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  الملك في مقابلة مع طالبات من جامعتي األردنیة والیرموك

لبات من جامعتي األردنیة والیرموك، بعضا من تناولت مقابلة جاللة الملك عبدهللا الثاني مع طا

  .الجوانب الشخصیة لجاللتھ وأسرتھ

وتحدث جاللة الملك، في المقابلة التي بثت الیوم األربعاء على صفحات التواصل االجتماعي الخاصة 

بالجامعتین، عن مشاعره تجاه لحظات وأحداث مھمة في حیاتھ، وما الذي یفرح جاللتھ ویغضبھ، وما 

  .من الصفات وما یكرهیحب 

وتحدث جاللة الملك عن حیاتھ خالل عشرین عاما منذ تسلمھ سلطاتھ الدستوریة، كما وصف جاللتھ 

  .المشاعر األبویة عند والدة نجلھ سمو األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني، ولي العھد

انیة، وما حال وكشف جاللتھ عن ھوایاتھ وحبھ للریاضة وتحدیدا ألعاب القوى والمصارعة الروم

  .دون مشاركتھ باألولمبیاد

األردنیون ھم عائلتي الكبیرة، ھكذا وصف جاللتھ عالقتھ بأبناء وبنات الوطن، وأن األردن أجمل 

  .مكان في العالم

وفیما یلي النص الكامل للمقابلة، التي أجرتھا الطالبات أروى السرحان، ولمى الحموري من كلیة 

وأسیل الرواشدة من كلیة الحقوق بالجامعة األردنیة:الطالبة أروى  اإلعالم في جامعة الیرموك،

السرحان: بدایة.. جاللتك، كیف كانت ردة فعلك عندما أخبرك جاللة الملك الحسین، رحمھ هللا، 

باختیارك ولیا للعھد؟جاللة الملك: طلبني الملك الحسین، رحمھ هللا، للحضور إلى البیت وأخبرني 

ني ولیا للعھد.. مشاعري كانت مزیجا من المفاجأة والشعور بالمسؤولیة شخصیا أنھ یرید تعیی

 أخبار الجامعة

  2/االنباط ص:2/صدى الشعب ص:3لسبیل ص:/ا13/الجوردان تایمز ص:2//الدستور ص:2طلبة نیوز/بترا/الرأي ص:
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والحزن، غیر شعوري كابن شعر أنھ سیفقد األب القائد والحامي.. ال یوجد أصعب من إحساس االبن 

  .أنھ سیفقد أبیھ، والحسین لم یكن إنسانا عادیا

ل أزمة داخلیة واجھھا حصلت تفجیرات عمان، وھي أو 2005الطالبة أروى السرحان: في عام 

األردن (في عھد جاللة الملك)، كیف كان شعورك عندما تلقیت ھذا الخبر المؤسف؟جاللة الملك: ال 

یمكن أن أنسى ھذا الیوم، ھذا الیوم محفور في وجداني، كانت مشاعري مزیجا من الحزن والغضب، 

اجھة التھدید والتحدیات وأن ھناك تھدیدا كبیرا للوطن، ویجب أن نتكاتف ونكون مستعدین لمو

  .الجدیدة

الطالبة أسیل الرواشدة: إذا أردنا أن ننظر آلخر عشرین عاما ككل، ما ھو أكثر موقف أزعجك 

وأغضبك؟جاللة الملك: أغضبني جدا استشھاد البطل معاذ الكساسبة، رحمھ هللا، والذي زاد من 

وقف األردن، ھؤالء ال یعرفون غضبي أن بعضا من الناس استغلوا ھذا الموضوع للمزایدة على م

الجھود الكبیرة التي قمنا بھا إلنقاذ الشھید.. ال یعرفون أننا نحن العسكر ال یمكن أن نتخلى عن زمیلنا 

أو رفاقنا، وأننا نحن العسكر في أصعب الظروف نعرف كیف نحمي بعضنا وندافع عن بعضنا مھما 

  .كان الثمن

ینا الصورة عن أي موضوع یجب أن نسأل عنھ ونسأل عن الطالبة أسیل الرواشدة: لكي تكتمل لد

عكسھ، فسألنا ما الذي یغضب الملك، واسمح لي أن أسأل ما الذي یفرحك ویمنحك الطاقة حتى تستمر 

بمھامك الیومیة؟جاللة الملك: األردنیون.. وال یوجد أجمل من ھذا الشعور عندما تكون بین الناس 

، والشباب بالذات ھم مصدر طاقتي وعطائي، وما دام حماس وتراھم على طبیعتھم وصدق مشاعرھم

  .الشباب موجودا نحن كلنا بخیر

الطالبة لمى الحموري: أرید أن أنتقل بك لمرحلة عفویة خفیفة كانت في حیاة كل إنسان فینا.. مرحلة 

ر ولم الطفولة، كم فیھا شقاوة وأحالم وأمنیات، نحب أن نحققھا، ما الذي كنت تحب عملھ وأنت صغی
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تستطع عملھ؟جاللة الملك: كنت أحب الریاضة كثیرا عندما كنت صغیرا. كنت كابتن فریق المدرسة 

متر، وحصلت على المركز األول في المصارعة الرومانیة على  100في ألعاب القوى وسباق الـ 

معي  والیة أمیركیة، وكنت أحب أن أمثل األردن في األولمبیاد، لكن في آخر سنة وقع 13مستوى 

حادث سیارة وأنا لم أكن السائق، وتعرضت إلصابة في الظھر، ولھذا آخر سنة حصلت على المركز 

  .الثاني في المصارعة، ومنعتني اإلصابة من االستمرار بھذه الریاضة

الطالبة لمى الحموري: ألف سالمة علیك، أنا أیضا أرید أن أسألك، دائما في الخطابات تقول لنا أبناء 

ردن، عندما تخاطب شباب وشابات ھذا الوطن، تقول أبنائي وبناتي، أنا أرید أن أذھب وبنات األ

للمشاعر األبویة، ما ھو شعورك عندما رأیت األمیر الحسین ألول مرة؟جاللة الملك: شعور جمیل 

وصعب وصفھ، ولكن ال شك أنھا كانت نقطة تحول بالنسبة لي، ومنذ تلك اللحظة أحسست أن 

وأصبحت مسؤوال عن أسرة، ومن أجمل اللحظات كانت عندما حضن الوالد، مسؤولیتي كبرت 

  .رحمھ هللا، ابني الحسین ألول مرة

كانت ھناك عالقة متمیزة بین جاللة الملك الحسین وجده جاللة الملك عبدهللا وكانا قریبین كثیرا، وأنا 

الوالد كان یأتي إلى البیت كنت أعلم أن والدي كان یرید نفس العالقة بینھ وبین حفیده.. أحیانا 

بالمساء، ویقول لي ابنك موجود، فأجیبھ أنھ لیس موجودا، لیقول لي طیب مع السالمة.. أنا جئت 

  .ألرى حسین. ما زلت أشعر بعیون ابني الحسین عندما نتحدث عن جده

ول شيء الطالبة أسیل الرواشدة: تصادف ھذا العام الذكرى العشرون لتولیكم سلطاتكم الدستوریة، أ

  نقدم لكم التھنئة، واسمح لي أن أسأل كیف عشت ھذه السنوات؟

جاللة الملك: عشت ھذه السنوات لحظة بلحظة، الناس یفكرون أنھ عندما تكون ملكا یعني كل شيء 

تریده یمكن أن تحصل علیھ.. أتمنى أن یكون ھذا ھو الواقع ولكن الموضوع أصعب من ذلك بكثیر.. 

  .ارھا واضحة.. كثر الشیبالمسؤولیات كبیرة وآث
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الطالبة أروى السرحان: جاللتك نحن األردنیون نشعر باألمان بوجود العائلة الھاشمیة، ماذا یعني لك 

  ھذا؟

جاللة الملك: بالتأكید یزید الشعور بالمسؤولیة، ولیست مسؤولیة عادیة أن تكون مسؤوال عن بلد 

  .بأكملھ وأبنائھ وبناتھ ومستقبلھم أمانة في عنقك

  الطالبة لمى الحموري: ماذا یعني لك األردن؟

جاللة الملك: األردن بالنسبة لي ھو الوطن.. ولدت وتربیت فیھ. واألردنیون ھم إخواني وأخواتي، 

وأبنائي وبناتي، ھم عائلتي الكبیرة، واألردن ھو أجمل مكان في العالم بنظري، وأسعى دوما أن أرى 

  .األردنیین مرتاحین وحیاتھم أفضل

لطالبة أروى السرحان: نحب أن نعرف ما ھي األماكن التي تحبھا باألردن، وتحب أن تزورھا ا

  باستمرار؟

جاللة الملك: من خالل خدمتي في الجیش زرت كل منطقة في األردن، من شمالھا لجنوبھا ومن 

ض ال شرقھا لغربھا، كل منطقة لھا خصوصیة. لدینا مناطق من أجمل المناطق في العالم، لكن البع

یعرفونھا، ومن أول األشیاء التي كانت على جدول أعمالي عندما استلمت المسؤولیة األولى، الترویج 

بالبرنامج الوثائقي على قناة  2002لألردن حتى العالم كلھ یرى ماذا لدینا، ولذلك شاركت في عام 

أنا شخصیا كنت دیسكفري، وكان أیامھا من الغریب أن یشارك رئیس دولة في برنامج كھذا، لكن 

مصرا على المشاركة فیھ، وقمنا بزیارة أھم المناطق السیاحیة مثل العقبة والبترا ووادي رم 

  .والموجب

الطالبة أسیل الرواشدة: یمكن القول إن أحسن طریقة نتعرف فیھا على إنسان نسألھ ماذا یعمل في 

ن مع ھذا نسمع أن لدیكم الكثیر من وقت فراغھ، ال أتخیل إن لدیكم الكثیر من رفاھیة وقت الفراغ، لك
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الھوایات التي تحبون أن تمارسوھا، ھل تحدثنا عن ھوایاتكم المفضلة ومتى یسمح وقتكم لكي 

  تمارسوھا؟

جاللة الملك: عندي ھوایات كثیرة لكن ال یوجد عندي الوقت ألمارسھا في ھذه األیام.. مثل ركوب 

عندي تطویر ھذه الریاضة في العقبة ألن العقبة من الدراجة والقفز بالمظلة، والغطس، ومن المھم 

  .أجمل المناطق في العالم

  الطالبة لمى الحموري: ما ھي أكثر صفة تزعجك باألشخاص وأكثر صفة تحبھا؟

جاللة الملك: أكثر صفة أحبھا الصدق... أن تكون صادقا مھما كلفك األمر، لیس فقط مع اآلخرین، 

  .بل مع نفسك

الخارج ترفع الرأس وسمعة األردن أكبر من حجمھ، ألن األردنیین صادقون  سمعة األردنیین في

  .أینما كانوا، ویزعجني الكذب والنفاق واعتبرھما جبنا وھذه صفات ال أتحملھا

الطالبة أروى السرحان: بعض الناس، ونحن منھم، ال نتخیل أبدا أن الملك إنسان عادي یعني یعیش 

  أحد بذلك؟حیاة مثلنا، ھل سبق وأن أخبرك 

جاللة الملك: ھذه األسئلة أسمعھا كثیرا، وبالذات من األطفال، یعتقدون أن حیاتي كملك تختلف عن 

حیاة الناس، براءة األطفال جمیلة جدا فھم یقولون ما في قلوبھم دون فلترة، وكثیرا ما یسألون أسئلة 

  .وأقول لھم مثلكم من ھذا النوع، على سبیل المثال: ماذا تأكل أو ماذا تشرب... وأضحك

وأكثر أكلة أحبھا ھي قالیة البندورة، والعسكر الذین خدموا معي في الدروع یعرفون أنھ ال یوجد 

  .أفضل من قالیة البندورة ونحن جالسون على األرض بجانب الدبابة.. وأنا بطبیعتي أحب البساطة
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شیاء التي تشتاق أن تفعلھا الطالبة لمى الحموري: أكید حیاتك اختلفت بعدما أصبحت ملكا؟ ما األ

  بعدما أصبحت في ھذا الموقع؟ وما ھي األشیاء التي تغیرت فعلیا؟

جاللة الملك: كنت أتحرك متى شئت وكیفما أردت، كنت ألتقي أصدقائي أكثر، وكانت ھمومي 

ومسؤولیاتي أقل، یعني ھمي كان على قدي، أما اآلن صار ھمي بلدي وشعبي، سابقا كنت أمارس 

  .الطبیعیة مثل أي مواطن أو رب أسرة صغیرةحیاتي 

الطالبة أسیل الرواشدة: أنت من الجیل الذي عاصر األردن منذ الستینیات إلى الیوم، بالتأكید األردن 

بھذه الفترة الطویلة نسبیا تغیر. لكن من وجھة نظرك إلى أي مدى ترى أن األردن تغیر وفعلیا ماذا 

  تغیر في األردن؟

، واكبھ األردن بجمیع المجاالت، كمثال جاللة الملك: ال تطور السریع الذي حدث بالعالم، الحمد 

، لدینا أكثر من  جامعة ومن حق كل  20واحد كان لدینا في الستینیات جامعة واحدة، واآلن، الحمد 

  .أردني وأردنیة أن یفتخر باإلنجازات العظیمة التي حققھا األردنیون في الخمسین عاما الماضیة

الطالبة أسیل الرواشدة: تحدثنا كثیرا عن الماضي، اسمح لنا أن ننظر إلى األمام، كیف ترى مستقبل 

  األردن؟

جاللة الملك: األردن بلد صغیر بحجمھ، ولكن كبیر بتأثیره، األردن والحمد  على الساحتین 

لیم، وكثیرا ما مر اإلقلیمیة والدولیة یحظى باحترام كبیر، وھو شریك أساسي في مختلف شؤون اإلق

األردن بظروف صعبة، وكان یخرج منھا دائما أقوى. وما یمیز األردن واألردنیین أن معدنھم 

الحقیقي یظھر في أصعب الظروف، وتجد الجمیع متكاتفین مع بعضھم البعض وھذه میزة األردن 

  واألردنیین.
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  "نشر التوعیة من آفة المخدرات ندوة لطلبة "األردنیة

نظمت  - ماديسناء الص

عمادة شؤون الطلبة في 

الجامعة األردنیة 

بالتعاون مع الجمعیة 

العربیة للتوعیة من 

العقاقیر الخطرة ومكافحة 

المخدرات ندوة لنشر 

التوعیة بین طلبة الجامعة 

  . حول آفة المخدرات

مساعید من وتحدث في الندوة التي رعاھا رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم القضاة، المقدم فواز ال

إدارة مكافحة المخدرات عن األضرار الناجمة عن ھذه اآلفة على صحة الفرد والمجتمع من النواحي 

  .الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة

وعرض المساعید أنواع المخدرات التي تشمل المثبطة والمنشطة والمدمرة للجھاز العصبي وتقتلھا، 

عف الوازع الدیني، ورفاق السوء، والتجربة والفضول، وتتلف الخالیا الدماغیة، وأشار إلى أن ض

  .وأوقات الفراغ، وأعراض االدمان من أسباب التعاطي

%من األشخاص المتعاطین وحسب اإلحصائیات العالمیة نسبة عالجھم ال 90وأكد المساعید أن 

  .% وھذا یعد مرضا مزمنا متعدد االنتكاسات15تتجاوز 

  أخبار األردنیة/
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وعیة من العقاقیر الخطرة الدكتور عبدهللا عویدات جملة من وطرح رئیس الجمعیة العربیة للت

المؤشرات واإلحصائیات تدل على انتشار ھذه اآلفة في اآلونة االخیرة، داعیا الشباب إلى المزید من 

  .الوعي ألن المخدرات "ال تجربة والفضول" ألنھا تقود إلى طریق مسدود

سیة لإلدمان فالتي تؤدي إلى إحداث توتر  كبیر وبین الدكتور نزیھ حمدي من جمعیة األبعاد النف

وإعاقة قدرة الفرد على األداء الوظیفي المالئم، وقد تظھر أضرار المخدرات النفسیة، لیس فقط بین 

المدمنین أثناء تعاطیھم المواد المخدرة، ولكن أیضا فیمن یمرون بمرحلة العالج، وفي بعض الحاالت 

أضرار نفسیة  دائمة، ولكن یمكن التغلب على ھذه اآلثار لدى  یمكن أن یؤدي التعاطي إلى وقوع 

  .الكثیر من األشخاص عن طریق العالج، والدعم

وأكد مدیر المركز الوطني للعالج من المخدرات الدكتور جمال العناني أن مراكز اإلدمان التابعة 

أنھ مریض یحتاج إلى لوزارة الصحة واألمن العام والقطاع الخاص تقوم بالتعامل مع المدمن على 

عالج وأنھا تتعامل أیضا بسریة تامة مع الحاالت التي تتقدم للعالج طوعا أو عن طریق األقارب 

  .دون ي مالحقة قانونیة لھا

وعلى ھامش الندوة قدم عرض تعریفي ألنواع المخدرات وشرح مفصل من قبل إدارة مكافحة 

 افة إلى توزیع برشورات للطلبة تتعلق بالشأن.المخدرات عن األضرار الصحیة الناجمة عنھا، باإلض
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  مركز السلم المجتمعي بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة األردنیة یعقدان

  "أصدقاء األمن والسالمة الوطنیة في الجامعات "فكر باآلخر

ً للتوجیھات  –آیة العبادي  تنفیذا

الملكیة السامیة  في تحقیق السلم 

حة الفكر المجتمعي ومكاف

المتطرف عقدت مدیریة األمن 

العام ممثلة بمركز السلم 

المجتمعي  بالتعاون مع عمادة 

شؤون الطلبة في الجامعة 

ً تحت  األردنیة  ملتقى طالبیا

  ."عنوان (أصدقاء األمن والسالمة الوطنیة في الجامعات "فكر باآلخر

خالد عطیات ومندوب مدیر األمن ویھدف الملتقى الذي ُعقد بحضور عمید شؤون الطلبة الدكتور 

العام العمید الدكتور تامر المعایطة ونائب مدیر األمن الوقائي العقید بالل العواملة ورئیس مركز 

السلم المجتمعي المقدم فادي الزعبي وبعض مرتبات األمن العام وأكادیمیین إلى تحصین الطلبة 

  .الجامعیین وتوعیتھم ضد األفكار المتطرفة

یات خالل كلمة االفتتاح إن قضیة األرھاب تعّد من المشكالت التي ألحقت بالمجتمعات وقال العط

األذى ألسباب مختلفة ومتداخلة، وتسببت في تدمیر استقرارھا حیث ساھمت في إحداث ھزة 

حضاریة امتدت إلى الذات والھویة األمر الذي دفع الكثیر من المھتمین لوضع الرؤى 

   واجھة ھذا الخطر على مختلف المستویات السیاسیة والتشریعیة واالجتماعیةواالستراتیجیات لكیفیة م

  أخبار األردنیة/
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ً لدور    وأضاف أن الملتقى جاء  تلبیة للرعایة الملكیة السامیة التي یحظى بھا الشباب وتعزیزا

   الجامعة  في توعیة طلبتھا بمخاطر التطرف واالنجرار وراء األفكار المتطرفة الدخیلة على المجتمع

لعطیات على أھمیة تنفیذ مثل ھذه المبادرات لتسلیطھا الضوء على كیفیة مواجھة اإلرھاب وشدد ا

ً في دحضھ بكافة أشكالھ وتعزیز األمن الفكري باعتبار الشباب قوام المجتمع  ً واحدا والوقوف صفا

  .وركیزتھ األساسیة

المجتمعات وتطورھا  وفي كلمة لمدیریة األمن العام شدد  المعایطة على أھمیة الشباب في بناء 

  .واستثمار الطاقات الشبابیة للنھوض باألمن االجتماعي والوطني

وثمن المعایطة  دور الجامعة األردنیة باھتمامھا بالشباب من حیث اكسابھم المھارات الحیاتیة والقیم 

  .اإلیجابیة ، من خالل البرامج واألنشطة التي تعقدھا

من خالل عقد اللقاءات والندوات إلى جانب إبرام مذكرات  وتحدث عن  أھمیة الشراكة مع الجامعة

التفاھم وإنشاء نادي السلم المجتمعي داخل الجامعة والذي تتمثل رؤیتھ بتنفیذ مبادرات مختلفة تنبذ  

  .  الظواھر االجتماعیة السیئة التي تھدد أمن المجتمع

مشرف على نادي السلم المجتمعي وبین رئیس شعبة المبادرات الطالبیة في عمادة شؤون الطلبة وال

عمر عبیدات بنبذة تعریفیة عن تاریخ ودور  النادي الذي یھدف للوصول إلى مجتمع خاٍل من العنف 

والكراھیة وإرساء قواعد السلم المجتمعي بین كافة شرائح المجتمع من خالل البرامج والخطط التي 

  .تستثمر الطاقات الشبابیة في الجامعات األردنیة

رئیس فرع التدریب في مركز السلم المجتمعي الرائد عمر الخالیلة إن جلسات الملتقى ستتناول  وقال

العوامل واألسالیب  التي  تھدد األمن المجتمعي، وأضاف بإھمیة مواكبة التطورات العلمیة ووسائل 
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المتطرفة التكنولوجیة الحدیثة إلى جانب  الحذر مما تحتویھ ھذه الوسائل من رسائل تبث األفكار 

  . والسلبیة لتحقیق أھداف الجماعات المتطرفة

ھذا واشتمل الملتقى على عدة أوراق نقاشیة ضمن جلسات حواریة منھا مكافحة الفكر المتطرف 

بطرقھا األمنیة والشرعیة واإللكترونیة ،كما تحدث عن دور الشباب في الحد من الظواھر السلبیة في 

لكترونیة والعنف الجامعي قدمھا متخصصون وأساتذة من الجامعة المجتمع، كالمخدرات والجرائم اإل

  وعدد من مندوبي وحدات األمن العام ذات االختصاص النوعي في ھذا الجانب.



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  ألردنا 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 
14 

 ورشة تدریبیة في األردنیة بعنوان

 اختیار مجال العمل لتخصصات تكنولوجیا المعلومات والتعریف بقطاع األمن السیبراني

كز االستشارات عقد مر -آیھ العبادي

والتدریب في الجامعة األردنیة بالتعاون 

مع  شركة دقة التفكیر لإلستشارات الفنیة 

ونقابة  "IEEE" والتقنیة وبدعم

المھندسین األردنیین ورشة تدریبیة 

بعنوان  "اختیار مجال العمل المناسب 

لتخصصات تكنولوجیا المعلومات 

  ھندسون مختصون، بحضور عدد من الطلبةوالتعریف بقطاع األمن السیبراني"  قدمھا م

ً من رسالة   وبحسب رئیس شعبة التسویق في المركز احمد فریحات فإن الورشة جاءت انطالقا

المركز الرامیة إلى تأھیل وتدریب الشباب األردني والطلبة الخریجین والطلبة الذین على مقاعد 

السوق وإثراء مھاراتھم ومعارفھم الدراسة  إلرشادھم نحو البرامج والتخصصات المطلوبة في 

  .المختلفة

وأضاف أن المركز یقدم البرامج والدورات التدریبیة المختلفة المنسجمة مع حاجات السوق  

ً بخبرات  ومتطلبات المؤسسات في القطاعین العام والخاص والتوجھ نحو االقتصاد المعرفي مستعینا

  .وكفاءات متخصصة

صادرة  من المركز یصادق علیھا من وزارة التعلیم العالي والبحث وأكد الفریحات أن الشھادات ال 

 ً ً معتمدا ً تدریبیا العلمي، مضیفا أن المركز حصل على موافقة من رئاسة الوزراء باعتباره مركزا

  .للمؤسسات الحكومیة والھیئات العامة

  أخبار األردنیة/
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تكنولوجیا  وتحدث رئیس الشعبة الكھربائیة في  النقابة الدكتور مالك العمایرة عن تخصصات

المعلومات  المختلفة منھا الشبكات، والبرمجة وأمن المعلومات، وضبط الجودة، وقارن فیما بینھا 

  .وكیفیة اختیار األفضل منھا التي تناسب شخصیة وطموح الطالب

وتطرق بحدیثھ عن التخصصات المشبعة والراكدة وكیفیة تنمیة المھارات األكادیمیة والعملیة في 

  . د التخرج لیؤھل الطالب  إلى دخول سوق العمل واكتسابھ الخبرة الالزمةمرحلة ما  بع

ً بأن السوق   ً،  منوھا ً وأقلیمیا وأكد العمایرة أن المھندس األردني أثبت حضوره المھني والعلمي محلیا

المحلي والعالمي یتغیر بشكل جذري في ضوء التوجیھات العالمیة الحدیثة حیث ظھرت مھن جدیدة 

موجودة أسھمت في التحول إلى التكنولوجیا وفتح اآلفاق للمھندسین في قطاع تكنولوجیا لم تكن 

  .المعلومات

ولفت إلى إمكانیة  تحقیق النمو االقتصادي األردني باالعتماد على الكوادر البشریة المؤھلة والخروج 

معلومات باألردن من األزمة االقتصادیة من خالل توجیھ الكوادر نحو قطاع تكنولوجیا ال

ً قدرتھا في  واالتصاالت إضافة إلى مجاالت التطویر والتحلیل واالستشارات والتدریب وغیرھا مبینا

  .المساھمھ في التحول االستراتیجي نحو االقتصاد المعرفي

وتحدثت المھندسة مروة الفواعیر مدیرة االتصال في شركة دقة التفكیر لالستشارات الفنیة والتقنیة 

راني ومستقبل التكنولوجیا حیث یُّعد من القطاعات المھمة في تكنولوجیا المعلومات، عن األمن السیب

إلى جانب تحدثھا عن الوسیلة األفضل في الحصول على فرصة العمل المطلوبة في قطاع األمن 

  .السیبراني

ً في قطاع تكنولوجیا المعلوما ت وأضافت أن وظائف األمن السیبراني تعّد من أعلى الوظائف دخال

إلى جانب توضیحھا كیفیة دخول ھذا القطاع والتعرف على مجموعة من أدوات فحص  2019لسنھ 

  ."Pent testing tools "     االختراق الممیزة منھا
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واشتملت الورشة على فقرة ساخرة قدمھا الطالب أحمد حمودة  تحدث فیھا عن یومیات طلبة 

  م والتحدیات التي یواجھونھا.تكنولوجیا المعلومات  ومناقشة آمالھم وطموحاتھ
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  في األردنیة“ تغذیة اإلنسان والحمیات”یقاف قبول الطلبة في تخصص دکتوراه ا

قرر مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا إیقاف قبول طلبة في تخصص 

   .(تغذیة االنسان والحمیات/ برنامج الدكتوراة) في الجامعة األردنیة

س في جلستھ التي عقدھا امس برئاسة الدكتور بشیر الزعبي استمراریة االعتماد الخاص وقرر المجل

 .لتخصص (االقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعیة/ برنامج البكالوریوس) في الجامعة األردنیة

ووافق المجلس على تأجیل البت في استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (االقتصاد الزراعي 

ألعمال الزراعیة/ برنامج الماجستیر على استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (تغذیة وإدارة ا

االنسان والحمیات/ برنامج البكالوریوس) وعلى تأجیل البت في استمراریة االعتماد الخاص 

كما وافق على تأجیل  .لتخصص (تغذیة االنسان والحمیات/ برنامج الماجستیر) في الجامعة األردنیة

العتماد الخاص لتخصص (التمریض/ برنامج البكالوریوس)وعلى استمراریة االعتماد البت في ا

الخاص لتخصص (التمریض/ برنامج الماجستیر) في الجامعة الھاشمیة. وعلى استمراریة االعتماد 

الخاص للتخصصات والبرامج (تصمیم جرافیكي، تسویق، نظم معلومات إداریة، علوم مالیة 

وقرر المجلس تخفیض الطاقات االستیعابیة  .ت وحاسوب)في جامعة جداراومصرفیة، ھندسة اتصاال

للتخصصات والبرامج (علوم مالیة ومصرفیة، ھندسة اتصاالت وحاسوب)في جامعة جدارا وعلى 

استمراریة االعتماد الخاص للتخصص(األحیاء والتكنولوجیا الحیویة/ برنامج البكالوریوس) في 

واجل البت في االعتماد الخاص لتخصص (إدارة األعمال/ برنامج  .الجامعة االمیركیة في مأدبا

الماجستیر) و في االعتماد الخاص لتخصص (إدارة األعمال/ برنامج البكالوریوس) وفي االعتماد 

  الخاص لتخصص (علم الحاسوب/ برنامج البكالوریوس) في كلیة طالل أبو غزالھ الجامعیة لالبتكار

  

  6الغد ص:
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الى ذلك وافق المجلس على رفع وتثبیت الطاقة  .لس أمناء كلیة غرناطةوإعادة المجلس تشكیل مج .

برنامج الدبلوم المتوسط) المقدم من كلیة الدفاع  /االستیعابیة الخاصة لتخصص (اإلسعاف الفوري

المدني/ كلیة جامعیة متوسطة عسكریة. وعلى االستمرار في االعتماد العام لكلیة تدریب عمان كلیة 

   .جامعیة متوسطة
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.  

  
  
  

ًا بقیمة  12تدعم » التعلیم العالي«   ألف دینار 684مشروًعا بحثی
  
  
  

وقعت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي من خالل مدیریة صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار 
ً تقدمت بھا  12اتفاقیات تمویل  ً بحثیا جامعات، ومؤسسة اإلذاعة والتلفزیون، بقیمة  5مشروعا

  دینارا. 684,242لغت إجمالیة ب
وقال مدیر مدیریة صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار الدكتور محمد غیث إنھ تمت الموافقة على 

ً بقیمة إجمالیة بلغت  12دعم  دینارا، ضمن الطلبات التفصیلیة للدورة البحثیة  684,242مشروعا
ً قید التقییم. كما بین  2019لعام الثانیة. وبین الدكتور غیث أن المشاریع البحثیة للدورة البحثیة  حالیا

ً، وبإجمالي دعم یقارب  399أن عدد المشاریع البحثیة المدعومة من الصندوق بلغ   26مشروعا
  ملیون دینار

 شؤون جامعیة ومحلیة

  5/الدستور ص:طلبة نیوز
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  قرارات مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي
  

عتماد الخاص وافق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا على استمراریة اال
لتخصص بكالوریوس االقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعیة في الجامعة األردنیة. واجل 
المجلس خالل جلسة الیوم االربعاء، برئاسة الدكتور بشیر الزعبي، البت في استمراریة االعتماد 

تغذیة الخاص لتخصص ماجستیر االقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعیة، وبكالوریوس 
اإلنسان والحمیات، واجل البت في استمراریة االعتماد الخاص لتخصص ماجستیر تغذیة اإلنسان 

  والحمیات، وایقاف قبول طلبة جدد في تخصص دكتوراه تغذیة اإلنسان والحمیات بالجامعة األردنیة.
  

ماد واجل المجلس البت في االعتماد الخاص لتخصص بكالوریوس التمریض، واستمراریة االعت
الخاص لتخصص ماجستیر التمریض بالجامعة الھاشمیة. كما وافق على استمراریة االعتماد الخاص 
للتخصصات وبرامج بكالوریوس تصمیم جرافیكي، وتسویق، ونظم معلومات إداریة، وعلوم مالیة 
ومصرفیة، وھندسة اتصاالت وحاسوب، وخفض الطاقات االستیعابیة للتخصصات وبرامج 

وم مالیة ومصرفیة، ھندسة اتصاالت وحاسوب، في جامعة جدارا. ووافق المجلس بكالوریوس عل
على استمراریة االعتماد الخاص للتخصص بكالوریوس األحیاء والتكنولوجیا الحیویة، في الجامعة 

  االمیركیة في مأدبا.
  

ال، وأجل البت في االعتماد الخاص لتخصص ماجستیر إدارة األعمال، وبكالوریوس إدارة األعم
وعلم الحاسوب، في كلیة طالل أبو غزالة الجامعیة لالبتكار. ووافق على رفع وتثبیت الطاقة 
االستیعابیة الخاصة لتخصص دبلوم متوسط اإلسعاف الفوري المقدم من كلیة الدفاع المدني بكلیة 

جامعیة جامعیة متوسطة عسكریة. وقرر المجلس االستمرار في االعتماد العام لكلیة تدریب عمان ال
  المتوسطة. كما قرر إعادة تشكیل مجلس أمناء كلیة غرناطة.

  /7الرأي ص:
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  رئیس مجمع اللغة العربیة یلتقي سفیر دولة البوسنة والھرسك
  

بحث رئیس مجمع اللغة العربیة األردني الدكتور خالد الكركي، خالل لقائھ الیوم األربعاء، سفیر دولة 
یمو یرافقھما الدكتور محمد األرناؤوط، آلیة توقیع مذكرة البوسنة والھرسك ماتو زیكو ونائبھ أرمین ل

ً في مجال توفیر منح متبادلة تتیح زیادة عدد  تفاھم لتعزیز الروابط الثقافیة بین الطرفین وتحدیدا
  الطلبة البوسنیین الراغبین بتعلم اللغة العربیة. 

  
ً وقدم الدكتور الكركي خالل اللقاء الذي حضره أمین عام المجمع الد كتور محمد السعودي، ملخصا

 ً عن عمل المجمع والمجامع اللغویة العربیة ودورھا في الحفاظ على اللغة العربیة وتعزیزھا، مرحبا
بتوقیع مذكرة التفاھم واستعداد المجمع لتیسیر سبل التواصل مع الجامعات األردنیة لتحقیق غایتھا 

طلعاتھ لزیادة عدد الطلبة البوسنیین الدارسین في وتذلیل العوائق اإلجرائیة. وأبدى السفیر البوسني ت
ً بتوفیر سبل استقطاب الشباب البوسني لتعلم العربیة في األردن لما یمتلكھ من خبرات  األردن، آمال

  في ھذا المجال.
  
  
  

  3الدستور ص:
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ھل فشلت التجربة األوروبیة في تعیین رؤساء الجامعات؟ وما ھي اآللیة المتبعة في التغییرات 
  القادمة ؟

  
  

  د. علي العزام
  

سنوات شھدت  ٧یتجھ التعلیم العالي نحو مرحلة جدیدة في إدارة ملف الحاكمیة بعد ما یقارب من 
فسات وجداول مفاضلة بین المتقدمین تطبیق تجربة أوروبیة في تقییم اإلدارات والتعیین وفقا لمنا
  كانت قد شغلت األوساط األكادیمیة خالل السنوات الماضیة ...

  
تجربة تعیین القیادات األكادیمیة وفقا العالن یتم من خاللھ السماح لكل من لدیھ الحد األدنى من 

دیدة في األكادیمیا الشروط القانونیة واألكادیمیة التقدم بطلب لشغل موقع رئیس جامعة أحدثت حالة ج
األردنیة تمثلت بظھور شخصیات أكادیمیة مغمورة كانت السیر الذاتیة لھم الرافعة نحو الحصول 
على مواقع متقدمة في الھرم اإلداري في الجامعات األردنیة اال ان بعض تلك الشخصیات او غالبیتھا 

المدعومة وتنفیذھا و البحث كانت شخصیات كفؤة في مجاالت محددة وھي إجراء المشاریع العلمیة 
العلمي الجید بید أن الكاریزما اإلداریة والقیادیة كانت غائبة تماما في مشھد تعتبر السمات الشخصیة 

  القیادیة أھم عناصر اإلدارة الرشیدة ....
  

التجربة القادمة من دولة أوروبیة او اكثر ناجحة في الدول التي تطبق فیھا و نجحت جزئیا في بالدنا 
اصة وأنھا أزالت الشوائب عن بعض التراكمات في النظام األكادیمي األردني الذي درجة قبل ھذه خ

التجربة على اعتماد اآللیة المتبعة في تعیین القیادات السیاسیة والمحلیة في تعیین رؤساء الجامعات 
خذ بعین الرسمیة حیث تستند الطریقة األردنیة إلى توزیع المكتسبات بشكل متوازي وعادل یا

االعتبار الجغرافیا والدیموغرافیا الوطنیة إضافة إلى السیر الذاتیة المستندة إلى وزن الشخصیات 
اجتماعیا ومحلیا واحیانا كان یضاف إلى تلك المعاییر معیار المعرفة المباشرة لتلك الشخصیات من 

  قبل متنفذین في دوائر صنع القرار ....
  

حتى بدایة األلفیة الثالثة كانت تعیینات رؤساء الجامعات األردنیة ومنذ تأسیس اول جامعة اردنیة و
تمر وفقا اآللیة السابقة الذكر بید أنھ واعتبارا من منتصف العقد الماضي تقریبا اتخذ ملف الحاكمیة 

  األكادیمیة منحى جدید ...
  

بعد عملیة  رؤساء جامعات رسمیة ٧أجریت في البالد.تشكیالت وألول مرة شملت  ٢٠٠٤في العام 
تقییم ودراسة مثیرة للجدل حیث أن الشخصیات السبعة التي تم تعیینھا آنذاك لم تكن على صلة 
بمخرجات لجنة الدراسة اال بشخصیة واحدة ھو الدكتور عبدالرحیم الحنیطي الذي عین رئیسا 

  للجامعة األردنیة في ذلك الوقت ....
  

ور الكبیر الذي لعبھ رئیس الدیوان الملكي األسبق كثیر من األوساط األكادیمیة آنذاك الحظت الد
الدكتور باسم عوض هللا في تلك التشكیالت والتي تم إقصاء اثنین من الشخصیات المھمة احدھا 

  طلبة نیوز

 مقاالت
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الدكتور سلمان البدور والدكتور عبدهللا الموسى بسبب مواقف مبدئیة أظھروھا مقابل تدخالت عوض 
  عات.هللا وجھات حكومیة أخرى في قطاع الجام

  
سنوات تقریبا وفي غمرة صراع بین الدكتور باسم عوض هللا والمدیر األسبق لجھاز  ٣بعد 

رؤساء جامعات كان األبرز فیھم تعیین الدكتور  ٣المخابرات محمد الذھبي تم إجراء تشكیالت شملت 
  خالد الكركي رئیسا للجامعة األردنیة وكان المبرر لتلك التغییرات ھو العنف الجامعي...

  
لم تتوقف ھذه السلسة من التغییرات التي ال تستند اال إلى القرارات المبنیة على الفعل ورد الفعل 

الذي حمل توقیع الوزیر األسبق الدكتور  ٢٠٠٩واحیانا كثیرة على العوامل الشخصیة فجاء زلزال 
  على القطاع ....عمر شدیفات الذي قام بإجراء مناقالت بین رؤساء الجامعات في سابقة لم تكن سھلة 

  
بعد ذلك و تزامنا مع الربیع العربي ظھرت أولى حاالت تعیین رؤساء الجامعات وفقا لمرشحین تم 

اسماء  ٣تحدیدھم من قبل مجلس التعلیم العالي في عھد الدكتور وجیھ عویس وذلك من خالل ترشیح 
  جامعات وفقا لھذه اآللیة.... رؤساء ٤لكل جامعة من قبل اللجنة األكادیمیة في المجلس وقد تم تعیین 

  
الدكتور لبیب الخضرا قام بتوسیع ھذه العملیة لتكون تجربة أوروبیة بكل مراحلھا  ٢٠١٥في العام 

وكان أن تم إجراء تقییم لما جامعة من خالل لجنة مستقلة ومن ثم إجراء تعیینات من خالل منافسة 
رة الحاصلین على اعلى تقییم حیث تم تطبیق مفتوحة وتقدیم طلبات وإجراء مقابالت للمرشحین العش

من تقییم  ٢٠١٨و  ٢٠١٧ھذه الطریقة بشكل واضح وشفاف في البدایة اال ان ما تم تطبیقھ في العام 
من خالل لجنة خبراء وإجراء تعیینات من خالل لجنة أخرى مثیرة للجدل ضرب مخرجات العملیة 

  بشكل كبیر ما وضع عالمات استفھام كبیرة ...
  
ن عملیة التقییم الحالیة لرؤساء الجامعات والتي تستند إلى االستراتیجیة الوطنیة للموارد البشریة ا

رؤساء  ٨إلى  ٦سیعقبھا بال شك تشكیالت على بغض رؤساء الجامعات قد تصل إلى تغییر ما بین 
  جامعات إضافة إلى تغییر في ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي..

لمنافسات اإلعالن المفتوح للمرشحین لیست واردة في قاموس صناع القرار حالیا والواضح أن آلیة ا
و المؤكد أن التشكیالت القادمة ستمزج بین األسالیب واآللیات المتبعة سابقا خاصة وان قطاع واسع 

  من األكادیمیین بدا یفضل أن یتم تقییم التجربة األوروبیة وإعادة النظر بملف الحاكمیة برمتھ ...
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   الملك وثالث وردات أردنیات ثالث صبایا
  

  باسم سكجھا
  

فة معھ، ال  ّ مثل الورد یمثلّن مستقبل البالد، ھّن اللواتي اختارھّن الملك إلجراء مقابلة تلفزیونیة مكث
ً بدأت منذ أن أبلغھ الحسین بوالیة  ُلّخص عشرین عاما ّھا ت تستغرق أكثر من أربع عشرة دقیقة، ولكن

ي بھذا الشیب الشاب الذي عال الرأس، فأشار لھ لیؤكد أّن مھنة الملك لیست سھلة، بل العھد، وال تنتھ
نتذّكر أّن الحسین الراحل استقبلنا، في یوم، ونحن شباب، لیقول لنا:  .ھي صعبة في مطلق األحوال

 ، وكان یعني بالطبع أّن المستقبل للشباب»اطرقوا ابواب المسؤولین، وإذا لم یفتحوھا اكسروھا«
وعلیھم اقتحام العمل، ولعّل ھذا ما قالھ إلبنھ عبد اهللا في ذلك الیوم، فأنت الشاب، وأنت المستقبل، 

   .ولیكن اهللا في عونك
  

رسالة عبد اهللا الثاني، في تقدیرنا، ھي الشباب بشكل عام، وھي الشابات بشكل خاص، وھي األردن 
ل، وھي الصراحة والجرأة، وفي مطلق الحاضر في ماضیھ ومستقبلھ، وھي تحفیز العقل والعم

ّل بأحسن ما عندنا من شباب  األحوال فھي تجدید التأكید على أّن االعالم ھو السلطة الرابعة وستتمث
  .واع جريء القول، نقّي القلب، غیر آبھ لشيء سوى حبّھ لألردن

  
الل العشرین السنة في السنة الواحدة، یجري الملك مئة مقابلة تلفزیونیة وصحافیة على األقّل، وخ

ّنا لم نتابع مثل بسمتھ ھذه الخارجة من القلب، فكما استقبل  الماضیة یكون قد أجرى اآلالف منھا، ولكن
ً، ھا ھو أمام صبایا  ً یعملون وكان استقبلھم انفسھم قبل عشرین سنة أطفاال قبل قلیل من األیام شبابا

لن األردن یجلسن أمامھ فیسألن بكّل أریحیة، وتن ّ اسق، وجرأة عن جوانب لم نعرفھا عنھ من قبل، یمث
ً، وانتماء، ویبقى أّن الصبایا  ً، وصدقا ّھ یُشاھد صنع یدیھ وقد أنتج حبّا وھو یجیب بفرح حقیقي ألن
ّھ شعر من كّل قلبھ بحمیمیة  الثالث مثلّن كّل شبابنا، أّما الملك فقد كان ملك ?لصراحة والبوح ألن

  .یةالجلوس مع أبنائھ، وللحدیث بق
  

  24الرأي ص:
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   در الملك ما أقرب حدیثھ للقلب وما أنقى مشاعره
  

  رأي الدستور 
  
ً إلى  بعفویة ومشاعر جیاشة وعواطف یختلجھا شعور الملك األب، ینساُب حدیث جاللة الملك قریبا
ً بعضا من  ً للوجدان، وھو یتحدث إلى طالبات من جامعتي األردنیة والیرموك، متناوال القلب، ساكنا

  ب الشخصیة لجاللتھ وأسرتھ.الجوان
 در الملك ما أقرب حدیثھ للقلب وما أنقى مشاعره تجاه شعبھ األردني األصیل، فقد تحدث عن 
فرحھ وحزنھ، عن ما یحب وما یكره، لیقول لكل أبناء شعبھ، أنا مثلكم ومنكم وإلیكم، لكن الفرق 

ً ألسرة قوامھا مالیی ن األردنیین، یسھر على تحقیق آمالھم الوحید، أنھ منذ تولى العرش أصبح أبا
ً في مأمن عن األخطار، وینالوا ما  ً على شعبھ، لیكونوا دوما ً وقلقا وتطلعاتھم، وتؤرقھ األحداث خوفا
ً ما كان یوجھ الحكومات إلى  یستحقون من العطاء وأفضل المستویات من الخدمات، لذا كثیرا

یاجاتھم وتلبیة رغباتھم وتحسین مستوى الخدمات التواصل المیداني مع المواطنین والوقوف على احت
  المقدمة لھم.

تحدث الملك عن حیاتھ خالل عشرین عاما منذ تسلمھ سلطاتھ الدستوریة، كما وصف جاللتھ المشاعر 
ً عن میولھ وھویاتھ،  األبویة عند والدة نجلھ سمو األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني، ولي العھد، كاشفا

أكثر أكلة أحبھا ھي قالیة البندورة، والعسكر «حیاتھ، ولعل أقربھا للقلب قولھ وجوانب كثیرة من 
الذین خدموا معي في الدروع یعرفون أنھ ال یوجد أفضل من قالیة البندورة ونحن جالسون على 

  ».األرض بجانب الدبابة.. وأنا بطبیعتي أحب البساطة
الح، نقرأ من بین أسطرھا، أن للبندقیة والدبابة نعم ھي البساطة بعینھا، وھي رسالة الوفاء لرفاق الس

حكایة عنوانھا اإلخالص والفداء، ولذا كان أكثر ما یغضب الملك ھو استشھاد البطل معاذ الكساسبة، 
رحمھ هللا، والذي زاد من غضب جاللتھ أن بعضا من الناس استغلوا ھذا الموضوع للمزایدة على 

ال یعرفون الجھود الكبیرة التي قمنا بھا إلنقاذ الشھید، وال  موقف األردن، وھؤالء كما یؤكد الملك
یعرفون أننا نحن العسكر ال یمكن أن نتخلى عن زمیلنا أو رفاقنا، وأننا نحن العسكر في أصعب 

  الظروف نعرف كیف نحمي بعضنا وندافع عن بعضنا مھما كان الثمن.
عبھ وفخره بھم وبعطاء شبابنا، فإننا كذلك وعلى مقدار ما أبرزه الملك في اللقاء من مشاعر محبة لش

ً بكم، حیث تحملون ھمومنا وتطلعاتنا وتحرصون على تقدیم  یا موالي نشعر بالفخر واالعتزاز دوما
ً موقف الصدق  األفضل لنا، ومسیرتكم للنھوض بھذا الوطن ستصل لمبتغاھا، حیث تقفون دوما

  والحق والثبات نصرة لقضایا وطننا وأمتنا.
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  مان وسقوط القوىصعود ع
  د. مھند مبیضین

  
  

ربما ال تشابھ عمان كثیرا من العواصم العربیة الراھنة، فبعضھا یتمتع بإرث حضري ومدني، وھي 
  مأھولة عبر قرون مضت، وذلك مثل دمشق والقاھرة وتونس.

أما اختالف عمان في كونھا مدینة نمت وتطورت وازدھرت في الزمن االستعماري، فكانت أواخر 
لعھد العثماني وحتى نھایة عقد العشرینیات مجرد بلدة كبیرة، وتشكلت نواة المدن األردنیة في الكرك ا

والسلط وعجلون وفي ھذه المدن محاكم شرعیة ومدارس وإرث حضري ومدیني وأسواق واغراب 
  وتجار وافدین. 

عامل  1948د الحقا تقدمت اربد على حساب عجلون والسلط، وكان لعامل الھجرة من فلسطین بع
رئیس في نموھا السكاني، مع ذلك فإن عامل الھجرات، ال ینفي أن  عمان واحدة من المدن العربیة 
التي نمت في ظّل الرأسمالیة الحدیثة، التي تشكّل في ظاللھا مجتمع تجار متعدد من شوام ونابلسیة 

ایة وافدة اضیف لھا وحجازیین ونجدیین (من العقیالت) وغیرھم، وتطور ھذا النمو بشكل برجوز
الدور الذي قامت بھ العائالت المسیحیة االردنیة والتي كونت ثروتھا بفعل المنحى اإلقطاعي 
والمھارات التجاریة والمغامرة مثل عائلة ابو جابر والنبر وغیرھما، والتي قامت بادور وطنیة في 

  الحركة االقتصادیة ذات اھمیة كبیرة.
ولى برزت أھمیة كبیرة لتجارة زمن الحرب، ونمو االمالك لبعض وفي ظّل الحرب العالمیة األ 

التجار، والتي عززتھا سیاسات الدین واإلقراض الُمیسر، لمجتمع الفالحین والبدو الذین تحطمت 
قدرتھم في الصمود في مواجھة غوایة التاجر الشامي والعّماني المركب االنتماء والھویة، وظل ھذا 

ً لغایة من تضف الثالثینیات، وكان سوق السلط وسوق اربد وعمان مسرحا لعملیات البیع األمر مستمرا
والمراباة والصفقات والتجارة المشروعة والحرام، وقد وثقت النصوص االدبیة والروایة األردنیة ھذا 
التحول اكثر من أعمال المؤرخین، مثل روایة ابناء القلعة لزیاد قاسم وعمان في االربعینیات لعبد 

، واألخیرة اخرجھا سعود الفیاض الخلیفات »وجھ الزمان«ن منیف وطاھر العداون في روایتھ الرحم
ورصد العداون الحیاة في االردن وفلسطین إبان عقد االربعینیات، وكانت شخصیة زھیر النوباني في 

في القریة » ضیف هللا«التاجر الجشع الذي یرابي عبر وكیلھ حابس العبادي بدور » علیان«دور 
ً على ذلك التحول والسلطة التفكیكیة التي واجھھا مجتمع الفالحین.   مثاال

ثّم كان مسلسل ام الكروم للكاتب مخلد الزیودي واخراج سعود الفیاض الخلیفات لیرصد تحوالت عقد 
السبعینیات، والذي قدم صورة عن تحوالت الریف وتحطمھ، ونمو العاصمة على انقاض المجتمعات 

  ة التي كانت حولھا.الریفیة والبدوی
لم یكن بوسع ابناء الریف االستقرار في احیاء عمان القدیمة التي سكنتھا النخبة اإلدریة ومجتمع 
ً علیھا، وتركز المنحدرون من أصول ریفیة  التجار واالفندیة مثل مناطق جبل عمان  واللویبدة مثاال

یة واألمن والوظائف الصغرى والتي والبدو والذین عملوا في الجیش والوظائف البسیطة وحرس الباد
شكلت مجتمع البیكوات، في المناطق المطلة على وسط البلد والمقابلة لھ، من جھة الجوفة والتاج 

  وجبل القصوروغیرھا.
ً، سوف تأخذ ھذا المناطق في نھایة الثمانینیات شكل المناطق الشعبیة، وسیضاف لھا ضاحیة  الحقا

لعاملین في الدولة من متقاعدین مدنیین وعسكر، وستبدو أبو نصیر ابو نصیر الجدیدة التي سكنھا ا
ذات ھویة مقابلة لمجتمع رجال األعمال الذي سیفرض ایقاعھ على المجتمع من خالل توسیع شبكة 

  التحالف من خالل الوكاالت التجاریة والبنوك وشركات التامین وغیرھا.
رأسمالیة الحدیثة، وبفعل ھشاشتھا واستالبھا من قبل تفككت البنیة الفالحیة البدویة، بفعل الصدمة بال

اقتصاد السوق والخدمات، لم تقَو على الصمود، بل غرقت بعضھا في الدیون، فظھرت بؤر ونخب 
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غاضبة الحقا، من خلفیات ریفیة او سیاسیة ایدلوجیة، ومع التذكیر بحقبة الحرب العالمیة الثانیة 
الت محددة بقیت حتى الیوم في المشھد السیاسي واالقتصادي وتجارة الكوتا، التي افادت منھا عائ

امثال الطباع وابو قورة وبدیر وابو جابر وثمة تفصیل كبیر لھذه االحداث في كتاب المؤرخ الفذ 
تاریخ االردن االقتصادي من القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن » رؤوف ابو جابر الموسوم بـ

  ».العشرین
ً انتھت عمان  بفعل الھجرات إلى حالة تضخیم ھائلة غیر متوقعة للمخططین، لكنھا نھایة تعجلت عملیا

مسار التطور المتوقع فانھارات القرى ورحل ابناؤھا إلى العاصمة، وبیعت األرضي حول العاصمة 
وفتت الُملكیة، وصعدت العاصمة كمدینة كوزمبولولتانیة، وفي المقابل صعد الفرد مرة غاضبا مرة 

ً لمحیطة الجدید من االنتماءات التي ارتضى بھا أو وفرت لھ الحمایة وفاعال اج تماعیا أو ممثال
  والدعم.

وھي سنوات أزمة، ستعید المدینة  2010ومن ثم بعد  1990التحول الكبیر سیطرأ على عمان بعد 
ّكف واالبقاء علیھ في ظل  اختبار قوتھا في صھر القادمین إلیھا، ولسوف تنجح في ذلك، لكنھ نجاح ُمل

تبعیات تضخیم العاصمة وانتصارھا على الریف والبدو وبقیة المدن ربما یكون من الصعب الحفاظ 
علیھ إال إذا خلقت مدن وظیفیة جدیدة في محیط المدینة تابعة لھا ولیست بعیدة عنھا كمثال أبو نصیر.
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  لماذا ال یُْنتََخُب رؤساُء الجامعات..
  

  أ. د خلیل الرفوع
  
  

َ ما الحیاة الد ة یقراطیة تقتضي إبداء الرأي فیمن یمثلك ؛ وفي زمن العولمة الفكریة البشریة لم یعُد ثمَّ
یُفرُض فرًضا ، فالتنافسیَّة ملمح یغري بإسناد األمر إلى القادرین على إنجازه باستراتیجیات حكیمة 

ً ، ولم یكن ھناك سیاسة ً وخاصة استراتیجیة واضحة  راشدة ، لقد تكاثرِت الجامعات في بلدنا حكومیة
الختیار رؤساء تلك الجامعات ، والمعلوم أن من یتحكم في الجامعات الخاصة وعددھا أربَع عشرةَ 
ً ھم مالكوھا وھي سیاسة تخضع لرأي رأس المال الذي یرى مصالحھ  ً ابتعاثا وتعیینا وإدارة جامعة

ل لجیب المالك ؛ لذا فھي خارج الربحیة قبل أي أمر آخر فاألكفى ھو الذي یكون قادرا على جلب الما
الحسابات في مسألة كیفیة تعیین رؤساء مجالس األمناء وأعضائھا والرؤساء والعمداء فھي شركات 
خاصة لعل رأسمالھا أقوى في التعالق مع الحكومات وتنفیذ ما تراه مناسبا ، قبل بضع سنوات كان 

ً كونھ  كان رئیسا لمجلس أمناء إحدى تلك أحد رؤساء الوزارات مدفوعا للتماھي معھا عالنیة
  الجامعات . 

  
وأما الجامعات الرسمیة المملوكة للدولة وعددھا عشر جامعات فھي تخضع كأي مؤسسة حكومیة 
ً ، ولكل وزیر خططھ  لمزاجیة الحكومة ممثلة بوزیر التعلیم العالي توجیھا وإدارة وتعیینا وإقالة

بال دراسة واقعیة وبال رؤیة صلبة بعیدة المدى ، (االستراتیجیة) وھي في الحقیقة خطط فردیة 
والدلیل على ھشاشتھا أن كل وزیر جدید ینسف خطط سلفھ الظاعن فال یُبقي لھا أثرا، ففي تعیین 
رؤساء الجامعات كان التخبط واالنتقائیة واضحا ال یحتاج إلى تجلیٍة ، كان قدیما منوطا برئیس 

بمجلس التعلیم العالي ثم بمجالس األمناء وھي معینة كلھا من الحكومة ثم بوزیر التعلیم العالي ثم 
وزیر التعلیم العالي بال رقابة أو محاسبة من مجلس النواب المشغول بتعیین األقرباء ، وكلھا طرائق 
كانت خاضعة لمزاجیة الفرد أو الجماعة تحت ضغوط الوساطة والصداقة ، وال نعلم كیف تكون 

علیم الحالي ، والسؤال الذي یمكن للعاقل طرحھ ھو لماذا ال یُجرب انتخاب االستراتیجیة مع وزیر الت
رؤساء الجامعات بدال من المزاجیة التسلطیة الفوقیة على أعضاء الھیئة التدریسیة التي تعد عمود 
اإلبداع والتفكیر والتجربة والحكمة ، وھي فئة محرومة من نقابة تمثلھا، فكل مكونات الشعب 

نیة تختار ممثلیھا باستثنائھم ، وال أعلم موقف السلطتین التنفیذیة والتشریعیة من حرمان األردني المھ
أساتذة الجامعات من نقابة تمثلھم وتحفظ حقوقھم وترفع من كفایتھم األكادیمیة والعلمیة، وتطالب 

ضة بحقوقھم الوظیفیة والمالیة وصوال إلى مستویات مقبولة من الرضا ؛ فنھضة الجامعات ھي نھ
وطن وأمة كما أنھا حق دستوري لكنھ یجب أن یكون في إطار مھني واضح في ظل عباءة الوطن 
التي تتسع لكل أبنائھا ، إن اختیار الرؤساء باالنتخاب من أعضاء الھیئة التدریسیة سبیل للوصول إلى 

وھو  رؤساء یمتلكون شرعیة أكادیمیة واستراتیجیة إداریة غیر خاضعة ألھواء وزیر أو حكومة
یتحمل تبعات المسؤولیة كلھا ، فاألساتذة یشاركون في اإلشراف على انتخابات اتحادات الطلبة 
واالنتخابات البلدیة والنیابیة وغیرھا بال مقابل مادي ولعل بعضا من زمالئنا یمارسون تلك الحقوق 

العدد األكبر محروم  في نقابات مھنیة كاألطباء والمھندسین والمحامین والجیولوجیین وغیرھم ، لكنَّ 
من تلك الحقوق ، إن البدء باختیار رؤساء الجامعات باالنتخاب كلٌّ في جامعتھ أمل مشروع منتظر، 
ُْجَعَل الجامعات مؤسسات تنھض بذاتھا فأساتذتھا أعرف بمن یمتلك قدرة إداریة  وفي ضوئھ یمكن أن ت

َبٍَة فكریة على إدارتھا ؛ فھي لیست منصبا سیاسیا خاضعا العتبار َْول ات جھویٍة عشائریة وشروٍط ُمق
ٍَة ، ثم إن كثیرا من األساتذة یحجمون عن السعي لتولي الرئاسة أو غیرھا من المواقع اإلداریة ،  ل َصَّ ُمف
ولكلِّ طریقٍة حسناتھا وسیئاتھا في التعیین لكن اختیار الرئیس باالنتخاب ھو أفضل السبل للوصول 

  طلبة نیوز
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یًسا وعمداء بعیدا عن تحویلھم إلى موظفین إداریین ال یمتلك بعضھم إلى األجدر لقیادة الجامعة رئ
  طاقة أو تصورا لالرتقاء بجامعتھ وطنیا وعالمیا بحیث یتحرُر من توجیھات َمْن اختاره.
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  التعلیم العالي وخریجوه.. أنماط جدیدة رائعة
  

  د. منتھى بني ھاني
  

م العالي في األردن تضیع وسط زوبعة ھنالك حاالت متمیزة وتطورات رائعة في مجال التعلی
ً عربیة شقیقة في الخلیج قد قلصت اعترافھا بعدد من  اإلحتجاج والنقد الالذع، بسبب أن دوال
الجامعات االردنیة.وقد اختلط النقد الرسمي بالنقد الشعبي للجامعات، فشكل حالة توافقیة أغشت 

لیات الھندسة والطب والصیدلة في وبعضنا ینسى ك .االبصار عن امثلھ ناصعة تستحق الفخر
  جامعاتنا األردنیة ما تزال من أفضل الكلیات في الوطن العربي

  
ومع أن التركیز في الجامعات الرسمیة منصّب على الجامعة االردنیة في عمان والتكنولوجیا  

لجامعات والیرموك في إربد، ولكن یجب أن نتذكر أن الجامعة الھاشمیة في مدینة الزرقاء من أرقى ا
ً للموارد البشریة والمالیة والتكنولوجیة ً،  .إدارة ولو تأملنا في بعض الجامعات التي تطورت مؤخرا

ً في حقول جدیدة وذات أھمیة كبرى للتطور والنماء ومن ھذه األمثلة  لوجدنا أنھا قدمت عطاء ممیزا
ً، ویجسرون  ً وفنیا ً متمیزین نظریا الفجوة بین التخرج واإلنتاجیة الجامعة األلمانیة التي تخرج أناسا

   .العالیة في سوق العمل
  

وھنالك جامعة األمیرة سمیة والجامعة الجدیدة جامعة الحسین بن عبداهللا. وكالھما قد ركز على 
إدخال التكنولوجیا والمعرفة إلى المناھج التي تدرسھا التخصصات التي تقدمھا من أجل اثراء السوق 

ً بھا، ودعم التوجھ الملكي  ً معرفیا    .السامي لجعل اإلقتصاد األردني إقتصادا
  

في ظل ھذه التطورات األكادیمیة المتمیزة على مستوى التعلیم العالي، برزت أیضا المساعي التي 
تبذلھا مؤسسة طالل أبوغزالة التي تجعل أمانة ومھمة توفیر التعلیم المفید والنافع واحدة من نشاطاتھا 

   .واھتماماتھا الكبرى
  
ً و لذلك قامت فكرة إنشاء كلیة طالل أبوغزالة الجامعیة لإلبتكار. وقد أبدت وزارة التعلیم العالي تفھما

في منحھا اإلعتراف وشھادة االعتمادیة المطلوبة للقیام بھذا الدور. وتقوم الفكرة على اختیار الشباب 
جیا اإلتصال والمعلومات أصحاب الرغبة في دخول السوق، والقادرین على االبتكار في مجال تكنولو

وبفضل مركز الدراسات الذي یشرف علیھ د. جواد العناني، ندرس جدوى  .بفروعھا المختلفة
  االبتكار والذي یقدمھ الطالب ومن ثم یصار الى تبني الفكرة في حاضنة طالل أبوغزالة لالعمال

  
في القطاعین العام  وسوف تقوم الكلیة بالطبع بالتعاون مع المؤسسات االردنیة ذات الصلة .

والخاص، المدنیة والعسكریة، الكبیرة والمتخصصة من أجل نجاح جذب المبتكرین والمستعدین 
ویشرفني أن أكون السیدة  .للمغامرة المدروسة لخلق فئات من رجال وسیدات األعمال في سن مبكرة

فھي الدكتورة رئیس  واما االخرى .الثانیة التي تتولى رئاسة جامعة أو كلیة جامعیة في األردن
الجامعة األلمانیة د. منار فیاض وھذا یعكس أیضا التحول المتمیز الذي یجري في میدان التعلیم 

 ً األردن بلد المبدعین والمبادرین والمبتكرین ونحن نرى أن توفیر المؤسسات التعلیمیة الرائدة  .اردنیا
األردن ھو ما یجب ان نسعى الیھ ونطوره المرنة المتطورة لتكثیف حصاد ھذا االبتكار واالبداع في 

ً لھذا البلد العزیز. ونحن بحاجة لكل روح ایجابیة تدعم ھذا التطور وترى صالبة ھذا البلد  خدمة
 .ومضاء عزمھ

  12ي ص:الرأ
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  مكرمة أبناء معلمي وزارة التربیة والتعلیم في الجامعات الرسمیة
  

  مصطفى الرواشدة
  

ً من جاللة الملك عبدهللا الثان ي بن الحسین حفظھ هللا ورعاه لدور المعلمین والمعلمات وجھودھم تقدیرا
الكبیرة والمثمرة في مسیرة البناء والتطویر وتلبیة لمطالبھم فقد صدرت اإلرادة الملكیة السامیة عام 

بأن تكون المكرمة الملكیة السامیة المخصصة ألبناء معلمي ومعلمات وزارة التربیة والتعلیم ٢٠١٠
األردنیة الرسمیة بعثة كاملة على نفقة الحكومة، وقد شرعت الوزارة باإلفادة من ھذه في الجامعات 

  ٢٠١١_٢٠١٠المكرمة ابتداء من العام الدراسي 
حیث بلغ عدد الطلبة الذین استفادوا من المكرمة الملكیة السامیة المخصصة ألبناء معلمي ومعلمات 

ً وطالبة بكلفة إجمالیة بلغت  ٣٩٩٤٤ بلغَ  ٢٠١٨وزارة التربیة والتعلیم مع نھایة عام  طالبا
ً بأن كافة إجراءات اإلیفاد یحكمھا نظام البعثات الدراسیة ألبناء  ١٥٦،١٠٤،٧١٨ ملیون دینار علما

والتعلیمات  ٢٠١٠)لسنة ٧٥معلمي وزارة التربیة والتعلیم في الجامعات األردنیة الرسمیة رقم (
  المنبثقة عنھ 

  
ً للشفافیة والنزاھة في توزیع وتخصیص المقاعد حیث لم یرد وقد كانت وزارة التربیة  والتعلیم مثاال

  اي شكوى أو تظلم حول آلیات العمل لإلدارة المختصة
بالتنفیذ والتخصیص للمقاعد وفق معاییر وأسس واضحة، أعتمدت  المفاضلة والمنافسة بناًء على 

  المقاعد.  المعدل في الثانویة العامة وكذلك التوزیع المناطقي لتلك
  

َ المعلم  ویجدر بنا أن نذكر إنھ خالل السنوات التي سبقت صدور اإلرادة الملكیة السامیة لم یحظ
األردني على أي شكل من أشكال الدعم فیما یتعلق بتدریس األبناء، مما جعل فرص الحصول على 

  الدراسة الجامعیة للبعض من الصعوبة بمكان الحصول علیھا. 
  

لكل معلم ومعلمة طموح ورغبة وأمل أن تتم زیادة نسبة المقاعد المخصصة  والیوم فقد اصبحَ 
ً للزیادة التي حصلت في  للمكرمة الملكیة السامیة ألبناء معلمي ومعلمات وزارة التربیة والتعلیم  نظرا
أعداد المعلمین والمعلمات في وزارة التربیة والتعلیم مما یسھم في تخفیف العبء عن عدد كبیر منھم 

  ویلبي حاجة طموح شریحة أوسع وھم بأمس الحاجة لذلك

  عمون
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»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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النائب عمر قراقیش وجھ سؤاال نیابیا لوزیر المالیة عزالدین كناكریة حول أسباب انخفاض إیرادات 
دائرة الجمارك العامة خالل الربع األول من العام الحالي، إضافة إلى معرفة األسس التي تمت علیھا 

ارك، وما إذا كان قرار منع موظفي الجمارك بالحدود التعیینات األخیرة في االدارة العلیا بالجم
والمطارات من شراء الدخان ساھم بزیادة كمیات التھریب، وما ھي اإلجراءات التي قامت بھا دائرة 
الجمارك للحد من تھریب الدخان، علما بأن التقاریر تفید أن ھناك زیادة في كمیات تھریب الدخان 

  وانتشاره في كافة المحافظات.
  
درس نادي الوحدات الریاضي إحیاء دورة الوحدات العربیة لكرة القدم برؤیة استثماریة لتحریك ی

. من المرجح ان یوجھ 2020خزینتھ المالیة، بعد قرار اتحاد الكرة تأجیل الدوري الى شباط (فبرایر) 
عالمیا النادي دعوات ألندیة عربیة ذات جماھریة كبیرة في بالدھا، إلكساب الدورة اھتماما إ

  وجماھریا على مستوى المنطقة.
  

منعت السفارة األمیركیة في عمان إدخال أجھزة الھواتف والكمبیوتر المحمولة، والساعات الرقمیة، 
والكامیرات، أو مشغالت الموسیقى المحمولة التي تعمل على بطاریة الى السفارة اعتبارا من مطلع 

السفارة األمیركیة أمس، أنھ یتوجب تخزین ھذه األجھزة الشھر المقبل. وأورد التعمیم، الذي أصدرتھ 
  في أي مكان آخر وعدم إحضارھا الى مقر السفارة.

  
لجنة الشؤون الخارجیة النیابیة عقدت أمس اجتماعا بحضور وزیر الخارجیة وشوؤن المغتربین أیمن 

الصحفیین على الصفدي، ُمنع الصحفیون من حضوره. رئیس اللجنة النائب نضال الطعاني طلب من 
 أثر ذلك مغادرة القاعة ألن "الجلسة مغلقة".

 زواریب الغد
  

 زوایا الصحف 


