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 توقف الزيادة السنوية لمدرسين توقف انتاجهم العلمي عامين "األردنية"

ضي ايقاف قرر مجلس عمداء الجامعة االردنية في جلسته االخيرة االثنين الما  -حاتم العبادي

الزيادة السنوية إلعضاء هيئة تدريس، بسبب توقف انتاجهم العلمي المنشور والمقبول للترقية منذ 

تنص  ويأتي قرار المجلس تفعيال لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة األردنية وتعديالته، إذ .سنتين

ة التدريسية بقرار من مجلس توقف الزيادة السنوية لعضو الهيئ»على ان ( أ)في فقرتها(  83)المادة 

العمداء من رتبة أستاذ مساعد فما فوق إذا توقف إنتاجه العلمي المنشور والمقبول للترقية مدة سنتين 

وكان رئيس الجامعة الدكتور  .«ما لم يكن يشغل خالل هذه المدة مركزًا إداريًا بمنصب عميد فما فوق

تدريس قبل شهرين ونصف تقريبا بضرورة االلتزام عبدالكريم القضاة، عمم على جميع أعضاء هيئة ال

بما ينص عليه النظام، وأنه سيصار الى تفعيل بنود النظام، فيما يتعلق باالنتاج العملي، والذي تنص 

تنتهي حكمًا خدمة عضو الهيئة التدريسية إذا سبق وأن ثّبت في الخدمة الدائمة « بأنه» (ب)الفقرة 

له للنشر، بحثًا واحدًا على األقل خالل آخر خمس سنوات ما لم يكن  في الجامعة ولم ينشر، أو يقبل

وعلى صعيد متصل، بدات الجامعة بالزام عضو هيئة التدريس أخذ  .«يشغل مركزًا إداريًا خاللها

العبء التدريسي، له، بما يخفف من عبء التدريس االضافي، وانه في ظل ذلك سيتم تحديد الحاجة 

وتقرر تفعيل البنود . سواء من المدرسين او التعيين في محاضر غير متفرغ الفعلية للعمل االضافي

المتعلقة بالعمل خارج الجامعة، والتي تنص على أخذ موافقة مسبقة من رئيس الجامعة باالضافة الى 

الى ذلك قرر مستشفى الجامعة االردنية  .من مكافآته من عمله لصالح الجامعة%(  11)تخصيص 

ل المعالجات للموظفين العالمين في المستشفى والجامعة لشهر ايار، لتخفيف تأجيل إقتطاع بد

االلتزامات المالية على الموظفين، موضحا انه من يرغب بإبقاء اقتطاعات الذمم، كما هي ابالغ 

 الدائرة المالية

 أخبار الجامعة
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 السمرة ضّيق الفجوة بين أدبنا الدحديث واألدب الغربي: خليل

. للناقد د»  1181- 8913محمود السمرة والنقد األدبي »تاب يطوف بنا ك  -شروق العصفور

مؤكدا من خالل كتابه الصادر عن دار هبة . ابراهيم خليل حول مناهج النقد القديم والحديث ومدارسه

هذه المدارس الى نفسه وفكره، لما تؤكده من ان المضمون هو الشكل، والشكل هوناشرون وموزعون، 

خليل من . ويعّرف د .رة يجد في مدرسة النقد الجديدة اقرب المضمونمحمود السم. ان الراحل د

ص من القطع المتوسط، بالراحل الكبير عبر سبعة  816خالل صفحات الكتاب الذي جاء في 

فصول مع مقدمة تروي بعض التفاصيل من حياته ودراسته وطموحاته ومنجزاته منذ التحاقه بالجامعة 

أما الفصول السبعة فيعرض فيها المؤلف آلراء السمرة في النقد . للثقافة األردنية إلى أن اختير وزيًرا

القديم، ودراساته في النقد العربي الحديث، وال سيما دراسته لخطاب طه حسين النقدي، ودراسته للنقد 

عند العقاد، ولدى محمد مندور، مرورا بالنقد الحديث الغربي وتياراته ومدارسه، فضال عما أسهم به 

رة من دراسات تندرج في إطار التثاقف واالطالع على خطاب اآلخر النقدي، مع التعريف السم

  .ببعض المذاهب النقدية واألدبية لدى الغربيين، وتأثيرها في األدب العربي الحديث

خليل ان الراحل السمرة لم يكن راضيا عن تقلبات العقاد في نقده وتناقضاته، وال عن آراء . ويوضح د

ب العربي التي ال تخلو من اضطراٍب وتناقض، وال عن دراسات محمد مندور للمسرح عميد األد

الفتقارها للعمق، وال عن شعر الثورة العربية الكبرى ألنه شعر حماسي وتقليدي ال تجديد فيه، وال عن 

 أدب جبران الذي يعده نموذجا لألدب العابر الذي ال يحظى بالخلود، وال عن روايات حسني فريز لما

  .فيها من مواعظ، ونمطّية في رسم الشخوص
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خليل ان الراحل السمرة كان يحاول في جّل ما كتب وترجم، ان يضيق الفجوة بين أدبنا . ويؤكد د

ويأتي صدور هذا الكتاب بعد سلسلة من المصنَّفات للمؤلف عن أعالم  .الحديث واالدب الغربي

ألطرش، وجمال أبو حمدان، ومحمود الريماوي، األدب شعًرا ونثًرا؛ كناصر الدين األسد، وليلى ا

ومحمد القيسي، وحميد سعيد، وعلي جعفر العالق، وجبرا إبراهيم جبرا، وأمين شنار، وفخري قعوار 

 .وتيسير سبول
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العالمالعب المنتخب الوطني للتايكواندو ابو غوش يدحصد فضية   

كغم، ضمن  74تأهل العب المنتخب الوطني للتايكواندو، أحمد أبو غوش، الى نهائي وزن تحت 

 .من بطولة العالم للتايكواندو المقامة في مدينة مانشستر البريطانية 14منافسات النسخة 

ام مساء يوم غٍد السبت ، اإليطالي سيمون أليسيو ويواجه أبو غوش في النزال النهائي، الذي سيق

وكان أبو غوش قد افتتح مشاركته في . والذي تأهل بعد فوزه على اإلسباني دانيال كويسادا باريرا

قبل أن يتأهل  64البطولة بفوزه على الالعب السلوفاكي جيوفاني سالنسي ضمن منافسات دور ال

واجه أحمد أبو غوش  86وفي دور ال. رجيوس روديتيسالى الدور الثاني على حساب اليوناني جو 

الالعب األوزبكي نيكيتا رافالوفيتش، المصنف الثاني على العالم وصاحب ذهبية دورة األلعاب 

 .حيث تمكن أبو غوش من الفوز عليه –اآلسيوية التي أقيمت في إندونيسيا العام الماضي 

وش في تاريخ مشاركته ببطولة العالم بعد أن ظفر يذكر أن هذه الميدالية هي الثانية لالعب أبو غ

 .1187ة موغو الكورية عام في مدين كغم في النسخة الماضية والتي أقيمت 67ببرونزية وزن تحت 
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 (طلبة السودان)يضع سيناريوهات للتعامل مع ( التعليم العالي) 

ة والسياسية في السودان، بدأت تطل مشكلة الطلبة األردنيين مع توتر األوضاع األمني  -حاتم العبادي

. الدارسين في الجامعات السودانية، خصوصا، مع تفاقم مظاهر االحتجاج الى إطالق عيارات نارية

ومنذ انطالق االحتجاجات في السودان، طرح موضوع هؤالء الطلبة على طاولة مجلس التعليم 

في هذا الصدد، كشفت  .قية، للتعامل مع المستجدات المستقبليةالعالي، الذي ارتأى وضع خطة استبا

مصادر مطلعة عن وضع اللجنة األكاديمية المنبثقة عن مجلس التعليم العالي تصورات وسيناريوهات 

للتعامل مع الطلبة األردنيين الدارسين في السودان، في حال استمرت حالة عدم االستقرار، اضطر 

وقالت المصادر إن السيناريوهات . األوضاع السياسية واألمنية هنالك معها الطلبة للعودة بسبب

والتصورات، وضعت بموجب معلومات مفصلة حول واقع الطلبة الدارسين هنالك، والتي زود بها 

ويقدر عدد الطلبة األردنيين الملتحقين بالجامعات  .المستشار الثقافي في السفارة األردنية في الخرطوم

منهم تقريبا ملتحقون بتخصص الطب في عدة جامعات، وأن %23طالبا وطالبة، ( 003)السودانية 

ورغم أن الجامعات السودانية، أغلقت أبوابها، بداية األزمة السياسية فيها، . توزيعهم مختلف فيما بينها

جامعة البحر األحمر، التي يدرس فيها طلبة : إال أن جامعات سودانية استأنفت عملها، من بينها

وكانت  .نيون، إال أنها عادت وأغلقت، ثم أعلنت جامعة النيلين بدء الدراسة واالمتحاناتأرد

جامعة سودانية، فتحت أبوابها أمام طلبتها في وقت سابق، غير أن تلك الجامعات لم يكن ملتحقا (45)

فيها طلبة  بها طلبة أردنيون، لتكون جامعة البحر االحمر أول جامعة تفتح أبوابها، من الجامعات التي

وتعاملت اللجنة األكاديمية مع التصورات، ضمن معايير  .أردنيون، لكنه لم يحدد عدد الطلبة

تخصص الطالب والسنة الدراسية، وتاريخ التحاقه بالجامعة، إذ تملك اللجنة قائمة بأسماء جميع 

في ضوء رسالة بعث وجاءت خطوة التعليم العالي  .الطلبة األردنيين الملتحقين بالجامعات السودانية

 شؤون جامعية ومحلية
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بها طلبة أردنيون يدرسون في جامعات سودانية إلى وزير التعليم العالي وليد المعاني، شرحوا فيها 

معاناتهم جراء االحتجاجات الدائرة في السودان، والتي تسببت بتعليق الدراسة حتى إشعار آخر، وما 

مع حالتهم الخاصة، ووضع وطالب الطالب بوضع خطة مستقبلية للتعامل  .قد يترتب على ذلك

التدابير الالزمة للتعامل مع قضيتهم، ومطالبة السفارة األردنية في السودان وتحديدا المستشار الثقافي 

بتوضيح الوضع الراهن بالسودان لوزارة التعليم العالي بصورة تكفل حقوقهم، إلى جانب سحب 

)...( معية لهم في الجامعات السودانية أوراقهم وكشوف العالمات والخطط الدراسية والثبوتات الجا

في حال لزم األمر، وأن تتخذ جميع اإلجراءات الالزمة والخطوات القانونية بما يخص الشهادات 

الحالة األولى، « طلبة السودان»وال يعد ملف  .لتكون كشوف العالمات جاهزة للمعادلة بشكل رسمي

ل مع ملف الطلبة األردنيين العائدين من العراق، التي يتعامل معها مجلس التعليم العالي، إذ تعام

وكذلك الطلبة العائدين من اليمن باإلضافة الى الطلبة العائدين من سوريا، وهؤالء الطلبة جزء منهم 

إال أن في الحلول السابقة، كان هناك رفض من قبل  .مبتعث والغالبية على نفقة الدراسة الخاصة

جل تحقيق اتساق بين الوضع الطارئ والتشريعات المعمول بها، الطلبة لبعضها، والتي وضعت من أ

إلى جانب أن بعض االشخاص استغلوا الوضع، وقاموا بالتسجيل في جامعات تلك الدول اثناء تدهور 

األوضاع األمنية منها، لالستفادة من الحلول التي يقدمها األردن لها، خصوصا وان السواد االعظم 

ات طب وطب أسنان، بحكم أن معدالتهم ال تؤهلهم االلتحاق بهذين من الطلبة يلتحقون بتخصص

وذكرت المصادر أن اللجنة راعت جميع معطيات التعامل مع  .التخصصين في الجامعات األردنية

وعلى صعيد، الطلبة  .ملف الطلبة العائدين في الوقت السابق سواء من حيث اإليجابيات أو السلبيات

أن الوزارة تتابع أوضاع الطلبة وأن العملية التعليمية تسير بدون أي في الجزائر، أوضحت مصادر 

 .طالب وطالبة( 255)وبينت أن عدد الطلبة األردنيين في الجامعات الجزائرية زهاء . معيقات
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 يدحدد نسب القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة« التعليم العالـي"

ان ال يتجاوز عدد األردنيين المرشحين للقبول من  أكد مجلس التعليم العالي ضرورة -امان السائح

خالل وحدة تنسيق القبول الموحد في الجامعات الرسمية بالتخصصات الراكدة أو المشبعة للعام 

  .نسبا محددة تتماشى مع حاجة السوق للخريجين في تخصصات مختلفة 1189/1111الدراسي 

وليد . سة وزير التربية والتعليم العالي دوحدد المجلس، في جلسته التي عقدها مساء امس برئا

من عدد الطلبة األردنيين الخريجين في التخصص المعني، وذلك إذا كانت ( ٪12)المعاني، نسبة 

 .(٪811)نسبة التجاوز على الطاقة االستيعابية تزيد على ما نسبته 

وذلك إذا كانت من عدد الطلبة األردنيين الخريجين في التخصص المعني، ( ٪ 32)وحدد نسبته 

 (.٪811-٪ 21)نسبة التجاوز على الطاقة االستيعابية تتراوح ما بين 

 

 

 

 

 

 

 

 41/3/3542الجمعة                                                                                                  5الدستور ص 

 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                              يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

10 

 

 

 طالبة من االستفادة من مجانية التعليم 11يدحرم " الزواج"

م، والمتعلق بمجانية التعليم 1186قالت جامعة البلقاء التطبيقية إن تفسير قرار محكمة التمييز لعام 

طالبًة ال تنطبق عليهن أسس ( 81)ة األردنية نتج عنه الكشف عن وجود ألبناء القوات المسلح

 .ضمن المكرمة الملكية السامية« الضرر الجسيم»

أن كل »وأوضحت الجامعة، في بيان، أنها طبقت تفسيرات وقرارات صادرة عن محكمة التمييز 

ية غير مشمول بالمكرمة ثم ُقبل في برامج الجامعة األكاديم( أي تزوج)طالب خرج من اعالة والده 

الملكية، وبحيث ال يتأثر أي طالب كان ضمن إعالة والده عند قبوله في البرامج الدراسية بالجامعة، 

 .«ثم تزوج الحقاً 

وأكدت الجامعة التزامها بالقرار والتفسيرات الصادرة عنه، وتطبيقه على الطلبة كافة، الفتًة إلى أنه ال 

 .نون كونها فسرت من قبل محكمة التمييزتملك أي جهة تفسير مواد القا

من القانون ذاته استثنت البنات المتزوجات من االستفادة من  (81)وبينت الجامعة، أن المادة 

، مؤكدة التزامها بالقرارات الصادرة عن السلطة القضائية والعمل بها وتنفيذها وأنها «مكرمة الجسيم»

 .تترجم مبدأ سيادة القانون

مكرر من قانون ( ط/18)إن عدد الطلبة المسجلين بتخصصاتها حسب نص المادة  وقالت الجامعة،

 .طالبًا وطالبة( 8124)بلغ ( المعلولية)وتعديالته  8929التقاعد العسكري لسنة 
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طالبًا ( 7721)وأوضحت أن عدد الطلبة الذين يدرسون على حساب المكرمة الملكية السامية 

 .وطالبة، في كلياتها كافة

إدارة جامعة البلقاء والعاملين فيها على االعتزاز بمنتسبي القوات المسلحة وكافة األجهزة وتؤكد 

 .األمنية، العاملين والمتقاعدين وأن أبناءهم محل رعاية واهتمام الجامعة

واستهجنت الجامعة تناقل وسائل اعالم ومواقع تواصل اجتماعي لمعلومات تصدر عن بعض 

ودون الرجوع إلى الجامعة إليضاح الحقائق كافة ووضعها أمام الرأي األشخاص دون التحقق منها، 

العام، خاصة ممن يبحثون عن مزايدات ال محل لها عند الحديث عن الشأن األكاديمي الجامعي، 

 .وتطبيق منظومة التشريعات

، وتدعو كل من لدية أي استفسار أو توضيح للتواصل معها، الستسقاء المعلومة من مصدرها السليم

وبعيدًا عن التأويالت المغلوطة، مؤكدة على ضرورة االطالع على النصوص القانونية وتفسيراتها 

لصون المصلحة العامة، خاصة األشخاص الذين يجب أن يكونوا حريصين على تطبيق القانون 

 .والتشريع وحماية المال العام
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و دحسم البدء بتغيير مجالس األمناء ... تقييم لرؤساء الجامعات الرسمية خالل أسابيع
 أو اإلدارات الجامعية خالل أيام

 أكدت مصادر حكومية متطابقة ل طلبة نيوز بان عملية جديدة لتقييم رؤساء الجامعات الرسمية

ستبدأ خالل األسابيع القليلة القادمة وأنها قد تبدأ قلل نهاية شهر رمضان المبارك إال أن الراجح ان 

أن تتم هذه العملية بعد عطلة عيد الفطر وذلك عقب صدور نظام المساءلة الذي من المتوقع صدوره 

 ... قريبا

و أكدت المصادر بان تقارير لجهات رقابية حكومية تؤكد وجود خلل كبير في أداء بعض اإلدارات 

الجامعية إضافة إلى أن هناك حالة كبيرة من عدم الرضا لدى الكثير من األوساط األكاديمية 

ألداء والطالبية واإلدارية في عدد من الجامعات عن أداء رؤسائها ما خلق حالة من اإلحباط وتراجع ا

 .... التنافسية في تلك الجامعات

وقالت المصادر بان دوائر صنع القرار تدرس سيناريوهات متعددة إلجراء تغييرات جوهرية وحقيقية 

حيث أن أحد هذه السيناريوهات هو أحداث تغيير في تشكيل مجالس أمناء ...في الجامعات 

المحاصصة والمحسوبية التي أدارها الجامعات بعدما تبين أن هذه المجالس تم تشكيلها وفقا 

لتكون مقدمة إلجراء تلك التغييرات خاصة وأن هناك .... مسؤولون في بعض الجهات المتنفذة 

 .عالمات استفهام كبيرة على تعيينات بعض رؤساء الجامعات التي كان لمجالس األمناء دور فيها

جراء تقييم متوازن لالدارات الجامعية اما السيناريو الثاني فهو اإلبقاء على مجالس أمناء الجامع ات وا 

صدار قرارات من مجلس التعليم العالي بإنهاء تعيين بعض رؤساء الجامعات على أن  وفقا للنظام وا 
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تكون مجالس األمناء موجودة وذلك حتى ال يحدث أي فراغ في الحاكمية في تلك الجامعات و هذا 

يرات في اإلدارات الجامعية والتي قد يصاحبها تغيير في السيناريو هو األكثر ديناميكية إلجراء التغي

 ... مواقع أخرى

المصادر أكدت ل طلبة نيوز أن دخول الصيف الحار يصاحبه أجواء أكثر حرارة في األوساط 

األكاديمية التي ستشهد تغييرات واسعة وغير محددة بعدد معين إال أنها لن تقل عن أربع رؤساء 

 اتجامعات في أقل التقدير 
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 وق؟التعليم ودحاجات الس

 أدحمد المجدوبة. د

فعلى نحو عام، كان  .تاريخيًا لم نكن نعطي عالقة مخرجات التعليم بسوق العمل كثيرًا من االهتمام 

ال بل إن الفرص على  .المتعّلمون قّلة، وكانت فرص العمل في المملكة ودول الجوار متوافرة

ذلك حافزًا للتوسع في قبول الطلبة المستويين الوطني واإلقليمي كانت تفوق أعداد الخريجين، فشّكل 

لم يشكل البعد الوظيفي للخريجين، إذُا، تحديًا يذكر، فكنا ُندرِّس وُنخرِّج طلبة من أجل  .وفتح البرامج

الصورة اآلن معكوسة، فهنالك خريجون أكثر من  .وكان األمر سمنًا وعسالً  .العلم وحاجات المجتمع

قليميًا نجد خريجينا يتنافسون على الوظائف ليس فقط . تمعالطاقة االستيعابية لسوق العمل والمج وا 

من أوروبا وأميركا وشرق آسيا وشبه : مع خريجي دول الجوار، بل مع خريجي الجامعات الدولية

المنافسة على الفرص إقليميًا، وقريبًا ربما  .القارة الهندية وأفريقيا، وحتى أستراليا وأميركا الجنوبية

ومما يزيد في الصعوبة والتنافسية أن السوق القائم على مبدأ  وهذا أمر صعب .ةوطنيًا، أضحت دولي

العرض والطلب، صار يبحث عن خريجين يتمتعون بجودة عالية ويرفض العديد ممن كان يوظفهم 

لذلك بدأنا منذ التسعينيات من القرن الماضي نأخذ موضوع العرض والطلب وربط التعليم  .سابقاً 

ال بل إن أخذ  .وهذا تطور جيد .وضوع جودة المخرجات على محمل الجدبحاجات السوق وم

إذا لم تتوافر  .أمر أساسي« المشبعة»حاجات السوق بعين االعتبار والنظر في التخصصات 

الوظائف لخريجي بعض التخصصات، أو كانت أقل من الخريجين، فهنالك إشكال كبير، ومن هنا 

 .واستشرافية حاسمة، ألن البطالة أصبحت تهدد أمن الوطن يتوجب علينا اتخاذ إجراءات تصحيحية

ال بد لنا من التعامل مع األمر بحذر ودقة، ومن هنا وضعُت عالمة استفهام في نهاية  !!!لكن

 مقاالت

 42/3/3542األحد                                                                                                               40ص  الرأي 
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 :عدة عوامل ال بد من أخذها مجتمعة قبل اتخاذ أي قرار، منها .العنوان، فالقضية عميقة ومعقدة

قصود بالسوق وما هو المؤشر؟ ال شك بأن ديوان الخدمة المدنية قد اواًل، من يحدد اإلشباع وما الم

لكن ال نظنه يفيد كثيرًا بالنسبة لحاجات القطاع الخاص . القطاع العام« سوق»يكون مؤشرًا دقيقًا لـ

وجامعاتنا ال تطرح برامجها بهدف التوظيف في القطاع العام فقط، فالقطاع الخاص واإلقليم . واإلقليم

لو سّلمنا باستطاعتنا اإلحاطة بها كّلها، . ثانيًا، حاجات السوق ذاتها متغيرة ومتذبذبة .رأكبر بكثي

ال بل هنالك . وهذا أمر مستحيل، فال نستطيع أن نسلم بأنها ثابتة، فهي تتغير بين عشية وضحاها

لخريج هو ثالثًا، العامل الحاسم في إيجاد وظيفة ل .من وظائف اليوم قد تختفي قريباً % 62حديث أن 

باستثناء التخصصات . ليس تخصصه أو البرنامج الذي تخّرج منه، بل المهارات التي يمتلكها

الضيقة، السوق يبحث عمن يمتلكون مهارات الوظائف ال شهادات كراتين بمسميات محددة، ومن هنا 

لمهارات فإن األهم من وقف التخصصات المشبعة العناية بنتاجات التعلم بحيث يتم التركيز على ا

مهم جدًا ربط المخرجات بحاجات  .المطلوبة في سوق العمل والتي هي معروفة وسهلة التحديد

 .وهنا بيت القصيد. السوق، لكن األهم هو كيفية ربطها
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 وزارة التعليم العالي ودعم الجامعات

 مدحمد القضاة. د

الى فهم الدور الذي تضطلع به وزارة  القراءة األولى لزيادة الدعم للجامعات األردنية تؤكد الحاجة

التعليم العالي في دعم الجامعات لكي تشعر بضرورة التطوير والتجديد واالرتقاء؛ خاصة في ظل 

ظروف عاشتها على مدار عقد ونصف لم تزد قيمة الدعم عن ذلك المبلغ الثابت الذي ال يسد 

م العالي الجامعات الى دائرة الضوء وتسلط احتياجات الجامعات ومتطلباتها، واليوم تعيد وزارة التعلي

عليها األنظار لمعرفة ما تعانيه من عجز وظروف عانت فيها برامجها واستراتيجياتها حالة من 

الشلل، وقد أحسنت الوزارة حين درست واقع الجامعات بسرعة واستجابت الحكومة لهذه الظروف حين 

ل وزير التعليم العالي رفع الدعم الى تسعين مليون قرر مجلس الوزراء بناء على متابعة حثيثة من قب

مليون دينار، وهو ما يعطي الجامعات بريق أمل لتطوير برامجها وخططها  81دينار بزيادة مقدارها 

وتنفيذ متطلباتها وهنا دعنا نشكر الحكومة ووزارة التعليم العالي والدكتور وليد المعاني على هذا 

أن ينعكس على الجامعات التي عانت تحديات كبيرة، خاصة أن المشهد اإلنجاز الحقيقي الذي ال بد 

الجامعي في السنوات األخيرة  قد تراجع اجتماعياًّ واقتصادياًّ وفكريًّا وعلميًّا بسبب الضائقة المالية؛ 

واليوم باتت الحاجة ملحة  .بعد أن كانت مركز الثقل العلمّي واالجتماعّي والفكرّي والسياسّي والثقافيّ 

إلعادة عجلة التقدم والتطوير والتغيير في منظومة التعليم العالي برمته، ويجب ان يعمل الجميع ليل 

نهار إلنجاز مواقع متقدمة على خريطة التعليم العالي عربيًا ودوليًا، وهذا ال يأتي دون عمل دؤوب 

قام بها السابقون والالحقون؛ خاصة من عملوا في وجاد يسند تلك الجهود المتواصلة والمتراكمة التي 

صناعة القرار ممن قاموا بدورهم في رفع سوية التعليم العالي على مدار عمر الجامعات والحقا 

الوزارة، ومن يقرأ منظومة القوانين والمآالت المالية والحراك العلمي والبحثي ويمعن النظر في 

لتصميم، وما زال اداء االردن مرتفعا على مستوى التعليم التفاصيل يعرف أن وراء ذلك اإلرادة وا

 41/3/3542                                                    الجمعة                                                          1ص  الرأي 
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 .العالي وبحمدااهلل ما زالت الكثير من الدول العربية تنظر الى التجربة األردنية باحترام وتقدير

الحكومة مطالبة بتأمين المزيد من احتياجات الجامعات المالية، وهذا يتطلب ان تسمع الحكومة 

التي تهدف لتطوير هذا القطاع وتخليصه من ديونه وظروفه الصعبة، لخطط وزير التعليم العالي 

وهنا دعنا نتذكر موضوع هيكلة الرسوم الجامعية من جديد كي تصل الجامعات الى إلغاء الموازي ما 

نسانه، وهذه خطة عملت عليها وزارة التعليم العالي في أكثر  سينعكس إيجابيًا على الوطن وجامعاته وا 

ذ بعد، ويجب ان ترى النور وتدعم إلعادة االعتبار للتعليم العالي والجامعات واذا ما من مرة ولم تنف

كتب لها الحياة ستؤتي أكلها في الجامعات خالل السنوات القادمة خاصًة اذا القت آذانا صاغية 

إذ ال لتنفيذها على مراحل تفيد منها الجامعات ماليا واكاديميا، وهذا يتطلب وعيا شعبيا لهذه الخطة؛ 

دنانير سنويًا على كل فوج جديد يدخل الجامعة ( 2-1)يعقل ان يعارض الجميع رفع الرسوم بمعدل 

بحيث تتم خالل العشر سنوات، وهذا يحتاج الى تغيير تفكير الناس، ونمط تفكير اإلدارات الجامعية 

تستطيع الجامعات لن : وبعد. ومجالس األمناء لتجاوز ظروف الجامعات ومتطلباتها المتزايدة سنويا

أن تنافس او تنجح او تحقق أهدافها او تحسن مواقعها في قوائم المنافسات الدولية للوصول الى 

جامعة عالمية، ( 211)قائمة أول عشر جامعات في اإلقليم، أو للمواقع األولى عربيًا، أو ضمن أول 

يق المطلوب كي تعيد إال اذا قرأت كل جامعة واقعها، وحددت هدفها بعقل علمي منفتح، لتحق

الجامعات لنفسها ألقها وصورتها العلمية التي كانت الى وقت قريب الحلم الجميل البناء األردن 

وشبابه الجامعي، وِفي الختام تحية صادقة لوزارة التعليم العالي التي انحازت الى الجامعات بزيادة 

رسالة التعليم العالي والجامعات كي يبقى هذا الدعم المالي المهم، والتحية لكل المخلصين واألوفياء ل

 .اإلنسان األردني في الطليعة والتميز
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 أمجد ناصر والمفرق ومالك بن الريب

 مهند مبيضين.د

منفتحًا على شهية الكتابة، وما زال يعد بأعمال جديدة بعد عمله الشعري المنشور أخيرًا بعنوان 

بحي الحديدي، واصفا إياه بأنه عمل يدير فيه امجد عبر والذي قدم له الناقد السوري ص« ممكلة آدم»

رسالة الالغفران التي »وواصفًا الديوان بأنه « بنية اشتباك انساني واخالقي»سبع طبقات جحيمية، 

، والتي ال يغفل ناصر عن ايراد مشاهد معاصرة فيها عن «يرسلها امجد ناصر إلى عصرنا الراهن

في بالد البراميل والسّارين وخزنة تي »ي تسقط على الرؤوس كالمطر االستبداد والقمع والبراميل الت

 .«إن تي

هكذا يبهرنا أمجد ناصر وهو في رحلة عالج صعبة مع المرض ليأتي بالجديد الذي يعيده كما في 

 .كل مرة شاعرًا فطنًا، ومقاتاًل عنيدًا ضد النهايات والمسلمات المرسومة لمن يحبون الطوعية والطاعة

إال أنه ظل وفيًا لقيم البداوة، التي لم تغادره » بدوي الموغل بالحرية، وبرغم كل تجاربه التقدمية هذا ال

شعريًا، في مشاهد الطفولة التي تخص األم واألب والبيت والمكان الصحراوي األول الذي سُيبقي 

يوانه احزان عنده على فكرة العودة من المنفى مهما طال الغياب، وقال عنها تيسير السبول في د

 :صحراوية

 وكأن الصوت في طيات صدري»

 رجَع اليوم حنينيه

 فأراه بدويا خطت الصحراء ال جدوى خطاه

 42/3/3542األحد                                                                                                               35الدستور ص 
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 » موحشا يرقب أثار الطلول

لم يكن أمجد ناصر إال مناضاًل تقدميًا، قال لنا أول امس حين سألته عن الخروج لبيروت عام 

. «لحالة على مصير أوطانهم وفلسطينخرجت غاضبا كما كل الذين خرجوا في ذات ا»، 8977

وهكذا كان امجد مثل كل الكبار الذين اتعبتهم الهزائم، وأرادوا دفن الكارثة، فكانت بيروت الوجهة 

التي سيلتقي بها أعز الرفاق ميشيل النمري الذي يرى أنه كان ظاهرة في الصحافة العربية مع 

ولغالب هلسا أيضًا عنده الحضور . ة في بيروتااليمان بالديمقراطية، وهو أول من قابله واستقبل

 .الكبير المتوج بالشوق أليام النضال والحرية والمعرفة

بالنسبة لجيلنا لم نعرف غالب وال ميشيل مباشرة غيرأننا قرأنا لهم ولغالب بشكل اكبر، لكننا نحمد اهلل 

الم، فأمجد ابن هذا الزمان أننا عرفنا امجد، ولم نسمع عنه فقط في الكتب واألعمال األدبية واإلع

  .الذي ال تشبه أيضا كل أزمنة الهزائم

أمجد الذي قدم صورة األردني العربي المشغول بقضية األمة، دون أن يتغير، أو يبيع قلمه، وامجد 

البدوي المغرق بالحداثة، ولكنها بداوة لم تقتلعها المدنية الغربية وال الحالة النضالية من داوخله ومن 

 .، فابقى عليها أجمل ما فيها بداخله، وفي سلوكه وبمحبته للحياة ولآلخرينابداعه

امجد المحب لكل من تعّرف إليه، ال يعلن االستسالم، بل بقاوم بكل شراسة، ويخط رسالته الرثائية 

بنفسه، ومع ذلك يعلن العزم على رحلة عالجية جديدة، حاماًل إلى المفرق معه الكثير من اآلمال 

 .ن لك من يسأل عنه ويراسلهواالمتنا

هذا الجميل االردني، المالك لزمام الوعي واالبداع، أصّر على سؤال الموت، ونقاش الطبيب في 

بالغه االخير إليه في لندن، معيدًا مالك بن الريب إلى الواجهة، بيد أن الفارق بينهما، أن قرى 

فيما امجد قوي بين ظهراني قومه،  خرسان كانت تفصل بين ابن الريب وقومه في اطراف الُسمينة،

 .ويقاوم ويشع االمل فينا جميعاً 
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وهزائم الحرية واالستبداد والحقا حصار بيروت، يواجه المرض  8967هذا الهارب من هزيمة عام 

اليوم كي يهزمه هو وال ينهزم منه، وهو مؤمن بما أراد اهلل له، موقن باألخذ باالسباب وسبل العالج، 

رته االلكترونية، وطاولته مليئة بالكتب وجهاز كمبيوتره قريب منه متهيًئا للعمل ويدخن عبر سيجا

  .معه، فيمارس العمل الصحفي يتابع ملحق ضفاف في العربي الجديد، وبقية الكتب المعّدة للنشر

لكن بيروت التي كتب . ويذهب بك إلى حديث عميق عن البلد والحرية واإلصالح والذاكرة الجميلة

ولدت من رحمها « :ها مدينة صغيرة بحجم راحة اليد، تطارده، فهي التي قال عنهاعنها أن

 .«باختياري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                              يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

21 

 

 بدحوٌث للتدويِر وأخرى للسيادحةِ  (مؤتمراُت جامعاِتنا )

 خليل الرفوع. د.أ

أو إقليمية  يلحُظ المتابُع في السنوات األخيرة تدافَع جامعاتنا ومراكزنا البحثية إلقامة مؤتمراٍت وطنية

أو دولية تتناول قضايا مهمًة وفي طليعتها دائما اإلرهاُب ، وهي مضامين تستحُق أن يكتب فيها 

وُيحاضَر عنها وُيـتـناقش حولها ؛ ألنها تتشابُك مع األمة كلها فكرا وسلوكا ، وما يصيب وطننا 

لى عقد مؤتمر هنا أو يصيب األمة ، هي قضية خطيرة واقًعا ومستقبال ، ومعالجتها ال تتوقُف ع

هناك بل بممارسة فكرية سلوكية تبني مجتمًعا ال يتنازُعه الظلم والفساد والفقر والجهل ، ولو أراد 

أولئك الخارجون على القانون أن ينتصحوا لُرِدعوا من كتاب اهلل وما فيه من آياٍت محكمات تنهى 

سباب اإلرهاب ومظاهره ونتائجه ، بل عن ترويع الناس وقتلهم ، وال يسهدُف هذا المقال تناوَل أ

يهدف إلى استجالء هذه المؤتمرات ونتائجها في جامعاتنا ومؤسساتنا البحثية ، فالدعوات ُتْرَسُل قباًل 

إلى باحثيَن متخصصين قد قدموا األوراَق نفسها في مؤتمرات سابقة أي تدوير تلك األوراق في عدة 

الدعاية اإلعالمية : ر وال ُتحكَُّم ، ألن المهمَّ هو عندهم مؤتمرات فال ُتَدقَُّق من منظمي المؤتم

ألنها ُكِتَبْت على َعَجٍل ) أوراق : للجامعة أو للمركز البحثي بال اهتمام بمضمون تلك األوراق ، أقول 

( كاريزما )فليست بحوثًا علمية رصينًة ، والمهم هو مشاركة أسماء مشهورة ألن الهدَف الُمَبطََّن هو ( 

سم وليس الفكرة ؛ لهذا يجُد المتابع أن جميع المشاركين يحملون الفكرَة نفَسها، أي البحث في اال

الظاهرة من حيث نتائُجها وليس أسبابها ، وجميع الناس يعرفون النتائج المدمرة ، واألمر الخطير هو 

مر يبدأ بكلمات أن المشاركين يتحاورون في قاعات مغلقٍة مكيفة صيًفا أو مدفَّأة شتاًء، وكل مؤت

إنشائية خطابية يعقبها استراحاُت قهوة ثم ينفضُّ المدعوَن منتظرين وَجَباِت الغداء والجوالت السياحية 

، ويتحاور المشاركون في قاعات شبه خالية ، وفي أحيان يجلُب الطلبَة بعُض األكادميين المشاركين 

ذتهم َطْرَفَة عيٍن ، واألصل أن المؤتمر لحضور الجلسات لكنهم سرعان ما ينصرفون إذا ما غاب أسات

 41/3/3542الجمعة                                                                                                               5الدستور ص 
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يعقد من أجل أولئك الطلبة ، وأغلب َمْن يشارك من خارج األردن يأتون للترفيه والسياحة على حساب 

الجهات الداعية والداعمة ، وأما أكثُر المشاركين من داخل األردن فهم يبحثون عن مواقع سياسية أو 

وفي نهاية تلك . ب على أكثر المؤتمرات في جامعاتنا أكاديمة أو إعالمية ، ولعل هذا ينسح

المؤتمرات تحفُظ أوراُقها حينا من الزمن ثم تضيع في أدراج الجامعات أو تُـْتلف ليصار إلى دعوات 

  . جديدة

إنه واقع مؤلم تتخبُط فيه أغلُب جامعاتنا ، وكان األولى أن تتوافق فيما بينها لنتخلَص من التكرار من 

المضامين المكرورة في ظل الالجدوى من عقد مؤتمرات ال تخرج بأفكار يمكن تطبيُقها األسماء و 

واقعيا إجرائيًّا وتستفيد منها الجهات األمنية ومؤسسات الدولة المختلفة ، فهل ُيـعقد في الجامعة نفسها 

ت العالقة جلسات لتقييم لتلك المؤتمرات وفرز الغث من السمين كي ُتغربَل وترسل إلى المؤسسات ذا

بدال من نشر صور المشاركين على منصات التواصل االجتماعي استعراًضا ومباهاة ، ولألسف أن 

ُل تنظيًرا لظواهَر خطيرٍة  بعَض من يشارك ال يستطيع أن يقيم جملًة فصيحًة معبرًة داَلًة فكيف ُيؤصِّ

  . تمس األمة في صيرورتها

لغة في الدراسات اإلنسانية كي تخرج من أطرها التقليدية وبعُد ، فنحن بحاجة إلى تجديد في الفكر وال

إلى مستويات النقد العلمي الموضوعي الذي يبحث عن الحقيقة ، بحيث ال يكون تابًعا للثقافة 

اإلعالمية السائدة ، ولو نظرنا إلى الوطن قبل عملنا وأثناءه لتخلصنا من استعراضات أكاديمية بائسة 

ـْفـَُق من أموال وجهود ودعايات ال تفيق نائما وال تَُنـبُِّه غافال ، فضعُف ال تنفعه بل تضره بما ُين

األوراِق البحثية وركاكُة أسلوبها وسطحيُة معالجتها ُمَنبَِّهاٌت ينبغي أن تهزَّ القائمين على تلك 

عقد المؤتمرات ومسؤولي وزارة التعليم العالي كي يقفوا على أطاللها متأملين ، فليست القضية كم ن

مؤتمرا بل ماذا استفاد الوطُن منها ، وكيف ُصِرَفت أمواُل التعليم العالي وصناديقها والجهات 

الحكومية التي تتبرع بأموال الشعب بال رقيب ، فأطفاُل الوطن وشباُبه أولى بها ؛ فإنشاء أكاديميات 
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لكيال نبقى في دائرة  علمية أو رياضية ألطفالنا خيٌر من كثير من مؤتمرات شكليٍة فارغة الجوهر،

  : السخرية الهزلية للشاعر ابن سودان الَجركسي في قوله معبرا عن حاالٍت متشابهة ُمَتَكْوِثَرٍة في زمننا

  كأنَّـــنا والماُء مْن حـولنا قـــوٌم جلوٌس حوَلُهْم ماءُ 

  واألرُض أرٌض والسماُء سماُء والماُء ماٌء والهواُء هواءُ 

 لُعُموِم ُمذكٌَّر أما النســـــاُء فكلُُّهنَّ نساءُ كلُّ الرجاِل على ا
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 صويلح –العواملة نعمت محمد يعقوب  -الشميساني  –عبدااهلل اسعد سمارة  - 

 خلدا –أميمة جميل فوزي عنبتاوي  - 

 بعد عودة األهل –حسني حسن خواجا  -العبدلي  -جريس فكتور عرب نصار  - 

 
 
 
 
 

«ردحمهم اهلل»

 وفيات

 الرأي 
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 عمر الرزاز المنسق العام الحكومي السابق لحقوق اإلنسان باسل . كرم رئيس الوزراء د
لرئاسة الوزراءعبداهلل العدوان ومدير مكتب رئيس الوزراء  الطراونة، واألمين العام السابق

ؤالء المكرمين وذلك خالل إفطار رمضاني في هود هوأشاد الرزاز بج. د الفايزهالسابق ف
 رئاسة الوزراء أقيم مؤخرا

 
  أمس مدينا االعتداء على “ تويتر”رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة غرد عبر موقع

، “بات يؤرقنا جميعا”حمزة، وقال إن ملف االعتداء على األطباء طبيبة بمستشفى األمير 
ن المسلكيات الدخيلة على  هن اإلنسانية، واتخاذ مواقف حازمة بوجهيتوجب تحصين الم” هوا 

ا هتطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات وتزويد”مية هولم ينس الطراونة التأكيد على أ. “عاداتنا
 .“ا على وزارة الصحةهتقع مسؤولية تأمين يزاتهبكل ما يلزم من كوادر وتج

 
  االعتداء على الطبيبة روان سامي بمستشفى األمير حمزة الحكومي الذي جرى أول من

أمس، كان الموضوع األكثر تداوال على مواقع التواصل االجتماعي يوم أمس، وسط تعاطف 
ي ترقد هية، وا عدة مواقع إخبار هرت بتسجيالت مصورة بثتهواسع مع الطبيبة، التي ظ

ا الطبيبة هوسبقت التسجيالت رسالة مؤثرة نشرت. اهعلى سرير الشفاء وتشرح ما جرى مع
، أيضا لقيت صدى وتعاطفا واسعين من هحول األذى النفسي والجسدي الذي تعرضت ل

 نقابة األطباء تنظم اليوم وقفة احتجاحية تضامنا مع الطبيبة بالمستشفى. الرأي العام
 

 ر المصري يوم غد اإلثنين هيعلن رئيسا الوزراء السابقان أحمد عبيدات وطا من المقرر أن
. ة سياسية جديدةهكواج“ التجمع الوطني”ما السياسية الجديدة، بتأسيس هوثيقة مبادرت

بحسب تصريحات  هار التجمع الذي يضم عديد شخصيات سياسية يركز في أدبياتهإش
العدالة االجتماعية واإلصالح السياسي ودولة  ، على تعزيزهمتناثرة لعدد من المنخرطين ب

 .ة األخطار الخارجيةهالقانون والمؤسسات والوحدة الوطنية وتعزيز منعة الدولة بمواج
 

 زوايا الصحف 

 زواريب الغد

 

 

 


