
 رئيس فيالدلفيا: املسرح يعاجل قضايا الشعوب وتطلعاهتا

 

 
 

السنوي،  الثقايف امللكي، الدورة احلادية عشرة لفعاليات املهرجان املسرحي اجلامعي العريب انطلقت يف املركز

 الذي تنظمه جامعة فيالدلفيا مبشاركة فرق جامعية من: اجلزائر والكويت وسلطنة عمان وليبيا وفلسطني

باإلضافة إىل بعض اجلامعات األردنية حبضور األستاذ الدكتور مروان كمال مستشار جامعة فيالدلفيا 

 .وعدد من العمداء ومجهور عريض

 

وألقى األستاذ الدكتور حممد عواد رئيس جامعة فيالدلفيا كلمة يف االحتفال قال فيها: إن املسرح كما 

مة يف تاريخ الشعوب واألمم وهو مكون مهم من مكونات تعلمون يعكس يف الكثري من احلاالت مفاصل مه

حضارهتا شأنه يف ذلك شأن املتاحف، ورمبا يكون مبثابة الكاركاتري يف تعبريه عن مهوم الشعب وقضاياه 

 امللحة.

 

وهو أيضًا من املؤسسات التارخيية املتوارثة عن خمتلف احلضارات من اغريقية، ورومانية، وصينية، 

ية، وعربية وشرق أوسطية. فقد كان يف اليونان مثاًل جزءًا من ثقافة مسرحية أعّم وهندية، واسالم

وامشل يتضمن االحتفاالت الشعبية الوطنية واملناسبات الدينية، والقانونية، والرياضية والسياسية 

واطنة وكذلك املوسيقىي واألعراس واألتراح. وكانت املشاركة فيه مكونًا مهمًا وأساسيًا من مكونات امل

الصاحلة. وأعتقد أن املسرح ما زال يعاجل قضايا الشعوب وتطلعاهتا من خالل أشكال مسرحية خمتلفة 

 تتضمن املأساه، وامللهاه، وامللهاه، املأساه، والنقد اهلادف من خالل االبداعات التهكمية.

 



والغناء، والنقاش، وأضاف إن املسرح أيضًا يصقل الشخصية من حيث التركيز على املوسيقى والتمثيل، 

ومناجاة الذات وهذه كلها مسات ضرورية لتشكيل الشخصية املكتملة التكاملية لألفراد واجملتمعات. ومما ال 

شك فيه أن املسرح يواجه حتديات كبرية يف عصر تكنولوجيا املعلومات وثورة االتصال والتواصل املرئي 

ل شأنه يف ذلك شأن التعليم وجهًا لوجه يف عامل ولكنه سيبقى قناة مهمة لالتصال والتواص  واملسموع

 التعليم األلكتروين والتعلم عن بعد.

 

أرحب بكم مرة أخرى وأمتىن لكم طيب االقامة يف بلدكم الثاين األردن، وأن تكونوا ممثلني ناجحني 

ي  الرجال مبدعني يف هذه الدنيا اليت كما قال املسرحي الكبري وليم شكسبري ليست إال مسرحًا كبريًا مج

 ومجي  النساء ليسوا إال جمرد العبني فيه.

 

رغم الصعوبات  كما ألقى الدكتور مصطفى اجلالبنة عميد شؤون الطلبة يف اجلامعة كلمة قال فيها إنه

إال أن جامعة فيالدلفيا  والعقبات اليت تواجه املسرح بشكل عام واملسرح اجلامعي على وجه اخلصوص،

وأعرق املهرجانات املسرحية اجلامعية يف  امة هذا املهرجان والذي يعّد من أهمحافظت على استمرارية إق

  .الوطن العريب

إلسهامه املميز يف احلراك املسرحي والدراما التلفزيونية  وكرم يف حفل االفتتاح الفنان حممد القباين،

 .مسرحية جامعة فيالدلفيا واإلذاعية. وتاليا عرضت

 

الطلبة يف اجلامعة الدكتور مصطفى  ليا للمهرجان واليت يرأسها عميد شؤونوكانت اللجنة املنظمة الع

على إدارة املهرجان: اللجنة اإلعالمية وجلنة  اجلالبنة عمدت إىل تشكيل اللجان املختلفة املشرفة

 .الندوات والورش املسرحية، وغريها من اللجان املساعدة التحكيم وجلنة العالقات العامة وجلنة

العليا د. مصطفى اجلالبنة رئيسًا، وصبحي اخلطيب عضوًا ومقررًا، ود. عماد  لجنة املنظمةوتتضمن ال

 ود. علي اخلطيب، وعالء الكيالين، واملخرج فراس زقطان أعضاًء.  احللواين،

 

 .نادر القنة، ود. عبد احلكيم بوشراكي، ومجال الشاجيي، ومجال عياد .وتشتمل جلنة التحكيم د

من إخراج أمحد الربيكي، « سّحارة»ركة؛ عرض جامعة صحار من ُعمان حتت عنوان ومن العروض املشا

، وهناك عروض أخرى من «رسالة إىل»، بينما تقدم جامعة الكويت «بروفا جنرال»وعرض جامعة النجاح 

اجلزائر وليبيا واألردن، كما وتقام على هامش املهرجان، الورش املسرحية وحلقات النقاش والندوات 

 .حية املتخصصةاملسر


