألف دينار لبناء مدرسة يف ماركا.

ويف اخلالصة:
ا، خاض غامر احلياة، وكان منجًزا وخادًما  لقد كان الدكتور حممد محدان رجًال عصامي�

لوطنه، بكل تفان وإخالص.
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الـجلسة الرابعة
املؤسسات الوطنية واإلقليمية والعاملية
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حممد أمحد محدان
األرقام  وفارس األبعاد،   داملُتعد  اإلنسان
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ـ١ـ 
كيف أصُف حمّمد أمحد محدان؟

حاوْلُت أْن أجيَب عن هذا السؤال الربيء بالعنوان الَفرعّي لورقتي 
من  مبارش  أّنه  ذلك  العنوان.  هذا  من  الثاين  بالشقِّ  وسأبدأ  هذه. 
دون أيِّ تعقيد. فأبو أمحد رياضّياّيت إحصائّي بارع، واألرقام جتري 
يف دمه وعىل أنامله. وَلكْم اختلْسُت النظر إليه يف َغمرِة اجتامعاتنا 
بعَض  أّن  سّيام  األردّين؛  العربّية  اللغة  ْجممع  معنا،  َجمْ يف  الكثرية 
فأراه  وُموازنات!  وميزانّياٍت  حساباٍت  تتضّمُن  االجتامعات  هذه 
وما  َيعزف!  وكأّنه  أصابعه،  ك  ُحيرِّ وأحياًنا  حيسب؛  وكأّنه  ُيتمتم، 
ختــام  فــي  التلفــاز  شاشــات  عىل  يذكرونــه  مّنا  كثريون  زال 

َمِع الّلغة العربّيِة اُألردّين، ُأستاذ الفيزياء الّنظرّية/اجلامعة اُألردنّية.   * عضو َجمْ
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رؤساَء  فات  فكيف  األمور.  وَحيسم  األرقام  ُحيّلل  وهو  األخرية  النيابّية  االنتخاباِت 
احلكومات اُملتعاقبني أْن َيعهدوا إليه بوزارة املالّية؟!

الكلمة.  معنى  بكلِّ  «إنساًنا»،  يظّل  ـ  اإلحصاء  ومتاهات  األرقام  ِخضمِّ  يف  ـ  أّنه  إّال 
ُق ذلك برشاقة  ولعّل أهمَّ ِسامت إنسانّيتِه أّنه يضع نفَسه مكان الشخص الذي أماَمه. وُحيقِّ
ز  وُيعزِّ واِخلّالن.  اإلخواِن  مع  يتجّىل،  ما  أكثَر  ذلك،  ويتجّىل  راٍق.  ووجداٍن  فائقة،  ذهنّية 
ٍب أو فتور. وال أنسى أْن أذكر  إنسانّيَته هذه إيامُنه النقّي الراسخ، الذي ال َيشوُبه أيُّ تعصُّ
وأخالقّيات  احليوّية،  باألخالقّيات  الزمان،  من  َعْقدْين  من  أكثَر  منذ  احلثيث،  اهتاممه  هنا 
بحقوق  عميق  من  أعمق  نحٍو  عىل  الصلة  وثيقُة  األخالقيات  فهذه  والتكنولوجيا؛  العلوم 
اإلنساِن الكربى. وتزداُد أّمهّية يْوًما عن يْوم، مع ذاك الطوفاِن الكاسح من الطَفراِت العلمّيِة 

والتكنولوجّية.
يف  الُبْعد  فمفهوم  فيزيائّي.  تعبٌري  أصًال  وهو  األبعاد»؛  «اُملتعّدد  التعبري  يأيت  ذلك،  بعد 
الفيزياء احلديثة َيتجاوز بكثري األبعاد املكانّية الثالثة: بدًءا من الُبعد الرابع (الزمان)، الذي 
أدخله آينشتاْين يف نظرّية النسبّية اخلاّصة، إىل األبعاِد األحَد عَرش يف النظرّية السائدة لنشأة 
الكْون. وهنالك معنًى آَخُر عميٌق ملفهوم «الُبعدّية» يف امليكانيكا اإلحصائّية ال جماَل للخْوِض 
الُبْعد»،  أمحد أبعُد ما يكون عن نموذج «اإلنسان األحادّي  أبا  إّن  أرْدُت أْن أقول  فيه هنا. 
الذي أصبح عىل لسان الكثريين من أصحاب الفكر والقلم يف العامل أمجع فْور صدور كتاب 
هنا  وأقرتُض  نفسه (١٩٦٤).  العنوان  ذي  ماركوزه(١)  هريبرت  البارز  األملاّين  الفيلسوف 
ِض  هذا العنوان؛ لكْن، خارج سياقه األصّيل. فالكتاُب أصًال ُيشري إىل اإلنسان اُملدّجِن اُملروَّ
بسياط العاَمل اُملعارص، البعيِد عن التفكري الناقد أو التفكري «خارج الصندوق». أّما املقصود 
يف هذا املقام، فهو ـ باختصار ـ  اإلنساُن الضّيُق األفق الذي ال لوَن له وال طعَم وال رائحة؛ 
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احلياة  عىل  ُيسبُغ  ما  كّل  عن  ُمتعامًيا  واحد،  باّجتاٍه  يرى  الــذي  اإلنسان  مَثـــل  فمَثُلــه 
رْونَقها. 

الُبعد  فهنالك  أمحد.  أيب  شخصّية  يف  األبعاد  من  العريَض  الطيَف  ذاك  تأّملوا  باُملفارقة، 
البدنّية)، والرياضّياّيت (من الرياضّيات)، واالجتامعّي، والسياّيس،  الرياّيض (من الرياضة 
إىل  النظرّية  األطر  لرتمجة  َيسعى  الذي  العمّيل»  «الفكر  وهنالك  واإلدارّي.  والرتبوّي، 
إىل  نكون  ما  أحوُج  أّننا  واحلّق  املْيدان.  يف  للتطبيق  قابلٍة  ملموسٍة  وإجراءاٍت  مرشوعاٍت 
الفكر العمّيل هذا يف كثٍري من األحيان. صحيح أّن الفكر النظرّي العميق من أنبل املامرسات 
الواقع.  أرض  عىل  عملّية  إجراءاٍت  يتطّلُب  ما  كثًريا  احلياة  عجلة  دَوران  أّن  إّال  اإلنسانّية؛ 
وأبو أمحد من أساتذة هذا الفكر. وال أنسى حّس الفكاهة لديه، خاّصًة حني يرتأُس جمالَس 
وال  كان؛  َمْن  كائًنا  خملوٍق،  بأّي  يستهزىء  ال  الذي  الَعّف  النْوع  من  هذا  وحّسه  ِجلاًنا.  أو 
ج  َيسّف أبًدا. أفليس ذلك ُعملًة نادرًة يف ُجمتمعاتنا؟ وغنّي عن البيان أّن ُعنَرص الفكاهة ُيفرِّ
رها. أضيفوا إىل ذلك طبيعَته اُملتفائلة عموًما، حتى  عن كروب النفس؛ فتهدأ وتقّل ِحّدُة توتُّ
يف أحلِك األوقات. فهو َيشّع «إجيابّيًة». وهذا واضٌح حتى يف رسائله النّصّية القصرية التي 
نتبادُهلا ضمن جمموعات التواُصل االجتامعّي؛ فمثلام نشري إىل «لغة اجلسد»، علينا أْن ننصَت 
إىل «ْمهس احلروف» فيام أرى! وهلذه الرسائل رْونق خاّص: معظُمها حتّياٌت صباحّية دافئة 
رسير  عىل  ُحيّبه)  َمْن  (أو  صاحُبها  كان  لو  حتى  بّناءة؛  وإجيابّيٍة  عميٍق،  عْفوّي  بإيامٍن  تيش 
الليل (وأحياًنا  ُمنتصف  ُبعْيد  يأيت  التحّيات  هذه  من  بعًضا  أّن  األمر  يف  والطريف  الشفاء. 
النبيل  والفّن  رفيعة.  فّنّيًة  مقطوعاٍت  الرسائُل  فيها  ضّمت  ما  مرحلة  ومّرت  ذلك)!  ُقبْيل 

ُينعش الروح وَيصقل الِوجدان؛ كام إّنه يكشف عن «إنسانّية» ُمتأّصلة يف املرء. 
األصواُت  كانت ترتفع  فأحياًنا  ِوئام؛  يف  ِوئاًما  كانت دائًام  األموَر  أّن  ال َيعني  كّل ذلك 
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قليًال، ورّبام هتتّز األعصاب. إّال أّن ذلك ُرسعان ما َينقشع كَسحابة صْيٍف عابرة. وأنا أنظر 
اآلن نظرة نقدّية إىل هذه «اهلّبات»؛ فأرى أّهنا كانت أشبه بـ«رّشة» ملٍح عىل الطعام: أقّل من 

أْن ترفَع ضغط الدم؛ لكّنها كافية لكي جتعَل الطعام لذيًذا ُمستساًغا.

ـ٢ـ 
كيف عرفُت أبا أمحد؟

يف  فيها،  العلوم  بكّلّية  الفيزياء  قسم  يف  العمَل  وباْرشُت  األردنّية،  اجلامعة  يف  ُعّيْنُت 
جي يف املدرسة الثانوّية  ١٩٧٥/١٠/١١، بعد غياب يف إنجلرتا دام تسع سنوات (منذ خترُّ
ا يافًعا يف منتصف العرشينّيات من العمر. وبعد  حتى ما بعد الدكتوراة). كنُت حينذاك شاب�
لُيؤّسَس  ـ   بدران  عدنان  الدكتور  ـ  العلوم  كلّية  عميُد  غادَرنا  فقط،  واحد  دراّيس  فصل 
جامعة الريموك. وْمل َيمِض سوى بضعة أشهر حتى بدأت أسمع باسم أيب أمحد. كان آنذاك، 
وملّدٍة سنٍة إّال قليًال، عميَد «كّلّية اآلداب والعلوم»، وأستاًذا للرياضّيات يف الريموك. وبعد 
حضوًرا  أكثَر  نحو  عىل  عاد  بالقاهرة،  األمريكّية  اجلامعة  قي  جامعّية  سنًة  دام  قصري  غياب 
فيها.  للرياضّيات  وأستاًذا  الطلبة  شؤون  عميَد  ُعّني  األردنّية؛ حيث  اجلامعة  يف  لنا  بالنسبة 

وطوال تلك السنني، كانت معرفتي به «عن ُبعٍد» فقط.
العلمّي  البحث  عميَد  أمحد  أبو  أصبح  حني  إّال  ُقرب»  «عن  معرفٍة  إىل  احلال  يتغّري  ومل 
يف األردنّية. ومن بْني سائر اللقاءاِت معه، التي شارك فيها عموًما عدٌد من الزمالء، أذكر 
خريف  بواكري  يف  للفيزياء»،  الثانية  الدْولّية  البرتاء  «مدرسة  جلسات  هامش  عىل  لقاًء 
ُمنتقًى  مْوضوٍع  يف  مرموقني  أساتذة  من  ًعا  جتمُّ َيعني  هنا  «مدرسة»  والتعبري   .١٩٨٣ عام 
ذلك  يف  اُملتقّدمة  املحارضات  من  عدٍد  إللقاء  عاملّية،  علمّيٍة  ومراكَز  جامعات  من  ُيدعْون 
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املوضوع، أمام اُملجتمِع الفيزيائّي املحّيلّ (والعلمّي ُعموًما)، بحضور بعض اُملشاركني من 
النظرّية  الفيزياء  عاِمل  السالم،  عبد  حمّمد  الدكتور  من  جاءت  املدرسة  وفكرة  اخلارج(٢). 
الباكستاينِّ األصل، الذي كان ضمن ثالثة فيزيائّيني نظرّيني حازوا جائزة نوبل يف الفيزياء 
عام ١٩٧٩(٣)، وسمّو األمري احلسن بن طالل، إثَر منحهام أّوَل دكتوراة فخرّية من جامعة 
الريموك بمناسبة ختريج أّول فْوٍج من طلبتِها. وتبّناها آنذاك عدٌد من الفيزيائّيني األردنّيني، 
كان من بينِهم كاتُب هذه السطور. أقول: التقْيُت يف تلك املناسبة أبا أمحد يف ُمدّرج سعيد 
املفتي بكّلّية اهلندسة يف اجلامعة األردنّية. وذّكْرُتُه أّنني سأغادُر البالد فْور اختتام املدرسة إىل 
ٍغ علمّي فيها؛ إْذ كْنُت حيَنها أحَد الذين  جامعة كورنِّل Cornell األمريكّية، لقضاء إجازِة تفرُّ
نالوا جائزة فولربايت. ثّم سألُته إْن كان باإلمكان دعمي برشاء ُنسخ من بحوثي اُملتوّقع أْن 
أنجَزها وأنَرشها يف دْورّياٍت عاملّية طواَل إجازيت العلمّيِة الوشيكة. فوعدين بذلك؛ عىل أْن 
أرسَل إىل ِعامدة البحث العلمّي ُمطالباِت الدْورّياِت يف حينه. وهكذا كان. فكانت املطالباُت 
ُتسّدد فْوًرا؛ األمر الذي أثلج صدري لسببْني: األّول تعزيز صدقّية جامعتنا األردنّية لدى 
هذه الدورّيات. والثاين أّن أبا أمحد وعد وأوىف؛ وهذا لَعْمري من شَيِم الكرماء. ليس هذا 
وحْسُب؛ إّنام الحْظُت بعد بضعة شهوٍر من ذلك اللقاء أّن اُملطالباِت أخذت تعود إّيل غْريَ 
استفْرسُت عن  وملّا  اهللا)!  بحمد  اإلنتاج،  غزيرَة  تلك  العلمّي  غ  التفرُّ سنة  دة (وكانت  ُمسدَّ
ذلك، علْمُت أّن السبَب كان انتقال أيب أمحد إىل عامدة كّلّية العلوم يف اجلامعة، وأّن سياسة 
أمحد  أبو  تّرصف  كيف  ُممكًنا.  النرش»  «دْعُم  يُعْد  فلم  بعده؛  تغّريْت  العلمّي  البْحِث  عامدة 
حياَل ذلك؟ واجَه َمْن واجه، وأقنَع َمْن أقنع، حتى متّكن من استصدار قرار بإحالة األمر 
إىل كّلّية العلوم لسداد قيمة اُملطالبات. وهكذا كان. أال يدلُّ ذلك عىل مكارم األخالق؟ هللا 

َك يا أبا أمحد! درُّ
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يل.  خْريٍ  عهَد   (١٩٨٦ ّمتوز  ١٩٨٤ـ  (شباط  العلوم»  «عامدة  يف  أمحد»  أيب  «عهُد  كان 
فقد انُتخْبُت باإلمجاع يف ترشين الثاين ١٩٨٤ عضًوا عامًال يف جممع اللغة العربّية األردّين، 
وُعيِّْنُت فيه بإرادٍة ملكّيٍة سامية. كام ُرّقيُت يف بواكري ١٩٨٦ إىل ُرتبة األستاذّية يف الفيزياء 
(النظرّية). وبْني هذْين التارخيْني، كْنُت بمعّية عدٍد من الفيزيائّيني العرب يف تأسيِس مجعّيِة 
تريستا  مدينة  يف  النظرّية  للفيزياء  الدْوّيل  واملركز  العرّيب  الفيزيائّي  اُملجتمع  بْني  صداقٍة 
املركز.  يف  املناسبة  هبذه  أقيم  الذي  احلافل  اللقاء  يف  أمحد  أبو  وشارك   .(٤)ICTP اإليطالّية 
وحتديًدا، حرض تلك اجللسة التي تصّدْيُت فيها للرتمجة الفْورّيِة ُملسامهات العرب «املشارقة» 
«املغاربة»  العرب  لصالح  فصيحة  عربّيٍة  لغة  إىل  اإلنجليزّية  باللغة  («األنجلوسكسون»!) 
معِرض ترمجتي: «وإّن  أمحد صّفق بحرارة حني قْلُت، يف  أبا  أّن  وأذكر  («الفرنكوفون»!). 
للرضورة أحكاًما». لقد صّفق ألّين نصْبُت اسَم إّن اُملؤّخر، كام جيب طبًعا. وسأعوُد يف الَبند 

ا. التايل إىل أيب أمحد َجمْمعي�
«مدرسة  من  األخرية  الساعات  يف  ذلك  كان  جليل.  أمٌر  حدث  أيًضا،  األّياِم  تلك  ويف 
مْوضوعها  وكان   ،١٩٨٥ األّول  ترشين  يف  ُعقدت  التي  للفيزياء»،  الثالثة  الدولّية  البرتاء 
سمّو  برئاستها،  تّرشْفُت  التي  منها،  األخرية  اجللسة  حرض  والتطبيقات».  النظرّية  «الليزر: 
األمري احلسن ووزير الطاقة والثروة املَْعِدنّية، الدكتور هشام اخلطيب، وأمني عام (وكيل) 
الوزارة، الدكتور إبراهيم بدران. ومع أّننا ُأخربنا برغبة سمّو األمري يف حضور اجللسة اخلتامّية 
فقط ُقبْيل انعقاِدها، فقد تدّبْرُت األمر بأْن كّلْفُت ُحماًرضا ُمبدًعا من جامعة «سانت أندروز» 
رأسها  وعىل  الليزر،  تطبيقات  عن  إخالل،  دون  من  ُمبّسطة،  حمارضٍة  إعطاَء  االسكتلندّية 
األلياف الضْوئّية واالتصاالت. وكان من شّدة إعجاب سمّو األمري باملْوضوع واُملحارضة 
رنا  أْن تقّرر حتويل نظام االّتصاالت يف بلدنا إىل األلياف الضوئّية؛ األمر الذي أّدى – كام ُيذكِّ
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واحلَدث  الدْولة.  خزينة  عىل  الدنانري  ماليني  توفري  إىل  ـ  علمّية  مناسبة  كّل  يف  األمري  سمّو 
الريموك)  جامعة  (من  سامل  أمحد  الدكتور  ـ  ُدعينا  حيث  نفِسه؛  اليوم  ذاك  يف  جاء  اجلليل 
وكاتب هذه السطور (من اجلامعة األردنّية)؛ أي الشخصْني اللذْين حتّمال الِوزر األكرب يف 
الذي  السالم،  والدكتور حمّمد عبد  حلضور اجتامع مع سمّو األمري  تنظيم مدرسة البرتاء ـ 
هذا  وإثر  والصناعّيني.  واالقتصادّيني  األكاديمّيني  من  وعدد  لألردّن،  عابرة  زيارة  يف  كان 
االجتامع، تقّرر تأسيس «اللجنة الوطنّية للعلوم والتكنولوجيا». وبالفعل، ُرسعان ما أصدر 
رئيس الوزراء، السّيد زيد الرفاعي، قراًرا بتشكيل اللجنة من ١٦ عضًوا، بَمْن فيهم «ُمنّظام» 
مدرسة البرتاء املذكوران. وشِملت اللجنة أيًضا رؤساء اجلامعات األردنّية. ومل ينضّم إلينا 
وكّنا  اجلامعة.  رئاسة  تسّلم  حني   ،١٩٨٦ عام  املؤسفة  الريموك  أحداث  بعد  إّال  أمحد  أبو 
ا، يف وزارة الطاقة برئاسة الدكتور هشام  نجتمع ساعاٍت طويلة، أحياًنا أكثَر من مّرة أسبوعي�
– يف  وشِمل  ُمضنًيا،  العمُل  كان  احلسن.  سمّو األمري  فكان  األعىل،  الرئيس  أّما  اخلطيب. 
ما شِمل ـ دراساٍت جاّدًة عن جتارب دوٍل ِعّدة يف العلوم والتكنولوجيا. وكانت التوصية 
األهّم للجنة العمل عىل إنشاء املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا. أعلن ذلك يف احتفاٍل 
كبري، إيذاًنا بانتهاء عمل اللجنة، حرضه امللك احلسني، طّيب اهللا ثراه، واألمري احلسن، يف 
ُمدّرج وزارة الطاقة. وبالفعل، ُأنشىء املجلس بعد ذلك بقليل، وكان أمينه العام املؤّسس 
مناصَب أخرى  زحام  يف  العام،  األمني  ليكون  أمحد  أيب  دْور  وجاء  بدران.  الدكتور عدنان 

دة، بْني أيلول ١٩٩٨ وّمتوز ١٩٩٩. ُمتعدِّ
وجتدُر اإلشارُة هنا إىل أنشطٍة ثالثة ذات صلة هبذه اللجنة. (األّول) تكليفي برتؤس وفد 
 (٥)CERN «ثالثّي لزيارة «اُملنظمة األوروبّية للبحوث النووّية [وفيزياء اُجلسيامت]» «سرين
عىل احلدود السويرسّية ـ الفرنسّية، لدراسة إمكانّية انضامم األردّن إىل هذه اُملنّظمة الشهرية 
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عضًوا ُمشارًكا. وعىل الرغم من حماوالتنا الدؤوبة يف هذا الشأن، بدعٍم عّز نظريه من األمري 
ا بعد هلذه الطفرة الكبرية.  احلسن، فإننا أخفقنا؛ ألّن اُملجتمع الفيزيائّي األردّين ْمل يكْن ُمستعد�
و(الثاين) تأسيس مركز الفيزياء النظرّية يف جامعة الريموك إّبان عهد أيب أمحد، بدعٍم سخّي 
من مركز تريستا ورعاية حثيثٍة منه. وكان يل دْوٌر يف هذا التأسيس «من وراء الستائر». وكان 
هنالك سببان الختيار الريموك حاضنًة للمركز: األّول، أّننا عارْضنا حرص «كّل اخلري» يف 
واإلدارّية يف  واالجتامعّية  العلمّية واإلنسانّية  البيئة  أّن  إربد خياَرنا؛ والثاين،  وكانت  عّامن، 
(وأبو  باألردنّية  الفيزياء  قسم  يف  منها  عموًما  أفضَل  آنذاك  كانت  بالريموك  الفيزياء  قسم 
الدكتور  املرحوم  صديقي  رافْقُت  املناسبة،  هبذه  أّنني،  وأذكر  أعنيه!).  ما  متاًما  يعرف  أمحد 
استقَبلنا  وهناك  إربد.  إىل  تريستا،  مركز  يف  اخلارجّية»  «األنشطة  مسؤوَل  ديناردو،  غالينو 
أبو أمحد بحفاوٍة كبرية، وقّلَدنا ميدالية الريموك. (وباُملناسبة، كم تأّسْفُت عىل إغالق مركز 
أّما (النشاط الثالث)، فكان ترتيبي،  اليد!)   الريموك أبواَبه قبل بضع سنوات لضيِق ذاِت 
الدكتور حمّمد صفوري، الذي كان من الوجوه املألوفة آنذاك يف  الذكر  بالتعاون مع طّيب 
األردنّية  اجلامعاِت  لرؤساء  املدينة  زيارًة إىل أهم املؤّسسات العلمّية يف تلك  مركز تريستا، 
(د. عبد السالم املجايل/األردنّية، ود. حمّمد محدان/الريموك، ود. عيل حمافظة/مؤتة، ود. 
كامل العجلوين/العلوم والتكنولوجيا)؛ إضافًة إىل د. جواد العناين/رئيس اجلمعّية العلمّية 
هلا  وأثبتْت  اُملتطّورة،  العلمّية  املدينة  هذه  مع  َعالقتنا  وّطدْت  ُمفيدة  زيارة  وكانت  امللكّية. 
أّن القياداِت األكاديمّيَة األردنّية ُمتنّورٌة وذاُت رؤيٍة ُمتقّدمة. ومن نافلة القول إّن مثَل هذه 

الزيارات هلا تأثرياٌت تراُكمّية، وال تظهر للعيان رأًسا. 
بقي أمٌر واحد مّتصٌل بتلك الزيارة نفِسها، أذكره هنا من باب الدعابة. فقد ُكّنا ـ نحن 
الوفَد الزائرـ   نستقّل ذات مّرة احلافلة (الباص) يف جْولة ُحّرة، بعيًدا عن الرسمّيات. وكْنُت 
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أقف قريًبا من أيب أمحد. (أقول «أقف»؛ ألّن احلافالت هناك حتتّل املقاعد فيها أقّل من ٥٠% 
من ِمساحتها؛ فمعظُم الرّكاب وقت االزدحام يظّلون وقوًفا.) فهمس يف أذين ُمستفًرسا عن 
حالتي االجتامعّية. وهذه من خصاله احلميدة؛ فال يفعل ذلك من قبيل الفضول، وإّنام من 
تْرك  وْشك  عىل  لكّنني  أعزب؛  إّنني  أجْبُت:  أماَمه.  الذي  بالشخص  الداىفء  االهتامم  باب 
العزوبّية. وأردْفُت قائًال: «إذا ُرزْقُت بثالثة أبناء، فسأسّميهم «حمّمد، وأمحد، ومحدان»؛ وهي 
«تنويعات عىل خْري األسامء» (وكان يف ذهني التعبُري املألـوف يف املوسيقــا الكالسيكّية)(٦).  

ضحكنا مًعا من القلب، وتابعنا جْولتنا ال نلوي عىل يشء.   

ـ٣ـ 
وكيف تقاطعْت طرُقنا بعذ ذلك؟

عجيٌب أمُر القَدر؛ فال نعرف متى وكيف َجيمع، وال متى وكيف ُيفّرق! ففي عام ١٩٨٨، 
كان  أؤّكد:   .(٧)TWAS للعلوم  العامل  أكاديمّية  يف  زميلْني»  «عضوْين  وأنا  أمحد  أبو  انُتخب 
السالم  عبد  حمّمد  الدكتور  فكرَهتا  طرح  حكومّية  غْريُ  منّظمة  وهذه  نفِسها!  السنة  يف  ذلك 
يف مؤمتٍر بروما عام ١٩٨١؛ ثّم أّسسها يف تريستا عام ١٩٨٣، لتكوَن منّصة ومظّلة ومنًربا 
ز العلمّي فيه،  «للعلامء اُملتمّيزين» يف اجلنوب، للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا ومراكز التميُّ
من أجل تنميٍة ُمستدامة. وعدُد أعضائها األردنّيني بالكاد يتجاوُز عدَد أصابع اليِد الواحدة. 
من  القّلة.  إّال  جيتازها  ال  صارمة،  ومتحيٍص  حتكيٍم  بمراحِل  يمرُّ  فيها  االنتخاَب  أّن  ذلك 
ولألكاديمّية  بالفشل.  السنني  عَرب  أردنّيني  لزمالء  ترشيحاُتنا  ـ   لألسف  ـ  باءْت  فقد  هنا، 
مكتبة  ومركزها  العربّية،  املِنطقة  فيها  بام  العامل،  يف  مناطق  سّت  عىل  موّزعة  إقليمّية  مراكُز 
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املنطقة  عن  لرئيِسها  نائًبا   ٢٠١٥ عام  انُتخب  أمحد  أبا  أّن  بالذكر  واجلدير  اإلسكندرّية. 
د انتخاُبه مؤّخًرا. وهذا رشٌف لنا أمجعني. العربّية، وُجدِّ

ذكْرُت  فكام  األردّين.  العربّية  اللغة  َجمْمع  أعني:  مًعا؛  مجعتنا  أخرى  مرموقة  أكاديمّيٌة 
سابًقا، انُتخْبُت ثّم عيِّْنُت فيه عضًوا عامًال  يف ١٩٨٤/١١/١٨. كذلك، انُتخب أبو أمحد 
وُعّني فيه عضًوا عامًال يف ١٩٩١/٣/٢٧. وكان االنتخاُب يف كلتا احلالتْني بإمجاع األعضاِء 
العاملني؛ كام جاء التعيني بإرادٍة ملكّيٍة سامية(٨). وإىل جانب «جملس املجمع»، فقد تشاركنا 
يف عدٍد من ِجلانه اُملهّمة؛ وعىل رأسها «َجلنة ُمصطلحات العلوم األساسّية والتطبيقّية» التي 
ون. ويف  املَْجمعيُّ يقول  املَْجمعّي بلجانه»، كام  و«العمُل   .٢٠١٤ منذ عام  أبو أمحد  يرتأسها 
دْت  ُجدِّ سنوات،  أربع  ملّدة  املجمع  لرئيس  نائًبا  بالتزكية  أمحد  أبو  انُتخب   ،٢٠١٥ أيلول 
مؤّخًرا(٩).  ويف مْوعد التجديد، انُتخْبُت عضًوا يف «املكتب التنفيذّي»؛ وهو أشبه بمجلس 
ويرتأسه  أعامله».  عىل  واإلرشاف  املجمع  إدارة  و«يتوّىل  التعبري،  جاز  إْن  اُملصّغر،  الوزراِء 
وهكذا،   .«... عاملني  أعضاء  وثالثة  الرئيس،  «نائب  عضوّيته  يف  ويضمُّ  املجمع،  رئيُس 

ازدادْت نقاط االلتقاء والتالقي بيننا مع مرور األّيام.
األردنّية للنهوض باللغة العربّية  وإْن أنَس فال أنسى، يف هذا السياق، «اللجنة الوطنّية 
للتوّجه نحو ُجمتمع املعرفة»، التي جاءت بناًء عىل قرار مؤمتر القّمة العربّية اُملنعقد يف دمشق 
عام ٢٠٠٨، ثّم يف الدْوحة عام ٢٠٠٩. وكان األصل تأليف جلاٍن ُقطرّيٍة مماثلٍة عىل مستوى 
الوطن العرّيب؛ إّال أّن جلنتنا ـ يف ما يبدو ـ كانت الوحيدة التي ُشّكلْت فعًال، وذلك بموجب 
قرار رئيس الوزراء، السّيد سمري الرفاعي، يف مطلِع ٢٠١٠. واللجنة ُمستقّلة عن املجمع، 
من حيث املبدأ؛ لكّنها جتتمع يف رحاب املجمع، ورئيسها ُحكًام هو رئيس املجمع. واللجنة 
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نشطٌة منذ تأسيِسها. فقد نرشْت دراساٍت ميدانّيًة إحصائّيًة قّيمة عن واقع اللغة العربّية يف 
اإلعالم، والقضاء، ووسائل التواُصل االجتامعّي، واجلامعات األردنّية، وغْري ذلك. ولعّل 
ا يف بلِدنا. ونحن  من أجلِّ أعامِهلا وضَع امتحاِن الكفاية باللغة العربّية، اُملعتَمِد اآلن رسمي�
ْفُت بعضوّية  التخطيط والتنفيذ. وقد ُرشِّ اآلن قيد  هي  نتطّلع إىل مرشوعاٍت جليلٍة أخرى 

اللجنة منذ التأسيس؛ كام انضّم إلينا أبو أمحد منذ ٢٠١٥.
تتزاحُم الذكرياُت املجمعّيُة يف ذهني الساعة؛ لكّنني أعود دْوًما إىل ندوٍة ال ُتنسى ُعقدت 
يف املجمع يوم السبت املوافق ٢٥ نيسان ١٩٩٢، ضمن فعالّيات املْوسم الثقاّيف العارش(١٠). 
كان عنواُهنا: «ُهوّية األّمة العربّية اإلسالمّية يف مواجهة التحّدي العلمّي والتقنّيات احلديثة». 
وقد أدارها أبو أمحد؛ وشارك فيها الدكتور عبد املجيد نصري، وكاتب هذه السطور. وقبل 
أْن ُيقّدَمنا، أبدى أبو أمحد ثامين نقاٍط ُمهّمة، ال تزال برأيي حتتفظ برْونقها. وهي ُتفصح عن 
اإلجيابّية،  مثل:  هذه؛  ورقتي  من  األوىل  الِفقرات  يف  أوردُهتا  التي  احلميدة  السامت  بعض 

والتفاؤل، والفكر العمّيل. أسوق يف ما يأيت أّوَل نقطتْني من هذه النقاِط الثامين:
يقول أبو أمحد [النقطة (١)]: «لقد اعتدنا، عند بحِث هذا املْوضوع، الرتكيَز عىل عْرض 
ِف األّمِة العربّيِة اإلسالمّيِة عن مواكبة التطّوِر العلمّي والتقنّي  جوانِب النقص وأسباِب ختلُّ
يف الدوِل اُملتقّدمة. وكثًريا ما يتحّول النقاش إىل تشخيص الداِء يف عدم تواُفِر اُملناخ العلمّي 
البحث  لنشاطات  املاّدّي  الدعم  كفايِة  عدم  ذلك  يف  بام  واإلنجاز،  لإلبداع  اُملالئم  والتقنّي 

العلمّي والتطويِر التقنّي.»
وُيتابُع قائًال [النقطة (٢)]: «وخالًفا هلذا املنحى، فإّنني أرى أّنه قد آن األوان ألْن ننطلَق 
اإلسهام الفّعال يف  أجل  وإمكاناتنا احلالّية للوصول إىل ُمقرتحاٍت عملّية، من  من ظروِفنا 
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ُهوّية  عىل  اُملحافظة  مع  املعيشّية،  أمورنا  تْيسري  يف  منه  واالستفادِة  والتقنّي،  العلمّي  م  التقدُّ
ويف  وباحثيها.  علامئها  بُمنجزات  واالفتخار  االعتزاز  دْعِم  بل  اإلسالمّية؛  العربّية  األّمة 
اعتقادي أّن هذا املنحى ُجيّنُبنا ما اعتْدنا عليه من جلد الذات، وَيرتك املجال مفتوًحا للتفاؤل 

باُملستقبل العلمّي والتقنّي هلذه األّمة.»
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املراجع واهلوامش
(1) Herbert Marcuse,                  

Industrial Society, Beacon Press, USA, 1964.                                                                   

(2) International Petra School of Physics (PSP)

      ُعقدت املدرسُة األوىل يف ١٩٨٢، والثانية يف ١٩٨٣، والثالثة يف ١٩٨٥، والرابعة يف ١٩٨٧، واخلامسة يف
     ١٩٨٩. وْمل تنتظْم بعد ذلك حتى هذه اللحظة، مع أّهنا ُعقدْت مّرتْني مؤّخًرا (٢٠١٦ و ٢٠١٨).

مع  الكهَرمغناطيسّية  القّوة  تْوحيد  يف  لنظريتِهم  واينربغ:  وستيفن  السالم،  عبد  وحمّمد  غالشو،  ِشلدون   (٣)
القّوة [النووّية] الضعيفة.

مدينة  السالم يف  عبد  الدكتور حمّمد  أّسسه املرحوم  الذي  النظرّية،  الدوّيل للفيزياء  السالم  عبد  (٤) هو مركز 
تريستا اإليطالّية عام ١٩٦٤:  .                                   

(٥) كلمة  مشتّقة من األحرف األوىل لالسم الفرنّيس للمنّظمة األوروبّية للبحوث النووّية. وهي املخترب 
العاملّي   األبرز يف فيزياء اجلسْيامت؛ أي اجلسْيامت األساسّية التي تتكّون منها املاّدة. وقد أّسس عام ١٩٥٤ 

عرب احلدود الفرنسّية ـ السويرسّية قرب مدينة جينيف.
(٦)  Variations on the same theme (كام يف بعض أعامل باخ، وبيتهوفن، وبرامز، وغْريهم).

 The World Academy of Sciences (TWAS) – for the advancement of :(٧) اسمها الكامل
  .science in developing countries: https://twas.org

    وكانت ُتسّمى يف سنّيها األوىل حتى بعد اهنياِر االحتاد السوفييتّي بقليل:
The Third World Academy of Sciences (TWAS).
(٨) تغّري هذا الوضع يف قانون املجمع رقم (١٩) لسنة ٢٠١٥، املنشور يف عدد اجلريدة الرسمّية رقم ٥٣٤١،

      بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٧؛ فأصبح قرار التعيني َيصدر عن رئيس الوزراء.
(٩) تنّص املاّدة ١٠ج من قانون املجمع رقم (١٩) لسنة ٢٠١٥ عىل اآليت: «َينتخب املجلس من بْني أعضائه 
نائًبا للرئيس، يقوم مقامه عند غيابه، بالطريقة التي ُينتَخُب فيها الرئيس، ملّدة أربع سنوات قابلة للتجديد 

ملّرٍة واحدة.»
(١٠)  جممع اللغة العربّية األردّين: املْوسم الثقاّيف العارش، عّامن، ١٤١٢ ه/١٩٩٢م:

       الندوة األوىل: «هوّية األّمة العربّية اإلسالمّية يف مواجهة التحّدي العلمّي والتقنّيات احلديثة».

https://twas.org
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       أدارها: األستاذ الدكتور حمّمد أمحد محدان، عضو املجمع، وشارك فيها:
األستاذ الدكتور عبد املجيد نصري، عضو املجمع  

األستاذ الدكتور ُمهام َغصيب، عضو املجمع  
       السبت ٢٣ شّوال ١٤١٢ه/ ٢٥ نيسان ١٩٩٢م؛ ص ٤٣-٦٠.
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أنشطـــــــة  محـــــدان فــي اإلسكندريــــة
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شومان،  عبداحلميد  مؤسسة  إىل  بداية،  بالشكر،  أتوجه 
االحتفالية  هذه  يف  للمشاركة  الفرصة  يل  أتاحت  التي 
أمحد  حممد  الدكتور  وهو  عزيز،  وأخ  بصديق  التكريمية 
التي  األكاديمية  املشاركات  حول  حديثي  وسينحرص  محدان، 
اآليت:  النحو  وعىل  اإلسكندرية،  يف  محدان  الدكتور  أنجزها 
للعلوم  العاملية  األكاديمية  عقدت   ،٢٠١٠ ديسمرب  شهر  يف   •

إىل  إضافة  بعضويتها،  محدان  الدكتور  يتمتع  والتي   ،(TWAS)

متتلك  والتي  العربية،  للمنطقة  األكاديمية  لرئيس  نائًبا  منصبه 
ا تستضيفه مكتبة اإلسكندرية، عقدت مؤمتًرا يعنى  مكتًبا إقليمي�

للعلوم  العربية  األكاديمية  والتكنولوجيا/  اهلندسة  كلية  يف  اهلندسة  أستاذ   *
والتكنولوجيا والنقل البحري باإلسكندرية.
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العريب،  العامل  يف  الصناعي،  والقطاع  واجلامعات  البحثية  املراكز  بني  ما  باالتصال   
بعًدا  واألكاديميا،  الصناعة  بني  العالقة  حول  ببحث  محدان  الدكتور  فيه  وشارك 
مؤمتر  كل  يف  جديدة  صفة  تتضمن  أهنا  التعريفية،  بطاقته  يف  الالفت  وكان  واقرتاًبا. 

يشارك فيه.
لـ(TWAS)، الذي تناول موضوع  السنوي  االجتامع  ويف   ،٢٠١٢ ديسمرب  شهر  •  يف 

تأثري العالقة بني العلوم واهلندسة والتكنولوجيا يف االستدامة البرشية لتقدم املنطقة 
العربية، تناولت كلمة الدكتور محدان قضايا عامة حول تقييم أداء اجلامعات يف هذا 

املجال.
يف شهر ديسمرب ٢٠١٣، كان موضوع مؤمتر (TWAS)، حول العلوم والتكنولوجيا   •

والتعليم الستدامة التنمية يف العامل العريب، وحتدث فيه الدكتور محدان عن إصالح 
التعليم العايل.

ويف مؤمتر الحق حتدث الدكتور محدان يف ورقته عن العلوم احلياتية اجلديدة وبعض   •

األخالقيات احليوية.
يف شهر إبريل سنة ٢٠١٦، شارك الدكتور محدان يف مؤمتر حول العلوم احلياتية يف   •

نحو  فيه  وحيارض  مدعو،   ٢٠٠٠ بمشاركة  سنتني،  كل  يعقد  والذي  اإلسكندرية، 
٢٥٠ متخصًصا، بعضهم من احلاصلني عىل جائزة نوبل.

مؤمتر (TWAS) ألول مرة خارج اإلسكندرية؛ إْذ عقد يف  عقد   ،٢٠١٦ ديسمرب  يف   •

اجلامعة العربية املفتوحة يف عامن، بجهود كبرية من الدكتور محدان، ومتحور موضوع 
سمو  بحضور  العربية،  النظر  وجهة  من  واملاء،  الغذاء  يف  االستدامة  حول  املؤمتر 

األمري احلسن.
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موضوع  اإلسكندرية  يف  عقد  الذي   ،(TWAS) مؤمتر  تناول   ،٢٠١٧ نوفمرب  يف   •

األخالقيات يف العلوم احلياتية اجلديدة، ال سيام يف األبحاث والنرش، وكانت كلمة 
وصلتهام  احلياتية  والعلوم  الطب  يف  األخالقيات  مبادئ  بعض  عن  محدان  الدكتور 

بالتكنولوجيا.
(TWAS) مائدة مستديرة عن العلم املسؤول. عقدت   ،٢٠١٧ نوفمرب  يف   •

«الشباب  بعنوان  شبايب  لقاء  عقد   ،(TWAS) مؤمتر  سبق   ،٢٠١٨ أبريل  شهر  يف    •

املوضوع  وكان  األكاديمية،  عليها  درجت  عادة  وهي  يومني،  ملدة  اجلديد»،  القادم 
بعنوان «دبلوماسية العلم ـ أصوات من اجلنوب»، وكانت كلمة الدكتور محدان عن 

«التضامن والتعاون الدويل».
ويف أبريل ٢٠١٨، ألقى الدكتور محدان كلمة بالنيابة عن األكاديمية العاملية للعلوم،   •

اإلسكندرية،  مكتبة  مع  بالتعاون  لألكاديمية  ورشة  هناك  كانت   ،٢٠١٩ يونيو  ويف 
«دبلوماسية  عن  الورشة  موضوع  ودار  والعلوم،  للتقانة  األمريكية  واملؤسسة 
دبلوماسية  وتأثري  واألمان  األمن  موضوع  محدان  الدكتور  كلمة  وتناولت  العلوم»، 

العلوم يف مساعدة العلامء املهّجرين.
ألف   ١٧٠ قدره  مبلًغا  خصص  فقد  وسخائه،  محدان  الدكتور  شامئل  بإحدى  وأختم 
دوالر ووضعه حتت ترصف (TWAS)، بصفته عضًوا فيها، يعطى ألحد الباحثني الشباب 

يف الدول النامية، يف جمال الرياضيات البحتة أو اإلحصاء.
لقاء  يستحق  ما  أوفه  مل  أنني  موقًنا  محدان،  حممد  الدكتور  عن  بعجالة،  لدي،  ما  قدمت 
أنشطته الغزيرة يف اإلسكندرية، وهي أكثر مما يمكن أن يسمح به وقت هذه االحتفالية.      
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رؤيــــــــــة   محـــــدان فـــــــــي جمـــــــــــال
التقانــــــــــــــــــــــــة وأخالقياهتــــــــــــــــــــا
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إنه ملن دواعي ُرسوري واغتباطي، أن أكوَن معكم وبينكم يف يوِم 
محدان،  حممد  الدكتور  األستاذ  بمعايل  احتفاًء  والعرفاِن،  الوفاِء 
ِف، ميداِن الرتبيِة  َ الذي يتمتع بَمِسريٍة َحاِفَلٍة بالعطاِء يف ميداِن الرشَّ
والتعليِم، وكذلك يف تويل مسؤوليات التدريس والبحث العلمي، 
واملهام اإلدارية والقيادية، يف عدد من املؤسسات التعليمية، داخل 

األردن وخارجه.
فاألستاذ  والعلامء،  بالعلم  احتفال  هو  محدان  الدكتور  تكريم  إن 
ابن  هو  العلم،  باب  من  السياسة  جاءته  الذي  والوزير  والباحث 

جيل تنويري، ومن أرباب العلم والفكر واملعرفة واملؤهالت.

* أستاذة مشاركة يف متريض األورام يف اجلامعة اهلاشمية.
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وإننا إْذ ُنكّرُم اليوَم رجًال من رجاالت الدولة، ونرباًسا يف الرتبية والتعليم، وأًبا حانًيا، لُه 
، َيُكوُن فيه اْالِْحتَِفاُء بأْهِل  يف قلوبِنا كل املحّبِة والتقديِر، فإّننا نتطّلُع إىل إْرَساِء َتْقليٍد حضاِريٍّ
هم، واجًبا ال مناص من تأديتِه، وَهنًْجا ال ُبّد من ُمواَصَلتِِه وَتْرِسيِخه. الَفْضِل، والِعْرفاُن بحقِّ
الرتبيِة  رسالُة  وهي  أال  رسالٍة،  أسمى  حتمل  ألرسٍة  ينتمي  َرُجًال  فيه  نكّرم  يوم  هو 

والتعليِم، التي محلها خاتُم األنبياِء واملرسلني حممد (صىل اهللا عليه وسلم).
، وُينُِري الطريَق لُِكلِّ َمِن التجأ  فاملعلُم، كاَن وال يزاُل، مربًيا يقوُد اجلاِهَل، وهيدي الّضالَّ
إليه، َفُهَو كاملناَرِة عىل رأِسَها ُنوٌر وِضياٌء، يراُه من فقَد الطريَق، فيهتدي بِه وينتفُع من نوِره.  
وما هذه األلوُف املؤّلَفُة من أبنائنا إال َأْغَراٌس َتَعّهَدَها املعلُم بَِامِء ِعْلِمِه، فانبعثْت وأثمرْت 
عىل  وأّداَها  الرسالَة،  هذِه  محل  َمن  وُنكّرَم  َنْحَتِفَي  أن  بنا  فَجِديٌر  وَفْضًال.  معرفًة  وفاضْت 
أكمِل َوْجٍه. كيَف ال وقد قال رسوُل اهللاِ (صىل اهللا عليه وسلم): « إّن اَهللا ومالئَكَتُه وأهَل 
عىل  َلُيَصّلون  البْحر  َجْوِف  يف  احلوَت  وحّتى  ُجْحِرها  يف  النمَل  حّتى  واألرِض  السمواِت 

»  صدق رسول اهللا الكريم. ِم الناِس اَخلْريَ ُمَعلِّ
إّن كلَّ ما حيتاجه املعلُم حّتى َيْرَتِقَي ِملََصافِّ األنبياِء، رشوٌط ثالثة: ضمٌري حّي، وقلٌب 
، وإخالٌص يف العمِل، وأحسب أهنا َتوفرْت مجيُعها فيكم طيلة حياتِكم املِهنية، وهو ما  بٌّ ُحمِ
تستحقون عنه احلفاوَة والعرفاَن باجلميِل، فلقد أّديتم األمانَة، وحّققتم الرسالة، وسجلتم 
أفل  وال  شمسكم،  غابت  فال  معكم.  اشتغلْت  التي  األطِر  عديُد  هبا  لكم  َيْشَهُد  َبَصامٍت 
دائام  صنعتم  للوطن  وبإخالصكم  النجاح،  قوس  رسمتم  وعزيمتكم  هبمتكم  نجمكم، 

التميز والتقدم، وسأبقى أفخر وأفاخر بكم ما حييت. 
وإن للّنجاح أناًسا ُيقّدرون معناه، ولإلبداع ُأناًسا حيصدونه؛ لذا نقّدر جهودك اُملضنية، 
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فأنَت أهٌل للّشكر والّتقدير.
ا، سعيتم فكان الّسعي مشكوًرا، وإن جّف حربي  إن قلُت شكًرا فشكري لن يوفيكم حق�

عن الّتعبري يكتبكم قلٌب فيه صفاء احلّب تعبًريا. 
أرسلها  وأطيبها،  وأنداها  وأمجلها  التحّيات  أزكى  النّرية،  واألفكار  التمّيز  صاحب  إىل 
لك بكّل وّد وحّب وإخالص، تعجز احلروف أن تكتب ما حيمل قلبي من تقدير واحرتام، 
وأن تصف ما اختلج بملء فؤادي من ثناء وإعجاب. فام أمجل أن يكون اإلنسان شمعًة ُتنري 

دروب احلائرين. 
إضاءاهتا  نرتّقب  واحدًة،  حلظًة  عّنا  بريقها  خيفت  ال  بّراقة  نجوم  دوًما  سامئنا  يف  تلوح 
بقلوب وهلانة، ونسعد بلمعاهنا يف سامئنا كّل ساعة، فاّستحقت وبكل فخر أن ترفع اسمها 
عالًيا. كلمة حّب وتقدير وحتّية وفاء وإخالص، حتّية ملؤها كل معاين املحبة واإلجالل، حتّية 

من القلب إىل القلب، وشكًرا من كّل قلبي.
إن العمل ليس جمرد ترشيٍف، وال هو منصٌب للمفاخرة، بل هو تكليٌف وأمانة، وأنتم 
قد أثبتم، بالوجه الرشعي، أنكم عىل قدر املسؤولية واألمانة، وأنكم خري من توىل املناصب، 
أردننا  البلد  هذا  رفعة  وتعاونكم؛ ألجل  الرائعة، وعىل عملكم  فشكًرا لكم عىل جهودكم 

الغايل، الذي لوال أمثالكم ملا تقدم وال ازدهر. 
ربام ال ُتسعفني الكلامت يف قول كلمة احلق فيكم، «إن خري من استأجرت القوي األمني»، 

وأنتم خري من ُكلِّف بالعمل ومحل األمانة، وأنتم أفضل من أدى عمله بإتقاٍن وتفاٍن.
ِمْن  ملرحلٍة  واالحرتاِم  التقديِر  بتحية  نتوجه  إنام  إليكم،  بالتكريم  نتوّجه  إذ  اليوم؛  إننا 
وُنْكَراِن  بالتضحية  متّيزت  ُعْمِرُكْم،  ِمْن  سنواٍت  استغرق  الذي  الوظيفّي،  َعطائكم  مراحِل 
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ُم لكم، هي االحتفاُل بكم وتكريُمكم  الّذاِت يف سبيل أداء األمانة، وإّن أقّل اْلتَِفاَتِة ُشْكٍر ُتقدَّ
وقدوة  مميزة  مسرية  بوصفكم  نفوسهم؛  يف  الطيب  األثر  لكم  كان  ممن  ثلة  حيُرضه  حفٍل  يف 

حيتذى هبا.
، البسيَط يف ظاهِرِه، الغنيَّ يف رمزّيتِه وَدالالتِه، هلو ُعربوُن َحمّبٍة  إْن هذا احلفَل التكريميَّ

ووفاٍء وإخالٍص. 
فَلُكْم مّنا، باسِم األجياِل التي َتَتْلَمَذْت عىل أيديكم، وباسم نساِء ورجاِل التعليم كافة، 
، وعانْيُتُموه من ِصَعاٍب، من  خالص الدعواِت، وجزيل الشكِر عىل ما َكاَبْدُمتُوه من مشاقَّ

أجل حتقيِق الغاياِت واألهداِف الرتبويِة النبيلة.
جزى  ما  أفضل  عّنا  اهللا  فجزاك  حدود،  بال  ُتعطي  الّشاخمة،  كالّنخلة  زلَت،  وال  كنَت، 

حال.  العاملني املخلصني، وبارك لك وأسعدك أينام حّطت بك الرِّ

املؤسسات الوطنية واإلقليمية والعاملية
نشاطات الدكتور حممد محدان، املتعلقة بمنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 

(اليونسكو):
ملنظمة  التابعة  والثقافة،  والعلوم  للرتبية  الوطنية  اللجنة  رئيس   :١٩٩١ –  ١٩٨٩  •

اليونسكو، بحكم وظيفته وزيًرا للرتبية والتعليم / األردن.
ملنظمة  العام  للمؤمتر  والعرشين  التاسعة  للجلسة  الثالثة  اللجنة  رئيس   :١٩٩٧  •

اإلنسان،  وحقوق  البرشي  املجني  حول  العاملي  اإلعالن  اعتامد  تم  اليونسكو (وقد 
خالل هذا املؤمتر).



ملنظمة  التابعة  احليوية  لألخالقيات  الدولية  اللجنة  رئيس  نائب   :٢٠٠١ –  ١٩٩٨  •

اليونسكو.
ملنظمة  التابعة  احليوية  لألخالقيات  الدولية  اللجنة  عضو   :٢٠٠٢-٢٠٠٥  •

اليونسكو.
العلوم  ألخالقيات  الوطنية  اللجنة  رئيس  منصب  اآلن،  يشغـــل،   :٢٠٠٣  •

والتكنولوجيا/ األردن.
املؤمتر  جلسات  من  العديد  يف  املشارك  األردين  الوفد  رئاسة   :٢٠٠٠ –  ١٩٨٦  •

العام لليونسكو.
ولقد ترشفت بالعمل مع الدكتور محدان يف اللجنة الوطنية األردنية ألخالقيات العلوم 
والتقانة، التي تشكلت عام (١٩٩٨)، استناًدا إىل قرار املؤمتر العام لليونسكو عام (١٩٩٧)، 
الذي حيث الدول األعضاء يف منظمة اليونسكو عىل إنشاء جلان مستقلة ألخالقيات العلوم 
والتقانة متعددة التخصصات، ويرتأس اللجنــة الدكتور محدان، وتضم يف عضويتها (١٩) 

عضًوا من اجلهات املعنية بأخالقيات العلوم والتقانة.

رؤية اللجنة
امتالك كفاءات برشية وخرباء مستقلني، يتولون متابعة التقدم املحرز يف العلوم الطبية 
واحلياتية وتطبيقاهتا، مع مراعاة احرتام مبادئ حقوق اإلنسان وكرامته وحرياته األساسية، 
وبناء وتعزيز الروابط بني خرباء األخالقيات العلامء، صانعي السياسات واملجتمع املدين؛ 
اململكة  يف  الرسمية  وغري  الرسمية  واملنظامت  واملؤسسات  الوزارات  خمتلف  ملساعدة 
جمال  يف  األخالقية،  املسائل  بشأن  ومنطقية  سليمة  سياسات  سّن  عىل  اهلاشمية،  األردنية 

د. جنمة العطيات
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أنشطة  يف  الفاعلة  املشاركة  وضامن  املستدامة،  التنمية  ملتطلبات  استجابة  والتقانة،  العلوم 
وبرامج عمل املنظامت الثالث (األلكسو، واإليسيسكو، واليونسكو).

رسالة اللجنة وفلسفتها
بلورة رأي وطني جتاه القضايا األخالقية املتعلقة بالتقدم العلمي والتقاين، واختاذ موقف 
موحد بشأهنا، من خالل تعزيز التفكري والنقاش حول القضايا األخالقية والقانونية، التي 
تبادل  وتشجيع  عليها،  يستجّد  وما  وتطبيقاهتا،  والتقانة  بالعلوم  املتعلقة  األبحاث  تثريها 
األفكار واملعلومات، والتنسيق مع اجلهات األخرى يف مراكز البحوث واملؤسسات املعنية 

بأخالقيات العلوم.

أهداف اللجنة
والتقانة  للرتبية  األردنية  الوطنية  اللجنة  رئيس  إرشاف  حتت  عملها  اللجنة  متارس 

والعلوم/ وزير الرتبية والتعليم هبدف: 
واختاذ  والتقاين،  العلمي  بالتقدم  املتعلقة  األخالقية  القضايا  جتاه  وطني  رأي  بلورة   •

موقف موحد بشأهنا.
املجتمع  عىل  األخالقية  وانعكاساهتا  والتقانية  العلمية  املستجدات  ودراسة  رصد   •

األردين.
والتقاين،  العلمي  التقدم  ألخالقيات  الوطنية  واملعايري  والرؤى  باملواقف  التعريف   •

وتعميمها عىل املستويات اإلقليمية والدولية.
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وتيسريه. املعنية  الوطنية  اللجان  بني  احلوار  وتعزيز  اآلراء  وتبادل  التنسيق   •

القيم  باالعتبار  تأخذ  اللجنة،  عمل  جمال  يف  األخالقية  للضوابط  معايري  اقرتاح   •

الدينية والقانونية واالجتامعية عىل املستوى الوطني.

القيم األساسية
يرتكز عمل اللجنة عىل حتقيق جمموعة من القيم األساسية، تتمثل بام ييل:

احرتام حقوق اإلنسان، وحرياته األساسية، والكرامة اإلنسانية، واألخالق، والوالء، 
واالنتامء، واملواطنة الصاحلة، والعدالة، واملساواة، واجلودة، والفعالية، والكفاءة، والتشارك 
يف املنافع، والتضامن والتعاون الدويل، وعدم التمييز وعدم الوصم، واحرتام التنوع الثقايف 

والتعددية، واملسؤولية االجتامعية، ومحاية األجيال املستقبلية، ومحاية البيئة والتنوع.

 إنجازات اللجنة 
من  العديد  يف  األعضاء  من  وعدد  اللجنة،  رئيس  محدان،  حممد  الدكتور  مشاركة   •
البيولوجيا،  ألخالقيات  الدولية  للجنة  اليونسكو  منظمة  عقدهتا  التي  االجتامعات 

ويف اجتامعات اللجنة العربية ألخالقيات العلوم والتقانة.
برعاية  عامن،  يف  والتقانة  العلوم  ألخالقيات  العربية  للجنة  السادس  االجتامع  عقد   •

صاحبة السمو امللكي األمرية سمية بنت احلسن.
تنفيذ مرشوع مسح مفاهيم أخالقيات العلوم والتقانة يف املناهج والكتب املدرسية   •
يف  البيولوجيا  أخالقيات  مفاهيم  يف  نقًصا  هناك  بأن  تبني  حيث   ،(٢٠٠٩) عام 

املناهج والكتب املدرسية.
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عقد املؤمتر الوطني األول حول اإلعالنات العاملية املتعلقة باملجني البرشي وحقوق   •

اإلنسان عام (٢٠٠٩).
عقد الندوة اإلعالمية للتعريف باإلعالنات العاملية الثالثة، الصادرة عن اليونسكو   •

يف جمال أخالقيات البيولوجيا عام (٢٠١٠).
هبدف   ،(٢٠١١) عام  خالل  اجلذعية  اخلاليا  استخدامات  حول  وطنية  ندوة  عقد   •

الوصول إىل صيغة تعليامت أو قانون حيكم استخدامات اخلاليا اجلذعية يف األردن 
من وجهة نظر طبية وقانونية ورشعية.

مصغرة  فنية  جلنة  قبل  من  والتقانة،  العلوم  أخالقيات  جمال  يف  تدريسية  مادة  إعداد   •

للطلبة  تدريسها  تم  وقد  والتقانة،  العلوم  ألخالقيات  الوطنية  اللجنة  عن  انبثقت 
عىل املستوى اجلامعي يف اجلامعة اهلاشمية منذ عام (٢٠١٢).

إصدار اخلطط االسرتاتيجية لعمل اللجنة لألعوام (٢٠١٢ - ٢٠١٥م)، ولألعوام   •

(٢٠١٦-٢٠٢٠م). 
العلوم،  ومعلمي  ملرشيف  البيولوجيا  أخالقيات  حول  توعوية  عمل  ورشة  عقد   •

حيث عقدت بدعم ومشاركة من اللجنة الوطنية الُعامنية.
تم  وقد  والتكنولوجيا،  العلوم  ألخالقيات  اإلسالمية  اهليئة  اجتامعات  يف  املشاركة   •

استضافة االجتامع يف عامن.
دور  وتـعزيـز  الطبيــة،  البحــوث  أخالقيــات  حول  العلمـي  املؤتـمر  عقد   •

اجلامعة  يف  ٢٠١٤م)   /٦  /٢٩-٣٠) من  الفتــرة  خـــالل  الشبــاب  الباحثيــن 
األردنية.
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تنفيذ ورشة العمل اإلقليمية لتكوين األطباء الباحثني يف جمال تدريس األخالقيات   •

واألخالقيات احليوية يف عامن، خالل الفرتة من (٥- ٧/ ١٠/ ٢٠١٥م).
تنظم اللجنة، من خالل قسم الثقافة والعلوم واالتصال، اجتامعات دورية، وتعقد   •

ندوات حوارية يف العديد من املؤسسات األردنية.
جامعة  يف  اجلينومي»  العرص  يف  البيولوجية  «األخالق  بعنوان  تدريبية  دورة  عقد   •

وطالب  وباحثني  جامعات  أساتذة  بمشاركة  األردنية،  والتكنولوجيا  العلوم 
وجامعة  األمريكية،  أملوس  لوس  خمتربات  من  حمارضين  وبمشاركة  عليا،  دراسات 

هارفارد، وجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.
ورشتي  والتقانة،  العلوم  ألخالقيات  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  اللجنة  عقدت   •

العلوم  ومعلمي  ملرشيف  والتقانة  العلوم  أخالقيات  «مفاهيم  حول  توعويتني  عمل 
الوسط،  إقليم  يف  والتعليم  الرتبية  ملديريات  األوىل  اإلسالمية»،  والرتبية  احلياتية 
املعلومات  لتكنولوجيا  اهللا  العبد  رانيا  امللكة  مركز  يف  ٢٠١٨م   /٥  /١٤ بتاريخ 
 /٩  /٢٤ بتاريخ  اجلنوب،  إقليم  يف  والتعليم  الرتبية  ملديريات  والثانية  والتعليم؛ 

٢٠١٨م يف كلية البرتا للسياحة واآلثار/ جامعة احلسني بن طالل.
العلمية  املعرفة  أخالقيات  للجنة  العارشة  االستثنائية  الدورة  يف  املشاركة   •

الدولية  للجنة  والعرشين  اخلامسة  العادية  الدورة  وكذلك  والتكنولوجيا، 
ألخالقيات البيولوجيا يف اليونسكو، يف مقر منظمة اليونسكو يف باريس. 

اهلاشمية  اجلامعة  من  املقّدم  والتقانة  العلوم  ألخالقيات  اليونسكو  بكريس  الفوز   •

(عام ٢٠١٨م).
يف  والتقانة  العلوم  ألخالقيات  األردنية  الوطنية  اللجنة  أعضاء  من  عدد  شارك   •



١٣٨

العلوم  أخالقيات  َعة  ِرشْ حول  العريب،  املرشق  منطقة  لدول  التشاوري  االجتامع 
والتكنولوجيا يف املنطقة العربية، الذي انعقد برعاية كريمة من صاحبة السمو امللكي 

األمرية سمية بنت احلسن، يف اجلمعية العلمية امللكية بتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠١٨م. 
اليونسكو  «بيان  ٢٠١٨م   /١٢  /٦ بتاريخ  ُعقد  الذي  اجتامعها  يف  اللجنة  ناقشت   •

الوزراء؛  رئيس  إىل  املذكور  البيان  رفع  برضورة  وأوصت  اجليني»؛  التعديل  حول 
غري  والتجارب  لألبحاث  رفضها  عن  األردنية  احلكومة  فيه  تعّرب  بيان  إلصدار 

األخالقية.
ندوة  والتقانة،  العلوم  ألخالقيات  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  اللجنة،  عقدت   •

اإلسالمية،  والرتبية  احلياتية  العلوم  ومعلمي  مرشيف  من  لعدد  اللجنة،  عن  تعريفية 
ملديرية  التابع  التعّلم  مصادر  مركز  يف  الشامل،  إلقليم  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف 

الرتبية والتعليم للواء قصبة إربد، بتاريخ ٢٦/ ٩/ ٢٠١٩م.
اللجنة  مع  بالتعاون  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  األردنية  الوطنية  اللجنة  عقدت   •

ألخالقيات  الوطنية  اللجنة  عن  تعريفية  ندوة  والتقانة،  العلوم  ألخالقيات  الوطنية 
يف  اإلسالمية،  والرتبية  احلياتية  العلوم  ومعلمي  مرشيف  من  لعدد  والتقانة  العلوم 
مديريات الرتبية والتعليم إلقليم اجلنوب، يف مدرسة وادي موسى الثانوية للبنات/

البرتاء، بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٤.
ومن اجلدير بالذكر، أنه يف مراسيم منح اجلامعة اهلاشمية األستاذ الدكتور حممد محدان، 
تقديًرا   ،٢٠١٥/٩/١٧ املوافق  اخلميس  يوم  األعامل،  إدارة  يف  الفخرية  الدكتوراة  درجة 
لعطائه املوصول، وإقراًرا بإسهاماته الوطنية اجلليلة يف املجاالت املختلفة، عـرض الدكتور 
 Life-Long محدان، أهم الدروس املستفادة، وهو رضورة االلتزام بمبدأ التعلم مـدى احلياة
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Learning  ،  وبخاصة يف سياق التمكني الذايت يف املجالني األكاديمي واإلداري، وذلك من 

أثناء  يف  العملية  واملامرسة  الناجحة،  بالنامذج  املدروس  واالقتداء  املعمقة،  الدراسة  خالل 
اخلدمة. وأود التأكيد أن معاليك خري من يقتدى به.  

وأن  اجلزاء،  خري  عنا  جيزيكم  وأن  املبذولة،  جهودكم  يبارك  أن  العظيم،  اهللا  من  أمتنى 
َل ُجُهوَدُكم بالّسعِي املشكوِر والّذْنِب املَْغُفوِر واألجِر و الّثواِب منه، سبحانه و تعاىل. ُيَكلِّ

اهللا العيل القدير أن حيفظ األردن عزيًزا شاًخما، منيًعا آمًنا، مستقًرا، يف ظل  ختاًما أسأل 
قائد املسرية امللك عبد اهللا الثاين بن احلسني. 
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التجربة «الـحمدانية» فـي حقل اإلحصاء

د . غازي إبراهيم رحو *

إنه ملن دواعي ُرسوري واغتباطي، أن أكوَن معكم وبينكم يف يوِم 
شومان،  عبداحلميد  مؤسسة  ييه  ُحتْ الذي  هذا،  والعرفاِن  الوفاِء 
حممد  الدكتور  األستاذ  معايل  الكريم  ومعلمنا  بأستاذنا  احتفاًء 
دائمة  متوقدة  شعلة  ـ  تعاىل  بحمده  ـ  يزال  وال  كان  الذي  محدان، 
الرتبيِة  ميداِن  ِف،  َ الرشَّ ميداِن  يف  بالعطاِء  َحاِفَلة  مسرية  خدمة  يف 

والتعليم. 
وإننا اليوم؛ إْذ نشارك مجيًعا يف تكريم أستاذنا ومعلمنا العزيز عىل 
قلوبنا، والذي له يف قلوبِنا كل املحّبِة والتقديِر، فإّننا نتطّلُع أن تكون 
، َيُكوُن  مجيع مؤسساتنا يف بلداننا، تعمل عىل إْرَساِء َتْقليٍد حضاِريٍّ
هم، واجًبا ال مناصَّ من  فيه اْالِْحتَِفاُء بأْهِل الَفْضِل، والِعْرفاُن بحقِّ

ًجا ال ُبّد من ُمواَصَلتِِه َوَتْرِسيِخه. تأديتِه، وَهنْ

* األمني العام الحتاد اإلحصائيني العرب. 
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أوجه الشكر، بداية، إىل مؤسسة عبداحلميد شومان، التي أسعدتني بأن أشارك يف هذا 
التكريم، ويف هذا احلفل الذي نكّرم فيه اليوَم َرُجًال ينتمي ألرسٍة حتمل أسمى رسالٍة، أال 
وهي رسالُة الرتبيِة والتعليم، التي محلها يف قلبه وعقله، فقد كان، وال يزال، مربًيا ُينُِري الطريَق 
لُِكلِّ َمِن التجأ إليه، َفُهَو كاملناَرِة عىل رأِسَها ُنوٌر َوِضياٌء، يراُه من فقَد الطريَق، فيهتدي إليه، 
وينتفُع من نوِر علمه.  فَجِديٌر بنا أن َنْحَتِفَي وُنكّرَم َمن محل هذِه الرسالَة وأّداَها عىل أكمِل 
فإن  الكريم،  واحلضور  اجلميع  يعلم  وكام  محدان.  حممد  معايل  اجلليل  أستاذنا  وهو  َوْجٍه، 
ألّن  وذلك  ورقّيها،  املجتمعات  نمّو  يف  ُتساعد  التي  األمور  أهم  من  واحدة  التكريم  ثقافة 
التكريم، بحد ذاته، يدفع األفراد بقّوة نحو التمّيز والتفّوق، وبذل املزيد من اجلهد اإلجياّيب 
يف خدمة املجتمع. وعندما نقول شكًرا بطرق وأساليب خمتلفة ألشخاٍص متيزوا يف عملهم، 
أو دراستهم، أو أدوارهم املجتمعية املتعددة، فإننا بذلك نحّفز اآلخرين نحو عجلة التقّدم 
والتطّور الرضوري؛ خللق التنمية الشاملة للمجتمعات والبلدان، كام أننا حني نعطي صورة 
اخلّالق،  اإلنساين  نشاطهم  شعلة  عىل  واملحافظة  للحرص  ندفعهم  فإننا  لآلخرين،  ناصعة 
فعزيزنا  وأوطاهنم،  بلداهنم  وعلو  لرفعة  يمكنهم  ما  كل  بذلوا  أشخاًصا  للمجتمع  ونقدم 
عالية  بكفاءة  أدارها  التي  املواقع  مجيع  يف  اإلبداع،  من صور  هبية  يمثل صورة  اليوم  املكرم 
قّل نظريها، ويشهد بذلك من عمل بمعيته يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، والتي 
اجلامعات  من  لعدد  رئيًسا  تسنمه  اىل  باإلضافة  إدارهتا،  يف  وأبدع  مرات  ثالث  استوزرها 
عن  فضًال  املفتوحة،  العربية  واجلامعة  اهلاشمية،  واجلامعة  الريموك،  جامعة  منها  األردنية، 
عضويته يف جملس األعيان ثالث مرات، باإلضافة إىل أن أستاذنا العزيز كرم من قبل جاللة 
امللك عبد اهللا بن احلسني بوسام الكوكب األردين من الدرجة األوىل، وأيًضا وسام الرتبية 

من الدرجة األوىل، كام كرم من قبل جاللته مرة أخرى بوسام التميز من الدرجة األوىل.
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الكلامت  تتسابق  واليوم  حيصدونه،  ُأناًسا  ولإلبداع  معناه،  ُيقّدرون  أناًسا  للّنجاح  إن 
أستاذنا  شاكلة  عىل  هم  من  إّال  يستحّقه  ال  الذي  الّشكر  عقد  لتلُظم  العبارات  وتتزاحم 
يف  املشاركة  شومان  عبداحلميد  مؤسسة  مني  طلبت  عندما  سعدت  أنني  فاحلقيقة  املكرم، 
بالقصرية،  ليست  فرتة  منذ  معه  عملت  فقد  األشخاص،  ككل  ليس  هو  شخص  تكريم 
فكان، بالنسبة يل، األب واملعلم واملوجه واألستاذ، وهنلت منه الكثري يف العلم واإلنسانية 
التي ترون عنواهنا يف عيونه وكالمه وترصفاته، ولقد احرتت كيف وماذا أكتب، وماذا أقول 
أستاذنا  وقلب  عقل  يف  املتوهج  والذكاء  العلمية  القمة  عن  أحتدث  فهل  التكريم،  هذا  يف 
العزيز اللذين يتحىل هبام؟ أم أتناول صفات املعلم اإلنسان الذي ال يكل وال يمل يف دعم 
رقي  يف  بذهلا  التي  اجلهود  أم  معاليه؟  هبا  يتحىل  التي  وطالًبا،  أساتذة  اجلميع،  ومساعدة 
من  كل  وعقول  قلوب  يف  أثرت  شخصية  عن  أحتدث  أم  وتوجيههم؟  وتعليمهم  تالميذه 
يف  تضم  علمية  عربية  منظمة  بناء  يف  وتوجيهاته  جهوده  وعن  عنه  أم  إليه؟  وتقرب  عرفه 
جنباهتا نخًبا من خرية علامء اإلحصاء واملعلوماتية يف الوطن العريب، وهي احتاد اإلحصائيني 
العرب، الذي كان ملعاليه البصمة األساسية  والرئيسية والدائمة يف بنائه واستمراره ورقيه؛ 
هلذا كنت أراجع كلاميت أياًما عسى أن أجد منفًذا أستطيع من خالله كتابة كلامت قد تويف 
جزًءا هلذه الشخصية العربية األصيلة يف قيمها، وخلقها وعلمها وإنسانيتها ورقيها.  فإليك 
أستاذي العزيز الدكتور حممد محدان، إليك يا من كان له قدم الّسبق يف ركب العلم والّتعليم، 
إليك يا من بذلت ومل تنتظر العطاء، إليك ولك اليوم، حيث نلتقي مع هذا اجلمع املبارك؛ 
واالرتقاء  وطنه،  بواقع  الرقي  سبيل  يف  جهًدا  يدخر  مل  رجل  تكريم  يف  مجيًعا  لنشارككم 
بالثقافة، من خالل التنظري يف ممارسة العطاء بال حدود، بعيًدا عن االعتزال واخلمول، عىل 
الرغم من كل صعوبات احلياة، متحمًال وحامًال رسالة العلم، وإن للتكريم دالالت تنبع 
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من املحبة والوفاء للقيم اإلنسانية والعلمية، التي حيملها أستاذنا ومعلمنا املكرم، الذي محل 
الوطن  رقي  يف  إمكاناته  كل  ويسخر  يعطي  والذي  العلم،  رسالة  ووجدانه  وعقله  قلبه  يف 

وتقدم تالميذه وإعالء رايتهم.
التكريم،  هذا  يف  نستحرض،  العزيز،  أستاذنا  تكريم  يف  مجيًعا  نشارككم  إذ  اليوم؛  إننا، 
رجًال وفارًسا ال يشق له غبار يف جمال ختصصه العلمي، وميدان نبوغه ومتيزه، وإننا يف احتاد 
عمدته  وهو  سنوات،  منذ  معاليه  ويرأسه  يقوده  الذي  االحتاد  هذا  العرب،  اإلحصائيني 
إىل  وأوصله  االحتاد،   هذا  تكوين  يف  كبري،  نحو  عىل  أسهم  الرجل  فهذا  اجلليل،  وفارسه 
جلميع  مرجًعا  أضحى  حتى  قياسية،  فرتة  يف  املتخصصة،  العربية  االحتادات  مصاف  أرقى 
عىل  احلصول  يف  بجهوده،  أسهمت،  قد  الكريمة  متابعته  وكانت  العرب،  اإلحصائيني 
االحتاد  تأسيس  إلعالن  العربية؛  اجلامعة  يف  العربية،  االقتصادية  الوحدة  جملس  موافقات 
عام ٢٠٠٧. وبعد التأسيس بذل معاليه جهوًدا كبرية يف دعوة األجهزة اإلحصائية العربية 
العرب  اإلحصائيني  من  كبري  عدد  انضامم  يف  جهوًدا  بذل  كام  االحتاد،  هذا  إىل  لالنضامم 
لعضوية االحتاد، هذا باإلضافة إىل إرشافه ومتابعته املستمرين والدقيقني، يف كل ما خيص 
االحتاد، حتى وصل عدد أعضائه إىل أكثر من ٥٥٠ عضًوا من خرية العلامء العرب يف هذا 

القطاع.
عىل  ا،  دولي� مقّيمة  علمية  جملة  تأسيس  عىل  إرصار  من  لالحتاد  قدمه  ما  إىل  إضافة  هذا 
الرغم من الفرتة الزمنية القصرية عىل تأسيس االحتاد، حيث كان الغرض من تأسيس املجلة 
هو نرش األبحاث العلمية، والتي كان ملعاليه، ومنذ العدد األول، دور كبري يف وضع أسس 
الرغم  وعىل  للتحرير.  رئيًسا  كونه  فيها،  موقعه  من  أدارها  التي  للمجلة،  رصينة  علمية 
اجلميع  لكن  العاملني،  قلة  أو  املالية  اجلوانب  من  كاحتاد،  جاهبتنا  التي  الصعوبات  كل  من 
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أبحاث  بنرش  تفخر  التي  املجالت  من  املجلة  أضحت  حتى  فيها،  تطوعي  بشكل  عملوا 
يف  للمتميزين  دقيقة  علمية  أسس  لوضع  جاهًدا  معاليه  عمل  بعدها  ثم  العرب،  العلامء 
قطاع اإلحصاء واملعلوماتية، فأنشأ وسام التميز اإلحصائي العريب  للعلامء العرب، كام أنشأ 
للشباب؛  العريب  التميز  وسام  إىل  باإلضافة  العربية،  اإلحصائية  للمؤسسات  التميز  وسام 
احليوي، حيث متنح هذه األوسمة باحتفالية  لكي يدفع بالشباب إىل التميز يف هذا القطاع 
تقام كل عامني، عىل هامش عقد املؤمترات العلمية الدولية لالحتاد، والتي أضحت التزاًما 
ا يقام كل سنتني، ما جعل هذه األوسمة  هدًفا لتسابق اإلحصائيني العرب يف تطوير  علمي�
هذا االختصاص؛ لغرض نيل هذا الوسام. وقد  طرق جديدة يف  وبلورة  اإلحصاء،  قطاع 
بعدد  تقدمها  يقاس  التي  العربية،  البلدان  يف  العلمي  التقدم  دفع  األوسمة  هذه  حتّرت 
علامئها، وبحجم ما يقومون به ويقدمونه للمجتمع، فالّدولة ومؤسساهتا، ومراكز البحوث 
واملؤسسات العلمية التي حترتم علامءها وتكرمهم، وتقف داعًام هلم، هي التي تسعى للّرقي 
والّتقدم، وهو ما يسعى إليه احتاد اإلحصائيني العرب، وأيًضا مؤسسة عبداحلميد شومان.

واالجتهاد،  يف طريق طويل من اجلهد  هو خطوة  العزيز،  إن تكريمكم اليوم ألستاذنا   
واختياركم ألستاذنا اجلليل جاء بام يستحقه، وملا قدمه يف درب حتقيق طفرة كربى يف العديد 

من املجاالت البحثية والعلمية واإلدارية والقيادية. 
وإن حضور هذه الكوكبة من حمبي معاليه يف هذه االحتفالية، ما هو إال دالة عىل الوفاء 
الذين  األوفياء  اجلنود  إلظهار  إنسانية؛  دالالت  عن  يعربان  اللذين  العميقني  واالمتنان 
يعملون يف اخلفاء، ويرون صورة ذلك يف مثل هذا التكريم، الذي يعرب عن إعالن للجهود 

التي قدمها املكرم يف حياته، كونه من رواد الفكر واإلبداع.
عبداحلميد  مؤسسة  خالل  من  التكريم،  هبذا  واصطفاءه  العزيز  أستاذنا  اختيار  إن 
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ويف  فيها،  أبدع  التي  السنني  تلك  كل  عرب  معاليه،  جلهود  وتقدير  حمبة  التفاتة  هلو  شومان، 
تقاس  متينة  ركائز  تسنده  اختيار  احلقيقة  يف  لكنه  نعم،  هبا.  كلف  التي  املسؤوليات  مجيع 
بمعيار ما لقيناه من جهود هلذا األستاذ وأعامله اجلليلة والقيمة، سواء تعلقت تلك اجلهود 
كل  به  يشهد  الذي  واإلداري  العلمي  التأطري  يف  أو  والتعليم؛  التدريس  يف  املهنية  بكفاءته 
من تتلمذ عىل يديه، وكذلك بإسهامه يف فنون التأليف العلمي، والتحقق  الذي يبنئ عن 
إىل  باإلضافة  العليا،  الدراسات  طلبة  عىل  واإلرشاف  والتأليف،  البحث  يف  العلمية  منزلته 
االحتاد كمنظمة عربية،  اإلحصائيني العرب، من توجيه إلعالء شأن  احتاد  لنا، يف  ما قدمه 
العقول،  احتاد  هو  االحتاد   هذا  أصبح  حتى  العرب،  العلامء  من  صفوة  صفوفها  يف  تضم 
كام عربت عنه دوائر جملس الوحدة االقتصادية العربية، فقد كان وال يزال، يقدم لنا مجيًعا 
ما  إىل  باإلضافة  هذا  والتقدم،  التطور  عن  يبحث  من  كل  شأن  إلعالء  والتوجيه؛  النصح 
قدمه معاليه يف اإلدارة الناجحة، يف مجيع املراكز واجلامعات التي قادها، بكل كفاءة واقتدار. 
يف  الرائعة  إنسانيته  املقدمة  يف  تعلوها  صفات،  من  اجلليل  أستاذنا  عن  حتدثنا  مهام  إننا، 
العلمي  وعطائه  شخصيته  يف  العبقرية  سامت  بعض  طبعت  والتي  اجلميع،  مع  التعامل 
مجيًعا يف تكريمه، فلن نوفيه حقه، وهذا أقل ما  أن نشارك  استحق هبا  والتي  واألكاديمي، 
يمكن أن نقوم به ونفعله، فأمام صورة أستاذنا العزيز املرشفة لنا مجيًعا، نجد أنفسنا ملزمني 
أن نقف اليوم مع اجلميع لتكريم هذا الرجل؛ ألننا، عىل املستوى الشخيص، نرى أنه هو من 

فتح لنا باب النجاح يف ما نقوم به، من خالل موقعنا يف االحتاد.
وإننا؛ إذ نعترب هذا التكريم اليوم، تكريًام الحتادنا وجلميع أعضاء االحتاد، وللمؤسسات 
رمزنا  هو  محدان  حممد  الدكتور  األستاذ  معايل  يكون  بأن  نفتخر  كوننا  العربية،  اإلحصائية 
بأن  نفخر  حيث  التكريم،  هلذا  والعرفان  والتقدير  بالشكر  إليكم  نتقدم  فإننا  ومعلمنا، 
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ترسيخ  سياق  يف  مهمة  حلقة  هو  التكريم،  هذا  أن  نعترب  وألننا  لالحتاد؛  رئيس  به  املحتفى 
املرتبطة  واملعارف،  العلوم  يف  التبحر  لبنة  وضعوا  الذين  بجهود  واالعرتاف  الوفاء  ثقافة 

بالرقم اإلحصائي.
لن  فشكري  شكًرا  قلت  فإن  والتقدير،  الشكر  عبارات  أهدي  العزيز،  أستاذي  إليك 
عن  هبا  ألعرب  اليوم؛  هذا  يف  أكتبها  بكلامت  يعرب  أن  قلمي  حرب  احتار  فقد  حقك،   يوفيك 
صفاء املحبة والتقدير، إىل صاحب التميز واألفكار، فام أمجل أن يكون اإلنسان شمعة تنري 

دروب اآلخرين.
ألف هتنئة ملعاليكم أستاذنا العزيز الدكتور حممد محدان هبذا التكريم الذي تستحقه عن 
جدارة، وألف هتنئة جلميع أعضاء االحتاد هبذا التكريم، الذي نعتربه تكريًام لنا مجيًعا،   وألف 
والعرفان  والتقدير  والشكر  التكريم،  هذا  شاركونا  الذين  احلضور،  للسادة  وتقدير  شكر 

ملؤسسة عبداحلميد شومان، التي  حترتم وتقدر العلم والعلامء.    
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حممد محدان
املقهورين ليعّلم  الفقــر  جتــاوز  عصامـــي 

د . مهند مبيضني *

محدان  حممد  الدكتور  الراحل  إليه  وصل  وما  أنجزه  ما  يكمن 
وملزاياه  فريق،  ضمن  والعمل  اإلنجاز  عىل  قدرته  يف  حياته،  يف 
التي  اخللق،  ودماثة  واللباقة  كالبساطة  ذلك،  يف  دور  الشخصية 
دارت حوهلا مالمح شخصيته املركزية كربوفيسور يف الرياضيات، 
 ٧٠ جاوزت  التي  العاملية،  العلمية  لبحوثه  ومنتٍم  للرياضة،  حمب 
وصل  لكل ما  قّدمته  التي  وهي  التخصص الدقيق،  يف حقل  بحًثا 
كان  حياته  بداية  يف  أنه  إال  الرياضيات،  يف  أبدع  وإن  وهو،  إليه، 

مّياًال للهندسة. 
١٩٣٥م،  العام  يافا  مدينة  من  املنسيـة  حـي  يف  محدان  حممد  ولد 
ألرسة من أصول تعود ملدينة طولكـرم، وكـان رب األسـرة يملك 

* أستاذ التاريخ العريب احلديث يف اجلامعة األردنية.



١٥٠

مكتب سفريات. ويف اخلامسة من عمره كان موعده مع الذهاب إىل الروضة مدة عامني، 
ومل يكن ذلك مألوًفا، وملا ذهب للدراسة االبتدائية يف املدرسة العامرية، قال والده للمدير 
إن ابنه يقرأ ويكتب، وال جيوز وضعه يف الصف األول: «وسألني املدير وفحصني باحلساب 
قبل  عامني  درست  ألنني  الثاين؛  الصف  يف  أدخل  أن  عىل  والدي  وأّرص  فوافق،  وأجبت 
بالصف  وبدأت  اإلنجليزية،  يف  املدير  وفحصني  اإلنجليزي،  أعرف  وكنت  املدرسة، 

الثالث». 
كانت  تالزمه،  صورهتا  تزال  ما  التي  النكبة،  عام  ١٩٤٧-١٩٤٨م  الدرايس  العام  يف 
يف  القصف  بداية  ويتذكر  الثانوي»،  األول  للصف  الدرايس  العام  بدء  يف  «كنت  اهلجرة: 
سيارة  يف  وضعنا  والدي  نرحل،  مل  ليتنا  «ويا  للرحيل:  ودفعهم  الناس  لتهويل  يافا  أرجاء 

فذهبنا إىل طولكرم، فنابلس، وضاع العام الدرايس».
«املرتك»  الثانوي  الرابع  دراسة  أتّم  وفيها  نابلس،  يف  الصالحية  باملدرسة  محدان  التحق 
العام ١٩٥٢م، ونابلس يومها، كان جمتمعها يميز بني املدين والفالح، وآنذاك كانت تشهد 

تنافًسا عىل املراكز املتقدمة. 
من زمالئه يف الدراسة وليد باكري، طبيب العظام يف عامن، وحسني أبو سري، وهاين أبو 
حجلة، وعدنان أبو عودة، والراحل أمحد عثامن، وهؤالء كام يقول: «كانوا من املتقدمني يف 

الدراسة، وكان التنافس يف ظل دولة الوحدة شديًدا». 
يف العام ١٩٥٢م حصل عىل املرتبة األوىل يف امتحان  شهادة الثانوية عىل طلبة الضفتني، 
مالك  من  النكبة  بعد  انتقل  الذي  والده  مساعدة  عىل  يعمل  أن  التوجيهي  بعد  هدفه  كان 
للسيارات وصاحب مكتب، إىل سائق سيارة يملكها ويعمل عليها إلعالة أرسة مكونة من 

١٣ فرًدا يف ظروف صعبة. 
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الرتبية  وزارة  وكانت  األب،  عمل  إىل  مستند  األرسة  وحال  الوظيفة،  عىل  عينه  كانت 
والتعليم  توظف محلة املرتك، موظفني يف الدرجة العارشة، براتب ١٧ ديناًرا، لكنه ُطلب 
إهنم  يل  «قالوا  عامن:  يف  السامل  خليل  الراحل  من  برقية  عرب  الوزارة،  قبل  من  النتائج  بعد 

يريدون إرسايل يف بعثة». 
دمشق،  أو  القاهرة  أو  بغداد  جامعة  أو  بريوت  يف  األمريكية  اجلامعة  بني  محدان  وُخّري 
وأخربه  فظل عائًدا لوالده  للعمل معلًام.  وهو وجوب العودة  البعثة،  أنه مل خيرب برشط  بيد 
بام ُعرض عليه: «قلت له إين أرفض البعثة، وهو مل يرتح قلبه لبريوت وبغداد، فوافق عىل 

القاهرة أو دمشق، وذهبت مبعوًثا إىل القاهرة العام ١٩٥٢م». 
درس التوجيهي املرصي،  وفيها  القاهرة،  إىل  ثورة متوز (يوليو) سافر  عىل  شهرين  بعد 
«كنا  سنة:  أول  يف  القاهرة  يف  مشكلة  أمامه  وظهرت  البحتة،  الرياضيات  دراسة  واختار 
مخسني طالًبا، ومنهم أردنيون، وكان جيب حتقيق تقدير جيد جًدا للتخصص يف الرياضيات 
البحتة، ومل حيقق الرشط إال مخسة طالب من أصل مخسني، ويف السنة الثالثة مل حيقق الرشط 

إال طالب واحد هو أنا». 
أن  األمر  بادئ  وظن  البحتة،  للرياضيات  الدقيق  التخصص  يف  محدان  الدكتور  ُقبل 
القسم ال يمكن أن يفتح لطالب واحد: «كنت أدرس يف مكتب األساتذة وحدي، وكانت 
املناهج قوية، وكانوا يستقدمون لنا علامء من جامعات بريطانية، وكانت الظروف أفضل من 
اليوم». لكن مرص التي شهدت آنذاك حتوالت سياسية عميقة، متثلت بثورة متوز، ظل هلا يف 

قلبه ووعيه منزله كبرية. 
كانت فرتة الدراسة اجلامعية عنده حيوية، فحبه لكرة القدم استمر منذ كان يف املدرسة 
الصالحية، وهو ما جعله ينخرط يف فريق جامعة القاهرة: «رصت يف الفريق املدريس يف سنة 
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التوجيهي املرصي، ثم يف فريق الكلية، وشاركت يف املباريات مع جامعات مرص األخرى، 
ا». وهذا ما أتاح يل معرفة أخرى غري معرفة اجلامعة، سياسي�

حتمسوا  ممن  كان  لكنه  حزب،  أي  إىل  محدان  ينضم  مل  الفكري،  االستقطاب  زمن  ويف   
للثورة املرصية، واللواء حممد نجيب، وعندما استقال نجيب وبرز عبد النارص عىل املرسح، 
وهتافنا  التحرير،  ميدان  إىل  اجلامعة  حرم  من  كبرية  بتظاهرة  «خرجنا  سامل:  صالح  ومعه 
سامل  لصالح  (نسبة  واملنظار  الطويل)،  األنف  ذي  النارص  لعبد  (نسبة  املنقار  يسقط  كان: 

ونظارته)، إىل أن وصلنا قبيل ميدان التحرير فأطلقت علينا النريان احلية فُعدنا». 
كل  يف  األول  للطالب  اجلامعية  املنحة  من  جنيًها  مخسون  له  ُيدفع  كان   ، القاهرة  يف 
ختصص، هذا إىل جانب خمصصات بعثة وزارة الرتبية والتعليم األردنية، وكان اجلنيه أعىل 
ا، ومل يكن ينفق املبلغ املخصص كامًال بل يوفر منه  من الدينار الذي يساوي ٩٥ قرًشا مرصي�
ماًال ملساعدة والده. ومع حرب السويس العام ١٩٥٦م، دخل يف فريق الطلبة املتطوعني، 
وتسلموا أسلحة تشيكية: «ولبسنا اللباس وأعطونا رصاًصا، وتدربنا عىل الرماية، ووضعنا 

يف املدينة اجلامعية باجليزة كخط دفاع أخري». 
ا للعمل؛  ابن األرسة قليلة املال كثرية العدد، مارس عصامية كبرية، وظّل دوًما مضطر�
لتوفري مصاريفه: «كل صيف كنت أعود وأدّرس طلبة يف اإلجازة بعامن، ويف جامعة القاهرة 
كنت معيًدا غري معني، وبني املحارضات كنت أرشح للطلبة الدروس وأتلقى األجر منهم 

ا».  عيني�
يف العام ١٩٥٧م خترج من جامعة القاهرة بمرتبة الرشف وعاد إىل عامن، وُطلب لوزارة 
الرتبية، بينام كان حيب أن يعني يف املدرسة الصالحية بنابلس: «وقيل يل إن التعيني حسب 
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التعليم  مؤسسة  الدار  وكانت  بعامن،  املعلمني  دار  يف  للتعيني  مرشح  وأنت  األولويات، 
الوحيدة إىل جانب دار أخرى يف رام اهللا». 

زمالئه  من  وكان  ياسني،  احلميد  عبد  بإدارة  اخلمسينات  أواخر  املعلمني  دار  كانت 
األستاذ حممد نوري شفيق، وإلربت بطرس، والراحل فايز عيل الغول: «الذي كان يدافع 
عن الفصحى»، وتأثر به منذ ذلك الوقت. كان ذلك جيل الكبار من رجال الرتبية األردنية 

الفلسطينية يف زمن الوحدة. 
بدأ بعد التعيني بتلمس اجلهات التي توفد للدراسات العليا، وبعد عامني ونصف العام 
منح بعثة من اليونسكو إىل جامعة أسرتاليا يف الرياضيات، وبعد إهناء البعثة لقي تشجيًعا من 
أستاذه كي يتّم الدراسة، يقول هنا: «كتبت لليونسكو ووزارة الرتبية، وجاءين اعتذار يف املرة 
وخترجت  املوافقة  ومتت  أستاذي،  من  بتوصية  الرسالة  أعدت  الثانية  املرة  يف  لكن  األوىل، 

العام ١٩٦٣م، وعدت إىل األردن». 
مفتًشا  عني  حيث  اآلداب،  بكلية  بدأت  فكانت  عودته،  عند  األردنية،  اجلامعة  أما 
للرياضيات يف الضفتني: «خلفيتي يف كلية املعلمني أكسبتني مهارات تربوية، وتنقلت بني 
النارصة،  راهبات  ويف  الصناعة،  مدرسة  يف  فدّرست  وقت،  عندي  وكان  املدارس،  كل 
ودرست دروًسا خصوصية قبل أن أذهب للدكتوراه، وكنت أتلقى عىل الساعة ٨٠ قرًشا». 
ُعني أبو أمحد بعد ذلك مديًرا لدار املعلمني يف عامن، لكنه مل يطل املقام؛ إذ جاء عرض 
العرض  فقبل  الريايض،  اإلحصاء  ختصص  يف  ليدّرس  بريوت؛  يف  األمريكية  اجلامعة  من 
وذهب، وبقي هناك بني عامي ١٩٦٥-١٩٧٦م. بدأ أستاًذا مساعًدا، وترقى إىل بروفيسور 
إجازة  كان يرتدد عىل كلية العلوم يف اجلامعة األردنية، وأخذ  وُثّبت. ويف أثناء تلك الفرتة 
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تفرغ علمي، فدرس ثالث سنوات يف جامعة والية فريجينيا األمريكية بني عامي ١٩٦٩-
١٩٧٢م. 

ليعمل  بريوت  من  فجاء  الريموك،  جلامعة  رئيًسا  بدران  عدنان  د.  ُكلف  ١٩٧٦م  العام 
مع بدران منذ التأسيس: «كان هناك فقط مدرسة مبنية عظًام يف منطقة املستنبت».  وظروف 
واآلداب  لكلية العلوم  وعميد  رئيس  هناك  كان  إذ  صعبة؛  بدت  التأسيس  عند  «الريموك» 
يقـول:  بيـروت.  يف  اجلامعة األمريكية  مثل  الريموك  جامعة  تكون  أن  التفكري  وكان  فقط، 
«د. بدران عمل بجد، وكان متحمًسا. طلب إيل أن أستقطب من أستطيع، واستقدمنا حممود 
الغول والدكتور رفل وفيلب باسون وفكتور بال، وبنينا  اجلامعة عىل االنفتاح، يف ظل جسم 
طاليب ينبض باحلياة. كنت أنزل وألعب رياضة مع الطالب، وكانت إربد بلدة صغرية لكنها 

قبلت اجلامعة». 
بقي يف «الريموك» حتى العام ١٩٧٨م، حيث عني يف اجلامعة األردنية التي كانت يف أوج 
حراكها الطاليب، وكان محدان يومها عميًدا لشؤون الطلبة، الذين بدوا منظمني ومسيسني 
يف أحداث ذلك العام، وكان احلراك السيايس كبًريا بني الطلبة، ومؤثًرا عىل إدارة اجلامعة، 
خطبته  خطب  حليمة  أبو  حممد  «الراحل  للبوابة:  مقابلة  تلة  عىل  لتقف  الرشطة  وجاءت 
العصامء يف مدرج سمري الرفاعي، ومعه ناهض حرت». ويف أثناء عمله عميًدا لشؤون الطلبة، 

اقرتح محدان إنشاء إذاعة للجامعة.
بعد أحداث «األردنية»، نقل محدان من عميد شؤون طلبة إىل عميد بحث علمي يف عهد 
الدكتور عبد السالم املجايل، وظل عميًدا بني عامي ١٩٨٢-١٩٨٤م، ثم ُعني عميًدا لكلية 

العلوم بني عامي ١٩٨٤-١٩٨٦م. 
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وقع  األحداث  وبعد  الريموك،  جامعة  أحداث  اندلعت  ١٩٨٦م،  رمضان  شهر  يف 
االختيار عليه من قبل زيد الرفاعي ليكون رئيًسا جلامعة الريموك: «عينت جلامعة خرجت 
من معركة عاتية، مات فيها ثالثة طالب، وفصل منها ٢٥ مدرًسا و١٥ موظًفا و٣٠ طالًبا». 
إربد:  إىل  وأرسته  هو  إقامته  نقل مكان  أنه  أمهها  إجراءات حازمة،  محدان  اختذ  يومها؛   
«نجحت وجتاوزت األمر، وأتيت بأعضاء االحتاد واجتمعت هبم، وتفامهنا عىل أن ال يسمح 
ألحد أن يعبث باجلامعة وأمنها، وأي خمالفة لن تذهب من دون حتقيق، وقلت للعمداء أنتم 

فريقي، وجيب أن ال ترتكوين كام تركتم عدنان بدران وحده». 
يف العام ١٩٩٠م، جاء تشكيل حكومي جديد، عىل إثر أحداث نيسان ١٩٨٩ وما تالها 
من انتخابات نيابية،  فاختاره مرض بدران وزيًرا للرتبية والتعليم العايل، وألول مرة ُتعهد 
وبقي حتى مطلع العام ١٩٩١م.  ويصف جتربته يف وزارة  واحد،  احلقيبتان إىل وزير  فيها 
فيه  اإلخوان  وحركة  فاعًال،  النواب  جملس  «كان  إذ:  صعبة؛  كانت  بأهنا  بدران  باشا  مرض 

قوية». 
يف العام ١٩٩٢م، عند تأسيس اجلامعة اهلاشمية، وقع اختيار مرض بدران عليه ليكون 
الرئيس املؤسس: «كانت ميادين تدريب للجيش يف منطقة (خو)، وبدأنا من نقطة الصفر». 
وعند تشكيل حكومة عبد  ست سنوات (١٩٩٢-١٩٩٨م)،  للهاشمية نحو  وبقي رئيًسا 
ملفه  يوثقه  أسايس  براتب  أخرى،  مرة  العايل  والتعليم  للرتبية  وزيًرا  اختري  املجايل  السالم 
الوظيفي، قدره ١٥٠٠ دينار، وكان املجايل طلب إليه أن يصوغ قانوًنا إللغاء وزارة التعليم 

العايل. 
بني عامي ١٩٩٨ و١٩٩٩م، عني أميًنا للمجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا، وبعدها 
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العربية  للجامعة  رئيًسا  عريب  فريق  بني  من  واختاره  العزيز،  عبد  بن  طالل  األمري  جاء 
اجلامعة  أمر  يف  طالل  لألمري  مستشاًرا  للعمل  ٢٠٠١م  العام  االستقالة  فطلب  املفتوحة، 

العربية املفتوحة. 
ونصف  شهًرا  وبقي  شومان،  احلميد  عبد  ملؤسسة  ا  عام� مديًرا  عني  ٢٠٠٢م  العام  يف 
الشهر، ثم جاء وزيًرا للتعليم العايل يف حكومة عيل أبو الراغب، وظل حتى (ترشين الثاين) 
اختري   ٢٠٠٧ العام  ويف  املفتوحة،  العربية  للجامعة  مستشاًرا  عاد  بعدها  ٢٠٠٣م،  نوفمرب 

ليكون أحد أعضاء جملس األعيان.
 يف العام ١٩٦٦م تزوج من السيدة هدى اخلاروف: «بنت جرياننا يف جبل احلسني التي 
أحببتها، وأنجبنا أمحد وهو اليوم أستاذ يف كلية طب األسنان يف اجلامعة األردنية يف ختصص 

التقويم، وريسا درست اهلندسة املعامرية وتعمل يف أمانة عامن». 
للحياة  املنتمي  املؤسس،  العمل  رجل  أرسار  أحد  وتواضعه،  محدان  حممد  لباقة  كانت 
من  حسد  او  كراهية  او  خصومة  أي  لتجاوز  يكفيه  بام  رحًبا  كان  واملعرفة،  األكاديمية 
بكل  صلة  عىل  وبقي  عامل،  كعضو  العربية  اللغة  جممع  يف  بالعمل  حياته  ختم  اآلخرين. 
ا بأن  ما هو معريف، ومل يتكلف يف حياته، بل ظل نصًريا للعمل واملعرفة، ولذلك كان سخي�
الرشقية، وفاء ملهنة العلم  بنى مدرستني عىل نفقته، واحدة يف عني الباشا وأخرى يف عامن 

ورضروة تعليم الفقراء، فتعليم املقهورين ذلك هو اخلري الذي يمكث يف األرض. 
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وجممــــــــــع محـــــــــــدان  حممــــــــــــد 
األردنــــــــــــــي العربيــــــــــــة  اللغــــــــــة 

د . حممد السعودي *

للدكتور حممد محدان جهود كبرية يف التعليم العام والعايل وخدمة 
اللغة العربية؛ ولذلك صدرت اإلرادة امللكية السامية بتعيينه عضًوا 
١٤١١/٩/١١هـ،  بتاريخ  األردين،  العربية  اللغة  جممع  يف  عامًال 
يف  املجمع  رئيس  نائب  منصب  وشغل  ١٩٩١/٣/٢٧م،  املوافق 
فيه،  التنفيذي  وعضو املكتب  و٢٠٢٠م،  ٢٠١٤م  عامي  بني  املدة 
املجمع،  يف  واملؤقتة  الدائمة  اللجان  معظم  يف  فاعًال  عضًوا  وكان 
للنهوض  الوطنية  اللجنة  يف  وعضًوا  منها،  لعدد  (مقرًرا)  ورئيًسا 

باللغة العربية.  
شارك األستاذ محدان يف جلسات املؤمترات واملواسم الثقافية التي 
يقيمها املجمع، وترأس عدًدا منها، وقد مّثل املجمع يف العديد من 

املناسبات واملحافل الوطنية والدولية.

* أمني عام جممع اللغة العربية األردين.
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وله بصامت كبرية يف تأسيس املجمع ونشاطاته وفعالياته وإنجازاته، ومرشوعاته الكبرية 
يف تعريب التعليم، وتعريب املصطلحات األجنبية، والرتمجة والتأليف، ووضع املعجامت، 
التسعينيات.  يف  عليه  املجمع  أرشف  الذي  الرائد،  العربية  اللغة  مناهج  تأليف  ومرشوع 
ويشهد له أنه مواظب عىل حضور اجتامعات املجلس واملكتب التنفيذي، وحضور فعاليات 

املجمع، وإثرائها باملشاركة الفاعلة والدعم املتواصل.
كان  الرئيس،  نائب  اإلنجازات خالل مدة تسّلمه منصب  مجلة من  ولقد حقق املجمع 

أمهها:
عىل  وتعميمه  ٢٠١٥م،  لعام  رقم (٣٥)  العربية  اللغة  محاية  قانون  بنود  أهم  تفعيل  ـ 

دوائر الدولة ومؤسساهتا كاّفة.
جتربة  عن  ٢٠١٧م  عام  واألدب  العربية  للغة  العاملية  فيصل  امللك  بجائزة  الفوز  ـ 

املجمع يف التعريب والرتمجة.
افتتاح إذاعة املجمع األردين عام ٢٠١٧م، التي حتدث غري مرة عرب أثريها للجمهور؛  ـ 
خلدمة  والدعوة  اللغوية،  الذائقة  ترفع  رسائل  وموجًها  بارًعا،  ا  ولغوي� ا  فذ� ا  أكاديمي�

اللغة العربية الرشيفة.
إطالق حزمة من املسابقات الثقافية يف فن اخلط العريب والتأليف والرتمجة، ومسابقات  ـ 

األطفال واملبادرات اللغوية الفاعلة، واإلنشاد الشعري عىل مستوى اململكة.
محاية  قانون  من  العارشة  املادة  إىل  استناًدا  العربية،  اللغة  يف  الكفاية  امتحان  تطبيق  ـ 
وتعليامته،  نظامه  صدر  الذي  االمتحان  وهو   ،٢٠١٥ لعام  اللغة العربية رقم (٣٥) 
العام،  التعليم  يف  معلمني  من  املستهدفة،  الفئات  كل  ٢٠١٨م عىل  عام  بداية  وفّعل 

وأعضاء هيئة تدريس يف التعليم العايل، واإلعالميني يف املؤسسات اإلعالمية.
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قانون  ألحكام  املخالفة  املؤسسات  أوضاع  توثيق  جلنة  رئاسة  محدان  الدكتور  تسلم  ـ 
وزارة  من  أعضاء  جانب  إىل  القانون،  من  عرشة  السادسة  املادة  إىل  استناًدا  احلامية؛ 
العايل  التعليم  ووزارة  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  والتموين،  والتجارة  الصناعة 
والبحث العلمي، وهيئة اإلعالم، مدة عام، رصدت فيها اللجنة برئاسته املخالفات 
عامن،  العاصمة  مناطق  من  عدد  يف  التجارية  واملحال  والرشكات  املؤسسات  لدى 
الرسمية  واملؤسسات  والدوائر  الوزارات  يف  املعنيني  وخاطبت  بالصور،  ووثقتها 
أو  أجنبية  بلغات  الالفتات  بكتابة  املتمثلة  املخالفات،  هذه  لتصويب  عامن؛  وأمانة 

ا.   هلجات عامية، وذلك عند جتديد رخص املهن التجارية سنوي�
الفوز بمنحة صندوق األوبيك للتنمية الدولية (أوفيد) ٢٠١٨م؛ لدعم نرش معجم  ـ 

«لسان العرب االقتصادي».
الفوز بجائزة حممد بن راشد للغة العربية عام ٢٠١٨م عن أفضل جتربة يف السياسة  ـ 

والتخطيط اللغوي، متثلت يف قانون محاية اللغة العربية.
الفوز بجائزة مونديال القاهرة عن أفضل عمل يف إذاعة املجمع عام ٢٠١٨م. ـ 

احلفاظ  يف  جلهوده  ٢٠١٩م؛  لعام  األوىل  الدرجة  من  االستقالل  وسام  املجمع  نيل  ـ 
عىل اللغة العربية واستخدامها يف سائر مناحي احلياة، باعتبارها هوية األمة.

كام ساهم يف افتتاح املكتبات اخلاصة يف املجمع، مثل املكتبة اخلاصة للعالمة املرحوم  ـ 
األستاذ سامح الرواشدة عام ٢٠١٨م، وروكس العزيزي. 

يف  نرشها  املجمع  دعم  التي  العلمية  الكتب  من  العديد  إصدار  يف  معاليه  أسهم  كام  ـ 
شتى املجاالت، وأمهها:

ـ معجم لسان العرب االقتصادي ـ بجزأيه.  
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ـ العني والبرص يف القرآن الكريم.  
ـ نظم املعلومات اإلدارية لعرص املعلومات.  

ـ تاريخ العلوم والتكنولوجيا يف احلضارة العربية واإلسالمية.  
ـ حمنة الكحالني.  

وكانت له بصامت واضحة يف أعامل املكتب التنفيذي، متثلت يف:
إدارة شؤون املجمع العلمية واإلدارية واملالية، واإلرشاف عىل أوجه نشاطاته. ـ 

إعداد مرشوع املوازنة السنوية للمجمع. ـ 
إعداد مرشوعات األنظمة والتعليامت الالزمة للعمل. ـ 

اإلرشاف عىل انتخابات املجلس. ـ 
(مقرًرا)  رئيًسا  وكان  واملؤقتة،  الدائمة  اللجان  يف  عضًوا  محدان  الدكتور  وانتخب 
ومن  (١٩٩٣م-١٩٩٩م)،  عام  من  املصطلحات  جلنة  يف  عضًوا  كان  فقد  لبعضها، 

(٢٠٠٣م-٢٠٠٧م)، والتي أسهمت يف:
وضع املقابالت العربية للمصطلحات األجنبية يف علوم شتى. ـ 

من  وغريها  العايل  التعليم  ووزارات  والعربية  والعلمية  اللغوية  املجامع  تزويد  ـ 
املؤسسات الثقافية هبذه املقابالت. 

كام كان عضوًا يف جلنة احلاسوب من عام (١٩٩٣م-١٩٩٧م) التي عملت عىل:
تطوير موقع املجمع عىل الشابكة (اإلنرتنت). ـ 

تنسيق املنشورات واملطبوعات الصادرة عن املجمع وإخراجها. ـ 
ا. تطوير وحدات وأقسام املجمع إلكرتوني� ـ 
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 (HRMIS) متابعة حوسبة الدوائر، ومتابعة مرشوع نظام إدارة املوارد البرشية املوحد ـ 
الصادر عن ديوان اخلدمة املدنية.

ومن  (١٩٩٣م-١٩٩٩م)،  عام  من  والنرش  والرتمجة  التأليف  جلنة  يف  عضًوا  كان  كام 
كتاًبا  وعرشين  اثنني  عىل  يزيد  ما  وتعريب  ترمجة  يف  أسهمت  والتي  (٢٠٠٣م-٢٠٠٧م)، 
خمطوط  وإصدار  وغريها،  والتكامل  التفاضل  وحساب  اجلراحة،  يف  املوجز  منها  ا،  علمي�
من  عدد  وحتكيم  ومراجعة  السبعة،  بأجزائه  اإلشبييل  العوام  البن  األندلسية  الفالحة 
الكريم،  القرآن  يف  والبرص  العني  كتاب  مثل:  مؤخًرا  نرشها  املجمع  دعم  التي  املنشورات 

وتاريخ العلوم والتكنولوجيا، وحمنة الكحالني.
خطط  أعّدت  التي  (٢٠٠٢م-٢٠٠٦م)،  عام  من  املعجامت  جلنة  يف  عضًوا  وكان 
ومرشوع  املدريس،  املعجم  ومرشوع  العامة،  احلياة  معجم  مرشوع  منها:  عدة  مرشوعات 
بني  من  بإنجازه  املجمع  تفّرد  الذي  واإلدارية)،  (الكتابية  الديوانية  املصطلحات  معجم 
فت بإنجاز معاجم متخصصة بألفاظ احلياة العامة، ضمن قرار  جمامع اللغة العربية التي ُكلِّ
جملس احتاد املجامع رقم (٦) لعام ١٩٩٧، وجاء املعجم ليكون نواة لتوحيد ألفاظ احلياة يف 

كل البالد العربية؛ لتنطلق منه املناهج التعليمية عىل أسس ثابتة ومشرتكة.
وكان عضًوا يف جلنة البحوث والدراسات اللغوية من عام (٢٠٠٤م-٢٠٠٧م)، التي 
درست مرشوع النظام األسايس ملؤسسة املعجم التارخيي للغة العربية، الذي وضعه احتاد 

املجامع اللغوية العلمية العربية، وتدريس توصيات املؤمترات التي تعقد كل عام.
وكان رئيًسا (مقرًرا) للجنة صندوق االستثامر للمجمع من عام (٢٠٠٦م-٢٠١٢م)، 
فة باستثامر رأس مال الصندوق لتمويل أنشطة املجمع بالطرق املناسبة، وصدرت عنها  املكلَّ

ا. تعليامت صندوق االستثامر املعمول هبا حالي�
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كام كان عضًوا يف جلنة مصطلحات الفيزياء والرياضيات من عام (٢٠٠٧م-٢٠١٢م)، 
والتي من أهم أهدافها: توحيد هذه املصطلحات ووضع املعاجم بالتعاون مع وزارة الرتبية 

والتعليم واملؤسسات العلمية واللغوية والثقافية، داخل اململكة وخارجها.
وكان رئيًسا (مقررًا) للجنة صندوق دعم التأليف والرتمجة والنرش وحتقيق الرتاث، من 
مشاريع  أجل  من  وتنميتها،  للصندوق  األموال  بجلب  فة  املكلَّ عام (٢٠٠٩م-٢٠١٠م)، 

تأليف الكتب وترمجتها وطباعتها ونرشها، وحتقيق الرتاث ونرشه.
لتأسيس  األربعني  بالذكرى  االحتفال  عىل  لإلرشاف  العليا  اللجنة  يف  عضًوا  وكان 
فت باإلعداد الحتفالية مهيبة تربز إنجازات املجمع عىل  املجمع يف عام ٢٠١٦م، التي ُكلِّ
مدى أربعني عاًما، وترأس الدكتور محدان جلنة تأليف كتاب «جممع اللغة العربية األردين يف 
أربعني عامًا» عام ٢٠١٦م، برفقة عضوية ثلة من األساتذة أعضاء املجمع، وعطوفة أمينه 
مالحق،  ومخسة  أبواب  ستة  يف  صفحة  ومخسني  مئتني  عىل  الكتاب  زاد  وقد  آنذاك،  العام 

دت نبض احلياة يف أربعني عاًما من مسرية املجمع. جسَّ
وكان عضًوا يف جلنة إعداد مرشوعات األنظمة والتعليامت الالزمة لعمل املجمع يف عام 
٢٠١٥م، التي تتوىل مهمة إعداد املرشوعات واألنظمة اخلاصة بعمل املجمع، متهيًدا لرفعها 

إىل دولة رئيس الوزراء إلصدارها.
كام كان رئيًسا (مقرًرا) للجنة مصطلحات العلوم األساسية من عام (١٩٩٣م-١٩٩٩م)، 
تعريفاهتا؛  مع  هلا  عربية  مقابالت  وضع  هبدف  املصطلحات،  تراجع  التي  ٢٠١٥م،  وعام 

ملواكبة األمور املستجدة يف جمال اختصاصها.
وكان عضًوا يف جلنة املوارد املالية من عام (١٩٩٣م-١٩٩٩م)،

ورئيًسا (مقرًرا) للجنة التنسيق العلمي ملرشوعات املجمع عام ٢٠٠٩م،



د. حممد السعودي

١٦٣

ورئيًسا (مقرًرا) للجنة مصطلحات اهلندسة (املعامرية واهلندسية والكهربائية وامليكانيكية 
املصطلحات  تعريب  تتوىل  التي  من عام (٢٠٠٩م-٢٠١٢م)،  واحلاسوب)  واالتصاالت 
األجنبية يف جماالت عدة. إضافة إىل ختزين عدد كبري من املصطلحات التي أقرها املجمع يف 
ونرشها  األنشطة،  مع  يتوافق  الذي   (windows) نظام  إىل  نظام (ميزنيس)،  عىل  احلاسوب 
والفنون،  الشابكة (اإلنرتنت)، فضًال عن توحيد مصطلحات العلوم واآلداب  عىل موقع 

ووضع املعاجم بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم، وغريها.
وكان عضًوا يف جلنة مصطلحات العلوم األساسية والتطبيقية (الرياضيات، والفيزياء،  
وتكنولوجيا  والبيئة  واجليولوجيا  والزراعة،  اهلندسة،  احلياتية،  والعلوم  والكيمياء 
األساسية  «املتطلبات  مدونة  من  ة  املستلَّ املصطلحات  مراجعة  أنجزت  التي  املعلومات)، 
املصطلحات  ومراجعة  ٢٠١٦م،  عام  املوجزة  وتعريفاهتا  اخلطرة»  املواد  ختزين  ألماكن 
٢٠١٦م،  عام  املوجزة  وتعريفاهتا  الثاين»  املجلد  اإلنشائية/  «اخلرسانة  مدونة  من  ة  املستلَّ
ة من مدونة «الدراسات املرورية» وتعريفاهتا املوجزة  إضافة إىل مراجعة املصطلحات املستلَّ

عام ٢٠١٦م.
باعتبارها  العربية،  اللغة  عن  منافًحا  األردين،  التلفزيون  مع  بالتعاون  املجمع،  مثلَّ  كام 
هوية األمة وعنوان حضارهتا؛ حيث ُسجلت ثالث عرشة ندوة تلفازية عام ١٩٩١م بعنوان 
«يف رحاب العربية»، يف التلفاز األردين، بالتعاون مع املجمع، وشارك بالتعاون مع األستاذ 
العربية»،  هوية األمة  حتديد  يف  اللغة العربية  «أمهية  بعنوان:  يف حلقتني  عبدالرمحن  نرصت 
املتخصصني  لغة  وليست  هبا  ناطق  لكل  لغة  السليمة  العربية  «اللغة  بعنوان:  واألخرى 

بالعربية وآداهبا».
جمتمع  نحو  العربية  باللغة  للنهوض  األردنية  الوطنية  اللجنة  يف  فاعل  عضو  أنه  يذكر 
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املعرفة، التي تشكلت بناء عىل تكليف األمانة العامة جلامعة الدول العربية، وأقرت يف قمة 
وقد  العربية،  باللغة  النهوض  أجل  من  ٢٠٠٩م،  عام  الدوحة  وقمة  ٢٠٠٨م،  عام  دمشق 
التحديات  عن  الكشف  يف  أسهمت  إصدارات  سنوات،  عرش  مدار  عىل  اللجنة،  أنجزت 
التي تواجه اللغة العربية يف قطاعات وحقول شتَّى، ووضعت توصيات من شأهنا النهوض 

بالربامج القومية والوطنية؛ ملعاجلة قضايا اللغة العربية، أمهها:
صورة اللغة العربية يف وسائل اإلعالم واالتصال عام ٢٠١٤م. ـ  

اللغة العربية يف القضاء األردين وكليات احلقوق يف اجلامعات األردنية ٢٠١٥م. ـ  
اللغة العربية يف ميدان التواصل عىل شبكة اإلنرتنت واهلاتف املحمول عام ٢٠١٥م. ـ  
أنموذًجا  مؤتة  جامعة  واخلاصة،  الرسمية  األردنية  اجلامعات  يف  العربية  اللغة  واقع  ـ  

عام ٢٠١٨م.
واقع تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها عام ٢٠١٩م. ـ  

دليل أبحاث حوسبة اللغة العربية يف جزأين عام ٢٠١٩م. ـ  
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شهــادة

د . أمحد حممد محدان * 

هبذا  كثًريا  سعدت  احلبيب،  أيب  حياة  مسرية  ختص  شهادة  أقدم  أن  مني  ُطلب  عندما 
الطلب، واعتقدت أنه سيكون أمًرا سهًال، فأنا من أقرب الناس إىل أيب ومل أفارقه إال بضع 
للعمل  ذهبت  عندما  أخرى  بضع  إىل  إضافة  والدكتوراه،  املاجستري  دراستي  وقت  سنني، 
خارج الوطن. لكن حينام جلست ألكتب هذه الشهادة، وجدت صعوبة بالغة يف نقل كل ما 
أشعر به جتاه والدي من حب واحرتام وتقدير وامتنان، وغريها من املشاعر النبيلة واجلياشة، 
إىل الورقة الفارغة التي جلست أنظر إليها مطوًال، وأحسست بالضعف وقلة احليلة؛ ألنني 
أعلم إنني ال أملك املفردات اللغوية واألدوات النحوية الالزمة؛ لنقل ولو جزء يسري من 

هذه املشاعر إليكم.
كيف تكتب عىل ورقة شهادة عن شخص قد أثر عىل كل خلية يف جسدك؟ وكيف تصف 
مسرية عمر، ذلك أنك مهام كتبت، ومهام قدمت من شهادات، فإنه من املستحيل أن أوفيَك 

حقك يا أيب احلبيب. 

* نجل املحتفى به، عميد كلية طب األسنان يف اجلامعة األردنية.
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ولو تساءلت: من هو األستاذ الدكتور حممد محدان، يمكنني اإلجابة عىل النحو اآليت: 
هو األب، واألخ، والصديق، واملريب، واملثل األعىل، والرفيق.

مكانتهم  كانت  مهام  معاملتهم،  أحسن  وأن  مجيًعا،  الناس  أحرتم  أن  علمني  من  هو 
االجتامعية واالقتصادية، ال بل أن أعامل الضعيف منهم بأحسن من القوي؛ ألن احلياة قد 
قست عليه وهو بحاجة إىل من هيّون عليه ذلك، فكان، وال يزال، يبحث عن طرق ملساعدة 
كل من حوله، حتى لو كان ذلك عىل حساب راحته، ويف بعض األحيان صحته. وأتذكر، 
يف هذا السياق، وقبل بضعة أسابيع، وقد كان الوالد يعاين من شدة املرض، لكنه أرص أن 

يذهب لتقديم العزاء لصديقه دولة األستاذ الدكتور عبد السالم املجايل.
إىل  الطوال  الساعات  جيلس  فكان  العمل،  يف  واإلتقان  واالجتهاد  اجلد  علمني  من  هو 
عليه  ما  إلنجاز  تام  وبرتكيز  األيام،  تلك  يف  مكتًبا  يملك  يكن  مل  ألنه  الطعام؛  غرفة  طاولة 
من عمل. وأذكر أنه، بعد أن صدرت اإلرادة امللكية السامية بتعيينه الرئيس األول املؤسس 
للجامعة اهلاشمية، ويف جلسة واحدة استغرقت أزيد من مخس ساعات، وضع النظام املايل 
واإلداري للجامعة. وكانت والديت حفظها اهللا، تأيت له بالشاي والكعك، فيربد الشاي من 

دون أن يرشبه من شدة انشغاله وتركيزه يف عمله.
وقد كنت أتذكر هذا املوقف ومواقف عديدة عىل غراره، يف خالل دراستي يف بريطانيا، 
حينام كنت أشعر بالتعب ووحشة الغربة، فكان منارة مضيئة يل حتثني عىل املثابرة واالستمرار.
إىل  يافا  البحر  عروس  من  املتواضعة،  بداياته  فمن  به،  ُيقتدى  الذي  األعىل  املثل  هو 
العلمية  أعىل الدرجات  إىل  يرتقي  أن  واجتهاده،  بجده  استطاع  عامن،  إىل  ثم  ومن  نابلس، 
واألكاديمية واإلدارية والسياسية، فقد توىل عامدة العديد من الكليات يف جامعة الريموك، 
واجلامعة األردنية، ومن ثم ُعني رئيًسا جلامعة الريموك، يف أصعب الظروف، واستطاع، يف 
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وقت قصري، أن ُخيِرج اجلامعة من األزمة التي كانت متر هبا، وذلك من خالل تعامله العادل 
والتعليم  الرتبية  وزير  منصب  توىل  وبعدها  والطلبة.  التدريس  هيئة  أعضاء  مع  واملنصف 
دل  وإن  وزراء.  رؤساء  أربعة  مع  مرات،  أربع  املنصب  هذا  شغل  وقد  العايل،  والتعليم 
ذلك عىل يشء فإنام يدل عىل أنه كان الرجل املناسب يف املكان املناسب. وقد كان الرئيس 
املؤسس للجامعة اهلاشمية، والتي كانت، منذ تأسيسها حتى اآلن، نموذًجا مضيًئا للجامعة 
قواعد  عىل  تأسيسها  كان  أن  لوال  ليتحقق  ذلك  كان  وما  مالًيا،  املستقلة  الرشيقة  األردنية 

صلبة وسليمة.
إن حممد محدان مثٌل حّي عىل أن من جيّد وجيتهد ينْل مراده، ويف زمن طغت عليه الوساطة 
واملحسوبية، فنحن يف أشد احلاجة ملثل هذا األنموذج، الذي يبعث األمل يف روح الشباب 

الذي ال وساطه له.
مع  يلعب  الذي  واملعطاء،  احلنون  األب  فهو  عمله،  يف  انشغاله  كثرة  من  الرغم  وعىل 
إجياد  عىل  ويساعدهم  وحياورهم،  مشاكلهم  إىل  ويستمع  دراستهم،  يف  ويساعدهم  أوالده 

احللول املناسبة هلا.
كانت شهاداته اجلامعية يف الرياضيات واإلحصاء، فداوم عىل مساعديت يف دراسة هذه 
املواد يف املدرسة، ما ساعدين يف احلصول عىل عالمة ١٠٠% يف الرياضيات يف التوجيهي، 
األثر،  هذا  وانتقل  لدي،  املنطقي  والتحليل  التفكري  تنمية  يف  الكبري  األثر  لذلك  كان  وقد 
كذلك، عندما انتقلت إىل بريطانيا لدراسة املاجستري والدكتوراه يف تقويم األسنان، فتفوقت 
يف البحث العلمي، وال يزال هذا التأسيس القوي يف اإلحصاء يساعدين يف إجراء البحوث 

الرصينة إىل يومنا هذا.
وهو يداوم عىل صلة الرحم، خصوًصا يف رمضان واألعياد، فهو يصل القريب والبعيد 
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من رمحه، كام يداوم عىل إقامة مأدبة إفطار يف اليوم الثاين من رمضان كّل عام جلميع أفراد 
فرتة  خالل  السفر  ينوي  كان  إن  حتى  األعياد  يف  رمحه  زيارة  عىل  يداوم  وكذلك  العائلة، 

العيد، فإنه يقوم بزيارهتم قبل سفره، وقد نقل هذه السّنة الطيبة يل وإىل حفيده حممد.
ى يف نفوس عائلته هذا احلب؛ إذ كان يلعب يف  والدكتور محدان يعشق الرياضة، وقد نمَّ
فريق كرة القدم للنادي األهيل يف صغره. وكان رئيًسا الحتاد ألعاب القوى، ورئيًسا الحتاد 
التنس األريض، وعضًوا يف اللجنة األوملبية األردنية، وهو ريايض من الطراز األول، وقد 
علمني كرة القدم، والتنس األريض، وكرة السلة والسباحة. وعىل كثرة مشاغله، كان يداوم 
عىل ممارسة الرياضة ولو مرة واحدة يف األسبوع، فكان يستيقظ باكًرا يوم اجلمعة ويذهب إىل 
كلية الرتبية الرياضية يف اجلامعة األردنية أو مدينة احلسني للشباب؛ ليلعب التنس األريض 

أو يسبح، وكان يداوم عىل إيقاظنا أنا وأختي للذهاب معه.
وهو يتذوق الفن ويعشقه، خصوًصا املرسحيات املوسيقية، فحينام كانت العائلة تسافر 
يف إجازة، كان حضور هذه املرسحيات من أهم ما يف الربنامج الرتفيهي الذي كان ينظمه 
أبواب  عىل  الدور  يف  مصطّفني  الطوال  الساعات  ننتظر  وإياه  وكنت  اهللا،  حفظه  الوالد  لنا 
املسارح يف لندن ونيويورك؛ للحصول عىل أفضل التذاكر ملثل هذه املرسحيات، وقد انتقل 

هذا احلب للفن إّيل، وانا اآلن بدوري أعززه يف أبنائي.
وبحكم ما تفضل املوىل عليه من رزق ومكانة أكاديمية وسياسية، فقد دأب عىل مساعدة 
يف  ساعدهم  الذين  التوجيهي  طلبة  من  العرشات  فهناك  اهللا،  يريض  بام  والغريب  القريب 
يف  ساعدهم  الذين  اجلامعات  خرجيي  من  وعرشات  اجلامعات،  يف  القبول  عىل  احلصول 

احلصول عىل عمل، ما ساهم يف متتعهم بالعيش الكريم.
من  كان  للوطن،  ووالئه  حبه  سياق  ويف  وإنام،  الشخصية،  املساعدات  هبذه  يكتف  ومل 



د. أمحد حممد محدان

١٧١

إحدامها  مدرستني؛  ببناء  تربع  فقد  والتعليم،  الرتبية  لوزارة  تربع  من  أكرب  يكن  مل  إن  أكرب 
األسنان  طب  كلية  يف  تدريسية  قاعة  بتأثيث  تربع  كام  ماركا،  يف  واألخرى  الباشا،  عني  يف 
نقدية  سنوية  بجائزة   TWAS للعلوم  العاملية  لألكاديمية  تربع  وحديًثا  األردنية،  اجلامعة  يف 
مستمرة ألفضل بحث يف الرياضيات واإلحصاء لباحث من الدول العربية واإلفريقية، كل 
ذلك مع حمدودية موارد رزقه. ولو أن أبناء هذا الوطن، ممن أنعم اهللا عليهم بالرزق، احتذوا 
حذوه؛ ملا كانت هناك منطقة يف األردن بحاجة إىل مدرسة، ولكانت مجيع املدارس احلالية 

يف أفضل حال، ومزودة بأحدث املعدات واألجهزة.
ويف اخلتام، ومع أن شهاديت قد تكون جمروحة، فإن هذا الرجل الذي تكرمه اليوم مؤسسة 
عبد احلميد شومان العريقة، هو من أحق من استحق التكريم عىل هذا املنرب. فشكًرا جزيًال 

هلا عىل هذا التكريم الذي أعتربه تكريًام يل أيًضا.
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شهــادة
مع حممد محـدان: رحلة حياة

عدنان أبو عودة * 

يف خريف العام ١٩٤٩، منتصف الفصل الدرايس األول، دخل الصف الثاين الثانوي 
(أ) يف املدرسة الصالحية يف نابلس فتى غّض اإلهاب، كام وصف أمحد شوقي أنطونيو يف 
قصيدة كليوباترا، وكان اسمه حممد أمحد محدان، قادًما من مدرسة اإلمام الشافعي الثانوية 

يف غزة.
االجتامعية  اخللفية  رسم  برضورة  أشعر  حممد،  صديقنا  عن  احلديث  يف  امليض  وقبل 
املزاجية، يف ما تبقى من فلسطني يف ذلك التاريخ. كانت النكبة قد وقعت وإرسائيل أقيمت، 
واألردن ولبنان، وقّعت معها معاهدات هدنة يف  والدول العربية املجاورة، مرص وسوريا 

جزيرة رودس اليونانية.
باسم  عرف بعد عام  والذي  اخلليل جنوًبا،  حتى  شامًال  جنني  فلسطني من  تبقى من  ما 

* حملل سيايس ومستشار سابق للملك عبداهللا الثاين.
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الضفة الغربية، وجد نفسه شبه حمارص حينام أغلقت إرسائيل منافذه الثالثة غرًبا نحو البحر 
املتوسط، وشامًال نحو لبنان وسوريا، وجنوًبا نحو مرص. ومل يبق إال منفذ واحد من الرشق 
باجتاه األردن، هذا اجلزء من فلسطني هو الذي استقبل أكرب عدد من الالجئني املطرودين 
الصهيونية  اإلرهابية  مارسته املنظامت  الذي  العرقي  التطهري  نتيجة  وأراضيهم،  بيوهتم  من 
مبارشة، بعد إعالن التقسيم يف األمم املتحدة يف ترشين الثاين ١٩٤٧، عىل الرغم من وجود 
الربيطانيني يف فلسطني. ومل تكن األمم املتحدة قد أنشأت وكالة الغوث بعد، حيث شكلت 

يف ديسمرب ١٩٤٩. وحممد جاءنا يف نوفمرب ١٩٤٩.
واإلحباط  والغضب  من احلزن  بمزيج  متيز  ا  عام� مزاًجا  وصفت خلق  الذي  احلال  هذا 
استمر  املحارصة:  املنطقة  يف  السيئ  االقتصادي  الواقع  حدة  زادته  اليقني،  وعدم  واخلوف 
هذا الوضع بضع سنني كانت األسوأ يف تاريخ الضفة الغربية، قبل تكيف االقتصاد «حركة 
االسترياد والتصدير» مع املنفذ الواحد، وقبل أن تفتح أبواب الكويت؛ لتشكل املغناطيس 
اجلاذب للعاطلني عن العمل. كانت املدارس يف غمرة هذا املزاج املعتم هي الوحيدة التي 
والربامج،  الوقت  بتنظيم  تعنى  التي  املؤسسة الوحيدة  هي  ألن املدرسة  ضياء؛  بعض  فيها 
األمر الذي جيعل للفرد فيها معنى؛ ألن له مقصدًا واضحًا وبرنامج عمل، يف هذا الوقت 
عىل  نتنافس  أصدقاء  طالب  أربعة  وصوله  قبل  كنا  وصل  وحينام  غزة.  من  حممد  وصل 
املراتب األوىل. وحينام عدنا إىل الدراسة بعد إغالق املدارس أكثر من عام، كانت محاستنا 
شديدة للتعويض عام فاتنا، األمر الذي زاد يف حدة التنافس بني األصدقاء. بعد نحو أسبوع 
فالقادم  مخسة.  أصبحنا  قد  أننا  املتنافسني  نحن  لنا  تبّني  حممد،  وصول  من  أسبوعني  أو 
اجلديد، من خالل تفاعله يف احلصص مع املدرسني، أبدى متيًزا ملحوًظا، وهؤالء اخلمسة 
والدكتور  عثامن،  أمحد  واملرحوم  عامن،  يف  املقيم  العظام  جراح  باكري  وليد  الدكتور  هم 
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حسني أبو سري املقيم يف عامن، والدكتور حممد محدان وأنا، وكنت مع حممد االثنني القادمني 
ويف  للصابون.  مصنع  يف  كان عامًال  ووالدي  تكيس،  كان سائق  والده  الطبقة العاملة:  من 
الفصل الدرايس الثاين أصبح واضًحا ان القادم اجلديد شديد التميز؛ لدرجة أن أستاذ اللغة 
اإلنجليزية السيد حممد حالوة، أحسن اهللا خامتته، قال مداعًبا وليد باكري يف الفصل الثاين، 

وقد كان األول يف الفصل األول: «أنا يا وليد شايف أن حممد سبقك». 
قبل  بذلك  أحسسنا  قد  كنا  حيث  األستاذ،  مالحظة  إىل  بحاجة  نكن  مل  املتنافسني  نحن 

مالحظته بكثري.
حجلة  أبو  هاين  اسمه  جديد  طالب  جاءنا   ،١٩٥٠-١٩٥١ الدرايس  العام  مطلع  ويف 
هاين  أن  للمتنافسني  تبّني  أسبوعني،  نحو  وبعد  طولكرم.  يف  الفاضلية  املدرسة  من  قادًما 
عدد  زاد  وهكذا  الرياضيات.  يف  خاصة  الواضح،  العلمي  متّيزه  بسبب  جديد،  منافس 
التنافس الودي حدث يوًما أن قال يل وليد باكري: «ليلة  املتنافسني ليصبح ستة، وعىل ذكر 
البارحة أنت نمت يف الساعة العارشة»، قلت: «هذا صحيح كيف عرفت؟»، قال: «ألن نور 

بيتك أطفئ يف الساعة العارشة». مالحظته لفتت انتباهي للطوبوغرافيا النابلسية. 
كان بيتي يف سفح جبل عيبال غري حمجوب بأي بنايات. وكان من السهل رؤيته من وسط 
لكن مالحظته أوحت  وكان بيت وليد يف الوادي،  الوادي أو من جهات أخرى.  البلد يف 
الدراسة،  يف  منا  الفرد  يقضيه  الذي  الوقت  تشمل  منافستنا  دامت  ما  إذ  اخلبث؛  ببعض  يل 

فألغلق حاجب الضوء األباجور يف الساعة التاسعة، وأدرس حتى احلادية عرشة مثًال.
ا، حيث أصبح العًبا يف فريق كرة  كان حممد يتميز عىل اخلمسة اآلخرين بأنه كان رياضي�
القدم للمدرسة الصالحية. وأذكر أنه كان يلعب يف اجلناح األيمن، وأنه يف إحدى املباريات 
أصيب وكرست ذراعه، وعلقها يف رقبته فرتة غري قصرية. هذا البعد الريايض يف شخصيته 
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يستجيب  كان  التي  له،  اآلخرين  وحمبة  اآلخرين  مع  التقارب  هي  جديدة  ميزة  له  أضاف 
مرتبة  حيتكر  حممد  بدأ   ،١٩٥٠-١٩٥١ الدرايس  العام  هذا  ويف  معهم.  الودود  بتعامله  هلا 
النهائي.  ويف الفصل  الثاين،  األول، ويف الفصل  الفصل  يف  األول  فكان  الصف،  األول يف 
واستمر كذلك يف العام الدرايس ١٩٥١-١٩٥٢، وهو العام الدرايس األخري الذي خيتتم 
آخر  وكان  اإلنجليز،  يسميه  كان  كام  «املرتيكوليشن»  أو  العامة»  «الثانوية  العام  بالفحص 
درسنا  الذين  نحن  الثانوية  من  انتهائنا  من  قبل عام  أي  ١٩٥١؛  مرتيكوليشن عام  امتحان 
الضفتني  وحدة  ألن  ١٩٥١-١٩٥٢؛  الثانوي  الرابع  حتى  القديم  الفلسطيني  النظام  وفق 

متت يف نيسان ١٩٥٠، وحدث تكييف للمنهج ليشمل امتحان ١٩٥٢ الضفتني.
يف  األول  املركز  جديد  من  حممد  ليحتل  الوحدة،  بعد  امتحان  ألول  جلسنا  وهكذا؛ 
اململكة. أما اخلمسة اآلخرون فقد احتل املرحوم أمحد عثامن املرتبة الثالثة، والدكتور وليد 
كانا  فقد  هاين  واملهندس  حسني  الدكتور  أما  السادسة.  املرتبة  وأنا  اخلامسة،  املرتبة  باكري 
أصدقاء  حياتنا،  من  األوىل  املرحلة  انتهت  وهكذا  الناجحني،  من  الثانية  العرشة  ضمن 

متنافسني؛ لنبدأ املرحلة الثانية التي ستعّدنا حلياتنا املهنية املقبلة.
الرياضيات،  يف  للتخصص  مرص  إىل  الرتبية  وزارة  ابتعثتهام  الثالث  وأمحد  األول  حممد 
وليد باكري ذهب أيضا إىل مرص لدراسة الطّب، وكذلك حسني أبو سري. أما هاين أبو حجلة 
فقد ذهب هو اآلخر إىل مرص لدراسة اهلندسة، وثالثتهم، وليد وحسني وهاين، درسوا عىل 
نفقتهم، أما أنا فقد التحقت بدار املعلمني يف عامن وكانت قد أسست حديًثا؛ ألصبح بعد 
السبل  تفرقت   ١٩٥٢ عام  وهكذا  واإلعدادي،  االبتدائي  طالب  لتدريس  مؤهًال  عامني 

باألصدقاء املتنافسني، من دون أن يفرطوا برابط الصداقة ما داموا أحياء. 
مخسة منا ذهبوا إىل مرص، وأنا الوحيد الذي بقي يف األردن. وكانت فرصتي الوحيدة يف 
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لقاء أي واحد منهم هي العطلة الصيفية، التي كنا نقضيها مجيًعا يف نابلس. كنا نلتقي غالًبا يف 
مقهى صيفي يف إحدى ضواحي نابلس، نلعب الورق أو يف امللعب البلدي؛ ملشاهدة مباراة 

كرة قدم، أو يف دار السينام ملشاهدة أحد األفالم.
ويف  املنرصم،  الدرايس  العام  يف  حدث  عام  بالتذاكر  يبدأ  العطلة  يف  األول  اللقاء  وكان 
يف  طالًبا  الوحيد  كنت  وألين  معهده.  أو  جامعته  إىل  منا  واحد  كل  يعود  كان  العطلة  هناية 
معهد وليس جامعة، فقد كنت أول واحد من الستة أذهب إىل سوق العمل حينام أصبحت 
بعد سنتني معلًام يف مدرسة السلط الثانوية. ومتيض السنون فيصبح الدكتور حممد واملرحوم 
أمحد عثامن معلمني، والثالثة اآلخرون طبيبني ومهندًسا. ويف زمن غياب اهلاتف النقال، قل 

اللقاء والتواصل، وكان حيدث يف معظم األحيان من باب الصدفة. 
وإن  حية  تبقى  والصبا،  الطفولة  يف  تزرع  التي  والسادة،  السيدات  أيتها  الصداقة  لكن 
رقدت. وكام تفرقت بنا السبل ألول مرة حينام انتهينا من الدراسة الثانوية؛ ليذهب كل يف 
ا بعد الدراسة، ثالثة منا هم  طريقه نحو الدراسات العليا، تفرقت بنا السبل من جديد مهني�

الدكتور حممد واملرحوم أمحد عثامن وأنا امتهّنا التعليم، ولكن كان كل واحد منا يف بلد.
أما  الصحة،  وزارة  يف  واآلخر  اجليش  يف  أحدمها  عمل  فقد  وحسني  وليد  الطبيبان  أما 
هاين فقد عمل يف رشكة مقاوالت، وكنا مجيًعا يف األردن. والرابط الوحيد الذي ظل جيمعنا 
هو صداقة املدرسة الرائدة، وكانت اللقاءات نادرة إال لدى الطبيبني وليد وحسني، بحكم 
املهنة الواحدة. وكام تقول املطربة أم كلثوم «قد عّز اللقاء»، وحينام حيدث، كان يبدأ بالعناق 
فيه  تذهب  الذي  الفراق  ويتلوه  ومدارسهم،  واألوالد  واألرسة  العمل  عن  التذاكر  ليتلوه 

الصداقة إىل حالة من الرقاد، بانتظار لقاء جديد يوقظها وجيددها ويشحنها بطاقة جديدة.
 يف جمال التعليم افتقدنا، نحن من كتبت علينا املهنة، الصديق أمحد عثامن حينام اختاره اهللا 
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إىل جواره يف وقت مبكر، أما اخلمسة اآلخرون فهم ما زالوا، واحلمداهللا، أحياء: الطبيبان 
واملهندس والدكتور حممد والعبد هللا، ويف هذه احلقبة من احلياة سأذكر ثالث مناسبات تم 
طاقتها،  ونجدد  رمادها  من  الصداقة  نوقظ  كنا  حينام  وبيني،  حممد  الدكتور  بني  اللقاء  فيها 
حقله  يف  تقدم  الذي  حممد  الدكتور  مع  بريوت  يف  التقيت  حينام   ،١٩٦٥ عام  كانت  األوىل 
صفة  حيمل  وصار  األمريكية،  اجلامعة  يف  أستاًذا  وعمل  الدكتوراه،  شهادة  عىل  وحصل 
ذلك  من  الصيفية  العطلة  ويف  الكويت،  دولة  يف  أعمل  مدرًسا  حينئذ  وكنت  األكاديمي، 
ا، حينام التقيت بالدكتور حممد دعاين  العام التحقت بدائرة املخابرات العامة، حمّلًال سياسي�
إىل الغداء يف مطعم فيصل املشهور يف بريوت، وكالعادة تذاكرنا وحتدثنا عن أمور شتّى، وال 
أدري حينام أرسرت له بأنني التحقت بدائرة املخابرات األردنية، إن كنت مدفوًعا بالرغبة 
يف متتني قواعد الصداقة، أم أنني كنت أسعى نحو معرفة رد فعله عىل تغيري حيايت املهنية، بعد 
أن قضيت يف حيايت املهنية التعليمية نحو عرشة أعوام. مل أحّس من رد فعله أنه كان مشجًعا 
أو مستنكًرا، فقد تلّقى اخلرب كأمر عادي جدا ومل يوله أي اهتامم، لكن بعد بضع سنني اتصل 
يب يف بيتي ليخربين أن زميًال له اسمه عيسى شاهني (وكان الرابع يف امتحان الثانوية العام 
حممد  أن  يعرف  كان  القدس)،  يف  الرشيدية  املدرسة  طالب  من   ١٩٥٢ اجتزناه عام  الذي 
صديقي، يرجوه أن يطلب مني مساعدة شقيق له كان يعمل يف الكويت، ويف أثناء وصوله 
مطار عامن صودر جواز سفره. وعدته بأن أفعل ما أستطيع، وبالفعل متكنت من اإلفراج 

عن جواز سفره.
يف العام ١٩٧٢ عّينت عضًوا يف جملس أمناء اجلامعة األردنية، وبعد اتفاقية السالم املرصية 
اإلرسائيلية، انطلقت نشاطات طالبية سياسية يف اجلامعة األردنية، وكانت يف معظمها غري 
الوضع،  من  يشكو  اجلامعة  رئيس  األسد  نارصالدين  املرحوم  الذي جعل  األمر  منضبطة، 
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اقرتحت عليه، بحكم وظيفتي، أن يعّني  الطلبة يف تنظيم األمور.  ومن فشل عامدة شؤون 
الدكتور حممد عميًدا لشؤون الطلبة، شافًعا توصيتي بسببني، األول أن الدكتور حممد، حينام 
التعاون  عىل  معتاد  أنه  يعني  وهذا  املدرسة،  يف  القدم  كرة  فريق  يف  العًبا  كان  طالًبا،  كان 
والتفاهم، يف إطار العمل اجلمعي الطاليب، والثاين أن الدكتور حممد شخص متوازن راجح 
فعني  الدين برأيي،  الدكتور نارص  أخذ املرحوم  اآلخرين. لقد  العقل، ودود يف تعامله مع 
الدكتور حممد عميًدا لشؤون الطلبة، وقد متكن من ضبط النشاط الطاليب، وكسب احرتام 
الطالب ومودهتم، كام نقل يل الدكتور نارص الدين انطباعه بعد بضعة أسابيع فقط من تسلم 
حممد  الدكتور  أداء  حسن  عن  آخرون  عرف  أنا،  عرفت  وكام  املركز.  هذا  حممد  الدكتور 
رؤساء  بأحد  حدا  مما  اإلدارة،  يف  طيبة  سمعة  أكسبه  الذي  األمر  الطلبة،  شؤون  إدارة  يف 

الوزارات أن خيتاره وزيًرا للرتبية والتعليم والتعليم العايل.
ويف اخلالصة، ستة فتيان أصدقاء تنافسوا عىل مدى ثالث سنوات، عىل املراتب األوىل 
واثنان  التعليم،  ميدان  دخلوا  منهم  ثالثة  نابلس.  مدينة  يف  الثانوية  الصالحية  املدرسة  يف 
ميدان الطب، والسادس ميدان اهلندسة املدنية. اثنان من هؤالء مها الدكتور حممد وأنا قدمنا 
من الطبقة العاملة، ونحن االثنني فقط انتقلنا من ميدان املهنة التي أعددنا هلا لندخل ميدان 

السياسة.
ا، واخلمسة اآلخرون أحياء مقيمون مجيعهم  مىض واحد من الستة إىل ربه راضًيا مرضي�
يف عامن. أربعة منهم متقاعدون، وواحد ما زال يعمل هو الدكتور حممد الذي تقدم ونجح 
يف امليدان األكاديمي، وأصبح معروًفا يف الوسطني العريب والدويل، وتشهد عىل ذلك املراكز 

التي حيتلها اليوم وهو يف الثامنني من العمر:
الدكتور حممد هو الرئيس املؤسس للجامعة العربية املفتوحة، وهو اآلن مستشارها.  *
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وهو رئيس احتاد اإلحصائيني العرب يف عامن.  *
ورئيس جملس إدارة األكاديمية الدولية يف عامن.  *

الرتبية  وزارة  يف  والتقانة  العلوم  ألخالقيات  الوطنية  األردنية  اللجنة  ورئيس   *
والتعليم.

ونائب رئيس جممع اللغة العربية األردين.  *
ونائب رئيس األكاديمية للعلوم عن املنطقة العربية.  *

وبجهده  عقل،  من  سبحانه  وهبه  بام  صنعها  نجاح  قصة  جيّسد  حممد  والصديق  الزميل 
وخلقه، بورك خريج الصالحية الثانوية يف نابلس. 
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حممد محدان
املبدع واملربي والصديق واإلنسان

د . معاوية إبراهيم * 

بدايات املعرفة
يف  مدرس  وجاءنا  الشاملية،  عصرية  مدرسة  يف  اإلعدادية،  يف  طالًبا   ١٩٥٣ عام  كنت 
البلدة اسمه حممد سلامن الشحروري، كان قد أهنى دراسته الثانوية يف مدرسة الصالحية/ 
الرتبية  مدارس  إحدى  يف  للتدريس  أهله  الذي  األمر  «املرتك»،  مرحلة  واجتاز  نابلس، 
والتعليم، فذكر لنا، ألول مرة، اسم حممد محدان، وبأنه حاز املرتبة األوىل يف «املرتك» عىل 
ضفتي هنر األردن. كام تردد اسم حممد محدان من خالل زميل آخر له من عصرية الشاملية 
اسمه زّيان ياسني، كان قد درس معه يف الصالحية وأهنى الدراسة الثانوية يف العام ١٩٥٢.
دارت األيام لنتعرف عىل زميل آخر له عام ١٩٧١، وهو األستاذ عدنان أبو عودة، الذي 
شغل موقع وزير اإلعالم ووزير السياحة واآلثار، وقد التقيته مرات عدة، ورافقته يف عدد 
من الرحالت امليدانية إىل بعض املواقع األثرية، وقد أورد أسامء زمالئه يف الثانوية العامة، 

ويف مقدمتهم حممد محدان الذي كان مبدًعا يف املدرسة. 
* نائب رئيس جامعة االستقالل للشؤون األكاديمية يف أرحيا. 
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التحقت عام ١٩٧٩ بجامعة الريموك، وقد تكرر اسم الدكتور حممد محدان كأول عميد 
عميد  وظيفة  ليشغل  عامن؛  إىل  انتقل  ما  رسعان  لكنه  اجلامعة،  يف  واآلداب  العلوم  لكلية 
الريموك بني الفينة واألخرى؛  أنه كان يزور جامعة  شؤون الطلبة يف اجلامعة األردنية، إال 

ا. فتعّرفنا عىل الدكتور حممد محدان شخصي�

حممد محدان رئيًسا جلامعة الريموك 
بنسلفانيا-  جامعة  يف  العلمي  التفرغ  سنة  قضيت   ١٩٨٥-١٩٨٦ عامي  بني  الفرتة  يف 
يف  أسابيع  بضعة  قضيت  الفرتة  هذه  هناية  ومع  األمريكية،  املتحدة  فيالدلفيا/الواليات 
جامعة تيوبينجن األملانية، وسمعت أن ظروفًا قد طرأت عىل جامعة الريموك، األمر الذي 
بدًال منه  وُعّني  الريموك،  جلامعة  الدكتور عدنان بدران، الرئيس املؤسس  استقالة  إىل  أدى 
اآلثار  ملعهد  مؤسس  كمدير  نفيس  عىل  وعّرفته  مهنًئا،  به  فاتصلت  محدان،  حممد  الدكتور 
واألنثروبولوجيا، وبأنني، خالل إقامتي يف تيوبينجن، سأعمل عىل تطوير الربامج املشرتكة 
مع بعض اجلامعات األملانية، وطلب مني أن نتباحث يف هذه األمور عند االنتهاء من إقامتي 

يف أملانيا وعوديت إىل جامعة الريموك.
كان الدكتور حممد محدان قد التقى الدكتور زيدان كفايف، القائم بأعامل مدير معهد اآلثار 
إال أين فوجئت، عند  والبحثية،  برامج املعهد التدريسية  له  الذي وّضح  واألنثروبولوجيا، 
اللقاء به، أنه ورد ملسامعه وجود عالقات غزيرة مع األجانب، وخاصة من النساء، ولعلنا 
نقوم بذلك عىل نطاق ضيق. إال أن الدكتور محدان غري رأيه عندما أقمنا احتفالية مع فريق 
وذلك  كفايف،  زيدان  الدكتور  مع  باالشرتاك  دلفوس،  جنفييف  األستاذة  برئاسة  فرنيس، 
بمناسبة إقامة معرض مشرتك حول حفريات تل أبو حامد يف وادي األردن. فعندما رأى 
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الدكتورة دلفوس سيدة طاعنة يف السن، اقرتب مني ومهس يف أذين وقال: «حبذا لو تكثرون 
من هذه العنارص األجنبية، وعىل بركة اهللا».

املجاالت  مجيع  عىل  منفتًحا  كان  محدان  الدكتور  أن  الصدر،  يثلج  وما  األمر،  يف  املهم 
اآلثار  معهد  يف  فيها،  ونبحث  ندرسها  التي  التخصصات  ذلك  يف  بام  األكاديمية، 
التي  وامليدانية  البحثية  واملشاريع  األثرية  املواقع  زيارة  يطلب  غدا  حتى  واألنثروبولوجيا، 
يتوالها املعهد بنفسه أو باالشرتاك مع مؤسسات أخرى، وتطور لديه االهتامم حتى أصبح 
عىل  دليل  وخري  وخارجه.  األردن  داخل  بالرتاث،  املتصلة  املؤمترات  حضور  عىل  حريًصا 
يف مدينة  الذي عقد عام ١٩٨٨  الدويل حول تاريخ األردن وآثاره،  ذلك، حضوره املؤمتر 
بذلك  املتصلة  العمل  وورش  حمارضات  إىل  االستامع  عىل  مواظًبا  وكان  الفرنسية،  ليون 

املؤمتر. 
اآلثار  بمعهد  املتصل  األردين،  الرتاث  متحف  ملرشوع  ا  قوي� داعًام  محدان  الدكتور  كان   
قيد اإلنشاء، باالشرتاك مع بعض املؤسسات األملانية. وقد  واألنثروبولوجيا، والذي كان 
واجلدير  احلسني.  نور  امللكة  جاللة  برعاية  املتحف  افتتاح  تم  أن  إىل  املرشوع  هذا  واكب 
بالذكر أن هذا املتحف له هدف يعكس التاريخ االجتامعي لألردن وما حوله، منذ مراحل 
التنقل ومجع الطعام، مروًرا ببداية استقرار اإلنسان وجمتمعات القرى الزراعية، ونشوء املدن 
واملاملك حتى وقتنا احلارض. وقد أثلج صدره عندما علم بوجود برامج خاصة للمجتمع 
املحيل، وخاصة طلبة املدارس، وما يتصل بذلك من زيارات منهجية وورش عمل، وكان 

ذلك بدعم من مجعية أصدقاء املتحف التي نبعت من املجتمع املحيل. 
ومرافقه  أقسامه  عىل  واطلع  االفتتاح  بعيد  املتحف  زار  قد  احلسن  األمري  سمو  وكان 
املستوى؟»،  هبذا  أكاديمية  وحدات  لديكم  «هل  محدان:  للدكتور  سؤاًال  ووجه  املختلفة، 
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الوحدات  خرية  من  هو  برامج  من  به  يتصل  وما  املعهد  هذا  بأن  محدان  الدكتور  فأجاب 
األكاديمية يف اجلامعة. وتوالت زيارات سمو األمري والرواد إىل متحف الرتاث األردين. 

متحف الرتاث األردين 
لقي معهد اآلثار واألنثروبولوجيا الدعم األكرب من الدكتور حممد محدان، األمر الذي 
الذي جاءت رسالته لتحمل قصة اإلنسان منذ  دفعه لدعم إنشاء متحف الرتاث األردين، 
أقدم العصور (منذ نحو مليون ونصف املليون سنة وحتى اآلن). وأصبحت هذه املؤسسة 
أصبحت  مثلام  الزمنية املختلفة،  وعالقاته عرب املراحل  هذا اإلنسان وتراثه،  بدراسة  معنية 

تعنى بإنقاذ الرتاث، جنًبا إىل جنب مع املؤسسات الوطنية والعاملية. 
أقسام  يف  تبلورت  ختصصات  يضم  واضح  تصور  عىل  بناء  املتحف،  هذا  إنشاء  وجاء 
واعتبار  موضوعاهتا  ترابط  بسبب  بل  فقط،  أكاديمية  وحدة  باعتبارها  ال  املعهد،  جيمعها 

ختصصات اآلثار واألنثروبولوجيا والنقوش مكملة بعضها لبعض. 
رواية  إىل  فيه  العاملون  وسعى  وأقسامه،  املتحف  خمطط  عىل  التصور  هذا  وانعكس 
قصة التاريخ االجتامعي، عرب مراحل التطور الرئيسية، بأسلوب منهجي يسّهل عىل الزائر 
تم  إيضاحية  ووسائل  منتقاة،  ومعروضات  خمترصة  نصوص  خالل  من  القصة،  هذه  فهم 
والزوار  فئات املجتمع  جلميع  لتكون مفهومة  ومدروس؛  متأّن  وإعدادها بشكل  اختيارها 

عىل حد سواء.  
املعهد،  يف  الباحثني  قبل  من  امليدانية  األعامل  مكتشفات  خالل  من  مقتنياته،  وجاءت 
املرحوم  أمثال  من  الرتاثية،  املواد  وجامعو  العامة  اآلثار  دائرة  قدمتها  إعارات  خالل  ومن 



د. معاوية إبراهيم

١٨٥

سمري شام، واألستاذ لطفي السومي، والسيدة وداد قعوار، ومعهد فلورنس لعصور ما قبل 
التاريخ، ومتحف بوخوم للتعدين يف أملانيا وغريهم. 

التصور ليتحقق لوال الدعم الكبري من حكومة أملانيا االحتادية، وبمبادرة  ومل يكن هذا 
الفريق  ومن    ،١٩٨٦ عام  من  ابتداء  االحتادية  أملانيا  سفري  بارتلز،  هريفيك  املرحوم  من 
لورر  كنوت  ومكتب  كالرت  يوهانس  الدكتور  خالل  من  ممثًال  لندن،  ملتحف  التابع  األملاين 
للمشاريع الثقافية، ممثًال من خالل املهندس كنوت لورر، الذي واصل العمل وفريقه حتى 

بعد نفاد املخصصات املالية هلذا املرشوع.

ما بعد جامعة الريموك
ال أذيع ًرسا إذا قلت بأن عالقة وطيدة قد نمت وتطورت مع الدكتور محدان عىل املستوى 
العائيل، وغدونا نتبادل الزيارات العائلية حتى بعد أن تبوأ مواقع أخرى بعد اجلامعة، بام يف 
وقد بقي  وغريها.  اهلاشمية  واجلامعة  العايل،  التعليم  ووزارة  الرتبية والتعليم،  وزارة  ذلك 

الدكتور حممد محدان ذلك اإلنسان الذي يتسم بالتواضع واملعرفة وحب االستطالع.
ذلك  يف  بام  السوري،  الساحل  مناطق  إىل  زيارة  هبا،  قمنا  التي  ومن الرحالت املشرتكة 
قد  األصدقاء  أحد  وكان  حجازي.  سعد  الدكتور  إلينا  وانضم  والالذقية.  كسب  منطقة 
فشّمر  تنظيف،  إىل  بحاجة  الشقة  أن  اكتشفنا  أننا  إال  الالذقية،  يف  شقة  للمجموعة  استأجر 
قبل  الشقة  لشطف  سيقاننا  عن  السطور،  هذه  وكاتب  حجازي  والدكتور  محدان  الدكتور 
أن نسكن فيها. وقد طلب الدكتور محدان أن نزور موقع راس شمرا، املعروف يف املصادر 
التارخيية باسم أوغاريت، والذي كان ينقب فيه فريق فرنيس منذ عرشات السنني، وتفاجأ 
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التاريخ،  يف  أبجدية  أقدم  عرف  الذي  املكان  هذا  بأن  حجازي  والدكتور  محدان  الدكتور 
ا مهام� ساهم يف عالقات  والتي يعود تارخيها إىل القرن الرابع عرش قبل امليالد، كان ميناء بحري�

متطورة مع منطقة حوض البحر األبيض املتوسط.
ا، وعىل الرغم من املواقع القيادية التي تبوأها الدكتور  وعىل الرغم من أننا افرتقنا مهني�
ا إن قلت بأن  محدان، غري أن العالقات الشخصية استمرت حتى وقتنا احلارض. وال أذيع رس�
جلساته يغمرها الكرم والفرح وروح النكتة، وحتى الطرب. وإذا «جتّلت» اجللسة فإن أبا 
أمحد ال يتوانى عن الغناء، وخاصة للسيدة أم كلثوم، فنتجىل مع أيب أمحد، ونحن عىل يقني 

بأنه مل يتناول قطرة من الكحول.
وعىل الرغم من املراكز التي احتلها أبو أمحد، إال أنه يتسم بالتواضع ودعم اآلخرين يف 
مجيع املجاالت، وقد فوجئت عند االطالع عىل السرية العلمية الذاتية للدكتور محدان بأنه 
اإلحصاء والرياضيات، بل حتى يف  بقي مواكًبا للعلم واملعرفة، ال سيام يف جمال ختصصه، 

ميادين أخرى؛ كاإلدارة واألكاديميا. 

حممد محدان وسمري شام
كنت قد تعرفت عىل املرحوم سمري شام عام ١٩٨٠، يف أثناء انعقاد املؤمتر الدويل األول 
العريب  بالرتاث  اهتاممه  يل  وتبني  بريطانيا.  أكسفورد/  جامعة  يف  الشام،  بالد  وآثار  لتاريخ 
يرغب  وأنه  متميزة،  إسالمية  جمموعة  يمتلك  أنه  وأعلمني  النقود،  وخاصة  اإلسالمي، 
جامعة الريموك  بأن  التخصصات، فأبلغته  هتتم هبذه  التي  األردنية  اجلامعات  بالتعاون مع 
ا. فبدأ يرتدد  من املؤسسات التي تويل قضايا الرتاث، بام يف ذلك املسكوكات، اهتامًما خاص�
يف السنوات الالحقة عىل اجلامعة، لكن بداية التعاون الوثيق كان قد ترسخ يف عهد الدكتور 
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حممد محدان، عندما شغل موقع رئيس جامعة الريموك عام ١٩٨٦، وكان لرعايته لألستاذ 
شام أثر كبري عىل نشوء تعاون مثمر تولدت عنه تربعات سخية، ليس فقط جلامعة الريموك، 
بل تعدهتا لتشمل عدًدا من اجلامعات، بام فيها اجلامعة األردنية، واجلامعة اهلاشمية، وجامعة 

الريموك. 
علمية  جملة  وإصدار  للمسكوكات،  متحف  إنشاء  الريموك،  جامعة  نصيب  من  وكان 
الذين  الباحثني  من  وعدد  للدكتوراه،  املنح  من  عدد  وتقديم  املسكوكات،  يف  متخصصة 
ختصص  الذي  السعد  زياد  الدكتور  بينهم  من  نادرة،  ختصصات  يف  اجلامعة  خلدمة  عادوا 
يف العلوم الطبيعية واآلثار من معهد اآلثار يف جامعة لندن، والدكتور صالح ساري، الذي 
ختصص يف اآلثار اإلسالمية من جامعة ميشجان األمريكية، واملرحوم الدكتور مجعة كرّيم، 

الذي ختصص يف اآلثار اإلسالمية من جامعة برلني احلرة.

التعاون مع املؤسسات العلمية 
واملؤسسات  اجلامعات  من  عدد  مع  املشرتك  التعاون  مسرية  محدان  حممد  الدكتور  قاد 
العلمية من بلدان العامل املختلفة، وأدى هذا التعاون إىل حتقيق عدد من الربامج املشرتكة، 
اآلثار  ختصصات  العليا/  الدراسات  برامج  يف  للمشاركة  متميزة  كفاءات  واستقطاب 
للحصول  املتخصصني  من  عدد  إيفاد  من  اجلامعة  ومتكنت  والنقوش.  واألنثروبولوجيا 
عىل درجة الدكتوراه، عىل نفقة مؤسسات أملانية وفرنسية وبريطانية وأمريكية، وعاد هؤالء 
للعمل يف اجلامعات األردنية وجامعات عربية ومؤسسات علمية أخرى، من بينهم الدكتور 
سلطان املعاين، والدكتور عبد احلكيم احلسبان، والدكتور نبيل عطاهللا، والدكتورة ميسون 
هياجنة،  هاين  والدكتور  العجلوين،  فردوس  والدكتورة  دغلس،  خالد  والدكتور  النهار، 
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حاليقة،  عصام  والدكتور  هودلّية،  صالح  والدكتور  الشّياب،  احلليم  عبد  والدكتور 
والدكتورة مليا خوري، والدكتورة ميسون خوري. 

يف ذلك  العلمية املشرتكة، بام  محدان عدًدا من املشاريع  الدكتور  أقام املعهد يف عهد  كام 
التاريخ االجتامعي لوادي األردن، إضافة إىل حفريات خربة الزيرقون (األلف الثالث قبل 
امليالد) يف شاميل األردن، باالشرتاك مع جامعة تيوبينجن األملانية، وحفريات بسطة (العرص 
نيسن  هانس  الدكتور  مع  باالشرتاك  املحيسن،  جماهد  الدكتور  برئاسة  احلديث)،  احلجري 
الدكتور  احلديث) برئاسة  احلرة، وحفريات عني غزال (العرص احلجري  من جامعة برلني 
زيدان كفايف، باالشرتاك مع الدكتور غاري رولفسون من جامعة سانديغو األمريكية، عالوة 
عىل حفريات تل دير عال (من األلفني الثاين واألول قبل امليالد)، برئاسة معاوية إبراهيم، 
باالشرتاك مع الدكتور هانك فرانكن من جامعة اليدن اهلولندية، وحفريات تل أبو حامد 
األردن، برئاسة الدكتور زيدان كفايف، باالشرتاك مع  (األلف الرابع قبل امليالد) يف وادي 

الدكتورة جنفييف دلفوس من مركز األبحاث الفرنيس. 
انعكست عىل العاملني  وقد متكنا من إنشاء مكتبة متخصصة بحثية يف هذه املجاالت، 
من  وعدد  األمريكية،  فورد  مؤسسة  من  سخي  بدعم  املعهد،  يف  العليا  الدراسات  وطلبة 
مع  املطبوعات  تبادل  خالل  من  وكذلك  واألمريكية،  والفرنسية  األملانية  املؤسسات 
العلمية  واملجالت  املراجع  من  كبرية  جمموعة  املكتبة  وضمت  خمتلفة،  علمية  مؤسسات 
هذا  ساهم  كام  اآلن.  عليها  احلصول  يصعب  التي  النادرة  الكتب  من  وعدًدا  والدوريات، 

التعاون يف إنشاء خمتربات للتصوير والتحليل واحلاسوب والصيانة والرتميم ... الخ.
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شهــادة

عبدالرمحن املصري * 

عندما يكون الكالم عن قامة مثل ضيفنا الكبري، أستاذنا الدكتور حممد محدان، حيار املرء 
أم من  كيف يبدأ احلديث، ومن أين ينطلق؟ هل من إنسانية هذا الرجل، أم من تواضعه، 

علمه، أم من خالل ما قدمه لوطنه طوال مسريته العلمية والعملية؟
تنضم مؤسسة عبد احلميد شومان، اليوم، إىل رصوح علمية وثقافية كثر حظيت بتكريم 
معايل أيب أمحد، لكن أن حتظى املؤسسة به اليوم ضيًفا علًام مميًزا، فلذلك ما له من ألق ومجال 

واعتزاز برابع مدير عام هلذه املؤسسة، ولو لفرتة مل تطل.
املناسبة كبرية، وما تقدير الدكتور حممد محدان إال نوع من إيالء الفضل ألهل الفضل؛ 

لقاء جهوده وإنجازاته النوعية التي أفاء هبا عىل الوطن. 
شهادة  معاليه  ملنح  اهلاشمية؛  اجلامعة  أقامته  الذي  احلفل  املقام،  هذا  يف  أستذكر  لعيل 
الدكتوراه الفخرية يف إدارة األعامل، تقديًرا إلنجازاته العلمية والبحثية واإلدارية، يف حقل 
التعليم العام، والتعليم العايل، والذي حظيُت باملشاركة فيه. يومها ـ ويف كلمته باملناسبة ـ 

وضع املحتفى به أعمدة ثالثة لتطوير التعليم العايل هي:

* مدير الفكر القيادي يف مؤسسة عبد احلميد شومان سابًقا.
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«االلتزام بمعيار الكفاءة واحلرص عىل العمل كفريق متكامل»، ورضورة «االلتزام بمبدأ 
التعلم مدى احلياة، وبخاصة يف سياق التمكني الذايت، يف املجالني األكاديمي واإلداري»، 
وأخًريا تأكيد رضورة «التواصل الفعال، ليس فقط مع األرسة اجلامعية، بل مع مجيع الرشكاء 
املعنيني يف استدامة العمل اجلامعي». إهنا أعمدة تنبثق من رؤية عميقة تستند إىل خرباته الثرة 

يف الرتبية والتعليم، وتنم عن بصريته وحكمته ودرايته.
 لكن، وبام أنني خمول فقط أن أحتدث عن عمله يف مؤسسة عبد احلميد شومان، فأبارش 
القول إن معاليه هو صاحب أقرص فرتة عمل كمدير عام للمؤسسة؛ إذ مل تدم واليته أكثر 
من شهر واحد، وهي مدة مل تكن كافية حتى ليضع خطوًطا عريضة ملا يريد أن تبلغه املؤسسة 

يف عهده. 
ا، عىل صلة مع معاليه قبل تقلده املنصب يف املؤسسة، وكان أحد الذوات  كنت، شخصي�
األعضاء يف جلنة كلفها جملس إدارة مؤسستنا؛ لوضع تعليامت صندوق عبد احلميد شومان 
يف  العلمي  البحث  لدعم  املؤسسة  أذرع  أحد  الحًقا،  غدا،  الذي  العلمي،  البحث  لدعم 
األردن. لقد تيقنت يف تلك الفرتة القصرية، ولكن عن قرب، من كل ما يتحىل به من متيز 

العامل وتواضعه، وجدية الباحث القدير، وتفوق رجل الدولة املتميز. 
حينها  كنت  أنني  وبام  املؤسسة،  إدارة  ملجلس  فقط  واحًدا  اجتامًعا  بصحبته  حرضت 
أمني رس جملس اإلدارة، فأذكر أننا أعددنا، بإرشافه ويف يوم واحد فقط هلذا االجتامع، كل 

متطلباته. 
 ... وحقيبته  وحاسوبه  أوراقه  يفرد  وجدته  مكتبه  يف  عليه  دخلت  كلام  أنني  أذكر  كام 
عامل  يف  والتطور  وبالتكنولوجيا  واإلنجاز،  بالعمل  لصيًقا  كان  ويعمل.  ويكتب،  ويبحث 
االتصاالت، ال يرىض إال باإلنجاز الدقيق، وال يتنازل عن معايريه العالية. ومع أدبه اجلم 
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لقاءاته  أحد  يف  القاعة  هذه  يف  هنا  رأيته  فقد  جتاوز،  أي  إزاء  ليصمت  يكن  مل  وتواضعه، 
وندواته، صلًبا منافًحا عن الرأي الصواب، مدافًعا عن احلق، كعادته دائًام.

مهنئني،  املؤسسة  من  وفًدا  زرناه  الواجب،  من  وكجزء  وزيًرا،  معاليه  غادرنا  أن  بعد 
فاستقبلنا يف مكتبه مرحًبا كأفضل ما يكون عليه الرتحاب، وجاذبنا أطراف احلديث، بكل 

ذلك التواضع واخللق العايل الذي تعرفون.
يمكن  وال  اليوم،  وإىل  الذاكرة،  يف  راسخة  ظّلت  املؤسسة  يف  الكريم  ضيفنا  عمل  فرتة 
بحال نسياهنا، خاصًة وأهنا تعود لقامة عزيزة من خرية من َعارشت، رجل عرف بخصاله 
مذ  تنقطع  مل  باملؤسسة  أمحد  أيب  معايل  صلة  ألن  اليوم؛  إىل  أقول  النبيلة،  وأخالقه  احلميدة 
املشورة  ومقدًما  داعًام  والثقافية،  العلمية  بنشاطاهتا  لصيًقا  ظل  لقد  عاًما.  مديًرا  غادرها 

والنصح والرأي السديد.
معايل ضيفنا الكبري: إننا، مجيًعا، نعتز بكم وبعلمكم وبصريتكم العلمية املتميزة، ولعل 
أياديكم البيضاء يف حقل التعليم، كانت وال تزال، خري شاهد عىل عقليتكم العلميِة الفذِة 

وبصريتكم النافذِة. 
وربام  وددت -  وكم  منكم،  واالقرتاب  معكم  بالعمل  رشفت  فقد  ا،  شخصي� أنا،  أما    

أيًضا نفر غري قليل من زمالئي يف املؤسسة ـ أن مل تأخذك الوزارة منا حينئذ. 
وأخًريا، وليس آخًرا، تضيق الكلامت أن تكتب ما نحمله لكم من تقدير واحرتام، وأن 

تصف ما يعتمل داخلنا من حب واعتزاز. 
لكم كل األمنيات بدوام العطاء، وبدوام متيزه.
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شهــادة

حممد مجيل أبو الطيب * 

عينت مدرًسا يف دار املعلمني يف جبل احلسني، التي كانت أعىل معهد علمي يف األردن، 
فيها  وكان  والعلمي،  األديب  الفرعني  من  املحافظات  يف  األوائل  الطلبة  تستقطب  وكانت 
الرتبية  يف  جامعية  شهادة  عىل  حيصل  أردين  أول  كنت  وملا  الطالب،  جلميع  داخيل  قسم 
الرياضية، عينت معلًام ملبحث الرتبية الرياضية والصحية. وبطبيعة احلال، بدأت يف التعرف 

عىل أعضاء اهليئة التدريسية واإلدارية، وكان أعضاء اهليئة التدريسية مجيعهم جامعيني. 
   تم تعيني الدكتور حممد محدان ضمن أعضاء اهليئة التدريسية، معلًام للرياضيات، حيث 
عىل  األول  كان  أنه  وبام  امتياز.  بدرجة  بكالوريوس  شهادة  حامًال  العلوم،  كلية  يف  خترج 

اململكة يف «املرتك» عام ١٩٥٣، فقد تم إرساله يف بعثة إىل القاهرة لدراسة الرياضيات.  
الغزير. وبدأت عالقتي معه تنمو وتزداد، بحكم  وعلمه  كان مميًزا يف شخصيته املرحة 
ا  تقارب السن وتشابه السلوكيات. فهو باإلضافة إىل كونه مدرًسا للرياضيات، كان رياضي�
بارًعا، ومن هنا بدأت عالقتي معه تزداد وتتوطد، فكان يشارك الطلبة يف معظم النشاطات 

* رئيس هيئة رواد احلركة الرياضية والشبابية األردنية.          
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الرياضية، وكان العًبا ماهًرا يف كرة القدم، والتنس األريض، حيث كنا وإياه نلعب عىل نحو 
شبه يومّي، عىل ملعب كرة الطائرة الذي حولناه إىل التنس يف دار املعلمني.

هذا  إىل  ينضم  أن  أقنعته  العريق،  األهيل  النادي  يف  القدم  كرة  العبي  أحد  كنت  وملا   
النادي، فانضم إىل الفريق، ولعب مبارشة مع الفريق األول، وال أنسى أنه يف أول مباراة، 
سجل هدًفا يف فريق اخلصم، عن طريق «الدبل كيك»، ما أكسبه شهرة بني اجلامهري.                                                                                 
املعلمني،  دار  قرب  أهله  مع  يسكن  محدان  الدكتور  كان  فقد  الشخصية،  للعالقة  أعود 
أفراد بني  أكثر من عرشة  كبرية بلغت  أمحد متديًنا، يعول عائلة  احلاج  والده املرحوم  وكان 

ولد وبنت.                                                                     
العالقة  كانت  إْذ  ليًال؛  املعلمني  دار  يف  بقية الزمالء  معظم األيام مع  يف  ا  سوي� نسهر  كنا 
بني أعضاء اهليئة التدريسية متينة ونظيفة، وكانت تظهر موهبته يف التنكيت وخفة الظل أثناء 

ا.                                                 اجتامعنا سوي�
ولن أنسى املرحوم جودت القباين «أبو خليل»، الشيخ اجلليل الذي كان أميًنا للمكتبة يف 
ا، يشاركنا بعض السهرات، وكثًريا ما يشارك  املعهد. كان وقوًرا للغاية، وأميًنا ومهذًبا جد�
ا إيانا عىل الزواج؛ إْذ إن معظمنا كان أعزًبا. أطلق عىل الدكتور محدان وعَيل  يف احلديث، حاث�

ثنائي «عرق السوس والتمر اهلندي» ـ رمحه اهللا. 
ذهب الدكتور محدان يف بعثة تعليمية إىل أسرتاليا؛ للحصول عىل شهادة الدكتوراه عام 
يف  خترج  عندما  النسور،  عبداهللا  األستاذ  دولة  بعد  ما  يف  أشغله  الذي  حمله  وشغر   .١٩٦١

اجلامعة األمريكية يف بريوت، وعني مدرًسا للرياضيات بدًال من الدكتور محدان.     
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لقسم  رئيًسا  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  وعني  األردن،  إىل  عاد  خترجيه،  بعد  أنه،  وأعتقد 
التدريب. ثم سافر إىل أمريكا، ليعمل مدرًسا هناك، وبعدها يف اجلامعة األمريكية يف بريوت. 
سأسمح لنفيس بأن أتطرق، قليًال، إىل املناصب العديدة التي تبّوأها الدكتور محدان، عىل 

الرغم من يقيني بأن هناك من سيتكلم عنها بالتفصيل.    
اجلامعة  يف  العلوم  لكلية  عميًدا  عمل  السبعينيات،  منتصف  يف  األردن،  إىل  عودته  بعد 
جلامعة  رئيًسا  عني  أن  إىل  وتدرج  الرياضية.  الرتبية  كلية  ملرشوع  عميًدا  وكذلك  األردنية، 
للرتبية  وزيًرا  اختياره  ذلك  يتخلل  وكان  اهلاشمية،  للجامعة  ورئيًسا  مؤسًسا  ثم  الريموك، 
والتعليم والتعليم العايل، باإلضافة إىل عمله يف اجلامعة العربية املفتوحة وغريها.                                                                       
وبعد عودته من بريوت عام ١٩٨٣، كنت عىل اتصال دائم معه، وكنت يف ذلك الوقت 
ا ملؤسسة رعاية الشباب، فطلبت منه أن يتوىل رئاسة  رئيًسا الحتاد ألعاب القوى، ومديًرا عام�
احتاد ألعاب القوى بدًال مني؛ ألتفرغ لعميل يف املؤسسة، وقد أصبح رئيًسا لالحتاد، وشارك 

يف الدورة الرياضية العربية يف املغرب عام ١٩٨٥.     
 استمررت وإياه يف االلتقاء أيام اجلمع؛ لنلعب عىل مالعب كلية الرتبية الرياضية كرة 

املرضب مع جمموعة من الزمالء، وبعض مدريس كلية الرتبية الرياضية.             
وأكتفي هبذا القدر، عىل الرغم من قناعتي بأن الدكتور محدان كان وسيبقى مثًال حيتذى. 

واهللا املوفق.                                                    
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شهادة

د . حممد أبو محور * 

عيل  املهندس  دولة  حكومة  يف  ُقرب،  عن  محدان  حممد  الدكتور  األستاذ  معايل  َعرفُت 
أبو الراغب سنة ٢٠٠٣، وحينها كان وزيًرا للتعليم العايل والبحث العلمي، وكنت وزيًرا 
للصناعة والتجارة، ومن بعد رشفُت بعضوية جملس أمناء جامعة آل البيت برئاسة معاليه. 

وقد متّيز يف كال املوقعني، كام يف كل املواقع التي شغلها، باألصالة العلمية والرؤية الواعية 
ملتطلبات بناء اإلنسان، كأساس لتقدم املجتمع. 

كام متيز بعطائه الدائم غري املنقطع، خدمة للوطن وهنضته، فله منا كل التحية واالعتزاز 
والتقدير.

* وزير الصناعة والتجارة األسبق.
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د . سليم سعيد صربي * 

األخ العزيز الوّيف واملعلم الكبري حممد محدان
العرشين، إىل العام ٢٠٠٩.  كان يل رشف العمل معكم، منذ منتصف ثامنينيات القرن 
جتمعنا،  كانت  التي  والصداقة  األخّوة  إىل  إضافة  كثرية،  مواقع  يف  معكم  عميل  خالل  ويف 
لتحقيق  واملثابرة  الناجحة،  اإلدارة  تكون  كيف  تعلمت  الكثري..  اليشء  منكم  تعلمت 
األهداف املنشودة، واإلخالص يف العمل، والرسعة يف اإلنجاز، فضًال عن رضورة الرتكيز 

واالنتباه إىل أدق التفاصيل يف الشؤون اإلدارية والفنية.
تعلمت منكم كيفية التعامل مع املرؤوسني، بالعدل واإلنصاف، وجتّنب املحاباة، وكيفية 

التعامل مع الرؤساء، بالنصح واإلرشاد، وتاليف النفاق وتسويغ ما ال يسّوغ من مواقف.
تعلمت منكم احرتام الوقت، وتقدير آراء اآلخرين، وحسن اإلصغاء هلم.

كل  مني  فلَك  الصحبة،  وحسن  للوفاء  ومثاًال  مجيًعا،  لنا  معّلًام  الدوام،  عىل  كنت،  لقد 
التقدير واالحرتام. وللحّق أنت أهٌل هلذا التكريم من هذه املؤسسة العريقة، مؤسسة عبد 

احلميد شومان. 
* أستاذ الكيمياء العضوية يف اجلامعة األردنية.
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شكر وامتنان

د . حممد أمحد محدان * 

هذا يوم مبارك أشعر فيه بقدر كبري من االمتنان والتواضع، خيالطه قدر يسري من االعتزاز 
ووجداين.  عقيل  يف  جييش  عام  الشامل  الصادق  التعبري  عن  عاجًزا  جيعلني  ما  واالفتخار، 
ولعيل أبدأ بالتعبري عن جزيل الشكر وعظيم التقدير ملؤسسة عبد احلميد شومان املاجدة، 
التي نعتز مجيًعا بإنجازاهتا املتميزة، ممثلة باملديرة التنفيذية الفاضلة، اآلنسة فالنتينا قسيسية 
وزمالئها الكرام، عىل ما بذلوه من جهد خارق يف التخطيط واإلعداد والتنفيذ هلذه املناسبة، 

التي تتعدد فيها جوانب العمل ومكّونات التكريم. 
بام  عنقي  طّوقوا  الذين  املتحدثني،  املسرية  لرفقاء  والتقدير  االمتنان  وافر  عن  أعرب  كام 
أفاضوا عّيل من ذكريات عزيزة، بعبارات تنبع من قلوهبم الزاخرة باملحبة والوفاء؛ ملا كان 

بيننا، وال يزال، من مودة وصفاء. 
وال يسعني إال أن أقول بأن تعبريات الزمالء الكرام قد أفاضت عىل شخيص املتواضع 

أزيد مما أستحق، يف سياق كريم الشامئل وعظيم اإلنجازات.

* ضيف العام ٢٠١٩.
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احلاليني  الزمالء  من  الكرام  للحضور  التقدير  وعظيم  الشكر  بجزيل  أيًضا،  أتقدم،  كام 
األكاديمي،  أو  الرتبوي  أو  الترشيعي  أو  السيايس  العمل  مستوى  عىل  سواء  والسابقني، 
يوم  ويف  بل  إجازهتم،  يوم  يف  احلضور  عىل  بحرصهم  عنقي  طوقوا  الذين  الزمالء  هؤالء 

أرسهتم. 
بينهم  ومن  واألصدقاء،  واإلخوان  واألقارب  األهل  من  للحضور  موصول  والشكر 
أرى  الذين  ساري،  ود.  الرحيم  عبد  د.  وشقيقاي  وريسا،  وأمحد  هدى  الصغرية،  أرسيت 
عىل وجوههم مجيًعا البهجة والرسور، ويف أعامقهم الشكر والعرفان لكل من شارك يف هذا 

التكريم. 
وأخًريا، وليس آخًرا، الشكر أيًضا موصول جلميع األحبة احلضور من املواطنني األوفياء 

ملؤسسة عبداحلميد شومان، املؤمنني بنجاعة براجمها ونشاطاهتا اخلرية املتميزة.
إن الذكريات اجلميلة التي تناوهلا اإلخوة الزمالء واملتحدثون الكرام، هي فعًال عزيزة 
عّيل، من حيث استمرار تأثريها عىل مسرييت املهنية واملعيشية حتى يومنا هذا. فكيف أنسى 
استقبايل يف الصف الثاين الثانوي يف املدرسة الصالحية يف نابلس، بعد شهرين من بدء العام 
والدكتور  عودة،  أبو  عدنان  الدكتور  معايل  مثل  أحبة  زمالء  من   ١٩٥٠/١٩٤٩ الدرايس 
عثامن،  أمحد  واألستاذ  حجلة،  أبو  هاين  واملهندس  سري،  أبو  حسني  والدكتور  باكري،  وليد 
األستاذ  املعلمني  من  أنسى  وكيف  الزمالء؟  الطلبة  من  وغريهم  طوبايس،  أمحد  واألستاذ 
األساتذة  من  وغريهم  موايف،  أمني  والدكتور  احليط،  سقف  واألستاذ عادل  حالوة،  حممد 
األفاضل؟ وكيف أنسى وقد التحقت بدار املعلمني يف عامن عام ١٩٥٧، الزمالء األستاذ 
عبد احلميد ياسني، واألستاذ فايز الغول، والدكتور حممد نوري شفيق، واألستاذ حممد مجيل 

أبو الطيب، وحصص الرياضة التي كنا نشارك فيها الساعة السادسة صباًحا؟
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وزارة  أن   ،١٩٦٥ عام  بريوت  يف  األمريكية  باجلامعة  التحقت  أن  بعد  أنسى،  وكيف 
أثناء  يف  املاجستري،  درجة  عىل  للحصول  معلمني  توفد  كانت  األردنية  والتعليم  الرتبية 
فصل الصيف، وعىل رأسهم معايل الدكتور أمني حممود، الذي عّلمُته السباحة عىل شاطئ 
اجلامعة؟ ومن هؤالء الطلبة، كانت هنالك جمموعة يف ختصص الزراعة، فكيف أنسى من 
بينهم معايل الدكتور حممود الدويري، والدكتور أنور البطيخي، والدكتور ظاهر الرواجفة، 

وغريهم ممن زاملت الحًقا يف اجلامعة األردنية؟ 
للبيانات  اإلحصائي  التحليل  مقرًرا من  الطلبة حينذاك  هؤالء  أدّرس  كنت  ولقد  هذا، 
يعترب  واإلحصاء  واالحتامالت  بالرياضيات  الغني  املقرر  هذا  وكان  الزراعية،  احلقلية 
صدري،  ويثلج  يسعدين  كان  ما  ولكن  الزراعة،  ختصص  طلبة  عىل  صعًبا،  بل  ال  متقدًما، 
من  لدي،  العالمات  أعىل  عىل  حيصلون  كانوا  األردنيني  الطلبة  أن  بالفخر،  يشعرين  بل  ال 
دون أن يسبب ذلك يل، كأستاذ أردين، أي حرج؛ ألن مجيع الطلبة اآلخرين كانو يشاهدون 
املشاركة الفاعلة للطلبة األردنيني يف جمريات املناقشة الصفية، وتقديم الواجبات الدراسية، 

فكيف ُينسى كل ذلك؟ 
أواسط  منذ  بريوت،  يف  األمريكية  اجلامعة  يف  العمل  كان  األوسع،  الوجه  وعىل  هذا، 
ا بالعلم والتعليم، وزاخًرا بالثقافة والعالقات االجتامعية واألخوية، بخاصة  الستينات، ثري�
ا  بوجود األخ الكريم وزميل الدراسة الدكتور سعيد التل، الذي كان حينئٍذ مستشاًرا ثقافي�

يف سفارة وطننا احلبيب.
ومن املحطات األخرى الثرية، يف جمال الدراسات العليا والبحث العلمي، فرتة العمل 
فكيف   ،١٩٦٩ عام  من  بدًءا   ،Virginia Polytechnic Institute فرجينيا  والية  جامعة  يف 
الدارسني  العرب  من  وغريه  نايفة،  عيل  الدكتور  مثل  بارزين،  عرب  وعلامء  زمالء  أنسى 
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تدريًبا  الدوري،  النشاط  هذا  أصبح  فقد  القدم،  لكرة  فريًقا  منهم  شكلنا  وقد  للدكتوراه؟ 
ومباريات، ومتنفًسا لضغوط العمل املكثف، ال بل مناسبة اجتامعية للتواصل والتواد بني 

اإلخوة العرب وعائالهتم، أساتذة وطالًبا.
أما العمل يف جامعة الريموك، فقد  كان يف مرحلتني، أوالمها عام ١٩٧٦ عندما أقنعني 
دولة الدكتور عدنان بدران، الرئيس املعّني للجامعة، بتويل املسؤولية األكاديمية الثانية، بعد 
تعطي ختصصات يف العلوم  التي  الوحيدة حينذاك،  الكلية التأسيسية  وهي عامدة  الرئيس، 
ولقد  اإلدارية.  والعلوم  واالقتصاد  والرتبية  االجتامع  وعلم  واآلداب،  واللغات  الطبيعية 
والبناء،  والتشييد  اإلعامر  يف  بخاصة  واملالية،  اإلدارية  اخلربات  يف  يل  إثراٌء  ذلك  يف  كان 

والتجهيزات العلمية والرتبوية. 
نت رئيًسا للجامعة بعد األحداث املأساوية التي  أما املرحلة الثانية فقد كانت عندما ُعيِّ
مرت هبا اجلامعة عام ١٩٨٦. وكانت هذه املسؤولية من أصعب املسؤوليات التي توليتها 
الطاليب  اجلسم  مع  التعامل  يف  التقدير  وُحسن  احلكمة  ممارسة  خالل  من  فيها،  ونجحت 
ُحيّمل  الذي  املحيل  واملجتمع  املحبطني،  واإلداريني  التدريس  هيئة  وأعضاء  الغاضب، 
إىل  توصلت  أين  الطالع،  حسن  من  أنه  إال  حدث.  عام  الكاملة  املسؤولية  اجلامعية  اإلدارة 
اختيار فريق عمل متمّيز، ما كنت ألحقق النجاح من دونه، ومنهم الدكتور خالد العمري، 
والدكتور عوض خليفات، والدكتور حممد صّباريني، والدكتور حممد أبو صالح، والدكتور 

معاوية إبراهيم، وغريهم من الزمالء األكفياء.
ويف اجلامعة األردنية، كانت اخلربة الثرية يف تويل عامدة شؤون الطلبة مدة أربع سنوات، 
ومن أدرى بذلك من معايل الدكتور عبد السالم العبادي، الذي وافق عىل أن يتوىل مسؤولية 
نائب العميد، والدكتور عصمت الكردي، الذي توىل مسؤولية مدير النشاطات االجتامعية. 
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ولقد كانت هذه الفرتة من احلياة اجلامعية زاخرة بالنشاط السيايس للطلبة، بجميع أطيافه، 
مجيع  مع  التعامل  بحسن  كله  ذلك  جتازونا  أننا  إال   .١٩٧٩ عام  أحداث  إىل  وصلنا  حتى 
الرشكاء واملعنيني، وبخاصة الطلبة وممثليهم، هذا باإلضافة إىل تكثيف النشاطات اجلامعية، 
 ،١٩٨١ عام  حاج  املاية  رحلة  تذكر  ال  وكيف  الرياضية.  أو  الثقافية  أو  االجتامعية  سواء 

ورحلة إسبانيا واملغرب عام ١٩٨٢. 
 ،(١٩٨٢-١٩٨٤) العلمي  البحث  عامدة  ذكريات  هنالك  الطلبة،  شؤون  عامدة  وبعد 
الرياضية  الرتبية  كلية  تأسيس  وذكريات   ،(١٩٨٤-١٩٨٦) العلوم  كلية  عامدة  وذكريات 
واختيار موقعها احلايل، وكنت أول عميد هلا، ومنها انطلقت لرئاسة االحتاد األردين أللعاب 
الرتبية  يف  املتخصصني  الزمالء  من  وبمساندٍة  األريض،  للتنس  األردين  االحتاد  ثم  القوى، 

الرياضية، ومنهم األستاذ حممد مجيل أبو الطيب، وأخي األصغر الدكتور ساري محدان.
ويف العمل الوزاري والترشيعي، اختارين دولة السيد مرض بدران لتويل حقيبتي الرتبية 
لتويل  املجايل  السالم  عبد  الدكتور  دولة  اختارين  ثم   ،١٩٨٩ عام  العايل  والتعليم  والتعليم 
ا يلغي وزارة التعليم  احلقيبتني عام ١٩٩٨، عىل أن أقدم خالل ثالثة أشهر تعديًال ترشيعي�
العايل، مستعيًضا عنها بمجلس للتعليم العايل يرتأسه دولة رئيس الوزراء، وهذا ما حدث 

فعًال. 
ما   ،٢٠٠٢ عام  العايل  للتعليم  وزيرًا  الراغب  أبو  عيل  املهندس  دولة  اختارين  وأخريًا، 
ولقد  شومان.  احلميد  عبد  عام ملؤسسة  كمدير  وظيفتي  من  االستقالة  إىل  آسًفا،  اضطرين، 
تعلمت الكثري من خالل العمل الوزاري والترشيعي، وذلك، أوًال، اقتداًء بخربة أصحاب 
ولقد  قبل،  من  املسؤولية  هذه  تولوا  قد  كانوا  الذين  الزمالء  وجتربة  بخربة  وثانًيا،  الدولة، 

ساعدين يف ذلك كثري مما أؤمن به، كرتبوي، وهو أن التعلم إنام يكون مدى احلياة. 



٢٠٦

الدكتور خالد  أحبة، منهم معايل  الوزاري ذكريات عزيزة أمحلها لزمالء  هذا، وللعمل 
الكركي، ومعايل الدكتور حممد احلاليقة، وغريمها من خرية الزمالء الذين كّرسوا إنجازاهتم 

املتميزة يف العمل العام.
تدريس  هيئة  كعضو  وظيفتي  من  بدران  مرض  السيد  دولة  استدعاين   ،١٩٩٢ عام  ويف 
يف اجلامعة األردنية؛ لتويل مسؤولية رئاسة اجلامعة التي ُكّلف دولته بإنشائها، وهي جامعة 
الزرقاء، التي أصبحت الحًقا اجلامعة اهلاشمية، بعد أن تم ترخيص جامعة الزرقاء اخلاصة. 
من  املوقع  إلخالء  التفاوض  أقلها  ليس  جديدة،  متطلبات  املسؤولية  هذه  شملت  ولقد 
التجهيزات التي يقيمها اجليش العريب عىل أرض اجلامعة، وكذلك التفاوض مع املواطنني 
واحلمدهللا،  ذلك،  كل  تم  ولقد  عشائرية.  واجهات  باعتبارها  اجلامعة،  أرض  عىل  املقيمني 

بنجاح ُيشهد له. 
ولقد استمرت رئاستي للجامعة اهلاشمية مدة ست سنوات، بدًءا بالتخطيط، وانتقاًال 
إىل التنفيذ والبناء والتشييد. هذا عدا استقطاب خرية أعضاء هيئة التدريس من األردنيني 
يف الداخل، ومن الذين كانوا يعملون يف دول اخلليج منذ سنوات. وجيدر أن ُيذكر هنا أننا 
متكنا من استقطاب الدعم املايل اخلّري ممن آمنوا برسالة اجلامعة، وعىل رأسهم املرحوم عبد 
املجيد شومان، الذي تربع بملغ سخي إلنشاء كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية. أضف إىل 
اهلاشمية  ويف  اجلامعة.  مكتبة  إلنشاء  أيًضا؛  سخي  بمبلغ  شام،  سمري  املرحوم  تربع  ذلك، 
لتصبح  وكفاءته  خربته  كّرس  متميز  عمل  فريق  توافر  لوال  ليكون  النجاح  كان  ما  كذلك، 
منذر  الدكتور  معايل  من  كل  يأيت  هؤالء  رأس  وعىل  واإلنجاز،  للتفوق  نموذًجا  اهلاشمية 
الرشع، والدكتور حممد وهبه، والدكتور سليم صربي، وأخي احلبيب الدكتور عبد الرحيم 

محدان، وغريهم من خرية الكفاءات األكاديمية األردنية.



د. حممد أمحد محدان

٢٠٧

لتويل  ومنها   ،١٩٩٨ عام  املجايل  السالم  عبد  الدكتور  وزارة  إىل  «اهلاشمية»  ومن 
من  ُدعيت  أن  إىل  عام،  مدة  والتكنولوجيا  للعلوم  األعىل  للمجلس  العام  األمني  مسؤولية 
قبل املرحوم سمو األمري طالل بن عبد العزيز؛ لتأسيس ورئاسة اجلامعة العربية املفتوحة، 
للتنمية  العريب  اخلليج  برنامج  ينشؤها  ربحية  غري  كجامعة  سموه،  لدى  حلًام  كانت  التي 
(أجفند)، برئاسة سموه، وذلك لتوفري التعليم املفتوح املدمج لكل مواطنة ومواطن عريب، 
تقام  ما  عادة  التي  املدن،  حوارض  عن  البعيدة  واألرياف  القرى  يف  منهم  املقيمني  وبخاصة 
جديدة  تأسيسية  مسؤولية  أمام  نفيس  أجد  أخرى  ومرة  العايل،  التعليم  مؤسسات  فيها 
حتتاج إىل مهارات متخصصة يف جانبني: أوهلام، التفاوض مع اجلامعة املفتوحة يف بريطانيا 
لعقد ثالث اتفاقيات لرتخيص استخدام املواد التعليمية، ولتدريب أعضاء هيئة التدريس 
املعينني، ولالعتامد الربيطاين لربامج اجلامعة العربية املفتوحة، بحيث حيصل خرجيوها أيًضا 
عىل شهادة اجلامعة املفتوحة يف بريطانيا، وثانيهام، اجلوالت املكوكية برفقة املدير التنفيذي 
ألجفند، الدكتور نارص القحطاين، وذلك لعرض املرشوع عىل وزراء التعليم العايل العرب، 
بدًءا من ُعامن وانتهاًء باملغرب العريب، وكذلك عىل مؤمتر اليونسكو يف باريس، ومؤمتر وزراء 
التعليم العايل يف بريوت. وبتوفيق من املوىل عز وجل، فإن اجلامعة العربية املفتوحة قائمة 

ا يف تسع دول عربية، ويؤمها حوايل ٣٥٫٠٠٠ طالب وطالبة. حالي�
أو  اإلقليمي  أو  الوطني  املستوى  عىل  سواء  احلكومي،  غري  النشاط  يف  العمل  كان  لقد 
يف  االعتامد  مع  التخصصات،  وتداخل  تعدد  حيث  من  وزاخًرا  ومتعدًدا  متنوًعا  العاملي، 
املستوى  فعىل  والسياسية.  والترشيعية  واألكاديمية  الرتبوية  اخلربات  عىل  األحوال  مجيع 
الدولية  اللجنة  لرئيس  كنائب  اليونسكو  منظمة  إطار  يف  العمل  فرصة  يل  أتيحت  العاملي، 
ألخالقيات البيولوجيا (International Bioethics Committee)، هذه اللجنة التي كان يل 
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وهي:  البيولوجيا،  أخالقيات  حول  عاملية  إعالنات  ثالثة  بإصدارها  املشاركة  يف  الرشف 
اإلعالن العاملي حول املجني البرشي وحقوق اإلنسان (١٩٩٧)، واإلعالن الدويل حول 
البيانات الوراثية البرشية (٢٠٠٣)، واإلعالن العاملي حول أخالقيات البيولوجيا وحقوق 

اإلنسان(٢٠٠٥).
أضف إىل ذلك، انتخايب منذ أواسط الثامنينات لعضوية أكاديمية العامل اإلسالمي للعلوم، 
ا  وكذلك لعضوية األكاديمية العاملية للعلوم (TWAS) . وعىل املستوى اإلقليمي فإنني حالي�
زمييل  الفاضل  الضيف  تفضل  ولقد  العربية.  املنطقة  عن  األكاديمية  هذه  لرئيس  نائب 
 (AREB) الدكتور حممد الفّحام بتقديم حول استضافة مكتبة اإلسكندرية للمكتب العريب
ألكاديمية (TWAS)، شارًحا النشاطات الثرية التي نقوم هبا لتقدم العلوم والتكنولوجيا يف 

املنطقة العربية. 
وهنالك أيًضا، احتاد اإلحصائيني العرب، الذي أترشف برئاسته، وهو احتاد نوعي ُمنبثق 
يبذل  الذي  االحتاد  هذا  العربية.  الدول  جامعة  العربية-  االقتصادية  الوحدة  جملس  عن 
جهوًدا كبرية يف تنظيم وتنسيق وتبادل اخلربات يف العمل اإلحصائي العريب. وأترشف أيًضا 
األهداف  لتحقيق  ونشاط  بجٍد  يعمل  الذي  رّحو،  غازي  د.  لالحتاد،  العام  األمني  بزمالة 

النبيلة لالحتاد.
 وعىل املستوى الوطني، فإنني رئيس اللجنة األردنية ألخالقيات العلوم والتكنولوجيا 
والتقانة منذ عام ١٩٩٨، وكان األردن من أوائل الدول العربية استجابة لدعوة اليونسكو 
وهي  عطيات،  نجمة  الدكتورة  اللجنة  يف  زميلتنا  تفضلت  ولقد  اللجنة.  هذه  مثل  إلنشاء 
ا عضو يف اللجنة الدولية ألخالقيات العلوم والتقانة، بتقديم موجز حول النشاطات  حالي�

املتعددة هلذه اللجنة. 
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األردين،  العربية  اللغة  جممع  رئيس  نائب  فإنني  الوطنية،  املؤسسات  مستوى  وعىل 
رئيس  معية  يف  اهلادفة،  األكاديمية  املؤسسة  هذه  خالل  من  العربية  اللغة  بخدمة  وأترشف 
املجمع الدكتور خالد الكركي، وجمموعة من خرية العلامء األفاضل. وباالضافة إىل ذلك، 
يف  العليا  الدراسات  وجملس  األرسة،  لشؤون  الوطني  أمناء املجلس  جملس  يف  عضو  فإنني 
اجلامعة األردنية، ورئيس جملس إدارة األكاديمية الدولية يف عامن منذ تأسيسها قبل حوايل 
جملس  يف  الكرام  وبالزمالء  هبا  أعتز  التي  األكاديمية  هذه  الزمان،  من  العقد  ونصف  عقد 
اإلدارة وأعضاء اهليئتني التعليمية واإلدارية فيها، وعىل رأسهم املدير العام، الدكتورة هناء 
كنعان. ويأيت هذا الفخر واالعتزاز استجابة لإلنجاز املتميز والتقدم الباهر الذي حققته هذه 
املستوى  عىل  الدولية  الرتبوية  األكاديميات  أبرز  من  واحدة  غدت  حتى  الوطنية  املؤسسة 

العاملي.
أما بالنسبة للمساعدة يف توفري البيئة املدرسية املناسبة لوزارة الرتبية والتعليم، فإننا مجيًعا، 
كمواطنني أردنيني، ال نويف هذه الوزارة إال جزًءا يسًريا من حقها؛ ملا قدمته وتقدمه لنا من 
ا مل أكن ألحلم بالدراسة اجلامعية، وعىل مستوى  خدمات تربوية جليلة، علًام بأنني شخصي�
والتعليم،  الرتبية  وزارة  يل  وفرهتا  التي  العلمية  البعثات  لوال  الدكتوراه،  ثم  البكالوريوس 
الكثري،  وغرينا  للوزارة،  السابق  العام  األمني  الساليطة،  سامي  الدكتور  الويف  وأخي  وأنا 

شهوٌد عىل ذلك. 
واألحبة  شومان،  احلميد  عبد  ملؤسسة  والعرفان  والتقدير  الشكر  أكرر  فإنني  وختاًما، 
سواء  وفضله،  بكرمه  تكريمي، مطّوًقا عنقي  يف  شارك  ولكل من  عليها،  القائمني  الزمالء 

من املتحدثني، أو رفقاء املسرية، أو كل فرد من احلضور الكرام.





٢١١

الفهرست

تقديم: حممد محدان: األخالق العلمية والتعّلم الدائم
مهند مبيضني ..............................................................................................................................

اجللسة األوىل
العمل الرتبوي واجلامعي

حممد محدان السهل املمتنع
د. حممود دويري ..............................................................................................................................

جتربيت مع الدكتور حممد محدان
د. عبد السالم العبادي .....................................................................................................................\

الدكتور محدان عن كثب
د. عصمت الكردي ..............................................................................................................................

حممد محدان مبتكرا وجمددا
د. عدنان حممد عوض ......................................................................................................................

اجللسة الثانية
رئاسة اجلامعات والكليات

حممد محدان رئيسا جلامعة الريموك
د. حممد صباريين ..............................................................................................................................

٥

١٥

٢١

٢٧

٢٩

٣٩



٢١٢

محدان واجلامعة العربية املفتوحة
ناصر القحطاني ..............................................................................................................................

حممد محدان رئيسا ورفيًقا
د. منذر الشرع ..............................................................................................................................

ومضات مضيئة مع حممد محدان
د. منذر صالح ..............................................................................................................................

اجللسة الثالثة
العمل احلكومي

«الصديق آخر هو أنت» ـ إىل حممد محدان
د. خالد الكركي ..............................................................................................................................

من معني الذكريات
د. عزت جرادات ..............................................................................................................................

حممد محدان احلافظ درسه جيدا
د. حممد احلاليقة ..............................................................................................................................

محدان واستقاللية اجلامعات
د. عبد ا موسى ..............................................................................................................................

اجللسة الرابعة
املؤسسات الوطنية واإلقليمية والعاملية

حممد محدان اإلنسان املتعدد األبعاد، وفارس األرقام
د. مهام غصيب ..............................................................................................................................

٤٧

٥٥

٦٣

٨١

٨٩

١٣١

١٠٣

١١١



٢١٣

أنشطة محدان فـي اإلسكندرية

د. حممد الفحام ..............................................................................................................................

رؤية محدان فـي جمال التقانة وأخالقياهتا

د. جنمة العطيات ..............................................................................................................................

التجربة «احلمدانية» فـي حقل اإلحصاء

د. غازي إبراهيم رحو .......................................................................................................................

حممد محدان: عصامي جتاوز الفقر ليعلّم املقهورين

د. مهند مبيضني ..............................................................................................................................

حممد محدان وجممع اللغة العربية األردني

د. حممد السعودي ..............................................................................................................................

اجللسة اخلامسة

شهادات

شهادة

د. أمحد حممد محدان .......................................................................................................................

شهادة مع حممد محدان: رحلة حياة

عدنان أبو عودة ........................................................................................................................

حممد محدان املبدع واملربي والصديق واإلنسان

د. معاوية إبراهيم ........................................................................................................................

شهادة

عبد الرمحن املصري ........................................................................................................................

١٢٥

١٢٩

١٤١

١٤٩

١٥٧

١٦٧

١٧٣

١٨١

١٨٩



٢١٤

شهادة

حممد مجيل أبو الطيب ....................................................................................................................

شهادة

د. حممد أبو ّمحور ....................................................................................................................

شهادة

د. سليم سعيد صربي ....................................................................................................................

شكر وامتنان

د. حممد أمحد محدان ....................................................................................................................

الفهرست ............................................................................................................................................

١٩٣

١٩٧

١٩٩

٢٠١

٢١١






