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 ـــــوضـــــوعالمــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
یواصل أعمالھ للیوم الثاني ) أسبوع المؤتمرات العلمیة الدولیة(

  في العقبة
٣  

نولوجیا المعلومات في بدء أعمال مؤتمر التوجھات الحدیثة في تك
  "األردنیة"

٦  

 ٨  "األردنیة"صبیحات تحیي حفالً موسیقیاً في فنون 
 ٩  "ستانفورد األمریكیة"برنامج دراسات علیا من  ١٢٥منح في 
 ١١  ھجمة شرسة على الدین في مواقع التواصل االجتماعي: الخطیب

 ١٣  افتتاح الزاویة الفرنسیة في الجامعة األردنیة
ة مقاعد الھیئة التنفیذیة المستقلون النشامى یحصدون غالبی

  "األردنیة"التحاد 
١٥ 

 ١٦  أبوغزالة یقر مجموعة من المشاریع التنمویة في العقبة
 ١٧  "الرواد الكبار"شتیوي یحاضر عن الشباب في 

   شؤون جامعیة
 ١٨  توقع حل مجالس أمناء الجامعات

 ١٩  اختیار الحقول المشاركة في جائزة الملك لإلبداع
 ٢٠  "رواد المستقبل"اعالن النتائج األولیة لمسابقة 

اإلعالم سالح ال یمكن لدولة تسعى نحو التمیز والبقاء : ویسيالط
  أن تستغني عنھ

٢١ 

افتتاح مؤتمر عمادات القبول والتسجیل في الجامعات العربیة بـ 
  »مؤتة«

٢٣ 

 ٢٤  خبراء دولیون یناقشون خطة الحمایة من الفیضانات في العقبة
 ٢٥  فوز للیرموك بطائرة الجامعات

   مقاالت
 ٢٦  األستاذ الدكتور سالمھ یوسف طناش/الفساد في التعلیم العالي

 ٢٨  ھسائد كراج/المناكفات السیاسیة في التعلیم
 ٣٠  رحیل محمد غرایبة. د/الحاجة إلى الدین بین الحقیقة والوھم

  محمد القضاة. د/!ھل للكتابة معنى في الزمن الرقمي الجدید؟
  

٣١ 

 ٣٢  وفیات
  ٣٥- ٣٣  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 يالیوم



  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 

3 

  
  
  
  

  یواصل أعمالھ للیوم الثاني في العقبة) أسبوع المؤتمرات العلمیة الدولیة(
  

تواصل للیوم الثاني  - فادیة العتیبي
أسبوع المؤتمرات العلمیة (فعالیات 

، الذي تنظمھ )٢٠١٧الدولیة لعام 
الجامعة األردنیة فرع العقبة والمنظمة 
األوروعربیة ألبحاث البیئة والمیاه 
والصحراء بدعم من سلطة منطقة العقبة 

برعایة رئیسھا االقتصادیة الخاصة و 
  .ناصر الشریدة

   
وقال رئیس الجامعة األردنیة فرع 
العقبة الدكتور موسى اللوزي إن أسبوع 

،  ویضم )بالعلم نبني حاضرنا ونؤسس لمستقبلنا(المؤتمرات العلمیة الدولیة الذي  جاء تحت شعار 
نظومات اإلدارة في جعبتھ أربعة مؤتمرات متخصصة یھدف من خالل محاوره المتجددة إلى تعزیز م

المتكاملة للموارد الطبیعیة ال سیما الموارد المائیة بھدف الوصول إلى التنمیة المستدامة واستخدام 
  .وتوظیف التقنیات الحدیثة والمتقدمة وإمكانیاتھا في تعزیز منظومة اإلدارة المتكاملة

   
   

دولة عربیة وأجنبیة ) ١٥(وأضاف اللوزي أن أوراق العمل البحثیة التي قدمھا المشاركون من 
جاءت حافلة باألفكار والرؤى المستقبلیة والطروحات الدقیقة، التي من شأنھا اإلسھام في تحقیق 

  .التنمیة المستدامة حیث الھدف الذي من أجلھ جاء انعقاد سلسلة المؤتمرات 
   
   

امة وزیر التخطیط رئیس الشرف العلمي للمؤتمر الدولي الخامس للتخطیط العمراني والتنمیة المستد
العمراني  في دولة السودان الفریق الركن المھندس حسن صالح عمر قال في مداخلة لھ إن التھیئة 
العمرانیة المتكاملة ترتكز في المقام األول على التخطیط السلیم الذي ھو حجر أساس  لتحقیق التنمیة 

  .المستدامة
   
   

أداة رئیسة لتحدید استعماالت األراضي وتحقیق  وأضاف المھندس عمر أن التخطیط العمراني یشكل
النمو المستدام باالستخدام األمثل للموارد المتاحة، وبما یضمن حق العیش الكریم والرفاھیة 
االجتماعیة، وخلق التعایش بین السكان في المدینة والمجتمع المحیط بھا، بما یحقق االستقرار 

  .والھویة التنافسیة للمدینة
   
   

 أخبار الجامعة

  ٥:الدیار ص/٩:الدستور ص/أخبار األردنیة
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مھندس عمر خالل فعالیات أسبوع المؤتمرات العلمیة الدولیة الذي تنظمھ الجامعة األردنیة وأشار ال
فرع العقبة والمنظمة األوروعربیة ألبحاث البیئة والمیاه والصحراء بدعم من سلطة منطقة العقبة 

د أن االقتصادیة الخاصة و برعایة رئیسھا ناصر الشریدة، إلى أن سیاسات التھیئة العمرانیة ال ب
تشمل االستراتیجیات والخطط واألطر اإلداریة والمؤسسیة واللوائح المساعدة والمناسبة التي تضمن 
المساندة القانونیة، مستصحبین في ذلك كلھ أثر التنمیة المستدامة المباشر وغیر المباشر على 

  .المستوى البیئي والتقني والتخطیط العمراني
   
   

ت العربیة والمراكز البحثیة المنتشرة في المنطقة العربیة إلى التعاون ودعا الوزیر السوداني الجامعا
في ربط مجاالت البحث العلمي الحدیث مع قضایا المدن العربیة المعاصرة، مستفیدة من ثورة 
المعلومات واالتصاالت،  ویكون من خالل التخطیط االستراتیجي الكلي ووضع السیاسات الحضریة 

بأبعادھا االجتماعیة والبیئیة وإلى جانب البعد االقتصادي لتحقیق التنمیة بالتركیز على التنمیة 
مستدامة بمفھومھا الشامل، األمر الذي یستوجب التكامل في التخطیط والتنفیذ لألنشطة االقتصادیة 

  .والبیئیة واالجتماعیة للعمل كمنظومة واحدة متناغمة ضمن إدارة متكاملة
   
   

بحثا علمیا لعدد من األساتذة ) ١٢(األول، شھدت جلسات أعمالھ مناقشة وموسم المؤتمرات في یومھ 
والباحثین العرب واألجانب في مختلف التخصصات، تنوعت في موضوعاتھا ما بین حقول تقنیات 
الجیوماتكس والصناعات التعدینیة والتھیئة العمرانیة واالدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة والتي تسھم 

  .رھا ومخرجاتھا إلى الدفع بعجلة التنمیة المستدامةمن خالل أفكا
   
   

من جملة األوراق التي نوقشت، ورقة بحثیة قدمھا الدكتور محمد الفرجات من جامعة الحسین بن 
طالل تناول فیھا دور التخطیط الشمولي االستراتیجي في حمایة المصادر الطبیعیة من التلوث، متخذا 

راسیة لورقتھ، ورؤیتھ المستقبلیة لإلقلیم في تحویلھ من مجرد منطقة من سلطة اقلیم البترا حالة د
  .جذب سیاحي إلى مقصد سیاحي عالمي بامتیاز ما یسھم في تعزیز الدخل السیاحي بالنسبة للدولة

   
   

في حین عرضت الدكتورة عائشة إبراھیم من دولة السودان المشكالت التي تواجھھا منطقة األعمال 
رة الخرطوم، والتي تعتبر باألساس شریان حیاة المدینة، وتلبي تطلعات المجتمع المركزیة في حاض

وتتمركز فیھا األنشطة االقتصادیة والمالیة،  والحلول التي یجب األخذ بھا لمنع استقواء المشكالت 
  .واستشرائھا

   
   

أما الدكتور سلیم بوقنة  من الجزائر فركز في ورقتھ البحثیة التي عرضھا على اإلزدحام المروري 
والتنقالت الحضریة المستدامة متخذا من مدینة باتنة  الجزائریة كدراسة میدانیة، والدكتورة مریم 

مترتبة علي أقداد من المغرب فتحدثت عن األحیاء الھامشیة بالمغرب من حیث السیاق والنتائج ال
  .ذلك، مؤكدة أن األحیاء الھامشیة ما ھي إال صورة حقیقیة لعدم نجاح سیاسة التخطیط في أي مدینة
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التنمیة ( كما قدم أمین عام اتحاد الجغرافیین العرب الدكتور صبري فارس الھیتي ورقة  بعنوان  
دكتور عبد هللا جاد عبد هللا ورقة المستدامة للموارد الطبیعیة العربیة من أجل تحقیق أمن غذائي، وال

مساھمة تكامل نظامي االستشعار من البعد والمعلومات الجغرافیة في تحقیق التنمیة (حول 
  ).المستدامة

   
   

ومن ضمن األوراق التي تصدرت محور النظم البیئیة واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة، ورقة 
الزل والبیئة في الجامعة األردنیة الدكتور نجیب أبو كركي بحثیة قدمھا أستاذ الجیوفیزیاء وعلم الز

مراقبة وتقییم المخاطر البیئیة نحو التنمیة المستدامة للسواحل األردنیة لشاطىء البحر ( بعنوان
، وورقة بحثیة قدمھا المھندس أحمد عاشور مستشار نائب رئیس مجلس مفوضي سلطة )المیت

اولت دور المعلومات الجغرافیة في إدارة البیئة البحریة والمنطقة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة تن
  .الساحلیة

   
   

وقدم الدكتور عبد الروؤف درویش مساعد الرئیس التنفیذي لشركة تطویر العقبة  ورقة بحثیة تحدث 
فیھا عن االعتبارات البیئیة لشؤون إدارة وحمایة الشواطىء،  في حین قدم منسق مكتب االتحاد 

بي الدكتور عصمت كرادشة ورقة بحثیة سلط الضوء من خاللھا على أھمیة التعاون ما بین األورو
  .دول البحر المتوسط في مجاالت البیئة والتنمیة المستدامة

   
   

وفي محور التھیئة العمرانیة قدم الدكتور رامي الخوالدة  والدكتور عصام الحدید من الجامعة 
شتركة حول المدن الذكیة وإمكانیة االستفادة من المعلومات المستقاه األردنیة فرع العقبة ورقة بحثیة م

من كافة شرائح المجتمع وتحلیلھا وتوظیفھا لخدمة ھذا المشروع، وورقة أخرى قدمھا الدكتور 
إبراھیم بظاظو من فرع أردنیة العقبة عرض فیھا إمكانیة تحویل مدینة العقبة لمنطقة سیاحیة ذكیة 

ائل تكنولوجیة حدیثة ونماذج رقمیة لمحاكاة الواقع االفتراضي للواقع الساحي من خالل استخدام وس
  .في محافظة العقبة

   
   

من الجدیر ذكره أن أسبوع المؤتمرات العلمیة الذي تستمر فعالیاتھ أربعة أیام ویشارك فیھ ما یزید 
لتعاون المبرمة ما دولة عربیة وأجنبیة، جاء ترجمة التفاقیة ا) ١٥(مشارك وباحث من ) ٦٠٠(على 

بین الجامعة األردنیة فرع العقبة  والمنظمة األوروعربیة ألبحاث البیئة والمیاه والصحراء،  ویشكل 
منصة النطالقة جدیدة تؤسس لنمط سیاحي عالمي سیكون لھ االثر االیجابي على ھویة مدینة العقبة 

  .السیاحیة والعلمیة ویعزز مكانتھا على خارطة السیاحة العامیة
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  "األردنیة"بدء أعمال مؤتمر التوجھات الحدیثة في تكنولوجیا المعلومات في 
  

بدأت في الجامعة األردنیة  –ھبة الكاید 
التوجھات الحدیثة "الیوم أعمال مؤتمر 

ي الذ" ٢٠١٧في تكنولوجیا المعلومات 
نظمتھ كلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا 
المعلومات بمشاركة نخبة متخصصة في 
ھذا المجال من المنطقة العربیة ودول 

  .أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة
   
   

وقال نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات 
العلمیة الدكتور عمر الكفاوین عقب 

ً في مجتمعنا، حیث أن حجم المواد افتتاحھ فعالیات المؤتمر إن لتكنول ً رئیسیا وجیا المعلومات دورا
الرقمیة أخذ ینمو كثیرا ما ساعد على تجسیر الفجوة الرقمیة والعلمیة والثقافیة والحضاریة واللغویة 
بین المجتمعات المتقدمة والنامیة، مؤكدا دعم الجامعة لمثل ھذه المؤتمرات المھتمة بتكنولوجیا 

  .یثة التي باتت جزءا ال یتجزأ في مسرى الحیاةالمعلومات الحد
   
   

وأشار عمید الكلیة الدكتور بّسام حمو إلى أن المؤتمر الذي یستمر ثالثة أیام یعد قناة یمر بھا كل من 
یعمل في مجال تكنولوجیا المعلومات إلتاحة المجال أمامھم لالستفادة من التقنیات الحدیثة وتوظیفھا 

العلم وللتباحث وتبادل نتائج األبحاث والدراسات، موضحا أن انعقاد المؤتمر  في خدمة العلم وطلبة
  .خطوة كبیرة باتجاه تحقیق مجتمع المعرفة والتكنولوجیا

   
   

رئیس المؤتمر الدكتور عزام سلیط نّوه بكلمة ألقاھا أن الھدف من عقد المؤتمر جمع الشركاء في 
ي البحث عن كیفیة نقل وتبني االتجاھات الجدیدة في قطاع التعلیم وقطاع الصناعة لیتحدوا معا ف

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ونشرھا واعتمادھا من أجل تحسین حیاة البشر ورفع الناتج 
  .المحلي واالجمالي في ھذا القطاع

   
  

عن أھمیة " میشیل وكیلة"بدوره تحدث المدیر التنفیذي لشركة بروجرس سوفت الراعیة للمؤتمر 
المؤتمر التي یأمل أن یخرج الباحثون من خاللھا بقاعدة أساسیة من المعرفة المعمقة  أوراق

واإلبداعیة بالتوجھات الحدیثة في قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الذي بات یتنامى بشكل 
  .متسارع في مختلف بقاع األرض

   
   

بحسب ما أفاد بھ عضو اللجنة ورقة بحثیة  ٣٠ویناقش المشاركون على مدى ثالثة أیام بواقع 
التحضیریة للمؤتمر الدكتور مجدي صوالحة جملة من المحاور المتعلقة بتحلیل البیانات الضخمة 
والخوارزمیات والذكاء االصطناعي ومعالجة اللغات الطبیعیة وھندسة البرمجیات والتنقیب عن 

  ٧:دستور صال/المدینة نیوز/السوسنة/أخبار األردنیة
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شارات والصور الرقمیة، باإلضافة البیانات والتعلم اآللي ووسائل التواصل االجتماعي ومعالجة اال
  .إلى تكنولوجیا الویب وأمن وسریة أنظمة المعلومات والتعلم االلكتروني

  
   

یشار إلى أن المؤتمر حظي بمشاركة واسعة من أبرز الشركات الرائدة في مجال تكنولوجیا 
المعلومات على مستوى العالم، وحضره نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد 
مجدوبة وعدد من عمداء الكلیات وأعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة المھتمین ومدراء بعض 

  .وحدات والدوائر اإلداریة في الجامعة وجمع من طلبة الكلیةال
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  "األردنیة"صبیحات تحیي حفالً موسیقیاً في فنون 
  

في ساعة امتألت  -سھى الصبیحي 
بالكثیر من األلحان الرومانسیة 
والكالسیكیة التي أقل ما یمكن ان 
توصف بھ أنھا ممیزة ومؤثرة، قدمت 
عازفة البیانو األردنیة لیندا صبیحات 

ً ھ ً موسیقیا و األول لھا في الجامعة حفال
  . األردنیة

   
ومن القاعة التي امتألت بالحضورفي 
كلیة الفنون والتصمیم، وبإنسیابیة 
محترفة، عزفت صبیحات، بدعوة من 

ً لكبار الموسییقین أمثال باخ، وبتھوفن، وتشوبان   .الكلیة، ألحانا
  

ھا فخورة بالعزف أمام طلبة صبیحات التي بدأت مشوارھا مع آلة البیانو في سن السابعة قالت إن
 ً   .الجامعة، وطلبة كلیة الفنون تحدیدا

  
بدوره صرح عمید كلیة الفنون والتصمیم الدكتور أیمن تیسیر أن ھذا الحفل جزء من باكورة حفالت 
ونشاطات تقیمھا الكلیة بشكل دائم وبھدف إتاحة الفرصة لطلبة الكلیة لاللتقاء بالفنانین المحترفین، 

ً أننا   ."نسعى أیضا الى نشر ثقافة الفن في مجتمع الجامعة والكلیة" مضیفا
   

مساعد عمید الكلیة لشؤون األنشطة الفنیة عبیدة ماضي قالت إن دعوة كبار الفنانین األردنیین 
والعالمیین لالداء في الكلیة یھدف الى إطالع الطلبة على أسالیب العزف المختلفة وما یستجد في عالم 

  .الموسیقى والفن
   

، بعدھا تابعت ١٩٩٧وكرانیا عام في مدینة أودیسا في ا ٤وصبیحات تخرجت من كلیة الموسیقى رقم 
دراسة الموسیقى في كلیة ترینیتي في لندن، وھي تحمل رخصة للتدریس على آلة البیانو من الكلیات 

  .الملكیة للموسیقى باإلضافة الى تخصصھا بالعزف المنفرد على ھذه اآللة

  األردنیةأخبار 
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  "ستانفورد األمریكیة"برنامج دراسات علیا من  ١٢٥منح في 

  
أعلن مدیر القبول لـ  -زكریا الغول 

-Knight  -برنامج العلماء "
Hennessy " الدكتور دیرك بولتون

المقدم من جامعة ستانفورد األمریكیة عن 
برنامج  ١٢٥طرح منح دراسیة في 

  ).الماجستیر والدكتوراه(دراسات علیا 
   

مكتب وقال في محاضرة تعریفیة نظمھا 
العالقات الدولیة في الجامعة األردنیة إن 
المنح تشمل الطلبة المتوقع تخرجھم 

  .حتى اآلن ٢٠١٣والخریجین منذ عام 
   
   

وعلى ھامش المحاضرة بحث وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي إلى جانبھ 
  .یرك بولتون آفاق التعاون مع ستانفوردرئیس الجامعة األردنیة الكتور عزمي محافظة مع الدكتور د

   
   

الستقطاب طلبة أردنیین، مثمنا " ستانفورد"وأكد الطویسي كامل دعمھ ومساندتھ للجھود التي تبذلھا 
  .لھم ھذه المبادرات

   
   

وأبدى الطویسي رغبتھ في فتح آفاق التعاون مع جامعة ستانفورد األمریكیة والجامعات األردنیة، 
یع والبرامج المشتركة واإلفادة من المنح والفرص والبرامج العلمیة التي تقدمھا وإقامة المشار

  .ستانفورد
   
   

من جانبھ شكر محافظة موفد جامعة ستانفورد الستھدافھ الطلبة األردنیین لالستفادة من منح 
  .الدراسات العلیا

   
   

التي تقدمھا جامعة  Knight-Hennessyوحث محافظة الطلبة على ضرورة التقدم لبرنامج منح  
ستانفود وغیرھا من المنح المقدمة من الجامعات العالمیة لما لھ من أھمیة تؤسس لجیل جدید قادر 

  .على النھوض بالوطن یسھم في نمائھ وازدھاره
   
   

وخالل المحاضرة أضح بولتون أن من یقع علیھ االختیار سیحظى بدعم مالي كامل یشمل رسوم 
  .اریف إجراء البحوثالدراسة واإلقامة ومص

   

  ٣:الدستور ص/٣:الرأي ص/األردنیةأخبار 
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وأشار إلى أن البرامج المتوفرة تضم مختلف تخصصات الطب والھندسة، واالقتصاد وإدارة األعمال 
والشؤون السیاسیة، وتخصصات تكنولوجیا المعلومات وأمن الشبكات والقانون والعلوم الطبیعیة 

  .واالجتماعیة وكافة تخصصات اآلداب
  ولفت إلى أن التسجیل ق

   
  :من اآلن، وتقبل الطلبات في أیلول القادم ویمكن التسجیل على الرابط ائم 

hennessy.stanford.edu/register/JordanU2017-https://apply.knight  
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  في الیوم العلمي لكلیة الشریعة
  ھجمة شرسة على الدین في مواقع التواصل االجتماعي: الخطیب

  
قال عمید كلیة الشریعة في  - محمد المبیضین 

الجامعة األردنیة الدكتور محمد الخطیب إن 
الھجمة الشرشة على الدین والتدین أصبحت 
ظاھرة في مواقع التواصل االجتماعي من 
استھزاء بالدین والمتدینین، إلى التشكیك 

اعتبار أن بحاجة الفرد والمجتمع إلى الدین ب
الحیاة المعاصرة قد تجاوزت ھذه المفاھیم 

  .القدیمة
   

وأضاف خالل افتتاح احتفالیة الكلیة بیومھا 
أن البعض یرى أن اإلنسان ھو سید !" حقیقة أم وھم: الحاجة للدین"العلمي الذي أقیم الیوم بعنوان 

ه أي عائق مستشھدین نفسھ وال ضرورة للدین، بعد أن أصبح ال یخاف شیئا وال یقف أمام تطور
  .بنظریات التطور المتعلقة باإلنسان واألدیان

   
   

وأشار الخطیب إلى أن التطورات والتغیرات الھائلة والسریعة والمستجدات أثرت ثأثیرا واضحا حتى 
األمر الذي انتقل أیضا إلى التكنولوجیا والتطور ، طالت الثوابت والقیم االجتماعیة واألخالقیة كلھا

یوما بعد یوم ما سلب من الحیاة الجوانب األخرى التي ھي األثمن واألغلى وأعطاھا غذاء الھائل 
مادیا مضاعفا، مما أدى إلى نقصان غذاء الروح ویعزف اإلنسان في عالم من المادیات وینسیھ ما ھو 

  .أھم  بل ویجعلھ ینكر كل شيء غیر مادي وملموس
   
   

اإلنساني، وھو من الناحیة العقلیة الذي یحل ألغاز الوجود، وأكد عمید الكلیة أن الدین روح الوجود 
وأن اإلیمان الدیني فطرة عامة في البشر، واإللحاد ھو الشذوذ والدین ضروري لإلنسان ألنھ یمنحھ 
الحوافز التي تدفعھ إلى الخیر وإن لم یكن وراءه نفع مادي، كما أن الدین یمنحھ الروادع التي تردعھ 

  .الرذیلة وارتكاب الجریمة بأنواعھاعن اقتراف الشر و
   
   

وشھد حفل االفتتاح تكریم نخبة من األساتذة العلماء الذین انتھت فترة عملھم في الكلیة لبلوغھم السن 
القانونیة؛ وھم  الدكتور راجح الكردي والدكتور عارف أبو عید والدكتور محمد نبیل العمري ومناھل 

  .زید الكیالني 
كال من الدكتور باسل الشاعر وإیمان الوریكات لعطائھما المتمیز وسیرتھما  وكرمت الكلیة أیضا

  .الطیبة في خدمة مسیرة الكلیة وطلبتھا والباحثین فیھا
   
   

وتم تكریم مجموعة من الطلبة من أصحاب المبادرات واإلبداعات المتمیزة في حقل التعلیم  
قوب وبشرى أبو ریاش ووالء داؤود وأوس واألنشطة الالمنھجیة وھم سارة القضاه وزینب أبو یع

  .الحطاب

  األردنیةأخبار 
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وأعربت الكلیة عن امتنانھا وتقدیرھا للبنك اإلسالمي األردني ومصرف الراجحي وشركة اإلسراء 
لالستثمار اإلسالمي على دعمھم المستمر لألنشطة العلمیة والبحثیة التي تنفذھا الكلیة وكرمتھم بھذه 

  .المناسبة
   
   

لیات الیوم العلمي عشر أوراق علمیة متخصصة في ثالث جلسات عمل، تناولت وقدمت خالل فعا
وتطرقت لمواضیع الحضارة والدین والتدین فطرة أم ) الحاجة للدین حقیقة أم وھم (الجلسة األولى 

  .اكتساب؟ والدین والدم والقانون والدین ونظریة المعرفة
   
   

سلط باحثون الضوء على ) ث الشباب حول الدین حدی(وفي الجلسة الثانیة التي عقدت تحت عنوان 
  .العقل والدین والعلوم الطبیعیة والدین وأثر التنویر والحداثة على الدین

   
   

وتم عرض موضوع حول أثر ) الدین في الشعوب غیر العربیة (اما الجلسة الثالثة واألخیرة فتناولت 
  .الدین على األقلیات المسلمة في الصین والتجربة اإلسالمیة في تركیا
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  افتتاح الزاویة الفرنسیة في الجامعة األردنیة
  

أزاحت الجامعة األردنیة الستار  - زكریا الغول 
عن نافذة معلومات وقواعد بیانات فرنسیة 
أنشأتھا الوكالة الجامعیة الفرانكفونیة في مركز 

  .اللغات سمیت بالزاویة الفرنسیة
   

الزاویة الفرنسیة التي افتتحھا نائب الرئیس 
یة الدكتور أحمد مجدوبة لشؤون الكلیات االنسان

ومدیر مكتب الوكالة بالشرق األوسط  ارفي 
سابوران زودت بعدد كبیر من الكتب 
والمراجع الفرنسیة في مختلف المجاالت 

  .العلمیة والثقافیة
   
   

وتتیح الزاویة الفرنسیة الولوج إلى قواعد البیانات العالمیة التي توفر األبحاث والمقاالت والمجالت 
ات المنشورة باللغة الفرنسیة ألعضاء ھیئة التدریس والطلبة على حد سواء، ووضعت لھذه واإلصدار

  .الغایة مجموعة من الحواسیب توفر حسابات دخول مجانیة قدمتھا الوكالة الجامعیة الفرانكفونیة
   
   

ساعد سابوران أعرب عن سعادتھ بالتعاون مع الجامعة مؤمال أن تحقق الزاویة الفرنسیة أھدافھا وت
الطلبة والباحثین على الحصول على المعلومات واالطالع على آخر المستجدات البحثیة المنشورة 

  .بالفرنسیة
   
   

من جانبھ قال مجدوبة إن الزوایا الثقافیة مثل الزاویة الفرنسیة تعد ردیفا أساسیا لألقسام األكادیمیة 
  .تخلق جوا ثقافیا یساعد على تطویر المھارات والخبرات

   
   

وأكد أنھا تعد فرصة اللتقاء الطلبة ذوي االھتمامات الواحدة في مكان واحد لخلق حالة من النقاش 
وتبادل أطراف الحدیث، األمر الذي یسھم في تطویر مھاراتھم اللغویة وتالقح األفكار واإلفادة من 

  .خبرات وتجارب بعضھم البعض
   
   

نیة الدكتورة شیرین قاقیش قالت إنھا عملت على منسقة العالقات مع الوكالة الجامعیة الفرانكفو
سعیا إلى توفیر قاعدة بیانات وسھولة االطالع على المراجع والمعلومات  ٢٠١١المشروع من العام 
  .المنشورة بالفرنسیة

   
   

  األردنیةأخبار 
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وأكدت أن الزاویة الفرنسیة ستسھم قطعا في تعزیز البحث العلمي في الجامعة لتوفیرھا عددا من 
المراجع الفرنسیة وإمكانیة االطالع على قواعد البیانات التي تضم منشورات من مختلف 

  .االختصاصات باللغة الفرنسة، بدال من السفر إلى بلدان أخرى للعثور على المراجع
   
   

الحفل بحث مجدوبة مع مدیر مكتب الوكالة الفرانكفونیة بالشرق األوسط  ارفي وعلى ھامش 
  .سابوران المزید من التعاون المشترك

   
   

إدارة (وناقشا إمكانیة استحداث تخصصات مدمجة مع األقسام األكادیمیة المختلفة في الجامعة مثل 
  .لمشتركة مع الوكالة الفرانكفونیةعلى غرار ما ھو معمول بھ بمختلف الجامعات ا) فرنسي/ األعمال

   
   

وأعرب الجانبان عن ترحیبھما الشدید بإقامة المزید من المشاریع األكادیمیة المشتركة واإلفادة من 
  .المشاریع القائمة في مختلف الجامعات العالمیة المتقدمة
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  "األردنیة"لمستقلون النشامى یحصدون غالبیة مقاعد الھیئة التنفیذیة التحاد ا
  

أسفرت نتائج انتخابات رئاسات اللجان المركزیة للھیئة التنفیذیة التحاد طلبة الجامعة األردنیة لعام 
بقلب الطاولة على ' العودة'و' النشامى'والتي جرت الیوم الثالثاء عن فوز تحالف المستقلین  ٢٠١٧

لھیئة التنفیذیة التحاد طلبة الجامعة اإلسالمیین بحصدھم لسبعة مقاعد من أصل عشرة مقاعد ل
  . األردنیة

  
  :وبھذا یصبح تشكیل تنفیذیة االتحاد على النحو التالي

  
  رئیسا لالتحاد - مستقل  -محمد فایز الخرابشة  -
  
  .نائبا للرئیس - عودة  -یزن شنك  -
  
  .امینا للسر -اسالمي  -جھاد ابو السكر  -
  
  .امینا للصندوق -اسالمي  -یزن وائل  -
  
  .رئیسا للجنة المالیة -اسالمي  -عمر دودین  -
  
  .رئیسا للجنة العمل التطوعي -نشامى  -فراس الدھامشة  -
  
  .رئیسا للجنة النشاطات الطالبیة - عودة  -سیف الدین بدران  -
  
  .رئیسا للجنة قضایا الطلبة -نشامى  - حارث الختالین  -
  
  .علميرئیسا للجنة البحث ال -نشامى  - فراس كردش  -
  
  رئیسا للجنة العالقات العامة - عودة  -یزن قفیشة  -

  ٤:االنباط ص/طلبة نیوز/عمون
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  أبوغزالة یقر مجموعة من المشاریع التنمویة في العقبة

  
في محافظة العقبة وتقدیم خدمات  قرر الدكتور طالل أبوغزالة إنشاء عدد من المشاریع التنمویة

  .مجتمعیة للمدینة من شأنھا أن تخدم االستثمار والسیاحة وأبناء المجتمع المحلي
  

وتضمنت المشاریع التي أعلن عنھا خالل الزیارة التي قام بھا الدكتور أبو غزالة إنشاء مكتب 
  .ندسین لتسریع عملیة اإلنشاءللمجموعة في محافظة العقبة، وبحث تأسیسھ مبدئیا في مقر نقابة المھ

  
و إنشاء إحدى كلیات طالل أبوغزالة لتكون مركزا للتعلیم المھني والتطبیقي، في مقر الجامعة 
األرنیة وأن تشمل مركزا معتمدا لمؤھالت واختبارات كامبردج للغة اإلنجلیزیة التابعة لجامعة 

یاً، و انشاء فرع لمعھد طالل أبوغزالھ كامبردج لتقدیم امتحانات اللغة اإلنجلیزیة المعتمدة عالم
لتعلیم اللغة والثقافة الصینیة، و إنشاء مركز لتعلیم تكنولوجیا تقنیة المعلومات، و إعداد  كونفوشیوس

منشورات حول العقبة باللغة الصینیة وترویجھا في الصین من خالل مكتب المجموعة الثالث ھناك 
لسیاحة واالستثمار في العقبة، و إنشاء فرع لمركز لتشجیع ا) بیجین، وھونغ كونغ، وشنغھاي(

االستشارات التجاریة واالستثماریة الصینیة التابع لوزارة التجارة الصینیة، وتدیره مجموعة طالل 
قّر تأسیسھ مؤخرا، و تجھیز محطة معرفة في مبنى سلطة  ُ أبوغزالھ في المنطقة العربیة، والذي أ

  .منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة
  

كما تضمنت بحث مبادرة لدعم التعلیم لذوي اإلعاقات في المحافظة، و بحث مشكلة النقل السیاحي مع 
وزیر السیاحة لینا عناب، وإنشاء مركز أرشفة في المدینة یتم تشغیلھ من قبل سیدات العقبة، على 

  .غرار مكتب أرشفة معان
  

ى الجامعة األردنیة، حیث التقى الدكتور وخالل الجولة تم تنظیم جلستین حواریتین، األولى في مبن
أبوغزالة بالطلبة والھیئة التدریسیة نظمھا، كما التقى بأبناء المجتمع المحلي خالل جلسة حواریة 
نظمتھا جمعیة الفنادق، وبحضور ممثلین عن القطاع الفندقي والتجاري والتدریبي وخریجي جامعات 

  .العقبة

  ١١:االنباط ص/٧:الرأي ص/٢٤:صالرأي 
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  "الرواد الكبار"شتیوي یحاضر عن الشباب في 

  
موسى شتیوي في الندوة . األردنیة دتحدث رئیس مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة 

الحواریة التي أقامھا منتدى الرواد الكبار أول من أمس ضمن برنامج حوار األجیال، حول التحدیات 
  .التي تواجھ الشباب في األردن في الوقت الحالي

وقال شتیوي في الندوة التي أدارھا عصام الزواوي، إن التعلیم ھو من أكثر التحدیات التي توجھ 
الشباب، حیث ان الطبقة الوسطى في المجتمع قد ھجرت التعلیم العام واتجھت للخاص، ما أرھق 

  .األسرة مادیا، وأثر على نوعیة التعلیم
وقال إن البطالة التي یواجھھا الشباب بعد التخرج ھي من أھم التحدیات، وتعتبر نسبة البطالة عند 

لتطرف الفكري والذي یختبئ تحت المظلة الدینیة، االناث أعلى منھا عند الذكور، مشیرا إلى أن ا
  .یساق إلیھ الشباب مضللین تحت العدید من المسمیات

وتحدث شتیوي عن خطر المخدرات في األردن، الفتا إلى وجود فئة تروج للمخدرات، وتغري 
  .الشباب في الدخول في حقل االدمان، وتحدي مواجھة المستقبل في العقد القادم

من المجتمع، ما %  ٦٧البشیر في بدایة الندوة إلى أن قطاع الشباب یمثل ما نسبتھ  وأشارت ھیفاء
یعني أنھ المحرك األول ولھ دور كبیر في المساھمة في بناء واستقرار الحیاة السیاسیة واالجتماعیة، 
ً للظروف الصعبة التي تمر بھا المنطقة من عدم االستقرار سیاسي، وفوضى تجعل من األردن  ونظرا

 ً ً ، كما یجعلھ مستھدفا ً ومعنویا ً مادیا ً كبیرا   .یتحمل عبئا
ودعت البشیر المجتمع إلى تحمل جزء من المسؤولیة في الحفاظ على الكیان الوطني، وأولى 
المسؤولیات ھي الوعي بالخطر وعدم اإلصغاء لإلشاعات واالستماع لألصوات المحرضة والداعیة 

ً في تغییر المفاھییم واالتجاھات، وأصبحت وسیلة  إلى الفتن، فقد لعبت وسائل االتصال ً كبیرا دورا
لتحریك الشعوب، وال أحد منا ینكر دورھا في الضغط على الشباب وإشراكھم في الثورات في البلدان 

 ً ً باھظا   .المجاورة، وقد دفعت ھذه البلدان ثمنا
من ظروف وذلك من خالل وطالبت البشیر الشباب بتعمیق االنتماء لوطنھم بالرغم مما یحیط بھم 

االلتفاف حول قیادتھم والمشاركة في الحیاة السیاسیة واالجتماعیة بروح إیجابیة لتخطي ھذه الظروف 
ً متراصة، أمام كل من تسول لھ  الصعبة، حیث یحمل كٌل منا مسؤولیتھ أمام هللا ووطنھ لنقف صفوفا

  .نفسھ اختراق منعة ھذا الوطن

  ١٧:صالغد 
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  توقع حل مجالس أمناء الجامعات
  

توقع أكادیمیون، إعادة تشكیل كافة مجالس األمناء، في الجامعات الرسمیة والخاصة، باألردن، بعد 
مشروع قانون "وحسب مسودة .ألمناء بالجامعاتتعدیل قانوني مقترح، یقلص عدد أعضاء مجالس ا

 ٩، یُقلص عدد أعضاء مجالس األمناء في الجامعات الخاصة والحكومیة، إلى "الجامعات االردنیة
عضوا مع  ١٥عضوا مع الرئیس، في الجامعات الرسمیة، و ١٣أعضاء مع الرئیس، بدال عن 

أعضاء مجالس األمناء وشروط وتدمج مسودة القانون، عدد .الرئیس، في الجامعات الخاصة
ویتألف مجلس .اختیارھم، في الجامعات الرسمیة والخاصة، بعد أن كانت تختلف في القانون السابق

األمناء في كل جامعة باألردن من ، رئیس مجلس األمناء، وفي حال الجامعات الخاصة بتنسیب من 
من خارج الجامعة، وعضوین من  إدارتھا، وثالثة أعضاء أكادیمیین ممن یحملون رتبة األستاذیة

قطاع الصناعة والتجارة، وفي حال الجامعات الخاصة بتنسیب من إدارتھا، شریطة أن ال یكونا من 
المالكین أو االقارب من الدرجة األولى لھم، إضافة إلى عضوین من ذوي الخبرة والرأي، وفي حال 

ویحظر القانون عضویة مجلس .عضائھاالجامعات الخاصة بتنسیب من إدارتھا إلى المجلس من بین أ
، كما "من یتقلد حالیا منصب رئیس أو نائب رئیس أو رئیس فرع في أي جامعة أخرى"األمناء، على 

وتحدد مدة منع رئیس ".أن تستمر رئاسة الجامعة الخاصة بدون رئیس ألكثر من أربعة أشھر"یحظر 
سنوات، بعد أن كان المنع  ٥لمجلس األمناء، بـ الجامعة أو من كان رئیسا سابقا لھا، من تعیینھ رئیسا 

تحدید أسس "وتضیف المسودة، على وظائف مجلس األمناء، .مطلقا بالقانون السابق، وفقا للمسودة
القبول وأعداد المقبولین في حقول التخصصات المختلفة بالجامعات، وفقا لمعاییر االعتماد وضبط 

، في إشارة "ن السیاسة العامة التي یقرھا المجلسالجودة، وذلك بتوصیة من مجلس العمداء ضم
إیجاد أطر تنظیمیة تكاملیة شاملة "كما تضیف وظیفتي .لتھیأة الجامعات، للقانون الجدید للتوجیھي

وفعالة في االدارة الجامعیة متوائمة مع خطط التنمیة الوطنیة وأولویاتھا؛ وتقدیم تقریر سنوي عن 
وتمنح المسودة،  موظفي األمن الجامعي في مؤسسات التعلیم ".لسأداء الجامعة ورئیسھا إلى المج

وترفع المسودة، المبلغ السنوي الذي تخصصھ .العالي صفة الضابطة العدلیة، وفقا للتشریعات النافذة
الجامعة، للبحث العلمي واالبتكار والنشر والمؤتمرات العلمیة واإلیفاد للحصول على درجتي 

، على أن ال تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي %٣بدال عن % ٥لى الماجستیر والدكتوراه؛ إ
، بدال %١، وال تقل النسبة المخصصة لإلیفاد عن %٣واالبتكار والنشر والمؤتمرات العلمیة عن 

  .لكلیھما بالقانون السابق% ٢عن 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  خبرني 
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  اختیار الحقول المشاركة في جائزة الملك لإلبداع
  

عقد مجلس أمناء جائزة الملك عبدهللا الثاني لالبداع أمس إجتماعا برئاسة رئیس مجلس أمناء الجائزة 
  .الدكتور عبد الرؤوف الروابدة

  
ع وبحث المجلس خالل االجتماع الحقول التي ستشارك في الجائزة لدورتھا التاسعة والتي تلمس واق

  .الحال والتحدیات و المفاھیم التي تواجھھا الدول
  

أمن « ، ولحقل العلوم «المواطنھ والھویة الوطنیة «واختار المجلس لحقل األداب والفنون موضوع 
  .»ادارة المدینة الذكیة«، و في حقل المدینة العربیة تم إختیار موضوع »وسریة المعلومات

  
ً، وعضویة كل من رئیس لجنة أمانة ویضم مجلس أمناء الجائزة الدكتور عب دالرؤوف الروابدة رئیسا

ورئیس الجامعة عمان الدكتور یوسف الشواربة، واالستاذة لیلى شرف، و األستاذ ابراھیم عزالدین، 
األردنیة االستاذ الدكتور عزمي محافظھ ورئیس الجامعة الھاشمیة األستاذ الدكتور كمال بني ھاني، 

، وأمین عام منتدى الفكر العربي الدكتور محمد أبوحمور، والمشرف العام والدكتور كامل أبو جابر
  .على الجائزة مدیر مدینة عمان المھندس عمر اللوزي ، فیما یدیر مكتب الجائزة جالل الطواھیھ

  
وتعتبر جائزة الملك عبدهللا الثاني لالبداع الجائزة االردنیة الوحیدة على مستوى الوطن العربي وتمنح 

ل عامین في حقولھا الثالثة و تھدف الى تمییز األعمال الھامة سواء في مجال اآلداب والفنون مرة ك
او العلوم او المشروعات المتعلقة بالمدینة العربیة، وبناء تنافس ایجابي خالق بین العلماء والمبدعین 

  .االردنیین بخاصة والعرب عامة، ودعم المبدعین والعلماء
  

عد لإلعالن عن القبول والترشیحات للجائزة من خالل وسائل االعالم المختلفة وسیتم الحقا تحدید مو
  .المحلیة والعربیة

  الكترونيرأي ال
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  "رواد المستقبل"عالن النتائج األولیة لمسابقة ا
  

، النتائج األولیة للفائزین في الفئات الثالث المخصصة "رواد المستقبل"أعلنت لجنة التحكیم لمسابقة 
لطلبة الجامعات األردنیة القریبین من التخرج، من مختلف التخصصات، في كل الجامعات األردنیة، 

  . الحكومیة والخاصة
فئة، بعد عرض المشاریع واألفكار على لجنة  وتم اإلعالن عن ستة متأھلین للمرحلة النھائیة عن كل

  .التحكیم، وتقییمھا من خالل عدد من المعاییر الدقیقة
، وھو عبارة عن عمل نظام مبتكر لتنظیف األلواح "التكنولوجیا الخضراء"وتأھل في التحدي األول 

البشایرة، الشمسیة بكلفة بسیطة، ھبة الذھبي، عمر مقبول، عمر التمیمي، إبراھیم ضمرة، أیوب 
  .وغدیر الشیخ

، من خالل ابتكار عبوات أو طریقة تعلیب جدیدة للكریمات "الرعایة الصحیة"وفي التحدي الثاني 
التجمیلیة والدوائیة، تأھل، الحارث ابوجقي، سارة منصور، زینب سلمان، رشا حیاري، دانا مرعي، 

  .تمارا عماري - قیس الصمادي، مكرر
، وھو عمل قاعدة بیانات أو تطبیق لحجز الفنادق "المعلومات في السیاحةتكنولوجیا "والتحدي الثالث 

وعروض الطیران لتسھیل مھمة السائحین في األردن وتشجیع السیاحة الداخلیة، تأھل كل من لمیا 
وانطلقت . الطھراوي، بالل ھاني، أحمد الحسن، رامز شوقي، محمد مستو، عبیر نواف العایدي

الماضي لتكون تحدیا ومشكلة تعاني منھا الشركات األردنیة، یضاف لھا ) یرفبرا(المسابقة في شباط 
  .حل إبداعي غیر مكلف یبتكره طالب بالتعاون مع أساتذة من الجامعات األردنیة

وتھدف المسابقة إلى ربط الطالب الممیزین بالشركات، باإلضافة إلى تدریبھم وتشجیعھم على 
  .تأسیس شركات خاصة لھم

، USAIDالتابع للوكالة األمیركیة للتنمیة الدولیة  Fhi360لمسابقة بدعم من برنامج وتأتي ھذه ا
الشركة  ASRFوبمشاركة االتحاد األوروبي ضمن مشاریع إیراسموس بلس، وبتنفیذ من مؤسسة 

والذي یدعم المبتكرین في مجال العلوم التطبیقیة ) غیر الربحیة(الدولیة لدعم البحث العلمي التطبیقي 
)STEM.(  

یشار إلى أن جائزة المتسابقین الفائزین وأیضا المشاریع المبتكرة ستكون عبارة عن للتدریب في 
حواضن أعمال في أوروبا ضمن مشروع تعزیز ثقافة اإلبداع في الجامعات األردنیة  

)INVENT( ومشروع إنشاء مركز التدریب المھني لطالب وخریجي الجامعات االردنیة ،
)VTC(ین من قبل االتحاد األوروبي ضمن مشاریع إیراسموس بلس، والمدعوم.  

الماضي، علما أنھا موجھة لطالب ) مارس(وانتھى التقدیم للمسابقة بتاریخ الخامس عشر من آذار 
  .السنوات األخیرة من جمیع التخصصات والجامعات األردنیة

  ١٨:صالغد 
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  اإلعالم سالح ال یمكن لدولة تسعى نحو التمیز والبقاء أن تستغني عنھ: الطویسي
  

افتتح وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي في جامعة جدارا أمس المؤتمر 
الدولي الرابع لكلیة اآلداب واللغات بعنوان اتجاھات معالجة القضایا المعاصرة في وسائل اإلعالم 

ربیة وأجنبیة وثمانون باحثا متخصصا في والذي یستمر ثالثة أیام  وبمشاركة سبعة عشر دولة ع
  .مجال اإلعالم  

ً لیس فقط في عرض وتحلیل ما یجري في ھذا العالم ، بل  ً كبیرا وقال الطویسي إن االعالم یلعب دورا
 ً یسھم في توجیھ األحداث ، وفي تشكیل الرأي العام نحوھا واإلعالم في عصر العولمة أصبح سالحا

  .لتمیز والبقاء أن تستغني عنھ ال یمكن لدولة تسعى نحو ا
واضاف  أن تركیز أحد محاور المؤتمر على صیاغة الفكر المعتدل ومواجھة التطرف یعطي لھذا 
المؤتمر  اھمیة خاصة في  صیاغة الفكر المعتدل ومواجھة التطرف الذي أصبح الشغل الشاغل للعالم 

  . .أجمع
فة ، وزرع ثقافة االعتدال فیھا سیسھم بالتأكید وقال إن تحصین األجیال في مواجھة األفكار المتطر

  .» إذ أن جذور اإلرھاب ، تكمن في الفكر المتطرف.في تجفیف أھم منبع من منابع اإلرھاب 
من جانبھ قال رئیس الجامعة الدكتور صالح العقیلي یأتي انعقاد المؤتمر في سیاق الكثیر من 

ن خاللھا وسائل اإلعالم الكثیر من األدوار والمھام التطورات التي تشھدھا المنطقة العربیة وتؤدي م
في إطار صناعة الرأي العام وتكوین اتجاھاتھ حیال العدید من القضایا ذات الطابع السیاسي 

  .واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والدیني
یة وتقدیمھا وبین أن ثورة االتصاالت الرقمیة حققت الكثیر من القفزات في آلیات إنتاج المادة اإلعالم

للمتلقي كیفما وحیثما كان، وأسھمت ھذه الثورة في ظھور العدید من وسائل اإلعالم الرقمیة عمادھا 
التفاعل مع المستخدمین بھدف إحداث التأثیرات المختلفة من جھة وكمنافسة لوسائل اإلعالم التقلیدیة 

  .من جھة أخرى
مر وللباحثین المشاركین فیھ یتمثل في قراءة الواقع وبین الدكتور العقیلي أن الھدف األسمى لھذا المؤت

ً إلى وضع خطة عمل وطنیة وعربیة متكاملة مرفقة ببرنامج  اإلعالمي القائم بصورة علمیة وصوال
عمل تنفیذي لالرتقاء بأداء مؤسسة اإلعالم العربیة وتحدید آلیات معالجة وتناول الظواھر والقضایا 

عیة والثقافیة والدینیة وضرورة صیاغة خطاب إعالمي عربي معتدل السیاسیة واالقتصادیة واالجتما
  .یوائم بین األصالة والمعاصرة

وأضاف أن وسائل اإلعالم المحلیة والعربیة مطالبة الیوم وأكثر من أي وقت مضى في المحافظة 
ً لمبادئ وأسس اإلعالم المعاصر القائم على المعارف المتمیزة وا لمھارات على الھویة، والعمل وفقا

  .المتعددة
مدیر عام وكالة األنباء األردنیة فیصل الشبول قال یؤخد على النخب العربیة الیوم، من مفكرین 
واصحاب راي واختصاص، واكادیمین وسیاسیین، انكفاءھم في مواجھة واحدة من اخطر المراحل 

« مكان ولسان حالھم یقول  التاریخیة التي تعیشھا امتنا الیوم حیث الدم والدمار والفتن تشتغل في كل
  .« فالصمت افضل ما یطوي علیھ فم 

وأضاف  ان الوظیفة االولى لالعالم ھي ان یعكس بامانة صورة مجتمعھ،وبین أن  الوظائف 
االساسیة لالعالم ھي وظائف  تنویریة وتثقیفیة واالصل أن یقوم علیھ اعالمیون موضوعیون 

ن این ھم ھؤالء وسط ھذا المشھد شدید التعقید واین ھي محترفون في مھنة البحث عن الحقیقة، ولك
  .تلك الوسائل 

عمید كلیة اآلداب واللغات في الجامعة الدكتور ھیثم العزام  قال ان انتقائیة اإلعالم لإلعالن المتمثل 
في خلق مضامین جدیدة للمعنى توضع فیھا التبلیفات المألوفة وبذل الجھد المنظم الذي یستھدف 

  ١١:صالدستور 
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لة الحدث ، تمارس الزدانوفیھ سلطاتھا بوصفھا عملیة تمزیق الذات تقطعھا عما قبلھا بغیة تحریف دال
  .تغریبھا من جھة وإعادة إنتاج ذاتھا من جھة أخرى

وألقى الدكتور محمد العادل  كملة باسم المشاركین في المؤتمر تحدث من خاللھا عن مھنة االعالم 
دورا اساسیا ومھما في اذكاء وتطویر الشعلة اإلعالمیة  وقال بان االعالم یعلب، مھنة المتاعب 

  .وإیصال رسالتھا الفاعلة الى الجمھور
وشارك الدكتور بدوي الطاھر من كلیة االداب بجامعة البحر االحمر في السودان بورقة عمل بعنوان 

اد الرب كا عرض الدكتور عبدالقادر عثمان ج. «دور االعالم العربي في معالجة قضایا الوحدة « 
اتجاھات االعالم في معالجة قضایا » االستاذ في جامعة ام درمان االسالمیة ورقة عمل بعنوان

  .» التنمیة
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  »مؤتة«افتتاح مؤتمر عمادات القبول والتسجیل في الجامعات العربیة بـ 
  

اكد رئیس مجلس أمناء جامعة مؤتھ الدكتور یوسف القسوس إن األردن وبقیادة جاللة الملك أولى 
العملیة التعلیمیة االھتمام الذي تستحق سعیا للوصول الى درجات التمیز واالحتراف وان یحافظ 

لتحدیات الوطن على موقعھ المتقدم في بناء االنسان البناء القادر على التعامل مع كل المعطیات وا
  .اضافة الى مواكبتھ لكل المتغیرات التكنولوجیة التي دخلت حیاة المواطن من اوسع ابوابھا 

واوضح القسوس خالل افتتاحھ فعالیات المؤتمر السادس والثالثین للمنظمة العربیة للمسؤولین في 
لبحر المیت عمادات القبول والتسجیل في جامعات الدول العربیة الذي تستضیفھ جامعة مؤتة في ا

استشراق  المستقبل في عمادات القبول «بمشاركة عربیة واسعة ویستمر ألربعة ایام تحت عنوان  
أھمیة الورقة العلمیة النقاشیة السابعة لجاللة الملك عبد هللا الثاني والذي یركز من «  والتسجیل 

ف الفتا الى انھا خیر مرشد خاللھا على اھمیة العملیة التعلیمیة وبما تحتاجھ من برامج وخطط وأھدا
  .وخریطة طریق للعملیة التعلیمیة في االردن لربطھا نھوض االمم بالتعلیم 

وبین أھمیة مرحلة القبول والتسجیل في الجامعات باعتبارھا العمود الفقري للعملیة التعلیمة مؤكدا 
لجامعات الى مزید من اھمیة وضعھا في االتجاه الصحیح داعیا عمداء ومدراء القبول والتسجیل في ا

االھتمام وتنظیم االوضاع داخل العمادات بما یخدم الطلبة ومستویاتھم التعلیمیة وسرعة استداللھم 
  .وارشادھم على التخصصات والكلیات التي یلتحقون الیھا منذ المراحل الجامعیة االولى

فتح االفاق للحدیث عن وأشار رئیس جامعة مؤتھ الدكتور ظافر الصرایرة الى ان المؤتمر الذي سی
اھمیة التعلیم الجامعي والذي یشكل مفتاحا للمستقبل ورؤیة تمنحھ العزم واالرادة لبلوغ التطلعات 
یاتي منسجما مع التوجیھات الملكیة السامیة من لدن جاللة الملك عبد هللا الثاني لمؤسسات التعلیم 

عن التطور واالرتقاء بالمسیرة التعلیمیة العالي بوضع البرامج والخطط التي من شانھا عدم التوقف 
  .في كل المؤسسات بما یخدم الوطن 

وتحدث رئیس المؤتمر الدكتور بسام المحادین حول أھداف المؤتمر وتطلعاتھ المستقبلیة ودوره 
بإتاحة الفرصة للخبراء لاللتقاء وتبادل الخبرات والمعرفة فى مجال القبول والتسجیل والتركیز على 

خدامات التكنولوجیا وعملیات القبول الالكترونى والتسجیل واإلرشاد االكادیمى ومكافحة احدث است
مبینا ان ھذا المؤتمر الذي یعتبر الرابع بین المؤتمرات التي عقدتھا .التزویر واالرشفة االلكترونیة 

سي الجامعة خالل الشھر الحالي یھدف كذلك الى التعرف على جوانب االرشاد االكادیمي والنف
وبین الدكتور ھالل الشیذاني من جامعة . للطالب الجامعي وتأثیراتھ على السلوك والتحصیل العلمي

السلطان قابوس نیابة عن امین عام المنظمة ان المؤتمر یاتي في اوضاع تتسم باالستثنائیة للجامعات 
ضحا ان المؤتمر یشكل نتیجة للتحدیات الناتجة عن اآلثار االقتصادیة التى یمر بھا الوطن العربي مو

منعطفا ھاما حیث سیتم انتخاب امین عام للمنظمة ونائب لالمین العام وعضوین في اللجنة التنفیذیة 
  .كون االنتخابات تعد ركیزة أساسیة في مستقبل المنظمة وخطوة ھامة في تعدیل سلوكھا

لمة المشاركین ان وتحدث الدكتور عبدالرحمن صدیق من جامعة القرآن الكریم بالسودان خالل ك
المؤتمر سیركز على تحقیق أھداف المنظمة القائمة على تبادل الخبرات والمعارف للتمكین من 
امتالك احدث تقنیات التكنولوجیا وكل ما یخدم عملیة التسجیل وتطویرھا واالرتقاء بھا لتواكب 

  .متطلبات العصر وخدمة العملیة التعلیمیة بكافة جوانبھا ومراحلھا
حفل االفتتاح على عرض فیلم وثائقي عن جامعة مؤتھ وتكریم عدد من المشاركین بالمؤتمر  واشتمل

.  

  ١١:صالدستور 
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  خبراء دولیون یناقشون خطة الحمایة من الفیضانات في العقبة
  
  

ناقش امس خبراء دولیون في مجال البیئة مجموعة من القضایا البیئیة المحلیة، وذلك خالل المؤتمر 
الدولي لخدمات النظم البیئیة واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة في مدینة العقبة بتنظیم من الجمعیة 

میاه والصحراء والجامعة الملكیة لحمایة البیئة البحریة والمنظمة االوروعربیة ألبحاث البیئة وال
  .االردنیة

  
وأوضح المدیر التنفیذي للجمعیة الملكیة لحمایة البیئة البحریة ایھاب عید ان الخبراء ناقشوا الخطة 
المقدمة لخدمات النظم البیئیة في االردن، وخطة الحمایة من الفیضانات في العقبة وتجربة سلطة 

ة الساحلیة، وخطة استعماالت البحر في مدینة العقبة منطقة العقبة الخاصة في تخطیط مدینة العقب
وبعض االوراق الخاصة بالشركات الكبرى في مدینة العقبة والمجتمع المدني، وورقة خاصة حول 
مشروع االدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة والذي سیتم من خاللھ اعداد خطة عمل ونظام خاص 

وتناول الخبراء بحسب عید خمسة محاور . وراق االخرىباالدارة الساحلیة، الى جانب عدد من اال
رئیسیة وھي االدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة في المنطقة العربیة،خدمات النظم البیئیة والتغیر 
المناخي،حاالت دراسیة حول االدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة،االعالم البیئي وامكانیة استخدام 

مفھوم االدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة، التنمیة المستدامة للمناطق التكنولوجیا الحدیثة في 
  .الساحلیة

  
ومن ابرز توصیات الخبراء اكد عید ضرورة تطویر مجلة علمیة اكادیمیة متخصصة في ھذا المجال 

  .و تشجیع الدراسات العلمیة المتعلقة بإدارة السواحل والتي تعد قلیلة جدا في ھذا المجال
  

ھ اشار محمد الطواھا مدیر برنامج حمایة البیئة البحریة ان ھذا المؤتمر إلى جانب من جانب
المؤتمرات التي تعقد في نفس الفترة، شكلت فرصة حقیقیة لجمع جمیع المراكز والمؤسسات البحثیة 
واالكادیمیة في ھذا المجال للتباحث في افضل السبل الممكنة للوصول الى تطبیق فعلي لإلدارة 

  .املة للمناطق الساحلیةالمتك

  ٨:صالرأي 
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  عاتفوز للیرموك بطائرة الجام
  
  

في مباراة بكرة الطائرة اقیمت امس األول في قاعة  ٣/٠فازت الیرموك على نظیرتھا الزرقاء 
  .جامعة الزیتونة ضمن دور الثمانیة من بطولة الجامعات االردنیة للطالب 

  
بل النھائي وحسب مقرر لجنة البطولة ابراھیم الرفوع ، اقیمت أمس في قاعة الزرقاء مباراتي الدور ق

بلقاء االردنیة والیرموك، والطفیلة و الھاشمیة، حیث یتأھل الفائزان من المباراتین للنھائي الذي سیقام 
  .عند الساعة الثانیة عشرة ظھر یوم غد الخمیس في قاعة الزرقاء

  ٢٨:صالرأي 
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  الفساد في التعلیم العالي
  

  األستاذ الدكتور سالمھ یوسف طناش
  أستاذ التعلیم العالي في الجامعة األردنیة

  
. یسعى التعلیم العالي وفي كل المجتمعات عادة إلى تطویرھا واالرتقاء بھا في جمیع مناحي الحیاة

فھو المرتكز الرئیس للنھوض بأي أمة، وھو القادر على تغییر مساراتھا، والقادر على صیانتھا من 
لذا، عنیت بھ الدول ومجتمعاتھا، وأنفقت وأحسنت االختیار . كل أذى سواء أكان داخلیا، أم خارجیا

وبالرغم من كل العنایة، والرعایة، الشكلیة والمظھریة، إال أن التعلیم العالي في . لقادتھ نحو المستقبل
كثیر من المجتمعات ال زال بعیدا عن القیام بأدواره الموكلة إلیھ بأمانة وإخالص، وألسباب عدیدة، 

  .بسطحیة، وھالمیة مضللة في معظم األحیانیتم تناولھا 
ویمكن القول بأن الفساد في التعلیم العالي قد أصبح ظاھرة منتشرة في مؤسساتھ وخاصة في الدول 

إذ أصبحت القیم النبیلة لھذا النوع من التعلیم . النامیة، وحتى تلك شبھ المتقدمة أو التي في طور التقدم
كما أن الدول المتقدمة بدأت . ة محدودة ممن یرعون ھذا التعلیملدى فئ -ولألسف  –مدعاة للتأمل 

ُظھر تذمرا مما یبدو في الدول النامیة من ھذه المظاھر التي تخشى أن تنتقل إلیھا في ظل الحركة  ت
فقراصنة التعلیم العالي في الدول النامیة قد . السریعة للتعلیم، وبرامجھ وأشخاصھ، في عالم العولمة

أیدیھم لملفات التعلیم العالي في الدول المتقدمة وفق إغراءات السیولة النقدیة، وإرباكات اخذوا یمدون 
  .النفوس والعقول

إذ ھو یعمل على إضعاف . ومع ازدیاد الفساد في التعلیم العالي، بدأت آثاره السلبیة تظھر في المجتمع
جین ال یمتلكون المعارف الثقة العامة بھذا التعلیم، ویعمل على إرباك جودتھ، من خالل خری

. والمھارات والسلوكیات واألخالقیات التي تؤھلھم للقیام بعمل ما، وإعداد مھنیین غیر مؤھلین
إذ ھم غیر . واألخطر من ذلك تلك األنماط القیمیّة البغیضة التي یتعلمونھا، وینشرونھا في عملھم

. لذي یبدونھ في تسییر شؤون العملمعدین إعدادا جیدا لممارسة أعمالھم، وكتعویض لذلك القصور ا
فینتشر النفاق، والكذب، والدھلزة، والكسل والریاء، والبغیضة، والخمول االجتماعي، وضعف 

  .اإلنتاج
فقد أشارت منظمة الشفافیة الدولیة بوجود تقاریر عن حقائق وشواھد لوجود فساد في التعلیم في 

مجتمع، والمتمثل في ضعف ثقة أصحاب العمل وكذلك بدت مؤشراتھ الوخیمة على ال. مختلف الدول
وثقة العامة في مؤسسات التعلیم العالي، وما یرتبط بھا من مؤسسات، كمؤسسات االعتماد، 

ویمكن أن یؤثر الفساد في التعلیم العالي على الصحة العامة . ومؤسسات الجودة، ومؤسسات التصنیف
وكذلك زج . ستقبل، وتطویر مؤسسات التعلیم العاليویتمثل ذلك في اختیار قادة الم. والسالمة الوطنیة

كم ھائل من األفراد غیر المعدین جیدا في سوق العمل، وبما ال یتالءم ، أو یتوافق مع حاجاتھ كما، 
إذ أشار البنك الدولي إلى وجود عالقة إرتباطیة بین الحصول على التعلیم العالي والفساد . ونوعا

  .اإلداري
التعلیم العالي الثقافة المدنیة، وذلك كونھ یجرح مفاھیم ذات قیمة عالیة في كما یشوه الفساد في 

. المجتمع، كالعدالة، والنزاھة، وتربیة ثقافة السخریة من الدولة، وفضائلھا المدنیة التي تطالب بھا
 وعندما یكون التعلیم العالي فاسدا، فإن الشباب یعتقدون بأن الغش والرشوة وسائل مقبولة ومتعارف

وھذه الثقافة الملوثة تؤدي إلى االرتكاز علیھا للنجاح الزائف في . علیھا للتقدم في حیاتھم المھنیة
إذ . وھذا بدوره یدفعھم إلى تبني طرق سھلة، وال أخالقیة للوصول إلى مواقع متقدمة. الحیاة المھنیة

 مقاالت

 نیوزطلبة 
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وعندما یتداخل . الد في المستقبلللتعلیم العالي تأثیر قوي في اختیار النخبة، وبالتالي ھویة من یقود الب
الفساد مع تلك المھام األساسیة للتعلیم العالي، فإنھ یؤدي إلى تقویض المجتمع، لما لھ من عظیم األثر 

وھذا ما یعرف بالتمسك بالخطیئة الفاسدة كمظھر اجتماعي، یؤدي إلى الضعف . على مكوناتھ عامة
  .بدال من القوة والتماسك االجتماعي للدولة

تجلى الفساد من خالل أنشطة المؤسسات التعلیمیة التي تأخذ بالمحسوبیة نھجا في التعیینات، وبیع وی
كما أن . القبول، والدرجات، والدروس الخصوصیة، وبیع المشاریع، والواجبات، والمنح، والبعثات
ثیل فوائد الفساد یمكن أن یكون من خالل إھدار الموارد المالیة، بتعیینات لیس لھا ضرورة، ولتم

وقد أثبتت الدراسات أن الفساد اإلداري لمؤسسات التعلیم العالي أضرار وخیمة على نھضة . خاصة
كما أنھ یؤثر بعمق على الجسد الطالبي، وخاصة . المجتمع، وبالوضع المالي للمنظومة التعلیمیة

ولیصبح . یر مباشروبأقل عمق عندما یتم إشراكھم فیھ بشكل غ. عندما یتم إشراكھم فیھ بشكل مباشر
ً في مستقبل المجتمع َّرا   .الفساد ُمَؤط

في كتابھ عن الفساد في التعلیم العالي إلى أن لفساد )) Rumyantsevaلقد أشار رومیانتسیفا 
ّعلیمیة للوصول إلى  مؤسسات التعلیم العالي تأثیرات اقتصادیة تتمثل في ضعف المھارات والدوافع الت

لبة األطباء، والمعلمین،وغیرھم ممن یوصفون بالدراسات المھنیة والذین المھارات المطلوبة لدى الط
وینعكس ذلك . إذ یمثلون خطورة عظیمة على المجتمع. یشترون عالماتھم أو شھاداتھم لمزاولة مھنیة

  .على الخسائر الفادحة في االقتصاد، والمساواة والعدالة االجتماعیة
بل عبر القارات، ومتمثال في الجامعات الخاصة، ووفق النھج وقد بدأ انتقال التعلیم عبر الدول، ال 

مما دفع العدید إلى تبني نھجا قد أثر بشكل سلبي على رأس المال الجبان، والعمل على . الربحي
وقد نتج عن ذلك تباینا عمیقا بین . إفساده، مرتبطا بالمصالح الخاصة لألفراد، ودرجة ربحیتھم

وكانت المنافسة بشكلھا . دفع بأفراد غیر ما یحتاجھ، وال یتطلبھحاجات سوق العمل المتعب، وال
الرئیسي مادیة بحتة، وقد تكون استغالال لحاجات األفراد، ولتنعكس إرباكاتھ بشكل ُمْت َمْحِور كشكل 

  .من أشكال الفساد في التعلیم العالي
ألنھا . ناولھا الفسادإن مؤسسات التعلیم العالي ھي في الواقع االفتراضي أسمى وأرقى من أن یت

فھل ندرك ذلك ونعمل على ذلك، وننظر . صورة انعكاسیة للمجتمع في واقعھ، وطموحاتھ، ومستقبلھ
  .أم أن فاقد الشيء ال یعطیھ، وال یقبلھ. إلى المستقبل وفقا للقواعد العلمیة وفھم الواقع المعاش
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  المناكفات السیاسیة في التعلیم
  كراجھسائد 

  
كیف لنا أن نتجنب خطورة الزج بالمناكفات السیاسیة في التعلیم؟ الواقع یشیر إلى أن معظم المناكفات 

لوجیة، فھي لیست في حقیقتھا اختالفا على منھاج أو على في عملیة تطویر التعلیم ھي سیاسیة أیدیو
كتب مدرسیة، بقدر ما ھي اختالف على منھج وفلسفة التعلیم ذاتھا، وعلى الھدف المبتغى من العملیة 

  .التعلیمیة، ویمكن للمراقب أن یتبین فریقین رئیسین في ھذا المجال
لدنیویة، وأن سنوات التعلیم المدرسي والمناھج الفریق األول یرى أن العلم بالشریعة أھم من العلوم ا

والنشاطات والكتب كلھا، یجب أن تكون مسّخرة لخدمة تدیّن الطالب، وبھذا أضحت الحداثة 
 ً ً ثانویة في التعلیم، وصارت اإلنجلیزیة مثال التي " لغة الكفار"والتكنولوجیا، في وجدانھم، أمورا

ً بأن التدین الذي یزینھ حركي، یقدم " حزبي"ھذا الفریق للطالب، إنما ھو تدیٌن  یجب تركھا، علما
ً ذات فھٍم سیاسٍي قوامھ إنكار الدولة الوطنیة أو اعتبارھا عتبة مؤقتة للوصول لدولة األمة، : رؤیة

ً إنكار المواطنة كرابطة دستوریة في الدولة لحساب رابطة الدین التي تعلو على رابطة  وأیضا
  .المواطنة

ً لتنظیم الطالب كما ینظر ھؤالء ل ً، باعتبارھا مسرحا لعملیة التعلیمیة والمدارس الحكومیة خاصة
ً لتحشیٍد یومي لفكر حزبي دعوي؛ ویدعون  ً وموضوعا وحشدھم، ویستغل معلموھم موقعھم؛ شكال

  . الطالب علنا لالنضمام إلى صفوفھ
جل باعتبار أن اجتماعھما كما أن مركز األخالق ومبدأھا ومبتغاھا عندھم، ھو الفصل بین المرأة والر

ھو الرجس وبدایة الرذیلة، ویتبع ھذا منع أي نشاط ینمي اإلحساس والشعور والعواطف التي ھي 
من وجھة نظرھم، ولھذا أغلقت غرف الموسیقى في مدارس الحكومة، " طریق تفسخ المجتمع"

  .ومنعت الریاضة في أغلب مدارس الفتیات الحكومیة في األردن
آلخر، فھو في أغلبھ فریق موتور، كل ھمھ محاربة سیاسة الفریق األول، دون أن یمتلك أما  الفریق ا

أنھ ضد الدین والتدین وضد  - بقصد أو بغیر قصد - فلسفة بدیلة واضحة للتعلیم، وھو فریق ظھر
ً، ھاجم مظاھر وتمظھرات التدین في المناھج، وصار حذف آیٍة قرآنیة عنده ھدف  اإلسالم تحدیدا

ً بذلك الفریق األول لمقاومة عملیة تطویر التعلیم واعتبار تلك المقاومة تطویر ال تعلیم ومبتغاه، محفزا
ً للحفاظ على الدین، ما عمق الخالف وكرس االصطفاف في مواجھة أي جھد لتطویر التعلیم   .جھادا

لعناصر  في ضوء ما تقدم وللخروج من ھذه الحالة، أعتقد إننا نحتاج الى تطویر مفھوم وطني جامع 
ً كاألمن  تطویر التعلیم أساسھ االتفاق على ان التعلیم ھو ملف سیادي تمثلھ الدولة، والدولة فقط؛ تماما
ً بھ وتكلیف جاللة الملكة بحمل ملف تطویره؛  والصحة ونظام الحكم، وأن اھتمام جاللة الملك شخصیا

سھ لصالح أي أیدیولوجیا مھما ھو ضماٌن لحیادیة ونزاھة وتوازن عملیة تطویر التعلیم، وعدم تسیی
- كانت، وبنفس الوقت عدم إقصاء أي فریق عن المشاركة فیھ، بحیث یكون ھدف العملیة التعلیمیة 

ھو تكوین مواطن، وتطویر المھارات والكفایات الالزمة لجمیع جوانب حیاتھ  -كما أشار جاللة الملك 
ّت عن إرثھ وتراثھ العربي اإلسالمي ولغتھ العملیة واإلنسانیة والروحیة والجسدیة، مواطن غیر منب

العربیة، مسلح بأدوات العصر ومھارات التفكیر الناقد الحر والمنفتح على العالم، فالمجتمعات 
المتحضرة تقوم على قیم الخیر والجمال والعدل، وھي قیم متنوعة المصادر في الدین والثقافة 

ً إن ھو انبّت عن ھویتھ والفنون والحضارة، وبنفس الوقت فإن الطالب ال  یستطیع أن یكون عالمیا
 ً   .العربیة اإلسالمیة الثقافیة والدینیة عموما

وال یغیب عنا أن المعلم ھو عماد العملیة التعلیمیة وشرط نجاحھا، وھو مناط االستثمار األول فیھا 
ً لحریة التفكیر باعتباره نموذجا حیاتیا للنزاھة في التعلیم والعمل، وبھذا فإنھ یجب أن یكون مثا ال

ً لتطویر مھارات التفكیر الحر والناقد الالزم لتحضیر الطالب إلنتاج  وموضوعیة الطرح، ومحفزا
  .المعرفة اإلنسانیة

 ٩:صالغد 
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الیوم، نحتاج لنجاح عملیة تطویر وإصالح التعلیم إلى میثاق وطني للتعلیم من خالل حوار وطني 
یة السابعة، حوار یھدف إلى تحدید رؤیتنا الوطنیة جامع كما دعا إلیھ جاللة الملك في ورقتھ النقاش

للتعلیم النابعة من الدستور والثقافة العربیة واإلسالمیة والمسیحیة والعالمیة، نعم نحتاج لمثل ھذا 
المیثاق قبل أن نبدأ، وإال ستظل المناكفات السیاسیة عقبة في طریق تطویر التعلیم، وسیظل أبناؤنا 

  .تلك المناكفاتومستقبل األردن ضحایا ل
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  الحاجة إلى الدین بین الحقیقة والوھم
  رحیل محمد غرایبة. د

  
كان ھذا عنوان الیوم العلمي لكلیة الشریعة حیث إن ھناك جدال یتزاید في مجتمعاتنا العربیة 
واإلسالمیة وخاصة في أوساط بعض المثقفین، وربما بعض المشتغلین في السیاسة، في ظل الظروف 
 ً  التي تمر بھا كثیر من الشعوب العربیة، وخاصة ظھور ظاھرة التطرف والعنف التي تحمل أوصافا

ً، وتركیز اإلعالم علیھا بشكل ملحوظ، بعد تھیئة كل السبل المتاحة الستیالء  » داعش« دینیة أحیانا
على بعض المناطق العراقیة والسوریة، وإشغال العالم العربي واإلسالمي بالحرب علیھا، وأصبحت 

ن بحاجة ھل نح: شغل الساسة واإلعالمیین الشاغل، مما جعل بعض األوساط تطرح السؤال القائل
ً عن الدین ً من دول العالم استطاعت النھوض وتحقیق التقدم المبھر بعیدا   .إلى الدین؟ ألن ھناك كثیرا

ً، نجد أن الدین مشتق من دان یدین، بمعنى الخضوع  في البدء عند النظر في معنى الدین أوال
، وھن اك من یدین لغیر والطاعة، لكن ھناك اختالف في جھة الخضوع والتوجھ، فھناك من یدین 

هللا؛ یدین ألشخاص أو أفكار أو مذاھب أو أشیاء مادیة محسوسة أو معنویة، فكلھ خضوع وكلھ دین،  
فال فرق من حیث أصل الخضوع واالنقیاد والطاعة والرجاء والخوف، وكل فرد یختار ما یشاء من 

ا كان الدین عبارة عن دین، وكل مجتمع یختار ما یشاء من مرجعیات ملزمة وقاھرة ومھیمنة، فإذ
مجموعة من المبادىء والقواعد اآلمرة، ومجموعة من القیم الثابتة، فكل المجتمعات البشریة لھا 
قواعدھا السلوكیة ومبادئھا الفكریة وقیمھا الثابتة، التي تستند إلیھا في تشریعاتھا وأنظمتھا، التي تنظم 

ي، وھي تشكل المرجعیة العلیا التي تحتكم إلیھا عند من خاللھا عالقاتھا فیما بینھا ومع العالم الخارج
  .االختالف

الفرق الذي  یبحث عنھ العقالء في المقارنة بین األدیان والمبادىء والمناھج  والقوانین ینبغي أن 
یكون في المضامین والمعاني والرسالة، ومقدار ما تحملھ من صواب وقدرة على تحقیق األثر 

راد والمجتمعات، وھنا یجب التنویھ إلى أن ھناك قدرا كبیرا من التشارك اإلیجابي الفاعل في األف
والتشابھ في القیم اإلنسانیة النبیلة بین أغلب األمم، مع العلم أن القوانین المستنبطة من الدین ھي 
عبارة عن جھد بشري وصیاغة علمیة مرتكزة على فھم من وضع القانون للقواعد والمبادىء العلیا، 

ل قداسة الدین، ھذا من جانب ومن جانب آخر ضرورة التسلیم بقاعدة أن القانون كائن حي وال تحم
  .متطور یتغیر من زمن إلى زمن ومن مكان إلى آخر بحسب تغیر المصالح وتقدیراتھا

ظاھرة االلحاد التي یحاول أصحابھا إبراز أنفسھم بالتھجم على الدین من خالل االستثمار في ظروف 
ً من األمم، ویجب معاملتھا بحجمھا الطبیعي دون مبالغة، ضعف األمة لی ست جدیدة ولیست بدعا

ودون خوف أو رعب، ألن الدین لیس فیھ إكراه وال قھر، ومن یرید أن یحاور بالرسالة والفكرة فلھ 
ذلك، ومن یرید أن یناقش في قیم الدین وقواعده ومبادئھ وأصولھ فلھ ذلك، ولیس ھناك حجر على 

ً عن االستثمار في العقول، ل ً عن الخداع والتضلیل بحق العامة، وبعیدا ً عن العبث وبعیدا كن بعیدا
ً عن إلھاء األمة والشباب في معارك جانبیة تصرفھا عن معركة  التمویل األجنبي المشبوه، وبعیدا

النظر النھوض والبناء الحقیقیة لألمة التي ینبغي أن تحشد فیھا العقول والجھود الوطنیة كلھا بغض 
  .عن الدین والمذھب واالتجاه الفكري والسیاسي

 ٢٠:صالدستور 
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  !ھل للكتابة معنى في الزمن الرقمي الجدید؟
  محمد القضاة. د

یسألني بعض طلبتي لماذا تعیش الكتابة ھذه االیام مآزق ومزالق كثیرة؟ لماذا یغیب تأثیرھا؟ لماذا 
یختلط الحابل بالنابل فیھا؟ متى یعود للكتابة دورھا؟ لماذا تغیب المعاني السامقة منھا؟ لماذا تبدو 

؛ القارئ الحصیف اسئلتھا ومعالجاتھا نمطیة بال قیمة؟ أسئلة ال حصر لھا تتشكل أمام الجمیع
والعادي، الطرفان یقرأ یومیا مانشیتات األخبار، یعّرج على المقاالت وعناوینھا، یجد نفسھ امام كمٍّ 
ھائل یحمل عناوین متنوعة، بعضھا یناقش بموضوعیة جادة قضایا المنطقة والساعة، وبعضھا االخر 

یرة؛ النھا فارغة من الفكر والمعنى، بال معنى، كتابات لكتبة ال قیمة الطروحاتھم، فیھا مفارقات كث
ولالسف تقرأ كتابات ال تتجاوز مسح الجوخ والنفاق والمداھنة والتزلف . وال تقدم شیئا ذات جدوى

بطریقة بشعة تؤكد أّن طعم الكتابة بال لون وبال رائحة، نكھتھ كما الكتابات االفتراضیة على شبكات 
ً الفیس بك التي  تؤكد استمراریة النفاق والكذب بكل أشكالھ وألوانھ، التواصل االجتماعي؛ خاصة

  .ولألسف تقرأ بعض تلك الكتابات فتستھجن تصرفات كتبتھا
  

وتعالوا معي للمواقع االلكترونیة لتقرأوا الخبر نفسھ في معظم المواقع، تقرأ عناوین جذابة لتكتشف 
والذوق، وبھذا تجد نفسك امام  انھ كالم بال معنى، فارغة من محتواھا، ولالسف تغیب عنھا المھنیة

كتابات ال تغني وال تسمن من جوع، فقدت مذاقھا وطعمھا؛ خاصة اذا عرفت ان المقصود في المقالة 
یضرب عرض الحائط اي رأي ناقد ألدائھ؛ النھ یعرف ان ال احد یقرأ، وال احد یتابع، وال احد 

؟ والنظیف في !لم الیوم ھو الخطأ عینھیحاسب، وبالتالي اختلط الحابل بالنابل، وأصبح الصح في عا
وتراه یحاسب على نظافتھ؛ النھ یعمل بمھنیة واحتراف وفي إطار ما یملیھ علیھ ! عالم الوظیفة اھبال

في المكان والوظیفة ! ضمیره، في حین ترى المنافق ومروج الكذب والضالل في الخانة األعلى
ّق، والنجاح والزمان، فماذا یفید النقد؟ وماذا تقدم الكتابة ، اذا عرفنا ان الصواب یرحل، والصدق یعل

یحارب، والفاشل یتسنم المشھد، والجاھل یتسیّد المواقف، وكتبة النفاق اصحاب رأي، والرویبضة 
ولمن ال یؤثر فیھ حد السیف أو ! ھل الكتابة ضرورة؟ ضرورة لمن؟ لمن ال یقرأ؟: ابطاال، وتقول

غیر كم یفید منھا، وبعضھم یحول المؤسسة لشركة وغنیمة؟ لمن ولمن ال یعرف من الوظیفة ! المدفع
  !یرفض ان یعترف بجھد من سبقھ

  
كل ھذا في زمن یستعصي على الفھم؛ خاصة اذا عرفنا أّن الكتابة غدت سوق من ال سوق لھ، وأنھا 

مھ، بضاعة تفقد بریقھا في عالم تتصارع فیھ القیم وتُصرع، وفي زمن ال یعرف الحلیم رأسھ من قد
وتعود تسأل عن طعم الكتابة في الزمن الرقمي الجدید؟ وعن ھدفھا في ربیع العرب المثخن بالدماء 
واللجوء والنفاق الدولي وغیاب حقوق االنسان في العالم؟ وتعود تتصفح المواقع االلكترونیة 
والمدونات فتكتشف ان زمن الصواب تحول للخراب، وان الرجال الرجال غابوا في غیاھب 

لسراب، وان القافلة الحقیقیة منھم غدوا في القافلة المنسیة، ألن رجال المرحلة على اختالفھم یفھمون ا
لغة بعضھم على قاعدة المصالح، وبعضھم أدوات في أیدي غیرھم، وحین یطرح الرأي الصواب 

من  ترى الوجوه واجمة ال تدافع عنھ، ال بل إن بعضھا یخطئھ في سبیل فشل الصواب، ھذا مسارٌ 
مسارات عالم الیوم، وتحضرني قصص كثیرة في ھذا اإلطار ال مجال لسردھا اآلن، سیأتي وقتھا 
وحینئذ نعاین تلك القصص ألجل ان یطل القارئ الفھامة على ھیبة الرجال الجوف الذین لم یخلق 

ي عصرنا لم یعد للكتابة معنى وال جدوى، ولن یمر ف: مثلھم في میادینھم، وتقول لي بعد تأمل عمیق
نعم تتغیر الدنیا ویرحل الطیبون ویتكاثر الخبثاء والدھماء، وتنتعش . الماثل مثل ھذا الطعم العلقم

. صور المنافقین والشیاطین، وتحیة صادقة لكل المخلصین واالوفیاء لمواقفھم وأخالقھم ومبادئھم
البوصلة فقدت مؤشراتھا  وبعد، كم یحتاج عصرنا الماثل إلى إعادة الحیاة لكل لون في حیاتنا؛ ألن

  .ونقاط ارتكازھا

 ١٧:صالرأي 
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  اربد -زكي حسین ابو سند الشرمان  -
  
  اربد -رفیق عقلھ سھاونة  -
  
  الدوار السابع -رباب عزت محمود ماضي  -
  
  ضاحیة الرشید -محمد أحمد فالح المومني  -
  

 وفیات

 الرأي 
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انتصرت المحكمة االداریة لقرار وزیر العمل باالمتناع عن الغاء تواقیع نقیب واعضاء نقابة 
اصحاب المطاعم والحلویات وعدم اعتماد تواقیع اللجنة المؤقتة من الھیئة العامة للنقابة لتسییر 

وكان وزیر . الطعن المقدم المحكمة ردت.. شؤونھا بصفة مؤقتة والترتیب الجراء انتخابات جدیدة
  .العمل علي الغزاوي تعرض لضغوطات لحل النقابة

  
... دینارا متحققة علیھا لحساب وزارة المالیة) ٨٧٢٢٦( شركة بنحو )  ٤٣( الحكومة طالبت 

یوما لدفع ھذه المبالغ وفي حال التخلف عن التسدید ستتخذ اجراءات  ٦٠الحكومة امھلت الشركات 
  .قانونیة بحقھا وفقا لقانون تحصیل االموال االمیریة

  
  .»یبست«مئات اشجار النخیل التي زرعت على مدخل محافظة الكرك قبل شھرین جمیعھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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فور صدور اإلرادة الملكیة السامیة بتعیین أعضاء المجلس الوطني لتطویر المناھج ورئیسھ، قامت 
  .وزارة التربیة والتعلیم بنشر السیر الذاتیة لرئیس وأعضاء المركز وتفاصیل كاملة عنھم

  
تبدأ الھیئة المستقلة لالنتخاب باستقبال طلبات اعتماد اإلعالمیین الذین سیعملون على تغطیة 

  .االنتخابات البلدیة والالمركزیة خالل شھر تموز المقبل
  

شارك السفیر األردني في تركیا أمجد العضایلھ بجلسة نیابیة خاصة وحفل استقبال في مجلس األمة 
النعقاد أول ) ٩٧(التركي، والتقى برئیس البرلمان التركي اسماعیل كھرمان وذلك بمناسبة الذكرى 

  .جلسة لمجلس األمة التركي
  

یقیم المنتدى العربي حفل عشاء خیري، یُرصد ریعھ لدعم رسالة المنتدى، وذلك الساعة الثامنة من 
  .انمساء یوم السبت المقبل، في القاعة الملوكیة في فندق الند مارك بعمّ 

  
عایدة النّجار، مساء . اتبة د، تستعرض الباحثة والك»فلسطین الحضارة عبر التاریخ«ضمن برنامج 

السبت المقبل في دارة الفنون، تاریخ الصحافة الفلسطینیّة ورموزھا تحت الحكم العثماني واالنتداب 
  .البریطاني

  

  صنارة الدستور
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یعقد مجلس النواب یوم الثالثاء المقبل جلسة عادیة لھ، یتوقع أن تكون األخیرة لھ في الدورة العادیة 
  .معتادة كل أحدالمجلس یغیب األحد المقبل عن جلستھ ال. األولى الحالیة، بحسب مصادر نیابیة

  
، یصادف عید العمال العالمي، ومن المتوقع صدور قرار )مایو(االثنین المقبل، األول من أیار 

بعض الترجیحات تشیر إلى دراسة الحكومة . حكومي بعطلة رسمیة خالل ھذا الیوم بحسب المعتاد
یة بعید العمال من یوم االثنین الى األحد القادم، لتواصلھ مع عطلة نھایة الى تقدیم یوم العطلة الرسم

  .األسبوع
  

وزیر الشؤون السیاسیة والبرلمانیة موسى المعایطة التقى في الزرقاء أمس بأعضاء  حزب جبھة 
والبلدیة المقبلة، وأھمیة المشاركة باالقتراع  النھضة الوطنیة، وتحدث حول االنتخابات الالمركزیة

ودشنت الوزارة، مؤخرا، حملة إعالمیة وتوعویة واسعة للترویج . إلفراز مجالس ممثلة للناس
  .القادم) أغسطس(للمشاركة باالستحقاق االنتخابي المقبل في منتصف آب 

  
أداء . یؤدون ظھر الیوم الیمین القانونیة لعضویة نقابة المھندسین الزراعیینمھندسا زراعیا  ٤٥٠

  .القسم یقام بحفل في مجمع النقابات المھنیة، تحت رعایة وزیر الزراعة خالد حنیفات
  
  
  
  
 

  زواریب الغد


