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مقال الدكتور يعقوب ناصر الدين بعنوان«مالحظات مهمة« 

لقاٌء حواري في جامعة الشرق األوسط MEU للحديث عن قضايا التغطيات الصحافية 
داخل األردن

االستاذ الدكتور نضال الرمحي رئيسا لجامعة الزرقاء

بحث سبل التعاون العلمي بين اليرموك وماليزيا

إطالق مسابقة iInfluence بالتعاون مع جامعة عمان االهلية
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MEU سيادة المطران خريستوفوروس للروم األرثوذكس يزور جامعة الشرق األوسط

ال يمكننا الحديث عن العمل الحزبي واألحزاب وتجربة األردن الطويلة في هذا 
المجال، من دون أن نتمعن جيًدا في األفكار واالنطباعات والصورة النمطيّة التي 
الذين يشعرون بالفراغ الحزبي منذ مدة  ترسخت في األذهان لدى األردنيّين، 
طويلة، وال يرون الساحة مهيّأة حتى اآلن للقيام بنشاطات حزبية مهما تحدثنا 

عن »الحزب الذي نريد »؛ ألسباب عديدة ومتنوعة، وربما موضوعية أيًضا.

الشعارات التي نطلقها حول الحزب البرامجي المنّظم، والقادر على استقطاب أعداد كبيرة من األعضاء، 
تحتاج إلى عمل جاّد ودؤوب، وصبر على التحديات والمعّوقات، وعزيمة قوية على مواجهتها عن طريق 
الحوار اإليجابي، واإلقناع بأهمية الحزب في الحياة السياسية والبرلمانية، وترسيخ العملية الديمقراطية 
التي تضمن وصول أعضاء الحزب إلى البرلمان، بناء على قانون انتخاب مناسب، وانتخابات حرة نزيهة، 

تتبعها مرحلة يمكن فيها لألغلبية النيابيّة، أو الئتالف نيابّي أن يشكل الحكومة.

ذلك يعني أن الشعب يستطيع من خالل حيوية حزبية تعبر عن عقل جماعي متفق على برنامج سياسي 
ومعبّرا  باسمهم،  متحدثا  ليصبح  النواب،  مجلس  إلى  ممثليه  يوصل  أن  إصالحي؛  اجتماعي  اقتصادي 
عن تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة، وفق برنامج الحزب الذي تم وضعه على أسس الحاكمية الرشيدة: 
» التشاركية، والشفافية، والمساءلة »، وذلك الممثل أو الممثلون سيلتقون حتما مع ممثلين لتيارات 
اجتماعية أو اقتصادية أو فكرية أخرى، يجمعهم مجلس نيابي واحد، بعد أن يصدر بشكل دستوري قانون 

األحزاب، وقانون االنتخاب الجديدان.

لقد توقفت طويال عند عدد من المالحظات أو اآلراء التي وضعها أصدقائي القراء على مقالي السابق 
أصحابها  اعتقاد  عن  عبرت  التي  تلك  وبخاصة   ،« األحزاب  على  نظرة   « عنوان  تحت  نشرته  الذي 
بأن معظم األحزاب القائمة حاليا لها مرجعية واحدة، هي شخص أمينها العام الذي ال يتغير وال يتبدل، 
ويستأثر بالسلطة أو القيادة، بما في ذلك األحزاب القديمة األخرى، وهناك من يتهم بعضها بأنها تعمل 
من أجل مصالح شخصية ضيقة، وغير ذلك من انطباعات قد تصح وقد تخطئ، ولكنها مالحظات مهمة 
يجب أخذها في االعتبار عند تشكيل األحزاب البرامجية الجديدة؛ ذلك أن المسيرة الحزبية الجديدة مطالبة 
بتغيير النظرة السائدة عن الحياة الحزبية في البالد، من خالل منظومة من القيم والتقاليد الحزبية الرفيعة، 

والممارسة الديمقراطية السليمة.

بعض المالحظات تعبّر كذلك عن الريبة والشك بشأن العالقة بين األحزاب والحكومة، بل هناك من يعتقد 
بأن إمكانية قيام أحزاب بالمستوى الذي يأمله الجميع ليست واردة، وأن الوضع القائم حاليا في طبيعة 
التمثيل ونوعيته ال يمكن تغييره ألسباب كثيرة، وبالطبع لست أهمل أو أقلل من أهمية المالحظات التي 
الماضي  تنادي بضرورة إحداث حركية جديدة تضع  الروح اإليجابية، والتي  تعبّر عن قدر معقول من 
وراء ظهرها، وتقيم واقعا سياسيا مستحدثا يعزز قوة الدولة، ويدفع بعملية اإلصالح الشامل نحو غاياتها 
وأهدافها القريبة والبعيدة؛ ولكنّي أعتقد أن االنطباعات السائدة بمجملها عن األحزاب ال يمكن تغييرها إال 

من خالل الممارسة الحزبية الصحيحة على أرض الواقع، وهنا يكمن التحدي الحقيقي!
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لقاٌء حواري في جامعة الشرق األوسط MEU للحديث عن قضايا التغطيات الصحافية داخل 
األردن

استضافت كلية اإلعالم بحضور مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية، عدًدا 
من مدراء مكاتب القنوات المحلية، والعربية، واإلقليمية ومراسليها؛ للحديث 

عن أبرز التحديات التي تواجه التغطيات الصحافية في األردن.
وناقش الحضور مجموعة من القضايا المهمة المرتبطة بالعمل اإلعالمي في 

األردن، بأبعادها: االجتماعية واالقتصادية، والسياسية.

وأجمع الحضور على ضرورة التركيز على الجانب العملي في خطط كليات اإلعالم وبرامجها في األردن؛ 
لتحسين المخرجات، ولجعلها تتواءم مع سوق العمل، مؤكدين أن ذلك يأتي بالتركيز على مواد الصحافة 

االستقصائية، وصحافة البيانات، واإلعالم الرقمي.

وتغطية  األخبار  نقل  في  اإلعالم  وسائل  دور  بأهمية  الجامعة  إليمان  ترجمة  يأتي  اللقاء  هذا  أن  يذكر 
األحداث، دون بتر صالحياتها، أو السعي إلى عرقلتها.
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االستاذ الدكتور نضال الرمحي رئيسا لجامعة الزرقاء

 باشر األستاذ الدكتور نضال محمود الرمحي عمله رئيسا لجامعة الزرقاء، 
بعد صدور قرار مجلس التعليم العالي برئاسة معالي وزير التربية والتعليم 
على  الموافقة  قديس،  أبو  محمد  الدكتور  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم 

تعيينه رئيسا للجامعة لمدة أربع سنوات.

والرمحي حاصل على رتبة االستاذية في نظم المعلومات المحاسبية، وعمل 
نائبا لرئيس جامعة الزرقاء للشؤون األكاديمية والجودة ومديرا لوحدة التطوير وضمان الجودة فيها.
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بحث سبل التعاون العلمي بين اليرموك وماليزيا

في  الماليزي  والسفير  مساد  إسالم  الدكتور  اليرموك  جامعة  رئيس  بحث 
عمان داتوك جيليد بن كوميندينج، اليوم االثنين، سبل تعزيز التعاون القائم 

بين الجانبين.

تقديم  على  اليرموك  حرص  الماليزي،  السفير  استقباله  لدى  مساد،  وأكد 
المتميزين  الطلبة  من  أنهم  والسيما  فيها  الدارسين  الماليزيين  للطلبة  والمساعدة  الدعم  أشكال  جميع 
تخصصات  في  خصوصا  األكاديمي  ومستواهم  بالجامعة  بها  المعمول  والتعليمات  باألنظمة  بالتزامهم 

الشريعة والدراسات اإلسالمية واللغة العربية.

ودعا إلى العمل على مد جسور التعاون بين اليرموك ومختلف الجامعات الماليزية لتفعيل برامج التبادل 
الطالبي وأعضاء الهيئة التدريسية، مؤكدا استعداد الجامعة الستقبال المزيد من الطلبة الماليزيين لمواصلة 

دراستهم فيها في مختلف التخصصات.

وأشاد السفير الماليزي بالسمعة األكاديمية المتميزة لجامعة اليرموك ما جعل منها وجهة للطلبة الراغبين 
بمواصلة دراستهم األكاديمية، مؤكدا أهمية العمل على تعزيز التبادل العلمي والبحثي بين جامعة اليرموك 

والجامعات الماليزية.
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إطالق مسابقة iInfluence بالتعاون مع جامعة عمان االهلية

لحقوق  المالكة  اإللكترونية  للتكنولوجيا  المبتكرة  العناصر  شركة  نظمت 
بالتعاون  و  أفريقيا  شمال  و  األوسط  الشرق  )iInfluence(في  مسابقة 
تعنى  مع جامعة عمان األهلية حفل إطالق مسابقة iInfluence والتي 
باختيار األكثر تأثيراً على مواقع التواصل االجتماعي في مختلف منصات 

مواقع التواصل االجتماعي.

وحضر الحفل كل من العين السابق الفريق الركن د. غازي الطيب و الدكتور أنس راتب السعود / مساعد 
رئيس جامعة عمان األهلية للشؤون الخارجية ومديرمركز االرتباط العالمي.

كما قام فريق عمان رايدرز بمرافقة موكب الفوج األول من المشاركين انطالقاً من الدوار السابع وصوالً 
إلى جامعة عمان األهلية.

وقال الدكتور أنس راتب السعود بأن أهم مخرجات المسابقة هو إنشاء أول أكاديمية متخصصة بتدريب 
المؤثرين و توفير كافة وسائل الدعم الالزمة لهم لضمان صناعة محتوى عربي بمعايير عالمية يتماشى 
مع سمعة و رؤية جامعة عمان األهلية التي كانت و ما زالت تبحث عن كل جديد و متميز لتقديمه إلى 

الباحثين عن االبتكار و التطور و التغيير.

وأوضح مدير عام الشركة السيد محمد المحتسب بأن الهدف من المسابقة هو رعاية و تسليط الضوء 
على المؤثرين و حقوقهم و االعتراف بمهنة المؤثر كأحد أعمدة نشر الوعي و الفكر من خالل مواقع 
التواصل االجتماعي , وال بد من التنويه على أن دورهم و تأثيرهم يمتد إلى كافة القطاعات السياسية و 

االقتصادية واالجتماعية .

وألقت مندوبة مؤسسة الحسين للسرطان كلمة توعوية عن سرطان الثدي و ضرورة نشر الوعي من 
خالل المؤثرين على مواقع التواصل االجتماعي.

وأفاد مدير التسويق السيد محمد المحارمة بأن فعاليات و برنامج المسابقة التي ستستمر لمدة ثالثة أشهر 
 iInfluence MENA : و سيتم اإلعالن عنه خالل األسبوع القادم من خالل الموقع اإللكتروني التالي

| Influencers Challenge

وأفادت مديرة قسم التواصل في مسابقة )iInfluence( غزل عالوي بأن الهدف الرئيسي من النسخة 
االولى للمسابقة هو إنشاء جسم قانوني كمظلة لكافة صناع المحتوى العرب و الذين أثبتوا من خالل 
مواقعهم على منصات التواصل االجتماعي بأن لديهم القدرة على الوصول الى العالمية بمختلف المجاالت.


