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أخبار الجامعة

موقع أخبار الجامعة  +الرأي ص+٥ :الدستور ص+ ١ :العرب اليوم ص +٣ :الديار ص +٣ :بترا  +بانوراما  +السوسنة
٢٠١٣/١/٣
 +عمون  +طلبة نيوز  +االميرة نيوز

اتحاد طلبة "األردنية" يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الجامعة
قال رئيس الجامعة األردنية
الدكتور اخليف الطراونة
بأنه سيعمل جاھدا على أن
يكون ھنالك تمثيل للطلبة في
مجالس الجامعة المختلفة
للمشاركة في صنع القرار.
جاء ذلك عقب مراسم أداء
أعضاء االتحاد الجدد "القسم
القانوني" أمام رئيس
يكونوا
بأن
الجامعة
مخلصين للملك والوطن
والجامعة وأن يقوموا بخدمة زمالئھم وجامعتھم وان يلتزموا بالقوانين واألنظمة التعليمات.
وحث الطراونة الطلبة على أن يقودوا التغيير االيجابي من خالل المشاركة السياسية الفاعلة في
االنتخابات النيابية القادمة والمزمع اجراءھا في الثالث والعشرين من الشھر الجاري.
وأشاد الطراونة بأسرة الجامعة طلبة وعاملين على ما بذلوه في سبيل إنجاح االنتخابات بصورة
متميزة عكست الوعي الديمقراطي الحقيقي الذي يتمتع به طلبة الجامعة ،مؤكداً تقديم كافة أشكال
الدعم المادي والمعنوي التحاد الطلبة الجديد والتي تصب نشاطاته في خدمة طلبة الجامعة داعيا اياھم
للعمل بروح الفريق الواحد والتأكيد على الھوية الجامعة لكل االردنيين.
بدورة قال رئيس اللجنة العليا لالنتخابات الدكتور رضا الخوالدة في كلمة له":اقدر لكم عاليا ما
تميزتم به من تحمل للمسؤولية وكنتم عند ثقة الوطن والجامعة وعبرتم عن عظيم اخالصكم لجامعتكم
ليشھد القاصي والداني بما تميزت به انتخابات ھذا العام" ،داعيا الطلبة الى بذل مزيد من الجھد في
خدمة زمالئھم وجامعتھم.
وفي الختام حدد عميد شؤون الطلبة الدكتور نايل الشرعة يوم االحد المقبل موعدا النتخاب اللجنة
التنفيذية التحاد طلبة الجامعة .
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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السبيل ص٢٠١٣/١/٣ - ٨ :

خمسة مرشحين لرئاسة اتحاد طلبة األردنية..والحراك على أشده
ھديل الدسوقي  -يتنافس على منصب رئاسة مجلس طلبة الجامعة األردنية نحو خمسة مرشحين يتم
تداول اسمائھم قبيل بدء انتخابات الھيئة التنفيذية للمجلس المزمع عقدھا االحد القادم ،وفق ما قالت
مصادر طالبية في الجامعة ل"السبيل".
واشتد الحراك الطالبي ،عقب فرز نتائج انتخابات مجلس طلبة ،لتشكيل التحالفات الحزبية
والعشائرية من قبل الراغبين بالترشح لرئاسة المجلس ،وشغل عضوية الھيئة االدارية ،وترؤس
لجانھا.
واكدت المصادر ان الحراكات لم تتعرض ھذه المرة لضغوطات امنية خارجية كانت تمارس في
السابق ،بھذا الصدد.
واستثنت المصادر من تلك الضغوطات الممارسات التي يقوم بھا بعض موظفي العمادة في الجامعة،
ممن يتواصلون مع عدد من االعضاء المستقلين بھدف الدفع بھم للتصويت لصالح احد المرشحين
للرئاسة دون االخر ،في انتخابات تنفيذية المجلس.
ويبلغ عدد االجتماعات التي تم عقدھا حتى ساعة اعداد التقرير لتشكيل تكتالت ضاغطة باتجاه
انتخاب مرشح محدد للرئاسة قرابة ال ١٥اجتماعا ،في حين يناھز عدد االجتماعات العشائرية نحو
خمسة اجتماعات ،بحسب تاكيدات المصادر.
ويعتمد تشكيل التكتالت العشائرية على الجاھات والعطوات ،اذ يتوجه الطالب الراغب بترشيح نفسه
لرئاسة مجلس الطلبة برفقة عدد من ابناء حمولته الى احد كبار جاھة العشيرة؛ لمطالبته بمنحه
اصوات اعضاء المجلس ممن ينتمون الى تلك العائلة ،ليتم عقب ذلك مناقشة العرض اما بالقبول او
الرفض.
ومن االسماء المتداولة للترشح لمنصب رئاسة مجلس الطلبة ،وفق ما نقلت المصادر ":عمر عطيات،
ومحمد مصدق قبيالت ،وحذيفة قبيالت ،والطالب الشريدة ،ومرشح عن االتجاه االسالمي ،حرص
على التكتم على اسمه ،تخوفا من الضغوطات التي قدر تمارس ضده في حال تم الكشف عنه قبل
موعد انتخابات تنفيذية المجلس".
ومن جھته ق ّدم الوفد الذي شكلته الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” لالطالع على
انتخابات اتحاد طلبة الجامعة األردنية تقريراً حول أھم مالحظاته وتوصياته فيما يتعلق بالعملية
االنتخابية ،اذ شھدت االنتخابات للعام الثالث على التوالي ظھور واسع للملثمين ،وخاصة في الكليات
اإلنسانية ،اذ شاھد أعضاء الحملة عدداً كبيراً منھم يتنقل بين الكليات وھو يرتدي “الفوتيك” وأمام
أعين الحرس الجامعي الذي لم يكن يحرك ساكنا ً تجاھھم.
وتابعت ذبحتونا "ال نزال نشاھد “الزفات” ذات الصبغة العشائرية والمناطقية التي يشارك فيھا
العشرات من الطلبة ،ويتم في بعضھا إطالق عبارات وألفاظ “معيبة” في ظل غياب أي رقابة أو
محاسبة من قبل إدارة الجامعة ،مشيرة الى انه "كعادة االنتخابات في السنوات السابقة ،فقد شھدت
عدة قاعات اقتراع عملية إغالق جماعية ومنع الطلبة من التصويت لفترات طويلة .وقد لوحظ ھذا
اإلغالق في كليات الحقوق واإلدارة واآلداب وتكنولوجيا المعلومات والطب والھندسة ،اذ تراوحت
فترات اإلغالق من نصف ساعة إلى ساعة وألكثر من مرة للقاعة الواحدة".
وقالت الحملة ان "المالحظة األھم ھي حجم العزوف الطالبي عن المشاركة في االنتخابات ترشيحا ً
وتصويتاً؛ ويعود ذلك الى ان عدد المقاعد التي تم حسمھا بالتزكية  ٢٢مقعدا من  ٩٤مقعدا وبنسبة
 .%٢٣٫٥أي أن ما يقارب ربع المقاعد تم حسمھا بالتزكية!!!! وھي النسبة األكبر منذ إلغاء نظام
التعيين في الجامعة".
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ولم تتجاوز نسبة التصويت للمقاعد الفردية ال ،%٥٧٫٤وھي النسبة األدنى منذ أربع سنوات مع
قناعة الحملة بأن النسبة كانت اقل من ذلك؛ نظراً لما شاھدته الحملة من غياب ألي ازدحام عند
قاعات االقتراع إضافة إلى حسم ربع المقاعد بالتزكية وفق الحملة.
وانتقد الحملة اللجنة االنتخابية متھمة اياھا بانھا قامت بتضليل الرأي العام باالدعاء بوصول نسبة
التصويت على القوائم إلى  ،%٦٢وھي نسبة غير صحيحة ،فلم يتجاوز عدد المقترعين وفقا ً لنظام
القوائم ال ١٨٥٠٠مقترع من أصل  ٣٧٠٠٠طالب .أي أن نسبة االقتراع على القوائم لم تتجاوز
ال %٤٩وليس  %٦٢كما ادعت اللجنة االنتخابية.
كما اتسمت آلية اختيار الطلبة لمرشحيھم بالتباين بين الكليات العلمية والكليات اإلنسانية ،ففي حين
كان البعد العشائري والمناطقي ھو األساس الوحيد في اختيار المرشحين في الكليات اإلنسانية ،كان
لتحصيل المرشح األكاديمي وعدد الدوسيات التي ساعد الطلبة في تصويرھا ودروس التقوية للطلبة،
كانت ھذه النقاط ھي العامل الرئيسي الختيار المرشح إضافة إلى البعد العشائري والمناطقي.
واشارت الحملة الى "أن االنتخابات وفق نظام تعيين نصف أعضاء االتحاد التي استمرت لمدة ثماني
سنوات ،ساھمت في خفض مستوى الوعي الطالبي األمر الذي جعل من تصوير “دوسية” كافيا ً
لجعل المرشح عضواً في اتحاد الطلبة".
كما اوصت ذبحتونا باعادة النظر بأنظمة التأديب بحيث يتم السماح للعمل السياسي والحزبي ،والغاء
آلية التصويت الحالية “الصوت االنشطاري” ،و منع أية دعايات انتخابية تعزز من االنتماءات ما
تحت الوطنية.
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العرب اليوم ص+٣ :الديار ص٢٠١٣/١/٣ - ٤ :

ندوة حول دور الجامعات االردنية في األمن الوطني

عقدت في كلية الدفاع الوطني الملكية االردنية أمس االربعاء ندوة بعنوان »دور الجامعات االردنية
في األمن الوطني« شارك فيھا رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف الطراونة ورئيس الجامعة
الھاشمية الدكتور كمال بني ھاني ورئيس جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور عيسى بطارسة
وآمر الكلية العميد الركن طالل بني ملحم واعضاء ھيئة التوجيه فيھا.
وتناول رئيس الجامعة االردنية التحديات التي تواجه االمن الوطني والحلول المناسبة لھا ومفھوم
العنف والعنف المجتمعي ودور ادوات قوة الوطن المتمثلة في القوات المسحلة والقانون
والسياسية واالقتصاد والدبلوماسية والوضع المالي والمعلومات واالجھزة األمنية والجوانب
االجتماعية السياسية في الحد من ھذه القضايا.
وتناول رئيس الجامعة الھاشمية الدور المحوري للجامعات في رفع المستوى الفكري لدى الشباب
وتنشئة جيل واع ومثقف منتم ومخلص ألمته والتأكيد على حقوق المواطنين والطلبة وواجباتھم
باالضافة الى دعم تطلعات الشباب وافكارھم بشأن مختلف جوانب االصالح بشكل يواكب كل
المستجدات.
من جھته ،تناول رئيس جامعة األميرة سمية االستخدامات األردنية للتقنيات والتكنولوجيا المعاصرة
ودورھا في األمن الوطني األردني وخلف مجتمعات معرفية وابداعية تكون قادرة على نقل االقتصاد
المعتمد على الخدمات والصناعة البسيطة الى صناعة متطورة انتاجية.
وفي نھاية الندوة دار نقاش موسع اجاب خالله المشاركون في الندوة على اسئلة واستفسارات
الدارسين في دورتي الدفاع والحرب اللتين يشارك فيھما عدد من الدارسين من الدول الشقيقة
والصديقة.
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صحيفة الشرفة الكويتية ٢٠١٣/١/٣ /

الكويت تقدم دعما ً للبحث العلمي في الجامعة األردنية
قدمت الكويت للجامعة األردنية تبرعا ً بقيمة  ٢٤ألف دوالر تمنح على شكل جائزة ألفضل بحث
علمي في مجال الدراسات العليا ،حسبما ذكرت وكالة األنباء الكويتية الرسمية )كونا( يوم الثالثاء١ ،
كانون الثاني/يناير.
وقال رئيس الجامعة األردنية ،الدكتور خليف الطراونة ،إن ھذا التبرع "يشكل إضافة نوعية
للمعرفة".
وأكد الطراونة أھمية الدعم في تعزيز أواصر العالقة بين الشعبين األردني والكويتي ويفتح اآلفاق
أمام الطلبة لتقدير الجھود المبذولة من الكويت نحو أشقائھم في العالمين العربي واإلسالمي.
من جھته ،قال سفير الكويت لدى األردن ،الدكتور حمد الدعيج ،إن التبرع "يأتي في إطار الدعم
والعطاء الكويتي الذي يتواصل ويمتد ليطول األشقاء واألصدقاء في العالم".

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الرأي ص٥١ :

 ٢٠١٣/١/٣أوبريت »السرو والقباب« للزيودي وواصف ..أيقونة الخمسين
محمد جميل خضر

ُ
ُ
ُ
وخشعت إذ حطﱠ اليمام على القباب وإذ سما بك/
واتجھت إلى قبابك/
يممت وجھي شطر بابك
»
ً
ضة والحبر ش َع على كتابك /ما الشعر إال السّرو ل ّوح من بعيد في ضبابك /ما زادت
والشمس سالت ف َ
الخمسون فيك سوى التجدد في شبابك /ومواكب العلماء تلمع كالزمرد في ثيابك /أكرم بركب الذاھبين
إلى الحضارة في ركابك /جاءوا كأفواج الحمام مع الصباح إلى رحابك /طلبوك أن تھبيھم الدنيا
وج ّدوا في طالبك /ولكم كساك الثلج ثوبا وھو يندف من سحابك /المجد في ظل اليراع وليس في ظل
السنابك /وبما وھبت من المعارف والعلوم إلى شبابك /يا لحن أشرق حين تعزفھا ورقرق في
انسيابك«.
بھذه األبيات يستھل الشاعر الراحل حبيب الزيودي قصيدة »السرو والقباب« التي اختارتھا إدارة
الجامعة األردنية لتكون أيقونة احتفاالتھا بيوبيلھا الذھبي وعيدھا الخمسين ،بعد تحويلھا إلى أوبريت
يتضمن حكاية وبعداً دراميا ً ورقصات وغناء وسينوغرافيا بصرية أخاذة .األوبريت الذي لحنه
ويشرف عليه سينوغرافيا ً الموسيقي محمد واصف المشرف العام على إذاعة الجامعة األردنية ،ويعاد
عرضه في السادسة من مساء اليوم على مسرح الحسن بن طالل داخل عمادة ؤون طلبة األردنية،
يشارك في تقديمه طلبة وموسيقيون عديدون ،من بينھم الفنان د .جورج أسعد على الكمنجات ،والفنان
حسن ميناوي على اآلالت الھوائية ،إضافة إلى ممثلين ومرددي أصوات.
وكانت تقدمت عروض فنية )موسيقية وغنائية( عديدة للمشاركة في احتفالية اليوبيل الذھبي للجامعة
األردنية المتواصلة حتى نھاية العام الحالي ،ولكن لجنة االختيار رجحت كفة »أوبريت السرو
والقباب« لما يحمله من دالالت عميقة حول ليس مسيرة الجامعة فقط ،ولكن مسيرة األردن عموماً،
ومسيرة الملك عبد ﷲ الثاني على وجه الخصوص ،كون المغناة تربط في مقاطع منھا بين تأسيس
الجامعة في العام  ١٩٦٢ووالدة الملك عبد ﷲ في العام نفسه.
الفنان د .أشرف أباظة يروي بصوته العميق والمؤثر حكاية األوبريت ،الديكور واإلضاءة للمصمم
عادل الشريف ،تصميم األزياء :خولة أسعد ،تصميم الرقصات :رامز مقطش.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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الرأي ص+٥١ :مرصد الدستور ص+٣٥ :العرب اليوم ص٣٨ :

٢٠١٣/١/٣ -

أوبريت »السرو والقباب«
بمناسبة يوبيلھا الذھبي وعيدھا الخمسين ،تعرض الجامعة األردنية برعاية رئيسھا د .اخليف
الطراونة الساعة السادسة من مساء اليوم على مسرح الحسن بن طالل داخل عمادة شؤون الطلبة
فيھا ،أوبريت »السرو والقباب« تأليف الشاعر الراحل حبيب الزيودي وألحان وتوزيع وسينوغرافيا
الموسيقي محمد واصف وأداء صوتي للفنان د .أشرف أباظة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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شؤون جامعية

الدستور ص٢٠١٣/١/٣ - ٤ :

»التعليم العالي« يحسم آليات القبول المباشر بكليات الطب اليوم
أكد وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس ،ان مجلس التعليم العالي
سيحسم في جلسة يعقدھا اليوم ،اليات القبول المباشر بكليات الطب بالجامعات االردنية االربع.
وبين في تصريح لـ«الدستور« ان المجلس سيبحث تقرير اللجنة االكاديمية الخاصة بتحديد اليات
وتفاصيل القبول المباشر بكليات الطب ،وفقا السس محددة تطبق على الجامعات االربع)االردنية،
التكنولوجيا ،مؤتة ،الھاشمية( ،مشيرا الى ان المجلس لن يناقش قضية رسوم دراسة الطب ،باعتبارھا
من صالحيات مجالس امناء الجامعات نفسھا.
واكد ان المجلس سيحسم اليوم موضوع الطب تمھيدا لتطبيق اسس القبول بالجامعات االردنية ليندرج
القبول المباشر على التخصصات التقنية اوال باول مثل الھندسات ،مشيرا الى عدم جوازية بقاء معدل
الثانوية العامة فقط معيار القبول للطلبة بالجامعات ،والبد ان يرافقه عوامل اخرى مثل قدرات
الطالب واجراء امتحانات قبول للتخصصات التي تتماشى مع قدرات ورغبات الطالب.
وكشف لـ«الدستور« عن تلقي مجلس التعليم العالي طلبا من جامعة اليرموك النشاء كلية طب ،مؤكدا
ان الطلب لم يستوف بعد الن انشاء مثل ذلك التخصص بحاجة الى تفاصيل واجراءات عديدة والبد
ان يمر بالمراحل الكاملة لالنشاء وربطه بوجود مستشفى تابع للجامعة لتدريب الطلبة ،مؤكدا انه ال
يوجد ما يمنع من انشاء كلية طب باي جامعة رسمية مع الحفاظ على الشروط الالزمة لذلك.
وتوقعت مصادر ان يتم اقرار التفاصيل الخاصة بالطب ،وفقا لما اقترحته اللجنة المعنية بتحديد
اآلليات الخاصة بالقبول المباشر بالتخصصات الطبية في الجامعات االردنية المتوقع ان تبدأ العام
المقبل ،بحيث يكون الحد االدنى لمعدل القبول في الثانوية العامة الفرع العلمي للمنافسة على القبول
في تخصص الطب ) (%٨٥كحد ادنى او يزيد الى  ،%٩٠وفقا لما تفرزه نتائج امتحان الثانوية
العامة لذلك العام وذلك لاللتحاق في السنة األولى )ما قبل الطب(.
كما اقترحت اللجنة توحيد عدد الساعات المعتمدة في السنة االولى )ما قبل الطب( للطلبة األردنيين
في الجامعات األردنية الرسمية ) (٤٥ساعة معتمدة على ان تكون المواد مشتركة مع تخصصات
الصيدلة ودكتوراة الصيدلة وكليات العلوم الطبية المساندة وعلوم التأھيل ،وان تكون المواد
المشتركة :مھارات اللغة العربية واالنجليزية ،والبيولوجيا العامة والكيمياء العامة والفيزياء العامة،
ومدخل الى علم التشريح وعلم األجسام وتخصص الكيمياء البيولوجية ،والكيمياء الحيوية وسلوك
وادبيات المھنة ومبادئ األبحاث العلمية ،اضافة الى مجموعة من التخصصات العامة الخاصة بمادة
الطب.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ووفقا لنص تقرير اللجنة ،يحدد مسبقا ً ضعف عدد المقاعد في الجامعات الرسمية المعنية بقبول طلبة
الطب لاللتحاق في السنة األولى )ما قبل الطب( على ان يتم تخصيص عدد من المقاعد في
تخصصات اخرى للطلبة الذين لم يجتازوا االمتحان الطبي الموحد.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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طلبة نيوز ٢٠١٣/١/٣

جلسة التعليم العالي الخميس  :اقرار القبول في الكليات الطبية
يعقد مجلس التعليم العالي جلسة الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور وجيه عويس حيث من
المقر أن يقر المجلس باألحرف النھائية أسس القبول المباشر في التخصصات الطبية على أن يتم
تشكيل لجنة من كافة المختصين في القبول والتسجيل وذلك لوضع اآلليات التنفذية حيث من المتوقع
أن يترأس اللجنة الخبير في مجالي القبول والتسجيل الدكتور غالب الحوراني .
كما ومن المتوقع أن يبحث المجلس تنسيب مجلس أمناء الجامعة الطبية بتعيين الدكتور يوسف
القاعود رئيسا للجامعة حيث تسربت أنباء األربعاء عن معارضة في أوساط أعضاء المجلس وذلك
كون األساتذ القاعود لم يشغل سابقا أي مواقع إدارية عليا في المؤسسات األكاديمية .
وبحسب مراقبين فإن المجلس سيناقش عددا من الملفات الساخنة في قطاع التعليم العالي ومناه بعض
اإلدارات الجامعية .
كما علمت طلبة نيوز بان رئيس الوزراء الدكتور عبدﷲ النسور قد قرر تحويل مشاريع أنظمة
الرواتب والعالوات وأنظمة تعويضات نھاية الخدمة الى اللجنة االقتصادية وذلك في اھم خطوات
اقراره بشكل نھائي من قبل مجلس الوزراء ،حيث ان آلية اقرار القوانين واألنظمة تمر في مرحلتين
مھمتين وھما اقراره من قبل اللجنة الوزارية المختصة وصياغته في ديوان التشريع وبعد ذلك يتم
اقراره من قبل المجلس ومن ثم يتم اصدار االرادة الملكية السامية لصدوره في الجريده الرسمية.
وبحسب مصادر مسؤوله فان تحويل االنظمة من قبل رئيس الوزراء الى اللجنة المختصة يعد
موافقة حكومية مبدئية بانتظار اقرار كافة التفاصيل من قبل اللجنة الوزارية وديوان التشريع  ،وفي
تصريحات سابقة لوزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس فان اقرار االنظمة سيكون اعتبارا من
بداية العام  ٢٠١٣حتى ولو اخذت عملية االقرار وصدوره في الجريده الرسمية ثالثة او اربعة
اسابيع.
وللجدير بالذكر ان اللجنه االقتصادية يتراسھا في مجلس الوزراء وزير المالية وتضم في عضويتھا
عدد من الوزراء منھم وزير التخطيط  ،كما ان وزير المالية منذ البداية بصورة االعداد لتلك
االنظمة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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مقاالت
الرأي ص /٢ :أبواب ٢٠١٣/١/٣ /

ذكريات األيام األولى في الجامعة األردنية
د .عصام سليمان الموسى
قبل نصف قرن بالتمام والكمال ،يوم  ،١٩٦٢/١٢/٢٥فتحت الجامعة األردنية ذراعيھا الستقبال
طلبتھا من الجيل األول .خمسون عاما انقضت من عمرنا ،لكن ذكرى اليوم األول ،يوم سرنا تلك
الطرقات وتحلقنا نترقب فتح باب القاعة الرئيسة ،ما يزال نديا اخضر يخفق مع دقات الوريد .ورغم
ان المرء ال يتذكر التفاصيل الدقيقة ،إال ان الخطوة األولى ،وما تبقى من عبقھا ،يستحق ان يروى.
وفيما يتلو استكمال لما نشر في حلقة امس االول....
الطالبات والطالب
كانت العالقة بين الطالب والطالبات تقوم على االحترام المتبادل ،وكانت الطالبات في المجمل أميل
ألن يبقين مع بعض وقد حظيت جميع الطالبات باحترام الزمالء ،وحين كن يركبن الباص ينھض
الشبان إلجالسھم في أمكانھم اذا لم تتوفر مقاعد لھن .كانت روح الشھامة ھي السائدة.
مفارقات
تميز رئيس الجامعة األستاذ الدكتور ناصر الدين بوسامته وأناقته وفصاحته ،وكان يقود سيارته بنفسه
وھي من طراز )تاونس( سوداء اللون -ولم يكن له سائق خاص .وكان الدكتور فاخر عاقل يحضر
الى الجامعة بسيارة منظمة اليونسيف -وطرازھا مرسيدس سوداء اللون أيضا ،يرفرف على مقدمتھا
علم األمم المتحدة األزرق .أما الدكتور عبد الكريم غرايبة فكانت تحضره للجامعة زوجته بسيارتھا.
األساتذة السوريون )عادل العوا وعمر الحكيم( كانا يركبان سيارات األجرة بين دمشق وعمان
ويحضران مرة باألسبوع.
تميز األساتذة في تلك السنة بتواضعھم ،وكانوا يشددون على اللغة العربية ،خاصة األساتذة
السوريون .وتميز الدكتور ھاشم ياغي بدماثته ،اما الدكتور عبد الكريم غرايبة فكان يحفزنا على
التفكير في واقعنا العربي.
النشاطات الرياضية
تولى األستاذ محمد خير مامسر  ،المشرف الرياضي ،توزيع الطلبة في فرق رياضية حسب
ھواياتھم لمختلف النشاطات :كرة القدم وكرة السلة والتنس وغيرھا .وكنا نلعب مع فرق خارجية
احيانا .ومارست بعض الطالبات لعبة الريشة الطائرة.
وقد لعبت مع فريق كرة القدم  ،ولعبنا مباريات عدة وبعضھا مع نواد وفرق خارجية ،وفي احدى
المباريات الداخلية ،وكنت مندفعا باتجاه تسجيل ھدف ،راكضا بأقصى سرعة ،لحق بي أحد الزمالء،
وحين أدرك اني اھدد مرمى شباك فريقه ،ما كان منه اال ان )عرقلني( بقدمه ،فسقطت سقطة قاسية
مؤلمة دحرجتني كعجلة ،نھضت منھا بصعوبة وجررت نفسي خارجا من الملعب  ،فجاءت الزميلتان
ليلى رصاص ونجوى كيالي ،تشدان من أزري .طبعا صفر الحكم صافره ،وأظنه كان األستاذ
مامسر ،وأوقع عقوبة على الفريق الثاني ،وكان ان ضرب العب آخر )اظنه الزميل محي الدين
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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توق( ضربة الجزاء مسجال الھدف الذي كنت سأسجله -لو لم يسقطني زميلي ابراھيم عقل .بعد تلك
التجربة ،والسقطة) ،طلقت( لعبة كرة القدم الى األبد -اال حين كنت العب بشكل ودي مع اصدقائي
اوابنائي فيما بعد .
اللجنة االجتماعية
تشكلت لجان من الطلبة بإشراف األساتذة ،وكنت أحد أعضاء اللجنة االجتماعية التي أشرف عليھا
الدكتور فاخر عاقل .وأذكر اننا اعددنا حفال وداعيا على شرف األستاذين بيلي وشل اللذين غادرانا
في نھاية العام ،وأوكلت الي مھمة القاء كلمة باللغة االنجليزية اعددتھا بإشراف استأذنا فاخر بالطبع،
شكرنا فيھا باسم الطلبة أألستاذين على ما بذاله من جھد في تعليمنا اللغة االنجليزية.
المقصف
في تسوية مبنى الرئاسة افتتح المقصف الذي كان يديره كل من السيد محمد البكري والسيد عبد
الرؤوف ابو عزام ،ويطل مدخله على الجھة الشرقية ،وأمامه ساحة واسعة .في ھذا المقصف كنا
نشرب الشاي والقھوة ونتناول المرطبات والسندويشات ،وقد وضعت فيه طاولة تنس كنا نلعب عليھا
في أوقات الفراغ وخضنا مباريات عليھا ،واستدعى اإلقبال على اللعبة الى إضافة طاولة ثانية الحقا.
في األيام التي يكون الطقس فيھا جميال ،كنا نسحب الكراسي من داخل المقصف الى خارجه ونجلس
في الساحة األمامية.
وكان ملعب كرة السلة خلف الرئاسة ،اما ملعب كرة القدم فكان بعيدا باتجاه الشرق نسير اليه مسافة
ربع ساعة تقريبا حتى نصله.
رحلة الى الضفة الغربية
في السنة األولى قمنا برحلة ال تنسى .أخذنا الدكتور عبد الكريم الغرايبة برحلة فريدة الى الضفة
الغربية استمرت يومين زرنا فيھا نابلس وجنين والخليل والمواقع األثرية في أريحا )قصر ھشام(
والمواقع األمامية للجيش العربي .في تلك الرحلة غنى علي البرقاوي بصوته الجميل أعذب األلحان،
وزرت منزل زميلنا جميل حجازي بدعوة منه حين وصلنا الخليل ،ورحب بنا والده الشيخ أجمل
ترحيب .كانت رحلة تاريخية ال تنسى ،فبعد سنوات قليلة سقطت الضفة الغربية وانتزعت براءة
األرض الطيبة المباركة.
مظاھرات
بعد أحد االعتداءات على قرى في الضفة الغربية ،قامت مظاھرات في عمان .كانت الحرب الباردة
العربية اإلعالمية في أوجھا .أغلقت الجامعة أبوابھا ،فركبنا الباص عائدين الى عمان .حين نزلت من
الباص  ،وقد عقدت العزم على التوجه الى المنزل في جبل الحسين وعدم المشاركة في المظاھرة ،
تقدم مني شرطي سمين وضربني )بالقايش( على ظھري ،دون ذنب جنيته .ربما ظن اني أنوي
التظاھر فعمل على تفريق المتظاھرين بأسلوب )خشن( .استشطت غضبا وقررت ،ردا على تلك
الفعلة ،المشاركة بالمظاھرة .توجھت مع اآلخرين الى وسط المدينة ،وكان الجيش مستعدا ،وأطلقت
قنابل الغاز المسيل للدموع ،وربما أطلق الرصاص على المتظاھرين .تشتت شملنا وركضنا بكل
اتجاه .التجأت إلحد المحالت واختبأت تحت طاولة .وانا في مخبأي ھذا ،سقطت قطرات دم من
أعلى .أدركت ان احدھم في مكان ما فوقي .خرجت من مخبأي وسرت في الشارع .التقيت بسكرتيرة
الجامعة ،لوريس ،فناولتني كيسا ألضع فيه كتبي وأخفيھا عن أعين الجنود .عدت بعدھا الى المنزل
في جبل الحسين ال أعرف كيف.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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أحزاب ودعوات
كانت الجامعة ملتقى لشبان من كافة المناطق ومختلف المشارب والميول .وقد وجھت لي دعوات من
بعض الزمالء لاللتحاق بھذا الحزب او ذاك .لكني كنت أقول لھم باني خلقت قوميا عربيا بالفطرة،
ومستقال واعتز بعروبتي وأردنيتي ،وال ارى فرقا بين مسلم ومسيحي ،فكلنا عرب »قبل موسى
وعيسى ومحمد« ،كما قال المرحوم الملك فيصل األول عام ١٩١٨بعد تحرير سوريا من ربقة
العثمانيين األتراك ،وكما قال معاوية بن ابي سفيان قبل ألف وخمسمائة عام» :الدين والوطن
للجميع«.
صداقات
في تلك األجواء الرومانسية التي واكبت تفتحنا على حياة الشباب ،كنا نلتقي دوريا في منازلنا في
زيارات نستضيف أصدقاء فيھا .ومن ذكريات ھذه الزيارات :زيارتنا الى منزل األستاذ الشيخ حسن
البرقاوي يستقبلنا ھو وابنه ،زميلنا علي البرقاوي ،ويحدثنا بلغته الفصيحة عن تجاربه في التعليم في
السلط وغيرھا من األماكن .وكنا نتجمع في جلسات في غرف األصدقاء القادمين من خارج عمان.
وكثيرا ما اجتمعنا في غرفة جميل حجازي ،القادم من الخليل ،حيث يسكن في جبل اللويبدة )بالقرب
من دوار باريس حاليا( ،او في غرفة خالد بزاري ،القادم من برقا بالقرب من نابلس ،حيث يقيم في
جبل الحسين ،او في غرفة يوسف حداد في جبل الحسين .كانت ھذه اللقاءات تصبح بمثابة منتدى،
وكنا نسعد بالحديث الدافىء البريء ،وبكاسات الشاي تدار علينا بكرم .وكان معظمنا من المدخنين،
فتمتلىء الغرفة بسحب الدخان )كنا ندخن سجائر ذلك الزمان من صنف كمال او ريم او جولدستار او
فيالدلفيا -وأحيانا يبرز أحدنا ببرجوازية مصطنعة علبة دخان أمريكية ،فتختفي سجائرھا بسرعة(.
وكنا نتحدث في مختلف الشؤون ،ونتناقش بحماس الشباب ،ونترافق للسينما ونناقش مضامين األفالم
او الكتب التي طالعنا.
وفي األيام الجميلة كنا نتسكع في شوارع قاع المدينة جيئة وذھابا ،ثم ندخل محال نشرب فيه قدح
شاي ،او نسھر على أنغام ام كلثوم في أحد المقاھي يوم الخميس في ليالي الصيف الجميلة ونلعب
ورق الشدة.
في ھذه السنة توطدت صداقتي مع عبد اللطيف العناني وزرته في منزله في جبل التاج .واستمرت
صداقتنا قوية حتى اآلن ،وقد زرته قبل سنوات في منزله في أمريكا حيث استقر به المقام .كما
وزرت الصديق خالد البزاري في الكويت عام  ،١٩٧٦وكنت عائدا من قطر في طريقي الى األردن
للعمل محاضرا متفرغا في جامعة اليرموك.
كانت سنة جميلة ،وقطعا كانت من أحلى سنوات العمر .كنا ندرس في القاعات على ايقاع دق
الحجارة التي كانت تعد لبناء كلية اآلداب ،التي انتقلنا اليھا في العام التالي.
النتائج مفاجئة
تعرفنا في ھذه السنة على زمالء أعزاء ،ولكن حبل الصداقة انتھى مع بعضھم ،حين أعلنت نتائج
نھاية العام ،وكانت مفاجئة .تبين ان الذين اجتازوا االمتحانات النھائية وترفعوا للسنة الثانية لم يزد
عددھم عن ٧٠طالبا وطالبة .كان نصيب الذين لم ينجحوا ھو الفصل من الجامعة ،فذھب كل منھم في
طريق .والتحق العديد منھم بالجامعات العربية المجاورة باالنتساب وحصلوا على شھادتھم متأخرين
قليال عنا.
ال شك بان الدراسة كانت صعبة في تلك السنة ،وكان فيھا تشدد .تركزت فلسفة الجامعة في تلك
المرحلة على الكيف ال على الكم ،عكس ما حصل للتعليم في األردن بعد ذلك .غير ان فصل حوالي
مائة طالب في نھاية العام،كان يعكس فلسفة متشددة بأي مقياس .لكن ذلك كان عصر وصفي التل
الذي كان يريد بناء مجتمع إسبارطي.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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تميز رغم الالمباالة
لكن المؤكد ،ان عام  ١٩٦٣/١٩٦٢بقي عاما فارقا في حياة طلبة الفوج األول في الجامعة األردنية.
ربما شعر الذين اجتازوا تلك السنة بتميزھم .أعرف شخصيا ان جميع من اجتازوا تلك السنة حققوا
النجاح في حياتھم ،وبرز منھم معلمون ومعلمات ومدراء و شعراء وأدباء وباحثون وأساتذة جامعات
وكتاب عمود صحفي ووزير الخ .ويحضرني في فعل الخير تحديدا الصديق عبد اللطيف العناني
الذي سعى في فترة سابقة مع الجامعة األردنية لتمويل مبنى يحمل اسم احد األساتذة الذين درسونا في
السنوات الثالث الالحقة .
سنة فارقة حقا
كان افتتاح الجامعة األردنية خطوة كبيرة لھا ابعاد سياسية كما صار لھا ابعاد ثقافية .فحين أغلقت
األبواب في وجه الطلبة األردنيين في جامعات مصر ،ورحّلوا عن مصر اثر قرار مفاجئ ،جاء قرار
أردني شجاع بافتتاح الجامعة .كان القرار خاضعا لمعطيات الحرب الباردة العربية ،لكنه كان القرار
األسلم الذي أشاد حجرا في مسيرة األردن ،كان بمثابة حجر زاوية.
اليوم ،و بعد مرور نصف قرن على ذلك الحدث ،تلھج قلوبنا بالثناء والشكر والعرفان واالمتنان
ألصحاب القرار في إنشاء الجامعة أوال  ،وعلى رأسھم المغفور له صاحب الجاللة الملك الحسين بن
طالل ،ومجلس األمناء،ولتلك الثلة من األساتذة الذين بنوا الجامعة األردنية وعلى رأسھم األستاذ
الدكتور ناصر الدين األسد .لقد فتح إنشاء الجامعة في تلك المرحلة العصيبة والمفصلية طريقا
للمستقبل الواعد زاد األردن منعة وعزة وأھّل طلبته ليسعوا في بناء الوطن ،وأقطار عربية عديدة
عملوا بھا ،وكان القرار في كافة األحوال وشم جميل على خد الوطن األجمل.
تكريم الفوج األول
كرم دولة رئيس الجامعة األسبق الدكتور عبد السالم المجالي الفوج األول بعد مرور  ٢٥عاما على
تأسيس الجامعة ،كما وكرم الدكتور خالد الكركي الفوج األول قبل سنوات والقى كلمتھم الدكتور محي
الدين توق .
الى لقاء قريب
وألن ذكرى مرور نصف قرن على تأسيس الجامعة لن تعود ،وألن عجلة العمر تدور ،فقد تنادت
فئة من خريجي الفوج األول ،لعقد اجتماع يحدد مكانه قريبا ،لكي نلتقي فيه ،نستعيد ذكرى السنة
األولى عبر رحلة حافلة امتدت على مدى خمسين عاما .وبالتأكيد فان اللقاء سيكون جميال وقد وخط
رأسه الشيب) ،والشيب فيه وقار كما يقول المتنبي(.
واتفقنا مبدأيا ان نعمل في ذلك اللقاء على تكريم األساتذة الذين علمونا في السنة األولى وزرعوا فينا
فرح الغد  ،ليروا ثمار ما غرست أيديھم المباركة ،ونشكرھم على عطائھم الذي ال يضاھى ،ونفرح
بھم مقدرين لھم ما بذلوا للوطن  ،مد ﷲ في اعمار من بقي منھم معنا ،ورحم بواسع رحمته من
غادرنا منھم ومن رفاقنا في الفوج األول .
وسيكون ھذا اللقاء بالتأكيد فرصة لنا الستعادة الذكريات وتجديد الصداقات وتبادل الھدايا .لذا فان
الدعوة موجھة لجميع طلبة السنة األولى ليتواصلوا مع عضو ھذه اللجنة الدكتور موسى جبريل على
بريده لتنظيم ذلك اللقاء في أقرب فرصة ممكنة.
كلية اإلعالم -جامعة اليرموك -قسم الصحافة
)(jibrilm@ju.edu.jo
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الدستور ص - ٨ :دروب

٢٠١٣/١/٣ /

السرو والقباب
ابراھيم عبدالمجيد القيسي
السمك .
ت ونحن
ِ
ُوركت أ ّم الجامعا ِ
ت أ ّم الجامعاااااااااات ..بورك ِ
بورك ِ
ت أ َم◌َ الجامعاااااااااات ..ب ِ
ننتمي.
أكتب ھذه المقالة وأنا أنساب مع موسيقاھا ،ويفوح الوجود بشذاھا ،وتحت ظالل قبابھا ،وأمام رسول
ت ..أم
ُورك ِ
الوجد ..عو ٌد ،وكلمة الحبيب الزيودي ،ونھر مشاعر يتدفق من صوت ابواواصف ..ب ِ
الجامعات ،ونحن السمك ننتمي.
حكاية الجامعة األردنية ،حين تكون آخر روايات يرويھا حبيبنا الزيودي ،لندونھا كما قالھا حبيبنا ،ثم
نرددھا شوقا وحنينا وفخرا وأغراضا أخرى من أغراض اإلبداع األردني الجامع» ،السرو والقباب«
..ھو القلب الحي حين يتحدث عن أم الجامعات ،وبلھجة أردنية ،تطرب لھا آذان وأفئدة األنقياء
واألتقياء المتضرعين للمولي في محراب العلم والحب أيضا ،ھو التضرع للمولى أن يديم ضوء
المنارة األردنية الكبيرة ..جامعتنا األردنية.
أتحدث عن أوبريت »السرو والقباب« الذي سمعته اول مرة حين تم الكشف عنه أمام جاللة الملك في
الجامعة األردنية ،وفي مناسبة مرور  ٥٠عاما على دوام اشتعالھا بالنور والحكمة والعطاء الوطني
االنساني المتميز.
وال أريد التحدث مطوال عن قلة الضوء الذي تم تسليطه على عمل إبداعي بھذا التفرد واألھمية ،وال
أفھم بصراحة سببا لعدم اھتمام مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون بأوبريت »السرو والقباب« الذي كان آخر
كتابات الراحل حبيب الزيودي ،ويتحدث عن أم الجامعات األردنية ،واألھم أنه عمل فني يستحق
المتابعة والغوص فيه ،لبلوغ الحكمة المتوخاة من أي عمق حسي وفني..
بوركت أم الجامعات ..ونحن السمك ننتمي.
مقالتي ھي محض دعوة للتبرك أو لالستماع وللنقد الفني ،أوجھھا عبر ھذه الزاوية ،لكل مھتم ،وكل
أردني وأردنية تنبض قلوبھم على إيقاع الجمال األردني ،وكل نفس تتذوق معاني قصة النجاح
األردنية ،حين يقدمھا جميلون كحبيب الزيودي وابو واصف وآخرين نقدر لھم جھودھم.
اليوم وفي السادسة مساء وعلى مدرج الحسن بن طالل ،وبرعاية الدكتور اخليف الطراونة ،يتم تقديم
ھذا العمل االبداعي الذي أعتبره أيقونة أردنية ،فيھا تعاويذ أسطورية من الحكمة والجمال والعطاء
واإلشعاع اإلنساني الراقي ..والمقاعد في المدرج تستوعب المبدعين األردنيين والمھتمين ،وترحب
الشك؛ بالعاشقين للوطن وجمالياته األرقى واألنقى..
المسلم ..بوركت أم الجامعات ونحن السمك ننتمي.
ق قلب
ھ َز◌َ المسيحي الصليب فر َ
ِ
فعليك العشق.
فيك..
ِ
وأنا أيضا أغرق ِ
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الدستور ص/ ١٤ :

٢٠١٣/١/٣

مؤتمر وطني لوضع استراتيجية للتعليم العالي
أحمد جميل شاكر
حديث الدكتور مروان كمال رئيس جامعة فيالدلفيا خالل مؤتمر صحفي عقده مؤخرا ،يشكل المدخل
األساسي لعملية إصالح التعليم الجامعي ،أو تصويب مسيرته ،ألنه حصيلة تجربة كبيرة لھذه
الشخصية األكاديمية والسياسية وكذلك للدكتور ابراھيم بدران وزير التربية والتعليم األسبق والذي
يتولى حاليا ً منصبا ً رفيعا ً في جامعة فيالدلفيا.
لخص الدكتور كمال مشكلة التعليم العالي ،سواء للجامعات الرسمية أو الخاصة بعدم ثبات التشريعات
بالتعليم العالي ،وتغيير القواعد ،األمر الذي يشكل خطورة كبيرة على ھذه المؤسسات التعليمية.
لو عدنا إلى الوراء عدة سنوات ،لوجدنا أنه تقلب على منصب وزير التعليم العالي خالل العشر
سنوات األخيرة سبعة وزراء أي بمعدل عام وشھرين لكل وزير وبعضھم بالطبع أقل من ذلك ،حيث
استمر عمل بعض الوزارات ستة أشھر فقط.
كل وزير تعليم عالي كان يأتي إلى منصبه وينسف معظم ما قام به الوزير السابق ،وكل واحد منھم
ينطلق من خلفيته األكاديمية والسياسية واالجتماعية ،وأن بعضھم شجع أصحاب رؤوس األموال في
الجامعات على حساب مستوى العملية األكاديمية ،وآخرين قاموا بتقليص صالحية مالكي الجامعات
الخاصة بشكل غير معقول ،وجعلھم ضيوفا ً في جامعاتھم ،بينما المنطق السليم يؤكد على أھمية تنمية
االستثمار في التعليم ،واالرتقاء بمستوى العملية األكاديمية وأن تكون ھناك صالحيات واسعة لرئيس
الجامعة في األمور الفنية الخاصة بالتعليم العالي ،وأنه ال يمكن النظر إلى الجامعات الخاصة على
أنھا كيان مستقل عن باقي الجامعات وھي بالتالي جزء من منظومة التعليم الوطني وتتساوى بالكفاءة
مع الجامعات الرسمية ،فقد استطاعت الجامعات الخاصة توفير االف فرص العمل للھيئات التدريسية
واإلدارية ،ووفرت فرص التعليم لعشرات األلوف من الطلبة األردنيين بدالً من التحاقھم في
الجامعات الغربية باإلضافة إلى استقطاب اآلالف من الطلبة العرب واألجانب حيث تشير األرقام إلى
أن حجم إنفاقھم يزيد عن نصف مليار دينار أردني.
لقد وضع الدكتور كمال ،والدكتور بدران اليد على نقاط الضعف والقوة في جامعاتنا ،وأكد على
أھمية تفاعل الجامعة مع محيطھا ومع المجتمع بصورة عامة وإحداث التغيير والنقلة المطلوبة وليس
البقاء في اإلطار األكاديمي فقط فقامت العديد من الجامعات الرسمية والخاصة بالنشاطات والفعاليات
لخدمة المجتمع ،وركزت على قضايا البحث العلمي حتى انه تم تخصيص العديد من الجوائز التي
تمنح للمبدعين من خارج الجامعات في مجال التأليف والترجمة وبرمجة الحاسوب واألعمال الفنية
المختلفة.
إن االرتقاء بمستوى التعليم الجامعي ،يتطلب عقد مؤتمر وطني تكون ورقة العمل الرئيسة فيه ما جاء
من مخرجات في تقرير اللجنة الملكية االستشارية للتعليم ،والوصول إلى خارطة طريق معتمدة لكل
من يأتي ويتولى منصب وزير التعليم العالي ،أو يكون في موقع المسؤولية في مجلس التعليم العالي،
فھناك تراجع في المستوى األكاديمي لبعض التخصصات والجامعات وألعداد من الطلبة ،وھناك عدم
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وضوح رؤيا في منح تراخيص إلنشاء جامعات خاصة جديدة ،أو حتى لكليات الطب ،وأنه ال بد من
دراسة وافية ومتأنية بھدف وضع قواعد ثابتة تحكم مسيرة التعليم العالي ومؤسساته وأن ما يحصل
من تفاوت وتغيير مستمر بالسياسات ھو مؤشر خطير يؤثر على الطلبة والمؤسسات األكاديمية
ويؤدي إلى إرباك واضح في الجامعات ،وأنه ال بد من التأكيد مرة أخرى على استقاللية الجامعات
وأن تكون كل جامعة ھي صاحبة القرار بما تراه األفضل لمؤسساتھا وسياساتھا.
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طلبة نيوز

٢٠١٣/١/٣ /

على أطالل جامعة محترمة!!
د.تركي بني خالد
ھي جامعة محترمة ومحترمة جدا في نفوس من يفھمھا ،أو ھكذا كانت في وقت ما لم ينتظر طويال.
مضى على إنشائھا زمن لكن اينشتاين طيب ﷲ ثراه يرى أن األشياء نسبية بطبيعتھا .ولذلك ال قيمة
لعمر الجامعة الزمني مثلما انه ال قيمة لعمر اإلنسان الزمني ،فالعمر العقلي ھو األھم كما قالوا لنا في
علم النفس.
فالناس يحترمون ھذه الجامعة لعمرھا وتبجيال السمھا .ويحترمونھا ألنھا ترمز إلى حقبة من الزمن
كانت فيه وحدھا المدللة ،وصاحبة الشأن .ويحترمون كذلك بھائھا وتألقھا في بدايات عھدھا الذھبي،
فقد كانت قبلة المتعلمين والمتعلمات ممن كانوا يقدرون العلم والتعليم بحثا عن الغد األفضل.
ولقد بنا عليھا الناس آمال كبار باعتبارھا الرمز وألنھا النموذج .وكان من يقبل للدراسة فيھا يعتبر
نفسه محظوظا ،ويشعر بالفخر والخيالء لمجرد انه حصل على بطاقتھا ،وجعلھا ھويته ،وموطنه،
ومكان أحالمه .شكلھا الخارجي جميل وما زال إلى حد ما .فقد كانت غابة من األشجار الجميلة منھا
المثمر ومنھا الحرجي الذي اتخذ أشكاال جميلة واكتسى ألوانا زاھية.
حدائقھا ورود ،وممراتھا رومانسية تداعب الوجدان .وأبنيتھا شامخة كشموخ أشجارھا المعمرة،
وقاماتھا عالية كرؤوس الناس الذين أرادوھا كذلك .وطالبھا وطالباتھا حملوا إليھا أحالمھم ،وجعلوا
من مكتبتھا قبلتھم األولى ،ليس اختباء من المطر وبرودة الطقس فقط ،وإنما ألنھا كانت عشقا ألمھات
الكتب ،والمجالت والصحف قديمھا وحديثھا قبل أن تغزونا فيروسات الديجيتال.
زادت أبنيتھا ،واقتلعت أكثر أشجارھا ،وغزتھا جيوش التتار والمغول لكي تنثر السجائر في كل بقعة
منھا .كان التخرج فيھا بھيا يعتبره الكل يوما تاريخيا ،وكان يومھا زاخرا بإبداعات مسرحية وفنية
مميزة جعلت معظم الطلبة يتأخرون لوقت من الليل ،رغم ندرة وسائل المواصالت.
كانت تحتضن المناظرات ،وتعزز قوة المنطق ،وتدرب على احترام الرأي اآلخر مھما بدا غريبا أو
حتى مستفزا .وكان للمدرسين فيھا ھالة من االحترام عز نظيرھا في اعرق الجامعات .وكانت أمنيات
الطلبة أن يحظوا بفرصة لالستماع ألساتذتھم الذين ما بخلوا عليھم بعلم أو بتوجيه أبوي رقيق.
محاضراتھا دسمة كمناسف أھلھا ،وممتعة كروح من صنعوھا .ھدوء في ممراتھا يسمو بالنفس
احتراما ،وھيبة لعلمائھا ما بعدھا ھيبة .تحلى طلبتھا وطالباتھا بالخلق وبطيب المعشر وكرم الخلق
وحسن التصرف .فالعيب كان قانونا ،واللباس كان محتشما وأنيقا ينم عن كياسة وذوق رفيع.
ومخاطبة ھيئة التدريس والموظفين كانت تتم بأعلى درجات الدماثة واالحترام.
كانت جامعة بحق ،وكانت بيتا لكل من عشق المعرفة ،ورفعة السلوك .كان طالبھا يشعرون أنھم
قادة ،ويقدرون المسؤولية العظيمة التي تنتظرھم في خدمة الوطن .وكان أساتذتھا وإداريوھا خيرة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الخيرة ،لم يجرؤ احد على تجاوز ھيبتھم ،ألنھم احترموا أنفسھم أوال ،واحترمتھم الجامعة ثانيا،
وقدرھم المجتمع حق قدرھم ثالثا.
كان الحياء معتنقا ،وكان الذوق رفيعا ،وكان العلم حقيقيا ،وكانت الرغبة في االنجاز سلوكا ،وكان
األدب ،وكان األدباء ،وكان الشعر ،وكان المسرح ،وكانت الرؤية ،وكان الشعار حقيقة ،وكانت
عبارة " وقل ربي زدني علما" مقدسة قدسية المصدر الذي جاء بھا .كان فجرا باسما ،يوم أشرقت
تلك األيقونة.
أقول كان ،وسبحان من يغير األحوال! .فھل يعيد التاريخ نفسه؟ نتمنى ذلك!!

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص١٩ :

٢٠١٣/١/٣ /

دعوة ملكية لترسيخ قيم وثقافة الديمقراطية
نصوح المجالي
حتى نكون شركاء حقيقيين في الوطن ونساھم في نھضته ونسھم في عملية التحول الديمقراطي ال بد
أن نحتكم لقيم وطنية عامة ،ديمقراطية ومعاصرة في المرجعيات والسلوك والممارسة ،وفي ط
المساءلة ،تكون ھي محرك السلوك االجتماعي العام ودافعه وضابطه ووسيلة االحتكام والمرجعية
في حالة االختالف.
لقد جاءت ورقة جاللة الملك النقاشية زاخرة وغنية بالمعاني الدالة على ثقافة الديمقراطية ،وطرائق
العمل بھا ومتطلباتھا على الصعيد الوطني العام ،لتخلص أنه حتى نحقق نقلة نوعية في التحول
الديمقراطي ال بد لنا أن نخرج من حالة الفوضى والتصادم وما شابھا من عنف وتمترس وتجاوز
على مختلف المستويات ،حتى نصل الى حالة يكون حوار االفكار والبرامج الموضوعي الذي يبلور
المصالح العامة ،وال يغفل عن مصالح المواطنين الحكم في عالقة المواطنين بدولتھم وعالقة
االحزاب فيما بينھا وعالقة القوى السياسية المنظمة بالدولة والمجتمع ايضا ً.
محور الرسالة التي تضمنتھا الورقة الملكية اننا نتقدم بقدر ما نقدم لوطننا من تضحيات وبقدر ما
نحقق من المنجزات ،وبقدر ما نبني حالة من العدالة االجتماعية والوعي السياسي الشعبي الذي يقوي
نسيج المجتمع والوطن والدولة وال يخل بھا وينعكس بتعزيز السلم االجتماعي وحالة الوفاق
والتراضي في المجتمع.
لقد حضﱠ جاللته المواطنين على سبل الحوار الديمقراطي الذي ال يقوم على التعصب ويقبل الرأي
االخر وال يسعى لدعم وجھة نظره بشيطنة االخر فھذه اساليب تناقض الديمقراطية.
قد يكون الوفاق التام ضربا ً من الخيال السياسي اال ان الوفاق النسبي القائم على التراضي االجتماعي
والسياسي والوطني كان دائما ممكنا في مجتمعنا ،وھو جزء من تقاليدنا حتى على المستوى الشعبي
وقد تميز بلدنا االردن باالعتدال والتسامح والتراضي الشعبي حتى في اصعب الظروف.
لقد ركز جاللته على تطوير قيم وممارسات وثقافة الديمقراطية في المجتمع لتصبح جزءاً من مفاھيم
واخالق ومتطلبات المواطنة الصالحة التي تشكل اساس الحالة الديمقراطية.
وال تخفى مسؤولية التربية والجامعات ووسائل الثقافة واالعالم في ترسيخ ھذه الحالة وتوعية
المجتمع واالخذ بيده الى الحالة الديمقراطية المنشودة.
غير ان للحوار المجتمعي ودور النخب السياسية واالعالمية والفكرية اھمية خاصة فالحوار
المجتمعي عندما يتشرب ھذه المعاني ويعم في اوساط المجتمع واالحزاب وتنظيمات المجتمع المدني
يصبح ما عداه مستھجنا ،ويصبح االستقواء بالحرية المنفلتة للمس بحقوق وكرامات االخرين
واتھامھم بالباطل امراً مدانا ً من المجتمع ومن القضاء.
وللحوار الجاد ديناميكية خاصة اذا بني على اسس سلمية يرتقي فيھا الخطاب العام باستمرار اذا التزم
بالضوابط التي يتعارف عليھا ويقرھا المجتمع.
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ومن ھذا المنطلق دعا جاللته الى الحوار الذي يديم التواصل وال يفرق الناس فاالختالف مشروع،
دون خصام او عداء والبد للحوار ان يقودنا الى مراجعة مواقفنا وافكارنا لنصل الى ارضية مشتركة
يحقق كل طرف فيھا بعض ما يصبو اليه ،فتنوع االراء يغني المسيرة وال يغلق ابواب التفاھم
والتراضي على قواسم مشتركة.
كما دعا جاللته الناخبين للحوار فيما بينھم ومحاورة المرشحين للبرلمان في طروحاتھم وكذلك تنظيم
نشاطاتھم فالعمل المنظم اقدر على التأثير في الديمقراطية من العمل الفردي كما دعا جاللته الناخبين
الى توخي الحقيقة في ما ينشر من معلومات أو يروج من أقاويل ،فتوخي الحقيقة يساھم في بناء رأي
عام ال تستغله االھواء ويفرّق بين الصخب واالستعصاء الذي يعطّل المسيرة والعمل الواعي الذي
يذلل الصعاب ويحرص على الوطن ومكتسباته.
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الغـــد ص٤ :

٢٠١٣/١/٣ /

الدراسة الجامعية وصناعة السياحة التقييم
عوني قعوار
بمناسبة مرور خمسين عاما ً على تأسيس الجامعة األردنية ،قامت إدارتھا بتنظيم مؤتمر ليوم واحد
وبدعم من الوكالة األميركية للتنمية الدولية ممثلة بمشروع تطوير السياحة بعنوان "بحث فرص
الشراكة بين المؤسسات السياحية ومؤسسات التعليم العالي في األردن "ولقد شارك في المؤتمر كافة
المعنيين من أساتذة أكاديميين وطالب وخبراء من القطاع الخاص.
خالل السنوات العشر األخيرة خطا التعليم العالي في األردن خطوات كبيرة في تأھيل الخريجين في
الدراسات السياحية والفندقية حيث كانت جامعة العلوم التطبيقية أول جامعة تقوم بمنح درجة
البكالوريوس في تلك الدراسات في األردن.
وحاليا ً تقوم اثنتا عشرة جامعة وكليات مجتمع بمنح درجة البكالوريوس والدبلوم في التخصصات
السياحية والفندقية ،ويتخرج معدل ) (٢٥٠٠طالب سنوياً ،بينما يحتاج سوق العمل األردني في قطاع
السياحة والفندقة حوالي ) (٥٠٠٠وظيفة سنوياً ،آخذين بعين االعتبار ان سوق دول الخليج يستوعب
جزءا من ھؤالء الخريجين والعاملين.
صناعة السياحة في األردن أسھمت بحوالي  % ١٣من الناتج القومي المحلي في عام ،٢٠١١
وأسھمت في خلق فرص عمل الى حد كبير حيث يعمل في القطاع أكثر من ) (٤٥٠٠٠موظف بشكل
مباشر وبالتالي تعتبر رافداً مھما ً في االقتصاد الوطني.
كذلك األمر يجب زيادة الوعي بأھمية دراسة السياحة والعمل بھا ،ألن معظم الجامعات تروج دراسة
السياحة لخريجي التوجيھي ذوي التحصيل المتدني في امتحانات التوجيھي ،وثقافة العيب ايضا ً ھي
من أھم اسباب ضعف اإلقبال على دراسة السياحة والفندقة.
وللتغلب على أھم التحديات ،اقترح أن يصار إلى تأسيس مجلس استشاري لدائرة اآلثار والسياحة في
الجامعة األردنية ،يتكون من خبراء في القطاع الخاص من وكاالت السياحة والسفر والفنادق
والمطاعم ووزارة السياحة واآلثار ،واجبات المجلس ھي المشاركة في وضع المناھج الدراسية
وتقييمھا كل فترة ،وعمل برامج تدريب للطالب خالل فترة الدراسة.
ومن أھم المقترحات اعطاء دورات للغات االجنبية تشمل اللغة االنجليزية ،والتي تعتبر اللغة العالمية
في عالم السياحة ،واقترح على الخبراء القيام بعمل محاضرات للطالب ليعكسوا خبراتھم والتي يجب
احتسابھا ضمن ساعات الدراسة المعتمدة ،والربط ما بين احتياجات الصناعة السياحية ومخرجات
التعليم والتدريب الفندقي والسياحي.
ويأمل دائما ً أرباب العمل في الحصول على كفاءات بشرية مدربة وجاھزة لالنخراط مباشرة في
قطاعاتھم الخدمية وتسليحھم بالمھارات العملية خالل مراحل التعليم االكاديمي علما ً بأنه في المرحلة
الحالية يتطلب من الخريج فترة ) (١٢-٦شھر حتى يبدأ باإلنتاج للمؤسسة السياحية .وھناك دور
للمؤسسات التعليمية في تحفيز وخلق افكار وممارسات جديدة قد تعود بالمنفعة والفائدة على صناعة
السياحة.
إن السياحة ھي صناعة قائمة على الموارد البشرية ودورھا في تعزيز جودة الخدمات المقدمة ،لذا
يجب على القطاع الخاص العمل على تحسين مستوى الرواتب وظروف العمل الذي من شأنه رفع
عدد الخريجين في ھذا القطاع الحيوي ،وبالنتيجة سوف يساھم من الحد من ظاھرة الفقر والبطالة في
األردن.
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زوايا الصحف

عين الرأي

٢٠١٣/١/٣ /

• رئيس الوزراء د .عبد ﷲ النسور اجرى امس اتصاال ھاتفيا مع رئيس تحرير » الرأي«
الزميل سمير الحياري ھنأ خالله اسرة الراي بفوزھا بالمرتبة االولى اردنيا للصحف الورقية
على االنترنت في قائمة اقوى وسائل االعالم حضورا على اإلنترنت في العالم العربي للعام
 ٢٠١٢التي تصدرھا مجلة فوربس الشرق االوسط بدبي.
• التأمين الصحي الخاص لموظفي المؤسسات المستقلة أوقف اعتبارا من األول من الشھر
الحالي واخضع موظفوھا إلى التأمين الصحي المدني أسوة بباقي موظفي الدولة  .وكان
مجلس الوزراء اخضع موظفي المؤسسات المستقلة تحت مظلة القطاع الصحي المدني
اعتبارا من بداية العام الحالي حيث قدرت كلفة التـأمين الصحي الخاص بماليين الدنانير.
• اللجنة التحضيرية ألبناء الخليل نظمت سلسلةً من اللقاءات مع مرشحين لخوض االنتخابات
النيابية للتعرف على برامجھم .وأعلن مؤخرا في اجتماع ضم شخصيات بارزة تمثل عشائر
مختلفة لألردنيين الذين تعود أصولھم إلى محافظة الخليل عن التوجه لتأسيس حالة جماعيّة
يكون أبناء الخليل نواتھا لتفتح المجال لمشاركة أوسع في الحياة السياسية وقرروا المشاركة
الفعالة في االنتخابات النيابيّة ترشيحا وانتخابا.
• طروحات احد المرشحين المنشورة على صفحة الفيسبوك الخاصة به حظيت باھتمام واسع
في مواقع التواصل االجتماعي حيث اعتبرھا البعض » غير واقعية » فيما اعتبرھا آخرون
طريفة وخارجة عن المألوف« وتضمنت صورا له مع عدد من المواشي تحت شعار
»تشجيع ودعم تربيه المواشي« وأخرى ظھر فيھا يرفع أثقاال كتب عليھا » دعم الرياضه
والشباب ھدفي«.
• ورد في » عين الرأي« أن القاضي خالد الكعابنه باشر عمله في محكمة الجنايات بقرار من
المجلس القضائي بعد أن أوقف لفترة عن عمله بسبب سوء فھم مع موظفين في دائرة
الجمارك والصحيح مع موظفي دائرة ضريبة المبيعات والدخل.
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صنارة الدستور

/

٢٠١٣/١/٣

• رئيس الوزراء الدكتور عبدﷲ النسور يلتقي االحد المقبل مجموعة من الھيئات النسائية
ومنظمات ومؤسسات حكومية وغير حكومية للتباحث في ابرز القضايا التي تھم المرأة
االردنية ومشاركتھا باالنتخابات البرلمانية.
• وفقا لبيانات البنك المركزي فقد تم تخصيص منحة موجھة لمشروع دعم العملية االنتخابية
في االردن قيمتھا  ٧ماليين يورو من بين ثالث اتفاقيات منح مقدمة من االتحاد االوروبي
بقيمة  ٢٠مليون يورو في ايلول .٢٠١٢
• الھيئة الملكية األردنية لألفالم وبالتعاون مع السفارة البرازيلية في األردن تقدمان أيام الفيلم
البرازيلي ابتداء من السابعة مساء االثنين القادم حتى مساء األربعاء في مقر الھيئة.
• علمت »صنارة الدستور« ان مؤسسة المواصفات والمقاييس اغلقت امس محطة محروقات
في محافظة مادبا بعد ان تبين قيامھا بخلط البنزين بالماء.

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

