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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  أربعة فروع لكلیة الھندسة وسكن طالبات في أردنیة العقبة

  ٥  ضرورة التموضع السیاسي بما ینسجم مع التطورات: تقریر

   شؤون جامعیة

لك جامعة یقر قانون مؤسسة ولي العھد ویمنحھا الحق بتم‘‘ النواب‘‘
  تقنیة

١٢ 

 ١٥  تعقد ورشة عمل في جامعة الیرموك» جمعیة جائزة الملكة رانیا«

   مقاالت

 ١٦  ابراھیم عبدالمجید القیسي/..أوفوا بالتزاماتكم لھذا المستشفى

 ١٨  أحمد جمیل شاكر/ما زال حبرا على ورق... إصالح التعلیم

 ١٩  حسني عایش/معة أجنبیة لطالبة أردنیةرسالة قبول من جا

 ٢٠  اعالنات

 ٢١  وفیات

  ٢٤-٢٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  أربعة فروع لكلیة الھندسة وسكن طالبات في أردنیة العقبة
  

  
زي ان قرار لجنة ادارة صندوق دعم قال رئیس فرع الجامعة االردنیة في العقبة الدكتور موسى اللو 

مقعد جامعي للطلبة الحاصلین على  ٢٠٠الطالب في الجامعات األردنیة بالموافقة على تخصیص 
الثانویة العامة من مدارس اقلیمي الوسط والشمال للدراسة في مختلف التخصصات اعتبارا من بدایة 

  .منسجم مع رؤیة الجامعة ٢٠١٨/٢٠١٧العام الدراسي 
في تصریح صحافي أمس ان فرع الجامعة االردنیة في العقبة یمثل ھدیة ملكیة ثمینة البنائھ  واضاف

  .في محافظة العقبة لمنحھم الفرصة في التعلیم العالي اسوة ببقیة محافظات الوطن
وبین ان العسر المالي الذي یواجھھ فرع اردنیة العقبة لیس حالة خاصة بھ وحده الفتا الى العدید من 

معات االردنیة تواجھ ضائقة مالیة بشكل عام إال ان فرع االردنیة في العقبة تمیز بفضل الرعایة الجا
الملكیة والنھج االداري الحصیف المتبع اضافة الى الدعم الذي تقدمھ الجامعة االردنیة االم وحرص 

البشریة المؤھلة  ادارتھا المتعاقبة على رعایة فرعھا في العقبة وتطویره باستمرار ورفده بالكفاءات
  .على الصعید االكادیمي واإلداري

وأشار الدكتور اللوزي الى ان الجامعة تتطلع في خطتھا المستقبلیة للوصول الى صیغة المدینة 
الجامعیة المتكاملة والتي توفر مختلف التخصصات ومنھا الطب والھندسة في اطار حملة تسویقیة 

سیما المملكة العربیة السعودیة ودول الخلیج لتصبح الجامعة  ستنفذھا في الدول العربیة الشقیقة وال
االردنیة في العقبة وجھة لطلبة ھذه الدول مستفیدة من مكونات مدینة العقبة الشاطئیة والسیاحیة وما 

  .تشتمل علیھ من نمط حیاة یناسب الطلبة وبكلف مادیة قلیلة معززة ببیئة مستقرة وآمنة
طقة االقتصادیة الخاصة بین الدكتور اللوزي بأنھ جرى االتفاق مبدئیا وحول التنسیق مع سلطة المن

مع رئیس مجلس مفوضي سلطة المنطقة االقتصادیة الخاصة ناصر الشریدة على تقدیم السلطة للدعم 
الالزم لبناء مشروع استثماري ضخم من خالل شركة تطویر العقبة یضم سكن للطالبات وكلیات 

  .ملیون دینار ٥تكلفة تتجاوز للھندسة بأربعة تخصصات ب
وأشار الى أن من ضمن تلك المشاریع التي تشرع الجامعة في تنفیذھا مشروع الطاقة الشمسیة لتزوید 
الجامعة بالكھرباء مؤكدا أن ھذا المشروع بدعم من الجامعة األردنیة فرع العقبة ولم تدعمھ جھات 

  .أخرى
للطب في فرع العقبة سیحدث نقلة نوعیة كبیرة على وأكد الدكتور اللوزي أن التوجھ إلنشاء كلیة 

  .صعید مسیرة الجامعة االكادیمیة تجاه التوسع لتغطیة جمیع التخصصات في اطار خطتھا للوصول

 أخبار الجامعة

  ٩:االنباط ص/٣:الدیار ص/٧:الدستور ص/٢:صالسبیل 
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  ضرورة التموضع السیاسي بما ینسجم مع التطورات: تقریر
  

  
نتائج وتوصیات تقریر متعلق بأجندة الجامعة األردنیة  -أعلن مركز الدراسات االستراتیجیة 

في ظل التطورات والتحدیات الدولیة  ٢٠١٧السیاسات العامة المطروحة على األردن للعام 
  .واإلقلیمیة والمحلیة المتشابكة التي تتسم بحالة من عدم الیقین ویواجھھا صناع القرار

  
صناعة السیاسات في مرحلة ..٢٠١٧أجندة األردن « ویستند ھذا التقریر، الذي جاء تحت عنوان 

الجامعة  -عقدھا مركز الدراسات االستراتیجیة(” ، إلى مخرجات ورشات عصف فكري»الال یقین«
األردنیة في شھر كانون الثاني الماضي من خالل استضافة نخبة من الخبراء المتمیزین، من 

  .ات الرسمیة والمدنیة والمستقلینالمؤّسس
  

، لیستأنف التعامل مع جملة من التحدیات الداخلیة والخارجیة  ٢٠١٧ویدخل األردن في العام
، : المرّكبة، ویرسم الّسیاسات العامة، على الصعیدین الداخلي والخارجي ً ً واجتماعیا ً واقتصادیا سیاسیا

، التي »عدم الیقین«التطورات المتوقعة ھي حالة ومّما یصعب عملیة اتخاذ القرارات والتعامل مع 
تمّر بھا منطقة الشرق األوسط، وتنعكس على مدخالت صناعة القرار فالّسیاسات الداخلیة والخارجیة 

  .على السواء
  

  و یھدف التقریر الى تقدیم موجز ألبرز المتغیرات والتحدیات والتوصیات ویضعھ أمام صانع القرار
  

  الداخلیةالتطورات السیاسیة 
  

، والتوصیات المقترحة من الخبراء ٢٠١٧تبرز على صعید التطورات الداخلیة المتوقعة في العام 
ثالثة ملفات رئیسة؛ األول التحدي األمني المرتبط بالتطرف واإلرھاب، والثاني االنتخابات الال 

متضعضعة بین الدولة مركزیة والتعامل مع الجسم اإلداري الجدید المنتخب، والثالث مستوى الثقة ال
  .والمواطنین

  
اتفق الخبراء على ضرورة االستفادة من الدروس المھمة، وفي مقدمتھا : وحول التحدي األمني

  .تطویر درجة استعداد األجھزة األمنیة إلدارة ھذا التحدي والتعامل معھ
  

احل إنجازھا ویرى بعض الخبراء بأّن االستراتیجیة الجدیدة لمكافحة اإلرھاب والتطرف، في مر
األخیرة، أفضل وأكثر قدرة من سابقاتھا على إدراك مفھوم التطرف واإلرھاب والتعامل مع ھذا 
التحدي، لكن المھم في األمر ھو الجانب العملي والتنفیذي، والتعاون بین مؤّسسات الدولة والتنسیق 

  .بینھا لتنفیذ االستراتیجیة، وإدماج مؤّسسات المجتمع المدني في التطبیق
  

واوصى التقریر بضرورة تطویر عمل األجھزة األمنیة وتعزیز قدراتھا للتعامل مع التحّول في 
  .، بما في ذلك تعزیز مستویات ودرجات التنسیق فیما بینھا»تحدي اإلرھاب«طبیعة 

  

  ١٠:الدستور ص/١١:صي الرأ
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» خدماتي«تلك األجھزة، فاألمن العام ھو جھاز » عسكرة»ودعا الى التفریق بین تطویر القدرات و
مع المواطنین، ویوفر األمن لھم، بینما الدرك والقوات الخاصة واألجھزة األخرى ھي التي یتعامل 

ّحة واإلرھابیة، فمن الضروري عدم خلط المستویات  من المفترض أن تتعامل مع التحدیات المسل
  .السابقة، والحفاظ على خصوصیة ومھمة كل جھاز من األجھزة األمنیة المعنیة

  
األمن «على رفع معنویات أفراد األجھزة األمنیة، بما یعزز استدامة مفھوم واوصى بضرورة العمل 

، الذي التصق باألردن ومیّزه وسط إقلیم ملتھب یمر بعوامل عدم االستقرار السیاسي »واألمان
  .والفوضى األمنیة اإلقلیمیة والحروب الداخلیة

  
في اإلعداد قبل االنتخابات المنتظرة  اما تحدي الالمركزیة، فدعا الخبراء إلى االھتمام بصورة أكبر

لما بعدھا، ولعملیة توزیع الصالحیات والسلطات والموارد بین األجسام البیروقراطیة واإلداریة 
المحلیة، حتى ال تتحول المجالس المحلیة المنتظرة إلى أجسام غریبة ھالمیة، ویصبح الجھاز 

 ً ً مشتتا   .اإلداري متشعبا
  

النخب السیاسیة، من خالل بناء » إعادة تأھیل»لة والمواطن؛ اوصى الخبراء بـاما أزمة الثقة بین الدو
شبكات التواصل معھم بصورة أكبر، وتصعید نخب جدیدة قادرة على االشتباك مع الشارع، وكذلك 

من خالل االھتمام بالسمات القیادیة والقدرات الشخصیة للمرشحین لھذا » دور المحافظ«إعادة تأھیل 
یاس مدى قدرتھم على مواجھة األزمات والمشكالت المحلیة والتعامل معھا بالحكمة الموقع، لق

  .والمھارة المطلوبة
  

  المحور االقتصادي
  

أكد الخبراء االقتصادیون المشاركون في ورشة العصف الذھني، أن ھنالك العدید من التحدیات 
یتطلب أن تقوم الحكومة في والذي  ٢٠١٧االقتصادیة التي واجھت وستواجھ المملكة خالل العام 

العمل على معالجتھا والحّد منھا، وتناولوا محاور ضعف معدالت النمو االقتصادي والعجز المالي في 
الموازنة العامة وارتفاع المدیونیة العامة للدولة و ارتفاع عجز الحساب الجاري وتدھور الوضع 

  لكةاالستثماري في المملكة وارتفاع معدالت البطالة في المم
  

وأنبثق عن لقاء الخبراء االقتصادیین جملة من التوصیات، فحول ضعف معدالت النمو االقتصادي، 
دعو الى مراجعة برامج صندوق النقد الدولي العمل على إجراء إصالحات في المالیة العامة التي 

  .ستساھم في تخفیض الدین العام مع األخذ باالعتبار تحفیز النمو الشمولي
  

اما العجز المالي في الموازنة العامة، اوصوا بالتركیز، ما أمكن، على خفض اإلنفاق العام الجاري 
بدرجة أكبر من التركیز على خفض اإلنفاق العام الرأسمالي، فھنالك العدید من الدراسات االقتصادیة 

لعجز المالي للموازنة التي أظھرت أن أثر التغیر في النفقات أكبر من أثر التغیر في اإلیرادات على ا
  .نسبة إلى الناتج) باستثناء المنح(وعجز الحساب الجاري 

  
وعلیھ؛ یتطلب من الحكومة اتخاذ مزید من الخطوات لتحسین إدارة الموارد المالیة للقطاع العام 
وتقلیص عدد اإلدارات العامة غیر الضروریة، إضافة إلى تخفیض مبالغ من الرواتب والحوافز 

للفئات الوظیفیة العلیا في المؤّسسات كافة، والمنافع االجتماعیة، واإلعانات ووضع والعالوات 
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 ٤٠ضوابط في تقدیمھا، إذ تشكل نسبة الرواتب والحوافز والعالوات والمنافع االجتماعیة واإلعانات 
  .من إجمالي اإلنفاق الجاري في الموازنة العامة% 

  
المحلي أكثر من التركیز على رفع معدالت الضرائب وكذلك التركیز على توسیع الوعاء الضریبي 

وذلك من خالل الحّد من مشكلة التھرب . نتیجة لتأثیرھا السلبي في تنافسیة االقتصاد الوطني
الضریبي، واستخدام السیاسات المنشطة لالقتصاد لرفع معدالت النمو ، ومن ثّم زیادة اإلیرادات 

  .العامة
  

ر من المواءمة بین السیاسة المالیة والنقدیة لتجنب انزالقات الدورة الى جانب ضرورة تحقیق قدر أكب
  .االقتصادیة، وبخاصة في الظروف االقتصادیة الحالیة

  
اما ارتفاع المدیونیة العامة للدولة، دعو الى كبح عملیة االقتراض الداخلي والخارجي، إذ إنھ في حالة 

ي، سیعمل ذلك على تغذیة معدالت التضخم استمرار الحكومة على التوسع في االقتراض الداخل
  .المحلي، وإضعاف القیمة الشرائیة للعملة الوطنیة

  
اما ارتفاع عجز الحساب الجاري، دعو الى اتخاذ إجراءات لتشجیع استخدام وسائل الطاقة المتجددة 

لى لما لھا من دور إیجابي على المدى الطویل في تخفیض فاتورة الطاقة على المملكة والعمل ع
ترشید النفقات لتقلیل االختالالت في میزان المالیة العامة والحسابات الخارجیة للدولة، إذ سیكون 
لتخفیض النفقات أثر أكبر على میزان المدفوعات و أخذ أسعار الصرف الحقیقي الفاعل باالعتبار 

  .عند تعدیل مدققي السیاسات المالیة والنقدیة في االقتصاد
  

ستثماري في المملكة، دعت التوصیات الى إعادة ھیكلة الدوائر والمؤّسسات اما تدھور الوضع اال
ذات العالقة باالستثمار، واستقطاب ذوي الكفاءات ووضع وصف وظیفي ُمحدد، وإعادة ھیكلة 
الرواتب في ضوء ذلك عن طریق عمل مقارنة بین نوع العمل القائم للموظفین وبین الوصف 

ً، ثم ھیكلة التمویل والرواتب والمھّمات القائمة مع تلك المخطط لھا أصًال  الوظیفي المقرر لھ أصال
  .حسب اإلمكانیات

  
ومنح المستثمرین إعفاءات لوارداتھم ومستورداتھم كافیة لجذب استثماراتھم كالرسوم والضرائب، 
وربما تقدیم أرض مجانیة في حاالت المشروعات االستراتیجیة المھّمة، أسوة بالدول األخرى، 

  .لتشجیع على استخدام الطاقة المتجددة في ھذه المشروعاتوا
  

اما ارتفاع معدالت البطالة، دعت الى التنسیق بین مخرجات النظام التعلیمي وحاجات سوق العمل، 
وتشجیع االستثمار في ھذا المجال، ویتطلب ذلك إجراء دراسات سوقیة للتعرف على االختالالت 

ادة فاعلیة قنوات االتصال بن المؤّسسات التعلیمیة وقطاع األعمال و الھیكلیة بشكل دائم ومستمر، وزی
ً ألسس الشفافیة  توطید التعاون بین القطاعین العاّم والخاّص في مجاالت االستثمار والتوظیف وفقا

  .النوع؛ والمجال: والتنافسیة، ما یساھم في تصحیح مخرجات التعلیم من ناحیتي
  

على زیادة اإلقبال على العمالة المحلیة الشابة وإبداء المرونة في ما  تحفیز القطاع الخاصّ : الى جانب
یتعلق بمتطلبات الخبرة العملیة الطویلة، وتوفیر معلومات العرض والطلب للمھن المختلفة للطرفین 
 ً ومحاربة ثقافة العیب من العمل، وتشجیع الخریجین الجامعیین على ُممارسة المھن التي تشغلھا حالیا

  .لة الوافدة، وبخاّصة في قطاعي اإلنشاءات والزراعةالعما
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ً لكفاءتھا في خلق فرص عمل  الى جانب، تبني السیاسات المشجعة إلقامة المشروعات الصغیرة نظرا
حّرة للشباب وإعادة النظر في السیاسة السكانیة وبرامج تنظیم األسرة، وكذلك سیاسة استیراد العمالة 

  .بات التنمیة الحقیقیة وحاجات السوق المحلیةاألجنبیة بما یتواءم ومتطل
  

ودعت الى إعادة ھیكلة نظام الخدمة المدنیة بشكل كامل من خالل تطویره، والعمل على تعدیل ھذا 
النظام من خالل ربطھ بجدول زمني للتوظیف في وظائف الدولة على المدى الطویل، وتوفیر فرص 

خالل التنسیق مع القطاع الخاص، وفتح أسواق عمل  عمل للشباب خالل فترة االنتظار الوظائف من
ً، وباألخص في فئات  جدیدة لیس فقط في دول الخلیج، وإنما في دول شمال أفریقیا وأوروبا أیضا

  .الشباب الحاصلین على الشھادات الجامعیة
  

  المحور االجتماعي
  

شھدت المملكة خالل الفترة الماضیة العدید من التحدیات االجتماعیة المرتبطة بشكل وثیق بالعناصر 
االقتصادیة والدیمقراطیة، ومن المتوقع استمرار تأثیر ھذه التحدیات، بشكل رئیسي، خالل العام 

ثر الفاعل على ما لم تقم الحكومة باتخاذ العدید من اإلجراءات والسیاسات التي سیكون لھا األ ٢٠١٧
  .المستوى االجتماعي

  
  التطرف والفقر و البطالة والتعلیم وتزاید وانتشار المخدرات: وتناول المحور االجتماعي قضایا

  
یعتقد الخبراء المشاركون بأن تعدیل بعض سیاسات الحكومة، سیعمل على تحجیم السلبیات، وتعظیم 

ً من التوصیاتاإلیجابیات في العدید من المشكالت االجتماعیة،    .واقترحوا عددا
  

  التطرف
  

دعو الى ترسیخ مفھوم ومبدأ العدالة االجتماعیة واالقتصادیة، والعمل على تطبیق ذلك من مؤّسسات 
الدولة كافة، وھي حسب الدراسات تعتبر أھم الخطوات الواجبة للوقوف بوجھ التطرف واالستمرار 

ع عن مسیرة اإلصالح التي باتت خالل الفترة بعملیة اإلصالح بمفھومھ الشامل، و عدم التراج
  .الماضیة في حالة جمود كامل

  
ً بین اإلصالح والعدالة االجتماعیة من جھة و األمن الوطني  الى جانب عدم اعتبار أن ھناك تناقضا
من جھة أخرى بل إن كل النظریات االجتماعیة والعلمیة تؤكد بأن اإلصالح یزید من االستقرار 

جتماعي؛ و السیاسي و وضع استراتیجیة واضحة لمواجھة األردنیین المقاتلین في األمني؛ واال
ساحات العراق و سوریة في حال ما إذا تم التوصل لوقف القتال وعودة ھؤالء إلى األردن، ووضع 

ً، ولو كان ذلك في مراكز اإلصالح و التأھیل   .برامج إلعادة إدماجھم و إصالحھم اجتماعیا
  

ز على القیم اإلیجابیة للثقافة اإلسالمیة العامة، وبطریقة تركز على تقبل اآلخر الى جانب التركی
والقواسم المشتركة وقبول اإلسالم للتنوع من مختلف األطیاف، واالستفادة من تجارب الدول 
اإلسالمیة األخرى واستثمار التشاركیة مع األحزاب والمؤّسسات الدینیة المعتدلة واالستفادة منھا في 

واء توجھات متطرفة لدى فئات مختلفة، وبخاّصة الشباب، و استمرار انتھاج سیاسة االحتواء احت
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للمنظمات بما ینعكس على احتواء التطرف و التشدد و تنظیم الصحافة اإللكترونیة بقانون یضمن 
  .حمایة السلم المجتمعي ومحاربة التطرف واإلرھاب

  
  الفقر والبطالة

  
ات القطاع الخاّص بتسدید الضرائب، وفرض عقوبات حازمة على عدم واوصوا بإلزام جمیع مؤّسس

إضافة إلى متابعة المتھربین من الضرائب و المساھمة في خلق فرص عمل للباحثین . االلتزام بذلك
عنھا، وبخاّصة من الفئات المتعلمة وحملة الشھادات الجامعیة و المتوسطة، والتركیز على زیادة 

وجھ للعمل التقني و المھني الذي ما زال یوفر فرص عمل مناسبة لھذه الفئات التوجھ لدى الشباب للت
  .من الشباب

  
ودعو الى االھتمام أكثر ببطالة النساء، وبخاّصة من قبل القطاع الخاّص، والتزام القطاع الخاص 

في بقانون العمل و العمال بمساواة النساء بفرص العمل، وإزالة التشریعات المجحفة بحق المرأة 
االستفادة من التجربة “إضافة لتعدیل التشریعات في قانون األحوال الشخصیة . قانون العمل والعمال

في مساعدة المرأة المعیلة لألسرة في اتخاذ القرارات التي تراھا مناسبة إلدارة شؤون ” المغربیة
  .األسرة

  
ً في ت وفیر األولویة لتشغیل األردنیین ودعو الى إعادة النظر بالتشریعات والقوانین لتكون أكثر حزما

وااللتزام بتنفیذ ذلك تحت طائلة المساءلة القانونیة و خلق فرص محلیة في المحافظات من خالل 
مشروعات مدعومة من الحكومة توفر فرص عمل، وتكون جاذبة لمستثمرین لالستثمار في 

وانین الضرائب ھي خطوة المحافظات وإخضاع القطاع الخاص لتشریعات قانون العمل و العمال و ق
أساسیة لجدیة الحكومة في محاربة الفساد و دعم القطاع الزراعي، وبخاّصة صغار المزارعین و 

  .المالكین و المشروعات الصغیرة
  

اما محور التعلیم، دعو الى زیادة دعم الجامعات الحكومیة وتغطیة جمیع مصاریفھا من میزانیة 
إلى معاییر السوق أو إجبارھا على تغطیة مصاریفھا عن طریق الدولة، وعدم إخضاع ھذه الجامعات 

الرسوم الجامعیة و عدم االعتماد على أن تكون میزانیة التعلیم مستندة إلى التمویل الخارجي فقط، بل 
ً أولویة وطنیة من التمویل الذي یغطي جمیع قطاعات الدولة   .أن تعطى أیضا

  
یمي في المراحل األساسیة والتعلیم التقني وخلق حالة جذب واوصوا بإعادة التركیز على التنوع التعل

الطلبة و أولیاء األمور تجاه التعلم التقني و توفیر البنى التحتیة للمدارس الحكومیة، وبخاّصة في 
المحافظات والبادیة، وذلك بھدف موازاتھا بالمدارس الحكومیة في مراكز المدن و المدارس 

وإعداد استراتیجیة شاملة للتطویر التربوي والتعلیمي، تكون محاورھا  الخاّصة، كما كانت في السابق
،على أن یتم ذلك بشكل شامل ومتكامل و تطویر العملیة ) المعلم؛ والطالب؛ و المنھاج: (الرئیسیة ھي

ً على التفكیر اإلبداعي  التعلمیة وتحویلھا من عملیة تلقینیة إلى تعلیمیة نقدیة بحیث یكون الطالب قادرا
  .التطویر الذاتيو
  

إجراء دراسات علمیة من مؤّسسات محایدة، وبدعم من إدارة مكافحة : اما تزاید المخدرات وانتشارھا
المخدرات للوقوف على حقیقة حجم المشكلة، والتعرف على الفئات االجتماعیة األكثر عرضة 

ة في مكافحتھا و للتعاطي، وكیفیة وصول المخدرات إلیھا، وأسباب التعاطي، والوسائل الناجح
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تدریب كوادر دائرة المكافحة ورفع قدراتھم المھنیة على المتابعة والتنسیق مع الجھات المحلیة و 
  .الدولیة األخرى

  
الى جانب تعیین متطوعین متعاونین مع كوادر مكافحة المخدرات لتزویدھم بأي معلومات عن قضایا 

: المخدرات و تأمین الحمایة القانونیة واألمنیة لھم ووضع خطة استراتیجیة تركز على محورین
 للتصدي لھذه المشكلة وإدخال ثقافة التوعیة لمكافحة المخدرات ضمن مناھج) وقائي؛ و عالجي(

  .التعلیم الجامعي و المدرسي
  

  التوصیات بشأن
  

  السیاسة الخارجیة
  

 ً ً متنامیا بناًء على قراءة الخبراء للمتغیرات واالتجاھات السابقة في التطّور، والقناعة بأّن ھنالك دورا
ً بالسیاسة األمیركیة، ما یشمل العراق وسوریة ولبنان،  ً للنفوذ اإلیراني وتحوال لروسیا، وصعودا

ً في النظام الرسمي العربي، فإّن ھنالك ضرورة واضحة إلعادة المقاربة األردنیة وتھم ً وتھّشما یشا
  .وإعادة التموضع السیاسي بما ینسجم مع ھذه التطورات

  
من المصالح، » األرض المشتركة«وأوصى التقریر بضرورة تعزیز العالقة مع روسیا وتوثیق 

في سوریة، والتأكید على أھمیة دورھا في إدارة ملف  والتقارب أكثر مع مبادراتھا للحل السلمي
ً في عالقة األردن  ً مھما المناطق الجنوبیة في سوریة في المرحلة المقبلة، وترسیخھا بوصفھا وسیطا

  .بأطراف الصراع السوري، وال سیما اإلیرانیین والسوریین
  

، والعمل على تعزیز التعاون الى جانب تعزیز التعاون االقتصادي مع العراق واالنفتاح علیھ أكثر
معھ، في المجاالت كافة، وبخاصة االقتصادیة لما لذلك من أثر إیجابي على الوضع االقتصادي 

 ً   .الداخلي، وال سیما أن ذلك یلقى رضى شعبیا
  

ّیة المعتدلة،  وبین انھ یمكن لألردن أن یستأنف دوره في التوّسط بین الحكومة العراقیة والقوى السن
الذي یعطیھ أوراق قوة في مواجھة القوى العراقیة التي تقف ضده، التي رفعت صوتھا  وھو الدور

بعد توقیع اتفاقیات جدیدة بین حكومة ھاني الملقي والحكومة العراقیة، بعد زیارتھ إلى بغداد، إذ 
الذي یقوده رئیس الوزراء العراقي السابق، نوري (صعدت أصوات من داخل ائتالف دولة القانون 

  .تتھم األردن بالعداء مع العراق) الكيالم
  

ً، وبحاجة إلى جھود من الدبلوماسیة الرسمیة والشعبیة  واوضح ان التقارب مع العراق لیس سھال
والبرلمانیة، وإلى ردم الفجوة وذلك یقتضي عدم االقتصار على األنشطة الدیبلوماسیة واالتفاقیات 

  .ة اإلعالمیة والثقافیةاالقتصادیة، بل على تنویع الفعالیات واألنشط
  

ً ألزمة األردن االقتصادیة، یمكن بالفعل أن یساعد على  ً وحیویا ً مھما ّل مخرجا وبین أن العراق یمث
ً، ومن الضروري أن یشارك األردن  تنشیط قطاعات اقتصادیة عدیدة، في حال أصبح أكثر استقرارا

یجابي على ھذا الصعید، بما یمتلكھ من في الجھود الداخلیة في المصالحة العراقیة، ویبرز دوره اإل
ّیة عراقیة فاعلة   .نفوذ في أوساط سن
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اما العالقة مع إیران؛ فأوضح التقریر انھ رغم من التحسن الطفیف، الذي شھدتھ عالقة األردن 
ً على سیاسات  ّ أّن األردن عاد وسحب سفیره من طھران، احتجاجا بإیران في السنوات األخیرة، إال

  .منطقةإیران في ال
  

واشار الخبراء الى أن المعادلة تغیرت اآلن، والتفكیر األردني في الخروج من األزمة االقتصادیة 
في العراق، والنفوذ » داعش«وتحسین العالقة مع العراق، كما أّن بقاء النظام السوري ونھایة دولة 

  .العالقة مع طھران» دلةمعا«اإلیراني المتنامي في المنطقة، یفرض على األردن إعادة التفكیر في 
  

على الجھة المقابلة، فإّن األردن ال یستطیع االنفكاك عن عالقاتھ وتحالفاتھ العربیة، وبخاصة مع 
بین العرب وإیران، أحد المفاھیم التي یمكن أن تخدم » تجسیر الحوار«السعودیة، ما یجعل من 

مع إیران، وذلك عبر فتح قنوات خلفیة  األردنیة المطلوبة بھدوء وبذكاء تجاه العالقات» االستدارة«
أو علنیة، لمحاولة استكشاف األرض المشتركة والمصالح المتداخلة بین الطرفین، وإمكانیة فض 

  .االشتباك بین األبعاد الطائفیة والسیاسیة في الحالة اإلقلیمیة
  

ً فإّن  -ورغم ان ھنالك توقعات بعدم نجاح الحوار اإلیراني ذلك سیساعد على العربي، لكن أردنیا
اإلیرانیة، من دون أن یؤثر  -االنزیاح خطوات نحو المنتصف، ودور الوسیط في العالقات العربیة

ّل ھي األخرى مصالح حیویة لألردن، وألمنھ القومي -ذلك في العالقات األردنیة   .الخلیجیة التي تمث
  

ً بال ّظ بعض الخبراء على االنفتاح نحو إیران، ویرونھ محفوفا مخاطر، وبخاصة في ترسیم و تحف
ً بالعالقات األردنیة - العالقات األردنیة ً مشروطا العربیة،  - الخلیجیة، لذلك یدعون إلى أن یكون انفتاحا
 ً ً وحذرا   .ومدروسا

  
وفیما یتعلق بالسعودیة؛ في ضوء العالقة مع األردن، فمن الواضح أّن السعودیة لیست مستعدة أو 
قادرة في االستمرار بسیاسات المساعدات والمنح، كما كانت علیھ الحال في العقود السابقة، إذ شّكلت 

ً لألردن، ومن غیر المفید رفع سقف التوقعات لما یمكن أن  ً دائما ینجم عن صندوق السعودیة داعما
األردني، لذلك من الضروري التفكیر في صیغة جدیدة للعالقة، التي تقوم  -االستثمار السعودي

بوضوح على لغة المصالح المتبادلة بین الدولتین، وھي مصالح حیویة وكبیرة، لكن من الضروري 
ً عما تتوقعھ كلتا الدولتین من األخرى ً وتعبیرا   .ترجمتھا بمفاھیم أكثر وضوحا

  
واشار إلى أن السعودیة ما تزال في مرحلة انتقالیة نتیجة المخاضات اإلقلیمیة والتحوالت االقتصادیة 
الراھنة، ولكن من األھمیة التأكید على التعاون األمني واالستراتیجي بین الدولتین، والتفكیر في 

في ضوء األزمة المالیة  حمایة المصالح االقتصادیة األردنیة وبخاصة العمالة في السعودیة والخلیج،
  .المتفاقمة في الخلیج

  
ّل أحد أبرز  ً؛ انتقال السفارة األمیركیة إلى القدس یمث ً ورمزیا ً، إعالمیا اما معركة القدس دیبلوماسیا
ّھ من الصعب الفصل بین المستویین في ھذا  التحدیات للسیاسات الخارجیة والداخلیة األردنیة، وألن

ادة األردن لنشاطھا الدبلوماسي ووضع العالم العربي واإلسالمي أمام المجال، فأوصوا بضرورة زی
بما یحملھ نقل السفارة األمیركیة إلى القدس من دالالت، وما » صافرات اإلنذار«مسؤولیاتھ، وإطالق 

 ً   .ینجم عنھ من تداعیات ونتائج، في مقدمتھا تعزیز المزاج الرادیكالي في المنطقة عموما
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ة ان یستبق األردن القمة العربیة في محاولة دفع الدول العربیة واإلسالمیة إلى وأكد الخبراء ضرور
  .ممارسة ضغوط على اإلدارة األمیركیة، وتنسیق الجھود لتوضیح خطورة ھذه الخطوة

  
على صعید الرأي العام األردني، فمن الضروري أن تظھر الحكومة للمواطنین جدیتھا الكاملة في 

ّي معارضة قرار نق ل السفارة، الحتواء رّدات فعل شعبیة ساخطة محتملة، مع حملة إعالمیة تبن
ً في مواجھة الخطوة األمیركیة ً واضحا ً صلبا ً رسمیا   .داخلیة منظمة تستبطن موقفا
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  "معدل القانون"ویرفض " مؤقت األوراق المالیة"المجلس یقر 
  یقر قانون مؤسسة ولي العھد ویمنحھا الحق بتملك جامعة تقنیة‘‘ النواب‘‘

  
أقر مجلس النواب أمس مشروع القانون المعدل لقانون مؤسسة ولي العھد، الذي یمنح الحق للمؤسسة 

دیمیا وفنیا على المستویین الجامعي والجامعي بتملك جامعة تقنیة غیر ربحیة تتولى تأھیل الشباب أكا
  .المتوسط، وتدریبھم عملیا أثناء الدراسة وبعدھا لتلبیة حاجات المجتمع ومتطلباتھ

مادة، وأید قرار لجنة االقتصاد  ١٢٤كما أقر المجلس القانون المؤقت لألوراق المالیة المكون من 
ألوراق المالیة باعتباره مدمجا في صلب القانون واالستثمار المتضمن رفض القانون المعدل لقانون ا

  .المؤقت الذي أقره النواب
جاء ذلك في جلستین صباحیة ومسائیة عقدھما مجلس النواب أمس، برئاسة رئیس المجلس عاطف 
الطراونة، وحضور رئیس الوزراء ھاني الملقي وھیئة الحكومة، وفیھا توافق النواب على السیر في 

مؤسسة ولي العھد من القراءة األولى، ثم شرعوا بمناقشة القانون المؤقت  إقرار مشروع قانون
  .لألوراق المالیة حتى إقراره في نھایة الجلسة

وأعلن الطراونة عن عقد جلسة تشریعیة غدا الثالثاء، فیما أعلن عن عقد جلسة خاصة  للنواب في 
  .عقد بعد غد االربعاءت" جلسة عصف ذھني تخص المجلس"قاعة عاكف الفایز وصفھا بأنھا 

سیقدم استقالتھ من مجلس النواب إذا استمر رئیس "وفي الجلسة، قال النائب صالح العرموطي إنھ 
، مشیرا إلى أن اآللیة في توزیع "مجلس النواب باتباع اآللیة الحالیة في توزیع الكالم تحت القبة

ل لقانون مؤسسة ولي العھد ، كما اعتبر أن القانون المعد"صاحب خبرة"الحدیث تھمشھ كونھ 
  ".مخالف للدستور"

أنا ال أھمش أحدا ولست وحدك صاحب خبرة : "، وقال"ال یھمش أحدا"بدوره، أكد الطراونة أنھ 
  ".تحت القبة

وفي موضوع قانون مؤسسة ولي العھد، تحدث عدد من النواب حول مشروع القانون، معتبرین أن 
، كما نوھوا إلى أھمیة "جابیة، وتأتي في اإلطار الصحیحاإلضافة الواردة في مشروع القانون إی"

  .اإلضافة ودورھا في صقل الشباب
قانون األوراق المالیة الذي سبق أن /  ٢٠٠٢لسنة  ٧٦وخالل مناقشة النواب للقانون المؤقت رقم 

بو أعاده المجلس إلى لجنة االقتصاد واالستثمار لمزید من البحث، قال رئیس اللجنة النائب خیر أ
، "قامت بدراسة القانون بشكل متأن واستمعت لكل وجھات النظر في الموضوع"صعیلیك، إن اللجنة 

أخذ بعین االعتبار االستثمار وتنشیطھ، وأھمیة رفد القطاعات االستثماریة "منوھا إلى أن القانون 
  ".ومنحھا المرونة الالزمة

، منوھا إلى أن "قت مع التعدیالت الدستوریةعدم توافق القانون المؤ"وانتقد النائب صالح العرموطي 
 ٣أشارت إلى ضرورة أن یتم توافق كل القوانین المؤقتة مع الدستور خالل "التعدیالت الدستوریة 

  .في الموضوع" شبھة دستوریة"، ودفع بوجود "أعوام
تمت  قامت بدورھا، وأن الدفع الذي قدمھ النائب العرموطي"بدوره، أكد أبو صعیلیك أن اللجنة 

، وھو ما أكده وزیر العدل "دراستھ بشكل قانوني، وال توجد أي مخالفة دستوریة في الموضوع
ال توجد أي شبھة دستوریة، وأن تفسیر الدستور أكد سریان القوانین "عوض أبو جراد، الذي قال إنھ 

  .مصلح الطراونة، وھو، أیضا، ما ذھب إلیھ النائبان عبد المنعم العودات و"المؤقتة حتى یتم تعدیلھا

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٤-١:صالرأي 
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، وفي "بورصة عمان"من القانون المؤقت، التي تتضمن إنشاء  ٦٥ووافق النواب على شطب المادة 
المقابل وافق على ترخیص سوق تداول األوراق المالیة كسوق مالي، وفقا ألحكام القانون والتعلیمات 

أو نظامھ األساسي فیما عدم جواز تعدیل عقد تأسیس السوق المالي "الصادرة عن المجلس، مشترطا 
  ".یتعلق بالتعامل باألوراق المالیة إال بموافقة مجلس المفوضین

جاء لمواكبة المتغیرات والمستجدات التي استوجبت "ووفقا لألسباب الموجبة للقانون المؤقت، فإنھ 
لحاصلة في تطویر تشریع قانون األوراق المالیة النافذ المفعول، فمنھا ما یرتبط بالتطورات السریعة ا

األسواق المالیة، وبالذات في ثقافة االستثمار باألوراق المالیة، حیث اعترت قواعد االستثمار 
  ".وممارستھ في اآلونة األخیرة

القانون یسھل اعتماد أسالیب جدیدة للتعامل باألوراق المالیة، وتسجیلھا وتوثیقھا بسبب "وأضافت أن 
استیعاب ھذه التطورات وتنظیمھا تشریعیا، إضافة إلى إدخال أسالیب تكنولوجیة جدیدة تستوجب 

  ".مواكبة االنفتاح بضوابط رقابیة جدیدة دون المساس بحریة التعامل والتجارة
مبدأ الوقایة والحمایة المسبقة للمستثمرین بإصدار تعلیمات اإلفصاح عن المعلومات "ویعزز القانون 

  ".باقیا ضمن إطار سوق رأس المالالمالیة وغیر المالیة، ومعالجة المخالفات است
ویجیز القانون المؤقت إنشاء أكثر من سوق واحد لتداول األوراق المالیة، على خالف ما ھو معمول 
بھ في القانون األصلي، باإلضافة إلى تعزیز وتوثیق تعامل األردن مع ھیئات الرقابة الدولیة، وھیئات 

تنویع أدوات االستثمار في السوق المالي األردني قد  الرقابة المماثلة في األسواق الناشئة، ویتیح
  . استوجب إعادة النظر في الشكل القانوني لصنادیق االستثمار المشترك

 ٨طیلة مناقشة مشروع القانون، رغم وجود " صمتھ"وخالل النقاش، أعلن النائب نبیل غیشان عن 
  .عدم منحھ حق الكالم في القانونرئیس المجلس لھ، و" تجاھل"مقترحات بحوزتھ، بسبب ما اعتبره 

وضع حد "وفي بدایة الجلسة، حث النائب مصطفى العساف الحكومة وأمانة عمان الكبرى على 
مراجع المستشفى للعالج یعود "، مشیرا إلى أن "لألزمة الخانقة التي یعاني منھا مستشفى الجامعة

لصادر عن المحاكم الصھیونیة، والذي ، فیما استنكر النائب یحیى السعود الحكم ا"دون أن یفعل ذلك
مقدمات للصھاینة إلعالن "، وقال إن الحكم بمثابة "مكان عبادة للصھاینة"اعتبر المسجد األقصى 

  ".ھیكلھم المزعوم
بوضع المجلس بصورة ما "، مطالبا الحكومة "المسجد األقصى لكل المسلمین"ونّوه السعود إلى أن 

، فیما استذكر "األردن وصي على المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة قامت بھ في ھذا الصدد، سیما وأن
النائب محاسن الشرعة مناسبة تعریب الجیش العربي التي صادفت في األول من الشھر الحالي، 

  .مشیدا بمآثر جاللة الملك الراحل الحسین بن طالل في ھذا الشأن
الغاز الصھیوني إلى بعض المرافق  المواطنین فوجئوا بوصول"وقال النائب سعود أبو محفوظ، إن 

، ورفض ربط االردن مائیا أو "الغاز مسروق من بالد مسروقة"، معتبرا أن "الحیویة في المملكة
عبر الطاقة بالكیان الصھیوني، فیما نوه رئیس المجلس بوجود مذكرة حول الموضوع سیتم عرضھا 

  .على المجلس في جلستھ المقبلة لتحدید موعد لھا
لب النائب خلیل عطیة الحكومة ببیان عدد موظفي سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة، بدوره طا

  .وشركة تطویر العقبة، ومؤھالتھم والرواتب اإلجمالیة التي یتقاضونھا
كما طالب بكشف المواقع التي یشغلھا كل موظف إزاء عملھ ومؤھلھ العلمي وتاریخ تعیینھ، إضافة 

منوحة للموظفین وأعضاء المفوضیة وعدد السیارات المستخدمة وسعة إلى بیان االمتیازات الم
  .محركھا ومودیالتھا

ووجھ النائب رمضان الحنیطي سؤالین للحكومة، األول الى رئیس الوزراء والثاني إلى وزیر 
األشغال العامة واإلسكان سامي الھلسة، تمحورا حول اإلجراءات المتخذة من قبل أمانة عمان 

یر أراضي منطقة شرق عمان، واإلجراءات المتخذة من قبل وزارة األشغال لتحسین لتحسین وتطو
  .طریق الحزام الدائري من منطقة أبو علندا
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اإلجراءات المتخذة من قبل أمانة عمان لتحسین وتطویر أراضي "واستفسر في سؤالھ الى الملقي عن 
ً بأنھا من الرؤى الملكیة في سحب العم ران إلى المنطقة الشرقیة، والتي منطقة شرق عمان، علما

ً عن اكتظاظ مناطق عمان األخرى   ".تعاني من عدم التنظیم والعشوائیة وقلة البنى التحتیة، فضال
اإلجراءات المتخذة من قبل وزارة األشغال لتحسین "أما في سؤالھ للوزیر الھلسة، فاستفسر عن 

ً لكثرة حوادث المستندة، و - طریق الحزام الدائري من منطقة أبوعلندا  لغایة صالحیة العابد، نظرا
ً أنھ تم إعالم وزارة األشغال أكثر من مرة لمعالجة ھذا الطریق   ".السیر علیھا، علما
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  معة الیرموكتعقد ورشة عمل في جا» جمعیة جائزة الملكة رانیا«
  

في اطار سعیھا لتعزیز ثقافة التمیز في كافة المؤسسات التعلیمیة، وتعمیق شراكاتھا مع الجامعات 
ت التربویة بھدف تسھیل وتنظیم عملیة إیفاد التربویین المتمیزین الحاصلین الرسمیة وبعض المؤسسا

على جوائز جمعیة الملكة رانیا العبدهللا للتمیز التربوي إلى الجامعات األردنیة، وذلك في منح دراسیة 
 ورشة تعریفیة تحت» جمعیة جائزة الملكة رانیا العبدهللا للتمیز التربوي«لدرجة الماجستیر، عقدت 

  .في كلیة التربیة في جامعة الیرموك، حضرھا أساتذة الكلیة وطالبھا» طریقك إلى التمیز«عنوان 
واستعرضت جمعیة الجائزة خالل الورشة الدور الذي تضطلع بھ في الكشف عن التمیز التربوي 

 كما قدمت. وتكریمھ، وصیاغة معاییر التمیز التربوي وتعمیمھ ونشر ثقافتھ بین مدارس المملكة
ً عن رحلة التمیز وما یتسنى للتربویین المتمیزین االستفادة منھ بعد حصولھم على الجائزة، من  شرحا

كما بینت الجمعیة دورھا في تطویر . فرص تطور مھني ومنح للدراسات العلیا وانخراط مجتمعي
ً من خالل تجربة الترشح لھا واالستفادة من معاییر التمیز ورشة العمل، وكجزء من . التربویین مھنیا

تمت استضافة مجموعة من المتمیزین الذي تحدثوا عن قصص نجاحھم وتجاربھم، وتناولوا 
ً من القضایا التربویة   .الممارسات التربویة العملیة التي تعالج بعضا

وبحسب المدیرة التنفیذیة لجمعیة جائزة الملكة رانیا العبدهللا للتمیز التربوي لبنى طوقان فإن ھذه 
ً لعالقتنا الوطیدة بجامعة الیرموك، إذ كانت غنیة بالمعرفة والتفاعل مع األساتذة الورشة ت أتي امتدادا

والطلبة الذین نحرص على التواصل معھم في إطار جھودنا في تجھیز تربویي المستقبل واطالعھم 
ریة لدعمھا على واقع وتحدیات المیدان التربوي، ونثّمن استضافة جامعة الیرموك لنا فیما یعد استمرا

الھام لنا بشكل خاص، ودور المؤسسات التعلیمیة الحیوي في تعزیز جھودنا في منابع أخرى مھمة 
  .كالجامعات بشكل عام

بدوره، قال عمید كلیة التربیة في جامعة الیرموك الدكتور محمد عاشور تعتبر استضافة ھذه الورشة 
ً من جھودنا في ربط المناھج والعملیة التعلیمیة بالجامعة بأرض الواقع، وتھیئة طلبتنا لإلسھام  جزءا

في معالجة التحدیات الوطنیة كل في موقعھ، وال شك بأن لدى جمعیة الجائزة الكثیر لتفخر بھ وتناقشھ 
لیتعلم منھ طلبتنا، كما لدیھا متسع لدعمنا ودعم طلبتنا، وإذ نقدر الدور الھام الذي تلعبھ، فإننا سعداء 

كثر من صعید، كالمنح وقاعدة بیاناتھا والدراسات القیمة ومعاییر التمیز التي بشراكتنا معھم على أ
  .یزودوننا وطلبتنا بھا

  ٣:صالدستور 
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  ..أوفوا بالتزاماتكم لھذا المستشفى
  القیسي ابراھیم عبدالمجید

  
صمود بعض المؤسسات في مثل ھذه الظروف االقتصادیة التي تمر بھا الدولة، یعتبر بحد ذاتھ 
بطولة، وإنجازا، ویعطینا فكرة مھمة بأن أمانة المسؤولیة سمة مالزمة لمن یدیرون ھذه المؤسسات 

  ..والمرافق العامة
اتھ وإنجازاتھ على الدوام، مستشفى الجامعة األردنیة، من أقدم المؤسسات الصحیة العامة، یقدم خدم 

وال نسمع عن اخفاقات فیھ سوى تلك المتعلقة بقلة الوفرة المالیة، ومع تمام علمنا بأن كل الجامعات 
تمر بضائقة مالیة منذ سنوات، وكذلك مستشفیاتھا، وعلى رأسھا مستشفى الجامعة األردنیة، إال أن 

واجھة التحدیات یجنبنا جمیعا خطر االنزالق إلى التفكیر االداري السلیم المبني على تسییر العمل وم
  ..الفشل، ویدیم صمود ھذه المؤسسات وتقدیمھا الخدمة على نفس السویة من التمیز

یترتب في ذمة الحكومة مبالغ كبیرة تعود لمستشفى الجامعة األردنیة، فالحكومة ومنذ فترة ال تدفع 
مستشفى ذمم لجھات أخرى، وال تبلغ حجم من التزاماتھا للمستشفى، وتتراكم على ال% ٦٠سوى 

الذمم المطلوبة من الحكومة للمستشفى، ولو قامت الحكومة بدفع ما یترتب علیھا لمستشفى الجامعة 
  .. األردنیة، لتمكنت المستشفى من تسدید ما علیھا من دیون وبقي لدیھا عشرات المالیین أیضا

توى الخدمة، فالموضوع برمتھ منوط بتأخر فال تقصیر في المستشفى وال ھدر وال تراجع في مس
المستحقات المالیة المترتبة في ذمة الحكومة، وھذا موضوع عام لیس بالجدید، تعمل الحكومات ما 

ونتمنى أن یتم حل تلك الضوائق المالیة التي تواجھ مؤسسات أكادیمیة وصحیة .. في وسعھا لحلھ
  ..كالجامعة األردنیة ومستشفاھا

قمنا بتطویر بعض األقسام، وشراء أجھزة أشعة، : تشفى الدكتور عبدالعزیز الزیاداتیقول مدیر المس
جدیدة،  ICUونحن بصدد إجراء توسعة على بعض الغرف وعلى قسم الطوارىء، وھناك وحدة 

وأجھزة حدیثة مھمة، استطعنا استجالب بل شراء ھذه األجھزة دون أن یكون ھناك إرھاق للموازنة 
او للجامعة، وبطریقة دفع یمكن اعتبارھا میسرة، قیاسا على ما یجري في القطاع العامة للمستشفى 

  ..الصحي العام
ھذا ما أعنیھ حین أتحدث عن صمود المستشفى، الذي یعاني من زیادة ملحوظة بعدد مراجعیھ، 
فزواره بحجم سكان مدینة صغیرة من مدننا في الشمال والجنوب والوسط، وكلھم یحتاجون إلى 

ولم تغلق أقسام المستشفى أبوابھا أو تجلس بانتظار وفاء الحكومة بالتزاماتھا، بل بادرت  خدمة،
الجامعة بمواكبة حاجة المستشفى بطریقة مریحة مالیا، وال تثقل على الجامعة، فكانت ھناك سلسلة 

والبقاء  من التحسینات والتحدیثات على ھذه التقنیات واألقسام، وما زال العمل جار لتحقیق المزید،
في مستوى األفضلیة التي نعرفھا عن الجامعة األردنیة ومستشفاھا، فھما المثال األبرز على التفوق 
األردني في المجالین األكادیمي والطبي، ولعل كلیة الطب في الجامعة األردنیة من أھم عوامل تمیز 

ر كلیة طب الجامعة ھذا المستشفى في الظروف الطبیعیة، وفي ظروف استثنائیة كھذه، إذ تعتب
األردنیة ھي طوق النجاة األول، فھي ترفد المستشفى بأھم العقول والخبرات الطبیة المتمیزة على 

وال یمكن أن نتخیل .. مستوى األردن والمنطقة، فھي بیت الخبرة األردني الحقیقي في مجال الطب 
  .وضع ھذه المستشفى لو لم تكن ھناك كلیة طب أردنیة 

 مقاالت

  الكترونيالدستور 
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وزارة الصحة من فعل شيء، ودفع مستحقات مستشفى الجامعة األردنیة، وال یجوز  یجب أن تتمكن
أن یتعاظم عدد المراجعین بینما البنیة التحتیة تتآكل ویتم استنفاذھا، فالمستشفى یحتاج إلى التوسعة في 

  :المكان وفي التجھیزات، ویقول الطبیب الزیادات عن عملیات العظام مثال 
وبعد أشھر سنقول ال مواعید لعملیات !.  ٢٠١٩العملیات مكتملة حتى نھایة عام ھل تعلم أن مواعید 

  !. ٢٠٢٠العظام المختلفة في المستشفى حتى عام 
ً؛ ھذا ما أعنیھ بالحدیث عن البنیة التحتیة، فال ینقص المستشفى أطباء وكوادر مھنیة مختصة  إذا

ھیزات كما نرى، التي تحتاج إلى المال وخبیرة بسبب وجود كلیة الطب العریقة، لكن ینقصھا التج
  .للتوسع من أجل مواكبة تزاید المراجعین وتطور التقنیات الطبیة حول العالم

قد نتحدث عن إصالحات تشریعیة وسیاسیة وقضایا اجتماعیة وغیرھا، وھو حدیث مطلوب، لكن 
اطن والدولة والجوار الحدیث عن مثل ھذه الصروح األردنیة الراسخة في الوجدان األردني لدى المو

العربي، حدیث مھم ومطلوب، وما یفوقھ أھمیة ھو قیام الحكومة وسائر مؤسسات الدولة ذات العالقة 
بما یجب حفاظا على ھذه المنجزات األردنیة الفریدة، وابقائھا على درجة تمیزھا في عالم یتغیر مع 

  .كل دقیقة
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  ما زال حبرا على ورق... إصالح التعلیم

  
  أحمد جمیل شاكر
قبل عدة أعوام ،وعندمت كان الدكتور عصام زعبالوي وزیرا للتعلیم العالي عقد في عمان مؤتمر 
متخصص إلصالح التعلیم العام ، سبقھ العدید من المؤتمرات وورشات العمل ،حتى أنھ تم تشكیل 
 لجنة ملكیة إلصالح التعلیم العام قبل سنوات وخرجت بتوصیات ال تقل أھمیة عن التوصیات التي
خرج فیھا ملتقى إصالح التعلیم العام في األردن، لكننا النجد  من الحكومات المتعاقبة أیة جدیةفي 

َ للجمیع أنھ البد من إصالح سیاسات مسارات التعلیم .تنفیذ خطة اإلصالح المنشودة لقد بات واضحا
إعداد خطة وطنیة الثانوي والمھني وإنشاء مجلس أعلى للتعلیم المھني ورفع معاییر اإللتحاق بھ، و

للترویج لھ واإلعالء من قیمتھ ومكانتھ االجتماعیة ألن نظرة المجتمع وحتى وزارة التربیة والتعلیم 
الى التعلیم المھني ما زالت دونیة، وأن المعدل المنخفض في األول الثانوي ھو المقیاس الوحید 

ي واألدبي، حتى أن المعلم الذي یرید للتحول الى أنواع أخرى من التعلیم غیر األكادیمي بفرعیھ العلم
أنت مصیرك الى التعلیم المھني، أو الزراعي او التمریضي وأنك : توبیخ طالب غیر مجتھد یقول لھ

غیر مؤھل لتكون في التعلیم االكادیمي رغم أننا نعلم أن ھناك أعدادا كبیرة من الذین حققوا معدالت 
ى القسم العلمي أو االدبي، آثروا أن یتوجھوا للتعلیم عالیة في الصف األول الثانوي وتم فرزھم ال

الصناعي وقد أبدعوا فیھ النھم یحبون ھذا النوع من التعلیم واألھم أنھم ال یرغبون البقاء في 
لقد أصاب ملتقى .الصفوف الطویلة التي تبحث عن العمل، رغم أنھم من حملة الشھادات الجامعیة

باعادة ھیكلة امتحان التوجیھي من خالل تطویره وإحتساب  إصالح التعلیم الحقیقة عندما أوصى
بالمئة األخرى على الصف ) ٥٠(بالمئة من العالمات المستحقة في امتحان التوجیھي والـ ) ٥٠(

العاشر واألول الثانوي وإلغاء اعتماد امتحان التوجیھي أداة وحیدة للقبول في مؤسسات التعلیم العالي، 
ھل من .قیس جوانب أداء الطالب التي لم یتمكن االمتحان من قیاسھاواستحداث معاییر أخرى ت

الضروري أن یكون الطالب الذي یرغب بدراسة الطب، أو الصیدلة ضلیعا بالصرف والنحو، والتي 
ھل من المعقول أن یتم قبول طالب !. في غالب األحیان تؤثر على معدلھ العام في امتحان التوجیھي؟

ضیة أو في كلیة الفنون الجمیلة وھو غیر راغب بذلك رغم معدلھ العالي، أم أن في كلیة التربیة الریا
من حق كل جامعة وحتى كل .ھناك معاییر أخرى یجب اتباعھا، وھذا ما ینطبق على كلیات عدیدة

كلیة أن یكون لدیھا أسس قبول مستقلة وال یكون المعیار الوحید ھو امتحان الثانویة العامة، ولكنھ أحد 
التوصیات أكدت على ضرورة إنشاء جامعة مھنیة أردنیة تستقبل مخرجات التعلیم . القبولشروط 

المھني العام، وتقدم برامج تعلیم عال ومتوسط، ونحن في ھذا الصدد نقول أنھ عندما تم قبل نحو 
طبیقیة عشرین عاما إنشاء جامعة الطفیلة كان الھدف من ورائھا أنھا تعنى بالكلیات المھنیة والعلوم الت

لكنھا إنحرفت عن مسارھا، كما حدث مع جامعة البلقاء التطبیقیة والتي تحولت أیضا نحو الكلیات 
التوصیات التي صدرت من ملتقى إصالح التعلیم، یجب أن تؤخد . اإلنسانیة رغم أنھا جامعة تطبیقیة

نوات الخمس القادمة بعین االعتبار، وخاصة ما یتعلق بمضاعفة اإلنفاق على التعلیم العام خالل الس
ھذه التوصیات یجب أن ال یكون مصیرھا في األضابیر، والرفوف ولكن . في المئة ١٢-٦من 

بتحویلھا الى خطة عمل، تحدد الجھة التي ستقوم بالتنفیذ، والمدة الزمنیة وأن تكون ھناك جھة مستقلة 
ة االردنیة وصندوق الملك عبدهللا لمراقبة التنفیذ، وأن تطلع اللجنة التربویة في مجلس النواب والجامع

نحن ال تنقصنا األفكار واآلراء . الثاني للتنمیة بمھمة مراقبة األداء وتنفیذ ما جاء في الملتقى
والقرارات والتوصیات والبرامج اإلصالحیة لكننا بحاجة الى التنفیذ، والمراقبة وصوال الى أعلى 

.العام درجات اإلصالح التربوي، وتصویب منظومة التعلیم

  ٩:صالدستور 
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  رسالة قبول من جامعة أجنبیة لطالبة أردنیة
  

  عایشحسني 
  
  العزیزة آیة،"

لقد میزك سجلك من اإلنجاز بین عدد متمیز من . لكم نحن فرحون بتوفیر مكان لك في جامعة تورنتو
ة لدراسة علوم الحیا ٢٠١٧وقد تم اختیارك من بینھم للقبول في العام . المتقدمین للقبول في الجامعة

  .في كلیة الفنون والعلوم في الجامعة، فتھانینا لك بذلك
ویسرنا إبالغك بقبولك في عضویة الكلیة التي ھي جزء من جامعة تورنتو، حیث یوجد مدى واسع 
ً إلى جنب مجتمع یرحب بك في حرم الجامعة، كواحدة من طلبتھا  من الخدمات التي تقدمھا جنبا

  .الفائقي التمیز
في جامعة تورنتو، وتستحقین في ھذه الحالة جائزة ) Scholar(لیك كعالمة لقد انطبق الوصف ع

وسوف تجدین المزید . مقدارھا سبعة آالف وخمسمائة دوالر كجزء من قبولك في كلیة الفنون والعلوم
ً –من المعلومات عن شروط وظروف جوائزنا وأجوبة  عن أسئلتك بشأنھا وغیرھا من برامج  -أیضا

  .الجائزة
امعة تورنتو ملتزمون بمساعدتك لتبلغي أقصى طاقاتك، ألننا نؤمن أنك ستشكلین إضافة نحن في ج

ممتازة لمجتمع من العلماء المشتركین في حب التعلم، وحب االستطالع العمیق لشؤون العالم، 
وسوف تكون لدیك فرصة للتعلم من األساتذة القادة في تخصصاتھم، واالستفادة . وااللتزام بصنع فرق

وسوف تتكون لدیك صداقات تشترك معك في االھتمامات . وارد مؤسسة عالمیة رئیسةمن م
  .نرحب بك للقیام بمغامرة ثقافیة مثیرة. وستقیمین ھنا في حرم تاریخي في قلب تورنتو. والطموحات

إن لدیك الكثیر مما تفكرین بھ في اتخاذ ھذا القرار المھم المتعلق بمستقبلك، ونحن موجودون 
، باإلضافة إلى توفیر معلومات مھمة مصممة لك خاصة باختیارك جامعة تورنتو، لمساعدتك

  ". فانضمي إلى موقع الجامعة اإللكتروني لالتصال بزمالء المستقبل وأعضاء ھذا المجتمع المثیر
وقد أرفقت الجامعة مع الرسالة الشروط والظروف الخاصة بالقبول، ومعلومات إضافیة تبین أن 
الصفوف قلیلة العدد لتمكین الطلبة من التواصل مع بعضھم بعضا، ومع المرشدین واألساتذة، 

  ).المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة(والكتشاف مدى واسع من القضایا الملّحة 
ة والجامعة، تمتلئ النفس باألھمیة /افئ والحمیم المسبق الخاص بین الطالببمثل ھذا التواصل الد

ً لیوم /واالرتیاح، وربما العظمة؛ فیحتفظ الطالب ً ومستعجال ة بالرسالة طیلة حیاتھ، ویعد نفسھ متشوقا
 بھا ینتمي للجامعة، ویرتفع إلى مستوى توقعاتھا،. الوصول والتسجیل وبدء الدراسة والحیاة الجامعیة

لقد حملت الرسالة . ویحافظ بعد التخرج على سمعتھا بعلمھ وأدائھ وأخالقھ ویدعمھا إن استطاع
  .تواقیع ثالثة مسؤولین، على رأسھم رئیس الجامعة وأستاذان أحدھما دیفید كمرون

أما في بالد العرب أوطاني، فیعامل الطلبة؛ الفتیان والفتیات طالبو االلتحاق بالجامعات معاملة 
ً ثم صدور القبول بمثلھ، وبغیر التخصص األول الذي یرغب القطی ع؛ بتعبئة نموذج وإرسالھ إلكترونیا

ً برسالة من ھذا النوع مع طلبتھا ألنھا ال .فیھ في كثیر من األحیان ال تتواصل الجامعة العربیة مسبقا
ي تفرض التخصص تعرفھم، فھي ال تستقبلھم، وإنما تعرض نماذجھم على ید لجنة القبول الموحد، الت

ً شیئا سوى أنھا مختلطة وساحة للمشاجرات، وأن الطلبة  علیھم، فال یعرفون عن الجامعة مسبقا
قسم منتصر أو فائز بالمعركة من دون قتال او اجتھاد  بالكوتات : المقبولین ینقسمون إلى قسمین

  . والقوائم واالستثناءات، وقسم حاقد مھزوم محروم فیھا باالجتھاد
***  

التعلیم الجید یجعل الناس سھلي القیادة، صعبي السواقة، سھلي ): "١٨٦٨–١٧٧٨(ورد برودھام الل
  ".الحكم، مستحیلي االستعباد

  ١٨:صالغد 
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 اعالنات

  ٢١:الغد ص/٤٧:ص الرأي
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  صویلح -نعیمة عوض عوده جبران  -
  
  بعد عودة األھل -صالح محمود قعدان  -
  
  بربورط - محمد فایز شاكر النوباني  -
  
  عجلون - جمال إلیاس ضیف هللا السالم القیقیھ  -
  
  الرابیة - ذیاب المعابرة » محمد أمین«میسون  -
  
  أیدون - ھند أحمد محمد نوارة  -
  
  تالع العلي -إبراھیم یوسف عبدالغني طقاطقھ  -
  
  دیرغبار –نبیل حسني سلیمان األسمر  -
  
  

 وفیات

 الرأي 
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ه بعد أن اشتبھوا اھالي في إحدى مناطق الجنوب منعوا مجموعة شباب من إقامة حفلة في موقع للتنز
  اصرار األھالي على منعھم من التواجد بالمنطقة حدا بالشباب إلى مغادرة الموقع.. بأنھم مثلیو الجنس

  
.. في مجال الشفافیة یرصدون حركة السیارات الحكومیة بعد ساعات الدوام الرسميناشطون 

  .الناشطون ینشرون صور السیارات على مواقع التواصل االجتماعي
  

عن عطاءات مشروع النقل الحضري اربد انھ لم » عین الرأي«وزارة النقل ردت على ما جاء في 
الوزارة بینت ان عدد الشركات التي تقدمت للعطاء لغایة .. ذا المشروع اال ثالثة شركاء فقطیتقدم لھ

ومددت فترة العطاء اسبوعین لفتح المجال امام الشركات العاملة في المحافظة للتقدم بناء . ٧االن ھي 
  .على طلب بلدیة اربد

  
مجلس الوزراء ارجأ جلستھ المقررة امس الى الیوم بسبب حضور الحكومة جلستي مجلس النواب 

  .الصباحیة والمسائیة
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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  ابیة مع  الدكتور ھاني الملقي رئیس الوزراء الیوم في دار رئاسة الوزراءتلتقي كتلة وطن النی
  

المؤتمر الختامي لشبكة النساء األردنیات للدفاع عن حقوق ومشاركة » راصد«یعقد مركز الحیاة 
وزیر الشؤون السیاسیة والبرلمانیة المھندس موسى المعایطة، بحضور سفیر بعثة  المرأة تحت رعایة

سیدة من السیدات الناشطات وعضوات المجالس البلدیة من كافة  ١٢٠االتحاد األوروبي في عمان و
  .المحافظات، وذلك عند الساعة الحادیة عشرة من صباح یوم بعد األربعاء في فندق جنیفا

  
كشفت صفحة القمة العربیة أن عّمان أصبحت العاصمة اإلقلیمیة للشركات الناشئة، وأصبح األردن 

  .عاشر أفضل دولة إلنشاء شركة تكنولوجیا في العالم
  

أكد السفیر األردني لدى مصر علي العاید أمس في كلمة لھ أمام جامعة الدول العربیة ترحیب األردن 
  .باستضافة القمة العربیة

  
لالناث، فیما تصل نسبة طلبات %) ٢٢ر٨(مقابل %) ٢٢ر٩(بلغ معّدل البطالة بین الذكور ما نسبتھ 

  من اجمالي عدد الطلبات%) ٧٠(االناث في مخزون دیوان الخدمة المدنیة 
  

وكان سعر ورق . في االسواق، ویعتبر من اغلى الخضروات»  ورق العنب«دینارا سعر كلیو  ١٢
  .اسابیعدینارا قبل  ١٨العنب قد ناھز 

  
  .أمین عمان عقل بلتاجي غادر  قبل ایام الى واشنطن للمشاركة في مؤتمر دولي حول تنظیم المدن

  
ً بعنوان ً ممسرحا ً تشكیلیّا ً سردیّا : یقّدم القاص ھشام البستاني والفنان التشكیلي رفیق مجذوب اشتباكا

ٌ لنھایة: الخراب« ، وذلك تمام الساعة السادسة من مساء األربعاء المقبل، على خشبة المسرح »رؤیة
  .الدائري في المركز الثقافي الملكي

  
  

 صنارة الدستور 
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 ٩١تعلن اللجنة العلیا لجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات االردنیة ظھر الیوم عن اطالق الدورة 
. ، وذلك عبر مؤتمر صحفي یقام في مركز دراسات الشرق االوسط بعمان٢٠١٧للجائزة للعام 

وتنظم الجائزة بالتعاون بین المركز وجامعات األردنیة والعلوم والتكنولوجیا وفیالدلفیا والعلوم 
  .التطبیقیة الخاصة والزرقاء وصندوق حیاة للتعلیم

  
بعد اجتماع عقد في مقر نقابة الصحفیین " النھضة الصحفي"صحفیا أمس عن تشكیل تجمع  ٧١أعلن 

لالرتقاء بأوضاع الزمالء المنتسبین للنقابة، "بإربد، حیث أكد التجمع، في بیان صدر عنھ، سعیھ 
قررة في نھایة وفیما حصر التجمع عضویتھ بغیر المترشحین النتخابات النقابة الم". مھنیا ومعیشیا

  .، فقد قدم في بیانھ عددا من المطالب، التي دعا المترشحین لالنتخابات إلى االلتزام بھا)ابریل(نیسان 
  
محمود الشیاب الخمیس المقبل المؤتمر الطبي الدولي األول لمستشفى األمیر . یفتتح وزیر الصحة د 

ویعقد في مقر المستشفى صباح الیوم مؤتمر . ، والذي یقام في فندق الالندماركحمزة بن الحسین
صحفي لإلعالن عن فعالیات المؤتمر، إضافة إلى تنظیم جولة صحفیة إلى قسم أمراض وجراحة 

  .القلب ومركز السكري بالمستشفى
  
الثورة العربیة "اون مع السفارة األمیركیة معرضا إعالمیا بعنوان معھد اإلعالم األردني ینظم بالتع 

من الشھر الحالي في جالیري راس العین،  ٢١المعرض الذي یقام یوم ". الكبرى في عیون العالم
یشتمل على صورة الثورة العربیة ضمن مجموعة الصحفي األمیركي لویل توماس، اضافة الى 

  .یة للثورة العربیة، وجزء خاص بنشأة الدولة االردنیة في الصحافةتغطیة الصحافة االمیركیة والعرب
 

  زواریب الغد


