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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  في الجامعة األردنیة) ZINC(افتتاح منصة زین لإلبداع 

  ٥  "األردنیة"اعتماد تخصص ماجستیر الحكومة اإللكترونیة بـ
   شؤون جامعیة

نقطة .. المرتقب لتقییم رؤساء الجامعات» التعلیم العالي«قرار 
  تحول في تاریخ الجامعات االردنیة

٦ 

 ٨  ارات المعلمینالرزاز یؤكد أھمیة تنمیة مھ
 ٩  بحث سبل تعزیز التعاون بالتعلیم العالي مع الیمن
 ١٠  الیرموك تشارك في مؤتمر قمة الخبراء العشرین

 ١١  مجمع اللغة العربیة األردني یعلن عنوان مؤتمره السنوي
   مقاالت

 ١٢  صالح جّرار. د/في منطق القول والتفكیر

ّى األغنیاء عن مجتمعاتھم؟  ١٣  موسى شتیوي/ھل تخل

 ١٤  وفیات
  ١٥  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  في الجامعة األردنیة) ZINC(افتتاح منصة زین لإلبداع 
  

إفتتحت شركة زین منصة زین   -زكریا الغول 
في الجامعة األردنیة لتكون ) ZINC(لإلبداع 

بذلك أول منصة من منصات زین لإلبداع 
)ZINC ( في الجامعات ولیتاح من خاللھا بث

روح االبتكار و الریادة بین طالب الجامعة 
یادي وبھدف االردنیة ودمجھم مع الوسط الر

إتاحة الفرصة أمام الطلبة لالبتكار واإلبداع 
للخروج بمشاریع ریادیة قادرة على التطور 
والتحول إلى مشاریع انتاجیة تخلق فرص 

  .عمل للشباب األردني
  

وقام رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة الى جانبھ الرئیس التنفیذي لشركة زین أحمد الھناندة  
كائنة مقابل مجمع الكلیات االنسانیة في مبنى كلیة األعمال، بحضور عمداء الكلیات بافتتاح المنصة ال

و مدراء المراكز و عدد من أعضاء من الھیئة التدریسیة في الجامعة االردنیة و الطلبة، باإلضافة إلى 
  .ممثلي كافة وسائل اإلعالم

  
  

ن تطویر األلعاب الرقمیة والركن وقدم الھناندة ایجازا حول المنصة، إذ تضم عدة أركان منھا رك
الخاص بالطباعة ثالثیة األبعاد وركن الواقع االفتراضي باالضافة الى وجود عدة مساحات متعددة 
االستعماالت المجھزة بأحدت المعدات، التي یمكن استخدامھا لعقد االجتماعات أو لعقد ورشات عمل 

من الطلبة المسجلین من اإلستفادة ) ZINC(وسیتمّكن أعضاء . أو حلقات العصف الذھني وغیرھا
من المرافق والتسھیالت المتوفرة في المنصة، التي تساعد الطلبة على إطالق العنان للریادة، 

  .وتحفیزیھم على االبتكار والتطویر
  
  

من جانبھ، ثمن رئیس الجامعة الدكتور محافظة  مبادرة شركة زین في انشاء منصات لالبداع في 
الجامعات االردنیة ومعتزا بافتتاح اولى ھذه المنصات في الجامعة االردنیة و مؤكدا ان ھذه المنصة 

االردني  تمثل نموذج حقیقي للتكامل والشراكة بین الجامعة و القطاع الخاص لدعم وتمكین الشباب
  .لیس فقط بالعلم و المعرفة بل باالدوات التي تتیح لھ االبداع و تمكنھ من الریادة

  
ودعا محافظة الطلبة الخذ زمام المبادرة واالستفادة من الخدمات التي تقدمھا منصة زین لالبداع 

اریع ریادیة وبالشراكة مع مركز االبتكار والریادة في الجامعة االردنیة والكلیات كافة لتطویر مش
وخصوصا في ظل الفرص المتنوعة التي توفرھا الثورة الصناعیة الرابعة بما یسھم برسم مستقبل 
واعد لھم و یدعم نمو االقتصاد االردني ، مستلھمین العزم من دعم جاللة الملك المعظم وسمو ولي 

  .  العھد الالمحدود للشباب االردني المبدع و الریادي
  

 أخبار الجامعة

  بترا/٩:االنباط ص/خبرني/٢:الغد ص/٢٢:الدستور ص/أخبار األردنیة
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ً على إفتتا تعتز زین بالعالقة : "ح المنصة، قال الرئیس التنفیذي لشركة زین أحمد الھناندةوتعقیبا
المثمرة التي تجمعھا مع الجامعة األردنیة، حیث تجّسد ھذه الشراكة التعاون بین القطاعین العام 
والخاص، إذ تھدف زین ومن خالل إنشاء ھذه المنصة وتطبیقھا في عدة جامعات أردنیة، إلى تسخیر 

ولوجیا وخدمات االتصاالت المتطّورة بما یصب في مصلحة الطالب، والتي سیستخدمھا في التكن
تسھیل الوصول إلى المعلومات التي یحتاجھا في دراساتھ وأبحاثھ، وتأمین كافة االحتیاجات الالزمة 

ھ، لھ لتطویر أفكاره اإلبداعیة، وتطبیقھا على أرض الواقع، لیستفید منھا في المستقبل بعد تخّرج
ً بأن زین ومن خالل المنصة ستقوم  ً یدّر لھ الدخل، مضیفا ویعمل على تطویرھا لتصبح مشروعا
بتنظیم وإقامة المحاضرات العلمیة والتعلیمیة التي تفید طلبة الجامعة، باإلضافة إلى ربطھا مع منصة 

  )."ZINC(زین لإلبداع 
  

امة سلسلة من الفعالیات وورشات العمل في الجامعة األردنیة إق) ZINC(وتعتزم منصة زین لإلبداع 
االبتكار والتصمیم والتوعیة باألمور التقنیة : التي تتطرق لعدة مواضیع في مجال الریادة ومنھا

  .وأحدث ما توصل إلیھ مجال التكنولوجیا والحوسبة واأللعاب الرقمیة والطباعة ثالثیة األبعاد
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  "األردنیة"اعتماد تخصص ماجستیر الحكومة اإللكترونیة بـ
  

وافق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا على االعتماد الخاص لتخصص 
  .ي الجامعة االردنیةالحكومة اإللكترونیة، برنامج الماجستیر ف

وأجل المجلس وفق بیان صحفي صدر عنھ أمس، البت في رفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 
برنامج البكالوریوس في جامعة جرش لحین استكمال الجامعة للنواقص، / االنتاج النباتي والوقایة

برنامج الدبلوم / یدیاوتثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص التصمیم الجرافیكي والملتیم
  .المتوسط في كلیة القدس

برنامج الدبلوم المتوسط، / ووافق على االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص إدارة المستودعات
برنامج الدبلوم المتوسط في / واالستمرار في االعتماد الخاص لتخصص النظم الكھرو ھیدرولیكیة

  .فنیة العسكریةكلیة االمیر الحسین بن عبد هللا الثاني ال
برنامج الدبلوم المتوسط في / كما وافق على االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص االتوترونكس

كلیة االمیر الحسین بن عبد هللا الثاني الفنیة العسكریة، وعلى اعادة تشكیل مجلس امناء كلیة الملكة 
  .نور الفنیة للطیران المدني

  

  ٥:الغد ص/٢:صالرأي 
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  نقطة تحول في تاریخ الجامعات االردنیة.. المرتقب لتقییم رؤساء الجامعات» التعلیم العالي«قرار 
  
  

الخامس عشر من الشھر الحالي حاسم في ملف التعلیم العالي ، حیث سیتم اقرار معاییر تقییم رؤساء 
الجامعات االردنیة ، من خالل مجموعة اجرءات ونقاط یتم خالل الفترة الحالیة وضع بصماتھا من 

شھر الحالي خالل لجنة شكلھا مجلس التعلیم العالي لتقدم على مائدة المجلس في  الثالث عشر من ال
  ..لیتم حسمھا واقرارھا بعد مناقشتھا وقراءتھا من قبل اعضاء المجلس 

الخامس عشر من الشھر الحالي نقطة في حال تم توجیھھا بشكل صحیح ودقیق ستشكل مسیرة تحول 
في تاریخ الجامعات االردنیة ، وھي ذات االجراءات التي تقوم بھا جامعات عریقة بالعالم منذ 

ن ، لكنھا جاءت بجامعاتنا متأخرة ، لكن یجب ان نؤمن دوما ان كل شيء یجب ان یبدأ عشرات السنی
  ..ولو متأخرا، مع االیمان بأن القادم یجب ان یكون جادا ودقیقا وحاسما

قضیة اقرار المعاییر الخاصة بتقییم رؤساء الجامعات ، وبحسب مصادر مطلعة ستفتح ملف رؤساء 
وھي حجم االنجاز الذي قام بھ الرئیس خالل السنتین االوائل من  الجامعات من حیث امور مختلفة

تسلمھ موقع الرئاسة في جامعتھ ، وما یتعلق ایضا بقضایا البحث العلمي ، واالبتعاث ، والمشاریع 
االستثماریة للجامعة في عھد الرئیس ، وما ھي االمور والمعاییر التي قام الرئیس بترتیبھا لغایات 

ییر اعتماد عالمیة ، من حیث عدد الطلبة الى االساتذة ، وترتیب جامعتھ وفقا الوصول الى معا
  ..للمعاییر العالمیة 

وستحمل تلك المعاییر في حال طبقت كما یراد لھا ان تطبق حالة مختلفة من الرقابة الذاتیة 
والمسؤولیة الي رئیس جامعة ، الذي ھو باالساس البد ان یكون حامال لملف مسؤولیتھ قبل ان یقدم 

سة طلب اختیاره لیكون لتلك الجامعة او غیرھا ، فتلك االمور ھي بدیھیات لنجاح وتمیز اي مؤس
اكادیمیة ، لكن ادخالھا باطار المعاییر والرقابة علیھا امر محمود علینا جمیعا ترقبھ والسعي ألن 

  ..یكون تطبیقھ مختلفا بكل المقاییس والمعاییر 
وكما تشیر المصادر وما یرشح من معلومات ، فأن تلك المعاییر ستحمل مجالس امناء الجامعات 

ابتھ على رئیس تلك الجامعة ، من حیث التزامھ بمسؤولیاتھ مسؤولیة عظیمة ورئیسیة وھي فرض رق
تجاه الجامعة ، ویرقب تلك االنجازات ویرفع تقریره الى مجلس التعلیم العالي ، اي ستحول تطبیق 
تلك المعاییر مجالس امناء الجامعة الى صفة اعتباریة ملموسة ولیست عشوائیة الحضور او شكلیة ، 

ترتیب اسماء مجالس امناء الجامعات ، لیكون اعضاؤھا حاملین للواء لذا فالمطلوب ایضا اعادة 
  ..المسؤولیة بكفاءة واقتدار وقدرة على تقییم الرئیس 

واالھم ان تلك التقییمات لن تمر ھكذا بال رقابة او تواصل مع مجلس التعلیم العالي ، فاي تقصیر 
كون باالنجاز لن یكون سھال وسیتم سیكون تحت المجھر واي تجاوز لن یتم السكوت عنھ ، وایة س

وضعھ تحت طائلة المسؤولیة التي قد تفقد اي رئیس یعتلي عرش جامعتھ بال انجاز وبال تقدم او 
تطور ، كما تشیر بذلك المعلومات القادمة ، وھو االمر الذي یضع التقییم ایضا تحت طائلة الخوف 

  ..الطعن او القاء التھم جزافا بغیر وجھ حق  بأنھ یجب ان یكون دقیقا خالیا من الشخصنھ وبعیدا عن
عادل الطویسي بماراثون تطبیق بنود . االمور القادمة والتي بدأ وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د

االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة البد ان تحمل ھویة التغییر وبصمة العدالة ، ولغة 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٧:صالدستور 
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ارض الواقع وتؤول جامعاتنا وتعلیمنا العالي الى بر امان ما زلنا نترقب الشفافیة حتى یتم لمسھا على 
  . حدوثھ 

المعاییر التي سیقرھا مجلس التعلیم العالي في الخامس عشر من الشھر الحالي بحاجة الى دراسة فنیة 
ن صحیحة وان تحمل في طیاتھا قراءة حقیقیة الداء اي رئیس جامعة ، فقضیة التقییم السنوي ال یمك

امور یمكن لمسھا على ارض الواقع ، فالقضیة ..  ان تكون كافیة للحكم على رئیس جدید بانھ انجز 
یجب ان تحمل بعدا زمنیا اطول قلیال لیتمكن اي رئیس من ترتیب اوراقھ سیما وانھ تسلم زمام الحكم 

م سنویا بالفترة بین في جامعتھ حدیثا ، الن ما ورد بنص قرار التعلیم العالي یقول انھ سیجري التقیی
االول من حزیران وحتى االول من ایلول ، وسیكون مشرفا على التقییم رؤساء مجالس امناء 
الجامعات حیث سیتم اعتماد نموذج تقییم موحد لرؤساء الجامعات ، ویقوم الرئیس بتعبئتھ لیسلم 

ن خالل االنجازات التي تقریر تقییمھ الى مجلس االمناء الذي ھو بدوره سیتحقق مما كتبھ الرئیس م
  ..تحققت والمشاریع والتفاصیل العلمیة الدقیقة التي صنعھا الرئیس في جامعتھ 

اذن امامنا االن حالة تتسم بالترقب واالبداع االكادیمي ، وخطوة ھامة جدا على طریق التغییر البد ان 
على كفاءتھا وقدرتھا ، فمن تحظى بدراسة دقیقة ، وان یلحقھا اعادة نظر بمجالس االمناء بما یحافظ 
  ..یقیم الرئیس البد ان یتمتع بصفات تؤھلھ ان یحمل تلك المسؤولیة الكبیرة 

كما ان االمر یتطلب ایضا حرصا ومسؤولیة من قبل اي راغب بان یتقدم لشغر موقع رئیس جامعة ، 
ت مظلة فالمناصب لیست مكسبا بقدر ما ھي مسؤولیة تضاف الى كاھل الرئیس الذي ینضوي تح

حكمھ في جامعتھ االف من طلبة واعضاء ھیئة تدریسیة واداریین ، فموقع الرئیس الي جامعة لیس 
موقعا یبحث عنھ البعض بأنھ مطمع وھیبة بل ھو الموقع االصعب في الدولة ، النھ ھو الصانع للجیل 

و نماء التعلیم وھو المحرك لبوصلة البلد الذي یؤكد دوما ان ھویتھ ھو المصدر البشري وھویتھ ھ
  .وتطوره
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  الرزاز یؤكد أھمیة تنمیة مھارات المعلمین
  

أكد وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز ضرورة دعم المعلمین في تنمیة مھاراتھم 
ومؤھالتھم، بما ینعكس أثر التدریب المقدم لھم ولإلدارات المدرسیة على الغرفة الصفیة والطلبة 

  .باعتبارھم محور العملیة التربویة
ء، أعضاء اللجنة العلیا لمشروع تعزیز التنمیة جاء ذلك خالل لقاء الدكتور الرزاز الیوم األربعا

  .المھنیة والتي تضم ممثلین عن السفارة الكندیة بعمان وأكادیمیة الملكة رانیا العبدهللا لتدریب المعلمین
وجرى خالل اللقاء مناقشة البرامج التدریبیة التي تنفذھا الوزارة بالتعاون مع الجانب الكندي 

ف المعلمین واإلدارات المدرسیة والمشرفین وقیمي المختبرات، سواء في واألكادیمیة، والتي تستھد
الجانب الفني برفع قدرات المتدربین وكفایاتھم المھنیة، أو بتمكین اإلدارات المدرسیة من مھارات 

  .القیادة التعلیمیة وفق افضل الممارسات
دافھا مع مضامین المناھج ولفت الدكتور الرزاز إلى ضرورة أن تنسجم البرامج التدریبیة في أھ

واالمتحانات واالختبارات المدرسیة وتواكب عملیات المساءلة وضبط جودة التعلیم والتقییم 
  .والمتابعة

كما أشار إلى ضرورة بناء قیادات تربویة مؤھلة ومدربة بمختلف المستویات، بما یضمن توفیر 
تشكیالت اإلداریة ویسھم في مأسسة مخزون كفؤ یمكن الوزارة من تعبئة الشواغر التي تحدثھا ال

  .اإلدارة التربویة في المركز والمیدان
وأثنى وزیر التربیة والتعلیم على الجھود الكبیرة المبذولة لتنفیذ البرامج التدریبیة والتي أثبتت كفایتھا، 

  .مشیرا إلى أن التغذیة الراجعة من المیدان التربوي تؤكد الحاجة إلى مثل ھذا التدریب
الدكتور الرزاز الحكومة الكندیة على الدعم الكبیر الذي تقدمھ للوزارة، خاصة فیما یتعلق  وشكر

بمجال التدریب، مؤكدا عمق الشراكة القائمة بین الوزارة وأكادیمیة الملكة رانیا العبدهللا لتدریب 
  .المعلمین

  ٢:صالرأي 
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  بحث سبل تعزیز التعاون بالتعلیم العالي مع الیمن
  
  
  
  

بحث وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي مع السفیر الیمني بعمان علي أحمد 
  .العمراني أوجھ التعاون في مجاالت التعلیم العالي والبحث العلمي والعالقات الثقافیة بین البلدین

  
ً من حرص البلدین وتطرق الطرفان خالل ا للقاء إلى اإلتفاقیة الثقافیة بین األردن والیمن وذلك انطالقا

  .على تفعیل التعاون العلمي والثقافي بینھما
  

  .حضر اللقاء الدكتور عبد الكریم الورافي المستشار الثقافي الیمني بعمان
  

  ٨:صالدستور 
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  الیرموك تشارك في مؤتمر قمة الخبراء العشرین
  
  
   

شارك الدكتور فواز المومني مدیر مركز دراسات الالجئین والنازحین والھجرة القسریة في جامعة 
 G20: The Think Tankالیرموك في مؤتمر قمة الخبراء العشرین المتعلقة بقمة قادة العشرین 

20 Summit في برلین، وناقش قضایا اللجوء والھجرة القسریة، والبیئة، ، والذي عق ً دت مؤخرا
  .وسوق العمل في ظل التحدیات الرقمیة، والمناخ

   
وكان المومني قد عمل ضمن فریق دولي إلعداد السیاسات المتعلقة بالتعلیم وتنمیة المھارات في ظل 

بضرورة اعتبار قطاع التعلیم حركات اللجوء والھجرات القسریة، حیث طالب معدوا السیاسات 
ضمن األولیات اإلنسانیة لالجئین، وأن تقوم الدول المضیفة بتنسیق المساعدات المتعلقة بالتعلیم، كما 

  .دعوا المجتمع الدولي إلى دعم القطاع التعلیمي في الدول المستضیفة لالجئین بمستویاتھ المختلفة
   

واوضح المومني أن عقد ھذا المؤتمر جاء بھدف على تزوید قمة العشرین بحلول تطبیقیة مبنیة على 
البحث العلمي لتسھیل العمل بین أعضاء القمة والمجتمع السیاسي والعمل على حل أھم القضایا 

لف العالمیة، من خالل اشراك الباحثین ورواد األعمال والخبراء حول العالم لوضع الحلول لمخت
القضایا العالمیة، حیث قدم المشاركون في إعمال المؤتمر العدید من التوصیات لقادة قمة العشرین 

  .من أجل اإلسھام في حل أھم القضایا االقتصادیة

  ١١:صالدستور 
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  نوان مؤتمره السنويمجمع اللغة العربیة األردني یعلن ع
  
  
  

أعلن مجمع اللغة العربیة األردني عن عقد مؤتمره السنوي في األسبوع الثاني من شھر تشرین أول 
لمؤتمر إلى دراسة واقع اللغة ، إذ یسعى ا»اللغة العربیة في الجامعات العربیة«، تحت عنوان ٢٠١٧

لغة التدریس والبحث، وما حققت من إنجازات، وما : العربیة في الجامعات العربیة من حیث
ً للخروج بتوصیات، للبناء على اإلیجابیات، والتخلص من السلبیات   . اعترضھا من معوقات، وصوال

ً : ویشتمل المؤتمر على عدة محاور، ھي ً  مادة اللغة العربیة متطلبا ً، واللغة العربیة تخصصا جامعیا
ً، واللغة العربیة والبحث العلمي واللغة العربیة في الكلیات العلمیة، واللغة العربیة في اللوائح  علمیا

  .والنظم الجامعیة
ویمكن للمھتمین والراغبین في المشاركة في المؤتمر التواصل مع المجمع لمعرفة شروط المشاركة 

  jaa@ju.edu.jo: لكترونيوطبیعتھا عبر البرید اإل
وكان المجمع، الذي یرأسھ الدكتور خالد الكركي، نال حدیثا جائزة الملك فیصل العالمیة للغة العربیة 

جھود األفراد أو المؤسسات العلمیة في تعریب «، التي كان موضوعھا ٢٠١٧واألدب، لدورة العام 
 ً ً وتعلیما ً وبحثا ِح ا»العلوم والتقنیات نقال ً لجھوده العلمیة المتمیزة في ، وقد ُمن لمجمُع الجائزةَ تقدیرا

ووضعھا في السیاق العربي، وإدخال التعریب في . ترجمة العلوم والتقنیة، ونقل المصطلحات العلمیة
ً إلى توطین العلم والتقنیة   .التعلیم الجامعي في الوطن العربي سعیا

  

  ١٤:صالدستور 
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  في منطق القول والتفكیر
  

  صالح جّرار. د
  

ٌ بمنطق التفكیر، وألّن كلیھما  ما زلنا في حاجة إلى أن نتقن منطق أقوالنا، ألّن منطق األقوال مرتبط
ما كانت أفعالنا مستندة إلى أسس وقواعد من المنطق السدید فإّن نتائجھا  ّ مرتبط بمنطقیة أفعالنا، وكل

ً سدیدة ودقیقة ونافعة   .تكون حتما
  

ً عشوائیة، ما زلنا بحاجة إلى أن نتعلم أّن األحكام التي تنطل ق من قاعدة ثابتة متفق علیھا لیست أحكاما
وأّن رفض ھذه األحكام یجب أن یستند إلى مدى مخالفتھا للقاعدة التي بنیت علیھا وانطلقت منھا، 
ً على مخالفتھا للقاعدة التي انطلقت منھا، فإّن علیھ أن یختار  ومتى لم یجد رافض ھذه األحكام دلیال

بني على تلك القاعدة أو أن یعلن فساد القاعدة التي بني علیھا، وال بّد لھ في بین أن یعترف بالحكم الم
ّھ . ھذه الحالة أن یحشد ما یمكن من البراھین والحجج واألدلة المقنعة على فساد تلك القاعدة غیر أن

ما ساءنا حكمٌ  ّ أو  لیس من المنطق أن نذھب إلى التنكر للقواعد األصلیة التي توافقت علیھا العقول كل
فإذا . نتیجة بنیت على تلك القاعدة، أو وفق أھوائنا ونزعاتنا ومصالحنا الشخصیة أو غیر الشخصیة

ّھ ال یجوز لنا أن نتنكر لھذه الدیمقراطیة إذا أفرز  منا على سبیل المثال بمنھج الدیمقراطیة، فإن ّ سل
أي منھج نرتضیھ في  وكذلك یقال عن العدل والحریة وحقوق اإلنسان أو. تطبیقھا ما ال یرضینا

  .حیاتنا
  

ّھ ال یجوز الحكم بفساد النتیجة  وثّمة وجھ آخر من وجوه إتقان منطق القول والتفكیر والعمل، أن
بإخضاع النتیجة لقاعدة أخرى غیر التي بنیت علیھا، فعلى سبیل المثال ال یجوز أن یقاس على الفاسد 

لّي ویصوم لتسویغ واقع فاسد أو الحكم بفساد واقع صالح، فإذا كان على سبیل المثال رجٌل یص
ّي ویصوم  ً آخر یصل ّھ فاسد ألّن رجال ویتصّدق ویكّف أذاه عن الناس، ال یجوز أن نحكم علیھ بأن

  .ولكنھ یسرق ویغش ویؤذي الناس
  

كما أن نجاح الفاسد ال یعني بأّي حال تسویغ الفساد وقبولھ، وأّن نجاح المستبّد في جانب ما من 
في ممارسة االستبداد ما دمنا متفقین على أن االستبداد في جوانب الحكم في بلده ال یعطیھ الشرعیّة 

  .جمیع أحوالھ مرفوض، ألّن مضاّره أكبر بكثیر من مكاسبھ
  

 ً ّى نجد مقیاسا ّفق حت ً أن نبّدل مقاییس األحكام كیفما ات وفي منطق القول والفكر والعمل ال یصّح أبدا
مّر في االلتزام بھ إلى نھایة المسألة التي نتحدث یتفق مع أھوائنا، فالمقیاس الذي نبدأ بھ علینا أن نست

  .عنھا
  

إّن التنقل بین المعاییر والمقاییس التي تنطلق منھا األحكام في مسألة واحدة وفق األھواء والنزعات 
ٌ من صور خلط األوراق تؤدي في الواقع إلى إضاعة الحقائق وتزویرھا وتوظیفھا في  ھو صورة

  .ات التعّصبخدمة المصالح الضیّقة ونزع

  ١٣:الرأي ص

 التمقا
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ّى األغنیاء عن مجتمعاتھم؟   ھل تخل
  موسى شتیوي

  
من %  ٥٠ثمانیة أشخاص من أصحاب الملیارات یرأسھم بیل غیتس یمتلكون ثروة توازي ما یمتلكھ 

سكان األرض، حسب تقریر منظمة أوكسفام البریطانیة الذي أطلقتھ بالتزامن مع انعقاد المنتدى 
  .االقتصادي العالمي في دافوس ھذا العام

عض، ولكن التطور المھم الذي أشار الیھ التقریر ھو زیادة في تركز قد تكون ھذه المعلومة صادمة للب
فعلى سبیل المثال، بلغ . الثروة ونمو الفجوة بین األغنیاء على المستوى العالمي وداخل الدولة الواحدة

ملیاردیرا، وأصبحوا ثمانیة في ) ٦٠(، ٢٠١٥عدد الذین كانوا یمتلكون نصف ثروة البشر في العام 
  .كما یشیر التقریر ٢٠١٦العام 

  .من الثروة العالمیة%  ٩٠یمتلكون أكثر من %  ١بعض الدراسات األخرى تشیر الى أن 
بصرف النظر عن تفاصیل ھذه الدراسات واألرقام، فالقضیة األساس والمھمة، أن ظاھرة ترّكز 

المي، كما الثروة في أیدي أعداد بسیطة من الناس ھي في ازدیاد سواء كان ذلك على المستوى الع
  .أشار التقریر، أم على مستوى الدولة الواحدة

ً وفي أغلب  الظاھرة األخرى المصاحبة لھذا التطور ھي تراجع الطبقة الوسطى وانكماشھا عالمیا
الدول، االستثناء ھو الصین؛ إذ إن نسبة الطبقة الوسطى في ارتفاع، وقد یكون األخطر ھو تراجع 

ولعل تصاعد . الوالیات المتحدة وبریطانیا وفرنسا: دمة، مثلالطبقات الوسطى في الدول المتق
الحركات الشعبویة ھو انعكاس أو نتیجة لھذه التطورات؛ فما یزال أغلب دول العالم المتقدمة وغیرھا 
ً بمقیاس كل دولة على حدة، ما یعني أن عدد األفراد الذین ال  تعاني من نسب بطالة مرتفعة جدا

ً ھو في ازد وما یزال الوضع أخطر في بعض الدول دون غیرھا، وإذا أخذنا الدول . یادیجدون عمال
ً، وبخاصة لدى الشباب   .العربیة، على سبیل المثال ، فإن معدالت البطالة لدیھا مرتفعة جدا

ھذه الظاھرة ھي نتیجة مباشرة لعولمة االقتصاد العالمي، إذ سمحت وتسمح للشركات الكبرى بالعمل 
ال بل على . ي بصرف النظر عن النتائج المترتبة جراء ذلك على دول المنشأعلى النطاق العالم

العكس ، فإن الكثیر من الشركات العالمیة الكبرى ھجرت بلدانھا األصلیة، وانتقلت للعمل، حیث 
ً اقتصادیة مدمرة على مجتمعاتھا وھذا ما حدا . فرص االستثمار والعمالة الرخیصة مخلفة آثارا

لى تھدید الشركات الكبرى التي تھجر الوالیات المتحدة ألماكن أخرى بفرض بدونالد ترامب إ
ِ على شركاتھا، وتولد فرص  ُبق ضرائب عالیة علیھا، وعدم السماح لھا بالعمل والتجارة، إن لم ت

  .عمل
وتزامن مع ھذه الظاھرة، ظھور التیارات السیاسیة المحافظة واللیبرالیة، وتراجع األحزاب 

لیساریة في الدول الرأسمالیة المتقدمة، وتراجع قدرة النخبة السیاسیة على كبح جماح االشتراكیة وا
رأس المال، ومن ثم وضعھا أمام خیارین إما االنصیاع لھ أو التحالف معھ، والضحیة الرئیسیة ھي 

  .الطبقة الوسطى والعاملة بسبب انكماش الفرص االستثماریة في أوطانھا
الثورة الصناعیة "ون أسھم بھذه التحوالت ھو ما اصطلح على تسمیتھ بـالعامل الثالث الذي قد یك

التي تعتمد على التكنولوجیا الحدیثة والذكاء االصطناعي التي ترتكز، بشكل متصاعد، على " الرابعة
  .أعداد أقل من الناس في عملھا، وتزاید االعتماد على اآللة التي ال تحتاج لألیدي العاملة البشریة

ً غیر مسبوقة، ولكّن ترّكزھا بأیٍد قلیلة ھو أمر غیر إن الثرو ة التي تنتجھا المجتمعات اإلنسانیة حالیا
ً والتي تتزامن مع التراجع المتسارع في أعداد الطبقة الوسطى وفرص العمل للطبقة  مسبوق أیضا

وغیرھا من وتتمثل اآلثار المترتبة على ھذه الظاھرة في ازدیاد الفقر والبطالة والعنف . العاملة
وسیؤدي تخلي الطبقة الغنیة عن مجتمعاتھا الى تقویض األسس التي بنت علیھا ھذه . الظواھر السلبیة

  .الطبقة ثروتھا
  

  ١٢:صالغد 
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  المدینة الریاضیة - ھالة سعید سالم قباعة آل خطاب 
  
  دیر غبار -فخر الدین نسیبة » محمد فاروق«
  

  عبدون - آمنة محمد سلیم أبوالھوى 
  

  قاعة عمان - زھریة صادق أبووطفة 
  

  الفحیص - فریده جریس عكاوي جریسات 
  

  الھاشمي الشمالي - صالح محمد عالن 
  

  ماحص –ساره خلیل صالح المزرعاوي 
  
  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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التقى امس بعدد من الشخصیات السیاسیة، في لقاء ان جاللة الملك عبد هللا الثاني " الغد"علمت 
شخصیة  ١٤اللقاء الملكي ضم . یندرج ضمن سلسلة لقاءات جاللتھ بفاعلیات وطنیة وسیاسیة مختلفة

  .سیاسیة بینھم رؤساء وزراء سابقون
  

. لمكتب الرئیس خلفا للمدیر السابق عمر المفتي ھاني الملقي عین فھد الفایز مدیرا. رئیس الوزراء د
  .المفتي عین، من جھتھ، مستشارا للشؤون البرلمانیة في رئاسة الوزراء

  
ضبطت أمانة عمان مؤخرا، نادیا ریاضیا یقدم األرجیلة ألحداث داخل صاالتھ في عمان، وأحالت 

ویمنع قانون الصحة العامة والتعلیمات الرسمیة . م، وفق مصدر مسؤول باألمانةالقضیة للمدعي العا
مقھى خالل شھر بعد  أن سجلت  ١٩٩وكانت االمانة أغلقت . تقدیم االرجیلة لالحداث واالطفال

  .بحقھا مخالفة تقدیم األرجیلة ألحداث في مناطق متفرقة من العاصمة
  

جدل واسع بین نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل االجتماعي من االردنیین شھده الیومان الماضیان 
االستقطابات والتباین في . تجاه االزمة التي اشتعلت بین عدد من دول الخلیج العربي مع قطر

سب ما المواقف بین النشطاء االردنیین تجاه االزمة تنسحب الى حد ما على النشطاء العرب بح
 اظھرت الجداالت على مواقع التواصل

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


