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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
یفوز بنھائي خماسي موظفي " أعضاء ھیئة التدریس"
  "األردنیة"

٣  

   شؤون جامعیة
تدعو إلى استقرار قرارات التعلیم العالي وھیئة ) تربیة النواب(

  االعتماد
٤ 

 ٥  الدولي انطالق فعالیات مھرجان لیالي المسرح الحر
تدعو إلى استقرار قرارات التعلیم العالي وھیئة ) تربیة النواب(

  االعتماد
٦ 

 ٧  مجمع اللغة العربیة یطلق مسابقات ثقافیة
وانتقادات لتخبط قرارات ‘‘ استقالل القضاء‘‘إقرار مواد بـ

  ‘‘التعلیم العالي‘‘
١١ 

 ١٤  یعتصمون للمطالبة بنھایة الخدمة" الیرموك"موظفو 
یحوز جائزة أفضل ورقة بحثیة " التكنولوجیا"أكادیمي في 
  بمؤتمر عالمي

١٥ 

 ١٦  مؤتمر للھندسة الكھربائیة واإللكترونیة بعمان غدا
 ١٧  وحلم العودة لم یتحقق.. عاماً  ٦٩

   مقاالت
لیس لھ من دون هللا ...أزف الرحیل ... رؤساء الجامعات 

  األستاذ الدكتور أنیس الخصاونة/كاشفة
٢١ 

یاسر /تھ مع تراجع فرص الخلیجعن التعلیم الجامعي ومخرجا
  الزعاترة

٢٣ 

 ٢٦  خالد الزبیدي/٢٧. كم في باطن األرض من األبحاث العلمیة
 ٢٧  األستاذ الدكتور سالمھ یوسف طناش/الفساد في التعلیم

 ٢٩  وفیات
  ٣٢- ٣١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "األردنیة"یفوز بنھائي خماسي موظفي " أعضاء ھیئة التدریس"

  
توج رئیس الجامعة األردنیة 
الدكتور عزمي محافظة فریق 
أعضاء ھیئة التدریس بطال لدوري 
عید االستقالل الذي ینظمھ نادي 

  .الموظفین
  

وكرم محافظة إلى جانبھ رئیس 
: النادي حمزة الفاعوري كل من

الفائز بالمركز الثاني فریق أمن 
الجامعة والمستشفى، والفریق 
المثالي فریق موظفي مركز 
الحاسوب، والحارس المثالي 

  .محمود الفاعوي حارس فریق موظفي دائرة الخدمات المساندة
  

دریس فریق أمن الجامعة والمستشفى في المبارة النھائیة وفي التفاصیل واجھ فریق أعضاء ھیئة الت
  .وفاز علیة بضربات الترجیح بخمسة أھداف مقابل أربعة بعد تعادلھما اثنین الثنین

  
  .وحكم المباراة النھائیة كل من منذر عقیالن وإبراھیم أبو العطا من االتحاد األردني لكرة القدم

  
وتأتي البطولة ضمن احتفالت نادي موظفي الجامعة بعید االستقالل التي دأب على تنظیمھا سنویا منذ 

  .التأسیس

 أخبار الجامعة

  /أخبار األردنیة
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  تدعو إلى استقرار قرارات التعلیم العالي وھیئة االعتماد) تربیة النواب(

  
نة ان اللجنة تنتظر احالة الحكومة قال رئیس لجنة التربیة والتعلیم والثقافة النیابیة مصلح الطراو

  .لمشروع قانون الجامعات االردنیة الجدید الیھا للبدء بمناقشتھ مع المعنیین
  

واضاف، خالل لقاء خصصتھ اللجنة امس األحد لمناقشة برامج الدراسات العلیا في الجامعات 
رئیس ھیئة االعتماد في االردنیة بحضور أمین عام وزارة التعلیم العالي الدكتور عاھد الوھادنة و

وزارة التعلیم العالي الدكتور بشیر الزعبي وعدد من رؤساء الجامعات الحكومیة والخاصة والمعنیین 
في مجال التعلیم العالي، أنھ ال یوجد تمییز بین الجامعات الحكومیة والخاصة في القانون اال من خالل 

  .االعتماد
  

التعلیم العالي وھیئة االعتماد كي ال تنعكس سلبا على  ودعا الطراونة إلى استقرار قرارات مجلس
اداء الجامعات الحكومیة والخاصة ، مبینا انھ ستتم متابعة التوصیات مع المعنیین للخروج بتوافقات 

  .تسھم في تطویر التعلیم العالي
اقة اندریھ حواري وصفاء المومني وحسن السعود وابراھیم بني ھاني بعر: بدورھم، اشاد النواب

التعلیم العالي في المملكة ، مطالبین بتحدیث المختبرات العلمیة في الجامعات واقامة برامج توأمة، 
  .وان یكون تعیین اعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعات لخریجي الجامعات األردنیة

لیة من جھتھ، قال الوھادنة ان قانون الجامعات حول من دیوان الرأي والتشریع الى وزارة الما
ً عدم استقرار القرارات في مجلس التعلیم العالي، إذ  وسیكون قریبا في عھدة مجلس النواب، مؤكدا

  .تعمل الوزارة حالیا على استقرارھا لتفادي اي اخطاء ممكن حدوثھا مستقبال
  

من جانبھ، قال الزعبي ان مجلس التعلیم العالي ھو من یوافق على طلب فتح اي تخصص في 
ثم یتم ارسال الطلب الى ھیئة االعتماد لالطالع على مدى استیفائھ لشروط ھیئة  الجامعات، ومن

  .االعتماد
  

ودعا الجامعات الحكومیة والخاصة الى اعداد برامج مشتركة تحدیدا في برامج الدراسات العلیا، 
  .مبدیا استعداد الھیئة للتعاون مع الجامعات في قضیة یرونھا مناسبة

  
من ناحیتھم، طالب رؤساء الجامعات الحكومیة والخاصة والمعنیون في التعلیم العالي بالعمل على 
استقرار التشریعات والقرارات الصادرة عن مجلس التعلیم العالي، وإعادة النظر بالطاقة االستیعابیة 

  .للتخصصات، مؤكدین ان تعمیم بعض االخطاء ینعكس سلبا على الجامعات االخرى
  

ى عدد منھم تخوفھم من نشر نتائج امتحان الكفاءة في وسائل االعالم، ما ینعكس سلبا على وابد
  .ادائھا، مؤكدین انھم قاموا بإنشاء برامج توأمة بین الجامعات اال انھا قوبلت بالرفض

 شؤون جامعیة ومحلیة

  :صالرأي 
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  انطالق فعالیات مھرجان لیالي المسرح الحر الدولي
  

أعلن وزیر الثقافة نبیھ شقم مساء أمس األول في المركز الثقافي الملكي انطالق فعالیات مھرجان 
والذي یقام بالتزامن مع احتفالیة عمان عاصمة الثقافة  ١٢لیالي المسرح الحر الدولي في دورتھ الــ 

  .٢٠١٧العربیة االسالمیة 
من الشھر الحالي على فقرة فنیة من التراث  ١٨واشتمل حفل افتتاح المھرجان الذي یستمر حتى 

 األردني والخلیجي قدمتھا جوقة الغناء العربي التابعة لكلیة الفنون والتصمیم في الجامعة األردنیة،
من اخراج » ظالل أنثى«وفیلم قصیر عن عروض المھرجان، كما تابع الحضور العرض المسرحي 

  .إیاد شطناوي
ان في كلمتھ ان ھذه الدورة شھدت نقلة نوعیة في اختیار العروض وقال مدیر المھرجان علي علی

اعتمادا على جودة المنتج المسرحي، مبینا ان ھناك فرقا مسرحیة قادمة من الكویت وسلطنة عمان، 
  .ومصر، وتونس، وتشیلي، والمكسیك، وبولندا، وفرنسا، اضافة الى االردن

ائمین على المھرجان اخذوا على عاتقھم تحقیق رسالة وبینت رئیسة اللجنة العلیا أمل الدباس ان الق
مسرح «المسرح التي تسمو بالقیم النبیلة وترتقي بالمتلقي، مشیرة الى ان  اختیار شعار ھذه الدورة 

  ..ضد العنف
  .جاء مواكبة لھذه الرؤیة في االنحیاز لإلنسان والمجتمع» مسرح ضد التطرف

ألسعد الى ان المھرجانات المسرحیة في العالم العربي تحمل واشار نقیب الفنانین األردنیین ساري ا
عناوین محاربة العنف والتطرف واالرھاب، ولكن العروض المقدمة في ھذه المھرجانات ال تعكس 
ھذه العناوین على ارض الواقع، وھذا مأخذ على ھذه المھرجانات، داعیا المسرحیین العرب الى 

  .ة  صیاغة المشھد الثقافي العربي، ومحاربة الدخالءاعادة قراءة المشھد المسرحي واعاد
وفي نھایة الحفل الذي حضره أمین عام وزارة الثقافة ھزاع البراري وعدد كبیر من الضیوف العرب 
واألجانب، كرم وزیر الثقافة شخصیة المھرجان الفنانة حیاة الفھد من الكویت، والفنان سامح 

ان، والفنان زیاد ابو سویلم، والفنان رامي شفیق من الصریطي من مصر، والفنانة نادرة عمر
  . (األردن

  :صالدستور 
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  تدعو إلى استقرار قرارات التعلیم العالي وھیئة االعتماد) تربیة النواب(
  

لتعلیم والثقافة النیابیة مصلح الطراونة ان اللجنة تنتظر احالة الحكومة قال رئیس لجنة التربیة وا
  .لمشروع قانون الجامعات االردنیة الجدید الیھا للبدء بمناقشتھ مع المعنیین

  
واضاف، خالل لقاء خصصتھ اللجنة امس األحد لمناقشة برامج الدراسات العلیا في الجامعات 

تعلیم العالي الدكتور عاھد الوھادنة ورئیس ھیئة االعتماد في االردنیة بحضور أمین عام وزارة ال
وزارة التعلیم العالي الدكتور بشیر الزعبي وعدد من رؤساء الجامعات الحكومیة والخاصة والمعنیین 
في مجال التعلیم العالي، أنھ ال یوجد تمییز بین الجامعات الحكومیة والخاصة في القانون اال من خالل 

  .االعتماد
  
دعا الطراونة إلى استقرار قرارات مجلس التعلیم العالي وھیئة االعتماد كي ال تنعكس سلبا على و

اداء الجامعات الحكومیة والخاصة ، مبینا انھ ستتم متابعة التوصیات مع المعنیین للخروج بتوافقات 
  .تسھم في تطویر التعلیم العالي

  
اندریھ حواري وصفاء المومني وحسن السعود وابراھیم بني ھاني بعراقة : بدورھم، اشاد النواب

التعلیم العالي في المملكة ، مطالبین بتحدیث المختبرات العلمیة في الجامعات واقامة برامج توأمة، 
  .وان یكون تعیین اعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعات لخریجي الجامعات األردنیة

  
ن جھتھ، قال الوھادنة ان قانون الجامعات حول من دیوان الرأي والتشریع الى وزارة المالیة م

ً عدم استقرار القرارات في مجلس التعلیم العالي، إذ  وسیكون قریبا في عھدة مجلس النواب، مؤكدا
  .تعمل الوزارة حالیا على استقرارھا لتفادي اي اخطاء ممكن حدوثھا مستقبال

  
ال الزعبي ان مجلس التعلیم العالي ھو من یوافق على طلب فتح اي تخصص في من جانبھ، ق

الجامعات، ومن ثم یتم ارسال الطلب الى ھیئة االعتماد لالطالع على مدى استیفائھ لشروط ھیئة 
  .االعتماد

  
ودعا الجامعات الحكومیة والخاصة الى اعداد برامج مشتركة تحدیدا في برامج الدراسات العلیا، 

  .یا استعداد الھیئة للتعاون مع الجامعات في قضیة یرونھا مناسبةمبد
  

من ناحیتھم، طالب رؤساء الجامعات الحكومیة والخاصة والمعنیون في التعلیم العالي بالعمل على 
استقرار التشریعات والقرارات الصادرة عن مجلس التعلیم العالي، وإعادة النظر بالطاقة االستیعابیة 

  .دین ان تعمیم بعض االخطاء ینعكس سلبا على الجامعات االخرىللتخصصات، مؤك
  

وابدى عدد منھم تخوفھم من نشر نتائج امتحان الكفاءة في وسائل االعالم، ما ینعكس سلبا على 
  .ادائھا، مؤكدین انھم قاموا بإنشاء برامج توأمة بین الجامعات اال انھا قوبلت بالرفض

  ٦:صالرأي 
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  العربیة یطلق مسابقات ثقافیة مجمع اللغة
  

أعلن مجمع اللغة العربیة األردني عن الدورة الثانیة من مسابقاتھ وجوائزه التي بدأھا العام الماضي، 
  .لدعم العربیة واالحتفاء بھا وترسیخھا في نفوس أبنائھا ومحبیھا

  
وخصص جائزة ألفضل كتاب مترجم الى اللغة العربیة، في حقول محددة تتعلق بطبیعة عمل المجمع 

  .یع التألیف والترجمة والنشروإھتمامھ، وتشج
  

بھدف تشجیعھم » أحب لغتي العربیة» كما وأعلن عن مسابقة لالطفال على مستوى المملكة بعنوان
وتنمیة قدراتھم اإلبداعیة ومواھبھم المتعددة في التعبیر عن حبھم للغتھم األم، اللغةالعربیة، ومسابقة 

  .لفن الخط العربي
  

ألفضل مبادرة لغویة وأفضل تقریر صحفي، وفق » لغتي ھویتي«ان إلى ذلك أعلن عن مسابقة بعنو
  .الشروط المشار الیھا في الكتب المرفقة

  
  :وتالیا شروط المسابقات 

  
ً وأن تكون األعمال المقدمة خاصة بالمسابقة وحدیثة؛ فال  ١٥إلى  ١٢المشاركة لألطفال من سن  عاما

لتزام بتقدیم عمل واحد فقط في إحدى فئات المسابقة تكون منشورة، ولم تتقدم ألیة مسابقة أخرى، واال
  .الرسم، الخط العربي، القصة القصیرة:األربع اآلتیة 

  
أن یعبّر العمل المقدم عن موضوع المسابقة وال یخرج عنھ، ویرسل العمل المشارك بصورة 

صاحب  مع اسم) بیكسل( ٤٠٠إلكترونیة، على أن تكون األعمال الفنیة بمعرض دقة ال یقل عن 
  jormajma@gmail.comاللوحة ورقم الھاتف، على العنوان اآلتي 

  
  .یحتفظ المشترك بفئات الجائزة الفنیة بالعمل األصلي لتقدیمھ للمجمع عندما یطلب منھ ذلك

  
  .وتصبح األعمال الفائزة من حق المجمع وال یجوز المطالبة بھا

  
ً من  ، واألعمال التي تصل بعد ھذا ١٥/٨/٢٠١٧ى إل ١٥/٥/٢٠١٧یبدأ تسلم األعمال المشاركة بدءا

 ً   التاریخ لن تدخل في المسابقة تعلن النتائج في وقت یحّدد ویُعلن عنھ الحقا
  

ال تقبل مشاركة الفائزین في دورات سابقة في مسابقات المجمع، وال تقبل المشاركة إذا أّخلت بأي 
  .شرط من شروط المسابقة

  
ات تعرض على محكمین من ذوي االختصاص، وسیكون ھناك وبینت اللجنة المنظمة أن المشارك

  :ثالثة فائزین في كل فئة من فئات المسابقة یمنحون جوائز مالیة على النحو اآلتي
  

  دینار ٥٠٠: الجائزة األولى
  

  دینار ٤٠٠: الجائزة الثانیة

  ٢٨:صالرأي 
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  دینار ٣٠٠: الجائزة الثالثة

  
ّق الفوز، كما ستعرض األعمال  وباإلضافة إلى الجائزة المالیة، یحصل كل فائز على شھادة تقدیر توث

  .الفنیة الفائزة ضمن معرض یقیمھ المجمع لھذه الغایة على ھامش حفل توزیع الجوائز
  

  »لفن الخط العربي« شروط مسابقة 
  

  یلتزم المتسابق في اللوحة المقدمة بنصوص المسابقة
  

الكوفي، الثلث، الدیواني، النسخ، الفارسي أن ال تقل :الخطوط التي یحق للمتسابق المشاركة بھا أنواع 
  سن المشارك عن ثماني عشرة سنة

  
ترسل المشاركات بدون إطار مرفقة بسیرة ذاتیة موجزة للمشارك تتضمن االسم والعنوان ورقم 

بجانب  –شارع الملكة رانیا العبدهللا  –عمان  - مجمع اللغة العربیة األردني: الھاتف إلى العنوان اآلتي
) ٣٥(أال یقل عرض العمل المقدم عن ) ١١٩٤٢(عمان  – ١٣٢٦٨: ب.مسجد الجامعة األردنیة ص

  سم) ١٠٠(سم وال یزید طولھ على 
  

أن تكتب اللوحة باستعمال أقالم الخط واألحبار المتعارف علیھا، وللمشارك حریة اختیار األلوان 
  .لھ حریة توزیع النص بما یناسب عملھ والمقاس المشار إلیھ واألوراق كما

  
  یسمح لكل مشارك التقدم بلوحة واحدة فقط، ویسمح بوضع التوقیع علیھا

  
ً للمجمع وال یجوز المطالبة بھا   األعمال المشاركة تكون حقا

  
ً من  ل بعد ھذا ، واألعمال التي تص١٥/٨/٢٠١٧إلى  ١٥/٥/٢٠١٧یبدأ تسلم األعمال المشاركة بدءا

ً . التاریخ لن تدخل في المسابقة   وستعلن النتائج في وقت یحّدد ویُعلن عنھ الحقا
  

  ال تقبل مشاركة الفائزین في دورات سابقة في مسابقات المجمع
  

  .ال تقبل المشاركة إذا أّخلت بأي شرط من شروط المسابقة
  

: دینار والجائزة الثالثة١٠٠٠: ةدینار، الجائزة الثانی٢٠٠٠:الجائزة األولى:وتبلغ قیم الجوائز
  دینار٥٠٠

  
  »ألفضل كتاب مترَجم«شروط مسابقة 

  
  الكتب المترجمة إلى اللغة العربیة في الحقول اآلتیة

  
  العلوم األساسیة، مثل الفیزیاء والریاضیات والكیمیاء وغیرھا
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  .العلوم الطبیة، العلوم الھندسیة، العلوم الزراعیة، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
  

یشكل المكتب التنفیذي لجنة خاصة للجائزة مكونة من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة 
  .وتستعین اللجنة في أحكامھا بمحكمین متخصصین في موضوعات الكتب المرشحة للجائزة

  
، ویعلن )آب(لم طلبات الحصول على الجائزة ھو الیوم األول من الشھر الثامن یكون آخر موعد لتس

  ).كانون األول(المترجمین، في احتفال سنوي یقام في الشھر الثاني عشر /عن الكتاب الفائز، المترجم
  

 ً   یشترط أن یكون المترجم المتقدم للجائزة أردنیا
  

ً في ّ یكون مضى على نشره أكثر من  یشترط أن یكون الكتاب المرشح للجائزة أصیال موضوعھ، وأال
ً بكتابھ، یتضمن  سنتین، ولم یقدم لنیل جائزة علمیة داخل األردن أو خارجھ یقدم مترجم الكتاب تعریفا

. فكرة عن موضوع الكتاب ومكوناتھ، وأھدافھ وأھمیتھ واإلضافة العلمیة التي حققھا في موضوعھ
  ).لي أربع صفحاتحوا(ویكون التعریف في حدود ألف كلمة 

  
یقدم المترجم نسخة من سیرتھ الذاتیة، تتضمن تاریخ الوالدة ومكانھا، والجنسیة، والعنوان البریدي 

، والبرید اإللكتروني، والدرجات )فاكس(الحالي، وعنوان السكن، وأرقام الھواتف، والناسوخ 
  .باإلنتاج العلمي العلمیة، مع عناوین األطروحات الجامعیة، والخبرات العملیة، وقائمة

  
یجوز أن یكون الكتاب المقدم للجائزة من ترجمة واحد أو أكثر، وفي الحالة الثانیة یتم توزیع الجائزة 

  .على الفائزین بالتساوي
  

ً على إذن الترجمة من أصحاب حقوق النشر   .أن یكون المترجم حاصال
  

  .ال تقبل مشاركة الفائزین في دورات سابقة في مسابقات المجمع
  

  .ال تقبل المشاركة إذا أّخلت بأي شرط من شروط المسابقة
  

  قیمة الجائزة
  

  .تمنح للمترجم الفائز ثالثة آالف دینار أردني
  

  .یجوز منح الجائزة مناصفة بین كتابین على حد أقصى
  

یجوز حجب الجائزة، إذا كانت الكتب المقدمة ال ترقى إلى المستوى المطلوب، حسب تقدیر لجنة 
  .الجائزة ورأي المحكمین

  
  :»لغتي ھویتي«شروط مسابقة 

  
أن ال تقل سن المشارك عن ثماني عشرة سنة ترسل المشاركات مرفقة بسیرة ذاتیة موجزة 

 -مجمع اللغة العربیة األردني: ف إلى العنوان اآلتيـة تتضمن االسم والعنوان ورقم الھات/للمشارك
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عمان  – ١٣٢٦٨: ب.بجانب مسجد الجامعة األردنیة ص –شارع الملكة رانیا العبدهللا  –عمان 
)١١٩٤٢(  
  

، ٢٠١٦أو العام الماضي  ٢٠١٧أن یكون التقریر الصحفي خاص بالمسابقة، ومنشور في ھذا العام 
  وغیر مقّدم ألیة مسابقة أخرى

  
ن تعبّر المبادرة عن موضوع المسابقة وال تخرج عنھا، ویجوز أن تكون لشخص أو أكثر یسمح لكل أ

  مشارك التقدم بمشاركة واحدة فقط
  

ً للمجمع وال یجوز المطالبة بھا   األعمال المشاركة تكون حقا
  

ً من  د ھذا ، واألعمال التي تصل بع١٥/٨/٢٠١٧إلى  ١٥/٥/٢٠١٧یبدأ تسلم األعمال المشاركة بدءا
ً . التاریخ لن تدخل في المسابقة   وستعلن النتائج في وقت یحّدد ویُعلن عنھ الحقا

  
  ال تقبل مشاركة الفائزین في دورات سابقة في مسابقات المجمع

  
  ال تقبل المشاركة إذا أّخلت بأي شرط من شروط المسابقة

  
 ً   تعلن النتائج في وقت یحّدد ویُعلن عنھ الحقا

  
  ائزین في دورات سابقة في مسابقات المجمعال تقبل مشاركة الف

  
  ال تقبل المشاركة إذا أّخلت بأي شرط من شروط المسابقة

  
  :وحددت الجوائز

  
  دینار ٥٠٠: الجائزة األولى

  
  دینار ٤٠٠: الجائزة الثانیة

  
  دینار ٣٠٠: الجائزة الثالثة

  
ّق الفوز، كما ستعرض األعمال  باإلضافة إلى الجائزة المالیة، یحصل كل فائز على شھادة تقدیر توث

  .الفنیة الفائزة ضمن معرض یقیمھ المجمع لھذه الغایة على ھامش حفل توزیع الجوائز
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  رؤساء جامعات یبدون تخوفھم من نشر نتائج امتحان الكفاءة في وسائل اإلعالم

  ‘‘التعلیم العالي‘‘وانتقادات لتخبط قرارات ‘‘ قالل القضاءاست‘‘إقرار مواد بـ
  

فیما أقرت اللجنة القانونیة النیابیة عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون استقالل القضاء لسنة 
تعلیم تخبطا في قرارات مجلس ال"، ما اعتبرتھ "التربیة والتعلیم والثقافة النیابیة"، انتقدت ٢٠١٧

  ".العالي وھیئة االعتماد، األمر الذي انعكس سلبا على أداء الجامعات الحكومیة والخاصة
جاء ذلك خالل اجتماعین منفصلین عقدتھما اللجنتان أمس، إضافة إلى اجتماع ثالث للجنة الخدمات 

  .العامة والنقل النیابیة
الخصاونة، بحضور وزیر العدل عوض  ، قال رئیسھا النائب مصطفى"القانونیة النیابیة"ففي اجتماع 

أحد التشریعات "أبو جراد وممثلین عن المجلس القضائي، إن مشروع قانون استقالل القضاء، ھو 
المحالة لمجلس النواب من الحكومة، تنفیذا لتوصیات اللجنة الملكیة لتطویر القضاء، وتعزیز سیادة 

  ".ونالقانون، وآثرنا أن یكون باكورة أعمالنا ھذا القان
وأضاف أن أبرز األسباب الموجبة لھذا المشروع ھو توفیر االستقالل المالي لشؤون المجلس 
القضائي، من خالل إفراد بند خاص في الموازنة العامة للدولة یحقق موازنة مستقلة للمجلس، لضمان 

ثیل نوعي تلبیة احتیاجاتھ، وتخصیص موازنة سنویة مستقلة لھ عن موازنة وزارة العدل، ولضمان تم
للقضاء في المجلس القضائي، وتحدید مدة العضویة فیھ، وتوفیر الضمانات الكافیة ألعضائھ على 

  .نحو یكفل استقاللھم عند أداء مھامھم
وتابع أن أبرز ما جاء في المشروع، ھو إنشاء أمانة عامة للمجلس القضائي تعنى باألعمال اإلداریة، 

  .ومؤسسات الدولة ووسائل اإلعالم والمحاكم، وإدارة الموازنة وتنسیق العالقة بین المجلس القضائي
وبین أنھ تم إجراء تعدیل على تشكیل المجلس القضائي من شأنھ المساھمة في ضخ دماء جدیدة فیھ، 

  .من خالل مشاركة قطاع واسع من القضاة، وتأمین فرص للجیل الشاب وفق ضوابط ومعاییر
التعلیم والثقافة النیابیة مصلح الطراونة إن اللجنة تنتظر إحالة من جھتھ، قال رئیس لجنة التربیة و

  .الحكومة لمشروع قانون الجامعات األردنیة الجدید إلیھا للبدء بمناقشتھ مع المعنیین
جاء ذلك خالل لقاء خصصتھ اللجنة لمناقشة برامج الدراسات العلیا في الجامعات األردنیة، بحضور 

عالي الدكتور عاھد الوھادنة، ورئیس ھیئة االعتماد في وزارة التعلیم العالي أمین عام وزارة التعلیم ال
الدكتور بشیر الزعبي، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومیة والخاصة، والمعنیین في مجال التعلیم 

  .العالي
شھدت تخبطا في قرارات مجلس التعلیم العالي وھیئة "وأشار الطراونة إلى أن األعوام السابقة 

، داعیا إلى ضرورة "عتماد، األمر الذي انعكس سلبا على أداء الجامعات الحكومیة والخاصةاال
  .استقرارھا

اندریھ حواري وصفاء المومني وحسن السعود وإبراھیم بني ھاني،  : بدورھم، طالب النواب
ء بضرورة تحدیث المختبرات العلمیة في الجامعات وإقامة برامج توأمة، وأن یكون تعیین أعضا

  .الھیئة التدریسیة في الجامعات لخریجي الجامعات األردنیة
من جھتھ، قال الوھادنة إن قانون الجامعات حول من دیوان الرأي والتشریع إلى وزارة المالیة 

 ً عدم استقرار القرارات في مجلس التعلیم العالي، إذ "وسیكون قریبا في عھدة مجلس النواب، مؤكدا
  ".استقرارھا لتفادي أي أخطاء ممكن حدوثھا مستقبالتعمل الوزارة حالیا على 

من یوافق على طلب فتح أي تخصص في "من جانبھ، قال الزعبي إن مجلس التعلیم العالي ھو 
الجامعات، ومن ثم یتم إرسال الطلب إلى ھیئة االعتماد، لالطالع على مدى استیفائھ لشروط ھیئة 

  ".االعتماد

  ٨:صالغد 
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ات الحكومیة والخاصة بضرورة استقرار التشریعات والقرارات من ناحیتھم، طالب رؤساء الجامع
الصادرة عن مجلس التعلیم العالي، وإعادة النظر في الطاقة االستیعابیة للتخصصات، مؤكدین أن 

تخوفھم من نشر "وأبدى عدد منھم ". تعمیم بعض األخطاء ینعكس سلبا على الجامعات األخرى"
قاموا "، مؤكدین أنھم "عالم، ما ینعكس سلبا على أداء الجامعاتنتائج امتحان الكفاءة في وسائل اإل

  ".بإنشاء برامج توأمة بین الجامعات، إال أنھا قوبلت بالرفض
ً أمس استمعت خاللھ الى وجھة نظر وزارة " تربیة النواب"على صعید متصل، عقدت  اجتماعا

بحضور وزیر  ٢٠١٧لسنة   ٣٣التربیة والتعلیم حول نظام المركز الوطني لتطویر المناھج رقم 
التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز، والوزیر األسبق الدكتور خالد الكركي بصفتھ مستشار فرق 

  .التألیف للغة العربیة وعدد من المعنیین في الوزارة
من الدستور ولیس بموجب  ١٢٠واستفسر الطراونة عن سبب صدور ھذا النظام بموجب المادة 

ً ضرورة عدم فصلھ عن الوزارة وابقاؤه تحت مظلتھا حتى ال یكون  قانون التربیة والتعلیم، مؤكدا
  .ھناك اي تناقض في اھداف العملیة التعلیمیة وتطویر المناھج 

لثغرات الموجودة في بعض المناھج  من خالل تضافر جھود جمیع ودعا الى ازالة كافة التشوھات وا
الجھات ذات العالقة بھذا الشأن بما یخدم العملیة التعلیمیة  ویساعد على االنتقال من مرحلة التلقین 

  .الى مرحلة التفكیر االبداعي وانتاج جیل قادر على الحوار االیجابي 
رجوة من تأسیس ھذا المركز والمھام والصالحیات وتساءل رئیس واعضاء اللجنة عن الفائدة الم

وھل " والمجلس التنفیذي للمركز " المجلس االعلى للمركز " المناطة بھ والمجالس المنبثقة عنھ كــ 
  .ھنالك تضارب بالصالحیات ما بینھ وبین مجلس التربیة والتعلیم

  .اغ الوزارة من مضمونھاوفي الوقت الذي رحبوا بھ بتشكیلة المجلس، طالبوا بضرورة عدم افر
ودعوا الى التركیز على اللغة العربیة في المدارس والجامعات، مستعرضین التشوھات التي طرأت 
علیھا نتیجة عدم ایالئھا االھمیة الكافیة، مؤكدین ضرورة تطبیق قانون التربیة والتعلیم وااللتزام بما 

  .یصدر عن مجلس التربیة التعلیم فیما یخص المناھج 
وره، قال الرزاز ان انشاء المركز الوطني لتطویر المناھج ھو جزء ال یتجزأ من خطة متكاملة بد

لتطویر التعلیم في االردن ویُعد من البرامج االساسیة التي انبثقت عن االستراتیجیة الوطنیة للموارد 
  .البشریة 

ً من مرحلة ریاض اال ً الى واضاف ان ھذا المركز سیعمل على تطویر المناھج بدءا طفال وصوال
  .الثانویة العامة وبما ینسجم مع فلسفة وزارة التربیة والتعلیم واھدافھا وثوابتنا الدینیة والوطنیة 

واكد الرزاز ان كل ما یصدر عن ھذا المركز ھو یصدر على شكل توصیات لمجلس التربیة والتعلیم 
ً على انھ لن یتم اعتماد اي كتاب او تطبیق  والمجلس ھو صاحب القرار بالموافقة او الرفض، مشددا

  .اي منھاج في اي مؤسسة تعلیمیة اال بموافقة مجلس التربیة والتعلیم 
وحول تقریر لجنة مراجعة المناھج، لفت الرزاز  الى ان مجلس التربیة والتعلیم اقر  التقریر كما  

  .جاء من اللجنة المشكلة لھذه الغایة 
كز، یترأسھ رئیس الوزراء األسبق عدنان بدران وھذا المجلس واشار الى ان ھناك مجلس اعلى للمر

ً ان ھذا المركز یخضع لدیواني  معني بوضع الضوابط العامة حتى ال تخرج االمور عن ذلك، مضیفا
  .المحاسبة والخدمة المدنیة 

ً بمنھاجي اللغة " التربیة النیابیة"واتفق الرزاز مع رأي رئیس واعضاء  بخصوص ان ھناك ضعفا
ً الع ومناھجنا ال تزال تعتمد على " یجب ان نقر ان ھناك مشكلة وعلینا معالجتھا " ربیة والعلوم، قائال

  .الحفظ والتلقین ونحن بحاجة  الى منھجیة جدیدة بھذا االمر 
وفیما یتعلق بدور ادارة المناھج في الوزارة، بین الرزاز ان دورھا ھو تجریب وفحص الكتب 

ربوي وآخذ التغذیة الراجعة من قبل الطلبة واولیاء االمور والمعلمین المدرسیة في المیدان الت
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ً الى ان طباعة الكتب المدرسیة ستكون ایضأ من ضمن  والخبراء عامة ومشاركتھا مع المركز، الفتا
  .مھامھا 

ً اننا درسنا ھذا االمر مع جمیع  من جھتھ، اكد الكركي اھمیة اللغة العربیة وضرورة حمایتھا، مضیفا
ً عن ال جھات ذات العالقة وفي مقدمتھا وزارة التربیة والتعلیم وذلك للوصول الى لغة سلیمة بعیدا

  .التلوث اللغوي 
بدورھا، استمعت لجنة الخدمات العامة والنقل النیابیة، خالل اجتماعھا برئاسة النائب خالد أبو 

محافظات المملكة، حسان، إلى خطة مدیریة االمن العام حول األزمات المروریة في مختلف 
  .خصوصا محافظتي العاصمة وإربد

وقال أبو حسان إن اللجنة اطلعت على خطط إدارة السیر، لمواجھة االختناقات المروریة  
واالزدحامات خالل فترة الصیف وشھر رمضان، الفتا إلى المعاناه التى یعیشھا المواطنون جراء 

وزیادة عدد السیاح، ما یؤثر سلبا على حالة  تلك المشكلة المروریة، خاصة مع عودة المغتربین
  .الطرق في المملكة

وشدد على أھمیة التشاركیة من خالل تكاثف الجھود إلیجاد الحلول المناسبة والكفیلة للحد من 
  .األزمات المروریة

ً إنھا  متكاملة "واستعرض مساعد مدیر األمن العام للمرور العمید ولید بطاح خطة المدیریة، قائال
تم وضع "، الفتا إلى أنھ "تعامل مع االزدحامات المروریة خالل فصل الصیف والشھر الفضیللل

العدید من المحاور سیتم العمل بھا من خالل الرقابة المروریة الداخلیة على حركة الطرق، ونشر 
  ".دوریات في لباس مدني

عن نشرة توعویة من  ستكون ھناك محطات لتقدیم وجبات اإلفطار للمسافرین، فضال"وأضاف أنھ 
خالل إذاعة األمن العام ومختلف وسائل اإلعالم، كما تم إنشاء غرف عملیات على مدار الساعة من 

  ". خالل مراقبة الطرقات عبر كامیرات
لدیھا " األمانة"بدوره، أشار مدیر النقل والمرور بأمانة عمان الكبرى عبد الرحیم الوریكات إلى أن 

یة بالتنسیق والتعاون مع إدارة السیر لضمان انسیابیة الحركة، إضافة إلى خطط استراتیجیة وتنفیذ
تركیزھا على التقنیات المروریة من خالل مراكز التحكم وانظمة الرقابة، حیث تم ربط أنفاق 

  . العاصمة بكامیرات مراقبة
ت الخارجیة وحضر االجتماع مدیر إدارة السیر المركزیة العمید سمیر بینو، ومدیر إدارة الدوریا

  .العقید سالم الشماسین، ورئیس لجنة بلدیة إربد الكبرى
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  یعتصمون للمطالبة بنھایة الخدمة" الیرموك"موظفو 
  

جدد عاملون في جامعة الیرموك أمس، اعتصامھم أمام مبنى رئاسة الجامعة للمرة الثانیة خالل 
ات عملھم على نظام المیاومة ضمن مكافأة نھایة الخدمة بعد الشھر الحالي للمطالبة باحتساب سنو

  .تحویلھم الى الراتب المقطوع ووظائف مصنفة
وحسب العاملین، فإن عدد من تم تحویلھم خالل السنوات الماضیة من نظام المیاومة الى الراتب 

ً، مشیرین الى احقیتھم باحتساب سنوات خدمتھم على المیا ٥٥٠المقطوع یفوق  ومة ضمن موظفا
  .مكافأة نھایة الخدمة أسوة بالعاملین في جامعة العلوم والتكنولوجیا

وكانت ادارة الجامعة وجھت طلبا لدیوان التشریع لبیان الرأي في جواز احتساب مدة خدمتھم 
باألجور الیومیة من ضمن مكافأة نھایة الخدمة لھم، وبیان مدى انطباق نظام الموظفین االداریین 

الجامعة على الموظفین الذین تم تعیینھم باألجور الیومیة قبل ان یتم تعیینھم على الراتب  والفنیین في
  .المقطوع او الوظیفة المصنفة

وقال نائب رئیس الجامعة للشؤون اإلداریة الدكتور جمال ابو دولة، إنھ لم یرد إلى رئاسة الجامعة أي 
إلى أنھ سیتم اطالع الموظفین على الرأي  رد لغایة اآلن من دیوان التشریع بھذا الخصوص، مشیرا

 ً   .القانوني لدیوان التشریع حال وصولھ رسمیا
وكانت وقفات مشابھة نفذھا العاملون منذ شباط الماضي لذات الغرض، فیما ردت إدارة الجامعة 

مة بالتزامھا بما تتیحھ التشریعات القانونیة الحتساب مدة الخدمة بالمیاومة ضمن مكافأة نھایة الخد
  .ملیون دینار ٣٫٥والبالغة وفق تقدیرات الجامعة نحو 

  ١١:صالغد 
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  یحوز جائزة أفضل ورقة بحثیة بمؤتمر عالمي" التكنولوجیا"أكادیمي في 
  

حصل الباحث الدكتور المعمار جاسر خلف محاسنھ، االستاذ المساعد بكلیة العمارة والتصمیم في 
ة في المؤتمر العالمي الخامس للعمارة جامعة العلوم والتكنولوجیا على جائزة افضل ورقة بحثی

  . والھندسة المدنیة والذي عقد مؤخرا في سنغافوره بمشاركة عالمیة واسعة
لدى خریجي برامج ) Soft Skills(البحث الفائز یقترح نموذجا كمیا لقیاس فجوة المھارات الناعمة 

تصحیح المناھج التعلیمیة البناء في سوق العمل و ینظم كیفیة استخدام المعلومات المتحصلة في 
والمتسارعة في االحتیاجات المعرفیة .. والتدریبیة و یستجیب بشكل دوري للتغیرات المستمره

  ).الوالیات المتحده االمریكیة كحالة دراسیة(
واعتبر اكادیمیون بارزون شاركوا في المؤتمر ان البحث یعد حال متمیزا یمكن البناء علیھ وتعمیمھ  

المتوائمھ مع دعوة جاللة الملك عبدهللا الثاني لتتطویر المناھج التعلیمیة في االردن  كاحد الخیارات
بناء قدراتنا البشریة وتطویر العملیة التعلیمیة جوھر 'من خالل ما طرحة في ورقتھ النقاشیة السابعة 

  'نھضة األمة
  

  ١٢:صالغد 
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  مؤتمر للھندسة الكھربائیة واإللكترونیة بعمان غدا
  

أعلنت نقابة المھندسین األردنیین خالل مؤتمر صحفي عقدتھ أمس عن عقد مؤتمر الھندسة 
ة وااللكترونیة األردني الدولي العاشر الذي تنطلق أعمالھ صباح غد تحت رعایة رئیس الكھربائی
  .الوزراء

وقال نقیب المھندسین المھندس ماجد الطباع إن ھذا المؤتمر ھو امتداد إلنجازات النقابة في الحقول 
  .عملھمالعلمیة، التي تسعى من خاللھا إلى اطالع المھندسین على كل جدید یطرأ على مجاالت 

وأشار إلى أن أھمیة ھذا النوع من المؤتمرات تتمثل بتبادل الخبرات والمعارف التي یمتلكھا 
  .المحاضرون وأصحاب األوراق العلمیة والدراسات التي یتم طرحھا ومناقشتھا

وأعرب الطباع عن شكره ألعضاء اللجنة التحضیریة للمؤتمر على جھودھا الكبیرة التي تبذلھا 
  .كدا أن المؤتمر تمكن من تحقیق نجاحات باھرة خالل دوراتھ السابقةلتنظیمھ، مؤ

من جانبھ قال عضو مجلس النقابة رئیس مجلس شعبة الھندسة الكھربائیة إن أعداد المنتسبین للشعبة 
تعتبر األعلى بین سائر الشعب الھندسیة في النقابة، ما یفرض علیھا تحدیات اضافیة، مشیرا إلى أن 

جالسھا المتعاقبة حرصت على تنظیم المؤتمرات العلمیة، لضخ مزید من المعارف الشعبة عبر م
بدوره قال رئیس اللجنة التحضیریة . والخبرات والعلوم في شریان العمل الھندسي في المملكة

ورقة  ٣٥دول سیقدمون  ٩للمؤتمر الدكتور أحمد نصیرات إن نخبة من المحاضرین والمتحدثین من 
  .نقل خبراتھم للمھندسین واألكادیمیین المشاركینبحثیة بالمؤتمر ل

وأشار إلى أنھ سیعقد على ھامش المؤتمر المعرض الدولي الرابع عشر لآلالت والمعدات 
  .في قاعات معرض عمان الدولي للسیارات JIMEX 2017الكھرومیكانیكیة والمعروف بـ

ربیة وأجنبیة، وتتصدر دولة ع ١١جھة عارضة من  ٢٠٠وأوضح أنھ یشارك في المعرض حوالي 
المشاركات شركات الطاقة والطاقة المتجددة والطاقة الشمسیة والكھرباء واألتمتة واإلنارة، باإلضافة 
إلى القطاعات الرئیسیة المعروفة للمعرض والمتمثلة باآلالت والمعدات الكھرومیكانیكیة والتدفئة 

  .والتكییف والمعدات والبرمجیات واللوازم الصناعیة
ناحیتھ قال أمین عام النقابة المھندس محمد أبو عفیفة أن عقد المؤتمرات العلمیة یعتبر أحد أعمدة من 

العمل في نقابة المھندسین األردنیین إلى جانب نشاطاتھا التي تعقدھا لتحقیق أبعاد تنمویة واجتماعیة 
  .ووطنیة

  ٧:صالدستور 
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  م یتحققوحلم العودة ل.. عاماً  ٦٩
  

لیعبر عن تھجیرھم وھدم معظم   ١٩٤٨مصطلح أطلقھ الفلسطینیون على أحداث العام .. «النكبة « 
وھي السنة التي طرد فیھا معالم مجتمعھم السیاسیة واالقتصادیة والحضاریة في ذلك العام، 

وتشمل أحداث النكبة، احتالل معظم أراضي فلسطین من قبل الحركة . الفلسطینیون خارج دیارھم
ألف فلسطیني وتحویلھم إلى الجئین، كما تشمل األحداث  ٧٥٠الصھیونیة، وطرد ما یزید على 

قریة  ٥٠٠كثر من عشرات المجازر الوحشیة والفظائع وأعمال النھب ضد الفلسطینیین، وھدم أ
وطرد معظم القبائل البدویة التي كانت . وتدمیر المدن الفلسطینیة الرئیسیة وتحویلھا إلى مدن یھودیة

تعیش في النقب ومحاولة تدمیر الھویة الفلسطینیة ومحي األسماء الجغرافیة العربیة وتبدیلھا بأسماء 
وعلى . ولة خلق مشھد طبیعي أوروبيعبریة وتدمیر طبیعة البالد العربیة األصلیة من خالل محا

لتأریخ بدایة النكبة الفلسطینیة، إال أن المأساة اإلنسانیة  ١٩٤٨/٥/١٥الرغم من أن السیاسیین اختاروا 
بدأت قبل ذلك عندما ھاجمت عصابات صھیونیة إرھابیة قرًى وبلدات فلسطینیة بھدف إبادتھا أو دب 

ً الذعر في سكان المناطق المجاورة بھدف تسھ عاما  ٦٩والیوم ،بعد مضي . یل تھجیر سكانھا الحقا
على النكبة لم تنفك حكومة االحتالل الصھیونیة تواصل ارھابھا واغتصابھا لألراضي الفلسطینیة ، 
مازال التوسع االستیطاني مستمرا وما زال االعتقال والتعذیب ومحاوالت الطرد والتھجیر للمواطنین 

زالت االنتھاكات بحق االرض واالنسان الفلسطیني وبحق المقدسات الفلسطینیین من أراضیھم، وما 
االسالمیة، مازال الحصار مفروضا على قطاع غزة، ومازال األسرى یواصلون اضراباتھم، 

،  النكبة ال زالت مستمرة بل ویعیشھا الفلسطیني في جمیع »والحریة والكرامة» االمعاء الخاویة«
  .أنحاء فلسطین كل یوم 

ھي حرب نشبت في فلسطین بین كل من المملكة المصریة ومملكة األردن ومملكة  ١٩٤٨حرب   
العراق وسوریة ولبنان والمملكة العربیة السعودیة ضد الملیشیات الصھیونیة المسلحة في فلسطین 
والتي تشكلت من البلماخ واإلرجون والھاجاناه والشتیرن والمتطوعون الیھود من خارج حدود 

  .یطاني على فلسطیناالنتداب البر
وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت انھاء انتدابھا على فلسطین وغادرت تبعا لذلك القوات البریطانیة 
من منطقة االنتداب، وكانت األمم المتحدة قد أصدرت قرارا بتقسیم فلسطین لدولتین یھودیة وعربیة 

لملیشیات الیھودیة من فلسطین في األمر الذي عارضتھ الدول العربیة وشنت ھجوما عسكریا لطرد ا
  .١٩٤٩استمر حتى مارس  ١٩٤٨مایو 

  االنتداب البریطاني على فلسطین 
ضمن حدود الدولة العثمانیة لتشكل الحدود اإلداریة لمتصرفیة  ١٩١٤كانت فلسطین حتى العام  

كافة أراضیھا القدس، وبعد أن دخلت الدولة العثمانیة الحرب العالمیة األولى بجانب األلمان خسرت 
ومعاھدة  ١٩٢٠في البالد العربیة لصالح بریطانیا وفرنسا بحسب معاھدة سیفر الموقعة عام 

  .١٩٢٣الموقعة عام » لوزان«
وكانت كل من بریطانیا وفرنسا قد وقعتا اتفاقا لتقاسم األراضي العثماني أثناء الحرب العالمیة األولى 

  .الفرنسي- یطانیا بحسب االتفاق البریطانيفكانت فلسطین من ضمن األراضي التابعة لبر
  .١٩٤٨بعد انتھاء الحرب العالمیة األولى خضعت فلسطین لالنتداب البریطاني حتى العام 

  تقسیم فلسطین  
وافقت الجمعیة العامة لألمم المتحدة على قرار تقسیم فلسطین إلى دولة  ١٩٤٧نوفمبر  ٢٩في   

أي جعلھا منطقة دولیة ال تنتمى لدولة معینة (نطقة القدس یھودیة ودولة عربیة فلسطینیة وتدویل م
  :وكان التقسیم كالتالي ) ووضعھا تحت حكم دولي

  للیھود% :٥٦    
  للعرب% :٤٣    

  ١٢:صالدستور 
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، وقد شمل )وھي منطقة دولیة ووضعت تحت األنتداب بأدارة األمم المتحدة(منطقة القدس % : ١    
القرار على الحدود بین الدولتین الموعودتین وحدد مراحل في تطبیقھ وتوصیات لتسویات اقتصادیة 

  .بین الدولتین
فكانت . ون باالجحافوبشكل عام، رحب الصھاینة بمشروع التقسیم، بینما شعر العرب والفلسطینی

عصبة التحرر الوطني، وھي مجموعة إمیل حبیبي، إمیل توما وآخرین من العرب الذین تركوا 
  .الحزب الشیوعي الفلسطیني

، تشكل جیش اإلنقاذ بقیادة فوزي ١٩٤٨تصاعدت حّدة القتال بعد قرار التقسیم ،في بدایة عام 
ن وشتیرن قد لجأتا إلى استخدام السیارات كانت منظمتا األرجو ١٩٤٨القاوقجي، وبحلول ینایر 

وفي مارس ) مدني فلسطیني ٢٦ینایر، تفجیر مركز الحكومة في یافا مما أسفر عن مقتل  ٤(المفخخة 
قام المقاتلون الفلسطینیون الغیر نظامیین بنسف مقر الوكالة الیھودیة في القدس مما أدى إلى  ١٩٤٨
تقر الجامعة العربیة بإرسال الجیوش العربیة  ١٩٤٨أبریل  ١٢وفي . ٨٦یھودیا وجرح  ١١مقتل 

  .مایو ١٥إلى فلسطین وأكدت اللجنة السیاسیة أن الجیوش لن تدخل قبل أنسحاب بریطانیا المزمع في 
وخرجت . عین بن غوریون یغال یادین مسؤوال عن إیجاد خطة للتحضیر للتدخل العربي المعلن

ترسم . وضعت حیز التنفیذ منذ شھر نیسان إبریل وما تالهتحلیالت یغال یادین بالخطة دالت، والتي 
إلى » الدفاع«الجزء الثاني من مراحل الحرب، حیث انتقلت فیھا الھاجاناه من موقع » الخطة دالت«

  .موقع الھجوم
  انتھاء االنتداب  
 ١٥و ١٤قررت الحكومة البریطانیة إنھاء االنتداب البریطاني على فلسطین في منتصف اللیل بین ال 

  بضغط من األمم المتحدة التي طالب بریطانیا بانھاء أنتدابھا على فلسطین ١٩٤٨من مایو 
مایو أعلن المجلس الیھودي الصھیوني في تل أبیب أن قیام  ١٤في الساعة الرابعة بعد الظھر من 

ثل دولة إسرائیل سیصبح ساري المفعول في منتصف اللیل، وقد سبقت ھذا اإلعالن تشاورات بین مم
الحركة الصھیونیة موشیھ شاریت واإلدارة األمریكیة دون أن تعد حكومة الوالیات المتحدة 
االعتراف بالدولة، أما بالفعل فنشر الرئیس األمریكي ھاري ترومان رسالة االعتراف بإسرائیل بعد 

امتنعت القیادة . أما االتحاد السوفیاتي فاعترف بإسرائیل بعد إعالنھا بثالثة أیام. إعالنھا ببضع دقائق
دولة یھودیة في »الصھیونیة عن تحدید حدود الدولة في اإلعالن عن تأسیسھا واكتفت بتعریفھا ك

أسفر اإلعالن مباشرة عن بدء الحرب بین إسرائیل والدول . ، أي في فلسطین»ایریتس یسرائیل
من دیفید بن غوریون تم تشكیل جیش الدفاع اإلسرائیلي بأمر  ١٩٤٨مایو  ٢٦في . العربیة المجاورة

  .رئیس الحكومة اإلسرائیلیة المؤقتة
بدأت الحرب عندما وصلت الجیوش العربیة من مصر وسوریا والعراق واألردن والسعودیة ولبنان  

إلى فلسطین وھاجمت القوات العربیة المستعمرات الصھیونیة المقامة في فلسطین وھاجم القوات 
  .لصھیونیتین في النقبالمصریة تجمعي كفار داروم ونیریم ا

  الدور األردني في الدفاع عن فلسطین  
كانت أقوى الجبھات وأھمھا ھي الجبھة األردنیة األسرائیلیة فقد عبرت ثالثة ألویة تابعة للجیش   

ثم ازدادوا إلى اربعة مع مضي الحرب،  ١٩٤٨مایو  ١٦األردني نھر األردن إلى فلسطین في 
  .باإلضافة إلى عدة كتائب مشاة

كان ھناك حوالي خمسین ضابط بریطاني یخدم في الجیش العربي األردني، الذي كان على درجة 
وكان الجیش العربي األردني ربما أفضل الجیوش المتحاربة من الناحیة .عالیة من التدریب

حیث عانت باقي الجیوش من ضعف شدید في إتخاذ القرارات الحاسمة على المستوى .التكتیكیة
ي والقیام بمناورات تكتیكیة، وقد رافق الجیش العربي فریق من الصحفیین األجانب من اإلستراتیج

  :وتم تقسیم القوات األردنیة كالتالي. ضمنھم مراسل مجلة التایم
  الوحدة العسكریة القائد    الرتبھ  المنطقة العسكریة
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)  زرقاء(القیادة العامة ) لفریق أو(القائد العام للجیش العربي األردني  جون باغوت جلوب  جنرال   
اللواء األول ویتضمن الفوجین األول والثالث  )   عمید(القائد المیداني   نورمان الش بریجادییر 

)  عقید(منطقة نابلس العسكریة الفوج األول  بالكدین  كولونیل )  عقید(دیزموند غولدي كولونیل 
منطقة نابلس العسكریة اللواء )  عقید(كولونیل  منطقة نابلس العسكریة الفوج الثالث  ویلیام نیومان 

قوة دعم الفوج ) عمید(الثاني ویتضمن الفوجین الخامس والسادس سام سیدني أرثر كوك بریجادییر 
منطقة ) رائد(قوة دعم الفوج السادس  عبد هللا التل  میجور )  رائد(الخامس  جیمس ھاوكن میجور 

منطقة )  عقید(الفوجین الثاني والرابع  تیل أشتون كولونیل  القدس العسكریة اللواء الثالث ویتضمن
منطقة رام هللا العسكریة الفوج الرابع  حابس ) رائد(رام هللا العسكریة الفوج الثاني سلید  میجور 

اللطرون، اللد والرملة اللواء الرابع أحمد صدقي السید  كولونیل )  مقدم(المجالي لفتنانت كولونیل 
  والرملة، الخلیل، رام هللا: عمقوة د)  عقید(
  :ومن ثم خاض الجیش األردني ثالث معارك كبیرة ھي 
  معركة باب الواد - ١ 
  معركة اللطرون - ٢ 

  جنـــــیـــن -٣
فاستطاع الحفاظ على القدس والضفة الغربیة كاملة مع انتھاء الحرب وكانت خسائر األسرائلیین في 

اء اإلسرائیلي ومؤسس إسرائیل دیفید بن غوریون في ھذه المعارك ضخمة، فقد قال رئیس الوزر
لقد خسرنا في معركة باب الواد وحدھا أمام الجیش األردني «: امام الكنیست ١٩٤٨حزیران عام 

  .»ضعفي قتالنا في الحرب كاملة
ََدس في الجلیل األع  لى وعلى الجبھھ الشمالیة استولت القوات النظامیة اللبنانیة على قریتي المالكیة وق

واستمرت المعارك على ھذا النحو حتى تدخل مجلس األمن التابع لألمم . جنوب الحدود اللبنانیة
وتضمن حظر تزوید أي من أطراف  ١٩٤٨یونیو  ١٠الدولیة وفرض علیھا وقفا إلطالق النار في 

ن وعقب ھذا القرار الدولي توقف القتال بی. الصراع باألسلحة ومحاولة التوصل إلى تسویة سلمیة
الجیش اإلسرائیلي والجیوش العربیة النظامیة أما جیش اإلنقاذ فواصل عملیاتھ العسكریة في منطقة 

استأنف الجیش اإلسرائیلي القتال في  ١٩٤٨یولیو  ٨أسابیع وفي  ٤تم تحدید الھدنة لمدة . الجلیل
معارك من جدید وعندما استؤنفت ال. جمیع الجبھات رغم محاوالت األمم المتحدة لتمدید مدة الھدنة

كان للجیش اإلسرائیلي الید العلیا واتخذت المعارك مسارا مختلفا وتعرضت القوات العربیة لسلسلة 
من الھزائم واستطاعت إسرائیل فرض سیطرتھا على مساحات واسعة من أراضي فلسطین 

لى یولیو بعد أن ھدد مجلس األمن بفرض عقوبات قاسیة ع ٢١وانتھت المعارك في . التاریخیة
قبل العرب الھدنة الثانیة التي كانت اعترافا بالھزیمة ودخلت حرب فلسطین . الجوانب المتقاتلة

بعد استیالء الجیش اإلسرائیلي  ١٩٤٩ینایر  ٧انتھى القتال في ). النكبة(التاریخ العربي تحت اسم 
ي النقب على معظم منطقة النقب وتطویق القوات المصریة التي كانت مرابطة حول الفالوجة ف

وبعد نھایة القتال بدأت مفاوضات في جزیرة رودس الیونانیة بتوسیط األمم المتحدة بین . الشمالي
تم التوقیع على اتفاقیات . إسرائیل من جانب وكل من مصر واألردن وسوریا ولبنان من جانب آخر

 ١٩٤٩مارس  ٧ي ف. ، وفیھا تم تحدید الخط األخضر١٩٤٩یولیو  ٢٠فبرایر و ٢٤الھدنة األربع بین 
أقرت  ١٩٤٩مایو  ١١أوصى مجلس األمن بقبول إسرائیل عضوا كامال في األمم المتحدة وفي 

  .الجمعیة العامة ھذه التوصیة
  دور كتائب اإلخوان المسلمین  
م استولى المقاتلون اإلخوان على مدرعھ صھیونیة وكتب علیھا شعار ١٩٤٨بعد معارك شرسھ عام  

  . الحمداإلخوان هللا أكبر و
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شارك اإلخوان المسلمین بقیادة أحمد عبد العزیز، من مصر واألردن وسوریا وفلسطین والعراق، 
من أبرز مجاھدیھم الوزیر األردني كامل الشریف والشیخ محمد فرغلي وأبو الفتوح شوشة من 

  .مصر، والسوري مصطفى السباعي، والعراقي محمد محمود الصواف
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لیس لھ من دون هللا كاشفة...لرحیل أزف ا... رؤساء الجامعات   

 األستاذ الدكتور أنیس الخصاونة

یتھیأ خمسة رؤساء جامعات رسمیة على مغادرة مواقعھم ،مرغمین ال مختارین، باستثناء األستاذ 
ید لھ لدورة مقبلة على الدكتور نظیر أبو عبید رئیس الجامعة األردنیة األلمانیة الذي اعتذر عن التجد

الرغم من انجازاتھ المشھودة وإدارتھ المحترمة للجامعة خالل السنوات األربعة الماضیة، وھو بذلك 
یضع سابقة إداریة وأخالقیة راقیة، حیث یبدوا أن الرجل شعر بأنھ قدم ما عنده وأنھ یخلي الموقع 

  .ة في معالجة بعض األمور في الجامعةإلدارة جدیدة ربما یكون لدیھا رؤى وأفكار جدیدة وإبداعی

بعض رؤساء الجامعات یتشبثون بمواقعھم آلخر لحظة وعلى طریقة أحد وزراء الخارجیة السابقین 
بعض رؤساء الجامعات المرشحین . الذي التصق بموقعھ التصاقا لیس لھ مثیل أثار تندر األردنیین بھ 

مقیتة خلفھم تبدأ بتردي األداء الجامعي في عھد  للتغییر وھم یغادرون مواقعھم یتركون تركة ثقیلة
تولیھم المسؤولیة وتنتھي بشبھات فساد تزكم رائحتھا األنوف رغم أنھ لم یمضي على تولي بعضھم 

  . أمانة المسؤولیة أكثر من عامین

أحد رؤساء الجامعات الذي كنا نتوسم بھ خیرا مارس في العام األول لتسلمھ إدارة جامعتھ إجراءات 
التي شابھا ما شابھا من عدم االلتزام .. نتقامیة وإبعاد لعدد من زمالءه الذین كان لھم رأي في ا

بخصوص إنتاجھ ...باألسس األكادیمیة المعتمدة في تلك الجامعة ومن تغاضي عن تقاریر المحكمین 
یس الذي سبق وأن وھو ذات الرئ.... ھذا اتخذا قراراتھ االنتقامیة ... رئیس الجامعة .العلمي والبحثي 

تقاضى مبالغ طائلة بدل إجراء دراسات مع أحدى الجھات األوروبیة بلغت أكثر من ستمائة ألف 
یورو دون أن یدفع لجامعتھ قرشا واحد منھا كما تنص علیھا التعلیمات ناھیك عن تقاضي ھذا الرئیس 

في لجنة البرنامج لمكافآت البرنامج الموازي مرتین مرة كعضو ھیئة تدریس ومرة أخرى كعضو 
  الموازي التي تعمل على تخصیصات المكافآت للعاملین في الجامعة؟

رئیس جامعة أخرى یلملم أوراقھ استعدادا للرحیل مارس شغفھ وتعلقھ بالسفر الخارجي بطریقة ملفتھ 
یة ال ولم یترك دعوة إال وتم تلبیتھا ، ال بل فقد كان یطلب أن تتم دعوتھ إلى مناسبات وفعالیات خارج

رئیس الجامعة المشار إلیھ لم یأبھ إلى مشاعر العاملین في الجامعة . تدخل في إطار تخصصھ أو عملھ
من أعضاء ھیئة تدریس وإداریین عندما قام بتعیین عمید سبق وأن ثبتت علیھ واقعة الرشوة بقیمة 

بقرار من المحكمة  وقد تم إنزال عقوبة اإلنذار بحقھ وثبتت ھذه العقوبة...دینار من طالب  ١٨٠٠
فأي رسالة یمكن أن تصل إلى الطلبة والعاملین في الجامعة؟ ھذا الرئیس الذي وصل إلى موقعھ 

 ممن سبق وأن كفت یده عن العمل وتم تحویلھ للقضاء.... الجامعة اختار ..... بترتیب وتفصیل من 
.... !!  

لرؤساء الجدلیین لمواقعھم فقد أثخنوا لن یبكي كثیرا من العاملین في الجامعات على مغادرة ھؤالء ا
جامعاتھم جراحا وأذى وھم یمارسون شتى سبل التضلیل بأنھم ینقلون جامعاتھم إلى مراتب متقدمھ 
على المستوى العالمي في الوقت الذي تئن ھذه المؤسسات األكادیمیة من التراجع التعلیمي وازدیاد 

 مقاالت

 نیوزلبة ط
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جواء االستبدادیة والقمعیة على األجواء الجامعیة ، التعسف في استخدام السلطة المفرطة، وإضفاء األ
إذا كان التغییر من سنن الكون كما یقول .وتحویل الجامعات على بیئات طاردة للكفاءات والعلماء 

العرب فإن تغییر بعض رؤساء الجامعات یرقى إلى الفرائض العینة وال حسافة وال ندامة على 
حیل رؤساء مجالس األمناء الذین لم یحركوا ساكنا لمحاسبة رحیلھم ونتمنى أن یكون ذلك مقدمة لر

  ....رؤساء الجامعات
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 عن التعلیم الجامعي ومخرجاتھ مع تراجع فرص الخلیج

 یاسر الزعاترة

یبدو أن سؤال تراجع فرص العمل في الخلیج لخریجینا قد بدأ یفرض نفسھ تباعا، وھا نحن نسمع 
، ما )سنوات ٣السعودیة أعلنت توطین وظائف الحكومة خالل (یومیا عن عودة كثیرین من ھناك 

لى العمالة والوظائف واالقتصاد والعیش في ظل سیل یفرض سؤاال ملحا حول تبعات ذلك ع
  !الخریجین الذي یتدفق یومیا من جامعاتنا؟

  

في السبعینیات والثمانینیات، كانت المھن التعلیمیة ھي األكثر رواجا في دول الخلیج، وكانت النسبة 
األكبر من مغتربینا من معلمي المدارس، ومع مضي برنامج اإلحالل لھذه المھنة في تلك الدول، 

ة، وھو ما راكم تراجعت نسبة المدرسین بین المغتربین لتحل مكانھا المھن الھندسیة والتقنیة والطبی
  .الطلب على دراسة ھذه الفروع حتى بدأ غول البطالة یطالھا، على تفاوت بین تخصص وآخر

  

مع ظھور الجامعات الخاصة وسیاسة التعلیم الموازي، وقبل ذلك سیاسة اإلكمال واإلعادة في 
یھي مرتین التوجیھي، ارتفعت نسبة التعلیم الجامعي بشكل مذھل، حتى أن بعض الطلبة یعید التوج

وثالثا وأربعا، ثم ینجح بمعدل منخفض ویذھب لجامعة خاصة، وال یلبث أن یصبح من حملة 
البكالوریوس، فیما ال یذھب للمھن األخرى سوى القلة، بینما یغطي تلك المھن عمال وافدون، حتى 

  .إن البلد لم یعد بوسعھ االستغناء عنھم

  

ھما اللذان یحددان غالبا توجھات ” البرستیج“جتماعي من المفید القول إن البعدین االقتصادي واال
الناس نحو التعلیم، وفي حین یحضر البعد االقتصادي كعامل أول، یأتي االجتماعي في المرتبة 
الثانیة، في حین یندر أن تحضر الھوایة والمواھب الشخصیة في السیاق، وغالبا ما یحدد األھل ما 

في حالة الفقراء ومتوسطي الدخل، بینما یذھب المقتدرون إلى یدرسھ أبناؤھم بناء على معدالتھم 
  .الجامعات الخاصة والموازي ویختارون ما یشاؤون

  

تبدأ المعضلة العملیة من امتحان الثانویة، ومن فكرة اإلكمال واإلعادة المتواصلة، وصوال إلى 
نع سوى القلة القلیلة من مواصلة معدالت السماح بالتعلیم الجامعي، وھنا یبدو أن البلد عندنا لم یعد یم

  .التعلیم الجامعي

  

 ١٨:صالدستور 
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ال توجد أیة إستراتیجیة رسمیة لرسم مالمح المستقبل على ھذا الصعید، إذ إن الفوضى ھي السمة 
الغالبة، وعدد المھندسین ومن یدرسون الھندسة، والفتیات الالتي یحملن شھادة الصیدلة أو یدرسنھا 

كثیر من األمثلة، ما یعني أننا سنصل إلى الجدار المسدود في لحظة راھنا مرعبة، وھناك غیر ذلك ال
ما ال تبدو بعیدة، وحیث سیتراكم لدینا كم ھائل من الخریجین دون عمل، السیما إذا مضت برامج 
توطین المھن في دول الخلیج، كما أخذ یتضح اآلن، وبمرور الوقت سیضطر كثیر من أبنائنا إلى 

  .الغرب بحثا عن فرص لحیاة أفضلركوب قوارب الھجرة نحو 

  

تغیر ھذا الحال ال یكون بین یوم ولیلة، وإنما نتاج تغیرات جوھریة في المجتمع، وفي البعد 
االقتصادي، وتالیا االجتماعي بمرور الوقت، ففي أوروبا مثال ال نعثر على ھذا الكم الھائل من 

ل واإلنجاز من دونھما، وكثیرا ما یكون اإلقبال على التعلیم الجامعي، والسبب أن ثمة فرصا للعم
بوسع الشاب الحصول من دون تعلیم جامعي على دخل أفضل في المھن التي یتركھا الناس ھنا، أو 

  .یترفعون عنھا

  

ھناك في الغرب ال تتعلق بالبرستیج، وإنما تتعلق بحب الثقافة والبحث، . خذ الدراسات العلیا مثال
ي العلوم اإلنسانیة في بریطانیا ال یحصل على دخل یساوي دخل شاب فتجد مثال أن أستاذا جامعیا ف

مھني لم یكمل دراستھ الجامعیة، والسبب أن األول یذھب في ذلك االتجاه؛ ألنھ یحب الثقافة والبحث، 
  .ولیس ألنھ یبحث عن وضع اجتماعي أو اقتصادي أفضل، فضال عن فعل قانون العرض والطلب

  

ملة الشھادات العلیا في العلوم اإلنسانیة، لكن كثیرا منھم متواضعو الثقافة، في بالدنا كٌم ھائل من ح
حتى في تخصصاتھم، والسبب أنھم لم یذھبوا في ذلك االتجاه حبا في البحث والثقافة، بل من أجل 

  .، وإذا بحثوا، فمن أجل الترقیة ال أكثر)عقدة الدال(دخل أفضل، ومن أجل برستیج اجتماعي 

  

اح في الحیاة بالشھادة الجامعیة، إذ یمكن أن ینجح المرء من دونھا، لكن على المجتمع ال صلة للنج
والقوانین أن تعینھ على ذلك، وتبدأ العملیة من الدراسة الثانویة، وحیث ال یجب أن یغدو الحصول 

  .علیھا شرطا ضروریا لعبور شاطئ الحیاة، حتى لو اضطر إلى إعادتھا مرات ومرات

  

ن تحوالت اجتماعیة تعلي من قیمة المھن، بل وتضع لھا شروطا أیضا، ومدراس حقیقیة وتبدأ أیضا م
معتبرة، إذا كیف لمیكانیكي أن یكون ناجحا، وھو ال یدرك تركیبة السیارة، وكل ما یعرفھ ھو أنھ إذا 

لمیة حدث للسیارة كذا، فإن االحتمال ھو واحد، اثنین، ثالثة، وفق عملیة تخمین ال تستند إلى أسس ع
  .صحیحة
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ھي أفكار متناثرة ال تدعي تشخیصا وافیا للمعضلة، وال طرحا لحلول لھا، إذا إن معضلة كالتي نحن 
بصددھا تحتاج إلى خبراء من كل التخصصات یجلسون لیفكروا في المستقبل، وكیف یمكن مواجھة 

یضعنا في مھب  معضلة التعلیم الجامعي ومخرجاتھ على نحو یفید الناس، ویفید االقتصاد، وال
  .المفاجأت

  

مع قانون (مؤسف أن یبقى األمر متروكا للتحوالت غیر المحسوبة، وإن تكن قادرة في بعض األحیان 
على تغییر قناعات الناس، وإن بشكل تدریجي، وتغییر توجھھم على الصعید ) العرض والطلب

ع سیبقى قادرا على التعلیمي، لكن نظام الواسطة في التعیین الذي یضرب جذوره في المجتم
  .التخریب، ومنح الكثیر من متواضعي اإلمكانات فرصا لیست من حقھم
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في باطن األرض من األبحاث العلمیةكم   . 27 

 خالد الزبیدي

عدد قلیل من االردنیین یعرفون ماھو المفاعل البحثي العلمي المقام في منطقة عالن غرب البالد، 
او المسّرع الضوئي الخاص بأبحاث العلوم التجریبیة والتطبیقیة في الشرق / فالمشروع البحثي 

یونسكو، و تم إطالق المشروع ھو مختبر مستقل تم إنشاؤه رسمیا تحت رعایة ال) السمسم(األوسط 
   .٢٠٠٣ینایر / كانون الثاني  ٦وتم تدشینھ على األرض في  ١٩٩٩في العام 

ھذا المشروع ھو ضروري الي دولة تسعى للحداثة وزیادة القیمة المضافة في معظم االنشطة العلمیة 
حثي في العالم واالقتصادیة والطبیة، ویبنى المشروع تحت االرض ففي الصین یوجد اطول مفاعل ب

كم تحت مدینة جنیف بعمق  ٢٧كم تحت االرض، وفي جنیف یمتد المشروع الى  ١٠٠یمتد الى 
متر، وخالل زیارة جنیف االسبوع الماضي بدعوة من السفارة السویسریة في االردن وشملت  ١٠٠

شروع البالغة ومصنع یقوم بانتاج البنیة التحتیة للم) السنكترون ( الزیارة مشروع المفاعل البحثي 
مختصا من الفنیین ومجموعة من المھندسین  ٨٤ملیارات دوالر، فالدقة بدت من خالل  ٥كلفتھا 

  .دولة النشطة من ضمنھا االردن ٢٢یقومون باعمالھم بصمت، فالمصنع یخدم 

بتوفیر ضوء السنكروترون الذي یمكن ) السنكترون( ویقوم مشروع المسارع البحثي االردني 
البحث العلمي في مجاالت علوم الفیزیاء والكیمیاء واألحیاء واآلثار والمواد والطب  استخدامھ في

والصیدلة والھندسة والصناعة باإلضافة لدعم التعاون العلمي وتبادل الخبرات بین العلماء والباحثین 
  .من منطقة الشرق األوسط وأقرانھم في المراكز البحثیة العالمیة

البلقاء لم نكن نعرف في ذلك / ملك حجر االساس للمشروع في عالن عاما وضع جاللة ال ١٥قبل 
الوقت اھمیة ھذا المشروع، وخالل االسبوع الماضي وبعد ساعتین من الشرح من خبراء المشروع 
السویسري وزیارة میدانیة للمشروع والمصنع الذي یبني مفاصل مھمة من مشاریع المسارع البحثي 

ا، اذ یؤسس لخبرات علمیة مھمة ومساھمات تعود بالخیر والمنفعة على ادركنا كم ھذا المشروع حیوی
  .الجامعات والطب والفیزیاء وقطاعات اخرى، فھي تحسن االداء وتختصر الزمن

االھتمام باالبحاث النوعیة وارتیاد الطاقة النوویة لالستخدامات االنسانیة امر في غایة االھمیة بعیدا 
ضة لدخول االردن نادي العلوم الحدیثة في مقدمتھا الطاقة النوویة عن تقدیم اراء مؤیدة او معار

یؤذي المسیرة، فھذا النوع من االنشطة یفترض ان یترك للعلماء والفنیین المختصین والقرار 
السیاسي الذي ادرك مبكرا اھمیة دخول االردن ھذا القطاع واالستفادة من التعاون الدولي والمساعدة 

لدولیة، فالعالم لھ وجھان االول مؤلم كما نراه في المنطقة ودول عدیدة في العالم، العلمیة والتقنیة ا
  .وھناك وجھ مشرق علینا فھمھ واالستفادة منھ

 

 

  

 ٤٠ :صالدستور 
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 الفساد في التعلیم

  األستاذ الدكتور سالمھ یوسف طناش

ویسعي ھذا التعلیم إلى تشكیل الفرد اإلنسان . التعلیم األساسي حق لكل فرد، ضمنتھ كل دساتیر العالم
وأن . المواطن القادر على المشاركة الفاعلة في مجتمعھ، وذلك للمساھمة في التنمیة المجتمعیة العامة

ومن ھنا، فإن على التعلیم أن یمتلك . نھ بإخالص وأمانةیكون مواطنا منتمیا قادرا على خدمة وط
األدوات الالزمة، واألطر الفلسفیة والفكریة، والمنھجیة السلیمة لتتمكن التربیة والتعلیم من تحقیق 

  .أھدافھا المعلنة، وللوصول بالفرد لكي یعیش في مجتمعة بكرامھ

وھذا األمر ال یتم فقط من خالل . ة، والمواطنةكما ویشكل التعلیم مدخال مھما لتطویر القیم االجتماعی
المنھاج المعلن، بل ومن خالل ما یعرف بالمنھاج الخفي، الذي یلعب دورا مھما في تشكیل القیم 
االجتماعیة، والمواطنة الصالحة، وذلك ضمن ما یعیشھ الفرد ویتعرض لھ من سلوكیات وخبرات في 

  .مؤسسات التعلیم، والمجتمع

الفساد في التعلیم من الموضوعات التي قلما تم النظر إلیھا باعتباره مدخال للفساد ویعتبر موضوع 
إذ یعتبره المجتمع موضوعا یصعب أن یكون للفساد فیھ موطنا، كونھ مسؤولیة اجتماعیة . االجتماعي

وكذلك باعتباره ذي قیمة إنسانیة ترتبط بأشخاص في مواقع متقدمة . ترتبط بكل أسرة، وبكل فرد
ولكن مع التغیرات االقتصادیة، والثقافیة، والفكریة، . ما نظر المجتمع إلیھم بعین االحترام والتقدیرطال

والسیاسیة، وظھور مساحات واسعة من األطر المادیة، وشیوع ثقافات ممتدة، وغریبة، وتسیّد فئات 
یدة تظھر بین الحین إذ بدأت مؤشرات عد. متصارعة على ھذه األبعاد المادیة، دون الروحیة والقیمّیة

واآلخر لتشیر ولو بخجل إلى وجود فساد قد یكون ظاھرا، واضحا للعامة من الناس، فكیف ھو األمر 
  .بالنسبة للمتخصصین، المتابعین لشؤونھ بأمانة ووطنیة

ھو إساءة استخدام سلطة معھودة بالمرء من أجل : لقد أشارت منظمة الشفافیة الدولیة إلى أن الفساد
ویمكن أن . مباشرا أو غیر مباشر. وقد یكون ھذا المكسب مادیا، أو معنویا. كسب خاصتحقیق م

یشمل الفساد في المؤسسة التربویة التعلیمیة مسائل رئیسة كالمنھاج، والمشتریات، والتجھیزات، 
ومن . واإلنشاءات، والرشوة، والمحسوبیة في تعیینات المعلمین، والترقیات اإلداریة، واإلشرافیة

إذ یتم التالعب بھا بحیث ال . كال الفساد في التعلیم كذلك ما یعرف بإساءة استخدام المنح، وإدارتھاأش
كما وأن التعلیم الخصوصي ھو مؤشر إلى فساد . تعود على المؤسسة التربویة التعلیمیة باي فائدة

أماكنھم، ومختلف  التعلیم العام من خالل عدم قدرتھ على تقدیم تعلیم نوعي ومناسب للطلبة في جمیع
  .تصنیفھم الطبقي

إّن خطورة الفساد وخاصة في مرحلة التعلیم األساسي تكمن وبشكل مقلق في تبني وممارسة 
ولیصبح . سلوكیات فاسدة فیما یتمثل ذلك للوصول وتحقیق التعلیم المناسب، واالنتقال الحقا للمجتمع

وبالتالي یصبح الفساد سمة . جیل وجیل بعد ذلك معیارا مجتمعیا، ولتبدأ دورتھ من جدید ومع كل
ومن ھنا، فإن ھناك حاجة للتوصل إلى فھم أفضل للتربیة والتعلیم . أساسیة للتقدم وللوصول لما یُبتغى

ویتجلى ھذا األمر في صیاغة . كأداة ضروریة في حد ذاتھا لمحاربة الفساد، ولیس للمشاركة فیھ
مة الفضلى لمفھوم مؤسسات التعلیم، والمعلم لیكونا في قمة المنظومة القیمیة، والدوراالجتماعي، والقی

  .أولویات السیاسات التعلیمیة، ووضع االجراءات العملیة لتحقیق ذلك

 نیوزطلبة 
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فھو الشماعة التي طالما علقت علیھا كل . ویمكن القول بأن المعلم ھو الھدف األول لمزاعم الفساد
وھذا الزعم غیر دقیق وبعید عن الحقیقة . ا وھناكوھو كبش الفداء للتعلیم ھن. أسباب الفشل التعلیمیي

إذ من یختار المعلم، . أن الفساد عادة ما یكون في أعلى المستویات اإلداریة: فالحقیقة ھي. والصواب
إنھا اإلدارة . ومن یدربھ، ومن یتابع انجازاتھ وقدراتھ على تحقیق األھداف المعلنة وغیر المعلنة

فھل تمت ھذه األمور وفق رؤى . البنیة التحتیة، والتجھیزات، والبرامجكما أنھا من یتابع . العلیا
النموذج الذي القدوة، ومرتكزا قیمیّا یفترض : صحیحة، وسلیمة؟ إذ إن المعلم في الحقیقة والواقع ھو

وھو ال یعمل في فراغ إذ كل المكونات لھا أدوارھا في . أن یتبوأ مكانة اجتماعیة، تلیق بھ، وبمجتمعھ
  .لیم للوصول بھ إلى الجودة المنشودةالتع

وبالتالي فإن توفیر تعلیم ذي جودة . وھي المثال واالنعكاس والقدوة لھ. والمدرسة ھي صورة للمجتمع
والجودة العالیة في التعلیم األساسي یجب أن تكون في . عالیة لھو في غایة األھمیة لالرتقاء بالمجتمع
أما عندما یكون التعلیم . ینھا، ألن المجتمع كل متكاملكل المدارس، وال تقتصر على مدارس بع

النوعي لفئة محدودة دون المجتمع، فإن ذلك یكون مؤشرا لفساد تعلیمي یطال عادة ما یطلق علیھا 
  .الفئات المھمشة في المجتمع

إن ما یتم مشاھدتھ في كثیر من االحیان في عدم قدرة المدرسة على تحقیق أھدافھا المعلنة وغیر 
وھو مؤشر إلى أن متخذ . لمعلنة، إنما یكون انعكاس لفساد في رسم السیاسات التربویة والتعلیمیةا

وھنا نقول بأنھ ال یمتلك رؤیا للعملیة . القرار ال یمارس أدواره أو قد ال یكون على معرفة بھا
  .التعلیمیة، أو یمارس اجندات ال تتوافق مع طبیعة وأحالم المجتمع

إذ بدون ذلك فقد یتداخل . علیم، وحسن إدارتھ یحتاج إلى تحدید أولویات ذلك اإلنفاقواالنفاق على الت
فطالما تم النظر إلى كثیر من القرارات باعتبارھا . الفساد مع عدم الكفاءة اإلداریة لشؤون التعلیم

فتطویر  .انفاقات تتسم بالفساد، وأن مردودھا لیس تعلیمي، ولیس لھ صلة بالتربیة، أو حوكمة التعلیم
إذ إن تحدید أولویات . التعلیم وتحسینھ یبدأ من مكونات العملیة التربویة التعلیمیة، وبكل مدخالتھا

ولیتم . االنفاق على التعلیم یعمل كمؤشر لتخفیض حجم االھدار، خاصة عندما تكون األموال محدودة
ال یرجى منھا تعزیز القدرة بعد ذلك تطویر االجراءات لتكون عملیة علمیة، ولیست شكلیة غیر تامة، 

  .على تحقیق االھداف

ّصدي للفساد في التعلیم ھو أمر في غایة التعقید إذ یستطیع . وھو مسؤولیة اجتماعیة. وعملیة الت
وھكذا فإن المحاسبیة یجب أن ال تبنى على النتائج فقط، بل ال بد . المجتمع من خاللھا أن یدرك حقوقھ
ي تحلیل علمي نزیھ لمعطیات أي قرار إداري یتعلق بالتعلیم من اجراءات استباقیة مدروسة ف

  .ومكوناتھ

. وھو أمر یجب اإللتزام بھ بشكل حقیقي. إن االطار القانوني لمحاربة الفساد في التعلیم ھو أمر وطني
وھذا یتطلب إعالم . ویرتبط ذلك بالشفافیة، والثقة في اتباع اجراءات وآلیات للمحاسبة وبشكل قوي

ني ومستقل، وغیر مرھون وفق معطیات شخصیة أنانیة، ملؤھا النفاق، ولتضلیل الجھل قوي ووط
إن الفساد في التعلیم یمكن تناولھ الحقا ووفق معطیات جزئیة، وضمن مكوناتھ . المدفون فیھا

وبشكل عام تتشكل مظاھر الفساد في التعلیم وذلك من خالل عدم قدرتھ على التحقیق الفعلي . الشمولیة
  .داف التي تم تدوینھا ضمن الدستور، وقانون التربیة والتعلیملألھ
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 اعالنات

 ٢٤:الغد ص/٤١:صالرأي 
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  ضاحیة األمیر حسن - فاطمة عبدالفتاح احمد الحالج  -
  
  الھاشمي الشمالي - میخائیل سویدان ) نوال(نھى  -
  
  السلط - صالح سلیمان السعد ابو سلیم -
  
  المقابلین - اسحق عبدهللا مریزیق -
  
  شارع مكة - انصاف مصطفى فرید العنبتاوي -
  
  المدینة الریاضیة - عبدالكریم مسعود رشید قرمان -
  
  بیادر وادي السیر - ألیس یوسف أنطون نصره -
  
  إیدون -سكر الناصر رفیق ع -

  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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البنك طالب .. بنك محلي الغى بطاقات الصراف االلي لعمالئھ كافة بعد تعرضھا للقرصنة
  .العمالء بمراجعتھ الصدار بطاقات جدیدة

  
لعشرات من موظفیھا بانھاء خدماتھم بسبب المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین في عمان أبلغت ا

الموظفون المفصولون طالبوا المفوضیة بانھاء خدمات خمسة موظفین دولیین ممن .. نقص التمویل
  .تعادل رواتبھم قیمة من تم انھاء خدماتھم

  
الف بطاقة ذكیة على  ٥٠٠دائرة األحوال المدنیة والجوازات أصدرت لغایة أمس نحو ملیون و

  .مستوى المملكة
  

صندوق دعم الجمعیات أعلن فتح باب المنافسة على المنح المقدمة لتنفیذ او تطویر مشاریع الجمعیات 
المنح تھدف الى تشجیع الشراكة مع القطاع التطوعي ضمن محاور التنمیة .. ٢٠١٧خالل عام 

  .یة والثقافیة والصحیة والبیئیة والسیاسیة والسیاحیةاالجتماع
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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فوضى العالج بالخالیا "حول " الغد"ولید المعاني علق على تحقیق . وزیر الصحة األسبق د
ال یجوز ألي طبیب أن یدعي قدرتھ على القیام بالعالج "الذي نشر قبل أیام، بالقول إنھ " الجذعیة

المعاني قال على صفحتھ ". جیزتبالخالیا الجذعیة دون أن تكون طریقة العالج قد ثبتت علمیا وأ
المعروف أن الدراسات االكلینیكیة ما زالت حسب علمي في "، إن "تویتر"على موقع التواصل 

ودعا وزارة الصحة الى تطبیق القانون وحمایة ". المستوى الثاني، والدولة التي وصلت لذلك أسترالیا
  .الناس

  
السبت المقبل انتخابات تجمع لجان المرأة الوطني األردني في محافظة العاصمة، وذلك بناء  تعاد

اللجنة أقرت بصحة انتخابات باقي فروع التجمع في . على قرار من اللجنة العلیا لالنتخابات
  .المحافظات، فیما دعت العادة االنتخابات في العاصمة فقط

  
عثر على جثة مواطن أربعیني في منزلھ بخلدا في عمان أول من أمس، فیما اشتبھت األجھزة األمنیة 

أن تقریر الطب الشرعي بین أن الوفاة " الغد"مصدر أمني أبلغ . بأن الوفاة ناتجة عن حالة انتحار
ثة انتحار، لكنھ أكد أن ناتجة عن استنشاق المتوفى للغاز، حیث تشیر الدالئل األولیة إلى أن الحاد

  .التحقیقات ما تزال متواصلة للوقوف على التفاصیل كافة
  
سفارة دولة الفاتیكان في األردن تقیم مساء غد الثالثاء قداسا في كنیسة العذراء الناصریة في  

  .لرابع النتخاب قداسة البابا فرنسیسالصویفیة، یلیھ حفل استقبال، بمناسبة العید السنوي ا

 زواریب الغد
  


