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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  لمنتدى عمان األمنى غدا ١٢ق أعمال الدورة الـانطال

حول التعدیالت على قانون محاكم " األردنیة"لقاء حواري في 
  الصلح

٦  

االستخدام الخاطئ لمنصات التواصل االجتماعي نواة : المجالي 
  انتشار اإلشاعة وافتعال المشاكل

٨ 

 ١١  العجلوني. رئیس الجامعة االردنیة یلتقي د
الفوج التاسع بحضور األمیرتین معھد اإلعالم األردني یخّرج 

  بسمة وریم وشخصیات
١٢ 

   شؤون جامعیة
انتھاء المرحلة األولى من مسابقة طلبة الجامعات األردنیة للریادة 

  ٢٠١٨لعام 
١٣ 

 ١٥  بقائمة أفضل الجامعات العربیة ٣٣في المرتبة " الیرموك"
 ١٦  دمج وزارتي التربیة والتعلیم العالي عبء كبیر وعواقبھ وخیمة

   مقاالت
« شریعة األردنیة».. ا بالحجارةتنثرھم بالورود حینما یرشقونھ

 ً   محمد عبدالجبار الزبن/أنموذجا
١٧ 

 ١٩  ابراھیم غرایبة/الملك وجائزة تمبلتون

 ٢١  وفیات
  ٢٣- ٢٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  لمنتدى عمان األمنى غدا ١٢انطالق أعمال الدورة الـ

تنطلق یوم غد األربعاء في الجامعة 

األردنیة أعمال منتدى عمان األمني في 

 ٣٩دورتھ الثانیة عشرة، وذلك بمشاركة 

  . دولة من مختلف دول العالم

وتشھد الجلسة االفتتاحیة للمنتدى، الذي 

ینظمھ المعھد العربي لدراسات األمن 

ت ومنظمات دولیة بالتعاون مع حكوما

ویُعقد في مدرج وادي رم في مركز 

  .اللغات، حضوًرا دولًیا متمیًزا

وقال رئیس اللجنة التنظیمیة للمنتدى الدكتور أیمن خلیل إن الجلسة االفتتاحیة للمنتدى، الذي أصبح 

الم، واحًدا من أبرز المنتدیات عالیة المستوى المتخصصة والمستدامة على مستوى المنطقة والع

سیتحدث فیھا رئیس ھیئة الطاقة النوویة األردنیة الدكتور خالد طوقان، الذي سیتطرق التخاذ األردن 

عدة خطوات مھمة على طول خارطة طریق شفاف یسعى إلى تطبیق االستراتیجیة الوطنیة للطاقة  

ھ وآمن بعد إجراء دراسات متعمقة لصیاغة مزیج طاقة موثوق ب ٢٠٠٧والتي تم تطویرھا العام 

  .واقتصادي ومستدام لألردن، بحیث تكون الطاقة النوویة واحدا من مكوناتھ الرئیسیة

وأضاف أن نائب وزیر الخارجیة األمیركي اندریا ثومبسون ستتحدث أیًضا في الجلسة االفتتاحیة، 

بعض الدول  التي ستتناول  القضایا المتعلقة باالستخدام األخیر لألسلحة الكیمیائیة التي تستخدمھا

 أخبار الجامعة

 ٤:صدى الشعب ص/٤:الرأي ص/األردنیةأخبار 
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وجھات فاعلة من غیر الدول، كما تعرض الموقف األمیركي حیال إنشاء منطقة خالیة من أسلحة 

  .الدمار الشامل في الشرق األوسط

إلى جانب نائب وزیر الطاقة األمیركي لیزا غوردون التي تشغل أیًضا منصب كبیرة مسؤولي ملف 

األمن النووي في اإلدراة األمیركیة، التي ستتناول تعزیز األمن القومي من خالل التطبیق العسكري 

ة دون إجراء للعلوم النوویة وتعزز سالمة وأمن وفعالیة مخزون األسلحة النوویة في الوالیات المتحد

  .اختبار التفجیرات النوویة

كما یتحدث بالجلسة، وفق خلیل، كبیر المفاوضین في السلطة الوطنیة الفلسطینیة صائب عریقات، 

حیث من المتوقع أن یلقي الضوء على التداعیات والدینامیكیات الدولیة المتعلقة بصراع الشرق 

طینیة التي ترى بأن الشرط المسبق األساسي لتحقیق األوسط والمواقف المتخذة تجاه اإلدارة الفلس

  .نظام أمن إقلیمي سلیم ومستقر ھو إدراك تطلعات الفلسطینیین

إلى جانب كبیر مستشاري البرنامج النووي االیراني ورئیس المؤتمر التحضیري لحظر االنتشار 

قوب، الذي سیتحدث عن ضرورة النووي، المندوب الدائم لمالیزیا في األمم المتحدة، السفیر محمد یع

بقاء نظام معاھدة عدم االنتشار، حسب خلیل الذي أكد مشاركة خبراء إیرانیین ذوي عالقة وثیقة 

باالتفاق النووي اإلیرانین ومسؤولین في األمم المتحدة والرئیس التنفیذي لبادرة التھدید النووي 

  .ویت واإلماراتوأعضاء لجنة الحكماء، إضافة لمشاركین من السعودیة والك

وأوضح خلیل أن المنتدى یعقد ھذا العام وفق ظروف إقلیمیة بالغة التعقید من ضمنھا تجدید العقوبات 

  .األمیركیة على إیران، فیما یتوقع أن تكون بدایة لمواجھة جدیدة على ساحة الشرق األوسط

جھود المتعلقة باخالء الشرق االوسط وأشار خلیل الى انھ وبالنظر لحالة الجمود التي وصلت الیھا ال

من اسلحة الدمار الشامل، فإن المنتدى سیناقش الموقف العربي في المحافل الدولیة وخاصة في 

مؤتمر مراجعة اتفاقیة حظر االنتشار النووي والذي یعقد اعمالھ في النصف االول من العام المقبل 
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ي تنادي بتوحید الموقف الجماعي العربي في األمم المتحدة وسط عدد من االصوات العربیة الت

  .والعمل على الغاء المد الالنھائي التفاقیة حظر انتشار االسلحة النوویة

ھذا المصطلح الذي یشیر العتماد عدد من الدول العربیة  –كما یناقش المنتدى، الصحوة النوویة 

حیث یتنادى المؤتمرون  –اقة كخیار استراتیجي لالغراض السلمیة ولتولید الط –للخیار النووي 

وبالتزامن مع ذلك، یناقش المنتدى االبعاد . حول اثر الربیع العربي على تطور الطموحات النوویة

خاصة فیما یتعلق بامكانیة التخریب والسرقة والدخول غیر المشروع للمنشآت  –السلبیة لھذه البرامج 

النووي في ظل نمو متسارع الستخدامات المواد النوویة وكیفیة تحقیق معضلة االمن النووي واالمان 

  .المشعة في التطبیقات الصناعیة والعلمیة والطبیة والصیدالنیة

ونجح المنتدى بترسیخ اسمھ على خارطة المنتدیات األمنیة العالمیة المتخصصة في مجال مناقشة 

ى المتخصصة والمستدامة على القدرات غیر التقلیدیة لیصبح واحًدا من أبرز المنتدیات عالیة المستو

مستوى المنطقة، ما یرسخ دور عمان كحاضنة للحوار الدولي، إضافة لدورھا الھام كنواة للعمل 

  .العربي المشترك

وأشار خلیل إلى أن ھذا المنتدى یھدف لمناقشة التحدیات األمنیة الناشئة على الصعیدین الدولي 

  واإلقلیمي، فیما یُشكل

یدة في منطقة الشرق األوسط التي تتیح تقابل األضداد بھدف الوصول إلى تسویة المنصة الوح

  .محتملة من خالل حوار رصین وھادئ في عمان

ویعتبر منتدى عمان األمني االنطالق الرسمي لعدد من االجتماعات والفعالیات الموازیة، حیث یلتئم 

المنتدى النووي، ورشة التدریب الدولیة : تحت مظلة ھذا االجتماع عدد من الفعالیات والتي تشمل

لعربي لألمن المتخصصة والموجھة للطلبة والمھنیون الشباب، االجتماع التنسیقي ألعضاء المنتدى ا

  .وحظر االنتشار، االجتماع األمني المشترك مع مركز جنیف للسیاسات األمنیة
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  حول التعدیالت على قانون محاكم الصلح" األردنیة"لقاء حواري في 

نظمت كلیة الحقوق في الجامعة  –ھبة الكاید 

األردنیة الیوم لقاء حواریا لطلبتھا حول 

التعدیالت التي تمت على قانون محاكم 

  . الصلح

وجاء الھدف من تنظیم اللقاء وفقا لعمید 

دكتور أحمد عویدي العبادي الوقوف الكلیة ال

  .٢٠١٧على اإلشكالیات التي رافقت تطبیق قانون محاكم الصلح الجدید لسنة 

وتحدث الدكتور عبد الرحمن الذنیبات من دیوان التشریع والرأي عن األسباب الموجبة لسن قانون 

واالختصاص  ةیوالجزائ ةیالمدن ایعلى اختصاص محاكم الصلح في القضا التیمحاكم الصلح والتعد

  .المكاني

جانبھا أشارت القاضي في محكمة صلح شمال عمان الدكتورة علیاء الذنیبات إلى المعوقات  من

  .القانونیة في تطبیق قانون محاكم الصلح في المسائل المدنیة من حیث االختصاص واإلجراءات

مجلس نقابة المحامین الدكتور إیاد البطاینة لفت إلى نظرة المحامي كمطبق لقانون محاكم  عضو

  .الصلح، موضحا إشكالیات تطبیقھ ومدى تعارضھ مع القوانین النافذة

تطرق عمید كلیة الدراسات العلیا في جامعة العلوم اإلسالمیة الدكتور أنیس منصور إلى  فیما

  .سائل الحقوقیة في قانون محاكم الصلح ومعوقات تطبیقھاإجراءات التقاضي في الم

ھیئة التدریس في الكلیة الدكتور محمد الفواعرة بین في ورقة قدمھا خالل اللقاء إجراءات  عضو

التقاضي في المسائل الجزائیة في قانون محاكم الصلح وما تضمنھ من توسع في اختصاص قاضي 

 األردنیةأخبار 
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 ةالعامة في التحقیق ومساواة القانون ما بین الدعویین المدنیالصلح جزائیا وغیاب دور النیابة 

والجزائیة من حیث اإلجراءات وآلیة التقاضي وما یشكلھ ذلك من خطورة على تحقیق العدالة على 

  .حساب اإلجراءات الشكلیة
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  في ندوة عقدتھا الجامعة األردنیة

  االستخدام الخاطئ لمنصات التواصل االجتماعي نواة انتشار اإلشاعة وافتعال المشاكل: المجالي 

أكد وزیر الداخلیة األسبق  –ھبة الكاید 

العین حسین ھزاع المجالي أن 

االستخدام الخاطئ غیر الواعي 

لمنصات التواصل االجتماعي التي 

باتت میدانا للبعض لبث المعلومات 

الكراھیة واغتیال المغلوطة وخطاب 

شخصیة الغیر دون رادع قانوني 

  .وأخالقي یشكل نواة انتشار اإلشاعة واشتعال فتیل المشاكل

اإلشاعة بین "وقال المجالي خالل ندوة عقدتھا كلیة العلوم التربویة في الجامعة األردنیة بعنوان 

إن التطور الھائل في وسائل تداول األخبار والمعلومات جعل من السھل على كل منا " الجھل والتبعیة

الرقیب؛ فالرقابة أن ینشر ما یرید، وأن ما ینشره ال یصطدم بالحدود بل عابر لھا، كما ال یصطدم ب

  .على النشر عبر المنصات االلكترونیة المختلفة باتت صعبة ویعاني منھا العالم أجمع

وأضاف أن القوانین والتشریعات التي تنظم عالقة النشر على بعض الوسائل اإلخباریة ال تستطیع أن 

كوى، منوھا بأنھ تمارس الرقابة على كل حساب فیسبوك أو تویتر أو غیرھا إال في حالة ورود ش

رغم الحاجة الماسة لقوانین ناظمة لھذا األمر إال أنھ ثمة حاجة مطلقة إلى التوعیة والتثقیف والتنبیھ 

  .المستمر لكافة الفئات العمریة في المجتمع بمخاطر اإلشاعات والنشر غیر الموثق للمعلومات

 األردنیةأخبار 
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ة مكوناتھ نظرا لخطورتھا في وأشار المجالي إلى أن محاربة اإلشاعات مسؤولیة المجتمع بكاف

زعزعة ثقة المواطن بنفسھ قبل زعزعتھا بأخیھ والحكومات والمسؤولین، ما یؤدي في نھایة المطاف 

ً ینتھي مع أقل طارئ ً ضعیفا   على حد تعبیره إلى نخر جسد الوطن من الداخل فیصبح ھشا

تغالل الحدث وركوب الموجة ولفت إلى أن مطلقي اإلشاعات یسعون إلى تحقیق مآربھم من خالل اس

الجامحة؛ فھم من ناحیة یركزون على مشاعر األفراد، ومن ناحیة أخرى یستغلون الجھل وقلة الوعي 

   .لدى بعض أفراد المجتمع، مّمن ینقلون ھذه األخبار دون تثبت أو تأكد

للفرد والمجتمع،  وشدد المجالي في حدیثھ على قسوة اإلشاعة الرتباطھا بالتأثیر على الروح المعنویة

ما یجعلنا بحاجة إلى تعزیز ذاتنا الوطنیة في مواجھة اإلشاعات، معرجا على مقال جاللة الملك 

األخیر الذي وضع الجمیع أمام مسؤولیاتھ في التصدي لھذه الظاھرة، وأن السبیل الرئیسي للتصدي 

جود من یحاول التقلیل من لھا ھو وعي المواطن وثقتھ بوطنھ بأننا نسیر في الطریق الصحیح رغم و

  .النجاحات واإلنجازات الوطنیة

وبیّن أن الشائعة ال ترتبط بمنطقة جغرافیة محددة وإنما یمكن أن تتجاوز أبعادھا جمیع الحدود 

الجغرافیة، وأنھا تتشكل وتتلون لتأخذ أنواعا مختلفة؛ فمنھا السیاسیة، واالجتماعیة، واالقتصادیة، 

أن تحول اإلشاعة إلى اللغة المكتوبة من خالل وسائل التواصل االجتماعي قد والشخصیة، مشیرا إلى 

  .ساھم في سرعة انتشارھا

 میوأكد المجالي أن محاربة اإلشاعة واألخبار الكاذبة في المجتمع تتطلب ثالثة سیناریوھات ھي تجر

في المدارس  تمی سھایوالتي تعتبر األساس وتكر ةیالخبر الكاذب بالقانون وھي آخر الحلول، والتوع

حة عبر یالمواطن بالمعلومات الصح دیوالجامعات ووسائل اإلعالم، باإلضافة إلى ضرورة تزو

  .مصدر إخباري یثق بھ المواطن ویكون مرجعھ الدائم للتحقق من أي معلومة منشورة
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تحجب  نیإن مؤسسات الدولة ح: "قائالً  ة،یالرسم حةیالمعلومة الصح ابیوحذر في ھذا الصدد من غ

  ."المجتمع، وانتشار الشائعات ریبتغر سھمیمحلھا أخرى خاطئة أو مجزأة بما  حلیالمعلومة 

مفصال بعض الشائعات التي طالتھا كتداول  ت،یالمجالي خالل الندوة حادثة البحر الم واستعرض

قاء سد زر جةیتشكل نت لیوأن الس قة،یالحادثة بخالف الحق ایصور ألطفال على أنھم من ضحا

أحرقوا  نیللعالج، باإلضافة إلى أخرى قالت إن مواطن لیإلى اسرائ نیوشائعة نقل مصاب ن،یماع

   .وغیرھا الكثیر من اإلشاعات التي أربكت المواطنین والمسؤولین أیضا ا،یفكتور سةمدر

 ریالتفك المجالي طلبة الجامعة في ختام الندوة التي دار فیھا حوار موسع بینھ وبین الحضور إلى ودعا

وما وراءھا قبل نقلھا أو تداولھا أو  تھایمن أخبار، والوقوف على جد سمعونھیأو  قرأونھیدوما في ما 

  .تشییرھا على صفحاتھم الشخصیة

إلى أن الندوة التي حضرھا نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد  یشار

لدكتور عمر كفاوین وعمید كلیة العلوم التربویة الدكتور مجدوبة ونائب الرئیس للشؤون اإلداریة ا

لشؤون  یدصالح الرواضیة ونخبة من األساتدة وكبار المسؤولین وعدد من الطلبة، أدارھا مساعد العم

الدراسات العلیا الدكتور عادل طنوس، وتولى عرافتھا مجموعة من طلبة دكتوراه اإلرشاد التربوي 

  .المیداني التي تم تنظیم ھذه الندوة تباعا لھاوالنفسي ضمن مادة التدریب 
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العجلوني. رئیس الجامعة االردنیة یلتقي د  

استقبل رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عبد الكریم القضاه في مكتبھ یوم امس المستشار الدبلوماسي 

  .لمركز لندن للالستشارات والدراسات والبحوث السفیر الدكتور موفق العجلوني

  .وتناول السفیر العجلوني مع الدكتور القضاة التعاون بین الجامعة ومركز لندن

كتور القضاه بالسفیر العجلوني وشكره على زیارتھ و المبادرة بفتح مجاالت التعاون مع وقد رحب الد

   . مركز لندن

ومن الجدیر بالذكر ان السفیر العجلوني ھو استاذ العلوم السیاسیة وتاریخ الحضارات وعضو االتحاد 

والتدریب وعضو مبریدج لالستشارات والدراسات اخین المستشار الدبلوماسي لمركز كالدولي للمؤر

  .في العدید من مراكز الدراسات الدولیة

 عمون
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  معھد اإلعالم األردني یخّرج الفوج التاسع بحضور األمیرتین بسمة وریم وشخصیات 

  

احتفل معھد اإلعالم األردني الثالثاء 

برعایة سمو األمیرة بسمة بنت طالل 

وحضور األمیرة ریم علي بتخریج الفوج 

  . التاسع لطلبة الماجستیر في المعھد

وسلمت سمو األمیرة بسمة خالل الحفل، 

الذي حضره وزیر العدل بسام التلھوني 

د الكریم القضاة، وعدد كبیر من السفراء والمدعوین وذوي ورئیس الجامعة األردنیة الدكتور عب

  .الخریجین، الشھادات على الخریجین

 الساعةمدار 
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.  

  
  ٢٠١٨انتھاء المرحلة األولى من مسابقة طلبة الجامعات األردنیة للریادة لعام 

  
  

أعلن مركز الملكة رانیا للریادة في جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا عن انتھاء المرحلة األولى من 
ریادة األعمال بین ، والتي تھدف إلى تنمیة روح ٢٠١٨مسابقة طلبة الجامعات األردنیة للریادة لعام 

طلبة الجامعات األردنیة والریادیین الطموحین من طالب الجامعات لتمكینھم من تحویل أفكارھم 
حیث حظیت المسابقة بدعم من الراعي . اإلبداعیة إلى مشاریع اقتصادیة ناجحة ضمن عدة مجاالت

  ". The Tank"الذھبي 
  

لیات أسبوع الریادة العالمي والذي یعقد بدورتھ ویجدر بالذكر بأن ھذه المسابقة جاءت كجزء من فعا
العاشرة في المملكة األردنیة الھاشمیة والذي یھدف لالحتفاء بالمبتكرین ومبدعي فرص العمل الذین 
یطلقون الشركات الناشئة لتحقیق أفكارھم على أرض الواقع، ودفع النمو االقتصادي وزیادة رفاھیة 

نطلق في شھر تشرین الثاني من كل عام، تنظم اآلالف من وخالل األسبوع الذي ی. المجتمعات
األحداث والمسابقات في جمیع أنحاء العالم لتلھم المالیین باالنخراط في النشاط الریادي والتشبیك بین 

  .المتعاونین المحتملین والمرشدین وحتى المستثمرین
  

كات في كل منھا على النحو ھذا وشاركت سبع جامعات أردنیة في المسابقة وكانت اجمالي المشار
فكرة، جامعة الحسین  ١٩فكرة، جامعة العلوم التطبیقیة  ٢٢جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا : التالي

فكرة، الجامعة األلمانیة  ١٢فكرة، جامعة الیرموك  ١٣فكرة، الجامعة العربیة المفتوحة  ١٤التقنیة 
یث سیخضع المشاركون الى تدریب حول كیفیة ح. أفكار ٦أفكار، والجامعة األردنیة  ٩األردنیة 

بعد أن یتم تقییم أفكار كل جامعة سیتم اقامة الفعالیة . انشاء نموذج العمل وكیفیة القیام بعرض األفكار
  .لتحدید الفكرة األفضل ضمن المشاریع الفائزة من الجامعات المشاركة The Tankالنھائیة في 

  
دة في جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا، السید محمد عبیدات، أن وأكد مدیر مركز الملكة رانیا للریا

أھداف المسابقة تتمحور حول توعیة واستقطاب أكبر عدد ممكن من طالب الجامعات المبدعین 
ً إلى أن عدد المشاركین في المسابقة بلغ   ٩٠وأصحاب األفكار الریادیة والمشاریع الناشئة، مشیرا

 ً   .فریقا
  

التسویق لشركة أمنیة، زید ابراھیم، على استعداد الشركة من خالل حاضنة أمنیة وأكد رئیس دائرة 
لریادة األعمال الدائم لدعم الریادیین األردنیین والشركات الناشئة وتوفیر أفضل الفرص لھم لتنفیذ 

ً على أن  ً لریادة األعمال واالبتكا The Tankمشاریعھم وتوسیع قواعدھا، مشددا ً رئیسیا ر تعد داعما
  .في المملكة

  
لمسابقة الشركات الناشئة المنظمة من مركز  - كشریك ذھبي - باإلضافة إلى الدعم : وأضاف ابراھیم

 Theالملكة رانیا للریادة سیتم تقدیم الفرصة للمشاركین بالدورة النھائیة للمسابقة والتي ستعقد ب
Tank المالي والفني والتقني لھذه األولویة باالحتضان بالدورة القادمة لنقدم من خاللھا الدعم

الشركات حول كیفیة تنفیذ أفكارھم وتحویلھا الى مشاریع فعلیة مدرة للدخل، وإرشادھم حول الطرق 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  نیوزالمدینة 
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العالمیة األفضل لتوسیع قاعدة عمالئھم، إضافة إلى تزویدھم بالخبرات والمھارات الالزمة حول 
احة المجال أمامھم للمشاركة في مؤتمرات إدارة ھذه المشاریع وتشبیكھم مع مستثمرین دولیین عبر ات

  .عالمیة
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  بقائمة أفضل الجامعات العربیة ٣٣في المرتبة " الیرموك"
  

ضمن قائمة أفضل الجامعات العربیة، وعلى المرتبة الثالثة  ٣٣حصلت جامعة الیرموك على المرتبة 
ً، وذلك وفقا لتصنیف مؤسسة  الذي یُعد من أشھر التصنیفات  ٢٠١٩العالمیة للعام " كیو اس"محلیا

  .ة للجامعات وأكثرھا قبوالً العالمی
  

حققت الجامعة ھذه المكانة المرموقة نتیجة لتحقیقھا نتائج متمیزة في معظم معاییر التصنیف وھي 
من التقییم ویعتمد على استبانة یتم توزیعھا على % ٣٠معیار السمعة األكادیمیة والذي یشكل 

یة ومعرفتھم بالجامعة ومعیار السمعة أكادیمیین عالمیین معروفین لتقییم سمعة الجامعة األكادیم
باختالف أنھ یتم توزیعھ على جھات % ٢٠التوظیفیة للخریجین والذي یشبھ المعیار السابق ویشكل 

  .توظیف مختلفة من كافة أنحاء العالم لسؤالھم عن خریجي الجامعة
  

نسبة التعاون و% ١٥أما معیار نسبة عدد أعضاء ھیئة التدریس إلى عدد الطلبة فیشكل ما نسبتھ 
ومعیار تأثیر الموقع اإللكتروني للجامعة والذي % ١٠البحثي لألساتذة مع باحثین دولیین وتشكل 

وكذلك یشكل معیار نسبة أعضاء % ٥یشیر إلى مدى تواجد الجامعة في العالم اإللكتروني ویشكل 
و % ٥بحوث ومتوسط عدد االستشھادات بال% ٥ھیئة التدریس الحاصلین على درجة الدكتوراه 

ً % ٥متوسط عدد أبحاث أعضاء ھیئة التدریس  لكل من نسبة أعضاء ھیئة التدریس % ٢.٥وأخیرا
  .األجانب ونسبة الطلبة األجانب في الجامعة

  
جامعة،  ١٢٠جامعة عربیة في ھذا التصنیف ونشر نتائج أفضل  ٢٥٠ویشار إلى أنھ تم تقییم 

والعلوم والتكنولوجیا في  ٩ا األردنیة في المرتبة جامعة أردنیة ضمن ھذه القائمة منھ ١٤وظھرت 
  .٣٨، والھاشمیة في المرتبة ٣٣، والیرموك في المرتبة ١٤المرتبة 

  ٣:صالسبیل 
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 دمج وزارتي التربیة والتعلیم العالي عبء كبیر وعواقبھ وخیمة
  

ھل ستصر الحكومة على دمج حقیبتي التربیة والتعلیم العالي تحت اسم واحد لیتم تعیین  - أمان السائح
  .وزیر یحمل الحقیبتین في آن معا؟

اب فكرة دمج الوزارتین بسبب العبء الكبیر المنوط بكال الوزارتین، فالتربیة وحدھا یصعب استیع
ربما تحتاج لثالثة وزراء لتحمل مسؤولیة المدیریات الموزعة بالمملكة ومسؤولیة حوالي ملیون 

فحقیبة التربیة خطیرة ومھمة جدا ومن شأن اي اخفاق فیھا . طالب واالالف من المعلمین بالمملكة
  .ثیر سلبا واحداث تغییر جذري بالمملكة، حینما یتعلق االمر بمستقبل اجیالالتا

قضیة تحمیل وزیر واحد مسؤولیة وزارتین بھذا الحجم امر مربك ویدعو الحكومة الى تحمل تبعات 
ھذه الحالة التي تؤدي حتما الى حالة قصور باالداء، كائنا من یكون ھذا الشخص الخارق الذي یمكنھ 

واء ھذه المسؤولیة باقتدار وكفاءة ولم شمل ھاتین المؤسستین دون ان یعتري ھذا الموقف ان یحمل ل
  .قصورا باي اتجاه

واالمر ذاتھ ینطبق على وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، المتشعبة مھامھا من بعثات ومعادلة 
التعلیم العالي  شھادات وصندوق دعم بحث علمي وابتكار ومكاتب خدمات جامعیة، واالھم مجلس

المسؤول الكامل عن رسم السیاسات العامة لكل ما یتعلق بالجامعات الرسمیة والخاصة، بكل 
  .تداعیاتھا، ورسم تفاصیل القوانین التي تحرك واقع الحال في مجال التعلیم العالي

خلو من طالب اذ نادرا ما تجد بیتا ی.. حتى یتصل االمر بكل اسرة اردنیة.. وما ان نقول وزارة تربیة
او معلم، او مرشد او مشرف تربوي او حتى موظف یعمل في تلك المؤسسة االضخم، وتتوزع مھام 

ویتحمل .. الوزارة وتتوسع، لكنھا تبقى مرتبطة بشخص الوزیر الذي علیھ ان یتابع كل التفاصیل 
. م العالي السابق دوكان اخر امثلة ذلك استقالة وزیر التربیة والتعلی..وزر كل شيء یحدث في وزارتھ

  !!!عزمي محافظة عقب المصیر المشؤوم للرحلة المدرسیة في البحر المیت 
فكم قرار تم اتخاذه في مجلس .. قرارات شئنا ام ابینا سترتبط بشخص الوزیر المعني في وزارتھ

راجع عادل الطویسي وتم الت. التعلیم العالي خالل االشھر الماضیة ایضا على عھد الوزیر السابق د
عنھا، تحت مبررات مختلفة، وقد الصقت تلك القرارات والتراجع عنھا بشخص الوزیر، رغم ان 
مجلس التعلیم العالي یوجد فیھ تشاركیة باتخاذ القرارات والتصویت علیھا من قبل الجمیع، لكن 
القرار التصق بشخص الوزیر المعني والحقت بھ تھم عدم الثبات على المواقف وربما غادروا 

  .مواقعھم السباب مثل تلك
اذن، فمھمة الوزیر لیست سھلة وال تخلو من مسؤولیات جسام وال تقف عند حد االمساك بالحقیبة تلك 
او االخرى، واصبحت االمور معلقة برقاب ھؤالء االشخاص، وقراراتھم یجب ان تكون صائبة الى 

  .حد كبیر وان تعتمد التفرغ والمسؤولیة الكاملة
االساس ان یعطى الوزیر اي وزیر حقیبة واحد وان تتناسب تلك الحقیبة او الحقیبتین ان حصل مع 
حجم ھذه المؤسسة ومتطلباتھا وحجم عملھا وما ینضوي تحت مظلتھا من مھمات ومسؤولیات 
وموظفین ومدراء وحجم اعمال، وال یجوز تجاوز تلك المھام االنسانیة التي ترتبط بمستقبل اجیال 

فالتعلیم نقطة البدایة ونقطة البدء ونقطة .. ملھا في ھاتین الوزارتین االكثر اھمیة بقطاع االردنباك
  .التغییر وبوصلة العمل الفعلي نحو المستقبل

فمن سیكون قادرا على حمل ھذا العبء؟ وكیف سیخطط لقراراتھ وھو ربما سیزور تلك الوزارة 
ر ھاتین الوزارتین باقتدار وان یترأس تلك االجتماعات وكیف لھ ان یدی.. یومین او ساعات باالسبوع

في ھاتین الوزارتین، وان یوقع اوراقا ال یجوز اال ان یوقعھا بذاتھ، وان یقرأ محاضر اجتماعات 
  .وقرارات علیھ ان یتابع تفاصیلھا قبل ان یوقع، فكیف یعقل ان یكون ذلك بكل الكفاءة المطلوبة

شیدة، رفقا بوزرائنا وعدم تحمیلھم فوق طاقتھم، رفقا بمناھجنا ومدارسنا رفقا بابنائنا یا حكومتنا الر
  .ورفقا بابنائنا ومستقبل وطننا العزیز..وجامعاتنا 

  ٥:صالدستور 
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ً  "األردنیة شریعة".. تنثرھم بالورود حینما یرشقونھا بالحجارة   أنموذجا

  
  محمد عبدالجبار الزبن

  
، الملك -بإذن اهللا تعالى-لھ  إّن إنجازات الوطن التي وضع حجر األساس لھا باني الوطن، المغفور

ُ  الراحل الحسین بن طالل، ینبغي أن ابع األ ّ نموذجي، الذي یُحتذى فنفاخر بھ األمَم أوًال، تأخذ الط
  . بھ في میدان التقدِم ثانیًا ونسابق

  
التي ) الجامعة األردنیة: (ومن النوع الثاني جاءت!!. فریدة كما أّن تلك اإلنجازات عدیدة وبعضھا

ُسابق في الصفوف ھا كیُد الكائد راحت ت ین وال األولى على مستوى العالم، وبعملھا الدؤوب ال یضرُّ
ِرب   . الحاقدین، وال الكتابة طعنا فیھا على جدران الخذالن نفخ ق

  
  الصروح العلمیة الرائدة في األردن، ومدیحھا مدیح ألخواتھا وإّن الجامعة األردنیة واحدة من

  
ًا یزدان في المكان بھاًء، ویزداد مع الزمان َجماًال، فیحّق لنا  كأردنیین  الجامعة األردنیة غدت عنوان

شخصیة فذلك الطعُن یشمل  ومن طعن في كلیة أو. فاخر بھا، ویحّق لھا أن تفخر بنا كّل حینأن ن
ھا بدًءا من القائمین علیھا ومدرسیھا ّ وانتھاًء بطالبھا في جمیع كلیاتھا ألّن حرَمھا واحٌد،  الجامعة كل

ُ حالھم واحدة، ومشاعرھم ك عن انتمائھم واحدة، ومكتبتھم ومقرات معیشتھم متداخلة، ناھی وِوحدة
  .. ومن ھنا .وھل بعد ذلك من دلیل على وحدة حالھم ومآلھم. والوطنّي واإلنسانيّ  الدیني

  
. ھا/فیھا إال حافره یتبیّن لنا أّن َمْن یرمي حجًرا عاثًرا في طریقھا، أو یحفر بئًرا غائًرا، فلن یسقط

ُھ مثاُل ات ، فكلھا تحت )كلیة الشریعة الغراء) ھامِ ذلك أّن اتھام كلیة الطّب أو الھندسة أو العلوم، مثال
وأمان واحدة، والخریجون والخریجات ھم على شاكلة  إدارة واحدة، وفي بلد یعیش في منظومة أمن

ینھلون من معینھا، ومن خالل جھود ُمضنیة تقوم على دراسات متأنیة،  واحدة من الوعي والثقافة،
وال  .عالميّ  یقومون بواجبھم األكادیمي والتعلیمي على نسق واحد، عبر تواصل علمي عملي وأفذاذٌ 

 یُدرك مدى أھمیة إنجازات األكادیمیین، سوى َمن نظَر نظرةَ إنصاٍف ال إجحاَف فیھا
 
صفحتھ فامتألت  بثعلبیة أصابت رأسھ فحّكھا، فانتشرت جراثیم االتھام علىوأما َمن أراد أن یروغ  

یجي أو خریجات الجامعة األردنیة ) لیعالجوه: (من كلیة الطبّ  اسودادا، فلیشرع إلى أحد أو إحدى ِخرِّ
ُرو: (الھندسة ، أو من كلیة)لینیروا لھ درب الحیاة: (أو كلیة العلوم مة لیرسموا لھ طریقا یسلكھا إلى أ
لیعرف نور القرآن وھدى اإلسالم ومنارة التاریخ التي : (الشریعة ، ولیلجأ إلى كلیة)الوطن وقلعتھ

 .وكانت األردن بوابة اإلیمان إلى العالم بدأت من المدینة المنورة
 
مما یُلزمنا  وأما رشق الحجارة على الجامعة، فھي زجاج شفاٌف یُرى باطنھ كما یُرى ظاھُره، فذلك 

َ ال ولنأخذ كلیة الشریعة  حّق، وأن نكون على یقین حینما نتكلم على صرح ممرد من قواریر،قولة
الوسطیة النقیّة، من غیر مواربة وال استغالل  فھي تسعى مذ تأسیسھا، إلى نقل صورة اإلسالم: مثال

ُمھ علماء ِّ َعلمھ ویُعل یس الشاقة، الشریعة األجالء، من علمائنا الذین یقومون بمھمة التدر ظرف، فذلك ی

  ٩:صالرأي 

 مقاالت
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 ومن أراد اتھاَم ھذا الصرح العلمي، فال. الشریعة بید وباألخرى ھموَم األمة والوطن حاملین لواء
، وھم ممن یسیرون على خطى قائد  یُتعب نفسھ، فالقائمون على إدارة ھذه الكلیة ھم جزٌء من كلٍّ

   .البالد ملیكنا المفدى عبداهللا الثاني ابن الحسین
  

ویشارك في  في الجامعة األردنیة ھي واحدة من مفاخر الوطن، وھي مما شاركإّن كلیة الشریعة 
ُفتون: منظومة األمن واألمان في بالدنا المباركة، فمنھا یتخرج والخطباء والعلماء  القضاة والمـ

واإلعالمیون والكتاب اإلسالمیون،  والمدرسون والمربون واألئمة والمؤذنون والمأذونون والوعاظ
التي نادى بھا سید البالد، ) وسطیة اإلسالم: (فیھا لوافدین من غیر العرب الذین یتعلمونناھیك عن ا

المناھج الدراسیة، ذات الطابع اإلسالمّي الّراقي، والتعامل مع  حیث ھناك) رسالة َعّمان: (في
عنوان المجد أنِت یا جامعاتنا األردنیة عموما، وأنِت یا كلیات  .والبرھان المعلومة بالدلیل والبیان

وھناك ألف دلیل ودلیٍل على مصداقیة كلیات . كبیرْین في عموم جامعاتنا الشریعة لِك احتراًما وتقدیًرا
   .فھي عناویُن ال یزیدھا الزمان إال جماًال . في الجامعات األردنیة الشریعة

  
. بالحجارة أبت كلیة الشریعة إال أن ترشق بالورود من یرشقونھا :وواقع الحال یقول: وفي الختام

وما أرسلناك إال : (الرحمة وحمل رسالة). وإنك لعلى خلق عظیم: (فروادھا یتعلمون منھاج القرآن
ا لصورة اإلسالم النقیة التي یحمل). رحمة للعالمین ً لواَءھا علماء الشریعة على مّر الزمان،  وتحقیق
  .وسطیة ال غیرفھم ینادون بال

  
منھا، ھنا أو ھناك فھو ال یمثل سوى نفسھ، وذلك قرار تقرر فال یتكرر، إال لمن لیس  وإْن شّذ خریج 

ور لیس بضنین لھ فمن مسك القلم واشتھر بین الناس أنھ  .قلٌب، أو لیس ھو على الخیر بشھید، وللزُّ
وعن سفاسف األمور . ترھات بمنأىالنبالء، وھم عن ال بة، فال یزاود على عقل العقالء، فھم/كاتبٌ 

تعلموا من علماء الشریعة في كلیتھم، كما تعلموا أن یتكلموا بما  مترفعون، وللخیر یدعون، ھكذا
َ نسأل. یھرفون بما ال یعرفون، وال یغرفون من بحٍر لجّي إذا أخرج یده لم یكد یراھا یعرفون وال  واهللا

تدعو إلفراٍط أو  وسطیة اإلسالم، بعیًدا عن كّل زائغةأن یھدینا ویھدیھم إلى الصواب وإلى تحقیق 
 كلیة الشریعة أنموذجا - أرفع قبعتي لعموم جامعاتنا األردنیة، وأخذت الجامعة األردنیة .تفریط
  .فحسب
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  الملك وجائزة تمبلتون
  

  غرایبةابراھیم 
  

في واشنطن جائزة جون تمبلتون، ) األسبوع القادم(تشرین الثاني  ١٣یتسلم جاللة الملك عبد هللا في 
ح لألشخاص الذین یساھمون في األعمال الخیریة واالكتشافات العلمیة وھي جائزة دولیة مھمة تمن

  .ومن الشخصیات التي منحت الجائزة من قبل األم تریزا، والداالي الما. من منطلقھم الروحي
وقد ذكرت رئیسة مؤسسة تمبلتون في إعالن الجائزة لھذا العام أن جاللة الملك یعتبر اإلیمان وحریة 

أھم مسؤولیاتنا وغایاتنا كبشر، وأنھ یؤكد على التعددیة في اإلسالم في مواجھة  التعبیر الدیني من
مساع لفرض تنمیط مزیف، كما أنھ یمنح الجائزة تقدیرا اللتزامھ الراسخ في حمایة المقدسات 
اإلسالمیة والمسیحیة في القدس، وتوفیر مالذ آمن یكفل للمجموعات الدینیة والعرقیة المختلفة في 

  .حریة العبادةاألردن 
وعرضت المؤسسة مجموعة من إنجازات ومبادرات جاللتھ في ھذا المجال، مثل رسالة عمان التي 

، "كلمة سواء"ومبادرة . توضح حقیقة اإلسالم، وتبین أن أعمال العنف واإلرھاب ال تمت لھ بصلة
م والوئام على أساس وھي رسالة مفتوحة من قیادات دینیة إسالمیة لقیادات دینیة مسیحیة تنشد السال

أسبوع الوئام العالمي بین "ومبادرة . حب هللا وحب الجار: وصیتین مشتركتین بین الدینین، ھما
التي أطلقھا جاللتھ، وتبنتھا ھیئة األمم المتحدة، وجھود جاللتھ في الحفاظ على وتطویر " األدیان

متحدة للتربیة والعلم والثقافة الذي أعلنتھ منظمة األمم ال) المغطس(موقع عّماد السید المسیح 
تأسیس جامعة العلوم : ومبادرات جاللتھ التعلیمیة، وتشمل. موقعا للتراث العالمي) الیونسكو(

وإنشاء زمالة لدراسة الحب في الدین في كلیة . اإلسالمیة العالمیة، ومسجد الملك الحسین بن طالل
فیة لدراسة فكر اإلمام الغزالي في جامعة ریجنت بارك في جامعة أكسفورد، باإلضافة إلى إنشاء وق

كما أشارت . القدس والمسجد األقصى، ووقفیة لدراسة فكر اإلمام الرازي في الجامعة األردنیة
مؤسسة جون تمبلتون في إعالنھا منح الجائزة إلى جھود األردن بقیادة جاللة الملك، في استضافة 

  .ورعایة المالیین من الالجئین
ائزة مصدر اعتزاز لنا جمیعا كأردنیین وعرب ومسلمین، إذ أن جاللة الملك أول قائد وبالطبع فإن الج

عربي یحصل على ھذه الجائزة الدولیة المھمة، وتجيء أیضا في موجة صعود التعصب والتطرف 
التي تجتاح العالم، وتلحق الضرر بمصالح الناس وحریاتھم الدینیة والشخصیة، وفي ذلك فإننا نبادر 

ة مع العالم في بناء التسامح واالعتدال والحریات الدینیة واالعتقادیة والفكریة، ونتقدم باتجاه للمشارك
  . أن نكون جزءا من العالم یتقبلھ ویتقبلنا

نتحمل جمیعا كمسلمین كل فرد في موقعھ مسؤولیة كبرى تجاه أنفسنا والعالم أیضا، ففي الكراھیة 
دث جرائم كثیرة، ونواجھ تحدیات ألجل أن نعیش في سالم، بسبب المعتقد الدیني والتعصب للذات تح

وإذا استطعنا أن نحرر أنفسنا من الكراھیة والتعصب حتى في ظل الصراعات والحروب والخالفات 
السیاسیة واالقتصادیة فإننا نجعل الدین عامال في إرساء السالم وتخفیف حدة الصراعات واألزمات، 

لدین في الصراعات واألزمات نزیدھا صالبة وتماسكا، وتستمر والعكس صحیح أیضا؛ ففي إقحام ا
في  ٩٩لفترات طویلة، وھا نحن المسلمین ندفع ثمن ھذا التطرف والعنف أكثر من غیرنا، إذ أن 

المائة من ضحایا العنف على أساس دیني ھم مسلمون، وإنھ من المحیر والمریب أن یكون التطرف 
لكن وفي صعید آخر إذا نظرنا إلى ما حدث ! إلى أتباع الدین نفسھوالعنف المنتسب إلى الدین موجھا 

فیمكن مالحظة المعاناة والخسائر والجھود اإلضافیة  ٢٠٠١للعالم منذ أحداث الحادي عشر من أیلول 
  .التي تبذل في جمیع أنحاء العالم بسبب الكراھیة والتعصب الدیني

ف والخوف والشعور بالتھدید، لكن إذا إن رفض اآلخر والمختلف والتعصب للذات یعكس الضع
كانت ھذه المشاعر واألفكار غیر مستندة إلى مخاوف حقیقیة فإنھا تضر بنا وتضعف ثقتنا بأنفسنا، 

  الكترونيالغد 
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واألردن بقیادة جاللة الملك تجنب وبنجاح موجة العنف الدیني التي اجتاحت المنطقة، ویقدم جاللتھ 
دا طیبة ألجل إرساء السالم والتسامح بین ومعھ األردنیون مؤسسات وأفرادا ومنظمات جھو

ویمكننا .. المواطنین والمقیمین على مختلف اتجاھاتھم وانتماءاتھم الدینیة والمذھبیة واالعتقادیة، 
 .أیضا أن نقدم ألنفسنا وللعالم مشاركات ومبادرات عملیة للعیش معا والحوار والجدل
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  عبدون –قدورة المفتي  انعام -
  
  الصویفیة –عدنان طعمھ سعید غنما  -
  
  المقابلین –عزیزة سالم احمد المصري  -
  
  النعیمة –دعاء نزار الشیخ صالح مریان  -
  
ُودیت انضوني حنا خمیس  -   الصویفیة –أ
  
  الحصن –عوده سالم جبرین  -
  
  بیت الفحیص –صبري اسكندر حنا الداوود  -
  
  دابوق – فوزیھ عطا حسن الرفاعي -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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 ٦في المنازل لمدة  وزارة العمل اغلقت في تشرین االول الماضي مكتبین الستقدام واستخدام العاملین
والمختصة الستقدام العاملین في  وبلغ مجموع المكاتب المغلقة. اشھر بعد ارتكابھما مخالفات عدة 

  .المملكة مكتبا مرخصا في ١٩٠مكتبا من اصل  ٢٤المنازل 
  

المعدل لقانون  تقر لجنة االقتصاد واالستثمار في مجلس النواب المشروع مصادر نیابیة توقعت ان
  ضریبة الدخل یوم غد او االحد المقبل على ابعد تقدیر

  
 «ابتزاز«ان شركة حكومیة رفعت دعوى قضائیة ضد اشخاص حاولوا » عین الرأي«علمت 

  .مسؤولیھا من خالل التشھیر بھا على مواقع التواصل االجتماعي
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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سموه . سمو ولي العھد األمیر الحسین بن عبدهللا زار أمس دیوان عشیرة المعایطة بمدینة الكرك
  .ى بأبناء ووجھاء عشیرة المعایطة، بعد أن حل بضیافة الشیخ حماد المعایطةالتق
  

رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز یرعى األحد المقبل حفل تكریم الموظفین الفائزین بجائزة 
تھا العاشرة، والذي یقیمھ دیوان الخدمة المدنیة بدور ٢٠١٧الموظف المثالي في الخدمة المدنیة للعام 

  .في المركز الثقافي الملكي
  
السفیر الروماني في عمان یزور مقر الھالل األحمر األردني صباح غد الخمیس، حیث یتم خالل  

الروماني، إضافة إلى افتتاح مستودع  الزیارة تدشین مشروع مشترك بدعم من صندوق التنمیة
  .المخزون االستراتیجي للمواد اإلغاثیة للھالل األحمر

  
مدیر عام ھیئة اإلعالم المرئي والمسموع محمد قطیشات نفى أمس أن یكون قد صدر قرار رسمي  

قطیشات ذكر في تصریح أمس أن إغالق الفضائیة جاء بقرار  .بإغالق قناة األردن الیوم الفضائیة
ولم یتسن استطالع رأي مالك القناة، فیما نقل عنھ أنھ أبلغ موظفیھا أنھم في . شخصي من مالك القناة

  . إجازة مفتوحة حتى إشعار آخر
  
إعالمیون من أجل صحافة "وبالشراكة مع شبكة " إلنسانصحافیون من أجل حقوق ا"منظمة  

أعلنا عن إطالق مسابقة أفضل تقاریر صحفیة تناولت قضایا حقوق " أریج-استقصائیة عربیة 
المقبل، خالل فترة انعقاد ) ینایر(نتائج المسابقة والفائزون بھا ستعلن مطلع كانون األول . اإلنسان

  . المؤتمرات في البحر المیت بقصر" أریج"الملتقى السنوي لشبكة 
  
ِْكِر العربـّي مساء االحد " المواطنة وترسیخ الوحدة الوطنیة"  عنوان محاضرة ینظمھا منتدى الف

 .المقبل، لألستاذ بعلم االجتماع والسیاسات االجتماعیة الّدكتور مجد الدین خمش

 زواریب الغد
  


