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  الروابـدة: یـجـب التـركیـز على عناصـر القــوة الضامنـة لتـطـور األردن

  

  

  

قال رئیس الوزراء االسبق 

الدكتور عبدالرؤوف الروابدة  

ان یوم االستقالل قصة كفاح 

وأمل في الوحدة والحریة 

الفضلى، وقصة إرادات والحیاة 

وطنیة مخلصة، جّسدت آمالھا 

وأحالمھا قیادة ھاشمیة حكیمة؛ 

فكان لھا ما أرادت وطنا حرا 

 ً    .كریما مستقال

واضاف في محاضرة بمناسبة العید الثالث والسبعین الستقالل المملكة األردنیة الھاشمیة خالل حفل  

ة في الجامعة االردنیة الجامعة األردنیة ان افطار رمضاني اقامھ امس مركز الدراسات االستراتیجی

لكل وطن في الدنیا عناصرقّوة ، تمثل شرعیتھ ، وتضمن لھ الدیمومة والتطّور، وھذه العناصر في 

األردن عدیدة، یجب العنایة بھا والتركیز علیھا. ولكن بالمقابل، تتعرض كل دولة الى مظاھر ضعف 

ً بـ  ، وھذه التحدیات، إما ثابتة مستمرة، أو متغیرة تنجم عن » التحدیات«اصطلح على تسمیتھا لباقة

 أخبار الجامعة

  /خبرني/زاد األردن4/الرأي ص:7ص:الدستور 
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أسباب داخلیة او خارجیة ، واألردن لیس استثناًء، فقد واجھت الدولة األردنیة منذ نشأتھا العدید من 

  .التحدیات البنیویة الداخلیة والخارجیة، وتتعرض من حین آلخر الى تحدیات طارئة مستجدة

  

ساسیة تمثلت في التحدي الجغرافي ، حیث ادى موقع االردن في مركز واشار الى ان التحدیات األ

الشرق العربي الى أن یضم المجتمع األردني مواطنین من أعراق وأجناس وفئات عدیدة، األمر الذي 

جعلھ األكثرحساسیة للتأثر بأي حدث یجري في أي دولة عربیة أو إسالمیة ، كما أدى كذلك إلى أن 

  .یات فاعلة لبعض الدول العربیةتوجد في األردن لوب

اما التحدي الثاني فھو التاریخي ،  فلما كان األردن أحد دول بالد الشام، التي كانت وحدة واحدة قبل 

التقسیم، فقد سھل ذلك محاوالت االختراق والتأثیر، بدعوى أن البعض أصٌل واآلخر فرع، 

  .ن المصالح الوطنیةومحاوالت االستقواء، بدعوى العمل الوحدوي بغض النظر ع

لقد دعم اإلرث النبوي للقیادة شرعیة النظام األردني ، وترتب على ذلك تفھم الدولة وتناغمھا مع 

ً الى خالفات حادة مع بعض الدول العربیة واألجنبیة التي  القوى اإلسالمیة المعتدلة، ما أدى الحقا

قوى روافد لتنظیمات غیر أردنیة أو تناوئ تلك القوى. وتعّمق ھذا التحدي حین أصبحت بعض ھذه ال

  .معادیة لألردن، تنحو الى العنف

 ً وتمثل التحدي الثالث في القضیة الفلسطینیة ، حیث ان األردن أوثق األقطارالعربیة ارتباطا

بفلسطین، فھو األقرب لھا من حیث التاریخ والجوار والعالقات والمصالح والدیموغرافیا. ولذا فإن 

وطنیة داخلیة مركزیة وقضیة عربیة في الوقت نفسھ، فقد امتزج الشعبان  قضیة فلسطین قضیة

  .عبرالتاریخ



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  ردناأل 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
5 

ووضع ھذا األمر على األردن مسؤولیة مضاعفة لیحافظ على العالقة مع األھل ودعمھم ، لحین 

الوصول الى حقھم في تقریر المصیر وإقامة دولتھم المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة، حیث یستمر 

في دعم األشقاء بكل الُسبل وفي رعایة وخدمة األوقاف ، وینھض جاللة الملك بمسؤولیتھ في  األردن

الوصایة الھاشمیة على المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة ،كما یتحمل األردن المسؤولیة الرئیسیة في 

  .موضوع الالجئین من مواطنیھ ومن أبناء غزة أو الضفة

دي السیاسي حیث تجذرت النظرة العروبیة لدى الشعب والدولة منذ اما التحدیات المتغیرة فتشمل التح

ُسندت المسؤولیات لقیادات عربیة مدنیة وعسكریة وتعلیمیة. وترتب على ذلك عدم قیام  نشوئھا،وقد أ

تنظیمات سیاسیة أردنیة حقیقیة  على أرض األردن ، سوى أحزاب األشخاص التي تقوم وتنتھي 

سیاسیة األردنیة روافد للتنظیمات األیدیولوجیة على الساحة العربیة أو بسرعة. وكانت التنظیمات ال

الدولیة. كما توارت أو وئدت الھویة الوطنیة األردنیة التي لم تظھر إرھاصاتھا  إال بعد بروز الحركة 

  .الوطنیة الفلسطینیة على أرض األردن

ة غیر قابلة للتقسیم، وھي حق إن الھویة الواحدة ھي األساس الجامع لبناء الوطن في وحدة واحد

مطلق لكل من یحمل الجنسیة الوطنیة، وال یجوز أن تعیش الى جانبھا ھویة وطنیة أخرى، حتى ال 

ً لتقسیم المجتمع، وسبیالً الستقواء البعض باإلقلیمیة. إن الرد الحقیقي على حلم العدو  یكون ذلك سبیال

ھویة الفلسطینیة، كل منھما على أرضھا، وفي ذلك بالوطن البدیل یكون بتعزیز الھویة األردنیة وال

  .مصلحة وطنیة أردنیة علیا لحمایة األردن وأمنھ وسیادتھ من عبث األطماع اإلسرائیلیة

وقال ان أخطر التحدیات ، ما سینجم عن المشروع األمیركي بتصفیة القضیة الفلسطینیة ، والذي 

فلسطینیون بعض قضایا الحل الى المرحلة النھائیة، لقد أّجل األشقاء ال» . صفقة القرن« أطلق علیھ 

وانتھز ترامب الفرصة السانحة، وھو یرى تداعي النظام العربي ، واحتدام الصراعات العربیة بشكل 

  .أزاح القضیة مع المحتلین عن صدارة قائمة األولویات



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  ردناأل 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
6 

لى انھ  تحد طویل وضمن التحدیات المتغیرة تناول الدكتور الروابدة التحدي االقتصادي، مشرا ا

المدى منذ التأسیس، والتحدي اإلداري:تراجعت اإلدارة األردنیة التي كانت متمیزة، وأصبحت تعاني 

ً من األمراض البنیویة ، والتحدي التربوي، مبینا ان المؤسسة التربویة مؤسسة محافظة  عدیدا

ُ، وینطلق من بناء قناع ات ذاتیة عند الجھاز التربوي، بطبیعتھا ، ولذا یجب أن یكون التطویر متدرجا

   .حیث إن النقالت الفجائیة الصادمة تفقد المعلم البوصلة

ً ، تجري  ً وإقلیمیا واشار كذلك الى     التحدي االجتماعي حیث انھ بعد تراجع الحركة الحزبیة محلیا

  .العودة الى عناصر التجمع التقلیدیة

اما تحدي التطرف ، فقد اشار الروابدة الى ان التطرف العقدي یجتاح  العالم منذ مدة طویلة ، ولن 

  . .یبقى مجتمع في منأى منھ، على اختالف في السبب والدرجة واألسلوب

وقال الروابدة إن الحدیث عن التحدیات لیس دعوة لإلحباط، وإنما ھو دعوة للتفكیر الجاد بمواجھتھا ، 

المواجھة ھو الذي یحدد ما اذا كانت تلك التحدیات عناصر ضعف أو أسباب قوة، إنما فأسلوب 

السكوت علیھا وعدم التصدي لھا بواقعیة وفاعلیة یجعلھا عوامل تؤدي إلى تعاظم ھذه التحدیات 

  . وتحّولھا لمشكالت مزمنة

ة ثابتة، یتم وبین ان األمر یستدعي وضع خارطة طریق واضحة، وبرنامج وطني ذي أبعاد زمنی

إقراره على غرار المیثاق الوطني،وتشارك فیھ كل القوى والفعالیات الوطنیة، وتتبناه الحكومات 

ً، ووضع قانون انتخاب  ً وفنیا بإعطائھ صیغة تشریعیة، ومن عناصره: حكومات سیاسیة كفوءة إداریا

نون جدید لإلدارة توافقي،وتشجیع الحركة الحزبیة،والتطویر الجدي لإلدارة العامة ،ووضع قا

الالمركزیة ،و تقویة الھیئات المسؤولة عن النزاھة ومكافحة الفساد  ووضع خطة اقتصادیة شاملة 

تكفل توزیع مكاسب التنمیة بعدالة ،وتعزیز ثقة المواطن، وتوفیر االنضباطیة العامة وفق أحكام 
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إنشاء منظمة شبابیة واحدة الدستور والقانون ،ووحدة التوجیھ الدیني عبر جمیع مؤسسات الدولة،و

  .تجمع الجھود المتعددة ،وتوحید مرجعیة اإلعالم الرسمي

والقى مدیر المركز االستاذ الدكتور موسى شتیوي كلمة رحب فیھا بالحضور، متقدما بالتھنئة لـقائد 

الوطن، والشعب األردني، وأسرة الجامعة، وشركاء المركز، وأصدقائھ، وأسرتھ بحلول شھر 

ھر المحبة، والتسامح، والصبر، واإلخّوة ، وبالعید الثالث والسبعین الستقالل المملكة، رمضان  ش

مشیرا الى أن االردن یشق طریقھ بعزة وثبات وتطور ومواقف عربیة ودولیة نفتخر بھا ونباھي 

  .األمم والشعوب

ى دعوة المركز وقال شتیوي : یشرفني أن أرحب الیوم بدولة األستاذ عبدالرؤوف الروابدة، الذي لبّ 

ً بعطوفة  ً بإلقاء محاضرتھ حول التحدیات التي تواجھ األردن. وال یفوتني أن أرحب أیضا مشكورا

 ً ً  –األستاذ الدكتور عبدالكریم القضاة. كما أشكركم جمیعا ً وضیوفا على تلبیتكم دعوة  –حضورا

القرار واالختصاص المركز الذي یحرص على تكریس الحوارالعقالني المثمر والمفید من أصحاب 

ً ورسالة حضاریة، وعلى أن یبقى منارة بحث ورصد وتحلیل علمي  ً راسخا والرأي، لیكون منھجا

للتحدیات والقضایا التي تشغل الوطن والمواطن. ومن المؤكد أنھ تشغلكم ھموم الوطن مثلما تشغل 

واجھة الصعاب بثقة األكادیمیین والنخب السیاسیة والفكریة، لتحصین الوطن، وتوسیع الرؤى، وم

واقتدار، ألنھ لیس ھناك ما نعتمد علیھ سوى أنفسنا، وحسن تقدیرنا، ودقة أدائنا فیما نحن مقبلون علیھ 

  من استحقاقات تقتضیھا طبیعة المرحلة.
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.  

  
 طلبة الجامعات ورشة: جائزة ولي العھد توفر فرص التنافس بین

 
جامعة إربد  إدارة تطویر األداء المؤسسي والسیاسات في رئاسة الوزراء ورشة تعریفیة فينظمت 

وتحدث ضابط ارتباط الجائزة في  .األھلیة عن جائزة سمو ولي العھد ألفضل تطبیق خدمات حكومیة
في توفیر فرص التنافس بین طلبة الجامعات  الجامعة الدكتور معتصم أبو دواس عن اھمیة الجائزة

تطبیقات الھاتف المحمول لخدمات حكومیة تشمل قطاعات مختلفة،  قدیم حلول إبداعیة من خالللت
ً إلى أن  الجائزة الجامعة ستوفر الدعم التقني والخبرة لطلبتھا من أجل المشاركة الفاعلة في ھذه الفتا

 
ً شامالً عن أھداف الجائزة وآلیات المشار  التقدم إلیھا،  كة فیھا وكیفیةوقّدم فریق الجائزة عرضا

الجامعات األردنیة لتقدیم  وأھمیة الجائزة باعتبارھا نافذة لإلبداع واالبتكار یتنافس من خاللھا طلبة
وحضر الورشة عمید كلیة العلوم وتكنولوجیا  .أفضل التطبیقات التي تخدم مؤسسات الدولة والمجتمع

وعدد من أعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة،  العودات، المعلومات في الجامعة الدكتور احمد
 .وتكنولوجیا المعلومات وطلبة كلیة العلوم

 

 ومحلیة شؤون جامعیة

  الكترونيالرأي 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  ردناأل 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
9 

  .. اللیلة»الطائرة الشاطئیة«فریقاً في 36
 
 

والسیدات برعایة  نطلق عند العاشرة من مساء الیوم بطولة الكرة الطائرة الشاطئیة المفتوحة للرجال
  .على مدار ثالثة ایام سمو األمیرة آیة بنت الفیصل رئیسة االتحاد الكرة الطائرة وتستمر

 
مباریاتھا  لتي تقامووفق امین سر االتحاد رئیس لجنة الحكام فادي الجزازي یُشارك في البطولة ا

مدینة الحسین للشباب  بطریقة خروج المغلوب على مالعب األمیرة آیة بنت الفیصل الشاطئیة في
والمھندسین  ملالرجال: شباب الحسین والوحدات والعودة ویشارك كل منھا بفریقین، والكر  36(

 والشباب مرصع والمشارع وعابل ویُشارك كل منھا بفریق واحد،
 
 اربعة اتحادات ریاضیة نوعیة كل منھا بفریقین: الدرك والعسكري واالمن العام والدفاع وتشارك 

ُشارك الجامعة االردنیة بفریقین، والعبي المنتخب الوطني السابق بفریق  واحد المدني، وت
 
ووقاص،  اربعة اندیة كل منھا بفریقین وھي النصر ودي السال والمقاولون السیدات: تشارك 

یُشارك الفریر  وتُشارك بفریقین ایضاً: الجامعة االردنیة وتربیة االغوار الجنوبیة، وبفریق واحد
  .والعبات المنتخب الوطني السابق

 
واحمد العواملة  ماقوعلى صعید المنافسة، یُعتبر فریق الدرك (ب) المكون من الثنائي محمد دق

نُظمت العام قبل الماضي عالوة  المرشح االقوى للتتویج بلقب البطولة، وھو حامل لقب اخر بطولة
  اقیمت العام الماضي في سلطنة ُعمان على تمثیلھ االردن في البطولة العربیة الشاطئیة التي

  الكترونيالرأي 
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 "الشباب الدیمقراطي": التعلیم الجامعي یستھلك مداخیل األسر
 
  

فیض الرسوم الدراسیة في الجامعات طالبت رابطة الشباب الدیمقراطي االردني (رشاد)، بتخ
  االردنیة، مؤكدة أن ھو الخیار االسلم.

  
وقالت الرابطة في بیان لھا السبت إن التعلیم الجامعي یستھلك مداخیل األسر االردنیة، مشیرة الى ان 

 تعلیمات واسس منح القروض غیر واضحة.
  

  وتالیا بیان الرابطة:
   

تابع المكتب التنفیذي لرابطة الشباب الدیمقراطي االردني رشاد، قرارات مجلس التعلیم العالي التي 
ملیون دینار المخصصة للمنح والقروض الى منح وفق تعلیمات واسس لم  20تنص على تحویل مبلغ 

م والخاص یتم توضیحھا، كاشفا عن توجھ بالتوسع في منح القروض للطلبة بالشراكة بین القطاع العا
  بحسب ما صرح وزیر التعلیم العالي لوسائل االعالم.

  
عانى المواطن االردني وعلى مدار العقدین الماضیین من ارتفاع رسوم الجامعات، والتوسع في 
القبول على برنامج الموازي والبرامج الدولیة ذات الكلف العالیة، في ظل محدودیة عدد المقاعد 

حساب المعدل الدراسي، الذي یجب ان یكون ھو معیار التفاضل  والتوسع في االستثناءات على
والتنافس، واستھلك التعلیم الجامعي النصیب االوفر من مداخیل العائالت االردنیة التي تعاني ظروفا 
اقتصادیة صعبة، وبالمقابل لم یوفر صندوق دعم الطالب سوى حلول جزئیة لم تلبي احتیاجات 

  القطاع االوسع من الطلبة.
  
  
   

اننا نطالب بتخفیض رسوم الدراسة في الجامعات، وتوفیر فرص متكافئة لجمیع الطلبة بالحصول 
على مقعد جامعي دون تمییز، ومعالجات وطنیة تضمن توزیع المنح الجامعیة بعدالة وفق اسس 
واضحة وتعلیمات محددة، تضمن شمول المستحقین لھذا الدعم، وعلى كل االطراف المعنیة 

بالمجتمع وتنمیتھ وتطویره تحمل مسؤولیاتھا الوطنیة بدعم الطالب، لیس فقط بتخفیض بالنھوض 
الرسوم، بل بتوفیر شبكة امان تحفیزیة لطلبة الجامعات بالمواصالت المخفضة واالستفادة من مرافق 
الجامعات مطاعم ومكتبات وقاعات بحث، وتمویل مشاریع البحث العلمي واالبداع، كما باتت الحاجة 

لحة ألشراك الھیئات الوطنیة واالحزاب والنقابات واالتحادات الطالبیة في خطط تطویر التعلیم، م
والوصول لتوجھات واضحة تستجیب لمطالبات القطاع المتضرر من ارتفاع اكالف التعلیم، بما یتیح 

  للطلبة اخذ فرصتھم العادلة بالتعلیم الجامعي واالسھام في التنمیة والبناء.
  

ن إلعادة الحقوق للحركة الطالبیة االردنیة وتلبیة مطالبھا بخفض الرسوم ، وعدالة القبول، آن االوا
 وحقھا في انتخاب ممثلھا النقابي االتحاد العام لطلبة االردن.

  سبقشبكة 
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  اربد –غیث مروان محمد حمدان غرایبة  -
  
  عجلون –جمیلة سعد حرب عباسي  -
  
  عرجان –موسى احمد حسن سمرین  -
  
  عبدون –سعدیة مصطفى مصطفى عمیره  -
  
  الشمیساني –نعمان عبداهللا البلبیسي  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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مدیر األمن العام اللواء فاضل الحمود قرر امس إجراء تنقالت واسعة شملت عددا كبیرا من ضباط 
المدیریة، شمل العشرات من رتبة مقدم فما دون. التنقالت المذكورة تعد دوریة وروتینیة في جھاز 

  الألمن العام.
  

أزمة سیر خانقة وإغالق شبھ تام لشارع رئیسي یتم یومیا صباحا أمام مدرسة خاصة كبرى في 
حركة المرور وحدوث مشادات وخالفات واسعة بین السائقین. الرابیة بعمان، ما یتسبب بتعطیل 

األزمة یتسبب بھا أھالي الطلبة ممن یغلقون بمركباتھم الشارع بكل مساربھ في انتظار خروج أبنائھم 
من امتحاناتھم، فیما یلجأ حرس المدرسة إلى إغالق الشارع من االتجاه القادم من الرابیة بصورة 

  لضرورة عدم تعطیل حركة المرور بالشارع الحیوي. غیر مفھومة وبال مراعاة
  

أمین عام  السفیر التركي في عمان مراد كاراغوز زار أمس حزب جبھة العمل اإلسالمي والتقى
الحزب مراد العضایلة وعددا من أعضاء المكتب التنفیذي، وأكد الطرفان على عمق العالقات 

  األردنیة التركیة ودعیا إلى تعزیزھا بما یخدم الشعبین والبلدین.
  

سمو األمیر الحسن بن طالل، رئیس مجلس أمناء المعھد الملكي للدراسات الدینیة كان ضیف الشرف 
بأمسیة وإفطار رمضانیین أقامتھا السفارة التركیة بعمان أول من امس، وھي دعوة تركیة سنویة 

صیات سیاسیة وأكادیمیة. وزیر األوقاف د. یحضرھا رجال دین مسلمون ومسیحیون وسفراء وشخ
 عبد الناصر أبو البصل حضر أیضا األمسیة التركیة.

 زواریب الغد
  

 زوایا الصحف 


