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 ـــوعالمـــــــــــوضــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
الرزاز یحاضر في الجامعة األردنیة عن أولویات الحكومة 

  وتحدیات المرحلة
٤  

یروي تفاصیل الیوم االول لھ في الجامعة عام " رئیس االردنیة"
١٩٧٢  

٥  

 ٧  »أوراق«رابطة الكتاب تصدر عدًدا جدیًدا من مجلة 
التي إطالق المنصة اإللكترونیة الجدیدة للمجالت البحثیة العلمیة 

  تصدرھا االردنیة
٩ 

   شؤون جامعیة
ً إلنجازاتھا التعلیمیة  أردنیة ضمن خمس نساء متمیزات عالمیا

  تكریما
١١ 

قدمت شھادتي امام المدعي : »الدستور«لـ» آل البیت«رئیس 
  العام واسقطت حقي الشخصي

١٣ 

عدم رغبة الدكتور عرفھ بالتجدید مدة ثانیة كان : الطویسي
  مفاجئا

١٥ 

 ١٦  ما زالت قید التحقیقأحداث جامعة آل البیت : النیابة العامة
 ١٧  الطویسي یُطلق المنصة االلكترونیة للبحث العلمي

 ١٨  بالتوجیھي بالكلیات المتوسطة%  ٤٠قبول معدل 
 ١٩  )آل البیت(یدین أحداث ) التعلیم العالي(

 ٢٠  »الصحة«مقعد طب ألبناء العاملین في  ١٦
   مقاالت

جامعات تعمل : »القلق«واقع التعلیم العالي في األردن یتصدر 
  بسام البدارین/»مركز وأطراف«بعنوان وجدل » مدرعات«وسط 

٢١ 

َْوَل ُكلِّ َخِطْیبٍ (و.. ُ ق َْزة ََعْت َجِھی َط  ٢٣  احمد ذیبان/)ق

 ٢٥  الدكتور ذوقان عبیدات/ست مسلمات في تدریس الفلسفة

. د/االستقواء على ھیبة االدارات الجامعیة ناقوس ینذر بالخطر
  عدنان المساعدة

٢٧ 

 ٢٩  محمد فؤاد زید الكیالني/!تصرف من أكادیمیین مستھجن 

األستاذ الدكتور یحیا سالمھ /مجالس األمناء والمسؤولیات الملقاة
  خریسات

٣٠ 

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 ٣١  فارس الحباشنة/ھل ھذه جامعات ومدارس؟

نضال /سؤال األخالق والقانون بعد فضائح المدارس والجامعات
  منصور

٣٢ 

 ٣٤  محمد طالب عبیدات. د/العودة للمؤسسات التعلیمیة

 ٣٦  اعالنات

 ٣٧  وفیات
  ٤٠- ٣٨  زوایا الصحف
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  الرزاز یحاضر في الجامعة األردنیة عن أولویات الحكومة وتحدیات المرحلة

ألردنیة عن أولویات یوم غد االحد في الجامعة ا  عمر الرزاز یحاضر رئیس الوزراء الدكتور 

  .الحكومة وتحدیات المرحلة المقبلة

وستبث وكالة عمون االخباریة عبر منصاتھا في مواقع التواصل االجتماعي، اللقاء في بث حي 

  .ومباشر عند تمام الساعة السادسة مساء

  .كما ستبث رئاسة الوزراء اللقاء عبر منصاتھا في مواقع التواصل االجتماعي

 أخبار الجامعة

 ١:ر صالدستو/المجر نیوز/عیون الخلیج/الوقائع األخباریة/حمرین نیوز/أحداث الیوم/أخبار األردنیة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
5 

  ١٩٧٢یروي تفاصیل الیوم االول لھ في الجامعة عام " ةرئیس االردنی"

روى رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عبدالكریم القضاة تفاصیل انضمامھ للجامعة االردنیة كطالب 

  .١٩٧٢في كلیة الطب عام 

ً ما  ً للجامعة، وتالیا كتبھ وجاء سرد القضاة لتفاصیل انضمامھ للجامعة بعد ایام قلیلة من تعنینھ كرئیسا

  -:القضاة عبر صفحتھ على موقع التواصل االجتماع الفیس بوك

  ......كان یوم حالما

كما أذكر، سیحدد مسار حیاتي  ١٩٧٢لم اكن اعرف ان صباح ذلك الیوم الندي من بدایة خریف 

كلھا، حیث ركبت محشورا مع ثالثة ركاب اخرین في الكرسي الخلفي في سیارة تكسي ابو شبلي 

كانت ترسو بشموخ بجانب شجرة الكینایة امام مسجد عجلون الكبیر الذي امر ببنائھ  الشھیرة التي

  .م ١٢٤٧ه الموافق  ٤٥٢الملك الصالح نجم الدین ایوب سنة 

اندھشت .وصلت الى حیث مدخل الجامعة االردنیة وھي الزیارة الثالثة في حیاتي الى محافظة عمان 

معظم الطالبات غیر محجبات وعالمات .الجامعةلنظافة الطرقات وجمال الطبیعة داخل حرم 

  .المدنیة بادیة علیھن) السحنة(

دخلت الى المطعم .دینار ونصف ورحت اتجول في ھذا المنتزه الجمیل ٢٧دفعت رسوم التسجیل 

  .كانت الوجبة دجاج مع بازیال.وقت الغداء وكان سعر الوجبة خمسة قروش كما اذكر 

عة في استعمال الشوكة والسكینة اال ان مصیر معظم البازیال لم قررت ان امارس مھاراتي المتواض

  .یكن في فمي ولكنني نظفت المكان بعنایة مطلقھ

 سرایا
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عدت بعدھا فرحا الى حیث بلدتي عین جنا حیث حصلت على لقب دكتور بصورة متقطعة في البدایة 

  .وبصورة مستمرة بعد سنوات قلیلة اثناء دراستي في كلیة الطب

عاما من نشأتھا صدرت االرادة  ٥٦ت من نشأة الجامعة االردنیة كنت طالبا بھا وبعد بعد عشر سنوا

الملكیة السامیة بتعییني رئیسا لھا، وما بین الموعدین قصص نجاح وكفاح ،قصص رضا ورؤى 

  .وحلم بجامعة عالمیة ذكیة جاذبة منتجة واعده، ووطن نعتز بھ وامة نأمل لھا التقدم والخیر

  .یال اتمناه للجمیع صباحا خیرا جم
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  »أوراق«رابطة الكتاب تصدر عدًدا جدیًدا من مجلة 

، بدعم من »أوراق«أصدرت رابطة الكتاب األردنیین، العدد الخامس واألربعین من مجلتھا الفصلیة 

وتدیر تحریرھا الدكتورة نھلة . یرأس تحریر المجلة األستاذ محمود الضمور. الجامعة األردنیة

األستاذ سعد الدین شاھین، والدكتورة دعاء سالمة، : ا تكونت ھیئة التحریر منالجمزاوي، فیم

  .والدكتور حسام العفوري، واألستاذ نضال القاسم، واألستاذ ولید حسني

احتوى العدد على مجموعة من النصوص األدبیة والفكریة، لنخبة من المبدعین األردنیین والعرب، 

ذ محمود الضمور، تناول فیھا الوضع الراھن العربي، وبث في فجاءت افتتاحیة العدد بقلم األستا

وفي . طیاتھا الرسالة التنویریة، التي ما زال یحملھا المثقف العربي، والمثقف األردني على حد سواء

وكتب ). لماذا القصة، وإلى أین؟(كتب األستاذ الدكتور عبد الرحیم مراشده : باب الدراسات األدبیة

وكتب سمیر )). نقد النقد(كتاب مالمح الشعر األردني لعبد الرحیم جدایة : (وريالدكتور حسام العف

قراءة في : (لوفاء البوعیسي، وكتبت الدكتورة خولة شخاترة) روایة فرسان السعال: (أحمد الشریف

  ...(صورة الغربة في القصة النسائیة: (، وكتب الدكتور أحمد الزعبي)بیان حركة نیسان الشعریة

القدس (للدكتور صالح جرار، و) لن تعود البالد حتى تعودوا: (ن باب الشعر القصائد اآلتیةفیما تضم

لعلي ) أیتھا الكثیفة في رؤیاي(لعبد هللا المتقي، و) أحالم مالحة(لمحمد نصیف، و) وجرح النكسة

لعبد ) لست براحل(لسمیح الشریف، و) وجھ في المرآة(لعصام األشقر، و) درویش(شنینات، و

  .لحسن طلب) دعاء المیدان(للدكتور راشد عیسى، و) على وجھ سفر(صر الجوھري، والنا

ألكرم شغلین، ) غیرة آدم(للدكتور أحمد یعقوب المجدوبة، و) في طائرة: (وتضمن باب القصص

لحسام ) موتى بال قبور(لجلنار زین، و) قصة قصیرة إنسانیة(لمحمد درویش عواد، و) شرنقة(و

ابنة عمي وشویھات (لفریدة العاطفي، و) العلبة السوداء(الحق السلموتي، و لعبد) أحالم(رشید، و

 الكترونيالدستور 
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ً (لمحمد حماس، و) جدي لمحمد عارف مّشھ، ومسرحیة لجبریل الشیخ بعنوان ) قصص قصیرة جدا

  .(الحطب والقطران(

 للشاعر َرْدیاْردْ ) إنْ (وقصیدة  - لولیم شكسبیر )  ٧٣السنونیتة (قصیدة : واحتوى باب ترجمات على

ِْنْغ، ترجمة الدكتور محمد عصفور، وقصیدة  الفتخار بخاري، ترجمة نزار السرطاوي، ) البتراء(ِكْبل

) التنفس(شعر عبدهللا رضوان، ترجمھا إلى اإلنجلیزیة، عودة القضاة، وقصیدة ) لك أنت(وقصیدة 

ة مدني ، ترجم)قصة سفیتاكیتو والواقع(شعر مارك ستراند، ترجمة عبد الرحیم یوسف، وقصیدة 

  .قصري

للدكتورة مجد القصص، ) المرأة واإلبداع المسرحي: (أما باب الفنون البصریة فجاء بالقراءات اآلتیة

  .لغدیر حدادین) الفن في مواجھة اإلرھاب(لمجدولین أبو الرب، و) فیلم الدائرة(

لألستاذ ) صرالمسألة الدیمقراطیة في الفكر القومي العربي المعا: (وتضمن باب الدراسات الفكریة

  .لألستاذ الدكتور ھمام غصیب) دروس وعبر: من وحي طریق الحریر(الدكتور أحمد ماضي، و

  .لسعد الدین شاھین) سالم علیك... جمال ناجي: (وانتھت المجلة بمقالة

ً یوسف الصرایرة، لوحة للفنان جمال عبد  وحمل غالف المجلة التي أشرف على إخراجھا فنیا

اخلي األول، لوحة للفنان أیمن غرایبة، والغالف الداخلي قبل األخیر، لوحة الرحیم، والغالف الد

  .للفنان محمد نصر هللا، والغالف األخیر، لوحة للفنان حازم الزعبي
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  إطالق المنصة اإللكترونیة الجدیدة للمجالت البحثیة العلمیة التي تصدرھا االردنیة

   

الجامعة األردنیة المنصة اإللكترونیة الجدیدة  أطلقت عمادة البحث العلمي وضمان الجودة في

للمجالت البحثیة العلمیة التي تصدرھا الجامعة بھدف تحسین مستوى ھذه المجالت وإیصالھا للعالمیة 

وذلك ضمن جھود مشتركة بین كادر  ISIو Scopus عن طریق ضمھا لقواعد البیانات العالمیة

  .العمادة ومركز تكنولوجیا المعلومات

عمید البحث العلمي الدكتور شاھر المومني إن ھذه المنصة اإللكترونیة تطلق ھویة جدیدة لمجلة وقال 

وفقا لرؤیة ) اإلنسانیة واالجتماعیة والعلوم التربویة والشریعة والقانون(دراسات بفروعھا الثالثة 

مي وترفع من العمادة في تطویر منصة للمجالت ترقى ألنظمة المجالت المرموقة على المستوى العال

  . تصنیف الجامعة

وأضاف أن ھذا التعاون جاء لتطویر مجموعة من األنظمة البدیلة لألنظمة الحالیة المستعملة في إدارة 

المجالت البحثیة وإضافة خدمات جدیدة ترقى بشأن المجالت وعملیة النشر في ھذه المجالت من قبل 

  .الباحثین في األردن والوطن العربي

مدیر مركز تكنولوجیا المعلومات الدكتور صالح الشرایعة إلى أن المرحلة األولى من من جھتھ أشار 

العمل على المنصة تشمل جمیع األبحاث المنشورة من أول عدد إلكتروني للمجالت، منوھا بأنھا 

ً على أنھا توفر خاصیة  ضمن ' البحث'متوفرة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة على موقع العمادة ،فضال

داد ھذه المجالت خاصة بعد أن تم اعتماد نشر ھذه المجالت كمحتوى مفتوح المصدر، كما تخضع أع

ً لعملیة تصفح محتوى ھذه المجالت   .لطریقة سھلة معتمدة عالمیا

  

 ٥:الرأي ص
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وتابع الشرایعة أن المرحلة الثانیة من المشروع التي یعمل علیھا كادر من موظفي المركز یشمل 

مین ورؤساء تحریر المجالت من أجل نشر وتحكیم وإدارة األبحاث تسھیل مھمة الباحثین والمحك

ً إلى أنھ تم إنجاز جزء كبیر من ھذه المرحلة وھي قید الفحص  التي ستنشر في ھذه المجالت، الفتا

  .والتأكد من فعالیة خصائصھا من قبل فریقین من المركز والعمادة

الفایز لفتت إلى أن عمادة البحث العلمي  مساعدة العمید لشؤون الحاسوب والمجالت الدكتورة ریم

تأمل أن تحسن مستوى حوسبة منظومة البحث العلمي في الجامعة، سیّما وأن المجالت البحثیة جزء 

مھم ضمن جھود مشتركة بین الجانبین؛ بغیة أن تضاھي في كفاءتھا منظومات البحث العالمیة ولكن 

  .بكفاءات أردنیة

لشؤون التطویر والجودة واالتصال مع المجتمع الدكتورة عالیة بدورھا أوضحت مساعدة العمید 

ّرت على الجامعة مبالغ طائلة  ً  ٣٠ما یقارب (الغویري أن العمادة بھذه الخطوة وف ) ألف دینار سنویا

كانت ستترتب علیھا إذا ما تم االعتماد على األنظمة العالمیة ذات التكلفة العالیة ، وذلك من خالل 

تبني أنظمة عالمیة تناسب احتیاجات مجلة دراسات عن طریق االعتماد على كفاءات دراسة إمكانیة 

  .مركز تكنولوجیا المعلومات في ذلك
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.  

  
  

  أردنیة ضمن خمس نساء متمیزات عالمیاً إلنجازاتھا التعلیمیة تكریما
  

تي العالمیة ال )Empower We) اختیرت األردنیة ھدیل عنبتاوي ضمن خمس فائزات في مسابقة
 ً   .تعنى بتمكین المرأة اقتصادیا

 
الفائزات ھن نساء متمیزات وشغوفات تقوم أعمالھن بدفع عجلة أھداف األمم المتحدة التنمیة 

ستلتقي الفائزات خالل المسابقة االول من نوعھا بالنسبة إلى رائدات األعمال  .٢٠٣٠المستدامة لعام 
نیویورك في أسبوع الجمعیة العامة لألمم التحدة في  من النساءالعالمیات بقادة وصناع قرار في مدینة

وعنبتاوي ھي المؤسس والشریك اإلداري لـ  .أیلول من ھذا العام لطرح أفكارھم ومشاریعھم ٢٩- ٢٤
فازت كممثلة عن منطقة آسیا والمحیط الھادئ؛ وھي رائدة إجتماعیة شغوفة » مختبر الخیمیائي«

   .یات بشكل خاصبتنمیة مھارات األطفال والشباب والفت
  

أعوام عمل في مجال اإلدارة في القطاع  ١٠،بعد  ٢٠٠٦بدأت مسیرت عنبتاوي الریادیة عام 
التي اختصت بتعلیم العلوم من خالل الدراما والتجارب » أفكار المرح«فأسست شركة ، الخاص

  » .العملیة بالتعاون مع شركة إسبانیة
  

 ١٩٩٢ندسة الصناعیة في الجامعة األردنیة عام عنبتاوي الحاصلة على الھ «مختبر الخیمیائي
مختبر «،أسست  ٢٠٠٥ودرجة الماجستیرفي إدارة األعمال من جامعة لیستر في بریطانیا عام 

كانعكاس لحاجة السوق الملحة لمھارات تدعم تعلم الطفل خارج الغرفة  ٢٠١٢عام » الخیمیائي
   .حیاة العملیةالصفیة وضرورة ربط ما یتعلمھ الطالب في المدرسة بال

  
أنھ من خالل  «الرأي«وقالت عنبتاوي، وھي رائدة اجتماعیة لھا شغف بتمكین الفتیات في حدیث إلى 

أعمال المختبر تم التركیز على التفكیر الناقد واإلبداعي كأحد المھارات التي یحتاجھا الطالب في 
في توفیر حلول تعلیمیة لسد  المستقبل لیدخلوا سوق العمل ویتمیزوا فیھ؛ وكان الھدف المساھمة

وبینت أن المختبر نفذ نشاطات على  .الفجوة الموجودة في النظام التعلیمي والمناھج في ھذا المجال
. شكل رحالت مدرسیة مرتبطة بالمنھاج باإلضافة إلى ورشات ونواٍد تعزز التفكیر الناقد واإلبداعي

ُورت ھذه البرامج محلیا وشراكات خارجیة    .وط
  

عنبتاوي إلى أنھ تم مراعاة إحتیاجات كل طالب وإمكانیاتھ من خالل ھذه البرامج؛ إذ ركز  ولفتت
نشاطاتھ على التفكیر العلمي واستخدام المشاریع العلمیة والھندسیة لتعزیزاإلبداع لطرح ھذه 

طفل ( ٠٠٠،٢٥(وأوضحت أن المختبر قدم نشاطاتھ ألكثرمن  .النشاطات بمزیج من التعلم والمتعة
المدن والقرى النائیة ومخیمات الالجئین في األردن من خالل شراكات فعالة مع مؤسسات غیر  في

 ربحیة ومن القطاع الخاص
 
، تقول عنبتاوي؛ التي حرصت في ظل التطور السریع بتوفیر »رحلتنا كانت محفوفة بالتحدیات .

 نشاطات متمیزة ومواكبة لما یحتاجھ الطالب من مھارات

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكترونيالرأي 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
12 

أنھ تم تصمیم المختبر لیحوي محطات مختلفة كخریطة العالم ومختبر العصور  وذكرت عنبتاوي 
الوسطى والمنجم ومساحة التصمیم وأضیفت محطة العالم اإلفتراضي حیث یقوم األطفال برحالت 

یقدم المختبر وفقا لعنبتاوي نشاطاتھ للفئة العمریة  .داخل جسم اإلنسان والفضاء والمحیطات وغیرھا
خالل زیارات ورحالت للمركز أو ورشات عمل خارج المركز؛ كما یقوم اآلن على  من( ١٥-٥(من 

تطویر برامج تعمل على ربط أكبر لما یتعلمھ الطالب في المدارس مع الحیاة وسوق العمل بالذات 
   16). -١٢(للفئة العمریة 

منطقة بالمھارات وتطمح عنبتاوي من خالل المختبر إلى المساھمة في تمكین األطفال في األردن وال
كما تسعى لعقد شراكات . الالزمة التي تمكنھم من استكشاف أنفسھم والعالم من حولھم بثقة وتصمیم

نطمح لتمكین جیل »واإلستفادة من الحلول التكنولوجیة للوصول لعدد أكبر من األطفال في المنطقة
عدد أكبر من األطفال من وسیعمل المختبر على تطویر آلیات الوصول ل .«ناجح قادر على التغییر

   .خالل التكنولوجیا و شراكات داخل وخارج األردن سیتم اإلعالن عنھا قریبا
  

ھي إحدى المبادرات التي أطلقتھا عنبتاوي وھو برنامج یشجع الفتیات من » Girls Go»مبادرات 
وتؤمن  .اتسنةعلى التفكیر باستخدام أسلوب العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضی ١٦-١٢عمر 

عنبتاوي بالتفكیر العلمي كمھارة حیاتیة تبدأ بالتساؤل ثم البحث عن الخیارات والبدائل ثم وضع 
   .الفرضیة وبناء الحل والنموذج ثم تجربتھ والتعلم من األخطاء ثم التطویر على النموذج

  
من بضرورة وتسعى عنبتاوي لتطویر اإلبداع عند الطالب بشكل عام وعند الفتیات بشكل خاص وتؤ

تدریب الطالب على التفكیر العلمي والناقد كمھارة أساسیة تساعدھم على تحقیق أھدافھم و الدخول 
طالبة من خالل ھذا البرنامج في  ١٥٠٠بقوة في سوق العمل محلیا وعالمیا؛ حیث تم تدریب أكثر من 

تعاون مع إذاعة حسنى وكما أطلقت عنبتاوي فقرة إذاعیة لألطفال بال .األردن وصوال لقرى الجنوب
بثت یومیا على القناة ألكثر من عام، تھدف إلى طرح تحدیات » طبعا ممكن«دقائق بعنوان  ١٠مدتھا 

الحیاة الیومیة بطریقة مبسطة ومن خالل التساؤل والتحفیز لتمكین األطفال للتعامل مع ھذه التحدیات 
لخاصة والحكومیة من أجل تطویر المناھج تأمل أن تحقق تعاونا بین كل الجھات التعلیمیة ا. بفعالیة

والنشاطات داخل المدارس وخارجھا بما یدعم رحلة الطالب التعلیمیة ویزودھم بالمھارات التي 
تلزمھم لإلبداع والتمیز؛ كما تسعى لعقد شراكات واالستفادة من الحلول التكنولوجیة للوصول لعدد 

  .أكبر من األطفال
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  قدمت شھادتي امام المدعي العام واسقطت حقي الشخصي: »الدستور«لـ» آل البیت«رئیس 
  
  

كشف رئیس جامعة ال البیت د ضیاء الدین عرفة انھ لم یتعرض الیة ضغوط شخصیة  -امان السائح
او عشائریة ولم یھدد باي شكل من االشكال، وان قراره باسقاط حقھ الشخصي لھ عالقة بان كافة 

كوني « سنواتھ األربع بالجامعة كان یسقط حقھ الشخصي، قائال  القضایا التي تعرض لھا خالل
، معتبرا ان حق الجامعة امر مقدس ال «رئیس جامعة ال یمكن ان أكون الخصم والحكم بآن واحد 

  ..یمكن ان یزال، وانھ قدم امس شھادتھ امام المدعي العام بكل التفاصیل وبكامل الحقیقة
ان امر اسقاط الحق الشخصي فردي بامتیاز ولم یكن » ورالدست«وأضاف في تصریحات خاصة لـ 

تحت بند صلح او فنجان قھوة، وانھ على موعد كما تم اعالمھ یوم االحد القادم لیقدم لھ اعتذار من 
قبل المعنیین بالحدث غیر الالئق والذي اعتبر انھ مس بھیبة مؤسسات الدولة، حیث اكد ان اسقاط 

  .من األحوال ان حق الجامعة وھیبتھا سیضیعحقھ الشخصي ال یعني باي حال 
وأشار الى انھ ومن اجل اإلسراع بالقضیة وعدم التھاون فیھا واخضاعھا للجان تحقیق قام فورا 

وان الفیدیوھات موثقة ومؤكدة % ١٠٠بالتقدم بشكوى الى المحافظ باالسماء الفعلیة المؤكدة 
بیت وایة جامعة اردنیة اخرى لیتم الحفاظ واالسماء واضحة وصریحة، ولن یضیع حق جامعة ال ال

  .على ھیبة الدولة ومؤسساتھا االكادیمیة
ومن بینھم أربعة اكادیمیین من دخول  ٣٨وأشار عرفة الى ان قرار كف الید یمنع الموظفین الـ 

الجامعة وممارسة عملھم تحت أي ظرف كان، وان ھنالك ووفقا للتعلیمات قرارا بعدم اعطائھم 
نھم تحت بند الكف عن العمل، لكنھ كما أشار لن یأخذ ھذا القرار بحرمان اسرھم واطفالھم رواتبھم ال

من الحق المالي سیما وان القضیة ال یمكن ان یتم التكھن بمتى ستنتھي، حیث قال سأنظر بامر اجراء 
التي  خصم على رواتبھم لیكونوا عبرة ولینالوا جزاء المساس برئیس الجامعة والمؤسسة االكادیمیة

  .یعملون بھا
وبین عرفة ان التنازل عن الحق العام امر ال یمكن التفریط بھ وتقدیمي للشكوى مباشرة فور وقوع 
االحداث یعني الحفاظ على الجامعة وھیبتھا، وال یعني التفریط بالحق، والتنازل الشخصي امر فردي 

  .مؤكدا ان ذلك ال عالقة لھ بالمھادنة او التنازل عن القضیة
شارالى ان الجامعة مقبلة على عام جامعي قادم خالل أسابیع وال بد من ان یتم التعامل بحزم وحسم وأ

بشأن ایة تجاوزات او اساءات قد تمس األجواء الجامعیة، مؤكدا ان حق الطلبة بتوفیر بیئة اكادیمیة 
  .تقبلھمواجتماعیة امنة امر ال تنازل عنھ، وعلینا الترفع عن األخطاء لصالح الطلبة ومس

من جھة ثانیة اطلع مجلس التعلیم العالي في جلستھ التي عقدھا امس برئاسة الدكتور عادل الطویسي 
وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي رئیس مجلس التعلیم العالي على الكتاب المرسل من األستاذ 

التجدید لفترة رئاسیة الدكتور ضیاء الدین عرفة رئیس جامعة آل البیت الذي یُعبر فیھ عدم رغبتھ ب
ً بذلك   .ثانیة في جامعة آل البیت وأخذ المجلس علما

ً في جامعة آل البیت من سلوك ال   وفي ذات السیاق أكد المجلس إدانتھ لألحداث التي جرت مؤخرا
یمثل الجسم األكادیمي ودعا المجلس كافة مجالس أمناء الجامعات األردنیة إتخاذ اإلجراءات الالزمة 

  .بعدم تكرار مثل ھذا السلوك المرفوض والكفیلة
وكان عرفة قد اعلن انھ ال رغبة لدیھ بالتمدید ألربع سنوات اخرى كرئیس للجامعة وانھ وفقا 

أنھى السنوات األربع الماضیة التزاما واحتراما لالرادة الملكیة السامیة » الدستور«لتصریحات لـ 
  .ھاالتي عین من خالھا والتي تقدر وال یمكن مخالفت

  ٤-١:ص دستورال
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وقال عرفة ان قراره غیر مرتبط بالحادثة االخیرة وانھ متمسك بان یأخذ المتسببون جزاءھم جراء 
الفعل غیر الالئق الذي قاموا بھ بحقي لیس شخصیا فقط بل بحق جامعھ ال البیت، مشیرا الى انھ ابلغ 

بعدم التجدید لھ، عدنان البخیت قبل ثالثة أسابیع برغبتھ األكیدة . رئیس مجلس امناء الجامعة د
موضحا انھ خدم الجامعة بما یرضي هللا وتعامل مع الجمیع بعدالة واكادیمیة ومھنیة وتمنى للجامعھ 

  .الخیر ودوام االستقرار



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
15 

  
  

  عدم رغبة الدكتور عرفھ بالتجدید مدة ثانیة كان مفاجئا: الطویسي
  
  

أمناء جامعة آل البیت الشروع  یعتزم مجلس التعلیم العالي منتصف الشھر الحالي الطلب من مجلس
في اختیار ثالث شخصیات أكادیمیة للتنسیب بھا إلى المجلس الختیار أحدھا رئیسا للجامعة بعد 
إعالن رئیسھا الدكتور ضیاء الدین عرفة عدم رغبتھ بالتجدید لھ لفترة رئاسیة ثانیة حسبما صرح 

  . زیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي
  

وبین الطویسي أن فترة الرئاسة األولى لعرفة تنتھي منتصف الشھر الحالي، مؤكدا أن عدم رغبة 
  .عرفھ بالتجدید لھ بعد تنسیب مجلس امناء الجامعة بالتجدید مدة ثانیة كان مفاجئا

ة وكان عدد من اعضاء الھیئة التدریسیة واالداریة في الجامعة اقتحموا قبل أیام مكتب رئیس الجامع
  .من العاملین بالجامعة ٣٥ما اضطره لمغادرتھ، وإثر ذلك تم ایقاف نحو 

  
األحداث التي جرت مؤخرا في جامعة آل البیت 'على ذات الصعید دان مجلس التعلیم العالي أمس 

، داعیا كافة 'سلوك ال یمثل الجسم األكادیمي'معتبرا في بیان صدر عقب جلسة عقدھا أمس انھا '
امعات األردنیة اتخاذ اإلجراءات الالزمة والكفیلة بعدم تكرار مثل ھذا السلوك مجالس أمناء الج

  .المرفوض
  

وكان عرفھ وجھ أمس كتابا لرئیس واعضاء المجلس أعلن فیھ رغبتھ عدم التجدید لھ، وأعرب في 
 كتابھ عن تقدیره لكل من أظھر اھتماما بجامعة آل البیت التي أكد أنھا ستبقى في وجدانھ وضمیره

  .سیما وانھا تحمل اسم آل البیت األطھار
وأكد عرفھ أنھ سیبقى خادما مخلصا للعلم والمعرفة في خدمة الشعب األردني العظیم وضمن الرؤیة 

  .الملكیة الحكیمة لمسیرة التعلیم العالي ومؤسساتھ باعتباره رافدا لإلنجاز األردني في المعرفة والعلم

  ٤:الغد ص
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  آل البیت ما زالت قید التحقیقأحداث جامعة : النیابة العامة
  
  

صرح النائب العام في محافظة إربد القاضي أیمن الغزاوي بأن النیابة العامة ما زالت تحقق في 
  .األحداث التي جرت مؤخرا في جامعة آل البیت وذلك بعد تسلمھا ملف القضیة قبل أیام

معة إن المدعي العام المختص في الیوم الج) بترا(وقال القاضي الغزاوي لوكالة االنباء االردنیة 
محافظة المفرق یجمع بینات القضیة التحقیقیة، وإن النیابة العام تتحفظ على نشر مجریات القضیة 

  .لوجوب سریة التحقیق
وشدد على أن النیابة العامة لن تتوانى عن القیام بمھامھا، وممارسة واجباتھا؛ وفق أحكام القانون، 

  .وال تھاون في تطبیقھ، فالقانون فوق الجمیع، والقضاء ھو الفیصل ال أحد فوق القانون: وقال
وأضاف أن النیابة العامة ستقوم بوضع األمور في نصابھا الحقیقي في دولة المؤسسات وسیادة 

  . القانون الذي ھو أساس لحمایة الحقوق الفردیة والعامة وتعزیز العدل والمساواة

  ١:الرأي ص/٣- ١:الغد ص
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  ة للبحث العلميالطویسي یُطلق المنصة االلكترونی

  
  
   

اطلق وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي السبت المنصة االلكترونیة للبحث 
  .العلمي لتعمیق االدارة البحثیة وتطویرھا في مؤسسات التعلیم العالي االردنیة

  
المؤسسیة لالبتكار التحدیث في االدارة “ جاء ذلك خالل االعالن عن مخرجات ونتائج دراسة بعنوان

التي اشرف على تنفیذھا اتحاد الجامعات العربیة بالتعاون مع الجامعة االردنیة، “ والبحث العلمي
  .والعلوم والتكنولوجیا ،والبلقاء التطبیقیة وبدعم من االتحاد االوروبي

  
اع من الوزارة تسعى الى تعزیز قدرات طلبة الجامعات على االبتكار واالبد”وقال الطویسي ان 

خالل تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة للمساھمة في تنمیة القدرات االقتصادیة 
مؤكدا ان الوزارة ستركز في المرحلة المقبلة على االنتقال بمؤسسات التعلیم العالي االردنیة “ لألردن

الجامعیة وبما یعزز قدرات الطلبة من التعلیم الى التعلم وادماج منصات التعلیم المفتوحة في البرامج 
  .في التفكیر الناقد بصفتھ االرضیة المناسبة لإلبداع واالبتكار

  
بدوره اكد امین عام اتحاد الجامعات العربیة الدكتور عمرو سالمة اھمیة تركیز الجامعات العربیة 

یساھم في تحقیق  على إجراء دراسات علمیة واكادیمیة لزیادة قدرتھا على االبداع واالبتكار بشكل
التنمیة المستدامة، داعیا الجامعات العربیة الى زیادة التعاون والتنسیق مع مؤسسات التعلیم العالي 
العالمیة المرموقة، وتبادل الخبرات وتنفیذ دراسات علمیة مشتركة للمساھمة في زیادة النمو 

  .االقتصادي
  

عبیر البواب ان مشروع الدراسة یھدف الى وقالت مدیرة المشروع في الجامعة االردنیة الدكتورة 
ایجاد حلول للمشاكل التي تواجھ البحث العلمي واالبتكار في االردن، والخروج بتوصیات لحل تلك 

  .المشاكل من خالل المنصة االلكترونیة التي ستعمل على أتمتة ھذه التحدیات
  

والبحث العلمي في االردن  كما یھدف المشروع الى التعرف على االدارة الحالیة في االبتكار
واالستفادة من الخبرات االوروبیة في مجال االبتكار لتحسین مؤسسیة االدارة البحثیة الحالیة في 
المملكة وتنمیة الموارد البشریة من خالل تبادل الخبرات مع افضل الجامعات االوروبیة في مجال 

  .ادارة البحث العلمي واالبتكار

  ٣:الرأي ص/٣:صدى الشعب ص/فیالدلفیا نیوز
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  توجیھي بالكلیات المتوسطةبال%  ٤٠قبول معدل 
  

قرر مجلس التعلیم العالي في جلستھ التي عقدھا الخمیس ، السماح للطلبة الحاصلین على عالمة 
  .فما فوق في مواد الثانویة العامة القبول في كافة برامج الكلیات الجامعیة المتوسطة) ٤٠(%

المشاریع األنظمة التالیة في جامعة  كما قرر المجلس التنسیب إلى دولة رئیس الوزراء بالموافقة على
نظام صندوق االستثمار، نظام االنتقال والسفر، نظام صندوق الطلبة المدنیین، نظام تأدیب (مؤتة 

لسنة ) ٣٥(الطلبة المدنیین، نظام صندوق التبرعات، نظام معدل للنظام المالي في جامعة مؤتة رقم 
، ٢٠٠٣لسنة ) ١٤٣(یة في جامعة مؤتة رقم ، مشروع نظام معدل لنظام الھیئة التدریس١٩٨٧

وتعدیالتھ، نظام معدل  ٢٠٠٣لسنة ) ١٤٢(مشروع نظام معدل لنظام الموظفین في جامعة مؤتة رقم 
، نظام معدل لنظام المكافأة والتعویض ٢٠١٣لنظام الرواتب والعالوات في جامعة مؤتة لسنة 

  .٢٠٠٣وصندوق االدخار للعاملین في جامعة مؤتة لسنة 
، و موازنة جامعة مؤتھ للعام )٢٠١٧(كما صادق المجلس على الحساب الختامي لجامعة مؤتھ للعام 

وموازنة جامعة الحسین بن ، )٢٠١٧(، والحساب الختامي لجامعة الحسین بن طالل للعام )٢٠١٨(
، موازنة جامعة الیرموك )٢٠١٧(، الحساب الختامي لجامعة الیرموك للعام )٢٠١٨(طالل للعام 

، موازنة الجامعة األمریكیة )٢٠١٧(، الحساب الختامي لجامعة الطفیلة التقنیة للعام )٢٠١٨(لعام ل
  ).٢٠١٨(في مأدبا للعام 

  ١:الغد ص/١:الدستور ص/١:الرأي ص
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  )آل البیت(یدین أحداث ) التعلیم العالي(

  
حاتم العبادي دعا مجلس التعلیم العالي في جلسة عقدھا امس برئاسة الدكتور عادل الطویسي مجالس 

  .عات إلى اتخاذ اجراءات كفیلة بعدم تكرار االحداث التي وقعت في جامعة ال البیتامناء الجام
  
وكان موظفون  وعّد المجلس ما جرى في جامعة ال البیت سلوكا مرفوضا وال یمثل الجسم االكادیمي 

  . واداریون تھجموا على رئیس جامعة ال البیت الدكتور ضیاء عرفة واخرجوه من الجامعة
  

صادر عن المجلس، فقد اطلع اعضاء المجلس، خالل الجلسة على الكتاب المرسل من وبحسب بیان 
 ً الدكتور عرفة الذي یُعبر فیھ عدم رغبتھ بالتجدید لفترة رئاسیة ثانیة في الجامعة وأخذ المجلس علما

وكان الدكتور ضیاء عرفة ارسل كتابا، الى وزیر التعلیم العالي، نشر نسخة منھ على صفحتھ  .بذلك
اكد فیھ عدم رغبتھ بتجدید فترة رئاستھ لجامعة آل البیت ) الفیسبوك(على موقع التواصل االجتماعي 

ً من مجلس أمناء الجامعة عن عدم قبولھ ترشیحھ لفترة ثانیة وجدد تأكیده على عدم رغبتھ في  .معتذرا
ررت ایقاف وكف ید یشار الى ان رئاسة الجامعة ق .(رئیسا لجامعة ال البیت(البقاء بموقعھ الحالي 

 .عدد من العاملین في الجامعة منھم اداریون واعضاء ھیئة تدریس اثر الحادثة

  ٥:الرأي ص
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  »الصحة«مقعد طب ألبناء العاملین في  ١٦
  

مقاعد في  ٥مقعدا البناء العاملین فیھا لدراسة الطب، وذلك بواقع  ١٦أكدت وزارة الصحة توفر 
  .مقاعد على الموازي ٣ك، وفي الیرمو ٨في الھاشمیة و ٣جامعة مؤتة و

واشارت الوزارة الى سریان شروط وأسس القبول المعمول فیھا في الجامعات االردنیة وفق الحد 
االدنى لمعدالت القبول المعتمدة من قبل وزارة التعلیم العالي، مبینة ان آخر موعد لقبول الطلبات یوم 

  .الخمیس المقبل على ان یكون الموظف على رأس عملھ
.ضحت الوزارة، انھ وحسب االتفاقیات، سیكون االختیار تنافسیا وحسب المعدل األعلىوأو

  ١:الدستور ص
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وجدل بعنوان » مدرعات«جامعات تعمل وسط : »القلق«واقع التعلیم العالي في األردن یتصدر 

  »مركز وأطراف«
  بسام البدارین

لعمل والذھاب لمكتبھ محاطا ما الذي یعنیھ ان یضطر رئیس واحدة من أكبر الجامعات في األردن ل 
  مع أسوار الجامعة بمدرعات قوات الدرك؟

ذلك السؤال یطرحھ على نفسھ وعلى غیره رئیس جامعة آل البیت األردنیة الدكتور ضیاء الدین 
مع موظفین محلیین شرقي » إداریة«عرفھ بعد تداعیات القلق األمني علیھ من السلطات إثر مواجھة 

  .»جھویة«محلي الذي یحول أي خالف إداري إلى مسألة األردن ومن المجتمع ال
الدكتور عرفھ وھو أكادیمي بارز جدا في األردن لجأ للقضاء واتھم بعض الموظفین وأربعة أساتذة 

  .یعملون معھ بالتھدید بقتلھ بعد اقتحام مكتبھ وطرده احتجاجا على تسمیتھ مجددا رئیسا للجامعة نفسھا
لیس ما حصل وال مجریات التحقیق » القدس العربي«ھ وكما فھمت األھم بالنسبة للدكتور عرف

كیف یمكنني قبول فكرة أن أقود : بل السؤال التالي الذي طرحھ على علماء أصدقاء لھ. القضائي
  جامعة وأعمل مع طالبي في مقر جامعة تحیط بھا المدرعات؟

میقا من أبناء المنطقة التي طبعا ھذا سؤال من الصنف المستعصي في األردن ألن ناشطا ومعلقا ع
تتواجد فیھا الجامعة وھو نائل الزبیدي اكتفى بعبارة ھادفة ومخیفة سیاسیا وھو یتحدث عن مفارقة 

زبیدي لم یربط تعلیقھ الالذع على صفحتھ التواصلیة بما حصل في . »إلى عاصمة وأطراف«التحول 
  .جامعة آل البیت لكن الترمیز واضح ھنا

مؤسسة جامعیة كبیرة وبال مبرر أعمق » خدش«ر عرفھ بعد ما حصل في جرح وما یطرحھ الدكتو
  .وھو یظھر استعداده لالنسحاب مع كل مؤشرات الحسرة على واقع مؤسسات التعلیم العالي الیوم

قبل جامعة آل البیت ظھرت المدرعات مرارا وتكرارا في محیط جامعة الحسین في مدینة معان 
وفي محیط جامعة مؤتة أیضا في مدینة الكرك السالح والرصاص وحتى جنوبي البالد، وظھر فیھا 

  .في العاصمة عمان ثمة أشخاص في جنوبي المدینة أعاقوا عدة مرات العمل في الجامعة األلمانیة
الدكتور عرفھ وجد نفسھ وخالل ساعات فقط األسبوع الماضي وسط أزمة وطنیة من العیار الثقیل قد 

ة برئیس جامعة وموظفین غاضبین ففي مشھد محبط للغایة اقتحم موظفون ال تكون عالقتھا منحصر
برفقة عضوین من مجلس أمناء الجامعة یعمالن بھا ویحمالن » آل البیت«في جامعة تحمل اسم 

  .درجة الدكتوراه مكتب رئیس الجامعة
ان حدیث في ذلك المشھد الذي قرع كل أجراس االنذار في أھم دوائر صناعة القرار األردنیة وك

المجالس الشعبیة لثالثة أیام متتالیة، حوصر الدكتور عرفھ في مكتبھ وقیلت لھ عبارات وألفاظ نابیة 
بمعنى آخر طرد رئیس . ورفض الموظفون الغاضبون إیاھم السماح لھ بدخول مكتبھ ومزاولة عملھ

تزل أضواء اإلعالم الجامعة من مكتبھ كما طرد معھ نائبھ رغم ان الدكتور عرفھ أكادیمي المع ویع
  .والسیاسة والوظائف وسبق لھ ان خدم في مواقع متقدمة في ھیكل التعلیم العالي

المجتمع األكادیمي في الدولة یعرفھ الدكتور عرفھ تمام المعرفة، فقد كان نائبا لرئیس الجامعة 
یة قبل ان یتدخل األردنیة أم الجامعات ثم رشح لرئاسة الجامعة األلمانیة وھي أھم الجامعات األجنب

یتكرر المشھد وتقلق أكثر نخبة المجتمع األكادیمي . رئیس الوزراء األسبق عبد هللا النسور إلقصائھ
حیث یوجد منجز من المعیب ان نحاول خدشھ أو المساس بھ كما یؤكد وزیر التعلیم العالي األسبق 

  القدس العربي

 مقاالت
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تعلیمیة والصروح العلمیة واجب وأحد أھم مؤسسي الجامعات الدكتور أمین محمود، فحمایة العملیة ال
  .الجمیع

عملیا فتح ما حصل مع أستاذ أكادیمي كبیر یترأس جامعة لھا اسم دیني وتراثي ووطني وسیاسي، 
الباب على مصراعیھ أمام كل التساؤالت الوطنیة التي ال تقف عند استنكار واستھجان ما یحصل في 

األردنیین على مؤسساتھم التعلیمیة وفتح الملف قطاع التعلیم العالي، بل تتجاوز في اتجاه إقالق 
المسكوت عنھ في العادة والذي یتعلق الیوم باالنطباع الخاطئ عند بعض المجتمعات المحلیة حول 

  .آلیة التعاطي مع مؤسسات تعلیمیة كبیرة تأسست لخدمة المجتمع المحلي
ودور الجامعة في المجتمع المحلي ما قالھ الموظفون المتمردون ھنا ھو ان رئیس الجامعة ال ینصفھم 

. تلك اتھامات مطاطة في طبیعة الحال من النوع الذي لم یوفر المعترضون علیھ أدلة وقرائن. یتراجع
عبارات تعبر عن القلق » القدس العربي«لكن حتى في أضیق قنوات القرار في الدولة سمعت 

نفسھم بدال من مجلس التعلیم العالي واالنزعاج من السلوك الحراكي لنخبة موظفین قرروا تنصیب أ
  .ومجلس األمناء والوزارة المختصة وھم یحاولون طرد رئیس جامعة والضغط في اتجاه بدیل لھ

بعض ما یطرحھ ھؤالء قد ینطلق من مالحظات تستحق النظر والمراجعة لكن األسلوب في التعبیر 
تمرد والعصیان الوظیفي یعید إنتاج العالقة واستبدال القانون بالذراع ثم مخاطبة المؤسسات المعنیة بال

الغامضة ما بین الحق والباطل خصوصا في ظل ما یتردد عن دور لشخصیات برلمانیة ال یعجبھا 
  .لسبب أو آخر استمرار الدكتور عرفھ في موقعھ

  .یجتمع األكادیمیون بكثافة في عمان ھذه األیام في محاولة لفھم ما یجري والتحذیر من عواقبھ
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َْوَل ُكلِّ َخِطْیبٍ (و.. ُ ق ََعْت َجِھْیَزة َط   )ق

  
  احمد ذیبان

  
 
كلمة في صفحتھ على الفیسبوك،اختصر الدكتور نوفان العجارمة، » ٤٠»في منشور یتكون من !

رئیس دیوان التشریع والرأي، الكثیر من خلفیات التشوھات في المشھد األردني، التي تشغل الرأي 
َْوَل ُكلِّ َخِطْیبٍ »:بق على ما قالھ المثل الشائع وربما ینط! العام صبح مساء ُ ق ََعْت َجِھْیَزة َط  «ق

 
االسبوع الماضي،عندما »آل البیت»،الذي وقع في جامعة»المشین»كان ذلك تعلیقا على الحادث !

اقتحم العدید من الموظفین وأعضاء الھیئة التدریسیة، مكتب رئیس الجامعة، وتھجموا علیھ 
  .. »:ماذا قال العجارمة  !،وقاموا بطرده من الجامعة»إرحل..حلإر»مرددین ھتافات

  
وكان كل طالب یمثل أمام المجلس یتم .. كنت عضوا في المجلس التأدیبي لطلبة الجامعة االردنیة

٪من ھؤالء معدلھ أقل «، ٩٠»أكثر من! عن معدلھ وكیفیة قبولھ في الجامعة–مني شخصیا–سؤالھ
  »ن طریق التنافسولم یتم قبولھم ع» ٤/ ٢» من
  
وھذه شھادة تعكس  !والعجارمة رجل قانون ویتمتع بمصداقیة، ویتحدث ھنا عن تجربة شخصیة! 

بل حتى في الجامعات الخاصة، ثمة ! صورة مصغرة لما یحدث في الجامعات الرسمیة األخرى
، في ممارسات مشوھة في السیاسات االكادیمیة، ویمكن مالحظة ذلك من خالل التزاید الملحوظ

تخریج أجیال من الخریجین بمستویات علمیة متدنیة، وسھولة الحصول على الشھادات العلیا،التي 
یمضي األردنیون ساعات عدیدة یومیا،في التواصل والتعلیق،  !«على قفا مین یشیل»أصبحت

  .»الرأي»والتعبیرعن
  

كل یغني على »و.. المعلومات والشائعات والطرائف والنمیمة والنفاق، عبر موقع الفیسبوكوتبادل 
أقل بكثیر من زبائن الفیسبوك، ربما لكون »تویتر«مع مالحظة أن عدد من یستخدمون ! »لیاله

أكبر بكثیر مما  !«تفش الغل»المساحة التي یتیحھا الفیسبوك،للتعلیق والشرح والتفصیل
مادة خصبة للتعلیق والسخریة عبر مواقع التواصل »آل البیت»تویتر وكانت حادثة»تتغریدا»توفرھا

بالمئة من الطلبة الذین أشار لھم الدكتورالعجارمة، من أصحاب «٩٠»واذا كان ھذا حال !االجتماعي
خارج التنافس وعبر واسطات »التزریق»المعدالت المتدنیة في التوجیھي، ودخلوا الجامعة بطریقة

فذلك یفسر أسباب ودوافع المشاجرات الطالبیة في العدید من الجامعات، التي ! اوین مختلفةوتحت عن
تحركھا في الغالب نزعات التعصب للھویات الفرعیة والجھویة واإلقلیمیة، وفي عدید الحاالت كانت 

بوس »لكن غالبا كانت الواسطات و! خارجیة لدعم فریق ضد آخر»تعزیزات»تدخل الحرم الجامعي
  !تلعب دورا أساسا في تسویة تلك المشاجرات خارج القانون»لحىال
  
انتقلت الى بعض أعضاء الھیئات التدریسیة وموظفي الجامعات كما » البلطجة»والمفارقة ان أسالیب 

وببساطة یمكن افتراض أن الكثیر ممن یدیرون شؤون العباد، من المسؤولین  !«آل البیت»حدث في
، وأعضاء السلطة التشریعیة وعدد كبیر من الموظفین، یصلون الى كالوزراء وكبار المسؤولین

عنوان حادثة البلطجة في  !بالمئة،التي تحدث عنھا الدكتور العجارمة«٩٠»مواقعھم على طریقة ال
» ضیاء الدین عرفة»كان االحتجاج ،على تنسیب مجلس االمناء بإعادة تعیین الدكتور» آل البیت«

  :الرأي ص
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وھذه سابقة أردنیة تدخل ! دفع عرفة لالعتذار عن قبول التجدیدرئیسا للجامعة، وھو تصرف 
  ! حول كیفیة تقییم أداء رئیس جامعة بمثل ھذه الطریقة الھمجیة ! لألرقام القیاسیة»غینیس»موسوعة

  
رئیس الجامعة لیس من جنس المالئكة، ولھ أخطاؤه في ممارسة عملھ كبقیة البشر، لكن ھذه طریقة 

 عشرات السنین الى الوراء،وفي صرح أكادیمي یخرج قادة المستقبلفي االحتجاج تعیدنا 
 

مظاھرالعنف التقتصرعلى الجامعات، بل أصبحت أقرب الى ظاھرة موجودة في مختلف  ! 
القطاعات والمؤسسات والمرافق العامة، حیث تحدث یومیا مشاجرات لفظیة وجسدیة، وقد تزامن 

وفوضى وتدمیر وتكسیر، مرافق مدرسة الفیصلیة  ، مع ما حدث من عنف»آل البیت»وقوع حادثة
في مادبا،واالعتداء على سیارة المدیر الجدید من قبل طلبة المدرسة،احتجاجا على قرار إداري بنقل 

ً ! مدیر المدرسة واستبدالھ بآخر ویبدو أن نتائج التحقیق كشفت أن لبعض معلمي المدرسة دورا
ً للطلبة، األمر الذي دفع وزارة   !التربیة لنقل جمیع معلمي المدرسة تحریضیا
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  ست مسلمات في تدریس الفلسفة

  الدكتور ذوقان عبیدات
  

مخطئ من یقول كان عندنا مادة فلسفة في مناھجنا، فما كان عبارة عن مذكرات في الفلسفة وضعت 
على عجل في صفحات ال تزید على سبعین، بطباعة تختلف عن طباعة الكتب وتم الغاء ھذه 

  .١٩٧٦رات سنة المذك
 ً ً على الطالب، فھي مادة قررت للصف التوجیھي، وكان مطلوبا ومخطئ من یقول أن لھذه المادة أثرا

  !حفظھا لتقدیمھا في االمتحان، ولیس بعلمي أننا اجرینا حوارات فلسفیة في مدارسنا
مة أو المعّدة وعلى أي حال، ازدادت المطالبة بتدریس ھذه المادة مرة أخرى، وكثرت العرائض المقد

  . لھذا الغرض
ً من المالحظات    : وأرجو بھذا الصدد أن أقدم عددا

لیس من شك أن مادة الفلسفة ضرورة حیاتیة، على المستوى النظري والمستوى العملي، فلم - ١
ً من خالل عدائھ للفلسفة، فالفلسفة طریق للنھضة بالتأكید، وإن غیاب تدریس  یعرف شعب حقق تقدما

فالفلسفة إذن ضرورة، . یر شكوكا حول حریة التعلیم ودیمقراطیتھ، بل حریة المجتمع وقیمھالفلسفة یث
  . وھذه مسلمتي األولى

ً لنجاحھا، وھذا اإلعداد یعني توفیر منھج غیر تقلیدي لھذه المادة -  ٢ یتطلب تدریس الفلسفة إعدادا
ً  والمنھج التقلیدي للفلسفة یركز على. وتوفیر معلم یستطیع تدریسھا مفھوم الفلسفة وغایاتھا، بدءا

ً بالفلسفة عند العرب، وفلسفة األدیان، وفلسفة عصر النھضة  بسقراط وأرسطو وافالطون، مرورا
ً الى الفلسفات العقلیة والوجودیة والبنائیة والبرجماتیة الحدیثة   .وصوال

ألردنیة عن إدخال ھذا المنھج في تاریخ الفلسفة لیس ھو المنھج المطلوب، وحین أعلنت الجامعة ا
  .مساق الفلسفة حّذرت من اإلنزالق إلى المنھج التقلیدي، ومع األسف ھذا ما كان وما حصل فعالً 

فإذا كانت . إذن مسلمتي الثانیة ھي بناء منھج فلسفسة یرتبط بغایات الفلسفة ال بتاریخھا ومدارسھا
كر، وبناء اإلنسان، فإننا یجب أن نفكر غایة الفلسفة التفكیر والحكمة والشك والنقد والبحث وإنتاج الف

  ! في منھج یرتبط بھذه الغایات
أما معلمو الفلسفة، فإنني أعتقد أن وزارة التربیة كان لدیھا في الستینات والسبعینات من القرن -  ٣

ً من المختصین تم تھجیرھم إلى المغرب بعد إلغاء مادة الفلسفة، وواقع الحال اآلن  : الماضي ألوفا
ً من لیس لد ً مھما ً، لكن الجامعات وخاصة األردنیة تخّرج عددا ینا معلمو فلسفة مختصون إطالقا

  .، لكن لیسوا موجودین في وزارة التربیة"الفالسفة"
أما إذا كنا نفكر بمنھج ! فإذا كنا بصدد منھج تقلیدي ومساق تقلیدي، فإننا بحاجة إلى معلمین مختصین

ً حدیث مرتبط بغایات الفلسفة فإن األ   ! وھذه ھي مسلمتي الثالثة. مر یھون كثیرا
ً لتدریس الفلسفة،  - ٤ ّا بصدد منھج تقلیدي أو منھج حدیث للفلسفة فإننا یجب أن نضع دلیال وسواء كن

ً نجح في وضع دلیل ناجح حتى لتدریس مادة التربیة اإلسالمیة أو  ومع األسف لم أر إلى اآلن أن أحدا
  . اللغة العربیة

د الدلیل التدریسي ما زالت بدائیة وتلقینیة، فالوزارة لم تطّور كوادرھا بحیث تحدث ألن مناھج إعدا
الفرق المطلوب في التدریس، وال اعرف دولة یضع المختصون في المادة وحدھم دلیل تدریسھا، أو 

  !حتى منھاجھا
دلیل بغایات ال جدوى من تدریس الفلسفة دون دلیل تدریسھا، شرط أن یرتبط ال: فمسلمتي الرابعة ھي
  ! الفلسفة ال بمحتواھا

ولعل ھناك أصواتا قویة في مجتمعنا، ترى تحریم تدریس الفلسفة، وقد یطلبون فتوى جدیدة، أو -  ٥
أن الفلسفة أّس السفھ واالنحالل، ھؤالء یجب أن یعرفوا أن كل نشاط إنساني یحتاج إلى فلسفة، فھناك 

  الكترونيالغد 
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فلسفة األدیان، الفلسفة المسیحیة والفلسفة اإلسالمیة  فلسفة الفن، وفلسفة الجمال، فلسفة اإلنسان،
  . فالفلسفة لیست عارا كما یعتقد ھؤالء، وفلسفة األخالق وفلسفة القیم

ھل ستخضع لھؤالء أو ستواجھ فكرھم؟، لقد قدمت الدولة لمثلھم تنازالت : وعلى الدولة أن تقّرر
  !. ام والتكفیررھیبة، وكانت النتیجة زیادة التطرف والكراھیة واإلنقس

ُترك لمجلس التربیة والتعلیم أو لوزیر التربیة  إذن یحتاج تدریس الفلسفة إلى إرادة سیاسیة ال ت
  .وھذه مسلمتي الخامسة. والتعلیم

. أساتذة فلسفة- . باحثین ومفكرین- . تربویین-: تشكیل فریق من" تدریس الفلسفة"یتطلب موضوع -  ٦
  .رجال دین إسالمیین ومسیحیین -

كما یتطلب  - . مراحل تدریسھا -. منھج الفلسفة، والمفاھیم المرتبطة بغایاتھا - :لك لالتفاق علىوذ
  !.وھذه مسلمتي السادسة. للبدء بعملیات التنفیذ" فلسفي - تربوي" تشكیل فریق 
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  االستقواء على ھیبة االدارات الجامعیة ناقوس ینذر بالخطر
  

  عدنان المساعدة. د
اقتحام لمكتب رئیس جامعة البیت من قبل بعض الموظفین یدخل ضمن ما جرى قبل أیام من 

االستقواء على ھیبة االدارات الجامعیة ومؤسسات الدولة تارة باسم الحریة المغلوطة في اذھان 
ھؤالء الذین تصرفوا بنزق وتھور باسم المطالبة بالحقوق وبمسمیات أخرى تدور في أذھانھم ما أنزل 

ان ھذا یعتبر تعدیا وتجاوزا لكل األنظمة والقوانین وھذه ظاھرة خطیرة تھدد ...هللا بھا من سلطان
الجسم األكادیمي برمتھ ومن واجب الدولة أن تقف بحزم ضد ھذه التصرفات أیا كان مصدرھا ألنھا 
ال ترتقي الى سلوك حضاري او تصرف حكیم، كما ان تداعیات ھذه التصرفات الممجوجة سیكون 

ة على سمعة مؤسساتنا االكادیمیة، واعتقد ان الكثیرین من العاملین في جامعاتنا لھا ارتدادات سلبی
االردنیة استنكروا ھذا االسلوب المدمر إلرث جامعة آل البیت وبعض مؤسساتنا االكادیمیة التي 

  . تعرضت من قبل لمثل ھذه التصرفات
  

بعض الموظفین وبعض ان ھذا یدخل ضمن العنف األخطر وخصوصا أن یكون االقتحام من قبل 
وأتساءل ھنا كما یتساءل الكثیرون كم ترك ھذا ....األساتذة الذي یفترض أن یكونوا القدوة في السلوك

االنطباع واثر سلبیا في نفوس ابنائنا الطلبة في كافة جامعاتنا ومعاھدنا التعلیمیة تلك الصروح التي 
وطنیة ولیس من حق كائن من كان أن بنیت وشیّدت بعرق وجھد األردنیین جمیعا وھي إنجازات 

یسيء إلى ھذه المنجزات وأن یستقوي علیھا ویقذف األنظمة والتعلیمات بعرض الحائط تحت التھدید 
  . والوعید

  
ولست ھنا بموقع الدفاع عن الزمیل رئیس جامعة آل البیت الذي یحظى بسمعھ أكادیمیة طیبة ونكن لھ 

مدى شرعیة مطالب ھؤالء الموظفین من عدم شرعیتھا، كل احترام، كما أنني لست على إطالع ب
فشخص رئیس الجامعة معین بإرادة ملكیة سامیة، وكذلك تعیین نائب الرئیس او العمید یتم وفق 
القوانین واالنظمة المعمول بھا في الجامعات، إضافة إلى أن رئیس الجامعة ال یمتلك عصى سحریة 

ة ولیس بمقدوره أن یقفز فوق األنظمة والقوانین لتلبیة لتحقیق مطالب العاملین من داخل الجامع
مطالب بضغط مجتمعي من خارج الجامعة في ظل الظروف المادیة التي تعاني منھا معظم الجامعات 

  . االردنیة
  

ولكن ھذا األسلوب والتصرف یعتبر جد خطیر یا دولة الرئیس أن تنتھك حرمات ھذه المؤسسات 
الجھات ذات العالقة ومن مجلس التعلیم العالي ومجالس األمناء بشكل  األمر الذي یستدعي من كافة

خاص إتخاذ كافة التدابیر لعدم تكرار مثل ھذه الحادثة، سیما أن ھناك بعض العقلیات في مؤسساتنا 
التعلیمیة ممن ال یلتزم بالتعلیمات او األنظمة ویستقوي على المؤسسة من أجل مطالب شخصیة دون 

ي رادع األمر الذي یستوجب تفعیل القوانین الناظمة وعدم الرضوخ للضغوط التي أن یكون ھناك أ
تمارس من ھنا وھناك ورفض االسترضاء والمجاملة على حساب ھیبة المؤسسة التي ھي من ھیبة 
الدولة وخصوصا الجامعات التي لھا أھداف سامیة لتحقیق بناء اإلنسان الملتزم والمتطور بعقلھ 

  . وفكره وسلوكھ
  

ان جامعاتنا یا دولة الرئیس كما وصفھا جاللة سیدنا ھي حاضنات وعي وفكر وال نرید لھا ال سمح 
تغزونا ' داحس والغبراء'هللا ان تنزلق عن مسارھا الصحیح كما ال نرید ان تصبح ساحات جامعاتنا 

ویة والتعلیمیة من جدید، وتھدد أمننا التربوي والتعلیمي، وتھدد بسقوط ذریع ومریع لمنظومتنا الترب
ویحضرني ھنا قول ذلك الفیلسوف الذي رأى الفوضى تنھش في جسد وطنھ . والقیمیة ال قدر هللا

  عمون
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ِم، ': فخرج من شباك شرفتھ مخاطبا الناس في جملة واحدة ومختصرة قائال أیھا الناس إذا سقط العال
َم   .. سقط العال

  
من العاملین في العمل األكادیمي  یا دولة الرئیس، إنني أطالب كأكادیمي، وغیري الكثیرون

والجامعات وأنتم الحریصون والمسؤولون عن ذلك، أن تعیدوا لمؤسساتنا ھیبتھا بفرض واحترام 
سیادة القانون، ألن الحلول الجزئیة وعملیات الترقیع لم تعد تجدي نفعا، فال جاھات تفید وتحل 

نعم . یاب ھیبة الدولة وسلطة القانونالمشكلة من جذورھا مع احترامي لجھودھا الخیّرة في ظل غ
أعیدوا لمنظومتنا التعلیمیة والتربویة ھیبتھا ونضارتھا، والحلول كثیرة ضمن استراتیجیة عمل وبناء 
تراكمي مستمر بدءا من الروضة وانتھاء بالتعلیم الجامعي وتحت إشراف مجلس كفء یضم خیرة 

بألم ویخافون على مستقبل وطنھم لوضع حلول  الخیرة من أبناء ھذا الوطن الذین یراقبون المشھد
مجلس حكمة یضم متخصصین ... عملیة بعیدا عن التنظیر والتسویف، وبإشراف مباشر من دولتكم

في علم االجتماع، التربیة والتعلیم، القانون، األمن، السیاسة، االقتصاد، والدین من ذوي بیوت الخبرة 
  . ابضین على حب ھذا الوطن قوال وعمالالذین لم تلوثھم الحیاة، وكانوا من الق

  
بقي أن نقول ان ھذا العمل مدان بكل أشكالھ وصوره ألنھ ال یخدم مسیرة المنظومة التعلیمیة ویعود 
بھا الى الوراء ویسيء الى منظومتنا القیمیة واألعراف األكادیمیة مما یستدعي أن تتضافر كافة 

رجین عن النظام والقانون حفاظا على ھیبة المؤسسة الجھات ومنھا الجامعات على محاسبة كل الخا
والصفة الشخصیة واالعتباریة لمكانة رئیس الجامعة الذي یعین بإرادة ملكیة سامیة وحفاظا على 
سمعة التعلیم في ھذه المؤسسات، وكذلك ان ھذا التصرف المرفوض قلبا وقالبا لم یطل رئیس جامعة 

الجسم األكادیمي في جامعاتنا االرنیة من طلبة وموظفین ال البیت وحده ولكنھ طال كل مكونات 
وأساتذة والحذر الحذر من تكرار مثل ھذه السلوكیات غیر المسؤولة التي قد تعبث في مقدرات ھذه 
المؤسسات وإنجازاتھا التراكمیة مقابل مطالب شخصیة ال تراع الظروف المالیة التي تعاني منھا 

  . معظم الجامعات
  

لنترسّم توجیھات جاللة سیدنا دائما من خالل االوراق النقاشیة التي ركّزت على سیادة  ومعا یدا بید
القانون وترسیخ دولة المؤسسات والعمل بضمیر مؤسسي مسؤول نحو جامعات خالیة من العنف 
بكافة اشكالھ سواء اكان عنفا طالبیا او عنفا یمارس من قبل بعض العاملین من الموظفین او االساتذة 

الستقواء على األنظمة والقوانین، وكذلك رفض كل أشكال العنف االداري ان جاز التعبیر واغتیال با
وعلى الجھات ذات العالقة ومنھا مجلس التعلیم . شخصیة االخر ظلما وزورا ویھتانا ودون دلیل

لوقائیة العالي، ومجالس االمناء ومجالس العمداء وكذلك مجلس التربیة والتعلیم ان تضع كل السبل ا
والرادعة لعدم تكرار مثل ھذه التصرفات في مدارسنا ومعاھدنا وجامعاتنا التي وجدت لتبني االجیال 

أفمن أسس بنیانھ على ' على اسس بنیانھا قوي وقواعد اعمدتھا راسخة وصدق هللا العظیم حیث قال 
هللا اردننا ومقدراتھ وحمى ' تقوى من هللا ورضوان أم من أسس بنیانھ على شفا جرف ھار فانھار بھ

  . ودام جاللة الملك سیدا وقائدا
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  !تصرف من أكادیمیین مستھجن 
   

  
   

  محمد فؤاد زید الكیالني
  

ً مستھجن ، أن یتم الدخول إلى مكتب رئیس الجامعة  ً شيء فعال ما حصل في جامعة آل البیت مؤخرا
إنھا األردن دولة القانون ! لتصرف ؟ومعاملتھ بھذا الشكل ، مھما كان السبب ومن المقصود في ھذا ا

ً من حیث عدد الجامعات في األردن أو المؤھلین للتدریس في ھذه  الذي نفتخر بھ أمام العالم كامال
  .الجامعات 

  
دخول مجموعة من موظفي الجامعة على رئیس الجامعة وطردة بھذا الشكل شيء ینتقده األردنیین 

جیال الذین قاموا بھذا التصرف ، ھناك في األردن كثیر من األحرار بكامل أطیافھم إنھم مربیین األ
الطرق القانونیة والقنوات الرسمیة لعرض وحل أي مشكلة كانت، لكن التصرف بھذا الشكل من قبل 

 ً   .أكادیمیین ، أمر مستغرب ومستھجن جدا
  

ل عندما یقوم طالب أو ولي أمر بتصرف شبیھ بھذا التصرف یتم انتقاد ھذا التصرف من قب
األكادیمیین مربي األجیال، لكن في ھذه الحالة التصرف من قبل مربي األجیال واألكادیمیین من 
سیقف بوجھھم الطالب أم ولي األمر ؟ في األردن قوانین تضمن للجمیع حقھ وھي قوانین عادلة 
 ومحاكم مستقلة ، یجب السیر فیھا من خالل القنوات الرسمیة المخولة باستقبال وحل مثل ھذه

المشاكل أو المالحظات ویتم تشكیل لجنة محایدة للنظر في مثل ھذا القضایا التي تؤثر على 
  .األكادیمیین للحصول على حقھم 

  جفرا نیوز
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  مجالس األمناء والمسؤولیات الملقاة
  

  األستاذ الدكتور یحیا سالمھ خریسات
  

ن التعلیم العالي الجدید تأملنا كثیرا وإیجابا في الھیكلة التي نفذت لمجالس األمناء وذلك حسب قانو
، ولكن ولألسف الشدید لم تكن ھذه المجالس بالمستوى المنشود، وذلك الن معظم ٢٠١٨لعام 

رؤسائھا ممن تم تجربتھم سابقا، وكان أداؤھم دون التوقعات، والتغییر اقتصر على مكان عملھم 
ة قادرة على إدارة المرحلة بنقلھم الى جامعات أخرى، وكنا نأمل رؤیة وجوه جدیدة وبمواصفات قیادی

  .الحالیة
كتبنا كثیرا عن مجالس األمناء ومھامھم وصالحیاتھم الكبیرة واآلمال الملقاة على عاتقھم في المرحلة 
الحالیة، ولكن النتائج كانت غیر مرضیة مرورا بتجربة مجلس أمناء األردنیة وال البیت، حیث أخفق 

  .رئیس للجامعةالمجلسان في ادارة ملف التنسیب بتعیین 
األزمة األخیرة التي شھدتھا جامعة ال البیت والتصرف الذي ننكره من قبل االداریین وأعضاء الھیئة 
التدریسیة فیھا، لم یأتي من فراغ وإنما بسبب تنسیب مجلس األمناء بتمدید فترة رئاسة الرئیس لفترة 

لیھا ھذا المجلس في ھذا التنیسب، جدیدة وھي أربع سنوات أخرى، وال نعلم المعاییر التي استند ع
  .والذي تمت مواجھتھ بمعارضة شدیدة وبتصرف ال یلیق بمؤسسات التعلیم العالي

ان معظم مؤسساتنا األكادیمیة لألسف الشدید تدار من قبل رئیسھا فقط، ومجالس الحاكمیة فیھا 
ألخیر ھو الوالء معظمھا شكلیة، فالرئیس یقرب من یرید ویقصي من یرید، والمعیار األول وا

  .والطاعة والتبعیة لشخصھ، ولیست المھنیة والقدرة على التطویر والتحدیث
تحدثنا كثیرا عن القیادات الجامعیة ومواصفاتھا وأنھا ال تقاس بمعاییر البحث العلمي ومعامل التأثیر 

لجامعیة بحاجة للباحث، وأنھ لیس كل باحث ناجح قیادي ناجح أو على األقل اداري ناجح، فالقیادات ا
الى مواصفات تكون ولدت مع شخص الرئیس نفسھ وأخرى تم اكتسابھا، فالقائد یؤثر ویتأثر بمن ھم 
تحت قیادتھ، وإدارة السفینة تحتاج الى فریق عمل مخلص یقوده قائد مخلص للوطن ومؤسساتھ 

یا العدالة النسبیة األكادیمیة، ویحرص على االرتقاء والتطویر للوصول بالمركب الى بر اآلمان مراع
  .ومرتكزا على الكفاءة والمھنیة

فمعظم جامعاتنا الوطنیة تعاني من المدیونیة والعجز بسبب سیاسات الرؤساء في تعیین االداریین 
بأعداد تفوق متطلبات ھیئة إعتماد مؤسسات التعلیم العالي، باإلضافة الى أن معظم التخصصات 

  .وھي عبارة عن اقتباس من ھذه او تلك الجامعة الموجودة فیھا تقلیدیة، والسوق مشبع

  جفرا نیوز
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 ھل ھذه جامعات ومدارس؟
  

  فارس الحباشنة
  

ما جرى في جامعة آل البیت من طرد للرئیس من مكتبھ، وما أثاره طالب مدرسة في مادبا من عنف 
  .وفوضى واعتداء على الممتلكات العامة یزید من السؤال الحرج والمقلق عن المدارس والجامعات

وقائع لربما ال تحتاج أكثر من ندب ولطم، للنظر الى ما یحصل في مجتمعنا،و كیف أن ھیبة الدولة 
  .وسلطة القانون تختفي في لحظة دون أدنى تردد؟

سؤال یتعلق أیضا بوجود المدرسة والجامعة في حیاتنا، ذلك الوجود الذي غیر الحیاة بمفھوم التعلیم 
الى التحرر والتقدم والخیال وصناعة الحیاة والتغییر، وھذا  بالخروج من الكھوف وأقبیة الماضي

  .على أساس أن المدارس والجامعات كما نفھم بیوت علم وتعلیم وتربیة
المدارس والجامعات لم تعد بعیدة عن تصدیر العنف والفوضى والبلبلة ، فما تسمعھ من فضائح عن 

ى تتعلق بالمخدرات وأسلحة بیضاء وعنف المدارس والجامعات ال یقل خیبة وتعاسة عن مفاسد اخر
  .یومي واعتداء على مدرسین وغش وتزویر شھادات وسرقة ابحاث وغیرھا

أفكار بلیدة ما زالت تتحكم وتسیطر .. التعلیم في األردن أبعد ما یسیر عن أفكار االصالح وبناء الفرد 
  ..على الجامعات 

والجامعات ال یدرك أن الخطر الحقیقي  أذن من ال یعلق جرس االنذار لما یجري في المدارس
  .والواقعي الذي یواجھ األردن لیس خارجیا إنما داخلي

ملیودراما تثیر أسئلة عمیقة عن وقائع أشبھ بغزوات الزیر سالم ورأس غلیص وموروثات الحرب 
  .والغنیمة واالنتقام في التراث العربي

فالطالب یذھب الى المدرسة والجامعة حامال  قیم الشر واالنتقام واالعداء تزرع في عقول مراھقین،
عقلھ المناطقي والفئوي ، ولیس العكس أن المؤسسة التعلیمیة تصھره وتولد عقیدة وطنیة جدیدة في 

  .وعیھ
في اجیال ماضیة الجامعات واجھت السلطة والمجتمع، وكانت صانعة لالصالح والتغییر والتقدم في 

  .وفاصلة في الوعي التاریخي األردني الدولة األردنیة، وصنعت لحظة فارقة
المسألة أكبر من حكومة ال تملك اال أن تضع مركز شرطة في كل مدرسة وجامعة، وحتى یضمن 

  .الطالب شھادة حسن سیرة وسلوك وعدم محكومیة ال شھادة جامعیة وعلم ینتفع بھ
لتقسیم الطبقي، والتعلیم ھي أسئلة كثیرة تطرح عن تأثیر الجامعة في المجتمع، وتحریر المجتمع من ا

ھو ممر الصعود االجتماعي، ولكن یبدو أن الجامعات اعلنت االستقالة عن دورھا الوطني، واكثر ما 
شھادات » حملة«عادت تكتظ بھ العنف والتزویر والواسطات وادارة عمومیة لبطالة مقنعة، وانتاج 

  .جامعیة

  ٩:الدستور ص
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  اتسؤال األخالق والقانون بعد فضائح المدارس والجامع
  

  نضال منصور
  

حادثتان في األردن، األسبوع الماضي، قرعتا ناقوس الخطر، وأعادتا طرح األسئلة األساسیة عن 
دولة المواطنة وسیادة القانون، واالطمئنان على مستقبل األجیال المقبلة، والثقة من دون قلق بالسیر 

  .على الطریق الصحیح
صلیة في مادبا من أعمال شغب غیر محدودة، فطالب الحادثة األولى كانت ما جرى في مدرسة الفی

، یقومون ببرودة أعصاب بتكسیر األدراج والمقاعد، وتحطیم "وكر لعصابة"المدرسة أحالوھا الى 
الزجاج، وتنفیس إطارات السیارات، ویرمون البرامیل، واألدھى ینظرون لكامیرات الموبایل التي 

  .تصور من دون وجل أو خجل
ي ُصورت وُعرضت لم نشاھد المعلمین یتدخلون، أو یحاولون السیطرة على الشغب، في المشاھد الت

  .أو تھدئة الطلبة، أو حتى محاولة إقناعھم بأن ھذا السلوك ال یلیق، ومدان ومعاقب علیھ
ً ولیس  ٢٦قررت مدیریة تربیة مادبا نقل  ً الى مدارس أخرى، واعتبرت أن ھذا القرار فنیا معلما

ً من اتخاذ عقوبات عقوبة، ونقابة ا لمعلمین بدورھا احتجت، على لسان نائبھا إبراھیم شبانة، محذرا
  .ضد المعلمین

الحادثة الثانیة التي ال تقل خطورة عن األولى، ھي قیام موظفین وأساتذة في جامعة آل البیت بطرد 
لجامعة بأن رئیس الجامعة، الدكتور ضیاء الدین عرفة، من مكتبھ، والكارثة في قضیة طرد رئیس ا

ً كما حدث في مدرسة الفیصلیة یحتاجون إلى إرشاد وتوجیھ، بل على العكس من  ھؤالء لیسوا أطفاال
المفترض أن یكونوا قادة الرأي العام، وھم المؤتمنون على الشباب والشابات في الجامعات لتنویرھم 

  .وزجھم في المجتمع
ً، وأكثر ما تصرف رئیس الجامعة بكل كیاسة وأدب، لم یرد علیھم،  والتزم الصمت وخرج مجروحا

ً من عندھم وسیسمحون لھ " ضیف"یؤلم في الصورة أنھم خاطبوه بالقول إنھ  وسیخرج ضیفا
  .باستخدام السیارة

عن العمل لحین استكمال  ٣٠بكل المقاییس، ما حدث مصیبة، وكف ید كل ھؤالء البالغ عددھم 
المشكلة وخلفیاتھا وتداعیاتھا أعمق، وتحتاج الى التحقیقات ویُصدر القضاء قراره ضرورة، ولكن 

عادل الطویسي، إن ما حدث . معالجة من جذورھا، وقول وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، د
إلطفاء "تصرف غیر قانوني وال یمت لدولة المؤسسات والقانون بصلة ال یكفي، وعلیھ أن یتحرك 

تكرس الھویات " ودویالت"وشبھات الفساد،  في جامعات تحولت لحصون للتجاوزات" الحرائق
  .الفرعیة والعشائریة على حساب المواطنة والعلم والكفاءة

ً أن یُطرد رئیس الجامعة إذا كان الطلبة في صفوفھم یفعلون ما یفعلونھ في مدرسة  لیس غریبا
دراج والمقاعد الفیصلیة، فھم ال یعرفون، وال یدركون بأن المدرسة ممتلكات عامة تعود لھم، وبأن األ

  .التي یكسرونھا مصدرھا جیوب آبائھم
ال یھتم ھؤالء الطلبة للتعلیم وما یوفره لھم من معارف ومھارات تسعفھم في األعوام المقبلة لیجدوا 

ً، ویبنوا عائلتھم الصغیرة، إن كانوا متیقنین بأن  ً ممیزا والمحسوبیة ستفتحان لھم " الواسطة"عمال
ً غیر مؤھلین، والتجارب أمامھم كثیرة، ال تعد وال األبواب المغلقة حتى وإ ً وأكادیمیا ن كانوا علمیا

  .تحصى
ً، فنحن ال نركز على بناء القیم واألخالق ً مختلفا ً علمیا   .عدا أننا ال نبني قیم المواطنة، وال نقدم تأھیال

ً كانوا یقولون وزارة التربیة والتعلیم، ویصرون على أن التربیة تتقدم على  التعلیم، واآلن ماذا قدیما
  تبقى؟

  الغد الكتروني



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
33 

تدّرس من ریاض " أخالق"على وزیر التربیة، بعد ما حدث من فضیحة، أن یتحرك إلقرار مادة 
  .األطفال وتستمر حتى الجامعات، فھذا ما یعزز القیم ویوقف التنمر على سلطة القانون

یسیر الوصول لھ في كل أما الجامعات فقد كانت الفلسفة بتواجدھا في المحافظات تعمیم التعلیم، وت
وإلى فرضیة بأن " تنفیعات"وإلى " محاصصة"محافظة، لكن الفكرة الجمیلة لألسف تحولت الى 

  .حصري ألھالي المنطقة ال ینازعھم علیھ أحد" ملك"الجامعة 
ً في مناطقھا، وتغیر من واقع المجتمعات  ً حضریا ً تنویریا كان المفترض أن تلعب الجامعات دورا

  وتسھم في االنفتاح واالحتكاك والتآلف، فھل حدث ذلك؟وعالقاتھا، 
قبل عقود، أسھمت جامعة الیرموك في تغییر بنیة مجتمع إربد، وفي تعزیز مدنیتھ وانفتاحھ، فقد كانت 
الجامعة حاضنة لطلبة وطالبات من إربد وعمان، ومن المحافظات والقرى واألریاف كافة، ومن 

لمزیج وتكفل بمھمة االنتقال بمجتمع إربد نقالت نوعیة، ولكن ھذه فلسطین ودول الخلیج، وأسھم ھذا ا
  !التجربة لم تتكرر، وھذا ما یحتاج الى دراسة متأنیة؟

على وزارتي التربیة والتعلیم والتعلیم العالي أن ال تتوقفا عن المتابعة بعد ھدوء الغضب الشعبي على 
ھذه الحوادث التي تھبط بالتعلیم في بالدنا، وتقدما ما حدث، وإنما علیھما أن تقدما لنا تصوراتھما لوأد 

ً مستفادة ً ودروسا   !حلوال
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  العودة للمؤسسات التعلیمیة
  

  محمد طالب عبیدات. د
  

ً لكل  ربما یكون صبیحة یوم العودة للمدارس والجامعات والكلیات الجامعیة ھو االسعد واألكثر فرحا
بیر والعالم اإلنساني على السواء، والسبب في ذلك بیت في وطني األردن الحبیب ووطني العربي الك

ذكریات الماضي التلید لكل رب أسرة وزوجة ورجل وإمرأة وشاب وشابة حیث الحنین ألیام 
ً، وكذلك الحال لألبناء الذین ھم في أشّد الشوق للعودة  ً وألقا المدارس والجامعات االكثر فرحا

م والتربیة والشوق والذكریات الحلوةلمدارسھم حیث الحنین وااللفة واللقاء والتع ُّ   :لیم والتعل
  

األسبوع الماضي عاد قرابة الملیوني طالب وطالبة للمدارس الحكومیة والخاصة في األردن، ومنھم 
حوالي مائتي ألف طالب یلتحقون بالصف األول األساسي كأول یوم لھم بحیاتھم في المدارس، ونعلم 

یث نظراتھم المتفاوتة للحیاة وللمدرسة وكل شي؛ وكذلك أن بعضھم كان في ریاض األطفال،وح
  .ھنالك حوالي مائة وثالثین ألف طالب وطالبة من الالجئین السوریین

  
فالیوم االول في المدرسة فرحة وتأّمل، فرحة لبدء العام الدراسي وللقاء االصدقاء واالحبة والنھل من 

نظرة تفاؤلیة لغد مشرق، والعودة للمدارس نقلة معین المدرسة الذي ال ینضب، وتأمل في المستقبل ب
نوعیة من حیاة الكسل والخمول والفوضى والراحة واإلستجمام وربما المعاناة، لحیاة النظام والرتابة 
وإدارة الوقت والعمل والحركة، والعودة للمدارس تعني عودة الحیاة والنشاط لبیئة المدرسة، وتعني 

ً قاصدین أن المدرسة ستلبس أحلى حللھا  وستتزین بفلذات أكبادنا الذین یمشون على االرض ھونا
ً نتطلع  ً حّل على حیاتنا جمیعا ً جدیدا العلم والمعرفة واالخالق والتربیة، والعودة للمدارس تعني عاما
ً بالفرح والسعادة لكل أبناءنا وبناتنا، والعودة للمدارس تعني فتح ملفات التعلیم العام  أن یكون ملیئا

م والعا ِّ ّمي والمناھج والمعل ّعل لي على مصرعیھا؛ ملفات اإلصالح التربوي واألكادیمي والتعلیمي والت
والطلبة والبیئة المدرسیة واألنشطة الالصفیة والالمنھجیة والتبادل الطالبي والتمیز واإلبداع 

سیة والصحة والثانویة العامة والمدخالت والمخرجات والعملیات واإلشراف التربوي والحقیبة المدر
  .المدرسیة واألبنیة المدرسیة والمدارس المستأجرة وملفات التصنیف والتنافسیة العالمیة وغیرھا

  
كما أن العودة للمدارس والجامعات عودة الحیاة للبیت والشارع والمدرسة، وعودة زحمة السیر 

ھ، وعودة الرؤى واألمل بالمستقبل والحنین للماضي والوقو ّ ف على األطالل، والروح للمكان كل
ُذّكرنا بالجھود الكبیرة والمتمیزة المبذولة من وزارة التربیة والتعلیم ووزارة  والعودة للمدارس ت
التعلیم العالي والبحث العلمي والجامعات والمدارس والمؤسسات التربویة واألكادیمیة على سبیل 

یث التحدیات الجسام والموارد المساھمة في تربیة وتعلیم ھذا الجیل في زمن األلفیة الثالثة، ح
  .المحدودة، ومع ذلك فھنالك نجاحات ال ینكرھا إال جاحد

  
والعودة للمدارس تجعلنا نستذكر البیئة اآلمنة والمستقرة في ھذا الوطن، وندعو بالخیر لمن ھم وراء 

نیة ھذه النعمة التي نعیشھا في ظل شرق أوسط ملتھب؛ قیادتنا الھاشمیة وجیشنا وأجھزتنا األم
ُشعرنا بأننا ھرمنا، فآخر العنقود ولدي الغالي  ومواطنینا الواعین الصالحین، والعودة للمدارس ت

في آخر سنوات المدرسة وسیتقّدم إلمتحان الثانویة العامة ھذا العام، دعواتنا ›››› عبدهللا‹›››
  .ودعواتكم لھ ولجمیع الطلبة بالتوفیق والتمیز والنجاح، آمین

  

  الدستور الكتروني
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س والجامعات مفصل مھم لمراجعة العملیة التعلیمیة والتربویة صوب تعلیم نوعي ذي والعودة للمدار
جودة عالیة یحاكي روح العصر في زمن األلفیة الثالثة؛ حیث جیل الھواتف الذكیة واآلي باد 
واإلنترنت والفضائیات ووسائل اإلتصال والتواصل اإلجتماعي وغیرھا؛ لتكون ھي األدوات 

  . علیم اإللكتروني والتعلیم عن بُعد للمرحلة القادمةالتعلیمیة صوب الت
  

وبصراحة، یوم العودة للمدارس والجامعات یوم وال أحلى في التاریخ، فھو یوم من أیام الوطن، فالكل 
م والتعلیم والعطاء؛ فكل عام  ّ أھالي وطلبة وأساتذة في حركة دائبة كخلیة النحل الجل الحیاة والتعل

لمیھم وأھلیھم والجمیع والوطن وقیادتھ بألف خیر بمناسبة بدء العام الدراسي وأبناؤنا الطلبة ومع
  .الجدید

  وزیر األشغال العامة واإلسكان األسبق *
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  ١٠:الرأي ص/١٠:صالدستور 

 اعالنات



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
37 

.  
  

  
  
  
  الصویفیة –لوریس حنا داود اصالن  -
  
  الدوار الثامن –ھاني صبحي محمود ملحس  -
  
  مادبا –یوسف حسن ابو شنار  -
  
  

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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یتحدث رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في السادسة من مساء الیوم بمركز الدراسات 
  .االستراتیجیة بالجامعة األردنیة عن أولویات الحكومة بالمرحلة المقبلة

  
  

رجائي المعشر یجتمع یوم غد مع لجنة االقتصاد واالستثمار النیابیة بحضور . نائب رئیس الوزراء د
  .الوزاري لمناقشة التحدیات التي تواجھ البیئة االستثماریة في االردن الفریق االقتصادي

  
لجنة الحریات وحقوق االنسان في مجلس النواب تعقد یوم غد اجتماعا لمناقشة موضوعي االجراءات 

  .التي قامت بھا الحكومة من اجل وضع مشروع قانون العفو العام واعادة تصنیف الجرائم
  

ف رأس من المواشي تم شطبھا من قبل لجان التعداد للمواشي في المفرق بعد أل(  ٢٠٠( نحو ملیون و
  .وجاءت لغایات تسلم أعالف مدعومة من الحكومة« وھمیة «ان تبین ان ھذه االرقام 

  
  
  

 صحف زوایا ال

 عین الرأي 
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ملیار  ١.٦٦(ملیار دینار  ١.١٨٢بالمئة العام الماضي إلى  ٧.٢نما االستثمار األجنبي المباشر بنسبة 
  .٢٠١٦ملیار دینار في  ١.١٠٢ة مع مقارن) دوالر

  
أن الوالیات المتحدة األمریكیة لم ترسل لألردن حتى اللحظة طلب استمزاج » الدستور«علمت زوم 

  .لتعیین سفیر جدید لھا في المملكة، منذ انتھاء مھام سفیرھا السابق
  

ل وماركة ضبطت دائرة المواصفات والمقاییس في عمان معمال یصنع لیف حمام وجلي دون لیب
. كما وضعت یدھا على مواد كیماویة خطیرة لم یعرف لھذه اللحظة غایات استعمالھا. تجاریة

  .ویشارالى أن جھات معنیة فتحت تحقیقا موازیا في استعماالت المواد الكیماویة
  

من إجمالي المشتركین %  ٢٨إلى  على الرغم من ارتفاع نسبة المشتركات بالضمان االجتماعي
ألف مشتركة فقط من إجمالي عدد المشتركین الفعالین إال أن ھذه النسبة ال  ٣٥٩حیث یبلغ عددھن 

%  ١٦ألف متقاعدة بنسبة  ٣٦تزال متدنیة، األمر الذي انعكس على عدد المتقاعدات الذي وصل إلى 
  .عدألف متقا ٢٢٠فقط من إجمالي المتقاعدین البالغ عددھم 

  
  

 صنارة الدستور
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قلل الرئیس الفلسطیني محمود عباس من أھمیة ما نقل على لسانھ مؤخرا بخصوص الكونفدرالیة بین 
األردن وفلسطین، وقال، بحسب ما نقل عنھ النائب طارق خوري، الذي التقاه برام هللا الخمیس 

لسطین لم تنتزع استقاللھا بعد، وھو الماضي، إن الكونفدرالیة مبنیة على أساس دولتین مستقلتین، وف
ما تسعى لھ، وھذا ایضا بحاجة إلى موافقة الشعبین، وبالتالي فإن الحدیث عن كونفدرالیة لیس كما تم 

وحجم ما تتعرض لھ السلطة " صفقة القرن"عباس تحدث باللقاء حول ". تداولھ من خالل اإلعالم
صالبة الموقف الفلسطیني "ض، لكنھ أكد على للقبول بالمعرو" ضغوطات وتحدیات"الفلسطینیة من 

  ".والتزامھ الكامل بالثوابت
  

محمود الشیاب قرر أمس إغالق مستشفى خاص على خلفیة عدم عمل مولدات . وزیر الصحة د
مفتشین داخل المستشفى، مصدر مطلع بین انھ وأثناء تواجد . الكھرباء االحتیاطیة بعد انقطاع التیار

، ما استدعى "أثر على المرضى"انقطع التیار الكھربائي، فیما لم تعمل المولدات االحتیاطیة، ما 
مریض كلى من ھذا المستشفى إلى  ٨٤إدارة التأمین الصحي بادرت فور االغالق إلى نقل . االغالق

  .مستشفیات أخرى
  
عقد مجلس النواب صباح الیوم جلسة عادیة لھ ضمن دورتھ االستثنائیة الثانیة، یواصل خاللھا بحث ی

  . واقرار مشاریع قوانین مدرجة على جدول أعمال المجلس
  

لباكر، یضاف یعاني أولیاء أمور طلبة مدارس الشمیساني من أزمة مروریة خانقة ساعات الصباح ا
إلى تلك المعاناة رفض شرطة السیر السماح لألھالي باالصطفاف بجانب روضة األطفال، ما یعرض 

أزمة منطقة المدارس تضاعفت، حسب األھالي، بعد إنشاء . األطفال لخطر الدھس من قبل المركبات
على سالمة  مجمع تجاري ضخم بالمنطقة، في وقت تطالب فیھ العائالت بإنشاء جسر مشاة للحفاظ

 .وأمن أطفالھم

 زواریب الغد
  


