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 للملك الحسين" القومية العربية"الدراسات االستراتيجية يطلق وثيقة 

 

أطلق مركز الدراسات  -سناء الصمادي

جامعة االردنية اليوم وثيقة االستراتيجية في ال

بقلم جاللة الملك الحسين بن : القومية العربية"

، وذلك ضمن سلسلة منشورات ووثائق "طالل

 .كرسي الملك الحسين للدراسات األردنية والدولية

وقال مدير مركز الدراسات االستراتيجية الدكتور 

تزامنا مع احتفاالت األردن بعيد موسى شتيوي في مؤتمر صحفي إن إطالق الوثيقة التاريخية جاء 

االستقالل وعيد الجيش، مبينا أن الوثيقة  التي نشرت باللغة االنجليزية في المجلة االميركية المشهورة 

، جاءت لتخاطب العالم الغربي حول ماهية القيم العربية واإلسالمية 0961في أيار " اليف ماغازين"

ية، التي تبلورت في قيم ومبادئ الثورة العربية الكبرى األصيلة التي تحملها فكرة القومية العرب

 .والنهضة العربية

وأضاف شتيوي بأننا نأمل من خالل نشر هذه الوثيقة ضمن سلسلة كرسي الملك الحسين للدراسات 

األردنية والدولية بالمركز، أن تحظى باالهتمام الرسمي واألكاديمي، الذي تستحقه والتي تشكل مدخال 

ت مواقف الدولة األردنية منذ نشأتها وحتى اليوم، وألنها أيضا تلخص فلسفة الهاشميين لفهم سياسا

 .ورؤيتهم للحكم التي يسترشد بها ويبني عليها جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين

 أخبار الجامعة

 40/3/3542                    الثالثاء                     5األنباط ص  -6الغد ص  -7الدستور ص  -3الرأي ص  -بترا 

 عمون -طلبة نيوز
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وعرض شتيوي الوثيقة النادرة بالتفصيل في سياقها التاريخي والسياسي عربيا وعالميا التي جاءت بعد 

 .د قليلة من التحرر واالستعمار وفي مرحلة بناء الدولة الوطنيةعقو 

سنوات من الوحدة بين الضفتين وأربع سنوات من تعريب ( 01)أما أردنيا بين أن الوثيقة جاءت بعد 

الجيش العربي األردني وثالثة سنوات من إلغاء المعاهدة مع بريطانيا، وبداية الجهود الوطنية لبناء 

 .الدولة الحديثة

وتابع شتيوي بأن الوثيقة تشكل األساس الفكري واألخالقي والقيمي والسياسي للرؤية الهاشمية للدولة 

 .العربية الحديثة المبنية على أسس ومبادئ النهضة العربية لتقدم أنموذجا عربيا حديثا لها

نجليزية، ولفت الى أن هذه الوثيقة كانت موجهة للغرب بالدرجة االولى كونها نشرت باللغة اال

وتستهدف في الوقت ذاته الجمهور العربي واالردني، لشمولها وتكاملها في تغطية الجوانب المرتبطة 

 .والثورة العربية الكبرى" النهضة العربية"بنشأة وفكرة القومية العربية 

 وزاد ان القومية العربية وبحسب الوثيقة في نظر جاللة الملك الحسين بن طالل كانت بمثابة قوة

 .وتآلف بين العرب، والقيم هي التي تشكل األمل الذي يؤدي الى التماسك والمنعة

وتحدث شتيوي عن المسائل التي تطرقت اليها الوثيقة كالقضية الفلسطينية، ورؤية الحسين الثاقبة 

، والدولة للقومية والوحدة العربية المنبثقة من مبادئ الثورة العربية الكبرى، والواقعية السياسية والفكرية

األردنية التي أراد لها الهاشميون ان تكون نموذجا للدولة العربية الحديثة والقائمة على مبادئ واسس 

رادته  منبثقة من الواقع والمخزون الفكري والثقافي العالمي، ومواقف جاللته الوطنية الصلبة وا 

سطينية وحماية المقدسات الهاشمية الصادقة في الذود عن قضايا االمة وعلى رأسها القضية الفل

االسالمية والمسيحية في القدس، ودوره في اظهار الصورة الحقيقية لالسالم من خالل العديد من 

، "رسالة عمان" المبادرات والرسائل الملكية السامية التي تمثل االعتدال واحترام االخر والتسامح ك

 .وغيرها" الوئام بين األديان "، و"وكلمة سواء
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 “اليرموك”ات أکاديمية وتشکيالت إدارية في ترقي

 
التي عقدت مؤخرا برئاسة رئيس الجامعة  هقرر مجلس العمداء في جامعة اليرموك في جلست

الدكتور زيدان كفافي، ترقية كل من الدكتور قاسم ردايدة من قسم نظم المعلومات الحاسوبية، 
كما قرر المجلس  .والتربوي إلى رتبة أستاذوالدكتور ياسر الحيلواني من قسم علم النفس االرشادي 

ترقية كل من الدكتور عالء الجبالي من قسم العلوم الصيدالنية، والدكتورة آمال الزعبي من قسم علم 
  .النفس االرشادي والتربوي، والدكتور عمر الضيافلة من قسم الجغرافيا إلى رتبة استاذ مشارك

 
فافي، تكليف عبداهلل نعيمي بتسيير اعمال دائرة اللوازم كما قرر رئيس الجامعة الدكتور زيدان ك

ويذكر أن الردايدة حاصل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب من جامعة بوترا  .بالجامعة
،والحيلواني حاصل على درجة الدكتوراه في التربية الخاصة من جامعة بول  5115الماليزية عام 

علم النانو / حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم البيولوجية والجبالي  0991ستايت األميركية عام 
/ ،والزعبي حاصلة على درجة الدكتوراه في التربية 5105من جامعة شرق أنجليا البريطانية عام 
والضيافلة حاصل على درجة الدكتوراه في الجغرافيا  ، 5116قياس وتقويم من جامعة اليرموك عام 

 .5111من الجامعة األردنية عام 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شؤون جامعية ومحلية

 40/3/3542الثالثاء                                                                                                    45الغد ص 

 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

6 

 
 
 

 تؤكد أحقية الطلبة بتمثيل حقيقي مستقل: ذبحتونا
 
بياًنا أكدت فيه على حق الطلبة في أن " ذبحتونا"أصدرت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة 

 .يكون لهم تمثيل طالبي حقيقي، يتسم باالستقاللية بالقرار، بعيًدأ عن ضغوطات إدارات الجامعات
 
 

جاء بمناسبة يوم الطالب األردني، إلى أن واقع حرية العمل الطالبي  الذيبيان ي الفولفتت الحملة 
حركة الشارع " ضبط"شهدت تراجًعا كبيًرا في اآلونة األخيرة، وذلك في سياق توجه حكومي ل

الطالبي، كي تستطيع تمرير إعطاء الضوء األخضر للجامعات الرسمية لرفع الرسوم الجامعية الذي 
 .صبح وشيًكايبدو أنه أ

 
التقييد على حرية العمل الطالبي لم يقتصر على ممارسات غدارات  وأشارت الحملة إلى أن

الجامعات، بل تعداه ليتم قوننة هذا التقييد، بإعطاء الحرس الجامعي صفة الضابطة العدلية، وهو 
األمر الذي من شأنه أن يحول الجامعات إلى غيتوهات معزولة، يتم فيها تحويل أي طالب يشارك 

 .اجية مطلبية إلى المدعي العام وتوقيفهفي اعتصام أو وقفة احتج
 
 

على مطالبها بإعادة النظر في أنظمة التأديب بما يسمح بحرية العمل " ذبحتونا"وأكدت حملة 
الطالبي، بالتوازي مع وجود مجالس طالبية منتخبة بشكل ديمقراطي وصاحبة صالحية حقيقية، 

 .بعيدا عن سطوة عمادات شؤون الطلبة
 
 

 
 

 40/3/3542الثالثاء                                                                                                         5الغد ص 
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 لطالب األجمل نهاية العامهالل ا
 مهند مبيضين. د

 
لألسف هناك حكاية اسمها تدخالت الطالب عبر الوساطة، نهاية مأساوية كل سنة، يتعرض لها 
عضو هيئة التدريس، من قبل الزمالء والوجهاء في المجتمع، وال حل لذلك إال باالبقاء على وجه 

 .الفرصة لمن يستحقها العدالة، ومحاسبة الطالب جديا على اهمالهم، ومنح
هناك ال مباالة شديدة، وهناك عجز شديد في المنهجية العلمية،  وغياب ألسس التعليم الصحيحة 
التي يجب ان تنتهي بالطالب ليكون مستحق للنجاح، لكن الحياة الجامعية للطالب ال يتم استثمارها 

 .ةبالشكل الجيد ال على مستوى االنشطة وال على مستوى تلقي المعرف
الحديث مفجع عن قصص من األهمال، وغياب األهل عن معرفة مصير أبنائهم، هناك طالب ال 
ينقصهم المال والرعاية واألهل ال يحرمونهم من شيء، وعند التخرج يكتشف االهالي المصائب 

 .واهمال ابنائهم المخيف
، ومع ذلك هم يقدمون وهناك شباب يأتون من القرى، وال يصلون من قراهم للجامعة إال بشق األنفس
وساحدثكم عن هالل . أداء أفضل من غيرهم، ممن ينالون الرعاية او يعيشون في مستوى أفضل

ويخرج من قريته عند الساعة الخامسة، وقبل ذلك . الطالب الذي يرعى اإلبل شرق وجنوب عمان
ع ذلك يصل بكل يكون قد عّلف وألحَق الغنم واإلبل بالمرعى، ويصل للجامعة ناشف من البرد، وم

 .انضباط ويحاول بجد كي يتخرج
في المقابل هناك طالب ينعمون بالراحة والدعة، ويغيبون عن محاضراتهم، وال يقدمون واجباتهم وال 

 .المطلوب منهم، ويبدعون في التحايل والغش وال يملكون المعرفة وال الشخصية المحترمة
يحضر ويكتب البحث المطلوب منه بخط يده، هالل يحرز العالمة األفضل بتعب وشق النفس، و   

وال يتعلق األمر بطالب . ويراجعك بالعالمة بأدب، فيما غيره يأتي وهو مقصر ويعاتب وبتهجم
بالكالوريوس فحسب، بل ثمة طالب دراسات عليا، يمكن القول أنهم ال يستحقون القبول في تلك 

 .البرامج العلمية

 مقاالت

 40/3/3542                              الثالثاء                                                                             53الدستور ص 
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ليف الغنم واإلبل، رائحته مثقلة بالنار والغبار الذي يلفحه كل هالل يمارس حراثة األرض والرعي وتع
يوم، لكنه وهو اسمر محترق من الشمس وفي الشتاء يأتي بجاكيت ممزق، لكنه يحضر بشكل الفت 

 .وهو األكثر بهاء بين الطلبة النه يستحق الحياة
ئه، وتجد فيه كل هالل اسم يمثل كل طالب نبيل مّر بذات الظروف في دراسته، فكان اجمل زمال

تجد في هالل ورائد وعلي الذي يعمل . معاني الرجولة، وكل ضروب الشجاعة، والمروءة واألدب
عامل بمطعم ليال ليوفر رسومه الدراسية، وكذلك محمود الذي يعمل حارس عمارة وامجد الذي يعمل 

صور العطاء لمهمة بمحطة وقود،  وغيرهم من الشباب الطيب المكافح أعلى القيم وانبلها وافضل 
وتجد عند كثير من الطلبة البؤس واالهمال، والفوض والوقاحة . الطالب المستحق للمقعد الجامعي

 .وقلة األدب
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 جمعية آل النبر –إنعام صالح يوسف الصناع  -
 عجلون –بطرس الياس سالمه عيسوه  - 
 الفحيص –جريس داود عيسى خضر  - 
 
 
 
 
 

«هم اهللرحم»

 وفيات

 الرأي 
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  الملتقى الوطني لألحزاب والقوى القومية واليسارية يحيي مساء اليوم ذكرى النكبة الفلسطينية
ا على هة صفقة القرن وتداعياتهآليات مواج”بعقد لقاء وطني حواري تحت عنوان  70الـ

نية هقابات الماللقاء يعقد بعد اإلفطار بمجمع الن. “األردن والقضية الفلسطينية واألمة العربية
ندسين أحمد سمارة الزعبي والباحث نواف الزرو هنقيب الم هبالشميساني، ويتحدث فی

 .سعيد ذياب. والناطق باسم االحزاب القومية واليسارية د
 

  ،عاد حملة درجة الدكتوراة من المتعطلين عن العمل لالعتصام امام مقر رئاسة الوزراء
ؤسسات االكاديمية األردنية وبتفعيل قوانين وانظمة م في المهللمطالبة بتوفير فرص عمل ل

سبق لوزير . ذه الشريحةهاالعتماد للجامعات، لضمان منح االولوية بالتعيين لألردنيين من 
ات هوليد المعاني أن أعلن عن عدة إجراءات وتوجی. التعليم العالي والبحث العلمي د

 .عن العمل من حملة الدكتوراةللجامعات بما يؤمن جزءا من الحل لمشكلة المتعطلين 
 

  ضمن االحتفاالت باليوم العالمي لحرية الصحافة ينظم مكتب اليونسكو بالتعاون مع الزميلة
الصحافة واالنتخابات : االعالم من أجل الديمقراطية”جريدة الرأي احتفاال خاصا تحت عنوان 

 . ، وذلك بالمركز التدريبي للرأي مساء غد“والتضليل االعالمي
 

 ندوق حياة للتعليم يقيم مساء االثنين المقبل حفل االفطار السنوي في قاعات جبري ص
ويتم خالل حفل االفطار تكريم الفوج الرابع من طلبة وخريجي الصندوق، بحسب  .المركزي
 .ندس موسى الساكتهيئة االدارية للصندوق المهرئيس ال

 
 اج وخراف وحمالن بالمزاد العلنياعلنت الحكومة، عبر وزارة الزراعة، عن بيع اكباش ونع. 

ووفقا إلعالن نشر بالصحف اليومية امس فإن االغنام المعروضة للبيع في محطة الفجيج 
 . رأسا، على أن يجري المزاد يوم غد 60ا هبالشوبك يبلغ عدد

 ف زوايا الصح

 زواريب الغد

 

 

 


