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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
العلوم "في " نحو كلیة خالیة من التدخین" نشاط توعوي 

  "التربویة
٣  

ال تتوافر فیھا سیاسات اقتصادیة ذات بعـد » النقد الدولي«برامج 
  تنمـوي

٤  

   شؤون جامعیة
وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي یفتتح فعالیات المؤتمر األول 

  یاه في المناطق الجافة وشبھ الجافةإلدارة الم
٦ 

 ٧  تقییم رؤساء الجامعات امام وزیر التعلیم العالي
 QSالتكنولوجیا تتسلم رسمیاً شھادة الخمس نجوم في تصنیف ال 

  العالمي
٩ 

النائب ھدى العتوم تطالب التعلیم العالي بانقاذ الجامعات الخاصة 
  االردنیة

١٠ 

توجیھي سیفرغ الشھادة من اي إلغاء الرسوب في ال: ذبحتونا
  قیمة اكادیمیة

١١ 

مجلس التعلیم العالي یبحث تقریر لجنة خبراء تقییم الجامعات 
  االردنیة الخمیس

١٢ 

 ١٣  یناقش دور الجامعات في تنمیة القیادات الفكریة" الفكر العربي
   مقاالت

إنقاذ ھیبة الجامعات وكرامة العاملین : على مكتب دولة الرئیس
  انیس الخصاونة.د/قبل فوات األوانبھا 

١٤ 

 ١٦  حسني عایش/)١١ -  ٧(اختراع ال اكتشاف : الموھبة والعبقریة

 ١٨  حسني عایش/رسالة إلى المدرسة والجامعة

 ١٩  وفیات
  ٢١- ٢٠  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "العلوم التربویة"في " التدخین من خالیة كلیة نحو"  توعوي نشاط

  
  

لوم التربویة في الجامعة نفذت كلیة الع
 نحو"األردنیة الیوم نشاطا توعویا بعنوان 

  .في بھو الكلیة" التدخین من خالیة كلیة
 الكلیة في الطلبة توعیةویھدف النشاط الى 

 السلبي والتدخین التدخین بمخاطر
  .لھا حصر ال التي الصحیة ومضاره

   
النشاط الذي اقیم برعایة عمید  واشتمل

صالح الرواضیة وبحضور  الكلیة الدكتور
 التدخین أضرار تبین بروشرات توزیع علىمساعد العمید لشؤون الطلبة الدكتور عبدهللا المھایرة 

  ."التربویة العلوم كلیة التدخین من خالیة كلیة نحو"مطبوع علیھ " شیرت تي" إلى باإلضافة
 الموظفینلطلبة وا صحة على الكلیة حرص وخالل النشاط وقع المشاركون وثیقة شرف تؤكد

 مخاطر من األفراد وحمایة التدخین مكافحة ثقافة نشر بأھمیة وعیھم وتعزیز المجتمع، وأفراد
 .السرطان مرض وأھمھا للتدخین التعرض بھا یتسبب التي واألمراض السلبي التدخین

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة
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ال تتوافر فیھا سیاسات اقتصادیة ذات بعـد تنمـوي» النقد الدولي«برامج   

برامج «الجامعة األردنیة  بعنوان /جدیدة صادرة عن مركز الدراسات االستراتیجیة قالت دراسة 

،  ان الحكومة ھدفت »النتائج والدروس المستفادة ٢٠١٦- ١٩٨٩): األردن(صندوق النقد الدولي 

من خالل  الدخول الى برامج صندوق النقد الدولي الى اعادة االستقرار الكلي لالقتصاد والمحافظة 

ضافة الى تصحیح االختالالت الھكیلیة فیھ وبخاصة في مجال المالیة العامة وتوفیر التمویل علیھ، إ

الالزم للقیام بھذه االصالحات، اال انھ لم یتم تحقیق أھداف برامج الصندوق  التي تم تطبیقھا في 

عالجة األردن لمؤشرات األداء، مثل زیادة معدالت النمو االقتصادي؛ وتخفیض معدالت التضخم؛ وم

  .االختالالت الھیكلیة المزمنة في المالیة العامة

وقالت نتائج الدراسة ان جمیع برامج الصندوق  ال تتوافر فیھا سیاسات اقتصادیة ذات بعد تنموي؛ إذ 

تركز على اإلصالح المالي في الموازنة العامة والقطاع النقدي بشكل رئیس، كما لم یتم االلتزام 

ً على أداء باإلطار الزمني المتفق  علیھ بین الحكومة وصندوق النقد الدولي، ما ترك أثر سلبیا

إلى المخاطر التي قد  ٢٠٠٤االقتصاد األردني، ولم تلتفت العدید من الخطط االقتصادیة حتى العام 

تنجم عن انخفاض حجم المساعدات الخارجیة المستلمة على االقتصاد الكلي، في حین تم األخذ 

االنخفاض في حجم المساعدات الخارجیة المستلمة على األداء المالي / فاعبالحسبان أثر االرت

- ٢٠١٢(للحكومة ضمن الشروط التي یتم االتفاق علیھا في برامج األردن مع الصندوق لألعوام 

  .(٢٠١٩- ٢٠٠١٦(و ) ٢٠١٥

ً لجمود بعض بنو ً واستراتیجیات طویلة؛ نظرا د كما لم تتضمن برامج صندوق النقد الدولي حلوال

بل ركزت على التقنین من حجم الزیادات في . االنفاق الحكومي، مثل األجور؛ والرواتب؛ والتقاعد

ھذه البنود، ما أدى إلى استمرار المشكالت الھیكلیة في بنود اإلنفاق الحكومي حتى تاریخھ، ولم 

المتبعة، تتضمن برامج  الصندوق مراجعة للسیاسات التجاریة الحالیة وسیاسات تشجیع الصادرات 

 الكترونيالدستور 
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مع أنھ یركز على التقلیل من االختالالت الھیكلیة المتمثلة بارتفاع عجز الحساب الجاري، ما یؤكد أن 

البرنامج الحالي الذي تم تبنیھ باالتفاق مع الصندوق، یركز على وضع أھداف كمیة قطاعیة ال تلتفت 

  .إلى اإلطار الكلي لالقتصاد الوطني واألطر التشریعیة الناظمة لھ

ویركز البرنامج األخیر للحكومة مع صندوق النقد الدولي على استدامة أوضاع المالیة العامة والدین 

إذ ركزت معظم . العام دون االلتفات إلى تنافسیة المملكة وزیادة فرص االستثمار االجنبي في المملكة

ة المملكة مقارنة مع اإلجراءات على رفع حصیلة اإلیرادات الحكومیة بشكل كبیر، ما یقلل من تنافسی

الدول المجاورة لھا، وبخاصة دول الخلیج العربي،األمر الذي سیقلل من فرص تحقیق االفتراضات 

) المحلیة؛ واألجنبیة(التي بُني علیھا ھذا البرنامج، وبخاصة زیادة حجم استثمارات القطاع الخاص 

ً عن الخطط االقتصادیة  لدفع عجلة النمو االقتصادي، وال یمكن اعتبار برامج الصندوق ال یمكن بدیال

  .الوطنیة التي تھدف إلى زیادة النمو االقتصادي، ورفع مستویات التنمیة في المحافظات

وفي ظل ھذه المعطیات؛ خرجت الدراسة بجملة من التوصیات، ابرزھا إعادة النظر باستمرار تطبیق 

اد خطط اقتصادیة وطنیة بدیلة، وتحدید برامج صندوق النقد الدولي للمرحلة المقبلة، والعمل على إیج

أولویات اإلصالح التشریعي للقوانین االقتصادیة واالنطالق منھا نحو وضع أھداف على المستوى 

القطاعي والجزئي قابلة للقیاس لزیادة الشفافیة والمساءلة، وتحدید حجم اإلصالح المطلوب وزخمھ 

ع الخارجي، المحددة في خطط اإلصالح الوطني بدقة، وبخاصة في مجالْي المالیة العامة؛ والقطا

 ً ُّدما بدقة، ومراجعة األطر العامة لھذه األھداف للتأكد من اتساقھا وقدرة المملكة على الُمضي ق

واكدت ضرورة إجراء مراجعة شاملة لقانون ضریبة الدخل لیس فقط بھدف زیادة إیرادات . بتنفیذھا

االجتماعیة وخاصة وقف التھرب الضریبي، وتحفیز النمو المالیة للدولة، وإنما لتحقیق العدالة 

االقتصادي، واالستفادة من تجارب الدول األخرى في عملیة االصالح االقتصادي الناجحة بعد 

خروجھا من برامج الصندوق، من خالل اجراء اصالحات ھیكلیة على القطاع العام والموازنة العامة 

  .بشكل خاص
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لعالي والبحث العلمي یفتتح فعالیات المؤتمر األول إلدارة المیاه في المناطق الجافة وزیر التعلیم ا
  وشبھ الجافة

  
أكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي أھمیة البحث العلمي في موضوع 

وقال  .المیاه المیاه وشحھا مشیرا الى ان األردن یحل في المركز الثالث االفقر في العالم في شح
الدكتور الطویسي خالل افتتاحھ المؤتمر األول إلدارة المیاه في المناطق الجافة وشبھ الجافة الذي عقد 
في جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة ان المیاه تعد من أكثر قضایا الشرق االوسط تعقیدا وتحتل 

بدأت بالتفاقم نتیجة للنمو السكاني  حیزا ھاما من تفكیر وخطط الحكومات، مشیرا الى ان المشكلة
وأشار  .المتزاید في المنطقة بحیث شكلت ھذه الظاھرة العقبة االخطر في ازدیاد الحاجة للمیاه

الدكتور الطویسي الى تعاون صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعلیم العالي مع المجلس األعلى 
م البحوث ذات األولویة القصوى في المملكة مؤكدا للعلوم والتكنولوجیا والجامعات األردنیة في دع

من  ٢٠٢٠ – ٢٠١٠تحدید أولویات البحث العلمي في األردن لعشرة سنوات خالل الفترة من عام 
خالل مشروع وطني كبیر تعاون فیھ الصندوق مع المجلس األعلى وكان الماء على رأس قائمة 

والتكنولوجیا األردنیة الدكتور عمر الجراح عن وأعرب رئیس جامعة العلوم  .أولویات البحث العلمي
ً أن الجامعة  ترحیب جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة بعقد ھذا المؤتمر الدولي في رحابھا، مؤكدا
تولي موضوع المیاه وادارتھا أھمیة خاصة، كون األردن یعتبر من الدول األفقر مائیا على المستوى 

تي نفذتھا الجامعة والتي تركز على ادارة الطلب على المیاه وترشید العالمي، واستعرض المشاریع ال
استھالكھا مثل اعادة استخدام المیاه العادمة في الزراعة ومشروع ادارة الطلب على المیاه في القطاع 

وقال رئیس المؤتمر الدكتور ماجد أبو زریق یناقش المؤتمرعلى مدى ثالثة أیام عددا من  .المنزلي
متعلقة في إدارة المیاه في األراضي الزراعیة المرویة والبعلیة ودراسة إلدارة مصادر المحاور ال

المیاه المالحة في الزراعة و تأثیر تغییر المناخ على مصادر المیاه باإلضافة الى دراسة طرق معالجة 
 میاه الشرب ومیاه الصرف الصحي وتوزیعھا في األردن بما في ذلك تأثیرات المناخ الجاف في

عملیات المعالجة مع نظرة للجھود المتبعة الستصالح وإعادة استخدام میاه الصرف الصحي والخطط 
والمشاریع المستقبلیة لقطاع المیاه لمواجھة التحدیات المائیة في األردن، وحوكمة المیاه في المناطق 

-10-08-12:45شر تاریخالن: األحد -2017-10-08- 12:40 .الجافة وإدارة المیاه الجوفیة وتغذیتھا
تعدیل آخر وشارك في المؤتمر عدد من الباحثین والمھتمین من الوالیات المتحدة : األحد  -2017
  االمریكي

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٦:الرأي ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
7 

  تقییم رؤساء الجامعات امام وزیر التعلیم العالي
  
  
  

لیس مقبوال طول االنتظار الذي لحق التقاریر الخاصة بلجنة الخبراء المعنیة والمسؤولة عن تقییم 
ء الجامعات الرسمیة، الذي كان االصل اعالن نتائج التقریر نھایة اب الماضي وقد وصل رؤسا

  .منتصف تشرین االول االن ولم یتم االعالن او اصدار ایة معلومات عن تقریر لجنة الخبراء
  

منذ البدایات تم االعالن وبكل شفافیة عن التفاصیل الخاصة بعمل اللجنة واسس ببناء التقییم وتم 
ھا واعالنھا رسمیا، ولحق ھذه التفاصیل اراء وردود فعل مشروعة حول تلك االمور، وكانت نشر

قرارات مجلس التعلیم العالي واضحة من حیث الكشف عن اسس التقییم ونشرھا دون تردد، وكان 
وزیر التعلیم العالي واضحا كل الوضوح بان االسس البد ان تكون شفافة، كما انھ سیتم االعالن عن 

ك التفاصیل امام الجمیع، وتبع تلك الشفافیة حالة من الوضوح ایضا باتخاذ قرارات من قبل المجلس تل
ومن ثم اعادة النظر فیھا بشأن اشراك الطلبة بالتقییم واعادة النظر بالقرار، اضافة الى استبعاد قرار 

م مضحكة بضعفھا، مشاركة االساتذة بالتقییم بعد اعالن عن نسب مشاركتھم والتي وصلت الى ارقا
االمر الذي فتح بابا واسعا للتساؤالت وربما السلوكیات غیر الواضحة والترتیبات الداخلیة في حرم 

  !!الجامعات ادت الى تلك النسب
امام وزیر «تاخر كثیرا «ولجنة الخبراء وضعت امس تقریرھا النھائي الذي .. االمر في مجملھ انتھى

ى مجلس التعلیم العالي في اولى جلساتھ یوم الخمیس المقبل، لیصار التعلیم العالي لیرفعھ بدوره ال
ووفقا لمعلومات مؤكدة الى تشكیل لجنة من داخل المجلس لدراسة التقریر المرسل من لجنة الخبراء 

سیتم االخذ بھا واعالم رؤساء » توصیات«واتخاذ قرارات واجراءات بشأنھ او ما قیل بالنص حرفیا 
  .الجامعات بھا

معنى ان تخرج لجنة الخبراء بتقریرھا ومن بعدھا سیصار الى تشكیل لجنة اخرى تخرج ما 
بتوصیات، اذن ما الذي ستخرج بھ لجنة الخبراء وما ھي التقاریر التي ستحملھا الى مجلس التعلیم 
العالي، وھل ھنالك ما یلوح باالفق حول امور وتدخالت وانعطافات والتفافات على قرارات اللجنة، 

ربما ان االمور لن تخرج الى الھدف منھا، باجراء تغییرات، واتخاذ قرارات بحق الفساد ان وجد  او
  !!او تغییر شخص رئیس ثبت انھ غیر صالح لموقعھ 

ما حدث من تداعیات وباالصح اساءات الى رؤساء الجامعات من تفاصیل تم الحدیث عنھا بشأن لجنة 
ھو امر مرفوض، ومطلوب .. ازالة الھیبة او حتى المس بھا الخبراء واقحام رؤساء جامعات بعالم من

االن بعد تسلم تقریر لجنة الخبراء ان تخرج االمور بشفافیة وعلنیة امام الجمیع ال ان یتم تغطیتھا 
ببیان ال یسمن وال یغني من جوع، ویحول عمل وانتظار اشھر الى بضع كلمات لن تعید الھیبة لمن 

حدیث غیر المبرر عن تداعیات اللجنة او القرارات بتغییرات للعدید من رؤساء فقدھا او افقده ایاھا ال
  .الجامعات الحالیین، الذین البد للراي العام ان یعلم حقیقة التقاریر وتفاصیلھا العامة

االحادیث غیر المعلنة وغیر الرسمیة تشیر الى وجود خالفات داخل لجنة الخبراء، بسبب اسماء 
ات، وربما دخلت فیھا امور متعددة لسنا في معرض الحدیث عنھا، لكن ھنالك معینة لرؤساء جامع

قضایا تحمل عالمات استفھام، عن سبب التأخیر الحقیقي، ولماذا یشاع بوجود خالفات بین اعضاء 
  اللجنة وھل االسباب علمیة ومنطقیة ام ھنالك امور اخرى ؟؟

اال لرئیس اللجنة ان یبت فیھا او یتحدث  ان قضیة الخالفات ال یمكن» الدستور»مصادر اكدت لـ
عنھا، ورئیس لجنة الخبراء رجل صاحب خبرة وال یحمل ایة اجندات سوى اجندة الوطن، ازاح عن 
كاھلھ ھم الحدیث واغلق ھاتفھ بعد تعرضھ لوعكة صحیة ربما نتیجة ارھاق وشد وجذب لھ عالقة 

  .خھ ال سمح هللابعمل اللجنة، النھ ال یمكن ان یرضى بامر یسيء لتاری

  ٧:الدستور ص
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التقییم حالة مجتمعیة ھامة وخطیرة وھي تؤسس لمستقبل قادم یعتمد على اسس لیست انتقائیة بل 
التقاریر «خطیرة تصنع التغییر والدیمقراطیة داخل مؤسسات التعلیم العالي، لكن االشارات تقول 

من رؤساء الجامعات الذي ستدرس، وسیتم النظر الیھا، ولن تؤدي الى اتخاذ قرارات معینة تجاه اي 
یحمل كل منھم تاریخا وحالة وبصمة یشار الیھا بالبنان، وكل انسان لیس معصوما عن الخطأ وھنالك 

  . اخطاء تمر واخرى ال یمكن السماح لھا بذلك
قضیة التقییم ھي قضیة رأي عام، والبد من التعامل معھا، وعلى كل مسؤول ابتداء من لجنة الخبراء 

ذلك، وانتھاء بمجلس التعلیم العالي ومسؤولي الوزارة، وعلى الجمیع االعالن بشفافیة ان صرح لھا ب
وعلنیة عن التفاصیل، النھم ھم الذین اختاروا ان تكون قضیة رأي عام، وھم باالساس اعلنوا عنھا 

  .عبر قرارات واضحة عممت عبر وسائل االعالم ومن خالل قرارات مجلس التعلیم العالي
لن یبت بمصیر رؤساء الجامعات اال نھایة الشھر الحالي ان صدقت » الدستور«لمت االن وكما ع

التوقعات، واالنتظار سیكون طویال وغیر مبرر، اذ ال یجوز االستھانة بمصائر ھؤالء الناس وھم 
رؤساء الجامعات بتلك الطریقة، الن التاخیر یشیع التوتر، والحسم مطلوب ویجب ان یكون سریعا 

  .ضحا امام المألومعلنا ووا
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  العالمي QS التكنولوجیا تتسلم رسمیاً شھادة الخمس نجوم في تصنیف ال

  
حصول الجامعة على ھذا التصنیف یضعھا على سلم العالمیة ویمنحھا المكانة التي : رئیس الجامعة 

ً لرؤیة جالل الملك عبداهللا الثاني ابن الحسین المعظم حیث قال فیھا بأنھا تستحق أن  تستحق تحقیقا
تكون افضل صرح علمي باألردن ولتبقى كما أرادھا جاللة المغفور لھ الملك الحسین بن طالل طیب 

   .اهللا ثراه جوھرة الجامعات األردنیة
  

العالمي من  QS تسلم الدكتور عمر الجراح رئیس الجامعة الیوم شھادة الخمس نجوم في تصنیف ال
خالل حفل حضره نواب الرئیس وعمداء الكلیات " فرنادز السید آشون"المدیر اإلقلیمي للمؤسسة 

وأكد الجراح على ان الرعایة الملكیة السامیة التي حظیت بھا الجامعة منذ  .ومساعدو الرئیس
تأسیسھا ولیومنا ھذا والجھود الحثیثة التي بذلھا أساتذة الجامعة والعاملین فیھا ساھم في تحقیق ھذا 

ً بجامعات أقدم واعرق بالمنطقة مما ساعدھا اإلنجاز الكبیر وفي مدة قصی رة من عمر الجامعة قیاسا
وأشار الجراح الى أن ارتقاء الجامعة ُسلم  .في أن تبقى في دائرة التمیز منذ تأسیسھا ولیومنا ھذا

العالمیة ودخولھا نادي الكبار في التصنیفات العالمیة ال یعد ولید اللحظة وانما ھو امتداد لجھود سابقة 
 .لت كلھا بید واحدة من اجل وصول جوھرة الجامعات الى مصاف نظیراتھا العالمیة المتقدمةعم

وقال بأن ھذا اإلنجاز الذي حقتھ الجامعة دلیل على وجود كفاءات علمیة ممیزة ویعتبر نقطة انطالق 
ً سیما وأن الجامعة وضعت خطة استراتیجیة قابلة للت طبیق للجامعة للحصول على نتائج اكثر تقدما

ً بمواصلة العمل  .بجھود المخلصین من أبناء الوطن الغالي ُدما وأضاف أن الجامعة عازمة المضي ق
ً لمستویات عالمیة متقدمة عن طریق  ً وصوال ً وبحثیا الذي یصل بالجامعة الى جامعة متمیزة اكادیمیا

-08-03:53 .للمعرفة دعم االبداع واالبتكار وتوفیر خبرة تعلیمیة متمیزة للطلبة وإنتاج بحثي منتج
وشارك السید فرنادز الجامعة فرحتھا بھذا التقدم وقدم تھانیھ   160تاریخالنشر : األحد -10-2017

لھذا اإلنجاز الذي حققتھ الجامعة بفضل حرصھا الدائم على األداء المتمیز في كافة المحاور التي 
  تعتمدھا التصنیفات العالمیة للتقییم

  ١١:الدستور ص/الرأي الكتروني
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  تطالب التعلیم العالي بانقاذ الجامعات الخاصة االردنیة النائب ھدى العتوم
  
  
  

طالبت النائب ھدى العتوم وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي األردني بضرورة انقاذ . الكون نیوز 
حیث أن أسس ، الجامعات الخاصة األردنیة وذلك عن طریق اعادة النظر في معدالت القبول بھا 

في الثانویة العامة وال یجب أن یتوقف الطالب عند ھذا الحد %  ٥٠سبة النجاح والرسوب تعتبر بن
  .ویجب مساعدتھ الكمال تعلیمھ ودخول الجامعھ 

  
وأشارت العتوم في مذكرتھا التي قدمتھا لوزیر التعلیم العالي أنھ من الممكن أن تعد الجامعات 

تلك التي رسبوا فیھا في الثانویة مجاالت مختلفة للطلبة بما یتناسب مع قدراتھم وامكانیاتھم غیر 
  .حیث أن مجاالت الجامعات الخاصة أوسع بكثیر من الجامعات الحكومیة ، العامة 

  
وأكدت العتوم أن اي استثناءات في ھذه المرحلة سیحافظ على وجود الجامعات والكوادر العاملة فیھا 

عمھا بالكامل لتجاوز المراحل كما أكدت أیضا أن الجمعات الخاصة تعتبر مؤسسات وطنیة ویجب د، 
  .الحرجة مثل االعفاء او التخفیض من رسوم االعتماد العام والخاص المفروضھ على الجامعات 

  الكون نیوز



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
11 

  إلغاء الرسوب في التوجیھي سیفرغ الشھادة من اي قیمة اكادیمیة: ذبحتونا
  

ا وزارة التربیة أن التعلیمات التي أصدرتھ» ذبحتونا«أكدت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
  .من شھادة الثانویة العامة، فرغت شھادة التوجیھي من اي قمیة اكادیمیة» الرسوب«وألغت بموجبھا 

كافة المختصین من أكادیمیین وتربویین » ذبحتونا«وطالبت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
دخل لوقف تعلیمات التوجیھي ووزراء سابقین ولجان التربیة في كل من مجلسي النواب واألعیان بالت

، ونصت ١/١٠/٢٠١٧التي أقرتھا وزارة التربیة وتم نشرھا في الجریدة الرسمیة في  ٢٠١٧لعام 
  .على إلغاء الرسوب في التوجیھي

وأشارت الحملة إلى أن الوزارة قامت بحذف المادة الرابعة عشرة من التعلیمات السابقة والتي تنص 
  :لطالب بالعبارات التالیةتوصف النتیجة العامة ل«على 

  .إذا اجتاز جمیع المباحث المطلوبة بنجاح: ناجح -ا
  ».إذا لم یجتز جمیع المباحث المطلوبة في امتحان الثانویة العامة: لم ینھ متطلبات النجاح -ب

والتي تنص على أن  ٢٠١٧واستعاضت عنھا بالمادة الحادیة عشرة والثانیة عشرة من تعلیمات عام 
  :ة الطالب في كل من المبحث والنتیجة العامة باآلتيتوصف نتیج

  محروم بسبب الرسوب المدرسي -١
  محروم بسبب الغیاب المدرسي -٢
  )الغش في االمتحان(محروم بسبب مخالفة التعلیمات  -٣
  ).في حال الغیاب عن مبحث أو كافة المباحث( غائب  -٤

على ان شھادة الثانویة العامة األردنیة التي  »ذبحتونا«وأكدت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
نفخر بسمعتھا على مستوى الوطن العربي والتي تعتبر من المنظومات النادرة في األردن التي لم 
ینخرھا الفساد، وتحظى بثقة المواطن األردني بھا وبنتائجھا، ھذه الشھادة لن یصبح لھا أیة قیمة 

  .إلغاء الرسوب والنجاح من شھادة الثانویة العامةأكادیمیة في ظل قیام وزارة التربیة ب
 ً ولفتت الحملة إلى خطورة أن یحمل شھادة الثانویة العامة طالب راسب في كافة المواد، فوفقا
للتعلیمات الجدیدة، فإن أي طالب یتقدم المتحان الثانویة العامة ویحضر كافة االمتحانات، یستطیع 

، بغض النظر عن العالمات التي حصل علیھا، ما یعني حصول الحصول على شھادة الثانویة العامة
الطالب الراسب في كافة المواد على شھادة الثانویة العامة في مشھد سوریالي لم تشھده أي منظومة 

  .تعلیمیة في العالم
وقالت إن إقرار ھذه التعلیمات وتطبیقھا، سیؤدي إلى تعدیل في عشرات القوانین واألنظمة 

، حیث لن »النجاح في التوجیھي«لتي تنص في التعیینات لبعض الوظائف على شرط والتعلیمات ا
في حال استمرت الوزارة في توجھھا لتطبیق ھذه –في التوجیھي بعد اآلن » ناجح«یصبح ھنالك 

كما أن التعلیمات الجدیدة تساوي بین الراسب والنجاح . ما یستدعي تعدیل ھذه التشریعات -التعلیمات
ن سیكونان حاصلین على شھادة الثانویة العامة، وإن إلغاء الرسوب والنجاح من شھادة كون االثنی

 ً   .  الثانوبة العامة یجعل من ھذه الشھادة غیر ذات قیمة وال یُعتد بھا أكادیمیا
وقالت إن إقرار تعلیمات إلغاء الرسوب، ستكون لھ عواقبھ الوخیمة على التعلیم العالي، حیث إن 

في الفرع –في مواد أساسیة كاللغة اإلنجلیزیة واللغة العربیة والریاضیات والفیزیاء الطالب الراسب 
  .، یستطیع التقدم للدراسة في إحدى الجامعات األردنیة الرسمیة أو الخاصة-العلمي

ً على مجلس التعلیم العالي وضع أسس جدیدة للقبول الجامعي ، معتبرة ان  واضفات  انھ أصبح لزاما
  .لرسوب ما ھو إال خطوة أخیرة إللغاء التوجیھيقرار إلغاء ا

وسنجد أنفسنا أمام المزید «وقالت إن إلغاء الرسوب سیضاعف من إشكالیة مخرجات التعلیم الجامعي 
ً من االرتقاء بھا   .والمزید من التراجع في مستوى جامعاتنا بدال

  .وطالبت  بالتراجع الفوري عن ھذا القرار الذي لن یؤدي إال إلى المزید من التدمیر للعملیة التعلیمیة

  ٧:الدستور ص
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  مجلس التعلیم العالي یبحث تقریر لجنة خبراء تقییم الجامعات االردنیة الخمیس
  
  
  

إلى  یعتزم مجلس التعلیم العالي تشكیل لجنة من بین أعضائھ، الخمیس المقبل، لتقدیم توصیات
المجلس بشأن تقاریر لجنة الخبراء لتقییم التقاریر الواردة من مجالس أمناء الجامعات الرسمیة، بشأن 

وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل " الغد"أداء رؤساء الجامعات، وفق ما صرح بھ لـ
ین في آراء أعضاء اللجنة تبا"وتسلم الطویسي أمس تقاریر لجنة الخبراء بعد تأخیر بسبب . الطویسي

وأشار إلى أنھ سیعرض ھذه التقاریر على المجلس التخاذ اإلجراءات . ، بحسبھ"حول آلیة التقییم
ال تستھدف رؤساء الجامعات وإنما جاءت تنفیذا لالستراتیجیة "بشأنھا، مؤكدا أن عملیة التقییم 

الماضي لجنھ ) یولیو(شكل في تموز  وكان مجلس التعلیم العالي". الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة
خبراء، لتقییم التقاریر الواردة من مجالس أمناء الجامعات بشأن تقییم رؤسائھا، برئاسة الدكتور أمین 
محمود وعضویة كل من الدكتورة رویدة المعایطة والدكتور محمد أبو قدیس والدكتور فیكتور بلھ 

التحقق من التقاریر الواردة من "مھمة اللجنة  ووفقا لقرار المجلس، تكون. والدكتور طھ خمیس
الواردة في التقییم ) ١٤(مجلس أمناء الجامعات الرسمیة واستكمال مؤشرات األداء لمعیار التقییم 

ً منفصال عن كِل رئیس جامعة٢٠١٧السنوي لرؤساء الجامعات الرسمیة    ، على أن تقدم تقریرا

  طلبة نیوز
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  تنمیة القیادات الفكریةیناقش دور الجامعات في " لفكر العربيا
   

ناقش لقاء منتدى الفكر العربي، مساء الیوم األحد، دور الجامعات في تنمیة القیادات الفكریة بمشاركة 
  .شخصیات اكادیمیة وثقافیة واعالمیة

  
وألقى وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي األسبق الدكتور خالد العمري رئیس جمعیة األكادیمیین 

ین محاضرة أكد فیھا أھمیة تنمیة القیادات الفكریة باعتبارھا من أبرز أركان التنمیة في العالم األردنی
المعاصر، ودور الجامعة في تھیئة المناخ المناسب والمساند والمحفز لألستاذ الجامعي للبحث 

  .واالبتكار وتجسید نتاجھ الفكري على أرض الواقع لتطویر مؤسسات المجتمع العامة والخاصة
  

وبیَّن العمري مراحل التطور في مفھوم القیادة ابتداًء من تلك المرتكزة على السلطة الشرعیة أو 
الوراثیة أو الدینیة أو سلطة المركز، إلى سلطة العلم والمعرفة المصحوبة بالسلطة الشخصیة 

  .الكارزماتیة والعالقات اإلنسانیة
  

لدكتور محمد أبو حّمور األمین العام لمنتدى الفكر وأدار اللقاء وشارك فیھ وزیر المالیة األسبق ا
العربي، الذي أشار في كلمتھ التقدیمیة إلى أنھ ال تنمیة دون اإلطار والرؤیة الفكریة، وبالتالي 
التخطیط العلمي المنھجي، فھناك مشكالت بحاجة إلى حلول وھناك أھداف، وینبغي توفیر الوسائل 

  .ا إدارة رشیدة من أجل تحقیق األھدافوحشد اإلمكانات والطاقات وإدارتھ
  

وحذر أبوحمور من التراجع في قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي وتداعیات ذلك فیما یتعلق 
بمختلف فعالیات المجتمع، وفي مقدمتھا مشكالت الفقر والبطالة وانخفاض العائد االقتصادي 

عا إلى تشجیع االستثمار وبرامج رعایة ود. واالجتماعي للكتلة المتعلمة في المجتمعات العربیة
اإلبداع واالبتكار والریادیة، وإصالح القوانین وإزالة عوائق التطبیق واإلصالح اإلداري لتوفیر بیئة 

  .مناسبة لتنمیة القیادات الفكریة

  ٨:الدستور ص/٩:الرأي ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
14 

  
  
  
  

  
  إنقاذ ھیبة الجامعات وكرامة العاملین بھا قبل فوات األوان: على مكتب دولة الرئیس

  
    

  نیس الخصاونةا.د
  

الظلم ظلمات كما یقال والظلم إن ساد وانتشر یؤدي إلى فقدان الثقة بالمؤسسات وتراجع االنتماء 
والعدل من جانب آخر یعدل اإلعوجاجات واالنحرافات عن جادة . لألوطان والقیم والشعارات

. ا باألرواح والمھجاتالطرقات، ویقیم القواعد واألساسات لبنیان الدولة القویة التي یفدیھا رعایاھ
األردنیون واقعیون فھم ال یطمحون لعدل عمر ما دامت دولة عمر ورعایا دولة عمر غیر متوفرین، 
ولكن االردنیون یریدون العدل الذي یتحدث عنھ دستور الدولة األردنیة ومنظومة القوانین 

  .والتشریعات التي اتفقنا على االحتكام إلیھ
التنا الیوم التي تتناول حالة الوجوم والصدمة ، ال بل حالة الذھول الشدید ھذه المقدمة ھي توطئة لمق

في أوساط أعضاء ھیئة التدریس والطلبة في شتى جامعات ومؤسسات التعلیم العالي في المملكة 
الذین لم یفیقوا بعد من حكم غریب لمحكمة صلح في إحدى محافظات المملكة التي نظرت في قضیة 

دعي عام ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد متعلقة بالتالعب في عالمات طالب جامعي محولة إلیھا من م
الملفت في الموضوع أن القضیة . یرتبط بعالقة قربى من الدرجة األولى مع رئیس تلك الجامعة

وأعدت  ٢٠١٦خضعت للمتابعة والتحقیق الدقیق من قبل ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد خالل عام 
دقیقا یتضمن شواھد قویة جدا حول شبھة فساد لیس في تغییر عالمات نجل رئیس الھیئة تقریرا 

وقد . الجامعة فقط ،ولكن في اإلجراءات غیر العادلة التي اتبعتھا إدارة الجامعة في التعامل مع القضیة
أورد تقریر الھیئة حسب ما توارد إلینا أن رئیس الجامعة كان على علم بھذه المخالفات ولم یقم 

من جانب آخر . صویب الوضع مما حملھ مسؤولیة وظیفیة تتمثل في عدم قیامھ بمتطلبات الوظیفةبت
یشیر مضمون التقریر إلى أنھ عند وصول األزمة إلى مكتب الرئیس قرر أن یعزل نفسھ عن 
الموضوع وأوكل المھمة إلى نائبھ الذي قام بتشكیل لجنة تحقیق من الموالین للرئیس حیث ارتكبت 

ة سلسلة من المخالفات القانونیة ثم قدمت وثیقة تحقیق مضللة تھدف الى خداع ھیئة النزاھة اللجن
الصادم أكثر في ھذه . وطمس اثار المخالفة االصلیة ،وتصویر األوضاع بصورة غیر صحیحة

القضیة ھو ما اشار الیھ التقریر من وجود بیئة عمل غیر صحیة في الجامعة المعنیة والدلیل على ذلك 
  یام نائب رئیس الجامعة ق

بتوجیھ التحقیق للوصول إلى النتائج التي یریدھا عن طریق توظیف األشخاص الذین یساعدونھ في 
  .الوصول إلى ھذه النتیجة

األكثر غرابة في قضیة التالعب في عالمات الطالب الجامعي المشار إلیھ ھو أن التحقیق كان ینبغي 
درس المادة معا ، إذ أن رئیس الجامعة ھو المسئول األول عن أن یتم مع رئیس الجامعة والدكتور م

ادارة الجامعة ، والطالب الذي تم التالعب بعالماتھ ھو ابن رئیس الجامعة ، والتغطیة والتستر على 
الموضوع تمت بعلم رئیس الجامعة ومن خالل نائبھ ، ناھیك إلى أن مجمل القضیة تم اختزالھا بتغییر 

نسجل باستغراب كبیر . علما بأن ھناك إشارات إلى أن التالعب تم بأكثر من مادةعالمة مادة واحدة 
كیف أن سلسلة اإلجراءات والمخالفات القانونیة التي ارتكبتھا لجنة التحقیق التي شكلھا نائب الرئیس 

بتجھیز  ال نعلم أیضا كیف أن محامي الجامعة المذكورة قام!! من الموالین لإلدارة لم یتم التحقیق فیھا 

  عمون

 مقاالت
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وترتیب تحویل الدكتور المتھم بقضیة التالعب في العالمات إلى المحكمة ،ثم قام بعد ذلك بتولي 
الدفاع عن ھذا الدكتور بصفة شخصیة مما یجعلھ یقوم بمھمة مزدوجة ومتناقضة وھذا یثیر تساؤالت 

، ) Conflict of Interests(وإشارات استفھام عن مدى أخالقیة ھذا السلوك وتضارب المصالح 
كما أتساءل عما إذا كانت قوانین وتشریعات نقابة المحامین تسمح بھكذا سلوك ربما یكون ال أخالقي 

  من الناحیتین الرسمیة والمھنیة؟ 
أنقل إلى دولتكم القلق الشدید والشكوك التي تساور أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات : دولة الرئیس

قدسیة .طلبة لم تعد تمثل شرف أي مدرس وال شرف الجامعة ككل األردنیة وشعورھم بأن عالمات ال
العالمات ھي فعال شرف المدرسین تماما مثلما تشكل العدالة والحیادیة شرف القاضي والمحكمة 

مثیر للدھشة أن یتم التحقیق مع المدرس ویتم تجریمھ وحبسھ وتغریمھ في قضیة تتعلق بتغییر . ككل
أن ھذا المدرس جالس في مكتبھ وبوحي من أفكاره وخیالھ قرر أن عالمات ابن رئیس الجامعة وك

یتالعب بعالمات ابن الرئیس دون غیره ودون إیحاء أو إمالء من أحد؟ ال نعلم فیما إذا تم تضلیل 
  العدالة أو الضغط على المدرس أو التأثیر على إرادتھ لإلدالء بأقوال تجرمھ ؟

جاوزه ، وسیكون لھ تأثیرات وتداعیات على سلوك وربما جسامة ما حدث في ھذه القضیة ال یمكن ت
قدسیة عملیة تقییم الطلبة وحیادیة أعضاء ھیئة التدریس كیف ال وقد راینا أن عضو ھیئة التدریس 
المعني تم تجریمھ في حین یحتفل رئیس الجامعة ونائبھ بالبراءة دون أن الخضوع للمساءلة والتحقیق 

ر ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد بعد اآلن وبعد أن تم تداول تقریر الھیئة ال نعلم من سیثق بتقاری. ؟؟
  ؟٢٠١٦الموجھ لدولتكم بتاریخ شھر تموز 

لن یذھب الحزن واألسف واإلحباط عن أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات إال : دولة الرئیس 
ھیئات القضائیة األعلى ، توجیھكم للنائب العام الستئناف قضیة التالعب في العالمات ورفعھا إلى ال

وتوسیع القضیة لتشمل كل متعلقاتھا وسلوكیات الرئیس ونائبھ ولجنة التحقیق وتقریرھا ومخالفاتھا 
. ال یجوز أن یتم النظر بالموضوع بشكل مجزوء وخارج سیاقاتھ اإلداریة واإلجرائیة واألخالقیة.

ھم شكوك كبیرة فیما یجري في األردنیون أساتذة جامعات وطلبة وأولیاء أمور أصبحت تساور
الجامعات ویرنون إلى الحكومة ممثلة برئیسھا ووزیر التعلیم العالي فیھا لتصویب األمور وإعادة 

   ...الكرامة للجامعات األردنیة والعاملین والدارسین فیھا 
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  )١١ - ٧(اختراع ال اكتشاف : الموھبة والعبقریة
  

  حسني عایش
التمرین المتروي المستمر والملتزم وأسلوبھ ضرورة الكتساب المھارة،  ذكرنا في الحلقة السابقة أن

ِور التمرین المتروي مھارة الفرد لتبلغ القمة؟ بإیجاز شدید یفید الباحثون أن عضالتنا  ّ لكن كیف یُط
وقد أشرنا إلى ذلك عندما تحدثنا عن شفیق . وأدمغتنا تتكیف مع متطلبات التمرین والمھارة المطلوبة

ولما كان األمر كذلك فإن تلقي دروس من معلم جید أو عظیم ال ... تف وتكسي لندن والسائقوالھا
یكفي لبلوغ القمة، كما ھو حاصل الیوم مع كثیر من اآلباء واألمھات المتلھفین إلیصال أطفالھم إلیھا 

ان ما إال أنھم سرع. فینقلونھم من معلم أو مدرب إلى آخر في الموسیقى أو الریاضة أو غیرھما
یخسرون ما تعلموه أو تدربوا علیھ بعد توقف الدروس، ألنھم ال یستمرون في التدریب والتمرین 

ً إلتقان المھارة وبلوغ القمة   . لتجاوز مستویاتھم في كل مرة تمھیدا
م الموسیقى ساعة أو  ّ إنني أعرف عن كثیر من اآلباء واألمھات الذین حملوا أو أرسلوا أطفالھم لتعل

السبوع، وأنھم أعجبوا بسرعة تعلمھم وقیامھم بعزف بعض األلحان مثل لحن النشید ثالث في ا
، لكنھم لم یتجاوزوا ذلك المستوى بعد توقفھم عن التمرین، بل فقد كثیر "ھابي بیرث تو یو"الوطني و

كان ھؤالء األطفال بحاجة إلى مواصلة التمرین الصحیح آالف الساعات . منھم المھارة األولیة
ّوا واألطفال تعبوالیصبح ً، ولكن األھلین مل   . وا موسیقیین كبارا

ً بین الالعبین للترویح الذین یقصدون إمتاع أنفسھم من آن إلى آخر  ً كبیرا لقد وجد ایركسون فرقا
  . باللعبة والتمرین، واإلنجازیین الذین یُّكرسون أنفسھم لھ ویلتصقون بھ ویحسنون آدائھم في كل مرة

ّون بصورة لكن ماذا عن الذی ن یتمرنون بانتظام وبھمة، الساعین إلى التفوق ولكنھم مع ذلك ال یتحسن
فبعد مراجعة دقیقة : "یجیب ایركسون وفریقھ من الباحثین. الفتة؟ ھل تنقصھم الشرارة الجینیة؟ ال

لإلدلة المنشورة عن الوراثة عند عظماء الریاضة، فشلنا في الكشف عن دلیل قابل للتكرار ألي كبح 
والذین یفشلون في الوصول إلیھا . للوصول إلى المستویات العلیا) باستثناء حجم الجسم(جیني 

ً في العملیة  في األسلوب أو في كثافة التمرین، أو التكنیك، أو البنیة العقلیة، ): Proass(یضیفون شیئا
  ". أو االستجابة إلى الفشل

ً في شيء ما یتطلب منك الجمع بین الموا رد والعقلیة واالستراتیجیات والمثابرة لتصبح عظیما
ً على األقل لكل إنسان عادي   . والوقت، وھي أدوات متوافرة نظریا

 ً ال یعني أنھا متوافرة نفسھا والفرصة نفسھا عند كل إنسان، وأن أي واحد منا یمكن أن یكون عظیما
موھبة عملیة في أي شيء، وأنھ ال توجد فروق بیولوجیة وظرفیة بین الناس، لكن تكوین ال

)Process(وال . ، والفكرة الساذجة عن الموھبة الجینیة تسقط وتزول الغشاوة عنھا ً لم یعد معقوال
ً نسبة الموھبة إنھا . إن الھبة تنتمي إلى كل واحد منا. العبقریة إلى جین معین أو إلى ھبة خفیة/ مقبوال

ً في الھبة الحقیقیة . البیولوجیا األساسیة لإلنسان اللیونة والمرونة واالستجابة االستثنائیة القائمة أصال
  ). ب× ج :  GXE(ھي حصیلة التفاعل الجیني البیئي 

وتتطلب فسیولوجیة ھذه العملیة كمیات ھائلة من الوقت لیس ساعات فقط من التمرین المتبصر كل 
  . یوم، بل كل أسبوع ولعدة سنوات كما ذكرنا في حلقة سابقة حسب بحوث اریكسون

دھش فریقھ من عدم وجود أي نموذج أو مثال ألي انجاز استثنائي في أي میدان بأقل من عشرة لقد ان
ال أحد كّرس : "التدریب، وھو ما قضاه موزارت عندما كتب إلى أبیھ قائالً / االف ساعة من التمرین

عد عشر مثلي الوقت الكثیر والتفكیر الطویل للتألیف الموسیقي فسمفونیة التاسعة والعشرون جاءت ب
  ". سنوات من األولى

لعلھ لھذا النقص في التدریب والتمرین وااللتزام بھما عند الریاضیین والموسیقیین والفنانین 
العرب یجعلھم ال یفوزون بمیدالیة ذھبیة في اولمبیاد أو موندیال أو إبداع أو اختراع أو ... والعلماء

  ٨:الغد ص
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ناسبة أو قبیلھا یبدأون بالتدریب أو التمرین اكتشاف عالمي اآلفاق والدور، فقبل المشاركة في الم
  . ولبضع ساعات أو أیام أو أسابیع فال یفوزون بالذھب في منافسة

یفوز الكینیون والجمایكون في السباقات الطویلة ویحصلون على أرفع األلقاب ألن الفائزین منھم 
ألبقار، فتلتقطھم یقضون أكثر من مئتي ساعة في األسبوع وھم یمشون ویركضون وراء قطعان ا

اإلدارة الریاضیة ویعتني بھم المدربون ویعدونھم للمشاركة في األلعاب األولمبیة، مما جعل أحد 
ً قالت العرب". وفروا لھم دراجات أو باصات یتنقلون بھا لیصبحوا معوقین: "المعلقین یقول : قدیما

  ".ال ینفع العلیق عند الغارة"
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  رسالة إلى المدرسة والجامعة
  

  سني عایشح
  

یسافر بعض التالمیذ في المدرسة، وبعض الطلبة في الجامعة، كل عام إلى الخارج، منفردین أو مع 
ذویھم أو مع رفاقھم، یقضون بضعة أیام في ھذا البلد أو ذاك، یرون فیھا الجدید، أو المختلف، 

قیة األھل، أو األصدقاء، ویتعلمون المفید، ثم یعودون إلى بلدھم ومدارسھم وجامعاتھم، لیتحدثوا إلى ب
  . أو الزمالء عما رأوا أو شاھدوا وتعلموا، وبعد ذلك یطوي الزمن ھذه الذاكرة بالنسیان

لماذا ال تستفیدان من ھذه األسفار أو الرحالت؟ یمكن معرفة المسافرین من : أقول للمدرسة والجامعة
ء والمعلمین والمعلمات واألساتذة التالمیذ أو الطلبة ودعوة من یرغب منھم إللقاء كلمة في الزمال

  .واألستاذات عما رأى وشاھد وخبر في اسبانیا، أو الیابان، أو جنوب أفریقیا، أو أمیركا
ً إلى حیاة التلمیذ أو الطالب والمدرسة والجامعة، ونجعل  ً وجمیال ً مفیدا بھذه المبادرة نضیف بعدا

. ذ البدایة لالنتباه لكل ما سیرى ویشاھد ویخبرة نفسھ من/للسفرات أو الرحالت قیمة، فیعدُّ المسافر
  .ویقدم حدیثھ في المدرسة أو الجامعة بالكلمة والصورة التي التقطتھا الكمرة أو التلفون الخلوي

وبمواظبة المدرسة والجامعة على ذلك یصبح السفر مدرسة أو جامعة جدیدة، ولیس مجرد تغییر أو 
ة المسافر مھارات كثیرة في أثناء /ة أو الطالب/یكتسب التلمیذ كما. تنفیس زائل، وإنما ذكرى ال تنسى

ة لھذا /ة أو الرئیس/ ویزید من قیمتھا حضور المدیر. الرحلة، وتبقى معھ بالحدیث عنھا وتقدیمھا
  . اللقاء إلعطائھ الجدیة أو القیمة الالزمة

 ً ً وشخصیا استغرب سھو اإلدارات المدرسیة والجامعیة عن ذلك مع أنھ أفضل تربویا وتعلیمیا
ة الوقوف أمام /ة والطالب/یكفي التلمیذ. ة من كثیر مما یتعلم في المدرسة والجامعة/ة والطالب/للتلمیذ

اإلدارة والرئاسة والمعلمین والمعلمات واألساتذة واألستاذات والزمالء والزمیالت، وتقدیم نفسھ 
  .تنشأ إن شخصیة جدیدة قویة. والحدیث عن رحلتھ بالكلمة والصورة

*****  
الناس الذین یُقتلون بالحروب بأنواعھا وأشكالھا ودرجاتھا وقصرھا وطولھا ال یقتلون بالسالح أو 

لو تعمقنا في األمر الكتشفنا انھم یقتلون باألفكار . بالحدید والنار كما یبدو لنا األمر في الظاھر
ویذھبون من أجل بقاء األفكار أو  ومع أنھم یقاتلون من أجل البقاء إال أنھم یُقتلون. والمعتقدات
ولذلك ال تصدق كل تخرصات . وما السالح أو الحدید والنار إال وسیلة للتعبیر عن ذلك. المعتقدات

األكادیمیین أو الباحثین في الغرب والشرق في أسباب وعوامل اإلرھاب، بنسبتھا إلى البطالة، أو إلى 
لو أزیلت كل ھذه التخرصات لبقیت األفكار أو المعتقدات ألنھ ..الفقر، أو إلى التھمیش، أو إلى الیأس
ھل یفجر عاطل عن العمل، أو فقیر، أو مھمش، أو یائس، . فاعلة بمقدار ضغطھا على صاحبھا

ً یحملھ على وسطھ نفسھ في عزاء، أو في عرس، أو في شارع، أو في مكتب، أو في  ً ناسفا حزاما
أي عداء شخصي، فیقتلھم أو یقطعھم أشالء؟ إنھ یقوم  أناس مصادفین ال یعرفھم ولیس بینھ وبینھم

ً عن العلم فإنھ قد . بذلك بإقدام وشجاعة نابعین من أفكاره ومعتقداتھ ً أو عاطال إذا كان المرء فقیرا
ً فإنھ قد ینتحر، وال یفجر نفسھ في الناس المصاَدفین.. أو یسلب/ یسرق  ً أو یائسا   . وإذا كان مھمشا

ً أي أنھ یحتاج إلى كما ال یستطیع أن ی ً فردیا قوم بھذا األمر المعقد واحد من ھؤالء ألنھ لیس عمال
ال یستطیع . إعداد وتدریب ومھارة مسبقة یوفرھا تنظیم، وإلى شجاعة فائقة توفرھا الفكرة أو العقیدة

  . مجرد الفقر أو البطالة أو التھمیش أو الیأس توفیرھا
لباحثون المستعجلون للشھرة والمكافأة لكان المفجرون لو كان األمر كما یدعي األكادیمیون وا

إن األفكار والمعتقدات ھي التي تقتل، أو تشیع السالم والوئام في المجتمع . االنتحاریون بالمالیین
  .والعالم، وإن االعتراف بالتعددیة وتبني العلمانیة والدیمقراطیة وقبولھا ھو السبیل لوقف اإلرھاب

  ١٢:الغد ص
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  جمعیة الحق –ف اسماعیل الجمل تیسیر یوس -
  
  الذراع الغربي –اشرف سلیمان الصوص ملحم  -
  
  شطنا –بنوا سلیمان الزیادة قندح  -
  
  الرابیة –سلوى عارف العارف  -
  
  تالع العلي –محمد عبدربھ الكاید العساف  -
  
  طبربور –اغریب ) عمر(بسام سعید  -
  

  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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بن عبد هللا ولي العھد  صورة عبر حساباتھ على وسائل التواصل  نشر سمو األمیر الحسین
خالل تمرین في مركز (االجتماعي خالل تدریبات یقوم بھا وكتب تعلیقا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة 

  ).الملك عبد هللا الثاني لتدریب العملیات الخاصة قبل یومین
  

ادیة عشرة من ظھر یوم غد الثالثاء مؤتمرا تعقد الیونسیف ومؤسسة درة المنال عند الساعة الح
صحفیا حول مشروع بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة في فندق 
المیردیان، وسیتم خالل المؤتمر عرض أھداف المشروع ومراحلھ وآلیة تقییم المنظمات العاملة مع 

  .ء قدرات تنظمھ الیونیسفاألطفال وطرق تقدیم طلبات المشاركة في برنامج بنا
  

فقط من مجموع رواد %) ٣ر٩(كشفت دراسة حدیثة أن نسبة النساء الریادیات في المملكة تبلغ 
  .األعمال

  
أكدت وزارة السیاحة واآلثار أن محمیة عجلون تعّد نموذجا ناجحا لالستثمار البیئي، معلنة أنھا تجذب 

  .ألف سائح سنویا) ٣٠(
  
  

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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طن  ٤٠٠آالف و ٤طریبیل / األردنیة من الفواكھ إلى العراق عبر معبر الكرامة بلغ حجم الصادرات
مساعد أمین " الغد"ھذه المعلومة كشفھا لـ. فواكھ، وذلك منذ افتتاح المعبر بین البلدین قبل أسابیع قلیلة
  .عام وزارة الزراعة للتسویق والمعلومات صالح الطراونة

  
اب عددا من الكتب، التي خالف ناشروھا حقوق المؤلفین ضبطت إدارة معرض عمان الدولي للكت

جاء ذلك خالل حملة موسعة نظمتھا إدارة . ، حیث تم مصادرة ھذه الكتب المخالفة"الملكیة الفكریة"
المعرض خالل األیام القلیلة الماضیة، فیما تحفظت إدارة المعرض على العدید من الكتب التي یدور 

  .المؤلفین، وحولت إلى لجنة للدراسة واتخاذ اإلجراءات المناسبةحولھا شك فیما یتعلق بحقوق 
  

یصطحب المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة، وبالتعاون مع مكتب 
الشفافیة وحقوق اإلنسان في مدیریة األمن العام صباح الیوم ممثلین عن ھیئات ومؤسسات حقوقیة 

یل سواقة، وااللتقاء بإدارات المركز ومسؤولیھ ونزالئھ، لالطالع مختصة إلى مركز إصالح وتأھ
  .على واقع الخدمات المقدمة فیھ على األرض

  
بوابة "تطلق بالتعاون مع ھیئة تنشیط السیاحة مساء غد الثالثاء مشروع " بوابة األردن"مؤسسة 

 .رویال بعمانویجري حفل اإلطالق في فندق ال". األردن للسیاحة العالجیة واالستشفائیة

 زواریب الغد
  


