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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
 ٤  مركز االعتماد وضمان الجودة ینظم زیارات میدانیة لكلیات الجامعة

 ٦  ورشة عمل حول أھمیة براءة االختراع وخطوات تسجیلھا
األردنیة تحتفي بعمیدتھا السابقة الدكتورة درویش " صیدلة"

  إلسھاماتھا في خدمة الكلیة
٧ 

 ٨  من طلبة كلیة الشریعة ٤٧یج طلبة الفوج تحتفي بتخر" األردنیة"
یتابعون ضمان الجودة " اعتماد مؤسسات التعلیم العالي" خبراء من

  "األردنیة"لكلیة الطب في 
٩ 

 ١٠  األردنیة والتكنولوجیا أولى الجامعات في القبول المباشر
ینتقد ضعف العالقة بین مراكز " الدراسات االستراتیجیة"مدیر 

نعكف على : شتیوي//  ع القرار في الوطن العربيالتفكیر وصنا
  إعداد قاعدة بیانات شاملة لألردن

١١ 

 ١٧  االردن أنموذج أصیل للدولة الحدیثة: شتیوي
 ٢٠  »أردنیة العقبة«اختتـام مـؤتمـر آفـاق تنمیـة السیاحة والفندقة في 

 ٢١  »في طریقي إلیك«حفل توقیع دیوان 
 ٢٢  فجیرة الدولیة للتایكواندوأبو غوش یحرز فضیة بطولة ال

 ٢٣  إللغاء اتفاقیة الغاز" : لن تجبرونا على التطبیع"مھرجان 
 ٢٥  »الدین العام«أبو علي یصدر كتاب 

 شؤون جامعیة
الكعابنھ و المجالي أقوى المرشحین لشغل امین التعلیم العالي ومدیر 

  صندوق البحث العلمي
٢٦ 

لطلبة المنح والقروض مطلع أیار  استرداد الرسوم: التعلیم العالي 
  المقبل

٢٧  

للطلبة الذي ‘‘ الوقتي‘‘اكبر عیوب التعلیم ، الحفظ : اخصائیون 
  ینتھي فور االنتھاء من االمتحان

٢٨ 

 ٣٠  القبول المباشر لن یصاحبھ رفع الرسوم الجامعیة
ُمنح قطاع التعلیم في األردن   ٣١  ملیون دوالر ١٠كندا ت

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 ٣٢  ال ضمانة للعدالة والمساواة في القبول المباشر: المعاني   

 ٣٣  مذكرة تفاھم لدعم طلبة جامعیین من الالجئین الفلسطینیین
 ٣٤  قیادتنا استثمرت بتعلیم وعقول األردنیین: اعیان ومسؤولون 

   مقاالت
  تصحیح العمالة و اإلنتاجیة..... التعلیم المھني 

  ابراھیم بدران.د
٣٥ 

  ٣٩- ٣٨  زوایا الصحف
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 مركز االعتماد وضمان الجودة ینظم زیارات میدانیة لكلیات الجامعة
  

ً لنشر وتجذیر ثقافة الجودة لدى كافة العاملین في الجامعة وترسیخ مفاھیم التطور  -ھبة الكاید  سعیا
تماد والتحدیث واستكمال برنامج الزیارات التي تم البدء بھ في العام الماضي، ینظم مركز االع

 .وضمان الجودة برنامج یشمل زیارات میدانیة لجمیع كلیات الجامعة بدءا من یوم األحد القادم
 
  

ً لرسالتھ نحو  وبیّن مدیر المركز الدكتور فالح السواعیر أّن الھدف من ھذه الزیارات یأتي تحقیقا
لم والتعلیم والبحث تفعیل نظام إدارة الجودة، ما یضمن تطبیق المعاییر العالمیة في مجاالت التع

العلمي وخدمة المجتمع وللتأكد من استكمال الكلیات للنواقص التي تم رصدھا في زیارة العام 
والتي تّم التأكد من جاھزیة وجودة الملفات الخاصة بكل برنامج أكادیمي، ومادة دراسیة، )) ٢٠١٦

 .وعضو ھیئة تدریس
 
  

دى تفعیل لجنة الجودة في الكلیة، ووجود نتاجات وسیركز فریق المركز في زیارة ھذا العام على م
م للبرامج حسب المواصفات العالمیة مرتبطة بالخطة الدراسیة ویتم تحقیقھا من خالل األسالیب  ّ تعل

 .المتنوعة في التدریس والتقویم
  
  

وسیتم التأكد من وجود آلیة لضمان جودة الخطط الدراسیة وآلیة للتحسین المستمر علیھا كإشراك 
ُناقش  أصحاب المصلحة في عملیة التحسین، ووجود تقاریر دوریة للمواد الدراسیة وتقاریر للبرامج ت
في المجالس المعنیة، كما سیتم الخروج بتوصیات لتطویر الخطة الدراسیة أو أسالیب التدریس 

ث التوظیف وأسالیب التقویم، والنظر في اآللیة التي تتبعھا الكلیة لمتابعة الطلبة الخریجین من حی
 .والدراسات العلیا واالنجازات

  
  

یشار إلى أّن المركز سیقوم في ھذه الزیارات بلقاء العمید ونوابھ ومساعدیھ ورؤساء األقسام ومن 
ً لقاء ممثلي الطلبة في الكلیة وفقا  ترغب الكلیة بحضورھم من أعضاء ھیئة التدریس وسیتم أیضا

  :للتالي
  
  
 نطب األسنا  ٥/٣/٢٠١٧األحد   ١
 علوم التأھیل  ٧/٣/٢٠١٧الثالثاء   ٢
 الصیدلة  ١٢/٣/٢٠١٧األحد   ٣
 التمریض  ١٤/٣/٢٠١٧الثالثاء   ٤
 الطب  ١٩/٣/٢٠١٧األحد   ٥
 كلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات  ٢١/٣/٢٠١٧الثالثاء   ٦
 الزراعة  ٢٦/٣/٢٠١٧األحد   ٧

 أخبار الجامعة 

  نیةأخبار األرد
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 الحقوق  ٢٨/٣/٢٠١٧الثالثاء   ٨
 ومالعل  ٢/٤/٢٠١٧األحد   ٩

 الھندسة  ٤/٤/٢٠١٧الثالثاء   ١٠
 العلوم التربویة  ٩/٤/٢٠١٧األحد   ١١
 اآلثار والسیاحة  ١١/٤/٢٠١٧الثالثاء   ١٢
 اآلداب  ١٦/٤/٢٠١٧األحد   ١٣
 األعمال  ١٨/٤/٢٠١٧الثالثاء   ١٤
 التربیة الریاضیة  ٢٣/٤/٢٠١٧األحد   ١٥
 اللغات األجنبیة  ٢٥/٤/٢٠١٧الثالثاء   ١٦
 ریعةالش  ٣٠/٤/٢٠١٧األحد   ١٧
 كلیة األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة  ٢/٥/٢٠١٧الثالثاء   ١٨
  الفنون والتصمیم   ٧/٥/٢٠١٧األحد   ١٩
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 ورشة عمل حول أھمیة براءة االختراع وخطوات تسجیلھا
 

یوم نظمت عمادة البحث العلمي وضمان الجودة في الجامعة األردنیة والجمعیة العلمیة الملكیة ال
 .ورشة عمل تعریفیة حول أھمیة براءة اإلختراع وخطوات تسجیلھا

  
وھدفت الورشة التي تعقد للمرة الثانیة، إلى تعریف المشاركین من أعضاء الھیئة التدریسیة والطلبة 
في كلیة الزراعة بمواضیع اإلبتكارات وما ینتج عنھا من تطبیقات عملیة، وتوعیتھم بكیفیة تجسیر 

ن البحث العلمي واالقتصاد الصناعي، وإمكانیة تقدیم المشورة للباحثین فیما یتعلق الھوة ما بی
 .بابتكاراتھم

  
  

في الجمعیة الدكتور محمد الجعفري " تتجیر الملكیة الفكریة"وتناولت الورشة التي قدمھا مدیر مكتب 
ر الباحث األردني في محاور االبتكار في العالم الحدیث، ودور الملكیة الفكریة، باإلضافة إلى دو

 .االقتصاد العالمي
  
  

  أخبار األردنیة
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 األردنیة تحتفي بعمیدتھا السابقة الدكتورة درویش إلسھاماتھا في خدمة الكلیة" صیدلة"
  

كرمت كلیة الصیدلة في الجامعة األردنیة أمس  عمیدتھا السابقة الدكتورة رلى  -فادیة العتیبي
الكلیة طیلة سنوات تقلدھا لمنصب العمادة، وما فاضت  درویش، تقدیرا إلسھاماتھا المتمیزة في خدمة

 .بھ من عطاء علمي وخبرات تطبیقیة وإداریة جعلتھا تعتلي عرش التمیز
  

وفي كلمة لھا خالل الحفل الذي جاء بحضور عدد الفت من أعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة في 
الجھود التي بذلتھا درویش؛ وأفضت إلنجازات الكلیة، أثنت عمیدة الكلیة الدكتورة عبلة البصول على 

منفردة یصعب حصرھا؛ على رأسھا حصول الكلیة في عھدھا على شھادة االعتمادیة العالمیة 
)ACPE ( من مجلس االعتماد األمریكي للتعلیم الصیدلي، بعد تحقیقھا معاییر جودة التعلیم

 .میةالصیدالني وتحقیق المعاییر العالمیة في المخرجات التعلی
  
  

وقالت إن االعتمادیة لیست نھایة المشوار، بل ما زلنا في البدایات، وستعمل أسرة الكلیة بروح 
الفریق الواحد على مواصلة مسیرة الجد والبناء التي بدأھا العمداء السابقون  لتظل  على الدوام في 

بكل إخالص وأمانة في مقدمة مثیالتھا، معربة عن شكرھا وتقدیرھا للدكتورة درویش التي تفانت 
 .اإلرتقاء بالكلیة والدفع بعجلة تقدمھا

  
  

بدورھا أعربت درویش عن شكرھا باحتفاء أسرة الكلیة بھا وقد أصبحت سنة حمیدة تنتھجھا كلیة 
الصیدلة للتعبیر عن شكرھا لكل عمید تقلد عمادتھا، األمر الذي إن دل فھو یدل على روح األلفة التي 

ب والتكاتف التي تعمر قلوب العاملین فیھا، مشیرة إلى أن ما حققتھ الكلیة من تغلفھا مشاعر الح
إنجازات ما كان لیحصل لوال اللحمة المتینة التي تجمع أسرة الكلیة وتحلیھم بالمسؤولیة وأداء مھامھم 

 .بكفاءة واقتدار
  
  

یة وأسرتھا بمزید من التقدم وختمت درویش مداخلتھا بشكرھا القائمین على ھذا التكریم، وأمنیاتھا للكل
 .والتألق في عھد عمیدتھم الحالیة الدكتورة البصول

  
  

وفي نھایة الحفل سلمت البصول درع الكلیة والھدایا التقدیریة لدرویش، متمنیة لھا مزیدا من التألق 
 .والتمیز في مسیرتھا العلمیة والعملیة

 

  طلبة نیوز - الوقائع االخباریة –المدینة نیوز  –بترا  -أخبار األردنیة
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة دنــالجـــــــامعــــة األر       
  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 

8 

  
  

 لبة كلیة الشریعةمن ط ٤٧تحتفي بتخریج طلبة الفوج " األردنیة"
  

طالبا وطالبة من ) ٧٠(احتفت كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة الیوم بتخریج  –سناء الصمادي 
 .من طلبة الفصل االول موزعین على برامج البكالوریوس والماجستیر والدكتوراه ٤٧الفوج 

 
میة العلم واإلیمان والثقة وأكد عمید الكلیة الدكتور محمد الخطیب في كلمة القاھا بھذه المناسبة اھ

بالنفس، وترسیخ قیم اإلسالم العظیمة من التسامح والرحمة واالعتدال والسماحة من خالل االقتداء 
بسیرة الرسول الكریم صلى هللا علیھ وسلم وصحابتھ  والتابعین وعلماء األمة والصالحین من عباد 

 .هللا
 

ریجین لیحملوا لواء االصالح والتغییر االیجابي واشار الى ان االمل معقود على عاتق الطلبة الخ
المثمر تجاه  الدین واألمة والوطن، وان یكون لھم دور فاعل في حمل رسالة االسالم العالمیة 

 .االنسانیة السمحة، ونشر قیم الوسطیة والحفاظ على الھویة اإلسالمیة لألمة والدفاع عنھا
 

عنف والتطّرف بكافة صوره وأشكالھ ألنھ طارىء وحث الخطیب الطلبة الخریجین على محاربة ال
َْوھا من دراستھم  .على حیاة االمة، واالستفادة من العلوم الشرعیة التي استق

 
وفي ختام الحفل سلم الخطیب الشھادات للخریجین مباركا لذویھم ما حققھ أبناؤھم الخریجون من تمیز 

اتھم العملیة والعلمیة القادمة بتوظیف ما نھلوه ونجاح، معربا عن أمنیاتھ لھم بمزید من التقدم في حی
  .خالل دراستھم في خدمة الوطن والمجتمع

  عرب اندكس -السوسنة-المدینة نیوز - بترا -أخبار األردنیة
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 "األردنیة"یتابعون ضمان الجودة لكلیة الطب في " اعتماد مؤسسات التعلیم العالي" خبراء من
 
لى السیاسة اطلعت لجنة الخبراء المنبثقة عن ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي ع -فادیة العتیبي 

التي تتبعھا كلیة الطب في الجامعة فیما یتعلق بضمان جودتھا، وتحقیقھا للمعاییر المحلیة 
 .واستمراریتھا في إحراز تقییمات عالیة

  
وتفقدت اللجنة التي یرأسھا األستاذ الدكتور اسماعیل مطالقة یرافقھا عمید كلیة الطب األستاذ الدكتور 

لشؤون الجودة واالتصال الدكتورة ربى جبر جملة من الوثائق المتعلقة نذیر عبیدات ومساعد العمید 
بأعداد الطلبة وأعداد الھیئتین التدریسیة واإلداریة وبرامج الخطط التدریسیة وما طرأ علیھا من 

 .تحدیثات بما ینسجم مع رؤیة الكلیة في تقدیم كل ما ھو جدید ومتطور في علوم الطب
  

ارة المتجددة وللمرة الرابعة، برؤساء األقسام في الكلیة وعدد من أعضاء والتقت اللجنة خالل الزی
الھیئة التدریسیة، وناقشوا جملة من المحاور ذات العالقة بالعملیة التدریسیة ومخرجات التعلیم في 
الكلیة، ومستجدات البحث العلمي، ومدى الرضا الوظیفي ومتابعة آلیة قبول الطلبة للدراسة في 

ى جانب التطرق للمؤھالت العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس في الكلیة وعالقتھم مع باقي الكلیة، إل
 .زمالء المھنة

  
وتخللت الزیارة لقاء مدیر القبول والتسجیل في الجامعة، والمشرفین السریریین من خارج مستشفى 

المشاركین في لجان  الجامعة األردنیة والمكلفین باإلشراف على تدریب طلبة الكلیة، ونخبة من الطلبة
الطلبة وعدد من الطلبة الخریجین؛ حیث تم التحاور في عدد من السیناریوھات المتنوعة التي تصب 

 .في صلب مھام عمل الكلیة ورؤیتھا وتوجھاتھا
  

وكانت اللجنة قد التقت في بدایة الزیارة برئیس الجامعة األستاذ الدكتور عزمي محافظة  الذي أكد أن 
ن الكلیات المتمیزة، وقطعت أشواطا متقدمة خالل مسیرتھا األكادیمیة والتعلیمیة وحققت كلیة الطب م

إنجازات منفردة بین نظیراتھا على المستوى المحلي والعالمي، كان أھمھا حصولھا على شھادة 
من ھیئة اعتماد كلیات الطب الدولیة بعد تطبیقھا للمعاییر المتعلقة ) ACCM( االعتماد الدولیة 

ودة التعلیم الطبي وتحقیق المعاییر العالمیة واألمریكیة في مستوى التعلیم الطبي والتدریب بج
 .السریري في المستشفیات التي تتبع كلیاتھا، لتكون أول كلیة أردنیة عربیة تحظى بھا

  
 إلى ذلك أبدى وفد اللجنة ارتیاحھ من خط سیر الكلیة وآلیة عملھا ومراحل تقدمھا، مشیرین إلى أن

  .كلیة الطب تسیر في اتجاھھا الصحیح في الحفاظ على تمیزھا وتألقھا بین مثیالتھا

  طلبة نیوز - الحسام نیوز -جفرا نیوز –السوسنة  –بترا  -أخبار األردنیة
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 األردنیة والتكنولوجیا أولى الجامعات في القبول المباشر
 

قرر مجلس التعلیم العالي مخاطبة جامعتي االردنیة والعلوم والتكنولوجیا بإقتصار القبول المباشر 
 .یكون بتخصصي الطب وطب االسنان بدایةفیھما على مستوى الكلیات، وان 

 
تقدمت كل منھما بطلب الى المجلس لتحویل القبول فیھما » العلوم والتكنولوجیا»و» االردنیة«وكانت 

 .في مختلف التخصصات من خالل الجامعة، ولیس من خالل القبول الموحد» مباشر«الى 
 

الطویسي ان المجلس ناقش في جلستھ وقال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل 
االخیرة السبت الماضي طلب الجامعتین، وإرتئ ان یكون القبول على مستوى الكلیات، وفضل، 
إنسجاما مع توصیات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة في تخصصي الطب وطب 

 .االسنان، بحیث تكون تمھیدا لتوسیع قاعدة القبول المباشر
 

ان المجلس قرر مخاطبة الجامعتین بتوجھ المجلس، موضحا انھ في حال موافقة ھاتین واضاف 
 .الجامعتین على ذلك سیصار الى تطبیق القبول المباشر اعتبارا من العام الجامعي المقبل

 
موافقتھم على البدء في تطبیق القبول » الرأي«من جھتھم أكد رئیسا الجامعتین في تصریح الى 

ین التخصصین، في حال اقرت الموافقة بشكل نھائي من قبل مجلس التعلیم العالي المباشر في ھذ
وقال رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة انھ ال یوجد ما یمنع من . صاحب الصالحیة

البدء بھذین التخصصین ما دامت ھذه رغبة مجلس التعلیم العالي، وھو ما اكده رئیس جامعة العلوم 
 .یا الدكتور عمر الجراحوالتكنولوج

 
وفیما قال الدكتور الجراح ان الجامعة تقدمت بطلب لیكون القبول في جمیع التخصصات، بما یعزز 
استقاللیة الجامعات، واسوة لما ھو مطبق بالجامعة االلمانیة االردنیة، إال أنھ اشار الى ان الجامعة 

 .ي الطب وطب االسنانستوافق على توجھ مجلس التعلیم العالي بالبدء في تخصص
 

الى ذلك شدد الطویسي انھ في حال تطبیق القبول المباشر في ھاتین الجامعتین بتخصصي الطب 
وطب االسنان، سیصار الى وضع اطار عام وضوابط لضمان جودة المدخالت وعدم تاثر باقي 

ل الى مباشر لن وأكد ان عملیة تحویل القبو. الجامعات التي تطرح تخصص الطب سلبا بعملیة القبول
كحد ادنى %) ٨٥(یترتب علیھ تخفیض معدالت القبول التي تنص علیھ اسس القبول، والتي تحدده 

للتقدم للمنافسة للقبول، الفتا الى ان إمكانیة ان تضع الجامعتین ضوابط اخرى منھا المقابلة الشخصیة 
یشار الى ان ھنالك . وغیرھا وأنھ بعد السنة التحضیریة ستكون عملیة القبول ایضا مضبوطة

تخصصات یتم القبول فیھا مباشرة بالجامعات، خارج اطار القبول الموحد، الى جانب ان القبول 
  .االردنیة مباشر ولیس من خالل القبول الموحد -بالجامعة االلمانیة

  طلبة  نیوز
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طن ینتقد ضعف العالقة بین مراكز التفكیر وصناع القرار في الو" الدراسات االستراتیجیة"دیر م
 العربي

 نعكف على إعداد قاعدة بیانات شاملة لألردن: شتیوي
  

وصف مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة الدكتور موسى  -  تیسیر النعیمات
، وقال "ضعیفة، ولیست تبادلیة"شتیوي العالقة بین مراكز الفكر وصانع القرار في الوطن العربي بـ

لدول العربیة بین مراكز الدراسات واألبحاث والتفكیر مع المؤّسسات الرسمیة ما زالت العالقة في ا"
  .، وھذا یعود لكیفیة صنع السیاسات بھذه الدول"غیر منتظمة"
 

یسعى الستقراء ما یواجھ "، إلى أن مركز الدراسات االستراتیجیة "الغد"وأشار، في حوار مع 
ما نقوم بھ جھد "، وقال "لھا، وھذا جزء من عملھاألردن من قضایا، ویستطلع موقف الرأي العام حو

ذاتي لخدمة الدولة والمجتمع، لقد طورنا العالقة مع المؤّسسات الرسمیة، لكن ال أستطیع القول إنھا 
 ".عضویة

خالل الشھرین المقبلین، " ٢٠٣٠سیناریوھات األردن "وأعلن أنھ سیتم إطالق نتائج مشروع 
 ".عاما مضت، ولقصتھ المستقبلیة المحتملة ٣٠لقصة األردن في روایة "موضحا أن السیناریوھات 

، الفتا الى ان المركز عمل "قاعدة بیانات شاملة لالردن"وأشار إلى أن المركز یعكف على إعداد 
على جوانب حیویة، كالحركات اإلسالمیة والسلفیة؛ والتطرف؛ والالجئین؛ والعالقات األوروبیة 

 .افي لمستقبل األردنالعربیة؛ والمشروع االستشر
انجاز المركز بحصولھ "واعتبر ان مشكلة توافر الموارد البشریة للمركز أكبر من المالیة، الفتا إلى 

عالمیا، ما یعد إنجازا أكبر بكثیر من الموارد  ١٣٢على المركز األول في االقلیم، والمرتبة 
 ".المتوفرة

الدراسات االستراتیجیة والعالقات "تیر في وأشار إلى أن المركز یحّضر الستحداث برنامج ماجس
 . باسم جاللة الملك الراحل الحسین بن طالل" أستاذ كرسي"، كما استحدث "الدولیة

ً، وإنھ متفق مع إدارات الجامعة، بأن األولویة للقضایا الوطنیة ً ومحلیا  . وقال إن المركز ینتشر دولیا
مھم، وإن لم یكن كافیا، ویجب البناء علیھ "ردن واعتبر أن ما أنجز على المستوى السیاسي، في األ

ً، فقد اكتشفنا أن ھناك مشكالت في اإلدارة العامة، كما تعاني اإلدارة االقتصادیة من خلل،  مستقبال
ً عن الفساد وضعف سیادة القانون  ". ومشكالت في التنفیذ واألداء، فضال

من النماذج العربیة األصیلة للدولة ومن منظور تاریخي، حسب شتیوي، تعتبر الدولة األردنیة 
الحدیثة، لما یتوافر لھا من مشروعیة دینیة وقومیة، وحداثویة؛ الى جانب سعیھا لتجسید الدیمقراطیة 

 .والتعددیة
واعتبر أن غالبیة طروحات الدولة الدینیة، تبین أنھا ال تؤمن بالدیمقراطیة، وإقصائیة، وفیھا استئثار 

دولة وتربك بعدھا القومي، مع إبقاء العالقة مع اآلخر إشكالیة، دون إیجاد بالسلطة، وتغیب ھویة ال
حلول مناسبة لھا، مع اإلقرار بأن تبني الدیمقراطیة وقبول التعددیة السیاسیة وتداول السلطة واحترام 

 :وتالیا نص الحوار". الحریات الشخصیة واألقلیات، جاءت متأخرة
ركز األول في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا والمرتبة نبدأ من إنجاز المركز بنیلھ الم* 
ما ھو تقییمكم لھذا اإلنجاز وما ھو المطلوب من إدارة الجامعة والحكومة ومؤّسسات . عالمیا ١٣٢الـ

 الدولة تجاه المركز؟  
-  ً ً وطنیا التصنیف الذي نالھ المركز یشكل نقلة نوعیة في تفكیرنا، وننظر إلیھ بوصفھ إنجازا

أعتقد بأن سّر النجاح، ھو االلتزام العالي بالمھنیة، واإلیمان . وللجامعة األردنیة وألسرة المركز

   ١٦: الرأي ص  - ٨:  الغد ص
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ً للجامعة ولخدمة الدولة والمجتمع١٩٨٤برسالة المركز الذي أنشئ عام  ً فكریا وھو . ، لیكون ذراعا
ً تحقیقھ من دون دعم واھتمام إدارة ً لمسیرة طویلة، ولم یكن ممكنا الجامعة، والتعاون مع  یأتي تتویجا

عدد كبیر من الباحثین والشخصیات الوطنیة التي تسھم بنشاطاتھ، والدور الذي یؤدیھ اإلعالم بتغطیة 
 .أنشطتھ

بسبب أحداث المنطقة، توسع المركز في انتشاره وعالقاتھ وأعمالھ؛ عبر إقامة أنشطة مشتركة، 
ً للباحثین والدبلوماسیین،  لیدلوا برأیھم في األحداث اإلقلیمیة والمحلیة، واستمر في أن یكون مقصدا

إضافة لتوسیعنا لنطاق عملنا بما یتعلق باستطالعات الرأي العام والمسوحات االجتماعیة، بتناول 
ً لصانعي  ً مھما قضایا تشغل الرأي العام األردني، أكانت وطنیة أم إقلیمیة، وقد أصبحت نتائجھ مدخال

د الدولة بأوراق سیاسات منشورة وأخرى محدودة التوزیع، وتتناول كذلك، أصبح المركز یرف. القرار
ً لصانعي القرار، واشتمل عملھ على . عادة، قضایا وطنیة أو إقلیمیة ً مھما كما أصبحت نتائجھ مدخال

الحركات اإلسالمیة والسلفیة والتطرف والالجئین؛ والعالقات : عدد كبیر من القضایا الحیویة، مثل
 .  یة؛ والمشروع االستشرافي لمستقبل األردناألوروبیة العرب

قد تكون مشكلة توافر الموارد البشریة أكبر من المالیة، في ضوء ندرة ما یحتاجھ المركز من 
ً وتعمل في أماكن أخرى وللتغلب على ھذه المشكلة، فإننا . تخصصات، وغیاب كفاءات ابتعثھا سابقا

لكن . ي التخصصات كافة، من داخل الجامعة أو خارجھانعّوض ذلك بالتعاون مع الكفاءات األردنیة ف
المھم التأكد أننا في المركز نستخدم الموارد المتاحة بأفضل الُسبل، ونسعى لتعظیم الفائدة من 

 .الخبرات والكفاءات، ولكن، بدون شك، فإن ھذا اإلنجاز أكبر بكثیر من الموارد المتوافرة
 

 مع إنتاجات المركز، أو تقدیم الدعم إلى مستوى االنجاز؟لكن ھل یرقى تعامل مؤّسسات الدولة * 
نحن مركز مستقل، لكننا نرفد الدولة بنتاجاتنا، ونحاول تسخیر إمكانیاتنا لخدمة مؤّسساتھا  -

والمؤّسسات الوطنیة، وصاحب القرار ھو الذي یحدد خیاراتھ ولدیھ عوامل أخرى یأخذھا بالحسبان، 
لكن نرى أن ھناك مساحة . ة تطورت، وأصبحت تأخذ طابعا مؤسسیالكن العالقة في الفترة الماضی

ً من اإلدارة العامة بأھمیة وضرورة  واسعة لالستمرار بتطویر ھذه العالقة، وھذا یتطلب إدراكا
المعرفة في صنع السیاسات، والعمل مع المؤّسسات الوطنیة البحثیة لمعالجة المشكالت والتحدیات 

 .التي تواجھنا
 

 األول ندرة الموارد البشریة؛ والثاني العائق المالي؟ : حدیثك بأن المركز یواجھ عائقین نفھم من* 
ً، لكنھ لیس بالمطلق، ألن عشرات الباحثین األردنیین في مختلف  - الموارد البشریة تشكل عائقا

 القطاعات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة واألمنیة، یتعاونون معنا في المركز، ونحن على
أما العائق المالي، فالمركز قادر عبر عالقاتھ وسمعتھ، على توفیر . استعداد للتعاون في ھذا المجال

الدعم المالي ألنشطتھ، لكن كما تعلم، فھذا یعتمد على المشاریع، وجلب التمویل من خارج الجامعة؛ 
دیق البحث العلمي ألن الجامعات ال تدعم مباشرة أنشطة المراكز البحثیة، وقوانین وتعلیمات صنا

ً ولكنھا، ال تدعم مؤّسسات بحثیة في الجامعة، وھذه ثغرة یجب إعادة النظر بھا . تدعم باحثین أفرادا
 ً ً كبیرا ً من األنشطة األكادیمیة ذات العالقة بالسیاسات العامة، ال تتطلب تمویال وأضیف بأن كثیرا

ُكثر منھا  .ونحن ن
مركز خطة طموحة البتعاث باحثین الستكمال دراستھم في ولتجاوز ضعف الموارد البشریة، فلدى ال

المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، وحصلنا على منحة من الصین للدراسات الصینیة، 
ً بطرح  الدراسات "، ونحّضر الستحداث برنامج ماجستیر في "دبلوم الالجئین"وسنبدأ قریبا

باسم جاللة الملك الراحل الحسین بن " أستاذ كرسي"دثنا ، واستح"االستراتیجیة  والعالقات الدولیة
طالل، ونأمل بأن یتولى الكرسي باحث عالمي مرموق یتمتع بخبرة واسعة في العالقات الدولیة 
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، وإنشاء مكتبة  للبحث في حقبة حكم الملك الراحل، وأن یتمخض عن استحداث الكرسي برنامٌج بحثيٌّ
 . ألعمال الملك الراحل

ً، ومتفقون مع إدارات الجامعة بأن األولویة للقضایا الوطنیة،  ولم یكن ممكنا  نحن ننتشر ً ومحلیا دولیا
 . للمركز بأن یتقدم لوال الدعم الذي توفره لھ الجامعة

 
بخصوص استطالعات الرأي التي یجریھا المركز خاصة حول أداء الحكومات، ھل تأخذ الحكومة * 

 تأثیر ذلك على المركز؟ نتائج االستطالعات بجدیة؟ وما مدى
ً، وھو موجود أیضا منذ سنوات طویلة بالمركز، وقبل أن  - استطالع الحكومات معمول بھ عالمیا

، والمركز یجري استطالعات الرأي العام لمعرفة رأي المواطنین ١٩٩٦أتولى إدارتھ، فمنذ العام 
، ثم بعد مائة یوم، ومائتي یوم، وقادة الرأي ضمن برنامج نحن ملتزمون بھ، یبدأ عند تشكیل الحكومة

بالتأكید فإن مدة . ورأي المواطنین بأداء الحكومة في العدید من القضایا، وتوقعاتھم المستقبلیة ألدائھا
المائة یوم ھي مدة غیر كافیة ألي حكومة لتحقیق إنجازات كبیرة، ولكنھا كافیة ألن تكون على األقل 

بالطبع تقییم الحكومة . فیذ البنود الواردة بكتاب التكلیف الساميقد بلورت خطتھا للعمل المستقبلي، وتن
یتأثر بالكثیر من األحداث التي تسبق االستطالع، ولكن یبقى تشكیل الحكومة وأداؤھا األھم في تقییم 

واستطالعات الحكومة تتم بتمویل ذاتي من المركز، وال یقبل دعمھا من الحكومة أو . المواطنین
 . یة للمحافظة على الحیادیة التامة لھاالمؤّسسات الدول

وفي ما یتعلق باستطالع آراء المواطنین حول القضایا الراھنة، فھذا موضوع جدید أضفناه على عمل 
االستطالعات، لمعالجة القضایا الوطنیة واإلقلیمیة التي تھم الشأن العام والسیاسة األردنیة، التي 

ً للمقارنة بین مواقف ً مھما ومن الموضوعات المھمة التي أدخلناھا . الحكومة والمواطنین تشكل مدخال
 .ھي قضایا التطرف واإلرھاب والالجئین والقضایا االقتصادیة وغیرھا

القضایا الراھنة یقوم المركز بتحدیدھا واستشرافھا من خالل المتابعة الحثیثة لألجندة المطروحة على 
لعادة ال تعلم الحكومة عن القضایا التي تم اختیارھا إال السیاسات العامة ورّدات فعل الرأي العام، وبا

األزمة السوریة،؛ : فعلى سبیل المثال اشتمل االستطالع األخیر على موضوعات مثل. عند نشرھا
والالجئین؛ وفوز ترامب برئاسة الوالیات المتحدة؛ وتوجھھ لنقل السفارة األمیركیة إلى القدس؛ 

 . طرف واإلرھاب، وكلھا قضایا تھم الرأي العام والنخبوالملف النووي اإلیراني؛  والت
أعتقد بأن االستطالعات تقرأ بعنایة، ولیس بالضرورة أن یأخذ صاحب القرار بنتائجھا، لكنھا تصبح 

 . أحد مدخالت القرار المرتبط بتلك القضیة
 
 ؟ھو استطالع موجھ" داعش"ھناك من یقول إن استطالع الرأي العام بشأن ضرب أوكار *
، وھذا السؤال تم طرحھ بعد دخول األردن ٢٠١٤منذ " داعش"نحن ننفذ استطالعات حول  -

، وشعرنا بأن ھناك تغیرات في المنطقة بعد معركة حلب، وأن الخطر "داعش"التحالف الدولي ضد 
أصبح یقترب من حدودنا في جنوب سوریة، فرأینا أن نعید ھذا السؤال مرة أخرى في ھذا التوقیت 

دون طلب من أحد، وھذا یسجل للمركز، ولیس ) قراءتنا للمشھد كمركز دراسات استراتیجیةضمن (
 . مثلبة إجراء استطالعات رأي عام، ونشر نتائجھا في قضایا یدرك المركز قبل غیره أھمیتھا

جانب تظھر نتائجھ للرأي العام، مثل االستطالعات، وھناك حلقات نقاش : ھناك جانبان في عملكم*
أو دراسات ال تنشر، ھل ھناك جدیة من جانب الدولة وصاحب القرار لإلفادة مما ینتج عن  مغلقة 

 المركز؟ 
ال یوجد لدینا أي مشكلة في التعاون مع الحكومة بشأن تنفیذ أي دراسة،  فھذا موجود في العالم كلھ، -

ً لمراكز البحوث والدراسات والتفكیر في العالم لصن ً متنامیا ع السیاسة، والتصنیف إذ إن ھناك دورا
وعلیھ، ال . نحن والعالم نعمل ببیئة معقدة والتأثیرات متعددة ومتداخلة. آالف مركز في العالم ٧یقیم 

ولكن ما زالت العالقة في الدول العربیة بین . بد من أن  یكون لإلدارات الحكومیة مصادر معرفة
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وھذا یعود لكیفیة صنع . یر منتظمةمراكز الدراسات واألبحاث والتفكیر والمؤّسسات الرسمیة غ
ما نقوم بھ جھد ذاتي لخدمة الدولة والمجتمع، لقد طورنا العالقة مع المؤّسسات . السیاسات بھذه الدول

فعادة ما تقوم مراكز الدراسات بتشخیص الواقع، . الرسمیة، لكن ال أستطیع القول إنھا عضویة
رحات الحلول بین یدي صانع القرار والبدائل، ومعرفة المشكالت، والتنبؤ بما سیحدث، ووضع مقت

وھي ال تفرض الحلول بل تضع بدائل، ولكن لألسف  ما زالت السیاسات والقرارات عربیا تتخذ دون 
 . معرفة علمیة

فقد یتخذ قراٌر ما  لیتم اكتشاف أنھ غیر مالئم؛ ألنھ غیر مبني على معرفة أو دراسة علمیة، ویتضح 
الكثیر من األخطاء والخسائر والجھد والمال والوقت وغیرھا لو بُني ھذا  أنھ كان باإلمكان تجنب

 .القرار على معرفة أو دراسة علمیة
ً قد تكون العالقة بین مراكز الفكر وصانع القرار ضعیفة، ولیست  العالقة طیبة وجیدة، وأحیانا

بنا بموضوعیة ومھنیة تبادلیة، ھناك احترام متبادل لكن العالقة لیست مؤسسیة، إننا  نقوم بواج
والباقي متروك لصناع القرار، ولكن یمكن القول إننا في األردن نعاني من شّح في المراكز 
المتخّصصة في مختلف المجاالت، كما ھو حال الدول المتقدمة، وأن  دور مراكز التفكیر في الوطن 

 .العربي لیست قویة أو مؤّسسیة
 
 شاریعكم البحثیة؟إضافة إلى االستطالعات، ما ھي أھم م*
ً من عمل المركز، ولكنھا تحظى بتغطیة واسعة في اإلعالم،  - ً بسیطا االستطالعات تشكل جزءا

ولدینا أنشطة حول الالجئین، والتطرف والحركات السلفیة، والعالقات الدولیة، وكذلك یعمل المركز 
ق نتائج مشروع على إنشاء قاعدة بیانات شاملة حول األردن، سیتم اإلعالن عنھا مع إطال

الذي انطلقنا فیھ من كون األردن بحاجة لبلورة تفكیر استراتیجي ". ٢٠٣٠:سیناریوھات األردن "
صحیح أن ھناك إنجازات ال یستطیع  أحد إنكارھا، لكن المجتمع األردني . بتناول قضایاه المھمة

؛ والعجز في المیزان االقتصادي، كالمدیونیة؛ والعجز في الموازنة: یواجھ تحدیات كثیرة، منھا
التجاري؛ والبطالة؛ والفقر؛ والتعلیم؛ والالجئین؛ باإلضافة النعكاسات الصراع اإلقلیمي على 

 .األردن
فھذا المشروع، تفكیر استراتیجي جماعي، بُني على أساس علمي، یھدف لتقییم التجربة الماضیة 

الماضیة، قمنا بنوع  ٣٠األعوام الـ وبناء على مسیرة االقتصاد والتنمیة في. بطریقة علمیة رصینة
من االستشراف للمآالت المستقبلیة لألردن،  وذلك بعد أن قیم أداء االقتصاد األردني في كل 
القطاعات الفترة الماضیة، إذ عملنا على تحدید المحركات الرئیسة لالقتصاد، وبناء على ھذه 

ً المحركات، قمنا باالستشراف المستقبلي بمنھجیة واضحة وع ً جدیدا لمیة، فالمشروع یقدم أسلوبا
 .لمعالجة المشكالت في األردن على المدى االستراتیجي

ً، بل ھو روایة لقصة األردن في الـ ً معینا عاما الماضیة، ولقصتھ  ٣٠وما سیقدم لن یكون مقترحا
ً عن إعطاء بدائل سی اسات، المستقبلیة المحتملة؛ ما یوفر سیاسات إطار فكري بكل التفاصیل، فضال

 .وكیف یمكن تطبیقھا وتمویلھا، والنتائج المترتبة علیھا
والمشروع لیس خطة تنفیذیة، لكن قد تنبثق عنھ خطط عدیدة تصب في المصلحة العامة، وھو ال  

ً بل یبنى علیھا  .یتعارض مع الخطط القائمة حالیا
ً نؤمن بأن األردن بموارده المتاحة یستطیع معالجة الكثیر من مشكالتھ، و  لكن ھذا یتطلب إطارا

ً، مع التأكید أننا نأخذ بالحسبان العوامل األخرى، إذ من الصعب السیطرة على المتغیرات  ً جدیدا فكریا
اإلقلیمیة أو التنبؤ بھا، كما أن الوضع اإلقلیمي متحرك، باإلضافة إلى أن الظرف اإلقلیمي قد یؤثر 

 ".السیناریو"في تنفیذ 
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مشروع الشھرین المقبلین، متضمنا بدائل وخیارات وسیاسات مختلفة وسیطلق التقریر النھائي لل
لصانع القرار، وتكمن میزتھ في أنھ یقدم نظرة جدیدة للتعامل مع المشكالت الحیویة في األردن، 

 .وكیفیة معالجتھا
 لقد أصبحنا بحاجة لتفكیر جدید ونظرة مختلفة لكیفیة معالجة مشكالتنا المتراكمة، وأصبحنا محكومین

بسبب الدیون، وتراجع المساعدات، فبات من ) البنك والصندوق الدولیین(برؤیة المؤّسسات الدولیة 
 .الضروري توفیر إطار وطني مختلف ینبثق من رؤیة جاللة الملك لمستقبل األردن

 
 كیف تنظرون لتلك المرحلة؟ ". الربیع العربي"شھدت بلدان عربیة ما یسمى بـ*
ما یكون إلى زلزال؛ إذ كانت بدایاتھ مرتبطة بطموحات شعوب سعت نحو  ؛ أقرب"الربیع العربي"-

الحریة والعدالة والكرامة، لكن مخرجاتھ ذھبت باتجاه آخر، بسبب القوى السیاسیة التي سیطرت على 
المجریات العامة، وبسبب التدخالت اإلقلیمیة والدولیة التي حاولت ھندسة الحالة السیاسیة لتخدم 

ولت الصراعات في بعض الدول إلى صراع على السلطة والنفوذ، وابتعدت عن روح مصالحھا، وتح
 .االنتفاضات العربیة السلمیة

بعد ذلك، دخلنا في مرحلة صراع على الھویة، فالدولة الحدیثة، وخصوصا بعد مرحلة االستعمار، 
 .العربي ھي جدیدة على العالم العربي، ولم تكن مقبولة لدى الكثیر من القوى في العالم

وأدى ذلك لصراع على ھویة الدولة القطریة، بمعنى ما ھي الدولة التي نرید؛ ھل ھي دینیة أم مدنیة، 
، فأغلب الدول )ھناك استثناءات(بالمفھوم المعاصر " دولة"إذ إننا في العالم العربي لم ننجز مشروع 

والعالقة بین الدین والدولة، الدیمقراطیة، : العربیة لم تقم بحل مسائل مھمة، وبقیت معلقة، مثل
والقضایا المرتبطة بالعدالة االجتماعیة، واإلنجاز التنموي، التي مھدت لالنتفاضات العربیة التي 

 .شھدناھا
كان ھناك صراع دموي على السلطة بین التیارات والقوى، ومن ثم " الربیع العربي"وعندما جاء 

 .واح كثیرة، وتشرید المالیین، نتیجة حدة الصراعشھدنا انھیارات كبیرة وخسائر فادحة وإزھاق أر
ً، على عكس تلك الدول التي لدى قیادتھا  ً سلیما والدول التي كان فیھا الحكم مطلقا، لم تكن تشھد تحوال
ً، واألردن أقرب مثال على ذلك، فقد قطع  درجة عالیة من المشروعیة، إذ كان التحّول فیھا سلمیا

ً في مجال اإلصال ً كبیرا  .حات بأنواعھا، أكانت سیاسیة أم اقتصادیة أم اجتماعیةشوطا
من منظور تاریخي، تعتبر الدولة األردنیة أحد النماذج العربیة األصیلة للدولة الحدیثة، وذلك لتوافر 
المشروعیة الدینیة والقومیة، ووجود المشروعیة الحداثویة؛ وأن الدولة تسعى لتجسید الدیمقراطیة 

 .والتعددیة
عرضنا حال الدول العربیة خالل العقود الخمسة الماضیة، فسنرى أنھا تعاني من المشروعیة فلو است

ً الطروحات القومیة طابعھا علماني، لكنھا لیست  والتباس في نظرة الدین والنظرة لآلخر، فمثال
د مشكالت، ومثال ذلك ما حصل في العراق  ّ دیمقراطیة وفیھا إقصاء لغیر العرب كاألقلیات، ما ول

 .والجزائر وسوریة، وھذا ھو أحد أسباب فشل الدولة العربیة في اإلنجاز
ً غیر مستورد، متصالح مع  ً أصیال ً عربیا إن الدولة األردنیة، من بدایات تأسیسھا، وھي تمثل أنموذجا
الدین الذي لھ مكانة كبیرة في الدولة، ومتصالح مع اآلخر، الذي یتمتع ببُعد عروبي قومي ویؤمن 

اطیة، وھي ترى أن األقلیات فیھا أكانت عرقیة أم دینیة، جزء أساس من الدولة ومكون بالدیمقر
 . رئیس لھا

أما ما شاھدناه في طروحات للدولة الدینیة، فقد تبین بأن أغلبھا كانت ال تؤمن بالدیمقراطیة، وكانت  
البعد القومي،  فیھا إقصائیة، واستئثار بالسلطة، كما تبین فیھا غیاب ھویة الدولة وعدم وضوح

باإلضافة إلبقاء العالقة مع اآلخر إشكالیة دون إیجاد حلول مناسبة لھا، مع اإلقرار بأن تبني 
الدیمقراطیة وقبول التعددیة السیاسیة وتداول السلطة واحترام الحریات الشخصیة واألقلیات، جاءت 

 .متأخرة
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ة ثانیة من الثورة العربیة الكبرى، وفي ضوء المشكالت التي نواجھھا، أكثر ما نكون بحاجة لنسخ 
نعظم فیھا خریطة الطریق التي رسمھا جاللة الملك في األوراق النقاشیة لتجاوز المشكالت ضمن 

 .خطة زمنیة مدروسة
. ویُعد ما حصل في العالم العربي أحد أھم التحوالت منذ أكثر من قرن؛ أي منذ نشوء الدولة القومیة

اآلالم أیضا، وكان ھناك الكثیر من القتل والتھجیر والدمار لدول صحیح أن عدم الیقین ازداد و
ً، وجاء لألسف بطریقة دمویة، إال أن نتائجھ المستقبلیة  وشعوب عربیة، لكن ھذا الصراع كان مؤجال

  .قد تحسم بعض القضایا التاریخیة، وتضع الدول على المسار الصحیح
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 االردن أنموذج أصیل للدولة الحدیثة: شتیوي

  
قال مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة الدكتور موسى شتیوي إن مشروع 

، الذي سیتم اإلعالن عن نتائجھ خالل الشھرین المقبلین، یھدف إلى "٢٠٣٠: سیناریوھات األردن"
ً عن االستشراف المستق ٣٠تقییم تجربة المملكة خالل األعوام  بلي الماضیة بطریقة رصینة، فضال

 .بمنھجیة واضحة وعلمیة
 

الدینامیكیة "، سیاسة األردن الخارجیة بـ )بترا(ووصف شتیوي، في مقابلة مع وكالة األنباء األردنیة 
ً عن "والموضوعیة واالعتدال ً أن دور المملكة في منطقة الشرق األوسط مھم وحیوي، فضال ، مؤكدا

 .وجودة في المنطقةأنھا تمتلك حركة مناورة متمیزة وواعیة للمخاطر الم
 

ً في مجال اإلصالحات بأنواعھا سواء أكانت سیاسیة أم  ً كبیرا وأضاف، ان األردن قطع شوطا
ً، مبینا أنھ ومن  ً إلى أن ما تم إنجازه مھم، لكن یجب البناء علیھ مستقبال اقتصادیة أم اجتماعیة، مشیرا

صیلة للدولة الحدیثة، وذلك لتوفر منظور تاریخي تعتبر الدولة األردنیة أحد النماذج العربیة األ
ً عن سعیھا إلى تجسید الدیمقراطیة والتعددیة  .المشروعیة الدینیة والقومیة والحداثویة، فضال

 
وقال إننا، وفي ضوء المشكالت التي نواجھھا، أكثر ما نكون بحاجة إلى نسخة ثانیة من الثورة 

جاللة الملك عبدهللا الثاني في األوراق  العربیة الكبرى، نعظم فیھا خارطة الطریق التي رسمھا
 .النقاشیة لتجاوز المشكالت ضمن خطة زمنیة مدروسة

 
، قال شتیوي إننا في األردن بحاجة لبلورة "٢٠٣٠: سیناریوھات األردن"وفیما یتعلق بمشروع 

ال تفكیر استراتیجي في تناول القضایا المھمة، فالمجتمع األردني، رغم اإلنجازات التي حققھا و
التحدي االقتصادي، كالمدیونیة، والعجز : یستطیع أن ینكرھا أحد، لكنھ یواجھ تحدیات كثیرة، منھا

في الموازنة، والعجز في المیزان التجاري، والبطالة، والفقر، إضافة إلى التعلیم والالجئین؛ 
 .وانعكاسات الصراع اإلقلیمي على األردن

 
 ً ً جدیدا لمعالجة المشكالت في األردن على المدى االستراتیجي،  وأضاف، ان المشروع یقدم أسلوبا

وھو تفكیر جماعي، بُني على أساس علمي، ویھدف إلى تقییم التجربة الماضیة بطریقة علمیة 
ً إلى أنھ وبناء على مسیرة االقتصاد والتنمیة خالل األعوام  الماضیة، قمنا بنوع  ٣٠رصینة، مشیرا

للمملكة بمنھجیة واضحة وعلمیة، وذلك بعد أن تم تقییم أداء من االستشراف للمآالت المستقبلیة 
 .االقتصاد بكل القطاعات، إذ تم العمل على تحدید المحركات الرئیسة لالقتصاد الوطني

 
ً، بل ھو روایة لقصة األردن في  ً معینا عاما الماضیة،  ٣٠وأوضح أن ما سیتم تقدیمھ لن یكون مقترحا

ً عن وقصتھ المستقبلیة المحتملة؛ ا ألمر الذي یعني توفیر سیاسات إطار فكري بكل التفاصیل، فضال
إعطاء بدائل سیاسات، وكیف یمكن تطبیقھا وتمویلھا، والنتائج المترتبة علیھا، الفتا إلى أن 

لیس خطة تنفیذیة، لكن قد تنبثق عنھا خطط عدیدة تصب في " ٢٠٣٠: سیناریوھات األردن"
ً بل یبنى علیھاالمصلحة العامة، وھو ال یتعارض م  .ع الخطط القائمة حالیا

 
وقال نؤمن بأن األردن بموارده المتاحة یستطیع معالجة الكثیر من المشكالت التي یعاني منھا، ولكن 
ً، مع األخذ بعین االعتبار العوامل األخرى، فالمتغیرات اإلقلیمیة من  ً جدیدا ً فكریا ھذا یتطلب إطارا

  ١٦: ص الرأي  –بترا 
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، "السیناریو"بھا، كما أن الوضع اإلقلیمي متحرك، قد یؤثر في تنفیذ الصعب السیطرة علیھا أو التنبؤ 
مؤكدا أنھ سیتم إطالق التقریر النھائي للمشروع خالل الشھرین المقبلین، حیث سیتضمن بدائل 
وخیارات وسیاسات مختلفة لصانع القرار، فیما تكمن میزتھ بأنھ یقدم نظرة جدیدة للتعامل مع 

 .مملكة، وكیفیة معالجتھاالمشكالت الحیویة في ال
 

وبشأن السیاسة األردنیة الخارجیة، قال شتیوي إنھا تتمیز بالدینامیكیة والموضوعیة واالعتدال 
ً، فجاللة الملك قابل في الفترة الماضیة وخالل أسبوع واحد الرئیسین األمیركي  ً ودولیا والتألق إقلیمیا

دورا مھما وحیویا في منطقة الشرق "أن للمملكة  دونالد ترمب، والروسي فالدیمیر بوتین، الفتا الى
األوسط وتمتلك حركة مناورة متمیزة وواعیة للمخاطر الموجودة في المنطقة، بفضل جھود وحنكة 

 ".جاللة الملك لضمان استقرار المملكة، والحفاظ على مصالحھا الحیویة العلیا
 

بطة بطموحات شعوب سعت نحو ، قال شتیوي ان بدایاتھ كانت مرت"الربیع العربي"وبخصوص 
عازیا ذلك إلى قوى سیاسیة سیطرت " الحریة والعدالة والكرامة، لكن مخرجاتھ ذھبت باتجاه آخر

على المجریات العامة حاولت ھندسة الحالة السیاسیة لتخدم مصالحھا، ما أدى إلى تحول الصراعات 
 ".في بعض الدول إلى صراع على السلطة والنفوذ

 
، فالدولة الحدیثة، وخصوصا بعد مرحلة "بعد ذلك في مرحلة صراع على الھویةدخلنا "وأوضح 

 .االستعمار، ھي جدیدة على العالم العربي، ولم تكن مقبولة لدى الكثیر من القوى في العالم العربي
 

صراع على ھویة الدولة القطریة، بمعنى ما ھي الدولة التي نرید ھل ھي "وتابع، ان ذلك أدى إلى 
ً أن العالم العربي "أم مدنیةدینیة  ھناك بعض (لم ینجز مشروع دولة بالمفھوم المعاصر "، مؤكدا

 )".االستثناءات
 

الدیمقراطیة، العالقة بین : أغلب الدول العربیة لم تقم بحل مسائل مھمة، وبقیت معلقة، مثل"وزاد أن 
تنموي، ما مھد إلى نشوء أو ظھور الدین والدولة، القضایا المرتبطة بالعدالة االجتماعیة، واإلنجاز ال

كان ھناك صراع دموي على السلطة " الربیع العربي"، موضحا أنھ عندما جاء "انتفاضات عربیة
بین التیارات والقوى، األمر الذي أدى إلى انھیارات كبیرة وخسائر فادحة باألرواح، وتشرید المالیین 

 .من الناس
 

م التحوالت منذ أكثر من قرن، أي منذ نشوء الدولة القومیة، أحد أھ"ویُعد ما حصل في العالم العربي 
" ،ً صحیح أن ھناك عدم یقین وازدیاد لآلالم وقتال وتھجیرا ودمارا، لكن ھذا الصراع كان مؤجال

نتائجھ المستقبلیة قد تحسم بعض القضایا "، وفق شتیوي الذي قال إن "وجاء لألسف بطریقة دمویة
 ".المسار الصحیحالتاریخیة، وتضع الدول على 

 
ً، على عكس تلك الدول التي  ً سلمیا ً لم تكن تشھد تحوال وأضاف، ان الدول التي كان فیھا الحكم مطلقا
ً، واألردن أقرب مثال على ذلك،  لدى قیادتھا درجة عالیة من المشروعیة، إذ كان التحّول فیھا سلمیا

ً في مجال اإلصالحات بأنواعھا سواء أ ً كبیرا  .كانت سیاسیة أم اقتصادیة أم اجتماعیةحیث قطع شوطا
 

التعدیالت : وأوضح شتیوي ان االردن قام، ورغم ما واجھھ من تحدیات، بتغییرات مھمة، مثل
الدستوریة؛ وإنشاء المحكمة الدستوریة؛ والھیئة المستقلة لالنتخاب، مشیرا إلى أن جاللة الملك تكلم 

 .سم خارطة طریق للمستقبلفي األوراق النقاشیة عن استمرار المسیرة، ور
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وأكد أن تم إنجازه في األردن مھم، لكن یجب البناء علیھ مستقبال ، مشیرا الى انھ ومن منظور 
تاریخي تعتبر الدولة األردنیة أحد النماذج العربیة األصیلة للدولة الحدیثة، لتوفر المشروعیة الدینیة 

لى تجسید الدیمقراطیة والتعددیة، مبینا ان والقومیة، ووجود المشروعیة الحداثویة، فھي تسعى إ
ً غیر مستورد، متصالح مع الدین  ً أصیال ً عربیا الدولة األردنیة، من بدایات تأسیسھا، تعتبر أنموذجا

 .ومع اآلخر، فاألقلیات سواء أكانت عرقیة أم دینیة، ھي جزء أساس من الدولة ومكون رئیسي لھا
 

ھ النقاشیة السادسة، أمر ھویة الدولة األردنیة بأنھا دولة مدنیة، وتابع، ان جاللة الملك حسم، في ورقت
تسود فیھا المساواة على أساس المواطنة، ویحتكم فیھا الناس والدولة إلى الدستور، وفي الوقت نفسھ 
فإن للدین فیھا المكانة السامیة والدور الكبیر في كثیر من التشریعات، وھو مرجعیة أخالقیة للمجتمع 

 .والدولة
 

وزاد، ان عملیة تبني الدیمقراطیة وقبول التعددیة السیاسیة وتداول السلطة واحترام الحریات 
الشخصیة وحریات األقلیات جاءت متأخرة، مؤكدا أننا، وفي ضوء المشكالت التي نواجھھا، أكثر ما 

تي رسمھا حاجة إلى نسخة ثانیة من الثورة العربیة الكبرى، نعظم فیھا خارطة الطریق ال"نكون بـ
  ".جاللة الملك في األوراق النقاشیة لتجاوز المشكالت ضمن خطة زمنیة مدروسة
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 »أردنیة العقبة«اختتـام مـؤتمـر آفـاق تنمیـة السیاحة والفندقة في 

 
والذي عقد برعایة » آفاق تنمیة السیاحة والفندقة في األردن«أعمال مؤتمر » أردنیة العقبة«اختتم في 

امعة االردنیة في العقبة الدكتور موسى اللوزي، الذي تنظمھ كلیة السیاحة والفندقة رئیس فرع الج
 .بالتعاون مع صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 
وقال الدكتور اللوزي إن ھذا المؤتمر الذي یقام في رحاب الجامعة األردنیة في العقبة یتمتع بأھمیة 

للدور االقتصادي المھم الذي یلعبھ القطاع السیاحي، كأحد أھم محركات النمو لالقتصاد  خاصة، نظرا
 .الوطني، ال سیما في ظل التنوع الثقافي والحضاري والطبیعي الذي تمتاز بھ المملكة

 
ً إلى بناء جسور التعاون  وأضاف اللوزي أن المؤتمر ینسجم مع رسالة الجامعة األردنیة الرامیة دوما

نسیق مع المؤسسات األكادیمیة وكافة الشركاء في مجال السیاحة والفندقة من القطاعین العام والت
 .والخاص، من أجل تسلیط الضوء على مختلف القضایا التي تھم ھذا القطاع

 
وأكد عمید كلیة السیاحة والفندقة الدكتور ابراھیم بظاظو في كلمتھ الترحیبیة على أھمیة مثل ھذه 

میة التي تجمع األكادیمیین وأصحاب الخبرات والكفاءات من القطاعین العام والخاص، اللقاءات العل
اكة حقیققة وبناءة لتبادل الخبرات والمعلومات والتفاعل والتعاون فیما بینھم من أجل خلق وتفعیل شر

قادرة على النھوض بالقطاع السیاحي والفندقي في األردن، باعتباره ركیزة أساسیة من ركائز 
وقدم مفوض السیاحة شرحبیل ماضي محاضرة أوضح فیھا أھمیة مدینة العقبة .  االقتصاد الوطني

العقبة، وأشار إلى  كبوابة للسیاحة األردنیة، وعرض نبذة عن المشاریع المستقبلیة التي ستشھدھا
 .في كافة المجاالت» أردنیة العقبة»أھمیة التعاون بین المفوضیة و

 
التعاون الدولي في القطاع السیاحي » وتضمن المؤتمر في یومھ األول جلستین، األولى بعنوان

دولیة، شارك فیھا ممثلون عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والوكالة األمریكیة للتنمیة ال» والفندقي
ومؤسسة درب األردن، والصندوق الھاشمي لتنمیة البادیة األردنیة، والجمعیة الملكیة لحمایة البیئة 

 .البحریة
 

االستدامة والمحافظة على البیئة في قطاع السیاحة والفنادق في «وتناولت الجلسة الثانیة موضوع 
مجال السیاحة والفندقة من  بمشاركة نخبة من األكادیمیین والباحثین المتخصصین في» األردن

الجامعة األردنیة، والجامعة الھاشمیة، وجامعة مؤتة، وجامعة الیرموك، والجمعیة الملكیة لحمایة 
 .البیئة

 
حضر حفل االفتتاح محافظ العقبة الدكتور حاكم المحامید، ومفوض البیئة سلیمان النجادات من 

حجازین، ومدیرو الدوائر الحكومیة في العقبة،  مفوضیة العقبة، وقائد إقلیم العقبة العمید تیسیر
 .وممثلون عن القطاع السیاحي والفندقي ونخبة من المسؤولین والمھتمین

 
وتناول المؤتمر الذي عقد على مدار یومین وشارك فیھ باحثون من جمھوریة مصر العربیة 

  .سیاحي والفندقي في األردنومجموعة من الباحثین في األردن العدید من القضایا المتعلقة بالقطاع ال

  ٢: الدستور ص –نیوز اإلصالح 
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 »في طریقي إلیك«حفل توقیع دیوان 
  

ینظم منتدى مؤسسة عبد الحمید شومان، في السادسة والنصف من مساء غد االثنین ، حفل توقیع 
نھلة الشقران، . ابراھیم الكوفحي ود. للدكتور صالح جرار، یحاوره فیھ د» في طریقي إلیك«دیوان 

 .كتور باسم الزعبيفیما یدیر الحوار الد
 

یرمي الدكتور صالح جرار أسئلتھ الكثیرة الى الشعر، مستنطقا إیاه للتعبیر عن زمن راھن یكاد 
 .یكون غریب الید والوجھ واللسان، ومستشرفا حال أمة وقعت في التخبط، واستكانت إلى الھوان

 
في «دي قراءه دیوانھ الجدید وزیر الثقافة األسبق، وأستاذ األدب العربي في الجامعة األردنیة، یھ

الذي صدر مؤخرا، مشتمال على عشرات القصائد التي یعتد فیھا بعمود الشعر وأوزانھ » طریقي إلیك
التي عرفھا العرب، متشبثا بالنھج الكالسیكي في بناء القصیدة، غیر أنھ یحملھا طاقة كبیرة من خالل 

وفي استشرافھ للحال . تمد منھا تلك القصائداستھدافھ لألبواب التي یطرقھا، والموضوعات التي یس
التي وصلت إلیھا األمة العربیة الیوم، نجد صوت الشاعر مملوءا بالغضب، وھو یصف الھوان الذي 

المیة «أصابھا، وكیف أنھا انحدرت في سلم الثقافة والحضارة والتقدم، ورغم أنھ یسمى القصیدة 
، إال أنھ، وبخالف صاحبھ، ال یخلع قومھ، بل »المیة العرب«مستتبعا قصیدة الشنفرى » الغضب

» في طریقي إلیك«قصیدة . یرنو إلى أبطال یجددون دم األمة، ویعیدونھا إلى شأنھا العظیم من جدید
التي حمل الدیوان اسمھا، والتي انبنت على وحدة التفعیلة، تتحدث لحظات مسروقة من الزمن، 

مھما األعین، وتخطف منھما فرحتھما، ولكأنما القصیدة یختلس فیھا العاشقان السكینة قبل أن تداھ
  .تقول إن السعادة لحظات قصیرة، لن نطالھا إال بسرقتھا من براثن الزمن

  ٢٤: ص الرأي 
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 أبو غوش یحرز فضیة بطولة الفجیرة الدولیة للتایكواندو
  

اندو مساء حصد البطل األولمبي أحمد أبو غوش المیدالیة الفضیة في بطولة الفجیرة الدولیة للتایكو
  .الخمیس وذلك في أعقاب خسارتھ النھائي أمام العب المنتخب الروسي

 
واستعاد أبو غوش مستواه المعھود في أعقاب تقدیمھ مستویات ممیزة خالل اللقاءات التي خاضھا في 
ً منذ حصولھ على المیدالیة الذھبیة  بطولة الفجیرة، وذلك بعد غیاب استمر أكثر من ستة أشھر وتحدیدا

  .٢٠١٦ي دورة األلعاب األولمبیة ریو ف
 

ً النزال النھائي أمام منافسھ الروسي بنتیجة  ٢١وخسر أبو غوش البالغ من العمر   .١٥- ١٧عاما
 ً   ابو غوش والعساف یتحدثان عن التایكواندو االردنیة والعالمیة: إقرأ أیضا

 
للمشاركة في بطولة  - ٢٠١٦أفضل العب في العالم بریاضة التایكواندو لعام  -ویستعد أبو غوش 

ً من    .یونیو المقبل ٢٤العالم التي تجري منافساتھا في كوریا الجنوبیة بدءا

  ١٦: الدستور ص
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 إللغاء اتفاقیة الغاز" : لن تجبرونا على التطبیع"مھرجان 
 
ً ' اتحرك'أقام تجمع القوى الشبابیة والطالبیة لدعم المقاومة ومجابھة التطبیع    ً خطابیا ً - مھرجانا فنیا
 .مجمع النقابات المھنیة /في قاعة الزھراء ' لن تجبرونا على التطبیع ' نوان بع
 

ً من الكلمات لشخصیات وطنیة وشبابیة، حیث تحدث كل من الدكتور ھشام  وتضمن المھرجان عددا
البستاني منسق حملة غاز العدو احتالل، والطالب أنس حسین عضو لجان التنسیق الطالبیة لمواجھة 

از، والرفیق محمد العبسي منسق تجمع اتحرك، وقدم عرافة المھرجان الرفیقة كرمل اتفاقیة الغ
 .الخالدي والرفیق عزت ماجد

 
خالل العام الماضي ' اتحرك'وتم خالل المھرجان عرض فیدیو ألبرز االنشطة التي أقامھا تجمع 

الردن واتسمت التي أقیمت في معظم محافظات ا' لن تجبرونا على التطبیع'وبشكل خاص جداریة 
 .بتفاعل شبابي وطالبي كبیر

 
ً لفرقة ورد المسرحیة وفقرة فنیة للفنان الشاب عدي الشواقفة ً مسرحیا  .كما شمل المھرجان عرضا

الدكتور ھشام البستاني منسق الحملة الوطنیة إلسقاط اتفاقیة الغاز اعتبر في كلمتھ ان اتفاقیة الغاز 
في دعم االرھاب الصھیوني بعشرة ملیارات دوالر من اموال الموقعة مع الكیان الصھیوني ستسھم 

ً عنھم ، مشیرا الى  دافعي الضرائب االردنیین االمر الذي سیقود الى تحویل المواطنین مطبعین رغما
اھمیة الطاقة وحجم تأثیرھا في العالقات بین الدول معتبرا ان صفقة الغاز مع الكیان الصھیوني 

جال الطاقة االمر الذي سیضع االردن ومواطنیھ تحت رحمة االبتزاز ستعطي الید للصھاینة في م
 .الصھیوني عند اي مفصل 

 
واكد البستاني على ان االردن لیس بحاجة الى الغاز االسرائیلي او غیره مشیرا الى التصریحات 

یناء الحكومیة التي تعترف بأن احتیاجات االردن من الطاقة متوفرة من خالل االستیراد عن طریق م
الغاز المسال في العقبة، فضال عن انھ یعد من أفضل البلدان فیما یتعلق بتوفیر الطاقة الشمسیة، 
ویدعم البستاني موقفة بإعالن الجامعة الھاشمیة اكتفاءھا الكامل واعتمادھا الذاتي على الطاقة 

 .الشمسیة بما یكفیھا لثالثین عاما
 

حملة ودعمھا لممارسة الضغط والعمل على إسقاط تلك وختم كلمتھ بالدعوة الى االلتفاف حول ال
 .االتفاقیة

 
وبدوره اشار الطالب في الجامعة االردنیة انس حسین الى دور القوى الطالبیة في مقاومة التطبیع 
والدور الذي لعبتھ تلك القوى في الجامعات والذي تُرجم بتشكیل تجمعات وائتالفات في عدد من 

یة الغاز ، بحیث اقیمت عدة وقفات احتجاجیة داخل الجامعات وفي محیطھا الجامعات لمجابھة اتفاق
، وأكد الطالب انس حسین على ضرورة توحید وتفعیل دور القوى الطالبیة للوقوف ضد االتفاقیات 
التطبیعیة مشیرا الى ان الطلبة یشكلون شریحة واسعة یقع على عاتقھا التصدي لھا داخل وخارج 

 .الجامعات 

  عمون



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة دنــالجـــــــامعــــة األر       
  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 

24 

محمد العبسي منسق تجمع اتحرك بدأ كلمتھ باإلشارة الى اننا سنحتفل بعد ایام قلیلة بإنھاء الرفیق 
االحكام بحق الجندي البطل احمد الدقامسة والذي امضى عشرین عاما في السجون، في الوقت الذي 

ة تخاذلت فیھ الحكومات بشأن الشھید القاضي رائد زعیتر والشھید سعید العمرو ، كما وجھ التحی
 .لدماء الشھداء كاید مفلح عبیدات والطیار فراس العجلوني 

 
حملت ھذا العنوان ألننا وصلنا الى قناعة بأن ' لن تجبرونا على التطبیع'وأشار في كلمتھ الى ان حملة 

ھذه الحكومات اصبحت تعمل بطریقة تسعى من خاللھا الى اجبار الناس على التطبیع بعدما فشلت 
لعالقات الرسمیة الى واقع شعبي یقبل بھ ویتعامل معھ، مشیرا الى الرفض من ان تحول تطبیع ا

 .الشعبي لكل أشكال التطبیع
 

كان عام التطبیع الرسمي بامتیاز في ضوء ما جرى من اتفاقیات  ٢٠١٦واعتبر العبسي ان العام 
ملة غاز العدو كصفقة الغاز وناقل البحرین وصندوق االستثمار داعیا الى تبني الشعار الذي رفعتھ ح

عاما لتوحید الجھود وتفعیلھا إلسقاط اتفاقیة الغاز ولیكن ھذا الشعار مقدمة  ٢٠١٧لیكن عام ' احتالل 
 .نحو اسقاط كافة االتفاقیات التطبیعیة 

 
  

واضاف العبسي ، انھ وامام عودة الحراك الشعبي الى الشارع یجب علینا ان نعي جیدا اھمیة ربط 
السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة بالمطالبة بالتخلص من الحلف االمبریالي  المطالبة باإلصالحات

واسقاط االتفاقیات مع العدو الصھیوني ألنھ ال یمكن تحقیقھا في ظل التبعیة ، معتبرا ان الحالة 
الصعبة التي نعیشھا بسبب النھج السیاسي واالقتصادي الذي یقوده التحالف الطبقي الحاكم والذي ادى 

ى مزید من االرتھان والتبعیة من خالل استسھال سیاسة االقتراض الخارجي من المؤسسات المالیة ال
الدولیة بشروط مجحفة یدفع ثمنھا المواطن ، واالنخراط بتحالفات تقودھا الوالیات المتحدة تتعارض 

دو والمصالح الوطنیة وتدفع االردن الرسمي الى مؤید من خطوات التقارب والتطبیع مع الع
مؤكدا ان المزاج الشعبي االردني عروبي الھویة وھو االكثر قربا من فلسطین، ویرفض . الصھیوني 

 .معاھدة وادي عربة وكل االتفاقیات مع الكیان الصھیوني
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 »الدین العام«أبو علي یصدر كتاب 

  
م كونھ أصدرت دار أمجد للنشر والتوزیع مؤخرا كتاب في موضوع الدراسات المالیة للدین العا

األول من نوعھ واختصاصھ والذي قام بتألیفھ الخبیر والمستشار المالي، مساعد األمین العام لوزارة 
ً ب  دراسة مالیھ ومحاسبیة للدین « الدین العام « المالیة للشؤون المالیة الحالي حسام أبو علي موسوما

 .العام وتطبیقاتھ في االردن
في منھجیتھ على االقتصار المفید –صفحة من المقطع المتوسط ١٨٢الذي یقع في –ویعتمد ھذا الكتاب

الشامل الذي یُمّكن من تغطیة الموضوع مدار البحث وتلبیة متطلبات الدارسین والباحثین والعاملین 
 .في الشؤون االقتصادیة والمالیة في الحصول على العالمات المفیدة بأقل وقت وجھد ممكن

في الجمع بین الجوانب العملیة للدین العام والتطبیقات العملیة للدین ویتمیّز ھذا الكتاب بشكل رئیسي 
العام في األردن ؛ إضافة إلى إعتماد األسلوب التدریجي في بحث المواضیع من مفھوم الدین العام 
ومؤشرات قیاسھ وآثاره وتطورات الدین العام في األردن وإجراءات ضبط الدین العام ؛ واعتماده 

لشمولیة في الجوانب المالیة والمحاسبیة بشكل مختصر ومفید بحیث یلبي إحتیاجات على التكامل وا
ّي وجھات النظر المختلفة حول مواضیع البحث ، وابداع  المالیین والمحاسبین في نفس الوقت ویغط
ً عن التعقیدات بحیث یلبي احتیاجات كافة  الكاتب في تقدیم المعلومات بشكل بسیط وسھل بعیدا

 .في الفھم و المعرفةالمستویات 
 ً ّي الكریم قائال َق شمل الكتاب على خمسة فصول ، حیث خصص «ویعّرف حسام ابوعلي كتابھ للُمتَل

الفصل األول لبحث مفھوم الدین العام وأغراض واستكمال الدین العام وھیكل الدین العام في األردن، 
األساسیة لقیاس الدین العام  والفصل الثاني خصص لألثار اإلقتصادیة للدین العام والمؤشرات

وحاالت عدم قدرة الدولة على تسدید دیونھا مع تطبیق ھذه المؤشرات القیاسیة على ارقام الدین العام 
في األردن، أما الفصل الثالث فقد ُخصص لبحث تطور الدین العام في األردن وبرامج اإلصالح 

ھات المالیة اإلقتصادي والمالي التي تم تبنیھا من قبل الحكومة في  األردن لمعالجة اإلختالالت والتشوُّ
واالقتصادیة وأثار برامج اإلصالح على الدین العام واستعراض تركیبة الدین العام في األردن، 
والفصل الرابع خصص لبحث المعالجة المحاسبیة للدین العام وفق معاییر المحاسبة الدولیة في 

ً في االردن وحاالت تطبیقیة لتعزز المبادئ واألسس وفق القطاع العام واثبات الدین العام محاسبی ا
المعاییر الدولیة للمحاسبة، وتم تخصیص الفصل الخامس واألخیر لبحث ضبط الدین العام وتخفیض 

 .نسبتھ من النتاج المحلي اإلجمالي وذلك من خالل تقدیم مقترحات تساھم في ضبط الدین العام
 

ً ویؤكد أن ھذا الجھد المتواضع وال ٍ للكمال ُمرّحبا ذي یعبّر عن رأیھ الشخصي إلختصاصھ غیر ُمّدع
بكل نقد بناء یُسھم في تحسین األداء ؛ فھذه الدراسة المالیة والمحاسبیة تحلیلیة للدین العام ومؤشراتھ 
وقیاسھ وآثاره المالیة واإلقتصادیة ، وھي ملخص لبرنامج اإلصالح المالي واالقتصادي وانعكاساتھ 

 .ن العامعلى الدی
 

یُذكر أن الخبیر والمستشار المالي حسام أبوعلي حاصل على ماجستیر علوم مالیة والمحاسبة بتقدیر 
ً بمرتبة شرف، وحاصل  ممتاز بمرتبة الشرف ، وبكالوریس علوم إداریة واقتصاد بتقدیر جید جدا

ده الممیزة في وزارة على وسام االستقالل من الدرجة الثانیة من جاللة الملك عبدهللا الثاني لجھو
ً من جاللة المغفور لھ الملك الحسین طیّب هللا ثراه لحصولھ على المركز األول  المالیة، ونال تكریما

  .من تخصص المحاسبة من الجامعة األردنیة
  

  الرأي  االلكتروني 
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 الكعابنھ و المجالي أقوى المرشحین لشغل امین التعلیم العالي ومدیر صندوق البحث العلمي

 
 

در حكومیة للمحرر المتجول أن یتم حسم تعیین امین عام للتعلیم العالي ومدیر عام توقعت مصا
صندوق البحث العلمي خالل األسبوع الجاري في واحدة من جلسات مجلس الوزراء األحد أو 

 .األربعاء 
الدكتور خالد الكعابنھ والدكتور عاھد الوھادنھ و ": وأكدت المصادر بأن أقوى المرشحین ھم 

ور أسامة نصیر فیما أن كال من الدكتور محمد داود المجالي والدكتورة عبیر البواب و الدكتور الدكت
 .غالب صویص أقوى المرشحین لموقع مدیر عام صندوق البحث العلمي

 
ورجحت المصادر أن یتم اختیار كال من الدكتور الكعابنھ و الدكتور المجالي علما ان ھناك لقاء اخیر 

ء ووزیر التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي قبل جلسة الیوم قد یكون الحاسم یجمع رئیس الوزرا
  .في ھذا الملف

 محلیة  شؤون
 جامعیةو

  طلبة نیوز
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 استرداد الرسوم لطلبة المنح والقروض مطلع أیار المقبل: التعلیم العالي 

 

 

أكدت مصادر مطلعة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ان عملیة استرداد الرسوم التي دفعھا 
 .طلبة المرشحون لالستفادة من المنح والقروض ستكون بدایة ایار المقبلال
 

ان اخر موعد الستكمال اجراءات الحصول على المنح » الرأي«وقالت المصادر في تصریح الى 
والقروض التي ترشح لھا الطلبة حتى العاشر من اذار المقبل، وإال فإن اي طالب لم یستكمل اوراقھ 

ً ویفقد حقھ في الترشیحخالل الفترة المحدد  .ة یعتبر مستنكفا
 

وأوضحت المصادر ان متطلبات استكمال اجراءات حصول الطالب على الدعم تختلف فیما إذا كان 
حاصال على منحة او قرض، وان على الطلبة مراجعة المستشار الثقافي كل في جامعتھ لمعرفة 

 .المطلوب
 

وسندات التعھد وعدم المحكومیة وشھادة خلو من  وتتمثل االجراءات المطلوبة ما بین الكفاالت
 ً  .االمراض، كل حسب نوع الدعم الذي حصل علیھ، سواء اكان منحة او قرضا

 
على الطلبة المرشحین للحصول على الدعم طباعة الوثائق والكفاالت وسندات «وقالت الوزارة 

 .»الى مكتب المستشارالتعھد المطلوبة من كل طالب الموجودة على موقع الوزارة وتسلیمھا 
 

منحة الدیوان الملكي : وتتوزع المنح والقورض التي تقدمھا وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي على
، صندوق االمیرة منى )منحة كاملة(، اوائل االولویة )منحة كاملة( ، اوائل المملكة )منحة كاملة(

في جامعتي الحسین بن طالل والطفیلة ، منح اقلیمي الوسط والشمال )منحة كاملة(لدعم التمریض 
، بعثات تخصص )جمعیة البنوك(، صندوق الشھید الطیار معاذ الكساسبة )منحة كاملة(التقنیة

ساعة، منح التخصصات المھنیة والتطبیقیة ) ٤٥(اناث  –، منح دعم التمریض )ساعة ٤٥(الشریعة 
منح ) ساعة ٤٥(عم الطالب ، قروض صندوق د)ساعة ٤٥(ساعة، منح صندوق دعم الطالب ) ٤٥(

 ).ساعة ٤٥(صندوق الدعم الدبلوم المتوسط 
 

ورشحت الوزارة العام الحالي حوالي اربعین الف طالب وطالبة للحصول على منح وقروض، إذ 
ً حصلوا على قروض والباقي على منح جامعیة) ١٩(اكثر من   .الفا

 
ق دعم الطالب لھذا العام، وھو ما ملیون دینار لصالح صندوق دعم لصندو) ١٥(وخصصت الوزارة 

من نسبة الدعم االجمالي المباشر للجامعات المقدر باربعة وخمسین ملیونا وستمئة %) ٢٠٫٨(یشكل
وتسعة وعشرین الفا، في حین ان اجمالي الدعم المباشر وغیر المباشر بلغ اثنین وسبعین ملیون 

  .دینار

  طلبة نیوز
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 للطلبة الذي ینتھي فور االنتھاء من االمتحان‘‘ لوقتيا‘‘اكبر عیوب التعلیم ، الحفظ : اخصائیون 

 
 

فور االنتھاء من االمتحان وما أن یسلم الطالب ورقتھ ویفرغ كافة المعلومات التي حفظھا علیھا، وبعد 
مرور أیام قلیلة یشعر الطالب بأن المعلومات كلھا لم تعد موجودة في عقلھ، وال یتذكر منھا شیئا على 

 .كان في مھمة وھي حفظھا فقط لحین موعد االمتحان والتخلص منھا فیما بعداإلطالق، وكأنھ 
ً مع الفكرة من التعلم، وال یحقق الھدف الحقیقي من التعلیم على  وھو األمر الذي یتعارض كلیا
اإلطالق، وھو ما أكد علیھ خبراء بأن ھذه الطریقة تؤدي إلى عدم وجود تعلم ذي معنى، ویلجأ 

اآللي بدون معرفة المعنى أو المغزى من المعلومة، وإنما مجرد الحصول على  الطالب إلى الحفظ
 .التحصیل األكادیمي وتجاوز االمتحان

وھذ ما اعتبره االختصاصیون  من أكبر عیوب التعلیم وھو أن یتم إعداد الطالب لالمتحانات 
مجرد تسلیم ورقة واالختبارات فقط، وتحقیق تحصیل عال من خالل ذاكرة وقتیة ومؤقتة تنتھي ب

 .االمتحان
وفي ھذا الشأن یرى اختصاصي المناھج وأسالیب التدریس في الجامعة العربیة المفتوحة الدكتور 
عیسى الحسنات أن ھذا األسلوب یؤدي إلى عدم وجود تعلم ذي معنى، بحیث یحصد الطالب العالمة 

 .وال یتعلم من خالل ھذا األسلوب
ا، ألن التعلم لیس ذي قیمة لھ، ویقوم بعض المعلمین بتقزیم المعرفة فھو یحصد المعلومة بدون تعلمھ

التربوي، وھذا النوع یفقده ” بلوم“في إطار المستوى األول، وھو مستوى التركیز في مستویات نظام 
 .الطالب بعد االختبار مباشرة ومدة االحتفاظ بھ، ال تتجاوز الشھر الواحد بحسب الدراسات

ة إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الحواس في التعلم ونقل المعرفة من معرفة لھذا ھناك دعوة دائم
 .حفظیة نصیة حرفیة إلى تطبیقیة أو تقییمیة

یجعل الطالب متعلما ” بلوم“ویشیر الحسنات إلى أن التعلم في إطار التطبیق أو المستویات العلیا في 
 .انشطا قادرا على حل المشكالت وتطبیق المعرفة واإلبداع فیھ

وفي ذلك تذھب اختصاصیة المناھج الدكتورة روناھي المجدالوي إلى أن االختبارات واالمتحانات 
ا للمتعلمین عن تطویر قدراتھم العقلیة وتوظیف ما تعلموه في حیاتھم،  ً ًا ومعیق التحصیلیة تشكل تحدیّ

بدال من الحفظ وأبرز تلك العیوب ھي أن الطلبة یتذكرون ھذه المعلومات عن طریق الحفظ اآللي، 
القائم على المعنى والفھم الحقیقي لھا، أو اكتساب قدرة على تطبیق المعلومات واألفكار التي 

 .یحفظونھا
ومثل ھذا الحفظ اآللي من غیر فھم، ھو أحد العیوب الشائعة في تصمیم خبرات التعلم في المناھج، ما 

كبر عیوب المنھاج عندما نعد الطلبة یجعل الذاكرة وقتیة ومؤقتة عند السؤال لالمتحان، وھذه أ
 .لالمتحانات واالختبارات واألصل إعدادھم للحیاة لیكونوا مواطنین فاعلین ومنتمین لوطنھم وأمتھم

” باولو فریري“وھذا أشبھ ما یكون بعملیة اإلیداع في البنك حسب ما یطلق علیھا التربوي البرازیلي 
لم یحشو المعلومات في أدمغة الطلبة ویودعھا ثم في ، فالمع)Banking Theory(النظریة البنكیة 

وقت االمتحانات تسحب ھذه المعلومات من ذاكرة الطالب الوقتیة وتودع في ورقة االمتحان، وتمسي 
ذاكرة الطالب خاویة على عروشھا واألصل في أن یتذوق الطالب ھذه المعرفة أي تصبح جزًءا 

ُترجم في سلوكھ وتصرف تغییر السلوك یتطلب تغییر “اتھ، وكما یقول سكنر أصیال من شخصیتھ وت
 .”العقول

وثمة إشكالیة أخرى في الذاكرة الوقتیة مرتبطة بتعلم المعلومات یتصل بالمعنى، فھناك عدد كبیر من 
 .الطلبة یظھرون معدال سریعا لنسیان المعلومات بعد تعلمھا

  طلبة نیوز
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نة تشبھ إلى حد كبیر منحنیات نسیان وقد بینت الدراسات أن معظم منحنیات النسیان لمعلومات معی
وینسى . في القرن الماضي Meumannمقاطع الكلمات التي ال معنى لھا والتي نشرھا میومان 

 ٧٥من المعلومات التي اكتسبوھا بعد عام من انتھائھم من دراسة مقرر معین و%  ٥٠الطلبة عادة 
 .من المعلومات بعد مرور عامین% 

شكالیة أخرى مرتبطة بالتنظیم، فكثیر من الطلبة یتذكرون المعلومات في وتضیف مجدالوي أنھ ثمة إ
صورة أجزاء منعزلة أو منفصلة بعضھا عن البعض اآلخر، ویعجزون عن ربط ھذه األجزاء في 

 . صورة منظمة وإدراك العالقات المختلفة بینھا
من معلومات، وقد بینت إلى جانب إشكالیة أخرى ھي كثرة األخطاء والغموض فیما یسترجعھ الطلبة 

دراسات التعلم أنھ كلما ازداد تفتیت المعلومات، قل احتمال تذكرھا، وازدادت نسبة األخطاء فیما 
 .یسترجعونھ من معلومات

واإلشكالیة األخیرة أن الطلبة ال یتوفر لھم عادة اإللمام الكافي بمصادر المعلومات الصحیحة 
ن ھذه المعلومات خالل دراستھم ومعالجتھم لبعض والحدیثة، وھم یحتاجون إلى قدر كبیر م

المشكالت المعاصرة، ولذلك فمن الضروري أن یعرف الطلبة مصادر الحصول على معلومات 
 .صحیحة یعتمد علیھا

ھذا وقد أظھرت الدراسات الحدیثة أن نسبة الطلبة القادرین على معرفة مصادر الحصول على مثل 
 %. ٢٠وعات والمسائل التي یدرسونھا في المدرسة ال تزید على ھذه المعلومات فیما یتصل بالموض

وفي ذلك یرى االستشاري األسري أحمد عبدهللا أنھ لیس ھناك شيء حقیقي وعلمي اسمھ ذاكرة 
مؤقتة وغیر مؤقتة، فالذاكرة واحدة، والمختلف ھو عملیة إدخال المعلومات للدماغ، حیث أن عملیة 

عل المعلومات سطحیة وغیر عمیقة، والتدریس باألسلوب العملي التعلیم باألسلوب التلقیني تج
 .التطبیقي ھو الذي یجعل المعلومات مخزنة وراسخة في الذاكرة

األمر اآلخر یعود إلى أھمیة المعلومة في حیاة الطالب، فعملیة التدریس التي تتم بدون إشعار الطالب 
لمستقبلیة ستكون بالنسبة للطالب معلومات غیر بأھمیة المعلومات التي یتلقاھا في حیاتھ الیومیة وا

  .ذات أھمیة، وبالتالي فترة وجودھا في الذاكرة ال تتعدى دقائق االمتحان
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 القبول المباشر لن یصاحبھ رفع الرسوم الجامعیة
 

 
عادل الطویسي عن موافقة مجلس التعلیم العالي على .أعلن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د

والعلوم والتكنولوجیا باجراء القبول المباشر للعام الجامعي المقبل « االردنیة «من جامعتي  طلب كل
في تخصصي الطب وطب االسنان، فقط كخطوة اولى قبل تعمیمھا على كافة الجامعات 

 .والتخصصات المختلفة
سنان ان قرار البدء بالقبول المباشر في تخصصي الطب وطب اال» الدستور« وكشف الطویسي لـ 

فقط للعام الجامعي المقبل، لن یسمح بأن یكون مدخال لرفع الرسوم الجامعیة لھذه التخصصات حیث 
سیتم االبقاء على الرسوم كما ھي للتنافس وللموازي بال تعدیالت، وذلك وفقا لتفاھمات مع مجالس 

القبول المباشر برفع  امناء الجامعات، التي ھي صاحبة القرار والوالیة بھذا االمر، لكن ال یجوز ربط
 .الرسوم أبدا

واكد الطویسي ان لجنة مشكلة من مجلس التعلیم العالي وعمداء كلیات الطب بالجامعات االردنیة 
ستقر االطار العام للمعاییر التي اكد انھا ستحافظ على العدالة، وعلى مستوى الخریجین وجودة 

القبول المباشر في ھاتین الجامعتین على قبوالت  مخرجات العملیة التعلیمیة، وستتطلع الى ان ال یؤثر
 .الطب بالجامعات االردنیة االخرى

وركز الطویسي، ان االساس ھو اعطاء صالحیات للجامعات الرسمیة ضمن ضوابط واطر عامة 
یضعھا مجلس التعلیم العالي، وستكون تلك التجربة مراقبة لغایات ضبطھا ومراجعتھا وتعمیمھا في 

 .واھا واھمیتھا وتأثیراتھا على مخرجات ومدخالت التعلیم العاليحال اثبتت جد
واشار الى ان ھذه القرارات جاءت تنفیذا لتطبیق بنود االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، 
والتي أمر جاللة الملك عبد هللا الثاني بتنفیذھا واعطائھا صفة االستعجال، والقبول المباشر احد اھم 

ھا وتم الموافقة على ھذین التخصصین للبدء التدریجي واعطاء فرصة للجامعات ان ترتب توصیات
 .نفسھا، وان تخضع تلك التجربة للتقییم

واعتبر الطویسي ان اقرار ھذه التجربة لن یكون على حساب الطاقة االستیعابیة التي اقرتھا ھیئة 
داد المقررة على التعلیم التنافسي والتعلیم اعتماد مؤسسات التعلیم العالي حیث سیتم االلتزام باالع

 .من اجمالي المقبولین% ٣٠الموازي بالنسبة المخصصة لذلك وھي 
» الطب وطب االسنان« واشار الوزیر الى ان اللجان ستحدد االطار العام العداد االسس للقبول في 

الطالب من خالل اسس  وسیتم اجراء مفاضلة بین% ٨٥وسیتم االبقاء على الحد االدنى للقبول وھو 
یتم اختیارھا بین امتحان قبول واجراء مقابالت بین الطلبة واما تحدید سنة تحضیریة یتم خاللھا 
تحدید رغبة الطالب وقدرتھ وتحدید شكل مسیرتھ االكادیمیة، وسیتم بحث تلك االمور بما یحافظ على 

ین بكلیات الطب وطب االسنان بالجامعات العدالة والجودة من خالل اللجنة االكادیمیة والعمداء المعنی
  .االردنیة

 

  طلبة  نیوز
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 ملیون دوالر ١٠كندا تُمنح قطاع التعلیم في األردن 

 
وقع وزیر التخطیط والتعاون الدولي المھندس عماد نجیب الفاخوري والسفیر الكندي في عمان بیتر 

 .التعلیم في األردن مالیین دوالر لدعم قطاع ١٠ماك دوجال الیوم الخمیس اتفاقیة منحة بقیمة 
، بحضور وزیر )ملیون دوالر أمیركي ٧ر٥٨حوالي (ووقع الجانبان االتفاقیة التي تعادل قیمتھا 

 .التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز ووزیرة التنمیة الدولیة والفرنكوفونیة الكندیة ماري كلود بیبو
ریع الوصول الى التعلیم النظامي للطلبة لتس"وتم تخصیص المنحة لدعم خطة وزارة التربیة والتعلیم 

 .وفقا لقرارات مؤتمر لندن ضمن العقد مع األردن" السوریین
ملیون  ٢٥وقال الفاخوري في تصریح صحافي عقب التوقیع، ان المنحة تأتي استكماال لمنحة بقیمة 

ً حكومات المملكة المتحدة، والنرویج، والوالیات المتح دة األمیركیة لدعم دوالر أمیركي قدمتھا سابقا
 .خطة وزارة التربیة والتعلیم في اطار مخرجات مؤتمر لندن الذي عقد في شھر شباط العام الماضي

 .وأشاد بالدعم الذي تقدمھ كندا لألردن
الحكومة الكندیة فیما یتعلق بالمساعدات " محط اھتمام"وقال ان كندا ضمت األردن إلى قائمة الدول 

نت من الدول التي استجابت بشكل ممیز وقدمت الدعم للمملكة للتعامل مع تبعات التنمویة الثنائیة، وكا
 .أزمة اللجوء السوري

وأشار الى ان الحكومة الكندیة سبق، وان قدمت منحة لدعم قطاع التعلیم من خالل الموازنة العامة 
یة الملكة رانیا ملیون دوالر كندي ألكادیم ٢٠ملیون دوالر كندي، كما قدمت دعما بقیمة  ٢٠بقیمة 

ملیون دوالر  ٣١من خالل الیونیسیف بمبلغ ) ال لجیل ضائع(لتدریب المعلمین كما دعمت مبادرة 
 .كندي

وشكر الفاخوري الحكومة والشعب الكندي على الدعم الجدید الُمقدم للمملكة للتعامل مع تبعات أزمة 
ق األھداف التنمویة الوطنیة ودعم لتحقی"اللجوء السوري، مؤكدا تطلع األردن للمزید من التعاون 

 ".تنفیذ خطة االستجابة األردنیة
ً "من جانبھ اكد الدكتور الرزاز ضرورة  في تقدیم خدمة إنسانیة جلیلة " أن ال یترك األردن وحیدا

 .نیابة عن المجتمع الدولي مشیدا بالدعم الذي تقدمھ الحكومة الكندیة لألردن
سیقود إلى مجتمع السلم واألمن واألمان الذي بدوره ینعكس على  أن بناء نظام التعلیم الجید"وقال 

ً من إیمانھ  مفھوم السالم العالمي بشكل عام، ومن ھنا فتح األردن مدارسھ لألطفال السوریین انطالقا
المطلق بالتعلیم كحق أساسي لكل طفل وباعتباره خدمة عالمیة بغض النظر عن جنسیاتھم وأسباب 

 ".قدومھم إلى األردن
ملیار دوالر كندي تصرف  ١ر١بدورھا قالت بیبو ان بالدھا تعھدت في مؤتمر لندن للمانحین بتقدیم 

على مدى ثالثة أعوام على الدول المتأثرة باألزمة السوریة مشیدة باإلصالحات السیاسیة 
ً في المنطقة  .واالقتصادیة التي ینفذھا األردن وجعلت منھ أنموذجا

اء التي یتحملھا األردن وخاصة في ضوء تدفق عدد كبیر من الالجئین واكدت تفھم بالدھا لألعب
 .السوریین، عدا عن اآلثار السلبیة لالضطرابات في المنطقة على االقتصاد األردني

كما اكدت بیبو التزام بالدھا بتقدیم الدعم للتخفیف من اعباء آثار اللجوء وما ترتب علیھ من تأثیر 
 .على المجتمعات المستضیفة

وكان األردن وكندا قد وقعا خالل زیارة قام بھا جاللة الملك عبدهللا الثاني الى كندا في شھر نیسان 
  یل التعاون اإلنمائي بین البلدینعلى مذكرة تفاھم لتفع ٢٠١٥عام 

  طلبة نیوز 
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 ال ضمانة للعدالة والمساواة في القبول المباشر: المعاني 

 
المتحمسین للقبول المباشر في كلیات الطب واالسنان   دعا وزیر التعلیم العالي االسبق ولي المعاني

بالجامعة االردنیة وجامعة العلوم والتكنولوجیا اعتبارا من العام الجامعي القادم  للتأني ومراجعة 
ال یملكون ایة ضمانة لتحقیق العدالة  - اي الجامعات -حیثیات القرار جیدا ،وذلك  الن ھؤالء 

عیاري ، محذرا من فشل ھذه الخطوة   وتسببھا بخلق المزید من والمساواة في القبول غیر الم
 . المشاكل االجتماعیة التي نحن في غنى عنھا ،على حد قولھ 

 
وتساءل المعاني  المعاني في بوست نشره على حسابھ الشخصي بالفیس بوك  ،لماذا استثنى القرار 

ر التطبیق على جامعتین فقط؟ بقیة الجامعات االردنیة التي تدرس الطب وطب االسنان واقتص
أن كنا متأكدین من نجاعة المقترح ،لماذا ال نطبقھ على الجمیع؟ وإن كنا نرید عمل : "،واضاف قائال

 .”تجربة لنرى مدى صالحیة المقترح، فما ذنب من دخل في التجربة إن ثبت عدم جدواھافیما بعد ؟
 

لیس مع المقابالت الشخصیة ابدا ،ففیھا ھامش  واكد المعاني في مداخلتھ الھامة على الفیس بوك بانھ
أنا ضد المقابالت في ھذا البلد الطیب ”:كبیر للمزاجیة واالعتبارات الشخصیة غیر المھنیة ،قائال 

الذي تعتبر الواسطة والتأثیر الشخصي من أھم وسائل الحصول على الوظیفة أو المنصب، إال في 
ولھذا . محسوبا بعالمات موضوعیة ال یتدخل فیھا الھوىتلك الحاالت التي یكون التعیین معلنا و

السبب كان أول قرار لي عندما استلمت منصب عمید الدراسات العلیا في الجامعة األردنیة عام 
 .”.، إلغاء شرط المقابلة في كلیة الحقوق لبرنامج الماجستیر١٩٩٢

 
 :،حیث تساءل  وابدا المعاني قلقھ من الطریقة التي سعتمد بھا القبول المباشر

وإن . ھي نفسھا في القبول الموحد أو المباشر ١٠٠إن كنا سنعتمد عالمة التوجیھي، فسیتبقى عالمة "
 ٣٠وعلى الطالب تدبیر ال  ٧٠٪ فإن عالمة التوجیھي تصبح ٣٠كنا سنعطي عالمة التوجیھي نسبة 

ل ھو بالعربیة أم من سیضعھ؟ وكیف نضمن معیاریتھ؟ وھ(عالمة األخرى من، إما إمتحان قبول 
  .”أو من خلیط من األسلوبین) من سیضمن عدالتھا وموضوعیتھا؟( أو من مقابلة ) باإلنجلیزیة؟

  ٢٤جو 
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 مذكرة تفاھم لدعم طلبة جامعیین من الالجئین الفلسطینیین
  

وبنك االستثمار العربي ) األونروا(عقدت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین 
أمس شراكة جدیدة، یمنح البنك بموجبھا طالبین من الجئي فلسطین، منحتین تغطي ) AJIB(ردني األ

" األونروا"تكالیف دراستھما في جامعة حكومیة لخمسة أعوام، ومنحة ألربعة طالب من مراكز 
  .للتعلیم والتدریب التقني والمھني، للتدرب في البنك، لتطویر مھاراتھم في القطاع المالي

  
 
قدم كبار موظفي البنك، أربع جلسات لبناء القدرات في مراكز التعلیم والتدریب التقني والمھني وی

ُغطي الشؤون المالیة والتنمیة القانونیة والمصرفیة والشخصیة، إلثراء مھارات "األونروا"التابعة لـ ، ت
  .الطالب لدخول سوق العمل في القطاع الخاص

  
 

  .التعلیمیة للشباب من الجئي فلسطین في األردنویأتي ذلك في نطاق توسیع الفرص 
  
 

في إقلیم األردن روجر دیفیز، ) األونروا(ووقع على المذكرة في برج البنك بعمان مدیر عملیات 
ھذه المنح ستدعم "والمدیر العام الرئیس التنفیذي لبنك االستثمار ھاني القاضي، الذي قال إن 

  ".تعلیم الجامعي، وستسھم ببناء مستقبل أفضل لھمالمتفوقین أكادیمیا عبر منحھم فرصة ال
  

  ٣: الغد ص
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  قیادتنا استثمرت بتعلیم وعقول األردنیین: اعیان ومسؤولون 
  
 

قال أعیان ومسؤولون إن القیادة الحكیمة لجاللة الملك عبدهللا الثاني ومن قبلھ الحسین نجحت -عمان
  .في االستثمار بعقول وتعلیم االردنیین

 
ة مستدیرة نظمتھا الجمعیة االردینة للبحث العلمي مساء أمس وادارھا رئیس جاء ذلك خالل مائد

، عرضوا "أردنیون في عین الشمس"اللجنة الثقافیة في الجمعیة الدكتور مصلح النجار بعنوان 
  .خاللھا تجاربھم العملیة والعلمیة واالدبیة ودور ابحاثھم ومنتجاتھم في خدمة االردن والتعلیم

 
دكتور رضا الخوالدة إن جاللة الملك الحسین استثمر منذ البدایات بالعملیة التعلیمیة وقال العین ال

وبعده جاللة الملك عبدهللا الثاني، مشیرا إلى السمعة الطیبة واألثر الذي یتركھ العلماء األردنیین على 
  .مختلف المستویات

 
  .ات لما تحقق ذلكوأكد انھ لوال االھتمام الذي تولیھ القیادة للتعلیم منذ البدای

 
بحثا علمیا  ١٧٠وعرض الخوالدة انجازاتھ العلمیة والعملیة التي ،من أبرزھا، نشره ألكثر من 

طالب دكتوراه وطالب ماجستیر ومساھمتھ في القطاع الزراعي األردني  ٥٠وتخریجھ ألكثر من 
  .وحصولھ على العدید من الجوائز على مختلف المستویات

 
الثقافة ھزاع البراري إلى أھمیة أن تكون الثقافة واالدب من االولویات على  ودعا امین عام وزارة

  .الصعید الرسمي، مؤكدا أھمیتھا في مواجھة االرھاب والتطرف وغیرھا
 

  .وعرض مسیرتھ األدبیة منذ كان طالبا في المدرسة ثم الجامعة واالنجازات التي حققھا أدبیا
 

سنة ماضیة  ١٥ة العلوم والتكنولوجیا إلى أنھ أنجز خالل واشار الدكتور یوسف القاعود من جامع
ورقة بحثیة وھو من أعلى االرقام في البحوث الطبیة، مؤكدا أھمیة أن یكون الباحث مؤثرا  ٢٥٠

  .ویستفاد من بحوثھ في خدمة المجتمع واالنسانیة
 

عجیلي إلى أھمیة أن وأشارت استاذة األدب العربي الحدیث في الجامعة االلمانیة الدكتورة شھال ال
یكون االبداع والبحث بجودة عالیة، مستعرضة مسیرتھا األدبیة والجوائر التي حصلت علیھا وأبرز 

  .مؤلفاتھا
 

وعرض مدیر الدائرة الثقافیة في الدیوان الملكي مفلح العدوان مسیرتھ األدبیة، مشیرا إلى أنھ زار 
نة ؛ مما أضاف إلى مخزونھ األدبي الكثیر قریة في األردن وكان مرتحال بین أكثر من مدی ٣٠٠

  .وأغناه المكتبة
 

  بترا. واشار إلى أن كتاب التاریخ یكتبون بذاكرة وثائق قدیمة وال یصلون إلى ھذه المناطق الجمیلة

  ٣: الغد ص
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 تصحیح العمالة و اإلنتاجیة..... التعلیم المھني 

  ابراھیم بدران .د

المساراالكادیمي في الطریق إلى الجامعات، وبنسبة  یتجھ الجزء األكبر من طلبة المدارس  إلى

ومع تراكم أعداد الطلبة الذین لم ینجحوا . یتجھون للتعلیم المھني% ٢٠،ویتبقى أقل من % ٨٠تتعدى 

ألف فتى و فتاة فإن المشكلة  ٣٠٠في الثانویة العامة والذین زاد عددھم في السنوات األخیرة عن 

و ماھي مستویات المھارات . ب ھؤالء؟ ماذا یتعلمون؟ وأین سیعملون؟أین یذھ. تتفاقم یوما بعد یوم

التي قد یكتسبونھا؟ و ما ھي فرصھم لإلبداع في مواقع العمل؟ و من جانب ثان فإن العدید من 

القطاعات تشكو من نقص العمالة األردنیة الماھرة سواء في الصناعة أو الخدمات أو الزراعة ،االمر 

ومن جانب ثالث فإن العمالة . ن ھذه المشاریع والشركات لطلب عمالة أجنبیةالذي یضطر الكثیر م

و .الوافدة تنافس العمالة المحلیة بشكل غیر متكافىء سواء في الخبرات أو األجور أو ساعات العمل

صحیح أن ھناك . یعاني من خلل داخلي و خارجي” مثلث العمالة و اإلنتاجیة و اإلبداع“ھكذا فإن 

في معظمھا ال تستطیع أن تكون “دم  دورات تدریبیة متنوعة قد تمتد لعام كامل، ولكنھا تق” مراكز“

  .في تكوین عمالة وطنیة تكنولوجیة متقدمة و متمكنة” المرجع الكافي

 ً اذ إن نسبة الطلبة الذین یتوجھون إلى التعلیم . و بالمقابل فإن  الحالة في الدول الصناعیة مختلفة تماما

و %. ٦٥لوجي في المدارس و المعاھد والجامعات ھي في معظم الحاالت أعلى من المھني التكنو

ھؤالء  یلعبون الدور األبرز في نوعیة اإلنتاج و رفع اإلنتاجیة و تطویر المنتجات من خالل إبداعات 

  .في التفاصیل، و بالتالي زیادة القیمة المضافة للمنتجات

عمالة متمیز مثل سنغافورة و كوریا و ایرلندا والیابان وتدل تجارب الدول التي نجحت في بناء ھرم 

ً عن  و الصین و غیرھم ،أن التحول نحو التعلیم المھني التكنولوجي لم یتم تلقائیا، و لم یتحقق أبدا

طریق رفع عالمات القبول بالجامعات، وال بتخفیض نسبة النجاح ،وانما من خالل سلسلة من 

االقتصادیة والتثقیفیة والتعلیمیة المتزامنة، التي تجعل االقبال على  العملیات واالجراءات االجتماعیة

 مقاالت 

  طلبة نیوز 
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ً، وبدافع ذاتي من المتعلم ، وحافز اقتصادي من مؤسسات العمل ،و قناعة وتقدیر  التعلیم المھني تلقائیا

بین اإلناث % ٦٨وھذا یعني أن الخروج من أزمة بطالة الجامعیین و التي تصل لدینا  . من المجتمع

بین الذكور، و بالتالي تصحیح ھرم العمالة، و تعزیز إمكاناتھ التكنولوجیة و اإلنتاجیة ،یتطلب % ٢٨

ً . العمل على عدة محاور یتقدمھا المحور االقتصادي إذ إن التعلیم المھني التكنولوجي یتطلب اقتصادا

ً ومتجھا بوضوح و برمجة  نحو التصنیع ،حتى تكون ھناك فرص حقیقیة تستوعب التعلیم  متحركا

ً . المھني التكنولوجي  وبالتالي فإن الدورالفاعل للدولة  و الصناعات الكبرى و األكادیمیا یصبح شرطا

ً للنجاح  وفي خالف ذلك فإن البطالة ستتحول من خریجي الجامعات إلى خریجي التعلیم . أساسیا

و زیادة االعتماد على المھني،و إلى مزید من ھجرة المھارات التكنولوجیة الماھرة إلى الخارج، 

  .العمالة الوافدة

والسؤال لماذا لم تستطع  المدارس و المعاھد والتدریب المھني أن تحل ھذه المشكلة حتى اآلن؟ 

انھ في غیاب مشاركة القطاع الخاص في معاھد وبرامج التـأھیل والتعلیم ، و في : واالجابة على ذلك

من غیر الممكن للتعلیم المھني الرسمي أو األھلي أن غیاب االرتقاء بالمستوى التكنولوجي ،فإنھ 

ألف شركة  ٥٨ففي سویسرا على سبیل المثال ھناك . یستجیب لمتطلبات السوق المتغیرة والمتجددة

ألف دوالر لكل  ٢٠الف متعلم، وبمعدل انفاق سنوي یتجاوز  ٨٠تساھم في تعلیم و تأھیل اكثر من 

برمجة التعلیم والتأھیل المھني وآلیات تحقیقھ لدینا في االطار  وھذا یستدعي أن یعاد النظر في.طالب 

أن یتحول القطاع الخاص بشركاتھ ومصانعھ  و مراكزه ومرافقھ المختلفة تدریجیا إلى : أوالً : التالي

وتكون الشراكة مالیة وعینیة و معرفیة و موقعیة . شریك حقیقي في برامج التأھیل والتعلیم المھني

ً . الممكنةوبكل الوسائل  أن یعاد توزیع و تصنیف تخصصات التعلیم و التأھیل المھني  حسب : ثانیا

ابتداء من الصناعات الكبرى مثل . ” النشاطات االقتصادیة القائمة و المتوقعة و المخطط لھا“

الصناعات الدوائیة والفوسفات واالسمدة والجلود والتسویق والفندقة و الزراعة، و انتھاء بالصناعات 

ً . لتقلیدیة و الصغیرةا أن تتولى الشركات المتوسطة والكبیرة ،و االتحادات النوعیة و غرف : ثالثا

الصناعة ،أو تجمعات من الشركات الصغیرة المتقاربة احتضان مراكز تعلیم مھني تكنولوجي متقدم  

تعلیم العالي في مواقع عملھا، وبالتنسیق والمشاركة مع الوزارات المعنیة بالتعلیم و الصناعة وال

ً . والعمل بمستویات مختلفة ابتداء من “  الریادیة “أن تباشر وزارة التربیة والتعلیم بإدخال مادة : رابعا

التشغیل ولیس “و بذا یمكن لشعار .السنة الدراسیة السابعة وحتى السنة االخیرة ،و كذلك الجامعات 
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ل اعداد الطلبة لمفھوم وفلسفة و الذي ترفعھ الحكومة، وھو صحیح، أن یتحققمن خال” التوظیف

ومادة  الریادیة مفیدة لجمیع الطلبة بدون استثناء سواء التحقوا بالـتأھیل المھني . مھارات التشغیل

ُ . التكنولوجي أو المسار االكادیمي أن تصحح االدارات الحكومیة والمؤسسات المختلفة سلم :  خامسا

ً . ذات الوظیفة والمھمة، ولیس بالشھادة الجامعیةالرواتب لتصبح مرتبطة بالجزء األكبر منھا ب :  سادسا

الشروع في برامج اعالمیة وثقافیة واسعة النطاق تبین أھمیة العمل المھني والتكنولوجي من اجل 

ً . إلى ساحة االنجاز واالنتاج و اإلبداع” شرنقة الشھادة الجامعیة“اخراج  الفرد والمجتمع من  : سابعا

فیذ سلسلة من المشاریع بالتشارك مع القطاع الخاص والقطاع التعاوني ،حتى أن تبدأ الحكومة بتن

تخلق فرص عمل جدیدة، وحتى تبعث الطمأنینة للمجتمع ازاء التوجھ نحو التعلیم المھني 

  .والتكنولوجي

ان الوصول الى الھدف الكبیر ھو تحریك االقتصاد و رفع معدالت النمو فیھ، و تعزیز القوى العاملة 

دنیة الماھرة والمؤھلة،و جذب االستثمار وتصحیح الھرم التخصصي ،و الخروج من أزمة األر

البطالة و تواضع اإلنتاجیة و ضعف اإلبداع، و اختناقات التعلیم الجامعي، و بالتالي توسیع المساھمة 

في نھضة البالد المستقبلیة ، كل ذلك یتطلب العمل الدؤوب، والمشاركة مع القطاعات، والنفس 

و ھذه ھي الترجمة العملیة .الطویل، و التمویل الصحیح ،و القناعة النفسیة و العقلیة للمواطن

  .الستثمار وتنمیة الموارد البشریة

  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة دنــالجـــــــامعــــة األر       
  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 

38 

  
  
  
  
  

  وساطات وضغوطات على الحكومة من قبل شخصیات سیاسیة ونیابیة لتعیین
  .محاسیب لھم في دوائر اقتصادیة مھمة

  
  مالیة طالبت جھات ومواطنین بمستحقات مالیة ان وزارة ال» عین الرأي«علمت

  .المستحقات وفق مصادر مطلعة تقدر باالف الدنانیر.. مترتبة علیھم منذ الستینات
  

 ھاني الملقي انتقد مسؤوال حكومیا على خلفیة اجراء تغییرات في . رئیس الوزراء د
اث حتى وان الرئیس وجھ لوما للمسؤول لعدم التزامھ بقرار وقف شراء االث.. مكتبھ

  .كان التمویل لیس من خزینة الدولة
  
  

 زوایا الصحف 

 الرأيعین 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة دنــالجـــــــامعــــة األر       
  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 

39 

 
 

  
  التقى رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة خالل زیارتھ لطھران نھایة األسبوع الماضي

كما التقى الطراونة بزیارتھ، التي جاءت . رئیسة مجلس الشعب السوري ھدیة خلف عباس
ي، رئیس مجلس النواب اللبناني للمشاركة بالمؤتمر الدولي السادس لدعم الشعب الفلسطین

  .نبیھ بري
 

  یعقد مجلس النواب عصر الیوم جلسة عادیة لھ برئاسة رئیسھ عاطف الطراونة، أدرج على
  .جدول أعمالھا عدد من التشریعات

 
  یعكف مركز الدراسات االستراتیجیة، التابع للجامعة األردنیة، على تأسیس وإعداد قاعدة

یین في األردن، بحیث تكون مرجعا علمیا للظاھرة معلومات مفصلة حول اإلرھاب
  .والمتورطین فیھا

 
  أن األجھزة األمنیة أوقفت شخصا یمارس مھنة الطب، داخل مركز ریاضي " الغد"علمت

الشخص الذي تم ضبطھ وتوقیفھ . بدون وجود ترخیص رسمي في جبل النصر شرقي عمان
یدیة واألعشاب واإلبر الصینیة وغیرھا، فیما قبل أیام كان یقوم بتقدیم عالجات بالوسائل التقل

  .ضبطت كوادر وزارة الصحة جمیع ما كان یستخدمھ ھذا الشخص
 

  من : المسلمون والعالم"المنتدى العالمي للوسطیة ینظم في عمان مؤتمرا دولیا بعنوان
 المؤتمر یقام. بمشاركة عدد كبیر من الشخصیات العربیة واإلسالمیة" المأزق إلى المخرج

ویقام على ھامش المؤتمر . القادم) مارس(آذار  ١٢و ١١في فندق الھولیدي إن خالل یومي 
أیضا االحتفال السنوي لرابطة كتاب التجدید في المنتدى العالمي للوسطیة، یتم خاللھ تكریم 

  .٢٠١٧الفائزین بالجائزة السنویة للرابطة للعام 
  
  

                                                                                                              زواریب الغد
  


