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أخبار الجامعة

أخبار األردنية  ،بترا  ،الغد ص ،٤ :الدستور ص ، ٥ :األنباط  ،رصين ،بانت  ،زوايا  ،الوقائع  ،المستقبل
٢٠١٤/١٠/٣
الجمعة
العربي

بحث التعاون في مجال الخاليا الجذعية بين "األردنية" ومركز السدرة القطري
بح ث م دير مرك ز الع الج بالخالي ا
الجذعي ة ف ي الجامع ة األردني ة ال دكتور
عبد ﷲ العبادي اليوم مع وفد قطري من
مركز السدرة للطب والبح وث القط ري
أوجه التعاون الممكنة ف ي مج ال الخالي ا
الجذعية والطب الترميمي.
وعرض العبادي خالل لقائ ه الوف د ال ذي
ترأس ه ال دكتور زي اد حج ازي النائ ب
التنفي ذي باإلناب ة ل رئيس اإلدارة الطبي ة
ع دد م ن األبح اث العلمي ة المتمي زة و
تطبيقات الخاليا الجذعية القيمة التي أجراھا المركز إلى جانب الخ دمات الطبي ة الت ي يق دمھا ،مقترح ا
في حديثه جملة من المجاالت التي من الممكن مد جسور التعاون فيھا بين المركزين.
وق ال العب ادي إن مرك ز الع الج بالخالي ا الجذعي ة م ن المراك ز الجاذب ة للعلم اء وأبح اثھم التطبيقي ة
الرائدة ،مبديا ترحيبه بمد جسور التعاون مع المركز القطري الذي وصف زيارة ممثلي ه بالناحج ة لم ا
أفضت إليه من نتائج إيجابية ستنعكس على الجانبين.
من جانبه أبدى الوفد الضيف إعجابه بالمستوى المتقدم الذي بلغه مركز العالج بالخاليا وما أحدثه م ن
نقلة نوعية في عالم الطب تأطرت في بحوثه وتطبيقاته الرائدة ،مؤكدين رغب تھم عل ى تش بيك التع اون
مع الجامعة األردنية بما يصب في مصلحة الطرفين.
إلى ذلك التقى الوفد وخالل الزيارة برئيس الجامعة األردنية بالوكالة ال دكتور عزم ي محافظ ة وبح ث
معه إمكانية مد سبل التعاون مع بقية مراكز وكليات الجامعة الطبية والصحية.
من الجدير ذكره أن مركز السدرة للطب والبحوث من أبرز المراكز الطبية األكاديمية التي تعمل وفق
أحدث ما توصل إليه العلم من النظم الرقمي ة ،واض عة مع ايير جدي دة ف ي رعاي ة المرض ى م ن النس اء
واألطفال في دولة قطر ومنطقة الخليج العربي والعالم.
ويشكل المركز جزء من بيئة بحوث وتعليم ديناميكية في قطر تضم مؤسسات دولية رائدة  ،مثل
جامعة جورج تاون وغيرھا من مراكز البحوث الوطنية التي أنشئت حديثا.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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أخبار األردنية  ،بترا  ،الدستور ص ،٣ :الديار ص ،٣ :األنباط  ،صراحة  ،بانت
٢٠١٤/١٠/٣

الجمعة

مناظرة طالبية تحاكي قضية األمالك المشتركة بين الزوجين في "األردنية"
نظ م مرك ز دراس ات الم رأة ف ي
الجامعة األردنية أمس بالتع اون م ع
كلي ة الحق وق ف ي الجامع ة وض من
برن امج )  USAIDتكام ل –
الن وع اإلجتم اعي( من اظرة طالبي ة
بين طلبة جامعتي "األردنية والعلوم
والتكنولوجي ا" تمح ورت ح ول
"األمالك المشتركة بين الزوجين".
المن اظرة الت ي ج اءت ب دعم م ن
الوكال ة األمريكي ة للتنمي ة الدولي ة
وش ارك فيھ ا ع دد م ن طلب ة
الجامعتين المنتسبين لبرنامجي "أنا أشارك وأشارك بلس" الذي ينف ذھما المعھ د ال ديمقراطي ال وطني،
طرح ت واح دة م ن القض ايا الجريئ ة الت ي تحم ل ف ي أبعادھ ا الش رعية واالجتماعي ة والقانوني ة حل ول
تفضي إلى تعزيز مبدأ المس اواة ب ين الجنس ين ف ي القطاع ات كاف ة ،وتمك ين الم رأة ب ين أس رتھا وف ي
مجتمعھا.
وخالل المناظرة قدم كال من الفريق المؤيد للقض ية ومثل ه طلب ة الجامع ة األردني ة والفري ق المع ارض
لھا ومثله طلبة العلوم والتكنولوجيا وبحماسة مطلقة مجموعة من الحجج والبراھين واألدلة الت ي ت دعم
موقفھم ا وتس تقطب رأي لجن ة التحك يم الت ي أعلن ت ف ي النھاي ة ف وز الفري ق المع ارض عل ى الفري ق
المؤيد.
وبالرغم من قرار لجن ة التحك يم ال ذي اس تند في ه إل ى أداء الف ريقين والبع د اإلجرائ ي للمن اظرة ،إال أن
قرار الجمھور جاء منافيا بع د أن أدل ى برأي ه لص الح الفري ق "المؤي د" وال ذي حظ ى بتص ويته بف ارق
) (٣نقاط على منافسه.
مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الدكتورة عبير دبابنة قال ت ف ي تص ريح لھ ا إن النق اش ال ذي
تبادله الفريقان حاكى الواقع إلى حد كبير كل بحسب وجھة نظره ،تبعا لما طرحوه من حجج وب راھين
أسھم في إعالن النتيجة النھائية.
وأضافت الدبابنة أن المناظرة حققت أسمى مع اني الديمقراطي ة الت ي نطم ح إليھ ا ،م ن خ الل مش اركة
الحضور ف ي تقي يمھم للف رق المتن اظرة حي ث ج اء ق رارھم "مؤي دا" ،عل ى عك س ق رار لجن ة التحك يم
الذي جاء "مخالفا".
وأكدت الدبابنة أن احتضان المركز لمثل ھذا النوع من األنشطة يصب ف ي أھداف ه المتمثل ة ف ي تعزي ز
مھ ارة التفكي ر الناق د ح ول الموض وعات االجتماعي ة واالقتص ادية والقانوني ة الت ي تش كل حي اة الم رأة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ورف ع ثقاف ة الح وار المجتمع ي البن اء م ن جھ ة ،وتعزي ز التواص ل م ع المؤسس ات الحكومي ة وغي ر
الحكومية المعنية بحقوق االنسان وحقوق المرأة من جھة أخرى.
م ن الج دير ذك ره أن برن امج)  USAIDتكام ل ـ الن وع االجتم اعي( مب ادرة ممول ة م ن الوكال ة
األمريكية للتنمية الدولية ) (USAIDوھي األكبر من نوعھا على مستوى المنطقة فيما يتعل ق بقض ايا
الن وع االجتم اعي ،وم دى حض ورھا ل دى راس مي السياس ات وص انعي الق رارات ومق دمي الخ دمات
على المستويين الوطني والمجتمعي.
وتھدف إلى تحفيز وتوسيع نطاق الحوار العام على مستوى المجتمع ككل حول قضايا المساواة بين
الجنسين ،وتمكين المرأة ،واألخذ بعين االعتبار حساسيات النوع االجتماعي في الرسائل الموجھة
للعامة ،و بناء القدرات المؤسسية للجھات الحكومية واألكاديمية ومنظمات المجتمع المدني NGOs
المعنية بما يعزز من حضور وتبني سياسات النوع االجتماعي.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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أخبار األردنية

الخميس

٢٠١٤/١٠/٢

"تأھيل األردنية" تطلق فريقھا التطوعي لخدمة طلبتھا
أعلنت كلية علوم التأھيل في الجامعة
األردنية اليوم عن إطالق فريق تطوعي
خاص للكلية " "rehab teamوالذي
يضم ) (١٥طالبا وطالبة.
جاء ذلك خالل اليوم الخاص الذي نفذته
الكلية بعنوان"عيدنا بعيدين" بمناسبة عيد
األضحى المبارك الذي تضمن
استعراض مسيرة الكلية وانجازاتھا
وتطورھا منذ تأسيسھا عام .١٩٩٩
وبينت مشرفة اليوم الدكتورة عاليا الغويري من قسم العالج الطبيعي أن الفريق المنبثق من اتحاد
الطلبة سيتولى متابعة كل ما يتعلق بطلبة الكلية خالل مسيرتھم التعليمية ،وتقديم كافة النشاطات
المنھجية والالمنھجية التي تنفذھا الكلية لطلبتھا.
من جانبه عبر رئيس الفريق الطالب البراء ياسين عن شكره إلدارة الكلية والخدمات التي قدمتھا
لتشكيل الفريق وإخراجه إلى حيز الوجود ليشكل حلقة الوصل بينھا وبين الطلبة ،فضال عن متابعة
كل ما يتعلق بشؤونھم خالل مسيرتھم التعليمية في الجامعة.
وتخلل اليوم الذي حظي بمشاركة واسعة من طلبة الكلية وأعضاء الھيئة التدريسية العديد من الفقرات
الترفيھية والمسابقات ،وعرض لفيديو عن نشاطات الفريق ،وشعر نبطي بعنوان "دفعتي" قدمھا
الطالب حسام المحارمة.
واختتم فعاليات اليوم الذي جاء بدعم من مصنع نبيل للصناعات الغذائية وشركة االھتمام األردني
للعالج الطبيعي ومطبعة السفير بعدد من الفقرات الفنية والموسيقية التي قدمتھا فرقة كورال الجامعة
االردنية.
يشار إلى أن كلية علوم التأھيل في الجامعة األردنية ھي األولى والوحيدة من نوعھا التي تعني بعلوم
التأھيل ،وتضم أربعة أقسام العالج الطبيعي ،والعالج الوظيفي ،واألطراف االصطناعية واألجھزة
المساعدة ،وقسم علوم السمع والنطق ،وتمنح درجتي البكالوريوس والماجستير في تخصصاتھا.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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أخبار األردنية

٢٠١٤/١٠/٨

األربعاء

األردنية وباكو األذرية توقعان اتفاقية تعاون
أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( وقعت
الجامعة األردنية ظھيرة يوم الجمعة الموافق
الثالث من تشرين أول اتفاقية تعاون مع
جامعة باكو األذربيجانية وقعھا عن جانب
الجامعة األردنية االستاذ الدكتور اخليف
الطراونة رئيس الجامعة والدكتور آبل
محرموف رئيس جامعة باكو.
األتفاقية التي جاءت في تتمة أعمال مؤتمر
باكو لإلنسانيات بمشاركة دولية واسعة
وبحضور رئيس الدولة ألھام باعلييف وقادة
فكر وسياسة وتعليم ؛ تعنى بتدعيم التعاون الفكري واإلنساني والثقافي بين الجامعتين وتم تداول
إمكانية إقامة مركز للغة والدراسات اإلسالمية .
يذكر ان جامعة باكو الحكومية أسست عام  ١٩١٩وتعنى بتدريس اإلدارة واألعمال واإلنسانيات؛
وحققت مرتبة متقدمة في مؤشر تصنيف الجامعات .

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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أخبار األردنية

٢٠١٤/١٠/٢

الخميس

الرئيس الطراونة في زيارة تفقدية للمدرسة النموذجية
قام رئيس الجامعة الدكتور اخليف
الطراونة بزيارة تفقدية للمدرسة
النموذجية التقى خاللھا بالھيئة اإلدارية
والتدريسية.
وأكد الطراونة في كلمة له خالل الزيارة
التي رافقه فيھا كل من نائب رئيس
الجامعة لضمان الجودة والبحث العلمي
الدكتور محمد وليد البطش وعميد كلية
العلوم التربوية الدكتور نايل الشرعة،
دعم الجامعة المطلق للمدرسة ولكافة
العاملين فيھا ،شاكرا لھم جھودھم المبذولة في مجال التعليم.
وحث الطراونة أسرة المدرسة على بذل مزيد من الجھد في مجال االنشطة المرافقة للمنھاج،
واالستفادة من كليات ووحدات الجامعة من اجل اكساب الطلبة مزيد من الخبرة النوعية.
وحرصا على مواكبة التطور التكنولوجي للموظّف في خدمة العملية التعليمية ،قام الطراونة بتوزيع
األلواح الذكية على أعضاء الھيئة التدريسية لالستفادة منھا في العملية التعليمية التعلمية،
بدوره عبر مدير المدرسة الدكتور علي بني حمد باسمه وباسم أعضاء الھيئة االدارية والتدريسية عن
شكره إزاء اللفتة الكريمة والمبادرة الطيبة من رئاسة الجامعة ،مثمنا ھذه الخطوة التي تدل على
حرص ادارة الجامعة على االرتقاء بھذا الصرح التي تضمه الجامعة األم في حضنھا وتتعھدھا
بالرعاية والعناية.
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عربي  ٢١اللندنية

٢٠١٤/١٠/٤

السبت

الفزعات الجھوية تؤرق المجتمع األردني
محمد الغزو  -في ظ ل التط ورات الت ي تش ھدھا المنطق ة بش كل ع ام واألردن بش كل خ اص م ن زي ادة
الھجرات الداخلية من األرياف للمدن طلبا للعمل والوظيفة ،ولج وء المزي د م ن الس وريين إل ى األردن
م ؤخرا وبإع داد كبي ره وتش كلھم كمك ون مجتمع ي مس تقل بح د ذات ه ،أخ ذت ظ اھرة "الفزع ة" تتزاي د
بشكل مستمر على كافة أشكاله المختلفة العش ائرية والمناطقي ة والقطري ة حت ى انعكس ت ھ ذه المظ اھر
االجتماعية على مؤسسات الدولة.
وال يخف ى عل ى المجتم ع األردن ي بكاف ة ش رائحه أن التعيين ات والمش اجرات ،وحت ى المناص ب ف ي
مختلف المؤسسات أصبحت تتشكل بناء عل ى الفزع ات الجھوي ة ،مس ببة ب ذلك الش عور ب الغبن والظل م
لمكونات مضطھده نتيجة ھذه الظاھرة في مجتمع عشائري يدعي المدنية ،وسيادة الع رف تغل ب عل ى
س يادة الق انون واض عة الق وانين ف ي كثي ر م ن المواض ع ف ي موق ف مح رج لدول ه يحكمھ ا الدس تور
والقانون.
غي اب اإلص الح ف ي الفت رة األخي رة أض اف للمش ھد تعقي دا غي ر مس بوقا ،حي ث ال نص ر لمظل وم وال
فقير ،وترسيخا للظلم الذي زاد من الشعور في االغتراب للنخب المثقف ة وخصوص ا الش باب م نھم ف ي
مجتمع أصبحت فيه الفزعة موضة وامرأ واقعا ال مفر منه.
الجامعات مسرح للفزعات العشائرية
ل م يت ردد الطال ب أحم د الب وريني ) ٢٠عام ا( ف ي االنتق ال م ن جامع ة الحس ين ب ن ط الل ف ي مع ان
جنوب األردن إلى الجامعة األردنية في عمان ھربا من العنف الطالب ي ال ذي وص ل ف ي تل ك الجامع ة
إلى مقتل عدد من الطالب.
ويذكر أن المشاجرات في الجامعات تتخذ ط ابع الفزع ات القبلي ة والعش ائرية والمناطقي ه ،األم ر ال ذي
يؤرق شريحة واسعة من الطلبة الذي ال ينضوون تح ت ھ ذه التش كيالت الجھوي ة وي دفعھم للنف ور م ن
الجامعة إلى درجة القلق من دخول الحرم الجامعي بسبب ھذه الفزعات.
وانتشرت الفزعات القبلية إلى جامعات عدة بدءا من جامعة الحسين بن طالل ف ي مع ان ع دة جامع ات
حتى أصبحت الفزعات الجامعية ظاھرة قائمة تفرض نفسھا على المشھد التعليمي برمته.
وتدعي السلطات األردنية أنھا تفعل ما بوسعھا لردع مثل ھذه المش اجرات عل ى ھ ذا النح و م ن خ الل
العقوب ات الرادع ة وتغليظھ ا لدرج ة تص ل إل ى الفص ل النھ ائي م ن الجامع ة والح بس أحيان ا ،إال أن
بعض المحللين يروون العكس تماما حيث أن الحكومة تتعامل مع ھذه الفزعات بش كل يجعلھ ا تستأس د
أكثر وأكثر.
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العدوى تنتشر في المؤسسات العامة
أحد الموظفين في مجلس النواب األردني ،الذي فضل عدم ذكر اسمه قال في ح ديث خ اص ل ـ"عرب ي
 "٢١إن موظفين المجلس عبارة عن تكتالت لفزعات قبلية ومناطقية مقيتة تشوه مجلس النواب برمت ه
حيث ينتسب بعض موظفي األقسام في مكاتب المجلس لنفس القبيلة ،ويتع املون م ن الم راجعين بن وع
من التعالي و"النرفزه" واالستقواء بالمجموعة القبلية المتواجدة من الموظفين األمر الذي يرفض ه ھ ذا
الموظف ،وبنفس الوقت ال يستطيع البوح به ألن المسؤولين في المجلس ليسوا أفض ل ح اال ،وال حت ى
النواب ،حيث وصف الوضع بـ"المأساوي".
وفي إحدى الوزارات السيادية في األردن يصرح أحد الموظفين لـ"عرب ي  "٢١أن ال وزارة حك ر ف ي
التوظي ف والتعي ين لمن اطق معين ه دون غيرھ ا ،ومحرم ه عل ى من اطق أخ رى وذل ك نتيج ة الواس طة
والفزعات في التعيينات.
العرف يجب أن ال يخالف القانون
وفي حديث خاص لـ"عربي  "٢١ق ال المستش ار الق انوني للھيئ ة الوطني ة للعدال ة الجنائي ة المح امي د.
عادل عزام سقف الحيط إنه من المفترض أن يكون المواطنون متساوون ف ي الحق وق والمواطن ة أم ام
القانون ،وأن األصل ھو التس اوي ف ي الف رص وانس جامه م ع متطلب ات التمت ع ب الحق ،حي ث يج ب أن
يك ون التعي ين بن ا ًء عل ى الش روط الوظيفي ة المطلوب ة وامتحان ات الكف اءة ،فض ال ع ن التس اوي ب ين
الم واطنين أم ام القض اء وأن تبن ى األحك ام عل ى الوق ائع والبيّن ات وتطبي ق النص وص القانوني ة ال أن
يكون لألصل والعشيرة والنسب والنفوذ والتي تندرج تحت عرف الفزعة.
وأضاف سقف الحيط أن مش كلة تعت ري عم ل "المستش ارية العش ائرية" –رغ م أھميتھ ا -حي ث تحت اج
ل بعض التنظ يم ،إذ أن الجاذب ات العش ائرية عل ى اختالفھ ا تص طدم م ع بع ض بن ود الق انون وقواع د
المجتمع الم دني ،منوھ ا إل ى أن مث ول الم واطن أم ام الح اكم اإلداري ال ذي يطب ق ق انون من ع الج رائم
الذي يم نح الح اكم ص الحيات واس عة م ن ش أنھا أن تف رض كف االت عدلي ة ومالي ة باھظ ة إض افة إل ى
التوقيف حيث يكون للعرف العشائري والفزعة حضور في تلك اإلجراءات.
ونوه سقف الحيط إلى أن الفزعات والتجاذبات العشائرية أودت بحي اة  ٤أش خاص ف ي جامع ة الحس ين
بن طالل ،حيث اضطرت قوات الدرك للتدخل بعدما عج ز األم ن الج امعي ع ن إيق اف أعم ال العن ف
التي وقعت في الجامعة ،وانشغل الدرك حينھا بإخالء غير المشتركين في الشجار عن ضبط الجن اة أو
تحريز السالح المستخدم في تلك الفزعات المسلحة أو أخذ المسحات البارودية.
علم االجتماع
وينوه الدكتور حسين محادين في حديث خاص لـ"عربي  "٢١إلى أن المجتمعات المتحولة الت ي تنتق ل
من الريف للمدينة تتسم بنيتھا باالزدواجية بين عوامل الشد من المرحلة الريفية ،وبين السعي نحو ق يم
المدينة وتبني المدنية من جھة أخرى.
ويض يف مح ادين أن الق انون يج رم م ا ين تج ع ن ھ ذه التأرجح ات بينھم ا ،لم ا لھ ا م ن آث ار ق د تلح ق
الض رر بفئ ة أخ رى ،منوھ ا إل ى أن ج ذور الج ذب إل ى الماض ي ف ي المجتم ع األردن ي أكث ر م ن ق يم
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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التحدث ،ل ذلك نج د ازدواجي ة ب ين الع رف العش ائري والقبل ي والمن اطقي وب ين المجتم ع الم دني رغ م
ارتفاع نسبة التعليم وخريجي الحقوق ،وتطور أدوات الضابطة العدلية التي من المفترض أن تح د م ن
مثل ھذه الظواھر ،لذلك نجد أن شكل المجتمع يأخذ مظھرا في مرحلة التبلور أكثر من أنه ف ي مرحل ة
التطبيق والتشكيل.
وبين محادين أن بنية المجتمع لم تندمج في المواطنة دستوريا وقانونيا كي تكون العضوية على أس اس
مدني ،ويتمثل ذلك في كثير من السلوكيات كالدفاع عن األنثى ومشاركة األقرباء لمجرد أنھ م أقرب اء،
والفزعات الطالبية في الجامعات ،والفزعات العشائرية التي أضافت للمجتم ع األردن ي بع دا تص ادميا
وال يقبل اآلخر.
وانتقد محادين قانون الصوت الواحد معتبرا أن ه خ الف تطبيق ه ف ي المدني ة والحداث ة ،حي ث أن ه ك رس
العالقات األولية والتقليدية والجھوية تدخل العشيرة أو اإلقليم أو التنظيم.
تغليظ العقوبة
وشدد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية ال دكتور خال د الكالل دة ف ي ح ديث ل ـ"عرب ي  "٢١أن
الحكومة قامت بتغليظ العقوبة بطريقة من شأنھا أن تردع الخارجين عن الق انون ولج م الفزع ات عل ى
مختلف األصعدة.
ودع ا الكالل دة إل ى ع دم إنك ار أن األردن دول ة عش ائرية وق د س ادت ھ ذا المك ون العش ائري بع ض
المظاھر السلبية إال أن األردن يبقى دولة قانون حسب تعبيره.
غياب اإلصالح عامل مشجع
يذكر أن األردن لم يقم بأي إجراءات إصالحية م ن ش أنھا أن تق وي س لطة الق انون ،باس تثناء تع ديالت
دستورية شكلية تخلو من تغييرات جوھرية حقيقية قد تؤدي إلى إصالح شامل.
ويمنع فئة كبيرة من األردنيين من أصول ومنابت معين ه م ن التعيين ات ف ي المؤسس ات العس كرية من ذ
وقت طويل حيث تحتكر ھذه المؤسسة ألبن اء العش ائر األردني ة ،وتحتك ر أغل ب المناص ب عل ى فئ ات
ومحافظ ات بعينھ ا ع ن دون المن اطق األخ رى مم ا يض ع مص داقية الدول ة وممارس اتھا ف ي لالنحي از
لطرف معين على حساب األطراف والمناطق األخ رى عل ى المح ك ويجعلھ ا طرف ا مش جعا للفزع ات
من تحت الطاولة.
وتطالب بعض األحزاب السياسية بإجراء إصالحات سياسية حقيقية من شأنھا أن تؤدي إلصالحات
اقتصادية ،وتعديل قانون االنتخاب الحالي ،إال أن ھذه النداءات لم تلقى آذانا صاغية من النظام رغم
ما تشھده المنطقة من تحوالت وتغييرات على األصعدة كافة.
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السبت

الراية القطرية

٢٠١٤/١٠/٤

حضور بارز للقضية الفلسطينية بمنافسات الجزيرة لألفالم التسجيلية
علي بدور -احتلت القضية الفلسطينية حصة األسد في األفالم العربية المشاركة في مھرجان الجزيرة
لألف الم التس جيلية بواق ع  ١٣فيلم ا تناول ت القض ية الفلس طينية م ن ع دة جوان ب س واء سياس ية أو
اقتصادية أو اجتماعية تعكس أوجه المعاناة التي تقض مضاجع الفلسطينيين تحت سلطة االحتالل.
فف ي الجان ب السياس ي يتن اول ف يلم "ثم ن أوس لو" للمخرج ة روان الض امن وإنت اج الجزي رة ج ذور
المحادثات السرية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلس طينية عب ر الن رويج من ذ الس بعينيات إل ى توقي ع
إعالن المبادئ في واشنطن عام  ،١٩٩٣مع أرشيف نادر.
كما يجسد فيلم "قوانة" رحلة شعرية في العراق بحثا ً عن أغنية عراقية )تركمانية( والتي كانت تغنيھ ا
والدة صانعة الفيلم والتي سجلتھا مع إخوتھا عام ..... .١٩٦٠
ويأتي فيلم "بانتظار المغيب" للمخرج عبد اللطيف المتولي ويتناول معاناة الالجئين السوريين..
من جھته المخرج إبراھيم عبيد يحكي في فيلم "أزرق" عن مھنة الصيد وما لھا من أھمية كبير ومدى
اعتم اد اإلنس ان عليھ ا ف ي كس ب ق وت يوم ه .ويحك ي أيض ا ع ن الوس ائل واألس اليب الت ي يس تخدمھا
الصياد حتى يومنا ھذا .ويبين الفيلم الصعوبات والتحديات التي تواجھه.
في حين تروي المخرجة مي أبو عيشة في فيلم "تجربتي في غرناطة" قصة عشر طالبات مبتعثات
من الجامعة األردنية للدراسة في مدينة غرناطة اإلسبانية لمدة فصل دراسي واحد حيث يكتشفن
أنفسھن.
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الجمعة

اليوم السابع المصرية

٢٠١٤/١٠/٣

»تاريخ الزراعة عند المسلمين األوائل« ندوة بمكتبة اإلسكندرية  ٢٤نوفمبر
تستضيف مكتبة اإلسكندرية بالتعاون مع المنظم ة اإلس المية للتربي ة والعل وم والثقاف ة إيسس كو  ،ن دوة
إقليمية حول "تاريخ الزراعة عند المسلمين األوائل" ،خالل الفترة من  ٢٤إلى  ٢٦نوفمبر القادم.
ويأتي عقد الندوة في إطار تنفي ذ برن امج التع اون المش ترك ب ين اإليسس كو وجمعي ة ال دعوة اإلس المية
العالمية.
وتقوم مكتبة اإلسكندرية بتشكيل لجنة علمية إلعداد مطوية عن الندوة تشمل األھداف ومحاور النق اش
عل ى ض وء ورق ة العم ل الخاص ة بالن دوة والمقدم ة م ن قب ل اإليسس كو وجمعي ة ال دعوة اإلس المية
العالمي ة ،وإع داد البرن امج الزمن ي ألعم ال الن دوة بالتنس يق م ع اإليسس كو وجمعي ة ال دعوة ،وإس تالم
األوراق العلمي ة المقدم ة م ن الخب راء المش اركين وتنظ يم عرض ھا حس ب مح اور الن دوة ،واإلش راف
على إعداد التقرير األكاديمي النھائي عن نتائج جلس ات العم ل مرفقً ا بكلم ات حف ل االفتت اح واالختت ام
والتوصيات.
يشارك في الندوة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل مص ر وخارجھ ا أب رزھم ال دكتور محم د
التركي ،عمي د كلي ة الزراع ة بجامع ة اإلس كندرية ،وال دكتور خال د ع زب ،رئ يس قط اع المش روعات
والخدمات المركزية بمكتبة اإلسكندرية ،والدكتور حامد عبدالرحيم عي د ،م دير مرك ز الت راث العلم ي
بجامعة القاھرة، ،وعمر عبد السالم تدمري ،أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية ،وال دكتور طال ب أب و
شرار ،أستاذ محاضر في الجامعة األردنية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

13

شؤون جامعية
عمون

٢٠١٤/١٠/٤

السبت

وقفة مع كتاب مجدالدين خمش وحسين خزاعي ومحمود السرحان
ثقافة التوظيف الذاتي في مواجھة الفقر والبطالة
الشباب والمشاريع الصغيرة المدّرة للدخل :مبادرات فردية في مواجھة الفقر والبطالة
بدعم من صندوق دعم البحث العلمي ،وزارة التعليم العالي والبحث العلم ي  ،عم ان ؛ وعم ادة البح ث
العلمي  ،الجامعة األردنية – عمان .
يعمل الكتاب على دراسة وتحليل المشاريع اإلنتاجية الصغيرة المدرّة للدخل التي قام الش باب األردن ي
بإنش ائھا ،وھ ي م ن الن وع الم ايكروي ،متن اھي الص غر مث ل بقال ة ص غيرة ،ومطع م ص غير ،ومح ل
معجنات ،ومحل بيع موبايالت ،وبوتيك ،وكوافير ستاتي ...إلخ .والغالبي ة العظم ى م ن ھ ذه المش اريع
ينشؤھا الشباب بأنفسھم إم ا م ن خ الل التموي ل ال ذاتي واألس ري ،وإم ا م ن خ الل ص ناديق اإلق راض
المايكروي ة المتع ددة الت ي ازداد انتش ارھا ف ي األردن خ الل العق د الماض ي .كم ا يعم ل الكت اب عل ى
توض يح المش كالت الت ي تواج ه ھ ذه المش اريع ،أو الت ي واجھتھ ا ف ي بداي ة إنش ائھا ،وتبي ان آث ار ھ ذه
المشاريع المدرّة للدخل على حياة الشباب وأسرھم من حيث الدخل المالي ،وأوجه اإلنفاق ،والتوظي ف
ال ذاتي ،وموق ف الش باب م ن أنفس ھم ،وموق ف الجماع ات المرجعي ة للش باب م ن مش اريعھم ،وم ن
امتالكھم لھذه المشاريع.
ويھتم ھذا الكتاب أيضا بتحليل الفروق في النسب المئوية ب ين مجموع ات البح ث م ن الش باب ،وت أثير
المتغيرات المستقلة المدروسة مث ل الجن در ،أو الن وع االجتم اعي  ،وفئ ات العم ر ،ومك ان الس كن ف ي
عم ان ،أو خ ارج عم ان ،والحال ة الزواجي ة عل ى ھ ذه الفروق ات ف ي النس ب المئوي ة ب ين مجموع ات
البح ث ،وال دالالت اإلحص ائية لھ ذه الف روق فيم ا يتعل ق ب أنواع وخص ائص المش اريع الص غيرة
المدروس ة ،وموق ف الش باب م ن ھ ذه المش اريع قب ل وبع د إنش ائھا .ودورھ ا ف ي ت أمين ف رص عم ل
مستدامة لھم؛ وفي حاالت عديدة فرص عمل أخرى لشباب آخرين ،م ا يقل ل م ن البطال ة ب ين الش باب.
ودورھ ا أيض ا ف ي ت أمين دخ ل م الي مس تدام ،ومرتف ع نس بيا يغط ي المص اريف التش غيلية للمش اريع،
والمص اريف الحياتي ة للش باب أص حاب المش اريع ،وأس رھم ،م ا يبع د الش باب وأس رھم ع ن خط وط
الفقر ،ويكفل لھم حياة كريم آمن ة .وھ و م ا أبرزت ه نت ائج الدراس ة الميداني ة ،ودعمت ه بيان ات دراس ات
الحاالت المفصّلة لعدد من الشباب من الجنسين من أصحاب المشاريع المدروسة.
ويوض ح الفص ل األول األط ر والتحل يالت النظري ة الت ي وثقّ ت العالق ة ب ين المش اريع الص غيرة
المايكروية ونشر ثقافة التوظيف الذاتي بين الشباب ،وعدم االعتماد على الوظيفة الحكومية ،م ا ي ؤدي
إلى التقليل من البطالة بين الشباب .حيث يتضح من بيانات التقرير األردن ي للتنمي ة البش رية ،وبيان ات
دائ رة اإلحص اءات العام ة المنش ورة ،وتق ارير منظم ة العم ل العربي ة ال واردة ف ي ھ ذا الفص ل أن
األسباب الرئيسية للبطالة بين الشباب األردني والعربي عدم توفر فرص عمل بأعداد كافية ،ومس توى
التعليم والتدريب غير الكافيين ،وأسباب أخرى تتعلق بقيم واتجاھات المتعطلين ع ن العم ل .كم ا يوثّ ق
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الفص ل دور ص ناديق اإلق راض الص غير والم ايكروي ف ي ت وفير الق روض المالي ة المي ّس رة للم رأة،
والشباب للبدء بمشروع إنتاجي خاص بھم ،دونما حاجة النتظار الوظيفة الحكومية.
أما الفصل الثاني فيق دم عرض ا وتحل يال نظ ريين لع دد م ن الدراس ات العربي ة والعالمي ة ،واالتجاھ ات
النظرية حول الفقر وتعريفاته ،وطرق قياسه ،ودور المش اريع اإلنتاجي ة الص غيرة ف ي مواجھت ه .فمن ذ
اعتماد األھداف اإلنمائية لأللفي ة ع ام  ٢٠٠٠م ُوض ع الفق ر والقض اء علي ه ف ي ص دارة ھ ذه األھ داف
كجھد عالمي أممي تقوده األمم المتح دة .وبع د م رور عق ود عل ى إنش اء البروفيس ور مح د ي ونس بن ك
جرامين )أو بنك الفقراء( في بنغالدش أصبحت مؤسسات التمويل متناھي الصغر في مح ور االھتم ام
الع المي لمس اعدة الفق راء عل ى مس اعدة أنفس ھم .وم ع ازدي اد مع دالت الفق ر ف ي المنطق ة العربي ة،
وبخاصة بعد األزمة المالي ة العالمي ة الت ي ب دأت منتص ف ع ام  ،٢٠٠٨وبع د ت داعيات ث ورات الربي ع
العربي في عدد من البلدان العربية خالل عام  ٢٠١١و ،٢٠١٢وتراجع مستويات النم و االاقتص ادي،
ومس تويات خل ق ف رص العم ل نتيج ة لالض طرابات السياس ية الت ي رافق ت وتراف ق حراك ات الربي ع
العربي ،يتوقع أن يزداد الطلب عل ى التموي ل متن اھي الص غر لتمك ين الش باب ،والم رأة ،والفق راء ف ي
اف لوح ده
المنطق ة .لك ن عدي دا م ن التحل يالت النظري ة تؤك د إن التموي ل الم ايكروي للفق راء غي ر ك ٍ
لمواجھ ة الفق ر المتزاي د ف ي األردن والع الم العرب ي ،إذ ال ب د م ن اتب اع سياس ات فعال ة لض بط النم و
السكاني السريع في ظ ل التراج ع الح اد ف ي الم وارد الطبيعي ة ،وض مان األم ن واالس تقرار السياس ي،
وبخاصة في مصر ،وتونس ،واليمن ،والسيطرة عل ى الخص وبة البش رية المرتفع ة ج دا ،بخاص ة ب ين
الفقراء والذي يعد أحد األسباب الرئيسية للفقر المستدام بينھم.
ويق دم الفص ل الثال ث عرض ا لمنھجي ة الدراس ة وأدوات جم ع المعلوم ات المس تخدمة حي ث يتض ح
اس تخدام م نھج المس ح االجتم اعي بالعين ة ،وأدات ه األساس ية االس تبيان .ويس مح ھ ذا الم نھج بجم ع
معلوم ات متنوع ة م ن المبح وثين خ الل فت رة زمني ة مح ددة امت دت م ن حزي ران إل ى تش رين ث اني
٢٠١١م ،كم ا يس مح بتحوي ل ھ ذا المعلوم ات إل ى بيان ات كمي ة إليكتروني ا باس تخدام ب رامج إحص ائية
خاصة مثل برنامج  .SPSSوستناقش منھجية الدراسة ،ومحاور االستبيان ببعض التفصيل الحق ا ف ي
ھذا الفصل .كما يعرض الفصل للدراسات السابقة حول الموضوع ،فيتم توضيح االتجاھ ات األساس ية
في ھذه الدراسات ،والتعقيب عليھا ببعض التفصيل.
أما في الفصل الرابع فيتم عرض نتائج الدراسة الميداني ة المتعلق ة بخص ائص المبح وثين ،وخص ائص
المشاريع ،في جداول وصفية تحتوي التكرارات والنسب المئوية إلجابات المبحوثين من الشباب حول
ھ ذه الجوان ب .كم ا يرف ق بك ل ج دول ش كل بي اني توض يحي )وھ و األعم دة البياني ة( إلعط اء لمح ة
بصرية سريعة حول النتائج الميداني ة المعروض ة ف ي الج دول .وتُق دم الج داول اإلحص ائية الوص فية -
ويتم عرضھا وتحليلھ ا -ح ول الخص ائص الديوغرافي ة واالجتماعي ة للمبح وثين ،ث م تع رض الج داول
المتعلقة بخصائص المش اريع المدروس ة ،والمش كالت الت ي تواجھھ ا ،أو واجھتھ ا عن د بداي ة اإلنش اء.
وبعد ذلك يتم عرض وتحليل الجداول اإلحصائية الخاصة بخصائص المبح وثين ،ومص ادر حص ولھم
عل ى المعلوم ات ح ول المش اريع الص غيرة المايكروي ة ،ومص ادر حص ولھم عل ى رأس الم ال ال الزم
إلنشاء المشروع.
ويتم في الفصل الخامس ع رض ومناقش ة النت ائج المتعلق ة ب دور المش اريع اإلنتاجي ة الص غيرة الم درّة
لل دخل المدروس ة ف ي مكافح ة البطال ة والفق ر .فتُع رض النت ائج المتعلق ة ب الخبرات المھني ة الس ابقة
للمبحوث ،وفترة التعطل عن العمل قبل إنشاء المش روع ،ودور المش روع ف ي ت أمين التوظي ف ال ذاتي
للمبحوث ،وإيجاد فرص عمل أخرى آلخرين من الشباب ،أغلبھم من الش باب األردن ي ،وبعض ھم م ن
العمالة الوافدة .وتحلل ھذه النتائج اإلحصائية ،وي تم ت دعيمھا أيض ا باألعم دة البياني ة التوض يحية .كم ا
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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يتم إردافھا أيضا بدراسات مع ّمقة لعدد من الح االت ت دعم النت ائج اإلحص ائية م ن خ الل ش ھادات حي ة
لشباب وشابات قاموا بإنشاء مشاريعھم الخاصة بھم ،وتأمين التوظيف الذاتي ألنفس ھم ،وإيج اد ف رص
عمل آلخرين – كما سيتم تفصيله في ھذا الفصل.
ويتم في ھذا الفصل أيضا ع رض النت ائج اإلحص ائية المتعلق ة ب دور المش اريع المدروس ة ف ي مكافح ة
الفقر .حيث يتم عرض ومناقشة الجداول اإلحصائية التي توضح الدخل المالي الشھري من المشاريع،
ومدى كفاية ھذا الدخل الشھري من المشاريع لتغطية مصاريف المبحوثين وأسرھم ،وأوجه إنفاق ھذا
ال دخل الم الي المت أتى م ن المش اريع .باإلض افة إل ى قي ام المبح وثين باالدخ ار ،وكيفي ة االدخ ار .وي تم
إرداف ھ ذه الج داول اإلحص ائية باألعم دة البياني ة التوض يحية .كم ا ي تم أيض ا ع رض ح االت مع ّمق ة
لتدعيم النت ائج اإلحص ائية لش باب وش ابات انتص روا عل ى الفق ر م ن خ الل ال دخل الم الي المت أتي م ن
المشاريع التي قاموا بإنشائھا.
ويتم في الفص ل الس ادس ع رض ومناقش ة النت ائج المتعلق ة ب التمكين االجتم اعي – النفس ي الن اتج ع ن
امتالك المشاريع من قبل المبح وثين حي ث ي تم مناقش ة النت ائج المتعلق ة بموق ف المبح وثين م ن أنفس ھم
بوص فھم م الّك لمش اريع إنتاجي ة .وموق ف األس رة ،واألق ارب ،والجماع ات المرجعي ة األخ رى مث ل
األصدقاء ،وزمالء المھنة من المبحوثين .ويتضح من نتائج الدراسة إنھا مواقف إيجابية بشكل كبير –
كما سيتم تفص يله ف ي ھ ذا الفص ل .كم ا تن اقش النت ائج الخاص ة بالمش اركة االجتماعي ة للمبح وثين م ن
خالل عضوية منظمات المجتم ع الم دني المختلف ة ،وم ن خ الل تلبي ة ال دعوات للمناس بات االجتماعي ة
العام ة .كم ا ي تم مناقش ة المش اركة السياس ية للمبح وثين م ن خ الل التص ويت ف ي االنتخاب ات النيابي ة
األخيرة ٢٠١٠م ،ومناقشة التوجھات االنتخابية للمبح وثين .وع رض ومناقش ة أس باب ع دم المش اركة
لمن لم يشارك في التصويت في االنتخابات النيابية األخيرة.
أما في الفصل السابع ،وھو حول النوع االجتماعي )الجن در( والمش اريع الص غيرة الم درّة لل دخل في تم
اللجوء إل ى الج داول المركبّ ة )الثنائي ة( لع رض الف روق ف ي النس ب المئوي ة ب ين ال ذكور واإلن اث م ن
أص حاب المش اريع المدروس ة ،ودالل ة ھ ذه الف روق فيم ا يتعل ق ب أنواع المش اريع الت ي يترك ز فيھ ا
الذكور ،وأنواع المشاريع التي تتركز فيھا اإلناث ،والمش كالت الت ي تواج ه المش اريع ،ووج ود خط ط
مستقبلية لتطوير المشاريع .ومصادر الحصول على رأس المال الذي بدء فيه المش روع .حي ث يتض ح
من البيانات اإلحصائية المعروضة أن غالبية اإلناث اعتمدن على ص ناديق اإلق راض الص غير لت أمين
رأس المال ال الزم لب دء مش اريعھن بينم ا اعتم د ال ذكور ف ي غ البيتھم عل ى م دخراتھم الشخص ية الت ي
جمعوھا أثناء عملھم لدى الغير كباعة ،وعمال ،وموظفين .كما يتم عرض ومناقشة الفروق في النسب
المئوية بحسب النوع االجتماعي فيما يتعلق بالدخل المالي المتحقق من المشاريع شھريا ،وم دى كفاي ة
ھ ذا ال دخل ،وأوج ه إنفاق ه ،وادخ ار ج زء م ن ال دخل ش ھريا .إض افة إل ى مناقش ة الف روق ف ي النس ب
المئوية بين الذكور واإلناث فيم ا يتعل ق باآلث ار االجتماعي ة– النفس ية للمش اريع ،والمش اركة السياس ية
من خالل التصويت في االنتخابات النيابية قبل األخيرة ٢٠١٠م.
ويعرض الفصل الث امن م ن ھ ذا الكت اب للف روق ف ي النس ب المئوي ة ،ودالل ة ھ ذه الف روق ب ين الفئ ات
العمرية للمبحوثين فيما يتعلق بالمشاريع المدروسة .حيث يتضح عدم وج ود ف روق كبي رة ب ين الفئ ات
العمرية للمبحوثين فيما يتعلق بأنواع المشاريع الصغيرة المايكروية التي أنشئوھا .ويتضح م ن النت ائج
المعروضة في ھذا الفصل أيضا ً أن المھن التي يتر ّك ز فيھ ا المبح وثين م ن الفئ ة العمري ة العلي ا )-٢٦
 ٣٠سنة( من الشباب أصحاب المشاريع ھي :كوافير ستاتي ،ومح ل تج اري ص غير ،وبوتي ك س تاتي،
ومحل ألعاب ومكتبة ،وإكسسوارات وھدايا .أما المھ ن الت ي يتر ّك ز فيھ ا المبح وثين م ن الفئ ة العمري ة
الوس طى ) ٢٥-٢٢س نة( فھ ي :مح ل موب ايالت ،ومح ل تج اري ص غير ،وبوتي ك س تاتي ،ومح ل
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إكسس وارات وھ دايا س تاتي .بينم ا يتر ّك ز المبح وثين م ن الفئ ة العمري ة ال دنيا )أق ل م ن  ٢٠س نة( ف ي
مشاريع مثل بقالة صغيرة ،ومطعم صغير ،ومحل ساندويشات ،ومحل ألعاب وبطاقات.
وتبيّن أن غالبية المبحوثين قاموا بإنشاء مشاريعھم بأنفسھم ،ال سيما ب ين المبح وثين ف ي الفئ ة العمري ة
العليا .وقام األب بإنشاء عدد ملحوظ من ھذه المشاريع ثم وصلت إلى االبن ،وبخاص ة ب ين المبح وثين
في الفئة العمرية الدنيا .وھناك نسبة ملحوظة من المبحوثين حصلت على مشاريعھا م ن أح د األق ارب
الذي قام بإنشاء المشروع ،ثم وصل إلى المبحوث .ما يُؤشر على أن الريادية ،أو الرغبة والقدرة على
إنشاء مشروع مايكروي منتشرة بين الشباب وأسرھم وبخاصة األب ،وبعض األقارب.
كم ا يتب ين م ن بيان ات ھ ذا الفص ل إن غالبي ة المبح وثين ف ي جمي ع الفئ ات العمري ة ق د حص لوا عل ى
المعلومات حول المشاريع الصغيرة ،وإجراءات إنشائھا م ن عالق اتھم الشخص ية وتف اعالتھم اليومي ة.
وكان دور وسائل اإلع الم ف ي ذل ك مح دوداً .كم ا حص ل غالبي ة المبح وثين ف ي جمي ع الفئ ات العمري ة
عل ى رأس الم ال ال الزم إلنش اء المش اريع م ن م دخراتھم الشخص ية الت ي ادخروھ ا أثن اء عملھ م ل دى
الغي ر باع ة وم وظفين ،وعم اال لع دة س نوات .كم ا اعتم د ال بعض عل ى ال دعم الم الي م ن األس رة،
واألقارب .ما يدل على استمرار ق وة العالق ات األس رية والقرابي ة ،ودورھ ا ف ي دع م إنش اء المش اريع
الصغيرة .وكان دور صناديق اإلقراض الصغير والمايكروي محدودا حيث لم ت ذكر س وى نس بة قليل ة
من المبحوثين أنھم حصلوا على قروض من صناديق اإلقراض إلنشاء مشاريعھم.
والمشكالت التي يواجھھا المبحوثون في مشاريعھم قليلة ،وغير مؤثرة سلبيا ً عل ى اس تدامة المش اريع.
ويمتلك المبحوثين في كل الفئ ات العمري ة خطط ا ً مس تقبلية لتط وير مش اريعھم تش مل تنوي ع البض ائع،
وفتح فرع جديد للمحل .ما يؤكد نجاح ھ ذه المش اريع ،وقابليتھ ا لالس تمرار ،والتط ّور .وھ م يُش جّعون
الشباب األردني على إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بھ م ،ويقترح ون م ن خ الل خب راتھم لتحقي ق ذل ك
عدداً من االقتراحات تشمل ما يلي :توعية الشباب بأھمية ھذه المشاريع ودورھ ا ف ي التوظي ف ال ذاتي
ومكافحة البطالة والفقر ،وضرورة ادخار رأس المال الالزم لبدء المشروع ،وضرورة إختيار الموق ع
المناسب.
أما في الفصل التاسع فيتم عرض ومناقشة الفروق في النسب المئوية ،وداللة ھ ذه الف روق ب ين الفئ ات
الزواجي ة للمبح وثين )مت زوج – أع زب؛ وأخ رى :مطل ق ،أرم ل( وم ا يتعل ق بالمش اريع اإلنتاجي ة
الصغيرة ال ُمدرّة للدخل المدروسة .ويت ّم في ھذا الفصل توضيح ومناقشة اختالف ھذه الفئات الزواجي ة
فيم ا يتعل ق بطبيع ة المش اريع المدروس ة ،والمش كالت الت ي تواجھھ ا ،أو واجھتھ ا ،ووج ود ِخط ط
مستقبلية لتطوير المشاريع ،ومصادر الحصول على المعلومات ح ول المش اريع الص غيرة وإج راءات
إنشائھا ،ومصادر الحصول على رأس المال لبدء المشروع .باإلض افة إل ى تحلي ل الف روق ف ي النس ب
المئوية ،والداللة اإلحصائية لھذه الفروق بين الفئات الزواجية للمبحوثين فيما يتعلق بالتوظيف الذاتي،
وإيجاد ف رص عم ل آلخ رين ،والمھ ن الس ابقة الت ي س بق أن عم ل فيھ ا المبحوث ون .وك ذلك م ا يتعل ق
بال دخل الم الي المت أتي ش ھريا ً ع ن المش اريع ،وكفاي ة ھ ذا ال دخل ،وأوج ه إنفاق ه ،وادخ ار ج زء من ه
شھريا ً .وكذلك الفروق بين الفئات الزواجية للمبحوثين فيما يتعل ق باآلث ار االجتماعي ة -النفس ية لملكي ة
المشاريع على المبحوثين وأسرھم ،والف روق ف ي المش اركة السياس ية م ن خ الل القي ام بالتص ويت ف ي
االنتخابات النيابية األخيرة ٢٠١٠م.
ويتم في الفصل العاشر ،وھو حول الفروق في النسب المئوية ،بين فئات مكان الس كن )غ رب وش مال
عم ان  -وش رق وجن وب عم ان -وخ ارج عم ان( والمش اريع الص غيرة الم درة لل دخل ،ودالل ة ھ ذه
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الف روق ع رض ومناقش ة اخ تالف ھ ذه الفئ ات الس كنية فيم ا يتعل ق بطبيع ة المش اريع المدروس ة،
ومصادر المعلوم ات حولھ ا ،ومص ادر الحص ول عل ى رأس الم ال لب دء المش اريع ،والمش كالت الت ي
واجھت المشاريع في بداية إنشائھا ،والمش كالت الت ي تواجھھ ا اآلن .ووج ود خط ط مس تقبلية لتط وير
المشاريع في المستقبل ،وتباين ذلك حسب فئات مكان السكن -كما سيتم تفصيله الحقا ً في ھذا الفصل.
كما يتم في ھذا الفصل أيضا عرض ومناقش ة الف روق ف ي النس ب المئوي ة ب ين فئ ات مك ان الس كن م ن
المبحوثين ،فيما يتعلق بالتوظيف الذاتي ،وإيجاد ف رص عم ل آلخ رين ،والمھ ن الس ابقة الت ي س بق أن
عمل فيھا المبحوثين .وكذلك ما يتعلق بالدخل المالي المتأتي شھريا ً من المشاريع ،وكفاي ة ھ ذا ال دخل،
وأوجه إنفاقه ،والقيام بادخار جزء من ھذا الدخل شھريا ً .باإلضافة إلى الفروق بين فئات مك ان الس كن
فيم ا يتعل ق باآلث ار االجتماعي ة – النفس ية ل ُملكي ة المش اريع عل ى المبح وثين وأس رھم ،والف روق ف ي
المشاركة السياسية من خالل القيام بالتصويت في االنتخابات النيابية األخيرة ٢٠١٠م.
أما الفصل الحادي عشر واألخير في ھذا الكتاب ،ففي ه مناقش ة ُمكثّف ة ألب رز النت ائج الميداني ة للدراس ة
ح ول موض وع الش باب والمش اريع المايكروي ة بربطھ ا باإلط ار النظ ري واألدبي ات الس ابقة .كم ا ي تم
تق ديم استش راف مس تقبلي لتط ّور س وق العم ل األردن ي ،ومس ار المش اريع الص غيرة والمايكروي ة،
ومسار التموي ل الم ايكروي ،وتوج ه الش باب األردن ي نح و ھ ذه المش اريع ف ي ض وء التزاي د الس كاني
السريع في األردن والعالم العربي .وتراجُع دور الحكومات التوظيفي ،وحراك ات الربي ع العرب ي وم ا
يرتبط بھا من عدم استقرار سياسي وركود اقتص ادي ،وتزاي د انتش ار المعي ار القراب ي واستش راء قِ يم
العصبية ،والواسطة والمحسوبية المرتبطة بھذا المعيار.
ويو ّد فريق البحث في نھاية ھذه المقدمة التق دم بمزي د الش كر لص ندوق دع م البح ث العلم ي ف ي وزارة
التعل يم الع الي والبح ث العلم ي ال ذي ق دم ال دعم الم الي المطل وب إلنج از البح ث المي داني ال ذي وفّ ر
البيان ات األساس ية لت دعيم ت أليف ھ ذا الكت اب .كم ا يتق دم فري ق البح ث بمزي د الش كر والتق دير لعم ادة
البحث العلمي في الجامعة األردنية لدعمھم نشر ھذا الكتاب بعد تقييم مشروعه م ن قب ل مختص ين ف ي
الموضوع .ويتقدم فريق البحث بالشكر أيضا لألستاذ الدكتور إبراھيم خليل أستاذ اللغ ة العربي ة والنق د
األدبي في الجامعة األردنية الذي أعطى من وقته وجھده الكثير ال ذي يُش كر علي ه لمراجع ة مخطوط ة
الكتاب لغويا.
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اإلثنين

الوقائع اإلخبارية

٢٠١٤/١٠/٦

الى جاللة الملك فقط ...شاھد بالتفاصيل ماذا فعل الوزراء والنواب والقطاع الخاص
بالطالب صاحب المركز االول في نتائج التوجيھي
الطالب " ھاشم أحمد عبد الرحمن " الحائز على المركز األول بالفرع العلمي في نتائج الثانوية العامة
" التوجيھي " بمعدل  ٩٩.٢على مستوى المملكة األردني ة الھاش مية ل م يحص ل عل ى منح ة دراس ية ،
بل حصل على منحة من المعاناة والتعب والشقاء ف ي رحل ة م ع ال وزراء ون واب األم ة ال ذين ل م ي ألوا
جھداً في بث الكذب واالفتراء في صدر اسرة ھاشم حتى واجھوا الواقع المري ر وھ و ) الس راب ( ف ي
جميع تصريحات ھؤالء الوزراء والنواب .
حكاية ھاشم بدأت مع تسلق بعض النواب عل ى ظھ ره ليظھ روا أم ام االع الم وام ام قواع دھم الش عبية
بانھم النواب المواكبين لمشاكل ھؤالء الفئة م ن الش باب  ،لك ن الواق ع مري ب ومخي ف والحق ائق تثب ت
التفاصيل .
بداية المشوار لھذا الطالب بدأت باصطحاب احد النواب له الى مكت ب وزي ر التربي ة والتعل يم ال دكتور
محمد الذنيبات الذي قام باستقبال الطالب بحف اوة كبي رة ،وتح دث الي ه بان ه ك وزارة للتربي ة والتعل يم ال
تستطيع تبني ورعاية الطلبة المتفوقين ،ولكن س نبذل قص ارى جھ دنا ف ي ت وفير االمكاني ات لحص ولك
على منحة  ،ومصروف شھري لتغطية دراستك عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
وما أن خرج الطالب من مكتب وزير التربية والتعليم حتى نشر ھذا النائب خبراً عل ى ص فحته تح دث
بھ ا ) ) ب ان وزي ر التربي ة اوف ى بوع ده حي ث ت م ت أمين منح ة دراس ية بالكام ل للطال ب ) ھاش م ( م ع
مصروف شھري ) (١٥٠دينار عن طريق وزير التعليم العالي والبحث العلمي ال دكتور أم ين محم ود
(( .
وفي صبيحة اليوم الث اني ق ام الطال ب بال ذھاب ال ى مكت ب وزي ر التعل يم الع الي ال دكتور أم ين محم ود
حي ث تفأج ا الطال ب بح ديث ال وزير بان ه ال يس تطيع ت أمين منح ة دراس ية ومص روف ش ھري ل ه ع ن
طريق الوزارة ولكن سيتم البحث عن طريق القطاع الخاص.
وبعد مرور عدة ايام قام بمراجعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرة أخرى بناء على طل ب م ن
نائب آخر ليتم اخباره بمراجعة مستشفى عمان الجراح ي الت ي س تتكفل بمص روفه الش ھري  ،وكابت ال
بنك الذي يق وم بتغطي ة تك اليف دراس ته عل ى س بيل المنح ة  ،وعل ى ض وء ذل ك ق ام الطال ب بمراجع ة
م دير ع ام مستش فى عم ان الجراح ي ال دكتور باس م س عيد ال ذي اعلم ه ب ان المستش فى ل يس ل ديھا أي
تنس يق او عل م ب ذلك  ،ول م يق م المستش فى ب اعالم وزارة التعل يم الع الي والبح ث العلم ي بانھ ا س تقوم
بتغطي ة تك اليف مص روفك اثن اء دراس تك الجامعي ة  .ولك ن تعاطف ا ً م ع حال ة الطال ب العلمي ة وتفوق ه
الدراسي قام الدكتور باسم السعيد بصرف مبلغ ) (١٢٠٠دينار للطالب لمرة واحدة فقط .
وامام ھذه الصدمة أكمل الطال ب مش واره بمراجع ة جھ ات القط اع الخ اص الت ي طلب ت وزارة التعل يم
الع الي من ه مراجعتھ ا  ،فق ام بمراجع ة ) كابت ال بن ك ( ال ذي س يقوم بتغطي ة تك اليف دراس ته وف ق م ا
افادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطالب  ،ولدى مراجعت ه للبن ك ق ام بالطل ب بمقابل ة رئ يس
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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مجل س االدارة مع الي ال دكتور باس م الس الم  ،حي ث ت م رف ض طلب ه اال ان ه طل ب من ه وض ع جمي ع
االوراق الثبوتية الخاصة بطلبه .
وامام طول االنتظار لھذه المعاناة قام مرة اخرى بمراجعة البنك  ،لطل ب من ه م رة ثاني ة بتزوي د البن ك
باالوراق الثبوتية ليتم دراستھا  ،وما ان اعلنت نتائج القبول في الجامعات وقبول الطالب في تخصص
الطب بالجامعة االردنية فقد كان عليه لزاما ً مراجعة البنك مرة ثالث ة لع ل ان يق وم البن ك ب دفع الرس وم
الجامعية المستحقة  ،فقام بمراجعة البنك للمرة الثالثة وطلب منه ايضا ً االوراق الثبوتية .
جاء وقت دفع الرسوم الجامعية ولم تفلح جھود الطال ب بالحص ول عل ى المنح ه م ن البن ك أو اي ة جھ ة
تذكر  ،فأجبر على دفع المبلغ الذي تم مساعدته من قبل مستشفى عمان الجراح ي  ،والمس اعدات الت ي
تلقاھا من مدرسته .
الطال ب )ھاش م ( س ابق ال زمن واس تطاع تخط ي الفص ل االول م ن دراس تة الجامعي ة ..ولك ن ھن اك
الفصول الدراس ية القادم ة الت ي تنتظ ر ھاش م ..ھ ذا الن داء ..وھ ذه الص رخه ل ن تك ون موج ه ال ى آذان
ھؤالء الوزراء  ،والنواب  ،واصحاب المستش فيات ،والبن وك ب ل موج ه ال ى قل ب األب الح اني جالل ة
الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين المعظم !!!
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الغد ص٧ :

٢٠١٤/١٠/٨

األربعاء

مشروع لتمكين المرأة في المجال االكاديمي
حاز مشروع اردني تقدمت به الجمعية االردنية للبحث العلمي على دعم الوكالة االميركية للتنمية
الدولية لدعم وتمكين المراة في المجال االكاديمي والعلمي على المستوى المحلي والعربي والدولي
وتشيكل نواة لھذه الغاية.
ويھدف المشروع حسب رئيس الجمعية الدكتور انور البطيخي الى زيادة مشاركة المراة في العملية
االكاديمية وتكوين فريق نسائي متخصص يقوم بدور الناصح والموجه لبقية النساء في القطاع
االكاديمي والمجتمعات المحلية وذلك لتعزيز دور المراة العربية.
واشار الى ان فكرة المشروع تقوم على اعداد جيل من النساء االكاديميات من الرتب العلمية
المتقدمة ،يتولين مھمة تدريب طالبات الدراسات العليا واكاديميات في رتب اقل منھن ،ليصبحن فيما
بعد مدربات للنساء االخريات وتقديم النصح لھن في مختلف الدول العربية وفي الواليات المتحدة
االميركية.
وبين البطيخي ان نسبة االناث اللواتي يدرسن البكالوريوس
االجمالي للطلبة ،لكن نسبتھن في التدريس بالجامعات وفي
يستدعي العمل على زيادة مشاركتھن ،موضحا ان المشروع
المجتمع االكاديمي في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والھندسة
والصحة العامة.

في الجامعات يقترب من ثلثي العدد
مواقع القرار ال يتجاوز  ،%٢٠ما
يعمل على تعزيز مكانة السيدات في
والرياضيات والعلوم الطبية المساندة

وقالت المديرة العامة للمشروع الدكتورة زينة الطباع ان المشروع يستمر ثالث سنوات وينفذ على
ثالث مراحل ،يتم خالل السنة االولى اختيار عشر اكاديميات اردنيات ويقمن بعملية التدريب داخل
االردن وفي السنة الثانية يتم اختيار عشر اكاديميات على مستوى الوطن العربي ويستمرن باداء ھذا
الدور النصحي واالرشادي ثم في المرحلة الثالثة يتم اختيار سيدات اكاديميات عربيات من المجتمع
االميركي يقمن بنفس الدور ومن ثم تشكيل نواه وتاسيس شبكة لھن للعمل على تمكين النساء
االكاديميات وصقلھن بالمھارات الالزمة وتمكينھن من المشاركة في االدارة .
واكدت الطباع ان الدراسات التي اجريت في مجال التنمية المھنية وجدت ان من اكثر االساليب كفاءة
فكرة )الناصح( ،اي تقديم النصح من ذوي الخبرة لمن يعملون معھم ،حيث يكون زميله في العمل
ومن نفس البيئة وال يكون ھناك ضغط االشراف التقليدي ،وتكون العالقة مبنية على الزمالة.
يشار الى انه سيتم اجراء بحوث ودراسات في ھذا االطار ويتم تعميم نتائجھا على المؤسسات
المستفيدة من الدورات والمؤسسات المستھدفة
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مقاالت
الغــد ط
ص٢٠ :

األربعاء

٢٠١٤/١٠/٨

إذا رحلت الحكومة!
محمد أبو رمان
عاد الحديث في األوساط السياس ية ،خ الل عطل ة العي د ،إل ى موض وع األردني ين المف ّ
ض ل ع ن رحي ل
حكوم ة د .عب دﷲ النس ور قريب ا ً .إذ تس وق النخ ب السياس ية مؤش رات متع ددة عل ى ذل ك؛ تب دو ف ي
ظاھرھا مقنعة ،لكنّھا مف ّككة في بنيتھا المنطقية ،ومتناقضة!
ھذه التكھنات السياسية تنبني على ثالث حيثيات ،لن أخوض ف ي تفاص يلھا ،لك ن بكلم ات م وجزة :ف ي
موضوع القانون المعدل لقانون التقاع د الم دني ،ف ّ
إن المس ؤولية تق ع عل ى الس لطة التش ريعية )مجل س
األمة( بالدرجة الرئيسة ،ولم تكن الحكومة تملك القدرة على الوقوف ف ي وج ه ذل ك .أم ا ف ي موض وع
الحرب على تنظيم "داعش" ،فإن ھنالك تضاربا في رؤية مراكز القرار في تعريف طبيع ة المش اركة
وح دودھا .وفيم ا يتعلّ ق بموض وع م ا ع رف ب ـ"ذھ ب عجل ون" ،فق د كان ت الحكوم ة آخ ر م ن يعل م،
وتعوزھا المعلومات والبياناتّ ،
ألن المسألة دخلت في اختصاص القوات المسلحة.
المسؤلية الجوھرية للحكومة عن االزمات السابقة تأتي من باب "الوالية العامة" ،والمس اءلة األدبي ة
والسياسية .وذلك ھو األصل الذي نطمح إليه ،إالّ ّ
أن الموضوعية تقتضي االعتراف بأنّن ا نتح دث ع ن
أمر نظري ،فيما واقعيا ً األمر مختلف.
ليس الھدف من النقاش الس ابق ال دفاع ع ن الحكوم ة أو إخ الء مس ؤوليتھا ،ب ل المقص ود إع ادة ترس يم
النق اش المفي د ض من الس ياق الموض وعي الص حيح .وإذا كان ت ھن اك مب ررات لرحي ل حكوم ة د.
النسور ،فثمة ما ھو أھم مما سبق وأجدى .ولع ّل أھ م م ا فش لت الحكوم ة في ه ھ و أن تخ رج ال بالد م ن
حالة الفراغ السياسي وال دوران ح ول ال ذات واألزم ات المتراكم ة ،وأن تعي د إنت اج الرس الة السياس ية
واإلعالمية للدولة ،وترمم الثقة المتآكلة المنھارة بينھ ا وب ين ال رأي الع ام ،وتس تعيد س لطتھا األخالقي ة
المترنحة.
ال بعض يط رح س ببا ً أكث ر وجاھ ة لرحي ل الحكوم ة ،يتمثّ ل ف ي تغيي ر أج واء المل ل الراھن ة ،وإش غال
النواب والرأي العام بموضوع جديد ،وتحريك المياه الراكدة .لكن ذلك يصطدم بالتوقيت أوالً ،في ظل
وضع إقليمي وداخلي حرج؛ وثاني ا ً بالمعض لة الجدي دة ف ي المش ھد السياس ي ،وتتمثّ ل ف ي م دى وج ود
البديل المقنع ،وااللتزام األدبي بمشاورة الكتل النيابي ة بش أن تس مية رئ يس ال وزراء ،م ع انفت اح ش ھية
النواب أنفسھم على المشاركة في الحكومة ،وعندھا يبقى الخي ار األفض ل ل ـ"مط بخ الق رار" ھ و إبق اء
الحكومة الراھنة واستمرارھا.
من الضروري االعتراف ،ھنا ،أنّنا نتحدث عن مشكلة تتج اوز الحكوم ة الراھن ة ،إل ى أزم ة متراكم ة
كبي رة ت رتبط بفج وة متنامي ة متج ّذرة عل ى ص عيد الثق ة ب ين ال رأي الع ام والدول ة .وھ ي بمثاب ة "ثق ب
أس ود" حقيق ي أدرك ت مراك ز الق رار خطورت ه م ع قص ة "ذھ ب ھرقل ة" ،وش عرت بحج م الم زاج
الشعبي السلبي .وكشف استطالع الرأي األخير )لمركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية(
أن المشكلة مع مجلس النواب أكبر مما ھي مع الحكومات ،وھذا أس وأ م ا ف ي األم ر؛ أي ّ
عن ّ
إن ثم رة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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التعديالت الدستورية وااللتزام الجاد بالمضي نحو حكومة نيابية ،كل ذلك اختُطف عبر قانون انتخ اب
جاء بالمجلس الراھن ،الذي يدرك مطبخ القرار قبل غيره أنّه عبء عل ى الدول ة ،وبرھ ان فاش ل عل ى
مسار اإلصالح السياسي.
زب دة الق ول ّ
إن ال رأي الع ام تج اوز ت دوير األس ماء وتغيي ر الحكوم ات؛ فھ و يبح ث الي وم ع ن تغيي ر
السياسات ،وتقويم أسلوب اإلدارة الذي أثبتت األزمات األخيرة أنه أصبح متقادما ً وبالياً.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األربعاء

التنمية المنتظرة ..لماذا تأخرت؟
الدكتور صبري ربيحات
مع انطالق خطط التنمية األردنية الثالثية والخمسية في س بعينيات وثمانيني ات الق رن الماض ي ،أرس ل
األردن بالمئات من شبابه وشاباته الواعدين إل ى جامع ات الع الم الرائ دة ف ي مج االت العل وم التطبيقي ة
والبحتة ،لينقلوا الخبرات والتجارب الكفيلة بدفع عجلة التنمية وتسريع دورانھا ،يوم كان األمل أق وى،
والحلم يداعب خيال الساسة واآلباء واألبناء على حد سواء.
يومھا ،كانت الف رص متس اوية ألبن اء الب دو والفالح ين والفق راء واألغني اء؛ فھياك ل مؤسس اتنا بحاج ة
لمن يمأل الشواغر ،والفرص أوسع ،والنفوس أرحب ،و"الثانوية العامة" لم يتم العبث بمعاييرھ ا بع د.
في تلك األع وام ،ك ان العدي د م ن جامع ات الوالي ات المتح دة يف تح أبواب ه لمبع وثي الحكوم ة .وتك دس
الشباب األردني في عدد من الجامعات التي توفر بيئتھا االجتماعي ة والثقافي ة وحيوتھ ا فرص ا إض افية
للوافدين ،لينھلوا من الثقافة والحياة ،وبما يمكنھم من أن يكونوا عناصر للتجديد والتغيير في بلدانھم.
في نھايات آب )أغسطس(  ،١٩٨٠بدأت رحلت ي ،مث ل الكثي رين م ن ش باب بل دنا ،إل ى جامع ة جن وب
كاليفورنيا في لوس أنجلوس لدراسة الدكتوراة في علم االجتماع الجن ائي ،وك ان الكثي ر م ن األردني ين
يدرس ون الھندس ة واإلدارة واالقتص اد والتربي ة ،ليع ودوا ويعم ل العدي د م نھم ف ي حكوماتن ا رؤس اء
حكومات ووزراء ونواب ومدراء واقتصاديين ومستشارين ،لكن على طريقتنا وليس طريقتھم.
في تلك الجامعة األعرق التي كانت تحتفل بمرور قرنين من الزمان على تأسيسھا في ذلك الع ام ،ك ان
رئيس ھا البروفيس ور زمب رغ؛ أس تاذ الجغرافي ا الش ھير ،يش ارك الطلب ة وأس رة الجامع ة احتف االتھم
بجلوس ه ف وق س لة تعل و برك ة م اء ،يس دد عليھ ا الطلب ة ك راتھم ،وكلم ا أص اب "الرم اة" الس لة س قط
الرئيس األنيق في بركة الماء .أظن أن أول صدمة حضارية واجھتھا تمثلت في المقارن ة ب ين نظ رات
وص مت رئ يس الجامع ة األردني ة إب ان دراس تنا األول ى والبروفس ور زمب رغ رئ يس جامع ة جن وب
كاليفورنيا.
في الجامعة التي تحمل شعار "تروي" أو "تروج ان" ،وعلق ت بأذھ ان الن اس ف ي ط روادة وفرس انھا،
فضاء غير عادي؛ فھي على مقربة من ھوليوود عاصمة صناعة األفالم؛ وإلى الغرب منھا أھم أحياء
األغنياء والنجوم والمشاھير .ومعظم تقليعات الع الم المرتبط ة بالحري ة والتن وع والتعددي ة تنطل ق م ن
المدينة التي تطل على المح يط الھ ادئ ،ويق يم عل ى أرض ھا أن اس ج اؤوا م ن أكث ر م ن  ١٦٠بل دا ف ي
العالم .أھم شخصياتھا نفوذا كان توم برادلي؛ العمدة األسود الذي ترشح الحقا حاكما للوالية ،وك اد أن
يك ون ك ذلك بحس ب اس تطالعات ال رأي ،ل وال تغي ر س لوك الن اخبين عن د التص ويت ،فيم ا ع رف
بـ"برادلي سيندروم" الحقا ،كناية عن أن "الناخبين يقولون شيئا ويعملون شيئا آخر".
في تلك األيام ،كانت أزمة الرھائن األميركيين في إيران على أشدھا .وكان جون لين ون م ا ي زال حي ا.
كما أن إطاللة والتر كرونكايت على أخبار السابعة مساء كانت طقسا ال يملك أحد منا تفويته.
االنتخابات الرئاسية األميركية ستتم ف ي موع دھا الدس توري ي وم الثالث اء الالح ق ألول ي وم اثن ين م ن
شھر تشرين الثاني )نوفمبر( كل أربعة أعوام .والمنافسة بين رونالد ريغان الجمھوري وجيمي ك ارتر
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الديمقراطي الذي حمله الناخبون مس ؤولية الرھ ائن ف ي إي ران .ونج ح أمھ ر الساس ة األمي ركيين ال ذي
عرف كيف يؤدي أمام الكاميرا ويحرج منافسه عن دما ط رح أش ھر األس ئلة عل ى منافس ه بقول ه" :ھ ل
األميركيون اليوم أفضل مما كانوا قبل أربع سنوات؟" ،تاركا اإلجابة التي قاد الناخبين لھا.
أظن أن التنوع كان مظھرا ال يمكن أن تخطئه العيون؛ فعلى جوانب الشوارع المؤدية للحرم الج امعي
كانت بي وت الطلب ة والطالب ات الت ي تأخ ذ مس ميات إغريقي ة؛ "غام ا" و"س يغما" و"ألف ا ...وف ي مبن ى
اتحاد الطلبة ينظم األردنيون من حركة اإلخوان المسلمين ،ومعھم طلبة مصريون وسودانيون وعرب
آخرون ومس لمون ،ص الة الجمع ة بج وار المكت ب ال ذي ك ان مخصص ا للمثلي ين ال ذين ك ان لھ م ت أثير
كبير على قرارات الجامعة.
بالنس بة ل ي ،ك ان اإلع الم األميرك ي وش بكاته الرئيس ة موض ع اھتم ام؛ فق د كن ت أت ابع تي د ك ابول ف ي
برنامج الحادية عشرة والنصف في برنامج "ذي نايت الين" ،ومايك والس ودان راذر على ال ـ"س ي.
بي .أس" في "ستون دقيقة" ،إضافة إلى "ھذا األسبوع" مع ديفيد برنكل ي..لدرج ة التوح د واإلحس اس
بأنني أعرفھم جيدا.
عشرات األردنيين اصطحبوا زوجاتھم وأطفالھم ،فانشغلوا بھم وبدراستھم؛ فحال ذل ك دون اخ تالطھم
بالمجتمع ،وتفھم الثقافة والتعامل معھا إال في الحدود الت ي تيس ر انتق الھم وأداء مھ امھم الدراس ية الت ي
سعدوا بأن أنھوا متطلباتھا ،ليعودوا إل ى وظ ائفھم ،وربم ا إل ى نم ط الحي اة الس ائد قب ل الرحل ة المكلف ة
للتواصل الحضاري .وال ج دوى ت ذكر م ن أن ت ذھب إل ى ثقاف ة أخ رى لت تعلم منھ ا وأن ت مع اد لھ ا أو
مسكون بھاجس إقامة الحجة عليھا ،ومتطلعا للعودة إلى بلدك لتعي د إنت اج ال نظم الت ي يتمن ى الن اس أن
تتطور لتستوعب أحالمھم.
الي وم ،وبع د م رور ثالث ة عق ود ،وتوق ف الخط ط الثالثي ة والخمس ية والرغب ة ف ي إح داث التغيي ر،
خصوصا في وجه احتدام وتنامي الحركات األصولية ،أرى أننا ف ي وض ع ال نحس د علي ه .فمؤسس اتنا
فقدت الكثير مما كانت عليه حتى قبل التخطيط وخططه ،وأصبح ھمنا ھو كيف نقنع األصوليين بتبن ى
أيديولوجيا أقل تطرفا ،أكثر من سعينا إلى تحقيق قفزات عمالقة نحو المس تقبل ال ذي حلمن ا ب ه قب ل أن
ندخل في سباق مع الجماعات المتطرف ة ف ي كس ب قل وب وعق ول الن اس ال ذين أحبط وا تح ت ض غوط
الفقر والبطالة والالمساواة وانعدام الفرص ،رغم كل الوعود بحياة أفضل وأكثر كرامة.
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الدسستور ص٧ :

٢٠١٤/١٠/٨

األربعاء

حق ذوي االعاقات بالعمل ..ماذا ينتظر وزير التعليم العالي ؟
فارس حباشنة
ماذا ينتظر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود ومعه ادارات الجامعات
الحكومية من  ١٥شخصا من ذوي االعاقة يحملون شھادة الدكتوراه ،من دون توفير فرص عمل
أكاديمية لھم في ھذه الجامعات وتثبيتھم ودمجھم في طريقة قانونية في السلك التعليمي ؟ بل ماذا
ينتظرون بعدما تفاقمت معاناة ذوي االعاقة التي يصعب اختصارھا بمضمون صحفي للتعرف على
ھمومھا كلھا ؟
يبدو من أزمة ذوي االعاقة حملة شھادة الدكتوراة أن ثمة أناسا في بالدنا تموت حقوقھم باالكراه ،ھذا
حال فئة من المجتمع ال يزيد عددھا عن  ١٥شخصا تناضل للحصول على حق إنساني و طبيعي و
قانوني في »العمل » ،حتى ال يبقوا مھددين على وقع االعاقة وظلمھا االجتماعي والنفسي ،أولئك
خطوا طريقھم نحو العلم برغبة جامحة وقوية لمواجھة الواقع المؤلم.
قضية الـ  ١٥شخصا من ذوي االعاقة حملة شھادة الدكتوراة المطلبية ال تختلف عن قضايا بقية
شريحة ذوي االعاقة الذين يكابدون بألم ووجع وصبر دون ملل الكتساب حقوقھم الطبيعية المكفولة
بالتشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية التي يبدو انھا مجرد حبر على ورق ،رغم أن تلك التشريعات
تنتصر لحقوقھم وتنص بصريح القول على إلزام المؤسسات العامة بتشغيل  %٤من ذوي االعاقات.
ال يمكن مالزمة ھذه الشريحة من ذوي االعاقات أليام ،للتأكد من عدالة مطالبھم ،أنھم ال يبقون اال
على االتصال بوسائل االعالم للبوح بالشكوى من لعنة التھميش واالمھا ،أنھم أشخاص مظلومون من
الجميع وال يريدون اال حقھم في العمل ،وال أحد من الجھات المعنية يتعرف عليھم ،وبعضھم مھدد
بالجوع والعوز والفقر والتشرد ،وھذا يبدو أنه ال يكفي في نظر المعنيين حتى تتم االستجابة لمطالبھم.
توالت بشكل الفت خالل االسابيع الماضية البيانات الصحفية الصادرة عن ذوي االعاقات وباالخص
حملة شھادة الدكتوراة ،لتعلن بصريح الموقف عن رفضھا للتھميش واالقصاء وتعطيل تطبيق
القانون ،وما يمارس ضدھم من سياسة مزاجية تنزاح نحو التمييز في منحھم حقوقھم االنسانية
والطبيعية.
في معركة ذوي االعاقات ،فانھم ال يريدون مصادرة أو االستيالء على حقوق االخرين ،ربما أن
بعضھم لو خضع لفحص عادي فان قدراته العلمية واالكاديمية تفوق المتنافسين العاديين ،وذلك ربما
ال يحتاج الى أدلة مباشرة ،فالتاريخ حافل بمبدعين ومفكرين وعلماء من ذوي االعاقات حفروا
أسماءھم دون تردد وخوف بصالبة في أعماق الذاكرة االنسانية.
المراوحة في ملف ذوي االعاقات يبدو انھا ال تتوقف عند الجاھدين للحصول على فرص للعمل،
فحتى أولئك العاملين فانھم يكابدون أيضا للحصول على حقوق ادارية وظيفية عادلة فال يجدون العدل
حتى بعد حصولھم على الوظيفة ،فاحد المدراء العامين رفض تعيين »كفيف » في موقع اداري متقدم
بالمؤسسة »مكتسب قانونيا » فقط لكونه »معاقا ».
ذوو االعاقة في بالدنا ال ينقصھم تشريعات تحمي حقوقھم ،أنما االزمة في تغليب ثقافة الحقوق على
عقلية » العطف » واالستجداء بالتعامل مع مطالب ھذه الشريحة ،وربما ھذا ما يناضل ذوو االعاقات
للوصول اليه ،للخروج من دوائر التھميش واالقصاء ولعنة االعاقة
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زوايا الصحف
عين الرأي

٢٠١٤/١٠/٨

األربعاء

• البن ك العرب ي أعل ن ع ن أس ماء )  ( ٢١٢م ن عمالئ ه ومس اھميه س تؤول أم والھم ال ى
الحكومة إذا لم يتقدموا بالمطالبة بھا خ الل م دة ثالث ة اش ھر ..البن ك اس تند ف ي ق راره ال ى
أحك ام ق انون تمل ك الحكوم ة وب ين ان المب الغ الموج ودة ف ي حس ابات ھ ؤالء العم الء
والمساھمين تتكون من الدينار األردني والدوالر االميركي والجنيه اإلس ترليني وال دوالر
الكندي.
• وزارة الش ؤون السياس ية والبرلماني ة س تنتقل م ن مبناھ ا العائ د ال ى ھيئ ة االس تثمار ال ى
مبنى مملوك للحكومة في وادي صقرة  ..المبنى الجديد عب ارة ع ن »عظ م« ويحت اج ال ى
أعمال تشطيب وترميم لمدة ١٢شھر.
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صنارة الدستور

٢٠١٤/١٠/٨

األربعاء

• ھنأ سمو األمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ول ي العھ د األردني ين بعي د األض حى المب ارك ال ذي
صادف ي وم الس بت الماض ي .وق ال س موه ف ي تھنئت ه عل ى االنس تغرام »رب اجع ل ھ ذا بل دا آمن ا ً
وارزق أھله من الثمرات« .وأضاف سموه »كل عام وأنتم بخير ،أع اده ﷲ عل ى األمت ين العربي ة
واإلسالمية باليمن والبركات«.
• رئيس الوزراء األسبق عبدالكريم الكباريتي ق ام بتوزي ع أطب اق ف اخرة م ن الش وكوالته عل ى
أصدقائه كلمات التحية والتھنئة بالعيد التي كتبھ ا »أب و ع ون« بخ ط ي ده كان ت بلغ ة حميمي ة عل ى
بطاقة أنيقة مرفقة.
• وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات تواجد خالل الفترة الماضية ب ين روس يا وتركي ا
قبل العودة إلى عمان والذھاب مجددا الى الكرك لتقديم واجب التھنئة بعيد األضحى المبارك.
• غ ادر وزي ر التخط يط والتع اون ال دولي ال دكتور اب راھيم س يف إل ى العاص مة األميركي ة
واش نطن ام س األول االثن ين ،لبح ث تق ديم مس اعدات وق روض م ع البن ك ال دولي ،ومس ؤولين
أم ريكيين .وك ان األردن وق ع م ع الوالي ات المتح دة األميركي ة اتفاقي ات م نح بقيم ة  ٦٣٣ملي ون
دوالر مقدم ة م ن الوكال ة األميركي ة للتنمي ة الدولي ة ،ض من برن امج المس اعدات األميركي ة
االقتصادية االعتيادية واإلضافية لألردن للعام .٢٠١٤
• كتب ذوو األديب والمفكر األردني الراحل منيف ال رزاز عل ى موق ع العائل ة ف ي الف يس ب وك:
لقد كانت تغطي ة ص حيفة »الدس تور« ل ذكرى وف اة الوال د ھ ي األعم ق واألكث ر حرص ا ،لق د ك ان
للتغطي ة أص داء كبي رة ب ين األص دقاء والق راء والمت ابعين نش كر »الدس تور« ھ ذا الح رص وھ ذه
المھنية.
• ق رر المكت ب التنفي ذي لح زب جبھ ة العم ل اإلس المي تعي ين ال دكتورة ديم ة طھب وب ناطق ا
إعالميا للحزب باللغة االنجليزية.
• قدم أفراد شرطة السير الحلوى للمواطنين بمناسبة حلول عيد األض حى المب ارك حي ث نف ذت
مديري ة األم ن الع ام خط ة أمني ة ش املة بمناس بة حل ول العي د تح افظ عل ى أم ن وس المة المجتم ع
األردني وأبنائه.
• أظھرت إحصائيات سعودية أن نحو  ٤٤ألف سائح سعودي دخل وا األردن خ الل عطل ة عي د
األض حى المب ارك عب ر الح دود البري ة ب ين البل دين وأن  ١١٣١٤مركب ة س عودية خاص ة و٩٢
مركبة عمومية و ١١٦حافلة ،دخلت المملكة قبيل بدء العيد.
• ظاھرة تعطل أجھزة الص راف اآلل ي  ،ونف اد المب الغ م ن ع دد آخ ر ،تك ررت ف ي ھ ذا العي د
نظرا لكثرة الضغط على سحب أموال عبر تلك األجھزة خالل العطلة .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

28

• أكثر من مسؤول اقتصادي ومالي أردني توجھوا الى واشنطن خالل إجازة العي د لحض ور
االجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي .
• تعق د نقاب ة الص يادلة الي وم اجتماع ا م ع اح دى ش ركات ص ناعة االدوي ة للتحق ق ف ي ظ روف
فصل عدد من الصيادلة العاملين في الشركة مؤخرا.
• عثرت الحاجة أم محمد من محافظة إربد في خاروف أضحية العيد › وھو خ اروف روم اني‹
اثناء تنظيف ›كرشة الخروف‹ على خاتم من الذھب مرصع بالماس ابتعله الخروف على م ا يب دو
في بالده .
• اضطر أحد المھندسين الجيولوجيين إلى دفع ما يقارب سبعة آالف دينار لمطلوبين واص حاب
اس بقيات حت ى ي تمكن م ن اخ راج الحف ارات الخاص ة بش ركته والع املين لدي ه ف ي اح دى مواق ع
التنقيب عن الصخر الزيتي في الجفر بعد ان تمت محاصرتھم من قبلھم ،حيث ت دخل خي رون م ن
اھل المنطقة لفك الحصار على الحفارات والعاملين.
• في صباح أول ايام عيد األضحى المبارك قام احد المواطنين في منطق ة البادي ة الش مالية ب ذبح
اضحية عن روح ال رئيس الراح ل ص دام حس ين  ،و أظھ ر في ديو ق ول الم واطن ونيت ه ال ذبح ع ن
روح الرئيس صدام حسين .
• قدم أحد فاعلي الخير تبرع ا لبن اء غ رفتين ص فيتين وغرف ة إداري ة ف ي مدرس ة زي األساس ية
للبنات في السلط.
• تراجع ت أس عار اللح وم الحم راء بكاف ة أنواعھ ا ف ي معظ م » الم والت » خ الل أي ام عي د
األض حى المب ارك نظ را لزي ادة الطل ب عل ى لح وم األض احي وزي ادة المع روض م ن لح وم »
الموالت .
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زواريب الغد

٢٠١٤/١٠/٨

األربعاء

• الخروف الروماني تسيد أضحيات األردنيين خالل عيد األضحى المبارك .ورغ م إغ الق
ب اب االس تيراد للخرف ان واللح وم م ن روماني ا من ذ نح و ثالث ة أس ابيع ،إال أن كمي ة
المعروض من ھ ذه الخرف ان ،الت ي يقب ل عليھ ا األردني ون ،مقارن ة بغيرھ ا م ن المواش ي
المستوردة ،كانت كبيرة ،وسبق استيرادھا قرار المنع .وتراوح سعر األض حية الروم اني
بين  ١٨٠إلى  ٢٢٠دينارا في سوق األضاحي.
• النائ ب ط ارق خ وري نف ى ص لته بعب ارة أدرج ت "تزوي راً" عل ى لس انه ،عب ر موق ع
"ت ويتر" ،وراج ت خ الل األي ام القليل ة الماض ية .وحس ب تص ريح لخ وري ،نش ره عل ى
صفحته في "فيسبوك" ،قال "يريد بع ض أعض اء ح زب التص فيق ألج ل التص فيق ،نش ر
اإلش اعات والتح ريض عل ي شخص يا ،وذل ك لمنع ي م ن انتق اد الخط أ ،وأع دكم أنن ي ل ن
أتوقف عن انتقاد الخطأ حتى يصير صوابا" .وزاد "الك الم ف ي الص ورة مفب رك وال ول ن
ولم يصدر مني" .وكان نقل عن خوري انتقاده لبعض مشاعر العيد.
• وزارة العمل قامت خالل العام  ٢٠١٣باحتجاز ،وترحيل ،م ا يزي د عل ى  ٢٣أل ف عام ل
غير شرعي ،وإغالق  ٨٠٣مؤسسات مخالفة لش روط العم ل ،وذل ك وفق ا لتقري ر ص در،
الخميس الماضي ،عن المرصد االقتصادي األردني المستقل.
• أكد التقرير السنوي األخير لھيئة مكافحة الفساد ،أن الھيئة استردت خالل العام الماض ي،
مبلغ  ١٤٢,١٧٩الف دين ارا ،م ن بع ض مس ؤولي االتح اد الع ام لنقاب ات العم ال ،لص الح
ھذا االتحاد ،نتيجة ارتكابھم "تجاوزات مالية وإدارية" ألحقت ضررا باالتحاد.

•

عدد غير معروف من النخب السياسية األردنية قضوا إجازة عيد األضحى خ ارج ال بالد.
رئيس الوزراء األسبق طاھر المصري قضى إجازته م ع العائل ة ف ي إس بانيا ،فيم ا فض ل
النائ ب الس ابق مم دوح العب ادي فرنس ا محط ة للعي د ،أم ا الص ديقان :رئ يس المجل س
القضائي ھش ام الت ل ووزي ر التنمي ة السياس ية والش ؤون البرلماني ة خال د الكالل دة فاخت ارا
الرفقة في شرم الشيخ خالل العيد.
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كواليس العرب اليوم

٢٠١٤/١٠/٨

األربعاء

• شكوك"سيادية" بوجود المزيد من أجھزة التجسس اإلسرائيلية المفخخة من مخلفات مرحلة
الحرب في التراب األردني والموضوع يحظى باألولية المطلقة منذ عدة سنوات.
• أمر مباشر صدر من مكتب الرئيس محمود عباس ألقاليم حركة فتح باالستعداد لتنشيط عمل
اللجنة التحضيرية للمؤتمر القادم المؤجل للحركة.
• طلب غريب قدم لألردن بقنوات خلفية من المملكة العربية السعودية قوامه التخفيف من
إصدار البيانات الشفافة حول المشاركة في عمليات القصف ضمن التحالف ضد داعش.
• عملية مراجعة تجري لكل األنظمة ولوائح التعليمات المعنية بقضايا تربط بين االستثمار
ومعايير البيئة النظيفة.

ھــ.ك

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

31

