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 في ندوة علمیة
 تناقش قانون المسؤولیة الطبیة والصحیة من منظور واقعي) األردنیة(كلیة التمریض في 

 
قانون المسؤولیة " عقدت كلیة التمریض في الجامعة األردنیة ندوة علمیة بعنوان  - فادیة العتیبي 

وذلك ضمن احتفاالت الجامعة بعید الجلوس الملكي " التطبیق من منظور واقعي: والصحیةالطبیة 
 .العشرین 

 
وھدفت الندوة التي جاءت بحضور نائب الرئیس لشؤون الكلیات العلمیة الدكتورة كفاح الجمعاني، 

، وبدأ العمل بھ رسمیا بعد 2018إلى التوعیة بالقانون الذي صدر بالجریدة الرسمیة في حزیران 
 جودةآمنة ذات  ةیخدمة طب میثالثة شھور من صدوره، والتعریف بمواده، األمر الذي من شأنھ تقد

 .عالیة
 

بدایة الندوة التي تحدث فیھا كل من عضو اللجنة الصحیة بمجلس األعیان العین الدكتورة سوسن  وفي
المجالي، واستشاري الطب الشرعي الدكتور مؤمن الحدیدي، واألمین العام للمجلس الصحي العالي 

ابلسي بالمتحدثین الذین لبوا الدكتور محمد الطراونة، رحبت عمیدة كلیة التمریض الدكتورة منار الن
الدعوة للمشاركة في الندوة للتعریف بالقانون الذي سیسھم بتطبیقھ من توفیر الحمایة لمقدمي الخدمة 
الصحیة والطبیة ولمرضاھم دون الوقوع في أي ممارسات تحید عن المعاییر المقبولة لتقدیم الخدمات 

 الصحیة
  

قا من دور الكلیة في نشر الثقافة والتنویر بالقضایا المستجدة النابلسي أن الندوة جاءت انطال وأكدت
وھا ھي تتواصل الیوم مع العاملین في القطاع الصحي للتعریف بقانون المسؤولیة الطبیة، مؤكدة 

 .العالمیةتمیز الكلیة بسجل حافل باإلنجازات الصحیة على كافة الصعد المحلیة واالقلیمیة و
  

عرض الدكتور محمد صالح ألبرز المفاصل األساسیة للقانون، من مصطلحات  إدارتھ للندوة، وخالل
وتعریفات تداولھا، ومواد القانون وما تنص علیھ، مؤكدا أن القانون ما زال في بدایات تطبیقة وأنھ 

  .عالج  في مواده الكثیر من اإلشكالیات التي تعترض مقدم الخدمة
  

وة عن المعاییر الطبیة والصحیة وماھیة القواعد المھنیة التي العین المجالي الحدیث في الند وبدأت
تحكم الخدمة الصحیة مؤكدة أن القانون یخص كل مقدمي الخدمة الطبیة والصحیة ولیس محتكرا 

 معلى فئة معینة، وعلى الجمیع أن یكونوا على اطالع تام بنصوصھ ومواده التي تمس ممارستھ
ة لیس لھم فقط بل للمریض ولذویھ وللمؤسسة التي یعمل بھا الطبیة والصحیة لما توفره من حمای

 .وللمجتمع أیضا
  

 أخبار الجامعة

  األردنیةأخبار 
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وما ھي التحدیات  ٢٠١٨تطرق الحدیدي عن الجدید في قانون المسؤلیة الطبیة والصحیة لعام  فیما
 .لضمان حقوق متلقي الخدمة وتحفیز اإلبداع  لمقدم الخدمة الطبیة 

  
ھذا القانون ھو تقدیم خدمة طبیة آمنة وضمان جودتھا في كل  الحدیدي إن الھدف من إیجاد وقال

األوقات، مؤكدا أن المطالبة بھذا القانون ھي مطالبة بالجودة الصحیة وباإلبداع ألن التقاء المعاییر 
 .المحددة بالمسؤولیة الطبیة یضمن تحقیق الجودة في القطاع الطبي والصحي

  
ح من جدید في القانون یتعلق بربط الخدمة الطبیة الحدیدي في مداخلتھ على ما طر وعرج

باألخالقیات المھنیة، ومعاملة العاملین والمتطوعین في العمل الصحي وما یقع علیھم من مسؤولیة، 
أو  قضائيوالمعاییر الفنیة واألخالقیة والطبیة، ومعاییر اللجنة الفنیة العلیا دون التدخل بالقرار ال

حة إجراءات التعامل مع شكوى الخطأ الطبي، باإلضافة إلى اإلجراءات التأدیبي، كما تحدث عن لو
 .الوطنیة في التعامل مع األخطاء الطبیة

  
تحدث الطراونة عن إنشاء صندوق التامین ضد األخطاء الطبیة والصحیة والتزام المؤسسات  بینما

موضحا أن ھذا الصندوق ھو . الصحیة بالتأمین على مقدمي الخدمة العاملین لدیھا في ھدا الصندوق 
بمثابة نظام تكاملي وھو األكثر مواءمة لحمایة مقدمي الخدمة ومتلقیھا، تأسس في المجلس الصحي 

 تمتعیربحي  ریالعالي الذي ھو مظلة لكافة القطاعات الطبیة والصحیة، وھو صندوق تكافلي غ
الالزمة  ةیالتصرفات القانون عیبجم امیذات استقالل مالي وإداري، ولھ صفة الق ةیاعتبار ةیبشخص

 ریوغ ولةأھدافھ وإبرام العقود والتقاضي، كما منح الصندوق  صفة تملك األموال المنق قیلتحق
 .واستثمارھا رھایالمنقولة وتأج

  
وأضاف أن الھدف من إنشاء ھذا الصندوق ھو ضمان األضرار الناتجة عن ممارسة الخدمة  

لمشتركي الصندوق  وتأمینھم ضد أي خطأ طبي أو صحي یقع  ةیالمال ةیالحما ریللمتضرر وتوف
خالل ممارستھم أعمالھم، على أن یلتزم بسداد اشتراك الصندق المؤسسة الذي یقدمون من خاللھا 

 .الخدمة
 

فیھا  مقدمي الخدمة المؤمن لھم وفقا لمستوى  صنفیالطراونة في حدیثھ، على اآللیة التي  وعرج
مشیرا ) عالیة، ومتوسطة، ومتدنیة الخطورة( خطورة ممارسة المھنة موزعین إلى فئات ثالثة ھي 

 .طأإلى أن النظام ألزم مقدمي الخدمة بتسدید أقساطھم السنویة للصندوق جراء تأمینھم ضد أي خ
   

والجامعات األردنیة والمھتمین بالموضوع ، وتخلل  الندوة ممثلین عن المؤسسات الصحیة حضر
الندوة نقاشا بین الحضور خلص إلى ضرورة متابعة اللقاءات التعریفیة بالقانون وحث المسؤولین 

 .وصناع القرار استكمال اصدار االنظمة والتعلیمات المفسرة للقانون
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 للمرة الثانیة" األردنیة"ورشة حول الجبر المجرد في 

 
عقدت كلیة العلوم في الجامعة األردنیة ورشة العمل الثانیة حول الجبر المجرد بمشاركة  – ھبة الكاید

  .مختلف الجامعات األردنیة نخبة من المتخصصین في ھذا المجال من
  

وتھدف الورشة التي نظمھا قسم الریاضیات بحسب رئیسھ الدكتور عماد أبو إصبع إلى عرض 
مشاریع بحثیة جدیدة في الجبر المجرد وعمل مجموعات بحثیة تشاركیة بین مختلف الجامعات من 

 .كیة في الشارقةخالل االستفادة من خبرات الضیف الدكتور أیمن بدوي من الجامعة األمری
   

واشتمل جدول أعمال الورشة على ثالث جلسات تحدث الدكتور أیمن بدوي في الجلسة األولى التي 
أدارتھا الدكتورة منال غانم حول عدد من المواضیع الجبریة والنتائج الحدیثة التي وصل إلیھا العلم 

  .في ھذا المجال، متعمقا ببعض تفاصیل ھذا العلم وفقا لخبرتھ الواسعة فیھ
 

جلسة الثانیة التي أدارھا الدكتور ھاني خّشان تناول الدكتور حسن العزة والدكتور عماد أبو وفي ال
إصبع بعض النظریات المتعلقة بالجبر المجرد كاألعداد والزمر الحلقات والحقول المنتھیة، مبیّنا 

استزاد ، إلى أن حملت الجلسة الثالثة بحلتھا الحواریة نقاشا موسعا )EM(األخیر شروط بروفر و
 .فیھا المشاركون من خبرات بعضھم البعض

   
ّم عمید الكلیة الدكتور فؤاد كتانة درعا تكریمیا للضیف  ، مثنیا على جھود "بدوي"وفي الختام سل

القسم المتواصلة، واألمل یحذوه بتعاون مثمر في مجال البحث العلمي بین األردنیة والجامعات 
 .رك في ھذا المجال على وجھ التحدید من جھة أخرىالمشاركة من جھة، وبمؤتمر عالمي مشت

   
إلى ذلك أعرب المشاركون في الورشة عن تقدیرھم للقائمین علیھا لما كان لھا من دور في إثراء 

 .معلوماتھم واالستفادة من تجارب وخبرات المتخصصین في ھذا المجال

  أخبار األردنیة
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 ضرورة مراجعة وزیادة الوعي المجتمعي والفردي فیما یتعلق بالجندر: مؤتمرون
 

واقع الخدمات : العنف القائم على النوع االجتماعي"أكد مشاركون في أعمال مؤتمر  -سناء الصمادي
ضرورة  مراجعة وزیادة الوعي المجتمعي والفردي " االجتماعیة والصحیة والقانونیة في األردن

ا یتعلق بالجندر من خالل طرح مادة في القانون للقضایا المتعلقة بالشأن بشكل خاص في الجامعة، فیم
  .وفي مناھج وزارة التربیة والتعلیم ومؤسسات التعلیم العالي

 
وأشاروا إلى أھمیة مراجعة البنود القانونیة والتشریعیة في قضیة العنف المبني على النوع االجتماعي 

 .وغیره من القطاعات في قطاع الصحة
 

ودعا المشاركون إلى زیادة التشاركیة بین المؤسسات ووزارة التنمیة االجتماعیة لمأسسة دورھا 
والتشبیك لحل قضیة العنف المبني على النوع االجتماعي، لتعزیز سبل نبذ العنف القائم على النوع 

  .االجتماعي والنھوض بواقع المرأة في األردن
 

ِّف(یات ضرورة وجود آلیات واقعیة لتطبیق القانون وإلحاق الطرفین وشملت التوص ) الضحیة والمعن
بجلسات سیكولوجیة، وتأھیل ومراجعة الكفایة المعرفیة والقانونیة لألشخاص الذین ینفذون القانون 
ّق بقضایا العنف القائم على النوع االجتماعي، ومعرفة الجوانب القانونیة لضبط سلوك  فیما یتعل

  .ألفراد لیكونوا على معرفة بحقوقھم وواجباتھم القانونیةا
 

یشار إلى أن المؤتمر الذي نظمھ مركز دراسات المرأة في الجامعة األردنیة بالتعاون مع مؤسسة 
طوكیو، جاء لیركز على قضیة متخصصة تبرز وتناقش قضیة العنف المبني على النوع االجتماعي 

ة والصحیة والقانونیة في األردن، ونقل الضحایا إلى سبل النجاة، من حیث واقع الخدمات االجتماعی
 .وتأھیل المسیئین لیكونوا بناءین في مجتمعھم مع وجود المساءلة

 
وشارك في المؤتمر خبراء وأكایمیون متخصصون من األردن وعدد من الدول العربیة واألجنبیة، 

قطاعي العدالة والشرطة، من حیث  ناقش في أربع جلسات واقع خدمات العنف االجتماعي في
المالحقة القضائیة، وخدمات العنف المبني على النوع االجتماعي من منظور قانوني، ودور حمایة 

  .األسرة في تعزیز خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي
 

النوع ودور المؤسسات الوطنیة والدولیة والمجتمع المدني في تعزیز خدمات العنف المبني على 
االجتماعي، ودور صندوق األمم المتحدة للسكان في تعزیز خدمات العنف المبني على النوع 
االجتماعي، ودور المجلس الوطني لشؤون األسرة، ودور اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة، ودور 

  .المجتمع المدني في ذلك
 

كما تناول المؤتمر في جلساتھ خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي في قطاع الصحة ودور 
وزارة الصحة، وخدمات التأھیل ودمج المسیئین من منظور النوع االجتماعي، وخدمات العنف 

جئین المبني على النوع االجتماعي في قطاع التنمیة االجتماعیة والحمایة االجتماعیة لألردنیین والال
من منظور وزارة التنمیة االجتماعیة، ودور منظمات المجتمع المدني في تعزیز الحمایة االجتماعیة، 

  .وآلیات التدخل المھني مع حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي

  السوسنة -نیوزالمدینة  –بترا  - 4: صالرأي  – أخبار األردنیة
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 مجانیة التعلیم العالي من المستحیالت: أكادیمیون

ھا في ظل الظروف رغم تأییدھم لفكرة التعلیم العالي المجاني إال أن أكادیمیین یرون أن تطبیق
 .“شبھ مستحیل”االقتصادیة الصعبة للبالد من ارتفاع المدیونیة وعجز الموازنة 

على أنھ في ظل عجز الحكومة عن حل المشاكل المالیة للجامعات “ الغد”ویجمع أكادیمیون تحدثوا لـ 
اد المقبولین، یكمن في إعادة ھیكلة الرسوم الجامعیة وخفض أعد”الرسمیة فإن الحل القابل للتطبیق 

 .“وإعادة النظر في سیاسات القبول، والتوجھ نحو التعلیم التقني والمھني

وكان وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني كشف في 
 . “الحكومة تدرس امكانیة التعلیم العالي المجاني”تصریحات صحفیة عن ان 

ووزیر التعلیم العالي ورئیس الجامعة األردنیة السابق الدكتور عزمي محافظة،  وزیر التربیة والتعلیم
، وأن “شبھ مستحیل”یؤكد من طرفھ أن تطبیق التعلیم المجاني في ظل االوضاع االقتصادیة الصعبة 

. “ھیكلة الرسوم الجامعیة لتتمكن الجامعات الرسمیة من تغطیة الكلفة الحقیقیة للطالب”الحل ھو في 
الحكومة غیر قادرة على حل االزمة المالیة للجامعات من مدیونیة وعجز وبالتالي فإن ”ول، ویق
 . “طرح مجانیة التعلیم یصبح طرحا شعبویا غیر قابل للتطبیق”

ویبین محافظة ان مستوى التعلیم العالي والتدریس والبحث العلمي ال یمكن ان یتحسن في ظل الوضع 
سین جودة التعلیم العالي مع وجود البرنامج الموازي وأعداد المقبولین المالي للجامعات وال یمكن تح

 . الكبیرة التي تفوق الطاقة االستیعابیة لمعظم الجامعات

لكن البعض ”ویقول محافظة، بعض الجامعات لدیھا القدرة على تحسین اوضاعھا المالیة واالستثمار 
مجانیة التعلیم ”، معتبرا أن “ھذا السیاقاآلخر خصوصا جامعات االطراف فإن قدرتھا محدودة في 

غیر ممكنة في األردن في ظل امكانیاتھ المحدودة وفي ظل حاجة التعلیم إلمكانیات كبیرة ال یملكھا 
 . “االردن

وأكد أھمیة التوجھ نحو التعلیم التقني والمھني وربطھ مع حاجات سوق العمل، مشیرا الى أن معظم 
 . راكدةالتخصصات األكادیمیة مشبعة و

كفاءات أكادیمیة تحمل العلوم الجدیدة والجامعات غیر قادرة على االیفاد وال ”وقال، نحتاج إلى 
فعلینا مثال تخفیض اعداد الطلبة في الجامعة ”یمكنھا تخفیض أعداد المقبولین لحاجتھا للرسوم، 

 . مع التركیز على الدراسات العلیا الحقیقیة“ الف طالب 25الى  45االردنیة من 

شعار براق وبعید عن الواقع وال یعكس ”ویجدد محافظة التأكید على أن التعلیم العالي المجاني 
، “امكانیات البلد االقتصادیة اال من خالل رفع الرسوم وفرض رسوم وضرائب على المواطنین

ملیون دینار فیما یبلغ مجموع  500مشیرا الى ان المبلغ المقدر من ضریبة الجامعات یبلغ نحو 
 . ملیون 800وازنات الجامعات الرسمیة م

  1: صالغد 
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واعاد التأكید على ان التخصصات التقنیة والمھنیة والبحث العلمي الحقیقي یسھم في تحسین االقتصاد 
فضال عن ایجاد عمالة مدربة، بموازاة أھمیة تحدید أعداد المقبولین وجودة التعلیم العالي ومراجعة 

 .“إلعادة نظر جذریة في التعلیم العالي بحاجة”سیاسات القبول، مشددا على أننا 

األمین العام السابق لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ھاني الضمور اعتبر أنھ في ظل 
من الصعب جدا ”الظروف االقتصادیة والمالیة للحكومة حالیا وعدم قدرتھا على دعم الجامعات 

 .“تطبیق فكرة التعلیم العالي المجاني

إلى احتمالیة تطبیق الفكرة من خالل قروض مؤجلة وبدون فوائد للطلبة لما بعد التخرج وأشار 
رسوم الجامعات ”والعمل على أن تكون الرسوم حسب كلفتھا الحقیقیة، لكنھ أضاف أنھ طالما أن 

الرسمیة غیر موحدة لنفس التخصصات فمن الصعب تطبیق فكرة القروض وعلینا أوال توحید ھذه 
 . “یتزامن ذلك مع الغاء الموازي الرسوم وأن

وقال، إذا زاد مبلغ الدعم الحكومي للجامعات وخفضت الجامعات اعداد المقبولین مع دفع ثمن الفرق 
في الرسوم بعد الغاء الموازي، فإن االمر ممكن او من خالل فرض رسوم على البنزین تخصص 

 .لدعم التعلیم العالي

لتعلیم العالي في االردن مجانا في ظل الظروف االقتصادیة ھل یمكن ان یكون ا”وتساءل الضمور 
 .، وھل سیتم إلغاء البرنامج الموازي؟“الحالیة والوضع المالي السیئ للجامعات الحكومیة؟

ستتوحد الرسوم الجامعیة للتخصصات المتشابھة في الجامعات الحكومیة؟ وھل ”كما تساءل ھل 
؟، واذا تم إلغاء البرنامج الموازي ھل سیتوحد النظام سیتم تحسین رواتب العاملین في الجامعات

المالي في الجامعات الرسمیة؟ وكیف سیتم دعم ھذه الجامعات وما ھي األسس التي سیتم االعتماد 
علینا ان ”، الفتا الى أن ھذه أسئلة “علیھا؟ وھل ستكون ھناك معاییر تنافسیة بین ھذه الجامعات؟

 .“یكون التعلیم مجانیا وھو مطلب شرعي وعادلنفكر فیھا اذا اردنا فعال ان 

مجانیة ”الرئیس السابق ألكثر من جامعة رسمیة الدكتور عبد الرحیم الحنیطي قال بدوره ان تطبیق 
التعلیم العالي فكرة شبھ مستحیلة في ظل االوضاع االقتصادیة والمدیونیة والعجز في موازنة 

ة الرسوم وتوحیدھا وأخذ المعدل بین الحد األدنى یكمن في ھیكل”، مشیرا إلى أن الحل “الدولة
واألعلى لیغطي الطالب كلفتھ، وإلغاء الموازي تدریجیا، او من خالل تعزیز الدعم الحكومي وھو 

 . “امر غیر ممكن في ظل االوضاع االقتصادیة الصعبة

، الفتا الى “؟ھل یقبل المجتمع وضع رسوم على البنزین من اجل التعلیم المجاني”وتساءل الحنیطي 
على إیرادات ضریبة الجامعات وحولتھا لوزارة المالیة  1996احدى الحكومات استولت العام ”ان 

 .“واكتفت بتحویل جزء منھا لدعم الجامعات

ووفق الحنیطي فإن ھیكلة الرسوم الجامعیة وتوحیدھا لكل التخصصات في الجامعات الرسمیة 
سیحقق فائضا للجامعات یقدر بنحو نصف ”وأقل سعر باحتساب المتوسط بین أعلى سعر للساعة 

 .“ملیون دینار

فرق الرسوم في تخصص الطب بین جامعتي الیرموك والعلوم والتكنولوجیا یبلغ ”واشار الى أن 
 . “ثالثة اضعاف، مع قرب المسافة بینھما فما ذنب المواطن في ظل عدم المساواة في الرسوم؟
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حین زار رؤساء  2015لتقنیة الدكتور اشتیوي العبدهللا استذكر العام الرئیس األسبق لجامعة الطفیلة ا
جامعات رسمیة مع وزیر التعلیم العالي حینھا لبیب الخضرا اقلیم كتالونیا االسباني، حیث بین وزیر 

 700جامعات رسمیة وان الدعم الحكومي لھا یبلغ سنویا  7التعلیم العالي في اإلقلیم أن في اإلقلیم 
 .ملیون لكل جامعة 100رو بمعدل ملیون یو

جامعات رسمیة فقط والمبلغ المخصص للتعلیم العالي  10لدینا في األردن ”وأشار العبدهللا الى أن 
مالیین لكل جامعة ال تكفي رواتب  4ملیونا فقط بمعدل  40ملیونا یوجھ بشكل فعلي منھا نحو  72

 .“للعاملین

فالبحث العلمي الحقیقي یحتاج الى مبالغ كبیرة ومردوده ال ال بد من دعم حقیقي للجامعات ”واكد أنھ 
یمكن ان یظھر اال بعد مدة طویلة، كما نحتاج الى ایفاد وتحدیث االجھزة باستمرار، إضافة الى رسوم 

 .“ھیكلة الرسوم الجامعیة او تحویل مبلغ ضریبة الجامعات لدعمھا”جامعیة عادلة، داعیا الى 

نرید تعلیما مجانیا وفق اسس صحیحة ”، مؤكدا أننا “لیس أولویة للدولةإن التعلیم العالي ”وقال 
  .“وجودة عالیة، لكن من الصعوبة بمكان توفیر تعلیم عال مجاني
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  وفد أكادیمي وتجاري فلسطیني یزور الجامعة األردنیة في العقبة

  
بحث عمید كلیة اإلدارة والتمویل في الجامعة االردنیة فرع العقبة الدكتور رائد بني یاسین، خالل 
استقبالھ وفدا أكادیمیا من جامعة الخلیل وغرفة تجارة وصناعة محافظة الخلیل ونقابة المحاسبین 

ل تعزیز التبادل المعرفي والعلمي بین الطرفین، من خالل االطالع على البرامج الفلسطینیین، سب
  . والمساقات التي تطرحھا الكلیة واالستفادة منھا وتطویر الخطط الدراسیة في جامعة الخلیل

  
وبیّن بني یاسین، أن كلیة اإلدارة والتمویل تركز على البعد الدولي في مجاالت األبحاث العلمیة 

ً مسیرة والتباد ل المعرفي من خالل ابرام اتفاقیات دولیة على المستوى االقلیمي والدولي، مستعرضا
كلیة اإلدارة والتمویل وأبرز انجازاتھا، وبرامجھا الممیزة التي تم طرحھا لتلبي احتیاجات المنطقة 

  . ومحافظة العقبة خصوصا، وما حققتھ من انجازات متمیزة منذ تشكیلھا
  

رئیس قسم إدارة المخاطر والتأمین في الجامعة الدكتور محمد صالح، أھمیة من جھتھ، اوضح 
برنامج إدارة المخاطر والتأمین في علم المال واألعمال والمجاالت المعرفیة المختلفة والمنبثقة من 
البرنامج وخاصة الدراسات االكتواریة وكذلك الفرص الوظیفیة المتوقعة لخریجي قسم المخاطر 

ؤكدا أھمیة قسم المخاطر والتأمین لرفد األسواق والمؤسسات الحكومیة والخاصة والتأمین، م
  . بالكفاءات العلمیة المتدربة

  
ً عن جامعة الخلیل والبرامج التي تطرحھا وكیفیة التعاون مع نقابة  وقدم الوفد الزائر، موجزا

رفة المجاالت المعرفیة المحاسبین الفلسطینیین وطرق التنسیق بینھا وبین غرفة تجارة الخلیل ومع
التي یحتاجھا السوق المحلي في محافظة الخلیل، الفتا الى اھمیة أن یكون ھناك تعاون مستقبلي بین 

  .جامعة الخلیل والجامعة األردنیة فرع العقبة متمثال في كلیة اإلدارة والتمویل في مختلف المجاالت
  
معة األردنیة في العقبة ورؤساء األقسام وفي نھایة الزیارة التي حضرھا مساعد رئیس فرع الجا 

وعدد من أعضاء الھیئة التدریسیة واإلداریة جال الوفد الزائر واطلع على مرافق الجامعة المختلفة 
  .والمختبرات الحدیثة والقاعات التدریسیة وجرى تبادل الدروع والصور التذكاریة

 

  

  17: الدستور ص -10: صالغد 
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  التفاؤل في أوقات الشّدة.. المجالي

  
أبوابنا  عفي تزاید طالما نشر البطالة  ..جدیة لمكافحتھ وال بد من خطوات الفساد أصبح ظاھرة،

یجدون عمال ً؟ نفتخر  ألف أردني ال 300الوافدة من یفسر لي وجود ملیون عامل وافد مقابل  للعمالة
  .تزاید أعداد طلبتھا سببھ علیھا وأي تغییر طرأ نیةاألرد بالجامعة

  
وھذه نعمة لیس . لم یفقد الباشا عبد السالم المجالي تفاؤلھ رغم كل ما رآه وعایشھ  -ملك یوسف التل

 وما یزال محّجة في الرأي والنصیحة لمن یقلقھم اھتزاز 1926بالنسبة لرجل دولة ولد عام  مثلھا
   .األرض واتساع دوائر التوجس والقلق

  
ً لھا  المجالي إیمانھ بأن قوة األردن ھي في الشرعیة والموارد البشریة،. أساس التفاؤل عند د مضافا

كالذي نعیشھ فیھ  الطب والعالج، كون ھذه الخلطة ھي الصناعة األساسیة للدولة، حتى في زمن
في السجل الشخصي للدكتور عبد السالم المجالي قائمة طویلة من  .ضعف شرعیة القطاع العام

فیھا أنھ أول من فعل كذا وأول من تولى كذا وأول من حقق وانجز ھذا األمر أو  السبوقات التي سّجل
  .ذاك

  
وتقالید  سامر أنھ عاش والتزم وما یزال یتذكر، بیت الَشَعر الذي نشأ فیھ، وطقوس یُحّصن أبو

ومنحتھ المرونة  فقد أرست في وجدانھ حس االنضباط ومسؤولیتھ،. والخیاموضوابط المضارب 
  . والالمركزیة وسعة األفق التي جعلتھ اآلن یؤمن بالتعددیة السیاسیة والحزبیة

  
ً، لكنھ كرجل دولة من طینة فریدة، یستطیع أن  كان یوصف بأنھ من الحرس القدیم، أو القدیم جدا

احب مشروع المؤسسة العالجیة التي أفشلھا ضعف الرؤیة فھو ص .یواكب وأن یستشرف ویستبق
ً لھا تدخل المصالح الشخصیة السیاسیة لدى بعض وھو الذي  .قطاعات بیروقراطیة الدولة، مضافا

تشّكل اآلن واحدة من  أدار مفاوضات اتفاقیة وادي عربة التي أفشلت مخططات الدولة البدیلة والتي
  .صفقة القرن«الضوابط على شطط 

  
ھنا ما یستحق  ، والیوم یضیف إلیھا»من بیت الَشَعر الى سّدة الحكم«بق للباشا أن كتب سیرة حیاتھ س

   .مما ھو بعیٌد عن السیاسة
  

ذلك من  خضت المجال السیاسي بأصعب وأدق مراحلھ ابتداء من المفاوضات مع إسرائیل وما تخلل
كیف .. وھناك یة والمناكفات من ھناأوضاع اقتصادیة صعبة ثم االنتخابات وجلسة الثقة والالمركز

من ھذا المنطلق .. ألنني متفائل جدا تحملت كل ذلك وبماذا تصف شعورك ضمن ھذه األجواء؟
إضافة إلى أنني صبور جدا لكن إذا فاض األمر  استطعت أن أستوعب كل ما حولي وَمن حولي، ھذا

  . ظات فقط ثم ینتھي األمرمرة واحدة وللح» أنفجر» عن الالزم بعد تحمل طویل ال شك أنني
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  41: صي الرأ
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؟ ھي »أعرف من أین لك ھذا النفس الطویل وھذا الصبر أرید أن«: كان الملك الحسین یقول لي
   .تعثر أو اشكال میزات ساعدتني على السیر دون

  
ً؟ ً أن الفساد لدینا بھذا الحجم الذي تكشفت بعض مظاھره مؤخرا الفساد موجود  ھل كنتم تتخیلون یوما

ً یصغر، عندنا أصبح ظاھرةمنذ نشأة اإلن ً یكبر وأحیانا وھي موجودة بالتأكید، وھذا  سانیة، لكن أحیانا
األمم، وان كنا نجد انفسنا مقارنة بالدول  أمر في غایة األسف والسوء، لكننا ال نختلف عن غیرنا من

في محاربة  نقارن أبدا إال أنھ ال بد من خطوات جدیة العربیة أقل فسادا، وحسب الترتیب العالمي ال
   .لمكافحتھ ھذه اآلفة وبذل جھود مضاعفة

  
انتھینا بثقافة  ولكم فیھا تاریخ من التوجیھ والتوعیة، أین» ثقافة العیب«أنتم أصحاب نظریة أو مقولة 

ً؟ ال أستطیع القول بأنھ لیس لدینا بطالة، ھي موجودة وفي  العیب ومعدل البطالة عندنا ال یسّر أحدا
حتى أصبح لدینا ملیون عامل وافد یعملون في األردن، فھذا غیر  بنا مشرعةتزاید طالما أن أبوا

من - وان خفت األمور عن سنوات سابقة -كما وأنھ ما یزال بعض شبابنا  .منطقي، یوجد أمر خاطئ
   .هفي وظیفة یعتبرھا لیست من مستوا البیت على أن یعمل یفضل الجلوس في

  
موظف  بل قلة ثقافة لألغلبیة، ال یرید أن یعمل إالالموضوع برمتھ لیس قلة فرص عمل لدینا، 

  . حكومة ویحصل على راتب حتى لو أقل من القطاع الخاص
  

من یفسر لي بأن ملیون شخص غیر أردني لدیھم فرص عمل في األردن  أرید.. لكن أرید تفسیرا
  .كیف ذلك! ألف أردني ال یستطیعون إیجاد عمل؟  300 ونحن لدینا حوالي

  
ً غیر مسبوق في اإلضاءة ً في الفترة األخیرة، دورا على  أعطیتم لجمعیة الشؤون الدولیة، وتحدیدا

  ..  1978عیة الشؤون الدولیة عام تأسست جم :الراھن والمستقبل الوطني
  

شخصا من رؤساء وزارات  120أصبح عدد أعضائھا  البدایة كانت متواضعة وكبرت تدریجیا حتى
وأصحاب فكر وخبرة ومن مختلف التخصصات في الوطن،  زراء سابقین وقادة جیش ومثقفینوو

علیھا رجال الدولة واألكادیمیون، ولیس ھناك شروط تمنع من  ومفتوحة للشباب، وان كان یغلب
   .الشخص على جانب من الثقافة بمستوى جید العضویة على أن یكون

  
فمثالً مبنى  ألعضاء، السنویة، ولدینا متبرعون وھم كثرعضویتھا مفتوحة، وتمویلھا من اشتراكات ا

ولدینا تبرعات من  الجمعیة الجدید تبرع من الملك عبد اهللا الثاني، واألرض خصصت للجمعیة،
على األرض األردنیة، أغلب  القطاع الخاص ومن بعض دول الخلیج، وینضم للجمیعة كل من یقیم

في مجال اختصاصھ أو من ھو  ما یمنع أن یكون أي عربيالسفراء ھم شبھ أعضاء فیھا، وال یوجد 
أقول أن جمعیة الشؤون الدولیة من مؤسسات المجتمع المحلي التي تقوم بدور  .مھتم بھذا األمر

  .إیجابي
  

الوطن، ولیس  الجمیع من أعضائھا ملتزمون ومتفقون ال خالف بینھم، جمیعھم أولویاتھم مصلحة
التي شغلوھا في  وال مال وال جاه وصلوا إلى قمة الوظائف خدمة الذات، ال یسعون خلف منصب

ً من أقصى الشمال إلى  .الدولة، لذلك لیس فیھا شخصنة أو حب الظھور أو االستعالء نستقطب ضیوفا
  .مواضیع شتى، ونسمع منھم أقصى الجنوب، من أوروبا وأمیركا یتحدثون في
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ً، یبحثون في كل جدید وذيأعضاء الجمعیة یقدمون أفكارھم وأفكار من یأتي محا قیمة ھدفنا كما  ضرا
ً والمشمولة ودورھا . والمسكونة بھم الوطن قلت مصلحة الوطن فھي من الجمعیات الجاذبة جدا

 كیف ترى مستقبل األردن في ظل الظروف الحالیة؟ .إیجابي في كل ما یتعلق في الشأن العام
  قبل األردن سیكون مثل ماضیھالمستقبل ال یعلمھ إال اهللا، ولكنني أعتقد ان مست

  
ً للصحة استراحة  كنت مدیرا للخدمات الطبیة برتبة لواء عندما شكل عبد المنعم الرفاعي  وزیرا

   . بي وأخبرني رغبة الملك الحسین في حمل حقیبة وزارة الصحة حكومتھ، فاتصل
  

مشروع  دأتأریدك وزیرا للصحة، ألست أنت الذي ب: قابلت جاللتھ ألسمع منھ شخصیا فقال لي
ترغب في  معالجة العائالت في الجیش، وأوصلت الخدمات الطبیة إلى مراحل متقدمة، كما أنك

وعمل وتغییر،  اإلرتقاء بمستوى الخدمات العالجیة في وزارة الصحة، وھذا أمر یحتاج إلى جھد
استجبت لرغبة الحسین  .وأنت الذي اقترحت توحید مستشفیات الطب العالجي في مؤسسة واحدة

  .1969المستشفیات، كان ذلك في عام  وتسلمت مسؤولیتي وزیرا للصحة، وبدأت بالتخطیط لتوحید
  

مستشفى  لقد وجدت ان المستشفیات التابعة لوزارة الصحة في عمان متعددة وصغیرة جدا، ولكل
  .تخصص معین ومتواجد في أماكن متباعدة

  
قدم  .التوحید لوزارة وھذه المستشفیات للنظر في الحل وربماشكلت لجنة من كبار العاملین في ا

مدیر  التقریر والتوصیات وتم بناء على اصرار الجمیع ان تتبع األقدمیة التي كانت من نصیب
   .جمیل مرقة وصدر قرار تعیینھ. المستشفى الجراحي د

  
للجھات  قدمت ضدي وفي الیوم التالي فوجئت باستقالة اثنین من أعضاء اللجنة، وعلمت أن شكوى
في المحصلة  .الغائھ العلیا بأنني قمت بعمل مدمر لوزارة الصحة بتوحید المستشفیات وال بد من

استئجار عیادات كاملة قرب  ضمت جمیع المستشفیات إلى المستشفى الجراحي في األشرفیة، وتم
ً ومثار عندما جئت رئیسا للجامعة األردنیة، كان  .مرقة بذلك. المستشفى وقد نجح د ً مدھشا ذلك أمرا

.. ھذا صحیح لماذا الطبیب الضابط، وما عالقتھ؟.. والتدریسیة وطلبة الجامعة استفھام الھیئة اإلداریة
عضوا في اللجنة  1962 كانت نظرة أساتذة الجامعة وطلبتھا نظرة تشكیك، علما أنني كنت في عام

  .والتخطیط إلقامة الجامعة األردنیة بویةالملكیة للتربیة والتعلیم للنظر في تغییر المناھج التر
  

عملت على  وحسب سؤالك أعود لحساسیة الھیئة التدریسیة والطالب فلم أتجاھل ھذا الشعور وإنما
أثمر  بدایاتي في الشھور الستة لقاءات مستمرة مع األساتذة والطلبة في حوار مستمر، وھذا .تغییره

بتجاوب رئیس  جامعتھ، وھو شریك وحر فشعر الجمیعبشعور كل أستاذ وطالب وإداري ان الجامعة 
   .وسارت األمور بشكل جید الجامعة معھم فتغیرت النظرة الدكتاتوریة التي كانوا یشعرون بھا تجاھي

  
الیھم بمشروع  أذكر في أول اجتماع لي بالعمداء محمود السمرة ورشید الدقر وتحسین عزت تقدمت

عن 1971ایلول من عام  جلس على االقتراح وتم االعالن فيانشاء كلیتي الطب والشریعة ووافق الم
كلیتي الزراعة والتمریض وفي  تم انشاء 1972قبول الطلبة في كلیتي الطب والشریعة وفي عام 

قیل  .رئاستي للجامعة تم انشاء عشر كلیات أنشئت كلیة الھندسة، وخالل خمس سنوات من 1973
كنت حازما وحاسما ... نعم :ھا أوامر عسكریة ال نقاش فیھاأنك كنت حازما جدا باتخاذ قراراتك وكأن

ھي لیست أوامر ال نقاش فیھا  في قراراتي، ولم أكن أحید عن قرار أتخذه تجاه من یتجاوز حدوده،
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الكاملة باتخاذ أي قرار یجده مناسبا دون أي  كما یظھر سؤالك ألنني كنت أمنح عمید الكلیة السلطة
   .المؤتمرات التي كانت ترسل للخارج یقررھا عمید الكلیة عاث لحضورتدخل من طرفي، حتى االبت

  
وعملت على زیادة  لقد دافعت عن مستوى الجامعة مثلما دافعت عن مستوى األساتذة ووقفت بجانبھم

بھا ونفتخر ، وان كان ھناك  رواتبھم وحقیقة فإن مستوى الجامعة األردنیة من أحسن الجامعات، نعتز
أصبح مضاعفا وال یتسع المكان لھذا  یھا وھذا موجود یعود سببھ ان أعداد الطلبةمن تغییر طرأ عل

بأریحیة كما أن الطلبة ال یحصلون على ما یجب أن  العدد مما یصعب على األساتذة اداء واجباتھم
   .الضخمة وھي في تزاید عاما بعد عام یحصلوا علیھ في ظل ھذه األعداد

  
وتسلمت حقیبة وزارة التربیة والتعلیم في التعدیل  1976في عام تركت الجامعة  التربیة والتعلیم

قبلت  .الذي أجراه مضر بدران على حكومتھ إضافة لحقیبة وزارة الدولة لشؤون الرئاسة الحكومي
ال بد من التحدیث  وزارة التربیة بحماس وفي ذھني ان التقدم الوطني كلھ مرھون بتقدم التربیة فكان

ما ھي  .(والمعلم والطالب المنھج( ألساسیة التي تشكل صلب العملیة التربویةالجذري في القضایا ا
من الصعب  والسیاسة؟ الحقول التي تمیزت بھا خالل مشوارك العام الذي قضیتھ بین الطب والتربیة

أثناء وجودي في الجامعة حیث  التحدید ، ولكنني وجدت نفسي في الخدمات الطبیة منذ نشأتھا، وكذلك
المغرضون حیث  ھل تخشى من التاریخ؟ .منذ نشأتھا واعتبر ھذین المجالین جزءا من حیاتي رافقتھا

تعالى أعطاني العقل وأن  هللاویقلبون الحقائق وما یھمني إال ما وقعوا في الدنیا یشوھون التاریخ 
حقوقھ ،وأن ما حصلت علیھ ھو حق  أكون ابنا لھذا البلد وان أعیش فیھ لخدمتھ والحصول على

   .لشعب األردنيا
  

حدود شرقیة  اسرائیل تعتقد ان حدودھا بین الفرات والنیل والكل یعلم ذلك وفي المعاھدة أصبح لھا
فلسطین فھذا لیس واجبي  ثابتة فھذا اعتزازي، أما المعارضون الذین یعتقدون ان واجبي تحریر كل

  » .لوحدي وانما واجب كل العرب والمسلمین وأنا فرد منھم
  

الشخصیة تحت ھذا  ما ھي الرسالة التي أردتم تعمیمھا بمذكراتكم.. »الى سدة الحكم من بیت الشعر
   .العنوان؟

  
حتى نصل  والحیاة سلم نصعده درجة درجة. العمل یحتاج إلى جد ومثابرة، منذ الصغر حتى الكبر،

بالتدریج  سریعا، األمر یأتي لغایاتنا بتحقیق طموحاتنا وآمالنا، الصعود الفوري السریع یسقط صاحبھ
  وبالوقت مع السعي الدؤوب

  
الحصول  الجیل الجدید الذي لم یعش مرارات البدایة، وصعوبات البناء، علیھ ان یدرك أن التعجل في

األردن وكیف  على ھذا الجیل أن یقرأ جیدا كیف كان... على كل شيء یؤدي إلى خسارة الكثیر
   * .أصبح

  
.. دن وطن محسود، لكنھ محفوف بالعنایة اإللھیةاألر كیف كان األردن من خالل رحلة العمر ؟

ومحفوف بالعنایة اإللھیة ألن العزیمة التي تحققت للملك  محسود على ما كان علیھ وما حققھ،
وللخلف الملك عبد اهللا الثاني ھي عظمة وخلق وعزیمة ھاشمیة بادلھا  المؤسس، وللحسین بن طالل

  بالوفاء والتقدیر ّ◌ ال الشعب األردني
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مجھوال، ومنھم  م مر على األردن من البناة الصادقین الذین لبوا نداء الوطن، ومنھم من ظل جندیاك
   .اهللا یسامحھم ماذا تقول لحسادك؟ .من لمع برقھ، ومنھم من قضى نحبھ، ومنھم من ینتظر

  
لست نادما على شيء قمت بھ، ولو عادت بي السنوات إلى بدایاتھا الخترت نفس  على ماذا أنت نادم؟

   .دون تغییر المسار
  

   :یقولون أنك جاد جدا ال تبتسم، وأنا أراك كذلك
  

الرسمي والخاص  نحن نفرق ما بین العمل.. ھي صفة أشارك فیھا شقیقي عبد الوھاب ووصفي التل
ما ھي خالصة  .اجتماعیون جدا الرسمي وخارجھ علما أننافنجد أنفسنا بال شعور جادین أثناء العمل 

ً یره(قولھ تعالى  ما ترید قولھ؟  فكل ذرة تبذل في سبیل الوطن سیأتي الیوم) من یعمل مثقال ذرة خیرا
 أما الذین یدعون أن العقبات أكبر منھم فھؤالء ال یرون إال أنانیتھم. الذي نأخذ ثمنھا كامال

وأعمل، وكل ذلك  أنني أغنى انسان في الدنیا ألنني استطعت أن أفكر وأرىأشعر حقیقة .. ومصالحھم
  .واقع أمام عیني في كل محطات حیاتي وھذا من فضل ربي
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 ملیون دینار للعام المقبل كمنح للطلبة 20تخصیص : لمعانيا

 
قال وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي الدكتور ولید المعاني إن لكل دولة الحق في االعتراف 
ً الى  ً في جودتھا، وإنما إعادة توزیع طلبة تلك الدول، مشیرا بالجامعات التي ترید، وذلك ال یعد طعنا

  .العام أن دولتي قطر والكویت بصدد إرسال طلبة للدراسة باألردن ھذا
 

ملیون دینار للعام المقبل ستقدم كمنح للطلبة وتوزیعھا حسب األلویة،  20وبیّن أنھ تم تخصیص 
  .وھناك برنامج قروض میسرة تسدد بعد الحصول على عمل

 
واشار إلى أن الوزارة طّورت مناھج العلوم والریاضیات لطلبة الصفین االول والرابع، وستدخل 

ً، حیز التدریس في الفصل المقب ً من المزایا التي ستعمل علیھا الوزارة أیضا ل، كما ان ھناك عددا
وجاء حدیث المعاني خالل حضوره .ومنھا تحسین رواتب المعلمین ضمن المسار الوظیفي للمعلمین

 .اجتماع كتلة مبادرة النیابیة برئاسة النائب فیصل األعور الیوم األحد في مجلس النواب

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  3: صالدستور 
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ُ ولي العھد   ومجمعُ اللغة العربیة" ض"مبادرة
  خلیل الرفوع. د.أ

 
 ُ ھي إحدى مبادراِت مؤسسِة وليِّ العھد التي أطلقھا صاحُب السمو الملكي األمیر " ض"مبادرة

ِھا ، والعمِل على تطویر  الحسین بن عبدهللا الثاني ، وتھدُف إلى الحفاظ على مكانة اللغة العربیّة وألق
ًا وإثراِء المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتیة ، وق د كان للمبادرِة احتفاٌء طیٌب تقنیات تمكینھا رقمیّ

ُر ، كما یُْفتََرُض أْن سیكون لھا أثٌر تحفیزيٌّ في المؤسسات  في قلوب محبي اللغة العربیة وھم ُكث
الوطنیة كي تتماھى مع أھداف المبادرة وتلتفَت إلى ھذه المكرمة التي أعادت للغة العربیة ھیبتَھا في 

عنھا بعد أن تشربت باإلنجلیزیة تفكیًرا وخطابًا ظروِف غربتھا وانفضاض النخب البرجوازیة 
ا للوطن واألمة والعربیِة  ً ُھَم مضاعف ً ؛ فكان عقوق ومن أھداف المبادرة العمُل على إعداِد . ومباھاة

سفراء للغة العربیة یعملون على تعزیز استخدامھا في مختلف میادین المعرفة ، وإنشاء عدد من 
یة، واستخدامھا في جمیع مجاالت الحیاة العملیة والعلمیة المنّصات للتواصل باللغة العرب

والتكنولوجیة ، ویتخلل المبادرةَ تنفیُذ عدٍد من الفعالیات في مختلف محافظات المملكة ، وقد كانت 
ُ تعبیرا حضاریا عن رؤى استراتیجیة واقعیة تواكب تطور اللغة لتعزیز حضورھا في  المبادرة

ً ، وكان سیاقاٍت تاریخیٍة تحتاجھا ا ة ُ إحیاًء وتمكینا وتعزیزا في أشدِّ مراحِل حیاتھا ُعْسًرا وِردَّ لعربیة
كا لتفاعلھا  ً لألمِة ومحرِّ لسموِّ ولي العھد تلك الرؤیة التي تعبر عن حرصھ على العربیة ھُویَّة

ً للتفكیر والتخاطب والكتابة ، كما تعبر عن استنھاٍض حتميٍّ لم َرة ِ ً ُمستنف ؤسسات الحضاري ووسیلة
الدولة ؛ ألنَّ العربیة جزء من مقاصِد الدولة األردنیة منذ بدایاتھا ، وقد كاَن استبعاُدھا عن ألسنة أھلھا 
أحَد أسباب الثورة العربیة الكبرى التي أخذت شرعیتھا الدینیة والتاریخیة والنھضویة من أبناء األمة 

ً لدینھم وقومیتھم وتاریخھم و   .أحالمھم الذین آمنوا بلغتھم حاضنة
 

وقد نھض مجمع اللغة العربیة األردني بلفتٍة استراتیجیة من رئیسِھ ساِدِن العربیِة لتمكین ھذه المبادرة 
ً مع مؤسسة ولي العھد للتعاون  ِ وبرامجھ ؛ فعقَد اتفاقیة الكریمة من حضورھا واقًعا في خطط المجمع

ُذ من خاللھا مشروعات أھمھا  ّ اء مركز حوسبة للغة العربیّة ، ومركز إنش: حول تنفیذ المبادرة ینف
تعلیم اللغة العربیّة للناطقین بغیرھا، ومركز للخط العربي، إضافة إلى تطویر وحدة قیاس امتحان 
الكفایة، وإنشاء نادي التحریر اللغوي، ورعایة عدد من الفرق التطوعیة ، وھذه مشروعات كبرى 

ْوتي من حضور تاریخي وف ُ عٍل منجٍز على الصعیدیِن الوطني والقومي قادٌر نحسب أن المجمَع بما أ
َم المجمُع على المستوى الوطني بحصولِھ على وسام  على تحقیق ما تضمنتھ االتفاقیة ، فقد ُكرِّ
ًا بحصولِھ في  َم قومیّ االستقالل من الدرجة األولى إلنجازاتھ في الحفاظ على اللغة العربیة ، وُكرِّ

ََف جائزة محمد بن راشد احتفال مھیب على جائزة الملك  َط فیصل الدولیة وھي جائزة عالمیة ، وقد ق
للغة العربیة في محور السیاسة اللغویة والتخطیط والتعریب عن فئة أفضل مبادرة في السیاسة 
اللغویة والتخطیط المتمثلة في قانون حمایة اللغة العربیة ،وقد فازت إذاعة مجمع اللغة العربیة 

ذھبیة ألفضل عمل درامي إذاعي في موندیال القاھرة لألعمال الفنیة واإلعالم في األردني بالجائزة ال
  .لغتنا العربیة”عن برنامج  ٢٠١٨/  ١١/ ٩_  ٦دورتھ السابعة المنعقدة في الفترة من 

 
أن المجمع بما حققھ من منجزات لغویة عدیدة وبما یستشرفھ من استراتیجیات لیستطیع أن یحقق 

َ أذرع الدولة رؤیة ولي العھد بجع ً في كل مشاھد الدولة ، والمطلوب أن تنشط ل اللغة العربیة حاضرة

  نیوزطلبة 

 مقاالت 



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

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

QF-DMPR-02.01 
18 

ُ واألھلیة لالستفادة من تجارب المجمع الناجحة في الحفاظ على العربیة ورفده  ومؤسساتھا الحكومیة
ٍة بما تملك من برامج وتقنیات ، فالمبادرة ھي مبادرة للوطن واألمة ، واألمل معقود على كلِّ ذي ِھمَّ 

ُ ھي لغة الخطاِب على منصات التواصل االجتماعي واإلعالمي وفي  ٍ لتكوَن العربیة كي یبادَر بصدق
مدارسنا وجامعاتنا ومراكزنا العلمیة وإعالنات الصحف والمحالِّ التجاریة ، وفي أروقِة السیاسیین ، 

ً وغرف المنتدین ، وقاعات المؤتمرات ، والعولمة الرقمیة ، ففلسفة المبادر ة في جعِل العربیِة لغة
ٌ ألھمیتھا في بناء العقل والوجدان مًعا بتكامل معرفي یستند إلى موروث  ٌ حكیمة ً ھي مقاربة مقدسة
 ً ُ لسانَھ ووعاَءه وجوھََره ، فقد آَن للعربیة أن تكوَن بَِھیَّة َتٍّ ، كانت العربیة حضاري متواصل غیر ُمْنب

ِھا ِھا وبنات ِھا وأبنائ   .بسحِرھا وبیان
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 !!دوافع شخصیة ومآرب تنفیعة: أصحاب العقیدة الرفضیة إلصالحات التعلیم العالي
 
  

تكاد تراتبیة ردود األفعال والدفاع بشراسة عما یُنشر من قضایا فساد أن تكون بحد ذاتھا مؤشر 
ً من قبل أصحاب العقیدة الرفضیة ألي إصالحات محتملة   !!لمفھوم جدید رشح مؤخرا

 
فما أن یُذاع أنباء عن نیة إلصالحات قادمة في قطاع التعلیم العالي وتقییم رؤساء الجامعات او نیة 

یبة بتغییر مجالس أمناء الجامعات بسبب ما تكّشف من قصص فساد مثبتة ال یمكن ألي عاقل قر
متعالیة للذْود بجھالة عن مسؤولین " استبواقھا"إال وتأتینا األصوات التي یتم ...نكرانھا في عھد سابق 

  !!بأم عینھم ضاربین بالمصلحة العامة بعرض جدران ھذا الوطن وطولھا
 

ّق أذھانھم بھذا االتجاه نجدھم قد نالوا من نالوه من الغنائم في عھد ومن المؤسف أن م ن تتفت
المسؤولین الذین یتم محاولة تبرئتھم بشكل بائس ال یرقى لحجم تبعات ما ارتكبوه من أخطاء عانینا 

  .....!منھا الكثیر وال نزال
 

ً أن ردود أفعالكم ضد مطالب لم یعد خفی: وھنا نّود القول لمن یتم استكتابھم بأقالم فاھیة بأنـــھ ا
لم تأِت إال وقد _ والتي ما ھي بأكثر من استحقاقات بدیھیة اذا ما ارتأینا اصالح حقیقي_ إصالحیة 

ً ...سبقھا مكتسب أو یرجى منھا منفعة   !!!أو كالھما معا
 

جندات فقد بتنا متیقنین بأن من یھتز قلمھ للدفاع الھش عن بعض المسؤولین ومحاولة تكریس فكرة األ
ھم إما ممن تم ....الشخصیة والضیقة التي تقبع وراء اصالحات مزعومة بحسب وجھة نظرھم

تعیینھم كأعضاء مجالس أمناء او في لجان منبثقة عن التعلیم العالي او من الطامحین لرئاسة جامعات 
  ! او غیرھا

 
ً على أوتار سئمنا الرقص علیھا وسئمنا داللیتھا و......لذا مآربھا التي فاحت رائحتھا ما كفانا تالعبا

 ....!!بین حروف كلماتكم
   .وحمى هللا أردننا وجامعاتنا

  نیوزطلبة 
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  !حتمیة ال بد منھا … حوكمة الجامعات
 الدكتور یعقوب ناصر الدین

 
 

ا طویًال في إرساء قواعد الحوكمة لتعزیز كیانھا،  ً كانت الجامعات العالمیة المرموقة قد قطعت شوط
، ولم نكن نحن في “التشاركیة، والشفافیة، والمساءلة”وضبط أدائھا، بناء على عملیة ثالثیة األبعاد 

د إدارة العملیة األكادیمیة العالم العربي منتبھین بعُد إلى حاجتنا للحوكمة كوسیلة نعید بھا تمتین قواع
والبحثیة، في الوقت الذي انشغل فیھ الجمیع بتطبیق معاییر ضمان الجودة، وإعادة الھیكلة بناء على 

 .تلك المعاییر
وال شك أن جامعات عربیة كثیرة أحدثت تغییرات مھمة في سیاق عملیات التطویر والتحدیث 

مھنیة والتدریبیة، وذلك كنوع من التفاعل مع التغیرات وتوسیع دائرة االھتمام بالعلوم التطبیقیة وال
التي یشھدھا العالم في مجاالت االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، إلى جانب اھتمامھا بشروط 

ولكن تطبیق الحوكمة كمنظومة متكاملة من القوانین والنظم والقرارات التي . التصنیفات الدولیة
األداء لم یكن ضمن األولویات إلى أن أصبحت الحاجة إلیھا  تھدف إلى تحقیق الجودة والتمیز في

ضروریة لوضع حد للقرارات العلویة التي ال تشارك األطراف األساسیة في صنعھا، وأصبحت 
المؤسسات الجامعیة مطالبة بإظھار الشفافیة في تعامالتھا الداخلیة والخارجیة، وفي جعل المساءلة 

 .ن جودة أدائھاوسیلة للحفاظ على سالمتھا، وضما
حین تبنى المؤتمر العام التحاد الجامعات العربیة المبادرة التي تقّدمُت بھا شخصیًا باسم جامعة 

، وضعنا 2014الشرق األوسط التي استضافت الدورة السابعة واألربعین للمؤتمر في شھر آذار عام 
من خالل تشكیل مجلس یضم أول قاعدة انطالق نحو تطبیق معاییر الحوكمة في الجامعات العربیة، 

تسعة رؤساء جامعات یمثلون مختلف األنظمة الجامعیة في البالد العربیة، وأمانة عامة عملت بشكل 
فوري على إعداد دلیل للحوكمة یتضمن الخطوات الواجب اتباعھا العتماد معاییرھا التي ھي الیوم 

فات الدولیة، كھدف مرتبط بقیمتھا حتمیة ال بد منھا، كي تتمكن جامعاتنا من الدخول إلى التصنی
الحقیقیة في بلدھا، باعتبارھا مؤسسة ذات أھمیة فائقة في مسیرة التحدیث والتطویر والتنمیة 

 .والنھوض الكلي في جمیع أقطارنا العربیة
وألن أحد أھم أھدافنا یكمن في تعمیم ثقافة الحوكمة لدى جمیع المؤسسات العامة واألھلیة، رأینا من 

زاویة أن الجامعات یجب أن تكون أنموذًجا في تطبیق الحوكمة على نفسھا أوًال؛ حتى تستطیع ھذه ال
ا لمنھج علمي من ناحیة، والتأسیس لتلك الثقافة  ً بالتالي المساعدة في حوكمة تلك المؤسسات وفق

احیة والمعرفة من خالل المساقات التدریسیة على مستوى البكالوریوس والماجستیر والدكتوراه من ن
 .أي أنھا قاعدة انطالق للحوكمة التي ال تزال غائبة عن غالبیة المؤسسات في بالدنا العربیة. أخرى

وإذا كانت إشاعة ثقافة الحوكمة تشكل المرحلة األولى من مراحل تطبیق الحوكمة في الجامعات، فإن 
بین مجلس األمناء  المرحلة الثانیة ھي مرحلة وضع بنیة أساسیة قویة قادرة على إحداث التفاعل

ومجلس الجامعة ومجلس العمداء والكلیات واألقسام واإلدارة، وبین البنیة األساسیة التحتیة للحوكمة 
التي تشمل األساس القاعدي واألخالقي والقیمي، تلیھا مراحل وضع الخطة اإلجرائیة، ومن ثم تطبیق 

 .معاییر الحوكمة، ومتابعة تنفیذھا
ھي مساعدة الجامعات على بلوغ غایاتھا اإلستراتیجیة، ألن تطبیق الحوكمة  ولعل الغایة من ذلك كلھ

یؤدي إلى تأطیر العالقة بین الجامعة ومجالسھا، وأصحاب المصالح، والعاملین فیھا من أكادیمیین 
وإداریین، وطلبتھا، وذلك على أسس علمیة واضحة، تحدد المسؤولیات، وتضع حًدا للسلبیات، ومنھا 

  نیوزطلبة 
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المباالة والترھل والھدر، نتیجة النظام الرقابي الذي یعبر عن مفھوم المساءلة، باعتبارھا الفساد وال
 .الذراع الثالث للحوكمة إلى جانب التشاركیة والشفافیة

وبالرغم من أننا نعرف الكثیر من المعاییر التي تقیس مستوى أداء أي جامعة ومخرجاتھا، فإن معیار 
وفي لقاء جمعني . ھًما على المستویات المحلیة والعربیة والدولیةالحوكمة أصبح الیوم معیاًرا م

مؤخًرا بأمین عام اتحاد الجامعات العربیة األستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة وعدد من مساعدیھ، 
اقترحت أن تكون الحوكمة أحد الشروط الواجب توافرھا في الجامعات األعضاء في االتحاد ، وفي 

فصاعًدا، واتفقت وجھات نظرنا على أن أحد أھم األسباب التي تحول دون قبول العضویة من اآلن 
ارتقاء غالبیة جامعاتنا العربیة في سلم التصنیفات الدولیة ھو في غیاب الحوكمة، من حیث إنھا 
ُبنى علیھا القیمة األكادیمیة والبحثیة التنافسیة ألي جامعة، وھي المحرك لعناصر التمیّز  القاعدة التي ت

 .بداع واالبتكارواإل
إن أكبر مشكلة تواجھھا غالبیة جامعاتنا العربیة ھي مشكلة االرتباك في اتخاذ القرار، وإضاعة 
الوقت في الجدل والنقاش، واختالف اآلراء في كل قضیة معروضة للبحث، والسبب في ذلك ھو عدم 

النظرة الشمولیة لجمیع االحتكام إلى أسس سلیمة واضحة في تسییر العملیة األكادیمیة، وفي غیاب 
أطراف العالقة المشتركة، بدًءا من أصحاب المصالح، سواء أكانوا الممولین الحكومیین أو 

كل ذلك على حساب المیزة التنافسیة في جْودة المخرجات المادیة . المستثمرین، وانتھاء بالطلبة
 .والمعنویة، والسمعة العلمیة واألكادیمیة

ل السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي تؤثر في مجمل األوضاع العامة إذا أضفنا إلى ذلك العوام
في بالدنا العربیة، فربما نزداد قناعة بالحوكمة كوسیلة حاسمة في التعامل مع تلك العوامل، 
والمحافظة على الكیان المؤسسي للجامعات، وبالطبع نحن ننادي الحكومات إلى اعتماد الحوكمة لكي 

ي عملیات اإلصالح الشاملة، وفي وضع حد لسوء اإلدارة وترھلھا، ومكافحة الفساد، تظھر جدیتھا ف
وحتى في مسیرتھا نحو الدیموقراطیة، وتوسیع قاعدة المشاركة الشعبیة في اتخاذ القرار، وترسیخ 
مبادئ الشفافیة، وحق المواطنین في الحصول على المعلومات، فضًال عن المساءلة في بُعدیھا، 

 .العقابالثواب و
 

بالحاكمیة الرشیدة صعبة التنفیذ في بالدنا العربیة  -أیًضا - قد یبدو للبعض أن الحوكمة التي یعبر عنھا
ألسباب تتعلق بالتشریعات والقوانین واألنظمة، وبالمفھوم السائد عن المكانة العلویة التي یحظى بھا 

تغییرات في السنوات األخیرة، وضع  إن ما شھده العالم العربي من: كبار المسؤولین، ولكنني أقول
الحكومات وكبار المسؤولین أمام الخشیة من وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي التي باتت تراقب 
كل شيء ، وتؤثر في موقف الرأي العام منھا ، ولذلك ربما تكون الحكومات الیوم ھي أقرب من أي 

 .للشفافیة وممارسة للمساءلة وقت مضى لتطبیق الحوكمة تجنبًا لألخطاء، وتأكیًدا
ا ال بأس بھ نحو تطبیق معاییر الحوكمة في مؤسساتنا الجامعیة  ً وخالل سنوات قلیلة قطعنا شوط
وغیرھا من المؤسسات التي تستعین بالمنھج العلمي لحوكمة أدائھا، وأنا الیوم على یقین أن الحوكمة 

ًا للدول في إدارة شؤون مواط نیھا، وإدارة مصالحھا العلیا على المستویات ستصبح قریبًا نھًجا ثابت
  .كافة
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  جامعة حرموھا من الشمس
  الرواشدةحسین 

  
نجیب . ؟ الجواب بحسب رئیس جامعة الحسین بن طالل، د..في العالم « اوتوغراف «ما ھو اغلى 

  ..!توقیع وزارة الطاقة : ابو كركي 
؟ الن ھذا ..؟ على اتفاقیة تنفیذ مشروع الطاقة في الجامعة،ولماذا..على ماذا یا سعادة الرئیس

» االكتفاء«الذي اكملت الجامعة كافة الموافقات والشروط لتنفیذه سیأخذ الجامعة الى  المشروع
نحو ملیون ونصف الملیون ( الذاتي، تصور ان خسارتنا من عدم تنفیذه تبلغ یومیا اربعة االف دینار

  ).دینار سنویا
  

« واالنجاز من  لماذا حرموا ھذه الجامعة التي تصر على المضي في طریق النجاح: تساءلت طبعا 
التي ارھقت » الطاقة«، نعم الشمس التي یمكن ان نستثمر جمیعا فیھا، ونتخلص من اغالل »الشمس

؟ لیس لدي اجابة، ولكنني اضم صوتي لنداء رئیس الجامعة، واطالب ..جیوبنا بالغازھا واسعارھا 
تقاقیة التي تم تعطیلھا بال باالسراع في التوقیع على تنفیذ ھذه اال) وزیرة الطاقة تحدیدا ( الحكومة 

  .سبب 
  

االولى مسألة : قصة جامعة الحسین بن طالل، طیب هللا ثراه، تفتح عیوننا على مسألتین مھمتین 
بكل ما تتضمنھ من ملفات، سواء تعلقت بالكھرباء واسعارھا، او بالوقود ومشتقاتھ وما » الطاقة«

الذي ال  اثاره من التبسات في تحدید الضرائب والتسعیرة، وصوال الى الغاز واتفاقیاتھ، والبترول
الخ، ھذه المسألة سأترك للمتخصصین ان ..نزال نتساجل فیما اذا كنا جادین بالتنقیب عنھ ام ال 

  .یخوضوا في موضوعھا 
  

أما المسألة االخرى فتتعلق بالتعلیم العالي والجامعات، وما اثیر حولھا من نقاشات مؤخرا، ثم الحجر 
حین اعاد مبادرة اطلقھا عبر عدة مقاالت » الحلول« ة المعاني، في برك. الثقیل الذي القاه الوزیر، د

طرحت مقترحا «) :  2016(یقول الرجل » مجانیة التعلیم العالي«نشرھا في الصحافة ودعا فیھا الى 
وعندما نظرت في . یتمثل في إلغاء تدریجي للبرنامج الموازي، وتعویض مالي للجامعات مقابل ذلك

الباقیة %  50من طلبتھ، فاقترحت أن یتم تمویل الـ%  50ة تمول البرنامج العادي، وجدت أن الدول
واقترحت أن نمول كل ھذا . بأسلوب نصل بھ إلى تعلیم ال موازي فیھ وال رسوم جامعیة تطلب مقابلھ

، شریطة وضع ضمانات معینة 2010وحتى  1964نحن األردنیین، كما كنا نمول التعلیم العالي منذ 
  .»یدة إلى مصیر مشابھ لمصیر األموال السابقةلئال تؤول األموال الجد

  
؟ سأترك الموضوع ایضا للخبراء، لكن ..الجریئة«ال ادري كیف یمكن ان نترجم ھذه المبادرة 

المشكلة في تقدیري ابعد واعمق من ذلك ، فثمة ازمة عمیقة جدا في ملف التعلیم العالي، احد رؤساء 
ووزیر التعلیم العالي » جامعاتنا تحتضر«في كلمتین الجامعات السابقین وصفھا قبل عدة اعوام 

لو تجمع كل «المعاني قال قبل نحو عشر سنوات، حین كان ایضا وزیرا للتعلیم العالي . الحالي، د 
خبراء التعلیم والسحرة في العالم النقاذ التعلیم العالي من ازمتھ لما استطاعوا من دون دعم حكومي 

  .» حقیقي
  

  18: صالدستور 
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اعوام كشفت النقاشات التي دارت حول اعداد استراتیجیة للتعلیم العالي عن  قبل اكثر من عشرة
الخطر الذي یحدق بالجامعات الرسمیة والتعلیم العالي، وعبر كثیرون عن خشیتھم من تراجع قدرة 
جامعاتنا على المنافسة ومن غیاب البحث العلمي، وارتفاع تكالیف التعلیم على الفئات االجتماعیة 

ومن تدني مستوى المخرجات التعلیمیة، ومنذ ذلك الوقت حتى االن لم ننجح في تقدیم اي الفقیرة، 
حلول مقنعة لھذه المشكالت، رغم اننا جمیعا اكادیمیون ومسؤولون ومراقبون، نتفق على ان جامعاتنا 

  .وبأسرع ما یمكن.. وبأن تصویب اوضاعھا اصبح فریضة وطنیة ملحة.. في خطر
  

المجاني، وانظمة القبول العادلة، « التعلیم «ان نفعل كل ذلك، وان نصل الى  باختصار، كیف یمكن
على تنفیذ اتفاقیة تمنح جامعة عزیزة » للتوقیع«ونحن ما زلنا نتمنى ان یتحرك المسؤول في بلدنا 

من اجل ان تكتفي بذاتھا وتدفع ما علیھا من » الشمس«وفقیرة في اقصى الجنوب، حق االستثمار في 
  التزامات؟دیون و
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 إعالنات

  14: الغد ص -9: الدستور ص -9: صالرأي 
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 ارتفاع درجات الحرارة في كافة مناطق المملكة.. الیوم
 

أفادت االرصاد الجویة أن درجات الحرارة سترتفع الیوم االثنین، لتسجل أعلى من معدالتھا 
ً في المرتفعات الجبلیة وا لسھول، وحارة في باقي االعتیادیة بقلیل، حیث تسود أجواًء حارة نسبیا

ً خالل ساعات  المناطق، وتكون الریاح شمالیة شرقیة إلى شمالیة غربیة معتدلة السرعة تنشط أحیانا
 .المساء

 
إلى ذلك حذرت دائرة األرصاد الجویة المواطنین من خطر التعرض المباشر ألشعة الشمس خالل 

  .ساعات الظھیرة

  نیوزطلبة 

 حالة الطقس
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  خلدا –حوریة محمود ابراھیم  -
  جمعیة حمود الخیریة –مشاعل جریس سالم الخیطان  -
  جمعیة العدنانیة –عطااهللا یاسین العداسین الضمور  -
  جاوا –ریا خلیفة النمران الحدیدي  -
  الصویفیة –ھند ابراھیم ناصر الصایغ  -
  العبدلي –سعاد عیسى عبداهللا جنحو  -
  

  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

  الرأي


