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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  حفل افطار لذوي الشھداء في نادي ابناء الثورة العربیة

   شؤون جامعیة
یناقش معاییر تقییم رؤساء الجامعات الرسمیة ) التعلیم العالي(

  الیوم
٤ 

 ٥  ینسب بإغالق كلیة قرطبة‘‘ ھیئة االعتماد‘‘
 ٦  والملحقیات الثقافیة" اعتماد التعلیم العالي"بحث التعاون بین 

 ٧  الجدیدة بالمدارس والمدیریات‘‘ التوجیھي‘‘توفر كتب 
یوفر » التكنولوجیا»و» األلمانیة«برنامج للدراسات العلیا في 

  منح دراسیة ٢١٠
٨ 

 ٩  مرتبة ضمن تصنیف عالمي ٥٠تتقدم « التكنولوجیا «
والنھائي الموافقة لمدیریة االعتماد للبدء بخطوات االعتماد االولي 

  للتخصصات االكادیمیة
١٠ 

 ١١  جامعتا الھاشمیة وجورج واشنطن تبحثان التعاون العلمي
ً للمسؤولیة االجتماعیة  باحث بجامعة العقبة یطور نموذجا

  للشركات
١٢ 

   مقاالت
 ١٣  د موسى شتیوي/حراك ملكي الفت في رمضان

 ١٥  رحیل محمد غرایبة. د/الفّن والذوق والرسالة

 ١٧  صالح جّرار. د/االتـھــام أصـابـع

 ١٨  سھى داود/مصدر المعرفة

 ١٩  وفیات
  ٢١- ٢٠  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  حفل افطار لذوي الشھداء في نادي ابناء الثورة العربیة
  

اقام نادي ابناء الثورة العربیة الكبرى الیوم األربعاء، حفل افطار لذوي شھداء ومقاتلي القوات 
الجیش العربي، في حرب حزیران وحرب الكرامة، برعایة رئیس الجامعة  –نیة المسلحة األرد

  .األردنیة الدكتور عزمي محافظة
  

ً "وقال رئیس النادي الدكتور بكر المجالي،  ً أمینا لقد كان الجیش العربي األردني منذ تأسیسھ حارسا
ً لكل قضایا األمة العادلة، فالجیش العربي االردني قدم  ً قویا مئات الشھداء لفلسطین، ومقابر وسندا

شھداء الجیش العربي األردني بالقدس وما حولھا ھي شاھد على حجم التضحیات التي قدمھا الجیش 
  ".العربي األردني بسبیل دفاعھ عن قضایا األمة العادلة

  
ذین الجیش العربي واألجھزة األمنیة، ال - واستذكر بھذه المناسبة، شھداء القوات المسلحة األردنیة 

ضحوا بأرواحھم دفاعا عن وطنھم وأمتھم ومبادئ األردن السامیة والنھضة العربیة الذین سطروا 
  .أسماءھم في سجل الشرف والبطولة

 أخبار الجامعة

  نيالرأي الكترو/بترا
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  یناقش معاییر تقییم رؤساء الجامعات الرسمیة الیوم) التعلیم العالي(
  

ؤساء الجامعات الرسمیة،التي یناقش مجلس التعلیم العالي الیوم معاییر ومؤشرات أداء وتقییم ر
  .أعدتھا لجنة شكلھا المجلس لھذه الغایة

  
المقترحة من قبل اللجنة، التي  ٢٠١٧على أبرز معاییر ومؤشرات االداء لعام » الرأي«وحصلت 

العالمیة، االعتماد وضمان الجودة، التدریس والبحث العلمي : إطارا، شملت) ١٤(توزعت ضمن 
یا، الموارد البشریة، االمور المالیة وتمویل الجامعة وضبط االنفاق، والتطویر والدراسات العل

اإلدارة، البنیة التحتیة، البیئة الجامعیة، الحاكمیة، تنمیة المجتمع، االلتزام بقرارات مجلس التعلیم 
  .العالي

  
الى جانب تشكیل لجنة خبراء، تقوم بوضع الیھ للحصول على تغذیة راجعة من عینات من أعضاء 

جاذبة ومؤثرة في » لكاریزما«ئة التدریس واالداریین والطلبة تتعلق بامتالك رئیس الجامعة ھی
اآلخرین، عدالة القرارات االداریة ومنھا تعیین القیادات االكادیمیة واالدارة، دقة القرارات 

ة ال شبھات مالی»و» ملف الرئیس األكادیمي والبحثي خال من الشبھات«واستقرارھا وموضوعیتھا، 
وطبیعة قرارات رئیس الجامعة فیما إذا كانت ذات طابع شخصي او » أو إداریة على رئیس الجامعة

  .فردي خصوصا المتعلقة بتعیین القیادات االكادیمیة
  

، إذ یقدم رئیس الجامعة تقریرا ذاتیا یتضمن أي أمور »التقییم الذاتي«بالمقابل، تضمنت معیارا حول 
  .ییملم تشتمل علیھا معاییر التق

  
وتشكلت اللجنة التي أعدت المعاییر المقترحة من رؤساء لجان مجلس التعلیم العالي باالضافة الى 

: الدكتور ھشام غرایبة رئیسا، وعضویة: رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، إذ ضمت
تور بشیر الدكتور عبد الرحیم الحنیطي والدكتور محمد الخالیلة والدكتور عاھد الوھادنة والدك

  .الزعبي
  

وبحسب االطار العام، الذي أقره مجلس التعلیم العالي، یقیم رؤساء الجامعات الرسمیة سنویا، خالل 
  .الفترة بین األول من حزیران إلى االول من أیلول من كل عام

  
یبلغ عدد الجامعات الرسمیة عشر جامعات، ویعین رئیس الجامعة الرسمیة بإرادة ملكیة بناء على 

سیب من مجلس التعلیم العالي، بینما یعین رئیس الجامعة الخاصة بقرار من مجلس التعلیم العالي تن
  .بتنسیب من مجلس االمناء

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٣:الراي ص
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  ینسب بإغالق كلیة قرطبة‘‘ ھیئة االعتماد‘‘
  

إغالق "نسب مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا إلى مجلس التعلیم العالي بـ
  ". ةكلیة قرطب

وقرر المجلس خالل الجلسة التي عقدھا أمس برئاسة الدكتور بشیر الزعبي الموافقة لمدیریة االعتماد 
في الھیئة البدء بتقدیم منھجیة وخطوات االعتماد االولي والنھائي للتخصصات األكادیمیة، والموافقة 

اییر االعتماد الخاص لمدیریة االعتماد في الھیئة بالبدء بتطویر اإلطار العام لتعلیمات ومع
  . للتخصصات اإلنسانیة والعلمیة والتطبیقیة لكلیات المجتمع المتوسطة

في ) برنامج الماجستیر/ إدارة األعمال(ووافق على تعدیل الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 
وعلى جامعة اإلسراء، وذلك حسب تعلیمات معاییر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلیا الجدیدة، 

في جامعة ) برنامج الماجستیر/ التصمیم الجرافیكي(تعدیل الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 
كما . الشرق األوسط، وذلك حسب تعلیمات معاییر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلیا الجدیدة

ت في تكنولوجیا المعلومات واالتصاال(وافق على تعدیل الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 
في جامعة الشرق األوسط، وذلك حسب تعلیمات معاییر االعتماد العام ) برنامج الماجستیر/ التعلیم

  .لبرامج الدراسات العلیا الجدیدة

  ٤:الغد ص
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  والملحقیات الثقافیة" اعتماد التعلیم العالي"بحث التعاون بین 
  
یر الزعبي لدى لقائھ أمس بش. بحث رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان وجودتھا د 

عددا من المستشارین والملحقین الثقافیین للدول العربیة واإلسالمیة المعتمدین في المملكة، سبل 
  تعزیز عالقات التعاون األكادیمي بین الھیئة والملحقیات الثقافیة العربیة واإلسالمیة في األردن

  
  
  
  

  ٥:الدستور ص/٤:الغد ص
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یاتالجدیدة بالمدارس والمدیر‘‘ التوجیھي‘‘توفر كتب   
 
 

الجدیدة للعام الدراسي " التوجیھي"استكملت وزارة التربیة والتعلیم توزیع كتب الثانویة العامة 
  .على مدیریات التربیة والتعلیم ٢٠١٧/٢٠١٨

وأوعزت، وفق بیان صحفي أمس، لمدیریاتھا تزوید الطلبة بھذه الكتب من خالل مدارسھم الثانویة 
إدارة المناھج والكتب المدرسیة وفرت ھذه الكتب على موقع  أو مراكز بیع الكتب، مشیرة الى أن

  .PDFالوزارة اإللكتروني كنسخ 
وتأتي ھذه الخطوة من قبل وزارة التربیة والتعلیم في إطار استعداداتھا المبكرة الستقبال العام 

  .الدراسي الجدید، ومنح الطلبة الوقت الكافي لالطالع على الكتب الجدیدة
وكان وزیر التربیة . الجدیدة تشمل كافة المباحث باستثناء مبحث اللغة اإلنجلیزیةیذكر أن الكتب 

  .للعام الدراسي المقبل" التوجیھي"والتعلیم عمر الرزاز اعلن مؤخرا عن وجود كتب جدیدة لطلبة 
، إن الكتب الجدیدة ستكون بمتناول الطلبة في منتصف "تویتر"وقال، خالل تغریدة لھ على موقع 

  .المقبل) یونیو(یران شھر حز
، عن وجود "الغد"وكان مصدر مطلع في وزارة التربیة والتعلیم كشف في تصریحات سابقة لـ

  ".التوجیھي"تطویر للمناھج والكتب المدرسیة الخاصة بالصف الثاني عشر 
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمھ، إن العمل جار على تطویر المناھج وكتب الثانویة 

الفتا إلى أن ھذا التطویر یأتي استكماال لخطة الوزارة في ھذا المجال، حیث عملت الوزارة العامة، 
  ).أول ثانوي(خالل العام الماضي والذي سبقھ على تطویر المناھج الخاصة بالصف الحادي عشر 

  ٤:د صالغ
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  منح دراسیة٢ ١٠یوفر » التكنولوجیا»و» األلمانیة«برنامج للدراسات العلیا في 
  

شروع تعلیم السوریین في الجامعة األلمانیة األردنیة الدكتور ضیاء أبو طیر أن برنامج قال مدیر م
) MADAD Fund(منح الدراسات العلیا والممول من الصندوق االستنمائي  لإلتحاد االوروبي 

  . ٢٠١٧/٢٠١٨منح دراسیة في مجال الدراسات العلیا خالل الفصل الدراسي القادم  ٢١٠سیوفر  
تور أبو طیر خالل الورشة التعریفیة التي عقدھا المشروع في جامعة األمیرة سمیة وأضاف الدك

للتكنولوجیا امس االول بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنیة وتكیة أم علي وصندوق األمان 
وصندوق الزكاة ان المنح تستھدف الشباب األردني في المناطق المتضررة من اللجوء والمنتفعین من 

وأشار الى أن المنح ستوفر للشباب المنتفعین من الصنادیق اإلنسانیة الفرصة إلستكمال .  تھذه الجھا
  . دراستھم العلیا في كل من جامعتي األلمانیة األردنیة والعلوم والتكنولوجیا األردنیة

وعرض أبو طیر خالل الورشة لبرنامج تعلیم األردنیین وشروط القبول وعدد المنح المقدمة من 
  . د األوروبي وكیفیة توزیعھا على الجامعات المشاركة في المشروعاالتحا

وبین كل محمد الجوامیس مدیر الخدمات االجتماعیة في تكیة أم علي وفیصل الخالیلة مندوب 
صندوق المعونة الوطنیة أھمیة الشراكة بین االتحاد األوروبي و مؤسسات المجتمع اإلنسانیة لتوفیر 

  . ردني تحسن من مستوى معیشتھم برامج دراسیة للشباب األ
وبینا  آلیة اختیار المرشحین من منتفعي التكیة  والصندوق واستعداد العاملین فیھما للتعاون مع 

  . المتقدمین في جمیع مراحل تقدیم الطلبات من خالل فروعھما المنتشرة في المملكة
ا األردنیة، الدكتور برھان الدین و عرض عمید كلیة الدراسات العلیا في جامعة العلوم والتكنولوجی

البس ما ھیة البرامج التي تطرحھا كلیة الدراسات العلیا في الجامعة على مستوى الماجستیر 
  .والتخصصات التي یمكن للشباب التقدم الیھا 

  ٥:الدستور ص
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  مرتبة ضمن تصنیف عالمي ٥٠تتقدم « التكنولوجیا «

  
  

) QS(التقدم ضمن التصنیف العالمي للجامعات  حلت جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة في صدارة
مرتبة مما خولھا االنتقال لفئة أعلى حیث أتت ضمن فئة ) ٥٠(محرزة تقدما بواقع ) ٢٠١٨(لعام 

، وبھذا تكون جامعة العلوم )٧٠٠- ٦٥١(في الفئة ) ٢٠١٧(في حین كانت لعام ) ٦٥٠- ٦٠١(
ً في سی اق التقدم الالفت الذي یعكس حدوث نقلة نوعیة في والتكنولوجیا األردنیة األولى عربیا وإقلیمیا

  .منھجیة أألداء العلمي واألكادیمي فیھا
  

وقد شھدت مسیرة جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة نقالت نوعیة خالل ھذا العام تنم عن رؤیة 
ُنفذ بتسلسل ز مني واضحة، وتطبیق ألفضل معاییر التطویر االستراتیجي الفاعل ضمن خطط ناجعة ت

ً وفق تصنیفات مجلة التایمز للتعلیم العالي  مدروس مما أتاح للجامعة أن تأتي في المرتبة الثامنة عربیا
ً من المرتبة التاسعة التي كانت قد احتلتھا لعام    ).٢٠١٦(لھذا العام محققة انتقاال متمیزا

  
ً، یؤكد أن الجامعة تسیر وإن التقدم الالفت الذي حققتھ جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة مؤخر ا

بخطًى ثابتة وعلى الطریق الصحیح نحو تحقیق التدویل واالنفتاح على المعاھد والجامعات العالمیة، 
ً وھو  ً وإقلیمیا مما یشكل فرصة جدیدة لالمساك بزمام النھضة العلمیة على الخارطة األكادیمیة محلیا

ً للعیان من خالل انفرادھا بنسب التق   .دم في التصنیفات العالمیة لھذا العامما بدى واضحا
  

ً تنشره مؤسسة البریطانیة یتنافس فیھ  ً معتمدا ً سنویا ) ٢٦(ویعد التصنیف العالمي للجامعات تصنیفا
مؤشرات ) ٦(فقط ضمن التصنیف الذي یعتمد على ) ٩٥٠(ألف جامعة حول العالم یدرج منھا 

أرباب العمل، ومعدل المقاالت المنشورة لعضو السمعة األكادیمیة وسمعة الجامعة بین : رئیسیة ھي
ھیئة التدریس، ونسبة األساتذة للطلبة، ونسبة المدرسین األجانب، ونسبة الطلبة األجانب الذي جاءت 

ً ) ٢٢٠(في جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة في المرتبة    .عالمیا
  

  ٨:الدستور ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
10 

  النھائي للتخصصات االكادیمیةالموافقة لمدیریة االعتماد للبدء بخطوات االعتماد االولي و
  
  

وافق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا على ان تقوم مدیریة االعتماد في 
  .الھیئة بالبدء بتقدیم منھجیة وخطوات االعتماد االولي والنھائي للتخصصات االكادیمیة

دیریة االعتماد في الھیئة بالبدء ووافق المجلس وفق بیان صحافي صدر امس عن المجلس بان تقوم م
بتطویر االطار العام لتعلیمات ومعاییر االعتماد الخاص للتخصصات االنسانیة والعلمیة والتطبیقیة 

  .لكلیات المجتمع المتوسطة
برنامج / إدارة األعمال (كما وافق المجلس على تعدیل الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 

ء وذلك حسب تعلیمات معاییر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلیا في جامعة االسرا) الماجستیر
  .الجدیدة

برنامج / التصمیم الجرافیكي(ووافق المجلس على تعدیل الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 
في جامعة الشرق االوسط وذلك حسب تعلیمات معاییر االعتماد العام لبرامج الدراسات ) الماجستیر

  .ةالعلیا الجدید
تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ( وقرر المجلس على تعدیل الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 

في جامعة الشرق االوسط وذلك حسب تعلیمات معاییر االعتماد العام ) برنامج الماجستیر/ في التعلیم
  .لبرامج الدراسات العلیا الجدیدة

/ العلوم المالیة والمصرفیة ( ة الخاصة لتخصص واجل المجلس البت في تثبیت الطاقة االستیعابی
  .في جامعة الشرق االوسط ) برنامج البكالوریوس 

  كلیة مجتمع متوسطة / ونسب المجلس الى مجلس التعلیم العالي بإغالق كلیة قرطبة

  بترا/٥:الدستور ص
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  جامعتا الھاشمیة وجورج واشنطن تبحثان التعاون العلمي

  
الدین بني ھاني، الیوم األربعاء، مع وفد من جامعة  بحث رئیس الجامعة الھاشمیة الدكتور كمال

  .جورج واشنطن األمیركیة سبل تعزیز عالقات التعاون بین كلیات الطب في الجامعتین
  

كما بحث بني ھاني خالل لقائھ الوفد الذي ضم عمیدة البرامج الدولیة في كلیة الطب والشؤون 
ومدیر الشؤون الصحیة في كلیة الطب  الصحیة في جامعة جورج واشنطن الدكتورة ھدى إیاس

والشؤون الصحیة في جامعة جورج واشنطن الدكتور ستانلي كنول، سبل التعاون المستقبلي في 
إجراء البحوث العلمیة، وتبادل الخبرات، والنشر في المجالت الطبیة والتعاون مع الجامعة الھاشمیة 

  .في البرامج المستحدثة
  

تدریب االختیاري لطلبة كلیة الطب بالجامعة الھاشمیة في المستشفیات وناقشا آلیات توفیر فرص ال
التابعة لكلیة الطب في جامعة جورج واشنطن، واستقبال طلبة الطب من جامعة جورج واشنطن 

  .الراغبین في التدریب االختیاري بكلیة الطب في الجامعة الھاشمیة
  

ن الجامعة الھاشمیة إلى جامعة جورج واشنطن كما بحثا إمكانیة إیفاد عدد من األطباء في بعثات م
للحصول على درجة الدكتوراه في تخصصات العلوم الطبیة األساسیة أو التدریب لمدة سنتین في 

  .تخصصات العلوم الطبیة السریریة
  

وأكد الدكتور بني ھاني، أھمیة توسیع عالقات التعاون مع الجامعات العالمیة المرموقة بما یخدم 
  .معة وطلبتھامسیرة الجا

  
وزار الوفد كلیة الطب البشري ومركز المھارات السریریة، واستمع الى ایجاز من عمید كلیة الطب 
الدكتور درویش بدران عن تاریخ تأسیس كلیة الطب، وما تضمھ من مختبرات، وما تستطیع توفیره 

  .من تدریب للطلبة بالتعاون مع العدید من المستشفیات
  

یر األكادیمي والتواصل الدولي الدكتورة سكینة الزیود الى أن العمادة تسعى واشارت عمیدة التطو
لتعزیز التواصل الدولي ومأسسة التعاون المثمر مع الجامعات العالمیة وإدامتھ ومتابعتھ من خالل 
توقیع اتفاقیات تعاون بین الجامعتین، كما زار الوفد مشروع الطاقة الشمسیة، واستمع من الدكتور 

العابد، الى شرح عن المشروع الذي یعد األول من نوعھ ویغطي ضعف احتیاجات الجامعة من محمد 
  .الطاقة الكھربائیة

  
إن التجربة الجامعة الھاشمیة مدھشة، وھي تؤكد قدرة الجامعة الھاشمیة "وقال الدكتور ستانلي كنول 

سات في تسخیر البیئة في على تقدیم درس متقدم یمكن أن تستفید منھ الكثیر من الجامعات والمؤس
  " .إنتاج الطاقة الشمسیة، وكیفیة االعتماد على مصادرھا الذاتیة في إقامة مشروعات كبرى وریادیة

  ٨:الدستور ص
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  باحث بجامعة العقبة یطور نموذجاً للمسؤولیة االجتماعیة للشركات
  

عالمي  قام الدكتور نجیب مسعود الباحث األكادیمي بجامعة العقبة للتكنولوجیا بتطویر نموذج
  .للمسؤولیة االجتماعیة للشركات ،عرف بنموذج الھرم الدولي 

  
ً للقیاس بمعاییر  ً بسیطا قابال وبین مسعود أن مفھوم المسؤولیة االجتماعیة مركب معقد ولیس مفھوما
ً بسبب التباین في دخول متغیرات حضاریة وتقافیة ودینیة وسیاسیة،  ً او حتى إقلیمیا موحدة عالمیا

  .عدم إمكانیة تحدید ابعاد المسؤولیة االجتماعیة بدقةوھذا یعنى 
  

  SpringerLink، ٢٠١٧« ونشر مسعود البحث في مجلة علمیة عالمیة محكمة 
  

وقال إن الھدف المنشود من نشر النموذج العالمي للمسؤولیة االجتماعیة، ھو تطویر رؤیة المجتمع 
یة، لإلسھام في رفع الوعي لدى شریحة وقطاعات األعمال حول بناء موضوع المسؤولیة االجتماع
 ً ً وعالمیا   .مھمة من قطاعات المجتمع واألعمال المختلفة محلیا

  
ً على منظمة االعمال تجاه المجتمع عن طریق المساھمة في  وأضاف أن المفھوم یشكل إلتزاما

ة مجموعة كبیرة من االنشطة االجتماعیة مثل محاربة الفقر وتحسین الخدمات الصحیة ومكافح
  .التلوث وإیجاد فرص عمل وحل مشكلة اإلسكان والمواصالت وغیرھا

  
وحول تطور المفھوم أوضح إن النقد الحاصل للشركات كونھا ركزت اھتماماتھا على الجوانب 
المالیة واالقتصادیة على حساب فئات المجتمع والبیئة أدى إلى نشوء االھتمام بالجانب االجتماعي من 

ت المسؤولیة االجتماعیة في البدایة عبارة عن التزام المنظمة بمصالح قبل الشركات، حیث كان
المجتمع الذي تعمل فیھ إضافة إلى مصالحھا الذاتیة، ثم تطورت الفكرة إلى ضرورة المشاركة في 

  األنشطة االجتماعیة
  

 وبخصوص نموذج الھرم الدولي، قال إن المسؤولیة االجتماعیة تضم أربعة عناصر جوھریة رئیسیة
االقتصادي ، العالمي ، والقانوني واألخالقي ، الخیریة ، وفي ھذا اإلطار قدم ھذا النموذج : وھي

مصفوفة ھرمیة بین فیھا ھذه العناصر األربعة وكیف یمكن إیجاد عالقة وثیقة بین متطلبات النجاح 
ئیة والقانونیة في العمل ومتطلبات تلبیة حاجات المجتمع وخاصة في إطار العناصر االقتصادیة والبی

واألخالقیة حیث تمثل ھذه العناصر مطالب أساسیة للمجتمع من المفترض تلبیتھا من قبل منظمات 
في حین یتوقع المجتمع من منظمات األعمال أن تلعب دوًرا أكبر فیما یخص العنصر . األعمال

ترض أن تتبناه الخیري، علًما بأن ھذا األخیر یمثل في حقیقتھ رغبات مشروعة للمجتمع من المف
  .منظمات األعمال

  ٣٦:الرأي ص
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  حراك ملكي الفت في رمضان
  د موسى شتیوي

  
ً خالل  ً الفتا ً داخلیا ً عن الملفات واألزمات اإلقلیمیة وباإلضافة إلیھا، فقد قاد الملك حراكا بعیدا
ً بذلك المیاه الراكدة في الجسم الحكومي الذي بدأ في الفترة الماضیة نحو  األسبوعین الماضیین محركا

ي تواجھ األردن، وبخاصة السكون، وعدم القدرة في متابعة األعمال الحكومیة والملفات الساخنة الت
  .االقتصادي والخدماتي: الملفْین

ُعنى بالتدریب المھني وتلك التي تقدم  تضمن ھذا الحراك زیارات میدانیة لبعض المؤسسات التي ت
ُعنى بالملف االقتصادي  الخدمات االجتماعیة، باإلضافة الى لقاءات مع الوزارات والمؤسسات التي ت

ي تفاصیل تلك الزیارات؛ فھي متاحة لمن یرید أن یطلع على تفاصیلھا، لن أدخل ف. والطاقة وغیرھا
  .ولكن المھم في ھذه الزیارات ھي الرسائل والمضامین التي حملتھا تلك اللقاءات

ً؛ تأتي ھذه الزیارات لتعبر عن االھتمام الدائم للملك بمتابعة األداء الحكومي في مجال تنفیذ  بدایة
ق علیھا على المستوى السیاسي أو متابعة تنفیذ الخطط والبرامج المنبثقة السیاسات التي یتم االتفا

  .عنھا والتي طالما أكد على أھمیتھا بالنسبة للحكومة والجھات التنفیذیة األخرى
الرسالة الثانیة التي طالما أكد علیھا الملك بتوجیھاتھ للسلطة التنفیذیة؛ ھي ضرورة المتابعة المیدانیة 

فقد كانت مھمة الحكومة أن تتابع سیر األداء في مراكز . ة والبرامج التي تنفذھا لمؤسسات الحكوم
التدریب المھني ومراكز التنمیة االجتماعیة، واكتشاف أوجھ الخلل بھا، ومعالجتھا، وعدم االكتفاء 
بالتقاریر الورقیة؛ إذ كشفت ھذه الزیارات عن المشكالت والقصور باألداء الحكومي، ولتكشف حجم 

  .لفجوة بین الحكومة المركزیة والمؤسسات التابعة لھا، وبخاصة باألطرافا
أما الرسالة الثالثة؛ فتتمثل في اللقاءات مع الوزارات والمؤسسات المنوط بھا تنفیذ السیاسات الخاصة 
بالملف االقتصادي والطاقة والموارد البشریة، فقد بعث الملك من خالل ھذه الزیارات برسالة 

ً بقدرتھا على تنفیذ ھذه الخطط، واضحة مفا دھا أن تقییم المسؤولین عن ھذه الملفات سیكون مرتبطا
ُعتمد بالمستقبل لتقییم قدرة " مؤشراتأداء"وأن الحكم علیھا سیكون من خالل  موضوعیة والتي سوف ت

الوزراء والمسؤولین على تحمل مسؤولیاتھم، واستمرارھم من عدمھ على رأس ھذه المؤسسات في 
  .مستقبل ولیس من خالل التقاریر التي یقدمھا المسؤولون عن وزاراتھم ومؤسساتھمال

الرسالة األخیرة التي تضمنتھا ھذه الزیارات ھي تركیز الملك على العمل الجماعي، وضرورة تكامل 
. السیاسات مع بعضھا بعضا، والمؤشر على ذلك ھو أن أغلب ھذه اللقاءات شملت أكثر من وزارة

فالسیاسات المتكاملة سواء . للوزارة المعنیة، فقد كانت كل الوزارات ذات العالقة موجودة فباإلضافة
 ً فال . في المجال االقتصادي أو االجتماعي ھي ما تفتقر إلیھ ھذه الحكومة والحكومات السابقة عموما

لى حدة، بل ال بد یكفي أن یكون لدینا سیاسة بالطاقة أو االستثمار أو المواصالت أو البطالة أو الفقر ع
إذ . من أن تكون مندمجة مع بعضھا بعضا ومتكاملة لتحقیق األھداف التي تسعى الحكومة لتنفیذھا

یشیر الوضع الحالي الى قیام الوزارات المختلفة بوضع سیاساتھا وبرامجھا والعمل على تنفیذھا، 
ذه  الطریقة، فلن  تتمكن وإذا ما  استمرت إدارة األمور بھ. وكأنھا جزر معزولة عن بعضھا بعضا

  .من مواجھة المشكالت المعقدة والمتداخلة التي تواجھ األردن الیوم
لیس من الواضح إذا ما كانت ھذه اللقاءات والزیارات الملكیة جزءا من عملیة تقییم لحكومة الملقي 

قد تضمنت ووزرائھ، ولكن األكید أن الملك یقدم رؤیة محددة في كیفیة تطویر األداء الحكومي، و
رسائل مھمة للحكومة تقوم على ضرورة المتابعة المیدانیة من جانب الوزراء والمسؤولین، وتقدیم 

  ٨:الغد ص

 مقاالت
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نھج جدید في تقییم أداء الوزارات والمؤسسات، والتأكید على ضرورة العمل الجماعي، ووضع 
أن تكون الحكومة  نأمل. السیاسات المتكاملة للتعامل مع القضایا والمشكالت التي تواجھ األردن الیوم

  .قد التقطت ھذه الرسائل وتعمل بموجبھا
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  الفّن والذوق والرسالة
  رحیل محمد غرایبة. د

  
ً، وعالقتھ بھویة « الفن « من المعروف بداھة أن      ً وثیقا مرتبط برسالة المجتمع والدولة ارتباطا

ً والطریقة األكثر المجتمع ومنظومتھ القیمیة عالقة صمیمة؛ إذ إن الفن یمثل األسلوب األ كثر رقیا
ً للجمھور في إیصال الرسالة النبیلة والمعاني الجمیلة والمضامین المتحضرة التي توافقت علیھا  تحببا
العقول المسؤولة في المجتمع، والفنانون ھم الرسل الحقیقیون للفكرة ألنھم یملكون القدرة على 

قت والظرف المناسب الذي یكون فیھ توصلیھا بسھولة ویسر، ورقة وجمال وحسن اختیار للو
ً دون عناء،  ً مریحا المتلقون في حالة شغف وانتباه، بحیث تنساب األفكار في نقوسھم انسیابا

ً وشامالً  ً وواسعا ً مؤثرا ً إیجابیا   . ویتفاعلون معھا تفاعال
، وتخصص الدول المتقدمة تجعل ھذه المسألة محل اھتمام كبیر وعنایة فائقة لدى قمة الھرم السیاسي

ً من عوامل صقل  ً مھما لھا موازنة كافیة ومحترمة، بحیث تكون المؤسسات الثقافیة والفنیة عامال
ً من طرق التربیة الجماعیة للعائالت واألسر وھم في منازلھم، ولتجمعات  ً مھما الذوق العام وطریقا

من إطار قیمي نبیل، الشباب والصغار والكبار بما یراعي اھتماماتھم وأذواقھم، ویكون ذلك كلھ ض
ومشروع رسالي متحضر، لھ أھدافھ وغایاتھ وادواتھ  وأسالیبھ المدروسة بعنایة، ولذلك ال بد من 
إیجاد الشخصیات الموھویة المدّربة القادرة على تقّمص األدوار بمھنیة وحرفیة عالیة، وقدرة على 

  . تحقیق الھدف المرسوم بنجاح
ء القیم الصحیحة وترسیخ المعاني السلیمة، التي تسھم في استقرار الفن لھ دور كبیر ومقدر في ارسا 

المجتمع وتنمیتھ وتقدمھ، وتحقیق التالف  والفھم المشترك بین اعضائھ، ومعالجة الظواھر االجتماعیة 
غیر المرغوب فیھا، تلك التي تخدش الحیاء او تنشر الرذائل او تسيء الى الحس الجمعي، ویجدر 

رسالة الفنیة رصد األمراض التي تتسلل الى المجتمع، ومراقبة العبث واإلستھتار بالقائمین على ال
وحاالت الشذوذ واالنحراف عن قیم المجتمع، وكل ما یؤدي الى إلحاق الضرر بالنسیج المجتمعي أو 
كل ما یؤدي الى إثارة النزاعات بین مكونات األمة، ورصد خطاب الكراھیة ودعوات التعصب 

نواعھ وأشكالھ، من أجل اإلسھام في المعالجة الھادئة ومواجھة الضرر الداھم المذموم بكل أ
بكفاءة،عن طریق التوجیھ المؤثر الذي یالمس الوجدان والعقل والروح الوطنیة، واالستعانة على ذلك 
بالمفھوم الصحیح للدین، واالستعانة بأقوال العلماء وجھود المفكرین وعبارات العقالء وأھل الرأي 

خبرة واالختصاص في  كل المجاالت ذات العالقة التي تسھم في بناء الشخصیة السویة القادرة وال
  . على البناء وتحقیق اإلنجاز

عندما یتم مشاھدة االحتفاالت العامة التي تقیمھا الدول في المناسبات الوطنیة أو عند استضافتھا 
، فإن الدولة المستضیفة تحرص على جمع لألحداث العالمیة مثل كأس العالم أو األلعاب األولومبیة

كل ما لدیھا من طاقات فنیة وثقافیة وتاریخیة وعلمیة متخصصة  من أجل العمل على إتقان افتتاحیة 
االحتفال بصورة راقیة وجمیلة وزاھیة ومعبّرة، تحمل ثقافتھا وتبرز رسالتھا وھویتھا التي تفخر بھا 

مة من تاریخھا وإسھامھا الحضاري الذي یبعث على الفخر أمام العالم، وتلقي الضوء على مرحلة مھ
واالعتزاز لدى مواطنیھا، ویثیر الدھشة الممزوجة باالحترام والتقدیر لدى المشاھدین من كل شعوب 

  . العالم
نحن لدینا الرسالة مقلوبة، والمعاني غائبة فیما نقدمھ من فن وما نقیمھ من حفالت وما نستورده من  

ً من یقوم على رسالة الفن والسیاحة ال یمتلك ھذه  فرق ونجوم على االعم االغلب، وتجد أحیانا
المعاني، وال یدرك أھمیتھا، بل نلحظ فجاجة وسطحیة في العرض، إن لم یكن ھناك اعتداء احیانا 
 ً على قیم األمة، واستخفاف بھویتھا الثقافیة والحضاریة، وإنسالخ عن منظومتھا القیمیة، ونلحظ أحیانا

ً في استیراد القیم الغریبة والمستھجنة التي تثیر االشمئزاز واالستفزاز لدى األغلبیة الساحقة، إ معانا

  ١٦:الدستور ص
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 ً ً للوحدة الوطنیة ویفتك بالنسیج االجتماعي، مما یشكل إنحرافا ً مدمرا ویصبح الفن بید ھؤالء سالحا
  . ریتھا وإرادتھا الجمعیةبالفن عن رسالتھ المعتبرة في صیانة الذوق العام، وابتعادا عن احترام ح

  ً ً وأعظم أثرا ما ینبغي أن نعلمھ ونعرفھ معرفة الیقین أن الغزو الفكري واالختراق الثقافي أشد خطرا
من الغزو العسكري واالختراق السیاسي على المجتمعات البشریة، التي یكمن سر بقائھا في حفظ 

  .ھویتھا الثقافیة وسجلھا الحضاري ومنظومتھا القیمیة
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  أصـابـع االتـھــام

  صالح جّرار. د
ً یغّش في بضاعتھ وأسعاره، فاألصل أن ننتقد التاجر والفساد الذي یمارسھ  ً فاسدا عندما ننتقد تاجرا
ً آخرین أمناء في  وننظر إلیھ من ھذه الزاویة، ولیس لنا أن ننتقد العمل في التجارة، ألّن ھنالك تجارا

ن العاملین في ھذه المھنة، فالذي یحّدد موقفنا من ھذا التاجر ھو تجارتھم ویمثلون النموذج الصالح م
  .فساده ولیس تجارتھ

  
وكذلك یقال عن الطالب الجامعّي الذي ینخرط في المشاجرات الطالبیّة ویلحق الضرر بالبیئة 

ً، إ ذ یوجد التعلیمیّة، فإّن انتقادنا لھ ھو بسبب سلوكھ المخالف للقیم واألعراف ولیس بسبب كونھ طالبا
في الجامعات طالب آخرون یمتازون بالخلق الرفیع والمثابرة والنشاط العلمي، وال یمكن أن یكون 

ً في السلوك المرفوض للطالب   .االنتساب لطلب العلم سببا
  

وتنسحب ھذه القاعدة على سائقي سیّارات األجرة، فإذا كان بعضھم غیر ملتزم بقواعد مھنتھ وال 
تقاد ینبغي أن یوّجھ إلى سلوكھ ولیس إلى مھنتھ، إذ یوجد من السائقین من ھو بأنظمة السیر فإن االن

  .صاحب دین وخلق وأدب والتزام واحترام لمن یركبون معھ
  

ّة، فال یجوز إطالق األحكام السلبیّة  وھذه القاعدة تنطبق على الوظائف والمھن ومجاالت الحیاة كاف
االت، بل على السلوك المخالف الذي یرتكبھ بعض على ھذه الوظائف والمھن واالختصاصات والمج

المنتمین إلیھا، فنحن لسنا الوحیدین على ھذه األرض مّمن لدیھم تجار وطلبة وعمال وسائقو سیّارات 
وغیر ذلك، فھذه مھٌن ال غنى ألّمة من األمم عنھا، ولكن من الناس من یلتزم بقواعدھا ویستحق أن 

من یخالف ھذه القواعد ویجب انتقاده ومحاسبتھ، ال انتقاد مھنتھ  یحظى باالحترام والتقدیر، ومنھم
  .ومحاسبتھا

  
ً على الشعوب واألدیان والطوائف  إّن ما ینطبق على المھن والوظائف واالختصاصات ینطبق أیضا
والبلدان، وال یجوز الحكم بالسوء على أّي من ھذه الشعوب واألدیان والطوائف والبلدان وسواھا 

صّرف واحٍد أو جماعة من أفرادھا، بل األصل أن نحكم بالسوء على من كان سلوكھ بسبب سوء ت
، فإّن فساد األفراد والجماعات التي تنتمي ألّمة أو دین أو طائفة موجوٌد في كّل األمم واألدیان  ً فاسدا

ى األّمة والطوائف، ولذلك فإّن النقد ینبغي أن یوّجھ إلى الشخص الفاسد أو الجماعة الفاسدة ولیس إل
  .أو البلد أو الدین أو الطائفة التي ینتمي إلیھا

  
وعلى ذلك فإنھ یجب على المثقفین وأصحاب األقالم أن یحذروا من االنزالق إلى توجیھ انتقاداتھم 
ألمم أو أدیان أو طوائف أو بلدان یصدر من أبنائھا أو بعضھم إساءات أو ممارسات مرفوضة، 

تلك الممارسات واإلساءات وأصحابھا، ما لم تكن تلك اإلساءات فاألصل أن توجھ االنتقادات ل
والممارسات ذات طابع رسمّي و صادرة عن دول مارقة كدولة االحتالل الصھیوني في فلسطین، 

 ً ً وقومیّا ً وطنیّا   .ففي مثل ھذه الحالة یصبح نقد ھذا االحتالل بل ومھاجمتھ واجبا

  ١١:الرأي ص
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  مصدر المعرفة
  سھى داود

ي من أكثر اللغات السامیة المعروفة بسرعة االنتشار فاإلحصاءات تدل على إن اللغة العربیة ھ
حوالي سبعمئة وواحد وعشرین ملیون شخص یتحدثون العربیة وانھا من أقدم الكتابات التى تم 
اكتشافھا في الجنوب الشرقي لشبھ الجزیرة العربیة وتعود إلى القرن الثامن عشر قبل المیالد إذ كانت 

الخط المسندي و التأكید ھنا على الخط المسندي دون غیره لم یأت من فراغ ففى القرن مكتوبة ب
الثامن قبل المیالد وجد المنقبون فى كل من الجزیرة العربیة والعراق وسیناء نماذج من ھذا الخط 

لمسندي للفترة ما بین القرن المیالدي األول والقرن الرابع المیالدي واللغة العربیة لم تكتف بالخط ا
واالبجدیة األولى بل ان تفاعلھا خلق منھا حالة لغویة جدیدة مع واقع التطور البیئي لتنتج خطوطا 
أخرى تستخدم في الكتابة وان من اھم ھذه الخطوط الحسائیة واللحیانیة والصفائیة والثمودیة والنبطیة 

بجمیع مفرداتھا إال نبي كما وكل منھا كان مقترن بواقع حال وبحضارة خاصة وان ھذه اللغة ال یحیط 
ملیون مفردة وكلمة وتتفرع اللغة العربیة الى  ٢٢ذكر الشافعي وذلك لكثرة مفرداتھا التي تتجاوز 

  .ستة فروع وھى فقھ اللغة وعلم األصوات وعلم الصرف وعلم البالغة وعلم النحو وعلم العروض
  

ا ذكرھم القران الكریم أما ذریة ھود لم إن أصول العرب یرجع للعرب البائدة فقوم عاد قد اھلكوا كم
تھلك فقحطان ھو ولد ھود وھو جد العرب االكبر وھو اول من ملك الیمن وأول من تكلم اللغة 

  .العربیة
  

ومن قحطان جاء یعرب ومنھ جاء یشجب ومن یشجب جاء سبأ التي تنتسب إلیھ مملكة سبأ القدیمة 
لغة العربیة أقدم من العرب أنفسھم و لقد لعبت دور مثل وال. والتى خصھا القران الكریم بسورة كاملة

بقیھ اللغات فھي وسیلھ للتواصل والتفاھم والتخاطب وبث المشاعر واألحاسیس وھى وعاء للمعرفة 
وھي الركن األول في عملیھ التفكیر وان أھمیھ اللغة العربیة تتلخص بأن البیان الكامل ال یحصل اال 

ان الكریم والسنة النبویة وان تعلم وإتقان اللغة العربیة یكمن من إقامة الحجة بھا وتعد مفتاح لفھم القر
على الناس ومن ممیزات اللغة العربیة أنھا تعتبر اللغة الرسمیة فى كل دول العالم العربي ویطلق 

ن العرب علیھا لغة الضاد وھي لغة القران الكریم وجزء ال یتجزأ من حیاتنا الیومیة بكل ما تحتویھ م
مصطلحات واشتقاقات جمیلة وان التواصل و التكلم باللغة العربیة یؤثر فى العقل والخلق والمحافظة 
علیھا واجب على كل مسلم وعربي فنحن باألصل أبناء عرب ویجب ان نفتخر بلغتنا العظیمة التي 

تي مر مرت بالعدید من مراحل الحضارة واالزدھار ومراحل التراجع واالنحطاط بسبب الظروف ال
بھا العالم االسالمى والعربي على مر الزمان ومن أسباب صمودھا أنھا لغة القران الكریم فھى 
ارتبطت ارتباطا وثیقا بالدین والشریعة االسالمیة وتعتبر العربیة لغة مرنة بسبب تعدد المعاني للكلمة 

وتمتاز ھذه اللغة . الواحدة والتنوع باإلعراب وتصریف األفعال إلى الماضي والمضارع واألمر
العظیمة باستیعابھا للغات االخرى واحتوائھا لھا و تعتبر من اللغات السامیة كما ان هللا عزوجل كرم 
العرب بتنزیل القران الكریم باللغة العربیة وھى لھجة اھل قریش اما سبب تراجعھا وضعفھا ھو 

  .اصد المختلفةالجھل بحقیقة اللغة العربیة التي تحمل مفرداتھا المعاني والمق
  

ان اللغة العربیة أمانة بأعناقنا ووضعت بین أیدینا ویجب المحافظة علیھا وتسلیمھا لألجیال القادمة 
مرفوعة الرایة مكفولة الكرامة فمكانتھا العالیة من الفخر واالعتزاز لكل من ینطق بلغھ القران الكریم 

  .ولغة إباءنا وأجدادنا من یعرب بن قحطان إلى یومنا ھذا

  ١١:الرأي ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
19 

  
  

  
  
  
  قاعة الشیخ غانم الزریقات - خضرا یوسف خلف الزریقات  -
  
  اربد - مریم سعید ارشید ارشیدات  -
  
  الحصن -ابراھیم فریح ناصر الناصر  -
  
  البارحھ -فریدة سلیمان عقلة بني ھاني  -
  
  العبدلي - حنا فوزي وھاب  -
  
  ضاحیة االمیر الحسین/ ماركا -فاطمة أحمد سعید اللحام  -
  
  العبدلي - نعمت جمیل ابراھیم بیتوني  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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وزارة السیاحة طرحت عطاء للمرة الثالثة الدارة وتشغیل موقع بانوراما البحر المیت في وقت لم 
  .یتقدم اي متأھل تنطبق علیھ الشروط االستثماریة 

  
اقامتھ االمانة لمدیراتھا في عضوتان سابقتان في مجلس امانة عمان فرضتا نفسیھما على حفل افطار 

احد المطاعم الراقیة بعمان ما سبب احراجا للقائمین علیھ في ظل عزم العضوتین الترشح مجددا 
  .لمجلس االمانة

  
رغم الغاء الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابیة والریاضیة وتحویلھ الى مدیریة في وزارة الشباب 

في مجال الحاسوب ودعا ثالثة من حملة دبلوم الحاسوب الى  اال ان الصندوق ما زال یرغب بالتعیین
  .اجراء مقابلة في مبناه

  
مجلس الوزراء اعاد تعیین الزمیل جورج حواتمة رئیسا غیر متفرغ لمجلس ادارة مؤسسة االذاعة 

  والتلفزیون بعد ان كان متفرغا
  

  جاللة الملكة رانیا العبدهللا أدت أمس مناسك العمرة
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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فقد . یینات لسفراء في وزارة الخارجیة أقرھا أمس مجلس الوزراء، بحسب مصادر مطلعةوجبة تع
تقرر تعیین فایز خوري سفیرا للمملكة في إیطالیا، وجانتي قالزوقة سفیرا في النرویج، فیما عین 

ى بشیر الرواشدة سفیرا في الوزارة، وتقرر نقل السفیر األردني لدى الصین الشعبیة یحیى القرالة إل
  .مركز الوزارة

  
شھدت مواقع التواصل االجتماعي أمس تندرا واسعا من نشطاء ومرتادي ھذه المواقع بعد شیوع 

وبعد أن انتھت مرحلة التخمینات بأسماء الوزراء الذین . أنباء التعدیل الوزاري بصورة مفاجئة
التندر والتعلیقات  سیخرجون بالتعدیل، بتقدیم ثالثة وزراء فقط استقاالتھم رسمیا، بدأت مرحلة

الالذعة عبر مواقع التواصل على عدم ورود أسماء اخرى في الحكومة، توقع البعض شمولھا 
  .بالتعدیل

  
أفاد أقارب لكریمة الرئیس العراقي األسبق عبدالسالم عارف المقیمة في عمان وفاء عارف أنھا 

مقبرة سحاب تقیم في عمان منذ  والفقیدة، التي یشیع جثمانھا إلى. توفیت أمس بعد صراع مع المرض
یشار إلى أن الرئیس عبدالسالم عارف كان توفي بحادث تحطم طائرتھ . ٢٠٠٣احتالل العراق العام 

، حیث تسلم بعده شقیقھ عبد الرحمن عارف ١٩٦٦في طریق العودة من البصرة إلى بغداد العام 
  .رئاسة الجمھوریة لمدة عام فقط

  
د وأكد أمس أن المواقف السیاسیة والتعبیر عن وجھة نظر الحزب في حزب جبھة العمل اإلسالمي عا

، منبھا إلى أن أي موقف أو "إنما تصدر عن المكتب التنفیذي للحزب وأمینھ العام"مختلف القضایا 
یأتي ھذا التصریح على خلفیة تصریحات سیاسیة جدلیة ". یمثل وجھة نظر من عبّر عنھ"تعبیر آخر 

 .إلسالمیة رصدت في الفترة األخیرة، بحسب مصدر مطلعلقیادات في الحركة ا

 زواریب الغد
  


