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أخبار الجامعة
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٢٠١٣/٦/٣
اإلثنين

األردنية ترحب بقبول طلبة تونسيين

رحبت الجامعة األردنية بقبول المزيد من الطلبة التونسيين للدراسة في كلياتھا خصوصا في برامج
الدراسات العليا.
جاء ذلك خالل لقاء رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور شتيوي العبدﷲ وفدا تونسيا رفيع المستوى
برئاسة المدير العام للتعليم العالي في تونس الدكتور وحيد قدورة.
وعرض العبدﷲ للوفد الضيف التطورات والمتغيرات التي شھدتھا الجامعة منذ تأسيسھا السيما
التوسع في انشاء الكليات والبرامج الدراسية والتدريبية مشيرا الى اھتمام الجامعة بمد جسور التعاون
مع الجامعات العربية والعالمية.
ورحب العبدﷲ خالل اللقاء الذي حضره مدير اإلعالم والعالقات العامة والثقافية في الجامعة الدكتور
زياد الرواضية بقبول المزيد من الطلبة التونسيين للدراسة في كليات الجامعة المختلفة وفي برامج
الدراسات العليا انطالقا من حرص الجامعة البالغ على دعم عالقات التعاون األخوية القائمة بين
األردن والجمھورية التونسية الشقيقة.
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وتبادل الجانبان وجھات النظر حول النظام التعليمي في الجامعات األردنية والتونسية خصوصا آليات
قبول الطلبة ورعاية الطلبة المتفوقين والمبدعين واعداد الخطط الدراسية واستقاللية الجامعات
وربطھا بالمجتمعات المحلية.
من جانبه أشاد قدورة بمكانة الجامعة األردنية لدى األوساط العلمية والتعليمية في تونس مؤكدا رغبة
حكومة بالده بتعزيز التعاون مع الجامعة األردنية في مجاالت التبادل الطالبي واجراء البحوث
العلمية المشتركة وزيارات أعضاء ھيئة التدريس.
واطلع الوفد الضيف على محتويات مكتبة الجامعة التي تعتبر من اكبر المكتبات الجامعية في الشرق
األوسط ،واستمع الى شرح مفصل قدمه مدير المكتبة الدكتور مھند المبيضين حول الخدمات المكتبية
التي تقدمھا الى طلبة الجامعة والباحثين والمھتمين من داخل المجتمع األردني.

المادة من إعداد إعالم
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أخبار الجامعة اإللكتروني+بترا+المدينة نيوز+وجه األردن+حسد نيوز+جلف ميديا

اإلثنين

٢٠١٣/٦/٣

بمناسبة عيد االستقالل
"األردنية" تستقبل رحالة أردنيين في جولتھم "رحلة األردن أغلى"

استقبلت الجامعة األردنية اليوم الرحالة األردنيين سيف الدين مھاوش وغازي ضيف ﷲ المحروم،
ضمن جولتھم التي حملت عنوان "رحلة األردن أغلى" بمناسبة عيد االستقالل ال .٦٧
ووصل الرحالة الذين ق ِدموا من منطقة طبقة فحل شمال االردن الى الجامعة االردنية خالل جولتھم
التي استمرت ستة ايام سيرا على االقدام في رحلة وفاء وانتماء لقائد الوطن جاللة الملك عبد ﷲ
الثاني ابن الحسين ،وللوطن الغالي.
ووجه الرحالة مھاوش والمحروم لدى لقائھم مدير وحدة االعالم والعالقات العامة والثقافية في
الجامعة الدكتور زياد الرواضية رسالة دعوا فيھا طلبة الجامعات لنبذ العنف بكافة اشكاله ،فضال عن
كلمات عبروا فيھا عن حبھم ووفائھم للوطن وقائد الوطن.
ورحب الرواضية بمبادرة الرحالة االردنيين في ترسيخ ثقافة المكان لدى الشباب من خالل السير
على االقدام والتعرف على المواقع واالماكن االثرية.
واشتملت جولة الرحالة التي انطلقت يوم االحد الماضي من امام مبنى وزارة الداخلية زيارة
مؤسسات ودوائر رسمية ،باإلضافة إلى مواقع عسكرية ،واختتمت بزيارة الديوان الملكي،
واالضرحة الملكية وقصر رغدان العامر.
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وفي ختام الزيارة سلم الرواضية درع الجامعة للرحالة تقديراً لھم ،وقاموا بتسليمه علم األردن.
والجدير بالذكر أن ھذه الرحلة التاسعة عشرة لھم ،بدأت منذ العام ٢٠٠٠م ،حيث تجولوا في جميع
أنحاء المملكة ،في مختلف المناسبات الوطنية.
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اإلثنين

الرأي ص٣٢ :

٢٠١٣/٦/٣

البخيت :نقلة نوعية ومنھجية بمركز الوثائق والمخطوطات في »األردنية«
محمد جميل خضر  -إن كان يرضى باحث أكاديمي رصين أن يرتبط اسمه بمعلم ما ،مركز ما ،مكان
ما ،فإن الباحث واألكاديمي د .محمد عدنان البخيت يقبل أن يرتبط اسمه بمركز الوثائق
والمخطوطات في الجامعة األردنية.
ورغم  ٢٤وساما ً وميدالية ودرعا ً وشھادة تقدير نالھا ،ورغم  ٣٦منصبا ً ومسؤولية أكاديمية تحملھا،
إال أن المسؤولية الوحيدة التي يتمسك بھا البخيت صاحب عشرات الكتب واألبحاث والدراسات
المحكمة ،ويفتخر ،ھي رئاسته لمجلس إدارة مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة األردنية ،فبين
البخيت وبين المركز الذي أسسه قبل زھاء  ٤٣عاماً ،عالقة وشائجية وجدانية عضوية مقيمة ما أقام
العمر وتوالت األيام ،وبينھما عقود إنجاز ،ومعمار معنى ومبنى ،وعھود وفاء وانتماء جذري مبين.
البخيت ال يجيد الحديث عن نفسه بقدر ما يجيد الحديث عن المركز الذي بنى أركانه لبنة لبنة ،وجمع
وثائقه ومخطوطاته وأرشيفه ورقة ورقة ،وإن قلت له :ھات سيرتك ،فإنه يجيبك من فوره :خذ سيرة
المركز ،حيث بإمكاني أن أستعرضھا معك يوما ً إثر آخر.
طراز معماري فذ
وھو يتحدث عن المركز ھذه األيام على وجه الخصوص ،بحماس أكثر ،وابتھاج ال يخفى على
مستمع ،بعد افتتاح الملك عبد ﷲ الثاني المقر الجديد للمركز ،ھذا المقر الذي يشكل تحفة معمارية
الفتة بشموخ قامته ،وعمق معاني تصميمه ،وجماليات تفاصيله ،وتمثلھا معنى المركز ،وقيمته،
ودوره ،وأصالته ،وعمقه التراثي .حول المقر الجديد الذي ص ّممه معماريا ً مكتب كيالي وفاشة،
بلمسات المھندس المعماري مجدي فاشة على وجه الخصوص ،يوضح البخيت أنه يتمثل الطراز
العربي واإلسالمي ،ومن ذلك الطراز ،كما يكشف ،استوحيت فكرة األقواس والقناطر والنقوش ،تلك
النقوش التي تزيّنت مختلف جدران المقر الجديد داخل الحرم الجامعي بھا ،تمثّل ،بحسب البخيت،
آيات من سورة الزمرُ ،خ ﱢ
ططت بطريقة »أصيلة وفريدة« يقول البخيت.
شكل تنفيذ النقوش وتخطيطھا ،يعود ،كما يبيّن ،إلى القرن التاسع الميالدي ،ونوع الخط أقرب ما
يكون للخط الكوفي .البخيت يوضح أن إدارة الجامعة األردنية أرسلت المھندس الذي صمم المقر
الجديد إلى جامعة الروح القدس في لبنان لدراسة ھندسة مكتبتھم لإلفادة منھا في وضع مخطط
المبنى .كما يذكر أن تصميم المبنى الجديد استدعى لقاءات يومية مع مھندس ّي مكتب كيالي وفاشة
»لتدارس الحاجات والشكل والتوزيع وكانت المخططات تعرض على المكتب الھندسي بالجامعة
إلبداء الرأي والمالحظات ،ثم تجري مناقشتھا من جديد مع رئيس الجامعة العتمادھا وإقرارھا«.
المكتب الھندسي في الجامعة األردنية ،ھو الذي أشرف ،كما يبيّن البخيت ،على تنفيذ المشروع.
ما وصل إليه مركز الوثائق والمخطوطات تحقق ،كما يقول من خالل الجھد المتواصل ،والمثابرة
الحثيثة ،وساعد فيه التقدم المذھل لتصوير المخطوطات والوثائق عالمياً ،ما أدى إلى توفير مئات
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الصور والمخطوطات والوثائق والسجالت بشكل مستمر من مختلف أنحاء العالم .يقول البخيت
»نقوم كما نفعل منذ  ٤٠عاما ً بإصدار قوائم بما ھو جديد للتعريف بما يرد إلى مركز الوثائق
والمخطوطات ،ونرسلھا إلى األساتذة العمداء في كليات اآلداب والشريعة والقانون إلطالع الطلبة،
خصوصا ً طلبة الدراسات العليا على العناوين الجديدة« .المركز يزيد من محتواه ويثري ما لديه ،عن
طريق التبادل ،كما يذكر البخيت.
عمل المركز ال يقتصر ،بحسب البخيت ،على العلوم اإلنسانية ،بل تمتد لتشمل كليات الطب
والزراعة والصيدلة وبقية الكليات العلمية .يقول البخيت »وبما إن المركز معروف على مستوى
العالم ،فإننا نعتمد المعارض العلمية التي تقام داخل األردن وخارجه لعرض قسم من مقتنياتنا
للجمھور ،آخذين بعين االعتبار أننا مؤسسة في خدمة أھل العلم وعموم الناس ،إضافة لما نقدمه ألھل
القانون الذين يطلبون الحصول على صور لمخطوطات أو سجالت لدعم قضايا منظورة أمام المحاكم
الشرعية أو النظامية« .وبسؤاله إن كانوا يحجبون في ظروف بعينھا المعلومة عن طالبھا ،رد
البخيت بالنفي» ،إال إذا اشترط صاحب المخطوط أو الوثيقة ذلك ألننا نلتزم بشروط المودعين،
والمركز وبالتالي الجامعة ،ليسا مسؤوليْن عن محتوى أي مخطوط أو وثيقة ،بل تقع مسؤوليتنا على
كيفية استخدام الباحث لھذه المعلومات وكيفية توظيفھا«.
بالنسبة لصور الوثائق والمخطوطات التي حصل عليھا المركز من بيت المقدس ،فإن وصولھا من
ھناك يجري ،كما يكشف البخيت ،بتعاون الفت من قبل الجھات المسؤولة عن أمن الجسور والقوات
المسلحة األردنية .البخيت الذي يورد باعتزاز الدور الخدمي الوطني الذي يقوم به الجيش في ھذا
اإلطار ،يقول في سياق متصل »لم يحدث أن تدخلت أي جھة أمنية بعملنا ال من قريب وال من بعيد«،
مورداً بفخر أن لدى المركز زھاء  ١٠٠٠مخطوطة من نوادر المخطوطات العربية ،منھا كتاب
»الموطّأ« لإلمام مالك الذي يزيد عمره على  ١٠٠٠عام ومكتوب على جلد الغزال.
األرشفة اإللكترونية
جميع الوثائق تخضع حالياً ،بحسب البخيت ،للمعالجة واألرشفة اإللكترونية »كما إننا أصدرنا عدداً
من الفھارس التفصيلية بأسماء المخطوطات وأصحابھا وأماكن وجودھا ،موفرين ما بحوزتنا
للباحثين من مختلف أنحاء العالم« .في ھذا السياق فإن دول المشرق العربي ،وبعض الدول اآلسيوية،
ومعظم الدول األوروبية ،وكندا وأمريكا ودول أخرى يستفيد باحثوھا مما يملكه المركز من مقتنيات
ووثائق ومخطوطات .يقول البخيت »عدد كبير من األدباء والباحثين األردنيين يرتادون المركز
بشكل منتظم ويطّلعون على كل جديد يصله« ،ويورد من بينھم :د .ھند أبو الشعر ،محمد رفيع ،ھاشم
غرايبة وغيرھم .وبكثير من اإلحساس والمعنى والتأثر يقول البخيت حول عالقته بالمركز »ھو
منّي ،وتربطني به عالقة عضوية بل وأكثر من ذلك« .وفي سياق استعراضه اللحظة التاريخية التي
تقرر فيھا إنشاء المركز ،يقول »لمسنا في األردن إنه ليس لدينا تراث تاريخي متراكم ،وبالتالي ال
ينبغي أن نقف مكتوفي األيدي ،فرأينا أن نصيغ شكل المستقبل ،وعمدنا إلى إقامة المركز ،وھنا أود
أن أشير بوفاء إلى دور الملك الراحل طيب ﷲ ثراه واألمير الحسن والدكتور عبد السالم المجالي
ودعمھم مسألة تأسيسه«.
نقلة نوعية

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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النقلة النوعية التي يشير إليھا البخيت على صعيد عمل المركز ومنھجيته تتمثل بالتفاتھم إلى سجالت
المحاكم الشرعية وتصويرھا وفھرستھا وتوجيه الطلبة العتمادھا في بحوثھم ورسائلھم ،ما ش ّكل،
بحسبه ،تحوالً في كتابة التاريخ من السرد إلى التحليل االقتصادي واالجتماعي والمعرفي .كما أسھم
حصول المركز على صور سجالت الدولة العثمانية بتكريس تلك النقلة النوعية ،وھو ما تحقق ،كما
باش َر ٍة من الملك الراحل واألمير الحسن »وكنا الجامعة الوحيدة في العالم
يكشف البخيت ،بجھو ٍد ُم ِ
التي يُسمح لھا الحصول على تلك السجالت«.
البخيت وبعد أن ذھب إلى أن أكبر خطر على الباحث أن يؤمن بمسلّمات غير قابلة للمراجعة أو
النقاش ،ختم بالقول »إن األردن يصنع اآلن تاريخه الخاص به ،وھو كما نريده ونأمل له يتجلى
كوطن شريف ونزيه لكتابة ھذا التاريخ«.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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أخبار الجامعة اإللكتروني +موقع في المرصاد

٢٠١٣/٦/٣

اإلثنين

محاضرة حول "فيروس كورونا" في مستشفى الجامعة األردنية
بتنظيم من شعبة األمراض المعدية في دائرة طب األطفال في مستشفى الجامعة األردنية ٌعقدت
محاضرة حول " فيروس كورونا بعنوان ) Recent trends in novel corona virus
 (intection in the Arab Regionقدمھا المحاضر الضيف البروفيسور دانيال لوسي من جامعة
جورج تاون يونيفيرسيتي  Georgetown Universityبحضور عدد من األطباء والممرضين
والكوادر الصحيّة في المستشفى.
وقدم الدكتور لوسي عرضا ً تفصيليا ً عن طبيعة الفيروس وآخر التطورات عليه وطرق انتقاله
وأساليب الرصد الوبائية له ،باإلضافة إلى آليات الوقاية والعالج  .متناوالً سبل التعامل مع الفيروس
وأنظمة الرصد الوبائية وضبط العدوى.
وأضاف المحاضر بان الجيل الجديد من ھذا الفيروس أكثر حدة إذ يؤدي إلى التھابات قوية في
الرئتين ،ويعمل الخبراء والمعنيون بمتابعة آخر المستجدات والتطورات على ھذا الفيروس بھدف
الوصول إلى المضادات المناسبة له.
ويعكف مستشفى الجامعة األردنية على تشكيل فريق متخصص من أطبائه وبالتعاون مع أطباء من
وزارة الصحة وجھات صحيّة وطنية مھتمة وإقليمية وعالمية لرصد مستجدات ھذا الفيروس .
تجدر اإلشارة إلى إن فيروسات كورونا ھي فصيل كبير يشمل فيروسات يمكن أن تسبب في بعض
الحاالت متالزمة العدوى التنفسية الحادة سارس .ومن أبرز أعراضه :ارتفاع درجة الحرارة ،آالم
في الجسم ،احتقان بالحلق ،ورشح وسعال؛ حيث تستمر ھذه األعراض لمدة أيام ثم تختفي ،إال أن
فيروس كورونا الذي ظھر مؤخرًا ھو فيروس جديد ال يُعرف حتى اآلن الكثير عن خصائصه وطرق
انتقاله .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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اإلثنين

الغــد ص١١ :

٢٠١٣/٦/٣

أكاديميون :ورقة الملك النقاشية استكمال لحلقات التحول الديمقراطي
تيسير النعيمات  -أكد أكاديميون أھمية الورقة النقاشية الرابعة لجاللة الملك عبدﷲ الثاني كونھا مكملة
لألوراق الثالث السابقة واستكماال لحلقات عملية التحول الديموقراطي التي تتم من خالل المؤسسات
الدستورية في الورقات السابقة لتركز على عملية التحول من خالل مؤسسات المجتمع المدني
والمواطن.
وأشاروا في أحاديث إلى "الغد" إلى أن الورقة الرابعة بعنوان "نحو تمكين ديموقراطي ومواطنة
فاعلة" ،أن جاللة الملك أكد في الورقة "أن الديموقراطية ثقافة تحتاج الى تعزيز ومشاركة فاعلة من
المواطنين في الحوار واالنتخاب وإبداء الرأي ورقابة مؤسسات المجتمع المدني على البرلمان الذي
يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية".
وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي السابق الدكتور وجيه عويس أكد "أھمية الورقة
التي رفض فيھا جاللته مقوالت أن المجتمعات العربية غير جاھزة للديموقراطية" ،مشيرا الى ثقة
جاللته في قدرة المجتمعات العربية على خلق النماذج الديموقراطية التي تراعي خصوصيتھا.
وقال عويس إن أھمية الورقة أيضا تأتي من خالل تشديد جاللته على ضرورة إعادة الجدية في العمل
اإلداري ومحاربة الفساد واإلدارات غير المنتجة وضرورة ترسيخ العدالة ووضع الرجل المناسب
في المكان المناسب السيما في مؤسسات التعليم العالي ،وتعزيز ثقافة احترام القانون حتى يكون سيد
الموقف ،ولنعيد لمؤسسات الدولة ھيبتھا.
وقال عويس إن أھم ما في الديموقراطية تحقيقھا للعدالة واحترام الرأي اآلخر والتعبير عن النفس
بطرق سلمية بعيدا عن العنف.
وقال عويس إن دعوة جاللة الملك للمواطنة الفاعلة تؤكد حرص جاللته على مشاركة المواطن بكل
ما يخص حياته مشيرا الى مبادرة جاللته لتمكين المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني ،مؤكدا "أننا
جميعا مع جاللة الملك في توجھاته التي يجب على جميع مؤسسات الدولة العمل على تنفيذھا".
أستاذ العالقات الدولية في الجامعة األردنية الدكتور محمد مصالحة قال "إن جاللة الملك يختط أسس
تعزيز النھج الديموقراطي وھذا تترتب عليه مجموعة معايير حتى يتحقق التمكين من خالل المواطنة
الفاعلة والمشاركة السياسية واالبتعاد عن الالمباالة واالنخراط في العملية السياسية والقضايا العامة
واالنتخابات وبناء األحزاب والمشاركة في الحوار حول القضايا العامة.
وبحسب مصالحة قدم جاللته توصيفا للمعارضة الحقيقية التي تبني مواقفھا على معلومات دقيقة
وعلى الحقائق ،مشيرا الى أن جاللة الملك دعا المعارضة للمشاركة الحقيقية في الحياة السياسية وفي
مختلف القضايا الوطنية من خالل الحقائق.
وأشار الى أھمية ما استھل به جاللة الملك الورقة الرابعة برفضه لمقولة أن العالم العربي غير جاھز
وغير مؤھل للديموقراطية بناء على حالة االنفالت والفوضى التي شھدتھا دول الربيع العربي.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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وقال "نحن في األردن نتميز بنسب تعليم عال مرتفعة عالميا وھذا يجعل األرضية مھيأة لتعلم األسس
والثقافة الديموقراطية" ،داعيا السلطة التشريعية لتحويل المفاھيم الديموقراطية التي أطلقھا جاللة
الملك الى تشريعات ناظمة لعملية تعزيز الديموقراطية.
وقال إن على الحكومة والبرلمان وجميع مؤسسات الدولة العمل على تنفيذ ھذه التوجھات والمفاھيم
الى تشريعات لتعزيز الديموقراطية وبناء مؤسسات الدولة ومزاولة المؤسسات لعملھا ،والتنسيق فيما
بينھا وتعزيز دور المواطن في مجال الديموقراطية ،وكذلك مؤسسات المجتمع المدني التي تحتاج الى
تعزيز دورھا في الديموقراطيات استكماال لعمل الحكومات ال مناكفتھا.
رئيس مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية الدكتور موسى شتيوي اعتبر أن ميزة
الورقة الرابعة تركيزھا على الجانب المكمل في الديموقراطية ،مشيرا الى أن الديموقراطية ليست
تشريعات وبرلمانا وأحزابا وحكومة فقط بل في كل مستويات الدولة والمجتمع.
وبين شتيوي أن جاللة الملك ركز على أن ال نماذج جاھزة للديموقراطية في كل مجتمع وكل دولة،
فلكل مجتمع ودولة خصوصيته يبني من خاللھا ديموقراطيته.
وقدم جاللة الملك كما يقول شتيوي رؤية واضحة لألسس الثقافية الديموقراطية من خالل الحقوق
والواجبات والمواطنة الفاعلة التي تقوم على إبداء الرأي والمشاركة السلمية وكيفية االختالف
للنھوض بالدولة والمجتمع وھذا في صلب مبادرة جاللته للتمكين.
ونبه جاللته وفق شتيوي الى أھمية تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني التي ھي الحارس
الرئيس لتطور الممارسة الديموقراطية ،مؤكدا أن ال ديموقراطية بدون ديموقراطيين.
ولفت الى أھمية دعوة جاللته الى المواطنة الفاعلة ما يشكل إضافة نوعية الى تعزيز ثقافة
الديموقراطية والمشاركة لتمكين المجتمع من أخذ دور فاعل للخروج بتصورات حول التحول
الديموقراطي وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني لخلق ثقافة ديموقراطية قادرة على نقل
المجتمع األردني خطوات لتعزز الديموقراطية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص١٣ :

٢٠١٣/٦/٣

اإلثنين

دورة استثنائية لفحص »االمتياز« للطب وطب األسنان في أيلول
أعلن أمين عام المجلس الطبي األردني د .آدم العبدالالت أمس األحد عن توجه المجلس لعقد دورة
امتحانات استثنائية للفحص اإلجمالي )االمتياز( للطب وطب األسنان خالل شھر أيلول المقبل.
وقال ان امتحانات الفحص اإلجمالي الرسمية تعقد مرتين بالعام واحدة في شھر حزيران واألخرى
في شھر كانون األول من كل عام ،مشيرا الى أن ھناك دورة استثنائية تعقد في شھر آذار إضافةً إلى
الدورة االستثنائية المنوي عقدھا .واضاف ان ھذه الدورة ستعقد في حال توافر عدد متقدمين بحده
األدنى  ١٥٠طبيبا ً وطبيبة ،ليصبح عدد دورات الفحص اإلجمالي السنوية  ٤دورات على مدار العام
تعقد في القاعة المحوسبة بالجامعة األردنية وبإشراف كامل من المجلس الطبي األردني.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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شؤون محلية وجامعية

الدستور ص٨ :

٢٠١٣/٦/٣

اإلثنين

الفعاليات الوطنية  :ورقة الملك النقاشية الرابعة رسمت طريقا واضح المعالم نحو التحول
الديمقراطي
حمدان الحاج ،كمال زكارنة ،نيفين عبدالھادي ،أمان السائح ،غادة أبو يوسف ،محمود كريشان،
إيھاب مجاھد ،دينا سليمان ،ليلى الكركي ،أنس صويلح ومنذر الحميدي
عندما يتحدث جاللة الملك عبدﷲ الثاني فإنه يتحدث عن كل ھموم الوطن وعما يعتمل في خلجات كل
مواطن حر شريف يريد ان يبني ال أن يجلس في مقاعد المتفرجين ويبقى يندب حظه وحظ اآلخرين
وكأن األمور اصبحت ال تطاق ،حيث يقول جاللته اننا نعمل في األردن على تطوير نموذجنا
الديمقراطي الذي يعكس ثقافة مجتمعنا األردني واحتياجاته وتطلعاته.
وكان كل ھم جاللته إثراء الحوار الوطني الذي تنشده القيادة كما ينشده أصغر مواطن على ھذه
االرض حول النموذج الديمقراطي وأھدافه واألدوار المطلوبة من كل الفاعلين في العملية السياسية
وكذلك المحطات الواجب عبورھا ترجمة لھذا النموذج ولتعميق التحول الديمقراطي والتعددية وعدالة
الفرص السياسية.
ويؤكد جاللته ان الھدف األساسي من اإلصالح تعزيز المشاركة الشعبية بصنع القرار وتطوير الحياة
الحزبية وصوال الى أحزاب برامجية وطنية بحيث تكون تلك األحزاب قادرة على تحقيق حضور
فاعل في مجلس النواب ،يمكنھا من تشكيل حكومة أغلبية على أساس حزبي برامجي ،وتوازيھا
معارضة نيابية تمثل األقلية.
ويأتي جاللته على ضرورة تعزيز المجتمع المدني لمراقبة األداء السياسي وتطويره نحواألفضل،
عبر ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع وضرورة إطالق برنامج التمكين الديمقراطي.
»الدستور« استطلعت آراء فعاليات سياسية وحزبية ونقابية وشخصيات عامة للحديث حول ما جاء
في الورقة النقاشية الرابعة التي أطلقھا جاللة الملك.
عدنان بدران
رئيس الوزراء االسق رئيس جامعة البتراء الخاصة د .عدنان بدران بين ان كلمات جاللة الملك
عبدﷲ الثاني عبر ورقته النقاشية الرابعة ركزت على قضية التمكين والمواطنة وترسيخ مفھوم
المواطنة التشاركية لجميع المواطنين وھي عبارة عن حقوق وواجبات ومسؤوليات،وان نفھم ان
القضية يجب ان ال يكون كل شيء مباحا ويجب ان تبقى الكرامة والمواطنة وان تتحول الى مسؤولية
نحوالوطن.
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واشار الى انه يجب الخضوع الى فكرة انتخاب من يخدم الوطن ويعمل لبناء الوطن االفضل لتحقيق
الرؤية الملكية بأردن متكامل المعالم يستند الى روح المجتمع وتعزيز المجتمع المدني بكل مؤسساته
وقطاعاته ،مؤكدا ان كلمات جاللة الملك تشير الى ان دعم المجتمع المدني ال يتأتى عن طريق
الخطابات والشعارات انما عن طريق مشاركة شعبية واسعة ليأخذ المجتمع المدني مھماته بما يسعى
لتنمية وتطوير البلدان بطريقة صحيحة بما يعزز تنمية المجتمع المدني.
واوضح ان البلدان النامية ومنھا االردن توكل مھمات التوظيف الى الجھات الرسمية وال بد من
اعطاء مزيد من االدوار الفاعلة للقطاع الخاص الذي يجب ان يكون مصدرا وموجھا للتوظيف ليأخذ
دوره بالتحول الديمقراطي.
وبين ان العملية االنتخابية االخيرة عبر قانون االحزاب واالنتخابات الحالية لم تؤثر بمشاركة شعبية
واسعة من قبل المواطنين حيث ان معظم فئات واطياف واحزاب المجتمع لم تظھر بشكلھا العميق
الفكري الذي يمكن الناس من انتخابھم بناء على برامج وافكار ،بل شخصنت االمور بطريقة اضاعت
عمق الفكرة الحزبية وشكلھا ،مؤكدا انه البد من العمل على تكوين احزاب ذات برامج واضحة ألن
الشعب يسعى الى تعاون بناء وايجابي.
واوضح انه علينا ان ننتھج من خطاب جاللته انه علينا التركيز على المواطن منذ نشأته داخل اسرته
ومدرسته وجامعته لالنطالق نحو ثقافة مجتمعية ديمقراطية لنتحول تدريجيا من مجتمع عنف جامعي
ومجتمعي الى مجتمع سلمي يؤمن بالحوار والكلمة الحرة وان يؤسس الفرد على الرأي والرأي اآلخر
ولغة الحوار الحر وعندھا ستنشأ احزاب ذات لغة فكرية قوية تبتعد عن ديكتاتورية الفكر والرأي
والحوار وتقوم على اساس التعددية واحترام الرأي والرأي اآلخر.
وتحدث عن ان تراكمية ھذه االمور ستنتج نضوجا فكريا وثقافة ايجابية تبدا بقطاع التربية والتعليم
وتسھم ببناء طفولة مبكرة رائدة ،يساندھا االعالم البناء الحر الديمقراطي بحيث يتم إيجاد مجتمع بعيد
عن التسلط االبوي والمجتمعي وتسلط الرفاق ،بما يعزز االبداع االيجابي الرفيع الذي سينشئ دولة
يريدھا ويتحدث عنھا دوما جاللة الملك عبدﷲ الثاني.
توفيق كريشان
نائب رئيس الوزراء االسبق توفيق كريشان قال :جاءت اشارات جاللة الملك عبدﷲ الثاني في الورقة
النقاشية الرابعة حول العناوين والملفات الوطنية بخاصة في شأن تحديد أھم متطلبات التحول
الديمقراطي وھي تعزيز المجتمع المدني ودوره في مراقبة االداء السياسي وتطويره نحواألفضل
لتؤكد ما دأب جاللته على لفت األنظار اليه وھوترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع الذي قال
جاللته في وضوح انه صلب ھذه الورقة النقاشية الرابعة.
وبين كريشان ان جاللة الملك عبدﷲ الثاني طرح في ھذه الورقة قراءته الدقيقة وتشخيصه العملي
والواقعي لطبيعة المرحلة التي يعبرھا األردن والتي اضاء عليھا جاللته في االوراق النقاشية الثالث
السابقة التي اسھمت في تعميق االھداف النبيلة التي يسعى االردنيون بكافة شرائحھم الى تحقيقھا،
مستندين الى إرث عظيم من الحياة السياسية الفاعلة التي يقف خلفھا دستور عصري استطاع اآلباء
المؤسسون انجازه على نحو كان مبعث فخر واعتزاز لدى األردنيين من شتى اصولھم ومنابتھم.
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سمير الحباشنة
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية األسبق المھندس سمير الحباشنة قال إن حديث جاللة الملك في
ورقته النقاشية الرابعة حول تمكين الديمقراطية يعد حديثا ً يتطرق له جاللة الملك للمرة األولى ،إذ لم
يعد كافيا ً التمسك بدولة القانون والمؤسسات دون النظر قدما ً في تطبيق الديمقراطية وتمكينھا فعليا ً
على أرض الواقع.
وأشار الحباشنة إلى أھمية حديث جاللته المتعلق بتفعيل دور المجتمع المحلي غير الحزبي ،مشيراً
إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تسعى بدورھا إلى تعزيز حديث جاللة الملك ،عبر تفعيل
مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار ،كونھا من أھم متطلبات التحول الديمقراطي الذي ينادي
به جاللة الملك.
ونوه الحباشنة إلى محور بارز تطرق إليه جاللة الملك ،حيث ربط جاللته بين الديمقراطية وحرية
ممارستھا ضمن حدود المسؤولية ،السيما أن بعض مؤسسات الدولة تحد من ممارسة غير ما ھو
معلن ،األمر الذي يعد بمثابة تحفيز على المواطنة الفاعلة وحرية المواطن وحثه ،ليكون جزءاً
وشريكا ً فاعالً في النموذج الديمقراطي الذي يسعى األردن للوصول إليه.
وتكمن أھمية الورقة النقاشية الرابعة -بحسب الحباشنة -وموعد نشرھا ،كونھا تتزامن ورعاية جاللة
الملك أمس لبرنامج التمكين الديمقراطي ،والذي يجسد نافذة جديدة من نوافذ التحول الديمقراطي الذي
سيعكس ثقافة المجتمع األردني واحتياجاته وتطلعاته ،بخاصة أن اإلصالح السياسي موجود في
األردن بيد أنه يسير ببطء.
مجحم الخريشا
من جانبه اكد الوزير االسبق مجحم الخريشا انه ليس صدفة ان يتزامن نشر الورقة النقاشية الرابعة
لجاللة الملك عبدﷲ الثاني مع اطالق جھد جديد من المؤمل ان يعزز من مساھمة مجتمعنا المدني في
بناء نموذجنا الديمقراطي خالل الشروع في وضع اللبنات األساسية للثقافة الديمقراطية في مجتمعاتنا
المحلية ليكون التغيير الديمقراطي حقيقة ملموسة على جميع المستويات.
واوضح الخريشا نحن أمام أفكار يطرحھا جاللة الملك عبدﷲ الثاني كي يتحلى االردني المنخرط في
الحياة السياسية بالمواطنة الفاعلة والتي أضاء جاللته حولھا بتوسع واستفاضة يجعل من مفھوم
السياسة اكثر سعة وفضاء يسمح للنقاش بأن يأخذ طريقه الصحي والصحيح للقضايا التي تعني
مجتمعنا ولكن في اطار من االحترام المتبادل حتى في ظل اختالفاتنا التي لن نصل الى حلول عملية
لھا إالّ عبر الحوار الھادف والبناء وعدم الذھاب بعيداً في التعصب للرأي اورفض وجھة النظر
االخرى عندھا ستكون للحلول الوسط فرصة لحل ھذه الخالفات وتحقيق مصلحة المجتمع بأكمله.
د .عادل الطويسي
من جھته قال رئيس مجلس امناء جامعة مؤتة وزير الثقافة االسبق د .عادل الطويسي ان مصطلح
التمكين الديمقراطي الذي تحدث عنه جاللة الملك في ورقته النقاشية الرابعة ھومصطلح مھم
وسياسي قد يكون جديدا ألنه الشعوب بشكل عام بالعالم الثالث تحتاج لمثل ھذا التمكين ألنھا لم تمر
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بفترات مارست فيھا الديمقراطية بأي شكل من االشكال لذا فنحن بحاجة للتمكين الحقيقي الذي اشار
الى تفاصيله ومفاھيمه جاللة الملك.
واشار الى ان ھنالك نماذج يمكن تطبيق بعضھا في مجتمعاتنا شريطة ان تنسجم والفكر والعقلية
والواقع ،وعدم االخذ باالمور دون دراسة ودراية ،وليس ادل على ذلك ما حدث بالعراق عند تطبيق
النموذج االمريكي الذي اثبت فشله.
واكد انه ال بد من التروي قبل استكشاف النموذج الديمقراطي في مجتمعاتنا المختلفة وخاصة المجتمع
االردني بالذات كما قال جاللته ،مبينا ان دور المؤسسات التعليمية والتربوية يجب ان يكون من خالل
تمكين الطلبة من خالل محاكاة النموذج الديمقراطي الذي يتم اختياره للبلد وذلك وفقا للمفاھيم التي
طرحھا جاللته وطرحھا للنقاش الواجب من الجميع وال سيما مؤسساتنا التعليمية اخذ كل ما ورد فيه
ألن كلماته تحاكي الواقع وكافة المؤسسات العاملة من تعليمية ومؤسسات مجتمع مدني ورسمية
وخاصة.
واوضح ان انتخابات الطلبة ھي جزء من المحاكاة لكن يجب ان يتم ذلك بأسس راسخة قبل الدخول
ألن األخذ بااليجابيات واالستفادة من حديث جاللته ھوالنقطة االبرز الواجب ان نأخذھا بعين االعتبار
حيث البد ان تتوزع االمور على طلبة الجامعات ليستفيدوا منھا في صياغة مجتمعاتھم الطالبية
واسس مستقبلھم وراب الصدع في اخطائھم واجتثاث العنف من حياتھم مقترحا ان تكون السنة االولى
دالة لھم على الوقوف على جميع مفاھيم المواطنة والتربية الصحيحة قبل الدخول بتفاصيل انتخابات
طالبية ال يعلمون عنھا شيئا.
واوضح ان الطالب الجامعي والتعليم العالي ھم مواطنون اوال واخيرا والمواطنة بتعريفھا البسيط ھي
الحقوق والواجبات وان علينا واجبات ومسؤوليات مشتركة وھي تمثل نصف المواطنة ،لذا ال بد على
الجامعات ان تحمل طلبتھا مسؤولية صناعة القرار وتحمل المسؤوليات على كل االصعدة وان تأخذ
كلمات جاللته على محمل الجد والثقافة لتدرس بالجامعات.
د .فايز السعودي
وقال وزير التربية والتعليم االسبق د .فايز السعودي ان جاللة الملك عبدﷲ الثاني منذ اللحظه االولى
وبداية الربيع العربي تبنى اوراق نقاشية ضمن مرحلة اصالح وتطوير شامله من اجل الوصول الى
قرارات تخدم المصلحة العامة.
وقال السعودي ان جاللته في ورقته الرابعة شخص الواقع الحالي نحو تشكيل ورغبة ممارسة العمل
السياسي المعاصر في الوطن العربي وتحديد الحياة السياسية بحيث تسھم بحل التعقيدات التي
تواجھه.
وسعى جاللة الملك عبر ورقته الى تطوير نموذج ديمقراطي وتحفيز وتحديد اھدافه وادواته الفعالة
وتعزيز المشاركة الشعبية والتحول الى الديمقراطية بمعناھا االصيل ..وان يجعل المجتمع المدني
مراقبا على ذلك.
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وتطرق جاللته الى ثقافة العمل الديمقراطي التي تحتاج منا جميعا الى ترسيخھا والعمل بموجبھا
ضمن نقاط محددة تتمثل في حق المشاركة والواجب والمسؤولية ..وتحديد دور افراد المجتمع
االردني منبثقا من المصلحة العامة والحوار وصوال الى مشاركة فاعلة .واضاف أن المشاركة
والواجب والمسؤولية ثالث نقاط مھمة تسھل وتفتح افاقا لمشاركة مجتمعية متميزة في المستقبل بعد
االنتخابات المقبلة في تشكيل حكومة برلمانية حزبية وان يكون باقي النواب مراقبين عليھا.ويسعى
جاللته بذلك الى تجذير ثقافة المشاركة.
وقال ان جاللته يشير في ورقته الى حلقة مفقودة في العمل بكل عمق ووضوح ..ثقافة وطنية يشترك
فيھا الجميع بغض النظر عن اصولھم ومنابتھم وبھذه الثقافة تسير شؤون الدولة والعمل العام وفي
شتى المجاالت .وتجعل اتخاذ قرارات وطنية بمواقف ،في ظل معارضة شفافة وواضحة وصوال الى
االردن الذي نريد.
د.ياسين الخياط
واعتبر وزير البيئة االسبق د .ياسين الخياط أن حديث جاللة الملك عبدﷲ الثاني في ورقته النقاشية
الرابعة يمثل نبراسا يحتذى به لكافة شرائح المجتمع بخاصة فيما يتعلق بتعزيز الحوار وتبادل الرأي
للوصول الى مصلحة االردن العليا في مختلف الميادين.
وقال د .الخياط ان الورقة الرابعة جاءت مكملة لالوراق التي سبقتھا فھي بمجملھا خطب متكاملة
ومترابطة ومتناسقة لرسم طريق واضح المعالم نحو التحول الديمقراطي الذي ينادي به جاللة الملك
على الدوام.
ورأى الخياط أن الورقة تشكل اجندة عمل لجميع الطيف السياسي االردني للمشاركة في الحياه
السياسية وصنع القرار على اسس ديمقراطية ..وجاءت االفكار الملكية ملبية لرغبات وتطلعات
الشعب االردني ..مضيفا أن رؤية جاللة الملك تضع االردن في مصاف الديمقراطيات المتقدمة في
العالم.
وقال ان على الجميع ان يتبنى ما حملته الورقة ألنھا تشكل برنامج عمل ليس للعمل الحزبي فحسب
بل للعمل البرلماني ألنھا ستقود الى عملية تجذير الديمقراطية والبناء عليھا.
وقال الخياط إن دعوة جاللته لصنع القرار والمشاركة بالحياة الساسية من شأنھا الوصول الى مرحلة
تداول السلطة والتي تعمل بتكريس الرغبة الملكية لوجود كتل حزبية متكاملة وموحدة وذات امتداد
جغرافي وبرامجي.
عزايزة
من جھته قال وزير التنمية االجتماعية السابق المھندس وجيه عزايزة ان االوراق النقاشية األربع
تميزت بامتالك الرؤيا والقدرة على التشخيص قبل طرح العالج،مؤكدا ان ذلك دليل على وعي كامل
تتمتع به القيادة الھاشمية لكل ما يدور حولنا من معطيات لتنتج لدينا الحلول الجوھرية التي نحتاجھا
في مسيرة االصالح.
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واضاف العزايزة ان التركيز على المواطنة الفاعلة والمسؤولية في بناء الدولة وتحقيق الشعور
الحقيقي للمسؤولية لدى المواطن وتنامي الشعور بالمسؤولية لدى المواطنين جميعا بمعنى ان نتحمل
المسؤولية تجاه الوطن بصورة عامة ھي الترجمة الحقيقية للمواطنة الفاعلة التي تعد اساس التوجه
نحو الديمقراطية مع التركيز على العمل والعطاء تجاه الوطن وما يحتاجه منھا.
واكد ان العملية الديمقراطية تحتاج الى وقت مبينا انھا مستمرة في االردن وھو دليل على سيرنا على
سكة الطريق الصحيح نحو الدولة الديمقراطية حيث ان اعتراف الشعوب باالخطاء وتحمل مسؤوليتھا
يعزز الشعور بالديمقراطية ألنھا تحتاج الى ذلك لتكون سليمة ،مؤكدا ان العملية الديمقراطية بحاجة
الى الوقت واالصرار والمزيد من الوعي والمعرفة والعمل اليومي لتكون العملية الديمقراطية مبنية
على قناعة الناس بھا لنصحح االخطاء ونتجه اليھا بالطريقة الصحيحة.
عبابنة
قال رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة د .محمد عبابنة ان الديمقراطية ھي الطريق االمثل لتحقيق
االصالحات المطلوبة التي يتطلع لھا الشعب االردني.
واضاف ان الورقة النقاشية الرابعة لجاللة الملك ھي بمثابة توجيه للمؤسسات الوطنية من نقابات
احزاب وغيرھا بالتعامل مع العمل الديمقراطي البناء ،وان يكون الشعب شريكا في صنع القرار.
واوضح ان الشعب االردني مؤھل لممارسة الديمقراطية وان الورقة النقاشية الرابعة لجاللة الملك
تؤكد على ھذه النقطة والتي يجب ان ننطلق منھا.
واشار الى ان النقابات المھنية كان لھا باع طويل في ممارسة العمل الديمقراطي وساھمت بشكل كبير
في تثبيت قواعد الدولة وتعزيز الحريات وبناء المؤسسات الوطنية التي عليھا واجب تعزيز الممارسة
الديمقراطية.
واكد ان النقابات المھنية كانت تنتھج المعارضة البناءة التي اشار اليھا جاللة الملك في ورقته
النقاشية.
أبو حسان
نقيب االطباء د .ھاشم ابوحسان قال ان اھتمام جاللة الملك بترسيخ الديمقراطية وتخصيص الورقة
النقاشية الرابعة لھذا الموضوع يأتي في اطار التوجه الحقيقي الذي يجب ان يتحقق من اجل االصالح
السياسي واالقتصادي واالجتماعي من خالل الديمقراطية والحريات والزامية مواكبة السلطة
والمسؤولية وان يكون الشعب مصدر السلطات والفصل بين السلطات واعطائھا كامل الصالحيات
في الدستور.
واوضح ان الشعب االردني مثقف وقادر على ممارسة الديمقراطية بمختلف اشكالھا.
أبو غنيمة
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قال نقيب المھندسين الزراعيين المھندس محمود ابوغينمة ان جوھر المواطنة الفاعلة التي تتيح
المشاركة الشعبية في صنع القرار ھي مساحة الحرية التي تتاح في البلدان التي تؤمن ان مواطنھا
ھواالستثمار الحقيقي لھا.
واضاف ابوغنيمة في تعقيب على الورقة النقاشية الملكية الرابعة ان العبرة الحقيقية بترجمة ھذه
الكلمات على ارض الواقع وبما تنعكس نتائجھا على االنسان والبلدان.
وشدد ابوغنيمة ان على مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسھا النقابات المھنية تقديم نموذج راق في
المواطنة الفاعلة والمشاركة السياسية الھادفة الى بناء وطن تحترم فيه الحقوق وتصان فيه مساحات
الحرية التي تؤمن النسيج االجتماعي االردني من التھتك.
محمد ابوقديس
من جھته قال رئيس الجامعة العربية المفتوحة د .محمد ابوقديس ان الورقة الرابعة التي قدمھا جاللة
الملك عبدﷲ الثاني تشكل الخريطة التي يجب على الجميع ان ينتھجھا ويسير على خطواتھا بما يبعث
على ترتيب االمور على الساحتين الداخلية والخارجية لالردن ويحمل الجميع مسؤولياته بشكل متساو
ومشترك ألن االمور بطبيعتھا تشاركية وألجل اردن يتمتع بالكرامة والمسؤولية والقدرات الكبيرة
على كل منا ان يكون جزءا من التغيير االيجابي وان يتعاطى من خالل موقعه بأن يسھم بتطوير
النماذج الديمقراطية بما يعكس المحطات الواجب عبورھا إليجاد اردن متميز دائما.
واكد ان االوراق النقاشية لجاللته والورقة الرابعة تحديدا تحمل ابعادا مھمة بما يتعلق بمفاھيم
المواطنة السياسية الفاعلة وھي بالوقت ذاته ترسم خريطة طريق ألمور عديدة بالوطن وان على
الجميع ان يتحمل مسؤوليته بكامل تفاصيلھا،مؤكدا ان حديث جاللته دائما ال يخلو من دعم وترسيخ
دور الشباب ألنه يؤمن بدورھم الفاعل الواجب ان يتم ترسيخه داخل جامعاتنا ومجتمعاتنا مبينا ان
ھذا جزء من عمل االحزاب والحوارات على كل االصعدة.
واشارالى انه ووفقا لرؤية جاللته بأنه اذا كنا نريد ان نصل لالصالحات المطلوبة يجب ان يشارك
الجميع من خالل عملية ديمقراطية يشارك بھا جميع االطراف بكل تفاصيلھا ،مؤكدا ان القدرات
والكفاءات والمؤسسات موجودة وجاھزة للتفاعل والعمل وال بد من اعطائھا الفرصة الحقيقية لتشارك
وتتحمل مسؤولياتھا على اكمل وجه.
رضا الخوالدة
رئيس جامعة مؤتة د .رضا الخوالدة اكد ان ورقة جاللته وباقي االوراق النقاشية التي طرحھا يجب
ان تكون نبراسا ومنھجا يدرس عبر كل الجامعات وكل االجيال المدرسية اوالجامعية ،ألن كلمات
جاللته بمثابة الرؤيا الحقيقية االصالحية التي تحاكي الواقع بكل تفاصيله وتتحدث مع الطالب
واالستاذ والمسؤول على نفس السوية ويخاطب من خاللھا الجميع بأن يتحملوا مسؤولياتھم الحقيقية.
وبين ان الورقة التي قدمھا جاللة الملك يجب ان تكون خطة عمل يتبناھا الجميع لترسيخ المبدأ
الديمقراطي لترسيخ الديدن الصحيح وھو تبني توجھات المجتمع بالحياة وعلى الجميع ان يرضى
برأي االغلبية وان يؤمن بأن الرأي الفردي مھما كان فھو قاصر عن اعطاء كامل الحقيقة وھذا ما
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يرسخه جاللته في كل االوقات بأن التشاركية ھي االساس وھي الطريق الصحيح .وتحدث ايضا عن
مشاركة المجتمع المحلي بالتوجھات التي يتبناھا البلد وان يكون المواطن الشريف بمسؤوليته وعمله
لتؤول االمور الى المشاركة المجتمعية المتكاملة ،مبينا انه يجب ان تناقش الورقة بالجامعات وعبر
الندوات وعلى شاشات التلفاز لمعرفة حجم ما احتوته من فكر ومعلومات.
د .تركي عبيدات
وقال امين عام وزارة التعليم العالي السابق د .تركي عبيدات ان الورقة النقاشية » الرابعة » الذي
قدمھا جاللة الملك عبدﷲ الثاني من اقوى االوراق التي طرحھا حتى االن.
وبين عبيدات اھمية ما جاء في الورقة ودورھا الفاعل في تجذير المواطنة لدى الشعب االردني
وتمكين وتعزيز تطور الديمقراطية في بناء الحياه الساسية.
ولفت الى دور الحكومة البرلمانية ومستويات تشكيل الحكومات ألنه ال يمكن في اي حال من االحوال
ان يكون ھناك حكومة برلمانية دون تيارات حزبية في البرلمان ،اذ ثبت ان الكتل في البرلمان على
اساس غير حزبي وغير فاعلة في تشكيل الحكومة بدءا من الرئيس وانتھاء بأعضاء الفريق
الحكومي.
وقال عبيدات إن الورقة النقاشية عكست دور االردن في المنطقة ..الدور المحوري االقليمي الذي
يبين اھمية االردن جيوساسيا.
لقد تبين موقف االردن المتوازن في الصراعات االقليمية حيث كان دورا مؤثرا في مجرى ھذه
الصراعات وبالتالي حماية االردن ومستقبله وما يحافظ على امنه واستقراره.
ووصف جاللة الملك الحالة االردنية بالورقة النقاشية وبين ان الوحدة الوطنية وتعزيز الديمقراطية
والمواطنة الحقة ھي بمثابة الركائز االساسية الزدھار االردن والنھوض به وتقدمه.
منذر الصوراني
وقال نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني ان ما طرحه جاللة الملك عبدﷲ الثاني في
مقالته كورقة نقاشية رابعة حول رؤية جاللته لمسيرة االصالح الشامل يؤكد ان معطيات المرحلة
الحالية التي يمر فيھا االردن تتطلب معايشة واقع السياسة االقليمية والدولية واستخدام نتائجھا
االيجابية في تعزيز مفھوم المشاركة الوطنية وكيفية التحلي بالمواطنة الفاعلة.
لقد اكد جاللته ان من اھم العوامل التي تسھم في تطوير النموذج الديمقراطي الذي يعكس ثقافة
المواطن االردني تجديد الحياة السياسية بطرق ديمقراطية بناءة وان االصالح ال يتأتي اال من خالل
المشاركة الشعبية الفاعلة في صنع القرار وتعزيز دور المجتمع المدني كمتطلب ھام رئيس في
التحول الديمقراطي.
وقال الصوراني ان التمكين الديمقراطي برنامج ملكي وطني موجه الى شرائح واسعة من المجتمع
االردني وقد يستفيد منھا الغير ،وحدد جاللته في ھذا البرنامج مسارات عديدة ھي في االصل عناوين
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مميزة لقيادات وطنية قادمة ،واتفق تماما انا وغيري ان اختالف الرأي بين مؤيد ومعارض يجب ان
يكون مبنيا على رؤية دقيقة وعلى اساس عقالني حيادي عادل في اتجاه الوالء للوطن وقيادته.
شموط
وقال رئيس مركز الجسر العربي لحقوق االنسان والتنمية د .امجد شموط ان الورقة الرابعة التي
طرحھا جاللة الملك ھي جزء من عملية االصالح الشاملة التي يقودھا جاللته في المملكة
والديمقراطية متالزمة االصالح االولى وبدونھا ال يمكن ان يتحقق اصالح اوتطور وتنمية.
والديمقراطية موضوع ممارسة لجميع افراد المجتمع في المدن والريف والبادية ومؤسسات المجتمع
المدني وھي صمام االمان والضمانة الحقيقية لضمان حقوق االنسان وھي رأي األغلبية التي تحترم
رأي األقلية كما انھا رافعة قوية وضرورة ملحة لتطور وازدھار الدول والمجتمعات وتقدمھا وھذا ما
تعكسه ورقة جاللة الملك.
وشدد جاللة الملك في ورقته على احترام كرامة االنسان من خالل تجسيد وتطبيق الديمقراطية وقد
ان االوان لتوسيع مشاركة القاعدة الشعبية في مختلف مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية وغيرھا ألن نقيض الديمقراطية االقصاء والفوضى والعنف وھذه كلھا تتعارض مع القيم
الحضارية للمجتمعات المتحضرة والمتطورة
واالردن بقيادته الھاشمية قادر على تحقيق االنجازات الديمقراطية بكل معانيھا ومضامينھا وبالتالي
النجاح في تحقيق االصالح الشامل.
حنا سالمة
الكاتب والباحث حنا ميخائيل سالمة قال ان األوراق النقاشية األربع التي طرحھا جاللة الملك بكل
شفافية وصراحة تعد » حالة فريدة في العالم » فليس من المتعارف عليه ان يقوم زعيم او قائد بطرح
اوراق نقاشية لشعبه تتضمن رؤى وافكارا يصار الى بحثھا وتدارسھا والتعليق عليھا ،وبالتالي ھذا
النھج من شأنه ان يجعل الشعب جزءا من عملية التطوير واإلصالح واعطاء المواطن دورا تشاركيا
لصياغة المستقبل له والبنائه.
وتابع الكاتب سالمة بالقول  «:ان ما تضمنته ورقة جاللة الملك الرابعة تحديدا من شأنھا ان تدحض
المزاعم المتداولة والمفھوم السائد بأننا شعوب ال تريد الديمقراطية وغير مستقرة ونستورد ديمقراطية
الغرب ،حيث حرص جاللته على التأكيد انه رغم ان طريق الديمقراطية ليس سھال بالنسبة لنا
كشعوب عربية ،إال أنه عبر عن ثقته الكبيرة باإلنسان األردني في سعيه إلحالل ديمقراطية تالئم
مجتمعاتنا وتتصدى لمحاوالت خارجية مستمرة في محاربتنا بقولھا ان الديمقراطية التالئمنا ،فمفھوم
الديمقراطية في نظر جاللته نابع من ثقافتنا وتاريخنا وحاجاتنا وما نصبو اليه« ،وھذا ما يتجلى في
سعي جاللته الى االھتمام بمؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مشاركة المواطن في الحياة السياسية
وصناعة القرار.
وقال ان ھذه الورقة تكمن اھمية مضامينھا كونھا تأتي في مرحلة مفصلية تشھد فيھا المنطقة تغييرات
ھائلة وتحديات ال نعلم نھاية لھا ،لذا فإن جاللته يطرح ھذه االوراق للتأكيد على انه حريص على
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قيادة األردن نحو مستقبل امن ومزدھر اساسه اإلنسان األردني » وعلينا جميعا التعاون والتصدي
للوقوف في وجه كل ما من شأنه تفتيت وحدتنا الوطنية ».
بسام المجالي
بدوره قال اللواء المتقاعد بسام عبدالحافظ المجالي ان جاللة الملك ينطلق في قراءاته من فھم عميق
ومباشر وقريب من طموحات األردنيين ،لذلك فإنه يؤشر بوضوح في الورقة النقاشية الرابعة الى
مسألة مھمة وحيوية يجب ان تؤخذ في االعتبار وھي ان المشاركة السياسية لن تكون ذات أثر ايجابي
إالّ حين يؤمن كل فرد منا بالمواطنة الفاعلة التي ھي االخرى ذات اسس ثالثة ترتكز عليھا وھي:
حق المشاركة وواجب المشاركة ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية واالحترام المتبادل.
ولفت المجالي الى ان الورقة النقاشية الرابعة التي يطرحھا جاللة الملك عبدﷲ الثاني تضع االمور
في سياقھا الطبيعي وتعيدھا الى ما كان يجب ان تكون عليه حياتنا السياسية سواء في الحق االساس
لكل مواطن ان ينخرط في الحياة السياسية كما ان المشاركة السياسية في جوھرھا ھي مسؤولية
وواجب كما ان المشاركة الفاعلة ترتب على كل اردني مسؤوليات تتعلق بكيفية االنخراط في العمل
السياسي ،وھي امور يجب ان تأخذ فرصتھا في النقاش الجماھيري الواسع وخصوصا ً في شأن
برنامج التمكين الديمقراطي الذي يشكل اطالقه رسميا ً محطة اضافية وجديدة على مسار التنمية
السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية.
حافظ الخصاونة
وقال العميد الركن المتقاعد حافظ علي الخصاونة مدير مكتب المؤسسة االقتصادية واالجتماعية
للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء في محافظة اربد ان الورقة النقاشية الرابعة اكدت على
اھمية المشاركة السياسية على اساس المواطنة الفاعلة كوسيلة لتحقيق مصلحة المجتمع ككل باالشارة
الى ان دالالت المشاركة ال تنحصر في اثارة الوعي السياسي بل تتعداه الى مفھوم القضايا المحلية
المعاشة والتنمية المجتمعية والمشاركة الشعبية بتقديم الحلول لھذه المشكالت على ارض الواقع،
وھوامر ايجابي جدا يساھم في تعميق التشاركية في صناعة القرار .وبين الخصاونة ان االوراق
النقاشية لجاللة الملك عبدﷲ الثاني اسھمت في تعميق االھداف النبيلة التي يسعى االردنيون -بكافة
شرائحھم -الى تحقيقھا مستندين الى إرث عظيم من الحياة السياسية الفاعلة التي يقف خلفھا دستور
عصري ديمقراطي باالضافة الى الجھد الملكي المستمر في سبيل تعزيز المشاركة الشعبية في
مسارات التنمية السياسية المتعددة.
عساف
نائب محافظ اربد أديب عساف أكد ان الطرح الملكي حول عملية اإلصالح الشامل في االردن مدعاة
للتفاؤل وتأكيد على الخطى الھاشمية نحوالتغيير لألفضل ،مبينا ً ان رؤية جاللة الملك تتحقق بتعاون
وتكاتف الجميع من أجل النھوض بأردن الخير والعطاء ،الفتا ً إلى ان حديث الملك أيضا ً عن المواطنة
الفاعلة من خالل المشاركة السياسية وتعزيز مبادئ الديمقراطية وترسيخ قواعد المشاركة الشعبية في
عملية صنع القرار خير دليل على اھمية المحاور التي تطرق لھا جاللة الملك في الورقة النقاشية
لعرض رؤيته حول مسيرة االصالح.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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لما المجالي
من جھتھا قالت رئيسة االنتخاب لبلدية مؤتة والمزار في محافظة الكرك السيدة لما عبدالرحمن
المجالي ،ان حديث جاللة الملك ھو استكمال لطريق االصالح المنشود ،معتبرةً ان جاللة الملك ھو
رجل المسيرة ويخطو الخطى الصحيحة لتحقيق المكانة المرموقة لألردن بين مصاف دول العالم،
معتبرة أن من ابرز االھداف التي تطرقت إليھا الورقة الملكية تعزيز المشاركة الشعبية ،وھذا يتمثل -
على حد تعبيرھا -باالستحقاق القانوني القادم وھواالنتخابات البلدية المزمع اجراؤھا في السابع
والعشرين من آب المقبل ،مشيرةً الى أن حديث جاللة الملك جاء في الوقت المناسب تزامنا ً مع
انطالقة اجراءات العملية االنتخابية ،مطالبةً في الوقت نفسه المواطنين ممن يحق لم االنتخاب اإلقبال
على صناديق االقتراع وتفعيل المشاركة الشعبية باختيار الممثل المناسب للمجالس البلدية تحقيقا ً
لرؤى جاللة الملك اإلصالحية.
بني ارشيد
وبين د .عبدالقادر بني ارشيد رئيس انتخاب بلدية بلعما ان رؤية جاللة الملك في الورقة النقاشية
الرابعة ما ھي إال مؤشر ايجابي لعرض مسيرة االصالح الشامل ،مؤكداً ان النھج الھاشمي كان
نموذجا ً متميزاً في عملية التحول والتغيير لألفضل ،مثمنا ُ دور القيادة الملكية برسم الخريطة
الصحيحة لوضع االردن في مكانه الصحيح بين مصاف دول العالم خصوصا ً في ظل االوضاع
الراھنة ،مضيفا ً ان االردن ما زال يتمتع من خالل قيادته الحكيمة باألمن واآلمان ،معتبراً ايضا ً ان
حديثه حول المعارضة البناءة مؤشر على استيعاب كافة اطراف الحوار والنقاش ما يدل على توافر
الديمقراطية وحرية التعبير بين افراد المجتمع االردني واطيافه المختلفة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص+٤٤ :الغد ص+١٥ :الديار ص٥ :

٢٠١٣/٦/٣

اإلثنين

مجلس ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي يقر مجموعة من القرارات
أقر مجلس ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في جلسته رقم ) (٢٠١٣/١٩المنعقدة اليوم األحد
الموافق  ٢٠١٣/٦/٢برئاسة األستاذ الدكتور بشير الزعبي رئيس المجلس مجموعة من القرارات
تضمنت ما يلي:
 -١تحديد الطاقة االستيعابية العامة لجامعة العلوم اإلسالمية العالمية ومنحھا مھلة نھائية وأخيرة إلى
موعد أقصاه  ٢٠١٤/٩/١٥الستكمال النواقص المطلوبة من الجامعة.
 -٢االستمرار في االعتماد الخاص لتخصصي )معلم صف ،واللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية
وآدابھا/برنامج البكالوريوس( وتخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص )اللغة اإلنجليزية وآدابھا/
برنامج البكالوريوس( في جامعة الزيتونة األردنية.
 -٣تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص )اإلرشاد النفسي /برنامج البكالوريوس( في جامعة عجلون
الوطنية.
 -٤الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص )العمارة  /ھندسة العمارة  /برنامج البكالوريوس( في
جامعة اإلسراء.
 -٥تأجيل البت في االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص ) التمريض /برنامج البكالوريوس ( في
جامعة جرش لحين تعيين عضو ھيئة تدريس متفرغ برتبة أستاذ مشارك في التخصص وللمرة
األخيرة ونھائية واالستمرار في االعتماد الخاص لتخصص )الرياضيات  /برنامج البكالوريوس( في
الجامعة.
 -٦تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص ) المحاسبة  /برنامج البكالوريوس ( في جامعة جدارا.
 -٧تشكيل عدد من اللجان لدراسة طلبات االعتماد الخاص ورفع الطاقة االستيعابية الخاصة المقدمة
من جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا وجامعة البترا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص٢٤ :

٢٠١٣/٦/٣

اإلثنين

إطالق الموقع اإللكتروني الجديد »خريج.كوم«
تم اطالق الموقع االلكتروني الجديد خريج.كوم  www.khireej.comوھو موقع إلكتروني
متخصص بتوفير فرص عمل وتدريب للطلبة وحديثي التخرج.
وقال مدير تطوير األعمال خالد شرايحة نأمل بأن يسھم الموقع في تقديم خدمات التوظيف للخريجين
الجدد بكفاءة و جودة عالية.
وأضاف أن الموقع قد القى اقباال شديدا من العديد من الشركات الرائدة على المستوى المحلي
والعالمي »ما يزيد عن  ١٠٠شركة« والتي ستقوم باستخدام خريج كوسيلة الستقطاب وتوظيف
الطلبة وحديثي التخرج.
وأشار شرايحة الى ان ھناك فجوة في المھارات بين مخرجات التعليم األكاديمي ومتطلبات سوق
العمل لذا فقد تم إضافة فرص التدريب والدورات للموقع ،ونصيحتنا لكافة الطلبة والخريجين بأن
يبادروا بتدعيم تعليمھم األكاديمي بحضور برامج تدريبية متخصصة حيث يساھم ذلك في تميزھم
وزيادة فرصھم في الحصول على عمل«.
ويوفر الموقع وسيلة تواصل تمكن حديثي التخرج والطالب من التواصل مع كبرى الشركات ومعاھد
التدريب باإلضافة لتوفير نصائح وإرشادات مھنية ،ويتميز عن باقي مواقع التوظيف اإللكترونية
بكونه مخصص حصريا للطلبة وحديثي التخرج حيث أن الوظائف المعلن عنھا من خالل الموقع لن
يكون من متطلباتھا توافر خبرة عملية مسبقة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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مقاالت

الدستور ص٣١ :

٢٠١٣/٦/٣

اإلثنين

التوجه نحو التعليم المھني حماية لمستقبل االجيال
النائب علي السنيد
خطورة بالغة تتھدد االجيال االردنية في ظل تواصل العملية التعليمية على مسارھا ،وھي التي تضخ
الى جيش العاطلين عن العمل في ديوان الخدمة المدنية عشرات االالف سنويا ليلتحقوا بطابور
االنتظار المميت للوظيفة ،ومرد ذلك الى ثقافة تجعل الشھادة الجامعية مرتبطة بالقيمة االجتماعية،
وھو ما ادى الى حرف مسار االجيال االردنية عن التوجھات المھنية التي تحتاجھا العملية التنموية
في المجتمع ،وھذا ما اخلى سوق العمل االردني للعمالة الوافدة ،حيث يحل بين جنباتنا اليوم مئات
االالف من ھذه العمالة ،والتي تستولي على غالبية االعمال اليدوية ،والمھنية المرتبطة بحاجات،
ومتطلبات القطاع العقاري ،والخدمات العامة فضال عن كثير من االعمال اليدوية التي يعزف عنھا
الشباب ،وقد وجدوا ضالتھم بعشرات الجامعات  ،وصاروا يطلبون الشھادات الجامعية ،ويتوجه كافة
جريجي الثانوية العامة تقريبا الى الجامعات الرسمية والخاصة ،وبعد عناء الدراسة يواجھون
االنتظار لسنين طويلة في ديوان الخدمة المدنية ،او البحث المضني عن الواسطات لعل وظيفة تطل
في االفق ،وقد نصل يوما الى ان تصبح الوظيفة الرسمية بمثابة الحلم المستحيل.
وال حل امام اجيال قادمة من االردنيين سوى التوجه نحو التعليم المھني المرتبط مباشرة بحاجات
سوق العمل ،ووقف التوجه نحو التعليم العالي في التخصصات التي ليس لھا من مجال في سوق
العمل  ،وان الحاق الغالبية العظمى من خريجي الثانوية العامة بالتعليم المھني ،يوقف ھذا السيل
الھائل من خريجي التخصصات االكاديمية ،والذين يلتحقون على التوالي بطابور العاطلين عن العمل
والذي تجاوز اليوم ربع المليون في ديوان الخدمة المدنية ،ويحلون على قائمة االنتظار للحصول على
اية وظيفة.
ان خطة وطنية باتت ملحة لتعمل على ضبط كافة المھن والخدمات العامة التي يحتاجھا سوق العمل
االردني ،والعمل على تأھيل الشباب لھا ،واحاللھا بدل العمالة الوافدة وھي وصفة الحل التي تنقذ
مستقبل االردن ،واجياله القادمة.
وان االبقاء على ھذه الحال غير السوية يعد بمثابة سياسة كارثية تضع وطننا على شفير االزمة ،فال
يعقل ان يستمر مسلسل تكبير جيش العاطلين عن العمل  ،مع ھذا الكم الھائل من الخريجين الجامعيين
سنويا في تخصصات يتطلب للحصول على وظيفة في احداھا البقاء لعشر سنوات على طابور
االنتظار في ديوان الخدمة المدنية في حين يحتل مئات االلوف من العمالة الوافدة مختلف مجاالت
المھن في السوق االردني.
ال بد من تصويب مسار االجيال االردنية نحو التعليم المھني واتقان المھن ،والدخول من خاللھا الى
سوق العمل ،وليتوجه الشباب اليھا.
ويمكن ان يتحول االردن الى قبلة في المعاھد المھنية ،وان ينجح ھذا التوجه ،وينقذ شبابه من غول
البطالة وملحقاتھا من االحتقان واالضطراب والفوضى  ،وھي لعمري المشاعر التي تعتمل في
وجدان االجيال المعطلة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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حالة الطقس
جريدة الدستور

٢٠١٣/٦/٣

االثنين

اإلثنين ٢٠١٣/٦/٣
يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا ومشمسا فوق المرتفعات الجبلية وحارا
في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح غربية نشطة السرعة
مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.
الثالثاء ٢٠١٣/٦/٤
يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو ربيعيا دافئا ومشمسا بشكل عام فوق المرتفعات،
وحارا نسبيا الى حار في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح
شمالية غربية معتدلة السرعة.
األربعاء ٢٠١٣/٦/٥
يبقى الجو ربيعيا دافئا ومشمسا بشكل عام فوق المرتفعات الجبلية وحارا نسبيا الى حار في المناطق
المنخفضة واالغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
الخميس ٢٠١٣/٦/٦
يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو ربيعيا دافئا ومشمسا بشكل عام فوق
المرتفعات الجبلية وحارا نسبيا في المناطق المنخفضة واالغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون
الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.
الجمعة ٢٠١٣/٦/٧
يبقى الجو حارا ربيعيا دافئا ومشمسا بشكل عام فوق المناطق الجبلية وحارا نسبيا في المناطق
المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة
للغبار في المناطق الصحراوية.
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الوفيات
اإلثنين

جريدة الرأي

•

‐نھى جريس المرشود الربضي  /عجلون

•

‐عالية علي موسى ابوطه الفاعوري  /عين الباشا

•

‐عبدالرحيم عبدالرحمن عساف  /الزرقاء

•

‐عبدالكريم صالح عيسى عربيات  /العيزرية

•

‐عوده خلف الشوره  /جمعية الرواجيح

•

‐شماء حسن احمد خليل ابو عفيفة  /عرجان

•

‐منذر عبدالحق احمد ابو جعفر  /عرجان

•

‐فاطمة محمد حسين غيث الكسواني  /حي نزال

•

‐ندى مصطفى الصالح الوشاح  /السلط

•

‐ف﷼ عبدالفتاح محيسن العمايرة  /السلط

•

‐رويده عدنان عكاش الكردي  /عين جنا

•

‐حسين عبدﷲ الخطيب  /عجلون

•

‐ندى حامد الحجاج  /شفابدران

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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زوايا الصحف

عين الرأي

٢٠١٣/٦/٣

اإلثنين

• لجنة مدونة السلوك النيابية تدرس عدداً من اإلجراءات المقترحة التي يمكن
أن تتضمنھا الصياغة شبه النھائية للمدونة ..أبزر ھذه اإلجراءات التي
ستكون معنوية وليست مادية بحق النائب المخالف للمدونة بعد إقرارھا من
مجلس النواب »حرمانه من عضوية اللجان النيابية وتنبيه وتدوين في
سلوكه في سجله النيابي ».
• اللجنة القانونية النيابية قررت فتح اجتماعاتھا أمام وسائل اإلعالم اعتباراً
من االجتماع المقبل دون أي تحفظات على دخول الصحفيين .وكانت
اللجنة عقدت اجتماعات مغلقة حول النظام الداخلي وقانون المالكين
والمستأجرين.
• مدير الموارد البشرية في مجلس النواب عودة الجمعات أنھى عقده بعد
تجاوزه  ٦٠عاما ً ..الجمعات متقاعد وكلف إدارة الموارد البشرية بعقد
سنوي في عھد رئيس مجلس النواب األسبق النائب عبد الھادي المجالي.
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صنارة الدستور

اإلثنين

•

•

•

•

•
•
•
•
•

٢٠١٣/٦/٣

عملت »صنارة الدستور« ان وزير الخارجية االميركي جون كيري
سيزور المملكة خالل االيام القليلة القادمة يلتقي خالل بوزير الخارجية
وشؤون المغتربين ناصر جودة ويجري مباحثات موسعة تتعلق بالملف
السوري ،واعادة احياء عملية عملية السالم .
االميرة بسمة بنت طالل رئيسة اللجنة العليا لحملة البر واالحسان ترعى
حفل تكريم المتبرعين والداعمين لحملة البر واالحسان في السادسة من
مساء الثالثاء الموافق الحادي عشر من الشھر الجاري في فندق الند
مارك.
أعلنت الحملة االردنية الشبابية لنصرة األسرى أن سلسلة اكفان بشرية
ستمتد من منطقة المركز الوطني لحقوق االنسان وحتى الدوار الرابع عند
الساعة الخامسة والنصف من مساء بعد غد االربعاء في اطار التضامن مع
االسرى االردنيين في سجون االحتالل االسرائيلي.
قال الناشط الحقوقي الدكتور عامر بني عامر ان النتائج التي ظھرت في
تقرير  ١٠٠يوم على اداء البرلمان السابع عشر الذي يطلقه فريق الراصد
البرلماني اليوم االثنين بينت ان  ٢٦نائبا قدموا  % ٥٠من مجموع
مداخالت النواب تحت قبة البرلمان خالل المئة يوم االولى من عمر
البرلمان السابع عشر وھذا يعني ان  ١٢٤نائبا قدموا النصف الثاني من
المداخالت.
شبيبة حزب الوحدة الشعبية يقيمون في السادسة من مساء اليوم االثنين
اعتصاما تضامنيا مع األسرى األردنيين الذين يخوضون إضرابا ً مفتوحا ً
عن الطعام في سجون االحتالل أمام رئاسة الوزراء  -الدوار الرابع.
نقلت قوات االحتالل الصھيوني األسير األردني منير مرعي المضرب عن
الطعام منذ ٣٣يوما على التوالي وھو محكوم  ٥مؤبدات إلى عيادة سجن
الرملة.
**أصيب طالب في الصف التاسع في مدرسة خاصة بحالة إغماء جراء
الضرب المبرح الذي تعرض له على يد معلمة وتم نقل الطالب الى
المستشفى ووصف وضعه بالحرج.
مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية يقيم الساعة التاسعة
والنصف من صباح الخميس المقبل ندوة لمناقشة نتائج دراسة تغطية
الصحف االردنية لموضوعات حقوق االنسان.
قامت اذاعة ھال ) (fmومن خالل برنامج »قوّ ك يا اردن« الذي يقدمه
الزميل محمود الحويان ويعده الزميل صقر الطويقات بجمع تبرعات
وصلت الى خمسة آالف دينار لذوي المرحوم عامل الوطن في بلدية
العارضة الجديدة »ابراھيم المعادات« الذي لقي حتفه قبل حوالي عشرة
ايام بعد اطباق باب ضاغطة النفايات على رأسه.
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