
  رسالة مفتوحة الى سید البالد المفدى حفظھ هللا
  

  وتخبطات... ظلم:  التعلیم العالي
  : سید البالد المفدى

  
طالب بھ جموع االردنین بالعدالة والمساواة؛ ویسعى جاللة سید البالد جاھداً لتكریس مفھوم في الوقت الذي تُ 

رد خارج السرب لتمعن في أھم فئتین في المجتمع؛ الشباب غالمؤسسیة واالنصاف تصر وزارة التعلیم العالي أن تبقى تُ 
والمصیبة أن راسمي السیاسات ومنظري البرامج . المستنیر واالكادیمین؛ ظلماً نخشى أن یولد أحقاداً ال تُحمُد ُعقباھا

ھ ھم الخاطئ أنوأخطر ما وراء ھذا الف. اقتصاديوضیقٍ نتاجاً لجوعٍ تأتياتوالخطط المستقبلیة یعتقدون أن االحتجاج
لشارع ومخاطبة ع جموع المستنیرین الى النزول لفالشعور بعدم المساواة والظلم ھو ما یدف. لمعاكسیسیر في االتجاه ا

ونار ھذه المواجھة یكون اشد ان قادھا او حركھا الشباب المستنیر . الحكومات بلغة المواجھة ال لغة التفاھم
  .واالكادیمیون

  
م العالي ھي المعنیة مباشرة بھذا القطاع فسنضرب بعض االمثلة للداللة ال للحصر على سوء وبما ان وزارة التعلی

فمثالً خرجت الوزارة لنا بأسس القبول للطلبة في الجامعات االردنیة الرسمیة للعام . في الوزارةتاالدارة والتخبطا
والموشحة بتوقیع وزیر 8/5/2011المنعقدة بتارخ) 141(والتي اقرتھا في جلستھا رقم 2011/2012الجامعي 

والمدقق لھذه االسس یقرأ النصین التالیین الذین یعیدان لنا . التعلیم العالي والبحث العلمي االستاذ الدكتور وجیھ عویس
  :والنصان ھما". مزرعة التعلیم العالي"زمن االقطاعیات ومنطق االتاوات في 

  
ابناء أعضاء مجلس التعلیم العالي العاملین، او السابقین وحفید یُقبل في واحدة من الجامعات االردنیة أحد" -1

  "واحد من الدرجة االولى
  " اعضاء مجالس امنائھا العاملین، او السابقین، أو احد احفادھم من الدرجة االولىابناء یُقبل في الجامعة احد -2

  

السابقین وابناء اعضاء مجالس امنائھا ابناء أعضاء مجلس التعلیم العالي العاملین، او ال نعرف ما ھي خصوصیة 
العاملین، او السابقین والذین یتقاضون مكافئات مالیة مقابل االجتماع الواحد الشھري الذي یحضروه وترسل 

والتعلیم االمناءوحتى ان كثیراً من النقد طال العدید من مجالس . الجامعات سیاراتھا الحضارھم من أي مكان یریدون
أّن ھنالك أشخاص لم ي تشكیل أعضاء المجالس وال سیما الواسطة والمحسوبیة لعبت دورا كبیرا فن فنسمع أ. العالي

أكادیمیین اعربو عن خیبة أملھم في تشكیلة رؤساء وأعضاء مجالس یحققوا شروط وجودھم في ھذه المجالس وان 
امناء الجامعات ما ھي اال ن مجالسواأمناء الجامعات لعدم قدرتھا على األخذ بید مسیرة إصالح التعلیم العالي،

ان یحصلوا على ضماناٍت اقطاعیة فھل یعقل بعد كل ھذا . تكریس للمحسوبیة والواسطة وعبء اضافي على موازنتھا
في الثانویة العامة لم یضمن مقعد طب في % 96ھل یعقل ان من حصل على معدل !!! لھم والبنائھم وابناء ابنائھم

وحصلت على مقعد طب في % 87بینما ابنة رئیسة جامعة حصلت على معدٍل یقارب ال بالتنافس الحرجامعاتنا
حصل على معدٍل قریٍب من ذلك وتخرج من كلیة الطب الحاليجامعة العلوم والتكنولوجیا، وابن وزیر التعلیم العالي 

، وعضو في مجلس النواب أعضاء مجلس التعلیم العالي السابقینامس من جامعة العلوم والتكنولوجیا، وحفید احد
ن النصین المجحفین لم أحتى . ھل یعقل ھذا!!! جامعة العلوم والتكنولوجیا حالیاً حالیاً، حصل على مقعد طب في 

  .ولكن اصحاب القرار استغلوه لصالحھم الى اقصى درجة من الظلم" الطب"یخصصا القبول في 

وھل ابن . م اقل مما تم قبولھ في كلیات الطب في االردنن معدالتھأھذا یأتي في وقت نعیب على طلبتنا في الیمن 
وزیر التعلیم العالي خارج المعادلة وال یُقاس علیھ؟؟ واذا كان في قبولھم خرق للعادة وتقلیل لمستوى القبوالت في 

عالي رئیسة احدى الجامعات وحفید معالي نائب مكلیات الطب في االردن الم یسبقھم الى ذلك الخرق معالي الوزیر و
  .وكل ھذا حسب قانون الغاب. رئیس وزراء سابق وعضو مجلس النواب حالیاً 



فتارةً تقرر اختیار لجنة ُمصغرة . لقد تم مسخ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لمستوى ان تخبطاتھا اذھبت ھیبتھا
وبعد تقدیم عشرات السیر الذاتیة من اھل الكفاءة یكون . لجامعة الیرموكمن مجلس التعلیم العالي الختیار رئیساً 

للسیر باجراءات تعینھ رئسیاً قبل اجتماع اللجنةتنسیب احد اعضاء ھذه اللجنة المصغرة قد وصل الى رئاسة الوزراء
لجنوب من الفقر وفي الوقت الذي تصرخ فیھ جامعات ا. أي تخبٍط واستخفاٍف ھذا الذي نشھده. لجامعة الیرموك

االموال ستنھمر على الجامعات من ھذا الباب التالعب باالسس لتخفیض معدالت القبول وكأن واعالن االفالس یتم 
صدر فیھ توفي الوقت الذي . فأي تیھ اكثر من ھذا. وننسى ان جلب االستثمارات والقبوالت الخارجیة ھو المدخل لذلك

طلبة الدراسات العلیا تكون الوزارة قد امعنت في الھروب الى االمام بعدم قرارات متعددة بخصوص امتحان التوفل ل
ففي " تخصصات اللغة االنجلیزیة اجتیاز االمتحان؟من ھم فيكیف ال یستطیع طلبتنا وحتى "مواجھة السؤال الحقیقي 

مع مؤسسة ي بالتعاونامتحان كفاءة جامعي سابق مماثل المتحان التوفل عقدتھ ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العال
وتشیر النتائج اإلجمالیة لالمتحان إلى . تبین تدني مستوى طلبة تخصص اللغة اإلنجلیزیة(ETS)دولیة متخصصة

. طالبا وطالبة تقدموا لالمتحان) 867(وطالبة من المتوقع تخرجھم حققوا المستوى الوطني من اصل طالبا ) 174(أن 
تصاٍم وبعد اع%. 75الي قراراً بتخفیض معدالت القبول لدراسة الطب البیطري إلى مجلس التعلیم العوقبل ایام اصدر 

نفذه األطباء البیطریون أمام وزارة التعلیم العالي للمطالبة بإلغاء القرار وإعادة الوضع كما كان علیھ سابقاً اضطر 
باء البیطریین بإعادة معدالت القبول لمطالب األطلالنصیاعوزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور وجیھ عویس

ھل االختصاص مسبقاً ھل كنا وقعنا في ھذا أفلو تم استشارة .كما كانت علیھ سابقاً % 80في كلیة الطب البیطري إلى 
, الذین یحملون شھادات جامعیة علیاویضاف لھذا التخبط قرارات مجلس التعلیم العالي المزاجیة بخصوص التخبط؟

بشھادات خریجي الجامعات العربیة فتارةً یعترف المجلس. ستیر والدكتوراه عن طریق االنتسابفي برامج الماج
االعضاء في اتحاد جامعات الدول العربیة، وتارة ینقلب المجلس على نفسھ بعدم المصادقة على ھذه الشھادات، وتارةً 

  .یشترط للمصادقة دراسة مواد اضافیة في الجامعات االردنیة
  

لقول ان الظلم والتخبطات التي تمارسھا وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ستقودنا الى مزیٍد من خالصة ا
عدة سنوات والجامعات األردنیة تعاني من فقدان خارطة طریق "فمنذ. االحباطات واالرھاصات التي ال یُحمُد ُعقباھا

وتبدیل لمؤقتة ثم دائمة، تغییرا، قوانین دائمة تغیّرقوانیین وأنظمة وتغییرھا في لیلة وضحاھتسیر علیھا؛ فتشریع
وزیر قادم وتغادر بمغادرتھ، قوى رؤساء جامعات ومجالس أمناء بین العام واآلخر، استراتیجیات تعلیم تأتي مع كل

رؤساء تتصارع حیتان التعلیم العالي على تعیینعلیھا، تطالب باستقالل الجامعات وأخرى تطالب بالتضییق
نعرف أھي إصالحیة أم رجعیة أم والتي لم نعد.لیس تزكیة لھم وإنما خدمة ألجندتھم ومصالحھم ورؤاھممعات،الجا

وعندما رأى وزیر التعلیم العالي السابق معالي الدكتور ولید . )10/3/2011فاطمة علیمات، عمون . د" (تخبطیّة
" المالي"ج الى عملیات جراحیة عمیقة في بطینیھ ویحتا" غرفة االنعاش"ن التعلیم العالي االردني في أالمعاني 

كان یتكلم عن االستثمارات واستقطاب الطلبة العرب واالجانب ووضع الرجل المناسب في المكان "العقلي"و
  ".لیرقد بسالم"واالن نرى ان التعلیم العالي في االردن قد خرج من غرفة االنعاش . المناسب

  
  

  أعضاء ھیئات التدریس في الجامعات الحكومیة
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  


