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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
تبحثان التعاون في مجال " بروجرس سوفت"و" األردنیة"

  تكنولوجیا المعلومات والبرمجیات
٣  

   شؤون جامعیة
مقاعد المصلحة الوطنیة مخصصة لغیر االردنیین تقدیرا لدعم 

  دولھم
٥ 

 ٦  یقاطع الجلسة الوزاریة في أردنیة العقبة" مجلس المحافظة"
 ٧  قائمة القبول الموحد للجامعات مطلع األسبوع المقبل: ضعو
 ٨  ملیون دینار من المانحین لدعم النظام التعلیمي األردني ٥١

 ١٠  "الموازي"تخبط في قبول الدبلوم وفوضى على ": ذبحتونا"
   مقاالت
 ١١  فایز خصاونھ. شرف د. أ/اقتصادیات التعلیم العالي في األردن

 ١٦  فھد الخیطان/ل الضریبةتعلیم مجاني مقاب

 ١٨  ابراھیم علي أبورمان/“جبایة داخل جامعاتنا”

 ٢٠  وفیات
  ٢١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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" تبحثان التعاون في مجال تكنولوجیا المعلومات والبرمجیات" بروجرس سوفت"و" األردنیة  

بحث رئیس الجامعة   - ھبة الكاید 

ة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضا

لدى لقائھ في مكتبھ رئیس ھیئة 

" بروجرس سوفت"المدیرین في شركة 

میشیل وكیلة والقائم بأعمال عمید كلیة 

الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا 

المعلومات في الجامعة الدكتور محمد 

  . أبو شریعة سبل التعاون بین الجانبین في مجال تكنولوجیا المعلومات والبرمجیات

الل اللقاء إلى ضرورة تعزیز أطر التعاون بین القطاع الخاص والجامعة بما یخدم وأشار القضاة خ

الطلبة ویصب في صالحھم وصالح العملیة التعلیمیة، موجھا دعوة بأن یكون ھذا التعاون ضمن إطار 

ممنھج ومدروس؛ األمر الذي یسھل على الجانبین توسیع نطاق االستفادة لشریحة أكبر من المجتمع 

  .لتأخذ العملیة مسارا منتظما للمراحل القادمة من أوجھ التعاون الجامعي

ودعا القضاة إلى تكاتف الجھود بین المؤسسات التعلیمیة ومؤسسات القطاع الخاص، وال سیما في 

مجال تكنولوجیا المعلومات نظرا للتطور الھائل الذي یشھده قطاع التكنولوجیا وضرورة التحدیث 

  .الطلبة على آخر المستجدات في عالم التكنولوجیا والبرمجیاتالمستمر بما یضمن حصول 

بدوره أكد وكیلة عزمھ على تقدیم دعم إلنشاء مختبر حاسوب في كلیة الملك عبد هللا الثاني 

لتكنولوجیا المعلومات یضم أحدث المعدات والبرمجیات التي تھم طلبة الكلیة، منوھا إلى انفتاح 

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة
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قدیم االستشارات المطلوبة الخاصة بالخطط الدراسیة لبرامج الكلیة الشركة ومواصلة استعدادھا لت

  .وكذلك توفیر فرص تدریب وتشغیل لطلبة الكلیة

  

ولفت وكیلة إلى ضرورة اندماج الجانبین على صعید برامج الدراسات العلیا من خالل تبني طلبة 

ا شركة بروجرس سوفت الدراسات العلیا في الكلیة مشاریع بحثیة على أرض الواقع یكون مصدرھ

  .وشركات القطاع الخاص المحلي واإلقلیمي والعالمي

من جھتھ قال أبو شریعة إن بروجرس سوفت تعد شریكا استراتیجیا للكلیة في قطاع تكنولوجیا 

المعلومات على المستوى المحلي، وأن ھذه الشراكة تأتي ألھمیة القطاع الخاص في تكنولوجیا 

تي تصب في تنفیذ رؤیة الكلیة، من خالل إدماج خریجي الكلیة مع المعلومات والبرمجیات ال

  .الشركات المرموقة والمختصة وتوفیر فرص تدریب وتشغیل لھم

ودعا أبو شریعة إلى ضرورة تحفیز شركات القطاع الخاص واالنفتاح علیھا لتبني شراكات مماثلة 

لخطط الدراسیة بما یتناسب مع األمر الذي من شأنھ رفع جودة مخرجات الكلیة والتعدیل على ا

  .متطلبات سوق العمل
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  مقاعد المصلحة الوطنیة مخصصة لغیر االردنیین تقدیرا لدعم دولھم
  

صرح الناطق اإلعالمي باسم وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مستشار وزیر التعلیم العالي 
ُشر في صحیفة الرأي ال ً على ما ن مقعد تحت بند ( ١٠٠(یوم حول تخصیص محمود الخالیلة وتعقیبا

بأن المقصود ھم الطلبة غیر األردنیین الحاصلین على الثانویة العامة ) المصلحة الوطنیة العلیا(
األردنیة أو ما یعادلھا من الدول التي تربطھا بالمملكة األردنیة الھاشمیة عالقات تقتضي في بعض 

ً لدعمھا الحاالت قبول أبنائھا ضمن المصلحة الوطنیة ا لعامة العلیا في الجامعات األردنیة تقدیرا
  .لألردن

  
  

سقطت من  "االردنیین"التي كان یجب ان تسبق كلمة " غیر"وبحسب الناطق االعالمي فإن كلمة 
نص السیاسة العامة للقبول ھذا العام بتحدیدھا لألردنیین لالستفادة من ھذه المقاعد، مبینا إنھ سیتم 

س التعلیم العالي في جلستھ التي سیعقدھا یوم الخمیس القادم لتعدیل الخطأ عرض الموضوع على مجل
ً على الطلبة غیر األردنیین  المادي بحیث یكون مضمون القرار مقتصرا

 
مقاعد في كل جامعة أردنیة ( ٥(وقال أن أسس القبول في السنوات السابقة كانت تتضمن تخصیص  

ّ أن وزیر التعلیم ) المصلحة الوطنیة العامة العلیا(یحقق ضمن صالحیات وزیر التعلیم العالي وبما  إال
العالي أوعز إلى مجلس التعلیم العالي بضرورة سحب ھذه الصالحیة من الوزیر ومنحھا لمجلس 

 ١٠٠(التعلیم العالي على أن یُراعى تحدید سقف لعدد الطلبة المستفیدین والذي أقره المجلس بـ 
  .مقعد(
 
   :المحرر •
  

یاسة العامة للقبول في الجامعات الرسمیة والخاصة للعام الجامعي لمرحلة البكالوریس نصت الس
یجوز في حاالت خاصة ترتبط بالمصلحة "انھ ( ١- ح(، رقم "رابعا"،في البند  ٢٠١٩-٢٠١٨

خمسة طالب من ) 5)الوطنیة العامة العلیا، بقرار من مجلس امناء الجامعة قبول ما ال یزید على 
  .ین في كل جامعة من الجامعات االردنیة، ممن ال تنطبق علیھم شروط القبولغیر االردنی

  
یجوز للجامعة الرسمیة قبول عدد من الطلبة غیر االردنیین " :(٢-ح(كما نصت في البند نفسھ رقم 

من (% ٢٥(في البرنامج الدولي استثناء من شرط المعدل في برامج البكالوریس بنسبة ال تزید 
عالمات اقل من الحد ( ٥(بة المقبولین في البرامج العادیة لكل تخصص وبحد اعلى مجموع عدد الطل

في الجامعات ( االدنى لمعدالت القبول التي تحدد في السنة التحضیریة للطب وطب االسنان او الطب 
عالمة أقل من الحد االدنى لمعدالت القبول التي تحدد ( ١٥(التي ال تطبق السنة التحضیریة و

ق في الكلیات التخصصات االخرى، شریطة التقید بفروع الشھادة الثانویة العامة التي تحدد االلتحا
  .االلتحاق بكل كلیة او تخصص

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٧:الدستور ص/الغد الكتروني/١:الرأي ص
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 یقاطع الجلسة الوزاریة في أردنیة العقبة" مجلس المحافظة"

 
  

  
  

أعلن    طالل الكباریتي –العقبة  –األنباط   رفضا لقانون الضریبة واالعتماد على جیوب المواطنین 
مجلس محافظة العقبة أمس مقاطعتھ لزیارة اللجنة الوزاریة صباح امس لمناقشة قانون الضریبة في 

  .   قاعة مؤتمرات الجامعة األردنیة فرع العقبة
  

و أوضح المجلس في بیان أصدره أن ھذا القرار جاء رفضا لقانون الضریبة ولتقصیر الحكومة في 
وأضاف البیان أن قرار .  ٢٠١٨أقرھا ضمن موازنة عام  التعاطي مع مشاریع المجلس التي

  .المقاطعة جاء العتماد الحكومة في سیاستھا على جیوب المواطنین عوضا عن بدائل أخرى
 
  
  
  

  الكترونياألنباط 
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  بدء تقدیم طلبات التجسیر اإللكترونیة الیوم
  قائمة القبول الموحد للجامعات مطلع األسبوع المقبل: عوض

  
الموحد االحد او االثنین المقبلین، قائمة باسماء الطلبة المقبولین ضمن قائمة تعلن وحدة تنسیق القبول 

القبول الموحد للجامعات الرسمیة، وذلك بحسب توقعات مدیرة الوحدة خولة عوض، فیما تبدأ الیوم 
عملیة تقدیم طلبات االلتحاق االلكترونیة لبرنامج التجسیر بالجامعات الرسمیة، وتستمر حتى الساعة 

ً من الخمیس المقبل، وذلك من خالل الموقع االلكتروني للوحدةال   . ثانیة عشرة لیال
  

  .ومن المتوقع اعالن قائمة اسماء المقبولین ضمن برنامج التجسیر نھایة االسبوع المقبل
  

امس، الطلبة الذین تنطبق علیھم شروط التجسیر لدفع رسم تقدیم " الغد"ودعت عوض، في تصریح لـ
خدمة تسدید الفواتیر "للجامعات الرسمیة، باستخدام آلیة الدفع االلكتروني، عن طریق  طلب االلتحاق

، وبعد ذلك سیتم إرسال رسالة نصیة لرقم )eFAWATEERcom" (من البنك المركزي األردني
ھاتف الطالب تحتوي على رمز المستخدم والرمز السري الضروریین للدخول الى برمجیة تقدیم 

یرة الى ان ھذه الخدمة متوفرة من خالل قنوات الدفع التي تطبق خدمة طلب االلتحاق، مش
)eFAWATEERcom .(  
  

: واكدت على الطلبة ضرورة الدخول للموقع االلكتروني، بھدف االطالع على مكوناتھ مثل
التخصصات المناظرة لتخصصات الشامل، وشروط االلتحاق بھا، ورسومھا، ونصائح وإرشادات، 

  .من ھذه المعلومات، ومساعدتھم في تقدیم طلب االلتحاق اإللكترونيوذلك لالستفادة 
  

ویمكن لجمیع الطلبة الراغبین بإجراء تعدیل بطلب االلتحاق الدخول للبرمجیة في أي وقت، وعلى 
  .مدار الساعة خالل الفترة المحددة لعملیة تقدیم طلبات االلتحاق

  
األوائل باالمتحان الشامل للعام الدراسي %) ١٠: (ھم والطلبة الذین یحق لھم التقدم بطلبات االلتحاق

، الذین أعلنت جامعة البلقاء التطبیقیة أسماءھم، شریطة أن تكون لتخصصاتھم بدبلوم ٢٠١٨/٢٠١٩
والطلبة الحاصلون على دبلوم . كلیات المجتمع تخصصات مناظرة في الجامعات األردنیة الرسمیة

على %) ٦٨(أن یكون معدل الطالب في االمتحان الشامل  كلیات المجتمع في أعوام سابقة شریطة
األقل بإستثناء تخصصات الصیدلة والھندسة والطب البیطري، حیث یشترط أن ال یقل معدلھ عن 

التي تتضمن (، وعلیھم بعد تقدیم طلب االلتحاق تحمیل صورة عن مصدقة االمتحان الشامل %)٧٠(
  .بأقصى سرعة ممكنة) المعدل المئوي

  
فرع التعلیم الصحي الشامل التجسیر /یسمح للطلبة الحاصلین على شھادة الثانویة العامةوال 

، وعلى جمیع الطلبة الراغبین )ویسمح لھم بالتجسیر في تخصص الكیمیاء فقط(بتخصص الصیدلة 
سواء كان الطالب (بالتجسیر في تخصص الصیدلة تحمیل صورة عن كشف عالمات الثانویة العامة 

  ).أو سنوات سابقةسنة حالیة 

  الكترونيالغد 
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  ملیون دینار من المانحین لدعم النظام التعلیمي األردني ٥١
  
  

أعلنت كل من أسترالیا وكندا واالتحاد االوروبي وألمانیا والنرویج والمملكة المتحدة والوالیات 
ل تسریع الوصو"ملیون دینار، لتمویل خطة الحكومة األردنیة لـ  ٥١المتحدة األمیركیة، عن تقدیم 

وجاء . ٢٠١٩/  ٢٠١٨للعام الدراسي " إلى التعلیم النوعي الرسمي للطلبة من الالجئین السوریین
تقدیم ھذا الدعم تعبیرا عن التزام الدول المانحة واستمرارھا دعمھا اللتزام الحكومة األردنیة في 

  .توفیر التعلیم لجمیع األطفال في األردن بغض النظر عن جنسیاتھم
  

ملیون من  ٢ر٧ملیون دینار من الحكومة األسترالیة،  ٢ر٧إلضافي الجدید بواقع وتوزع الدعم ا
ملیون  ١ر٥ملیونا من الحكومة األلمانیة،  ١٧مالیین من االتحاد األوروبي، و ١٠الحكومة الكندیة، و

ملیون دینار من الوالیات المتحدة  ٠ر٧مالیین من المملكة المتحدة، و  ٩ر٢من الحكومة النرویجیة، 
  .ألمیركیةا

  
تسریع الوصول إلى "وسیمكن ھذا الدعم الحكومة األردنیة من تغطیة جزء كبیر من متطلبات خطة 

الف طالب منھم في  ١٣٠التعلیم الرسمي للطلبة من الالجئین السوریین، وتوفیر التعلیم النوعي لنحو 
رواتب المعلمین  المدارس األردنیة، باإلضافة إلى توظیف المعلمین الجدد وتدریبھم، وتمویل

واإلداریین، وفتح المدارس اإلضافیة ذات الفترتین، وشراء الكتب المدرسیة، ودفع الرسوم الدراسیة، 
  .وتغطیة تكلفة العملیات التشغیلیة للمدارس، وتوفیر المعدات لھا

  
ل واكد وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عزمي محافظة، خالل لقائھ الیوم في الوزارة سفراء الدو

المانحة، التزام األردن في توفیر فرص التعلیم المالئمة لجمیع الطلبة على أراضیھ، مشیرا إلى ما 
حققتھ الوزارة في مجال خطة تسریع الوصول للتعلیم، وأھمیة استمرار الدعم المالي المقدم من 

  .المانحین
  

الثاني، بضمان حق التعلیم  الحكومة األردنیة ملتزمة وبتوجیھات من جاللة الملك عبدهللا"وقال، ان 
لكل طفل على األراضي األردنیة دون استثناء، انطالقا من قیمنا وثوابتنا الوطنیة واألخالقیة وتجنبا 

، مبینا أن األردن یوفر لمواطني الدول األخرى فرصة لالندماج في مجتمع یسمح "لخلق جیل ضائع
یر تعلیم نوعي لألطفال من االردنیین والالجئین لھ بإعادة بناء حیاتھم، معتبرا في الوقت ذاتھ ان توف

  .تحدیًا كبیًرا ال یمكن الوفاء بمتطلباتھ لوال دعم ومساندة الشركاء من الدول المانحة
  

وسیسھم ھذا الدعم بحسب الدكتور محافظة، في مساعدة االردن ووزارة التربیة والتعلیم في تقدیم 
ي إطار الدور االنساني الكبیر الذي یقوم بھ األردن نیابة خدمات التعلیم النوعي لألطفال الالجئین، ف

عن المجتمع الدولي، وسیسھم كذلك في تمكین الوزارة من االستمرار في الوفاء بالتزامھا بتوفیر 
التعلیم النوعي لجمیع الطلبة، ومساعدتھا في تنفیذ خططھا على أكمل وجھ، في ظل استمرار 

  .واجھ النظام التربوي في األردنالتحدیات والضغوط الكبیرة التي ت
  

واكد وزیر التربیة والتعلیم استمرار الوزارة في جھودھا للوصول للطلبة من الالجئین السوریین، 
مّمن ھم خارج المدرسة وقبولھم في المدارس الحكومیة، وزیادة وصولھم لریاض األطفال، وتحسین 

  ١:السبیل ص
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في تعزیز المساواة في التعلیم، وتحسین تجھیز  كما أكد استمرار الوزارة. توفیر التعلیم النوعي لھم
جمیع المدارس في المخیمات وتوفیر الكھرباء فیھا، وزیادة أعداد المكتبات ومختبرات الحاسوب 
ومختبرات العلوم في ھذه المدارس، مبینا أن وزارة التربیة والتعلیم مستمرة أیضا بدعم من الجھات 

  .اإلداریین في المدارس في المجتمعات المستضیفة والمخیماتالمانحة بتعیین المزید من المعلمین و
  

وبین أھمیة استمرار التعاون من أجل تعزیز نوعیة النظام التربوي وكفاءتھ، لتحسین نتاجات التعلم 
والخطة  ٢٠٢٥ – ٢٠١٦لجمیع الطلبة، كما تضمنتھ االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة 

معربا عن شكر الوزارة لممثلي الدول الصدیقة والجھات / ٢٠٢٢- ٢٠١٨االستراتیجیة للتعلیم 
المانحة على استمرار دعمھا للتعلیم في االردن، ومشیدا كذلك بالجھود التي تقوم بھ وزارة التخطیط 
والتعاون الدولي في توفیر التمویل الخارجي وحسن إدارتھ من خالل تخصیصھ لتنفیذ البرامج 

  .ذات األولویةوالمشاریع التنمویة 
  

من جانبھم أشاد سفراء وممثلو الدول المانحة واالتحاد األوروبي، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 
، بالتزام الحكومة األردنیة و وزارة التربیة والتعلیم، في توفیر فرص التعلیم لجمیع "الیونیسف"

  .األطفال في األردن بمن فیھم الالجئون
  

دنیة في ھذا المجال تعكس التزاما إنسانیا وأخالقیا أردنیا كبیرا مع الالجئین، واعتبروا ان الجھود األر
وینسجم كذلك مع الدور اإلنساني االردني في التعامل مع األزمات التي تعانیھا المنطقة، وما نتج 
عنھا من موجات لجوء كبیرة ألراضیھ، مؤكدین التزام دولھم في االستمرار بمساعدة ودعم األردن 

خفیف من األعباء االقتصادیة الكبیرة التي تسبب بھا أزمات المنطقة، وبخاصة على نظامھ والت
التعلیمي، فیما دعوا المجتمع الدولي لالستمرار في دعم األردن لتمكینھ من االستمرار في دوره 

  .اإلنساني تجاه الالجئین في مختلف المجاالت
  

متابعة تنفیذ التعھدات وااللتزامات التي تعھدت  وكانت وزارة التخطیط والتعاون الدولي عملت على
بھا الدول المانحة لدعم األردن خالل مؤتمر لندن لدعم سوریا والمنطقة الذي عقد في شھر شباط عام 

٢٠١٦.  
  

ویعتبر ھذا الدعم جزءا من جملة االلتزامات التي تعھدت بھا الدول الصدیقة والجھات المانحة 
علیم في تنفیذ الخطة التي أعدتھا حول تأثیر األزمة السوریة على التعلیم لمساعدة وزارة التربیة والت

في األردن وتسریع الوصول إلى جودة التعلیم الرسمي ألطفال الالجئین السوریین، و بما ال یؤثر 
  .على جودة التعلیم
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  "الموازي"تخبط في قبول الدبلوم وفوضى على ": ذبحتونا"
  

أمام ما وصفتھ بـ " ذبحتونا"لة الوطنیة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة توقفت لجنة المتابعة للحم
، مشیرة الى التناقض بین قرارین لوزارة التعلیم العالي في "التخبط الحكومي في ملف القبول للدبلوم"

  .أقل من أسبوع
  

یق مع وأشارت الحملة، في بیان امس، الى أن وزارة التعلیم العالي أقرت قبل حوالي عام، بالتنس
في كل مبحث %  ٤٠وزارة التربیة، تخفیض عالمة النجاح لقبول الطلبة في كلیات المجتمع لتصبح 

فما فوق، لكن تم التراجع عنھ في جلسة لمجلس %  ٥٠على أن یكون الحد األدنى لمجموع عالماتھ  
  .الحالي، وتم بعد أسبوع إلغاؤه) سبتمبر(أیلول  ٦التعلیم العالي في 

  
، قاموا بالتسجیل في الكلیات % ٥٠أن مئات الطلبة الحاصلین على معدل عام أقل من وأشارت الى 

تخبطا آخر "وسجلت الحملة .المتوسطة، على أساس القرار الذي تم إلغاؤه بعد أسبوع من بدء تطبیقھ
، مشیرة الى أن التسجیل على ھذا البرنامج یخضع لمزاجیة "في عملیة القبول على البرنامج الموازي

  . قرارات كل جامعة على حدة، دون وجود ضبط من قبل مجلس التعلیم العاليو
  

وتصل في بعض الجامعات " مبالغ بھا"وقالت إن رسوم تقدیم طلبات القبول على ھذا البرنامج 
دینار لتقدیم طلب لتخصص واحد فقط، داعیة مجلس التعلیم العالي بتحدید رسوم  ١٠٠الرسمیة الى 

وطالبت . ي لكافة الجامعات الرسمیة، وأن یكون  ضمن حدود إمكانات المواطنینتقدیم طلبات المواز
الحملة بمراقبة نتائج قبول الموازي في بعض الجامعات الرسمیة، والتي تظھر تجاوز ھذه الجامعات 

%  ٣٠للنسبة المخصصة للموازي لكل تخصص والمقرة في تعلیمات أسس القبول الجامعي والبالغة 
ث تظھر قوائم قبول الموازي في بعض الجامعات تجاوز ھذه النسبة بشكل كبیر حی. لكل تخصص

وانتقدت إلغاء بعض الجامعات الرسمیة، تخصصات معینة من . وخاصة في التخصصات الطبیة
ً على مجلس "قائمة القبول الموحد، مقابل فتحھا على البرنامج الموازي، وھو ما اعتبرتھ  تحایال

ً التعلیم العالي، وخصخص ً للمواطنین من حقھم في التعلیم لصالح المقتدرین مالیا   ". ة صریحة وحرمانا

  ٧:الغد ص
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  اقتصادیات التعلیم العالي في األردن

  
  فایز خصاونھ. شرف د. أ

  
لقد كان اإلنفاق األھلي والحكومي على التعلیم الجامعي في األردن عند إنشاء الجامعة األردنیة 

لبث أن تزاید مع التوسع في الكلیات والتخصصات التي أنشأت لتلبیة متواضعا جدا في بدایاتھ، ثم ما
حاجة المجتمع لھا، وتزاید أكثر مع التوسع في عدد الجامعات الحكومیة ثم الخاصة تماشیا مع تزاید 

  .عدد الطلبة الراغبین بااللتحاق بالتعلیم الجامعي وتماشیا مع الزیادة السكانیة
  
نجد أن اإلنفاق على التعلیم العالي قد تطور كما ونوعا من حیث وبعد مرور ستة عقود ونصف،  

وقد بینت في الحلقة األولى من ھذه السلسلة ما . مواقعھ ومصادره وأبوابھ ومردوده والمنتفعون منھ
حیث تتوفر لنا معلومات شبھ كاملة عن  ٢١٠٦آلت إلیھ األمورفي الفترة األخیرة، وتحدیدا لغایة عام 

   .وجز تاریخي حول سیاسات تمویل التعلیم العالي في األردنم .ھذا الموضوع
  

وألن اإلنفاق محكوم بسیاسات وقواعد تبنى علیھا القوانین وسائر التشریعات الناظمة لھذا األمر، 
فإني أجد من المناسب بدایة أن أعرج على السیاسات التي حكمت اإلنفاق على التعلیم العالي بعید 

ة ولغایة أوائل عقد التسعینات من القرن الماضي عندما ُسمح بإنشاء الجامعات إنشاء الجامعة األردنی
الرسوم : تتكون من ثالثة مصادر رئیسة) وكلھا كانت حكومیة)فقد كانت إیرادات الجامعات . الخاصة

الجامعیة وضریبة الجامعة وحصة الجامعات من العوائد الجمركیة، وكان المصدران األخیران ینفذان 
نصوص قانونیة، وكانت تجبى عوائدھما كأمانات لدى وزارة المالیة وتحول إلى الجامعات بموجب 

  .مباشرة ثم الحقا من خالل وزارة التعلیم العالي
  
المھم في ھذا السرد الموجز أن سیاسات تمویل التعلیم العالي كانت مستقرة على قواعد متینة بقوة  

الطلبة بالرسوم : یتم بمشاركة عادلة بین الطلبة والدولةالقانون مفادھا أن تمویل التعلیم العالي 
الجامعیة والدولة بعوائد الضرائب والجمارك، بحیث تراوحت الرسوم الجامعیة بین ثلث إلى نصف 

  . ومع بدایة التسعینیات، تعرضت ھذه الشراكة إلى انقالب في قواعدھا. كلفة التعلیم
  

لدرجة أنھا صارت مغریة لضمھا إلیرادات الخزینة  فقد أصبحت تلك العوائد تحقق مبالغ كبیرة
فسرعان ما وجدت . وھكذا كان. العامة بدال من أن تكون إیرادات مخصصة حصریا للجامعات

أجھزة الدولة المبررات القانونیة الالزمة لتحویل تلك اإلیرادات إلى خزینة الدولة، وأعلنت أنھا 
ما یلزم لتغطیة حصتھا من الشراكة، وتعھدت الحكومة ستخصص في قوانین الموازنة العامة السنویة 

ولكن في واقع األمر بخلت الحكومة على الجامعات وقترت . في حینھا أنھا لن تبخل على الجامعات
  . علیھا تقتیرا شدیدا رغم االستغاثات المتكررة

  
ات عبر تلك لقد تآكلت تلك الشراكة منذ ذلك التاریخ بدلیل أن ما تم تخصیصھ لموازنات الجامع

وبقي یتراوح حول ذلك الرقم ) منتصف التسعینیات(السنوات بدأ بخمسین ملیون دینار منذ ذلك الحین 
لغایة اآلن، أي بعد ما یقرب من عقدین ونصف، في حین أن عدد الجامعات وعدد الطلبة تضاعف 

  الرأي الكتروني

 تمقاال
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ئب والرسوم لقد ساھمت سیاسة التشارك بین الطالب وقاعدة واسعة من دافعي الضرا .عدة مرات
الجمركیة في تنمیة وتطویر التعلیم العالي األردني إلى أن أصبح في زمن قیاسي في مقدمة نظرائھ 

  .في سائر الدول العربیة
  
فأمام . ولكن ومع شدید األسف بدأ التراجع منذ أن انفرط عقد الشراكة، وال یزال التراجع مستمرا 

لجامعات وطاقاتھا االستیعابیة، استحدثت الجامعات ما تصاعد أعداد الطلبة والتوسع األفقي في عدد ا
وكما رأینا  .صار یعرف بالبرنامج الموازي والبرنامج الدولي برسوم عالیة لتغطیة نفقات ذلك التوسع

من مجموع الرسوم التي % ٣١في الحلقة األولى من ھذه المقاالت، شكلت رسوم البرامج العادیة 
الموازي (،بینما شكلت رسوم البرامج المستحدثة  ٢٠١٦ومیة في عام دفعھا الطلبة في الجامعات الحك

وكذلك أصبحت مساھمة الخزینة في تغطیة كلفة العملیة التعلیمیة سالبة ولكن .% ٦٩) والدولي
َّعة یحسبھا غیر المطلع وغیر المتخصص أنھا مساھمة سخیة نـ َ   .بطریقة مقـ

  
العبء التمویلي للعملیة التعلیمیة في الجامعات  وللتذكیر بما ورد في الحلقة األولى فإن كامل 

، بل وأصبحت الخزینة شریكة في إیرادات )أي الطلبة(الحكومیة أصبح على كاھل القطاع األھلي 
إنفاق الجامعات الرسمیة على العملیة التعلیمیة  :٢٠١٦الجامعات نقدیا وعینیا كما ھو مبین تالیا لعام 

ملیون دینار عوائد الخزینة النقدیة  ٥٤مساھمة الخزینة في كلفة العملیة التعلیمیة ملیون دینار  ٤٦٢
ملیون دینار  ١٣ملیون دینار وقد اشتملت عوائد الخزینة على  ٩١والعینیة من قطاع التعلیم العالي 

ملیون دینار ونیف مستردة من إیرادات ھیئة اعتماد الجامعات  ٢ضرائب على الجامعات الخاصة، 
ملیون دینار فجوة الرسوم على طلبة المكرمات والمنح الحكومیة  ٥٦ردنیة وضمان جودتھا واأل
  .ملیون دینار إعفاءات بند المعلولیة الجسیمة ٢٠و
  
فما تعطیھ الحكومة بیدھا الیمنى تسترده بالصاع الوافي بالید الیسرى وتسترد فوقھ ما قیمتھ النقدیة  

سأل ماھي السیاسات التي تستبطنھا ھذه األرقام باإلضافة إلى إلغاء وھنا ن .ملیون دینار ٣٧والعینیة 
سیاسة المشاركة واالستحواذ على إیرادات الضریبة التي كانت مخصصة للجامعات والتي تكتمت 

ملیون دینار عام  ٣٠٠الحكومة على مقدارھا، والتي، كما أسر أحد وزراء المالیة السابقین، قاربت 
  ة الضرائب؟ وما ھي آثار ھذه السیاسات؟ قبیل إعادة ھیكل ٢٠٠٨

  
یُـشكل إلقاء كامل عبء تمویل التعلیم العالي على كاھل : أوال .مآالت السیاسات الحالیة وتبعاتھا

القطاع األھلي حالة فریدة من نوعھا في العالم غیر مسبوقة ال في الدول المتقدمة وال في الدول 
وإذا تذكرنا أن . عینیة التي تجنیھا الخزینة من ھذا القطاعالنامیة، ناھیك عن العوائد النقدیة وال

االقتصاد األردني یصنف بأنھ أقرب إلى االقتصاد الریعي منھ إلى االقتصاد االنتاجي، فإن الحالة 
  . تصبح مستھجنة أكثر، وتحتاج إلى تبریر وتفسیر

  
قھا عبر عقدین ونصف كان وكأنما المخطط االقتصادي الذي روج لھذه السیاسة ونجح في إدامة تطبی

یكفر عن ریعیة العدید من القطاعات االقتصادیة األخرى باإلمعان في الجور على القطاع األھلي في 
إن إلقاء كامل العبء التمویلي على كاھل القطاع األھلي ھو بمثابة ضریبة : ثانیا .مجال التعلیم العالي
إلى الضرائب اإلنكماشیة األخرى، وھي بھذه  جائرة تضاف) tax regressive) انكماشیة أو تنازلیة

وعلى الحكومة أن تأخذ في  «١١١الصفة مخالفة لمقاصد الدستور وأحكامھ حیث جاء في نص المادة 
فرض الضرائب بمبدأ التكلیف التصاعدي مع تحقیق المساواة والعدالة االجتماعیة وأن ال تتجاوز 

بلغ المعدل المرجح للرسوم الجامعیة في : ثالثا «.المال مقدرة المكلفین على األداء وحاجة الدولة إلى
دینار، وھذه كلفة تعجز  ٠٦٧,١البرنامج العادي لكل التخصصات وكل الجامعات الحكومیة حوالي 
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حسب نتائج مسح ( ٢.٣وعددھم االفتراضي إحصائیا (من األسر لتعلیم واحد من أبنائھا % ٧٨عنھا 
من % ٢٠إن أنفقت الشرائح العلیا من تلك األسر أكثر من : لتینإال في حا ٢٠١٥الدخل األسري لعام 

  . دخلھا على ھذا الباب، أو إن سجلت أبناءھا بتخصصات ذات رسوم منخفضة
  

فالحالة األولى ترھق األسر في الشرائح المیئینیة العلیا من تلك األسر، وتحجب التعلیم العالي عن 
ة الثانیة فإن التخصصات ذات الرسوم المنخفضة ھي األسر في الشرائح الدنیا منھا، أما الحال

أي أن التعلیم العالي قد فقد دوره . التخصصات التي یعاني خریجوھا من بطالة مرتفعة مزمنة
المجتمعي كرافعة اقتصادیة في الحراك االجتماعي العمودي الذي ینتشل الشباب من جیوب الفقر، 

ویبدو  .یم العالي نخبویا یتیسَّر للموِسر ویتَعسَّر للُمعِسروأصبح الفقر ال یورث إال فقرا وأصبح التعل
أن ھذا األمر لم یكن غائبا كلیا عن بال المخطط، ففي محاولة لتالفي اإلحباط الدفین لدى الطلبة 
المعسرین، أنشأت الوزارة صندوق الطالب المحتاج لتوفیر تمویل للطلبة الذین یمتلكون القدرة 

   .ذھني ویعانون من ضیق الحالاألكادیمیة والتفوق ال
  

وقد ساعد الصندوق في تخفیف اإلحباط ولكن بقدر محدود رغم تصریحات المسؤولین بالوزارة أن 
على سبیل المثال استفاد من منح وقروض  ٢٠١٦ففي عام . الصندوق استجاب لكل من تقدم بطلب

وإذا تذكرنا ).ألف طالب ١٣٥(ألف طالب من أصل مجموع الملتحقین بالبرامج العادیة  ٣٦الصندوق 
ألف  ٦٥ألفا، فإنھ یتبقى  ٧٠ألف طالب یستفیدون من المكرمات، لیصبح مجموع الفئتین  ٣٤أن 

  . طالب خارج ھاتین المظلتین، بعضھم موسر ولكن جلھم معسر
  

والمعسرون منھم أجبروا على االلتحاق بالبرامج ذات الرسوم المنخفضة وسیتخرجون وینضمون إلى 
أما لماذا لم یتقدموا بطلبات للقروض لیتمكنوا من االلتحاق . ر الجامعیین العاطلین عن العملطوابی

أي أن الصندوق استطاع أن یوفر . بالبرامج الواعدة، فألنھم لم یستطیعوا تقدیم الكفاالت المطلوبة لھا
ئمة، وأن التعلیم حال فقط لثلث الطلبة غیر المشمولین بالمكرمات، وأن مشكلة المعسرین ال تزال قا

  . الجامعي ال یزال یتجھ نحو النخبویة
  

: رابعا .ومع ذلك یبقى عمل الصندوق مشكورا رغم أن برامجھ وسیاساتھ تحتاج إلى مراجعة وتقییم
إن إلقاء عبء تمویل التعلیم العالي كامال على أولیاء أمور الطلبة كما ھو حاصل اآلن یفرض سقفا 

فطالما أن إیرادات الجامعات محصورة  .بسبب محدودیة إمكانات المكلفینمتدنیا حكما على إیراداتھ 
في مصدرین رئیسیین، رسوم الطلبة وتحویالت الخزینة، وطالما أن تحویالت الخزینة ال تغطي 
بدالت المنافع العینیة والنقدیة التي تجنیھا الحكومة من ھذا القطاع، وطالما أن الرسوم بوضعھا 

األمور، فھذا كلھ یعني أننا سلكنا طریقا مسدودا، وأنھ ال سبیل لزیادة إیرادات  الحالي ترھق أولیاء
ولكن . الجامعات زیادة ذات أثر على نوعیة وجودة برامجھا إال بالتوسع في البرامج الموازیة والدولیة

تراكمات السنین قد استنفذت ھذا الخیار وجعلت من التوسع فیھ سرابا ال أكثر، حیث أن رسوم 
  . من المجموع% ٣١شكلت فقط  ٢٠١٦برامج العادیة في الجامعات الحكومیة لعام ال
  

ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى، فإن التوسع في البرامج الدولیة واستقطاب طلبة غیر أردنیین یتطلب 
برامج أكادیمیة ذات جودة عالیة وأعضاء ھیئة تدریس ذوي كفاءات متمیزة، وكل ذلك یتطلب توسعا 

وإذا دققنا في نوایا الحكومة  .نفاق، وھو توسع غیر قابل للتحقیق لألسباب التي تقدم ذكرھافي اإل
المستقبلیة من خالل ما یدعى بالمخصصات التأشیریة للسنوات القادمة كما جاء في جداول قانون 

 نجد أن توجھ الحكومة ھو نحو التقلیص المتفاقم في مخصصات التعلیم العالي ولیس ٢٠١٨موازنة 
ومما یؤشر إلى االرتباك في : خامسا .العكس، مما ینذر بما ھو أدھى وأمر إن لم نستدرك األمر
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سیاسات التعلیم العالي في مجال تمویلھ ھو أننا نتبنى سیاسات متناقضة ثم نبرع في إیجاد المبررات 
یل المثال أن لكل منھا منفردة ولكننا نحجم عن تقییمھا مجتمعة للتأكد من تناسقھا، ومنھا على سب

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي تجاوزت صالحیاتھا المنصوص علیھا في القانون وھي وضع 
وقد انطلت ھذه السیاسة على . أسس القبول فقط إلى تحدید العدد الذي تفرض قبولھ على الجامعات

اإلیرادات من الرسوم  عدد من اإلدارات الجامعیة فأخذوا یتسابقون على زیادة القبول طمعا في زیادة
  . غیر آبھین بمتطلبات ھیئة االعتماد من حیث نسبة عدد الطلبة إلى المدرسین

  
لقد كان ذلك سھال عندما تمتعت الجامعات الحكومیة باألعفاء من تطبیق معاییر االعتماد، إال أن فترة 

وبالرغم . لى كل الجامعاتاإلعفاء قد انتھت، وھیئة االعتماد مخولة بقوة القانون بتطبیق المعاییر ع
من كل ذلك، نفذت الوزارة قرارا إستراتیجیا غیر معلن في السنوات األخیرة أفضى إلى قبول كل من 

فما فوق في الجامعات الحكومیة، ثم سمحت لجامعات األطراف بقبول  ٦٥حصل على معدل 
عات، وبغض النظر عن فما فوق، بغض النظر عن الطاقة االستیعابیة للجام ٦٠الحاصلین على معدل 

یحدث ھذا رغم أن النصوص القانونیة في  .متطلبات ھیئة االعتماد، وبغض النظر عن تبعاتھ المالیة
تؤكد صراحة أن صالحیة تحدید عدد  ٢٠١٨وفي القانون الجدید لعام  ٢٠٠٩قانون الجامعات لعام 

رار االرتباك في تطبیق ما یھمنا ھنا أن استم. الطلبة المقبولین ھو من اختصاص الجامعة فقط
سیاسات تمویلیة تتناقض مع سیاسات القبول، مھما كان بعضھا شعبویا، سوف یؤدي ال محالة إلى 

 تفاقم العجوزات المالیة في الجامعات الحكومیة وإلى تراجع مستوى التعلیم فیھا، وعلینا تدارك األمر
 
ل لجنة وطنیة لوضع خطة إستراتیجیة لقد استبشرنا خیرا عندما أمر جاللة الملك بتشكی: سادسا .

لقد أنجزت الخطة وتم  .لتطویر الموارد البشریة في كل مستویاتھا، ومنھا طبعا التعلیم العالي
ولست معنیا ھنا بتقییم تلك الخطة إال بما یتعلق . اعتمادھا قبل سنتین، ونحن اآلن مشغولون بتطبیقھا

األول أن كل خطة : بد لي ابتداء من التأكید على أمرینوال  .بموضوع التعلیم العالي في جانب تمویلھ
توضع یجب أن تخضع للتقییم الدوري الذي قد یقود إلى تعدیل أو إضافة، علما بأن منھجیة التقییم 

 quality total management) والتعدیل الدوري ھي من صمیم مبادئ إدارة الجودة المتكاملة
قتھ النقاشیة السابعة أن نتحاور في مواضیع كثیرة وعلى رأسھا والثاني أن جاللة الملك طلب في ور)،

أسوق ھذا كرد استباقي على من سیتذرع بأن لدینا خطة وأنھ یجب علینا أن نطبقھا أوال وأن . التعلیم
  . نلتزم بما جاء فیھا وأن ال نشكك في مقتضیاتھا

  
تغرب، واختزلت األمر كلھ في وأعود إلى الخطة ألقول أنھا قد أغفلت الجانب التمویلي بشكل مس

ویحق لنا أن نتساءل في ھذا المقام ھل كان إغفال ركن . نقاش عقیم حول سبل إلغاء البرامج الموازیة
محوري بحجم الركن التمویلي سھوا، أم كان عن رؤیة وتروي؟ ال أظنھ كان سھوا ألن كاتب ھذه 

  . السطور ألح على بحثھا دون نتیجة
  

واألسباب، فإنھ ال بد لنا من مراجعة تقییمیة نعاین فیھا برامج الخطة التي نفذت ومھما كانت الدوافع 
والتي لم تنفذ، ونستدرك فیھا الثغرات المشرعة التي لم تعالجھا تلك الخطة، وعلى رأسھا تمویل 

وخالصة القول فإن  .التعلیم العالي، ونستقصي فیھا مدى نجاح ما نفذ منھا وأسباب تعثر ما لم ینفذ
تمر في مأزق مالي یتعمق سنة بعد سنة، وإنھا قد وصلت إلى ) باستثناء اثنتین(لجامعات الحكومیة ا

حالة غیر قابلة لالستمرار، وكل ذلك في وقت ال نملك فیھ ترف التغاضي عن مآالت سیاسات تمویل 
. ا بحاجة لتعدیلھاالتعلیم العالي الحالیھ أو التظاھر بأن أولیاء األمور قد أذعنوا لھذه السیاسات فلسن

نحن بحاجة إلى مراجعة موضوعیة لجمیع سیاسات التعلیم العالي التمویلیة، المعلنة وغیر المعلنة، 
وعلینا أن نحسم أمرنا في ما أغفلتھ الخطة الوطنیة لتطویر الموارد البشریة وھو كیف ننظر إلى 
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ة تسدیھا الحكومة كما تسدي فھل ھو خدمة اجتماعی: التعلیم العالي قبل أن نضع الخطط لتطویره
، أم ھو استثمار وطني نحن في أمس )المراحل التأسیسیة واالبتدائیة والثانویة(خدمة التعلیم العام 

وھذا ما سأتناولھ في الحلقة الثالثة من ھذه . الحاجة إلیھ لكي یذكي عجلة التنمیة على جمیع الصعد
 .السلسلة
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  تعلیم مجاني مقابل الضریبة
  

  طانفھد الخی
  

دراسات ومسوحات سابقة أظھرت ذلك . یمثل التعلیم العبء األكبر على موازنة العائالت األردنیة
بوضوح، وفي اللقاءات التي جمعت فرقا وزاریة مع المواطنین في المحافظات كانت الشكوى من 

  .كلف التعلیم الجامعي على كل لسان، والناس على حق دون شك
  

جانیا تقریبا في المدارس الحكومیة، لكن مشكلتھ في سویتھ، وھذه یمكن التعلیم األساسي ما یزال م
التغلب علیھا ببرامج إصالح متدرجة بدأت الحكومات بتطبیقھا منذ سنتین ویفترض أن نلمس نتائجھا 

  .بشكل فعلي مع نھایة تطبیق خطة إصالح التعلیم في المدارس بعد أقل من سبع سنوات
  

علیم الجامعي وھو اآلخر یخضع لعملیة إصالح، لكننا نحتاج لمواجھة المشكلة الكبرى ھي كلف الت
  .التحدي األكبر المتمثل بأكالفھ على المواطنین

  
ال بدیل أمام الحكومة عن التفكیر بآلیة جدیدة لتقدیم تعلیم جامعي شبھ مجاني لألردنیین أسوة بدول 

لین في الجامعات الحكومیة خاصة وأن لكن قبل ذلك ینبغي خفض أعداد المقبو. عربیة وأجنبیة عدیدة
  .معظم التخصصات راكدة وال تلقى طلبا في سوق العمل

  
بموازاة ذلك العمل بھمة أكبر على توجیھ الطلبة نحو التخصصات المھنیة، وفق الخطة التي أعدتھا 

  .وزارة العمل، وعرض الوزیر سمیر مراد مضامینھا أمام جاللة الملك أول من أمس
  

ل والدراسة في التخصصات المھنیة یجب أن تكون رمزیة جدا ومثلھا في التخصصات رسوم القبو
  .مثل ھذه السیاسة ستعني الكثیر للمواطنین وترفع عن كاھلھم أعباء مالیة كبیرة. األكادیمیة

  
یتطلب األمر توجیھ موارد الخزینة لدعم الجامعات الحكومیة بالتزامن مع إلغاء البرنامج الموازي، 

تمراره یشجع على دراسة التخصصات األكادیمیة على حساب المھنیة، وتوسیع نطاق خدمات ألن اس
ومن المناسب . صندوق الطالب الفقیر لیشمل فئات أوسع من الطلبة، ورفده بالموارد المالیة الالزمة

  .ھنا التفكیر بتحویل ضریبة التكافل االجتماعي لھذا الصندوق
  

ذه السیاسة سیشھد التعلیم الجامعي تحوال نوعیا ملموسا، في غضون عشر سنوات على تطبیق ھ
  .یستفید منھ سوق العمل األردني، بما ینعكس بشكل مباشر على معدالت البطالة في األردن

  
لم تتخل الدولة األردنیة عن دورھا في تقدیم خدمات صحیة بأسعار رمزیة، وھي تتوسع في شبكة 

وعلى مستوى التعلیم . على مستوى ھذه الخدمات التأمین الصحي رغم المالحظات المشروعة
األساسي تحاول بشكل جدي إصالح المنظومة بكاملھا، فال یجوز بالمقابل ترك المواطنین تحت أعباء 

  .التعلیم الجامعي المرھقة
  

ھناك منافذ عدیدة لدعم الجامعات مالیا، وتخصیص الموارد المتاحة بشكل یساعد إداراتھا على توفیر 
وینبغي في ھذا اإلطار العمل على ھیكلة الجامعات وتخفیف أعداد . بھ مجاني للمواطنینتعلیم ش

  .موظفیھا اإلداریین لتقلیل النفقات الفائضة عن الحاجة

  الكترونيالغد 
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موازنة أي أسرة أردنیة متوسطة یذھب ثلثھا تقریبا لإلنفاق على التعلیم، وال بد من التفكیر ملیا 

  .لتخلیصھا من ھذه األعباء
  

ن دراسة ھذا األمر بالجدیة الالزمة سیساعد إلى حد كبیر بخفض منسوب االحتقان في أوساط أعتقد أ
المواطنین، ویعوض على نحو أفضل زیادة الرواتب واألجور، ففیھ إجابة حقیقیة على سؤال طالما 

؛ "ماذا تعطونا مقابل الضرائب التي ندفعھا؟"یتكرر كلما فاتحت الحكومة مواطنیھا بملف الضرائب، 
  .فلیكن تعلیما مجانیا مقابل ضریبة الدخل
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  “جبایة داخل جامعاتنا”
  

  ابراھیم علي أبورمان
  
  
ْبَصارُ (   َ ِیِھ األ َْوٍم تَْشَخُص ف ِی ُرھُْم ل ََّما یَُؤخِّ ن ِ ُِموَن إ ال َّ َْعَمُل الظ ا ی ِالً َعمَّ َ َغاف   )َوالَ تَْحَسبَنَّ ّهللا

  صدق هللا العظیم
والحاضرة التي نعیشھا تكرار إصرار حكومتنا على قانون ضریبة الدخل الحظنا في األیام السابقة 

الجدید الذي ستفرضھ علینا رجوعا إلى قراراتھم بأن المخرج الوحید من أزمة المدیونیة في بالدنا ھو 
فرض القانون الضریبي على جیب المواطن تذكرت في ھذه األیام جامعاتنا األردنیة والذي أصبح 

نسبة لنا بأن جامعاتنا تعمل على مبدأ حكومات مصغرة على طالبھا إستنادا للمبدأ الواقع واضح بال
الذي تعمل بھ حكومتنا على شعبھا، لكن الفرق أن حكومتنا ستقوم بفرض قانون الضریبة على 

  ! شعبھا، ولكن جامعاتنا قامت بسیاسة مختلفة عن حكومتنا؟
  

دیدة التي تفرض على طالب جامعاتنا بالفرض في السنوات األخیرة أصبحنا نالحظ القرارات الج
ولكن بسیاسة منھجیة أخرى تتناسب مع مجریات التعلیم، لن ننسى قرارات رفع رسوم الساعات 
الدراسیة الذي أصبح بشكل مستمر رجوعا إلى الغالء المعیشي الذي نعیشھ في بالدنا ، ولن ننسى 

یدق أبواب العلم وكأنھم یرددون المثل قرارات الدفع قبل التسجیل التي فرضت على كل طالب 
، و لن یغیب عن أذھاننا قرار الترصید الذي یجري “ اللي معوش ما یلزموش”المصري المعروف 

وحتى لو تم التسجیل لیوم واحد فقط؛ وإستبعدوا أن ھناك حاالت خاصة تحدث في حیاة الطالب، 
  .اتإستذكر الحال الذي نعیشھ للحظ..عزیزي القارئ إنتظر لحظة

  
وفي ھذه األیام كان الخبر السار أن جامعاتنا أصبحت مكان إتخاذ قرارات ..تمعن في حال جامعاتنا.

وتنفیذ قوانین لحكومة بأكملھا داخل جامعاتنا و بداخل أماكن طلب العلم ونحن جمیعنا نعلم أن الجامعة 
طن ضعیف علیھا إال ال یسمح لدخول أي أحد علیھا إال من یكون ضمن كوادرھا ولن یدخل أي موا

خلق الحوار “ ذو المناصب، دولة رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أنت الذي تعھدت على
والنقاش العمیق لمناقشة قانون الضریبة وأنت الذي تعھدت على عدم التعدي على حقوق المواطن 

ن كنت في منصب ، دولة رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أنت م“ األساسیة التي نعرفھا جمیعنا
  :وزیر التربیة والتعلیم سابقا وسؤالي لدولتك 

  
وھل جامعاتنا ھي مكان لفرض ! ھل جامعاتنا تأسست لطلب العلم أم لتنفیذ قرارات حكومتنا؟ 

وھل یسمح ألي طالب جامعي حیثما وجودكم في المكان الذي نتعلم ! القوانین على الشعب األردني؟
وھل من المتوقع الحضور والسماح ! أم ھي جبایة بطرق ملتویة؟منھ اإلسھام في إبداء الرأي 

دولتك أنا مواطن أردني وطالب جامعي ! بالدخول ألحد من المتوقع أن یرفض قانون الضریبة؟
وجمیع من حولي ھم مواطنین و طالب جامعیین ونحن أبناء كل عائلة من المتوقع أن یفرض علیھا 

عد عن المنھج السیاسي بإنشغال أذھاننا بطلب العلم ، و أما قانون الضریبة، وكنا بعیدین كل الب
فكیف سنستعد للدخول إلى القاعة التدریسیة وبجانبي .. بالوقت الحالي أنتم من أتیتم إلى جامعاتنا

وكیف أذھاننا ستصغي ما یقولھ ! مدرج یوقع بھ قانون ضریبة سوف یمس أغلب الشعب األردني؟
وهللا دولتك أذھاننا ! مدرج تتكلمون بأنفسكم وال تصغون لغیركم؟الدكتور في المحاضرة وأنتم ب

أصبحت ممتلئة فقط باألحالم التي تخلو من األمل بتحقیقھا، وهللا دولتك نحن نتعلم وأصبحنا نفكر 
كیف ستسیر الحیاة فیما بعد، وهللا دولتك أنا أكثر شخص كنت أتمنى بیوم دخولك أنت وحكومتك 

  سوالیف
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لدخول إلى مدرجات جامعتنا لإلطمئنان على شباب المستقبل الواعد، دولة الوزاریة لجامعاتنا وا
رئیس الوزراء وما یتبعھا من حكومة وزاریة رسالتي لكم من مواطن أردني وشاب یعیش في مجتمع 

ھموم ”یجمع الفقیر والمتوسط والغني ھذا قلمي وھنا منصتي لربما یكن أحد منكم ممن یقرأ مقالي 
ة بالرغم من صغر أعمارنا وإن كنتم أصحاب خبرة فأنا شاب صاحب فكر واعي حیاتنا أصبحت ثقیل

و إن كنتم ممن یعایش الطبقة العلیا من المناصب وأصحاب رؤوس األموال فأنا شاب أعیش بین 
طالب كل منھم مختلفة طبقتھ عن اآلخر من الفقیر إلى میسور الحال إلى الغني، ھمومنا كانت بكیفیة 

لجامعیة من قبل جامعاتنا التي تلزمنا بالدفع بالقانون الضریبي الخاص بھم وأما اآلن تأمین أقساطنا ا
سیكبر ھمنا لیصل إلى قیمة الضرائب التي ستحل علینا في منازلنا، ھناك حلول أخرى ال تمس جیب 
المواطن أتمنى البحث عنھا وإیجادھا فأنتم أصحاب الخبرة السیاسیة واإلقتصادیة وإن لم تجدوھا 

تجدوھا أال وھي الفكر الواعي الذي یوجد داخل جامعتنا فبدل من مجیئكم لجامعتنا بأقالم حبر سائل س
وأختام فأنتم مرحب بكم للحوار والنقاش ولیس لإلتفاقیات فالشباب ھم صمام األمان وقوة لألوطان 

  ”!! ولیتكم لم تكونوا كابوسا في أذھاننا لكن لألسف لیت للتمني
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»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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وزیر البلدیات ولید المصري نّسب لرئیس الوزراء بإعادة موظف سابق في بلدیة السلط لوظیفتھ 
وطالب الوزیر . السابقة بعد أن كان قد تقدم باستقالتھ لخوضھ االنتخابات البلدیة ولم یحالفھ الحظ

من تعلیمات اختیار وتعیین الموظفین كحالة استثنائیة، مشیرا إلى أنھ بتعیینھ بعقد منفصل واستثنائھ 
  .سبق وأن وافقت الحكومة على استثناء حاالت مشابھة

  
من المقرر أن یعدل مجلس التعلیم العالي باجتماعھ الخمیس المقبل خطأ بالصیاغة، أسقط كلمة 

المصلحة الوطنیة (ند مقعد قبول جامعي تحت ب ١٠٠، من فقرة  تخصیص "غیر األردنیین"
وزارة التعلیم العالي أوضحت أمس أن ھذه المقاعد تخصص للطلبة غیر األردنیین من ). العلیا

الدول التي تربطھا بالمملكة عالقات تقتضي ببعض الحاالت قبول أبنائھا ضمن المصلحة الوطنیة 
  .العامة العلیا في الجامعات األردنیة تقدیراً لدعمھا لألردن

  
ئیس الوزراء عمر الرزاز صباح غد األربعاء في عمان ندوة حول جھود مركز الملك یرعى ر 

سلمان بن عبد العزیز لإلغاثة واألعمال اإلنسانیة الذي یعد الذراع اإلنسانیة للمملكة العربیة 
عبد هللا بن . السعودیة، یتحدث فیھا مستشار خادم الحرمین الشریفین المشرف العام على المركز د

  .لعزیز الربیعة، الذي یزور المملكة حالیاعبد ا
  
وزارة المیاه والري بالتعاون مع الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي یسلمان الیوم معھد مھني حكما  

بمحافظة إربد حائط محاكاة للتدریب على مھارات التمدیدات الصحیة، وھو یعد األول من نوعھ في 
 .المجال العالم العربي لتدریب الطلبة على ھذا

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


