
  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
1 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
  
  

  
  
  

  الجامعـــــة األردنیــــة
  

  
  
  

  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ١٥/٥/٢٠١٨:التاریخ                                                      الثالثاء: الیوم   



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
2 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

                 
 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  حول القضیة الفلسطینیة) األردنیة(بیان وتوصیات مؤتمر 

باحثون عرب یؤكدون مساعي الملك المتواصلة الیجاد حل عادل 
  للقضیة الفلسطینیة

٧  

Conference on Nakba 70th anniversary 
concludes with calls for support, renewed 
attention  

٩  

 ١١  حول ضریبة الدخل’’ االستراتیجیة األردنیة’’دراسة لـ
Study says Jordanians already tax 
overburdened 

١٧ 

 ١٩  تعمل بالطاقة الشمسیة" أردنیة العقبة"
 ٢٠  )الشوبك في الزمان والمكان(صدور كتاب 

   شؤون جامعیة
جامعات طبیة تمضي قدما في تحقیق شروط  ٣: الطویسي

  ھا النھائيترخیص
٢١ 

لتطویر » التربیة والتعلیم«تنسیق كامل مع : الطویسي
  ولدینا تصورات للتعامل مع مخرجاتھ.. »التوجیھي«

٢٣ 

 ٣٢  الحكومة تقر نظام معدل لمعادلة شھادات الثانویة العامة االجنبیة
 ٣٣  بحث زیادة الطلبة اللیبیین بالجامعات
   مقاالت

 ٣٤  مھند مبیضین.د/ة والدوحةالحدیث عن النكبة في األردنی

 ٣٦  خلیل العناني . د* /في األردن" ما بعد اإلسالم السیاسي

 ٣٩- ٣٨  اعالنات
  ٤٢- ٤٠  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 
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  حول القضیة الفلسطینیة) األردنیة(بیان وتوصیات مؤتمر 

 ً ً دولیا ً على النكبة مؤتمرا القضیة "بعنوان  نظمت الجامعة األردنیة في ذكرى مرور سبعین عاما

برعایة كریمة من سمو األمیر الحسن بن ) ٢٠١٨أیار  ١٠- ٨(لمدة ثالثة أیام " إلى أین؟ –الفلسطینیة 

ً من األردن وخمس عشرة دولة، وتفضل سمو  ٦٠طالل المعظم، شارك فیھ أكثر من  ً ومتحدثا باحثا

م كجزء من فعالیات . دساألمیر الحسن بإلقاء محاضرة قیمة في الجلسة االفتتاحیة تتعلق بالق ِّ ُظ كما ن

ً حضروا للجامعة لرسم لوحات تتعلق بالقضیة  ٢٨المؤتمر ملتقى دولي للفنون شارك فیھ  ً دولیا فنانا

وفي نھایة المؤتمر، . الفلسطینیة، ومسرحیة حول القضیة، وأمسیة شعریة للشاعر تمیم البرغوثي

راق التي قدمت، إضافة إلى مجموعة أصدرت اللجنة التحضیریة البیان التالي من وحي األو

  :توصیات

   :البیان

ً بمساعي جاللة الملك عبد هللا الثاني الحثیثة على  ً، یثمن المؤتمر الدور األردني ، مجسدا أوال

الصعیدین العربي والدولي ورؤیتھ الثاقبة ألسباب الصراع وسبل الحل المنبثق من والمنسجم مع 

ً في دعم . الدولة األردنیةموقف القیادة الھاشمیة منذ قیام  ً وحاضرا كما یثمن دور المملكة ماضیا

المقدسات وموقفھا إزاء التطورات األخیرة في القدس، ویدعم تأكید المملكة على أن القضیة 

الفلسطینیة ھي القضیة المركزیة، وأن االھتمام بھا والسعي إلیجاد حل عادل لھا ال یتعارض مع 

ً سیسھم بالضرورة االلتفات إلى القضایا العرب ً عادال یة األخرى؛ ال بل إن حّل القضیة الفلسطینیة حال

   .في حل كافة القضایا األخرى

   

 أخبار الجامعة

 /الغد الكتروني/أخبار األردنیة
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ً، یؤكد المؤتمر على أھمیة تحقق اإلنصاف والعدالة في السعي إلیجاد حل للقضیة الفلسطینیة،  ثانیا

عدالة كشرط مسبق ودون وأن األمن والسالم ال یمكن أن تحقیقھما في فلسطین دون األخذ بمبدأ ال

احترام إسرائیل وانصیاعھا لكافة القوانین واألعراف والقرارات الدولیة ومبادئ حقوق اإلنسان وحق 

العودة والتعویض للفلسطینیین، وأن أي قرار أو إجراء بھذا الصدد مخالف لذلك اتخذتھ إسرائیل 

  .منفردة أو مع أي شریك لھا في أي وقت من األوقات یعّد باطالً 

ً، یذّكر المؤتمر بأھمیة احترام األدیان السماویة واحترام حقوق أتباعھا وحمایة مقدساتھا، وعدم   ثالثا

الزج بھا في الصراعات ذات الطابع السیاسي واألیدیولوجي والعنصري ویندد باستغالل الدین 

عتداء على مقدساتھم واالستناد إلیھ كذریعة إلنشاء الكیانات االستعماریة والحتالل أراضي الغیر واال

   .وتھجیرھم والتضییق علیھم واضطھادھم والتمییز ضدھم

ً مواقف الدول والشعوب والمؤسسات واألفراد في كل أنحاء العالم  ً عالیا ً، یقدر المؤتمر تقدیرا رابعا

المساندة للحق الفلسطیني وللعدالة والسالم في فلسطین وفي أي بقعة من بقاع األرض، والرافضة 

  .الل والعدوان والعنف واالضطھاد واالستغالل واالبتزازلالحت

ً، یشد المؤتمر على أیدي الباحثین والدارسین والعلماء الموثوقین الساعین إلبراز الحقائق في   خامسا

المجاالت التاریخیة واألثریة والجغرافیة والدینیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والقانونیة 

ً وغیرھا من القضایا اإلقلیمیة والعالمیة واإلعالمیة وغیرھا م ما یرتبط بالقضیة الفلسطینیة تحدیدا

 ً   .عموما

ً، یشید المؤتمر بدور مؤسسات إغاثة الالجئین الفلسطینیین في األراضي المحتلة وفي الدول   سادسا

اعیة المجاورة وفي الشتات، وبدور المؤسسات الخدمیة األخرى والمبادرات الشبابیة الفردیة والجم

الساعیة إلى التمكین والمؤازرة، ویدعو إلى أھمیة دعمھا وإدامة خدماتھا لتمكینھا من أداء مھامھا 
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على أكمل وجھ إلى أن تحل القضیة وینتھي اللجوء؛ كما تشید بدور كل المؤسسات المعنیة بالالجئین 

  .أینما وجدوا

یاغة استراتیجیة شاملة للتعامل مع سابعا، ینادي المؤتمر بضرورة قیام جمیع األطراف المعنیة بص

القضیة الفلسطینیة على نحو أكثر فاعلیة وكفاءة، وكذلك العمل على دعم صمود الفلسطینیین وتثبیتھم 

  .على األرض

ً، یشكر المؤتمر سمو األمیر الحسن على رعایتھ وكلمتھ، والجامعة األردنیة على تنظیمھا  ثامنا

ح أن تتبنى الجامعة، منفردة أو بالتعاون مع الجامعات الشقیقة واحتضانھا ھذا اللقاء المھم، ویقتر

والشریكة، إجراء ونشر الدراسات الرصینة المعنیة بالقضیة الفلسطینیة من كل جوانبھا والتي من 

شأنھا المساھمة في إجالء الحقائق وتوضیح المالبسات ووضع المقترحات البناءة أمام أصحاب 

   .فع باتجاه تحقیق العدالة والسالم المنشودینالقرار بھدف تمكینھم من الد

  :التوصیات 

ّة  .1 منشورة بعد أن یعطى " وقائع"إخراج األوراق والطروحات التي قدمت في المؤتمر في حل

المشاركون فرصة تعدیلھا وتطویرھا وفق النقاشات التي تمت، وذلك إلتاحة الفرصة ألكبر عدد من 

  قدم في المؤتمر القراء والمھتمین لالطالع على ما

إعداد كتاب تعلیمي على المستوى الجامعي، یبنى على نتاجات األوراق والطروحات التي قدمت  .2

ً لعدد من المواد التي تدرس في الجامعات األردنیة  ً أو مرجعا ً أساسیا في المؤتمر، یكون إما مقررا

  .لھا المھمةوالعربیة، إلبقاء الطلبة وجیل الشباب على تواصل مع القضیة بتفاصی
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منتجة وتحویر الجلسات المصورة بالفیدیو على شكل فیدیوھات قصیرة، بعد أخذ إذن المعنیین،  .3

بھدف استخدامھا في مواد التعلم المدمج والمواد اإلثرائیة ذات الصلة بالقضیة الفلسطینیة، إضافة إلى 

  .توفیرھا على الیوتیوب لفائدة قطاع عریض من المشاھدین

مع المشاركین وغیرھم من الدارسین والباحثین ذوي الصلة من أجل إعداد كتاب بحثي  التنسیق .4

رصین ونشره باللغة اإلنجلیزیة، یضم مجموعة أبحاث تستشرف المستقبل، بھدف إطالع القارئ 

  .والباحث الدولیین على وجھة النظر العربیة والعالمیة اإلنسانیة الدقیقة فیما یخص القضیة الفلسطینیة

إعداد كتیب مقتضب بأھم الخالصات في المحاور التي تناولھا المؤتمر وأھم التوصیات المحددة  .5

 ً ً ودولیا ً وإقلیمیا   .ضمن إطار كّل محور بھدف وضعھا بین أیدي صناع القرار وطنیا

٦ . ً للوقوف على المستجدات وإبراز ) مرة كل ثالث سنوات(بحث إمكانیة أن یكون المؤتمر دوریا

  .اسات واالستكشافاتأھم الدر



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
7 

   باحثون عرب یؤكدون مساعي الملك المتواصلة الیجاد حل عادل للقضیة الفلسطینیة

، الذي عقد "إلى أین؟ –القضیة الفلسطینیة "أصدر المشاركون في المؤتمر الدولي بعنوان   -حاتم العبادي

ه سمو االمیر الحسن بن طالل، دولة، ورعا( ١٦(باحثا ومتحدثا من ( ٦٠(في الجامعة االردنیة بمشاركة 

بیانا ختامیا وتوصیات، وجاء عقد المؤتمر الذي رعاه سمو االمیر الحسن بن طالل بإلقاء محاضرة في 

ً على النكبة وثمن المشاركون  .الجلسة االفتتاحیة تتعلق بالقدس، تزامنا عقده مع ذكرى مرور سبعین عاما

ً بمساعي ج اللة الملك عبد اهللا الثاني الحثیثة على الصعیدین العربي في المؤتمر الدور األردني، مجسدا

لھاشمیة منذ والدولي ورؤیتھ الثاقبة ألسباب الصراع وسبل الحل المنبثق من والمنسجم مع موقف القیادة ا

ً في دعم المقدسات وموقفھا إزاء التطورات    ةقیام الدولة األردنی ً وحاضرا وأكدوا دور المملكة ماضیا

ي القدس، ویدعم تأكید المملكة على أن القضیة الفلسطینیة ھي القضیة المركزیة، وأن االھتمام األخیرة ف

بھا والسعي إلیجاد حل عادل لھا ال یتعارض مع االلتفات إلى القضایا العربیة األخرى؛ ال بل إن حّل 

ً سیسھم بالضرورة في حل كافة القضایا األخرى ً عادال وا على أھمیة تحقق وشدد .القضیة الفلسطینیة حال

اإلنصاف والعدالة في السعي إلیجاد حل للقضیة الفلسطینیة، وأن األمن والسالم ال یمكن أن تحقیقھما في 

فلسطین دون األخذ بمبدأ العدالة كشرط مسبق ودون احترام إسرائیل وانصیاعھا لكافة القوانین 

ة والتعویض للفلسطینیین، وأن أي قرار واألعراف والقرارات الدولیة ومبادئ حقوق اإلنسان وحق العود

أو إجراء بھذا الصدد مخالف لذلك اتخذتھ إسرائیل منفردة أو مع أي شریك لھا في أي وقت من األوقات 

 ً وّذكر المشاركون بأھمیة احترام األدیان السماویة واحترام حقوق أتباعھا وحمایة مقدساتھا،  .یعّد باطال

الطابع السیاسي واألیدیولوجي والعنصري منددا باستغالل الدین وعدم الزج بھا في الصراعات ذات 

واالستناد إلیھ كذریعة إلنشاء الكیانات االستعماریة والحتالل أراضي الغیر واالعتداء على مقدساتھم 

وقدر المشاركون مواقف الدول والشعوب  .وتھجیرھم والتضییق علیھم واضطھادھم والتمییز ضدھم

ي كل أنحاء العالم المساندة للحق الفلسطیني وللعدالة والسالم في فلسطین وفي أي والمؤسسات واألفراد ف

وأكد  .بقعة من بقاع األرض، والرافضة لالحتالل والعدوان والعنف واالضطھاد واالستغالل واالبتزاز

واألثریة دعمھم للباحثین والدارسین والعلماء الموثوقین الساعین إلبراز الحقائق في المجاالت التاریخیة 

 ٦:الرأي ص
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والجغرافیة والدینیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والقانونیة واإلعالمیة وغیرھا مما یرتبط بالقضیة 

 ً ً وغیرھا من القضایا اإلقلیمیة والعالمیة عموما واشاد البیان بدور مؤسسات إغاثة  .الفلسطینیة تحدیدا

مجاورة وفي الشتات، وبدور المؤسسات الخدمیة الالجئین الفلسطینیین في األراضي المحتلة وفي الدول ال

األخرى والمبادرات الشبابیة الفردیة والجماعیة الساعیة إلى التمكین والمؤازرة، مشددا على استمراریة 

دعمھا وإدامة خدماتھا لتمكینھا من أداء مھامھا على أكمل وجھ إلى أن تحل القضیة وینتھي اللجوء؛ كما 

ودعا الى الضرورة قیام جمیع األطراف المعنیة  .لمعنیة بالالجئین أینما وجدواتشید بدور كل المؤسسات ا

بصیاغة استراتیجیة شاملة للتعامل مع القضیة الفلسطینیة على نحو أكثر فاعلیة وكفاءة، وكذلك العمل 

وشكر المؤتمر سمو األمیر الحسن على رعایتھ  .على دعم صمود الفلسطینیین وتثبیتھم على األرض

واقترح أن تتبنى الجامعة، منفردة أو  .تھ والجامعة األردنیة على تنظیمھا واحتضانھا ھذا اللقاء المھموكلم

بالتعاون مع الجامعات والشریكة، بإجراء ونشر الدراسات الرصینة المعنیة بالقضیة الفلسطینیة من كل 

وضع المقترحات البناءة أمام جوانبھا والتي من شأنھا المساھمة في إجالء الحقائق وتوضیح المالبسات و

وشارك في المؤتمر  .أصحاب القرار بھدف تمكینھم من الدفع باتجاه تحقیق العدالة والسالم المنشودین

ً حضروا للجامعة لرسم لوحات تتعلق بالقضیة الفلسطینیة، ومسرحیة حول القضیة،  ٢٨ ً دولیا فنانا

   .وأمسیة شعریة للشاعر تمیم البرغوثي
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Conference on Nakba 70th anniversary concludes with calls for support,  
renewed attention 

 
 

The University of Jordan (UJ) last Thursday concluded a conference on the 
70th anniversary of Nakba titled “The Palestinian Issue, Where To?” which 
saw the participation of 60 researchers from Jordan and 15 other countries. 
HRH Prince Hassan inaugurated the conference on last week, delivering a 
lecture on Palestine, a UJ statement said. 
On the last day of the event, the preparatory committee of the conference 
issued a statement and several recommendations praising the Jordanian role, 
led by His Majesty King Abdullah’s endeavours at the regional and 
international levels, in highlighting means to reach a solution to the 
Palestinian issue. 
The statement commended the Kingdom’s role in supporting holy sites and 
its stances towards the latest developments in Jerusalem. 
Participants in the conference highlighted the importance of seeking a just 
and fair solution to the Palestinian issue, stressing that peace cannot be 
reached without considering justice as a prerequisite and without Israel’s 
commitment to all relevant international resolutions. 
They reiterated the need to respect all Abrahamic religions, the rights of 
their followers and their holy places, calling for keeping such places away 
from political, ideological and racist conflicts.  
The forum commended the stances expressed by all countries, peoples, 
individuals and institutions that support the rights of Palestinians and their 
right to peace, also praising the role of Palestinian refugees’ relief 
institutions inside Palestine and abroad, in their endeavours to empower and 
support refugees.  
As part of its recommendations, the conference suggested publishing the 
work papers discussed in the event, so as to make them available for those 
interested in the issue. 
It also called for preparing a university book, whether compulsory or as a 
reference at Jordanian and Arab universities, based on the outcomes of the 
work papers, to keep students acquainted with developments in the 
Palestinian issue.  
Participants also suggested preparing short video clips from some of the 
sessions to use them in integrated education materials related to Palestine, in 
addition to uploading these clips  to Youtube. 
Another recommendation included coordination with participants and other 
researchers to prepare a research book in English, so as to acquaint 

  ٣:الجوردان تایمز ص
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international researchers with the Arab and world point of view on the 
Palestinian issue. 
Finally, they discussed the possibility of holding the conference periodically 
(every three years) to discuss developments and recent studies. 
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  حول ضریبة الدخل’’ االستراتیجیة األردنیة’’دراسة لـ

أوصت دراسة أعدھا مركز الدراسات االستراتیجیة بالجامعة األردنیة، بالتعاون مع غرفة تجارة 

وصول إلى توافق وطني بشأن مشروع قانون عمان، بضرروة إجراء حوار مع القطاع الخاص لل

  .ضریبة الدخل الجدید

وأكدت الدراسة، التي أعلن عن تفاصیلھا خالل مؤتمر صحفي عقده أمس رئیس غرفة تجارة عمان 

العین عیسى حیدر مراد ومدیر مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة االردنیة الدكتور موسى 

لضریبة على فئات الدخل العلیا إجراء تخفیض على ضریبة شتیوي، ضرورة أن یقابل زیادة ا

  .المبیعات كتوجھ مواز واستراتیجي أیضا

، أنھ رغم "والبدائل المحتملة...قانون ضریبة الدخل تقییم للواقع:"وقالت الدراسة، التي جاءت بعنوان

باالعتبار  أن إجراء تعدیل على قانون ضریبة الدخل یعتبر مبررا اقتصادیا، لكن یجب أن یؤخذ

  .مجمل النظام الضریبي، وذلك تجنبا للدخول في مرحلة االجھاد الضریبي

وأوصت بإجراء دراسة لألثر المحتمل لتعدیل قانون ضریبة الدخل على النمو االقتصادي واختیار 

أحد البدائل أو السیناریوھات التي قدمتھا والتي تخفف العائد المالي الذي تطمح إلیھ الحكومة دون 

  .مساس بالشرائح الدنیا من الطبقة الوسطىال

كما أوصت باصدار عفو ضریبي، وذلك ضمن فترة زمنیة محددة، على أن یشمل اإلعفاءات من 

الغرامات والفوائد المترتبة على التأخیر ولیس على المبالغ األصلیة المستحقة لضریبة الدخل وبدون 

على تقدیم اإلقرارات الضریبیة وتوسیع القاعدة المالحقة القانونیة، ما یساعد في تشجیع األفراد 

  .الضریبیة، وزیادة إیرادات الحكومة

 /٢٣:الدستور ص/٢٢:ي صالرأ:/الغد ص
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وشددت على أھمیة زیادة الوعي الضریبي لدى المواطنین وأھمیة تسدید الضریبة، ألن ذلك سیعود 

بالفائدة علیھم وتحدید صالحیات ومھمات مدققي ضریبة الدخل والمبیعات بشكل أكثر دقة 

  .وموضوعیة

دت الدراسة في توصیاتھا ضرورة تخفیض الفترات الزمنیة التي یجوز لدائرة الضریبة العودة وأك

خاللھا للتقدیر على سنوات ماضیة وعدم إعطاء مجلس الوزراء صالحیات في منح اإلعفاءات في 

ظروف خاصة والذي یؤدي إلى تمییز محتمل في المعاملة الضریبیة، ویستحسن إقرار فئات 

  .ظام أو قانون أو إلغائھا بالكاملاإلعفاءات بن

كما اوصت الدراسة، التي استمرت ثالثة أشھر وأخذت في حسبانھا مشروع قانون ضریبة الدخل 

الجدید، بالتخفیف من اآلثار السلبیة للتعدیل الضریبي المقترح بإعطاء فترة سماح، وخصوصا 

لتصویب ) خمس سنوات مثال(للمستثمرین األجانب، یتم من خاللھا إعطاء المكلف فترة سماح 

أوضاعھ الضریبیة في ضوء التعدیل الجدید على قانون ضریبة الدخل، بحیث یتم في تلك الفترة 

االستمرار في تطبیق القانون قبل ذلك التعدیل، وال یطبق التعدیل إال بعد مضي المدة، أو بموافقة 

  .المكلف قبل ذلك

لزراعي كما ھو في القانون الحالي النافذ وضرورة وأوصت الدراسة باإلبقاء على إعفاء القطاع ا

اإلبقاء على ما جاء في القانون الحالي الذي ینص على تقاص ضریبة األبنیة واألراضي من ضریبة 

  .الدخل

وأكدت ضرورة إعادة النظر بالبند الخاص بالحصول على المعلومات المالیة أو البنكیة واختصارھا 

  .ثبوت التھرب الضریبي، وأن تكون كل حالة على حدةعلى طلب المدعي العام في حال 

واوصت بضرورة إعادة النظر في فرض الغرامات على التھرب واعتماد مبدأ التدرج وبمعدالت 

  .تتناسب مع حجم الجرم المرتكب
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 ٩٣٨وبینت الدراسة أن إجمالي الضرائب على الدخل واألرباح بالمملكة بلغت خالل العام الماضي 

  .٢٠١٦ملیون دینار لعام  ٩٤٥مقابل ملیون دینار 

وقال العین مراد إن الغرفة تسعى من خالل إنجاز الدراسة مع المركز إلى فتح حوار موسع حول 

  .مشروع قانون ضریبة الجدید بما یحقق المصلحة والعدالة لمختلف القطاعات االقتصادیة

ة على مختلف فعالیات القطاع وأضاف أن الغرفة ستقوم بعرض التوصیات التي توصلت إلیھا الدراس

لمناقشة مسودة القانون لتشكیل توجھ عام حول ) الثالثاء(التجاري في اجتماعھا الذي ستعقده الیوم 

  .بنوده للوصول الى تفاھمات ونتائج مرضیة لقطاع االفراد والشركات

ال تتوافق مع وأكد مراد أن غرفة تجارة عمان ترفض مسودة مشروع القانون بصیغتھا الحالیة كونھا 

خطة التحفیز االقتصادي، موضحا أن أیة أعباء جدیدة على القطاعات التجاریة والصناعیة والخدمیة  

  .ستنعكس بالنھایة على المواطن

وأوضح العین مراد، خالل المؤتمر الذي حضره أعضاء مجلس إدارة الغرفة غسان خرفان ومحمد 

ضاف أعباء جدیدة على القطاع تتعلق بالضرائب علي البقاعي وریم بدران، أن مشروع القانون أ

على توزیع األرباح وتشدید العقوبات، وكلھا أمور ال تتوافق مع الوضع االقتصادي الذي نعیشھ 

  .حالیا

ولفت إلى أن إخضاع األرباح الموزعة للضریبة یؤدي إلى إزدواجیة في فرض الضریبة وأن وضع 

المدفوعة أو المستحقة على الشخص ذو العالقة سیؤدي إلى  حد أعلى لتنزیل أرباح المرابحة والفوائد

تراجع حجم التسھیالت اإلئتمانیة، مطالبا بضرورة االبقاء على تقاص ضریبة األبنیة واألراضي من 

  .ضریبة الدخل
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من فرص %  ٦٠وبین العین مراد أن زیادة كلف التشغیل على القطاع الخاص الذي یسھم بتولید 

ثر أیضا على عملیة تشغیل األیدي العاملة األردنیة في ظل حالة التباطوء العمل بالمملكة سیؤ

االقتصادي التي تمر على المملكة، موضحا أن الضرائب تحد من القدرة الشرائیة للمواطنین وخفض 

  .اإلیرادات

بدوره، قال الدكتور شتیوي إن إعداد الدراسة جاء انطالقا من حرص المركز على المساھمة في 

المعرفة والنقاش الوطني حول القضایا المھمة للوصول إلى شراكة تخدم االقتصاد الوطني، إثراء 

  .مشددا على ضرورة اجراء حوار حول مشروع قانون الضریبة الجدید یراعي مصالح الجمیع

وبین شتیوي، الذي استعرض نتائج ومضمون الدراسة، أنھا تأتي بھدف توسیع خیارات الحكومة 

  .حوار الوطني حول إصالح قانون الضریبةوالمساھمة في ال

وأوضح أن الدراسة شملت أیضا احتساب أثر إجراء أي تعدیل على ضریبة الدخل على إیرادات 

الحكومة المتوقعة بناًء على توزیع شرائح الدخل في األردن، إضافة إلى إجراء مسح ألصحاب 

مستجیبین ومعرفة آرائھم، والتعرف المصالح والقطاعات االقتصادیة المختلفة، لقیاس اتجاھات ال

  .على أثر بعض العوامل والمتغیرات في وجھات النظر التي تم دراستھا

واستعرض شتیوي أبرز النتائج التي تم التوصل إلیھا حول مؤشرات العبء الضریبي والطاقة 

نسبیة الضریبیة؛ حیث تبین ارتفاع نسب الضرائب غیر المباشرة بشكل كبیر؛ إذ وصلت أھمیتھا ال

، لتصبح المصدر الرئیس لإلیرادات الحكومیة، مقابل انخفاض نسبة ٢٠١٧في العام %  ٦٩إلى 

  .الضرائب المباشرة

وحسب شتیوي، أظھرت النتائج في ھذا المؤشر أن مستویات ضریبة الدخل في األردن تعتبر أقل من 

لمستوى العالمي، وأقل من المستویات العالمیة، فیما یعتبر العبء الضریبي في األردن أعلى من ا

منطقة الیورو، إضافة إلى أن األردن قریب من الحدود العلیا للطاقة الضریبیة، إذ بلغ العبء 
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، واذا ما تم األخذ باالعتبار أثر اإلجراءات التي اتخذتھا %١٥.٥حوالي  ٢٠١٧الضریبي في العام 

ئب الخاصة على النفط، ، وبخاصة ضریبة المبیعات والضرا٢٠١٨الحكومة منذ مطلع العام 

اإلجھاد (باإلضافة للقانون المقترح، فإن ھذا یعني أن األردن سیدخل في حدود اإلرھاق الضریبي 

  .(الضریبي

من الناتج المحلي %  ١٦.٨-١٦واشار إلى أن نتائج الدراسة أظھرت بلوغ الطاقة الضریبیة بین 

  .ق الضریبي في األردناإلجمالي، ما یتطلب عدم تجاوز ھذه الحدود لتجنب اإلرھا

وبین شتیوي أن الدراسة أشارت التجاھات الغرف الصناعیة والتجاریة نحو قانون ضریبة الدخل؛  

من المستجیبین أبدى عدم رضاھم عن قانون ضریبة الدخل الحالي المعمول %  ٨٥حیث أظھرت أن 

ومنصف، ونسبة الضریبة  بھ في األردن، وتعود أسباب عدم الرضا إلى أن القانون الحالي غیر عادل

  .مرتفعة، وتدفع المواطنین الى التھرب من دفع الضریبة المترتبة علیھم

من المستجیبین أن العدالة في التحصیالت الضریبیة تشجع المكلف %  ٩٤وحسب شتیوي یعتقد  

 أن تخفیض معدالت الضریبة یؤدي الى زیادة تنافسیة القطاع%  ٩١على دفع الضریبة، فیما یعتقد 

أن ربط االعفاءات الضریبیة في تشغیل العمالة األردنیة لھ آثار كبیرة %  ٨٢الصناعي، كما یعتقد 

  .على االقتصاد األردني

واشار مدیر المركز أن الدراسة ھدفت إلى إجراء مراجعة شاملة لقانون ضریبة الدخل بأبعاده 

نافذ حالیا واإلدارة الضریبیة ودراسة المختلفة االقتصادیة والقانونیة واإلداریة ومراجعة القانون ال

العبء الضریبي والبیئة الضریبیة في األردن مقارنة بالدول األخرى وإمكانیة توسیع القاعدة 

الضریبیة دون المساس بالفئات الدنیا من الطبقة الوسطى، باإلضافة لدراسة األثر المالي للقانون 

  .لفة لتحقیق األھداف من تغییر القانونالمقترح، وتقدیم البدائل أو السیناریوھات المخت
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وأوضح أن الدراسة ھدفت، أیضا، إلى دراسة توجھات الفعالیات والغرف االقتصادیة والتجاریة 

والصناعیة والخدمیة حول القانون النافذ وبعض المسائل المتعلقة باإلدارة الضریبة وأثر التعدیالت 

  .المحتملة على القطاعات االقتصادیة المختلفة

وبین شتیوي ان الدراسة وضعت عدة سیناریوھات بدیلة لما تم طرحھ في مشروع قانون ضریبة 

الدخل الجدید یتعلق االول منھا بتغییر حد االعفاء لالفراد وعدد وحد الشرائح واعتماد النسب 

  .الضریبیة التي جاءت بالمقترح الحكومي

االبقاء على النسب الضریبیة وحدود الشرائح، اما السیناریو الثاني فیركز على تغییر حد االعفاء مع 

فیما أشار الثالث إلى تغییر حّد اإلعفاء ونسبة الضریبة وبقاء عدد الشرائح كما في القانون الحالي 

  .النافذ

وحسب الدكتور شتیوي، أشار السیناریو الرابع، الذي وضعتھ الدراسة، إلى تغییر حّد اإلعفاء وحد 

  .یما لفت الخامس إلى تغییر حد االعفاء وحد الشریحة ونسبة الضریبةالشرائح ونسبة الضریبة، ف
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Study says Jordanians already tax overburdened 
 
Endorsing the proposed new version of the Income Tax Law must be 
accompanied by reducing the sales tax, according to a research by the Centre 
for Strategic Studies (CSS) at the University of Jordan. 
 
During a press conference on Sunday to announce the research on the draft 
Income Tax Law, Amman Chamber of Commerce (ACC) Chairman Issa 
Murad and CCS President Musa Shteiwi outlined the findings of the survey, 
which was titled “The New Income Tax: An Assessment and the Alternative 
Solutions “.  
 
Last week, the Cabinet approved the mandating reasons for a draft law 
amending the Income Tax Law for 2018 and referred it to the Legislation 
and Opinion Bureau. 
 
The government stressed that the draft law aims to realise “social justice and 
equality” and impose deterrent penalties on perpetrators of tax evasion. 
 
It said that the law, which broadens the taxpayers’ base, is a corrective piece 
of legislation that would realise tax justice, fight evasion and apply the 
principle of vertical equity of tax payment. 
 
During the presser, Murad said that the proposed piece of legislation adds 
more burdens on businesses and worsens the economic situation. 
 
He stressed that the ACC rejects the draft law as it contradicts the Economic 
Growth Plan, adding that any extra load on the trade and industry sectors 
means a heavier load on residents . 
 
Shteiwi said that the study was driven by the centre’s keenness to contribute 
to enriching knowledge, stressing the need for a genuine dialogue on the 
new tax law that takes into account the interests of “all “.  
 
 
  
According to Shteiwi, findings showed that income tax levels in Jordan are 
lower than international levels, but the tax burden is larger than that at the 
world level, yet lower than that in the eurozone, noting that the tax burden 
was 15.5 per cent last year. 
 

 الجوردان تایمز
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The three-month research said that despite the fact that the new law is 
economically “justifiable”,  it should take into consideration the entire tax 
system to avoid over taxation and any negative impact on economic growth. 
 
The research recommended a tax amnesty within a set timeframe to include 
exemption of fines and interest on the duration of delay rather than the 
overdue amount of tax to encourage individuals to provide their tax 
statement and broaden the base of taxation thus increasing revenue. 
 
It said that the government should not be authorized to grant exemptions or 
privileges under “special cases” which, authors believed, would open the 
way to favouritism. 
 
The study called for establishing a special unit at the Income and Sales Tax 
Department as the authority for taxpayers when they need clarification of the 
tax value and how it is calculated . 
 
The agriculture sector must remain exempted as is in the current law,  the 
study suggested. 
 
 
  
The study also urged revisiting the provisions that give authorities access to 
obtain taxpayers’ financial and bank data, stressing that such a power should 
be exclusive to prosecutors and only in cases when the tax evasion is proven. 
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" تعمل بالطاقة الشمسیة" أردنیة العقبة  

بفضل حرص ادارتھا على مواجھة التحدیات ومساعیھا للتخفیف من ثقل األعباء المالیة التي یعاني 

منھا فرع الجامعة االردنیة في العقبة انھت الجامعة تنفیذ وتشغیل المرحلة االولى من مشروع انتاج 

الف دینار ممولة من موازنة الجامعة األردنیة،  ٣٠٠فة الطاقة الكھربائیة من الطاقة الشمسیة بكل

من فاتورة الكھرباء %  ٧٠كیلو وات ذروة مما سیوفر للجامعة ما  نسبتھ  ٥٠٠وبطاقة انتاج تبلغ 

وفي تصریح لوسائل االعالم المحلیة حول ھذا االنجاز الریادي قال . الف دینار ٣٥٠السنویة البالغة 

العقبة الدكتور موسى اللوزي بان انجاز ھذا المشروع الحیوي ازاح  رئیس الجامعة االردنیة فرع

حمال مالیا ثقیال عن كاھل الجامعة كان یستنزف معظم موازنتھا ویضغط النفقات التشغیلیة الجاریة 

االخرى مما كان یشكل صعوبة في تمكین الجامعة من االنطالق لتنفیذ برامج وخطط التوسع االفقي 

اللوزي بان الوفر المالي المتحقق والبالغ نحو ربع ملیون دینار سنویا جراء توفیر  .وبین د. والعمودي

الف دینار سنویا سیتم  ٣٥٠بالمئة من حاجة الجامعة من الطاقة الكھربائیة والمقدرة ب  ٧٠ما نسبتھ 

. وأكد د. توجیھھ الى مسارات اخرى استراتیجیھ كانت مؤجلة بسبب عدم توفر مخصصات كافیة

ي بان الجامعة االردنیة في العقبة وبتوجیھ ودعم من رئاسة الجامعة االردنیة االم في عمان اللوز

ستواصل العمل من اجل تنفیذ المرحلة الثانیة واألخیرة من مشروع استبدال الطاقة واالعتماد كلیا 

تحدیات التي على الطاقة الشمسیة في انتاج الطاقة الكھربائیة وذلك لتخفیف حدة االعباء المالیة وال

یواجھھا ولكي نتمكن من التوسع في تنفیذ البرامج التدریسیة وإنشاء الكلیات وتحسین اوضاع 

العالمین مشیرا الى بدء االجراءات لتوفیر مخصصات استكمال المرحلة الثانیة والتي ستصل بفاتورة 

كیلو  ٣٥٠انتاج تبلغ الكھرباء الى الصفر بعد استكمالھا من خالل تركیب محطة انتاج ثانیة بقدرة 

اللوزي الى ان تصمیم بناء الخالیا الشمسیة للمرحلة االولى والثانیة تم استغاللھ . وأشار د. وات ذروة

كي یستخدم كمواقف  لسیارات العاملین في الجامعة وزوارھا، مشیرا الى ان القسم المختص في 

 .الزراعة والحدائق یعمل على زراعة االشجار وتخضیر الموقع 

 األنباط 
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)الشوبك في الزمان والمكان(صدور كتاب   

الشوبك «أصدر صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار، بالتعاون مع الجامعة االردنیة كتابا بعنوان 

 ،اوضاع ١٩١٠وتضمن الكتاب، الذي یشتمل على سجل تحریر نفوس  .«في الزمان والمكان

اضافة الى االحوال العامة في الشوبك  الشوبك في العصرین االیوبي والمملوكي والعھد العثماني،

وتناول المؤلفان الدكتور محمد خریسات والدكتورة رابعة العبیدي،  .حتى مطلع القرن السابع عشر

 ١٩١٠-  ١٩٠٨سجل الشوبك الذي یعود الى العقد االول من القرن العشرین وبالتحدید بین سنة 

واكد  .١٩٠٥نفوس لكل والیات الشام منذ عام عندما قامت الدولة العثمانیة بتدوین سجالت تحریر ال

الباحثان، ان السجالت ال تظھر االرقام الدقیقة لعدد السكان اال انھا كانت مؤشرا اجتماعیا واقتصادیا 

یدل على معرفة السكان وأنسابھم اضافة الى داللتھا بشكل واضح على وضع الزیادة السكانیة او 

  نقصانھا في ذلك الوقت

  الكترونيالرأي 
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  مشروع الجامعة الملكیة للعلوم الطبیة بعد عجز القائمین علیھ من تحقیق شروط الترخیص إلغاء
  جامعات طبیة تمضي قدما في تحقیق شروط ترخیصھا النھائي ٣: الطویسي

  
یمضي مؤسسو ثالث جامعات طبیة؛ قدمت طلبات لنیل تراخیص لھا، قدما في تحقیق شروط 

عالي، وبما یخدم االقتصاد الوطني، من حیث جلب العملة التراخیص التي حددھا مجلس التعلیم ال
الصعبة، وتحسین جودة خریجي الطب، وفق تصریحات وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور 

  ".الغد"عادل الطویسي لـ
الطویسي أشار إلى أن أمین عام الوزارة عضو المجلس الدكتور عادل الوھادنة؛ التقى األسبوع 

ي الجامعات الثالث، لتبیان ما لم یتحقق من متطلبات الترخیص للجامعات، والمتعلقة الماضي مؤسس
  .باتفاقیات الشراكة مع جامعات عالمیة بھذا الخصوص

عمون : وكان المجلس اعتبر الشھر الماضي الطلبات الثالثة المقّدمة من مؤسسي كل من جامعات
ً لشروط الترخیص المبدئي فیما للعلوم الطبیة، واألردن الطبیة الحدیثة، والعقبة  للعلوم الطبیة، محققة

  .یخص التعھدات المطلوبة، بإنشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمیة
من الموازنة التشغیلیة السنویة للجامعة، وأن ینفق نحو % ٢٠واشترط أال تقل موازنة الصندوق عن 

ً ألغراض اإلیفاد، ویبدأ ال%  ٩٠ عمل بھ خالل ثالثة أشھر من تاریخ الحصول من موازنتھ سنویا
  .على الترخیص المبدئي، وبالتعاون مع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

آالف دینار أردني في موازنة كل جامعة  ١٠كما اشترط المجلس التعھد بتخصیص مبلغ ال یقل عن 
أن یجري اختیارھم بالتنسیق مع سنویا؛ لتغطیة تكالیف ممتحنین خارجیین لالمتحانات النھائیة، على 

  .ھیئة االعتماد
من إجمالي طلبة كل % ٦٠واشترط أیضا؛ التعھد بأال تقل نسبة الطلبة الوافدین في كل برنامج عن 

برنامج؛ والتعھد باستحداث كلیتي طب وطب أسنان منذ البدایة، وااللتزام باستحداث باقي 
  .االكثر التخصصات الطبیة والصحیة خالل ثالث سنوات على

إال أن المجلس؛ اعتبر أن أیا من الطلبات الثالثة المذكورة، لم یحقق شرط الترخیص المبدئي المتعلق 
جامعات عالمیة مرموقة، على أن تكون الشھادات الصادرة / اتفاقیات شراكة حدیثة مع جامعة"بتقدیم 

دة منھا، وأن تتضمن االتفاقیة عن الجامعة الطبیة المنوي إنشاؤھا، مشتركة مع ھذه الجامعات أو معتم
التزام الجامعة العالمیة بتزوید الجامعة المراد إنشاؤھا، بأعضاء من الھیئة التدریسیة للمشاركة 
بتدریس مساقات العلوم الطبیة األساسیة والتخصص، بخاصة في السنوات الخمس األولى من تاریخ 

  .العدد الكافي من أعضاء الھیئة التدریسیة قبول الطلبة في الجامعة، ولحین تمكن الجامعة من توفیر
وبین الطویسي؛ أن لقاء األمین العام ومؤسسي الجامعات، جاء لتوضیح المتطلبات تفصیلیا لتتمكن 
من استیفاء جمیع الشروط، ونیل الترخیص النھائي، ولتقوم بدورھا التنموي بما یخدم االقتصاد 

  .نیینالوطني، ویحسن من مستویات خریجي الطب االرد
حول الجدوى من منح تراخیص لثالث جامعات طبیة في ظل وجود نحو " الغد"وردا على سؤال لـ

منھم یدرسون في جامعات خارج البالد،  ١٣الف طالب على مقاعد الدراسة لتخصص الطب؛  ٢٠
اوضح الطویسي ان ھناك اقباال كبیرا من االردنیین على دراسة الطب، وانھ بدال من خروج ھذه 

داد الكبیرة من الطلبة لدراستھ خارج البالد، ما یعني خروج العملة الصعبة معھم،  فضال لما تقع االع
تحتھ االسر االردنیة من ضغوط؛ نتیجة دراسة ابنائھم في الخارج، ومع اخفاق عدد كبیر من خریجي 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٥:الغد ص
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س الطبي الجامعات غیر االردنیة باجتیاز امتحان البورد االردني، وامتحانات االمتیاز والمجل
االردني، لتدني مستواھم، فان وجود جامعات وطنیة بمستوى ممیز، یحسن من مستوى االطباء 

  .االردنیین، ما ینعكس على مستوى الطب في البالد وتنافسیتھم في الدول المجاورة والعالم
من طلبتھا وافدون،  ما %  ٦٠وبین الطویسي؛ ان من شروط الترخیص لھذه الجامعات، ان یكون 

عنى ادخال عملة صعبة للبالد، واستفادة االقتصاد الوطني من وجودھم على مقاعد الدراسة في ی
  .الجامعات واقامتھم في االردن

ملیون دینار في حساب كل جامعة، ما یضمن تحقیق شروط  ١٠٠واشار الى اشتراط وضع مبلغ 
  .الترخیص النھائي، ووجود مالءة مالیة لتقدیم تعلیم طبي بمستوى ممیز

وتمتلك ھذه الجامعات مستشفیین تعلیمیین؛ األردن وابن الھیثم، فیما اشترط على مالك جامعة العقبة 
للعلوم الطبیة؛ انشاء مستشفى خاص في المدینة، لتحقیق متطلبات الترخیص وجودة التعلیم ورفع 

  .مستوى الرعایة الصحیة والطبیة في المدینة، وتوفیر فرص عمل فیھا
من مصادر مطلعة، ان مشروع الجامعة الملكیة للعلوم الطبیة انتھى تماما، " الغد"الى ذلك؛ علمت 

بعد عجز القائمین علیھ من تحقیق شروط الترخیص، وانتھاء اتفاقیة الشراكة بین القوات المسلحة 
االردنیة والمستثمر العربي الذي خالف اتفاقیة الشراكة، وحجز بنك أردني قدم قرضا للمستثمر 

  .على أرض الجامعة ومبانیھا بعد عجزه عن سداد القرضالعربي، 
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ولدینا تصورات للتعامل مع .. »التوجیھي«لتطویر » التربیة والتعلیم«تنسیق كامل مع : الطویسي

  مخرجاتھ
  

قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي اننا ال نستطیع إلغاء التخصصات 
  . عة مرة واحدة ولكن سنخفض القبول فیھا تدریجیاالراكدة والمشب

« ان ھناك تنسیقا كامال مع وزارة التربیة والتعلیم لتطویر » الدستور« واضاف في حوار مع اسرة 
  . ولدینا تصورات للتعامل مع مخرجاتھ« التوجیھي 

  .االردنیةوحول زیارتھ الى قطر اكد ان ھنلك ترحیبا قطریا لزیادة عدد طلبتھم في الجامعات 
مختلف المواضیع التي تھم التعلیم العالي سواء ما » الدستور«وتناول الطویسي في رده على اسئلة 

تعلق منھا باسس القبول في الجامعات او البحث العلمي او بتعیین رؤساء الجامعات وغیرھا من 
  .المواضیع

بین مالك الجامعة الخاصة وردا على سؤال، قال الطویسي ان نظاما عاما سیصدر لتنظیم العالقة 
وإدارة الجامعة األكادیمیة، بحیث نضمن االستقاللیة اإلداریة واألكادیمیة لرئیس الجامعة وال یكون 
ً ھو نظام یتعلق بتنظیم األمور المالیة  ھناك أي لبس في ھذه العالقة، والنظام السادس المھم جدا

ھ اآلن صندوق دعم البحث العلمي واإلداریة لصندوق دعم البحث العلمي، والذي أصبح اسم
واالبتكار وأضیف إلیھ موضوع االبتكار ألنھ أحد متطلبات الثورة الصناعیة الرابعة، والصندوق لم 

  .ھذا بالنسبة للقانونین بشكل عام.. یعد لھ استقاللیة، وسیصبح تحت مظلة الوزارة بشكل مباشر
م ترد في القانونین لھا عالقة باستحداث سنة ھناك أمور أخرى لھا عالقة باالستراتیجیة وإن كانت ل

تحضیریة في بعض التخصصات المھنیة في الجامعات، وبدأنا في ھذا األمر في تخصصي الطب 
وطب األسنان في جامعتین فقط، ولكن ھذه التجربة سیتم تقییمھا وإذا ما نجحت ستعمم في 

  .تخصصات أخرى مثل الھندسیة والصحیة
التحدث عنھا بشكل عام، كم طبقنا منھا، نحن اشتبكنا اشتباك إیجابي مع كل یوجد استراتیجیة یمكن 

ما ورد في االستراتیجیة فیما یخص ملف التعلیم العالي، كل البنود التي وردت في االستراتیجیة 
اشتبكنا معھا وبدأنا بالتعامل معھا، ھناك معیقات، وبعض األمور لم نستطع التقدم بھا، لكن دیدننا 

  . لشغل الشاغل الذي أصبح لدینا ھو موضوع االستراتیجیة الوطنیة، ألنھا المظلةاآلن وا
أھم تحدیین أواجھما في تنفیذ االستراتیجیة ھو الموضوع المالي وھو تحد لكل مؤسسات الدولة، لكن 
ً ال تحتاج إلى  الجید بما ورد في االستراتیجیة فیما یخص التعلیم العالي أن ھناك بنودا كثیرة جدا
تمویل كثیر، حیث تدبرنا األمر من موازنة الوزارة فیھا، وبالتالي لم یتعطل تنفیذ كثیر من البنود لھذا 

والتحدي الثاني الذي واجھتھ ھو عدم جدیة .. السبب، لكن ال زال ھناك بنود تحتاج إلى ھذا األمر
راتیجیة، فأنا واجھت ھذا بعض مجالس األمناء المنحلة اآلن بحكم القانون الجدید في التعامل مع االست

األمر وكان ھناك شيء من العرقلة الواضحة لتنفیذ بعض ما جاء في ھذه االستراتیجیة وما یخص 
 ً   .ھذه المجالس تحدیدا

  
ً زیارتك لدولة قطر، ما ھو سببھا : الدستور   نرید التحدث في األمور األخیرة التي حصلت، أوال

  وماذا نجم عنھا ؟، 
ً موضوع الجامعات ..ن أسماء مجلس التعلیم العالي ومجالس األمناءمتى یمكن االعالن ع ؟  وأیضا

الطبیة، حصل علیھا الكثیر من اللغط في الفترة األخیرة، وتم إرجاء الحسم فیھا، حیث كان من 
  . المفروض أن یتم الحسم قبل أسبوعین، فما ھي التفاصیل في ھذا األمر ؟

  

  :الدستور ص
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ً زیارة قطر لم تكن: الطویسي   زیارة رسمیة، كانت بدعوة من معھد مشھور اآلن على المستوى  أوال
العربي، اسمھ معھد الدوحة للدراسات العلیا، وھذا ضمن نشاطاتھ الالمنھجیة یستضیف مسؤولین من 
العالم العربي، وتم توجیھ الدعوة لي الختار موضوع ألتحدث عنھ، فأنا استثمرت ذلك واخترت 

جامعات األردنیة والتعلیم العالي، كوننا نتمنى أن نستقطب مزیدا من موضوعا فیھ نوع من الترویج لل
الطلبة القطریین لجامعاتنا، وكانت المحاضرة عن التعلیم العالي في األردن مسیرة نحو العالمیة، 
ً، ولكن إلى حد ما كان الملفت لالنتباه االھتمام اإلعالمي الكبیر في قطر عن  وكان الحضور كبیرا جدا

وحتى أن إحدى الصحف كان العنوان الرئیسي فیھا عن ذلك الیوم یتعلق بزیارة وزیر التعلیم  الزیارة،
العالي، فكان ھناك اھتمام إعالمي كبیر واھتمام رسمي ولكن بغالف اجتماعي عن طریق الدعوات، 
فدعیت من أول یوم إلى آخر لحظة وكانت الدعوات كثیرة واألسئلة التي طرحت كانت بغالف 

ولكن كان ھناك ارتیاح خاصة أنني طلبت قبل أن أسافر االلتقاء بوزیر التعلیم والتعلیم العالي سیاسي 
في قطر، وبحثت معھ بشكل مباشر امكانیة زیادة عدد الطلبة القطریین إلى جامعاتنا األردنیة، وھم 

ً بذلك، وطلبوا منا مساعدتھم في تسمیة بعض الجامعات ألنھم یریدون إرسال  طلبتھم إلى فرحین جدا
ً عن مواضیع  جامعات، نحن بالطبع نعتز بكل جامعاتنا، ولكنھم یریدون جامعات معینة، وتحدثنا أیضا
وملفات أخرى، وأنا دخلت على خط زمیلي وزیر التربیة والتعلیم، ألنني عندما وصلت إلى ھناك 

كلة عدم استقدام استقبلني بعض األردنیین في الفندق وكان منھم معلمون ومعلمات یعانون من مش
الزوج، سواء كانت أنثى أو ذكرا، وقمت ببحث ھذه المواضیع مع الوزیر وأخذنا وعدا بتسھیل ھذا 

  . األمر والحصول على تأشیرات للزوج أو الزوجة
ً في األردن، حیث رأیت بأن  ً في قطر، وكذلك كان لھا صدى كبیرا الزیارة كان لھا صدى كبیرا جدا

  . یرة لھذا الموضوعھناك تغطیة إعالمیة كب
موضوع مجلس التعلیم العالي، اآلن ھو استحقاق قانوني، ومجالس األمناء أصبحت منحلة بموجب 
القانونین الجدیدین، وكما قلت بأن تشكیلة مجلس التعلیم العالي ھي بتنسیب من الوزیر والقرار من 

نا سأخطط األسبوع القادم ألنسب مجلس الوزراء، ھذا األمر لم یكن في القانونین المنتھیین، ولھذا أ
في تشكیلة مجلس التعلیم العالي، خمسة من المجلس ھم بحكم وظائفھم، والخمسة اآلخرون ثالثة منھم 

  . أكادیمیون برتبة أستاذ، واثنان من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والرأي
ص حقوقیین لیساعدونا بالنسبة لي فأنا أفكر بأسماء، لكن أرید أن یكون في تشكیلة المجلس أشخا

باتخاذ قرارات، وأشخاص مالیین ربما ألن ھناك لجانا للمجلس، لجنة مالیة وإداریة، لجنة قانونیة، 
ً شخصا لھ باع طویل في الحیاة األكادیمیة حتى یساعدنا برئاسة ھذه  لجنة أكادیمیة، فنرید أیضا

ل القطاع الخاص، وموجود في اللجنة، والقطاع الخاص یمكن أن یكون التمثیل الجندري من ممث
ً، ولكن من خالل استعراض الناس في غرف الصناعة  ذھني أسماء بعضھا ال أعرفھا شخصیا

  .الخ..والتجارة
بالنسبة لمجالس األمناء، فمجالس األمناء اآلن لم تعد بید الوزیر، بل ھي بقرار من مجلس التعلیم 

  . العالي، وبإرادة ملكیة
ً، الجلسة األولى للمجلس لن یعرض فیھا أسماء، ألن اآلن ال بد من تشكیل مجل س التعلیم العالي أوال

المجلس سیشكل لجانھ وسینظم عملھ، وسیفكر باآللیة التي سنشكل فیھا مجالس األمناء ، سأطلب من 
كل عضو مجلس تعلیم عال بأن یزودني بعدد من األسماء، وسأعطیھم معاییر معینة إذا أرادوا، منھا 

الشباب، لیس بالضرورة أن یكون من في مجالس أمناء الجامعات أعمارھم فوق  إدخال عنصر
ً العنصر الجندري في مجالس األمناء، وأنا واألمین العام  السبعین، نرید عنصرا شبابیا، ونرید أیضا
وأمین سر المجلس سنعمل علیھا والمستشار بالتأكید سیعمل معنا ألن نضع ھذه القوائم، وبالتالي 

  . لمجلس التعلیم العالي، ھذه العملیة تحتاج إلى حوالي شھرستتقدم 
من العام الماضي، وكان ھناك خطوات سرنا بھا، بأن  ١١بالنسبة للجامعات الطبیة، أعلن في شھر 

أعطینا مدة محددة لتقدیم الطلبات، وكون المتطلبات تحتاج إلى وقت، وحینھا أعطینا حوالي أربعة 
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اآلن قمنا بتشكیل لجنة متخصصة، منھا .. شركات بطلبات ٦تقدمت أشھر، وبعد األربعة أشھر 
أكادیمیون، وأطباء، وعمداء كلیات طب حالیون وسابقون، وقانونیون، ھذه اللجنة نظرت في كل 

 ٣طلبات مقابل الـ ٣الطلبات وقامت بعمل تبویب لما ورد فیھا، ونسبت بأن ھناك فجوة كبیرة بین 
ضعوا نقاطا على البنود المطلوبة منھم، النقاط وصلت في حدھا األعلى طلبات األخرى، بدلیل أنھم و

فما فوق فھذه الطلبات الثالثة أخذناھا، عندما جئنا للطلبات  ٧٥نقطة، اآلن كل من حصل على  ١٥٠
، ولھذا كان سھال على المجلس أن یقرر بأن المنافسة انحصرت ٧٥األخرى وجدنا بأنھا بعیدة عن الـ

  . ھذا ما حدثطلبات، و ٣بین 
اآلن ھذه الطلبات الثالثة كان بھا نواقص، قمنا بإبالغ ھذه الشركات بھذه النواقص وإمھالھا شھرین، 
وبالفعل بعد شھرین استكملوا الطلبات، لكن ھذا ال یعني بأنھم قدموا المطلوب مائة بالمائة، نحن في 

ً خ طیة عن الملفات التي تتعلق بعمل مجلس الوزراء كل فترة یقدم الوزراء تقاریر شفویة وأحیانا
أن أعطي تقریرا عن التعلیم العالي، وكان من بینھا ملف  ١٤/٤الوزراء، فأنا كان دوري في 

  . والشركات الثالث تقدمت باستكمال الموضوع ١١/٤الجامعات الطبیة، فقلت بأنھ انتھت المھلة في 
طاع الخاص سیحرك قطاع اإلنشاءات في ان انشاء ثالث جامعات طبیة وسبع كلیات تقنیة من قبل الق

ً لتوفیر ماالیقل عن ثالثة آالف فرصة عمل دائمة لألردنیین بعد االنتھاء  المملكة لمدة عامین ، اضافة
  .من االنشاءآت

تي قالت بأنھا استكملت جمیع المتطلبات حولت الشركات الثالث على اللجنة نفسھا مرة أخرى، وال 
  . ما عدا االتفاقیة مع جامعة مرموقة

  
  : ھل ممكن أن یكون لدینا جامعتان طبیتان؟ : الدستور  
  
  . ممكن أن یكون لدینا ثالث جامعات إذا استكملت الشروط : الطویسي 
  
  أین ستتوزع ھذه الجامعات؟: : الدستور  
  

واحدة منھما تقدم بھا مؤسسو مستشفى األردن، والثانیة مستشفى ابن جامعتان في عمان، : الطویسي 
  . الھیثم، والثالثة في العقبة

  
إذا استوفت الشركات الثالثة الشروط كاملة ألجل الحصول على الرخصة، ھل سیكون : الدستور  

  ھناك إعادة نظر في الموضوع بعد فترة ؟
و غیر طبیة، أن تقبل الطالب األول یجب أن تمر حتى تستطیع أي جامعة خاصة، طبیة أ: الطویسي  

بأربع مراحل، المرحلة األولى وھي الترخیص المبدئي، إذا استكملت الترخیص المبدئي تنتقل إلى 
المرحلة الثانیة وھي الترخیص النھائي، وھاتان المرحلتان من صالحیات مجلس التعلیم العالي، إذا 

ھي االعتماد العام، وبعدھا االعتماد الخاص وھاتان المرحلتان استكملت تنتقل إلى المرحلة الثالثة و
  . من صالحیات ھیئة االعتماد، فھم اآلن ما زالوا في المرحلة األولى وھي الترخیص المبدئي

أرید أن أتحدث في أمر، لن أكرر اإلجراء السابق بإعطاء ترخیص مبدئي مشروط، لن نكرر ذلك، 
امعة الطبیة أنھ أعطیت ترخیصا مبدئیا مشروطا، وانتقل إلى الذي حدث مع التجربة األولى للج

  . الترخیص النھائي
ً، أننا أكدنا في قرارنا األخیر بأن الرخصة لن تحول إلى جھة أخرى ولن تباع،  ھناك أمر مھم جدا

  . ألنھ جرت في التجربة األولى محاوالت بیع الرخصة
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
26 

ج الشخص ویجلس وال یوجد عمل لھ في ھناك تخصصات أشبع منھا السوق، یتخر: الدستور   
ً ھناك بعض األساتذة الجامعیین .. مجالھ، ھذه التخصصات أال توجد دراسة لوقفھا أو تغییرھا أیضا

ً واحدا طیلة فترة عملھم في الجامعة، ومضى على بعضھم  ً محكما   .سنة ٣٠-٢٠الذین لم یقدموا بحثا
  
  
ً التخصصات المشبعة والراكدة : الطویسي   من األمور التي وردت في االستراتیجیة، ومطلوب أوال

التعامل معھا كجزء من تحسین البرامج في الجامعات األردنیة بشكل عام، بمحاولة التعامل معھا، 
نحن قمنا بتخفیض القبول في البرامج التي یصنفھا لنا دیوان الخدمة المدنیة على أنھا راكدة أو 

عاما من تقدیم الطلب، والمشبع  ١٥في فرصة عمل قبل مرور مشبعة، اآلن تعریف راكد بأنھ ال أمل 
أقل، أي حوالي مرور عشر سنوات، لذلك بدأنا منذ سنة ونصف السنة، ومرت اآلن ثالث دورات 

تخصصا، بدأنا  ٨٨قبول بالبدء بتخفیض القبول في ھذه التخصصات، أول دفعة وصلتنا كانت 
، اآلن الصیف القادم، دورة القبول الموحد %٣٠والتي بعدھا % ٢٠، والدورة التي بعدھا %١٠

وقد نرفعھا فیما بعد، باإلضافة إلى ذلك الجامعات % ٥٠، وستصل النسبة إلى %٤٠ستكون النسبة 
نفسھا بتوجیھ من مجلس التعلیم العالي بدأت ھي نفسھا بتجمید ھذه التخصصات، ال نستطیع إلغاءھا، 

ذھب بھم في حال إلغائھا، وبالتالي التخفیض التدریجي والسبب أن ھناك أعضاء ھیئة تدریس أین سن
  .یخفض من مشكلة انتاج مزید من خریجي ھذه التخصصات، فالتعامل معھا قائم وبدأنا فیھ

بالنسبة لألساتذة الذین ال یتقدمون ببحوث، نظام الجامعات األردنیة جمیعھا، نظام أعضاء ھیئة 
ً مفصوال من التدریس یقول انھ إذا مرت ثماني سنوات عل ى عضو ھیئة التدریس ولم یرق یعتبر حكما

عضو ھیئة  ٣٢أن فصلت  ٢٠١٠الجامعة، وقد سبق للجامعة األردنیة عندما كنت رئیسھا في عام 
تدریس، السبب كان بأنھم لم یترقوا، بمعنى أنھم لم یقدموا بحوثا خالل الثماني سنوات األولى، 

ھذا الموضوع، والمطلوب و أن تفّعل اإلدارات الجامعیة ھذا وجامعة البلقاء قبل فترة قامت بتفعیل 
  . الموضوع

  
ما مدى تأثیر مخرجات التعلیم في التوجیھي على التعلیم العالي، وما مدى التنسیق بینكم : الدستور  

ً ما  وبین وزارة التربیة والتعلیم بالنسبة لموضوع تطویر التوجیھي ال سیما أننا نمر بمرحلة نوعا
وھناك العدید من االنتقادات حول تطویر التوجیھي بكل الجوانب ال سیما المواد االختیاریة حرجة، 

  . ودخول الجامعة
ً بالنسبة للدورة الواحدة  ، ما مدى استعداد وزارة التعلیم العالي للتعامل مع ھذه المرحلة ٢٠١٩أیضا

ي الدورة القادمة امتحان قبول القادمة، وھل سنشھد في األیام القادمة أو في األشھر القادمة أو ف
  جامعي یلغي التوجیھي؟

  
ً مخرجات التربیة والتعلیم ھي مدخالت التعلیم العالي، وخاصة األردنیین، فال یقبل : الطویسي   أوال

شخص في الجامعات األردنیة إال إذا كان حاصال على ثانویة عامة، وحتى غیر األردنیین مطلوب 
وزارة التربیة التي یأتون بھا من الخارج، وبالتالي في كل األحوال  منھم أن یعادلوا شھاداتھم من

  .الطالب الذي سیدخل لجامعة أردنیة یجب أن یمر من التربیة بشكل أو بآخر
التنسیق بیننا حاصل، وأعتقد في الفترة األخیرة، كان التنسیق في أوجھ، لدرجة أنھ ألول مرة في 

التعلیم العالي، أن الوزیر اآلخر یحضر جلسات المجلس تاریخ المجلسین، مجلس التربیة ومجلس 
الثاني، وأنا حضرت مرتین أو ثالث مرات جلسات مجلس التربیة، والدكتور عمر الرزاز حضر 

  .أكثر من ثالث مرات مجلس التعلیم التعالي، وبالذات لنقاش موضوع تطویر الثانویة العامة
ومن یدخل للتخصصات  ١٤٠٠ع العالمات والـاآلن ھناك أمور قمنا بإقرارھا منذ زمن، موضو

الجامعیة ومن یدخل للتخصصات التقنیة، وفرقنا بین عالمة النجاح في ھذا وعالمة النجاح في 
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الخ، وھناك أمور ما زالت معلقة، على الرغم من أنھ ورد في اإلعالم ..في الجامعات% ٥٠اآلخر، 
لت لنا في مسارات العلمي واألدبي، فالعلمي بھ بأنھ تم حلھا، اآلن موضوع المسارات، فالتربیة أرس

ثالثة مسارات واألدبي مساران، وردني كتاب قبل أیام بأن األدبي لم یعد مسارین بل أصبح مسارا 
ال یأخذ لغة عربیة، ) ب(یأخذ لغة عربیة والمسار ) أ(المساران كان الفرق بینھما أن المسار .. واحدا

بالنسبة .. تقروا ال أستطیع أخذ قرارات، خاصة بالنسبة لألدبياآلن أصبح مسارا واحدا، فلكي یس
ً لدي آراء ، في مجلس التعلیم العالي شكلنا لجنة وقدمت آراء، لدینا تصوران للتعامل  للعلمي أنا أیضا
مع مخرجات الثانویة العامة بالمسارات الجدیدة، ھذا لیس للتوجیھي القادم بل للذي یلیھ، لكن الطالب 

البدیل األول یستجیب بالكامل لما قرره مجلس التربیة، وھو أن .. أن یقرروا من اآلن یجب علیھم
الذي یختار التخصص الطبي والصحي ویستطیع أن یقدم بجمیع التخصصات في الجامعة، الذي أخذ 
المسار الھندسي یستطیع أن یقدم بكل التخصصات في الجامعات ما عدا الطبي والصحي، اما الثالث 

لوم البحتة یستطیع أن یقدم بكل شيء في الجامعات ما عدا الطبي والصحي والھندسة، فھذا وھو الع
البدیل الذي وضعناه وسأقوم بعرضھ على مجلس التعلیم العالي، وبالمناسبة مجلس التعلیم العالي أقر 

ل مع ھذا، مبدأ االستجابة للتطویر الحاصل في مسارات الثانویة العامة، فالمبدأ أقر، ویجب أن نتعام
مشكلة البدیل األول من وجھة نظرنا .. ویصبح ھذا التطویر بال معنى إذا لم تأخذ بھ الجامعات وتطبقھ

بأنھ یضیق الخیارات للطالب، لذلك وضعنا بدیال ثانیا، وھو بدیل یوسع التخصصات أمام الثالثة، 
أ تم اتخاذه بأن یعكس إجماال عندما یستقرون على شيء فنحن جاھزون، لكن القرار من حیث المبد

  . في القبول الجامعي
ألفا كانوا قد تقدموا  ١٧١بالنسبة للدورة الواحدة، الدورة الشتویة الماضیة تفاجأنا باألعداد الضخمة، 

ً حوالي  ألفا، وھذا العدد جعلنا في مشكلة؛ ألنھ أعلى من أي دورة  ١٤٠للثانویة العامة، ومن تقدم فعلیا
تعامل مع الموضوع و الحمد، وخفف علینا كثیرا بأنھ ال یوجد قبول في صیفیة، لكن استطعنا ال

الطب وطب األسنان في الدورة الشتویة، اآلن ھناك وجھات نظر من الجامعات الخاصة والرسمیة 
بأنھ في الفصل الثاني إذا لم یكن ھناك دورة شتویة من أین سیعوضون الخریجین الذین سیتخرجون 

ذه وجھة نظر مقبولة ومعقولة، لذلك سنرى فممكن إذا استطعنا أن نزید أعداد في الفصل األول، وھ
ً، نحن  الطلبة الوافدین بشكل كاف لكي نعوض ذلك، لكن ھذا غیر مضمون، ألن المنافسة عالیة جدا

ً لدینا من الخلیج، ٢٠٢٠وضعنا ھدفا في عام  ، لكن المؤشرات اآلن تقول ان ھناك منافسة شدیدة جدا
  . نحن وضعنا ھدفا بآخر المسار، ونعمل علیھوبالتالي 

  
  
ماذا عن العنف الجامعي ؟، وھل یعقل تشكیل لجنة تقییم لرؤساء الجامعات، وھل یعقل أن : الدستور  

یغادر سبعة رؤساء جامعات مرة واحدة، بحیث أصبح موضوع الجامعات والتعلیم العالي كلھ مرتبطا 
ھناك استقاللیة لرئیس الجامعة إذا كان الوزیر ینھي خدماتھ بید وزیر التعلیم العالي؟ فكیف یكون 

  وكأنھ موظف درجة سابعة؟ 
  
لقد وقعت أحداث في . ٢٠١٣العنف الجامعي انتھى تقریبا من جامعاتنا منذ عام : الطویسي. د - 

في الجامعة األردنیة، والتقى جاللة الملك حینھا مع رؤساء الجامعات بحضوري  ٢٠١٦أواخر عام 
ً من العنف الجامعي، وھكذا كان، والفضل  ٢٠١٧ي الوزیر المعني، وتمنى أن یكون عام كون خالیا

  .ھنا یعود للحزم الذي مارسھ رؤساء الجامعات في تطبیق أنظمة تأدیب الطلبة
. بالنسبة لموضوع تقییم رؤساء الجامعات، فھذا من الممارسات الفضلى في جامعات العالم المحترمة

 ١٣ألمریكیة یقوم مجلس األمناء بالتقییم لعدم وجود مجلس تعلیم عال، وھناك نسبة ففي الجامعات ا
ً وفق التقییم السنوي   . بالمائة من رؤساء الجامعات في الوالیات المتحدة یفصلون سنویا
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في المرة الماضیة، وضع مجلس التعلیم العالي السیاسة العامة لتقییم جمیع رؤساء الجامعات بنفس 
مؤشر أداء، وأرسلت لمجالس األمناء لتعبئتھا، وھكذا وصلنا كم  ٩٥معیارا و ١٤كان ھناك المعاییر، 

ھائل من الوثائق، فاضطررنا الى تشكیل لجنة لعمل تدقیق للوثائق التي وصلتنا، فشكلنا لجنة خبرات 
قع ولیست لجنة تقییم، درست كل ھذه الملفات، وقارنت المعلومات الموجودة مع المعلومات على مو

الجامعة، ومع المواقع العالمیة التي لھا عالقة بجامعاتنا، لنجد ان كثیرا من األمور لم تكن صحیحة، 
الوزیر لم یتدخل إال من خالل . ولھذا اضطررنا بأن نشكل لجنة نھائیة من المجلس لتقدم توصیات

  . رئاستھ لمجلس التعلیم العالي، فاألمر سار بعملیة مؤسسیة مائة بالمائة
نسبة لمفھوم المساءلة، رؤساء الجامعات لدیھم صالحیات شبھ مطلقة، یجب أن تقابلھا مساءلة، بال

ولذلك جاءت االستراتیجیة تنص على ایجاد نظام لمساءلة وتقییم القیادات األكادیمیة في الجامعات من 
  . رئیس القسم إلى رئیس الجامعة

ت أعمالھم، سارت األمور بمؤسسیة، اذ وردنا بالنسبة لتعیین الرؤساء الذین حلوا محل الذین انھی
الطفیلة، الحسین، العلوم والتكنولوجیا، والیرموك، فقمنا بتشكیل لجان، : طلبا لألربع جامعات ١٧٣

  .ووضعنا معاییر، وقیمناھا وقدمت ثالثة أسماء إلى مجلس التعلیم العالي
  
بر اقالتھ، أال یجب أن تؤخذ مكانتھ لكن بخصوص طریقة التبلیغ، فوجئ رئیس الجامعة بخ: الدستور  

  كرئیس جامعة وأكادیمي بعین االعتبار؟
  
من حیث المبدأ لم یكن الخبر مفاجئا بنسبة مائة بالمائة، بدلیل أنھ كان ھناك تقییم، : الطویسي. د -

وكان من المتوقع إنھاء عمل رؤساء جامعات، وبالنسبة لالعفاء ھناك موانع قانونیة، درسناھا قبل 
  . خاذ كامل اإلجراءاتات
  
ً على التعلیم المھني والتقني لتخفیف عبء الدراسات : الدستور   ما دور الوزارة في التركیز حالیا

وھل سیستمر العمل بالموازي بشكلھ الحالي أم سیعاد النظر فیھ على .. األكادیمیة في سوق العمل
  .ضوء الجامعات الطبیة الثالث؟

  
ءات تستجیب لما ورد في االستراتیجیة الوطنیة، وھناك مساران، فھذا بدأنا بإجرا: الطویسي. د -

التربیة والتعلیم، : الملف من الملفات المشتركة ما بین الوزارات الثالثة المعنیة بتطبیق االستراتیجیة
وفیما یخص التعلیم العالي بدأنا بمسارین، المسار األول زیادة األعداد في . والتعلیم العالي، والعمل

لتوجھ نحو التعلیم التقني، ألن التعلیم التقني مھمتنا، وقمنا بزیادة المنح لصندوق الطلبة، فكل من یقبل ا
في التعلیم التقني یعتبر حاصل على منحة، بغض النظر عن كل أوضاعھ االجتماعیة، والناحیة 

ا االتجاه، اذ كان وقمنا بتعدیل نظام الخدمة المدنیة في ھذ. األخرى امتیازات وظیفیة لبعد التخرج
وخرجنا . یمنع على خریج التعلیم التقني سابقا أن یصبح مدیرا في دائرتھ، بحیث أمكن لھ ذلك االن

باإلطار الوطني للمؤھالت في التعلیم بشكل عام والتدریب المھني، بحیث ذابت الحدود التي منعت 
ب آخر تشریعي، من أجل زیادة ھناك جان. سابقا شخصا متعلما مھنیا أن یصبح أكادیمیا بالمستقبل

الطلبة في التعلیم التقني، اذ حصلنا على موافقة جاللة الملك بزیادة المكرمة الملكیة للقوات المسلحة 
، %٥و% ١٠للمعلمین لمدة خمس سنوات، بحیث تنتھي بـ% ١لمكرمة الجیش و% ٢وللمعلمین 
ً من الدورة السابقة، فھذا جمیعھم على التعلیم التقني، وقمنا بتطبیق ھذ% ١٥وھؤالء الـ ا األمر اعتبارا

ً یزید األعداد   .أیضا
المسار الثاني یتعلق بتحسین البنیة التحتیة، اذ رّخص مجلس التعلیم العالي لسبعة مستثمرین بإنشاء 
سبع كلیات تقنیة، وجار العمل على إنشائھا من قبل القطاع الخاص، وسیكون خمس منھا خارج 
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حدید التخصصات، فتخصصاتھا غیر موجودة اآلن في كلیات مقامة، حتى نتیح عمان، باإلضافة إلى ت
  .الفرصة لآلخرین لیتطوروا

جامعة البلقاء تقوم اآلن بإعادة ھیكلة أربع كلیات لدیھا باستخدام نموذج عالمي، وقد اختارت النموذج 
مساعدة في إعادة ھیكلة الروماني والفرنسي والیاباني والكوري، كما تعھدت سفارات الدول األربع بال

الكلیة المعنیة، لنرى بعد ذلك مخرجات كل واحدة من ھؤالء، ونعرف األفضل لسوق العمل األردني 
  .واإلقلیمي

بالنسبة للموازي، فھو أضعف نقطة في االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، ألن 
ا في مجلس الوزراء، وثبتت عدم االستراتیجیة قدمت بدیلین إللغاء الموازي، وجرت دراستھم

واقعیتھما من جھة، وصعوبة تنفیذھما من جھة أخرى، فھناك بدیل یقضي أن تقوم الحكومة بتعویض 
  .الجامعات من موازنة الدولة عن دخل الموازي، وھذا األمر ال یمكن تطبیقھ في الظروف االقتصادیة

ادة الرسوم في البرنامج العادي، بحیث تصل في البدیل الثاني لھ تبعات أمنیة واجتماعیة، اذ یقترح زی
وقد كلفني مجلس الوزراء من باب التزامھ بتنفیذ . بالمائة عما ھو علیھ ٣٠٠بعض التخصصات الى 

االستراتیجیة بإیجاد بدائل أخرى، وبالفعل قمت بمراجعة مستشارین مختصین، وخرجنا ببدیل ثالث 
  .عقولة وان تساھم الحكومة بالتعویضیجمع بین االثنین، بأن تكون ھناك زیادة م

  
ً مسألة معدالت، اذ یلجأ الكثیر من الطالب : الدستور   الموازي لیس فقط مسألة مادیة بل أیضا

فكیف ستوفقون بین موضوع الموازي . للموازي لدراسة تخصص معین ال تؤھلھم معدالتھم دخولھ
  . لقبول العاديومعدالت القبول في تخصصات یأخذھا الموازي وال یأخذھا ا

  وما خطة التعلیم العالي لتطویر المناھج في الجامعات، سیما وأن ھناك مناھج عفا علیھا الزمن؟
وبالعودة لموضوع التعلیم التقني، ربما ھناك حاجة إلى تغییر ثقافة في التعلیم التقني، فكیف سیسوق 

  .التعلیم العالي فكرة التعلیم التقني ویشجع الشباب علیھ؟
  
نتفق من حیث المبدأ بأن البرنامج الموازي ال یساوي بین األردنیین، من حیث أنھ : الطویسي .د -

ً، لكن المشكلة انھ لم یتم التقید  ١٩٩٧یقبل معدالت أدنى، وقد أوجد في عام  لدعم الجامعات مالیا
ت ھذه النسبة ، فلو بقی%٣٠بالنسبة المحددة من مجلس التعلیم العالي للقبول على ھذا البرنامج، وھي 

لكان األثر االجتماعي للموازي أقل بكثیر مما ھو علیھ اآلن، خاصة أن الموازي یتركز أساسا في 
بضع جامعات، وبالدرجة األولى في األردنیة والدرجة الثانیة في العلوم والتكنولوجیا، وبقیة 

ال بد من أن تكون  نحن نتعامل اآلن مع مشكلة الموازي ولكن. الجامعات التي بھا طب وطب أسنان
  .ھناك حلول قابلة للتطبیق

بالنسبة للخطط الدراسیة والمناھج، لیس لدینا مناھج في الجامعات، بل خطط دراسیة تضعھا األقسام 
ً بتحدیث  ویوافق علیھا مجلس العمداء، ھناك توجیھ من مجلس التعلیم العالي لكل الجامعات أوال

ً بتجمید البرامج المش ً البرامج المستحدثة یجب أن تحاكي متطلبات برامجھا، وثانیا بعة والراكدة، وثالثا
لذلك في آخر جلسة لمجلس التعلیم العالي، أعدنا عشرین طلب . سوق العمل المحلي واإلقلیمي

بأن  ٣/٢٠١٧استحداث برنامج بكالوریوس من الجامعات األردنیة، الن ھناك قرارا صدر في شھر 
تخصص أن تستشیر القطاعات ذات العالقة في البلد سواًء كانت على أي جامعة تتقدم الستحداث 

  .نقابات أو غیرھا، وأن تخبرنا بأن ھذا التخصص مطلوب في السوق أم ال
بالنسبة للتعلیم التقني، بدأنا بحملة لمحاولة تغییر الثقافة المجتمعیة السلبیة تجاه المھنة، ووضعنا 

بل القبول بقلیل حتى تكون مؤثرة للناس، وستبث على فیدیوھات على موقع الوزارة سنبدأ ببثھا ق
بدأنا ھذا الجزء من الخطة حتى نتعامل . التلفزیون قصص نجاح ألشخاص تخرجوا من التعلیم التقني

مع الثقافة المجتمعیة السلبیة عن طریق اإلعالم، لكن ھذه الثقافة یجب أن تبدأ من المنزل، وعلى 
  . ة السلبیة نحو المھنةاألھل المشاركة في تغییر الثقاف



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
30 

، وأعتقد أن ھذا القرار %٢٠كما طبقنا أمورا فیما یخص التجسیر، فنسبة التجسیر قبل عامین كانت 
مع الدورة بعد القادمة بحیث % ٥لم یكن في االتجاه الصحیح، فبدأنا بتخفیض النسبة وستنتھي إلى 

  .نأخذ المبدعین
تراتیجیة وانعكست في القانون، فان أسس القبول لم تعد وضمن استقاللیة الجامعات التي طلبتھا االس

من صالحیات مجلس التعلیم العالي، وانما من صالحیات مجالس أمناء الجامعات في إطار سیاسة 
  . عامة یضعھا مجلس التعلیم العالي

  
ال  ما الھدف من وجود مؤسسة االعتماد ومجلس التعلیم العالي مع وجود الوزارة، ولماذا: الدستور  

تزال الكلیات تقوم بتدریس الدبلوم مع العلم بأن دیوان الخدمة المدنیة أوقف تعیینات الدبلوم منذ عام 
  .مالیین دینار؟ ٩وأین وصلت مدیونیة جامعة مؤتة التي بلغت في العام الماضي حوالي . ٢٠٠٠

  
العالمي لجامعاتنا، فقبل ھیئة االعتماد یجب أن تكون موجودة إذا أردنا أن نحقق البعد : الطویسي. د -

أن تنظر أي دولة في العالم في االعتراف بالجامعة تسأل عن وجود ھیئة اعتماد في البلد من عدمھا، 
كما ان استقاللیتھا قوة لھا، كما ھو الحال في العالم كلھ، اذ ال یجوز أن . بحیث تطبق معاییر االعتماد

علیم العالي یضع السیاسات وھیئة االعتماد تطبق مجلس الت. تكون أنت من یضع السیاسة ومن ینفذھا
  .االعتماد على الجامعات، لذلك أنا مع استقاللیة ھیئة االعتماد بالممارسات العالمیة الفضلى

بالنسبة للدبلوم ووقف التعیینات، ال بد من وقف التعیین لخریجي التخصصات اإلنسانیة في كلیات 
یھا، وھذا جزء من سیاسة توجیھ كلیات المجتمع نحو المجتمع حتى تجبر الناس أن ال تذھب ال

  .التخصصات التقنیة
بالنسبة لمدیونیة جامعة مؤتة، ال توجد جامعة أردنیة رسمیة غیر مدیونة باستثناء العلوم والتكنولوجیا 

أنا مع دعم جامعة مؤتة، لكن ھناك معاییر نتبعھا في مجلس التعلیم العالي في توزیع . والھاشمیة
مالیین ونصف  ٨وحصة جامعة مؤتة لیست قلیلة، فمقدارھا ھذا العام أكثر من . الحكوميالدعم 

مالیین من صندوق دعم البحث العلمي لبناء  ٦الملیون دینار، اضافة الى مساعدات اخرى منھا 
 ٢.٥ھذا لیس بسیطا، فمعنى ذلك أن فاتورة الكھرباء التي تكلف الجامعة اآلن . الطاقة الشمسیة فیھا

  .ھذه المساعدة مستمرة ولیست مقطوعة. یون دینار ستكون صفرا في العام القادممل
  
ً عن التحفیز االقتصادي، فأین دور وزارة التعلیم العالي في : الدستور   الحكومات تتحدث دائما

  .التحفیز االقتصادي؟
  
ا ورد في ھذه ، وم٢٠٢٢- ٢٠١٨لدینا جزء من خطة تحفیز النمو االقتصادي لألعوام : الطویسي. د -

 ، ً ً كامال الخطة بالنسبة للتعلیم العالي مستل من االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة استالال
وھذا شجعنا على أن ننظر إلى بعض األمور بتركیز أكثر ألن علینا خالل خمس سنوات أن ننتھي 

  .منھ
ھي التي لھا عالقة مباشرة بإنتاج  والبنود التي استلت من االستراتیجیة لصالح خطة تحفیز النمو

ً، وھذا بحد ذاتھ أكبر محفز للنمو االقتصادي ً جیدا وھناك متابعة شھریة . موارد بشریة مؤھلة تأھیال
من مجلس الوزراء لتقدیم تقریر عن التقدم في االستراتیجیة الوطنیة وفي خطة تحفیز النمو ومتابعة 

تمع مع الوزراء الثالثة، الفریق الوزاري المسؤول عن كل شھرین مع جاللة الملك، فرأس الدولة یج
تنفیذ االستراتیجیة كل شھرین مرة، وآخر اجتماع كان لوزیر التربیة مع جاللة الملكة ألنھا تتابع 

  .مباشرة شؤون التربیة والتعلیم
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ھناك تخوف مجتمعي من أن موضوع السنة التحضیریة لتخصص الطب وطب األسنان : الدستور  
مشاكل وعدم عدالة عندما تطبق داخل الجامعتین األردنیة والتكنولوجیا، وتخوف من  سیخلق

التدخالت، فكیف یمكن حل ھذه النقطة؟ وھل فشل الدبلوم الفني لغیر الناجحین في الثانویة العامة وقد 
ً، ما مصیر صندوق دعم البحث العلمي، ھل لم یعد لھ مدیر وسیكون تابعا للوزارة؟   یوقف؟ وأخیرا

  
السنة التحضیریة من متطلبات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، وھدفھا :  الطویسي. د -

یجب على كل طالب أن یدخل في سنة تحضیریة في تخصصھ، . تجوید مدخالت الجامعات من الطلبة
ت الطبیة ثم تنص االستراتیجیة نفسھاعلى أن نبدأ بالتخصصا. وبعدھا یقرر إما أن یذھب إلیھ أو ال

ھذا العام طبقناھا في جامعتین، . الھندسیة، وأن تدرس التجربة، إما لالستمرار فیھا أو التوقف عندھا
  .حتى نخفف األثر المجتمعي فیما لو كان یتضمن جوانب سلبیة

ھناك عدد كبیر من الطالب یدخل سنة أولى طب من دون سنة تحضیریة ثم یرسب وال یكمل، 
أخرى، وقد یتحول من طب إلى طب أسنان، أو من طب أسنان إلى تمریض ویذھب إلى تخصصات 

الفارق اآلن أن السنة التحضیریة موادھا كلھا طبیة، فھي عبارة عن أساس للمواد الطبیة . أو ھندسة
ً على استقطاب مزید من  ً تشجیعا حتى تظھر قدرات الطالب فیھا، ونحن استثنینا الطلبة الوافدین، أوال

ً ألن ھذا الطالب الوافد جاء من بلده لیدرس الطب، لذلك سمح لھم بإعادة السنة الطلبة الوا فدین، وثانیا
  . التحضیریة

بالنسبة للدبلوم الفني، اإلقبال علیھ أدنى مما كنا نتوقع، وھذه مسألة ثقافیة، وقد أنھت الثانویة المطورة 
  .ر الثقافةونحن مستمرون في العمل على تغیی. اآلن مسألة النجاح والرسوب

اآلن ھو بحكم الصندوق الذي كان منشأ بموجب . بالنسبة لمدیر عام الصندوق، فما زال قضیة قانونیة
القانون الذي ألغي، والقانون الجدید ال یوجد بھ مدیر عام، وعلینا االن تقدیم نظام ینظم أعمال 

رة تطویر القطاع العام ھي لقد اقترحنا في مشروع النظام أن یكون لھ مدیر عام، لكن وزا. الصندوق
  . المسؤولة بالدرجة األولى عن ھذا األمر، بإعادة الھیكلة، ومجلس الوزراء بالنھایة

  
  .ھل ھناك غیر أردنیین یعملون في التعلیم العالي؟: الدستور  
  
معظم األساتذة من غیر األردنیین . غیر األردنیین عددھم بالمئات وال یصل إلى األلف: الطویسي. د -

یعملون في الجامعات الخاصة، لكن وجود أعضاء ھیئة تدریس من غیر األردنیین یعطي نقاطا 
وبالتالي أن نقول . للجامعات األردنیة في التصنیفات العالمیة، مثلما ھي الحال مع عدد الطلبة الوافدین

جامعات ربما ان بعض ال. أننا ال نرید غیر األردنیین في الجامعات یحرم الجامعات من النقاط
الخاصة تبالغ احیانا باستخدام غیر األردنیین، لكن اآلن ال یوجد تجدید إلقامة غیر األردني إال عن 

فوزارة العمل ترسل لنا قبل أن تجدد ألي شخص، وإذا وجدنا خبرة . طریقنا وطریق وزارة العمل
  .مشابھة ورتبة علمیة مشابھة فبالتأكید لن نجدد لغیر األردنیین
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   ة تقر نظام معدل لمعادلة شھادات الثانویة العامة االجنبیةالحكوم
  

قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام معادلة الشھادات من مستوى شھادة الدراسة 
وجاء النظام المعدل بھدف ضبط شروط معادلة الشھادات الصادرة عن  .٢٠١٨الثانویة العامة لسنة 

انھا األصلیة، وفي ضوء اختالف السلم التعلیمي في العدید من الدول المدارس العربیة في غیر بلد
االجنبیة عن السلم التعلیمي المعتمد في المملكة مما یحول دون التحاق الطلبة االردنیین الذین اكملوا 

واشترط النظام المعدل    المراحل الدراسیة جمیعھا في تلك الدول من الدراسة في الجامعات االردنیة
لة الشھادة الصادرة عن المدارس العربیة في غیر بلدانھا األصلیة، أن تكون المدرسة حاصلة لمعاد

ً بھا من الجھة المسؤولة عن التعلیم في بلد الدراسة كما اشترط  . على الترخیص الالزم ومعترفا
ویم المدرسي النظام أن یقوم حامل الشھادة بتقدیم ما یثبت إقامتھ مدة ال تقل عن سنة دراسیة وفقا للتق

في بلد الدراسة، وأن یخضع الختبار القدرات المعرفیة والتحصیلیة الذي تجریھ وزارة التربیة 
ھي المعتمدة ألغراض القبول في الجامعات ) المعدل المعتمد)والتعلیم، وتعد نتیجة ھذا االختبار 

  الرسمیة الحكومیة والخاصة في المملكة
. 

  الكترونيالرأي 
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  بالجامعاتبحث زیادة الطلبة اللیبیین 
  
بحث وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، وسفیر لیبیا في عمان الدكتور  

وأكد  .محمد حسن البرغثي امس زیادة عدد الطلبة اللیبیین الدارسین بمؤسسات التعلیم العالي األردنیة
ظروف االستثنائیة التي تمر بھا استعداد الوزارة لتقدیم التسھیالت للطلبة اللیبیین، خاصة خالل ال

واشار الوزیر الى استحداث مدیریة شؤون الطلبة الوافدین لمتابعة امور الطلبة وتقدیم  .لیبیا
ولفت الى أھمیة زیادة تبادل اعضاء الھیئات التدریسیة بین جامعات البلدین  .التسھیالت الالزمة لھم

من  .كادیمیة لتأھیل مؤسسات التعلیم اللیبیة الشقیقةوان الوزارة مستعدة لتقدیم الخبرات االردنیة األ
جانبھ عبر السفیر عن تطلعھ الى زیادة اعداد الطلبة اللیبیین الدراسین بمؤسسات التعلیم العالي 

ً لجودة ومستوى التعلیم العالي ولحالة األمن واألمان الذي نعیشھا باألردن وقدر دور  .األردنیة نظرا
واضاف أننا بصدد تنظیم  .اللیبیین في الظروف الصعبة التي مرت بھا لیبیااألردن باحتضان الطلبة 

وفي نھایة اللقاء وجھ الدكتور  .الملتقى األول للطلبة اللیبیین الدراسین باألردن بعد شھر رمضان
 .الطویسي الدعوة لوزیر التعلیم العالي اللیبي لزیارة األردن لبحث معظم أوجھ التعاون بین البلدین

  .ان ھناك حوالي خمسمائة طالب لیبي یدرسون باألردن یذكر

  ٦:الرأي ص
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  الحدیث عن النكبة في األردنیة والدوحة
  

  مھند مبیضین.د
  

ً بعنوان  ً دولیا وكان . »القضیة الفلسطینیة إلى أین«نظمت الجامعة األردنیة األسبوع الماضي مؤتمرا
  .ھذا بمناسبة الذكرى السبعین للنكبة

  
ً بعنوانوھذا االسبوع عقَد  ً المركز العربي لالبحاث ودراسة السیاسات في الدوحة، مؤتمرا : أیضا

ً على نكبة فلسطین«   .»الذاكرة والتاریخ: سبعون عاما
  

ً علمیة، وقراءات دقیقة  كانت المناسبتان علمیتین، إلى حٍد كبیر، من خالل األوراق التي قدمت أبحاثا
د السبعة المنصرمة، وھنا یمكن القول إن استعادة النكبة للحالة الفلسطینیة ومسار النكبة خالل العقو

ً في المنطقة العربیة   .كمناسبة علمیة قد أنجز من قبل أھم المؤسسات الفاعلة علمیا
  

لم یكن ھناك ابتعاد عن مفاصل النكبة وظروفھا، ولم یكن ھناك تاریخ مجمل یقدم، أو محاولة الثبات 
دف معاینة التاریخ والزمن السیاسي الذي حدثت بھ النكبة، تاریخ جدید للنكبة، بقدر ما كان الھ

  .والنتائج التي ترتب عنھا من شتات فلسطیني وفشل عربي بامتیاز
  

الیوم النكبة الفلسطینة ال تزال نتائجھا قائمة، والتي تعمقت بعد النكسة، ولكن النكبة كانت نتیجة مسار 
  . یات العربیة ثمة نصوص عدیدة عن النكبةعربي اقلیمي، ومحلي في فلسطین، وفي سیاق الروا

ھناك الروایة العربیة الرسمیة الباحثة عن براءة الھزیمة، وھناك الروایة الغربیة، وھناك الروایة 
ً مع محمد صالح الخفش وعارف  الصھیونیة، واألھم الیوم ھو الروایة الفلسطینیة، التي بدأت مبكرا

  .الخالدي ورشید الخالدي وعادل مناع وغیرھمالعارف وقدري طوقان وصبحي غوشة وولید 
  

ً في مسار ما قبل التقسیم العام  م، حیث یبحث غسان كنفاني في ١٩٤٧كما أن النكبة تحضر فلسطینیا
ویعاین عبد العزیز الثعالبي الوضع الفلسطیني في مرحلة ما بعد المؤتمر  ١٩٣٦اسباب فشل ثورة 

ً وھناك اعمال ر. م١٩٣١اإلسالمي في القدس  وائیة وفكریة ومسرحیة وشعریة جعلت النكبة حدثا
ً حتى الیوم، ولیس مجرد ذكرى   .حاضرا

  
وفي ھذا السیاق التذكري للنكبة في المؤسسات البحثیة العربیة، یجب اإلشارة إلى أن الحالة العربیة 

ث الكبرى الراھنة، وما یدور عن المستقبل الفلسطیني ھو الذي یفرض علینا مھمة االبقاء على األحدا
وإعادة معاینة الظرفیة التاریخیة التي جاءت بھا النكبة وما نتج عنھا من نتائج وحقائق ماثلة على 

  .األرض الیوم
  

ً عن زمن النكبة، التي كانت الدول العربیة آنذاك في بدایة استقاللھا،  إننا في زمن عربي ال یقل سوءا
كان یدعم اسرائیل وقیامھا، ھذا في الوقت وكانت غیر مستعدة على خوض مواجھة مع الغرب الذي 

  ٤٠:الدستور ص/عمون

 مقاالت
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الذي كانت فیھ دولة االحتالل قد قطعت شوطا كبیرا في بناء المؤسسات قبیل اعالن انتھاء االنتداب، 
  .وبالتالي الوصول إلى النكبة

  
في الختام، ینبغي اإلشارة إلى المراجعات الصھوینیة من قبل المؤرخین الجدد في اسرائیل، والذین 

عن روایة اسرائیلیة جدیدة فیما یتعلق بالتھجیر الفلسطیني، وھذا أمر لم یحدث في المجال كشفوا 
ً في البحث عن متھمین وجناة وربما خونة   .العربي، والذي ما زال عالقا

  
ً، فإن لم یكن من  المھم الیوم في ظل الطفرة الوثائقیة العودة لدراسة مجتمع النكبة فلسطینیا وعربیا

ودة المجيء باسباب مقنعة للمآل الفلسطیني، فإنھا ممكن ان تقدم لنا صورة قریبة عن نتائج ھذه الع
  .تاریخ الناس آنذاك
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  في األردن" ما بعد اإلسالم السیاسي
  

  خلیل العناني أستاذ العلوم السیاسیة . د* 
  

ّمھ مركز الدر"ما بعد اإلسالم السیاسي"شاركت األسبوع الماضي في مؤتمر عن ظاھرة  اسات ، نظ
االستراتیجیة في الجامعة األردنیة، بالتعاون مع مؤسسة فریدریش إیبرت األلمانیة، وذلك في 

  .العاصمة األردنیة عّمان
وحضره نخبة ممیزة من الباحثین والمراقبین في مجال الحركات اإلسالمیة، جاؤوا من عدة بلدان 

ان، الخبیر المعروف وصاحب عربیة وغربیة، بدعوة من الباحث الصدیق الدكتور محمد أبو رم
  .اإلنتاج الغزیر في المجال نفسھ

وقد حفلت جلسات المؤتمر بنقاش ساخن، وذلك بقدر سخونة الموضوع وإشكاالتھ المتعّددة، والتي 
ً من الناحیتین، الوصفیة والتحلیلیة، وال " ما بعد اإلسالم السیاسي"تبدأ من مصطلح  ذاتھ، كونھ إشكالیا

لظاھرة التي یدرسھا، وتركز على تحوالت الحركات اإلسالمیة، وما یمكن أن تنتھي عند مآالت ا
  .تفضي إلیھ من مراجعاٍت على مستویي الخطاب والسلوك

ما بعد "من بین جلسات المؤتمر العدیدة، والتي امتدت یومین، تم تخصیص جلسة لمناقشة موضوع 
قائمین على تنظیم المؤتمر، بحیث جمعت وقد تم إعدادھا بذكاء من ال. في األردن" اإلسالم السیاسي

شخصیات وأعضاء في أحزاب ومبادرات تنتمي للتیار اإلسالمي في األردن بتنویعاتھ المختلفة، مثل 
حزب جبھة العمل اإلسالمي، الذراع السیاسي لجماعة اإلخوان المسلمین في األردن، وحزب 

" اإلخوان"زمزم، المنشق عن  –وطني الشراكة واإلنقاذ، المنشق عن الجماعة، وحزب المؤتمر ال
  .وحزبھا

  :ولعل ما لفت نظري في تلك الجلسة أمران
أولھما التشابھ في خطاب المشاركین، على الرغم من انتماءاتھم الحزبیة المختلفة، وإن اشتركوا 

ً في الجذر اإلخواني حیث أكد الجمیع احترامھم مبادئ الدولة الوطنیة المدنیة، واحترام . جمیعا
  .إلخ... لحریات وحقوق األقلیات والقبول بالتعددیةا

وثانیھما، االحترام الكبیر الذي أبداه كل طرف تجاه اآلخر، على الرغم من الخالفات التي دفعت بمن 
" اإلخوان"إلى الخروج من عباءة " زمزم –المؤتمر الوطني "و" الشراكة واإلنقاذ"أسسوا حزبي 

ً ما تؤدي االنشقاقات الحزبیة واإلیدیولوجیة إلى  وھي حالة نادرة في السیاق. أخیرا العربي الذي غالبا
حالة استقطاٍب وتنابٍذ وانقسام، بحیث یطعن كل فریق في الفریق اآلخر، وھو ما یبدو أن إسالمیي 

  .األردن قد تجاوزوه
سیكیة في نسختیھ الكال" اإلسالم السیاسي"بكلمات أخرى، كانت الجلسة بمثابة حوار غیر مباشر بین 

في األردن، فقد أفاض " ما بعد اإلخوان"لن أفیض في الحدیث عن مالمح أحزاب وتیارات . والجدیدة
في الكتابة عن ذلك في مواضع مختلفة الدكتور أبو رمان والباحث المعروف حسن أبو ھنیة، ولكن ما 

  :أود لفت االنتباه إلیھ فیما یخص ھذه الظاھرة
ً، أن تطور أحزاب  وتیاراتھ في األردن، إذا ما تجاوزنا اإلشكاالت " اإلسالم السیاسي ما بعد"أوال

العدیدة التي یثیرھا ھذا المصطلح، والتي وضحت في جلسات المؤتمر، یكاد یكون الحالة األبرز في 
السیاق العربي، فقد خرجت عدة أحزاب وجمعیات ومبادرات من رحم جماعة اإلخوان المسلمین 

صحیح أن دوال عربیة . ة الماضیة، وال یزال الحبل على الجّرار كما یقولونعلى مدار السنوات القلیل
شھدت حاالت خروج مماثلة من التیار اإلسالمي الكالسیكي، كما ھي الحال في مصر وتونس 

ً في ھذا الصدد   .والمغرب، إال أن األردن یظل الحالة األكثر بروزا
ً، ثّمة عالقة واضحة بین درجة االنفتاح الس یاسي وظھور أحزاب وحركات وشبكات إسالمیة ثانیا

صحیح أن العالقة بین جماعة اإلخوان والنظام . جدیدة، تتجاوز الطرح الكالسیكي للمدرسة اإلخوانیة

  الخلیج الجدید
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، كما أن رواسب ھذا التأزم ال تزال موجودة، "الربیع العربي"األردني قد تأزمت في أعقاب موجة 
األخطاء التكتیكیة للجماعة، وعدم قمعھ لھا بشدة، على  وإْن تحت السطح، إال أن تسامح النظام مع

ً بما تفعل أنظمة عربیة أخرى، سمح للقیادات واألعضاء الذین یختلفون مع القیادة الحالیة  األقل مقارنة
 ً ً وتفھما للجماعة والحزب بالخروج باتجاه أطر تنظیمیة ومؤسسیة جدیدة، أكثر رحابة وقبوال

ات الجماعة وانشقاقاتھا تصب في مصلحة النظام، إال أن قبولھ بالتعددیة صحیح أن انقسام. ألفكارھم
ً في تشجیع االنتقال إلى مرحلة  ً مھما   ".ما بعد اإلسالم السیاسي"السیاسیة لعب دورا

ً، االنتقال من مرحلة اإلسالم السیاسي الكالسیكي إلى ما بعده لیس مجرد مناورة سیاسیة ممن  ثالثا
نھا ال تبدو محاولة لمعاقبة الجماعة األم على عدم استیعابھا جمیع األفكار التي انخرطوا فیھا، كما أ

ً وتطورا فكریا وإیدیولوجیا حقیقیا قد حدث في أوساط ھؤالء . كان یجري طرحھا، وإنما تعكس قناعة
 ً ً واضحا ً وفكریا ً سیاسیا   .وھو ما یعكس نضجا

ً، لم یحدث الوصول إلى مرحلة  في األردن بین یوم ولیلة، وإنما نتیجة تراكم  "ما بعد اإلخوان"رابعا
 ً لذا فإن . سنوات عدیدة شھدت اختالفات ومشاحنات وانقسامات أفضت، في النھایة، إلى ما نراه حالیا

ثّمة ثقة ویقینا لدى ممثلي ھذه الحالة أنھم قد تجاوزوا مرحلة اإلخوان المسلمین، وأن الباب مفتوح 
ً بالتنافس أو الصراع مع  وال. أمامھم لتقدیم رؤى جدیدة ً كثیرا " اإلخوان"تبدو ھذه األحزاب مشغولة

ً، تضمن تمثل منظومة القیم  على الشارع األردني، بقدر ما تحاول أن تقدم أطروحاٍت أكثر براغماتیة
  .الوطنیة واإلسالمیة في المجال العام

، تبدو ھذه األحزاب على وعي بحساسیة الظرفین، المحلي واإلقل ً یمي، وتداعیات ذلك على كل وأخیرا
لذا فھي تحاول أن تسیر على خیط رفیع، بحیث . ما یرتبط بتیارات اإلسالم السیاسي، ولو من بعید

وفي الوقت نفسھ، تجنب الوقوع في . تحافظ على ھویتھا وطابعھا ذي المرجعیة اإلسالمیة من جھة
 ً ً وخارجیا   .فخ العداء أو الصدام الذي قد ینھیھا، داخلیا

  .خلیل العناني أستاذ العلوم السیاسیة الزائر بجامعة جونزھوبكنز األمیركیة. د* 
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 اعالنات

 ١٤:الغد ص/٢٦:الدستور ص/٧:صالرأي 
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 ٢٦:الدستور ص
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غرفة تجارة االردن تنظم الیوم لقاء بین مكونات القطاعات االقتصادیة كافة في فندق خمس نجوم 
روج وذلك للخ 2018 للتحاور والتباحث في مشروع القانون المعدل لقانون ضریبة الدخل لعام 

بتوصیات معمقة ودراسة شاملة تتضمن راي القطاع التجاري في مشروع القانون وتأثیره على 
الغریب في االمر ان غرفة تجارة االردن رغم وجود قاعات فیھا .. مختلف القطاعات االقتصادیة

  .عقدت لقاءھا في فندق خمسة نجوم
  

لمدینة العقبة لتكون منصة الستقطاب شركة تطویر العقبة تعمل حالیا على تحدیث البنیة التحتیة 
  .االستثمارات العربیة واالجنبیة في مختلف المجاالت

  
ان مشروع قانون ضریبة الدخل الجدید سیرفع ضریبة الدخل المترتبة على » عین الرأي«علمت 

الوزراء واالعیان والنواب ورؤساء الھیئات المستقلة واالمناء والمدراء العامین ومن في مستوى 
  .اضعاف ما یتم دفعھ في القانون المعمول بھ حالیا» ثالثة«اتبھم في القطاعین العام والخاص الى رو
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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یوقع وزیر التخطیط والتعاون الدولي والوكالة االلمانیة االتحادیة للتعاون االقتصادي والتنمیة الیوم 
ة البریطانیة للتنمیة الدولیة كما ستساھم الوزار). GIZ(اتفاقیة منحة مشتركة وذلك بمساھمة ألمانیة 

)DFID ( ،بالمنحة، إضافة إلى مساھمة من قبل وزارة التجارة الخارجیة والتعاون التنموي الھولندي
) GIZ(والجانب الھولندي مع الــ) DFID(وذلك من خالل اتفاقیات تفویض ستبرم من قبل كل من 

  ).٢٠٢١-٢٠١٨(لیتم تنفیذ المشروع خالل الفترة 
  

من ظھر الیوم ) ١٢- ١١(بة المحامین التوقف عن الترافع أمام محاكم المملكة لمدة ساعة قررت نقا
  .بمناسبة ذكرى النكبة واحتجاجا على افتتاح السفارة األمریكیة في القدس

  
  

 صنارة الدستور
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تحیي النقابات المھنیة الیوم الذكرى السبعین للنكبة الفلسطینیة، حیث تنظم مساء الیوم مھرجانا في 
یتحدث في المھرجان عدد من النقباء ". القدس عنوان العودة"قابات بالشمیساني تحت شعار مجمع الن
  .المھنیین

  
عثرت األجھزة األمنیة مساء أمس على طفلة داخل حقیبة وملقاة في منطقة ضاحیة الرشید بعمان، 

قلھا إلى المصدر أوضح أن الطفلة تبلغ من العمر أسبوعا، مشیرا إلى أنھ تم ن. بحسب مصدر أمني
  .مستشفى الجامعة األردنیة، وحالتھا الصحیة جیدة، فیما بوشرت التحقیقات في الحادثة

  
، كتاب إعفاء صادر لمواطنة "فیسبوك"النائب فضیل النھار، نشر أمس على صفحتھ بموقع  

فیما  - النائب لجأ، في رسالتھ، لھذه الطریقة بعد أن تعذر علیھ . للمعالجة في مركز الحسین للسرطان
  .إیصال كتاب الموافقة لھا بالطرق المعتادة - یبدو

  
صباحا، قسم  ٨وزیر الزراعة المھندس خالد الحنیفات فاجأ بزیارة مبكرة صباح أمس، عند الساعة  

البیطرة في مدیریة زراعة العاصمة، قبل أن یكمل زیارتھ المفاجئة إلى مدیریة زراعة ناعور، وذلك 
 .بحسب مصدر بالوزارة" المقدمة فیھماللوقوف على مستوى الخدمة "

 زواریب الغد
  


