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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

ّى تكنولوجیا   Business(مركز تكنولوجیا المعلومات یتبن
intelligent(  

٣  

  ٤  "األردنیة"وفد جائزة دوق إدنبرة الدولیة في زیارة إلى 
 ٦  تبحثان التعاون" قصي"علوم التأھیل ومبادرة 

الریادة االبتكار و(محاضرة یعقدھا ) كیف تولد فكرة تجاریة جیدة(
  )األردنیة(في 

٧ 

 ٨  "األردن عشیرتي"تطلق مبادرة " األردنیة"
 ٩ "األردنیة"حملة تطلقھا " دمك حیاة لغیرك"
 ١٠  یعقد محاضرة في جمعیة الصراط" تنمیة وخدمة المجتمع"
 ١١  یستخدم تقنیة حدیثة لعالج أورام العمود الفقري" الجامعة األردنیة"

 ١٢  "األردنیة " بة افتتاح ركن ھنغاري في مكت
 ١٣  حفل تأبین الدكتور اسحق الفرحان

   شؤون جامعیة
 ١٤  نیجریة في مجال التعلیم العالي - مباحثات اردنیة

 ١٥  مشروع لتطویر المسارات التقنیة والمھنیة): البلقاء(
حكومتي رحلت بسبب قوى الشد العكسي وحرب أصحاب : بدران

  )٢ – ١(المصالح 
١٦ 

 ٢١  ظیم أثر البحث العلمي على المجتمع والسوقلقاء یبحث تع
یستعرض أبعاد الوساطة الدولیة في فلسطین " الفكر العربي"

  ١٩٤٨وتجربة الكونت برنادوت عام 
٢٢ 

   مقاالت
 ٢٤  أحمد یعقوب المجدوبة.د/ما ھو الحل؟

 ٢٥  وفیات
  ٢٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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ّى تكنو   )Business intelligent(لوجیا مركز تكنولوجیا المعلومات یتبن

  
  
  

ّى مركز تكنولوجیا  –ھبة الكاید  تبن
المعلومات في الجامعة األردنیة تكنولوجیا 

)Business intelligent ( أو ما یعرف
بأدوات ذكاء األعمال وھي أدوات برمجیة 
تقوم على تحویل البیانات األولیة إلى 

  .معلومات مفیدة ذات معنى ألغراض األعمال
   
   

  
وأوضح مدیر المركز الدكتور صالح الشرایعة أن ھذه األدوات لھا القدرة على التعامل مع أعداد 
ھائلة من المعلومات لمساعدة المؤسسات في تحدید مواطن الخلل والضعف واإلیجابیات والسلبیات 

اتیجیة الموجودة داخلھا، إلى جانب قدرتھا على تحقیق االستفادة من الفرص الجدیدة وتنفیذ استر
  .فعالة من خالل إعداد التقاریر وأدوات استخراج البیانات التي تخدم صانع القرار في الجامعة

   
   

ولفت إلى قیام المركز بإعداد مجموعة من التقاریر واألدوات التي  تستخرج معلومات حیویة 
انات النظام ومھمة من نظام التسجیل ونظام الموارد البشریة والعمل جاٍر حالیا على معالجة بی

  .المالي والكثیر من األنظمة األخرى أوال بأول
   
   

ّاه المركز وغیره من اإلنجازات تعد كلھا ضمن سعیھ  وأكد الشرایعة أن ھذا اإلجراء الذي تبن
الدؤوب والمستمر في التطویر ومواكبة آخر المستجدات في عالم التكنولوجیا، وتحدیثھ كافة أنظمة 

ألدوات المتاحة وحوسبة جمیع إجراءات الجامعة وتقدیم الخدمات وفقا الجامعة بأحدث الطرق وا
ألعلى معاییر الجودة؛ تماشیا مع تطلعات الجامعة للوصول إلى حرم جامعي ذكي ومحوسب 

  .بالكامل
   
   

  
  
  
  
  
  

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة
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  "األردنیة"وفد جائزة دوق إدنبرة الدولیة في زیارة إلى 
  
  

استقبل نائب عمید شؤون  –ھبة الكاید 
لطلبة في الجامعة األردنیة الدكتور عمر ا

العدوان أمس وفدا من جائزة دوق إدنبرة 
الدولیة المتعلقة بالعمل الشبابي بالتعاون 
مع جائزة الحسن للشباب ألغراض تجدید 
الرخصة الدولیة بحضور ضابط ارتباط 
الجائزة في الجامعة الدكتور رائع 

  .خریسات
   
   

داعما رئیسیا لجائزة الحسن للشباب المعمول بھا في المملكة منذ عام وقال العدوان إن الجامعة تعد 
كمشروع تجریبي لمدرسة البكالوریا في عمان، منوھا بأنھا منبثقة عن جائزة دوق أدنبرة  ١٩٨٤

  .العالمیة التي تجمع بین الخبرات العملیة والمھارات الحیاتیة لتجھیز الشباب للحیاة
   
   

لى تشجیع مبدأ المشاركة لدى الشباب بدالً من المنافسة مع اآلخرین، وأضاف أن الجائزة تھدف إ
وقیاس التقدم للفرد من خالل معیار التطور الذاتي بدالً من تحدید مقاییس محددة لبلوغ الھدف الذي 
یضعھ الفرد لذاتھ، مشیرا إلى أنھا تنمي روح الفریق والتعاون والتعایش المشترك ما بین الطلبة 

  .ھم ویقدموا لھ الكثیر من خالل عطائھم الالمحدودلیخدموا وطن
   
   

وللجائزة بحسب ما أفاد بھ العدوان ثالثة مستویات برونزیة وفضیة وذھبیة، تمنح لألفراد تقدیرا 
لنشاطاتھم في أربعة مجاالت مختلفة ھي المھارات العالیة والنشاط الریاضي والخدمات المجتمعیة 

  .والرحالت االستكشافیة
   
   

جھتھ أكد خریسات أن برامج الجائزة تجّذر في الشباب المھارات الحیاتیة والمھنیة وتغرس  من
تؤھلھم فیھم التصمیم والمثابرة والمبادرة واالبتكار وتحملھم المسؤولیة واالعتماد على النفس و

  .التخاذ القرارات الصائبة
   

عاما  ٢٥-١٤ردني من سن وتتجسد فكرة الجائزة وفقا لخریسات بإتاحة الفرصة للشباب األ
بالمشاركة واالنخراط الذاتي في أربعة برامج شبابیة تربویة غیر أكادیمیة ھادفة ھي الخدمات 
والمھارات والرحالت االستكشافیة والنشاط الریاضي لتحقیق النمو المتوازن لشخصیة الشباب 

  .األردني
   

 أخبار األردنیة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ـــــــامعــــة األردنــالج       
  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 
5 

   
عات األردنیة وإدراج مادة المواطنة كانت سباقة في تطبیق الجائزة في الجام" الحسن للشباب"و

واالنتماء الخاص بالجائزة ضمن المناھج الجامعیة في األردن، حیث تكمن أھداف ھذه المادة في 
إكساب دارسیھ مفھوم المواطنة واالنتماء الحقیقي للوطن ومؤسساتھ من خالل التعرف على أطر 

نجاح للعدید من مؤسسات المجتمع النظریة التي تفسر ھذه المفاھیم واإلطالع على تجارب ال
  .كجائزة الحسن للشباب 

  
   

وجال الوفد في مرافق عمادة شؤون الطلبة ووقفوا على الخدمات التي تقدمھا الجامعة لحملة 
الجوائز الذھبیة ومنتسبي الجائزة والمشرفین والمتطوعین، مثنیا على جھود الجامعة الحتضانھا 

  .یسیر السبل أمامھا دائما إلقامة الفعالیات والنشاطاتجزءا كبیرا من نشاطات الجائزة وت
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  تبحثان التعاون" قصي"علوم التأھیل ومبادرة 
  
  

بحث عمید كلیة علوم التأھیل في  –ھبة الكاید 
الجامعة األردنیة الدكتور زیاد حوامده لدى لقاء 

خالد " قصي"جمعھ في مكتبھ بمدیر مبادرة 
زیدان وعضو اللجنة العلمیة للمبادرة زید 
حباشنة ورئیس االتحاد العالمي للتأھیل 
الریاضي الدكتور غلین بیرجیرون سبل التعاون 
المشترك بین المبادرة والكلیة في المرحة 

  .القادمة
   
   

 وقّدم حوامده خالل اللقاء نبذة حول نشأة الكلیة وأقسامھا وبرامجھا وخططھا الدراسیة وسعیھا
الستحداث برامج دراسات علیا في مجال العالج الطبیعي والتأھیل الریاضي، منوھا بحصول 

  .برنامجي العالج الطبیعي والوظیفي في الكلیة على شھادات االعتماد الدولي
   
   

من جانبھ لفت زیدان إلى المراحل التي مرت بھا مبادرة قصي بدءا من التبني للمعالجین الریاضیین 
، مرورا باستقبال ٢٠١٦النوادي واالتحادات الریاضیة التي انتھت بنھایة عام  العاملین مع

المعالجین الجدد الذین حضروا لدورة متخصصة من قبل أخصائیین من االتحاد العالمي للتأھیل 
الریاضي وخضعوا المتحان نظري وعملي للحصول على بطاقة المعالج الریاضي، وانتھاء 

ا باستحداث درجة علمیة بعد البكالوریوس للحصول على المعلومات بالمرحلة التي یتطلعون لھ
  .والخبرات العملیة الالزمة للعمل مع الفرق الریاضیة كمعالج ریاضي

   
   

مبادرة ریاضیة تھدف إلى تأھیل كوادر عالج طبي ریاضي قادرة على " قصي"یشار إلى أن 
ثناء مشاركتھم في التمارین والبطوالت معالجة أي طارئ قد یصیب الالعبین، ال قدر هللا، وذلك أ

الریاضیة بشكل عام، عبر إشراكھم بدورات متقدمة في مجال العالج الریاضي واإلسعاف األولي 
وتوفیر الخدمات العالجیة، من خالل إنشاء مراكز طبیة في المدن والمجمعات الریاضیة في 

  .محافظات المملكة كافة
   

م التأھیل وعضو اللجنة العلمیة للمبادرة الدكتورة عالیة حضر االجتماع نائب عمید كلیة علو
  .الغویري ورئیس قسم العالج الطبیعي الدكتورة الرا خلیفات

   
   

  
  
  
  

  

 أخبار األردنیة
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  )األردنیة(في ) االبتكار والریادة (محاضرة یعقدھا ) كیف تولد فكرة تجاریة جیدة(

  
  

عقد مركز االبتكار والریادة في  - فادیة العتیبي
 Trip Toردنیة بالتعاون مع مؤسسة الجامعة األ

Innovation (TTI ( محاضرة بعنوان) كیف
 How to generate aتولد فكرة تجاریة جیدة

good business idea    استھدفت طلبة الجامعة
  .الدارسین في الكلیات الصحیة

  
   

  
  

بھدف تعریف بالل رسالن،   TTI(( وجاءت المحاضرة التي تحدث فیھا المدیر التنفیذي لمؤسسة 
 ً الطلبة بالخدمات التي یقدمھا مركز االبتكار والریادة، والتأكید على أن ریادة األعمال لیست حكرا
على تخصصات معینة، في سبیل تشجیعھم على االندماج في قطاع ریادة األعمال االنخراط في 

  .مشاریع وأعمال تجاریة ناجحة
   
   

ة األعمال في األردن وكیف یمكن تحویل الفكرة وتناول رسالن في محاضرتھ الحدیث حول ریاد
االبتكاریة إلى مشروع شركھ ناشئة من قبل الطلبة، مشیرا إلى األسس واآللیات التي یمكن اتباعھا 

  .لتأسیس مشاریع ناجحة
   
   

وأكد رسالن في المحاضرة التي جاءت بحضور عدد من أعضاء ھیئة التدریس في الكلیات الصحیة 
أن قطاع األعمال القائم على العلوم الطبیة یسیر بشكل ناجح وفعال ویوفر فرصا  وجمع من الطلبة،

  .قیمة للطلبة الراغبین في الریادة في ھذا القطاع
   
   

وأشار رسالن إلى الدور الممیز الذي یلعبھ مركز االبتكار والریادة في تشجیعھ على االبتكار و 
سات المجتمع المحلي العامة والخاصة التي تعنى دعمھ للریادة، من خالل تعاونھ المستمر مع موس

  .بجیل الشباب، وما ینعكس إیجابا على الطلبة
   

  
  
  
  
  
  
  

 أخبار األردنیة
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  "عشیرتي األردن"تطلق مبادرة " األردنیة"
  
  

أكد قضاة  -سناء الصمادي 
عشائریون أن العشائر األردنیة 
كانت على الدوام صمام األمان 
للمجتمع من كل اآلفات الدخیلة على 

ھ وأخالقھ وعاداتھ النبیلة قیم
  .المستمدة من الدین

  
وأشاروا خالل إطالق مبادرة 

التي نظمتھا " األردن عشیرتي"
قائمة الكرامة بإشراف مع عمادة 

شؤون الطلبة في الجامعة األردنیة، إلى أن الدور العشائري كان وال یزال درعا متینا وعزا لنصرة 
رة التحدیات والمؤامرات على العشائر األردنیة إلضعاف الوطن وقیادتھ الھاشمیة، بالرغم من كث

دورھا وتفریقھا وتھمیش شیوخھا وكبارھا المشھود لھم بالحكمة والمعرفة والقبول لدى 
  . مجتمعھم

  
وقال القاضي العشائري ھاني الحدید إن العشائر األردنیة ھي المكون األساسي لبناء الدولة 

  .الماضي بالحاضر وتستشرف المستقبل األردنیة ومالذ للحریة، التي تربط
  

وأضاف أن العشائر تعد الرافد الحقیقي والحصن المنیع للدولة األردنیة التي تقوم على مبدأ سیادة 
  .القانون الذي أشار إلیھا جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین  في أوراقھ النقاشیة

  
ألقاھا بحضور عمید شؤون الطلبة الدكتور وفي السیاق بین العین السابق طالل ماضي في كلمة 

خالد عطیات مندوبا عن رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم القضاة أن العشائریة لم تكن یوما إال 
  .سیفا ماضیا في القیم والتماسك االجتماعي

  
ونوه إلى أنھ في اآلونة األخیرة لوحظ أن بعضا من حاالت الفشل السیاسي  والفساد تم إسقاطھا 

لى العشائریة األمر الذي جعلھا تتشابك مع المجتمع األردني مما انعكس سلبا على منظومة القیم ع
  .االجتماعیة، فكان ال بد من توضیح دور العشائر في تكوین المجتمع

  
األردن "وقال إن العشائریة اتحاد وفكر ووحدة وعدالة فال بد من المحافظة علیھا، وإطالق مبادرة 

ى أن الشباب یدركون معنى العشائریة، التي تنبذ التصرفات المسیئة من أي دلیل عل" عشیرتي
شخص یحاول االحتماء بالعشیرة أو اإلساءة إلیھا، وتنبذ العنف إلیجاد مجتمع صحي خال من 

  .النعرات
  

وھدفت المبادرة التي أدار فعالیاتھا الدكتور محمد معاقبة مدیر مركز االستشارات في الجامعة 
إلى بیان الدور العشائري الحقیقي والعادات الحسنة التي تتبعھا ونبذھا للعادات السیئة األردنیة 

  ج االجتماعي بین المجتمع األردنيوالمظلمة التي تسيء لھا، وربط النسی
  

 :الدستور ص/موقع العرب الیوم/عمون/أخبار األردنیة
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  "األردنیة"حملة تطلقھا " دمك حیاة لغیرك"

  
  

أطلق مركز تنمیة وخدمة المجتمع  –ھبة الكاید 
برع بالدم تحت شعار في األردنیة حملة للت

بالتعاون مع بنك الدم في " دمك حیاة لغیرك"
  .مستشفى الجامعة

  
  

ُطلقت بحضور نائب رئیس  والحملة التي أ
الجامعة لشؤون خدمة المجتمع الدكتور موسى 

اللوزي تّم تنفیذھا بمشاركة مجموعة من طلبة قسم العمل االجتماعي وعدد من أعضاء الفریق 
  .ركزالتطوعي الخاص بالم

  
وھدفت الحملة التي شھدت إقباال ملحوظا من أسرة الجامعة طلبة وعاملین إلى رفد مخزون 
مستشفى الجامعة بالمزید من وحدات الدم، إلى جانب تعزیز ثقافة التبرع بالدم لدى الطلبة 

  .والعاملین لما فیھا من فائدة للمتبرع والمتلقي

 ألردنیةأخبار ا
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  عیة الصراطیعقد محاضرة في جم" تنمیة وخدمة المجتمع"
  
  

ألقت مدیرة مركز تنمیة  –ھبة الكاید 
وخدمة المجتمع في الجامعة األردنیة 
الدكتورة رانیة جبر محاضرة عن 
الفقر والمحاور المتعلقة بھ في جمعیة 

  .الصراط الكائنة في ناعور
   
   

وفي تعریفھا للفقر، قالت جبر 
ً بأنھ الحاجة " یُعّرف الفقر لغة

ً عدم والعوز، بینما ھو اصط الحا
القدرة على الحصول على احتیاجات 
الحیاة األساسیّة كالسكن والطعام 

  ".والملبس والتعلیم والصحة
   
   

وعّرجت خالل المحاضرة على أسباب الفقر بأنھا تعود إلى طبیعة المجتمع الذي یعیش فیھ الفرد 
ً طریقة االستفادة من ثرواتھ ومدى العمل على تنمیتھا تنمیة  وتطوره البشري والحضاري، وأیضا

مستدامة، إلى جانب الجھل وثقافة العیب ومستوى التعلیم الھابط وظروف االقتصاد العالمي واقتصاد 
  .الدولة نفسھا

   
   

َج  بكثیر من الطرق والوسائل كالحث على العمل وعدم االتكال على اآلخرین  وأكدت أن الفقر یُعال
  .كفالة األیتام والصدقاتوإیجاب أمر الزكاة في األغنیاء والحث على 

   
   

وشددت على ضرورة رفع نسبة الوعي فیما یتعلق بمشكلة الفقر وما یحیط بھا، واالطالع على 
ُبذل لمساعدة الفقراء، منوھة بأن عملیة إحداث تغییر أكبر تحتاج إلى التركیز على  الجھود التي ت

دھم إلى الطرق التي یمكن من خاللھا توسیع عنصر التوعیة لمن حولنا ومحاولة التأثیر علیھم وإرشا
  .مساعدة الفقراء

   
   

وفي ختام المحاضرة التي حضرھا مدیر دائرة التواصل مع الشركاء في المركز سامي العتیالت دار 
حوار موسع بین سیدات منطقة العدسیة والمحاِضرة، وأشدن عقب ذلك باھتمام الجامعة ممثلة 

  .عویة المھمةبالمركز بعقد مثل ھذه األنشطة التو

 أخبار األردنیة
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  یستخدم تقنیة حدیثة لعالج أورام العمود الفقري " الجامعة األردنیة"
  

  
أدرجت وحدة جراحة العمود الفقري وعالج األلم في مستشفى الجامعة األردنیة تقنیة حدیثة في عالج 

  . األورام السرطانیة في العمود الفقري
  

لمستشفى الدكتور طارق كنعان في وقال استشاري جراحة األعصاب والعمود الفقري في ا
تصریحات صحفیة أمس، إن ھذه التقنیة الحدیثة تستخدم ألول مرة في األردن بعد أن استكملت 

  . الدراسات الوافیة علیھا وأثبتت فاعلیتھا
  

وبین أن فقرات العمود الفقري تعد من أكثر مناطق الجسم المستقبلة للسرطانات المنتشرة من أعضاء 
ویعاني المرضى في ھذه . طان الرئة والبروستات في الرجال والثدي في النساءأخرى مثل سر

الحاالت من آالٍم في الظھر مع احتمال فقدان بعض الوظائف الحركیة في األطراف السفلیة إذا ما 
  . أدى نمو ھذه األورام إلى الضغط على النخاع الشوكي واألعصاب

  
ة للعالج بدقة بالتعاون مع فریق أمراض الدم واألورام وأشار إلى أنھ تم اختیار الحاالت المرشح

وأوضح أن ھذه التقنیة تعتمد على إدخال مجسات كھربائیة إلى الفقرة . وكذلك فریق جراحة األورام
المصابة تعمل على إتالف خالیا الورم المستھدف بالحرارة ومن ثّم ملء الفراغ الناتج بمعجون 

بدوره، بین استشاري جراحة العظام والعمود . انھیارھا مستقبال خاص من العظم الطبي المصنع لمنع
الفقري الدكتور فادي الحدیدي أنھ یمكن عالج أكثر من فقرة في نفس الجلسة ومع أن ھذا التداخل ال 
یؤدي إلى الشفاء التام إال أنھ یساعد في تخفیف األعراض مثل آالم الظھر المرافقة النتشار الورم كما 

وتتكون وحدة جراحة العمود الفقري . تقلیل الحاجة للعالج الشعاعي أو الكیماوي الحقا قد یؤدي إلى
وعالج األلم في مستشفى الجامعة األردنیة من مجموعة من االستشاریین في تخصصات جراحة 
األعصاب والعظام والعمود الفقري والتخدیر وعالج األلم والطب الطبیعي والتأھیل وتھدف الوحدة 

ر خدمة متكاملة في مجال جراحة العمود الفقري والحفاظ على الریادة ومواكبة التطور في إلى توفی
  .ھذا المجال الدقیق من الجراحة

  

 :الدستور ص/المدینة نیوز/٤:األنباط ص
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  "األردنیة " افتتاح ركن ھنغاري في مكتبة 
  

ً  –سھى الصبیحي  ً ھنغاریا ً ثقافیا افتتح رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة أمس ركنا
بة الجامعة األردنیة بحضور السفیر الھنغاري لدى المملكة تشابا تسیبره والملحق الثقافي في في مكت

  . السفارة ایفا لداني ومدیر المكتبة الوطنیة الھنغاریة الدكتور السلو توشكا
  

وقال القضاة إن الجامعة تسعى ضمن استراتیجیتھا الجدیدة إلى االنفتاح  على العالم الخارجي، 
بتھا بالثقافات والحضارات المختلفة، من خالل الزوایا الثقافیة العالمیة التي توطن فیھا، وتعریف طل

  .لیتسنى للطلبة التعلم واالستفادة قدر المستطاع وھم في جامعتھم
   

ً الجامعة  من جھتھ عبر تسیبره عن اعتزازه بالتعاون المثمر القائم بین السفارة والجامعة، شاكرا
د التي بذلت والتسھیالت التي قدمت إلنشاء ركن ثقافي ھنغاري فیھا یكون ومكتبتھا على الجھو

  .مركزا للتواصل الثقافي والفكري بین الطلبة الھنغاریین وغیرھم
   

بدورھا أكدت مدیرة المكتبة الدكتورة نشروان الطاھات إن افتتاح ركن ھنغاري في المكتبة ما ھو إال 
لسفارة الھنغاریة سبقھ عدة فعالیات ومناسبات ثقافیة مختلفة، امتداد للتعاون الثقافي المستمر مع ا

وقالت إن الركن یھدف الى ربط المكتبة بالمكتبات الھنغاریة وتزوید الطلبة بمصادر عن ھنغاریا 
  .باللغة العربیة

    
وعقب افتتاح الركن، اقیمت ندوة قدمھا الدكتور السلو توشكا تناولت التاریخ المجري ودور الرحالة 
العرب والمسلمین في التعریف باألصول المجریة والمصادر المجریة المختلفة التي تحدثت عن 

  .   الثقافة العربیة واإلسالمیة

 شبكة ابو ظبي االخباریة
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  حفل تأبین الدكتور اسحق الفرحان 
  

احتفل في جمعیة الدراسات والبحوث اال سالمیة مساء الیوم السبت، بحضور رئیس الوزراء الدكتور 
  .الدكتور اسحق احمد فرحانعمر الرزاز، بتأبین 

واشاد المتحدثون في حفل التأبین، بمناقب الفقید الراحل والذي تمیز بفكره العالي وغزارة علمھ 
  .ودماثة ُخلقھ وتواصل العطاء لدیھ، مستذكرین إنجازات تركھا الفقید بعد رحیلھ

ج ثمرة إحدى أعمال وقال رئیس الجمعیة حمدي الطباع في كلمة بالحفل إن ھذه الجمعیة كانت نتا
  .الراحل الثقافیة، والتي َحِرص أن یعطیھا وقتھ وفكره مع زمالء ِكرامٍ 

وبین ان الفقید ُعرف بصدق انتمائھ وإخالصھ، حیث عبَّر عن ذلك بوضع حجر أساس لنظام تربوي، 
واشار الى مساھمات الفقید التربویة خارج األردن، حیث أشرَف . وساھم في تأسیس ملتقى القدس

وابتغ فیما آتاك هللا "وكان شعار عملھ . على تأسیِس مناھج التربیة والتعلیم في كثیر من دول الخلیج
  ".الدار اآلخرة وال تنس نصیبك من الدنیا

بدوره بین وزیر االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة الدكتور عبد الناصر ابوالبصل االنجازات 
میم المسجد األقصى المبارك وإعادة إعماره، ومواصلة جھوده متابعة تر: التي تركھا الفقید ومنھا

لتنفیذ التوجیھات الملكیة السامیة، ومتابعتھ عن كثب أعمال الترمیم والصیانة واإلعمار وإنشاء 
، والتي ما زالت ١٩٧٢مساجد في الجامعات، واطالق فكرة مخیمات الوعظ واإلرشاد في العام 

لتقیات الوعظ واإلرشاد، وإنشاء المعھد الشرعي، واالھتمام بالمساجد فعالیاتھا حتى یومنا ھذا باسم م
ً وصیانة وتطویرا   .إعمارا

: وعرض رئیس مجلس النواب االسبق الدكتور عبد اللطیف عربیات انجازات للفقید غیر موثقة ومنھا
ى موضوع المناھج حیث كان مرجعیة للوطن العربي وكان االردن یصدر كفاءات للوطن العربي عل

بدوره بین المؤرخ الدكتور رؤوف ابو جابر ان مسیرة الفقید كانت مرسومة بالریادة . عام ٤٠مدى 
على صیاغة مناھج التعلیم في االردن والتي اشتملت على  ١٩٧٣منذ مطلعھا مشیرا الى اشرافھ العام 

  .ثالثمائة كتاب مدرسي ودلیل معلم للتعلیم العام
ده المطلق، جمیع المؤسسات التي خدمھا الفقید، الى ان تنظر في ودعت النائب االسبق الدكتورة عی

فكرة مشروع مؤسسة اسحق الفرخان التربویة الثقافیة المقدسیة لتعنى بالمناھج التعلیمیة وتحریر 
  .المصطلحات وعلوم بیت المقدس

ء لوطنھ وكان بدوره بین المھندس احمد اسحق الفرحان، نجل الفقید، ان والده كان وطنیا شدید االنتما
وقال ان سیرتھ . وحدویا عروبیا اسالمیا، ال یؤمن بالحدود الجغرافیة المصطنعة بین االقطار العربیة

السیاسیة كانت تتسم بالشرف وخدمة الصالح العام كما كان اكادیمیا متمیزا سواء على مستوى البحث 
  .ك في المدارس او الجامعاتاو الفكر او االدارة حاول جاھدا رفع مستوى التعلیم سواء كان ذل

وكان وزیرا للتربیة والتعلیم ووزیرا  ١٩٣٤یشار الى ان المرحوم الدكتور اسحق الفرحان من موالید 
لالوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة ورئیسا ومستشارا للجمعیة العلمیة الملكیة ورئیسا للجامعة 

ة لالعوام وعضوا في مجلس االعیان واستاذا االردنیة ورئیسا لجمعیة الدراسات والبحوث االسالمی
للتربیة في جامعة الیرموك وامینا عاما لجبھة العمل االسالمي ورئیس جامعة الزرقاء االھلیة وكذلك 
رئیسا لملتقى القدس الثقافي، كما تولى العدید من المؤسسات العلمیة واالكادیمیة والثقافیة والعدید من 

  .لسیاسیة واللغویةاللجان العلمیة والتربویة وا

 احداث الیوم/السوسنة/الحقیقة الدولیة /بترا
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  نیجریة في مجال التعلیم العالي -مباحثات اردنیة
  
  
حث أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عاھد الوھادنة لدى لقائھ الیوم السبت، ب

ً برئاسة نائب رئیس مجلس النواب في والیة كانو النیجیریة إبراھیم خمیسو ، تبادل  وفدا نیجیریا
  .أعضاء ھیئة التدریس بین الجامعات األردنیة والنیجیریة

  
ً في اإلعداد لمسودة مذكرة تفاھم بین البلدین في مجال  واتفق الجانبان خالل اللقاء على المضي قدما

  .التعلیم العالي
  

ً عدد الجامعات  وقدم الوھادنة خالل اللقاء نبذة عن قطاع التعلیم العالي في األردن، مستعرضا
میة والخاصة، وتمیز أعضاء ھیئة التدریس العاملین فیھا، مشیرا إلى أن عدد الطلبة النیجیریین الرس

  .طالبا وطالبة   ٢٣٠الدراسین في الجامعات األردنیة بلغ نحو 
  

بدوره قدم خمیسو نبذة سریعة عن جمھوریة نیجیریا ومؤسسات التعلیم العالي فیھا، مؤكدا سعي بالده 
  .نائیة بین البلدین في ثالث مجاالت التعلیم ،والصحة، وقطاع األعمالتفعیل العالقات الث

  
ً لرغبة بالده بإرسال عدد  وأشاد بالمستوى المتمیز لخریجي الجامعات األردنیة وھو ما اعتبره دافعا

  .كبیر  من الطلبة النیجیریبن للدراسة في الجامعات األردنیة

 ٣:صدى الشعب ص/الكترونيالدستور 

 شؤون جامعیة
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  ة والمھنیةمشروع لتطویر المسارات التقنی): البلقاء(
  

كشف رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور عبدااهللا سرور الزعبي عن مشروع تقدمي للتعلیم التقني 
والمھني للطلبة الملتحقین في المسارات التقنیة والمھنیة واألكادیمیة للحصول على الشھادات المھنیة 

إقراره، التشاركیة الحقیقیة بین وسیتیح المشروع، حال  .(بكالوریوس، ماجستیر، دكتوراه مھنیة(
  .القطاعین العام والخاص لتحقیق أھداف التكامل الوطني والتنمیة االقتصادیة الشاملة

 
، یأتي ضمن الخطة التنفیذیة للجامعة بھدف إصالح )البرنامج المھني(وقال الزعبي أن المشروع 

ع متطلبات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة قطاع التعلیم التقني والتطبیقي وتجوید مخرجاتھ، بما یتواءم م
الموارد البشریة، الى جانب إتاحة الفرص للطلبة الحصول على أعلى الشھادات في التعلیم التقني 

  .التجسیر الجامعي»والمھني، دون المرور من نافذة 
 
وأضاف أن المشروع یعزز فرص الحصول على تعلیم تقني ومھني بدرجات تحاكي تلك المطروحة  
تعادل ) البكالوریوس والماجستیر والدكتوراه(ي المسار األكادیمي، الفتا الى أن الشھادات المھنیة ف

الدرجات العلمیة الثالث في المسار األكادیمي، من خالل توطینھا في اإلطار الوطني للمؤھالت الذي 
ن في الثانویة العامة وفي التفاصیل، فإن الطلبة الناجحی .تطبقھ ھینة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي

، یمكنھم االلتحاق في المسارات األكادیمیة والمھنیة في )المسار األكادیمي، والمسار المھني(
ویتیح  .الجامعات والكلیات الجامعیة المتوسطة، ضمن الشروط التي یقرھا مجلس التعلیم العالي

، خیارا ثالثا، باإلضافة الى البرنامج المھني أمام الطالب الملتحق بالكلیات الجامعیة المتوسطة
االنخراط في سوق العمل وااللتحاق بالجامعات ضمن المسار األكادیمي للحصول على درجة 

أما الخیار الثالث فیتیح للطالب االلتحاق بالمسار المھني في  .البكالوریوس عن طریق التجسیر
  .ات المكتسبة من سوق العملالجامعات التقنیة للحصول على الشھادات المھنیة التي تكافئ المھار

 
وبحسب المشروع، یمكن للطلبة من غیر الناجحین في امتحان الثانویة العامة في المسار األكادیمي  

وخریجي المدارس الثانویة المھنیة ومؤسسات التدریب المھني ممن لم یحققوا شروط االلتحاق 
   .بالجامعات ان یتقدموا وظیفیا وضمن االطار الوطني للمؤھالت

  
وبین الزعبي أن المشروع المقترح یمكن جمیع فئات الطلبة وبعد مزاولتھم للعمل في مجال 
تخصصھم لفترة زمنیة، وبعد اجتیازھم لالمتحان التأھیلي، االلتحاق بجامعات تقنیة ضمن األسس 

ستوى وبحسب الزعبي، فإنھ یمكن للطلبة الملتحقین بالمسار األكادیمي على م .التي تقر لھذه الغایة
البكالوریوس األكادیمیة االنتقال الى المسار المھني للحصول على شھادة البكالوریوس ): درجة البلقاء

وھذا النموذج یفتح اآلفاق لجمیع الملتحقین في سوق العمل  .المھني في أي سنة من سنوات الدراسة
اه مھنیة ضمن مسار للتأھل من خالل الجامعات التقنیة للحصول على بكالوریوس وماجستیر ودكتور

 .خاص لھم یعادل درجة البكالوریوس الماجستیر والدكتوراه األكادیمیة في اإلطار الوطني للمؤھالت
ً للنفاذیة بین المسارات وتشاركیة فعلیة للقطاع  ً حقیقیا ویعتبر ھذا المقترح في حال إقراره تطبیقا

 الخاص في تأھیل التقنیین والمھنیین

 ١٦:الرأي ص
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  )٢ – ١(بسبب قوى الشد العكسي وحرب أصحاب المصالح  حكومتي رحلت: درانب

  
ّى العدید من مواقع المسؤولیة على مدى نحو نصف قرن وصوال لرئاسة الحكومة، إال أن  رغم أنھ تول
األستاذ الدكتور عدنان بدران یشعر بالحنین لتلك السنوات التي أمضاھا في جامعة الیرموك، وعلى 

ھو الذي ترك عمادة كلیة العلوم لیذھب إلى شمال المملكة للعمل على مدى ما یقارب العشرة أعوام، و
  .إنشاء الجامعة الثانیة في المملكة

ال شك أن الحنین ألیام الجامعة ال یضاھیھ حنین آخر، ورغم أن رئیس الحكومة األسبق الذي نحاوره 
دن، إال أنھ ما زال أمضى عشرات السنوات في العمل الجامعي؛ سواء في الوالیات المتحدة أو األر

  .أسیرا لھذا العمل، فھو الیوم رئیس لمجلس أمناء الجامعة األردنیة
“ الغد”في الحوار معھ؛ الذي یندرج ضمن سلسلة حوارات مع شخصیات سیاسیة اردنیة تجریھا 

لتسلیط الضوء على محطات من التاریخ السیاسي االردني الحدیث، تنقلنا بین العدید من المحطات، 
عدنان بدران العمل الحكومي ألول مّرة كوزیر للزراعة ثم التربیة والتعلیم وصوال إلى . خول دمنذ د

الدوار الرابع الذي لم یمكث بھ سوى أقل من ثمانیة أشھر، أضف إلى ذلك رئاسة مجلس أمناء 
المركز الوطني لحقوق اإلنسان، والمسؤول األول عن مناھجنا التربویة الیوم بترؤسھ المركز 

  .وطني للمناھجال
في ذاكرة بدران الكثیر، وتشعر باالستمتاع لحوار قد یبتعد عن السیاسة في بعض األحیان، ألن 

رئیس جامعة، لقد وصل إلى المسیرة العلمیة لھ شّدتني كثیرا، فھو لیس مجّرد أستاذ أو عمید كلیة أو 
رتبة األستاذیة في سنوات قلیلة نتیجة للبحوث العدیدة التي قّدمھا ، وكذلك االختراعات المسجلة 

  .باسمھ
یشعر الدكتور بدران بزھو عصر ذھبي عاشھ وعایشھ، وخاصة خالل فترة السبعینیات والثمانینیات، 

عندما یتحدث عن بعض القضایا؛ كاألجندة  ولكنھ في الوقت نفسھ، تراه یشعر بأسى یمتزج بالغضب
، وتراكم فوقھا غبار الزمن، فنحن أّمة تجید التنظیر لیل ٢٠٠٦الوطنیة التي أنجزت في عھده عام 

نھار، ونفتقر إلى التنفیذ والتطبیق الحقیقي على أرض الواقع، رغم آالف االجتماعات ومئات اللجان 
  .مؤتمرات والندواتوالمالیین من الدنانیر التي أھدرناھا لل

وفي كل األحوال؛ كانت جلسة استمرت ألكثر من ساعتین في رحاب الجامعة األردنیة، وكان لقاء 
د ذھنیا وروحیا، رغم سنوات عمره التي ) الشاب(صباحیا مع رئیس الوزراء األسبق، ھذا  ّ المتوق

  .وفیما یلي الحلقة األولى من أصل حلقتین.. جاوزت حاجز الثمانین عاما
  

  :وفیمایلي نص الحوار
  

  لنتحدث أوال دكتور عدنان حول البدایة من الجامعة األردنیة وفي كلیة العلوم تحدیدا؟* 
حصلت على البكالوریوس من جامعة أوكالھوما بالوالیات المتحدة، ثم الماجستیر والدكتوراه من  –

لجامعة األردنیة، وأذكر جامعة متشجن، وعدت بإجازة لألردن، وصدف خاللھا تأسیس كلیة العلوم با
أول أعضاء ھیئة تدریس فیھا؛ األساتذة صبحي القاسم وموسى الناظر و عدنان أفرام وكذلك عیسى 

  .١٩٦٦خبیص ولیلى حنانیا، وقد انضممت إلیھم في العام 
، رجعت إلى الوالیات المتحدة باحثا في جامعة بوسطن، وكان عملي ١٩٦٧وبعد نكسة حزیران 

، وبفترة ١٩٧٠ي دول بأمیركا الوسطى والجنوبیة، ووصلت إلى رتبة أستاذ العام یتطلب اإلقامة ف
  .قیاسیة نتیجة لعدد كبیر من البحوث واإلختراعات

ا  ّ في ذلك الوقت كان بكلیة العلوم أربعة تخصصات؛ الفیزیاء، الكیمیاء، األحیاء والریاضیات، وكن
استخدمنا حینھا أحدث الطرق العالمیة والعلمیة طالبا فقط في األقسام األربعة، و ١٢٠بكل عام نقبل 

 زاد األردن/موقع المجر
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والمراجع والتجھیزات المخبریة وغیرھا، ووقع اختیارنا على قطعة أرض داخل الحرم الجامعي 
  .إلنشاء مبنى للكلیة

أشیر ھنا الى أن معظم مباني الجامعة كانت عبارة عن تبرعات من شخصیات أردنیة وعربیة، فمثال 
ألف دینار، وتبرعت مصفاة البترول بإنشاء  ٩٥بھ دولة الكویت وبمبلغ مبنى الجیولوجیا تبرعت 

مبنى قسم الكیمیاء، وتبرع الملك حسین رحمھ هللا بتكالیف إنشاء قبة التلسكوب، لذلك أدخلنا مادة علم 
  .الفلك كمساق لطالب العلوم

ّا متحمسین جدا، ال نسأل عن رواتب أو مكافآت إضافیة، كنا نجلس كأسرة واح دة، نقوم بالتخطیط كن
مع المكتب الھندسي بالجامعة ونعمل على التنفیذ فورا وبدون تكالیف إضافیة، كنا نشعر بأن الجامعة 

  .ھي بیتنا الثاني، لقد كان عصرا ذھبیا بحق
في ذلك الوقت كان رئیس الجامعة المرحوم الدكتور ناصر الدین األسد، ثم جاء الدكتور عبد السالم 

وكنت عمیدا لكلیة العلوم، وقمنا بإنشاء كلیة الدراسات العلیا بدعم من الیونسكو  ١٩٧١المجالي العام 
  .والوكالة الدولیة لإلنماء 

ّزا لنا بكل أفكاره النیّرة، واعتماد مبدأ الالمركزیة  وھنا شھادة حق بالدكتور المجالي الذي كان محف
وال یتدّخل بعملنا، لذلك منح عمداء  بالعمل، وتمتعھ بإدارة حكیمة جدا للجامعة، كان یراقب فقط

  .الكلیات صالحیات واسعة في عھده
وكانت ھناك خطط طموحة ، فأنشأنا كلیة الطب، وكان عمیدھا الدكتور بسام أبو غزالة، ثم كلیتي 
التمریض والزراعة، وھنا ال أنسى األسماء التي لھا الفضل أیضا كالدكتور محمود السمرة عمید كلیة 

  .كتور رشید الدقر عمید كلیة االقتصاداآلداب، والد
بعد ذلك تمت دعوتي للعمل على إنشاء جامعة ثانیة في شمال المملكة، ومن ھنا بدأنا بتأسیس جامعة 

  .الیرموك
  

  یقال إنك رفضت في البدایة االنتقال إلى الیرموك، بعد أن تم تشكیل اللجنة الملكیة الخاصة بھا؟* 
علوم، وعندما جرى تشكیل اللجنة الملكیة الخاصة بجامعة الیرموك ، كنت منغمسا بالعمل بكلیة ال –

طلب مني الذھاب لتأسیسھا فرفضت، وكان رئیس اللجنة السید مضر بدران، ومورست الضغوط 
علّي من قبل المرحوم ذوقان الھنداوي والدكتور محمد سعید النابلسي وعلي سحیمات، وفي نھایة 

إلى ھناك، وقمنا بتأسیس الجامعة في الموقع المؤقت لھا  المطاف رضخت لھذه الضغوط وذھبت
طالبا، وتحّول ھذا الموقع المؤقت ) ٦٢٠(بأبنیة جاھزة، وخالل شھور قلیلة كنا نستقبل الفوج األول 

دونم، أي أننا ) ١٢٠٠٠( إلى دائم ، حیث بوشر أیضا بإنشاء جامعة العلوم والتكنولوجیا على مساحة 
ّا نبني بجامعتین ف ّا نشعر براحة كبیرة ، فالتمویل موجود وتم تأمینھ من خالل كن ي نفس الوقت، كن

  .رسوم الجامعات، لم یكن ھناك أي عجز مالي أبدا
ھ ومحمد حمدان  ّ في ذلك الوقت استقدمنا خیرة األساتذة للجامعة وأذكر منھم علي نایفة وفكتور بل

قد شاركت بتأسیس ثالث جامعات أردنیة ومحمود الغول وغیرھم، وبفضل هللا أشعر بسعادة غامرة و
  .باتت الیوم منارات علمیة على مستوى العالم

  
بعد ذلك، جاء تأسیس المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا وصوال للموقع الوزاري األول، * 

  .ومشاركتكم في حكومة المرحوم الشریف زید بن شاكر؟
س المذكور داخل حرم الجمعیة العلمیة الملكیة، حینھا طلبني األمیر الحسن بن طالل لتأسیس المجل –

وقمنا بوضع سیاسة العلوم والتكنولوجیا وإستراتیجیة تنفیذھا، واألمیر في ذلك الوقت كان مسؤوال 
ّا نقوم بمساعدتھ في ذلك    .عن تنفیذ الخطط الخمسیة، وكن

ضطرابات ، وشھدت البالد موجة من اال ١٩٨٩ومّرت ظروف اقتصادیة سیئة باألردن العام 
ومظاھر االحتجاج على السیاسة االقتصادیة فأقال الملك الحكومة وألغیت األحكام العرفیة وبدأ 
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ّف الملك الراحل الشریف زید بتشكیل الحكومة للخروج من ھذه األزمة،  االنفراج الدیمقراطي، وكل
بیة في نھایة ذلك وجئت فیھا وزیرا للزراعة، وھذه الحكومة قامت باإلشراف على االنتخابات النیا

  .العام 
كنت سعیدا بوزارة الزراعة، فانا أعشق الزراعة، ففتحت أبواب التصدیر، وأعدنا النظر بالنمط 
ّا نعقد اجتماعات المجلس الزراعي األعلى أسبوعیا بعد أن  الزراعي، فأنا أؤمن باقتصاد السوق، وكن

  .كان میّتا
عبد هللا النسور .ة والتعلیم بعد استقالة وزیرھا دوباإلضافة لوزارة الزراعة تسلمت وزارة التربی

  .لرغبتھ الترشح لالنتخابات في تلك السنة
  

ّب علیھا العدید من الوزراء، ماذا أنجزتم فیھا؟*    وزارة التربیة من الوزارات المھمة، وتقل
تستطیع التنفیذ  المشكلة عندنا التغییر الدائم للحكومات، فالوزیر ال یستمر بالوزارة طویال، ولذلك ال –

واإلنجاز، ال توجد استدامة أو استقرار في الموقع الوزاري، لذلك ال یمكن للوزیر تحقیق شيء في 
ة مرضیة نعاني منھا ، لقد كنت منھمكا بإعداد المناھج من خالل مجلس  ّ فترة وجیزة ، وھذه عل

  .التربیة والتعلیم وتابعت ذلك، وما زلت حتى الیوم 
  

ھذه مشكلة نعاني منھا ، كثرة التغییرات والتعدیالت الوزاریة، لماذا ال یعطى ال شك دكتور؛ ف* 
  االمین العام صالحیات واسعة حتى یتفّرغ الوزیر للشأن السیاسي؟

نحن بحاجة لمنظومة جدیدة، وما تفضلت بھ صحیح، یجب أن یمنح االمین العام صالحیات  –
تنفیذ وبناء اإلستراتیجیات، وكي یبقى الوزیر  واسعة، فھو األدرى بشؤون الوزارة ، حتى نستطیع

سیاسیا، والوزیر نفسھ یحتاج إلستراتیجیة مدتھا ال تقل عن عشر سنوات، حتى لو ذھب وغادر 
موقعھ فھناك االمین العام وطاقم الوزارة ھم الذین سیقومون بالتنفیذ، أما أن تبقى األمور على ھذا 

  .النحو ، فھذا ضیاع في واقع األمر 
  
دات عدیدة، واجتماعات وطواقم  * ّ الخ ، أین .. كنت رئیسا للوزراء، وأنجزتم األجندة الوطنیة، مجل

  أصبحت األجندة یا سیدي ، تلك التي تغنینا بھا حین تم إنجازھا؟
دات، كان جھدا كبیرا جدا، والیوم  – ّ بعھد حكومتي أنجزنا األجندة الوطنیة وخرجت في سبعة مجل

ا حینھا بالدكتور مروان المعشر نائبا لرئیس الوزراء من أجل البدء بالتنفیذ، وإذا یعتلیھا الغبار، جئن
ّحنا تلك األجندة سنجد أنھا تحتوي كل شيء ، لم نترك شاردة وال واردة إّال وضّمناه فیھا،  ما تصف
سواء من حیث اإلصالحات أو قانون ھیئة مكافحة الفساد، واإلصالح االقتصادي ، وتطویر القضاء 

  .الخ .. القوانین الناظمة للعمل السیاسيو
غادرت الحكومة بعد أقل من ثمانیة أشھر على وجودي بھذا الموقع، ثم تعاقبت الحكومات، ركنتھا 

  ؟!جانبا ولم تتابع العمل فیھا لألسف الشدید، لقد بذلنا جھودا كبیرة بالعمل، وفي النھایة أین ھي الیوم
یة یجب ان تكون عابرة للحكومات، وعلى ذكر حكوماتنا الكثیرة یجب القول ھنا؛ بان األجندة الوطن

صرنا مثلكم ”والمتعددة، التقیت بالسید نجیب میقاتي رئیس وزراء لبنان حینذاك الذي خاطبني مازحا 
  .“!كل سنة عندنا حكومة في لبنان.. 
  

  جامعة فیالدلفیا؟لنعد قلیال للوراء لنسأل عن كیفیة وصولكم لموقع الرئاسة، وكنت قبال رئیس ل* 
اتصل بي رئیس التشریفات الملكیة ودعاني لمقابلة جاللة الملك عبدهللا الثاني، استقبلني جاللتھ  –

وتحّدث معي حول اإلصالح وموضوع االجندة الوطنیة، ألن الملك یرید إصالحا شامال وحقیقیا، 
الذي اعتدنا علیھ، ویرغب بفریق جدید، وبصراحة كان الملك یرید فریقا من خارج الصندوق 
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فالرغبة الملكیة كانت العمل على إیجاد فریق حكومي إصالحي، كان یرید وجوھا غیر مألوفة لدیھا 
ّي تشكیل الحكومة    .القدرة على إحداث التغییر، ویمتازون بالریادة واإلبداع، ثم طلب من

  
رئاستكم أقل من ثمانیة ولكن السؤال ھنا؛ لماذا لم تستمر الحكومة زمنا أطول، فقد كانت فترة * 

  أشھر؟
ماذا ستفعل حین تتجمع علیك قوى الشد العكسي؟ علما بأننا في الحكومة أنجزنا الكثیر، وخاصة  –

ّضناھا مرة أخرى وبنفس  ّضنا النفقات الجاریة عشرة بالمائة وعدنا وخف بالموضوع االقتصادي، خف
یاومات، سواء للحكومة ومؤسساتھا أو النسبة، لم أكن مثال أوافق على تغییر اآلثاث، وكذلك الم

الجامعات، حتى الجیش واألجھزة األمنیة قمنا بتخفیض النفقات فیھا، وإزاء ذلك، ووجھت بحرب 
شعواء من أصحاب النفوذ وأدوات وشخصیات لم یكن لھا مصلحة في استمراري بموقع رئیس 

  .الوزراء
ملیونا،  ١٥٠ار دینار تقریبا إلى وخالل وجودي بالحكومة نجحنا بخفض عجز الموازنة من ملی

ورفع الدعم على مرحلتین، فحّذروني من ) المحروقات(ولجأنا إلجراء جريء وھو تحریر النفط 
  .عدم نیل الثقة في مجلس النواب ثم حصلنا علیھا

ّا مضطرین التخاذ مثل ھذه القرارات، لقد وصل  في ذلك الوقت كان یمكن للخزینة أن تفلس، وكن
  .لنفط إلى مائة دوالر، ولذلك تمّكنا من إنقاذ الخزینة والدینار سعر برمیل ا

  
كنت رئیسا للوزراء، أال توجد طریقة أخرى لتخفیض العجز غیر فرض الضرائب، إنھا إسطوانة * 

  مللنا سماعھا؟
لیس ھناك من طریق أمام أي حكومة للقضاء على العجز أو العمل على تخفیفھ إال بترشیق الدولة،  –

  .ذلك من یرید أن یفھم، ولیغفلھا من یرید ذلك فلیفھم
لماذا كل ھذه الوزارات والمؤسسات، لدینا ما یقارب الثالثین وزارة في بعض االحیان وستین ھیئة 
مستقلة، لماذا كل ذلك ونحن دولة صغیرة مساحة وسكانا، یجب العمل على تقلیص أجھزة الدولة للحد 

ست عشرة وزارة، وكذلك الوالیات المتحدة بعدد قریب من الیابان، األدنى، خذ مثال الیابان یوجد فیھا 
لماذا ال نمنح القطاع الخاص دورا كبیرا في إدارة بعض الشؤون؟ حینھا سأجد بأن مواردي تكفیني، 
ّي الوزیر أكثر من وزارة  وھذا من خبرتي ولیس عبثا، وعندما یتحدثون عن دمج الوزارات، فھل تول

  مج؟یعني أننا قمنا بالد
الدمج بین الوزارات یھدف إلى تقلیص عددھا ویجب قبال معرفة وظیفة كل وزارة وصوال لعملیة 

  .اإللغاء والدمج حتى نصل إلى عدد محدود، ألنھ ال یجوز بأي حال من األحوال تضخیم الحكومة
  

من  لكن كل سنة عندنا زیادة في عجز الموازنة، المواطن أصبح تائھا ویتحّمل كل یوم المزید* 
  األعباء، إلى متى نستمر في ذلك؟

كل سنة نواجھ ذلك، لماذا ال نقف عند حد معین؟ لماذا أصال الوصول بموازنة تتجاوز التسعة  –
  ملیارات وال أقف عن حدود الثمانیة فقط؟

لماذا ال تقوم الحكومة بتغطیة كل الموظفین تحت مظلة الضمان االجتماعي بما في ذلك التأمین 
  الصحي؟

  
عنا نتوجھ إلى قضیة المناھج، فأنت رئیس المجلس األعلى لتطویر المناھج، ماذا قّدمنا وماذا د* 

  إلى أین نسیر؟.. أنجزنا ؟ لماذا ھذا التراجع في التعلیم 
ّفت عندنا فترة ألننا شعب  – ما دام العقل یفّكر فعملیة المناھج مستمرة وال تتوقف، ولكن لألسف توق

نذھب لالسترخاء واالستراحة، والمناھج لیست عملیة فزعة، بل تتطور مع نخضع لنظام الفزعات ثم 
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عقل اإلنسان والفكر والتطور اإلنساني، فأنت في منافسة شدیدة مع العالم، وعلینا القول أن الموارد 
  .البشریة ھي األھم، ألن الدول تعتمد على العقل البشري الذي یؤدي للعلم واالختراعات والتقّدم 

لعلمي بدولة فنلندا سببھ التعلیم واالھتمام بھ، فقّدمت لنا ھذه الدولة أفضل أجھزة الھواتف التقدم ا
، وكوریا الجنوبیة بسبب العلم أنتجت سامسونج العمالقة، وكذلك سنغافورة التي ) نوكیا(المتنقلة 

ي الیوم أروع وضعت العلم والتعلیم في مقدمة أولویاتھا بعد أن كانت رمزا للفساد في العالم، وھا ھ
  .مثال سواء في خلوھا من الفساد أو من خالل تصنیفھا كأكثر مكان آمن في العالم 

  
  وما ھو المطلوب إذن حتى نبدأ بصورة صحیحة؟* 
علینا في األردن أن نبدأ جدیّا بعملیة تربویة نذھب من خاللھا من عملیة التلقین باتجاه التفكیر،  –

من ریاض األطفال ومن سن أربع سنوات، وعلینا أن نحّول التعلیم  وھذا یبدأ من الطفولة المبكرة ،
من عبء إلى متعة، وأن ینھي الطالب كل دراستھ داخل المدرسة ویذھب إلى البیت للراحة واللھو 
فقط، مع أھمیة تواصل أولیاء األمور مع المدارس بصورة دوریة ال تزید على أسبوعین ، أضف إلى 

رشاد النفسي وتدریب المعلمین، وھذا أمر مھم جدا، فال بّد من تحویل المعلم ذلك االستخدام السلیم لإل
للمادة الدراسیة وتحدیث طرق التعلیم، واستخدام تقنیات حدیثة، والتركیز على اللغات ) مسھّل(إلى 

ي وخاصة اإلنجلیزیة، ألن العالم یتغیّر، وھناك تفاعل كبیر بین الثقافات، وباختصار لدینا الیوم حوال
ملیوني طالب، ھؤالء یجب أن یكونوا محكا للنمو، ألن التعلیم ھو األساس في تقّدم الدول، وتجارب 

  .الدول ماثلة أمامنا
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  لقاء یبحث تعظیم أثر البحث العلمي على المجتمع والسوق
  
  

عقد صندوق عبدالحمید شومان لدعم البحث العلمي لقاًء، الیوم السبت، تمثل الھدف منھ في تسلیط 
الضوء على مخرجات األبحاث المدعومة من الصندوق، وتعزیز الحوار بین الجھات البحثیة 

  .والعلمیة وتشجیع عمل األبحاث المشتركة
، عقد في مقر "تعظیم أثر األبحاث المدعومة على المجتمع والسوق"اللقاء الذي جاء بعنوان 

إدارة الصندوق، وشركاء المؤسسة، وضم مجموعة من المستفیدین من دعم الصندوق، ولجان 
المؤسسة من المؤسسات العلمیة، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والصناعة والجھات المعنیة 

  .بالبحث العلمي في األردن
ویھدف اللقاء، بحسب القائمین علیھ، على مساعدة الباحثین وتمكینھم في عرض نتاج أبحاثھم على 

، واشتمل على جلسات "مؤسسات مجتمع مدنيقطاع عام، قطاع خاص، "الجھات ذات العالقة 
نقاشیة عدة تطرقت لمواضیع تھم المجتمع البحثي األردني، إضافة إلى بحث الفرص والتحدیات التي 

  . تواجھ مستقبل البحث العلمي ، وفق بترا 
وناقش اللقاء في محاوره المتعددة، التوجھات الجدیدة للصندوق ودوره في تعظیم أثر البحث العلمي 

ي األردن خاصة، والوطن العربي عموما، وبحث إمكانیة حصول المجتمعات على الفائدة األكبر من ف
  .مخرجات األبحاث ضمن القطاعین العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات البحثیة

ادة من فالنتینا قسیسیة استھلت اللقاء بالحدیث عن أھمیة االستف" مؤسسة شومان"الرئیسة التنفیذیة لـ
خبرات وقدرات الباحثات والباحثین في األردن والعالم العربي للنھوض في البحوث العلمیة، مبینة أن 
الصندوق یعد من األدوات التمویلیة الوطنیة الذي یعنى بترسیخ قیم البحث العلمي وتعزیز دور 

  .الباحثین
خیت عن الوضع الراھن من جھتھ، تساءل رئیس لجنة إدارة الصندوق الدكتور محمد عدنان الب

للبحث العلمي من حیث المخرجات، وجودة األبحاث، وقیاس األثر، والمجاالت البحثیة؟ وحول مدى 
ارتباط األبحاث بالصناعة، واالبتكار وریادة األعمال؟ لكنھ أعتبر أن الضرورة تقتضي على 

ثین، لیتمكنوا من حل مؤسسات البحث العلمي أن تقدم مساھمات تطور وتنمي أداء الباحثات والباح
  .مشكالت بالدھم الصحیة والزراعیة والبیئة، وغیرھا

المھندسة ربى الزعبي، فاستعرضت أمام " مؤسسة شومان"أما مدیرة دائرة البحث العلمي في 
الحاضرین التوجھات الجدیدة للصندوق، الفتة إلى أن أھم ھذه التوجھات تعظیم أثر األبحاث 

إلى االبتكار؛ من خالل زیادة الوعي بالروابط بین األبحاث واالبتكار  المنشورة من البحث العلمي
  .وتشجیع المستفیدین من الصندوق على التقدم لجائزة شومان لالبتكار

، بینما اجابت توصیات مجموعات العمل،  ً وأثمر اللقاء بتوصیات عدة، ستنشرھا المؤسسة الحقا
النشر، "ر البحوث العلمیة المدعومة من الصندوق حسب الحقول المحددة للقاء، عن كیفیة تعظیم أث

، وعن اآللیات الفعالة والعملیة لتعزیز الربط بین البحث "نقل المعرفة، التشبیك مع القطاعات األخرى
  .٢٠١٩أولویات قطاعیة للتركیز علیھا ودعمھا للعام  ٣العلمي والصناعة، وكذلك عن أھم 

 ٢٠:الدستور ص/١١:الغد ص
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الدولیة في فلسطین وتجربة الكونت برنادوت عام  یستعرض أبعاد الوساطة" الفكر العربي"
١٩٤٨  

  
  
ناقش متخصصون في لقاء نظمھ منتدى الفكر العربي، واشتمل على محاضرتین لرئیس الجمعیة  

األردنیة للعلوم السیاسیة االستاذ الدكتور محمد المصالحة ، وأستاذ العالقات الدولیة في الجامعة 
ادات، أبعاد الوساطة الدولیة في فلسطین وتجربة الكونت برنادوت األردنیة االستاذ الدكتور زید عی

  .١٩٤٨عام 
محمد ابو حمور أن .وأوضح المصالحة في اللقاء الذي اداره وشارك فیھ االمین العام للمنتدى د

  .١٩٤٥القضیة الفلسطینیة تولدت في رحم المنظمة الدولیة منذ إنشائھا عام 
مبینا إن  ١٩٤٧مم المتحدة قرار التقسیم بین العرب والیھود عام وقال ان إصدار الجمعیة العامة لأل

البیئة الدولیة كانت تتعاطف آنذاك مع حل المشكلة الیھودیة في أوروبا على حساب الحقوق 
الفلسطینیة، وتبعا لذلك أرسلت األمم المتحدة مجموعة من اللجان والمبعوثین الدولیین لتطبیق 

ً بالتعنت قراراتھا المتتالیھ بشأن ھذ ه القضیة، اال ان جھود المنظمة الدولیة التي كانت تصطدم دوما
  .اإلسرائیلي، وافشال المبعوثین الدولیین

كما رافق ذلك التعنت االسرائیلي اغتیال الكونت برنادوت بعد أربعة أشھر من بدء بعثتھ، وانھاء 
اإلرھابیة " لیھي"ین من منظمة خططھ لتطبیق قرار الجمعیة العامة بالتقسیم، وعدم محاسبة المجرم

  .الصھیونیة الذین اغتالوه
وقال أن تجارب المنظمة الدولیة في ھذا الصدد تبیّن مدى فعالیتھا واألسباب التي أدت إلى شلل 
دورھا في حّل معظم القضایا الدولیة وفي مقدمتھا قضیة فلسطین في حین وكان العالم العربي آنذاك 

  .بعض أقطاره بالدول الغربیة الكبرىیعاني من خضوع او ارتباط 
 - ١٩٤٨مھمة الكونت برنادوت إلى فلسطین عام "بدوره ناقش الدكتور عیادات مضامین كتاب 

للبروفیسور سوني بیرسون، الذي سبق أن قام بترجمتھ إلى العربیة باالشتراك " الوساطة واالغتیال
  .مع الدكتور محمد المصالحة، وأصدرتھ الجامعة األردنیة

ً على األوراق والوثائق و ً بمھنیة بحثیة أمینة وموثوقة اعتمادا ً متمیزا ً علمیا الكتاب یقدم عرضا
  .والمخطوطات التي تركھا برنادوت وَمن عمل ضمن فریقھ في أثناء وساطتھ الدولیة في فلسطین

ة للنزاع ویذكر أن الكونت برنادوت، وھو من أفراد العائلة الملكیة السویدیة، عمل على إنجاز تسوی
  .في الشرق األوسط خالل مدة قصیرة لم تتجاوز بضعة أشھر

كما نجح الضحیة في إحالل ھدنتین ووضع خطتین عملیتین لتطبیق قرار األمم المتحدة في التقسیم، 
في الوقت الذي كانت البیئة اإلقلیمیة تعج بصراعات بین أنظمة الحكم حول الدور القیادي في 

 –انب العربي من بناء قوة عسكریة نظامیة تتعادل مع الحشد اإلسرائیلي المنطقة، ولم یتمكن الج
  .تقع بین طرفین غیر متكافئین ١٩٤٨الیھودي النظامي، مما جعل حرب عام 

ً وبسرعة على تأكید دور  ً متعددة جعلت الكونت برنادوت یعمل جاھدا وبیّن المحاضران أن أسبابا
  .للصراع المسلح وإیجاد تسویة مقبولة في المنطقةاألمم المتحدة خشیة اإلخفاق في وضع حد 

وقال من ھذه األسباب عدم توفر اإلمكانات اللوجستیة الكافیة للتوصل إلى اتفاق الھدنة األولى 
وتشكیل أول ھیئة للرقابة الدولیة ووضع برنامج تنفیذي لمراقبة جانبي الھدنة وسط معاناة الالجئین 

  .من عرب فلسطین
سباب، مشیرا الى تدفق األسلحة والھجرة إلى الجانب اإلسرائیلي، واالختالفات الحادة وتابع تعداد اال

ً عن البیئة الدولیة المنقسمة، والبیئة اإلقلیمیة . بشأن المسألة الفلسطینیة ومھمة الوسیط الدولي فضال
  .المتصارعة حول كیفیة التعامل مع القضیة الفلسطینیة وسبل تسویتھا

 بترا/٨:صالغد 
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نت برنادوت والكتاب المستمد منھا یعرض بشكل محاید ومتوازن للدور األردني كما أن وثائق الكو
ً في الحرب والدبلوماسیة عام  ً إلى الحكمة والبسالة في الموقف األردني ١٩٤٨قیادة وجیشا ؛ مشیرا

من الحدث الجلل الذي أصاب فلسطین والمنطقة العربیة، وضیاع أول فرصة قانونیة لحل الصراع 
ً للقرار   .ات الدولیةوفقا

االمین العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور محمد أبوحمور، أكد في كلمتھ التقدیمیة أھمیة وحدة الصف 
الفلسطیني والعربي في تعزیز الجھود الدولیة والسعي من أجل استعادة الحقوق المشروعة للشعب 

  .وعاصمتھا القدس الشرقیة الفلسطیني، وفي مقدمتھا حقھ في تقریر المصیر وإقامة دولتھ المستقلة
ً لتنفیذ المزید من سیاساتھا  ً ودولیا ً وإقلیمیا وقال ابو حمور إن إسرائیل استغلت تباین المواقف عربیا

  .التوسعیة في االستیطان والتھوید والمصادرة والتھجیر وقضم المزید من األراضي الفلسطینیة
دولي فاعل یمارس تأثیره بشكل أقوى وأضاف أبوحمور أن القضیة الفلسطینیة بحاجة إلى دور 

اإلسرائیلي وإحالل السالم في المنطقة، بما في ذلك قدرتھ  –وأوضح تجاه حل الصراع الفلسطیني 
  .على فرض الشرعیة الدولیة، وتعزیز الموقف العربي والفلسطیني في تنفیذ قرارات ھذه الشرعیة

ً بوصف ا لقضیة الفلسطینیة قضیة ضمیر عالمي وقال ھذا یشكل مصدر قوة للمجتمع الدولي أیضا
یتحمل مسؤولیتھا األطراف كافة للوصول إلى الحل السلمي العادل والشامل على أساس ما أقرتھ 

  .األمم المتحدة
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  ما ھو الحل؟
  

  أحمد یعقوب المجدوبة.د
  

ً لھا ثالثة أبعاد رئیسیة البعد  .سیةاقتصادیة وإداریة وسیا :واضح أن األزمة التي نمر بھا حالیا
االقتصادي لھ تفاصیل كثیرة، منھا ارتفاع األسعار وتآكل الرواتب وقلة فرص العمل وانحسار 
الصادرات بسبب الظروف السیاسیة في المنطقة وتراجع نسب النمو وقانون الضریبة وغیر ذلك 

   .كثیر
  

  .طاعات ألسباب كثیرةوالبعد اإلداري یتمثل في الترھل وتراجع الكفاءة المؤسسیة في العدید من الق
 
ً، لكن أحد أھم مكوناتھ الیوم ھو عدم التمكن لغایة اآلن من   أما البعد السیاسي فھو متشعب أیضا

یمكن أن یقال الكثیر ھنا، فیما یخص األبعاد الثالثة، لكن  .التعامل مع مطالب الشارع على نحو فاعل
ن ھي، في الغالب األعم، لیست ولیدة من المھم أن یدرك الجمیع أن األزمة التي نعاني منھا اآل

سنوات طویلة من الترھل اإلداري ومن  .اللحظة، مع أنھا قد تبدو كذلك، إنما تراكمیة في مسبباتھا
ترحیل المشاكل ومن وضع االستراتیجیات والخطط في األدراج ومن عدم تطبیق حلول ذكیة وناجعة 

ق في تسریع وتیرة التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة في مجاالت النقل والطاقة واالستثمار، ومن اإلخفا
   .والتربویة والسیاسیة الفاعلة، أوصلتنا إلى ما نحن علیھ اآلن

  
یضاف إلى ذلك بالطبع المستجدات والمتغیرات اإلقلیمیة والدولیة، التي تجسدت في أحد أبعادھا في 

ات االقتصادیة والسیاسیة الدولیة والتي ما یعرف بالربیع العربي وتداعیاتھ وتبعاتھ، إضافة إلى األزم
   .تؤثر علینا بطرق مباشرة وغیر مباشرة

  
ً، : والسؤال المھم ھنا ً واحدا ما الحل؟ ما ھو السبیل للخروج من عنق الزجاجة؟ ھي حلول ولیس حال

وھذا أمر ال بأس فیھ، ویمكن استخالص  .بال شك؛ وقد یختلف الناس فیھا، فلكل رأیھ ووجھة نظره
حلول آنیة، تتمثل في إجراءات : بید أنني أجد الحل على بعدین .ثیر من آراء الناس المختلفةالك

 .سریعة، وحلول على المدى البعید تتمثل في خطط جادة، مفصلة ومبرمجة وُمتوافق ومتفق علیھا
وفي اعتقادي أن الجزء األكبر من الحلول یقع ضمن الخطط بعیدة المدى، فلیس من السھل وضع 

 ل آنیة أو سحریة ألمور تراكمت واستفحلت لسنوات طویلةحلو
 
وحتى ال یظن البعض أن الحدیث عن خطط طویلة األمد ھدفھ المماطلة وكسب الوقت وااللتفاف  .

على المطالب، ال بد من إشراك المعنیین كافة، ومنھم الشارع نفسھ، في الحوار الجاد والعصف 
في صیاغة الخطط الواضحة والمحددة وفي آلیات متابعتھا الذھني والتفاھمات الناتجة عن ذلك، و

والتوصل إلى تفاھمات معھم، وھنالك سبل مباشرة ووسائل » إشراك المعنیین كافة،«نعم  .وتقییمھا
نراوح مكاننا، واالحتقان  –ال قدر اهللا  –بعكس ذلك نبقى  .تقنیة كثیرة لتحقیق ذلك بیسر وفاعلیة

  .حدوھدر الوقت لیسا في صالح أ

 ١٣:الرأي ص

 مقاالت
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  شیحان –فایزة عبدالقادر الجبور المجالي  -
  
  جبل الحسین -طالب عبدالقادر مصلح نزال  -
  
  الرابیة –رجب محمد خالد ابو لبن  -
  
  دیر یوسف - حسني سالم مفلح العمري  -
  
  بیادر وادي السیر –خدیجة محمود الحموي  -
  
  العبدلي –سعاد فرحان الحنانیة  -
  
  الصویفیة –یس شنودي عیدة قسطھ جر -
  
  عرجان –شبلي حسین جابر  -
  
  عرجان –ھند یوسف البرغوثي  -
  
  الصویفیة –سعاد محمد وجیھ عثمان النابلسي  -
  
  خلف مجمع جبر –عمر أنور عید خلیف النشیوات  -
  
  الشمیساني –موسى ابراھیم عیسى النابلسي  -

  
 رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ـــــــامعــــة األردنــالج       
  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 
26 
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  البري لمستحقاتھم المالیة المتخلفة عن دفعھا منذ اشھر

  
ان جامعة ال البیت تجري تحقیقا مع عدد من طلبتھا على خلفیة تعلیقھم » عین الراي«علمت 

  .نھا وانظمتھاعلقت في احد مبانیھا كتب علیھا شعارات تتنافى مع قوانی» یافطة«
  

ذات » كلبتھا»واطنة رفعت دعوى قضائیة ضد طبیب بیطري تتھمھ فیھا ارتكاب خطأ ادى الى وفاة 
 ١١( المواطنة التي تطالب الطبیب بتعویض مالي كبیر افادت ان الكلبة التي ولدت .. الساللة االجنبیة

  . جروا ماتوا جمیعھم نتیجة وفاة والدتھم(

  زوایا الصحف

 الرأي 
 


