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 سياسيون يستحضرون مواقف الحسين ويؤكدون سعيه لتحقيق السالم
 
سيون استحضر سيا -فادية العتيبي  

مالمح من زمن جاللة الملك الراحل 
الحسين بن طالل، طيب اهلل ثراه، 
ومقدرته القيادية الفذة في تجنيب األردن 
وأهله األزمات والتحديات الصعاب، في 
زمن كثرة فيه الحروب واالنقسامات 

قومية واشتراكية وبروز أحزاب وتيارات 
 .وبعثية

 
حل شكلت مفاصل مهمة في تاريخ األردن، حيث شيد واستعرضوا مقتطفات من مواقف وحياة الرا

الدولة وفرض وجودها ال على المنطقة فحسب، ال بل والعالم كذلك، مؤكدين أن الحسين هو من 
أعطى األردن أبعادا تعدت حدوده الجغرافية والسكانية وموارده، وجعله أكبر من حجمه، كما جعل 

 .للدولة هيبة داخليا وخارجًيا
   

شهادات : الحسين وفن الحكم"ل ندوة  عقدت في الجامعة األردنية اليوم الثالثاء بعنوان جاء ذلك خال
كرسي "نظمها مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة، ضمن سلسلة نشاطات برنامج " شخصية

 .في ذكرى رحيله التاسعة عشرة والتي تصادف يوم غد" الملك الحسين
  

أن الراحل كان من العبقريات العربية والدولية الفذة، وال تزال آثار كما أشار هؤالء السياسيون إلى 
 .إنجازاته ماثلة في الداخل األردني واإلقليمي والعربي واإلسالمي والدولي

  
وقالوا إن مشكلة الحسين األساسية كانت هي كيفية تحقيق السالم والتعامل مع إسرائيل، حيث كان 

 .لم يتمكن كما نزال والعالم حتى اليوم، معرفة ماذا تريد إسرائيل يريد السالم ويعرف ما يريد، لكنه

 أخبار الجامعة

 الغد ص أولى  -الدستور ص أولى -3الرأي ص  -بترا

 مواقع إخبارية -أخبار األردنية -طلبة نيوز -5األنباط ص 

 1/3/3545األربعاء                                                                                                                           
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وحضر الندوة رئيس الجامعة األردنية الدكتور عزمي محافظة ورئيس الديوان الملكي السابق عدنان 
أبو عودة، وعدد من الوزراء والنواب السابقين وكبار المسؤولين في الجامعة وجمع من شخصيات 

 .الدولة
  

س الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة إن الكل يدرك مدى أهمية األبحاث المتعلقة وقال رئي
 .عاما حافلة بالسراء والضراء 74بالراحل الحسين خالل فترة حكم شارفت على الـ

  
لقد كان الحسين من العبقريات العربية والدولية الفذة، وال تزال آثار إنجازاته الهائلة ماثلة "وأضاف 

 ".في الداخل األردني واإلقليمي والعربي واإلسالمي والدولي أمامنا
  

تقلد الحسين الحكم بسن مبكرة في دولة حديثة النشأة واالستقالل فقيرة الموارد المالية والطبيعية "وتابع 
وسط حالة حالة جيوسياسية غاية في التوتر بعد نكبة فلسطين وبروز الكيان الصهيوني كدولة، 

الثورية، وتأجيج الفكر القومي، وبروز حزب البعث القطري القطري والقومي،  وبروز الناصرية
واكتظاظ الشرق األردني والغربي األردني بالالجئين، ووحدة شطري األردن، ودون اعتراف عربي 

 ".بوحدة شعبية عز مثيلها في التجارب الوحدوية العربي
  

مومة المعاهدة البريطانية وسط أجواء الحرب عدم مباالة بريطانية بمستقبل األردن ودي"إلى جانب 
 ".الباردة بين القطبين األميركي والروسي

  
كيف بقي األردن صامدًا "إن الباحث، أي باحث، يتساءل ويستغرب في الوقت نفسه "وقال الطراونة 

من اإلنجازات الضخمة في "، ولرأى "في خضم متالطم من مصفوفة النوائب االضطرابات واألحداث
 ".ء الدولة الحديثة وقواتها المسلحة ومؤسساتها العامة والخاصة، ما يفوق موارده التي اتيحت لهبنا
   

القدرة الذاتية : وتطرق إلى صفات تحلى بها الراحل وقناعات آمن بها صاغت قيادته للحكم، أهمها
قدام، فقد كان شجاعا يتحمل عبء المسؤولية، لكن دو   .ن تهورعلى تحمل المسؤولية بشجاعة وا 
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ومن الصفات أيًضا، وفق الطراونة، استيعاب واقتناع الراحل برسالة الثورة العربية الكبرى، التي هي 
ثورة نهضوية وقومية، فبدأ منذ استالمه للحكم البحث عن التحديث واالستغالل األمثل للموارد 

 .المتاحة، فيما ركز على التعليم والصحة
 

ء على الرعيل األول من رجاالت الوطن المدنيين والعسكريين وشيوخ ولم يغفل الطراونة تسليط الضو 
العشائر األردنية الذين رافقوا الجد المؤسس عبداهلل األول وحملوا مع الحسين الراية، مؤكدًا أنهم كانوا 

أن التناغم بين الحسين ورجاالت "، الفتًا في الوقت نفسه إلى "ال يعرفون من المادة إال الوطن"
 ".إحدى أهم سمات قيادتهالوطن، 

 
ولما كان الجيش العربي اهتمام لدى الراحل، لم ترق له قيادة الجيش آنذاك من قبل ضابط بريطاني، 
أعاق وربما بتوجيه من لندن، عمليات التحديث والتطوير، فقام الحسين بتعريب الجيش بقيادة أردنية 

المالية، ليتحول األمر بعد ذلك إلى  مع علمه بأن بريطانيا ستلغي المعاهدة وتوقف المساعدات
 .الواليات المتحدة األميركية

 
هنا تأتي القيادة الحكيمة عدم االستسالم أو االرتهان للواقع والبحث عن البدائل "وأوضح الطراونة 

 ".الممكنة
  

وذكر أن جزء كبير من قرارات الحسين المصيرية كانت تركز وتتمسك باالجماع العربي، فدخل حرب 
، كونهما كانتا بإجماع عربي، وفي 7641وهو غير متقنع بها، وشارك بحرب العام  7694عام ال

 .حين رفض اتفاقية كامب ديفيد النها فردية، وافق على قبول مؤتمر مدريد للسالم ألنه اجماع عربي
  

كما لفت الطراونة إلى تواضع الحسين الجم وأدبه الواضح وأدب في فن المخاطبة، فضال عن 
 .امحه وعفوهتس
  

أن الحسين احترم الدستور، ولم يعلو عليه، ومارس الفصل بين السلطات، وحافظ على المنجز "وبين 
والمنهج الديمقراطي، فضاًل عن أنه كان واعيا بشكل كامل بالوضع الدولي، حيث كان يقيم عالقات 

 ".متوازنة مع جيمع الدول، وخصوصا المؤثرة
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القائد "جية األسبق كامل أبو جابر إضاءات عن حياة الراحل، واصفا إياه بـمن جهته، قدم وزير الخار 
 ".القومي العربي

  
نسان"وقال  ، مضيفا أن مشكلته األساسية كانت هي كيف "كان الراحل رقيقا لطيفا، صاحب ذوق، وا 

كما نزال تحقيق السالم والتعامل مع إسرائيل، حيث كان يريد السالم ويعرف ما يريد، لكنه لم يتمكن 
 ".والعالم حتى اليوم، معرفة ماذا تريد إسرائيل

  
أن الدولة : وأشار أبو جابر إلى األوراق النقاشية التي طرحها جاللة الملك عبداهلل الثاني، ومن أهمها

عطائه األمل  تسير على نهجها اإلنساني المنفتح، وتؤكد للمواطن أن دولته ألجله وتجتهد لمستقبله وا 
 ".بحياة أفضل

  
تقول هذه األوراق أن مسيرة األردن نحو دولة المستقبل مستمرة على نهج االنفتاح "وأضاف 
مسيرة منفحتة على ذاتها والعالم، توفيقية وسطية انتقائية، ال تعصب فيها وال إنغالق، .. واالصالح

 ."وال تزمت فيها، تنتقي وتفاضل بين بدائل هدفها العمران والتقدم ال التخشب العقائدي
   

كان لي شرف أن عايشت وعاصرت ملوك األردن األربعة الذين تعاقبوا على عرش "وزاد أبو جابر 
ترك بصماته ال على تاريخ األردن وحسب بل والمنطقة والعالم "، مؤكدا أن كل واحد منهم "األردن

 ".كذلك، فجميعهم اتقنوا فن الحكم وكيفية إدارة األزمات
  

ؤسس عبداهلل األول أرسى القواعد وبعض المعالم المهمة للدولة، لكن صحيح أن الملك الم"وتابع 
رادته فرض وجودها ال على المنطقة  حقيقة األمر بأن الحسين هو من شيد الدولة، وبشخصيته وا 

 ".فحسب، ال بل والعالم كذلك
   

ة وموارده، أن الحسين هو من أعطى األردن أبعادا تعدت حدوده الجغرافية والسكاني"وأكد أبو جابر 
 ".وجعله أكبر من حجمه، كما جعل للدولة هيبة داخليا ودوليا
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إذا ما تميز الحسين بشىء، فهو باحتكامه اإلى العقل وقراءة التاريخ والواقعية، دون التخلي "وأوضح 
يمانه وأخالقه يحزنه ما يجري في دول الجوار، حيث لم يتخل يوما "، قائاًل كان "بالطبع عن قيمه وا 

 ".سياسة العمل ضمن وفاق أو إجماع عربيعن 
  

أن الحسين استلم مقاليد الحكم وهوة يافعا، في وقت كانت األمة تعاني فيه من هول صدمة "وأضاف 
 ".اإلحباط، مدركا وفي وقت مبكر أبعاد التحدي الصهيوني وتغلغله في حضارة الغرب

  
وضرورة التعامل مع الواقع واإلنحناء أمام  واعيا لمحدودية اإلمكانات العربية،"إال أن الراحل كان 

كان الحسين محبا لشعبه، يخاطبهم باستمرار ويستمع إلى "، حسب أبو جابر الذي تابع "العاصفة
 ".آرائهم، ويستشرف تطلعاتهم

  
وبين أبو جابر أن من المزايا األساسية التي مكنت الحسين من أن يجعل من األردن بلدا يختلف عما 

الالمحدودة بنفسه، األمر الذي مكنه من اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية حتى في مقتبل ثقته "حوله 
 ". حياته

  
سياسة . أن الراحل أدخل ثقافة سياسية حديثة وجديدة إلى منطقة وبلد لم تعرفها من قبل"وشدد على 

الوسطية بناء دولة عصرية حديثة تحتكم إلى العقل وحكم القانون والمشاركة السياسية المدنية و 
 ".واالبتعاد عن العنف

 
إن الراحل كان رجل سالم مع نفسه وأسرته وشعبه،  ورجل سالم مع العالم، لكنه "وقال أبو جابر 

 ".السالم المشرف ال سالم االستسالم
  

بدوره، انحاز نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية السابق الدكتور جواد العناني إلى سرد بعضا 
ته وأبرز المحطات التي جمعته بالحسين، منذ أن وطأت قدماه أرض األردن وعائلته من تفاصيل حيا

أن الراحل العظيم سيبقى في ذاكرتنا عبر الليالي واأليام "، مؤكدا 7691قادما من الخليل في العام 
 ".مهما طال الزمان
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للقصص على وركز العناني، الذي شغل أيضا منصب رئيس الديوان الملكي الهاشمي، في سرده 
حدان فاصالن ما بين لحظة تتويجه ومشاهدته لجاللته منذ كان صغيرا، ولحظة وفاته وما تخللهما 

 ".الملحمة"من سبعة وأربعون عاما قضاها في العمل واإلنجاز، واصفا إياها بـ
  

هذا الرجل العظيم، اإلنسان المتكامل .. يصعب نسيان الحسين، ومناقبه ومالمح إنسانيته"وقال 
، مؤكدا أن من أنجب عبداهلل الثاني ملكا ما مات، بل تجددت ذكراه في ابنه الوفي الرجل "األبعاد

 .الهمام البديع والذي يبني إنجازا على إنجاز، وفخرا على فخر، وصنيعا بعد صنيع
  

وأضاف أنه بالرغم من أن هذا األسد من ذاك األسد، إال أن لكل منهما أسلوبه الخاص به، حيث أن 
غير الزمان يملي تغييرا في األسلوب،  مشيرا إلى أن لجاللة الملك عبداهلل الثاني أسلوبه النابع من ت

تكوينه الخاص فهو ميال إلى اإلنجاز والتركيز على المخرجات أكثر من المدخالت، والعبرة عنده أن 
 .المجهود وحده مهما كبر ال يكفي إال إذا اقترن بنتائج مرجوة

  
الجامعة األردنية الدكتور موسى شتيوي، الذي أدار  –كز الدراسات االستراتيجية وكان مدير مر 

الندوة، قال إن الهدف منها هو استحضار مالمح من زمن الراحل ومقدرته القيادية الفذة في تجنيب 
 .األردن وأهله األزمات والتحديات الصعاب، ولنستعيد بعضا من صفحاته الوطنية الخالدة

  
رك لنا الراحل وطنا اردنيا عزيزا كريما نفاخر به الدنيا، وترك لنا قائدا يسير على دربه لقد ت"وأكد 

ونهجه ويستلهم فكره، لتتواصل المسيرة انجازا وبناء وتضحية رهانا على االنسان االردني ارادة وكفاءة 
 ".وقدرة

 
ة علمية على حقبة وتابع شتيوي أن المركز من خالل هذه البرنامج يحاول تسليط الضوء وبمنهجي

حكم الراحل العامرة بالعطاء والتفاني واالنجاز، بهدف تقديم قراءة أردنية اكاديمية لمرحلة مهمة من 
 .تاريخ األردن المعاصر، لتكون مرجعا للباحثين والدراسين واألجيال القادمة

   
 
 
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

10 

 
 

 "األردنية"في (Moodle)دورة حول نظام التعلم اإللكتروني 
 

عقد مركز االعتماد  -يد هبة الكا
وضمان الجودة في الجامعة األردنية 
دورة تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية 
في كلية الطب حول نظام التعلم 

 (.Moodle)اإللكتروني  
   

وجاء انعقاد الدورة ضمن خطة المركز 
في تطوير قدرات أعضاء الهيئة 

لحديث واستخدام التكنولوجيا في التعلم والتعليم التدريسية وتدريبهم على أساليب واتجاهات التعلم ا
 .وتقديم تعّلم  فاعل في سبيل إحداث نقلة نوعية في المخرجات التعليمية للطلبة

  
وتضمنت الدورة التي استمرت يوما واحدا تدريبات عملية تنوعت في مضامينها حول التعريف بنظام 

 .نظام وتحديث البيانات، وآلية الدخول إلى ال(Moodle)التعلم االلكتروني 
   

وتخلل الدورة التي عقدت في مختبر سامسونج في كلية الملك عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات 
عضو هيئة تدريس، التدريب على بناء مادة دراسية بالكامل تحتوي على المصادر  12وشارك فيها 

 .راسية استخدم فيها ذات النظامواألنشطة التعليمية بأنواعها، وعرضت ألمثلة ونماذج لمواد د
  

وتجدر اإلشارة إلى أن مركز االعتماد وضمان الجودة  اعتمد في خطته السنوية للتدريب على ثالث 
مرتكزات هي  تطوير مهارات التدريس وتطوير مهارات التكنولوجيا وتطوير مهارات البحث العلمي؛ 

وعية من خالل تفعيل التكنولوجيا واستخدامها وذلك لتعزيز رؤية الجامعة وتوجهها في تحقيق نقلة ن
في تحقيق أعلى مستويات المعرفة، وصوال إلى أسلوب تعلم معاصر وفعال يحقق بيئة جامعية 

 .متطورة
 

 1/3/3545طلبة نيوز                 األربعاء                                                   -أخبار األردنية – 34الرأي ص 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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الملك أراد أن يكون بين أبنائه لشحن الهمم : « الدستور» اإلعالمية العطيات لـ 
عطائهم الثقة  وا 

 
 

أعتبرت  -حسام عطية
 -النا العطيات االعالمية 

طالبة الدكتوراه في العلوم 
السياسية والدراسات الدولية 
بالجامعة االردنية أن زيارة 
جاللة الملك عبداهلل الثاني 
للجامعة في يوم ميالده 
كانت تحمل في طياتها 

رسائل ذكية وهي انه برغم مشاغله الكثيرة وأعبائه اال ان ذلك ال يمكن ان ينسيه شعبه وااللتصاق 
م، ثم ان الزيارة تعتبر رسالة واضحة للشباب بأن جاللته في يوم ميالده أراد ان يكون بين ابنائه به

 .من شباب الوطن لشحذ الهمم واعطائهم الثقة بأنفسهم بأنهم عماد الوطن ومستقبله
 القدس حاضرة

لك اثناء على هامش حضورها لقاء جاللة الم» الدستور » ونوهت االعالمية العطيات في تصريح لـ 
زيارته للجامعة االردنية، ان اكثر مالفت انتباهي انه بعد دخول جاللة الملك والسالم على الطلبة 
وعندما جلس جاللته على مقعده كان اول كالمه عن القدس والقضية الفلسطينية، بعد نفس عميق 

التحديات التي يواجهها  يشير الى ثقل المسؤولية واالمانة وكثرة الهموم العامة، وهنا الحظت انه برغم
االردن والقضايا التي تدور من حولنا ومشاغل جاللة الملك اال ان القدس والقضية الفلسطينية كانت 
وال زالت القضية االولى في أجندة جاللته، وقد أعرب عن ان االردن يتعرض لضغوطات من دول 

م االردن، لكن هذه القضية لديه كثيرة مقابل التنازل عن بعض القضايا المتعلقة بالقدس مقابل دع
 .تعتبر خطا احمر

 

 1/3/3545األربعاء                                                                                                      32الدستور ص 
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 رسائل ملكية
وتطرقت االعالمية العطيات الى الرسائل التي وجهها جاللته للشباب حيث ان جاللة الملك يمتلك 
من الحنكة والذكاء ومهارات التواصل مالم يخطر على بال احد، شعر كل طالب وكأن له اهتماما 

ان يستمع بكل دقة لسؤال كل طالب، ومنح الوقت الكافي للتعبير لكل خاصا من قبل جاللته؛ فقد ك
منا ليعطي الشعور بالراحة لكل الطلبة، وسقف الحوار كان عاليا ومفتوحا، رسائل كثيرة أعطت 
الشباب الثقة والمضي بالعمل حينما قال جاللته، انه عند جلوسه مع الشباب يشعر بالسعادة، وأشار 

سؤولون عن الضغط على النواب ومحاسبة اي مسؤول، وقد أعرب عن ذلك بقوله لنا جميعا بأننا الم
 .إن اإلصالح بأيدينا وعلينا معا محاربة الفساد في سبيل اإلصالحات

ولفتت االعالمية العطيات ان مداخلتها امام جاللة الملك كان من المالحظ انها أخذت اجابة مطولة 
التنشئة السياسية ودورها في بناء جيل المستقبل  من جاللته، حيث طرحت موضوع دور مؤسسات

ومنها المناهج والجامعات ووسائل االعالم  وما يجب ان يكون عليه الخطاب االعالمي واهمية 
إيصال الرسالة االعالمية للهدف وهم الشباب، اما بالنسبة لألوراق النقاشية، نعم قلت امام جاللة 

مبتورا وغير جدي في تطبيقها من قبل المؤسسات والوزارات؛  الملك ان هنالك تقصيرا واضحا وتنفيذا
رغم انها أوراق سبع رسمت خارطة الطريق ودعا فيها جاللته الجميع للمشاركة والنقاش، ولكن 
مشكلتنا في عدم البناء على ماسبق من إنجازات في المؤسسات ومركزية القرارات وعدم وضع خطط 

 .اء في سبيل إنجاح وانجاز الكثيراستراتيجيه فاعلة يشارك بها الخبر 
 زيارة مسبقة

وتطرقت االعالمية العطيات الى ترتيبات ماقبل اللقاء، إذ كان لنا زيارة مسبقة لقصر الحسينية 
العامر، كانت زيارة شعرنا من خاللها بمدى التقدير للمواطن االردني جراء حسن االستقبال منذ 

وجنا، فقد كان هنالك اهتمام من كل فرد استقبلنا وكانت دخولنا البوابة الرئيسة للقصر، وحتى خر 
عبارات الترحيب مدار الوقت والتعبير بان هذا المكان بيتنا ومفتوح لنا في اي وقت، اللقاء كان مطوال 

 .استغرق ثالث الساعات تم النقاش خاللها في كافة القضايا التي طرحها الطلبة كافة
االمير الحسين للدراسات الدولية وعن هذه الزيارة، نعم، هذه  وتحدثت االعالمية العطيات عن كلية

الكلية تشرفت بحمل اسم سمو ولي العهد، إذ تحمل في جنباتها الخيرة من أعضاء هيئه التدريس 
الذين اكسبونا العلم فيما يتعلق بحقل الدراسات الدولية والعلوم السياسية ولديهم الخبرة الطويلة في هذا 

يتم الرجوع اليهم واالستعانة برأيهم وخبرتهم في كثير من القضايا المتعلقة بالشأن  المجال وأكثرهم
الداخلي االردني او اإلقليمي والدولي، اما زيارة جاللة الملك فقد تركت اثرا إيجابيا وكبيرا اكثر مما 

على  نتصور لدرجة ان الجميع اصبح يشعر بحمل المسؤولية واالمانة للمضي باالصالحات والقدرة
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التغيير من خالل الضغط على المسؤولين والنواب، كيف ال، وهم طلبة في الدراسات الدولية والعلوم 
السياسية وعلى مقاعد الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه يعرفون مالهم وما عليهم وأنهم من 

ياسي مستنير،  يمنحون المسؤول الشرعية وليس العكس، ولذلك تجدهم ذوي شخصيات قوية وفكر س
ولكن زيارة جاللة الملك في عيد ميالده الى الكلية وااللتقاء بهم جعلت الجميع يؤكد ويجدد الوالء 
واالنتماء مبادلين الوفاء بالوفاء لملك رغم مشاغله لكنه اصر ان يكون بين شباب الوطن واألقرب 

 .اليهم
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Police reject UJ request to issue traffic tickets inside campus 
 

By Renad Aljadid  
 
North Amman's Traffic Police have rejected a request from the University of 
Jordan (UJ) for issuing traffic tickets inside campus, according to officials. 
 
UJ's request was delivered on January 21 asking police to issue tickets 
inside the campus as of February 4, according to a university circular. 
 
A traffic police official told The Jordan Times that "this decision was upon 
the request of the university deanship. The police are not authorised to 
issue traffic tickets inside the campus." 
 
"We can only help in mentoring traffic outside the university territories in 
Queen Rania Street," the police official added. 
 
Haya Al Hourani, director of Media and Public Relations Department at UJ, 
said that "traffic tickets will be issued but only in the main road which runs 
from the south gate till the north gate and not in the internal streets of the 
university as of now   ." 
 
When asked about the reasons behind the decision, UJ Head of Security 
Department Khamis Zubaidi told The Jordan Times in a phone interview 
that the decision was aimed at "mitigating traffic congestion and road blocks 
that would result from wrong parking practices in Queen Rania Street." 

 1/3/3545األربعاء                                                                                                    5الجوردان تايمز ص 
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"Wrong parking at the bus lanes leads buses to stop in a main lane, 
resulting in hindering traffic flow. This practice forced us to seek an official 
intervention when the university security warnings were all neglected," he 
added . 
 
Another reason behind the decision, according to Zubaidi, is to "prevent any 
delay in the arrival of ambulances or civil defence vehicles inside campus 
in case of an emergency ." 
 
"Although there is a civil defence unit inside the campus, a few-minute 
delay may have severe consequences," he added. 
 
According to the UJ regulations, students are not allowed to enter campus 
with their vehicles except for students with disabilities or permits. In-
campus parking lots are only allowed for the university staff and faculty 
members. 
 
When asked about an alternative, Zubaidi suggested that "students can 
park at the paid parking lots outside the campus near the university's four 
gates as each fits almost 300-500 cars, and students can then use the in-
campus buses to move between the different faculties." 
 
However, students voiced mixed reactions over the UJ decision. 
 
"The main problem is not issuing traffic tickets; it is the lack of sufficient 
parking lots near the campus as I have to come before 8.00am to find an 
empty place even in the paid lots. Whenever I come after that, I have to 
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park very far and walk for at least 15 minutes to reach my college," Hiba 
Talal, told The Jordan Times. 
 
"The paid parking lots are also costly on the long term. We come to the 
university almost every day and paying for the parking on a daily basis 
would be an extra financial burden," she added. 
 
For his part Feras Kardash, a UJ student and a Radio staff at the 
university, said: "I believe issuing traffic tickets is needed in order to 
organise the traffic flow inside and outside campus" 
 
According to Zubaidi, all individuals must abide by the laws even if no 
violations are issued . 
 
"The university campus is an inseparable part of the district, and laws 
should be respected inside and outside its territories," he concluded. 
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 صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي يمنح" النواب"
 

 
صوت المجلس في الجلسة الصباحية، اليوم الثالثاء، لمناقشة قوانين الجامعات على أن تتولى 
الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام باألعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير الوسائل 

اياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغ
وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة األبنية واإلنشاءات التي تحتاج إليها وفقا 

 .للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة
 

الجامعة الرسمية وفروعها ويكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة 
 ومنشآتها وحفظ األمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شؤون جامعية ومحلية

  0السبيل ص  -الغد االلكتروني -الرأي ص أولى

 1/3/3545األربعاء                                                                                          30جو  –خبرني  -عمون
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 "المصادر الطبيعية " ويبدأ مناقشة " الجامعات "النواب يقر 
  
 

راونة وحضور رئيس أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم الثالثاء برئاسة المهندس عاطف الط
 . 1272الوزراء بالوكالة الدكتور ممدوح العبادي وهيئة الوزارة، قانون الجامعات االردنية لسنة 

 
كما شرع المجلس بمناقشة مواد قانون المصادر الطبيعية قبل ان يقرر النائب األول لرئيس المجلس 

 .لمقبلخميس عطية الذي ترأس جانبًا من الجلسة رفعها الى مساء االحد ا
 

على الجامعات التي  1226لسنة  12ويسري قانون الجامعات الذي ُيلغي قانون الجامعات رقم 
أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو التي ستنشأ بعد نفاذه، كما يسري على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع 

 .تبعهالها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي ت
 

من المشروع، وأصر مجددًا على  17وقبيل اقرار مشروع القانون أعاد النواب النقاش حول المادة 
قراره السابق الذي يحظر على عضو هيئة التدريس المستقيل لغاية اشغال عضوية مجلس األمة أو 

ا، واعتبار خدمته أي من المناصب المقرونة بإرادة ملكية إعادة التعيين في الجامعة التي استقال منه
مستمرة بحيث تضم خدماته السابقة الى خدماته الالحقة لتشمل حقوقه المالية واالكاديمية، مؤكدا 
موقفه السابق الذي يشترط موافقة مجلس الوزراء عند قبول الجامعات الرسمية والخاصة للوقف 

 .لمادة الرابعةوالمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بعد موافقته على فتح ا
 

ويمنح المشروع صفة الضابطة العدلية لموظفي الجامعة الرسمية المفوضين خطيًا من رئيس الجامعة 
والذين يعملون على حراسة الجامعة وفروعها ومنشآتها وحفظ األمن الداخلي فيها، وذلك في حدود 

 .اختصاصاتهم 
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والتسهيالت التي تتمتع بها الوزارات  وتتمتع الجامعات الرسمية وفق القانون بجميع االعفاءات
والدوائر الحكومية، وُتعفى كذلك من أي ضرائب أو رسوم حكومية أو بلدية مهما كان نوعها، كما 
ُتعد أموال الجامعات الرسمية أموااًل عامة، ولهذه الغاية يمارس رئيس الجامعة صالحيات الحاكم 

المنصوص عليها في قانون تحصيل األموال االداري، وصالحيات لجنة تحصيل األموال العامة 
 .العامة

 
وتتألف الموارد المالية للجامعات من الرسوم الدراسية، وريع أموالها المنقولة وغير المنقولة، وما 
ستشارية وبحثية، وما يتحصل من المشاريع االنتاجية والمرافق  يتحصل من أنشطة تدريسية وا 

ت والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الجامعية، فضاًل عن المساعدات والهبا
الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني، إضافة الى ما يخصص للجامعات من مبالغ في الموازنة 

 .العامة للدولة
 

بالمائة من موازنتها التشغيلية ألغراض البحث العلمي  9وُتخصص الجامعة ما ال تقل نسبته عن 
والمؤتمرات العلمية وااليفاد لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، على ان ال تقل النسبة واالبتكار والنشر 

بالمائة، وال تقل النسبة  1المخصصة للبحث العلمي واالبتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن 
بالمائة، فيما يتم تحويل الفائض لصالح صندوق البحث العلمي اذا لم  7المخصصة لإليفاد عن 

 .ل اربع سنوات من تاريخ تخصيصهاتصرف خال
 

بالمائة على  1كما تخصص الجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات أو أكثر ما نسبته 
االقل سنويا من موازنتها السنوية من مواردها إلعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها 

 .والبنية التحتية فيها
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 ألف طالب الفصل الثاني 32ل الجامعات تنّسب لقبو
 
 

الف  11من مصادر مطلعة ان الجامعات األردنية نسبت  لقبول « الدستور»علمت  -امان السائح 
 .طالب على الفصل الثاني الحالي للدورة الشتوية من خريجي الثانوية العامة

،  1122ؤته ، م 222، التكنولوجيا  422، اليرموك  7212األردنية : ووزعت الشواغر كالتالي 
، 7922، الطفيلة 1222، الحسين بن طالل 4222، البلقاء  1222، آل البيت 7422الهاشمية 

 . 7622والعلوم اإلسالمية 
 

ووفقا لذات المصادر فان وحدة تنسيق القبول الموحد بانتظار جلسة لمجلس التعليم العالي لتحديد 
ا للفصل الثاني من خريجي الدورة الشتوية، إذ إن االعداد النهائية التي سيتم السماح بقبول الطلبة فيه

هيئة االعتماد تدرس األرقام وفقا للطاقة االستيعابية لكل جامعة، وسيتم التنسيب بالرقم النهائي 
 .لمجلس التعليم العالي التخاذ قرار بهذا الشأن

 
ة العامة الجراء وأشارت المصادرالى ان وحدة تنسيق القبول الموحد بانتظار اعالن نتائج الثانوي

ترتيب فوري الستقبال طلبات االلتحاق بالجامعات التي سيتم تحديد مدتها بثالثة أيام فقط استعدادا 
للعمل على اخراج النتائج التي تؤكد المصادر انها ستكون جاهزة خالل اقل من أسبوع بعد اغالق 

 .الموقع امام استقبال الطلبات
 

ن معلنة على موقع الوحدة خالل األيام القليلة القادمة وبحسب المصادر فان التخصصات ستكو 
ولن  1272-1274وستكون الحدود الدنيا للقبول ذاتها التي قبل فيها الطلبة على الدورة الصيفية 

يقبل بالدورة الشتوية تخصصات الطب وطب االسنان والتي تعتمد نظام السنوات ، ومسموح فقط 
وستقوم . حاق من غير المستكملين او الراغبين برفع معدالتهم لخريجي الثانوية التقدم بطلبات الت

الجامعات األردنية الرسمية بترتيب إجراءات خاصة الستقبال الطلبة الجدد واعطائهم محاضرات 
 .مكثفة للحاق بالطلبة الذين بدأوا الدراسة فعليا للفصل الثاني قبل نحو أسبوعين
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 ألوائل الجامعاتشاغًرا  051الخدمة المدنية يعلن عن 

 
نشر ديوان الخدمة المدنية أمس اإلعالن الخاص بشواغر أوائل األفواج   -نيفين عبد الهادي

الجامعية في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان االلكتروني وصفحته الرسمية على الفيسبوك، وذلك 
( 792)المتضمنة تخصيص من تعليمات اإلختيار والتعيين المعمول بها، و ( 79)عمال بأحكام المادة 

 .شاغرًا سنويا لتعيين أوائل األفواج الجامعية من خريجي الجامعات األردنية
 

وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات فإن المقصود بأول الفوج الجامعي هو 
ول والفصل الفصل الدارسي الصيفي والفصل الدراسي األ)األول على الفصول الثالثة كوحدة واحدة 

 .، وفقا لسنوات التخرج والتخصصات التي أعلن عنها(الدراسي الثاني
 

نن التخصصات التي تم طلبها تتماشى مع أولويات البرامج « الدستور«وبين الهميسات في تصريح لـ
الحكومية المرتبطة بالتحول االلكتروني واإلستثمار والطاقة والبيئة، لذا فقد أعطي النصيب األكبر من 

جيا المعلومات هذه الشواغر للتخصصات ذات العالقة بالطاقة المتجددة والبديلة والبيئة وتكنولو 
وهندسات الحاسوب واالتصاالت، اضافة لبعض التخصصات األخرى مثل المحاسبة والحقوق 

 .لغايات اثراء الجهاز الحكومي بالكوادر البشرية ذات الكفاءة
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 تخصصات جامعة العقبة للتكنولوجيا تستقطب ابناء الثغر الباسم والجنوب
 

.  وجيا ذاتها صرحا علميا يقدم لحملة الشهادات العليا قيمة علمية مضافةتفرض جامعة العقبة للتكنول
صلحي الشحاتيت اكد  نجاح كافة البرامج االكاديمية التي اطلقتها . رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا د

واشار  الى اقبال الطلبة الكبير على .  الجامعة لخدمة ابناء محافظة العقبة والمناطق المجاورة
حاق في عدد من البرامج التدريسية في الماجستير والتي تدرس داخل حرم الجامعة بالتعاون مع االلت

جامعة مؤتة وفقا لالتفاقية التي وقعت مابين الجامعتين في اواخر العام الماضي و التي تتضمن فتح  
ة العقبة جامعة مؤتة  لعدد من البرامج التدريسية في الماجستير و الدكتوراه وتدريسها في جامع

طالبا في تخصص ادارة  19الشحاتيت في تصريحات صحفية  انه تم  التحاق . للتكنولوجيا وبين د
طالبا في تخصص االدارة الهندسية  في حين بلغ عدد  79في تخصص المحاسبة و  71االعمال و 

جلسة ثانية طالبا علما بانه يوجد  19الطلبة الذين تقدموا الى االمتحان الوطني للغة االنجليزية 
الشحاتيت حرص جامعة العقبة . لألسبوع القادم لالمتحان ومازال التسجيل مستمرا  وأكد  د

للتكنولوجيا على توفير كافة البرامج و التخصصات الهادفة لخدمة العقبة و طالبها من خالل 
ة تتميز التشبيك و العمل المشترك مع الجامعات االردنية ضمن برامج وطنية السيما و ان الجامع

وثمن الدكتور الشحاتيت .     بالتخصصات االكاديمية كالهندسة و البرمجيات و الصيدلة وغيرها
المبادرة االكاديمية  من جامعة مؤتة والتي تأتي لخدمة أبناء المجتمع المحلي في العقبة و التسهيل 

مابين تكنولوجيا العقبة عليهم في اكمال الدراسات العليا ،مشيرا الى ان طبيعة التخصصات المشتركة 
و وقعت جامعة العقبة . و مؤتة هي أحد األسباب الرئيسية التي دفعت الى التفكير بهذه المبادرة 

للتكنولوجيا  اتفاقية أكاديمية مع  جامعة مؤتة  تتضمن  فتح  جامعة مؤتة  لعدد من البرامج 
ة للتكنولوجيا وذلك  ضمن البرامج التدريسية في الماجستير و الدكتوراه وتدريسها في جامعة العقب

الوطنية المشتركة التي تنفذها جامعة مؤتة مع مختلف الجامعات االردنية وذلك من خالل ما تملكه 
جامعة مؤتة  من قدرات أكاديمية و علمية قادرة على التشارك مع مختلف الجامعات في ظل وجود 

الشحاتيت الى ان . و لفت د. كتوراهبرامج د 6برنامج ماجستير و  71عضو هيئة تدريس و  422
جامعة العقبة للتكنولوجيا تمتلك تخصصات علمية و هندسية قادرة على أن تتناغم و تتوافق مع 

 .جامعة مؤتة
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 انطالق منافسات الدورة الرياضية الجامعية الجمعه

 
ية السابعه عشرة تنطلق في مدينة العقبة الجمعة القادم منافسات الدورة الرياضية الجامعية الشتو 

لالتحاد الرياضي للجامعات األردنية الحكومية والخاصة، التي تشمل العديد من األلعاب والرياضات 
 .للجنسين برعاية رئيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ناصر شريدة

 
حتفاالت ويتزامن انطالق الدورة السابعة عشره التي تفتتح في صالة مدرسة الراهبات الوردية مع ا

األردن واالسرة الرياضية والشبابية بعيد ميالد الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين بتنظيم من االتحاد 
 .الشهر الجاري 77الى   6الرياضي للجامعات االردنية للفترة من  

 
وبين رئيس االتحاد الرياضي للجامعات االردنية رئيس جامعة الزيتونه الدكتور تركي عبيدات ان 

ره التي تشارك فيها الجامعات الحكومية والخاصة ممثلة ، الجامعة االردنية، الجامعة الهاشمية، الدو 
جامعة الزيتونة االردنية، جامعة البلقاء التطبيقية، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة مؤته، جامعة العلوم 

معة الحسين بن طالل ، االسالمية، جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا، جامعة العلوم التطبيقية، جا
جامعة العلوم االسالمية، جامعة اليرموك ، جامعة ال البيت، جامعة البترا، الجامعة األلمانية 
االردنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة الزرقاء، تتضمن ثالثة العاب على مدار ثالثة ايام 

ار الى تتويج الفائزين بالمراكز خماسي كرة قدم طالب ريشة طائرة طالبات كرة طاولة طالبات ليص
 .االولى

 
واشار عبيدات  ان حفل االفتتاح سيقام في مدرسة الراهبات الوردية برعاية رئيس سلطة منطقة العقبة 
االقتصادية الخاصة ناصر شريدة  ورؤساء الجامعات الرسمية والخاصة المشاركة بالدورة الجامعية 

ياضية الجامعية المشاركة وكلمة رئيس االتحاد الرياضي ويبدأ بالسالم الملكي ودخول الفرق الر 
للجامعات االردنية ثم افتتاح البطولة رسميًا من قبل راعي افتتاح الدورة وقسم البطولة الحدى 

 .الالعبيين وتكريم الجهات المشاركة والداعمة 
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السبت في مدرسة  هذا وتبدأ  منافسات الدورة السابعه عشره ببطولة كرة الطاولة طالبات في صباح
) وتضم المجموعة االولى جامعات ‘ العاشرة للبنات ، حيث قسمت الجامعات الربعة مجموعات 

والمجموعة الثانية تضم ( العلوم والتكنولوجيا ، الزرقاء االهلية ، العلوم والتكنولوجيا ، ال البيت 
وعة الثالثة تضم اقوى الجامعات موالمج( االميرة سمية ، االلمانية االردنية ، فيالدليفيا ) جامعات 

الزيتونة، البلقاء التطبيقية ) والمجموعة الرابعة واالخيرة تضم ( االردنية ، الهاشمية ، مؤتة )
 (.اليرموك، العلوم االسالمية ،
 

وتقام بطولة الريشة الطائرة للطالبات في صالة االمير راشد التابعة لشركة العقبة الدارة وتشغيل 
ت تضم المجموعة االولى جامعات قد قسمت الجامعات كذلك الى اربعة مجموعاالموانىء ، و 

المجموعة الثانية كل من جامعات وتضم ( فيالدليفيا ، الهاشمية ، البلقاء، العلوم االسالمية )
ن تضم المجموعة الثالثة جامعات في حي( التكنولوجيا، االلمانية االردنية ، مؤتة، االميرة سمية)
االردنية ، ال ) والمجموعة الرابعة كل من ( لحسين بن طالل ، العلوم التطبيقية، الزيتونة اليرموك، ا)

 (.البيت، الطفيلة، الزقاء االهلية 
 

وتبدأ منافسات كرة القدم صباح يوم السبت باقامة اول لقاء على ملعب شركة تطوير العقبة يجمع 
 .الثالثاء القادم على ملعب نادي العقبة  بين فريقي جامعتي الهاشمية ومؤتة ويختتم اخر مباراة
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MPs grant public universities’ guards law enforcement status 

 
 

The Lower House on Tuesday passed the 2018 public universities law under 

which security personnel at universities are granted conditioned law 

enforcement status . 

 

As referred by the government and endorsed by a majority of MPs, public 

universities’ guards with written authorisation from the university’s 

president to safeguard campus security and protect buildings and affiliated 

institutions “within their jurisdiction” are granted law enforcement status 

under 2018 amendments to the public universities law. 

 

Attending the session, Higher Education Minister Adel Tweisi said granting 

law enforcement status to guards was part of efforts to address campus 

violence  . 

 

Following clashes between students at the University of Jordan (UJ) in 

November 2016, the government said it would submit the proposal as a 

means to address the ballooning violence across several higher education 

institutions. 

 

UJ suspended classes on November 24, 2016, after a group of people, 

estimated to be around 200, stormed into campus in an act connected to a 

previous incident on campus in the same week . 

 

At the time, political parties’ leaders and activists opposed granted law 

enforcement status to universities’ guards, citing the move’s impact on 

limiting students’ freedoms . 

 

Under MPs’ amendments to the law, public universities are to be exempted 

from fines granted, as they enjoy the privileges granted to ministries and 

other government agencies . 
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As worded by the House, public universities’ assets are to be considered as 

“public money” to be collected by their presidents who are to be performing 

the jurisdiction of administrative governors. 
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 !ضابطة عدلية بال حدود 
 

 عصام قضماني
 

 .والسبب التصدي للعنف الجامعي منح مجلس النواب صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي
حصل  .والسبب التصدي للمخالفات حظي موظفو مؤسسة المواصفات والمقاييس بذات الصفة

 مراقبو األسواق ولجانموظفو هيئة النقل وكذلك هيئة الطاقة والمعادن و 
وفكرت وزارة التربية  التفتيش والرقابة في وزارة العمل على ذات الصفة لمقاومة خطر العمالة الوافدة

 !!.والتعليم منحها لمدراء المدارس لذات األسباب 
تطالب بها هو  الغرض من الضابطة العدلية بالنسبة للمؤسسات التي حصلت عليها أو تلك التي

طالق يدها في التجريم والتوقيف تملكها لسيف والحجز والعقاب وغير ذلك من  محصن إلجراءاتها وا 
هذه سلطة سهلة تمنح بالجملة لموظفين وكل مؤسسة ذات  .أشكال التعسف في إستخدام القانون

 وكل هذه الجهات تمارسها يوميا بال، لحشرها كأحد أهم المهام التي تقوم بها صفة رقابية تسعى
 .قد يفتح الباب على مصراعيه أمام إساءة إستخدامها والتعسف فيها وهو ما.حدود

لكل األجهزة  الضابطة العدلية سيف محصن ال تتم اال بإذن مدعي عام أو قاض لكنها اليوم متاحة
التجريم والتوقيف والحجز والعقاب  الرقابية والتنظيمية التي ستجد فيها سلطة ال ترد وستطلق يدها في

 .القانون من غير رجال القانون شكال التعسف في إستخداموغير ذلك من أ
يفترض أن تكون  توسيع نطاق الضابطة العدلية يفقدها أهميتها بالنسبة للجهات المنوطة بها التي

حالتهم الى المحاكم الموكول  فاعليها، المكلفة حصرا باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على وا 
العدلية هي من إختصاص المدعي العام ومساعديه، ويقوم بها أيضا  ابطةالض .إليها أمر معاقبتهم

. القانون في المراكز التي ال يوجد فيها مدعي عام، وذلك ضمن القواعد المحددة في الصلح قضاة
ألن تسند الى الحّكام  الحاجة ويفترض أن يتم تحديد هذه الصفة وحصرها بالمدعين العامين فقط دون

 .اإلداريين

 مقاالت

 1/3/3545األربعاء                                                                                                        30الرأي ص 
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على  والقبض الضابطة العدلية بأنها صالحية لموظف مكلف باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، تعرف
حالتهم الى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم الضابطة العدلية المدعي  بوظائف ويقوم. فاعليها، وا 

، وذلك التي ال يوجد فيها مدعي عام المراكز العام ومساعدوه، ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في
 .ضمن القواعد المحددة في القانون

األمن  ومدير المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية كل من الحّكام اإلداريين ويساعد
المكلفون بالتحري  الموظفون و.وضباط وأفراد الشرطة،العام ومدراء الشرطة ورؤساء المراكز األمنية

 فلماذا يتم تعميم هذه السلطة، لون مهمة الضابطة العدلية كان كل هؤالء يتو  إذا .والمباحث الجنائية
 .مؤسسات مهمتها الرئيسية رقابية وليست قضائية؟ على
كبش  والهدف إكثار لجالدين»صالحية الضابطة العدلية لجهات رقابية متعددة دون مبررهو  منح

 .»واحد 
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 األردنية( 3102)أجندة عام 

 
 يبةرحيل الغرا. د

 
االستراتيجية في  دعيت إلى المشاركة في ورشة عمل لمدة ثالثة أيام بدعوة من مركز الدراسات

المهمة؛ ية  في معظم المجاالت الحيو  الجامعة األردنية، وضمت نخبة من المختصين وأهل االهتمام
الشخصيات والتربوية ورجاالت القطاع الخاص، وبعض الوزراء و  السياسية واالقتصادية والتعليمية

 1272»تقديم توصيات عملية للحكومة وأصحاب القرار ألجندة العام القادم  الحكومية من أجل
 .عنوان تكريس مبدأ االعتماد على الذات تحت»

من أجل تشجيع ى عقد الورشة يعد مبادرة جيدة وفي االتجاه الصحيح وتستحق الشكر والتقدير،
والبحث فيما يخص مستقبل األردنيين  سيع دائرة الحوارالمؤسسات والمراكز البحثية األخرى على تو 

اإلقليم والتي تحتاج إلى تضافر األفكار والجهود من مختلف  في ضوء المتغيرات الكبيرة التي تجتاح
 رؤية شاملة المستوى الرسمي والشعبي ومؤسسات المجتمع المدني، للمساعدة في بلورة األطراف على

 .الصحيحة ع واالنطالق نحو آفاق المعالجةجديدة قادرة على تشخيص الواق
 

  (1272)أجندة عام  هناك جملة من المالحظات العامة في هذا السياق، تستحق التوقف من أجل
 

أو الخمس  األربع األولى تتعلق بضرورة وجود رؤية استراتيجية بعيدة المدى للسنوات المالحظة
ومن أجل تجزيء  الشاملة، االستراتيجيةجزءا من هذه )ًً  1272)القادمة، بحيث تكون أجندة 

مرحلية، وليكون عمل القادم من هذه الخطة ال العام األهداف الكبرى ومرحلتها، حتى نقف على حصة
ومتراكما، ألننا في األردن اعتدنا على تشكيل حكومات قصيرة العمر  الً  ومتوالياالحكومات متصً 

عما  ومنقطعة ل، وكل حكومة تعمل بمعزل عن سابقاتهااالستراتيجي في الرؤية والعم البعد تفتقر إلى
ما تتوقف وتتعطل بعد تغيير  سرعان يأتي بعدها، ولذلك نشاهد عملية البدء بمشاريع كبيرة ثم

في طريقة و كيفية تشكيل الحكومات بعد مرور ما  المراجعة الحكومة، وهذا يدعونا إلى ضرورة إعادة
 على لة األردنية المكتملة، من أجل التركيز على النهج وليسعاما على والدة الدو ( 42)يزيد على 
 .األشخاص
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 الشعبً  شريكا ً  تجعل الثانية تتعلق بتوسيع دائرة المشاركة، وينبغي االنتقال إلى مرحلة المالحظة
الواسع، وأن ال يبقى الشعبً  متفرجاً   والتنفيذ أصيالً  وفاعال في عملية التخطيط الشامل بعيد المدى

سلبيا عن بعد، ومن هنا ينبغي المسارعة في عملية االنتقال نحو  تلقياً  وشاكياً  متبرماً  وناقداوم
بطريقة منظمة  وتفعيله الحقيقية المطلوبة، التي تعمل على تعظيم الدور الشعبي الديمقراطية جوهر

 .طبيقوالواقع والقابلة للت الحاجة وقادرة على استخراج األفكار الجديدة والنابعة من
 

وتبتعد عن  المرضي، الثالثة تتعلق بتفعيل شريحة الشباب بطريقة تعتمد التمثيل الحقيقي المالحظة
إحداث تغيير عميق وواسع قادر على  على الشكلية واالنتقائية في االختيار الضيق، من أجل العمل

يعا حتى هذه اللحظة لم مواجهة المستقبل، ويبدو أنناً  جم عن االنعتاق من األطر التقليدية العاجزة
 الخطاب الكبيرة اآلخذة باالتساع بين األجيال، ولم نفلحً  أيضا في إدراك معالم الفجوة نقف على

لهاب مشاعرهم وحماسهم نحو االنخراط  .العمل الجاد المنتج في القادر على اجتذاب الشباب وا 
 

على وجه  الذات عتماد علىالرابعة تتعلق بالعجز الجمعي عن إدراك مفهوم مبدأ اال المالحظة
ثورة ثقافية عارمة قادرة على  وتدشين الحقيقة، ولم ندرك أن هذا المبدأ يعني االنقالب على الذات

وتغيير األطر واألدوات واألساليب وتغيير األشخاص  العمل، تغيير البوصلة وتغيير المنهج وأنماط
 تشربت ثقافة االعتماد على اآلخر في البيئة الريعية والتي وترعرعت والقيادات التي نشأت
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 استقطاب الطلبة الوافدين

 
 األستاذ الدكتور يحيا سالمه خريسات

 
موضوع كثر الحديث فيه في اآلونة األخيرة وخطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطوات 

طالق موقع الوح " دة الجديد على االنترنت ايجابية فيه باستحداث مديرية شؤون الطلبة الوافدين وا 
هذا الموضوع مرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع السياحة التعليمية والذي كتب عنه ". أدرس في األردن

حيث يعتبر األردن بلدا جاذبا للسائح األجنبي لما يتمتع به من سمعة طيبة تعكس ، بعض الزمالء
هم للضيف باإلضافة الى كثرة طيبة شعبه وأهله والمعروف عنهم بالكرم والطيب وحسن استقبال

فبانتقالك مسافة التتجاوز ، المناطق السياحية وتغيرات الطقس األردني مابين السهل والجبل والغور
 72العشرين كيلومترا مابين الجبل المرتفع والغور المنخفض تتغير معك درجات الحرارة بمعدل 

وقد كان أجدادنا رحمهم اهلل ، العالمدرجات مئوية وهذه الميزة قل ما تجدها في مناطق أخرى من 
ففي الصيف تجدهم يسكنون الجبال وفي فصل الشتاء ينتقلون الى مناطق ، يستغلون هذه الميزة

الغور األردني وبهذه الطريقه يحصلون على التكييف والتبريد الرباني الذي وهبه اهلل لهذه المناطق 
العالي والبحث العلمي في هذه المجال يشهد لها  ان ما قامت به وزارة التعليم.وميزها به عن غيرها

فعليها التنسيق مع هذه المديرية حديثة ، أعتقد أن الدور األكبر اآلن يقع على جامعاتنا األردنية. به
االنشاء ومع سفارات المملكة األردنية الهاشمية في الدول العربية والشقيقة والصديقة ومع المكاتب 

وال ضير أن يقوم نائب الرئيس لشؤون االستثمار ، ية في تلك الدولالتي تقدم الخدمات الطالب
والتعاون الدولي او عميد شؤون الطلبة بالتنسيق الالزم واإلعالن المسبق عن موعد الزيارة لكي 
يستطيع شخصيا الترويج لجامعته واستقبال الطلبه وتوقيع العقود معهم كما تفعل الجامعات غير 

أعتقد أيضا أن على .بيب باستقبال الطلبه االردنيين واستقطابهم الى تلك الدولاالردنية في بلدنا الح
الجميع التفكير الجدي بموضوع توطين الطلبة االردنيين الذين ينون الدراسة خارج البالد في جامعاتنا 
األردنية الرسمية والخاصة وخصوصا فيما يتعلق بموضوع دراسة الطب من خالل تعديل التشريعات 

وبهذه الطريقه نظمن جودة خريجينا ونرفع كفاءة مقدمي الخدمة ألبنائنا وللشعب ، زمة لذلكالال
 .األردني في مستشفياتنا وعياداتنا

نسأل اهلل العلي القدير أن يحفظ قائدنا وبلدنا ومواطنينا من كل سوء وأن يديم األمن واألمان على بلد 
 .الحشد والرباط

 1/3/3545طلبة نيوز                                                          األربعاء                                                  
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 جبل التاج –حراسيس فتح اهللا عبدالرحمن ال -

 

 ضاحية الحسين –احمد نصر جّرار  -

 

 المدينة الرياضية –حريص قدري حريص الخطيب  -

 

 ديوان آل الدلقموني –محمود فايز ابراهيم الدلقموني  -

 

 دير عال –حمد يوسف ابو زنيمه البالونة  -

 

 الجبيهة –بسام محمد عبدالكريم المنيّر  -

 

 الظهير –لشعراوي مصطفى احمد عبدالعظيم ا -

 

 جمعية الريحاني التعاونية –عاصم عبود الجنابي  -

 

 شارع االردن –محمد أحمد البلعاوي  -

 

 اسكان الداخلية –راجيه القصار  -

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفيات

 1/3/3545األربعاء                                                          الرأي                                                      
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  االشارات الضوئية في محيط فندقي االوركيدا وديز إن تشهد حركة تداخل واكتظاظ يوميا في

دون حل جذري لهذه المشكلة التي ينتج عنها ازمة مرورية خانقة في ساعات ما بعد العصر 
 .المنطقة بكاملها تستمر الى ساعات المساء

 
 

  122ماليين و 9ماليين فرد صرف لهم الدعم النقدي لغاية االن من اصل  ( 9) اكثر من 
 ان« عين الرأي»وابلغ مصدر في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات . الف يستحقون الدعم

 .مليون دينار 776المبالغ التي صرفت لهؤالء بلغت 
 

  ان رئيس جامعة ال البيت عين نجل احد النواب في وظيفة ادارية« عين الرأي»علمت 
 .متجاوزا ديوان الخدمة المدنية صاحب الوالية في التعيين في الوظيفة العامة

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زوايا الصحف 

 1/3/3545                                                األربعاء                                                        عين الرأي         
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 ود مراكز اإلنماء بالرائعة، وكتبت تعليقا على صورة وصفت جاللة الملكة رانيا العبد اهلل جه
جهود )نشرتها على حسابها اإلنستجرام باللغتين العربية واإلنجليزية مع مجموعة من السيدات 

رائعة لمراكز اإلنماء في دعم العديد من األفراد من مختلف المحافظات إلطالق مشاريعهم 
يع والدورات التدريبية التي تعود بالنفع على أتمنى أن تحتضنوا المزيد من المشار . الخاصة

 (.المجتمعات المحلية
 

  نشرت تقريرا موسعا عن مدينة « سي إن إن»أكدت وزيرة السياحة واآلثار لينا عّناب أن قناة
 .«أنت بحاجة لزيارة األردن»البترا األثرية، حمل عنوان 

 
 ا لمن ال يملك ثمنه، حيث تم بادر قائمون على مخبز في محافظة معان، بتقديم الخبز مجان

، وذلك بهدف توفير »لمن ال يملك ثمن الخبز حسابك مدفوع » وضع الفتة كتب عليها 
 .الخبز مجانا للعائالت التي ال تملك ثمنه

 
  ضمن مشروع مكاني  للصحفيين المختصين في حقوق الطفل وحمايته الذي ينفذه معهد

عند « األطفال واإلرهاب»م المعهد ندوة بعنوان اإلعالم األردني بالتعاون مع اليونسيف ينظّ 
الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم غد الخميس، يتناول من خالل عدد من 
المختصين دور وسائل التواصل االجتماعي في الترويج للتطرف، والدور الرسمي في حماية 

 .اكماألطفال، وتقديم نماذج من قضايا إرهاب منظورة أو نظرت فيها المح
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 زيد الكيالني نفى أمس ما تم تداوله عبر مواقع التواصل االجتماعي، عن . نقيب الصيادلة د
آالف دينار، قيل إنها عقاب له على تخفيضه أسعار  9تغريم صيدالني بمبالغ تصل إلى 

". ةشعورًا مع المواطنين في ظل األوضاع المعيشية الصعب"الدواء عن الالئحة المعتمدة 
النقابة لم تقم بتغريم الصيدالني، بل طلبت منه مراجعة مجلس "إن " الغد"الكيالني قال لـ

النقابة للبت بقضية الخصومات التي يقدمها ومخالفة أسعار الدواء ومن باب االستفسار، ولم 
ن ثبتت على الصيدالني فلن يتم "، مؤكدًا أن "يثبت بعد مخالفته من عدمها المخالفة وا 

 ".بالمبلغ المذكور تغريمه
 

  المؤتمر الوطني للدفاع عن القدس"ينظم حزب جبهة العمل اإلسالمي مساء السبت المقبل ."
وتأتي . يشارك بالمؤتمر، الذي يقام في قاعات النعمان بعمان، سياسيون ونقابيون وحزبيون

لقرار تأكيدًا على الموقف الشعبي األردني بدعم القضية الفلسطينية ورفض ا"الفعالية 
 .حسب الحزب" األميركي باالعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني

 
 عمر الرزاز صباح غد الخميس المؤتمر األول لنقابة المعلمين . يرعى وزير التربية والتعليم د

معلم القرن الحادي والعشرين في ضوء الورقة النقاشية السابعة للملك عبد اهلل "تحت عنوان 
ويتم خالل المؤتمر إشهار أكاديمية . في فندق الفنار باالس في عمان الثاني، والذي سيقام

 .التدريب التابعة للنقابة
 

  ألف  71الروسية أمس عن مدير أمن الحدود العقيد علي المومني أن " سبوتنيك"نقلت وكالة
 .من األردن إلى سورية بناًء على رغبتهم 1274الجئ سوري عادوا خالل العام 
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