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 الیوم 2018مؤتمر حول أجندة األردن 
  

یعقد مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة الیوم مؤتمرا، على شاطئ البحر المیت، 
  .2018دة األردن في العام لمناقشة أجن

 
وسیكون المؤتمر موسعا، وعلى مدى ثالثة أیام، وبحضور وزراء ومسؤولین ونخبة من الخبراء 
والمتخصصین في مجاالت مختلفة من السیاسات العامة، وسیرصد الوضع الراھن، واألحداث 

  .فیة التعامل مع ذلكالمتوقعة، والتحدیات والفرص، والتوقعات، ثم تقدیم حزمة من التوصیات في كی
 

وسیتم عقد ندوات في الیومین األول والثاني، مفتوحة لإلعالم، بینما الیوم الثالث ینقسم الحضور إلى 
سبع لجان، كّل منھا متخصصة بحقل معین، بحسب التخصص، وسیتم تأطیر التطورات والمؤشرات 

  .والتحدیات والتوصیات ضمن عمل اللجان
 

موسى شتیوي، إلى أّن المؤتمر . ت االستراتیجیة في الجامعة األردنیة، دوأشار مدیر مركز الدراسا
یعقد للعام الثاني على التوالي، فقد أصدر المركز العام الماضي تقریرا عن أجندة األردن في العام 

، بینما تّم إحداث تطویرات وتعدیالت على "صنع السیاسة في مرحلة عدم الیقین"، بعنوان 2017
ومضمونھ ھذا العام، فتّم إدخال فكرة النقاشات والحوارات المعلنة حول السیاسات  صیغة المؤتمر

العامة إلثراء الحوار الوطني والنقاشات العامة بمنطق علمي وحجج عقالنیة، وإلشراك المواطنین 
بھذا النقاش المھم عن القضایا الحیویة والجوھریة، ووضع المركز عنوان المؤتمر لھذا العام 

، بوصفھا العنوان الرئیس الذي تتخذه الحكومة ویؤطر "سیاسات االعتماد على الذاتتكریس "
  .فرضیات الموازنة والخطاب الرسمي، لمناقشة إمكانیة وجدیة ھذا الطرح والتحدیات التي تواجھھ

 
سوف یقوم المركز ببث الجلسات على موقع التواصل االجتماعي في الیومین "وأضاف شتیوي أنھ 

من أجل تعمیم الفائدة من النقاش، بینما أعمال اللجان والتقاریر ) أي الخمیس والجمعة(اني األول والث
، مبینا أن مخرجات المؤتمر تتمثل بتقریر یصدر یحمل النقاشات وتوصیات اللجان "ستكون مغلقة

  .، كما ذكر مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة2018وخریطة طریق السیاسات العامة في العام 
 
، )في الیومین األول والثاني(أصدر المركز أول من أمس برنامج المؤتمر، الذي تضمن سبع ندوات و

عزمي محافظة، ومدیر مركز . باإلضافة إلى كلمات افتتاحیة من رئیس الجامعة األردنیة، د
  .الدراسات االستراتیجیة

 
بق، جمیل النمري، وتضم كّال الندوة األولى عن األوضاع السیاسیة الداخلیة، وسیدیرھا النائب السا

رحیل . من وزیر الشؤون السیاسیة والبرلمانیة، موسى المعایطة، واألمین العام لحزب زمزم، د
غرایبة، واألمین العام لحزب حشد، عبلة أبو علبة، ومن جیل الشباب الناشط الشبابي، موسى 

  .  الزواھرة
 

 أخبار الجامعة

 6: الدستور ص -8: الرأي ص -3: الغد ص
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واقع والتوقعات، وتدیرھا ھالة الزواتي، من منتدى ال: أّما الندوة الثانیة فستكون عن األزمة المالیة
االستراتیجیات األردني، ویتحّدث فیھا العین وزیر المالیة السابق، أمیّة طوقان، ومحافظ البنك 

  .المركزي زیاد فریز، وباسم السلفیتي من القطاع الخاص المالي
 

، ویدیرھا الباحث في "لیم مضطربالدیبلوماسیة األردنیة في إق"بینما تتناول الندوة الثالثة، ملف 
محمد أبو رمان، ویشارك فیھا وزیر . مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة، د

  .الخارجیة األسبق، عبد اإللھ الخطیب، وعدنان أبو عودة، والكاتب والمحلل السیاسي فھد الخیطان
 

م، یدیرھا الكاتب والمحلل السیاسي حسین في الیوم الثاني ستعقد ندوة عن الموارد البشریة والتعلی
عمر الرزاز، والعین ھیفاء النجار، ورئیس . الرواشدة، ویتحدث فیھا وزیر التربیة والتعلیم، د

  .عزمي محافظة. الجامعة األردنیة، د
 

الواقع والتحدیات والفرص، ویدیرھا : في حین تتناول الندوة الثالثة موضوع إصالح القطاع العام
لة بترا لألنباء، فیصل الشبول، وتتحدث فیھا وزیرة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات مدیر وكا

معن القطامین، الخبیر في مجال التنمیة . محي الدین توق، ود. وتطویر القطاع العام، مجد شویكة، ود
  .واإلدارة

 
اإلعالمي محمد  األخطار، التحدیات والفرص، فیدیرھا: الشباب األردني"أّما الندوة الثالثة، عن 

موسى شتیوي، مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة، والناشط . الخالدي، ویتحدث فیھا كل من د
الطبیب سامي الحوراني، في موضوع الشباب، والمھندس حسام الطراونة، مدیر نادي اإلبداع في 

  .الكرك، وشھم الوّر، وھو من جیل الشباب االقتصادیین
 

، "خطة تحفیز النمو والمشكالت االقتصادیة"لسة الحواریة األخیرة عن في مساء الجمعة تعقد الج
ّاب، وزیرة السیاحة، وحنا زغلول، من القطاع . ویدیرھا د موسى شتیوي، وتتحدث فیھا لینا عن

بشار الحوامدة، رئیس . الخاص في مجال الطاقة المتجددة، وغسان نقل وھو أحد رجال األعمال، ود
  ".إنتاج"ة شركات تقنیة المعلومات واالتصال ھیئة المدیرین في جمعی
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 "األردنیة"الفایز یثمن مضامین كلمة الملك أمام طلبة 
  

أشاد رئیس مجلس االعیان فیصل الفایز بمختلف المضامین التي وردت في كلمة جاللة الملك عبدهللا 
  .الثاني خالل لقائھ امس في الجامعة االردنیة طلبتھا

 
كد اعتزازه وحرصھ على الطلبة وتمیز الشباب وإیمانھ بقدرتھم على مواصلة عملیة وقال أن جاللتھ أ

البناء والتحدیث، وصون الحریات العامة وتعزیزھا في اطار المسؤولیة االخالقیة والمجتمعیة، 
اإلساءات التي تنشر على مواقع التواصل االجتماعي مرفوضة وغیر مقبولة، وھي خط احمر "فـ

  ".ھ ویرفض السكوت علیھابالنسبة لجاللت
 

وثمن الفایز مواقف جاللة الملك عبدهللا الثاني، الشجاعة والكبیرة تجاه قضایا امتنا العربیة 
واالسالمیة، وعلى رأسھا القضیة الفلسطینیة وحرص جاللتھ الدائم على تمكین الشعب الفلسطیني من 

  .طیني وعاصمتھا القدس الشرقیةاقامة دولتھ الفلسطینیة المستقلة على التراب الوطني الفلس
 

وقال، لقد تعودنا من جاللة الملك على المواقف الصلبة والشجاعة التي ال تقبل المساومة او المھادنة 
سواء المتعلقة بمواقفنا ومبادئنا الوطنیة الراسخة والثابتة، او بقضایا امتنا، وھذا ما اشار الیھ جاللتھ 

" ساومونا على موضوع القدس مقابل التخفیف عنا"ا قال بوضوح تام امام طلبة الجامعة عندم
فجاللتھ یرفض االبتزاز، وھو على الدوام منحاز لقضایا امتنا العادلة مھما كانت النتائج والكلف 

  .المترتبة على ھذه المواقف العروبیة
 

التي تواجھ واضاف، ان جاللة الملك وخالل لقائھ طلبة الجامعة لم یغب عن بالھ الصعوبات المعیشیة 
المواطنین، وحرصھ على توفیر الحیاة الكریمة لھم، لھذا اعاد جاللتھ التأكید على ضرورة حمایة 

  .الطبقة الفقیرة، وتوسیع الطبقة الوسطى، في اي اصالحات مالیة واقتصادیة تنفذ
  

 االلكترونيالغد 
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  وضوح الرؤیة الملكیة یُظھر أن المؤسسات ال تتلقى الرسائل كما ینبغي: نقرش
  
  

قال عمید كلیة الدراسات الدولیة في الجامعة األردنیة الدكتور عبداهللا نقرش، أن  - الحمیدي طارق 
لقاء جاللة الملك عبد اهللا الثاني بطلبة من الكلیة، لھ دالالت زمانیة ومكانیة وسیاسیة، وحمل رسائل 

   .واضحة ومتقدمة في كل االتجاھات
  

ن األھم حالیا ھو كیفیة التعامل مع الخطاب الملكي أمس، أ» الرأي«ورأى النقرش، في حدیثھ إلى 
واالوراق النقاشیة الملكیة بتقدمیة كما ینبغي، مبینا أنھ استشف من خالل رأي جاللة الملك الذي 
ُطر حزبیة وتیارات أو كتل ذات وزن نسبي والمشاركة في العلمیة  طرحھ في اللقاء بأن السعي لبناء أ

الضروري الستقرار العملیة السیاسیة والتأسیس لحالة من تداول السیاسیة ھي الھدف المقصود و
   .السلطة بین قوى سیاسة حزبیة

  
ومن خالل حدیث الملك مع الطلبة، إعتبر النقرش أن رسائل ملكیة واضحة وجھت إلى الجمیع وأن 

عبر  المالئم واألنسب أن تركز القوى السیاسیة الحزبیة على المصالح والقضایا الوطنیة العملیة
برامج یجري بشأنھا التأسیس الحزبي أو الكتلوي بما یحقق التنمیة كما یحقق المشاركة السیاسیة 

ویشدد النقرش على أن المطلوب اآلن من الشباب تعمیق الوعي بالسؤولیة الوطنیة والتنبھ  .لألكثریة
من حاالت سلبیة  إلى ما یحدث في المنطقة وإلى ما یمكن أن یتسرب إلى الذھن االجتماعي السیاسي

ویعتقد أنھ بقراءة  .كالتطرف أو المغاالة او ما شاكل ذلك من مكونات الثقافات السیاسیة البدائیة
مضامین اللقاء الملكي وما حملھ من رسائل، فإن المطلوب من الشباب الیوم، وھم الشریحة التي 

ن آفاق جدیدة تھتم باإلبداع خصھا جاللة الملك بھذا الخطاب الشامل، العمل الجاد من أجل البحث ع
واإلبتكار وحسن إدارة ما ھو موجود من موارد بین أیدیھم أكانت موارد معرفیة كالمعرفة أو مادیة 

  .كالمھارات
  

واعتبر أن الشباب الیوم مطالبون وبعد ھذا الخطاب بالتركیز على أن العمل قیمھ بحد ذاتھ والمجتمع 
قناعة، ھو مجتمع قادر على التقدم، وھنا التقدم یجب أن یكون الذي یكون فیھ العمل قیمة وااللتزام 

ومن أھم الرسائل التي على الشباب أن یعوھا قال الدكتور نقرش  .غایة بحد ذاتھ بحسب نقرش
ً إیجابیا إزاء كل « ً تفكیرا الشباب الذین كانوا محور اللقاء وجمھوره المباشر یجب أن یفكروا

یعتقدون أمامھا بصعوبة التجاوز أو مواجھة الظروف التي تبدو أكثر  المشكالت أو إزاء الحاالت التي
 .«المطلوب اإلحساس العام باإلنتماء وأن اإلنتماء حریة وقوة«وأضاف  .«تعقیدا من وجھة نظرھم

احتماالت التناقض بین الخطاب االجتماعي «اال أن النقرش ینبھ إلى إشكالیة طرأت أخیرا، وھي 
، وأمل أن ینحاز الشباب إلى الخطاب المتقدم بعیدا عن التوصیفات »ث المتقدمالسائد والخطاب الحدی
   .االجتماعیة المتوارثة

  
وعلى صعید آخر رأى النقرش أنھ وبعد ھذا الحدیث الملكي الجلي، یجب أن یؤمن الشباب بأن العلم 

أن یعتقدوا بضرورة  والمعرفة والنظام ھي المعاییر التي تحقق اإلنجاز وتقدم المجتمع كما أن علیھم
وبین النقرش أن لقاء جاللة الملك  .اإلنتماء إلى أمة وإلى مجتمع أعرُض بكثیر من بیئاتھم المحلیة

وحدیثھ الصریح والمتقدم إلى الشارع األردني، عبر بوابة الشباب، حمل جملة مضامین لعل أبرزھا 
لمشاركة الحزبیة وفقا للمعاییر المدنیة یثق بالشباب االردني باالضافة إلى التركیز على ا«أن جاللتھ 

 2: الرأي ص
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أھمیة االقتناع بدور االردن «ولفت إلى أن جاللة الملك أكد  .«ولیس الجھویة أو العائلیة أو المناطقیة
ً في القضایا االقلیمیة ً فاعال   .كدولة محوریة وضرورة في المنطقة وطرفا

  
شباب أكد االلتزام بالقضیة الفلسطینیة والحظ الدكتور النقرش أن جاللة الملك ومن خالل لقائھ بال

ورأى أن خطاب جاللتھ بھذا الوضوح یؤشر  .«قضیة اردنیة وعروبیة«والقدس في قلبھا باعتبارھا 
وشدد  .«المؤسسات ال تتلقى الخطاب الملكي واألوراق النقاشیة الملكیة بتقدمیة كما ینبغي«إلى أن 

أھمیة االصالح االداري والسیاسي ومحاربة العجز  على أن جاللتھ أشار بشكل واضح في اللقاء إلى
 ً وحول  .والفساد والترھل باالضافة الى بث األمل والتفاؤل أمام الشباب بمستقبل أكثر ایجابیة وانجازا

البعد الزمني للزیارة الملكیة بین الدكتور نقرش أن جاللة الملك بما ھو علیھ من شخصیة وذھنیة 
 .طبیعة الحال في ذروة حكمة التجربة بعد ما یقارب عقدین من الحكمأقرب إلى جیل الشباب وأنھ ب

وبین أن جاللة الملك یدرك بأن الشباب، بالنسبة لألمة العربیة بشكل عام واألردن بشكل خاص، 
یمثلون الكتلة البشریة األكبر من حیث العدد والطاقة والتأھیل، وأن اختیار الجامعة االردنیة نظرا 

رھا ركیزة التعلیم العالي في الوطن وھي تحظى بھذا التقدیر من زمیالتھا الجامعات لمكانتھا باعتبا
 ً ویذھب إلى أن منطق األمور یقضي أنھ وفي خضم التفاعل السیاسي المتأجج على  .األكثر شبابا

مستوى االقلیم، الذي ینعكس داخلیا في مختلف مجاالت الحیاة ولدى مختلف قطاعات المجتمع، یبدو 
أحوج ما یكون الى التوضیح، خصوصا وأنھم یتمیزون بوعیھم وجدیتھم ومتابعتھم ما یحدث،  الشباب

لذلك،  ..ذلك أنھم في قلب الحراك االقلیمي ویعانون من مختلف مضاعفات األزمات االقلیمیة
ن والحدیث للنقرش، أجاد جاللة الملك االختیار عندما اختار الجامعة األردنیة وكلیة األمیر الحسین ب

عبداهللا الثاني للدراسات الدولیة المختصة بتدریس العلوم السیاسیة والشؤون الدولیة على اختالف 
وبین أن الكلیة تعكس  .موضوعاتھا وحقولھا، لتوصیل رسائلھ إلى شباب الوطن والمجتمع كافة

و خطاب تتمثلھ الخطاب الراقي لجاللة الملك الذي یتبناه في المحافل الدولیة واالقلیمیة والوطنیة وھ
واعتبر أن الحدیث الملكي في الجامعة وانفتاحھ على ھذا  .الكلیة على مستوى التدریس والمخرجات

وشدد على أن الخطاب الملكي تعامل بشكل منفتح  .الوسط كان في افضل طروحاتھ وأشملھا وأدقھا
صیلھا أو العالقات مع الشباب وفي مختلف الموضوعات، الداخلیة منھا كاألزمات اإلقتصادیة وتفا

اإلقلیمیة بتشعباتھا مع التأكید على المواقف االردنیة الثابتھ والمستمرة تجاه القضیة الفلسطینیة 
  وتعقیداتھا أو القضایا االقلیمیة األخرى مثل االزمة السوریة وما تشملھ من مداخالت دولیة وإقلیمیة

  
لك ومن خالل حدیثھ كان الربان الھادئ ومن خالل وحي اللقاء، قال الدكتور نقرش أن جاللة الم

وأشار إلى أنھ وخالل  .للسفینة األردنیة التي تبحر في خضم ھذا البحر المائج من العواصف واألنواء
حدیث جاللتھ كانت المؤسسات االردنیة على مختلف تشكیالتھا موضع تقییم من قبل جاللتھ خاصة 

ھا وفي ھذا وبحسب الدكتور نقرش، بدا جاللتھ مواطنا فیما یتعلق بالتحفظات التي تصاحب أدائھا لعمل
عادیا لھ مالحظاتھ ووجھة نظره ویعتقد بأن أداء المؤسسات یشوبھ بعض التجاوزات أكان على 

ولفت الدكتور النقرش أن جاللة الملك  .مستوى األداء أو السیاسات أو على مستوى التعامل الیومي
رھل االداري أو التسییر البیرقراطي الذي من شأنھ أن اشار الى عمل الحكومة وبعض مظاھر الت

وبین أن جاللتھ تطرق في حدیثھ . یعیق تنفیذ بعض المعامالت العاجلة مثل المشاریع أو االستثمار
عن النواب وطریقة عمل وتفكیر المجلس وكیف یعكس بعض االعتبارات االجتماعیة على حساب 

  .المصلحة العامة
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 ترعا وتؤكد دعمھا للطاقات الشابةتكرم مخ" المیاه"
  

المخترع االردني یوسف ابو الجبین طالب ھندسة استقبل وزیر المیاه والري حازم الناصر امس، 
مشروع فلتر (، وحاصل على المركز االول عن اختراعھ )الجامعة االردنیة/ سنة ثانیة(میكانیك 

  .2017في ماراثون اسطرالب العلمي للعام ) المیاه الشمسي
 

وثمن الناصر الطاقات الشابة التي تحقق آفاقا جدیدة للباحثین العالمیین والمحلیین، موضحا ان 
الوزارة ستقدم ألبو الجبین التسھیالت الستخدام مرافق وزارة المیاه والري لتطویر اختراعھ 

  .للوصول الى العالمیة
 

جھود ادارة قطاع المیاه،  وأضاف الناصر ان مثل ھذه االختراعات، تحدث نقلة نوعیة في تطویر
  .وبالتالي توفیر مزید من المیاه وتحقیق عوائد كبیرة على االقتصاد الوطني

  االلكترونيالغد 
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  كیف یمكن ترجمة الرسائل الملكیة بمأسسة الحوار بین األحزاب والحكومة؟
  

ة یتطلع جاللة الملك عبداهللا الثاني للتغییر في مأسسة االحزاب السیاسیة، وفق رؤى وبرامج وطنی
ویساھم في إحداث التغییر المنشود، كما یؤطر لإلصالح ) البلد)بمفھومھا الشامل، الذي یخدم 

السیاسي الذي یتواءم مع مخرجات الدولة الدیمقراطیة الحدیثة؛ وال یتأتى ذلك إال من خالل تحفیز 
لحزبیة السائدة دور الشباب، وایجاد لغة تفاعلیة ترقى في منھجیتھا وفلسفتھا لمستوى یحاكي النمطیة ا

تلك إذن أشارات ملكیة تدرك الواقع الحزبي  .والمعتمدة في إدارة شؤون العالم الدیمقراطي المتقدم
األردني بأبعاده المختلفة، وتعكس في ذات الوقت اإلحاطة الملكیة الدقیقة بما یحدث على أرض 

ا للبالد فوق اإلعتبارات الواقع، بفكر ینحى إلى العمل المنھجي الجاد الذي یضع المصلحة العلی
   .المختلفة، سواء كانت مصالح فردیة أو تنطلق من بعد جغرافي أو عرقي أو دیني

  
وھنا یأتي الخطاب الملكي أمام نخبة من طلبة كلیة األمیر الحسین بن عبداهللا الثاني للدراسات الدولیة 

وغیر مباشرة للشباب األردني ، في الجامعة األردنیة، ذلك أن جاللتھ یرید أن یوصل رسائل مباشرة 
الذي ھو عماد اإلصالح الشامل في مفاصل الدولة األردنیة، وھو ركیزة من ركائز المجتمع الذي 
یجب أن تھتم بھ الدولة؛ وفق عالقة تشاركیة قائمة على الفكر المتجدد، بما یحملھ من أفكار خّالقة 

ن وجھة نظر السیاسیین فإن كالم الملك وبھذا م .ترقى بمجتمعھا لمستویات عالیة من التقدم والنماء
العمق والفھم، إنما یحتاج إلى إجابة عن بعض التساؤالت التي یرى جاللتھ بأنھا تحتاج إلى تفسیر 

، وھذا یؤكد أن ثمة ضعفا كبیرا لدى األحزاب السیاسیة في »یمیني«أو » یساري«معنى : دقیق، مثل
: »ویساري في الصحة والتعلیم.. أنا یمیني في الدفاع«بعبارة  التفسیر لذلك الفھم؛ وھو ما أشار إلیھ

ومعنى ذلك أن التقوقع في فكر أوحد ینأى عن فھم كامل یقود إلى ضعف في المنطلق السیاسي العام 
   .لفلسفة العمل الحزبي

  
وقد شخص أمین عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق، مرامي حدیث الملك بأبعاده 

  یدولوجیة، والفلسفیة، والفكریة،األ
  

ً أن اإلشارات الملكیة التي تتعلق بالعمل الحزبي، إنما تشي بأن جاللتھ على درایة بعمق للمشھد  مؤكدا
الحزبي، من خالل رسالتھ الواقعیة للشباب عن الحالة الحزبیة األردنیة القائمة؛ وما ھي نمطیة 

ً للرؤیة المل كیة التي تعزز الحزبیة البرامجیة، المبنیة على تخطیط الحزبیة المراد تطبیقھا وفقا
إستراتیجي، وأن تمتلك بذات الوقت ماكنة تكنوقراطیة في عقول أردنیة تمارس دورھا اإلیجابي 
بالتخطیط ووضع البرامج القابلة للتطبیق وتخدم الوطن والحیاة الحزبیة بشكل عام بما یراعي 

بأن الحالة الحزبیة القائمة وفقا لحدیث الملك إنما ھي مغایرة ویرى الشناق  .المصالح العلیا للبالد
ً للحالة التي تطبق في دول العالم المتقدم، من حیث القانون، وما یتعلق بتعدد األحزاب السیاسیة،  تماما
أو الحزبیة القائمة على أساس مناطقي، أو التي ترتبط بالشخص؛ فاألصل في الحزبیة أن تكون قائمة 

وفي معرض حدیثھ عن رؤیة الملك فیما یتعلق بضرورة وجود ثالثة أحزاب  .وطنیةعلى برامج 
رئیسة للقیام بأصالح سیاسي، یرى الشناق بأن حدیث الملك دعوة لتوحید األحزاب التي تتوافق من 
حیث البرامج واألھداف، من خالل الدمج في حزب واحد أو تشكیل إئتالفات، فالتركیز الملكي لم یكن 

األحزاب أو شكلھا بقدر تركیز على البرامج التي تنطلق منھا، والتي تبنى على  على عدد
وأشار الشناق إلى تركیز جاللة الملك على الشباب ودورھم في  .إستراتیجیات وتخطیط وحلول

  22: الرأي  ص
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المجتمع، كما أن ثمة فجوة ما بین الجیل القدیم والجدید، وال بد من إدارك الھم الشبابي على إعتبار أن 
یة الشعب األردني ھم من الشباب، ھناك قضایا البطالة والمقعد الجامعي والصحة، وھي تشغل غالب

ولفت الشناق إلى قضیة تقلیص عدد  .بمجموعھا الھم الشبابي، الذین ھم عماد المستقبل في التغییر
حیث نائبا، بحیث یكون النائب یؤدي دوره الوطني بفاعلیة، ب( 80(أعضاء البرلمان، لیصبح العدد 

تتحول الكتل البرلمانیة إلى أحزاب سیاسیة، ویشیر الى ضرورة إیجاد شراكة حقیقیة بین األحزاب 
ویرى  .والكتل البرلمانیة، للخروج في إطار البرنامج الموحد، نحو إیجاد حزب على أساس برامجي

ً بأن ثمة أحزابا تعمل على الساحة االردنیة وفق برامج وطنیة ال  الشناق أن جاللة الملك یدرك تماما
   .بد من دعمھا، والبناء على ما تقدمھ، وھذا مؤشر على درایة الملك الكاملة بالواقع الحزبي بحقیقتھ

  
ویتساءل الشناق ما إذا ھناك آلیة حوار لدى الحكومة مع األحزاب التي تمتلك برامج، ولدیھا حلول 

: حوار بین الحكومة واألحزاب، بمعنىواقعیة لكثیر من القضایا الوطنیة؟ ال بد من تطویر آلیة ال
وفي حدیث جاللة الملك عن الكتل  .مأسسة آلیة الحوار في إیجاد أحزاب ذات برامج حقیقیة

لع على التجربة العالمیة لمفھوم  ّ البرلمانیة، إنما یریدھا أن تتحول إلى احزاب وفق الشناق؛ فالملك مط
وفي السیاق یطالب  .ل الدیمقراطیة المتقدمةالحزب البرامجي، الذي أعتمد في إدارة شؤون الدو

الشناق وزارة التنمیة السیاسیة والشؤون البرلمانیة أن تتحمل مسؤولیتھا، وأن تلتقط الرسائل الملكیة 
في مأسسة آلیة الحوار، بإعتبار أنھا معنیة باإلرتباط الحزبي وشؤون البرلمان، ھل یمكن مأسسة آلیة 

البرلمانیة، في إسناد من الحكومة؟ وھل ممكن مأسسة آلیة الحوار ما حوار ما بین األحزاب والكتل 
بین االحزاب والحكومة؟ وھل الحكومة تضع إستراتیجیة دولة لرؤیة مستقبلیة لمفھوم العمل الحزبي 

وأشار الشناق إلى ضرورة اإلستقرار التشریعي فیما یتعلق بقانوني . الذي تحدث عنھ جاللة الملك
ً في ذات السیاق إلى ضرورة التعامل مع حدیث الملك العمیق بإیجابیة االحزاب واإلنتخا ب، داعیا

وجدیة، وأن ال یتم التعامل معھا مثل األوراق النقاشیة، على الحكومة إیجاد فلسفة حزبیة إصالحیة 
  . جدیدة وفق استراتیجیة منتمیة

  
ملك وبھذا الوضوح یحتاج زیتون أن حدیث ال» محمد أمین»بدوره یرى التربوي والناشط السیاسي 

إلى ترجمة حقیقیة على أرض الواقع، خاصة وأن الحدیث تم توجیھھ إلى الشباب، وھنا ال بد من 
 .تحفیز دورھم نحو فھم سیاسي جاد لرؤاھم یمكن االستفادة منھا في اإلصالح السیاسي المنشود

فیز األحزاب ذات البرامج ویرى زیتون أن العمل الحزبي األردني یحتاج إلى دعم حكومي، وإلى تح
الوطنیة الحقیقیة، وضرورة إشراك العنصر الشبابي في صنع القرار السیاسي ، وإیجاد آلیات للوعي 

ویشیر إلى أن  .السیاسي عند ھذه الفئة، من خالل الدورات التدریبیة واألنشطة الخالقة في ھذا اإلطار
ً للقضایا التي تشھدھا الساحة  أي عمل حزبي ال بد وأن ینطلق من برنامج واقعي ویقدم حلوال

األردنیة، وأن یكون الحزب من أدوات الضغط على الحكومة، بھدف خدمة الوطن والمواطن، 
  .وتحمل المسؤولیات وخاصة فیما یتعلق باالمن المجتمعي
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 السیاسة تضغط على َعَصب االقتصاد: األردن

 
لضغوط االقتصادیة التي تتعرض لھا بالده مرتبطة كشف العاھل األردني الملك عبد هللا الثاني أن ا

 .»عاصمة إلسرائیل«بموقف األردن من القدس والقرار األمیركي االعتراف بالمدینة المقدسة 
 

ً من  وأمام طلبة من الجامعة األردنیة أقدم الجامعات في البالد، أكد عبد هللا الثاني، أن جزءا
ً  الصعوبات االقتصادیة التي تواجھھا بالده یأتي جراء الضغط بسبب مواقف األردن السیاسیة، مشیرا

ّف علیكم«: إلى أن رسائل وصلت األردن مفادھا ، بحسب »امشوا معنا في موضوع القدس وإحنا بنخف
 .نص الخبر الرسمي الذي صدر عن الدیوان الملكي

 
بیة على جرعة ھنا ربط مراقبون بقدرة األردن الرسمي في تبسیط المسالة أمام ردود الفعل الشع

 .قرارات اقتصادیة صعبة، تمخض عنھا رفع الضرائب على جملة من الخدمات والسلع األساسیة
 

ً لـ  ردة الفعل الشعبیة على أقسى قرارات اقتصادیة شھدتھا » فتور«وأمام ذلك، وجد محللون سببا
رفع الضرائب المملكة خالل السنوات العشرین الماضیة، وبموجبھا تقرر مضاعفة أسعار الخبز، و

 .على مواد غذائیة أساسیة وأثمان الكھرباء والمیاه
 

ردة الفعل الشعبیة جاءت في سیاق لم یتجاوز وقوف العشرات ورفعھم الفتات نددت بالقرارات 
 .االقتصادیة أمام مبنى رئاسة الوزراء وسط عمان، وفي عدد من المحافظات

 
ن عبر منصات التواصل االجتماعي، والتي تنوعت لكن بقیت مساحات التعبیر مفتوحة أمام المواطنی

بین ردود فعل سیاسیة غاضبة، وتصمیم فیدیوھات كومیدیة تسخر من الفریق الحكومي األردني، 
فیما تجاوزت بعض ردود األفعال المنطق بعد نشر شاب أردني فیدیو عبر صفحتھ على موقع 

كما أقدم أب وولدیھ على محاولة . عیشھاھدد فیھ بحرق أشقائھ أمام حال الفقر التي ی» فایسبوك«
 .قبل أن ینجح رجال األمن العام في ثنیھم) غرب عمان(انتحار عند الدوار السابع 

 
ً حادثتي سطو مسلح على مصرفین خالل أقل من أسبوع، وشھدت ھذه  فیما شھدت العاصمة أیضا

فع األمن العام إلى إعالن الحوادث تعاطف شعبي مع المجرمین على مواقع التواصل االجتماعي ما د
 .نیتھ مساءلة المتعاطفین

 
خالل جلسة رقابیة عقدت » العادي«وقابل الفتور الشعبي، فتور نیابي لم یتجاوز سقف النقد الحكومي 

وتفھم ألولویة سد . األحد الماضي، من دون أن یضغط النواب على الحكومة للعدول عن قراراتھا
 .ع الضرائبعجز الموازنة من خالل قرارات رف

 
إال أن مخاوف یسوقھا مراقبون من احتماالت مباغتة الشارع للحكومة بالعودة الى االحتجاجات، 
ویستعین ھؤالء برسائل نصیة یتداولھا البعض تدعو إلى الخروج والمطالبة برحیل الحكومة ومجلس 

لك إرجاء اللجنة واستدعى ذ. »صفقة رفع األسعار«النواب بعد ما اعتبروه تواطؤ رسمي في تمریر 

  دار الحیاة 
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االقتصادیة المعنیة بالتسعیر الشھري للمحروقات، اجتماعھا المخصص لرفع أسعار المحروقات وفق 
 .آخر أسعار للنفط

 
ولیس ببعید فقد طالب العاھل األردني خالل لقائھ مع طلبة الجامعة األردنیة أھمیة الضغط الشعبي 

یقوم المواطن بدوره بالضغط «، كما طالب بان والنیابي على الحكومات والمسؤولین لتطویر عملھم
 .»على النائب لتطبیق مبدأ سیادة القانون
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  الملك یحیي فكرة تقلیص مجلس النواب
  

عضوا، في إشارة  80الملك عبد هللا الثاني، الحدیث عن تقلیص عدد أعضاء مجلس النواب، إلى أعاد 
افظات، آب الماضي، في ظل الضغوط االقتصادیة إلى تغییر طبیعتھ الوظیفیة بعد انتخاب مجالس مح

ونّوه الملك، خالل لقائھ طالبا في الجامعة األردنیة، الثالثاء، إلى فكرة تقلیص .التي یواجھھا األردن
الھدف "وقال الملك خالل اللقاء، إن .حالیا 130عضوا، بدال من  80عدد أعضاء مجلس النواب، نحو 

ما یعني تقلیص عدد النواب، (...) من عّمان، وتوزیعھ على المناطق الجدید حالیا، أخذ تركیز القوة 
  ".ألن النواب یجب أن یكونوا للوطن، ولیس لمناطقھم

  
وأشار في حدیثھ إلى االعتراض المحتمل، من النواب، الذین سیفقدون عملھم، حال تقلیص عدد 

ألول، یحصر مھام ویرى كتاب وصحفیون، أن وجود مجالس محلیة، بالمقام ا.أعضاء المجلس
مجلس النواب، في التشریع والسیاسة، واالبتعاد عن الخدمات التي یؤدونھا، ألبناء مناطقھم، إضافة 

  .إلى ضرورة التخلص من العبء المالي، الذي یفرضھ العدد الكبیر للنواب
  
  حمل اقتصادي یحتاج لرشاقة*  

لس النواب، مكلفة للدولة، من ناحیة مج"واعتبر نقیب الصحفیین األردنیین، راكان السعایدة، أن 
في " البرلمان"، إن "خبرني"وقال السعایدة لـ".المخصصات، والخدمات اللوجستیة التي تتوفر لھم

أفضل للبلد، من جمیع النواحي، في ظل المشاكل "االردن، عبء اقتصادي، والتخفیض منھ 
  ".االقتصادیة التي تعاني منھا المملكة

  
أكثر رشاقة، ال تعیق الكثرة حركتھ التشریعیة "ھاب إلى مجلس نواب وأشار إلى ضرورة الذ

من ناحیتھ، خالف الكاتب والصحفي، خبیر الشؤون البرلمانیة، ولید حسني، ما ذھب إلیھ ".والسیاسیة
، أن المشاكل االقتصادیة في "خبرني"ویرى حسني لـ.السعایدة من ناحیة تخفیف العبء االقتصادي

، توجب "استحقاقات أھم"ي التوجھ إلى تقلیص مجلس النواب، في ظل تواجد األردن لیست سببا ف
  . التقلیص

  
   تفریغ النواب للتشریع* 

وتابع السعایدة، أن التغییر في عدد أعضاء مجلس النواب، ضرورة، بعد انتخاب مجالس محلیة، من 
لملك، بتقلیص مجلس وأضاف السعایدة أن تصور ا".تفریغ النواب، للتشریع، والشأن السیاسي"أجل 

  ".أكثر منطقیة وصالحیة لوقتنا الحالي، ویتواءم مع الواقع"النواب، واالعتماد على المناطق، 
  

وال تحتاج جمیع مناطق المملكة، إلى ممثلین عنھم في مجلس النواب، ألن المجالس المحلیة ھي 
من جھتھ، أشار حسني، إلى .، وفقا للسعایدة"المعنیة بالخدمات، فھي على تماس مباشر مع المواطنین

، وتحویلھا إلى برلمانات )الالمركزیة(یزید من تطویر فكرة "أن تقلیص عدد أعضاء مجلس النواب، 
  ".مصغرة، تساند البرلمان الكبیر

  
السبب الرئیسي، في تقلیص مجلس النواب، وجود مجالس المحافظات "وأضاف حسني، أن 

ولفت إلى وجود ما وصف .لنواب، في خدمة المناطق، التي تقلل من عمل ا"والمجالس المحلیة
  . ، التي توجب تخفیض أعضاء مجلس النواب"االستحقاقات السیاسیة"بـ

  خبرني 
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   لیست فكرة جدیدة* 

ثیر منذ فترة طویلة، وھو  ُ لیس "وتابع حسني، أن الحدیث عن تقلیص عدد أعضاء مجلس النواب، أ
عند عودة الحیاة السیاسیة، إلى األردن، في عام عضوا  80وأشار إلى أن مجلس النواب، كان ".جدیدا

من ناحیتھ، ذكر السعایدة، أن عدد مجلس النواب، عند عودة الحیاة البرلمانیة لألردن، لم یكن .1989
ومع بدایة األلفیة الجدیدة، ارتفع .عضوا، رغم عدم وجود مجالس محلیة في ذلك الوقت 80یتجاوز 

في المجلسین، الرابع والخامس عشر، قبل ارتفاعھ  110 إلى 80عدد أعضاء مجلس النواب، من 
ُخرى إلى  ، في 150وقفز عدد أعضاء مجلس النواب، إلى .في المجلس السادس عشر 120مرة أ

عضوا، في المجلس  130، قبل العودة إلى "القوائم الوطنیة"المجلس الثامن عشر، الذي شھد حصة لـ
  ).الحالي(الثامن عشر 

  
  النتخابمراجعة قانون ا*  

وفي حال تقلیص مجلس النواب، تزداد الضرورة، لمراجعة قانون االنتخاب، الذي یعتمد على 
وتمنى نقیب الصحفیین، في حال .المناطقیة، أكثر من اعتماده، على التمثیل الحزبي، وفقا للسعایدة

ائمة نسبیة تعدیل قانون االنتخابات الحالي، إعطاء الفرصة لألحزاب، في البرلمانات، عن طریق ق
یُذكر أن التنبؤات ازدادت في الفترة األخیرة، باحتمال تعدیل قانون االنتخاب الحالي، وتقلیص .تمثلھم

  .أعضاء المجالس البرلمانیة
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  الملك عبد هللا الثاني یكشف عن ابتزاز تتعرض لھ األردن

 
  

یُمارس على األردن ناجمان قال الملك األردني عبد هللا الثاني إن الوضع االقتصادي والضغط الذي 
 .عن المواقف السیاسیة، وال سیما موقف المملكة من القدس

 
 .واعتبر الملك األردني أنھ یجب التعاون مع أوروبا والعالم المسیحي للدفاع عن القدس

 
وخالل لقائھ عددا من طلبة الجامعة األردنیة، اعتبر الملك أن جزءا من الصعوبات االقتصادیة التي 

وصلتنا رسائل ”ھا بالده یعود إلى الضغط المطبق علیھا بسبب مواقفھا السیاسیة، مضیفا تواجھ
 .“مفادھا إمضوا معنا في موضوع القدس ونحن نخفف عنكم

 
وشدد الملك عبد هللا الثاني على أن القدس مدینة للمسلمین والمسیحیین وھناك ضغط إسرائیلي على 

إذا أردنا أن ننجح یجب أن نتعاون ”ال على المسلمین، وتابع الكنائس المسیحیة في القدس كما ھو الح
 .“مع أوروبا والعالم لتعزیز العالقة بیننا وبین العالم المسیحي

 
وجاءت تصریحات عبد هللا الثاني بعد یوم من لقائھ في عّمان بالرئیس الفلسطیني محمود عباس، 

ولة فلسطینیة ومنع دول أخرى من واتفق الزعیمان على العمل معا لكسب االعتراف الدولي بد
  .اإلعتراف بالقدس عاصمة للكیان اإلسرائیلي

  المنار
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 أعضاء في مجلس التعلیم العالي غیر راضیین عن عمل لجنة اختیار رؤساء الجامعات
 

في الوقت الذي ینتظر فیھ الوسط األكادیمي والمجتمع األردني مخرجات لجان اختیار رؤساء 
التي شعرت بعد قرار اإلعفاء المثیر للجدل والذي اتخذه مجلس التعلیم العالي  الجامعات الرسمیة و
تحت ضغوط قال أعضاء في المجلس أنھا مورست علیھم التخاذ القرار  ٢٠١٧نھایة العام المنصرم 

ودون النظر إلى التبعات التي لحقت ذلك القرار من تسجیل .. بحجة انھ توافق بین المرجعیات العلیا 
في المحكمة اإلداریة العلیا من قبل اثنین الرؤساء الذي تم اعفاؤھم والتي ال یعرف حتى اآلن  قضیایا

فان ھناك عددا من العوامل ..ما قد یصر عنھا ألن القضاء األردني مستقل ونزیھ وال یتدخل أي جھة 
 االخرى التي تجعل من مخرجات تلك اللجنة امرا قابل محط نقد وجدل حتى قبل ظھورھا

 
البدایة بتشكیل اللجنة حیث ان قرار تشكیل اللجنة لم یكن من خالل الطروحات واالسماء التي قدمھا و

أعضاء مجلس التعلیم العالي بل ان أعضاء في المجلس خرجوا وقد اخبروا بأسماء إال أنھم تفاجأ 
یر خالل الكثیر منھم انھ عند اإلعالن عن األسماء ظھرت أسماء لم یتم طرحھا من قبل حتى الوز

الجلسة فلجنة االختیار لم تكن خیار مجلس التعلیم العالي وإنما فرضت علیھ كما فرض علیھ قرار 
 إعفاء الرؤساء والذي تم بطریقة درامیة سبق وأن عرضت من قبل طلبة نیوز

 
اعي وأعضاء اللجنة والذین ھم محل اعتزاز واحترام من قبل الجمیع فھم شخصیات لھا ثقلھا االجتم

والدلیل ان اللجنة مازالت ...والسیاسي إال أنھم لیسوا خبراء في مجال التقییم والحاكمیة األكادیمیة
تعمل بضبابیة وعدم درایة بالمعاییر واألسس الواجب تطبیقھا في ھذا المجال حیث أصدرت اللجنة 

راعي الفروقات تعظیما للمتقدمین بتعبئة طلب ضمن نموذج محدد وھذا دلیل على ان اللجنة لم ت
الفردیة بین المتقدمین والخبرات المتنوعة وحتى أنھا لم تراعي االختالف في التخصصات األكادیمیة 
ومتطلبات الترقیة واإلبداع في كل منھا على حدة یضاف إلى ذلك إبراز عبارة ان اللجنة قد تلجأ إلى 

معاییر وشروط الترشیح التي استقطاب طلبات من خارج المتقدمین في حال لم یستوفي المتقدمین 
وضعتھا اللجنة وھو أمر ال یتوافق مع النزاھة والشفافیة وكان بإمكان الحكومة أو وزیر التعلیم 

 .العالي اختیار أشخاص محددین و عرضھم وتعیینھم دون المرور بكل ھذه اإلجراءات 
 

رؤساء الجامعات الثالث فھي انا ما یتعلق بالمعاییر واألسس التي وضعتھا اللجنة المكلفة باختیار 
معاییر ال تتطابق مع المعاییر واألسس المعتمدة من قبل مجلس التعلیم العالي وأن أعضاء في المجلس 
عبروا عن استیاءھم من ھذه المعاییر وعدم توافقھا مع كافة األسس السابقة التي اعتمدت من قبل 

ألخیرة وأن اللجنة نحاول توجیھ االمور المجلس في اختیار رؤساء الجامعات في السنوات الخمس ا
إلى مساحات محددة قد تكون ھي االخرى مفروضة كما فرض قرار اإلعفاء وقرار تشكیل اللجنة 

 .نفسھا 
 

شؤون جامعیة 
 ومحلیة

  طلبة نیوز
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أعضاء في مجلس التعلیم العالي یتحدثون في الغرف المغلقة ومن وراء الكوالیس عن إدارة غیر 
ي وكذلك إدارة غیر واقعیة لملفات أخرى منھا تراخیص ناجحة لملفات الحاكمیة في قطاع التعلیم العال

الجامعات الطبیة الخاصة والتي یتم توجیھھا نحو جھات محددة دون التقید بأسس سابقة وضعھا 
و التزم بھا كافة المجالس السابقة ووزراء التعلیم العالي  ٢٠٠٤مجلس التعلیم العالي منذ العام 

ملیون  ١٠٠تشفى تعلیمي جدید لغایات الجامعة واستثمار ب السابقین والتي تؤكد ضرورة بناء مس
سریر وعدم اعتماد مستشفیات أخرى قائمة لھذه الغایة  ٢٠٠دینار وأن ال یقل سعة المستشفى عن 

حیث سبق رفض اعتماد مستشفیات مدینة الحسین الطبیة لھذه الغایة وإلغاء تراخیص منحت الخدمات 
 ...الطبیة الملكیة

 
من أعضاء في المجلس أنھم یتواصلون مع جھات القرار العلیا في الدولة لوضعھا  وقد أكد عدد

بصورة ما یحدث في القطاع وأن خطة العمل التنفیذیة االستراتیجیة الوطنیة للموارد البشریة لم تكن 
  .بالشكل الصحیح وأنھا لم تحظى بموافقة المجلس الحقیقیة 
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 امعة األردنیةحدیث جاللة الملك مع طلبة الج
   

  عبدهللا الخدام ابو جاموس. د
 

  
إن مفھوم الثورة البیضاء یشیر إلى حالة من التغییر والتطویر ضمن األدوات المشروعة لتحقیق حالة 
من االرتقاء وزیادة اإلنتاج وسرعة اإلنجاز وبشكل سلمي فكل شيء في ھذه الحیاة متغیر إال التغیر 

لى عنصر التوقیت ورفع وتیرة سرعة التغییر ألن الزمن ال ینتظر فھو ثابت، لكن التركیز ھنا ع
 ً  .أحدا

 
إن عملیة التغییر المنشودة تھدد مراكز قوى واقعیة ومؤثرة وذلك لحساب عوامل الكفاءة والفاعلیة 

 .والمرونة ومعاییر إنصاف الذات واآلخر ضمن مراعاة لعامل الحرص على المصلحة العامة
 

وخلق القوة وخلق الضعف ، لكنھ لم یخلق , خلق الحق وخلق الحب , حیاة إن هللا الذي خلق ال
االستبداد ولم یخلق الظلم ، إنھما من صنع اإلنسان لیخفي بھما ضعفھ وھیھات أن یخفیھ ، ومن ھنا 
ً مع نفسھ  ً وصریحا یجدر القول أنھ ال بد من أن تكون خافیة اإلنسان مثل عالنیتھ وأن یكون صادقا

 .ولو كان ذلك على حساب مصالحھ الشخصیة فالحق والصواب ھو األجدر أن یتبع ومع من حولھ
 

إن عملیة المراجعة الذاتیة ضرورة ُملحة لتقدیر وتقییم مستوى اإلنجاز ، ومعرفة اإلشكالیات 
والتحدیات تعتبر الخطوة األولى في وضع الخطط واالستراتیجیات للتعامل مع ھذه التحدیات 

 ً لتحقیق األھداف والرؤى التي یریدھا جاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسین حفظھ والمعیقات وصوال
هللا ورعاه لتطویر مستویات اإلنجاز وعلى كافة القطاعات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة 

 .واإلداریة والتربویة وغیرھا في وطننا الغالي 
 

واإلصالح المنشود ویمكن أن یستدل من لقاء  ثمة مسؤولیة تاریخیة یتحملھا الجمیع إزاء التغییر
جاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسین بطلبة العلوم السیاسیة في الجامعة األردنیة بعید میالده المیمون 
أنھ من الواجب الضغط من قاعدة الھرم على الطبقات األعلى وذلك لتحقیق التغیر المطلوب فالطلبة 

ندھم یبدأ التغییر الثقافي والفكري الذي یعتمد علیھ أي تغییر ایجابي ھم عماد مستقبل الوطن ومن ع
  .في المجتمع 

  عمون

 مقاالت
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 شاوس دفاع مدني الجامعة االردنیة والھمة العالیةأ
 

  استاذ األحصاء التحلیلي المساعد/  عبدالناصر العكایلھ. د
  

 
مشرف، فقد عشت یوم امس سطر اشاوس دفاع مدني الجامعة االردنیة سفرا یضاف الى سجلھم ال

وأسرتي یوما النحسد علیھ، حیث باب منزلي موصد من الداخل على أحد ابنائي، ورغم الدق 
 . المتكرر والمتوالي على جرس المنزل فلم نجد اجابة مما جلب الى البال كل احتماالت الخوف والقلق

ي الذي تصرف معي بكل وبفطرة االردنیین وثقتھم بأجھزتھم الوقائیة والدفاعیة ھاتفت الدفاع المدن
مھنیة واحترافیة وبسرعة البرق كان نشامى دفاع مدني الجامعة في الموقع حیث كانوا على تواصل 

  . معي ویھدؤن من قلقي وخوفي
 

وصل النشامى وباحترافیة عالیة تصرفوا بسرعة ومھنیة والملفت ان الضابط المسؤول ھو من كان 
ھ حق ان یذكر اسمھ وھو المالزم مصطفى العتوم، وحینھا یحمل السلم ویمسكھ لزمالئھ اآلخرون ول

شعرت بأننا بخیر ابدا ودائما وان من تربوا في مدرسة الھاشمیین على مباديء الجندیة والوطنیة 
  . واالنتماء ھم ضمانتنا وبقاء وطننا شامخا عزیزا

 
وف وقلق األھل ھو في وطن یعتبر رجل الدفاع المدني ان الحادث حادثھ وأن المنزل منزلھ وأن خ

  . خوفھ وقلقھ یشمخ الفرد فیھ برأسھ عالیا ویسمو بمثل ھؤالء االشاوس الى عنان السماء والمجد
 

یارجال ابا الحسین لن تفیكم كلمات الشكر النكم تسجلون في سفر الشرف واالنتماء كل یوم ملحمة 
تتقبلوا كل انحناء واحترام  جدیدة، فال ماحدث معي ھو األول ولن یكون األخیر في وطني، ولكم ان

وتقدیر لما أنتم علیھ من شرف الجندیة وقدسیة الوالء وكبیر الوالء للوطن والمواطن والقائد، وللقائد 
ان یفخر بكم ویطمئن أن من تربوا في عرینھ وعلى مبادىء الوالء ھم على العھد والوعد ولن یخذل 

الشاوس مرابطین على ثغوره ومواقعھ، حمى هللا وطن او یھان او یخاف فیھ أھلھ مادام مثل ھؤالء ا
  .شامى أجھزة دفاعھ المدنیة البطلةوطننا وقیادتنا ون

 
 

  

  زاد األردن
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  رھان على الشباب لنقلة نوعیة باالصالح... مضامین الحوار الملكي

  
  حاتم العبادي

  
لثاني للدراسات شكل حوار جاللة الملك عبداهللا الثاني مع طالب من كلیة األمیر الحسین بن عبداهللا ا 

الحداث االصالح المنشود نحو اردن » نواة«الدولیة في الجامعة األردنیة امس االول في مضامینھ 
نواة «معالم  .أفضل ، وفقا لقواعد قائمة على تكاملیة االدوار وفاعلیة كل مكون في المجتمع االردني

فالیات، إذ ان الحوار الملكي مع ، ال تحتاح الى تحلیل أو دراسات، وال إحت» التغییر نحو االصالح
الطلبة، كان واضحا وشفافا ومباشرا، تجاه غالبیة الموضوعات التي ھي حدیث الرأي العام االردني، 

   .فحدیث الملك واضح ما ھو الواقع وما ھو المطلوب، وكیفیة نتجاوز التحدیات
  

التقییم الذي یمكن ان یقود الى  الحوار الملكي، بعث برسائل عدة، لیس من باب االنتقاد، إنما من باب
االصالح المنشود، فالملك وضع الشباب االردني في صورة كیف یمكن الوصول الى رؤیة موحدة 
ومفھومة، إلحداث االصالح، بحیث یكون االصالح نتاج حراك شبابي واعي ومدرك، ولیس لتطبیق 

ابي یجب ان ینطلق من اعلى ومن او محاكاة لنماذج، فالملك قالھا بصراحة االصالح والتغییر االیج
مضامین حدیث الملك الشفاف والواضح والمباشر للشباب، یؤكد  .القاعدة الواسعة، التي یمثلھا الشباب

ً، إال ان تلك المضامین، أكدت ضرورة االستفادة من » االمل«بأن  الوصول الى المبتغى ما یزال قائما
بل سنوات، فیما یتعلق باالحزاب وقوة الماضي، فتطرق الملك الى رؤى وتوجھات طرحھا ق

حضورھا، والھدف من االوراق النقاشیة الملكیة وما حملتھ من أفكار ومفھوم المواطنة الشاملة 
البعیدة عن المناطقیة واالبعاد الشخصیة، ھي دعوات الى الشباب االردني لتبني االفكار وتطویرھا 

ییر ، لذا طلب الملك من الحضور ان یكون وان یكونوا ھم المحرك االساسي والرئیسي في التغ
التي في كثیر من االحیان غیر » التقلیدیة«ما أراده الملك من الشباب ھو االبتعاد عن . صوتھم أعلى

مفھومة ال سیاسیا وال اجتماعیا، فالملك استغرب مواقف اعضاء في بعض الكتل النیابیة منھم من 
، ما یدلل على الشكلیة التي یجب االبتعاد عنھا، نحو یكون في اقصى الیسار واخر في اقصى الیمین

لیس  .الفھم العمیق والمؤثر، التي یجب ان یكون اساس االصالح والتغییر والتأثیر في صنع القرار
ھذا فقط، فالملك اشار الى بعض السلوكیات التي یجب تجاوزھا، تلك المتعلقة بالقدرة بتحمل 

عن التأثیرات المجتمعیة، لجھة ان على الجمیع تحمل المسؤولیة المسؤولیة، وكیفیة معالجتھا بعیدا 
والمقصر وغیر القادر یجب ان یخلي موقعھ مباشرة، دون مجاملة، إذ ان المجاملة او التخوف من 

 .التأثیرات المجتمعیة سیكون لھ إنعكاسات سلبیة على العمل واالنجاز والتأثیر في مسیرة االصالح
الملكي على ضرورة المحافظة على الطبقى الوسطى وانھ كما اتسعت شریحة وھنا نشیر الى التأكید 

ھذه الطبقة، سنكون قادرین على إحداث االصالح السیاسي بسرعة وبشكل أفضل، مع تأكید ملكي 
سیكون التركیز على إصالح البعد االداري ومحاربة الفساد، على ان یكون ھذا  2018على أن عام 

فافیة والوضوح، وبعیدا عن االعتبارات التقلیدیة، ضاربا مثال االصالحات االصالح، مبنیا على الش
   .التي حدثت في القوات المسلحة واالجھزة االمنیة، التي استندت الى النوعیة ولیس الكمیة

  
الدعوة الملكیة للشباب، بأن یكون لھم حضور اساسي ومؤثر، ھو احد عناصر احداث االصالح 

انا بقدر اضغط شوي من فوق، لكن إذا انتم لما تساعدوني من تحت «صراحة المطلوب، فالملك قالھا 
ومن الرسائل الملكیة، المھمة في الحوار، التأكید على ضرورة  .«، سنبقى نحكي بنفس الموضوع

إنجاح خطوة الالمركزیة والمجالس البلدیة، من حیث إعادة توزیع صناعة القرار، كل حسب 
ن إعادة ترتیب االدوار والصالحیات، بحیث یكون دور النائب على اختصاصھ وما سیترتب علیھ م

  كترونيااللالرأي 



  رة اإلعالم والعالقات العامة دائ                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 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 
22 

، كانت »بكفي«. مستوى الوطن، ھذه التوجھات تتطلب ضغطا بضرورة تحقیق االصالح المطلوب
الدعوة لجیل الشباب لیطلقوھا لتحقیق االصالح واالنطالق بعیدا عن االعتبارات التقلیدیة وحاالت 

را على تغییر الثقافة المجتمعیة، اذا لم یكن للشباب االردني وجیل التعود، وان المسؤول لیس قاد
المستقبل دور فاعل في إحداث التغییر، بإعتباره مطلبا ضروریا لتحقیق االصالح بإعتبار انھم 

الرھان الملكي على الشباب في احداث االصالح، تكرر في أكثر من محطة  .االدرى بمصلحة الوطن
بشكل صریح وواضح في ختامھ، عندما قال الملك وعندما اتحدث مع  في الحوار الملكي، وكان

وان السر في احداث االصالح یكمن في جیل الشباب، (..) الشباب كم اكون مرتاحا على مستقبل بلدي
بإعتبارھم االعلم بما ھو مطلوب اقتصادیا ً واجتماعیا وسیاسیا، إال أن المطلوب یجب ان یكون 

  .«الخط االحمر«وان جیل الشباب ھو من یحدد » اعلى صوت«الحضور مؤثرا أكثر 
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 جملة ملكیة تفتح باب النقاش: قانون االنتخاب

  
  فھد الخیطان

  
في اللقاء الذي جمع جاللة الملك أول من أمس بمجموعة من طلبة الدراسات الدولیة في الجامعة 

لى أن المرحلة المقبلة ستشھد األردنیة، أشار جاللتھ وفي سیاق الحدیث عن اإلصالحات السیاسیة، إ
، أي إلى ما كان علیھ مع عودة الحیاة 80عضوا إلى  130خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 

  .1989البرلمانیة 
 

الجملة الملكیة كانت محور المناقشات لحظة صدورھا في وسائل اإلعالم، والمؤكد أنھا ستفتح شھیة 
  .السیاسیین والمحللین لیقولوا رأیھم

 
لملك بھذا الخصوص لیس جدیدا على الطبقة السیاسیة وال على وسائل اإلعالم، والتوجھ لیس رأي ا

فمنذ أن باشرت الدولة بتطویر وإقرار تشریعات جدیدة أبرزھا قانون . اختراعا بال أساس موضوعي
م وقانون البلدیات ومن ثم إجراء انتخابات المجلسین، كان أحد أھ" الالمركزیة"المجالس المحلیة 

األھداف المعلنة لھذه الخطوة، تخلیص مجلس النواب من األعباء الخدمیة للتفرغ لممارسة وظائفھ 
  .األساسیة في التشریع والرقابة على أعمال الحكومات

 
توسیع دائرة التمثیل الشعبي والمشاركة في صناعة القرار على مستوى المحافظات، یعني بالضرورة 

س النواب لتسھیل مھامھ، وضمان تمثیل أفضل على المستوى إعادة النظر في عدد أعضاء مجل
  ".الالمركزیة"الوطني، والعودة لما كان علیھ الوضع قبل

 
ترجمة ھذا التوجھ إلى واقع جدید تتطلب حكما تعدیل قانون االنتخاب الحالي من خالل مجلس األمة، 

  .ار القوانین المؤقتةفالتعدیالت الدستوریة األخیرة قیدت دور السلطة التنفیذیة في إصد
 

ھذا یعني أن على الحكومة إن ھى قررت السیر بتعدیل القانون التقدم بمشروع قانون معدل لمجلس 
  .النواب

 
من غیر المرجح أن تقدم الحكومة على ھذه الخطوة في الوقت الحالي، وستنتظر لحین قرب انتھاء 

  .2016عمر المجلس الذي انتخب في العام 
 

س النیابي سیساھم إلى حد كبیر في تأطیر ومأسسة عملھ الكتلوي، وتسریع خفض عدید المجل
  .اإلنجاز، إضافة إلى تحسین مخرجاتھ ونوعیة النیابة بشكل عام

 
لكن إشكالیة العمل النیابي ال تتوقف عند العدد بل النوعیة، وھذا األمر یستدعي التفكیر بتطویر النظام 

  .االنتخابي أیضا
 

بي الذي استند إلیھ القانون القائم حالیا كان خطوة كبیرة لألمام ال ینبغي التفریط بھا، مبدأ التمثیل النس
لكن تطبیق ھذا المبدأ لم یحقق الغایات المرجوة منھ، ویحتاج لتطویر جوھري لیخدم أھداف اإلصالح 

  .السیاسي في المملكة

   االلكتروني الغد
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رارا عند دور األحزاب السیاسیة جاللة الملك وفي حواره المفتوح مع طلبة الجامعة األردنیة توقف م

والكتل البرلمانیة، وأظھر رغبة أكیدة كما كان من قبل، بتطویر عمل األحزاب في األردن، وتقلیص 
عددھا لتمثل االتجاھات الرئیسیة في البالد، لنتمكن بعد ذلك من العودة لتطبیق فكرة الحكومات 

نوعیة للحیاة السیاسیة والبرلمانیة، مما استدعى  البرلمانیة التي لم تحقق تجربتھا الیتیمة أیة إضافة
  .تجمید العمل فیھا

 
بعد "ولھذا البد عند النظر في تعدیل قانون االنتخاب من إیجاد الرابط التشریعي الذي یمّكن األحزاب 

  .من المنافسة على مقاعد البرلمان وفق مبدأ التمثیل النسبي" ھیكلتھا
 

یاسیین والحزبیین یدعو للعودة لفكرة قائمة على مستوى الوطن، ھناك بالطبع اتجاه في أوساط الس
  .تكون محصورة باألحزاب السیاسیة

 
الضیر في إعادة فتح نقاش حول مجمل ھذه المقترحات والتوصل لخطة محكمة إلصالح قانون 

رات االنتخاب في وقت مبكر لیتسنى لألحزاب السیاسیة والقوى االجتماعیة المعنیة التكیف مع المتغی
  .قبل موعد االنتخابات النیابیة
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  شفافیة وثقة بالمستقبل في حوار القائد مع شباب الوطن
  "رأینا"

  
عكست االصداء االیجابیة لمضامین حوار جاللة الملك عبداهللا الثاني مع طلبة كلیة األمیر الحسین بن 

ولیھا االردنیون لجاللتھ والتفاؤل الذي عبداهللا الثاني للدراسات الدولیة بالجامعة االردنیة، الثقة التي ی
یشاركون جاللتھ في مستقبل اقتصادنا الوطني والنجاح في مواجھة التحدیات والصعوبات التي 
تواجھنا في ھذه المرحلة والتي بعض منھا نشأ عن الضغوط الممارسة علینا لتغییر مواقفنا الثابتة 

اي ظرف أن یستجیب لھا او یفّرط بمسؤولیتھ والمعلنة من قضایا وملفات ال یمكن لالردن وتحت 
   .تجاھھا وفي مقدمتھا مكان ومصیر القدس والمقدسات االسالمیة والمسیحیة فیھا

  
من ھنا یمكن القول بثقة وتفاؤل بأن جاللة الملك في حواره ورھانھ على شباب االردن ودورھم 

ورشة البناء والتحدیث واالصالح إنما  المأمول في الحیاة السیاسیة والمشاركة الشعبیة واالنخراط في
یضع قادة المستقبل ھؤالء أمام مسؤولیاتھم وبخاصة في اشارة جاللتھ الى دور االحزاب في الحیاة 
السیاسیة االردنیة والضعف التي ھي علیھ االن وما یتوق جاللتھ وابناء شعبنا كافة من ان تكون ھذه 

اعلیة وانتماء في تفعیل الحیاة السیاسیة والحزبیة عبر االحزاب عند مستوى المسؤولیة وان تسھم بف
 ً برامج وآلیات ونشاطات ومقاربة تغري الشباب االردني باالنخراط فیھا وتمنحھم األمل بالتغییر بعیدا

ما یعني في  ..عن اي تأثیرات طائفیة او مذھبیة او جھویة او لخدمة اجندات خارجیة او شخصیة
لمشھد الوطني ھو أن نسیر الى األمام بالنسبة الى االصالح السیاسي وال بد القراءة الملكیة العمیقة ل

من رؤیة تشكیلة احزاب في ظل وجود كتل لیست على مستوى ما نتمنى من احزاب، بمعنى اننا ال 
ً تتقوقع في الجغرافیا او الدین وان یكون التمثیل على مستوى الوطن، تمثیل جاد وحقیقي  نرید احزابا

   .ا االقتصادیة كما في التعلیم والصحة والضرائبفي القضای
  

اشارة جاللة الملك الى مسألة النظرة الیمینیة في الدفاع والیساریة في النظرة الى التعلیم والصحة، 
لھ حوار جاللتھ مع طلبة  ّ تكتسب أھمیة اضافیة في الطرح الملكي الشفاف والصریح الذي مث

حسین بن عبداهللا الثاني في الجامعة االردنیة بتأكید جاللتھ یمینیتھ الدراسات الدولیة في كلیة األمیر ال
في الدفاع ویساریتھ في الصحة والتعلیم ولكن على قاعدة االنطالق للعمل وفق برنامج للوطن ال 

ً في دعوة الشباب االردني الى االنخراط في  .لألشخاص او المناطق ً ومشّددا لھذا كان جاللتھ واضحا
بكل ھمة وثقة كونھم یمثلون الشباب كافة وانھم االغلبیة كما ان افكارھم تریح جاللتھ  الشأن الوطني

عندما یجلس الیھم ویحاورھم ألنھم في رأي جاللتھ الذي یشاركھ االردنیون كافة في ما ذھب الیھ 
   .انھم بالفعل یعرفون ما ھو المطلوب

  
ً بضرورة ن ّ نظل نحتمي وكان نداء جاللة الملك المؤثر للشباب الفتا قد المسؤول والضغط علیھ وإال

بقوى تقلیدیة او عشائریة او مناطقیة كمسؤولین او وزراء، بل نتمسك بسیادة القانون والغاء الواسطة 
وھذا ال یمكن لھ ان یتم سوى بالشفافیة العالیة تجاه ھذه القضایا، إذا ما اردنا بالفعل حدوث تغییر 

وضروري بتغییر الثقافة والمفھوم ازاء النظرة للكثیر من  مؤسسي وقیام الشباب على نحو خاص
ً الى التطویر المنشود لت كل اجابات ونقاشات جاللة الملك  .القضایا وصوال ّ الثقة بالمستقبل التي تخل

مع ابنائھ الطلبة والقراءة الدقیقة والواقعیة لمشھدنا الوطني وبخاصة تأكیده ان عالقاتنا الخارجیة 
اناتنا كدولة، لكن العالم یعلم أننا على الخارطة أكبر من حدودنا واالردني ال یكذب وبالرغم من امك

ً على كلمتھ التي یقول، إذ ان ما یمیز بلدنا عن باقي الدول ان االردن في حالة الضغط  ویظل محافظا

  14: الرأي ص
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قدرتنا  علیھ ال یوجد من ھو اقوى منھ، یزید من قناعة االردنیین بأننا نسیر في االتجاه الصحیح وأن
على مواجھة التحدیات وكتابة التاریخ رغم شح الموارد واالمكانات، ستبقى ما یمیز بلدنا وشعبنا كما 
میزتھ في السنوات والحقب السابقة في ظل وحدتنا الوطنیة وتماسكنا الذي قال جاللتھ بارتیاح وثقة 

  .انھ ال خوف لدیھ على التماسك االردني
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  شبابرسائل الملك السیاسیة لل
  

  القاسممحمد 
  

عدد من الرسائل المختصرة التي یمكن التقاطھا بسھولة من خالل حدیث جاللة الملك مع عدد من 
  . الثالثاءطالب الجامعة األردنیة أمس 

  
األحزاب بشكلھا وعددھا الحالي لیست فاعلة، ،  لى الرؤیة الملكیة مازالت ثابتةالرسالة االو

للوطن لھا موقعھا الواضح على الطیف السیاسي بعدد ال یتجاوز  والمطلوب أحزاب برامجیة عابرة
الثالث أو األربعة كي تستطیع اللحاق باالنتخابات النیابیة القادمة والعمل على تشكیل حكومات 

وشّدد جاللتھ الحقا على فكرة أھمیة تفعیل عمل أعضاء المجالس المحلیة والالمركزیة . برلمانیة
حیث ربط ذلك بشكل البرلمان وأملھ بتقلیص عدد النواب الى ثمانین الیصال مطالب  المواطن 

  .عضوا فقط
  
كما أنھ شجع الشباب على االنتساب للعمل الحزبي واالنخراط بھ مبكرا ألن التحدیات القدیمة على  

الرسالة .العمل الحزبي قد زالت، خاصة أن الشباب مدركا لما یحتاحھ الوطن أكثر ممن یكبره عمرا
ِبّت لفتح النقاش في الشارع ولم تأتي بصیغة األوامر، وأن الجیل الجدید الثانی ة  األوراق النقاشیة ُكت

واٍع ومدرك لما تحتویھ ھذه األوراق وعلیھ مناقشة ما تطرحھ من ألفكار ومحاور مع المسؤول أو 
َُص الیھ من نتائج شارع سیرسم ھذا الضغط الُمَمارس من ال. النائب والضغط علیھما لتطبیق ما َخل

  .الخط األحمر لكل من المسؤول والنائب
  
األوراق النقاشیة حاضرة مازالت وبقوة في ذھن الملك الذي یرى مشروع خارطة طریق في ھذه  

الرسالة الثالثة  مازال یصر الملك بأن االصالح االداري المرتبط باالقتصاد یبدأ .األوراق النقاشیة
من یجد نفسھ بأنھ لیس على مستوى االدارة فلیرحل وأن بتنظیف المؤسسات لنفسھا، وكرر أن 

الشفافیة وسیادة القانون مبادئ یشارك فیھا المواطن والدولة حیث أشار الى بعض الممارسات السلبیة 
  . من البعض عند محاسبة مسؤول او حتى مجرم خاصة من أبناء منطقتھ أو ذوي القربى

  
االشتباك مع الجمیع نوابا ومسؤولین والتقدم للعمل أخیرا، حّث الملك الشباب على االنخراط و

  .الكلمة للشباب والمقصود ھم الكبار.  السیاسي مبكرا كي یكون لھم الدور والكلمة الحقا

  خبرني
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  عالصحة والتعلیم ویمیني في الدفا انا یساري في: الملك 
  
  أدھمقصي 

  
لتأثیر الشعبي عبر بوابة ال تحتاج الحالة األردنیة الى كثیر مزاودة، بعد ان اطلق الملك قاطرة ا

التغییر االیجابي الذي تحدث . الضغط، كما قال خالل لقائھ مجموعة شبابیة في رحاب الجامعة األم
عنھ الملك للشباب، یتجاوز مرحلة التنظیر العام السائد، والذي یدعو الى ممارسة اشكال الضغط 

الضغط على األجھزة األمنیة في التقلیدي من مظاھرات واحتجاجات تستنزف طاقة الشباب، وترفع 
المفردات الملكیة التي نقلھا الى جیل الشباب، تعني بشكل واضح تحفیز الشباب . لحظة اقلیمیة حرجة

الى مفردات » حك«على انتاج التغییر المأمول شعبیا وشبابیا، بكسر التابوھات التقلیدیة من مصطلح 
  . حساب الحاجة الوطنیةالتعاطف مع ابناء العشیرة وذوي القربى حتى على 

  
ما سیقولھ دعاة االحتجاجات قالھ الملك بوضوح في جلسة الجامعة واكثر من مرة في مواقع مختلفة، 
فاالنتاجیة ھي معیار األداء والتقییم وال یمكن أخذ االعتبار لعوامل الوقت والتعاطف الشعبي على 

  .اساس روابط الدم والقربى المناطقیة والجغرافیة
  
ھرات واالحتجاجات تستھدف عادة التأثیر على السلطة وصاحب القرار من اجل االستجابة المظا 

لالوجاع الشعبیة والمطالب السیاسیة، وقد سبق الملك الجمیع بدعوتھ الى اقالة المسؤول العاجز 
والدعوة الى تشكیل احزاب سیاسیة برامجیة تكون نواة لحكومات برلمانیة قادمة ما سیتبع من 

ات لذلك على طبیعة البرلمان وكتلھ السیاسیة ولیس معقوال ان یكون اعضاء الكتلة البرلمانیة انعكاس
الملك كشف عن رؤیا تقدمیة خالل لقاء الجامعة . موزعین من اقصى الیسار الى اقصى الیمین

بوضوح  الشبابي، باالضافة الى انتقاداتھ للمسؤولین والنواب الذین یتراجعون في األداء، فالملك قالھا
، ولعل ھذا ادق توصیف یمكن االستناد الیھ في »أنا یساري في التعلیم والصحة، ویمیني في الدفاع«

  . قراءة الحاجة الوطنیة
  

تقدمیة الملك سابقة لكل التیارات السیاسیة والحزبیة والرسمیة، فحتى األحزاب الیساریة لیس لدیھا 
في التعلیم واشتراكیة متخلفة في الصحة، تساوي » سلفي«ھذه الرؤیا وسبق لھا ان كشفت عن مشھد 

  .بین الفقیر والغني، وعن رؤیة في التعلیم ال تتجاوز اوائل القرن الماضي
  
الشباب الیوم اكثر فئة یشھد لھا الملك في البناء الوطني وعلیھم عدم االنجراف الى دعوات للتعبیر  

فاعلة، تفتح االفاق لفعل شعبي یرفع وتیرة عن الغضب في الشارع بدل تحویل الغضب الى قوة تغییر 
االنتاج ویخلق بیئة حاضنة لتطور المجتمع، فالملك كما قال یعود الى بیتھ بعد لقاء الشباب منشرح 
الصدر على عكس لقاءاتھ مع الرسمیین واالجیال الكالسیكیة، وھذا یضع الشباب امام مسؤولیتھم 

دون انجرار الى دعوات تقلیدیة ال تخدمھم وال تخدم  النتاج التغییر ومسك زمام اللحظة الوطنیة
  .الفرصة التي اتاحھا الملك لھم

  7: األنباط ص
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  الشباب من التعلیم إلى حماة المستقبل... االستثمار بالمستقبل

  
  حدادرومان 

  
 ً جاءت زیارة جاللة الملك للجامعة األردنیة ولقاؤه مع مجموعة من الشباب والتحدث معھم حدیثا

ً كمؤشر مھم فیم ً وصریحا ا یتعلق بموضوع الشباب في األردن والرھان على المستقبل، وكنت مفتوحا
ً عن الشباب، فجاءت الزیارة لتعطیني شرعیة الخوض في  قبل ما یقارب العشرة أیام قد كتبت مقاال

   .موضوع الشباب مرة أخرى ومن زاویة جدیدة
  

ا كطالبي علم ومعرفة جمیعنا ندرك التحدیات التي تواجھ العملیة التعلیمیة في األردن، ولكن علین
وكقائمین على العملیة التعلیمیة والمعرفیة أن نبقى یقظین، وأن نسأل ثالثة أسئلة أساسیة یمكن من 

ً مساءلة  ماذا نتعلم، لماذا نتعلم، كیف (العملیة التعلیمیة، ھذه األسئلة ھي ) أو محاكمة(خاللھا دائما
ما نتعلمھ، مدى علمیتھ، وھل ینتمي ھذا حین نسأل ماذا نتعلم نرید أن نعرف مضمون  .(نتعلم

المضمون لعصرنا ویساعدنا على بناء المستقبل، فمضمون ما نتعلمھ ضروري كي نبقى قادرین على 
أما سؤالنا الثاني لماذا نتعلم فھو سؤال مركزي في العملیة التعلمیة، ألنھ  .المنافسة التعلیمیة مع العالم

ھ، ویقودنا لمعرفة دورنا في العملیة التعلمیة، كما یكشف لنا أین یسائل السبب الذي یقف خلف ما نتعلم
   .نقف في المستقبل

  
لسؤال الثالث كیف نتعلم ھو السؤال الذي یحدد دور الطالب في العملیة التعلمیة كباحث عن المعرفة ا

ً لھا، وبالتالي فھو یعمل العقل والتفكیر، وبھذا المنھج سیتمكن الطلبة من امت الك مھارات ولیس متلقنا
الحوار وصقل شخصیاتھم، ویساعدھم ذلك على امتالك معارف متسقة مع التطور وملكات معرفیة 

إذا ما توافرت اإلجابات عن األسئلة الثالثة  .قادرة على التعامل مع المعلومات وتطویر العالقات بینھا
ً یقو ً اجتماعیا د التنویر في مجتمعھ، السابقة وتضافرت مع بعضھا فإن الطالب حینھا یكون ناشطا

ویحول المدرسة حینھا إلى مؤسسة اجتماعیة للتغییر والتنویر والعقالنیة قادرة على التأثیر في حدود 
   .مجتمعھا

  
ً بدور الشباب في بناء حاضرنا ومستقبلنا، وأدركنا أن الشباب عوامل تغییر وتنویر و إذا آمنا فعال

ً، وعرفنا نواحي النقص العدیدة التي یعا ني منھا القطاع التعلیمي في األردن، سندرك أھمیة أیضا
ً على توحید الجھود المتعلقة بقطاع الشباب والعمل التطوعي  القیام بعمل مؤسسي لیكون فاعالً وقادرا
والمشاركة المدنیة وتحدید بوصلة ھذه الجھود لتحقیق إنجاز ملموس على أرض الواقع، ویملك 

   .إمكانیة استدامتھ وتطویره
  

شباب یتم من خالل تطویر مھاراتھم المختلفة في جمیع محافظات المملكة، وھو ما یساھم فدعم ال
ٍ وقادٍر ومؤھل من الشباب، وھو ما یؤكد مقولة األمیر الحسین بن عبداهللا الثاني سمو  بإنتاج جیل واع

لشباب كما یجب العمل على تحسین مستوى معیشة الشباب عبر تأھیل ا .«قوتنا بإنساننا«ولي العھد 
 ،ً ً واقتصادیا ً باإلضافة إلى تأھیلھم بالمھارات الحیاتیة الضروریة وتمكینھم معرفیا ً واجتماعیا فكریا
والعمل على إدماج الشباب أكثر في المجال العمومي، عبر إدماجھم في آلیة صناعة القرار، 

   .وإدماجھم في سوق العمل وفق متطلبات ھذا السوق وبكفاءة عالیة
  

 15: صالرأي 
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ً للعملیة التعلمیة في األردن، وذلك عبر ما یطرحونھ من أسئلة دور شبابنا اف لیوم أن یكونوا محركا
وما یحاولون تقدیمھ من إجابات، فالسؤال بوابة المعرفة والجواب جسر للوصول إلى السؤال التالي، 

ً یمنعنا من التفكیر، وحین یقوم الشباب بدورھم التنویري ھذا، فإنھم یتحملون مسؤو لیتھم ولیس حائطا
   .بتطویر المجتمع وإحداث النقلة الضروریة لوضعنا على عتبات المستقبل

  
ھذا الدور الذي ننتظره من شبابنا یعني ضرورة امتالكھم القدرة على لعب دور مھم في التنمیة 
السیاسیة، فالتنمیة السیاسیة تعني مشاركة األردنیین بصورة فاعلة في صناعة القرار وإفراز ممثلیھم 

النواب ومجالس الالمركزیة والبلدیات، وھو ما یقود إلى تنمیة اقتصادیة شاملة في األردن، لمجلس 
حیث تتوزع عائدات التنمیة بصورة عادلة على المواطنین في مختلف مناطقھم، وتقود المحافظات 

حین ننظر حولنا نرى أننا نعیش في  .التنمیة، وتتوقف عن كونھا طاردة ألبنائھا نحو العاصمة مسیرة
إنشاء  ا علىظل منطقة یدمرھا الصراع، ودول مھددة بالزوال، وحین ننظر إلى األردن نكتشف قدرتن

دولة تؤمن بالتنوع واالختالف، بحیث یكون تنوعھا مصدر قوتھا، فعلینا أن نعمل للمحافظة على ما 
ً نؤكد استثنائیة األردن في  یمیزنا، فكلنا أردنیون ال فرق بیننا، وبتنوعنا واختالفنا ووجودنا معا

  .منطقتھ
  
  

ً ومبادئ إنسانی ً زاھیا ة قامت علیھا الثورة العربیة الكبرى، فإن وكما استطاع أجدادنا توریثنا وطنا
وأحفادنا ما یفاخرون بھ، وإذا كان أجدادنا وأباؤنا حراس ذاكرة  علینا العمل الجاد لنورث أبناءنا

وثقافتھم ومعرفتھم، وبریادتھم في  الوطن، فعلى الشباب أن یكونوا حماة مستقبلھ، یحمونھ بعلمھم
ً ألردن ح عنوان التعامل مع الشباب  .یوي قادر على عبور التحدیاتمجاالت شتى، لیكونوا عنوانا

  .تعلیم، تمكین، إشراك: یتلخص بثالث كلمات ھي
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  حنو الصویفیة –حكمت شاكر آغا  -
  مؤتة –محمد فالح عبدالمھدي الصرایرة  -
  مرج الحمام –خالد مسعود الخاروف  -
  الشمیساني –حسن عبدالعال ) ھالة(خدیجة  -
  دابوق –غسان ولید أحمد الشكعة  -
  عرجان –طھ نایف الخطیب  -
  ضاحیة االقصى –رسمیة عبدالقادر الناطور  -
  الصویفیة –ندى سابا سالم عز  -
  مرج الحمام –منذر السوقي الطاق  -

  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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 ارتفاع درجات الحرارة

 
ترتفع درجات الحرارة نھار الیوم بشكل طفیف لتتجاوز معدالتھا الُمعتادة في مثل ھذا الوقت من العام 

  . بقلیل، وفقا لموقع طقس العرب
  

ً في عموم المناطق، وتكون الریاح  ً وصحوا ً وبارًدا نسبیا وأوضح الموقع، ان الطقس یكون مستقرا
  .ة، وفي خلیج العقبة شمالیة، معتدلة إلى نشطة السرعةشرقیة معتدلة السرع

  
ً في عموم المناطق، وبشكل الفت في البادیة والسھول الشرقیة لیًال،   في حین، یكون الطقس باردا

، أن ترتفع درجات الحرارة نھار غد، "طقس العرب"وتوقع . وتھب ریاح شرقیة معتدلة السرعة
  .درجات مئویة 4-2في مثل ھذا الوقت من العام بحدود وتكون أعلى من معدالتھا الُمعتادة 

  طلبة نیوز
  

 حالة الطقس
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  أنقذت إحدى وحدات المنطقة العسكریة الوسطى أمس سائحین كوریین كانا انزلقا أثناء التنزه
منتسبو المنطقة قدموا اإلسعافات األولیة . على أطراف نھر األردن ما أدى إلى غرقھما

سیاح بمحاذاة النھر من الطرف اآلخر، وأسعفوھما للسائحین اللذین كانا ضمن مجموعة من ال
وجرى التنسیق مع الجھات المختصة . لمستشفى الشونة الحكومي وحالتھما الصحیة جیدة

 .إلعادتھما الى الطرف اآلخر
  

  أعمال صیانة وتحسینات تجري حالیا بالمدخل الرئیسي لوزارة الزراعة، تقوم بھا تطوعا
وزارة تؤكد أن أعمال الصیانة ال تؤثر على سیر العمل ال. ودعما للوزارة مؤسسة الحق

بدوائرھا ومدیریاتھا في كامل المبنى الرئیسي، متوقعة انتھاء الصیانة والدیكور االثنین 
 .القادم

  
  والذي ینظمھ 2018یتم األربعاء المقبل إطالق البرنامج الوطني للقیادات الحكومیة للعام ،

حفل إطالق البرنامج یرعاه . لتعاون مع معھد اإلدارة العامةالمركز الوطني إلعداد القادة با
 .رئیس مجلس األعیان فیصل الفایز في مقر معھد اإلدارة بعمان

  
  انتقادات واسعة وجھت أمس لقیام مواطنین ببث تسجیالت مصورة حیة ومباشرة لمحاولة

وقد كان برفقتھ أحد المواطنین االنتحار من فوق عمارة في منطقة الدوار السابع بعمان، 
االنتقاد انصب على التعامل مع بعض المآسي واألحداث الموجعة بنوع من . طفاله الحدثان

  .االستعراض ودون مراعاة لمشاعر الضحایا أو حتى المتابعین

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


