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   أخبار الجامعة
  ٣  مشروع لتعزیز الطاقة المتجددة.. الشجرة الشمسیة

   شؤون جامعیة
یالمس » تحضیریة طب األردنیة والتكنولوجیا«معدل القبول في 

٩٨ ٪  
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من الشھر ) ٢٥و٢٣(االعالن عن قائمة القبول الموحد مابین 
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 ٩  افتتاح المركز الوطني للتعلم اإللكتروني خالل شھرین: الطویسي
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 ١٥  فتح باب التقدیم لجائزة خلیفة التربویة
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في » عنق الزجاجة«و»لقة المفرغةالح«األسئلة العالقة ما بین
  الدكتور جمال المصري/األردنیة«محاضرة 
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 ٢٥  ذوقان عبیدات. د/)٢ - ٢( أربع مغالطات حول تدریس الفلسفة 

محمود .د/قانون الضریبة والعاملون بالجامعات: دولة الرئیس
  الحبیس
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ترجمة األحالم لواقعھا مستشفى الجامعة األردنیة محطة 
  دكتور كمیل موسى فرام/الجمیل
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محتویات التقریر الصحفي 
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   مشروع لتعزیز الطاقة المتجددة.. الشجرة الشمسیة

انطلقت في الجامعة األردنیة أخیرا وبدعم من السفارة الفرنسیة والمفوضیة األوروبیة ومجموعة 

   .حلة الثانیة من مشروع الشجرة الشمسیةالمناصیر أولى فعالیات المر

ویھدف ھذا المشروع، وفق مدیر مركز المیاة والطاقة والبیئة في الجامعة الدكتور معتصم سعیدان، 

إلى تعزیز مفھوم الطاقة المتجددة وأھمیتھا لدى الجسم الطالبي باالضافة إلى أنھ یخدم باحثي الجامعة 

 ا الطاقة الشمسیة وتكنولوجیا تخزین الطاقةفي مجاالت استدامة الطاقة وتكنولوجی

أمتار وتدشینھا في موقعھا  ٧ویوضح أن المشروع یقوم على تصمیم الشجرة بارتفاع یصل الى  .

ویبین سعیدان انھ سیتم إضاءة عشرة أعمدة من البوابة  .كیلوواط ٢أمام البوابة الرئیسیة بقدرة تصل 

العامة وتزوید الطلبة بمصدر كھربائي من طاقة نظیفة  الرئیسیة الى برج الساعة مرورا بالمكتبة

كافیة إلى شحن ما یزید عن مئة البتوب وجھاز خلوي یومیا وسیكون موقع الشجرة منبرا لعقد 

 ورشات تثقیفیة وتوعویة في مجاالت الطاقة والمیاه والبیئة

مشروع تمت من خالل فریق ویضیف أن جمیع التصامیم المعماریة والمدنیة والكھربائیة المتعلقة بال .

من المركز وطلبة من أقسام الھندسة الكیمیائیة والمعماریة والمیكاترونكس في كلیة الھندسة وطاقم 

  .فني من دائرة الھندسة بالجامعة

ویشیر إلى أن طلبة القسم المعماري صمموا الھیكل المعدني للشجرة باستخدام برنامج االتوكاد  

 االبعاد لموقعھا ومواقع االلواح الشمسیة حسب حركة الشمس الیومیةالھندسي وعمل مجسم ثالثي 

 أخبار الجامعة

  ١٦/٩/٢٠١٨األحد                                                                                                    ٣٢:صالرأي 



  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 
4 

وعن المرحلة المقبلة یوضح سعیدان أنھا ستشمل تركیب األلواح الشمسیة والبطاریات التي تغذي  .

جسم الشجرة بالطاقة وتخزنھا وفقا لحسابات معقدة متعلقة بالنظام الشمسي،حیث قام فریق من طلبة 

ة والمیكاترونیكس باجراء الحسابات الالزمة لتحدید عدد االلواح الشمسیة و القدرة الھندسة الكیمیائی

وھذه الشجرة األولى من نوعھا في  .الكھربائیة الممكن انتاجھا و تخزینھا في بطاریات كھربائیة

 .المنطقة وتحاكي الشجرة الموجودة بجامعة بریستول البریطانیة
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  ٪ ٩٨یالمس » دنیة والتكنولوجیاتحضیریة طب األر«معدل القبول في 

تشیر التوقعات شبھ النھائیة لخریطة معدالت القبول ضمن القائمة الموحدة، ان السنة  - امان السائح

التحضیریة في كل من الجامعة األردنیة والعلوم والتكنولوجیا تشھد اقباال غیر عادي من قبل الطلبة 

لذي خالف التوقعات العامة للمراقبین واالكادیمیین، ، االمر ا% ٩٥الحاصلین على معدالت فوق الـ 

ففي حین كشفت اعداد الموازي باالردنیة على السنة التحضیریة برقم یفوق مثیلھ العام الماضي، شھد 

  .أیضا االقبال على االلتحاق بتخصص الطب ضمن القائمة الموحدة بشكل یفوق المتوقع

التخصصات األكثر طلبا ضمن قائمة القبول الموحد ھي من ناحیة ثانیة اشارت ذات الخریطة الى ان 

السنة التحضیریة في كل من األردنیة والتكنولوجیا، والطب في كل من الھاشمیة والبلقاء التطبیقیة 

والیرموك، ومؤتھ، والھندسة المدنیة، والمحاسبة واللغة اإلنجلیزیة، كما ان الطلب على دراسة 

، إضافة الى قلة الطلب % ٧٥ ملموسا بسبب رفع الحد األدنى الى الشریعة یبدو انھ لم یشھد اقباال

باالردنیة واقل بالجامعات %  ٨٧على تخصص ھندسة الحاسوب لیصل في حدوده الى حوالي 

  .األخرى

كما ترسم الخریطة مالمح التحرك لتشیر الى ان معدالت القبول للسنة التحضیریة التي تشمل الطب 

اما الھندسة المدنیة فمن المتوقع ان %  ٩٨.٢ردنیة بالحد األدنى الى وطب االسنان ستصل في األ

، اما العلوم % ٩٥واللغة اإلنجلیزیة الى حوالي %  ٩٦.١والمحاسبة الى %  ٩٦تصل الى حوالي 

  .% ٩٧.٩والتكنولوجیا فمن المتوقع ان تصل سنتھا التحضیریة الى 

، والھندسة المدنیة الى % ٩٦.٧الطب الى حوالي اما الیرموك، فان التوقعات تشیر الى انھا ستصل ب

، فیما تشیر ارقام مؤتة الى ان الحد األدنى للقبول بالطب % ٩٣.٩، والمحاسبة الى حوالي % ٩٢

  .% ٨٩والمحاسبة الى حوالي %  ٩٣والمدنیة الى %  ٩٦.٧سیكون حوالي 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٦/٩/٢٠١٨األحد                                                                                                      ٣-١:الدستور ص
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  .% ٩١والمدنیة حوالي %  ٩٥.٤اما البلقاء فان التوقعات تشیر الى انھا ستكون بالطب حوالي 

ومن ناحیة ثانیة علمت الدستور من مصادر مطلعة ان مجلس أمناء الجامعة األردنیة سیقر تعیینات 
  .عبدالكریم القضاة األسبوع الحالي بشأن نواب الرئیس وعمداء الكلیات. رئیس الجامعة األردنیة د
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  الجاريمن الشھر ) ٢٥و٢٣(االعالن عن قائمة القبول الموحد مابین 
  

رجحت مدیرة وحدة تنسیق القبول الموحدة الدكتورة خولة عوض ان تعلن قائمة القبول الموحد خالل 
  .من الشھر الحالي) ٢٥-٢٣(الفترة بین 

الطلبة المقبولین تنافسیا، والمكارم الملكیة المخصصة البناء القوات : وتضم قائمة القبول الموحد
قاعد المخصصة للمعاقین وخریجي السنوات السابقة والطلبة المسلحة والمعلمین والمخیمات والم

  .المغتربین حملة الشھادات العربیة واوائل المحافظات وااللویة
وحملة الشھادات االجنبیة ) مقعدا  ١٥٠( في حین ستصدر قوائم القبول للطلبة ابناء االردنیات 

وض ان تعلن الفئة االخیرة في ذات یوم الدولیة واساءة االختیار بعد قائمة القبول الموحد، متوقعة ع
  .اعالن القائمة الموحدة ولكن بعدھا

طلبا ال ) ٤٥(طلبا لعدم تحقیقھا للشروط المطلوبة منھا ) ١٢٥(واستبعدت وحدة تنسیق القبول الموحد 
تنطبق علیھا شروط التقدم من حیث المعدالت وانما ادخلت طلباتھم ضمن فئة الشھادات غیر المحددة 

طلبا من حملة الشھادات االجنبیة لعدم احضار شھادة المعادلة ) ٨٠(، باالضافة الى )ربیةالع( 
  .للشھادات االجنبیة

) ٥١١(مقعدا موزعة على ) ٣٢.٤٨٢(الف طالب وطالبة، للتنافس على ) ٤٢.٢(وتقدم زھاء 
ة، تخصصا، في الجامعات المنضویة تحت مظلة القبول الموحد، التي تشمل تسع جامعات رسمی

االردنیة، في حین ان جامعة العلوم االسالمیة العالمیة دخلت منذ العام  -باستثناء الجامعة االلمانیة
  .الماضي تحت مظلة القبول الموحد

وتوقعت عوض ان تبدأ عملیة التقدم بطلبات التجسیر للجامعات من خریجي امتحان الشھادة الجامعیة 
، إذ شارفت اللجنة المختصة على اصدار قائمة نھایة االسبوع الحالي» الشامل«المتوسطة 

  .التخصصات الجامعیة المناظرة لھؤالء الطلبة في الجامعات الرسمیة
وقالت عوض ان اللجنة ستعرض تلك القوائم على رئیس مجلس التعلیم العالي الذي بدوره إما ان 

  .یقرھا او یعرضھا على مجلس التعلیم العالي القرارھا
لس التعلیم العالي فوض رئیسھ، وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور واكدت مصادر أن مج

معالجة اي حاالت تنشأ وتتطلب اتخاذ قرارات عاجلة بشان عملیة القبول الموحد «عادل الطویسي، بـ 
  .»واي قضایا تتعلق بقبول الطلبة في الجامعات االردنیة

طالبا وطالبة یحق لھم التجسیر الى الجامعات ) ٧٨٨(وأعلنت جامعة البلقاء التطبیقیة عن أسماء 
  .الرسمیة، ضمن النسبة المخصصة وفقا للسیاسة العامة للتجسیر

وتعكف لجنة مشكلة في التعلیم العالي برئاسة أمین عام الوزارة الدكتور عاھد الوھادنة لتحدید 
تھا ممثلین عن التخصصات الجامعیة المناظرة لتخصصات ھؤالء الطلبة، والتي تضم في عضوی

  .وحدة تنسیق القبول الموحد وجامعة البلقاء التطبیقیة وامانة سر مجلس التعلیم العالي
وبحسب السیاسة العامة للتجسیر، فإن النسبة المخصصة لغایات التجسیر قد خفضت لھذا العام الى 

العام  ، في حین ستكون%)٢٠(والعام الذي سبقھ %) ١٥(، في حین كانت العام الماضي %)١٠(
  %).٥(المقبل 

وأكدت مدیرة وحدة تنسیق القبول الموحد الدكتورة خولة عوض ان تحدید موعد تقدیم طلبات 
  .التجسیر للجامعات، لھؤالء الطلبة سیكون بعد االنتھاء من تحدید التخصصات المناظرة
معات االردنیة وتنتظر مدیریة البعثات في الوزارة ظھور المؤشرات االولیة لعملیة القبول في الجا

بعثات ) ٢١٠(متقدما، سیتنافسون على ) ٣٢٦٤(لتبدأ بعملیة الترشیح للبعثات الخارجیة التي تقدم لھا 
بعثة خارجیة مقدمة من الجزائر بإنتظار توقیع البروتوكول ) ١٢٠(خارجیة، في وقت ان ھنالك 

  .ة الشھر الحاليالثقافي مع الجزائر خالل زیارة وزیر التعلیم العالي الجزائري للمملك

  ١٥/٩/٢٠١٨السبت                                                                                     جفرا نیوز        /٣-١:الرأي ص
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متقدما، منھم ) ٢٧٤٩(وبلغ عدد المتقدمین من طلبة حملة الشھادات االردنیة من الفرع العلمي 
معدالتھم بین ) ٩٥٥(و%) ٩٤.٩- ٩٠(معدالتھم بین ) ١١٥٤(و%) ٩٥(معدالتھم فوق ) ٢٣٨(
ردنیة ، اما طلبة الشھادات العلمیة غیر اال%)٨٤.٩ - ٨٠(معدالتھم بین ) ٤٠٢(و%) ٨٩.٩-٨٥(
) ٩٦(و%) ٩٤.٩- ٩٠(معدالتھم بین ) ١٨٤(و%) ٩٥(معدالتھم فوق ) ١٩٥(منھم ) ٥١٥(

ً معدالتھم بین ) ٣٨(و %) ٨٩.٩ - ٨٥(معدالتھم بین    %).٨٤.٩-٨٠(طالبا
، اما )٤٣٣(بلغ %) ٩٥(ووفقا لتلك االحصائیات فإن اجمالي الطلبة المتقدمین ممن معدالتھم فوق 

بلغ %) ٨٩.٩-٨٥(، بینما الذین معدالتھم بین )١٣٣٨(بلغ %) ٩٤.٩-٩٠(الذین معدالتھم بین 
ً وطالبة) ٤٤٠(بلغ %) ٨٤.٩-%٨٠(، اما الفئة بین )١٠٥١(   .طالبا

على صعید متصل اصدر دیوان الرأي والتشریع قرارا یمكن بموجبھ شمول ابناء اعضاء ھیئة 
یة بأحكام اسس قبول الطلبة في التدریس االردنیین العاملین في جامعة العلوم االسالمیة العالم

، بما فیھا ٢٠١٩-٢٠١٨الجامعات الرسمیة والخاصة لمرحلة البكالوریوس للعام الجامعي 
  .التخصصات غیر المتوفرة في الجامعة

نائبا یطالبون فیھا بوقف قرار فتح كلیات ) ١١(الى ذلك، لم یبت مجلس التعلیم العالي بمذكرة وقعھا 
إعتبار ذلك سیؤثر سلبیا على اداء الجامعات واالنتقال من الجامعات طب بالجامعات الخاصة، ب

  .الرسمیة الى الجامعات الخاصة
نما «نحن الموقعین : وجاء في نص المذكرة، التي سلمت الى رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز

كلیات  ٧(لك كلیات للطب في الجامعات الخاصة، علما بأن ھنا ٣لعلمنا انھ تمت الموافقة على إنشاء 
طب في الجامعات الرسمیة، وحفاظا على مستوى ھذه المھنة، فإننا نطالب رئیس الوزراء وقف قرار 
فتح كلیات طب بالجامعات الخاصة، وھذا حتما لو تم سیؤثر سلبیا على اداء الجامعات واالنتقال من 

  .»الجامعات الرسمیة الى الجامعات الخاصة
لوزي، ابراھیم بني ھاني، صالح العرموطي، راشد الشوحة، رائد أحمد ال: ووقع المذكرة النواب

الخزاعلة، ابراھیم البدور، مرام الحیصة، منتھى البعول، شاھھ العمارین، صباح الشعار، رسمیة 
  .الكعابنة ومعتز ابو رمان

وكان مجلس التعلیم العالي اعتبر في وقت سابق ان الطلبات الثالثة المقّدمة من مؤسسي كل من 
ً ج امعة عمون للعلوم الطبیة، وجامعة األردن الطبیة الحدیثة، وجامعة العقبة للعلوم الطبیة محققة

  .لشروط الترخیص المبدئي فیما یخص التعھدات المطلوبة
ال تقل موازنة : واشترط المجلس في إنشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمیة أن

التشغیلیة السنویة للجامعة ویتم إنفاق ما ال یقل  من الموازنة%) ٢٠(صندوق االبتعاث عن 
ً ألغراض اإلیفاد%) ٩٠(عن الى جانب أن یبدأ العمل بالصندوق . من موازنة الصندوق سنویا

وتفعیلھ خالل ثالثة أشھر من تاریخ الحصول على الترخیص المبدئي وبالتعاون مع وزارة التعلیم 
ً ) ١٠(غ الیقل عن العالي والبحث العلمي، والتعھد بتخصیص مبل آالف دینار في الموازنة سنویا

لتغطیة تكالیف ممتحنین خارجیین لالمتحانات النھائیة على أن یتم اختیار الممتحنین بالتنسیق مع ھیئة 
من إجمالي %) ٦٠(االعتماد والتعھد بأن التقل نسبة الطلبة الوافدین في كل برنامج عن ما نسبتھ 

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

ولفت المجلس في القرار انھ لم یحقق أي من الطلبات الثالثة شرط الترخیص المبدئي المتعلق بتقدیم 
قة على أن تكون الشھادات الصادرة عن اتفاقیات شراكة حدیثة مع جامعة او جامعات عالمیة مرمو

الجامعة الطبیة المنوي إنشاؤھا مشتركة مع ھذه الجامعات أو معتمدة منھا، وأن تتضمن اإلتفاقیة 
إلتزام الجامعة العالمیة بتزوید الجامعة المراد إنشاؤھا بعدد من أعضاء الھیئة التدریسیة للمشاركة في 

ً في السنوات الخمس األولى من  تدریس مساقات العلوم الطبیة األساسیة   ومساقات التخصص خاصة
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  افتتاح المركز الوطني للتعلم اإللكتروني خالل شھرین: الطویسي

  
  

سیتم خالل شھرین افتتاح  أعلن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، أنھ
المركز الوطني للتعلم االلكتروني، والذي أقیم بالتعاون مع الجامعات، وتاتي اقامتھ تنفیذا 
االستراتیجیھ الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة والتي أطلقت برعایة ملكیة سامیة والتي أوصت بادماج 

  .لكترونيالتكنولوجیا في التعلیم وذلك في إنشاء منصات للتعلم اال
  

جاء ھذا االعالن خالل افتتاح الطویسي امس السبت في مجمع الحسین لألعمال، مؤتمر الطلبة 
، الذي ینظمھ في دورتھ الخامسة الفرع الطالبي في جامعة البلقاء ٢٠١٨والمھنیین الشباب االردني 

مثنى الغرایبھ وحضره وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات المھندس ).البولتكنیك(التطبیقیة 
والعین الدكتور طالل ابو غزالة ونقیب المھندسین المھندس احمد سماره واالستاذ الدكتور غیث 

  .IEEEعبنده رئیس فرع االردن لـ 
االنتقال «وقال الطویسي، ان الوزارة تنفذ االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة تحت شعار 

ل یتعامل مع الثورة الصناعیة الرابعة التي تقوم على الذكاء إلعداد جی» من التعلیم الى التعلم
االصطناعي والتكنولوجي الحیوي ودوره في إحداث التغیرات المفاجئة، مبینا ان ھذه التقنیة العالیة 
تحتاج الى مجتمع یستوعبھا ویتعامل معھا، ألن االنتقال الى التعلم یجب ان یكون مبنیا على التفكیر 

وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات المھندس مثنى غرایبة خالل االفتتاح الذي وأشار . الناقد
حضره نقیب المھندسین احمد سمارة الزعبي، الى خطة الحكومة في تنفیذ مشروع الحكومة 
اإللكترونیة واھمیتھ الوطنیة لتوفیر الوقت والجھد، مبینا ان الوزارة اطلقت مؤشر الخدمات 

الى تشریعات لبناء البنیة التحتیة لدعم االقتصاد التكنولوجي بالتعاون مع  واالقتراحات للوصول
  .القطاع الخاص

وتحدث العین طالل ابو غزالة، عن اھمیة المعرفة ولغة االنترنت التي تستخدم اللغة االنجلیزیة، 
د سرد قصة مشیرا الى أن الثورة الصناعیة تھتم بخلق االبتكار واالنتقال الى عالم صنع المعرفة، وق

  .حیاتھ والتي تدل على عصامیتھ، مشیرا إلى أھمیة احتضان ودعم المبدعین النھم أساس تقدم االمم
من جانبھ اكد رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور عبدهللا الزعبي اھمیة المؤتمر الذي جاء نتیجة 

االردنیة بأفكارھم االبداعیة، لإلنجازات التي حققھا طلبة الجامعة بین زمالئھم من طلبة الجامعات 
واصرارھم على التمیز على المستوى الوطني واالقلیمي والعالمي حیث تحقق على ایدیھم العدید من 

جائزة الفرع المثالي على مستوى «حیث تحقق على ایدیھم حصولھم على .الجوائز المحلیة والعالمیة
ال،وفوزھم في المسابقة التي عقدھا مجتمع البرتغ/المنطقة الثامنة في المؤتمر الذي عقد في بورتو

منھم للمشاركة في مؤتمر عقد في كالیفورنیا في ایار  ٣المرأة في الھندسة حیث تأھل 
  .وغیرھا من االنجازات»الماضي،وجائزة افضل فرع طالبي على مستوى الجامعات االردنیة

لة الملك ولدیھم الطاقة واضاف الزعبي ان ھؤالء الشباب ھم مستقبل االردن ومحط اھتمام جال
االبداعیة واالبتكاریة ویبحثون عن من یاخذ بیدھم، وعلیھ فقد قامت جامعة البلقاء التطبیقیة 

وننتظر  ٢٠١٨الف دینار لدعم افكار الطلبة االبداعیة واالبتكاریة فیھا لعام، ١٠٠بتخصیص مبلغ 
عمال الریادیة البناءنا الطلبة التكنولوجیة قبل نھایة ھذا العام وحاضنة اال ZINCاطالق حاضنة 

ونعمل على ھیكلة التعلیم في الجامعة مركزین على التعلیم التقني والتطبیقي الذي یحقق اھداف 
  .اإلستراتیجیة الوطنیة لمعالجة مشكلة البطالة

  ١٦/٩/٢٠١٨األحد                                                                                  ٩:الغد ص/١١:الدستور ص
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  ٢٠١٨وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي یفتتح مؤتمر الطلبھ والمھنیین الشباب 

  
  ٢٠١٨عالي والبحث العلمي یفتتح مؤتمر الطلبھ والمھنیین الشباب وزیر التعلیم ال

  
  دینار لدعم افكار الطلبة االبداعیة واالبتكاریة١٠٠٠٠٠البلقاء التطببقیة تخصص مبلغ :الزعبي

  
أعلن وزیر التعلیم العالي    والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي أنھ سیتم خالل شھرین افتتاح 

علم االلیكتروني والذي أقیم بالتعاون مع الجامعات وتاتي اقامتھ تنفیذا االستراتیجیھ المركز الوطني للت
الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة والتي أطلقت برعایة ملكیة سامیة والتي أوصت بادماج التكنولوجیا 

  . في التعلیم وذلك في إنشاء منصات للتعلم االلیكتروني
  

في  ٢٠١٨.طویسي لمؤتمر الطلبھ   والمھنیین الشباب  االردنيجاء ھذا االعالن خالل افتتاح ال
البولتكنك  في مسرح مجمع االعمال  IEEEدورتھ الخامسھ  الذي جاء بتنظیم من الفرع الطالبي 

بالكلیة  وحضره وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات المھندس مثنى الغرایبھ والعین الدكتور 
واالستاذ الدكتور غیث عبنده رئیس فرع  دسین المھندس احمد سماره طالل ابو غزالة  ونقیب المھن

  .IEEEاالردن ل 
  

وبین الطویسي  ان خطة وزارة التعلیم العالي تركز على أن ینطلق التعلیم من التعلیم إلى التعلم 
  .نانوومواكبة الثوره الصناعیھ الرابعھ ومنھا الذكاء االصطناعي والتكنولوجیا الحیویھ وتكنولوجیا ال

  
وأشار إلى أن الوزاره تنفذ االستراتیجیھ الوطنیھ لتنمیة الموارد البشریھ وتعمل على التطویر من 
خالل إیجاد أجیال تستوعب المتغیرات وكیفیة التعامل معھا وذلك في االنتقال من التلقین إلى التفكیر 

ولھذا لصندوق البحث العلمي الناقد  ودعم البحث العلمي القائم على التطویر واالبتكار واإلبداع 
  .سیكون داعما للبحث والتطویر واالبتكار إلیجاد جیل مھیأ للتعامل مع الذكاء الصناعي

   
وقال رئیس جامعة البلقاء التطبیقیةاألستاذ الدكتور عبد هللا سرور الزعبي ان فوز الجامعة في 

ت والذي جاء نتیجة لالنجازات استضافة ھذا المؤتمر الذي اعتبره من وجھة نظري من اھم المؤتمرا
التي حققھا طلبة الجامعة بین زمالئھم من طلبة الجامعات االردنیة بافكارھم االبداعیة واصرارھم 

جائزة "على التمییز على المستوى الوطني واالقلیمي والعالمي حیث تحقق على ایدیھم حصولھم على 
البرتغال ،فوزھم في /الذي عقد في بورتو الفرع المثالي على مستوى المنطقة الثامنة في المؤتمر

منھم للمشاركة في مؤتمر عقد في  ٣المسابقة التي عقدھا مجتمع المرأة في الھندسة حیث تأھل 
وغیرھا من "كالیفورنیا في ایار الماضي ،جائزة افضل فرع طالبي على مستوى الجامعات االردنیة

  .االنجازات
  

       
ھم مستقبل االردن ومحط اھتمام جاللة الملك ولدیھم الطاقة واضاف الزعبي ان ھؤالء الشباب 

  .االبداعیة واالبتكاریة ویبحثون عن من یاخذ بیدھم 
دینار لدعم افكار الطلبة االبداعیة ١٠٠٠٠٠وعلیھ فقد قامت جامعة البلقاء التطبیقیة بتخصیص مبلغ 

یة قبل نھایة ھذا العام التكنولوج ZINCوننتظر اطالق حاضنة  ٢٠١٨واالبتكاریة فیھا لعام ،

  ١٥/٩/٢٠١٨السبت                                                                                                       الدستور الكتروني
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وحاضنة االعمال الریادیة البناءنا الطلبة ونعمل على ھیكلة التعلیم في الجامعة مركزین على التعلیم 
  .التقني والتطبیقي الذي یحقق اھداف اإلستراتیجیة الوطنیة لمعالجة مشكلة البطالة

   
  ھ بان التغییر یبدأ من التعلیم وقال العین  الدكتور طالل ابو غزالھ رئیس مجموعة طالل ابو غزال

وقد سرد قصة حیاتھ والتي تدل على عصامیتھ مشیراة إلى أھمیة احتضان ودعم المبدعین النھم 
  .أساس تقدم االمم

  
وأشار وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات المھندس مثنى غرایبھ إلى خطة الحكومة في تنفیذ 

لوطنیة وأجاب على استفسارات طلبة تحدثوا عن دور مشروع الحكومة االلیكترونیة واھمیتھ ا
  .الحكومة في دعم اإلبداع والمبدعین

  
وحضر االفتتاح نواب رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة وعمداء الكلیات ومجموعات من طلبة الجامعات 

  .في التخصصات الھندسیة
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  العبابنة رئیسا لجامعة آل البیت بالوكالة
  

ناء جامعة آل البیت األستاذ الدكتور محمد عدنان البخیت استنادا ألحكام المادة قرر رئیس مجلس أم
، تكلیف األستاذ الدكتور اسماعیل العبابنة القیام ٢٠١٨ج من قانون الجامعات األردنیة لسنة /١٢

بأعمال ومھام رئیس جامعة آل البیت بالوكالة وممارسة الصالحیات الممنوحة لھ كافة، اعتبارا من 
  .، ولحین تعیین رئیس جدید للجامعة ٢٠١٨-٩-١٤یخ تار

  ١٥/٩/٢٠١٨السبت                                                                                                   ١:الرأي ص/بترا  
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  الحكومة تدرس سداد مدیونیة الجامعات عبر ائتالف بنكي: الطویسي
  

شّدَد وزیر التَعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي على ضرورة اختیار القیادات 
ً للمصلحة الوطنیة دون غیرھا من اعتبارات مؤكد ً على أن ھذه القیادات یقع على األكادیمیة وفقا ا

ً برفع كفاءة الجامعات األردنیة، جاء ذلك خالل االجتماع الدوري  عاتقھا تحقیق العدالة والسیر قدما
  .لوزیر التعلیم العالي مع رؤساء الجامعات الرسمیة والذي عقد الیوم الخمیس في مبنى الوزارة

  
عات لتحقیق رسالتھا وتطبیق القانون بشكل وأضاف الطویسي أن الحكومة عازمة على دعم الجام

  .یحقق ھیبة مؤسسات الدولة
  
  
   

وأشار الطویسي أن الرابط ما بین اختیار القیادات األكادیمیة واإلداریة بشكل علمي دقیق 
  .وموضوعي ستنعكس بشكل إیجابي على استقرار المؤسسات التعلیمیة وبما یضمن تحقیق رسالتھا

  
ملیون دینار من خالل إیجاد ) ١٩٠(لحكومة تدرس مدیونیة الجامعات والبالغة كما بیّن الطویسي أن ا

ائتالف بنكي على أن ال تقوم الحكومة بكفالة الجامعات ولكن ستقوم الحكومة بكفالة دفع القسط من 
  .الدعم الحكومي للجامعات

  
  
   

زیادة اإلیرادات وخفض  إلى ذلك أكد الطویسي أن المدیونیة یمكن للجامعات اإلسھام بحلھا من خالل
  .النفقات، وھذا من مسؤولیة إدارات الجامعات نفسھا

  
من جانبھم قدم رؤساء الجامعات اقتراحات تتعلق بالدعم المالي الحقیقي والمتوازن بحیث ال تحرم أي 

والقضاء على العنف المجتمعي من داخل ' الجسیم'جامعة من الدعم المالي والعمل على حل مشكلة 
والوقوف بحزم ضده ومنع اتخاذه منحنى اقلیمي، كما استفسروا عن مصیر أنظمة الجامعات  الجامعة

مثل نظام (الصادرة بموجب قانون الجامعات وھل الواجب تطبیق أنظمة المؤسسات الحكومیة 
ودراسة موضوع السنة التحضیریة للطب وبیان سلبیاتھ ) االنتقال والسفر أم تطبیق أنظمة الجامعات

اتھ كما اكدوا على دور ھیئة االعتماد في دعم الجامعات للوصول إلى جودة التعلیم ولیس وایجابی
كمصدر للجبایة ولتعطیل برامجھا، ودخول مكافأة الموازي في الضمان االجتماعي و صالحیة 
أعضاء مجلس األمناء الذین یحملون درجة البكالوریوس في اختیار نواب الرئیس والعمداء في 

رسمیة، مع ضرورة البت في كیفیة استمراریة األساتذة ممن بلغو سن السبعین من العمر الجامعات ال
ً قبل صدور قانون التعلیم العالي ولم یبلغوا الخامسة والسبعین حتى  وإمكانیة تعیین ممن تقاعدوا أصال

بول الطلبة الوقت الحالي، وناقشوا مواد الُحزم لطلبة الدراسات العلیا كما وردت في األسس العامة لق
  .في برامج الماجستیر من قبل مجلس التعلیم العالي

  
  .وتم طرح موضوع الوضع المالي للجامعات ومدیونیتھا واألمن الجامعي واستقطاب الطلبة الوافدین

  ١٥/٩/٢٠١٨السبت                                                                ٤:الدستور ص/٢:الغد ص/موقع العرب الیوم/بترا
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  "مختبرات األسنان"أبو طاحون نقیبا لـ
  
  

" نحو التغییر"كتلة أعلنت لجنة انتخابات النقابة العامة ألصحاب مختبرات االسنان أمس عن فوز 
  .برئاسة مروان ابو طاحون بمعظم مقاعد النقابة

  
لمنافسھ حسین العایدي، فیما فاز بالعضویة كل  ٨٢أصوات مقابل  ١٠٨وحصل أبو طاحون على 

  .معاذ المومني وشوكت طشطوش وسامر الحسن وواثق البیتاوي واحمد الشدفان ومتحد عماوي: من
  

في تاریخ النقابة وكانت مثاال للدیمقراطیة والنزاھة " األقوى"بـووصف أبو طاحون، االنتخابات 
والشفافیة، مؤكدا إجراء تعدیالت على قانون النقابة لتتماشى مع التغییرات والتطورات التي طرأت 

  .على مھنة مختبرات االسنان
  

ام أو ودعا أعضاء  الھیئة العامة لمشاركة المجلس سواء بالنشاطات التي تصب في الصالح الع
وذكر أن من بین النقاط التي سیعمل علیھا . باالفكار التي من شأنھا الوصول لھدف التجدید والتغییر

سد ثغرات سابقة في العمل النقابي بحیث یكون  االساس مشاركة أعضاء الھیئة "المجلس الجدید 
لمجلس بدأ ، موضحا أبو طاحون أن ا"العامة في صون مقدراتھا والسعي نحو مكاسب عامة جدیدة

فعال بخطوات عملیة تھدف الى تطویر المھنة في جمیع انحاء المملكة بحیث تتحول مختبرات 
  .االسنان من تقلیدیة الى رقمیة

  
وأكد ابو طاحون سعیھ والمجلس الجدید لالنخراط في العمل النقابي مع النقابات المھنیة خصوصا 

مشیرا إلى موقف النقابة من ، السیاحة العالجیةالطبیة في سبیل المساھمة في الجھود الوطنیة لجذب 
  المشاركة في كافة المساعي التي تصب   

  
بمقاومة التطبیع وترسیخ حق الشعب الفلسطیني في نیل حریتھ واعالن دولتھ المستقلة على ترابھ 

  .الوطني وعاصتھا القدس
  

  ١٦/٩/٢٠١٨األحد                                                                                                          ٧:الغد ص
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  فتح باب التقدیم لجائزة خلیفة التربویة
  
  

التربویة في األردن واألمین العام المساعد التحاد الجامعات العربیة الدكتور أعلن منسق جائزة خلیفة 
  .٢٠١٩ - ٢٠١٨عبدالرحیم الحنیطي عن فتح باب الترشیح للجائزة في دورتھا الثانیة عشرة لعام 

  
وقال الحنیطي في تصریحات صحفیة أمس إن تقدیم الطلبات تبدأ من الشھر الحالي ولغایة نھایة شھر 

  ).دیسمبر(ألول المقبل كانون ا
  

وأضاف أن الجائزة تشمل سبعة مجاالت تعلیمیة وتربویة على مستوى العالم العربي، مشیرا الى أنھ 
  .المقبل ) أبریل(ستعلن عن الفائزین بالجائزة وتكریمھم في شھر نیسان 

  
تعلیم العالي، وأوضح ان ھذه الجائزة وھي الدورة الثانیة عشرة تتضمن على مستوى العالم العربي ال

واإلبداع في تدریس اللغة العربیة، ، والتألیف التربوي للطفل، والبحوث التربویة، والتعلیم العام
  .والمشروعات والبرامج التعلیمیة المبتكرة اضافة الى مجال الشخصیة التربویة االعتباریة

  
ت تعلیمیة وأكادیمیة في تسجیل منجزا ٢٠٠٧وأشار إلى أن الجائزة نجحت منذ انطالقھا في العام 

بارزة على صعید التعلیم الجامعي، والتعلیم العام، واستقطبت العدید من الكوادر التعلیمیة المبدعة 
ً متمیزة في مختلف المجاالت المطروحة   .الذین قدموا أعماال

  
توى فائزا وفائزة في مختلف مجاالت الجائزة على مس ٣٤٩وبلغ عدد الفائزین بالجائزة منذ انطالقھا 

االمارات العربیة المتحدة والوطن العربي مما یدل على حجم االنتشار الذي حققتھ الجائزة في قطاع 
  .التعلیم

  
ودعا الحنیطي الباحثین والمعلمین وأعضاء ھیئة التدریس والمھتمین بالمجال التربوي بالمبادرة 

تقدیم الترشیحات یتم وفق للمشاركة الفاعلة من خالل تقدیم طلباتھم، موضحا ان فتح باب قبول و
المعاییر والضوابط المحددة لكل مجال وفئة تندرج تحتھ والمتوفرة عبر الموقع اإللكتروني للجائزة 

  .w.khaward.aeوھو

  ١٤/٩/٢٠١٨الجمعة                                                                                                        ٢:الغد ص
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  للتعلیم وبناء قدرات الشباب" فرصة"تدعم منصة " شومان"
  

اتفاقیة تعاون لدعم  ضمن برامج المنح والدعم، وقعت مؤسسة عبد الحمید شومان، االربعاء الماضي،
للفرص التعلیمیة والتدریبیة؛ بھدف توفیر الفرص المجانیة المحلیة والعالمیة " فرصة"تطویر منصة 

  .للشباب
  

مدیرھا " فرصة"ووقعت االتفاقیة عن المؤسسة رئیستھا التنفیذیة فالنتینا قسیسیة، وعن منصة 
" مؤسسة شومان"جلسة تعریفیة لفریق  سامي الحوراني، خالل فعالیة للتوقیع تضمنت. التنفیذي د

شارك من خاللھا إنجازات المنصة والخدمات التي تقدمھا للشباب، وكیفیة ربطھم مع فرص التعلیم 
  . وبناء القدرات حول العالم

  
وأكدت قسیسیة حرص المؤسسة على دعم وتطویر المنصات التعلیمیة والعلمیة والبحثیة، وفي 

دم شریحة كبیرة ومھمة من الشباب العربي، عن طریق ربطھم مع مقدمتھا منصة فرصة؛ التي تخ
  .أھم الفرص والبرامج التعلیمیة المنتشرة عبر الفضاء

  
تضمن تنمیة آفاق ومدارك االفراد المعرفیة والفكریة من خالل تطبیقاتھا " فرصة"وبینت أن 

عمل، كما تسھم، بال شك، المتعددة، بما یحقق، في المحصلة، منفعة مجتمعیة وتعلیمیة تخدم سوق ال
  . في الوصول إلى نتاج عملي ممیز

  
؛ لالھتمام ٢٠١١، قد بدأت أعمالھا كمدونة على األنترنت في العام "فرصة"وبحسب الحوراني، فإن 

ً یوفر مجاالت عدة للشباب؛ مثل  بفرص التعلیم المجانیة للشباب، حتى تم توسیع المدونة لتصبح موقعا
الت، فرص التشبیك، التدریبات، المؤتمرات، الندوات، المسابقات، الفعالیات المنح الدراسیة، الزما

  .والمھرجانات، الجوائز، التدریب المھني والتقني وتوفیر فرص العمل لحدیثي التخرج، وغیرھا
  

وأشار الحوراني إلى أن الدعم یشمل تطویر وتحدیث المنصة من ناحیة التقنیات والخدمات المقدمة 
باإلضافة الى توفیر فرص أكبر )  Androidو IOS( وتطویر تطبیق لكل من نظامي علیھا وتصمیم

شراكة جدیدة مع  ١٥لألفراد وفق اھتماماتھم وخلفیاتھم التعلیمیة من خالل عقد ما ال یقل عن 
فعالیات مجتمعیة للتعریف بالمنصة والخدمات  ٤الشراكات لتوفیر فرص جدیدة على المنصة وعقد 

  .المقدمة
  

؛ فھي مؤسسة ال تھدف لتحقیق الربح، تعنى باالستثمار في اإلبداع المعرفي "مؤسسة شومان"أما 
والثقافي واالجتماعي للمساھمة في نھوض المجتمعات في الوطن العربي من خالل الفكر القیادي 

  .واألدب والفنون واالبتكار المجتمعي

  ١٦/٩/٢٠١٨األحد                                                                                                   ٤:صاألنباط 
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  حوار مع رئیس الوزراء في الجامعة األردنیة

  
  د العنانيجوا.د

عمر الرزاز . وحاضر فیھ دولة رئیس الوزراء د ٩/٩حضرت اللقاء الذي ُعقد یوم األحد بتاریخ  
وقد نظم ھذا اللقاء الدكتور موسى شتیوي . عن مخطط سیاساتھ في اإلصالح السیاسي واالقتصادي

لجامعة الجدید وصحبھ الكرام في مركز الدراسات االستراتیجیة بالجامعة األردنیة، وبحضور رئیس ا
   .الدكتور عبداهللا القضاة

  
وقال إن . 1989وقد ابتدأ الرئیس باستعراض تاریخي لمجمل التحدیات التي واجھھا األردن منذ عام 

األردن الذي عانى آنذاك من ارتفاع المدیونیة تمكن خالل عقد التسعینات، وبالتفاوض مع صندوق 
والنقدي في األردن، وتمكن من تھبیط نسبة المدیونیة حتى  النقد الدولي، من تحقیق االستقرار المالي

  . ٢٠٠٣نھایة عام 
  

ولكن الذي حصل بعد ذلك ان وتیرة النمو ارتفعت إلى معدالت محترمة وصلت حتى نھایة عام 
ولكن .( ٢٠٠٨-٢٠٠٣(خالل الفترة (% ٧(وبمعدل یفوق (%، ٤.٨(في حدھا األقصى إلى  ٢٠٠٨

اإلنفاق العام حیث قامت بالتوسع في االقتراض بدون مبررات كافیة، الحكومات آنذاك، زادت في 
ٍ مثل الفوسفات والبوتاس، وھكذا ارتفعت نسبة  وخصخصت شركات لم یكن لتخصیصھا داع

النسب المحددة بموجب قانون الدین (%، ٧٠(المدیونیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى أكثر من 
بعد التدھور المالي في الوالیات المتحدة،  ٢٠٠٨صاد العالمي عام العام ولما حصل التراجع في االقت

وانقطع الغاز المصري، واندلع الربیع العربي، وأغلقت حدود مھمة لنا مع جیراننا في الشمال 
والشرق، وتراجعت أسعار النفط، ثم عادت فارتفعت أدت كلھا إلى زیادة نسبة الدین العام إلى الناتج 

صة بعد ارتفاع اعداد الالجئین مما دفع االردن الى التوقیع على برنامج تصحیح المحلي االجمالي خا
 ٢٦(وقال رئیس الوزراء إن المواطن یدفع اآلن ما معدلھ  .اقتصادي جدید مع صندوق النقد الدولي

ً عن . من متوسط دخلھ من الناتج المحلي اإلجمالي ضرائب(% وقال أن ھذه النسبة مرتفعة قلیال
ً قلیلو الدخل، المعدل الع المي، ولكن توزیعھا غیر عادل ألن ھذه النسبة ھي تساوي ما یدفعھ فعلیا

ومتوسطو الدخل واالغنیاء وھذا ظلم وخلل كبیر في التوزیع الن مفھوم الضریبة یجب ان ینطوي 
على تكافل اجتماعي یقدم الغني بموجبھ نسبة أعلى من دخلھ حتى تقوم الحكومة بتحویلھ إلى 

تنمویة وبنى تحتیة تفید االستثمار ویعید توزیع الدخل بین المواطنین بشكل أكثر عدالة  مشروعات
 ً وفي ھذا المجال أود أن اقول أن نسبة ما یتحملھ المواطن األردني من غرامات ورسوم  .وإنصافا

التي ذكرھا رئیس (% ٢٦(وضرائب مباشرة وغیر مباشرة ھي أعلى على كاھلھ من نسبة بـ 
  . الوزراء

  
فھذه النسبة ال تحسب من مجموع الناتج المحلي االجمالي، بل تحسب من الدخل الصافي المتصرف 

. أما ما یشعر بھ المواطن من عبء فھو أثقل. بھ ألن الناتج المحلي اإلجمالي یشمل نفقات الحكومة
یرادات ولو حسبنا نسبة إ. ألنھ یحسبھا من الدخل الصافي الذي یوجھ إما لإلستھالك أو االدخار

أي أن المواطن .(% ٣٩(الحكومة المحلیة إلى صافي الدخل المتصرف بھ فسوف تبلغ النسبة حوالي 
وفي معرض حدیثھ عن أھم  .یدفع بالمعدل حوالي خمسي دخلھ للحكومة المركزیة والحكومة المحلیة

  ١٦/٩/٢٠١٨                                          األحد                                                          ٢٨: الرأي ص

 مقاالت
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ً أنھ كان یستخدم كلمة الدولة،  التحدیات تحدث الرئیس عن فجوة الثقة بین المواطن والحكومة، علما
وفجوة الثقة تزداد بسبب . وھو خطأ شائع ولكن یجب أن ینتبھ دولتھ إلى التفریق بین حكومة ودولة

 اإلحصائیات المتباینة
 
بینما  %).٣.٣(حوالي ( ٢٠١٧(فعلى سبیل المثال، تقول اإلحصاءات أن معدل التضخم بلغ عام  .

لسبب أن تراجع خدمات الحكومة التعلیمیة وا. یشعر المواطن ان الرقم ھو ضعف ذلك على األقل
تدفعھ لشرائھا من السوق بأسعار اعلى من االسعار التي تبیعھا بھا ) المیاه(والصحیة والبلدیة 

ً بین ما تقولھ الحكومة عن خط الفقر، فھو . الحكومة ً بموجب آخر ( ٣٦٠(وھنالك فجوة أیضا دینارا
وفي ضوء تراجع النقل، . ن أنھ ضعف ذلك على األقلإحصاء أجري لھذه الغایة، بینما یشعر المواط

واضطرار األسر لشراء سیارات وتكبد نفقاتھا الكبیرة من وقود وترخیص وتسجیل ومخالفات 
وصیانة وازدحام وحوادث، واضطراره كذلك لشراء ھاتف خلوي لكل بالغ في أسرتھ، فقد أصبح 

ً ال یكاد یطاق    .عبء اإلنفاق كبیرا
  

ً في ذلك من ثالثة قوانین وھي االنتخابات، واألحزاب، وتحدث الرئیس ع ن اإلصالح السیاسي منطلقا
. وھذه القوانین ال تشكل فجوة ثقة مع الحكومة وحدھا، بل ومع الدولة بكامل مؤسساتھا. والالمركزیة

وسوف استثني جاللة الملك لیس ریاًء، ولكنني قرأت األوراق النقاشیة السبع بكل دقة، ووجدت أن 
ً، ومجلس ر ً فاعال ئیس الوزراء الذي أشار إلیھا وتحدث عنھا لم یشر إلى قول جاللتھ أنھ یرید مواطنا

ً، وكلمة فاعل ھي مفتاح الحل، ویبدأ دور الحكومة في حفز  ً، ومجلس وزراء فاعال نواب فاعال
تغیرة مع التفاعل عن طریق تقدیم قانون انتخابات عصري ال یراكم على القوانین غیر المنصفة والم

  . كل حملة انتخابیة
  

ً على تعیین % 15ویتطلب األمر كذلك إنشاء أحزاب یسمح لمن یحصل منھا على  من األصوات مثال
وكذلك ال بد من إعادة نظر شاملة في قانون الالمركزیة، وإعادة . وزیرین على األقل في الحكومة

تقسیم األردن إلى ثالث أو أربع مناطق النظر في جعل المحافظة ھي الوحدة اإلداریة واستبدال ذلك ب
ً وقیمة ویجب أن ننتھي من القول أن تقسیم . متكاملة متجاورة یجعل للمجالس المشتركة فیھا وزنا

المملكة إلى ثالث مناطق ھو تمھید للكونفدرالیة أو الفدرالیة مع الضفة الغربیة أو ما تبقى منھا، وھذا 
   .ھاالمنطق یخضع ألمثال شعبیة ال یصح ذكر

  
ً عن اإلصالح المطلوب ً شمولیا وھو . ما أعجبني في كلمة رئیس الوزراء الشاملة ھو أن لدیھ تصورا

ً مع ھدف االعتماد على الذات، على  ً أنھ ال یجوز أن تعتمد الحكومة في إیراداتھا انسجاما یدرك تماما
ً في صنع القر ً قویا ار عن طریق مجلس جیب المواطن في الوقت الذي تمنعھ من أن یكون شریكا

   .ومن أسس الدیمقراطیة المعروفة اال ضرائب بدون تمثیل. نواب ممثل للجمیع
  

ً، ومفاوضات مجتمعیة صعبة، وقرارات  ً أن تنفیذ ھذا التصور یتطلب وقتا والرئیس یدرك أیضا
وسیاسات شائكة ستكون موضع جدل ونقاشات ساخنة مع مختلف فئات الشعب األردني حیث تتناقض 

ً المص وحتى ال تصبح كل قضیة مصدر شقاق ونزاع، فال بد لنا من أن نبني الجوامع . الح أحیانا
  . المشتركة التي تشكل المرجعیات األساسیة والتي ال یجوز ألي جھة التشكیك فیھا

  
وھذه الجوامع ھي احترام الدستور األردني والحفاظ علیھ، وثانیھا أن النظام الملكي الدستوري 

وثالثھا أن كل فرد من أفراد الشعب األردني متساٍو مع . ھاشم ھم سدنة العرش وأصحابھالوراثي وآل 
ً، وسواء كان ھذا  ً أو طبیعیا ً معنویا اآلخرین في الحقوق والواجبات، وأمام القانون، سواء كان شخصا
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ً أم غیر رسمي ورابعھا أن األردن یجب أن یدار لیخلق فرص عمل لكل أردني . الشخص رسمیا
ً كان أم أنثى راغب على وخامسھا احترام القانون وفرض سیادتھ وھیبتھ . في العمل وقادر علیھ ذكرا

وخامسھا . الجمیع بالتساوي، وال یجوز ألحد تحت أي ذریعة خرق القانون أو إعادة تفسیره على ھواه
السعي للحفاظ على منعة األردن وھیبتھ وقوتھ والسعي لردم الفجوات التي تفصلھ عن غیره أو تجعلھ 

ً علیھم  معتمدا
 
ً والسعي  . ً عادال الستعادة الحقوق الفلسطینیة واجب وسادسھا، أن القضیة الفلسطینیة وحلھا حال

وسابعھا أننا بلد حر مستقل وجزء ال یتجزأ من أمتھ العربیة واإلسالمیة، . وطني ال یجوز التخلي عنھ
وأمام الرئیس وحكومتھ تحدیات واضحة، ومن أھمھا أن  .ویتفاعل مع العالم بإیجابیة وثقة واقتدار

ً بأولویاتھ كلما سعت وھذه مشكلة . إلنجاز قرار قد ینطوي على تضحیة منھ المواطن سیذّكرھا دائما
في نھایة المطاف، كان رئیس الوزراء یضع  .یجب أن تحسم في ظل الجوامع المذكورة أعاله

 ً مشروع تعدیل قانون ضریبة الدخل كنقطة ضمن اإلطار الشمولي لإلصالح الذي یسعى إلیھ، جاعال
كما فعل سابقوه ولكن بلغة - وأكد. إلى قرارات أخرى إیاھا عتبة ال بد من إنجازھا حتى ننتقل منھا

فإما أن نقبل بالقانون المعدل الذي تفاوضت علیھ الحكومة مع صندوق : أن الخیار لنا -مباشرة مقبولة
النقد الدولي، او أن نتعرض إلى تحدیات كبیرة منھا ھبوط تقییم األردن االئتماني وجعل اقتراضنا 

ً وأكثر كلفة مما سیزید من أعبائنا، أو أن نرضى بھ بعدما بذلت الحكومة ما  الخارجي أصعب مناال
   .تستطیع لجعلھ مقبوالً 

  
  

بغض النظر عن صیغة القانون المعدل الجدید لضریبة الدخل، فإن التعدیل لن یزید إیرادات الحكومة 
ُتحت من ھذا القانون إال إذا ارتفعت معدالت النمو، أو حصل مزید من التضخم في األردن،  أو ف

أما أن تأتي الزیادة في . الجسور على سوریا والعراق، وازداد التفاعل االقتصادي مع دول الخلیج
ما زلت اقول نحن بحاجة إلى نموذج  .اإلیرادات بسبب التعدیالت على القانون فھذا غیر ممكن

یجعل النمو غایة اقتصادي جدید، یعید التفاوض بالكامل مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، و
لقد جربنا ھذه الصیغة الحالیة سنوات متتالیة وما نتج عنھا ھو . أھم من التصحیح االقتصادي المالي

  افال نتعظ من كل ھذا ؟؟؟. زیادة في العجز والبطالة والدین العام والفقر
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 األردنیة«في محاضرة » عنق الزجاجة«و»الحلقة المفرغة«األسئلة العالقة ما بین
 

 الدكتور جمال المصري
ال یمكن قراءة حدیث الرئیس في محاضرتھ في الجامعة االردنیة دون تأٍن مقصود ودون تقلیب  «

النظر ما بین عنق الزجاجة، وربما قعرھا، وبین الحلقة المفرغة التي مألھا الرئیس بكثیر من التفاؤل 
ث امام حشد من المواطنین، جلھم من ولم تكن مھمة الرئیس الرزاز سھلة في الحدی. واآلمال والوعود

األكادیمیین والمحللین والطلبة، قدموا حاملین شعورا مسبقا بعدم الثقة والقناعة بكل ما قد تقولھ 
الحكومة ورئیسھا، وھو ما قد یزید من صعوبة المھمة في توصیف الواقع االقتصادي وتشخیص 

ة للمرحلة القادمة ضمن مشروع نھضة وطنیة الحالة واسبابھا وتقدیم الحلول وتبیان توجھات الحكوم
 شاملة سیضع العربة على المسار الصحیح حسب تعبیره

 
وھو ما قد یكون سببا في اختیار الحدیث من خالل محاضرة طابعھا أكادیمي بامتیاز متسلحا  .

ن ففي إطار توصیفھ للواقع االقتصادي، استعا .بكاریزما التركیز واللطف التي یمتلكھا ویتقنھا
الدكتور الرزاز بالسرد التاریخي للتحدیات االقتصادیة بدءا باالزمة المالیة العالمیة مرورا 

وقد رأى الرئیس في . باالضطرابات اإلقلیمیة كخلفیة الستعراض الواقع وإیضاح توجھات الحكومة
لم تدرس  تلك العوامل الخارجیة وأخرى داخلیة لم یسمھا، عدا فشل بعض المشاریع االستثماریة التي

جیدا حسب وصفھ، أسبابا ألزماتنا االقتصادیة وتبعاتھا االجتماعیة التي أدخلت االقتصاد األردني 
تمثلت في ضعف االستثمار األمر الذي أدى إلى ضعف النمو الذي أضعف بدوره »حلقھ مفرغة»في

مستویات  وتیرة استحداث فرص عمل جدیدة وأثر على دخل االسر وقوتھ الشرائیة، وبالتالي على
  . النمو واالستثمار

  
وفي ھذا الصدد، لم یأتي الرئیس على ذكر األسباب الحقیقیة لعدید المشاكل االقتصادیة التي یعاني 
منھا األردن، والتي أساسھا سوء التخطیط االقتصادي والفساد والترھل اإلداري، باإلضافة إلى 

تصدي لإلنفاق غیر المتزن وعالج األزمات، ضعف الحكومات المتتالیة وعدم امتالكھا القدرة على ال
ویبدو أنھ دائما ما یتم إلقاء اللوم على كل شيء ما عدا . ما راكم العجز عاما بعد عام وفاقم الدین العام

 األسباب الحقیقیة المتعلقة بسوء التخطیط واستمرار اإلنفاق غیر المتوازن
 
عنق »ال یختلف نظریا عن تعبیر» حلقة مفرغة«إن حدیث الرئیس عن دخول االقتصاد في  .

، الذي كان یستخدمھ سلفھ الرئیس الملقي بكثرة، رغم رفضھ لھذا التعبیر وذلك خالل لقائھ »الزجاجة
ومن باب المصادفة أن تعلن رئیسة بعثة الصندوق . خالل مناقشات الثقة»النیابیة»النھضة»كتلة

لجامعة األردنیة في محاضرتھا في أذار السابقة السیدة كریستینا كوستیال من نفس المدرج في ا
خروج االقتصاد األردني من عنق الزجاجة ولتعید تأكید ذات األمر في محاضرة أخرى في  ٢٠١٥

، لیعود الرئیس الملقي بعد ذلك لیخبرنا بأننا سنخرج من ٢٠١٥الجامعة الھاشمیة في تشرین ثاني 
زجاجة بعد أن بشرنا الصندوق قبلھا بشھور عنق الزجاجة بعد حین دون أن یخبرنا متى دخلنا في ال

قلیلة بأننا خرجنا منھا وأن األردن اصبح مؤھال الستكمال باقي اإلصالحات الھیكلیة في سوق العمل 
  . وبیئة األعمال وقطاع المیاه بجھود وطنیة خالصة بعد نجاح األردن في برنامج الصندوق األول

  
واسعا عن متى دخلنا عنق الزجاجة، ومتى خرجنا  ویطرح ھذا التضارب في التصریحات التساؤل

ففي علم االقتصاد یوصف  .وسنخرج منھ، ومن یدخلنا في قعرھا، وأین الحقیقة في كل ذلك؟

  ١٥/٩/٢٠١٨السبت                                                                                                  الرأي الكتروني
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عندما تحدث االختناقات في األسواق فال تتدفق البضائع بحریة »عنق الزجاجة«االقتصاد بأنھ یمر بـ 
في عملیة السوق ونقص العمالة أو عندما یرتفع الطلب  من البائعین إلى المشترین بسبب عدم الكفاءة

وقد یكون التراجع في اإلنتاج . بشكل أسرع من اإلنتاج، مما یتسبب في زیادة تكالیف اإلنتاج
المعروض من السلعة أو الخدمة، سواء بطریقة مفتعلة أو بشكل غیر مقصود، بسبب بعض 

میة غیر المدروسة، ما یؤدي إلى تشكل ما یسمى التشریعات واإلجراءات والقرارات الضریبیة الحكو
  .)بعنق الزجاجة لجانب العرض(في االقتصاد 

 
وینطبق ھذا الوصف على ما نشھده الیوم من عدم قدرة العرض من السلع على االستجابة إلى الطلب  

الكثیر الكلي المرتفع علیھا، بما فیھ الطلب على الصادرات األردنیة، والذي یعود بشكل أساسي إلى 
من التشریعات التي تنظم ھذه األنشطة التي تركز قطاعات معینة دون غیرھا، والى رفع الضرائب 

ویؤدي ھذا بالتالي إلى انخفاض االستثمار في . وأسعار مدخالت اإلنتاج كأسعار الكھرباء والوقود
ارات القائمة، ھذه القطاعات التي تحد ھذه اإلجراءات من االستثمار فیھا وقي ھجرة بعض االستثم

كما أعاد الرئیس التأكید على ما أعلنھ سابقا وقت  .بما یقود إلى مشكلة تراجع العرض الكلي والتشغیل
تشكیل حكومتھ بان معالجة العجز المالي بزیادة الرسوم والضرائب لم تحقق االیراد الضریبي 

ادي بسبب اعتمادھا بشكل المتوقع منھا، بل أنھا ساھمت في تراجع معدالت النمو والنشاط االقتص
اساسي على الضرائب غیر المباشرة كضریبة المبیعات والضرائب الخاصة وغیرھا من الرسوم 

منحنى ابن )حسب تعبیره، ما أثر سلبا وبشكل كبیر على المواطن وكأني بھ یشرح منحنى الفر 
األرقام الى انخفاضھ الذي یوضح العالقة بین معدل الضریبة واإلیراد الضریبي والذي تشیر ) خلدون

  .مالیین دینار خالل النصف األول من ھذا العام ٢١٠بما یزید عن 
  
إال أن ھذا التشخیص الموضوعي كان یمكن أن یكون أكثر واقعیة لو تم توضیح أثار القرارات  

الضریبة وارتفاع األسعار والرسوم، خاصة أسعار الوقود والكھرباء، على جانب اإلنتاج وأداء 
ات المنتجة وحرمانھا من أي دعم وارتفاع كلف اإلنتاج مما أضر بقدرتھا التنافسیة، باعتبارھا القطاع

. العوامل التي تسببت بتراجع االستثمار وانكفائھ والتسبب في االختناقات في جانب العرض الكلي
 وھذه العوامل دون غیرھا ھي من أدخل االقتصاد في عنق الزجاجة

 
، فرغم تشخیص »الحلقة المفرغة«ن توجھات الحكومة وإجراءاتھا لكسر أما في جانب الحدیث ع .

دولتھ الدقیق لطبیعة المشاكل االقتصادیة التي تصنف ضمن مشاكل واختالالت جانب العرض الكلي 
والتي تفاقمت بسبب اإلجراءات المالیة خالل ھذا العام والعام الماضي وخصوصا رفع ضریبة 

األخرى وتعریفة الكھرباء، فإن حدیثة عن الحلول جاء عاما دون آلیة المبیعات والضرائب والرسوم 
واضحة أو اطر زمنیة للتنفیذ رقم اإلقرار بأن الحل یبدأ بحفز االستثمار من خالل التوجھ إلنشاء 

 شركة قابضة ھدفھا توفیر االستثمار في البنیة التحتیة والمشاریع
 
راجع االستثمار وتردده، على الرغم من أھمیتھ، بقدر ال أعتقد ان توفر التمویل ھو المشكلة في ت 

ارتفاع تكالیف اإلنتاج للقطاعات اإلنتاجیة خاصة قطاع الصناعة ال سیما المواد االولیة الداخلة في 
من تكالیف االنتاج % ٣٥و% ٣٠عملیات االنتاج كارتفاع أسعار الطاقة الكھربائیة التي تشكل ما بین 

لصغیرة والمتوسطة منھا، عالوة على رفع ضریبة المبیعات التي حدت لمختلف الصناعات وخاصة ا
من قدرة القطاع على المنافسة والتطویر وولوج األسواق التصدیریة وتھدد استمراریة المنشآت 

  . الصناعیة وقدرتھا على التوسع في االستثمار او في جذب استثمارات جدیدة
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لة االنكماش االقتصادي الى مرحلة من الكساد وھو ما قد یؤدي الى انتقال االقتصاد من حا
إن فقدان  .االقتصادي ما لم یتم المبادرة لعالج ھذا االختالل بالوسائل الناجعة دونما تأخیر أو تردد

تنافسیة منتجات القطاعات االنتاجیة وستبقى سببا اساسیا لتراجع االستثمار والتصدیر، وأن أثارھا 
ع المنتجات المستوردة التي تغرق اسواقنا، وفي صراعھا في غدت واضحة في صراع منتجاتنا م

االسواق الخارجیة، بسبب ارتفاع الكلف عنھا في الدول المجاورة االمر الذي سیزید من صعوبة 
  .ولوج الصادرات األردنیة ألسواقھا

  
وریا وربما تكون محدودیة التنافسیة سببا في عدم تحقق المأمول من توقع قرب فتح المعابر مع س 

والعراق الشقیقتین بزیادة الصادرات إلى سوقیھا التي ستكون أمام منافسة شرسة من منتجات دول 
ثمة اسئلة عدیدة تثیرھا محاضرة الدكتور الرزاز وثمة بدیھیات  ..إقلیمیة تغرق ھاذین السوقین حالیا

مل معھا ومواجھة وأولویات تم المرور علیھا بحاجة الى توضیح وتحدید رؤیة وخطط الحكومة للتعا
المشاكل المرتبطة بھا دونما إبطاء بما یضمن كسر الحلقة المفرغة أو الخروج من عنق الزجاجة، 
فنحن في وضع ال تھم فیھ التسمیات بقدر ما نحتاج فیھ إلى اجتراح األفكار والحلول الفعالة والعالج 

 .المناسب القوي، فالنجاح فكرة
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  متى نبدأ؟
  

  أحمد المجدوبة.د
  
نتحدث منذ زمن عن رغبتنا بأن نكون سنغافورة أو كوریا الجنوبیة أو إیرلندة، أو غیرھا من الدول  

ُثیر  .التي أحدثت نقلة في وقت قیاسي، لكننا لغایة اآلن لم نتخذ أي خطوة عملیة بھذا االتجاه ن
ُظم ت بالتعاون ما الموضوع الیوم بمناسبة فعالیة عقدت في الجامعة األردنیة یوم الخمیس الماضي ن

بین الجامعة والسفارة الكوریة في عمان، تحدث فیھا الخبیر الكوري تشو دونغ تشو بالتفصیل عن 
تجربة التحول االقتصادي والصناعي في كوریا الجنوبیة التي كانت، قبل نقطة البدء، عرضة 

مدرجات بھم، وكان ھّم الحضور، الذین امتألت ال .للمجاعات واألمراض والحروب والفقر الشدید
معرفة ما الذي فعلتھ كوریا بالضبط كي تنھض وتصبح من أھم قصص النجاح في العالم، ومن أھم 

ً في العدید من المجاالت الحیویة كالصناعة واالقتصاد والتعلیم وغیرھا ً وتأثیرا  .الدول تطورا
  . التفاصیل كثیرة، وال مجال لذكرھا ھنا

  
ً بتعمق وتعتزم الجامعة تشكیل فریق من خبرا ئھا لدراسة ما عرض ودراسة التجربة الكوریة عموما

ھا تكون نقطة البدء»ورقة تصور«من أجل إعداد  ّ   .لما یمكن فعلھ، عل
 

بید أن المنطلق العام للمحاضرة تمثل في أن كوریا، ببساطة شدیدة، وضعت مجموعة أھداف 
تصنیع كخیار استراتیجي رئیسي، وكرست كامل جھودھا لتحقیقھا، منھا على سبیل المثال التوجھ لل

ً من االستھالك مجموعة مبادئ أساسیة كھذه شكلت نقطة البدء، ثم خطط  .والتركیز على التصدیر بدال
والحقیقة أنني  .عمل مفصلة لكّل ھدف، وإرادة قویة لتحقیقھا من قبل المعنیین، دون تردد أو تلكؤ

  » عملیة بولونیا»عالي في أوروبا، والتي تسمىاطلعت عن كثب قبل مدة على عملیة تطویر التعلیم ال
  

االتفاق على مجموعة أھداف مصاغة بدقة وتتسم بالسھل الممتنع، ثم : فوجدت المحّرك ھو األمر ذاتھ
عندما  ١٩٩٩وقد بدأت تلك العملیة عام  .خطط عمل تفصیلیة، وتركیز شدید ومثابرة في التطبیق

وأصدروا ما یعرف بإعالن بولونیا، والذي یشتمل على اجتمع وزراء التعلیم العالي في أوروبا 
 األھداف المشار إلیھا، والتي بدأوا بتطبیقھا على الفور

 
ثالثة أمور  .أخمن، ال بل أجزم، أن المطلوب منا ھو فعل شيء مشابھ، حتى تبدأ انطالقتنا المنتظرة .

ً، أحد أھم أبعاد مأ .ال بد من التأكید علیھا في ھذا السیاق زقنا أننا غارقون في تفاصیل كثیرة أوال
  .تمنعنا من رؤیة الصورة الكلیة والعمل علیھا بمجموع مكوناتھا

  
وقد یكون لنا مبرراتنا، فھنالك العدید من المشاكل األساسیة، المتصلة والمنفصلة، التي ال بد من  

ر من منظارین في آن بید أننا یمكن، ال بل یتوجب، أن نعمل بالتوازي وننظ .إیجاد حلول فوریة لھا
ً للصورة الكلیة : واحد ً مركزا ّحة التي تواجھنا، وأن نكرس جھدا أي أن نقوم بالعنایة بالتحدیات المل

 وللتخطیط المستقبلي، حتى ال نكون رھینة للتفاصیل التي تفقدنا الصورة الكلیة والوجھة المحددة
 
ّا  . ً أن نتعلم الدروس من الت –ببساطة  –المطلوب من جارب التي طبقھا غیرنا بنجاح، ونحدد إذا

وقد كانت لنا في السبعینیات والثمانینیات تجارب قریبة من المطلوب . مبادئنا بدقة، ثم خطط تنفیذھا
تمثلت في خطط التنمیة الثالثیة والخمسیة، وعندنا الكثیر من االستراتیجیات واألجندات الوطنیة التي 

ً، إن وضعنا الیوم أفضل بكثیر من  .التي تكون نقطة االنطالقیمكن أن نستقي منھا أھدافنا العامة  ثانیا

  ١٦/٩/٢٠١٨األحد                                                                                                        ١٧ :الرأي ص
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صحیح أن ھنالك الكثیر من المشاكل والتحدیات، لكن بالمقابل . وضع كوریا الجنوبیة عندما بدأت
ھنالك الكثیر من اإلنجازات التي یمكن أن نبني علیھا والكثیر من الخبرات والكفاءات والعدید من 

 الخبراء
 
.  ُ فقد ال یكون من  .، لیس الھدف من ھذه المقالة اقتراح الحالة الكوریة كمثال نحذو حذوه أو نطبقھثالثا

الحكمة محاكاة نموذج بعینھ، مع أن الكثیر مما قام بھ الیابانیون والكوریون والصینیون بني على 
   .فكرة المحاكاة لنماذج بعینھا، وھي النماذج األوروبیة واألمیركیة

  
وبعد، فتحدثنا  .ندرس العدید من النماذج بعنایة ونأخذ أو نطور النموذج الذي یناسبناالمطلوب أن 

ُحدث النقلة التي  ً عن أننا نرید أن نكون مثل الدولة الفالنیة أو العالنیة، وأننا نرید أن ن ونتحدث طویال
ً، وتمنینا كث. وھذا أمر جید. أحدثھا غیرنا ً، وآن األوان لفعل لكن علینا أن نبدأ، فلقد حلمنا طویال یرا

  .جاّد بھذا االتجاه
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  )٢ - ٢( أربع مغالطات حول تدریس الفلسفة 

  
  ذوقان عبیدات. د

  
   

  
ّح المعارضون بعدد  یدور جدل ال مبّرر لھ حول أھمیة تدریس الفلسفة بین مؤیدین ومعارضین، ویتسل

  :من المغالطات لیحسموا الموضوع لصالحھم، ومن ھذه المغالطات
  
فال مجال إلضافة . إن برنامج الطلبة مثقل بالمواد الدراسیة وأن عدد ساعات الیوم الدراسي طویلة -١

  .مواد جدیدة
  

صحیح أن برنامج الطلبة مثقل، ولكن یمكن أن یكون تدریس الفلسفة مدمجا عبر المواد الدراسیة أو 
اعة مدرسیة وھذا كثیر س ٣٤- ٢٨بتقلیل حجم بعض المواد فالمواد الدراسیة الحالیة تستھلك من 

ولیس ھناك مواد ال یمكن تقلیلھا بدءا من العلوم . ولكن یمكن تقلیل حجم أیة مادة. بالتأكید
  .والریاضیات وحتى اللغة العربیة والتربیة الوطنیة والتربیة اإلسالمیة

  
دیدة في ففي اللغة العربیة یمكن ادماج نصوص فلسفیة ع. كما یمكن إدماج وحدة فلسفیة في كل مادة

وفي التاریخ . في أي كتاب –إسالمیة  –وفي التربیة اإلسالمیة یمكن إدماج وحدات فلسفیة . أي كتاب
  .الخ...  یمكن التحدث عن أرسطو وسقراط وأفالطون ودیكارت وكانت 

  
وفي الجغرافیا، یمكن التحدث عن أرض الفالسفة وفي العلوم اإلداریة، یمكن التحدث عن إنجازات 

السفة مثل جون ستیوارت مل، وھیغل وماركس وھوبز، وفي التربیة الوطنیة واالجتماعیة، علمیة لف
فال مادة . یمكن التحدث عن فالسفة العقد االجتماعي مثل روسو وھوبز وأوغست كونت وابن خلدون

. وبذلك لن یكلفنا ذلك ال معلم فلسفة وال مادة دراسیة إضافیة. دراسیة ال یمكن ربطھا بالفلسفة
  .لمغالطة األولى إذن واضحة التھافتفا
  
ونحن بحاجة ! ویقول أنصار التطرف، إن الفلسفة أساس السفھ واالنحالل، أو من تمنطق تزندق -٢

  .إلى الدین واإلیمان ولیس الفكر والشك
  

. إن ھذه المغالطة الثانیة تستند إلى أیدیولوجیا رجعیة، فإذا كانت الدولة تؤمن بھذا، فھذه كارثة حقیقیة
ولكن دستور الدولة ومنطقھا وقوانینھا تعترف بالفكر والحوار والنقد، ومن جھة أخرى، ھل نبقى 

ً من القانون؟   حبیسین لمن اختطفوا المجتمع وساروا بھ نحو التطرف بدال
  

وھل ھناك داع للقول، إن الفلسفة أساس النھضة العربیة اإلسالمیة، بل أساس النھضة األوروبیة؟ 
كما أن الفلسفة اإلسالمیة ساھمت ! ابن رشد سیطروا على الفكر اإلنساني وقادوا نھضتھففالسفة مثل 

ّ إذا خافت الدولة من صوت . في النھضة األوروبیة بشكل فاعل فالمغالطة الثانیة متھافتة اال
  .المتطرفین
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بل معلمین غیر وإن تدریس الفلسفة من ق. والمغالطة الثالثة تستند إلى أننا ال نمتلك معلمي فلسفة. ٣
  .مختصین، سیكون مضیعة للوقت

  
لیس بالضرورة أن تكون الفلسفة مادة مستقلة، بل : والحقیقة، كما قلنا في تفنید المغالطة األولى

. وحدات عبر المواد المختلفة، وبذلك یقوم معلمو مختلف المواد بتدریس وحدات فلسفیة ذات صلة بھم
  .تسھیل مھمة أي معلمكما یمكن من خالل وضع أدلة للتدریس 

  
أضف إلى ذلك، أن باإلمكان توفیر معلمي فلسفة من خریجي قسم الفلسفة في الجامعة األردنیة أو 

  !فیما إذا اعتمدت وزارة التربیة تدریس الفلسفة كمادة مستقلة. جامعة دمشق وجامعة القاھرة
  
من عدم الجدوى تدریسھا في سنة والمغالطة الرابعة، تشیر إلى ان مادة الفلسفة مجردة ونظریة، و. ٤

والرد على ھذه المغالطة، یأتي من أننا نرید تدریس الفلسفة من الروضة وحتى ، دراسیة واحدة
  .الثانوي، لجمیع الصفوف وعبر جمیع المواد

  
ً بذلك في مجتمع النھضة - إننا یمكن أن نضع شبكة منھاجیة فلسفیة تبدأ من الروضة   - وقد قمنا فعال

فالتفكیر لم یكن سوى حلول . جمیع الصفوف الدراسیة، ولھا طابع نظري وعلمي وتستمر عبر
  .لمشكالت عملیة إضافة إلى قیمة النظري والتجدید

  
وحین كنا ندرس الفلسفة كان لدینا . لنا خبرات في تدریس الفلسفة امتدت أكثر من خمسة عشر عاما

ولو بشكل  –وإن إقرار مادة الفلسفة . إنھ سوق العرض والطلب. مئات الخریجین من جامعة دمشق
  .سیوفر معلمین خالل ثالث سنوات، ھي فترة تجریب المادة -مستقل

  
ومرة أخرى، إذا وضعت الدولة حساباتھا لذوي الفكر المتطرف واإلرھابي فلن نرى الفلسفة، وربما 

  !أال یكفي ما نشاھده في مجتمعنا من مظاھر اختطاف الفكر؟! النور
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  قانون الضریبة والعاملون بالجامعات :دولة الرئیس
  

  محمود الحبیس.د
  
  

بالتأكید فإن الظروف والمتغیرات اإلقلیمیة المتسارعة التي مر بھا االردن قد اثرت وتؤثر على 
والنمو ... مستوى وواقع المعیشة، والتخبط في ادارة المؤسسات والفساد الذي نتعایش معھ كالھواء 

عض وما تفرزه وسائل التواصل االجتماعي من الكثیر لحاالت غیر الطبیعي في ثروات الب
على الرغم من الحدیث المستمر بالمحافظة ..وعدم التوازن واالتزان في مخرجات القرارات ..الفساد

، وماكینة التصریحات المستمرة عن االختالالت )غیر موجودة(على ما سمي بالطبقة الوسطى 
ة في التنمیة وتشجیع االستثمار والدلیل القاطع بعدم وجود فاعل االقتصادیة، ودور السیاسة الضریبی

محكم للسیاسة الضریبیة خالل السنوات الماضیة بالنشاط االقتصادي او تخفیض العجز الكلي في 
فكیف نفسر ..الموازنة العامة ومواجھة الضغوط التضخمیة ومقدار النفع االقتصادي للمجتمع سلبیا

ھل ھناك صندوق خیري لمعالجة ..الفقر والبطالة واالمراض االجتماعیة تزاید ظواھر مثل معدالت 
الخ، فحیث ان الفشل ...تعاطي المخدرات ..آفات االنتحار والمأوى للعائالت المعرضة لسوء الواقع 

ما : وھنا یبرز السؤال ...في السیاسة الضریبیة او مخرجات االصالح الضریبي ال یحتاج الى اثبات
لضریبیة خالل السنوات السابقة على االستثمار؟ وھل نجحت االجراءات الضریبیة في أثر السیاسة ا

النمو والتنمیة؟ وھل حدث تحسن لذوي الدخول المتوسطة؟ وما دور المؤسسات الدولیة في واقع 
الحال وبخاصة التمادي واالغراق بالدیون من البنك الدولي؟ وما مفھوم صندوق النقد الدولي 

  ..عن ارتفاع االصوات المحذرة اوالمنتقدة؟ للتنمیة؟وماذا
وفي جمیع االحوال تكون الصدمات متتالیة للعاملین ..قرارات كثیرة توضع وذات ابعاد مالیة 

وواقع الحال غیر ذلك كلیا ..وكیف یفسر القول ان العاملین ھم من ذوي الدخول العالیة ..بالجامعات 
یكون فیھ اشخاص اقل خبرة وكفاءة یحظون بدخول عالیة وفي الوقت الذي ..ال بل اللجوء للدیون ..
اذ ان النسب الضریبیة على دخول العاملین ...و بالضریبة االجتماعیة والخضوع الضریبي..

وھم ...ضمن الحدیث عن بیئة جامعیة التي اشار الیھا قانون التعلیم العالي ..بالجامعات مرتفعة جدا
ویدفعون نتائج قرارات ..من المقارنة الفعلیة مع شرائح أخرىوض..یتأثرون سلبا في جمیع القرارات 

  لكن ھل بمقدورھم تحمل ما سیكون؟؟...
  :المطلوب ...لسنا بحاجة الى زج العاملین بالجامعات في توقعات مستقبلیة 

وبخاصة ان دولة الدكتور ..االستماع لوجھة نظر العاملین بكل جامعة والتوصل الى البدائل المناسبة 
ولذا یصبح من ..الرزاز رئیس الوزراء یرسل اشارات ایجابیة ان القانون سیكون تشاركیا عمر 

وبالتاكید ان دولة الرئیس ال یتشبث ..الحكمة تحدید ایام مبرمجة بغیة االلتقاء على جوامع وطنیة 
  ...ویؤكد على تمسكھ بالحوار سبیال لحسم اي قرار..برأي مرشح لھ بعیدا عن رؤیة اكبر

الخشیة ان االسراع ..ھذا المشروع یمكن الخروج منھا بمزید من الوقت ولیس االسراع فیھمعركة 
وھي بأشخاصھا الذین ..وھذه الحكومة  ورثت االرث الثقیل ..یعید الناس الى محاصرة القرار 

ھل من رأي رشید لدولة ..التفاصیل كثیرة ..یتنادى بھم الجمیع نحو االفضل ..یجدون احتراما 
ولعل مجلس التعلیم ..وواقع حال العاملین بمؤسسات التعلیم العالي..بخصوص ھذا القانون...الرئیس 

  ...العالي عبر معالي الوزیر یمسك زمام المبادرة
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  لواقعھا الجمیل مستشفى الجامعة األردنیة محطة ترجمة األحالم

  
  دكتور كمیل موسى فرام 

  
ً أن سجل األحداث ینقلني في الذكریات في ھذا الموقع العریق تبعث على الف خر والتفاؤل خصوصا

السنوات المتتابعة إلى األجمل واألحلى ویضيء طریق األمل والنجاح إلى درجات السلم العلیا والتي 
  . بھا یتنفس الناجح الھواء النقي

  
ة وشریط الذكریات من بدایة المشوار غني باألحداث وال یمكن لكاتب أن یختصر الزمن وأحداثھ بمقال

أو حتى كتاب، ولكن للمبدع الذي یتمتع بسقف غیر محدد الطموح بأن یجتھد أحیانا في سرد قصة أو 
سلسلة من األحداث ویربطھا لتكون عبرة لمجتھد آخر، یضیف إلیھا ما یفید، ویتجنب السلبیات التي 

اتي یرى، لتكون قصة نجاح أخرى وبشكل آخر، وعلیھ سأجتھد بواقع حلقة ومحطة من مسلسل حی
الذي یغدق بالفائدة والحكمة كما أرى، حدوده السنوات الطویلة من العمر التي نقلتني من مرحلة 
الطالب المجتھد إلى مرحلة المدرس المبدع حیث غادرت مدینة الحصن المحبوبة الى القاھرة لدراسة 

ً  1977الطب سنة  ً جذریا على أمنیات  ،حلم بدأت أحداثة بالمرحلة االبتدائیة بذكرى سجلت تحوال
التحدي عندما سألني أحد األساتذة وأنا بمستوى الصف الرابع االبتدائي عن المھنة التي أرید في 

وھي شتلة زرع طموحھا شقیقي األكبر كریم الذي مثل » طبیب«المستقبل، فلم أتردد بسرعة الجواب 
بد، وھو الطریق الذي القدوة األبھى للعائلة فترجم أمنیتھ بدخول كلیة الطب بطریق صخري غیر مع

سلكھ شقیقي أكرم وأنا بنفس الكلیة ولكن بظروف میسرة، حیث ھممت بالسفر للقاھرة لتحقیق أمنیة 
وترجمة حلم لواقع بدعم من الوالدین بالرغم من ضیق ذات الید وتنكر المتبرعین بالمساعدة بنصائح 

 كانت كفیلة الرتداء ثوب روتین یقزم االبداع
 
شارع الجامعة في العاصمة إجباریا للوصول إلى المطار في منطقة ماركا بواسطة  كان المرور من .

ً الى صرح » سیارة سكارسا«واسطة نقل مستأجرة  ، والتفت بعفویة الشاب ذي الثمانیة عشر ربیعا
طبي یشمخ بكبریاء فوق قمة جبلیة خضراء حیث طبع أمنیة في الذاكرة فتمنى أن یعود ویعمل بھ، 

نوات الدراسة للحصول على الشھادة الجامعیة االولى وھي بوابة الدخول الى عالم وبعد مرور س
ً ماذا سأفعل؟   العمل واالنتاج، عدت للوطن وانھیت سنتي خدمة العلم وبعدھا جلست حائرا

  
وبینما أقلب صفحات الذاكرة فتذكرت أمنیتي بالعمل في مستشفى الجامعة االردنیة، حیث نزل اعالن  

لك الوقت في الصحف یطلب مقیمین للعمل بالمستشفى باالقسام المختلفة، واعتقدت أن روتیني في ذ
ً الن جمیع الشروط المطلوبة باالعالن متوفرة عندي من امتیازات وشھادات،  االمر سیكون سھال
فالعفویة والسیقة مسیطرة على رد الفعل الفوري وتقفز في مقدمة التفكیر ولكن ھذا االمل عند الفالح 

وافد للمدینة والمجرد من الدعم العشائري أو الوجاھة الوظیفیة للعائلة اصطدم بالواقع المریر من ال
تفكیر سطحي بمنطق المؤھل لواقع أبعد عن المنال، الن ترتیب امور البدء باالقامة لھ مواصفات 

ني یقتضیھ اخرى أفتقد ثالوثھا المؤلم وان االعالن عن الوظائف في ذلك الوقت ھو مجرد أمر روتی
ً ما تكون الوظائف محجوزة الشخاص لدیھم مواصفات اخرى لم تذكر  نظام التعیین، وغالبا
باالعالن، وھي مواصفات غیر متوفرة عندي في ذلك الوقت، فتقودني صفحات الذاكرة المؤلمة 

قیل لحیثیات یوم المقابلة الروتینیة لالختیار وطبیعة االسئلة والطروحات غیر المبررة بوضع عرا
المستحیل وسط غابة سحریة مغلقة؛ تجفف الحماس، تسجن االجتھاد، تعاقب الطموح، تحاصر 

 .االبتكار، وتمنع التفكیر والكثیر
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لم یحالفني الحظ بالقبول وھو أمر أكد قناعتي بعد المقابلة المشھورة التي ابتعدت عن العلم والمستقبل 
لحفر وسط عروض موازیة لتبدیل ظالل وانحصرت بظروف البعد والسكن على طریق الشوك وا

المستقبل حیث اختصرت الجواب بال دون أسف، ولكنني لم أیأس فالعنید وصاحب الحق والقناعة بعد 
االطالع على ظروف المنافسین ایقنتني بانني األولى بالوظیفة، فطرقت باب المستشفى وادارتھ الكثر 

ً بعدم  ً مقنعا اختیاري أو وصول ملحق بالدفعة الثانیة وعندھا من مرة اسبوعیا لعلي اسمع تفسیرا
انطبعت في ذاكرتي حتى االن صورة ھؤالء الذین شككوا بقدراتي العقلیة وعدم یأسي عند اجابتھم 
لسؤالي الروتیني ان كنت حظیت بالقبول حتى جاء جواب ھذا السؤال من الموظفة المسؤولة بابتسامة 

 ً بعض الشيء أن من قبلوا قد بدأوا العمل وما علیك اال  صفراء مغلفة بجدار من السخریة متأخرا
االنتظار لعام آخر أو القبول بوظیفة اخرى أو الرحیل الى غیر ھذا المكان وكفى حضورا ومراجعة، 
وأدعي لنفسي أنني صاحب ارادة ال تقھر وال تضعف، محارب طول الوقت حتى الیوم وبعد دراسة 

ً بسرعة البدیھة مختلف جوانب االمور، عرفت الطریق ا لذي یؤھلني لنیل حقوقي وسلكتھ ، متسلحا
ولسان سلیط تسبب بجروح نازفة عبر مراحل الحیاة، ال یخاف أو یھاب حتى حصلت على حقوقي 
كاملة بالبدء باالقامة في قسم النسائیة والتولید والدراسات العلیا في الجامعة االردنیة بالسنة الجامعیة 

١٩٨٨.   
  

ً عن دراستي وممارستي السابقة، ھذا في البدایة كانت ص عبة، واسلوب الدراسة والعمل مختلف تماما
المستشفى وأما الحیاة في العاصمة لوافد جدید ال یعرف سوى شارع الجامعة فھناك طقوس أخرى 
ومعاناة بشكل مختلف وھو الكفیل بتصعیب االمور وتعقیدھا ولكن سرعان ما تذللت الصعاب في كل 

ضحى ھمي الوحید أن اثبت للجمیع انني على قدر المسؤولیة وحسن االختیار، وان قدر اتجاه حتى أ
أبناء الفالحین والقرى ضمن فئة المجتھدین ھو الصراع الثبات الوجود فتترجم ذلك المشوار الطویل 
بتخریجي من كلیة الدراسات العلیا بشھادة االختصاص العالي في أمراض النسائیة والتولید وحصولي 

  ٠عدھا على شھادة البورد االردني في ھذا المجالب
  
ً بالجامعة وھي   ولكن ذلك كان مجرد الخطوة االولى لتحقیق حلمي منذ طفولتي بأن أصبح مدرسا

المھنة االرقى، سالح الدیمومة والمواظبة على الجدید لتبدأ مرحلة جدیدة في جمیع معطیاتھا، مرحلة 
ا منظار ذلك أن سقف الطموح یحتاج لمواصفات بنائیة دقیقة، یختلط فیھا التحدي مع الواقع، وربم

والدخول في تفاصیلھا قد یجرح فربما مجرد الحلم فیھا مع الذات یصنف الشخص بحاجتھ لرعایة 
   .سلوكیة مكثفة قبل توطنھا وتحولھا لحالة مزمنة

  
أكثر تعقیدا خصوصا  وبدأت المرحلة العمریة الوظیفیة فكانت البدایة من جدید صعبة صعبة، ظروفھا

من جیش المتربصین أصحاب مبادرات التعقید والنكش، ولكنني على اطالع ومعرفة وانتظرت 
حوالي ستة شھور حتى نزل اعالن الوظیفة التي استحقھا ألبدأ بالبحث عن قبول جامعي بأحد 

ري فرضتھ المستشفیات المتقدمة للتخصص الدقیق بجراحة االورام السرطانیة، حلم جدید في مشوا
ظروف العمل والتخصص بعد مالحظات مؤلمة بالمعرفة والبرھان، ولقد صرفت سنوات ثالث من 
ً من قبل الجامعة  عمري حتى حصلت على قبول من جامعة سدني باسترالیا، وذھبت الى ھناك موفدا

روف بعد والدة متعثرة في سلسلة الموافقات االداریة نتیجة قرارات فردیة كانت كفیلة بتغیر ظ
المستقبل دون سند قانوني وبواحد من أرقى مراكز التخصص العالمیة، وبرفقة زوجتي وطفلتي فرح 
التي بلغت سنة واحدة من العمر في ذلك الوقت، وھناك كان االمتحان الحقیقي في كل مجال؛ الغربة 

شھادة والعلم والعمل والحیاة في مجتمع جدید مختلف تماما، حتى انھیت مھمتي بالحصول على 
ً ثالثة، ببرنامج حیاتي  االختصاص الدقیق في الموعد المحدد بعد أن عملت سنتین كاملتین وشھورا
على حساب أفراد األسرة والصحة الشخصیة، فواصلت العمل لساعات اللیل والنھار وعلى مدار 
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 االسبوع، تتلمذت بإشراف جراح استرالي الجنسیة فرنسي األصل، عمالق وعالمة جراحیة بكل
األوصاف والمعاني فاكتسبت من المھارات الجراحیة التي تكفل االنفراد بالتمیز وھي نتیجة خبرات 
غیر موثقة بصفحات الكتب ویصعب اتقانھا بغیر ممارسة ممنھجة، وجمیعھا قنادیل السعادة التي 

مھ تبشرني للعودة للوطن ألحضان الجامعة األم ألمارس االختصاص داخل مستشفاھا والذي من أس
نصیب االنتماء الشارك مع زمالء آخرین بخدمة مرضى الوطن جزء منھم درسني وعلمني ولھ 
فضل ودین وجزء منھم زاملني أیام االقامة، ولكننا نعمل بید واحدة من أجل بناء ھذا المستشفى الذي 

ً منھ، وتارة اخرى من الذین فشلوا أثناء  قدره أن یتلقى الصدمات تارة من الذین تمنوا أن یكونوا جزءا
عملھم لھ، أو من ھؤالء الذین یصغرون الى درجة االنقراض اذا لم یَُجّرحوا بانجازات الكبار، 
ولكنني اعتقد أن ھذا المستشفى سیكبر ویتقدم الن البنیان یتم على ایدي فئة مخلصة من أبناء الوطن، 

والسمعة الطیبة الممیزة لیس یقدرون بكل عرفان أھمیة ھذا الصرح الطبي والذي یقود مسیرة التقدم 
في االردن وحده بل في المنطقة بأسرھا والجمیع یعلم أن الحرب لھدم ھذا الصرح الطبي ھي حرب 
فاشلة، ساعدتھم ظروف وسائل التواصل االجتماعي التي صنعت منھم أبطال كومبارس لمشھد 

  .تمثیلي وقودا لسعادة آخرین
  
ویغذونھا ولنا الفخر في ھذا المستشفى العریق اننا نزف صورة مطابقة لمصیر الذین یخططون لھا  

للوطن في كل عام كوكبة من الخریجین الجدد واالختصاصیین الذین ینخرطون في البناء والعمل 
باخالص، والمبدعین بالبحث العلمي ویتعدى ذلك حدود الوطن الى الدول الشقیقة بابنائھا الخریجین 

 مسلحون باحدث ما توصل الیھ الطب الحدیث من صرحنا ھذا وھم على یقین أنھم
 
ً من أعضاء الھیئة التدریسیة في كلیة الطب وقد   انني ارى نفسي في ھذا المستشفى بصفتي واحدا

ً أن مسیرة المستشفى والتطور الذي نلمسھ  ً كما وعدت، خصوصا نذرت نفسي بأن أكون مخلصا
ُ آخر ً مساعدا للمشاركة بالبنیان والتقدم لقھر المترصدین  ضمن االمكانیات المتوفرة، ستكون عامال

لھذا الصرح العمالق، وما المؤامرة الضالمة التي تبنتھا شرذمة من محدودي الطموح والرؤیة إال 
وساٌم آخر على صدري بعد البراءة المتكررة من المحكمة عندما قال القضاء كلمة الحسم لیعلن 

م دور وموعد فسیجلسون على كرسي االعتراف عراة ھزیمة ھؤالء األقزام ولي في مستقبلھم القاد
بعد الخثرة التي قتلت مبادئھم، الئتنان جفف أخالقھم وظمائرھم فھم قد صغروا بعد أن أصبحوا عراة 
ویكفي القول بأن مستشفى الجامعة األردنیة قد مثل محطة ترجمة األحالم لواقعھا الجمیل وللحدیث 

  .بقیة
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  ضاحیة الرشید –یم عوض رقیة خلیل ابراھ -
  
  ماعین –تمام بنت الشیخ عبدالعزیز ابو وندي  -
  
  تالع العلي –محمد عمر عطیة  -
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ان المجلس االقتصادي االجتماعي سیرفع الى الجھات الرسمیة تقریرا عن » عین الرأي«علمت 
  .صفحة(  ١٥٠٠( یتضمن » حالة البالد«
  

مارك العامة فرض مبالغ مالیة اضافیة على وكالء السیارات عند تطبیق مسؤول في دائرة الج
لسائق المركبة ال یقل » لوزن افتراضي«المسؤول اصر على شمول ضریبة الوزن  ..ضریبة الوزن

بالكامل علما أن » تنك»كغم اضافة إلى وزن كمیة الوقود التي یفترض أن یستوعبھا  ٧٣عن 
ھذا . م بتعبئة المركبات بعشرة لترات من الوقود فقط قبل الشحنالشركات الصانعة للسیارات تقو

الوقود " تنك"السیارات المستعملة  لالردن في حال كان المسؤول تجاھل أن الجمارك ترفض ادخال 
  .ممتلئا خوفا من عملیات التھریب واالتجار بھا

  
التجزئة والبیع المباشر بنك محلي یستعد الستالم مبنى ضخما بعد شرائھ من شركة تتعامل بتجارة 

مشھور » سوبر ستورز»الشركة التي تمتلك .. من المواد الغذائیة وااللعاب واالجھزة الكھربائیة
  ستنتقل الى مبنى مجاور لمبناھا القدیم

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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أول جلستین في ذات الیوم یعقدھما مجلس النواب في دورتھ االستثنائیة الثانیة المنعقدة حالیا الیوم 
لستان الیوم، الصباحیة والمسائیة، أدرج على جدول أعمالھما قانون التقاعد المدني، الذي الج. األحد

  .یبدو أن المجلس یتجھ للتسریع بإقراره لتكتمل الحلقة الدستوریة للتشریع قبل نھایة الدورة االستثنائیة
  

ن خالل عاملون بالقطاع الزراعي استذكروا أن فكرة مشاركة الطالب ومساعدتھ بقطف الزیتو
حصص النشاط المدرسي، كانت طرحت في تسعینیات القرن الماضي، بمبادرة طرحھا آنذاك وزیر 

الفكرة التي أعاد طرحھا رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز . الزراعة األسبق محمد العالونة
مؤخرا، لم تصمد طویال في التطبیق عندما نفذت مطلع التسعینیات، ویرى العاملون بالقطاع 

لزراعي أن إنجاح الفكرة مجددا یحتاج إلى تنظیم ورؤیة مختلفة تحفز الطلبة على المشاركة بموسم ا
  .قطف الزیتون

  
عبد المجید الرحامنة استھل عملھ أمس بزیارة تفقدیة لمدیریة . مدیر عام الجمارك المعین حدیثا د 

تعیین الرحامنة . ین في المدیریةمكافحة التھریب، والتقى فیھا مدیر ومساعدي ورؤساء األقسام العامل
  .من موظفي الدائرة الى التقاعد ٣٠جاء بعد إحالة مدیر عام الجمارك السابق وضاح الحمود ونحو 

  
یطلق الھالل األحمر األردني صباح غد االثنین حملة توعیة صحیة ألبناء المجتمع المحلي  

: الحملة تطلق تحت شعار. الشمالي والالجئین السوریین في حدیقة األمیر ھاشم بمنطقة الھاشمي
 .مستفید من األطفال وذویھم ٣٠٠، ویشارك فیھا أكثر من "صحتـك تھمنـا"

 زواریب الغد
  


