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 عالمـــــــــــوضـــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

طلبة برنامج تنسیق المواقع وإنتاج األزھار في زراعة األردنیة یعرضون 
  مشاریع تخرجھم

٣ 

األربعاء ) األردنیة(مرشحین یتنافسون على رئاسة نادي موظفي ) ٥(
  المقبل

٥ 

 ٧  تنھي المرحلة األولى ألرشفة ملفات مستشفى الجامعة األردنیة" أبوغزالھ"

   شؤون جامعیة

 ٨  وني التعلیم العالي والجامعات األردنیةاالنتھاء من مناقشة قان

 ١٠  التغییر المرتقب ومنحھا المزید من الصالحیات.. مجالس أمناء الجامعات 

 ١٢  اجتماع تحضیري لمؤتمر مشروع تعزیز نوعیة التعلیم اإللكتروني

القبول المباشر : المعاني للجامعات التي تسعى للخروج من القبول الموحد
  لیس الخیار األفضل

١٣ 

ً بإلغاء أنظمة وتعلیمات طلبة الثانویة غیر األردنیةت" اإلداریة"  ١٦  رد طعنا

   مقاالت

 ١٨  حسني عایش )٣/ ١(وجوب تعلیم الفلسفة والمنطق في المدرسة والجامعة 

  ٢٠  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي



  رة اإلعالم والعالقات العامة دائ                                              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 

3 

 
  
  
  
  
   

  طلبة برنامج تنسیق المواقع وإنتاج األزھار في زراعة األردنیة یعرضون مشاریع تخرجھم
  

عرض طلبة  - سناء الصمادي
برنامج تنسیق المواقع وإنتاج 
األزھار التابع لقسم البستنة 

ي كلیة الزراعة في والمحاصیل ف
الجامعة األردنیة الیوم مشاریع 
تخرجھم التي ضمت ستة مشاریع 
العادة تصمیم مواقع مختلفة في 

  .الجامعة ومواقع في مدینة عمان
   

واطلع رئیس الجامعة الدكتور 
عزمي محافظة على المشاریع 
الھادفة الى زیادة المساحة 

دیقة السوسنة وتصمیم دوار الساعة، وشارع رئاسة الجمالیة، واعادة تصمیم مواقع في الجامعة كح
الجامعة، والمسطح االخضر، وجسر المستشفى، وتصمیم الكلیات الطبیة، والحدیقة الجانبیة لكلیة 
الزراعة، واعادة تصمیم لشارع الرینبو في منطقة جبل عمان، واعادة تصمیم شارع الملكة رانیا، 

  . لبة وخاصة فیما یتعلق بالبیئةاألمر الذي ینعكس إیجابا على نفسیة الط
   

وقال مشرف البرنامج الدكتور مالك العجلوني ان عرض مشاریع الطلبة ما ھو اال  عرض  لتجربتھم 
  .العلمیة والعملیة وزیادة فرص التنافس فیما بینھم على جمیع المستویات

  
والتصمیمات المستقبلیة  واضاف العجلوني ان المشاریع التي ابتكرھا الطلبة تناولت إعداد المخططات

الالزمة لتطویر وتحدیث عدد من المواقع وساحات في الجامعة، وتم تنفیذ ثالثة مشاریع منھا حدیقة 
متحف االثار، والحدائق النباتیة في محطة البحوث الزراعیة في منطقة الغور، والحدیقة المقابلة لكلیة 

نسیق الحدائق الحضاریة في العالم من حیث الزراعة وذلك بما یتناسب مع التطورات الحدیثة في ت
  .التصمیم والبیئة الجمالیة

  
وعرضت احدى الطالبات الخریجات كیفیة تصمیم وتنفیذ المواقع، مشیرة إلى بعض التحدیات التي 
ُبعت لحلھا، متمنیة على الجامعة تبني تلك المشاریع لما  واجھت الطلبة في تصمیمھا والطرق التي ات

  .ین الصورة الجمالیة للجامعة والمجتمع المحليتسھم بھ من تحس
  

وحضر افتتاح المشاریع نائب الرئیس لشؤون الكلیات االنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة، ونائب 
الرئیس لشؤون االستثمار والتطویر الدكتور محمود الخالیلة ، ونائب الرئیس لشؤون الكلیات العلمیة 

 أخبار الجامعة

  ١٤/١/٢٠١٧السبت                                                                                 طلبة نیوز/٢ :الدیارص /أخبار األردنیة
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زراعة الدكتور محمد العمري واعضاء الھیئة التدریسیة في الدكتور عمر الكفاوین، وعمید كلیة ال
  .الكلیة واھالي الطلبة

  
یشار إلى أن قسم البستنة والمحاصیل في الكلیة یضم برنامجین لمنح الدرجة الجامعیة األولى 

أحدھما في البستنة والمحاصیل، واآلخر قي تنسیق المواقع وإنتاج األزھار، ویسعى ) البكالوریوس(
لیم الطلبة التفاعل مع المنتجین، والصناعات ذات العالقة، والمجموعات المتخصصة إلى تع

  .والمجتمع
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  األربعاء المقبل) األردنیة(مرشحین یتنافسون على رئاسة نادي موظفي ) ٥(

  
تجري   - فادیة العتیبي

الجامعة األردنیة یوم 
األربعاء المقبل الموافق 

في  ١٨/١/٢٠١٧
مجمعي القاعات 
التدریسیة للكلیات 
اإلنسانیة والطبیة 
انتخابات رئاسة 
وعضویة الھیئة اإلداریة 
لنادي موظفي الجامعة، 
حیث یبدأ المرشحون 

ة من دعایتھم االنتخابی
صباح یوم األحد وحتى 

  .مساء یوم الثالثاء
   
   

االنتخابات التي ستبدأ في تمام الساعة الثانیة عشرة ظھرا وتنتھي في تمام الساعة الخامسة من مساء 
مرشحین لشغل مقعد رئاسة النادي، في حین بلغ عدد المرشحین لشغل ) ٥(الیوم نفسھ، یتنافس فیھا 

  .مرشحا) ٣٦(وعددھا ثمانیة    مقاعد أعضاء الھیئة اإلداریة
   
   

رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة وخالل لقائھ المرشحین وأعضاء لجان اإلشراف على 
االنتخابات، أعرب عن أمنیاتھ في أن یتم سیر العملیة االنتخابیة بمنتھى الیسر والسھولة، تغلفھا 

عال من تحمل المسؤولیة وحفظ النزاھة والشفافیة، وأن یكون كل فرد بحسب موقعھ على قدر 
  .األمانة

   
   

في حین قال مقرر لجنة االنتخاب الدكتور أشرف العدوان إن اللجنة العلیا المكلفة باإلشراف على 
عملیة االنتخاب تعمل على قدم وساق وتواصل جھودھا في تنظیم العملیة االنتخابیة ضمن أجواء 

بعملیة الفرز وحتى لحظة إعالن النتائج،  لتخرج مثالیة وسلسة بدءا من عملیة االقتراع مرورا 
  .بالشكل المطلوب، وبالصورة الفضلى التي تلیق بمكانة الجامعة األردنیة وموظفیھا

   
   

، أوضح العدوان أن عدد أعضاء ٢٠١٧/٢٠١٨وبحسب اإلحصائیات التي خلصت لھا اللجنة للعام 
( ي الجامعة ومستشفاھا والمتقاعدین والمستقیلین الھیئة العامة الذین یحق لھم االقتراع من العاملین ف

عضوا، مشیرا إلى أنھ تم تخصیص صندوق اقتراع لفرع الجامعة في محافظة العقبة یشرف ) ٥٠٦٦
  .عضوا) ٥٥(علیھ لجنة مكلفة تسھیال على األعضاء الراغبین في االقتراع والبالغ عددھم 

   

  ١٣/١/٢٠١٧الجمعة                                                                         ٣:ي صرأال/٥ :الغد ص/أخبار األردنیة
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ناخب اإلدالء بصوتھ دون إبراز بطاقة إثبات  وأكد العدوان أن اللجان المشرفة لن تسمح ألي

شخصیة، ولن تقبل بالتعریف أو التفویض عنھ، وذلك لضمان سیر العملیة بمنتھى الشفافیة 
  .والمصداقیة

   
   

ودعا العدوان المرشحین والمؤازرین إلى االلتزام بروح الزمالة والدیمقراطیة حتى انتھاء عملیة 
ا إلى أنھ من غیر المسموح لھم یوم االنتخابات عمل أي دعایة انتخابیة االقتراع وإعالن النتائج، الفت

  .داخل المجمعات التي سوف تجرى فیھا
   
   

وخالل اللقاء أدى أعضاء لجان االقتراع والفرز القسم القانوني أمام رئیس الجامعة بعد أن تاله علیھم 
إخالص ودون انحیاز ألي مرشح الدكتور العدوان، قاطعین العھد على ممارسة أدوارھم بأمانة و

  .وضد أي مرشح
   
   

ومقره داخل الحرم الجامعي، یعقد  ١٩٧٣من الجدیر ذكره أن نادي الموظفین الذي تأسس عام 
  .انتخاباتھ بحسب قانون الجامعة مرة كل عامین النتخاب رئیسھ وأعضاء الھیئة اإلداریة الثمانیة
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  تنھي المرحلة األولى ألرشفة ملفات مستشفى الجامعة األردنیة" أبوغزالھ"
  

مشروع "األرشفة اإللكترونیة المرحلة األولى من  –لالستشارات  استكملت شركة طالل أبوغزالھ
  .، في مستشفى الجامعة األردنیة"أرشفة ملفات دائرة الموارد البشریة

  
وحسب بیان صحافي عن مجموعة طالل ابو غزالھ، جاء اختتام المرحلة األولى ضمن حفل نظمتھ 

ز الزیادات، كرم خاللھ مجموعة طالل الجامعة برعایة مدیر عام المستشفى الدكتور عبد العزی
  .أبوغزالھ 

  
وقال الدكتور الزیادات اّن المشروع یُعتبر أحد أھم أھداف المستشفى الطموحة التي سعت لتحقیقھا 
على مدار سنوات سابقة، یتكون من مرحلتین أساسیتین تم إنجاز المرحلة األولى منھا، بمھنیة عالیة 

  .وبجھد جماعي ووقت قیاسي ممیز
  

وأشاد بالخبرات وكفاءات كادر مجموعة طالل أبوغزالھ وكادر دائرة الموارد البشریة على ما بذلوه 
ً منھا ) ٢٧٠٤(من جھد أتى بثماره بإنھاء المرحلة األولى والتي تّم خاللھا أرشفة حوالي  ا ّ ملف

  .لألطباء) ٨٢٩(للموظفین و) ١٨٧٥(
  

أبوغزالھ سامر الرمحي أن المشروع یھدف إلى  وقال مدیر األرشفة اإللكترونیة في مجموعة طالل
وأرشفة ما یقارب  M-Filesخدمة مستشفى الجامعة األردنیة بتزویدھم بنظام لألرشفة اإللكترونیة 

ملیون ونصف وثیقة لملفات دائرة شؤون المرضى ودائرة الموارد البشریة، بأحدث الوسائل الفنیة 
  .والتقنیة، وبأعلى مستویات الجودة

  
نبھا بیّنت مدیرة دائرة الموارد البشریة في المستشفى النا محیالن اّن المشروع تضّمن في من جا

األوراق الثبوتیة ونموذج طلب (مرحلتھ األولى تجزئة ملفات الموظفین إلى ثالثة أقسام رئیسیّة 
وذلك ) التوظیف، اإلجراءات والقرارات اإلداریّة، التقییمات السنویة واألوراق الخاّصة بالجودة

ّھ تم تصمیم شاشات خاصة على نظام الدائرة لرصد  ً أن ً لمعاییر الجودة في المستشفى، مضیفة تطبیقا
  ).M-Files(الملفات المؤرشفة وربطھا مع نظام األرشفة الجدید 

  
وأوضحت محیالن بأنھ وخالل المرحلة الثانیة ستعكف الدائرة على أرشفة كافة ملفات الموظفین 

ً إلى العام  ٢٠١٦ھیة خدماتھم من األحدث إلى األقدم أي من العام المستقیلین والمنت ، ٢٠٠٠رجوعا
ً بأّن عملیّة إتالف ملفات الموظفین المستقیلین والمنتھیة خدماتھم من العام  ولغایة العام  ١٩٧٢علما

ً دور مجموعة طالل أبوغزالھ على ما قدمتھ إلنجاح ھذه المرحلة ١٩٩٩ نجزت، مثّمنة ُ   .قد أ

  ١٥/١/٢٠١٧األحد                                                                                         بترا/٤:صالسبیل 
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  االنتھاء من مناقشة قانوني التعلیم العالي والجامعات األردنیة
  

لي والبحث العلمي وقانون انتھى مجلس التعلیم العالي من مناقشة مشروعي قانوني التعلیم العا
الجامعات األردنیة بصیغتھما الجدیدة وذلك من خالل الجلسة التي عقدھا المجلس برئاسة وزیر 

  .رئیس مجلس التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي / التعلیم العالي والبحث العلمي
  

ین الى مجلس وقال بیان صحافي اصدره المجلس، الیوم السبت، انھ من المقرر رفع المشروع
  .الوزراء للسیر باإلجراءات الدستوریة إلقرارھا

  
ویعكس مشروعا القانونین التعدیالت التي تستوجبھا االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة في 
العدید من األوجھ،والسیما اعطاء مزید من االستقاللیة للجامعات األردنیة من خالل منح مجالس 

وضع الخطط التنفیذیة، واالشراف على مؤسسة التعلیم العالي : ضافیة اھمھا أمنائھا صالحیات إ
لمقاصد تحقیقھا ألھدافھا ومھماتھا واصدار التعلیمات التي یتطلبھا القانون، وایجاد أطر تنظیمیة 
تكاملیة شاملة وفعالة في االدارة الجامعیة متوائمة مع خطط التنمیة الوطنیة وأولویاتھا، اضافة الى 

ً لمعاییر وض ع االسس العامة لقبول الطلبة وفق االطار العام الصادر عن مجلس التعلیم العالي ووفقا
ویتضمن مشروعا القانونین تعدیالت على . االعتماد وضبط جودة التعلیم ومخرجاتھ ومتابعة تنفیذھا

نھما الى تشكیلة مجلس التعلیم العالي ومجالس أمناء الجامعات، حیث تم تخفیض عدد أعضاء كل م
تسعة أعضاء بما فیھم رئیس المجلس المعني، واشراك القطاع الخاص في حاكمیة التعلیم العالي على 

  .مستویین مجلس التعلیم العالي ومجالس األمناء،إضافة إلى إنشاء صندوق االبتكار والتطویر
  

ن رؤساء وتضمنت صالحیات مجلس التعلیم العالي وفق مشروع القانون الجدید التنسیب بتعیی
ً لنظام  الجامعات األردنیة الرسمیة من بین قائمة مرشحین یوصي بھا مجلس أمناء الجامعة وفقا
یصدر لھذه الغایة، على ان یضمن في النظام ان یكون عدد االسماء المنسب بھم ضمن القائمة ثالثة 

  .اسماء 
  

ً وخصوصا فیما كما عالج مشروعا القانونین بعض الثغرات التي برزت في القانونین الن افذین حالیا
یتعلق بتحدید مدة رئاسة الجامعة بالوكالة، وموضوع بلوغ سن السبعین أثناء رئاسة الجامعة، ورئاسة 
مجالس األمناء من قبل أقارب مالك الجامعة الخاصة، وتقدیم تقریر سنوي عن أداء الجامعة ورئیسھا 

المحاسبة واإلجابات واالجراءات المتخذة إلى المجلس، واالطالع على تقاریر واستفسارات دیوان 
علیھا في حالة الجامعة الرسمیة ورفعھا للمجلس، والموافقة على عقد اتفاقیات التعاون الثقافي 

وتضمن . والعلمي والتكنولوجي وغیرھا بین الجامعة في المملكة ومثیالتھا داخل المملكة وخارجھا 
دة تمثیل الطلبة بحیث یكون عضوین بدال من عضو ایضا التعدیل على تركیبة مجلس الجامعة بزیا

واحد، واعطاء صالحیات لمجلس العمداء في الجامعة بالتوصیة لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم 
الجامعیة وغیرھا التي تستوفیھا الجامعة والتنسیب بشأنھا إلى مجلس األمناء إلقرارھا، وكذلك 

سمیة بالجمع بین ما یتقاضونھ في جامعاتھم وراتب السماح ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات الر
التقاعد المدني أو العسكري، والحد من ھجرة اعضاء ھیئة التدریس من جامعات االطراف إال 
بموافقة الجامعتین على ذلك، إضافة إلى تنظیم العالقة بین مالكي و ادارات الجامعات الخاصة وفق 

  .نظام یصدر لھذه الغایة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٤:االنباط ص/الغد /الرأي /بترا
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واشار البیان الى اصدار نظام لممارسة العمل االكادیمي في الجامعات والكلیات الجامعیة ألعضاء 
ھیئة التدریس داخل الجامعات االردنیة ونظام مساءلة وتقییم أداء القیادات األكادیمیة في مؤسسات 

تكنولوجیا التعلم  المركز الوطني الستخدام(التعلیم العالي، اضافة الى انشاء مركز في الوزارة یسمى 
تحدد مھامھ وطریقة ادارتھ وسائر االمور المتعلقة بھ بموجب نظام یصدر ) ومنصات التعلیم المفتوح

، تكون مھمتھا متابعة تنفیذ )مدیریة التعلیم التقني(لھذه الغایة، وانشاء في الوزارة مدیریة تسمى 
  .سیاسات التعلیم التقني في مؤسسات التعلیم العالي
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  المزید من الصالحیاتالتغییر المرتقب ومنحھا .. مجالس أمناء الجامعات 

  
مجالس االمناء للجامعات االردنیة، ومنذ سنوات طویلة ھي عبارة عن بند في بنود  -امان السائح

قوانین الجامعات االردنیة، ال یرتبط وجوده لالسف بحالة من التصالح مع واقع الجامعات، او تسجیل 
انجازات، او التدخل لصالح التطویر او التحسین او ادخال عناصر استثماریة لرفد الجامعات بمزید 

الدخل یریحھا من اعباء المدیونیة التي اصبحت تناطح السحاب وتلجأ عبرھا الجامعات الى  من
المغاالة بالبرامج الموازیة دون النظر العداد الطاقات االستیعابیة التي ترتبط بالنوعیة والمخرجات 

  .االیجابیة
لطلبة للزیادة التي واعادت الجامعة االردنیة في ازمتھا التي وقعت قبل نحو عام من خالل رفض ا

لحقت البرنامج الموازي والدراسات العلیا، اسم مجلس االمناء الى الواجھة مرة اخرى، واصبح 
المجلس صاحب قرار ویعقد اجتماعات عاجلة وطارئة، واصبح لھ وجود اعالمي وتواجد على 

  .بالجامعاتالساحة الجامعیة واالعالمیة بكثافة لدرجة ذكرت المجتمع بان ھناك مجالس امناء 
الحدیث االن عن اعادة الھیبة وااللق لمجالس امناء الجامعات التي البد ان تكون بالضرورة صاحبة 
الوالیة الحقیقیة، ووفقا للقانون بالتدخل في رسم استراتیجة كل جامعة وبرامجھا االكادیمة واعداد 

شأن المالي لھا بشكل ایجابي طلبتھا وتحسین مخرجاتھا، وجلب استثمارات مالیة للجامعة ترفع من ال
  .وحاضر للعیان

مجالس امناء الجامعات االردنیة وللمرة االلف، الحدیث عنھا یطول وال یتوقف ویعلن حالة من 
المفاجأة بانھ لماذا ال یكون لتلك المجالس الدور االعظم بالجامعات، خصوصا وانھا صاحبة القرار 

ح تلك الجامعات جل االستقاللیة التي ترغب الجامعات والوالیة بالجامعات العریقة، وھي ایضا تمن
بھا، وان یبتعد مجلس التعلیم العالي عن التدخل بما یخص الجامعات اال برسم اللوحة العامة الیة 
استراتیجیة والوصول بالجامعات الى بر االمان، وان یكون المجلس حلقة الوصل والتواصل بین 

أمین دعم حكومي یتم النظر من خاللھ الى الواقع المتدني الجامعات والحكومة بشكل او بآخر لت
  .للجامعات مالیا

الحدیث االن یتركز وعبر التغییر المرتقب لقانون الجامعات عن مزید من الصالحیات لمجالس امناء 
الجامعات من اجل ابتعاد مجلس التعلیم العالي عن دور الوصي، ولصالح ان تعود الجامعات الى 

باستقاللیة رسم الخطة الفعلیة لھا وفقا لما یتالءم مع ظروفھا، اضافة لذلك فتلك  دورھا الطبیعي
المجالس البد ان یكون لھا الدور االكبر بالتنسیب بتعیین رئیس للجامعة بعد انتھاء والیة الرئیس 
الموجود حالیا، وان یخضع الرئیس للرقابة من خالل مجلس مؤتمن یؤسس اعضاؤه السس تعتمد 

قیقیة ومعاییر واضحة دون اجندات ودون النظر لشخص الرئیس او العالقات الشخصیة، رقابة ح
  .واالعتماد فقط على الكفاءة والمصداقیة وحسن االداء

مجالس امناء الجامعات تعتمد عرفا في رئاسة اي جامعة لرئیس مجلس امنائھا على اسم عریق 
عالیة وعظیمة وسنوات عمل تستند  صاحب خبرة وفي معظمھم ھم رؤساء وزراء سابقون، بخبرة

الى الخبرة اساسا، لذا فالتھمیش مرفوض وغیر مقبول لھؤالء الكبار، وان یكونوا ھیاكل بال روح او 
اداء حقیقي ال یمكن ان نقبلھ لھم، وھم بالتالي ال یقبلونھ النفسھم، النھم اسماء حقیقیة ال نقبل لھم 

  .التراجع وال یقبل منھم الخطأ
ن ینصب على قانون للجامعات االردنیة سیمد مجالس االمناء بطاقة صالحیات واسعة، الحدیث اال

وسیسمح لھم وفقا لبنوده بان یكون لھم تدخل ایجابي للتنسیب واختیار رئیس للجامعة ومتابعة ادائھ 
ومراقبة انجازاتھ، وسیمنحھم صالحیات رسم مالمح الجامعة بشكل مختلف، وسیتیح لھم القانون 

طي مع قضایا الجامعة بطریقة اكثر مھنیة، مع تغییرات سیتم اقرارھا بتخفیض اعداد تلك التعا

  ١٤/١/٢٠١٧لسبت                                            ا                                                       ٢:صالدستور 
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اعضاء یتمتعون بخبرات اكادیمیة عالیة، ووجود مجتمعي، اضافة  ٩عضوا الى  ١٣المجالس من 
  .الى وجود عناصر اقتصادیة تدعم الجامعة وتدیر عجلتھا وتوصلھا الى االستقرار المالي والنوعي
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  اجتماع تحضیري لمؤتمر مشروع تعزیز نوعیة التعلیم اإللكتروني
  

علیم االلكتروني ترأس نائب رئیس جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا ومدیر مشروع تعزیز نوعیة الت
في الجامعات األردنیة، ضمن برنامج تمبوس األوروبي الدكتور عبدهللا الزعبي االجتماع التحضیري 
للمؤتمر الختامي الخاص بالمشروع والھادف إلى تطویر أنظمة التعلیم العالي وإیجاد فرص التعاون 

  .بین مؤسسات التعلیم العالي في االتحاد األوروبي والدول الشریكة
  

وأكد الزعبي أن المشروع یواصل تحسین وتطویر وتنفیذ معاییر االعتماد الدولیة لضمان جودة 
البرامج الدراسیة على المستوى الوطني في مجال التعلیم االلكتروني باالضافة الى مناقشة آخر 

مساقات المستجدات المتعلقة بالمشروع فیما یتعلق بتصمیم المواد االلكترونیة الثالث المتمثلة في 
  .اللغة االنجلیزیة والطاقة المتجددة ومختبر ھندسة االتصاالت

  
وأشار أن جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا قد تم اختیارھا من الشركاء في المشروع إلحتضان مركز 

  .التعلم اإللكتروني 
  

وفي السیاق ناقش المشاركون أثناء االجتماع الخطة األولیة للمؤتمر الختامي للمشروع الذي سیُعقد 
آیار المقبل لمناقشة منظومة التعلیم العالي  ٩- ٨في حرم جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا في الفترة 

تعلقة بالتعلیم في األردن وآلیة تطویرھا، باالضافة إلى عرض ومناقشة األفكار والتطلعات الم
االلكتروني وأثرھا على العملیة التعلیمیة وطرح نماذج ملموسة حول تدریس المساقات اإللكترونیة، 

  .وعرض أھم النتائج التي خلص إلیھا المشروع
  

َم الخارجي حضر االجتماع بمشاركة ممثلي عن الجامعة  یذكر ان البرفیسور مایكل بالكمور الُمقی
ك والجامعة الھاشمیة وجامعة الحسین بن طالل ووزارة التعلیم العالي األردنیة وجامعة الیرمو

  .األردنیة

  الكترونيالرأي /بترا
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  القبول المباشر لیس الخیار األفضل: المعاني للجامعات التي تسعى للخروج من القبول الموحد

  
  

قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي األسبق الدكتور ولید المعاني إن اختیار آلیة مناسبة لتنفیذ 
: مد في األساس على عنصرین أساسیین، وھماعملیة القبول في الجامعات األردنیة الرسمیة یعت

أسس القبول التي تحكم عملیة القبول وتحدد فئات الطلبة الذین یمكن قبولھم في ھذه الجامعات، "
  ".والثاني ھو معیار القبول المعتمدة للمفاضلة بین الطلبة

  
یا الخروج من وأضاف المعاني في تعلیقھ على طلب الجامعة االردنیة وجامعة العلوم والتكنولوج

إن اآللیة التي یمكن اتباعھا لتنفیذ عملیة القبول في : "مظلة القبول الموحد للقبول بشكل مباشر
  .القبول المباشر، القبول الموحد: الجامعات الرسمیة ال یمكن أن تكون خارج بدیلین اثنین ھما

  
وأوضح المعاني إن القبول المباشر یعتمد على أن تقوم كّل جامعة رسمیة باتخاذ الترتیبات الالزمة 
الستقبال طلبات االلتحاق فیھا، واعالن المرشحین للقبول وفقا لسیاسة القبول المعتمدة وضمن األعداد 

  .المقرر قبولھا في كل تخصص
  

تخاذ الترتیبات الالزمة الستقبال طلبات االلتحاق وأما القبول الموحد فھو أن تقوم جھة مركزیة با
لجمیع الجامعات االردنیة الرسمیة، ومن ثم تنفیذ عملیة القبول بمختلف تخصصات ھذه الجامعات 

  .تبعا ألسس القبول المعتمدة
  

ولفت المعاني إلى أن اختیار اآللیة األكثر مالئمة ومناسبة للقبول في الجامعات األردنیة الرسمیة 
مد في األساس على طبیعیة معیار القبول المعتمد في أسس القبول النافذة؛ فإن كانت أسس القبول یعت

النافذة موحدة لجمیع الجامعات األردنیة الرسمیة ، وكان معیار القبول المعتمد للمفاضلة بین الطلبة 
ً / عند توزیعھم على الجامعات  العامة ، أو امتحان شھادة الدراسة الثانویة (التخصصات موحدا

امتحان قبول جامعي موحد للجامعات أو أي تولیفة من عنصرین أو اكثر من المعاییر الموحدة لجمیع 
، فإن اآللیة األكثر مالئمة ومناسبة لتنفیذ عملیة القبول في الجامعات األردنیة الرسمیة تتمثل )الطلبة

ً لما تحملھ في ثنایاھا من مزایا وخ   .صائصبآلیة القبول الموحد نظرا
  

أما إن قامت كل على كل جامعة بتبني أسس قبول خاصة بھا، وكانت ھذه األسس متباینة فیما بین ھذه 
الجامعات ، و تبنت معیارا خاصا بھا لقبول الطلبة والمفاضلة فیما بینھم ،وكان ھذا المعیار مختلفا من 

مباشر،أي أن تقوم كل جامعة جامعة أردنیة ألخرى، فإن اآللیة األنسب والوحیدة تتمثل بالقبول ال
  .باتخاذ الترتیبات الالزمة لتنفیذ عملیات قبول الطلبة فیھا

  
وبیّن المعاني في منشوره ایجابیات وسلبیات القبول المباشر من الجامعات نفسھا، كما نشر ایجابیات 

  .القبول الموّحد مؤكدا عدم وجود أي سلبیة في سیاسة القبول الموّحد
  

  :المعانيوتالیا ما نشره 
  

  بمناسبة تجدد الحدیث عن إلغاء القبول الموحد بالنسبة لبعض الجامعات الرسمیة
  آلیة القبول في الجامعات األردنیة الرسمیة

  نیوزطلبة 
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إن اختیار آلیة مناسبة لتنفیذ عملیة القبول في الجامعات األردنیة الرسمیة یعتمد في األساس على 
  -:طبیعة عنصرین أساسیین ھما 

التي تحدد القواعد التي تحكم عملیات القبول،والتي تتضمن الشروط العامة لاللتحاق  أسس القبول -١
ً فئات من الطلبة یمكن قبولھم في ھذه الجامعات  في تخصصات الجامعات المختلفة، والتي تحدد ایضا

.  
ن یمكن معیار القبول المعتمد للمفاضلة بین الطلبة،والذي یستند علیھ في تقریر من ھم الطلبة الذی -٢

  .تخصصات معینة / قبولھم في جامعات 
وعلیھ فاآللیة التي یمكن اتباعھا لتنفیذ عملیات القبول في الجامعات األردنیة الرسمیة ال یمكن أن 

  -:تكون خارج أحد البدیلین التالیین 
قبال أن تقوم كل جامعة أردنیة رسمیة على حدة باتخاذ الترتیبات الالزمة الست: القبول المباشر  -١

طلبات االلتحاق فیھا ،وبعد ذلك تقوم بإعالن أسماء الطلبة المرشحین للقبول في تخصصاتھا، ویتم 
ً لسیاسة القبول المعتمدة ومعیار الطلبة المرشحین القبول المحدد في ھذه األسس، وضمن  ذلك وفقا

  .األعداد المقرر قبولھا في كل تخصص 
باتخاذ الترتیبات الالزمة الستقبال طلبات االلتحاق لجمیع أن تقوم جھة مركزیة : القبول الموحد  -٢

 ً الجامعات األردنیة الرسمیة ،ومن ثم تنفیذ عملیة القبول بمختلف تخصصات ھذه الجامعات، تبعا
ألسس القبول المعتمدة، ومعیار القبول الجامعي المحدد في ھذه األسس،وضمن األعداد المقرر قبولھا 

  .دنیة الرسمیةفي تخصصات الجامعات األر
إن اختیار اآللیة األكثر مالئمة ومناسبة للقبول في الجامعات األردنیة الرسمیة یعتمد في األساس على 

  .طبیعیة معیار القبول المعتمد في أسس القبول النافذة 
فإن كانت أسس القبول النافذة موحدة لجمیع الجامعات األردنیة الرسمیة ، وكان معیار القبول ) ١

ً / د للمفاضلة بین الطلبة عند توزیعھم على الجامعات المعتم امتحان شھادة ( التخصصات موحدا
الدراسة الثانویة العامة ، أو امتحان قبول جامعي موحد للجامعات أو أي تولیفة من عنصرین أو اكثر 

  ،) من المعاییر الموحدة لجمیع الطلبة
قبول في الجامعات األردنیة الرسمیة تتمثل بآلیة فإن اآللیة األكثر مالئمة ومناسبة لتنفیذ عملیة ال

ً لما تحملھ في ثنایاھا من مزایا وخصائص   .القبول الموحد نظرا
إما إن قامت كل على كل جامعة بتبني أسس قبول خاصة بھا، وكانت ھذه األسس متباینة فیما بین ) ٢

ما بینھم ،وكان ھذا المعیار ھذه الجامعات ، و تبنت معیارا خاصا بھا لقبول الطلبة والمفاضلة فی
  مختلفا من جامعة أردنیة ألخرى،

فإن اآللیة األنسب والوحیدة تتمثل بالقبول المباشر،أي أن تقوم كل جامعة باتخاذ الترتیبات الالزمة 
  .لتنفیذ عملیات قبول الطلبة فیھا

ً،وذلك عل   :ى النحو التالي ویمكن توضیح إیجابیات وسلبیات كل من آلیتي القبول المذكورتین سابقا
 ً   :القبول المباشر : اوال

  :االیجابیات )  أ
ً للقبول أكثر مالئمة لھا من حیث طبیعة مناھجھا وتخصصاتھا  -١ تستطیع كل جامعة أن تتبني أسسا

  .وموقعھا الجغرافي وخصائص الطلبة الملتحقین فیھا 
ً بھا عند المفاضلة بین الطلبة المتقدمین لاللتحاق  -٢ ً خاصا تستطیع كل جامعة أن تتبني معیارا

ً لمعیارھا  فیھا،وتوزیعھم على تخصصاتھا المختلفة،وھي بذلك تستطیع اختیار الطلبة الذین تعتقد وفقا
متطلبات الدراسة الخاص أنھ یمتلكون إمكانات وقدرات عقلیة أو تحصیلیة تتیح لھم إمكانیة اجتیاز 

  .الجامعیة فیھا 
  :السلبیات ) ب
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تتحمل كل جامعة أعباء ومسؤولیات وجھود إداریة وتنظیمیة مضنیة،وتتحمل أیضا تكالیف مالیة  -١
إضافیةتترتب علیھا لقاء تنفیذ عملیة القبول فیھا والتي ستسمر لمدة زمنیة ال تقل بأي حال عن شھر 

ً ھذه التبعات جمعیھا وبحجم أكبر إن اختارت ونصف قبل بدایة الدراسة ،وقد تتح مل كل جامعة أیضا
اعتماد معیار قبول خاص بھا یتمثل بعقد امتحانات قبول خاصة بكل مجموعة من تخصصاتھا أو 

  .بعقد امتحان قبول عام لجمیع التخصصات فیھا 
ً مضنیة وتكالیف مالیة قد تكون مرتفعھ -٢ ،وقد تثقل كاھل سیتحمل معظم الطلبة األردنیین جھودا

أولیاء األمور، مقابل أن یقوم الطالب بدفع رسوم ألكثر من طلب التحاق ،وقد یصل في الطالب أن 
جامعات في الوقت ذاتھ ،ولكن ھل یتحمل الطالب الجھود المترتبة علیھ لقاء تقدیم ) ١٠(یتقدم الى 

  ؟امتحانات قبول على األقل في مدة زمنیة قد ال تتجاوز أسبوعین ) ١٠(
ستكون الجامعات األردنیة مضطرة إلتباع أسلوب اعالن أسماء الطلبة المرشحین للقبول على -٣

ً ،وذلك  دفعات متتالیة،ویؤدي ھذا األسلوب إلى ان تأخذ عملیة القبول الجامعي مدة زمنیة طویلة نسبیا
یرتب ھذا  بھدف استكمال قبول األعداد المقرر قبولھا بمختلف تخصصات الجامعة ،ومن المؤكد أن

ً في المقاعد المتاحة في معظم الجامعات،وبخاصة الجامعات في الجنوب،وقد یتحقق  األسلوب ھدرا
ھذا الھدر بسبب قبول الطالب في أكثر من جامعة في الوقت ذاتھ ، وسوف یرتب ھذا األسلوب من 

امعیة في حال القبول على الطلبة متطلبات مالیة عالیة مؤقتة ألن الطالب مضطر لدفع الرسوم الج
جامعات إن تقدم إلیھا ،وكان معدلھ ) ١٠(اعالن قبولھ فیھا،ووفق ھذا األسلوب قد یقبل الطالب في 

 ً   .في معیار القبول المعتمد مرتفعا
او اضافت /إن األھم من ھذا وذاك ھو ما سیحدث إن اختارت الجامعة إجراء مقابالت للطلبة، و-٤

نویة العامة، واألمران سیؤدیان ألطالة وقت القبول وإدخال امتحان قبول باإلضافة إلمتحان الثا
  .عوامل غیر موضوعیة فیھا

وقد تختار الجامعة الحاق الطلبة بالجامعة ابتدا دون تخصص، او في الكلیة ذات التخصصات  -٥
وقد تمت تجربة ھذا وأدى لتدخالت . المتعددة، لیتم توزیعھم الحقا على الكلیات والتخصصات

قرار توزیع الطلبة على األقسام او على التخصصات على الرغم من اعتماد المعدل  خارجیة في
  فكیف سیكون األمر لو ان التوزیع تم بعد امتحان أو مقابلة؟. التراكمي لذلك

 ً   -:القبول الموحد : ثانیا
كل جامعة تقلیل الجھود والمسؤولیات والتبعات والنفقات المالیة التي ستتحملھا  -:االیجابیات )  أ

  .أردنیة لتنفیذ عملیة القبول فیھا،والتي تستمر لمدة ال تقل عن شھر ونصف 
تقلیل الجھود والنفقات المالیة المترتبة على الطلبة وأولیاء أمورھم والمتمثلة في قیام الطالب بدفع  -٢

  .یارسم طلبات التحاق واحد للجامعات االردنیة ،وبذل جھد بسیط لتعبئة ھذا الطلب الكترون
تحقیق االستغالل األمثل لجمیع المقاعد المتاحة في الجامعات األردنیة ،وذلك ألن ھذه اآللیة ال  -٣

ً في أكثر من تخصص واحد في الجامعات وبھذا یتم تقلیل الھدر في المقاعد المتاحة  تتیح للطالب قبوال
  .فیھا إلى أدنى درجة ممكنة 

  .ھو عالمة امتحان الثانویة العامة تحقیق العدالة التامة فالمعیار الوحید -٤
القضاء على فترة االنتظار والقلق التي یمكن أن یعیشھا الطالب وذویة في دوامة دفعات القبول  -٥

  .تخصص ما/ جامعات،وھم ینتظرون قبولھ في جامعة) ١٠(المتتالیة من 
  :السلبیات ) ب

ولكن یتحدث الكثیرون عن مثل ھذه إن ھذه اآللیة ال تحمل في مضمونھا أي سلبیة تعود لطبیعتھا 
السلبیات،وھم في الحقیقة یقصدون جوانب أخرى ذات عالقة بعملیة القبول في الجامعات األردنیة 
الرسمیة ،فالسلبیات التي یتحدث عنھا البعض قد تعود الى ما لھ عالقة بأسس القبول النافذة التي تحكم 

بول المحدد في ھذه األسس ،أال وھو امتحان شھادة عملیة القبول ،أو إلى ما لھ عالقة بمعیار الق
  الدراسة الثانویة العامة
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  ترد طعناً بإلغاء أنظمة وتعلیمات طلبة الثانویة غیر األردنیة" اإلداریة"
  

ردت المحكمة اإلداریة طعنا قدمھ طالب أردنیون نظامیون سجلوا ودرسوا الثانویة العامة في 
مدارس عربیة تابعة لوزارة التربیة والتعلیم وموجودة خارج بلدانھا األصلیة، طالبوا فیھ بإلغاء 

لسنة ) ٨٨(ثانویة رقم ووقف العمل بنظام معدل لنظام معادلة الشھادات من مستوى الدراسة ال
، والغاء ووقف العمل بتعلیمات اختبار القدرات المعرفیة والتحصیلیة للطلبة الحاصلین على ٢٠١٦

  .الشھادة غیر األردنیة
  

الخمیس إن المحكمة ردت طعن المستدعین البالغ ) بترا(وقال مصدر قضائي لوكالة األنباء األردنیة 
ف العمل بنظام معادلة الشھادات الصادر بناء على قرار طالب، یطالبون بالغاء ووق ١٠٥عددھم 

والمنشور في الجریدة الرسمیة، والغاء ووقف العمل  ٢٠١٦/ ٦/ ٢٦مجلس الوزراء بتاریخ 
من نظام معادلة الشھادات من  ١١و  ٨بتعلیمات اختبار القدرات المعرفیة الصادرة بمقتضى المادتین 

  .وتعدیالتھ ٢٠١٦لسنة ) ٦٩(مستوى الشھادة الثانویة العامة رقم 
  

وأوضح المصدر أن الطلبة المستدعین طعنوا باألنظمة والتعلیمات ولم یطعنوا في أي قرار للوزارة، 
  .وأن رد الطعن یتعلق باألنظمة والتعلیمات وال یتعلق بأي قرار صادر عن وزارة التربیة والتعلیم

  
في مدارس عربیة ) التوجیھي(وقدم الطعن طالب أردنیون نظامیون سجلوا ودرسوا الثانویة العامة 

تركیا، (تابعة لوزارة التربیة والتعلیم ھناك وموجودة خارج بلدانھا األصلیة في ) لیبیة ویمنیة(
ا یجري في وقت ، وان البلدان التي سجلوا في مدارسھا تعقد امتحانا وطنیا عام)وأوكرانیا، والسودان 

معین ومحدد من قبل وزارات التربیة فیھا سواء داخل البلد او خارجھ وباشراف من وزارات التربیة 
  .والتعلیم ھناك

  
واستند المستدعون في طعنھم، إلى أن النظام والتعلیمات محل الطعن مشوبان بعیوب مخالفة للقانون 

تعلیمات الصادرة فتقدموا بالدعوى للطعن بھا والدستور، ولم یرتض المستدعون بالنظام المعدل وال
ً، وقابل للطعن لدى  لتلك األسباب، وقضت المحكمة اإلداریة برد الطعن في القرار وجاھیا وأفھم علنا

ً اعتبارا من الیوم   .المحكمة اإلداریة العلیا خالل ثالثین یوما
  

ً  ٢٠١٦لسنة ) ٢(ولفت المصدر القضائي إلى صدور التعلیمات رقم  لصالحیة وزیر التربیة  وفقا
ً ألحكام الدستور والقانون فقد أضفى شرعیة  والتعلیم المستندة إلى النظام، وبما أن النظام صدر وفقا
على ھذه التعلیمات بكافة موادھا، وھو بذلك یحصنھا من الطعن بااللغاء وفقا للمواد المشار الیھا 

نھما یكونان واجبي التطبیق على المراكز سابقا، حیث صدر النظام والتعلیمات وفقا للقانون فا
  .القانونیة التي تقع في ظل سریانھ

  
وقال إن النظام المعدل والتعلیمات نصا على أنھما یسریان من تاریخ نشرھما في الجریدة الرسمیة، 
وبالتالي فإن سریانھما یبدأ على شھادات الثانویة العامة التي تم الحصول علیھا بعد سریانھ، وال 

یان على طلبة شھادة الثانویة الصادرة قبل سریانھ، تطبیقا لمبدأ استقرار المراكز القانونیة ومبدأ یسر
  .عدم مرجعیة القوانین واألنظمة

  
الملك "من الدستور، تبین انھا تنص على ان ) ٣١(وعن أسباب الطعن، بالرجوع الى نص المادة 

الزمة لتنفیذھا بشرط ان ال تتضمن ما یصادق على القوانین ویصدرھا ویأمر بوضع االنظمة ال
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یوقع "من الدستور، یتبین انھا تنص على ) ٤٨(، وأنھ مع الرجوع الى نص المادة "یخالف احكامھا
رئیس الوزراء والوزراء على قرارات مجلس الوزراء، وترفع ھذه القرارات الى الملك للتصدیق 

ن او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك، علیھا في االحوال التي ینص علیھا الدستور او أي قانو
  ".وینفذ ھذه القرارات رئیس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصھ

  
باستقراء النصوص الدستوریة والقانونیة المشار إلیھا، یتبین أن إصدار النظام : وتابع المصدر

النظام موضوع  مشروط بعدم مخالفتھ ألحكام القانون الذي وضع من أجل تنفیذه، وبالرجوع إلى
وھو  ٢٠١٣لسنة  ٦٩الطعن، وجدت المحكمة أن النظام المعدل یجب ان یقرأ مع النظام االصلي رقم 

  .١٩٩٤لسنة ) ٣(من قانون التربیة والتعلیم رقم ) ٤٩(نظام صادر بموجب المادة 
  

منھ نصت على ) ٣(ووجدت المحكمة بالرجوع إلى نص النظام المعدل محل الطعن، أن المادة 
تحدد اجراءات اختبار القدرات "منھا أنھ ) د(للنظام االصلي والتي نصت في الفقرة ) ٨(ضافة المادة إ

  ".المعرفیة والتحصیلیة وجمیع الشؤون المتعلقة بھ بمقتضى تعلیمات یصدرھا الوزیر لھذه الغایة
  

والتعلیم  وفقا لصالحیة وزیر التربیة ٢٠١٦لسنة ) ٢(وصدرت بناء على ما سبق التعلیمات رقم 
  .المستندة الى النظام

  
ً الحكام الدستور والقانون، لذلك، فقد أضفى شرعیة على ھذه : وقال المصدر ان النظام صدر وفقا

التعلیمات بكافة موادھا، وھو بذلك یحصنھا من الطعن بااللغاء وفقا للمواد المشار الیھا سابقا، وحیث 
ھما یكونان واجبي التطبیق على المراكز القانونیة التي ان النظام والتعلیمات صدرا وفقا للقانون فان

  .تقع في ظل سریانھ
  

وبین أن الجھة المستدعیة لم تقدم ایة بینة تثبت صحة ما نعتتھ على النظام والتعلیمات من أسباب، 
  .وبذلك فانھما یكونان موافقین للقانون وتكون الدعوى مستوجبة الرد

  
لجنة معادلة الشھادات بوزارة (خصومة عن المستدعى ضدھا وقضت المحكمة رد الدعوى لعدم ال

التربیة والتعلیم والمشكلة وفقا ألحكام نظام معادلة الشھادات من مستوى شھادة الدراسة الثانویة رقم 
ً )وتعدیالتھ ٢٠١٣لسنة ) ٦٩( ً وتضمین المستدعین الرسوم وخمسین دینارا ، ورد الدعوى موضوعا

  .أتعاب محاماة
  

قررت أنھ  ٢٠١٦ة معادلة الشھادات غیر االردنیة في جلسة لھا في العاشر من نیسان وكانت لجن
ولغایة معادلة شھادات الطلبة الذین سیلتحقون بمؤسسات التعلیم العالي خارج المملكة ممن حصلوا 
 على الشھادة المدرسیة النھائیة غیر االردنیة وفقا للمعاییر المعتمدة من وزارة التربیة والتعلیم

االردني ، وكذلك الطلبة الحاصلین على الشھادة الثانویة العامة غیر االردنیة من بلد غیر البلد 
االصلي الذي تصدر عنھ الشھادة یجب علیھم التقدم الختبار القدرات المعرفیة والتحصیلیة الذي تعقده 

االلتحاق بمؤسسات  ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي بالتنسیق مع وزارة التربیة والتعلیم قبل
  .التعلیم العالي

  
وكان عدد من الطلبة قد تقدموا بالدعوى للطعن باالنظمة والتعلیمات امام المحكمة االداریة لغایات 
الغائھا، اال انھ واثناء السیر بالدعوى قدمت النیابة العامة االداریة كتابا یتضمن سحب القرار واعتبار 

  .الدعوى منتھیة
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 )٣/ ١(تعلیم الفلسفة والمنطق في المدرسة والجامعة  وجوب
  
  

  حسني عایش
  

كانت جملة رجال الدین المسیحي واإلسالمي في العصور الوسطى یعتقدون أن الفلسفة والمنطق 
وقد شبھ رجال الدین . علمھما یجعل الفرد یشك في صحتھ، أو یكفر بھ ویرتد عنھعدوان للدین، وأن ت

غیر أنھ لما كان غیر ". من تمنطق فقد تزندق: "المسلمون في حینھ تعلم المنطق بتعلم الزندقة، فقالوا
ممكن منع التفلسف والتمنطق بحكم الدھشة وحب االستطالع والمعرفة عند اإلنسان، فقد اضطر 

م الفلسفة والمنطق وتعلیمھما، للدفاع عن الدین والتصدي للمجدفین والمھرطقین رجال ال ّ دین إلى تعل
  .والمارقین

  
ولما بلغت الحضارة العربیة اإلسالمیة أوجھا في القرن الرابع الھجري؛ نتیجة انھیار السلطة 

یة الفلسفة واآلداب المركزیة وتفشي االنقسام السیاسي، وتنافس الدویالت المسلمة المستقلة على رعا
والعلوم والفنون، رأیت الفلسفة والمنطق یزدھران، والمناظرات بین الفالسفة تنتشر في كل مكان، ما 

ھل : فقال أحدھما لآلخر) فیلسوفان إسالمیان(اجتمع متكلمان : "اضطرھم إلى وضع قواعد للمناظرة
 تشغب، وال تحكم، وال تقبل على أن ال تغضب، وال تعجب، وال: على شرائط: لك في المناظرة؟ فقال

ً، وال تجوز لنفسك تأویل آیة على مذھبك إال جوزت لي  غیري وأنا أكلمك، وال تجعل الدعوى دلیال
ً منا یبني مناظرتھ على  تأویلھا على مذھبي، وعلى أن تؤثر التصادق، وتنقاد للتعارف، وعلى أن كال

  ".أن الحق ضالتھ، والرشد غایتھ
  

، )ھـ٥٠٥المتوفى عام (لسفة والمنطق زاد على حده في نظر اإلمام أبي حامد الغزالي وألن انتشار الف
الذي وقف رجال الدین آنذاك بین " تھافت الفالسفة"فقد تحول إلى ضدھما، وألف كتابھ المشھور 

  .مؤید لھ ومعارض
  

ود بعد وفاة ولما وقع كتاب الغزالي بین یدي فیلسوف األندلس األعظم أبو الولید بن رشد، المول
الغزالي بخمس عشرة سنة، استفزه ما جاء فیھ، فنھض للرد علیھ؛ فقرة فقرة، وفكرة فكرة، بكتاب 

كان ھدف ابن رشد كھدف الغزالي؛ الدفاع عن اإلسالم، ولكن بالفلسفة ". تھافت التھافت"سماه 
ً آخر سماه . والمنطق والبرھان لحكمة والشریعة من فصل المقال فیما بین ا"كما ألف ابن رشد كتابا

  .، للدفاع عن الدین بالفلسفة والمنطق"االتصال
  

ً من المفكرین إسالمي، لكن منھج كل منھما في اإلیمان مختلف؛ إذ بینما یتم  نرى من ذلك أن كال
  .اإلیمان عند الغزالي باالعتقاد والتصوف واإلشراق، یتم عند ابن رشد بالبرھان

  
ً لشھرة ابن رشد في األندلس وأوروبا، وتقریب األمیر لھ، فقد حسدتھ البطانة وتآمرت مع  ونظرا

بتھمة ) ھـ٥٩١عام (رجال الدین السذج علیھ، وحرضوا األمیر علیھ، فحوكم في جامع قرطبة الكبیر 
ما لھ عالقة  ولكنھ دافع عن فكره ببسالة، إال أن الحكم صدر بحرق جمیع كتبھ ما خال. الكفر والزندقة

ُفي خارج قرطبة . بالطب لحاجة البالط إلیھ، وبالفلك والحساب لحاجة المسلمین إلیھا في المواقیت ون

 مقاالت
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إلى قریة ألیسانة الیھودیة، فأشاع خصومھ وأعداؤه أنھ یھودي األصل، كالعادة المتبعة إلى الیوم أو 
  .الموروثة عن األسالف عن اتھام بعض الزعماء العرب بذلك

  
ً یشرح  ولما ً متغطرسا ً على المعاملة المذلة البن رشد، أصدر األمیر بیانا ضج بعض الناس احتجاجا

فیھ أسباب اضطھاد ابن رشد، وأنھ للدفاع عن الدین الحنیف؛ الحجة القدیمة الجدیدة الدائمة كلما 
  .احتاجوا إلى اضطھاد مفكر أو فیلسوف

  
. شغلین بالفلسفة والمنطق الذین شردوا في األفاقلم تقتصر النقمة على ابن رشد، بل شملت كل المن

م الفلسفة والمنطق ّ ً، فقد عفا عنھ األمیر لحاجتھ إلیھ لتعل لكن ھذا الود . لكن محنة ابن رشد لم تدم طویال
ً عن وطنھ  ً ولكن إلى مراكش حیث مات بعیدا ُفي ثانیة ً، فقد ن   ).ھـ٥٩٥عام (لم یدم طویال

  
لقرن الخامس الھجري بحرق التالمیذ والمعلمین والجمھور للكتب یذكرني حرق كتب ابن رشد في ا

  !فما أشبھ اللیلة بالبارحة؟. اإلسالمیة المدرسیة في القرن الحادي والعشرین
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كل وزراء حكومة الدكتور ھاني الملقي، الذین قدموا أمس استقاالتھم للرئیس، تمھیدا إلجراء التعدیل 
على الحكومة الیوم، تجنبوا التصریح أو اإلجابة عن استفسارات الصحفیین أمس حول التعدیل، 

  .في التعدیل باستثناء وزیر الدولة فواز ارشیدات، الذي صرح رسمیا بأنھ أبلغ بعدم عودتھ
  

یبدو أن رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة كان بصورة إجراء التعدیل الوزاري الثاني على 
حكومة ھاني الملقي المقرر ظھر الیوم مبكرا، حیث ألغى الطراونة أمس جلسة المجلس الصباحیة 

ى على الجلسة المسائیة، والتي سینطلق فیھا ماراثون نقاشات الموازنة التي كانت مقررة الیوم، وأبق
  .العامة

  
ملیون غرسة من  ١٫٥تحتفل الیوم وزارة الزراعة بیوم الشجرة العالمي، حیث سیتم زراعة حوالي 

ً بإھداء . األشجار والغراس المناسبة في عدة مواقع من المملكة كما تقوم مدیریة الحراج كعادتھا سنویا
الغراس الحرجیة المختلفة للمؤسسات الرسمیة والشعبیة، خاصة القوات المسلحة واألمن العام وقوات 

  .الدرك وغیرھا، للمشاركة بعملیات التشجیر لزیادة الرقعة الخضراء
  

ب المحامین سمیر خرفان أن الحكومة أوقفت مناقشة مشروع نظام معھد تدریب المحامین، أعلن نقی
خرفان انتقد القرار الحكومي وقال إن النقابة فوجئت بوقف . الذي اقترحتھ النقابة استنادا إلى قانونھا

جنحة یتعارض مع التوجیھات بضرورة تطویر القضاء والمحاماة كأ"مناقشة النظام، وأن ھذا األمر 
  ".لتحقیق العدالة

  
  
  
  

  سناء الصمادي:اعداد
 

 یا الصحف زوا

  زواریب الغد


