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أخبار الجامعة
زاد االردن االخباري  -الوكيل االخباري

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

الطراونة " :أي ٍد خفية" تقف وراء عنف الجامعات

أتھم رئيس الجامعة األردنية أخليف الطراونة اليوم الثالثاء ' أي ٍد خفية' بالوقوف وراء عنف الجامعات
قال ان 'لھا مصلحة في تدمير البلد ووجدت في الجامعات البيئة المناسبة لذلك' على حد قوله.
وقال الطراونة على صفحته الشخصية على 'الفيس بوك' اليوم':لقد تحدثنا مرارا وتكرارا ان الشعور
بالغبن وعدم العدالة يولد شعورا باالحباط واليأس .تدني معدالت القبول وتباينه بين طالب واخر
وزيادة نسبة الفقر والبطالة وتالشي الطبقة الوسطى باالضافة الى ضعف الوازع الديني والقيمي
واالخالقي كلھا مقدمات لمثل ھذه الظاھرة المقلقه'.
وطالب الطراونة الدولة بان تقوم بحملة واسعة لتجريد الناس من السالح وان تعيد الھيبة للمؤسسات
وتبسط سيطرتھا وتنفذ القانون 'بدون مجاملة' تبتعد عن 'سياسة المراضاه'.
ودعا رئيس الجامعة االردنية الى تطوير المضامين التربوية من الصفوف االبتدائية االولى وصوال
الى الجامعة والعودة الى القراءة والكتابة والحساب وامتحان المترك القديم ) الثالث االعدادي ( والبدء
بزيادة القبول في التعليم المھني وتقليل اعداد المقبولين في الجامعات والعودة الى التدريب الميداني
في الفصل الصيفي في معسكرات التدريب في القوات المسلحة.
وقال الطراونة ان عقد المؤتمرات والندوات ووثائق الشرف والمجامالت ال تعود بالفائدة .
وناشد العشائر االردنية ان' تنھض بمسؤولياتھا وتوضح لالباء واالمھات خطورة ما يجري' قائال :
'ھناك اشخاص يتربصون بنا وببلدنا من خالل فلذات اكبادنا ..احيانا من خالل توريطھم بالمخدرات
او السھرات الماجنه وبنات الليل واحيانا اخرى من خالل اشراكھم بعصابات النھب والسلب وسرقة
السيارات وغيرھا ونحن كاظمين الغيظ' .
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األنباط ص  -٥أخبار األردنية

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

"األردنية" تعمق تعاونھا مع لوند السويدية

بحثت نائب رئيس الجامعة األردنية
لشؤون البحث العلمي والدراسات
العليا والجودة الدكتورة ھالة
الخيمي مع رئيس جامعة لوند
السويدية ونائبه سبل تعميق التعاون
القائم بين الجامعتين واستشراف
آفاق جديدة للتعاون.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قامت
بھا الخيمي يرافقھا مدير مكتب
العالقات الدولية الدكتور رامي العلي الى الجامعة السويدية بدعوة من رئيسھا ،حيث أكد الطرفان
أھمية التعاون القائم خاصة بين الكليات الصحية في شتى تخصصاتھا ،والعمل بخطوات جادة لتعاون
فعال بين كليات الھندسة والعلوم وفي مجال دراسات الشرق األوسط.
ورحب الجانب السويدي بقبول موفدي الجامعة األردنية للحصول على درجة الدكتوراه في الھندسة
والعلوم واألعمال والطب ،الى جانب تخصصات أخرى يتم االتفاق عليھا مستقبالً.
وقالت الدكتورة الخيمي "إن جامعة لوند السويدية تتميز بغزارة انتاجھا العلمي ،حيث تبلغ موازنة
البحث العلمي فيھا قرابة المليار دوالر ،وصنفت من أفضل ) (١١٠جامعات بحسب التصنيف
األكاديمي لجامعات العالم ) شانغھاي(".
وأضافت الخيمي "إن الجامعة األردنية تربطھا عالقات متينه مع جامعة لوند السويدية حيث تعود
العالقات الثنائية الى ما يزيد عن عشرين عاما ً وقعت خاللھا العديد من مذكرات التفاھم باالضافة
الى اتفاقية تبادل طالب تمخض عنھا الى االن تبادل ) (٤٤طالبا وطالبة باالتجاھين".
وأفادت الخيمي الى أن جامعة لوند تسعى النضمام "األردنية" الى شبكة جامعات  (U21) ٢١التي
تأسست عام  ١٩٩٧وتضم جامعات متميزة في البحث العلمي من مختلف أنحاء العالم تبلغ موازناتھا
مجتمعة ) (٢٥مليار دوالر ،وموازنة البحث العلمي منھا ) (٦٫٥مليار ،وبحال نجح سعي جامعة لوند
ستكون "األردنية" أول جامعة في الشرق األوسط تنضم الى الشبكة.
وتم خالل الزيارة االلتقاء بمسؤولي جامعة لوند ،وزيارة مختبرات ) (Maxألشعة السنكروترون،
ومركز دراسات الشرق األوسط ،وكليات الطب ،واالعمال ،والھندسة ،والعلوم ،والعالقات الدولية.
يذكر ان الجامعة األردنية تنشط في مجال تعزيز حضورھا العالمي من خالل توقيع اتفاقيات
ومذكرات تفاھم في مختلف المجاالت كان آخرھا مذكرتي التفاھم التي وقعتا مع جامعة ميرالند
األمريكية المتميزة على المستوى العالمي تخص األولى التعاون في مجال البحث العلمي والثانية
حول تبادل الطلبة وأعضاء ھيئة التدريس.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

5

أخبار األردنية

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

الرواضية مديرا لوحدة األعالم والعالقات العامة والثقافية

قرر رئيس الجامعة األردنية الدكتور
اخليف الطراونة تكليف الدكتور زياد
الرواضية القيام باعمال مدير وحدة
األعالم والعالقات العامة والثقافية.
يشار إلى أن الرواضية يعمل حاليا
أستاذا مساعدا في كلية اآلثار والسياحة
ويشغل منصب رئيس قسم التطوير
واإلرشاد السياحي في الكلية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

6

الديار ص  -١١أخبار األردنية

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

قيادات ونخب سياسية تحذر من ارتفاع وتيرة العنف المجتمعي والجامعي

حذرت قيادات ونخب سياسية من ارتفاع
وتيرة العنف المجتمعي والجامعي الذي
تشھده الساحة األردنية في المرحلة
الراھنة
وأشاروا خالل ندوة حوارية عقدت في
الجامعة األردنية اليوم بعنوان "سواليف
ممنوعة " ونظمھا اتحاد طلبة الجامعة
إلى ضرورة الحفاظ والحرص على وحدة
الوطن والعمل الجماعي وإلى تظافر
جھود المؤسسات الوطنية للقضاء على
العنف بجميع أشكاله .
وتحدث في الندوة النائب السابق الدكتور ممدوح العبادي وأمين عام جبھة العمل اإلسالمي الشيخ
حمزة منصور والنائب السابق عبلة أبو علبة واألمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب
والناشطة السياسية عيدة المطلق وأدارھا األستاذ عمر عياصرة.
وتناول المتحدثون تطور الحياة السياسية في األردن منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي مؤكدين
على أھمية ودور الحركة الطالبية كقوة فاعلة في تعزيز الحياة السياسية ومنظومة القيم المجتمعية
التي تسودھا المحبة والتراحم والتسامح والعدل والشعور بالمسؤولية.
وطالب المتحدثون الحكومة والبرلمان بصياغة قوانين ديمقراطية ملحة أبرزھا قانون االنتخاب
وقانون األحزاب السياسية لتتماشى مع التحوالت الي شھدھا المجتمع األردني على كافة الصعد
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.
وحث المشاركون في الندوة طلبة الجامعات على الحوار واحترام الرأي اآلخر مؤكدين أن الجامعات
منبرا للعلم والتنوير واالصالح والتصدي للمظاھر السلبية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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أخبار األردنية

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

"دور كلية اآلداب في خدمة المجتمع المحلي " يوم علمي في "األردنية"

أكد أكاديميون وباحثون أھمية
ودور أقسام كلية اآلداب في
الجامعة األردنية في النھوض
بقطاعات المجتمع األردني.
وأشاروا خالل فعاليات اليوم
العلمي الذي نظمته الكلية اليوم إلى
أن خدمة المجتمعات المحلية ھي
من أھم وظائف الجامعة وأھدافھا
وتقع في صدارة أولوياتھا ،لحاجة
المجتمعات إلى التطور ومواكبة
المستجدات على كافة األصعدة
السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والتعليمية والثقافية.
ويأتي انعقاد اليوم العلمي الذي جاء بعنوان" دور كلية اآلداب في خدمة المجتمع المحلي" بھدف بحث
السبل المناسبة لتطوير خدمة المجتمع ،وأدوار أقسام الكلية في تعزيز التواصل مع المجتمع األردني
لتكون الكلية والجامعة مؤثرة في المجتمع وتتفاعل معه.
وقال عميد كلية اآلداب الدكتور كايد أبو صبحة خالل افتتاح فعاليات اليوم العلمي الذي أقيم بحضور
نائبا رئيس الجامعة الدكتور ھاني الضمور والدكتور شتيوي العبدﷲ إن الجامعة تقوم بوظائف رئيسة
ثالث ھي التعلم والتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،مشيرا إلى أن خدمة المجتمع تعتبر أحد
المحاور الرئيسة التي تعتمدھا في خطتھا االستيراتيجية.
وأضاف أبو صبحة أن التميز في خدمة المجتمع يتطلب وضع استيراتيجيات محددة على مستوى
الجامعة والكلية واألقسام ،تتمثل في تقديم برامج علمية تخدم المجتمع وتلبي حاجاته المتطورة
لمختلف التخصصات والمھارات وخصوصا تلك المتعلقة بسوق العمل.
وأشار أبو صبحة إلى أبرز مظاھر كلية اآلداب في خدمة المجتمع والمتمثلة في إعداد الخريجين
المدربين والمعدين ،الذين تدفع بھم ليسھموا في بناء مجتمعاتھم ،الفتا إلى إلى أنھا دفعت بأكثر من
 ٢٢ألفا من خريجيھا منذ تأسيسھا من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
بدورھا أكدت عريفة الحفل الدكتورة ماجدة عمر في كلمتھا حرص كلية اآلداب على تعزيز التفاعل
المجتمعي من خالل السعي إلى تحسين جودة الخدمات وتوفير التسھيالت الالزمة لمجتمع الكلية
وبناء عالقات إيجابية مع مجتمع الجامعة الخارجي والمساھمة في تنميته.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وأشارت عمر إلى التزام الكلية في تحقيق ما ذكر من خالل تحسين مستوى النشاطات الطالبية
وزيادة العمل التطوعي للطلبة بما يساعدھم على األخذ بناصية العمل الجاد والتمييز بين الواقع
والخيال.
وشكرت عمر القائمين على إعداد برنامج اليوم العلمي وإخراجه بصورة الئقة ،منوھة إلى جھود
الدكتور صالح اللوزي رحمه ﷲ في ذلك.
واشتملت فعاليات اليوم العلمي الذي حضره عدد من أعضاء الھيئة التدريسية وجمع من الطلبة على
جلستين اثنتين ،نوقشت فيھا أوراق عمل عكست الدور الفاعل ألقسام الكلية في تنمية المجتمع المحلي
والتواصل معه.
ففي الجلسة األولى التي حملت عنوان "تنمية المجتمع المحلي" وترأسھا الدكتور كايد أبو صبحة ،
قدم الدكتور نعمان شحادة من قسم الجغرافيا ورقة بعنوان" دور مؤسسات التعليم العالي في التواصل
مع المجتمعات المحلية ،وقدم الدكتور محمد عواد من قسم اللغة العربية ورقة تطرق فيھا إلى الجھود
التي يبذلھا قسم اللغة العربية وآدابھا في خدمة المجتمع المحلي ،وأشار الدكتور عبد المجيد الشناق
من قسم التاريخ في ورقته إلى مساھمة الطلبة في العمل التطوعي ضمن مؤسسات المجتمع المدني
األردني ،فيما تطرق الكتور مجد الدين خمش من قسم علم االجتماع إلى الدور الذي يلعبه القسم في
ذات الشأن.
وفي الجلسة الثانية التي ترأسھا الدكتور عباطة الظاھر وركزت في مضمونھا على الدعم النفسي
واالجتماعي للمجتمع المحلي ،تحدث كل من الدكتور فارس حلمي من قسم علم النفس ،والدكتور
حمود عليمات من قسم العمل االجتماعي والدكتور جورج الفار من قسم الفلسفة عن دور واسھامات
أقسامھم في خدمة المجتمع المحلي وتنميته.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

9

أخبار األردنية

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

بازار خيري لدعم الفقراء والمحتاجين في " األردنية"

أكدت نائب رئيس الجامعة األردنية
الدكتورة ھالة الخيمي الحوراني أھمية
تعزيز روح العمل التطوعي والجماعي
الذي يخدم المجتمعات المحلية.
وأشارت خالل افتتاحھا اليوم البازار
الخيري الذي أقامه المركز الثقافي
اإلسالمي في الجامعة إلى حرص الجامعة
البالغ على تمتين العالقة اإليجابية مع
المؤسسات والجمعيات التطوعية التي
تستھدف تقديم العون والمساندة للطبقات
الفقيرة ودعمھا.
وعبرت الحوراني عن اعتزازھا بالدور اإلنساني الذي يقوم به المركز في مساعدة الفقراء
والمحتاجين مؤكدة دعم الجامعة ومساندتھا لألعمال الخيرية التي ينفذھا المركز والتي تندرج ضمن
اھتمامات وأھداف الجامعة األردنية.
واطلعت الحوراني على اجنحة البازار الذي اشتمل على أجنحة للمالبس والمطرزات والتحف
الشرقية والمأكوالت والحلويات الشعبية والتي يتم توزيع ريعھا على فئات مستھدفة داخل المجتمع
األردني.
وأشار مدير المركز الثقافي اإلسالمي بالوكالة الدكتور فادي الجبور إلى أن البازار أقيم بالتعاون مع
عدد من الجمعيات الخيرية وناشطات في العمل التطوعي والخيري في المجتمع األردني.
ولفت الجبور إلى أن المركز يقوم سنويا بسلسلة من الفعاليات التطوعية بھدف مساعدة الفقراء
والمحتاجين انطالقا من القيم الجوھرية لإلسالم السمح الذي يحث على التكافل والتعاضد والتعاون
بين أفراد المجتمعات اإلنسانية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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أخبار األردنية

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

طلبة علم النفس في "األردنية" يسلطون الضوء على اإلعالم ودوره في الربيع
العربي

تباينت آراء المشاركين من إعالميين
وباحثين وذوي اختصاص حول الدور
الذي يلعبه اإلعالم في ظل أحداث الربيع
العربي الذي تشھده المنطقة العربية،
ومدى تأثيره في سيكولوجية المواطن
العربي.
جاء ذلك خالل اليوم العلمي الذي نظمه
طلبة قسم علم النفس في الجامعة األردنية،
حيث اعتبر بعضھم أنه كان "سببا"
والبعض اآلخر "تابعا" ،فيما أكد فريق
ثالث على أنه جاء"مصاحبا" لما يجري
في الشارع العربي.
ويأتي انعقاد اليوم العلمي الذي حمل عنوان " سيكولوجية اإلعالم ودوره في الربيع العربي" بحسب
رئيس القسم الدكتور محمد بني يونس إلتاحة الفرصة لطلبة قسم علم النفس للمشاركة الفاعلة
واإليجابية من خالل اكسابھم مھارات التخطيط والتنظيم واإلعداد والتقديم.
وأضاف بني يونس أن فكرة اقامة أيام علمية يشارك في إعدادھا طلبة القسم القت استحسان إدارات
الجامعة والكليات المتعاقبة ،وقبوال لدى الطلبة الذين اثبتوا إمتالكھم لطاقات كامنة تحتاج إلى تنشيط
وتشجيع وتطبيق من خالل فعالياته.
وأشار بني يونس أن السبب في اختيار اإلعالم ودوره في الربيع العربي عنوانا رئيسا لليوم العلمي
السابع الذي يعقده القسم ،يعود إلى ما تشھده المنطقة العربية من أحداث سياسية ،وما يلعبه اإلعالم
من حيث شكله ومضمونه وأھدافه من تأثير على مجريات تلك األحداث وفي سيكولوجية المواطن
العربي.
وناقشت جلسات اليوم العلمي األربع أوراق علمية حملت عناوين بارزة قدمھا عدد من اإلعالميين
والباحثين والكتاب من ذوي العالقة  ،كشفت أن الطابع الغالب على اإلعالم العربي يسعى إلى إثارة
المكبوت في الالشعور ،ويستھدف بشكل أساسي ومباشر الوجدانيات خالفا لإلعالم الغربي الموجه
نحو التأثير في المعتقدات أوال باعتبارھا أساس ومفتاح السلوك.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وفي الجلسة األولى التي جاءت بعنوان "سيكولوجية اإلعالم وتغيير اإلتجاھات" وترأسھا الدكتور
مروان الزعبي ،قدم الباحث والناشط السياسي عمر أبو رصاع ورقة بعنوان" فضاء اإلعالم في
الثورات" ،فيما قدم الكاتب والمحلل السياسي عمر العياصرة ورقة بعنوان "اإلعالم يصنع
الثورات" ،أما الكاتب الصحفي أحمد دحموس فقدم ورقة حملت عنوان " أساليب اإلعالم في تغيير
اإلتجاھات".
والجلسة الثانية التي استعرضت دور الفضائيات في تغيير اإلتجاھات وأدارھا الدكتور عباطة ظاھر،
تحدث وزير اإلعالم السابق سميح المعايطة عن دور اإلعالم الرسمي في توجيه الرأي العام ،فيما
تطرق كل من محمد الخالدي و إياد حماد وياسر أبو ھالله في مداخالتھما للحديث عن الدور الذي
تلعبه كل من قناة رؤيا الفضائية و إذاعة حياة أف إم وقناة الجزيرة اإلخبارية في ذات الشأن.
وركزت الجلسة الثالثة التي ترأسھا الدكتور يوسف أبو حميدان على دور اإلعالم في الربيع العربي،
شارك فيھا كل من رئيس مجلس األمناء للدار األردنية للدراسات الدكتور جھاد البرغوثي في ورقته"
الحراك الشعبي حركة تصحيحية في مسار التاريخ العربي المعاصر" ،ومدير مكتب القدس العربي
في عمان الصحفي بسام بدارين بورقة ألقى من خاللھا الضوء على سلبيات وإيجابيات اإلعالم في
الثورات ،واإلعالمي حسام الغرايبة الذي تطرق في ورقته للحديث عما إذا كان إعالم الربيع العربي
توعوي أم تحريضي ،وأخيرا رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور محمد بني
سالمة الذي تحدث عن الخطاب اإلعالمي في ظل االربيع العربي.
أما الجلسة الرابعة التي حملت عنوان" أساليب مقاومة التأثير اإلعالمي" وترأسھا الدكتور محمد بني
يونس فناقشت في أوراقھا التي قدمھا كل من رئيس قسم اإلعالم في جامعة اليرموك الدكتور محمود
السماسيري ووزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور محمد نوح القضاة موقف
اإلعالم ما بين تشكيل الوعي وتشتيته ،وكيفية بناء الشخصية وأساليب مقاومة اإلعالم.
وانتھى اليوم العلمي بجلسة تفاعلية اشتملت على عروض مسرحية "سكيتشات" فكاھية ناقدة وفقرة
شعرية وتكريم للمشاركين والداعمين لفعالياته.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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أخبار األردنية

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

"لغات الرياضة" يوم رياضي في "االردنية"

شارك زھاء مئة طالب وطالبة في الجامعة
االردنية باليوم الرياضي الثاني المفتوح
الذي نظمته كلية اللغات األجنبية اليوم في
الجامعة.
واطلق نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات
االنسانية الدكتور ھاني الضمور بحضور
نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية
واالدارية الدكتور شتيوي العبد ﷲ اشارة
افتتاح اليوم الرياضي الثاني من امام مبنى
الكلية.
ويھدف اليوم الرياضي وفقا لعميدة كلية اللغات االجنبية الدكتورة زھرة عوض الى تعزيز التواصل
االيجابي بين الجسم الطالبي واعضاء الھيئة التدريسية ،والمساھمة في ترسيخ مفھوم اللياقة البدنية
في المحافظة على التوازن الجسدي لدى الطلبة.
واكدت عوض على أھمية النشاط لطلبة الكلية كونه يسھم في صقل وبناء شخصية الطالب الجامعي
وخاصة ان النشاط الرياضي يخاطب االنسان جسيدا وفكريا.
وتضمن برنامج نشاطات اليوم الرياضي الذي حمل عنوان " لغات الرياضة" على مسيرة مشي
بدأت من أمام كلية اللغات مروراً بشوارع الجامعة وصوالً لكلية الطب في الحرم الجامعي.
ومباريات لكرتي السلة والطائرة ،ومباريات لنھائي خماسي كرة القدم لبطولة اقسام الكلية ،ومباراة
لكرة قدم خماسي جمعت بين فريق من اعضاء الھئية التدريسية والفريق الفائز في بطولة اقسام
الكلية ،ومباراة لتنس الطاولة.
وثمن اعضاء الھئية التدريسية مبادرة كلية اللغات األجنبية في إقامة ھذا النشاط الرياضي الذي يعمل
على تنمية الروح االيجابية بين الطلبة ،وأعرب الطلبة عن سعادتھم بالمشاركة في اليوم الرياضي
المفتوح الذي يجسد قيم التفاعل ويعمل على الحفاظ على سالمة البدن.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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أخبار األردنية

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

مركز لغات "األردنية" يقيم حفله الدوري للطلبة األجانب

أقام مركز اللغات في الجامعة األردنية أمس حفل
االستقبال الدوري الذي ينظمه للطلبة األجانب
الدارسين في برنامج تعلم اللغة العربية للناطقين
بغيرھا بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون
الكليات اإلنسانية الدكتور ھاني الضمور.
وعكس الحفل الذي جاء بمثابة "الملتقى الثقافي
األجنبي والعربي" واحتضن عشرات الطلبة من
مختلف الجنسيات اآلسيوية واألوروبية واألمريكية
اھتمام الجامعة البالغ بالطلبة األجانب وحرصھا
على إدماجھم في ثقافة وعادات المجتمع األردني.
ويأتي انعقاد الحفل بحسب مديرة المركز الدكتورة فاطمة عليمات في إطار الترحيب والتكريم بالطلبة
األجانب الجدد الذين ھم بمثابة سفراء لبلدانھم.
وأكدت عليمات حرص المركز على إقامة مثل ھذا اللقاء بشكل دوري بھدف فتح آفاق التعارف بين
الطلبة وتعزيز أواصر المعرفة االجتماعية فيما بينھم ،باإلضافة إلى تعريفھم بالعادات والتقاليد
األردنية األصيلة.
يشار إلى أن مركز اللغات يحتضن ما يزيد عن )  ( ٣٦٠طالبا وطالبة يمثلون مختلف الجنسيات
العالمية ،ويعمل على مواكبة التطور المعرفي والعلمي في برامجه وأساليبه التدريسية وتقديمھا
للدارسين فيه على أكمل وجه.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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بترا -الدستور ص ١٧

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

االردنية تشارك في المؤتمر العالمي لتعليم القرآن الكريم بالبحرين
شارك مدير المركز الثقافي اإلسالمي في الجامعة األردنية أستاذ علوم القرآن والتفسير الدكتور أحمد
شكري بورقة عمل في المؤتمر العالمي الثاني لتعليم القرآن الكريم المنعقد حاليا في البحرين تحت
عنوان "المنھج النبوي في تعليم القرآن الكريم" .
وقال في ورقته التي حملت عنوان "الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه في األحاديث النبوية" انه كان
لألحاديث الكثيرة التي وردت عن الرسول صلى ﷲ عليه وسلم اثر كبير في ترغيب الصحابة بتعلم
القرآن الكريم وتعليمه اذ كانوا ينھلون من معينه ويقضون أوقاتھم في مدارسته ويحرصون على
التخلق بآدابه ويلتزمون بأحكامه ويدعون غيرھم إليه بالحسنى.
واوضح ان ھذه االحاديث النبوية ساعدت على استمرار األجيال من بعد الصحابة في سلوك ھذا
الطريق في تعلم القرآن الكريم عبر القرون ،منوھا بالجھود التي بذلتھا األمة المسلمة على مدى
القرون في خدمة الكتاب الكريم اذ ال يقاربھا ما بذلته أي أمة من األمم في خدمة كتابھا.
ودعا إلى التمسك بالقرآن الكريم والمحافظة على تعلمه وتعليمه بالطريقة النبوية واالستلھام من ھديه
ما فيه الخير والرشاد في الدنيا واآلخرة مؤكدًا أنه الطريق المنجي ما يحيط بالمسلمين من المؤامرات
والفتن والمحن.
ويناقش المؤتمر مشكالت وعوائق التعليم القرآني وطرائق عالجھا والعمل على إبراز المنھج النبوي
في التعليم القرآني وتطوير المناھج المعاصرة وتبادل الخبرات بين الھيئات والمؤسسات المھنية
بالتعليم القرآني إضافة إلى تكوين رؤية مستقبلية آللية التعاون بين المشاركين.
ويتضمن أربعة محاور ھي :أسس المنھج النبوي في تعليم القرآن الكريم وأساليب المنھج النبوي في
تعليم القرآن الكريم وآثار المنھج النبوي في تعليم القرآن في األمة واستعراض الجھود المؤسسية
والفردية المعاصرة في تطبيق المنھج النبوي في تعليم القرآن الكريم.
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الرأي ص ٢٣

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

طلبة فنون» األردنية« يشاركون في ورشة عمل بروما
يشارك  ٣٥طالبا وطالبة من كلية الفنون
والتصميم في الجامعة األردنية إلى مدينة روما
خالل الفترة الواقعة من  ١٢-٣الجاري لاللتحاق
بورشة عمل مشتركة مع نظرائھم الطالبة
االيطاليين في أكاديمية روما للفنون الجميلة.
يتضمن برنامج الزيارة إضافة إلى الورشة
العلمية الذي أعده ويشرف عليه د .مازن
عصفور ،سلسلة من الفعاليات الفنية األخرى
تشتمل على زيارة المتاحف واألماكن األثرية
العريقة في مدينة روما مثل مسرح الكولوسيوم
وساحات تريفي ونافونا ومقر الفاتيكان
المعروف بمتاحفه ومنحوتاته الفنية .
على ھامش الزيارة العلمية ،يقدم أستاذ النقد الفني بالجامعة األردنية د .مازن عصفور محاضرة
متخصصة باللغة االيطالية موجھة لطلبة وأساتذة أكاديمية روما للفنون الجميلة تتمحور حول الفن
األردني المعاصر ومراحل تطوره وتشكله من خالل إسھامات رواده وشبابه طيلة العقود السابقة،
وسوف تكون تجربة الفنان مھنا الدرة من قدامي خريجي األكاديمية ذاتھا  ،محط تركيز خاص
بالعرض والتحليل .
وأعرب د .عصفور عن شكره إلسھامات السفارة االيطالية بعمان ممثلة بسفيرھا الجديد ،ويشارك في
تنظيم الرحلة الى جانب د عصفور كل من من الفنيين والمحاضرين فؤاد خصاونة وآالء النوتي من
كلية الفنون والتصميم إضافة إلى مشاركة محمد واصف مدير إذاعة الجامعة.
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الرأي ص ٣٨

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

)األردنية( تفوز بلقب بطولة )قوى( الجامعات للجنسين

حسين صالح  -فازت الجامعة االردنية بلقب بطولة
الجامعات في العاب القوى للطالب والطالبات بدون
منازع حيث جمعت ببطولة الطالب  ٨٦نقطة
وحلت اليرموك ثانية  ٧١نقطة بفارق نقطة وحيدة
للتكنولوجيا التي حلت ثالثا.
وفي بطولة الطالبات حققت االردنية الفوز بفارق
نقطي كبير وصل الى  ١٣٤نقطة بينما حلت
الجامعة الھاشمية ثانيا برصيد  ٦٠وجاءت اليرموك
ثالثا  ٣٦في ختام مسابقات اليوم الثاني للمسابقات
التي اقيمت على مضمار جامعة التكنولوجيا
وفي ختام المسابقات تناوب اعضاء اللجنة الفنية التحاد الجامعات على تتويج الفائزين وتم تسليم
رئيس الجامعة االردنية رائع خريسات كاسي بطولة الفرق وتاليا النتائج الفنية لمسابقات االمس
٤٠٠طالبات /ريتا عبدﷲ االردنية ١ ،٠٩ ،٣٢/د /سارة عيد  /االردنية ،حنان عيسى /الھاشمية
 ٤٠٠طالب /عبد الرحمن ابو الحمص /االردنية ٥٠ ،١٠ /ث ،جواد الجھران /االردنية  ،اسالم
الحلو /اليرموك.
طويل طالب /عبد الكريم احمد /االردنية  ٦،١٩/م،عدي عليان  /التكنولوجيا  /يزن قضاه اليرموك.
جلة طالبات /لينا فكتور/االردنية١٠،٧١ ،م ،رنده نصر االردنية ،بسمة الشرمان  /التكنولوجيا
رمح طالب/يوسف مومني  /تكنولوجيا ٤٩م،احمد فواعره ال البيت  ،رائع خريسات  /االردنية
٥٠٠٠طالب/وسام المصري /الھاشمية /عواد الشرمان /الھاشمية،احمد فتحي /اليرموك
٣٠٠٠طالبات/رزان مقبل  /االردنية/سماح النجار /الھاشمية،براءة بني عيسى ال البيت
 x4١٠٠طالبات /االردنية ٥٥،٤٤ث ،الھاشمية  ،اليرموك
x4١٠٠طالب/االردنية ،اليرموك ،التكنولوجيا
› x4٤٠٠طالب /االردنية ،الھاشمية،اليرموك
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شؤون جامعية
الغد ص  -١١/١العرب اليوم ص  -١١السبيل ص ٣/١

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

الجامعة تشكل لجنة تحقيق وتحيل ملف المشاجرة إلى الجھات األمنية وتقرر تثبيت
العقوبات على كشوفات العالمات
تشييع جثامين قتلى مشاجرة جامعة الحسين األربعة

حسين كريشان وأحمد التميمي -معان – إربد
 شيع آالف المواطنين من سكان مدينة معانومناطق البادية الجنوبية ومدينة الرمثا جثامين
القتلى األربعة الذين قضوا أول من أمس ،في
مشاجرة عشائرية بجامعة الحسين ،فيما خيم
الحزن الشديد على مناطق سكن ومسقط رأس
المتوفين.
كما خيمت أجواء الحزن على مرافق
الجامعة ،وبات الصمت والترقب سيدَي
الموقف ،في الوقت الذي أعرب عاملون فيھا
عن أن مقتل  ٤أشخاص ،أضفى حالة من
الحزن الشديد على مختلف مرافقھا ،التي
غابت عنھا الحياة التعليمية ألول مرة منذ إنشائھا قبل  ١٤عاما ،وخلت قاعات التدريس والساحات
العامة والمطاعم من الطلبة ،إال من عدد قليل من إدارتھا وأفراد األمن الجامعي.
وقالت إدارة الجامعة في بيان أصدرته أمس "لقد حاولت إدارة الجامعة التدخل مباشرة في تطويق
المشاجرة من خالل رئيسھا ونائب الرئيس والعمداء وعدد من أعضاء ھيئة التدريس والعاملين ،إال
أن المشاجرة تفاقمت بسرعة كبيرة ما أدى إلى تبادل إطالق العيارات النارية من أسلحة مختلفة
وبشكل عشوائي".
وأضاف البيان "وفي ضوء تفاقم الوضع األمني وخروجه عن سيطرة الجامعة ،وبعد وقوع ضحايا
اضطرت رئاسة الجامعة إلى الطلب من األجھزة األمنية التدخل ،حيث دخلت قوات الدرك في حدود
الساعة الثالثة والنصف ،وقامت مباشرة بتطويق المتشاجرين وتفريقھم باستخدام الغاز المسيل
للدموع ،واعتقال مجموعة منھم ،وعند حدود الساعة الرابعة والنصف تم فرض السيطرة الكاملة على
الحرم الجامعي".
وأكدت الجامعة خالل البيان أنھا إذ تدين ھذه األحداث وتشجبھا فإنه يؤسفھا أن تنعى الضحايا الذين
قضوا نتيجة ھذا العنف غير المبرر ،حيث فقدت أسرة الجامعة أحد الزمالء وھو الموظف المرحوم
محمود البواب الذي أصابته رصاصة طائشة ،كما تنعي المرحوم الطالب أمين مرجي الذيابات
والمرحوم محمد عبدﷲ الركيبات ،كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين نتيجة ھذه األحداث المؤسفة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وأضاف البيان "وفي ضوء ھذه األحداث المؤسفة أعلنت الجامعة عن تعليق الدوام ليومي الثالثاء
واألربعاء الموافق  ٤/٣٠و ، ٢٠١٣/ ٥/١وتم عقد اجتماع طارئ لمجلس عمداء الجامعة
والمسؤولين فيھا ،تم فيه اتخاذ جملة من القرارات واإلجراءات الفورية؛ أبرزھا تشكيل لجنة تحقيق
خاصة لتحديد أسباب المشاجرة وأسماء المتورطين فيھا على أن تنھي عملھا خالل أسبوع ،وأن تبقى
اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين االنتھاء من مھمتھا.
كما اتخذ المجلس قرارا باعتبار القرارات التأديبية التي ستتخذ قرارات نھائية غير قابلة للطعن أو
المراجعة ،وتحويل ملف التحقيق الخاص بالطلبة إلى الجھات األمنية المختصة إلجراء المقتضى
القانوني بحقھم ،وأن يتم تثبيت العقوبات المسلكيَة التي ستصدر بحق الطلبة المتورطين بأعمال العنف
على كشف العالمات الخاص بھم ،وتعميم قرار العقوبة على كافة الجامعات األردنية الرسمية
والخاصة".
كما قررت الجامعة الطلب من مديرية األمن العام تثبيت نقطة أمنية على بوابات الجامعة لتفتيش
الطلبة والعاملين فيھا اعتبارا من يوم األحد المقبل وحتى إشعار آخر؛ منعا ً ألي تداعيات قد تطرأ،
وتشديد اإلجراءات األمنية الخاصة بدخول الطلبة والعاملين الى الحرم الجامعي ،وقررت الجامعة
وقف كافة أشكال المظاھر االحتفالية واألنشطة الطالبية الجماعية داخل مرافق الجامعة حتى إشعار
آخر ،وذلك حداداً على أرواح الضحايا ،كما قررت البدء بإجراءات تشييد سور إسمنتي أمني حول
الجامعة للحد من دخول غير الطلبة بطريقة غير مشروعة.
وقال البيان إن "جامعة الحسين بن طالل إذ تتخذ ھذه اإلجراءات فإنھا تكرر أسفھا على ھذه
األحداث ،ونعيھا للضحايا وتضامنھا مع ذويھم ،وتؤكد أنھا ستقوم قريبا باإلعالن عن أسماء
المتورطين في ھذه األحداث ،وسوف تتخذ أشد العقوبات بحقھم ،ولن تتھاون في تطبيق القانون على
الجميع".
وكانت قد اندلعت أعمال شغب محدودة ،تخللھا إغالق للطريق الصحراوي بالحجارة واإلطارات
المشتعلة لفترة من الوقت مساء أول من أمس وتجدد مساء أمس في "حسينية معان" ومنطقة المريغة،
احتجاجا ً على وفاة اثنين من أبناء تلك المنطقتين في مشاجرة جامعة الحسين .وفق شھود عيان.
وأكد ذات الشھود أن قوات الدرك واألجھزة األمنية المختصة تعاملت مع احتجاجات المواطنين على
الطريق باستخدام الغاز المسيل للدموع ،وأعادت فتح الطريق أمام حركة السير.
وقال شھود عيان إن أعمال الشغب دفعت شيوخ ووجھاء بلدة الحسينية للتدخل في إقناع المحتجين
بفض االحتجاج وفتح الطريق وتھدئة الموقف ،وإزالة العوائق ومظاھر االعتداء على الطريق ،في
وقت أعربوا فيه عن استيائھم جراء ھذه األعمال المخالفة والخارجة على القانون.
وكان عدد من شيوخ ووجھاء قبيلة الحويطات في لواء الحسينية قد عقدوا اجتماعا موسعا في البلدة
ظھر أمس لبحث تداعيات أحداث مشاجرة جامعة الحسين والتي قتل فيھا اثنان من أفراد القبيلة.
ونقل عن أحد الذين حضروا اللقاء أن الشيوخ والوجھاء من أبناء القبيلة أكدوا على مطالبتھم باإلفراج
الفوري عن الموقوفين من الطلبة من أبناء قبيلتھم والذين لم يكن لھم يد في عملية إطالق النار أو
القتل ،إلى جانب تحديد ومعرفة قاتل أبنائھم والقبض عليه لتقديمه إلى القضاء .
كما أعرب المشيعون لجثمان الطالب أنس الشاعر من مدينة الرمثا عن بالغ أسفھم لألحداث التي
شھدتھا الجامعة وراح ضحيتھا شبان في مقتبل العمر ،مؤكدين على ضرورة االلتفاف الشعبي
والرسمي لمواجھة ظاھرة العنف الجامعي ومنع اي تداعيات سلبية للحادثة.
يشار إلى أن الطالب الشاعر الذي يدرس في الصف العاشر في إحدى مدارس معان كان قد ذھب إلى
الجامعة بھدف القراءة في مكتبتھا والحصول على إحدى المراجع ،إال أن حظه العاثر قاده للتواجد في
الجامعة أثناء األحداث التي وقعت وأصيب على إثرھا بإصابة بالغة أودت بحياته.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وشھد عصر أمس إغالق طريق البياضة المؤدي إلى لواء بني كنانة من قبل ذوي الطالب ،احتجاجا
على وفاته ،فيما قامت األجھزة األمنية بفتح الطريق وإعادة األمور إلى طبيعتھا.
الى ذلك ،أكد رئيس الجامعة الدكتور طه العبادي أن الجامعة بدأت بمشاھدة األشرطة المصورة عبر
كاميرات الجامعة ،الفتا إلى أنھا أصبحت اآلن في عھدة األمن وسيحال أي طالب متورط للتحقيق
فورا وستتخذ بحقه أقصى العقوبات الرادعة.
من جانبه ،أكد مصدر أمني في المحافظة أن سبب المشاجرة يعود إلى أن أحد الطلبة من خارج
المحافظة نشب بينه وبين طالب من أبناء مدينة معان خالف على "مقعد" ،األمر الذي أدى لحدوث
عراك بينھم ،حيث لجأ الى خيمة أبناء البادية الجنوبية التي كان يعرض فيھا المقتنيات التراثية لطلب
ما يعرف بـ"الدخالة عليھم".
وأشار المصدر ذاته إلى أن الطالب وبرفقة طلبة آخرين لحقوا به داخل الخيمة وحدثت مشادات
كالمية داخل الخيمة تطورت الى مالسنات وعراك استخدمت فيھا العصي والحجارة ،إال أن
المشاجرة توسعت واشترك فيھا أطراف من خارج الجامعة كانوا يحضرون "اليوم المفتوح" داخل
الحرم الجامعي وبحوزتھم أسلحة نارية ،وتم تبادل إلطالق األعيرة النارية في تلك المشاجرة ،األمر
الذي فاقم األمور وخرجت عن السيطرة.
وحمل رئيس مجلس اتحاد طلبة الجامعة محمد القرامسة مسؤولية المشاجرة التي حدثت في الجامعة،
والتي تسببت بمقتل أربعة شبان أبرياء وإصابة  ٢٥لـ"رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة ومدير
األمن الجامعي".
وطالب اتحاد الطلبة في بيان حصلت "الغد" على نسخة منه باستقالة رئيس الجامعة وعميد شؤون
الطلبة ومدير األمن الجامعي من مواقعھم بسبب عدم قدرتھم على احتواء المشاجرة وتداعياتھا منذ
بداية اندالعھا.
وقال البيان إن "إدخال المئات من غير طلبة الجامعة ومنھم أصحاب السوابق إلى حرم الجامعة،
إضافة إلى دخول أسلحة نارية إلى الجامعة دون رقيب أو حسيب أدى إلى وقوع ھذه "المجزرة".
وأشار إلى أن "تأخر قرار إدخال قوات الدرك إلى الجامعة في مشكلة لم تتمكن الجامعة من السيطرة
عليھا خوفا ً على حرمة الجامعة ،أدى إلى مقتل شبان في ريعان عمرھم ،تحت مسمى عنف جامعي
سببه األول تراخي الجامعة باتخاذ اإلجراءات الرادعة بحق متسببي المشاكل" ،الفتا إلى أن
"تصريحات إدارة الجامعة التطلق اال بعد وقوع المشاكل".
وأوضح البيان أن "إدارة الجامعة تتعامل بطريقة التراخي المستمر فال يوجد أي عقوبة اتخذت بحق
طالب بسبب المشاجرات منذ أعوام في الجامعة ،حيث يتم إنھاء المشاكل بـ"المصالحة والتراضي"
بحجة أن الجامعة ال يوجد بھا عنف ،إلى أن أدى األمر إلى ما ھو عليه اآلن".
وبين أن أسلحة وجدت داخل الجامعة في معرض تراثي ،تبين الحقا أن بعضھا ليست تراثية وإنما
صالحة لالستعمال" ،مشيرا إلى أن "فتح باب الجامعة على مصراعيه لـ"من ھب ودب" وخاصة من
أصحاب سوابق وغيرھم لدخول تلك الجامعة ودخول األسلحة النارية معھم والتي ضبطتھا قوات
األمن بحوزتھم يضع عالمات استفھام على إدارة الجامعة ،وعمادة شؤون الطلبة واألمن الجامعي،
وفق البيان.
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األربعاء

٢٠١٣/٥/١

جامعة الحسين تشيد سور اسمنتي حولھا وتستنجد باالمن لتفتيش الداخلين
قرر مجلس عمداء جامعة الحسين بن
طالل تشكيل لجنة تحقيق خاصة لتحديد
اسباب المشاجرة واسماء المتورطين
فيھا على ان تنھي عملھا خالل اسبوع ،
وان تبقى اللجنة في حالة انعقاد دائم
لحين االنتھاء من مھمتھا  ،كما أتخذ
المجلس قرارا باعتبار القرارات
التأديبية التي ستتخذ قرارات نھائية غير
قابلة للطعن أو المراجعة ،وتحويل ملف
التحقيق الخاص بالطلبة إلى الجھات
األمنية المختصة إلجراء المقتضى
القانوني بحقھم  ،وان يتم تثبيت
العقوبات المسلكيَة التي ستصدر بحق الطلبة المتورطين بأعمال العنف على كشف العالمات الخاص
بھم ،وتعميم قرار العقوبة على كافة الجامعات االردنية الرسمية والخاصة ".
كما قررت الجامعة الطلب من مديرية األمن العام تثبيت نقطة أمنية على بوابات الجامعة لتفتيش
الطلبة والعاملين فيھا اعتبارا من يوم األحد المقبل وإلشعار أخر؛ منعا ً ألي تداعيات قد تطرأ ،
وتشديد اإلجراءات األمنية الخاصة بدخول الطلبة والعاملين الى الحرم الجامعي .
وقررت الجامعة حسب بيان صحافي اصدرته امس وقف كافة أشكال المظاھر االحتفالية واألنشطة
الطالبية الجماعية داخل مرافق الجامعة حتى إشعار أخر؛ وذلك حداداً على ارواح الضحايا.
كما قررت البدء بإجراءات تشييد سور اسمنتي أمني حول الجامعة للحد من دخول غير الطلبة
بطريقة غير مشروعة .
وقالت ان جامعة الحسين بن طالل اذ تتخذ ھذه اإلجراءات فأنھا تكرر أسفھا على ھذه األحداث
ونعيھا للضحايا وتضامنھا مع ذويھم ،وتؤكد انھا ستقوم قريبا باإلعالن عن اسماء المتورطين في ھذه
االحداث  ،وسوف تتخذ اشد العقوبات بحقھم ،ولن تتھاون في تطبيق القانون على الجميع .
واكدت الجامعة خالل البيان انھا اذ تدين ھذه األحداث وتشجبھا فأنه يؤسفھا ان تنعى الضحايا الذين
قضوا نتيجة ھذا العنف غير المبرر ،حيث فقدت اسرة الجامعة احد الزمالء وھو الموظف المرحوم
محمود البواب الذي اصابته رصاصة طائشة وھو بعيد عن المشاجرة  ،كما تنعي المرحوم الطالب
أمين مرجي الذيابات والمرحوم محمد عبدﷲ الركيبات ،كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين نتيجة
ھذه االحداث المؤسفة.
*مجلس االعيان
دعا مجلس االعيان الحكومة إلى تقديم مشروع جديد لقانون األسلحة والذخائر للوصول إلى تنظيم
ھذا الشأن بطريقة تحول دون االستخفاف بأرواح الناس.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وطالب بيان صدر امس باسم المجلس حول االحداث االخيرة التي شھدتھا جامعة الحسين بن طالل
في معان ،جميع الجھات ذات العالقة ،النھوض بمسؤولياتھا حماية لركن التعليم العالي بھيبته
واستقالليته وامنه وصورته حتى يظل موقع الرؤية والعقل لمسيرتنا اإلصالحية باعتباره ركنا أساسيا
من أركان نھضة ھذا الوطن ،وال يجوز ان تطول معاناته وتتحول إلى أزمات .
وتابع "ان ما حدث في جامعة الحسين بن طالل في معان مؤشر مؤلم على تزايد ظاھرة العنف
الجامعي بصورة تنذر بعواقب وتداعيات سيئة على السلم األھلي والنسيج االجتماعي ،في وقت نحن
أحوج ما نكون فيه إلى تماسك المجتمع وإدامة األمن واالستقرار والمودة بين سائر مكونات المجتمع
الواحد".
ً
واكد البيان وجوب دراسة ظاھرة العنف الجامعي بشكل معمق ،وصوال إلى اجتثاثھا ،لتعود
الجامعـات إلى أداء دورھا الطبيعي باعتبـار أنھا منارات علم وتعليم ،وصون الحرم الجامعي من
سائر أشكال التطرف والجھوية والتعصب ،باعتبارھا أمراضا ً فتاكه من شانھا الحاق األذى بالمسيرة
الوطنية برمتھا .
وتقدم االعيان في بيانھم ،بخالص العزاء لذوي الضحايا والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل بإذن ﷲ.
واشار البيان الى ان الوطن يمر بمرحلة خطيرة وھذا يستدعـي االنتباه والوعـي وتراص الصفوف،
ولھذا فال بد من ان تكون الجامعات في مقدمة قوى اإلصالح والقدرة على التنبه إلى األخطار
والتحديات الداخلية والخارجية التي قد تمس امن األردن واستقراره.
ودعا األعيان سائر مجالس الجامعات والقيادات ذات الصلة بالعمل االكاديمي في جميع المؤسسات
التعليمية ،إلى ادراك ان األزمة خطيرة وان تكرار وقوع ھذه األحداث أدى إلى تشويه صورة التعليم
العالي خارج الوطن األمر الذي يفرض عليھا مراجعة شاملة جدية لعملھا اإلداري واالكاديمي وغير
المنھجي ،مذكرين بان ترسيخ التعددية ھو الباب الحقيقي للحيلولة دون تقسيم المجتمع إلى قبائل
وعشائر سيراً نحو المواطنة الحقيقية التي يريدھا القانون .
وشدد البيان على اھمية قيام الحكومة بمھامھا الدستورية والقانونية من حيث حفظ األمن وھيبة الدولة
وحماية المواطنين وسيادة القانون على الجميع ،دون أن يمس ذلك استقاللية الجامعات وحرمتھا
بالتنسيق مع إدارات الجامعات التي يجب ان يكون انتقاؤھا وفق معايير علمية حقيقية بحيث ال يتولى
رئاسة الجامعة إال األكفياء.
وقال ان المؤسسات اإلعالمية بمختلف صورھا مدعوة إلى التالمس مع الھم الوطني والدخول إلى
تفاصيله لتكون معبرة عن طموحات الناس وتطلعاتھم وھمومھم وأوجاعھم ضمن سياسة المكاشفة
والشفافية والمصارحة واإليجابية .
واكد مسؤولية الجامعات عن بيئتھا وضرورة تفاعل الجامعة مع المجتمع المحلي بقياداته على ان ال
يكون ذلك دون أي تدخل في الشأن الجامعي بسائر وجوھه وبخاصة في حال قيام الجامعات بإيقاع
عقوبات على المخالفين المھددين للعملية األكاديمية .
ولفت البيان الى اھمية إعادة النظر في صيغة األمن الجامعي للوصول إلى صورة حقيقية لھذا األمن
بحيث يكون احترافيا يقوم عمله على العالقة الطيبة مع طلبة الجامعة وموظفيھا وصون حرمة
الجامعات من أية تدخالت خارجية ،اضافة الى توسيع النشاطات غير المنھجية في الجامعات
والھادفة إلى توسيع النشاط االجتماعي والثقافي وعدم االكتفاء بالمحاضرات المنھجية فقط.
ودعا البيان الى إعادة النظر في التعليم الجامعي ككل بحيث يتم إصالح التعليم بما في ذلك سياسة
القبول وتوزيع الجامعات والتخصصات باعتبار ان ذلك ال ينفصل عن اإلصالح العام للمجتمع .
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٢٠١٣/٥/١

اجتماع طارئ لمجلس التعليم العالي ولجنة التربية النيابية لبحث تداعيات جامعة
الحسين
التوصية بإعادة النظر في سياسات القبول الجامعي لمكافحة العنف الطالبي
آالء مظھر  -أكد وزير التعليم العالي
والبحث العلمي الدكتور أمين محمود
أن قضية العنف في الجامعات
أصبحت "قضية وطن" ،وأن
المطلوب حاليا وضع خريطة طريق،
تتضمن آليات واجراءات مطبقة،
وليس فقط استراتيجيات وخطط ،ال
تنفذ على أرض الواقع.
جاء ذلك خالل اجتماع طارئ عقده
أمس بين مجلس التعليم العالي،
برئاسة الوزير محمود ،ولجنة التربية
والثقافة والشباب النيابية برئاسة
النائب بسام البطوش ،حيث ناقش
خالله االحداث المؤسفة ،التي شھدتھا جامعة الحسين بن طالل.
وقال محمود ان اصالح التعليم العالي "ال يمكن ان يتحقق اال اذا بدأنا باالصالح في التعليم االساسي،
وحتى التعليم قبل المدرسة" .مؤكدا على اھمية دعم استقاللية ادارات الجامعات في اتخاذ قراراتھا،
وعدم الرضوخ ألي من الضغوطات المتعلقة بالتوسط ألي من المتسببين في أحداث العنف في
الجامعات.
وخلص االجتماع الى عدد من التوصيات التي سترفع الى مجلس النواب ورئاسة الوزراء ،ومن
ضمنھا اعادة النظر في سياسات القبول.
واوصى المجتمعون باھمية تفعيل المشاركة المجتمعية ،من اجل تطبيق جميع اآلليات واالجراءات
المتعلقة بمحاربة ونبذ العنف في الجامعات ،ومراجعة القوانين السلوكية المتعلقة بالطلبة ،اضافة الى
اعطاء األمن الجامعي صالحيات أكبر ،بعد تأھيله وتدريبه بشكل يضمن قيامه بواجبه داخل الحرم
الجامعي.واشتملت التوصيات ،كذلك ،على تشكيل لجنة رقابة وقائية ،يكون عملھا مراقبة االحداث
مبكرا ،قبل ان تتفاقم داخل الجامعات ،ورصد حاالت اإلخالل باألمن.
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بدوره ،أوضح النائب البطوش ان ھذه الجلسة الطارئة "جاءت للبحث في موقف طارئ ومؤسف ،فقد
انتقلنا من الحديث عن العنف الجامعي الى حدوث قتل في أروقة الحرم الجامعي ،الذي من المفترض
ان يبقى منارات للتحديث والتطوير في المجتمع" .وأكد على مسؤولية إدارات الجامعات واھمية
اتخاذھا جميع القرارات وتحملھا لنتائجھا للحيلولة دون تكرار ھذه الحوادث المؤسفة.
وأثارت األحداث المؤسفة في جامعة الحسين بن طالل اول من امس استنكارا شعبيا واسعا ،اثر مقتل
اربعة اشخاص خالل مشاجرة جماعية شھدتھا الجامعة ،اثناء احتفال الطلبة بفعاليات يوم مفتوح.
وجاءت أحداث جامعة الحسين ضمن مسلسل طويل من العنف الجامعي ،الذي طال بشروره العديد
من الجامعات الرسمية والخاصة ،ما استدعى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة العنف الجامعي،
لكنھا ،بقيت دون تطبيق فعلي ،بحسب انتقادات معنيين ومنظمات مجتمع مدني.
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قناة الجزيرة الفضائية

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

صدمة في األردن بعد "قتلى الجامعات"
ال تزال األوساط الشعبية األردنية تحت تأثير الصدمة التي أحدثھا مقتل أربعة أشخاص وجرح
العشرات بالرصاص خالل مشاجرة دامية في جامعة الحسين بن طالل في مدينة معان ) ٢٥٠كلم
جنوب عمان( أمس االثنين.
وأثار الحادث موجة من ردود الفعل الغاضبة في األوساط الشعبية ،بينما بدت ردود الفعل الرسمية
اعتيادية وغير استثنائية رغم الحادث االستثنائي بحجمه والذي أدى لمقتل طالب وموظف بالجامعة،
إضافة لطفل وشرطي وجدا لحضور اليوم المفتوح بالجامعة.
وكان طالب قتل طعنا مطلع الشھر الجاري في جامعة مؤتة الواقعة بمحافظة الكرك ) ١٢٠كلم
جنوب عمان( كما أدت حوادث عنف سابقة لمقتل طالب بجامعة البلقاء التطبيقية عام .٢٠١٠
ويحمل مسؤولون باتحادات طالبية بالجامعات التدخالت األمنية السيما من جھاز المخابرات
المسؤولية األولى عن تردي األوضاع بالجامعات ،السيما مع انتشار مكاتب األمن التي تضيق على
النشطاء الطالبيين دون أن تحرك ساكنا ضد مثيري الشغب الذين يلقى العديد منھم تساھال في إيقاع
العقوبات بحقھم.
وسجل التقرير السنوي للحملة الوطنية لحقوق الطلبة )ذبحتونا( نحو ستين مشاجرة عام  .٢٠١١لكن
الحملة سجلت ارتفاعا ملحوظا في ھذا الرقم لعام  ٢٠١٢وصل إلى أكثر من ثمانين مشاجرة.
ويربط باحثون بين ارتفاع مستويات العنف بالجامعات وسياسات القبول التي يتم أكثر من  %٧٠منھا
عبر سياسات االستثناءات المتمثلة بتخصيص نسب كبيرة من مقاعد الجامعات لطلبة المكرمات
الملكية والعشائر والمناطق األقل حظا والمخيمات وقطاعات أخرى عديدة.
ويعتبر المنسق العام لحملة )ذبحتونا( الدكتور فاخر دعاس أن السبب الرئيسي لتصاعد العنف
بالجامعات األردنية ھو غياب الوعي الطالبي.
وقال للجزيرة نت "حجم العنف في الجامعات بات كبيرا وخطيرا جدا بعد أن جرى استخدام السالح
القاتل فيه من أسلحة نارية وبيضاء".
وحمل دعاس الجھات الرسمية المسؤولية األولى عما يحدث بالجامعات بسبب قوانين الصوت الواحد
التي مزقت المجتمع باالنتخابات البرلمانية والطالبية ،وأعادت المجتمع األردني لالنتماءات البدائية.
وعبر عن أسفه لخضوع إدارات الجامعات للضغوط والعفو عن مرتكبي جرائم العنف الجامعي،
وقال "في حاالت كثيرة التزمت إدارة الجامعات بصكوك الصلح العشائري التي تتم خارج الجامعات
وھو ما يشجع الطالب على تكرار ما يقومون به من أفعال".
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وبرأي رئيس مركز دراسات التنمية بجامعة الحسين بن طالل الدكتور باسم الطويسي فإن ما يجري
من عنف بالجامعات "ھو محصلة لتراجع كفاءة الدولة التي تظھر في كل مرة على شكل موجة من
التخريب الذي ينتقل كدائرة خطيرة في أرجاء المجتمع".
وأضاف للجزيرة نت "نحن نحصد اليوم نتائج سياسات مورست في البلد على مدى عقدين من
الزمان أفرغت القانون والمؤسسات من مضمونھما ،ولم تعد تؤدي وظائفھا مما فسح المجال أمام
موجات العنف التي انتقلت من التخريب للقتل".
وعبر الطويسي عن دھشته لما حدث بجامعة الحسين االثنين ،وقال "ال يوجد سبب واضح لما جرى
من قتل وتخريب ونحن نحصد نتائج تنمية الھويات الفرعية المصحوبة بنزعة عصبية غير منضبطة
وسط انتشار المخدرات في الجامعات مما يمنح الشباب طاقة إضافية الرتكاب العنف وسط غياب تام
للوعي".
وحمل عمادات شؤون الطلبة وإدارات الجامعات جزءا مھما من المشكلة "ألنھا ال تقوم بتطبيق خطط
وتوصيات لدراسات جاھزة للتطبيق" .كما أشار إلى أن "سياسات القبول غير المدروسة وتوسيعھا
لتشمل نوعيات من الطالب أقل بكثير من المستوى األكاديمي زادت من حجم المشكلة وتفاقمھا
والخوف من أن تتحول إلى ظاھرة يصعب السيطرة عليھا".
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٢٠١٣/٥/١

بترا -الدستور  -الغد ص  -١٢السبيل ص – األنباط ص  ٣ -٥األربعاء

مؤتمر يقترح حلوال لعنف الجامعـ-ات

قرأ المشاركون في المؤتمر األردني األول للعام الحالي بعنوان)الحماية المدنية ودور الجامعات
واألمن العام واألسرة في بناء الوطن( الذي نظمه المركز العربي للتراث والثقافة والفنون بالتعاون
مع الجامعة الھاشمية ،الفاتحة على أرواح شھداء العلم الذين سقطوا نتيجة العنف الجامعي والمجتمعي
في جامعة الحسين بن طالل.
وقال رئيس الجامعة الھاشمية الدكتور كمال الدين بني ھاني رئيس المؤتمر إن العنف مھما كان
مصدره والذي يصيب بعض مؤسساتنا ومجتمعنا ،يدمي القلوب وھو يشير إلى اختالل في منظومة
القيم اإليجابية التي يتسم بھا مجتمعنا األردني العربي اإلسالمي األصيل .وأكد بني ھاني دور
مؤسسات التنشئة االجتماعية والتربية والتعليم من األسرة ،والحي ،والمسجد ،والمدرسة ،والجامعة،
مشيرا إلى الدور الحيوي لألسرة لغرس القيم الحضارية وترسيخ ثقافة السلوك اإليجابي المنطلق من
منظومة قيمية إيجابية تعتمد وسطية اإلسالم وقيم المجتمع األردني العربي األصيل.
ولفت إلى ضرورة تكريس ثقافة الحوار لدى الطلبة وخاصة طلبة الجامعات مشددا على الدور
التربوي لجميع المؤسسات التعليمية من المدرسة والجامعة.
وقدم جملة من الحلول التي قدمتھا الجامعة لعدد من أعضاء مجلس النواب أخيرا والمتضمنة خططا
قصيرة المدى كتعزيز دور األمن الجامعي بمنظومة جديدة من التشريعات لحماية دوره ،وإعطائھم
صفة الضابطة العدلية ،وتركيب كاميرات لمراقبة الطلبة المشاركين في العنف الجامعي ،مشيرا في
ھذا الصدد إلى ان الجامعة في طور تركيب مجموعة منھا ،وتأسيس نادي أصدقاء األمن الجامعي
لتسھم أسرة الجامعة في منع وقوع المشاجرات.
وحول الخطط بعيدة المدى أشار الدكتور بني ھاني إلى أھمية رد ھيبة الدولة عبر تجاوز سياسية
االسترضاء العشائري والجھوي ،والطلب من ديوان الخدمة المدنية أن يطلب من خريجي الجامعات
شھادة حسن سلوك ،وتكريس مبدأ استقالل الجامعات ،واختيار الزي الموحد لطلبة الجامعات،
واستحداث مادة تسمى السلوك الجامعي والمدرسي لتشجيع األفكار الحوار وقيم التسامح وحل
المشكالت بأسلوب حضاري ،وتعزيز دور وسائل اإلعالم في محاربة ھذه الظاھرة ،وغيرھا من
االقتراحات التي تعزز القيم اإليجابية.
فضيلة الدكتور محمد الخاليلة أمين عام دائرة اإلفتاء العام أكد دور الجامعات في نشر العلم والفكر
والتسامح والوسطية واالعتدال ،وذكر مقولة يرددھا عدد من العلماء الزائرين لألردن)يا أھل األردن
أن ﷲ أنعم عليكم بنعمة األمن واألمان فحافظوا عليھا( ويضيف لكن بعضا منا غفل عنھا وأساء لبلده
ودينه وأمته.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وأكد أھمية تمثل قيمة األمانة في كل سلوكياتنا اليومية ،مبينا أن األمانة ھي ما استرعاك ﷲ إياه في
الدين والدنيا وتقتضي من الطالب ان يبدع في دراسته ويحترم زمالءه ويحافظ على ممتلكات وطنه
وجامعته ويبتعد عن كل ما يسيء إلى حرم جامعته.
وأشار إلى أن اإلسالم جاء ليحرر اإلنسان من الظلم والجھل ،بالعلم والدين ،ومؤكدا أھمية احترام
حرمة الجامعة التي ھي صرح علمي ومنارة فكر ،مبينا أن ھناك مكانين البد أن تشعر بھا بروحانية
ھما المسجد والجامعة فھما مكانان للعبادة والعلم.
ودعا طلبة الجامعات إلى اإلبداع والبحث عن المعرفة وإكرام األساتذة واحترام زمالئھم الطلبة ،مبينا
أن طلبة الجامعة وجب عليھم أن يكونوا مثاال يحتذى في األخالق والعلم واالنتماء والبعد عن كل
المظاھر السلبية ،وأن يكون لنا غيرة على جامعاتنا ،واعتبارھا كبيوتنا نحافظ عليھا ونمنع من يحاول
االعتداء عليھا بالتي ھي أحسن.
وقال إن األصل عند حدوث مشكلة ان نردع الظالم عن ظلمه مھا كانت درجة قرابتنا به وصداقتنا له
مذكرا بالحديث الشريف )ال يحل لمسلم ان يروع مسلما(.
وقال رئيس منتدى الزرقاء الثقافي والفنون العميد المتقاعد عبدﷲ المومني إن الجامعة الھاشمية
وبفضل القائمين على إدارتھا وأعضاء ھيئة التدريس فيھا ومناھجھا ونشاطاتھا المتعددة ،وتعاون
المجتمع المحلي في الزرقاء معھا من أقل الجامعات التي تشھد مشاجرات أو عنفا طالبيا ،مستعرضا
مجموعة من المقترحات لحل مشكلة العنف الجامعي التي طالبت بالتركيز على تعبئة فراغ الطلبة،
وتوظيف مھارات الطلبة وتشكيل فرق ومنافسات إيجابية فنية ورياضية ومسرحية وأدبية ،وتفعيل
صالحيات األمن الجامعي ،وتوقيع وثيقة شرف بمنع قبول أي طالب مفصول ،وتفعيل مجالس
الطلبة ،واتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة بحق المخالفين ،والتركيز على مادة التوجيه الوطني ،وإلغاء
مقاعد المحافظات واعتماد أسلوب التنافس حسب المعدل.
وأكد مدير عام المركز العربي للتراث والثقافة والفنون عمر البصول أھمية سيادة القانون وغرس
الثقة لمفھوم الحماية المدنية في المؤسسات العامة والخاصة ،مبينا أھمية التنمية البشرية من خالل
تأھيل الشباب وتوعيتھم لكبح انتشار العنف الذي أصاب ضرره مناحي كثيرة في مجتمعنا.
وأدار اللقاء عميد شؤون الطلبة الدكتور يوسف عليمات الذي أشار إلى دور الجامعة الريادي والفاعل
في ترسيخ القيم والمثل العليا لدى طلبة الجامعة ،وإشراكھم بالفعاليات الثقافية والرياضية والفنية
والمتنوعة لتلبية رغبات ومتطلبات طلبة الجامعة.
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األربعاء

العرب اليوم ص ٩

٢٠١٣/٥/١

"رشاد" :العنف الجامعي حصاد تكريس النعرات الجھوية واالقليمية
اصدر المكتب التنفيذي لدائرة الشباب الديمقراطي االردني )رشاد( تصريحا صحافيا تابع بكل
مشاعر الحزن واالسى فصول المأساة المؤلمة وما حدث من أزمات متتالية في الجامعات االردنية
كان آخرھا موجة العنف التي حدثت في جامعة الحسين التي أدت لوفاة عضو ھيئة تدريس وثالثة
طلبة راحوا ضحية النھج الرسمي المتعنت والسياسات الرسمية المتتابعة التي صمت آذانھا عن اية
نصائح او آراء للفعاليات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وجنينا حصادا مرا لسياسات خاطئة
كرست الھويات الفرعية وأثارة النعرات الجھوية واالقليمية والعنصرية على حساب االنتماء للھوية
الجامعة التي يفترض بنا جميعا ان يكون الوطن مظلتھا .
واكد التصريح ان ما جرى في جامعة الحسين والجامعات االردنية االخرى يضعنا جميعا أمام
مسؤولياتنا تجاه الوطن ونحو اعادة صياغة المنظومة التربوية والتعليمية باشاعة مناخات الحريات
والتعددية وثقافة الحوار والقبول بالرأي والرأي اآلخر ألن الحرية ھي الضامن الوحيد ألمن الوطن
وتطوره ونمائه.
ودعا الى انتخاب اتحاد عام للطلبة والشباب يعبر عن رؤاھم ويسھم في التعبير الحضاري والسلمي
عن ھمومھم ومشاكلھم ليكون كل منھم مساھما رئيسيا في التنمية والتغيير ،وآن األوان لحوار وطني
مسؤول يشترك فيه الجميع للوصول لسياسات تعليمية وتربوية تعيد األلق لھذا القطاع المھم وتنمي
ھذا المجتمع الذي يعاني األمرين من فشل السياسات التي أقصت السواد األعظم من مكونات المجتمع
وحرمتنا من تعددية كانت لو اتيح لھا ان تفعل فعلھا لكان كل السياسات التعليمية أفضل ولم نكن
بحاجة الى ان ننعى ونرثي ابناء لنا راحوا ضحية العنف الجامعي.
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الدستور ص  -٨الغد ص ١٠

األربعاء

٢٠١٣/٥/١

اللجنة تطالب بالشروع فورا بإجراء التعديالت اإلصالحية الضرورية
"تنسيقية المعارضة" :ضحايا العنف الجامعي صدمة لألوساط السياسية
الغد -أكدت لجنة التنسيق العليا
ألحزاب المعارضة أن العنف
المسلح في الجامعات ،أحدث
صدمة عنيفة في األوساط
السياسية ،خصوصا بعد توارد
اخبار ضحايا ھذا العنف الذي
يكاد يودي بھيبة القانون
والمؤسسات ،ويھدد بتآكل
االنتماء للھوية الوطنية.
وطالبت اللجنة في بيان لھا
أمس عقب االجتماع الدوري لألحزاب االثنين الماضي برئاسة حزب الشعب الديمقراطي "حشد"
بمعالجة أسباب التوتر في أوساط الطلبة ،وعلى رأسھا تعديل معايير قبول الطلبة في الجامعات ،وفتح
الباب واسعا وبدون قيود للحوارات السياسية والفكرية واالنتماءات الحزبية حتى تحل الھوية الوطنية
محل التعصب الجھوي والفئوي.
ودعت اللجنة في بيانھا الى الشروع الفوري بإجراء التعديالت اإلصالحية الضرورية على قوانين
الضمان االجتماعي ،المالكين والمستأجرين ،ضريبة الدخل واعطائھا أولوية قصوى للتخفيف من
المعاناة المعيشية للشعب االردني.
كما دعت إلى اعطاء اھمية خاصة لقانون االنتخابات النيابية واالحزاب السياسية ،حتى تتوازن
التعديالت على القوانين الناظمة للحياة السياسية واالقتصادية.
وأشارت إلى ما أسمته "حالة من التوتر في العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ،نتيجة تغييب
مستحقات اإلصالح السياسي واالقتصادي ،وانتھاج نفس اآللية في تشكيل الحكومات ورسم السياسات
دون األخذ بعين االعتبار حالة السخط الشعبي على السياسات الرسمية".
ورأت أن البرلمان لن يتمكن من حمل مشروع اإلصالح والدفع به الى األمام في ظل غياب الكتل
السياسية والحزبية ،وعدم تماسك الكتل القائمة.
واعتبرت اللجنة أن الخالفات بين السلطتين على امتداد ثالثة اشھر ماضية ،تسببت في تأخير إقرار
التشريعات والقوانين ذات الصلة بحياة المواطنين ،و "حدوث فراغ سياسي" بحسب البيان.
وأعلنت اللجنة تضامنھا الكامل مع األسرى األردنيين في سجون االحتالل الصھيوني ،الذين أعلنوا
إضرابا مفتوحا عن الطعام حتى تحقيق مطالبھم ،مطالبة وزارة الخارجية بمتابعة أوضاعھم السياسية
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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واإلنسانية وبذل الجھود لالفراج الفوري عنھم ،كما جددت مطالبتھا باإلفراج عن المعتقل أحمد
الدقامسة القابع في السجون االردنية منذ أكثر من  ١٦عاما.
من جانب آخر أكدت اللجنة رفضھا لوجود القوات االميركية على األراضي األردنية ،مشيرة إلى
خطورة التداعيات السياسية واألمنية على األوضاع الداخلية في البالد.
وفي الشأن الفلسطيني ،استنكرت اللجنة ما نسب لمسؤولين في بعض الدول العربية حول ما يسمى
"بتبادل متماثل ومحدود لألراضي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ووجوب الحل على أساس
الدولتين" .وقالت إن "الشعب الفلسطيني رفض ھذه الخيارات منذ أمد طويل ،وأعلن انحيازه للحلول
التي تستجيب للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني المتمثلة بحقه في العودة وتقرير المصير،
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتھا القدس".
وتضم أحزاب المعارضة إضافة الى حشد كال من حزب جبھة العمل االسالمي والوحدة الشعبية
والشيوعي والبعث العربي التقدمي والبعث العربي االشتراكي والحركة القومية المباشرة.
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األربعاء

الغد ص ١٠

٢٠١٣/٥/١

"مجزرة جامعة الحسين" تلقي بظاللھا القاتمة على المناخ العام اجتماعيا وتعليميا

ما تزال تداعيات "مجزرة جامعة الحسين" في
مدينة معان ،تلقي بظاللھا القاتمة على المناخ
العام ،اجتماعيا وتعليميا ،وما تزال حالة القلق
تضرب أجواء الجامعات.
وتلقت الصحف والمؤسسات اإلعالمية خبر
مقتل طلبة وطفل في جامعة الحسين مساء أول
من أمس خالل احتفال للجامعة باليوم المفتوح،
بذھول ،جراء حجم اإلصابات والقتلى ،ما دفع
ببعضھا إلطالق وصف "مجزرة" على ما
جرى.
في ھذا النطاق ،كشف مراقبون أمنيون ،أن
مديرية األمن العام ،بصدد وضع خطة للتعامل مع أحداث العنف الجامعي ،بعد أن وقعت خالل شھر
نيسان )أبريل( الماضي أربع مشاجرات في حرم الجامعات؛ أدت الى إصابة عشرات الجرحى،
ومقتل خمسة أشخاص؛ األول سقط في جامعة مؤتة بمدينة الكرك ،واألربعة اآلخرون سقطوا أول
من أمس في جامعة الحسين بمدينة معان.
وبحسب المراقبين؛ فإن األجھزة األمنية بدأت نھجا جديدا في التعامل مع العنف الجامعي ،باعتباره
ممنھجا ،بعد العنف الذي شھدته أربع جامعات ،تخلله استخدام أشخاص في حرم ھذه الجامعات
لألسلحة البيضاء والنارية واألوتوماتيكية ،باإلضافة الى تعديات أطراف الشجار على مركبات
ومرافق جامعية .وحذروا من أن تصبح ظاھرة العنف الجامعي التي تنتھجھا الجامعات ،مصدرا
ألحداث عنف وتخريب خارج حرم الجامعات ،يصيب بنيرانه شرائح متعددة من أفراد المجتمع.
واعتبر المراقبون أن أحداث جامعة الحسين؛ تعد األعنف ضمن سلسلة ظاھرة العنف الجامعي حتى
اآلن ،فما جرى في حرمھا ،جاء على خلفية ثأرية ،لمقتل أحد األشخاص من معان ،في جريمة
ارتكبت قبل عامين ،وأصيب إثرھا آخرون.
وتلت الجريمة؛ أعمال شغب عاشتھا معان في حينه ،امتدت الى حرم جامعة الحسين ،وأحدثت
أضرارا في مؤسسات عامة عدة ،بينھا إحراق محكمة بداية معان ،ولم يقبض على المشتبه به الى
اليوم.
وتتالت آثار ما حدث حينھا لتمتد الى تجمعات مناطقية في معان ،ولتتأجج في حرم الجامعة ،بحرمان
أحد أطراف الخصوم من دخول حرم الجامعة لعدة أيام ،فتدخل وجھاء عشائر ليحصروا الخالف
السابق ،بين ذوي مطلق النار والمجني عليه.
ووفق شھود عيان؛ فإن أحداث العنف بالجامعة ،بدأت عند توجه المشتبه به بسالح أتوماتيكي ،ثم
قيامه بإطالق الرصاص على بيت شعر كان منصوبا في الحرم الجامعي احتفاال باليوم المفتوح،
وكان فيه عدة أشخاص ،بينھم طفل يرافق شقيقته الطالبة القادمة من مدينة إربد.
وبعد مقتل الطفل؛ قتل شرطي كان خارج وظيفته الرسمية ،وھو أحد طلبة الجامعة في الوقت ذاته،
كما سقط مضرجا بدمه طالب آخر وأستاذ جامعي من منطقة المشتبه به.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وبعد علم أفراد عشيرة الشرطي الضحية؛ أقدموا على إغالق الطريق الصحراوي الواصل بين مدينة
العقبة وعمان ،مرورا بمعان ،وأشعلوا إطارات سيارات فيه ،عبر فورة غضب وفوضى عارمة،
دفعتھم لإلقدام على ذلك مرة أخرى مساء أمس .جريمة جامعة الحسين؛ أثارت الكثير من األسئلة
حول مسار التعليم الجامعي في البالد ،ووتيرته التي أدت الى بروز ظاھرة العنف الجامعي ،وتململ
محاوالت وقفه.
رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة ،رأى أن "من بين الحلول المثلى لقضايا العنف
الجامعي ،وجود شرطة متخصصة بالجامعات ،على غرار ما يطبق في الدول المتقدمة ،ومنھا
الواليات المتحدة األميركية".
وأشار الى أنه كان قد طالب مسؤولين في مديرية األمن العام ،بإنشاء إدارة خاصة بالشرطة
الجامعية ،وقدم لھم مبنى خارج أسوار الجامعة على غرار مبنى الدفاع المدني ،لكن طلبه لم يجد أي
استجابة.
وكان وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين ھزاع المجالي؛ أشار في تصريحات صحفية أول
من أمس ،عقب أحداث جامعة الحسين الى أن "قوات األمن ال ترغب في دخول أي حرم جامعي ،وال
أن تتواجد في محيطه ،لكنھا ستتدخل في أي وقت ال يستطيع فيه األمن الجامعي حماية الطلبة من
المجرمين ،شريطة أن يكون التدخل بناء على طلب الجامعة".
وبينت مصادر أمنية؛ أن الھدوء ساد مناطق محيطة بجامعة الحسين ومدينة معان وتجمعات العشائر،
التي لھا صلة باألحداث أمس ،إذ تسلم ذوو الضحايا جثامين أبنائھم بدون أي اضطرابات تعكر صفو
األمن.
وما تزال لجنة تحقيق شكلتھا مديرية األمن العام؛ تواصل تحقيقاتھا مع  ٢٢شخصا ،قبض عليھم،
ويعتقد أنھم على صلة بما حدث مباشرة ،كما غادر المصابون من الجرحى ،المستشفيات ،باستثناء
ثالثة منھم وصفت حالتھم بـ"المتوسطة".
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العرب اليوم ص ١

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

أعمال شغب في الحسينية
حسين السالمين  -اندلعت أعمال شغب في
بلدة الحسينية بالبادية الجنوبية ،احتجاجا
على مقتل اثنين من أبناء قبيلة الحويطات
في مشاجرة عنيفة حدثت بجامعة الحسين
بن طالل يوم أمس األول.وأشعل
المحتجون إطارات الكاوشوك وقاموا
برمي حجارة في منتصف الطريق.
وأغلق ما يزيد على األلف شخص من أبناء القبيلة الطريق الصحراوي النافذ من البلدة ،ما أدى إلى
توقف حركة السير عليه ،وتجمع رتل كبير من المركبات .وقامت قوات الدرك بالتدخل لفض
االحتجاج على الطريق مستخدمة الغاز المسيل للدموع  ،إال أن المحتجين أصروا على البقاء على
جسم الطريق.
وقال شھود عيان لـ "العرب اليوم" إن محتجين غاضبين حاولوا اقتحام مركز امن الحسينية والدخول
إلى ساحته ،فيما استخدمت الشرطة الطلقات المطاطية لصدھم.
وأشار متصرف لواء الحسينية صالح قباعة إلى إصابة رجل أمن عام بيده ،تم إسعافه من قبل طواقم
الدفاع المدني إلى مستشفى معان الحكومي لتلقي العالج ،مؤكدا ان حالته العامة حسنة.الى ذلك اشعل
محتجون في بلدة المريغة اطارات كاوشوك على الطريق الدولي الذي يربط محافظات الجنوب
بمدينة العقبة.
وأشار شاھد عيان الى تواجد قوات الدرك في المكان.
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الغد ص  -١٠العرب اليوم ص  -١١السبيل ص ٢٣

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

مسيرة أطفال في حرم جامعة البلقاء للتنديد بالعنف الجامعي
انطلقت في جامعة البلقاء التطبيقية أمس مسيرة تحت شعار "ال للعنف الجامعي " ،نفذھا مجموعة من
أطفال جمعية السلط الخيرية اإلسالمية)مدارس اإليمان ( وطلبة مدرسة الطوال الجنوبي األساسية من
لواء دير عال ،بالتعاون مع منتدى الوسطية للفكر والثقافة.
وتھدف المسيرة التي جابت جميع أرجاء الجامعة إلى نبذ ثقافة العنف الجامعي والحد من ھذه
الظاھرة بجميع أشكالھا.
وھتف األطفال خالل المسيرة بشعارات"ال للعنف نعم للحوار" وحملوا الفتات كتب عليھا "يا عيب ..
يا خسارة على أصحاب العنف الجامعي" و"الجامعات منارة ومكان للعلم" و"الشديد من يملك نفسه
عند الغضب".
كما قام األطفال بتوزيع الورود على طلبة الجامعة داعين إياھم الى التخلص من ھذه الظاھرة التي
أصبحت تؤرق المجتمع األردني بجميع فئاته.
بدوره بين رئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة في السلط أحيا عربيات أن ھذه المبادرة التي
تزامنت مع األحداث المؤسفة التي شھدتھا جامعة الحسين بن طالل ،جاءت لتنقل لطلبة الجامعات في
جامعاتھم رسالة بأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يتصدوا لھذه الظاھرة التي أخذت مساحاتھا
تتزايد.
وأشار الى أن مشاركة األطفال وتوزيعھم الورود على طالب الجامعة يھدف الى دعوة طالب
الجامعة إلبراز القيم المجتمعية التي يتميز بھا مجتمعنا األردني.
من جھته قال نائب عميد شؤون الطلبة الدكتور غالب عربيات إن ھؤالء األطفال رسموا لوحةً
مشرقة لنبذ ظاھرة العنف من خالل ھذه المبادرة ،وھم يضعون على رؤوسھم وصدورھم عبارات
ذات معاني دينية وخلقية ترتقي لمستوى الوعي الذي وصل اليه أبناؤنا الطلبة ،معبرا عن شكر
الجامعة والعاملين فيھا للقائمين على ھذه المبادرة.
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الغد ص  -١٢العرب اليوم ص  -١١األنباط ص ٤

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

توقف الدراسة "بالبلقاء التطبيقية" في السلط الى إشعار آخر
توقفت الدراسة في جامعة البلقاء
التطبيقية"المركز" بالسلط ،حتى إشعار
آخر؛ بعد اعتصام المئات من أعضاء
الھيئة التدريسية واإلدارية فيھا ،للمطالبة
بصرف نظام عالوات الموازي.
المعتصمون الذين وقفوا على باب رئاسة
الجامعة مع بدء دوام الثالثاء ،اكدوا
لـ"عمون" ان اعتصامھم مفتوح ،الى حين
موافقة مجلس التعليم العالي على تنسيب
مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية
بصرف العالوات "دون مماطلة او
تسويف".
وقالوا ان مجلس التعليم العالي وافق على نظام العالوات لجامعات أخرى كاألردنية والھاشمية األمر
الذي فاجأھم ،الفتين الى ان الزيادة مرصودة من موازنة الجامعة لھذه السنة .وأوضحوا ان
اعتصامھم جاء بعد موافقة مجلس التعليم العالي على اقرار النظام بعد إحالته الى لجنة خاصة ،لكن
تطبيقه ودراسته ستطول ،وال يعرف الى متى ذلك.
جامعة البلقاء التطبيقية وعلى لسان الناطق باسمھا أحمد المناصير أكدت ان الدراسة تسير في
الجامعة كالمعتاد ،الفتة الى ان المطالب التي ينادي بھا الموظفون وافقت عليھا الجامعة ممثلة بمجلس
أمنائھا .وأضاف المناصير ان الجامعة اقرت النظام المعدل للعالوات في  ،٢٠١٣/٣/١٧بما فيه
الموازي ،وأحالته لمجلس التعليم العالي ،موضحا ان الجامعة لم تسمع ان "مجلس التعليم" وافق على
النظام كما يقول المعتصمون وإنما صدر عنه قرار "بدراسة األوضاع المالية للجامعات".
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الغد ص  – ١٢الوقائع الخبارية

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

اعتصام اعضاء الھيئة التدريسية والعاملين باليرموك احتجاجا على حرمانھم من
الحوافز
اعتصم موظفوا جامعة اليرموك امام رئاسة
الجامعة صباح اليوم احتجاجا على اقتطاع
جزء من الحوافز الممنوحة لھم حيث شارك
باالعتصام اعضاء الھيئة التدريسية والفنيين
واالداريين العاملين بالجامعة.
وقال رئيس اللجنة التنسيقية لالعتصام فريد
بطاينة أن تنفيذ االعتصام جاء يأتي للمطالبة
بعدم اقتطاع الزيادة التي اعلن عنھا من
حوافز الموازي الممنوحة للعاملين ،الفتا ً
الى انه بعد انتظار سنوات طويلة لتحسين
اوضاع العاملين في الجامعات لم نلمس اي
تحسن في الظروف المعيشية الصعبة.
واكد البطاينة عدم التنازل عن مطالبھم تحت أي ظرف بھدف تحسين ظروفھم العيشية خاصة في
ظل االوضاع االقتصادية التي يعيشھا المواطن االردني
واضاف البطاينة ان اللجنة التحضيرية للنقابة العامة للعاملين في الجامعات االردنية اجتمعت مع
معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث ناقشت مع معاليه البنود التالية :
اوال :تقديم طلب انشاء النقابة العامة للعاملين في الجامعات االردنية لمجلس رئاسة الوزراء من خالل
وزارة التعليم العالي مرفق النظام العام للنقابة
ثانيا :مطالبة مجلس التعليم العالي عدم اقتطاع زيادة الرواتب من حوافز الموازي وعدم المساس بھا
اطالقا
ثالثا :عدم االقتطاع من الراتب التقاعدي للمتقاعدين العسكريين العاملين في الجامعات االردنية
رابعا :مطالبة مجلس التعليم العالي االستجابة لمطلب جامعة العلوم والتكنولوجيا برفع نسبة الموازي
للعاملين في الجامعة
والجدير ذكره ان الحوار كان بناء مع معالي الوزير لكن لضيق الوقت لم يكتمل الحوار مع معالي
الوزير وسنواصل الحوار الجاد والبناء مع معاليه في االيام القادمة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

»فيالدلفيا« تحتفي بالعالّمة ناصر الدّين األسد
ضمن فعّاليات األسبوع العلم ّي لكلية اآلداب والفنون بجامعة فيالدلفيا ،وبحضور رئيسة مجلس أمناء
الجامعة ليلى شرف ،ورئيس الجامعة د .مروان كمال  ،استضاف قسم اللغة العربيّة وآدابھا ،العالّمة
د.ناصر الدين األسد ابمحاضرة بعنوان )تقاليد وقيم جامعيّة(.
تناول في المحاضرة أھميّة ترسيخ القيم والتقاليد األصيلة في جامعاتنا ،وضرورة احترام ھذه القيم
التي تحتفي برسالة التعليم مش ّددًا على ّ
أن التعليم كان في البدء )رسالة( ،ث ّم تح ّول إلى )مھنة( ،ث ّم بدأنا
نسمع عن تح ّوله إلى )سلعة( ،مستدركا ً ّ
أن التعليم رسالة عظيمة ،ويجب أن يبقى كذلك.
ور ّكز د .األسد على أھميّة التقاليد الجامعيّة التي تُعلي من شأن األستاذ الجامع ّي ،وتجعله العنصر
األساس الفاعل الذي يسعى ،في المقام األ ّول ،إلى تطوير العلم بالبحث واالجتھاد ،واكتساب المعارف
والخبرات.
وكان رئيس قسم اللغة العربيّة وآدابھا د .إسماعيل القيّام الذي أدار الجلسة قائل .. :وبالنظر إلى ما
تراجع ملحوظ سواء على مستوى البحث العلم ّي الذي غدا
آلت إليه حال التعليم العالي في بالدنا ،من
ٍ
 ،في كثير من األحيان  ،شكالً مف ّر ًغا من مضمونه ،أم على مستوى التدريس الجامع ّي وما يعتريه من
ّس والطالب( ،فقد آثرنا أن يخصّنا د .األسد بحديث
اختالالت في طرفي عمليّة التدريس كليھما )المدر ِ
في )التقاليد والقيم الجامعيّة(.
في نھاية المحاضرة سلم رئيس مجلس األمناء ورئيس الجامعة درع جامعة فيالدلفيا ولوحةً تذكاريّة
أع ّدتھا الفنّانة التشكيليّة إيمان بطاينة مشرفة المرسم الفن ّي في عمادة شؤون الطلبة للدكتور األسد.
إلى ذلك عقد القسم بحضور د.األسد ،ندوةً علميّة بعنوان) :جھود ناصر الدين األسد في اللغة واألدب
والفكر( ق ّدم فيھا أعضاء ھيئة التدريس في القسم أوراقًا علميّة عن جھود الضيف المكرّم.
أدار الندوة الشاعر والناقد ع ّز الدين المناصرة ،مشيراً فيھا إلى أسبقيّة د.األسد في الكشف عن الرواّد
المبدعين من أدباء العصر الحديث في فلسطين واألردن.
ق ّدم د.حسن عليّان بحثًا بعنوان) :رؤى السياسة والعالقات الدوليّة في كتاب »نحن واآلخر« ،وق ّدم د.
غسّان عبد الخالق عميد كليّة اآلداب والفنون بحثًا بعنوان) :تحرير المصطلح السياس ّي واالقتصاد ّ
ي
عند ناصر الدين األسد( ،وتناول د.أمين أبو ليل دور ناصر الدين األسد في الحفاظ على التراث
العرب ّي اإلسالم ّي المخطوط أثناء رئاسته للمجمع الملك ّي لبحوث الحضارة اإلسالميّة.
وسلّط د .مح ّمد عبيد ﷲ ود.إسماعيل القيّام الضوء على منھج ناصر الدين األسد ،فتناول د .عبيد ﷲ
منھج البحث األدب ّي عنده ،فيما تناول د .القيّام منھجه في التصحيح اللغويّ ،وق ّدم د .يوسف ربابعة
قراءة ومراجعة لكتاب )ألفاظ من القرآن الكريم(.
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بترا

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

العواد :برامج جائزة الحسن للشباب تلتقي مع فلسفة الدولة األردنية في بناء الفرد
المنتمي
أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم سطام العواد أن فلسفة جائزة الحسن للشباب تلتقي مع فلسفة
الدولة األردنية في بناء الفرد المنتمي المتوثب دائما لخدمة مجتمعه و وطنه و تنمية مھاراته و تطوير
معارفه و االنخراط في العمل التطوعي و الجماعي و استكشاف محيطه.
واضاف خالل حفل تسليم جوائز الحسن للشباب البرونزية والفضية فوج  ٢٠١٢على مدرج الحسن
بن طالل في الجامعة األردنية افتتحه اليوم الثالثاء مندوبا عن وزير التربية و التعليم الدكتور محمد
الوحش بحضور مديرة الجائزة سمر كلداني ،ان الوزارة تحرص على الدوام على تعزيز مجموعة
من األنشطة التربوية المرافقة للمنھاج  ،تصب على تحقيق أھداف الوزارة،وتلتقي مع برامج الجائزة
المتنوعة من رياضة و مھارات و خدمات و رحالت استكشافية  ،الختبار الذات و تنمية القدرات.
واعرب عن شكره لسمو األمير الحسن لرعايته للشباب،مجھا كلمة للشباب الذين حصلوا على جوائز
الحسن للشباب البرونزية والفضية مثمنا ً جھودھم في أداء برامج الجائزة التي تؤدي الى تميزھم من
خالل انجاز متطلبات برامج الجائزة األربعة من خدمات ومھارات ونشاط رياضي ورحالت
استكشافية وتعزيز روح العمل التطوعي المشترك بين الطلبة والمعلمين الذين أشرفوا على ھذه
الدفعة من الشباب والشابات على مدار عام .
واكد دعم الوزارة لجائزة الحسن للشباب،مثمنا جھود القيادات التربوية في برامجھا المختلفة في
جميع محافظات المملكة،وتعتبر برامج الجائزة رديفا للتعليم بمفھومه الشامل كون نشاطاتھا تركز
على تطوير شخصية الشباب وصقل مواھب المشاركين وتنمي قدراتھم  ،وتقدم بالشكر والثناء لمديرة
الجائزة وفريق مكتب جائزة الحسن للشباب الذين طبقوا توجيھات األمير الحسن في رعاية شؤون
الشباب األردني من خالل جائزة الحسن للشباب .
وأشار الى أن الجائزة تلتقي بأھدافھا وبرامجھا مع وزارة التربية والتعليم في فلسفتھا التربوية التي
تسعى لبناء شخصية الفرد المتكاملة المتوازنة المسلحة بأنواع المعرفة الضرورية في ظل قرية
عالمية البقاء فيھا لألقوى واألقوى بعلمه وفكره وطاقاته وقدرته على استيعاب كافة أشكال الحضارة
اإلنسانية ومتطلبات المستقبل .
وألقى كلمة الخريجين الطالب وسيم السعودي من مدرسة الجبيھة الثانوية للبنين،والطالبة وعد الفايز
من مدرسة صالحية العابد الثانوية للبنات،استعرضا بھا الفوائد التي جناھا الطلبة من برامج الجائزة
األربعة الخدمات والمھارات والنشاط الرياضي والرحالت االستكشافية من خالل تجربتھم مع
الجائزة مؤكدين على أھمية دورھا في صقل مھارات وقدرات الشباب ومؤكدين على عزمھم على
مواصلة العمل في برامج الجائزة ليتمكنوا من تقديم ما ھو أفضل لمجتمعھم ووطنھم،وثمنا دور القيادة
الھاشمية ودعمھا للشباب وجھود سمو األمير الحسن.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وقدمت طالبات مدرسة نتل الثانوية للبنات من لواء الجيزة فقرة فنية وطنية نالت إعجاب الحضور
،وادار الحفل فادي المواج حيث القي كلمة ترحيبية بالحضور باسم مكتب الجائزة .
ومن جھتھا قالت كلداني أننا نشعر بالفخر واالعتزاز لتخريج كوكبة جديدة من الشباب األردني
المسلح بالعلم والمعرفة والخبرات المتنوعة التي اكتسبوھا بعد رحلة مع برامج الجائزة التي أسھمت
في تطوير الشباب وتنمية قدراتھم ليكونوا ذخرا للوطن كما أرادھم جاللة الملك مثمنةً دعم جميع
المؤسسات التربوية والوطنية الرسمية واألھلية والتي تؤمن بدور جائزة الحسن للشباب ورسالتھا في
خدمة الشباب األردني .
و سلم عواد الشھادات على خريجي وخريجات المستوى الفضي من كافة أنحاء المملكة والبالغ
عددھم  ١٦٣شابا وشابة،وكرم مدراء التربية و التعليم في الوزارة،ووكالة الغوث،والثقافة
العسكرية،وذوي االحتياجات الخاصة الذين استلموا شھادات خريجي المستوى البرونزي والبالغ
عددھم  ٨٠٩شباب وشابات ليصار إلى تخريجھم ضمن احتفاالت متعددة في مديريات التربية في
المملكة.
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األربعاء

طلبة نيوز

٢٠١٣/٥/١

النائب اللوزي تطلب من وزير التعليم العالي إقالة رئيس جامعة الحسين ونوابه

علم المحرر المتجول بأن اإلجتماع الذي عقد مساء الثالثاء وجمع النواب أعضاء لجنة التربية
والتعليم وأعضاء مجلس التعليم العالي تحول لمنبر لخطابات النواب وكيل اإلتھامات للحكومة
ولإلدارات الجامعية عن تقصيرھا في معالجة القضية حتى النائب الدكتورة مريم اللوزي طلبت من
الوزير إقالة رئيس الجامعة ونوابه وھو أمر مخالف للقانون حيث أن قانون الجامعات يعطي لمجلس
التعليم العالي صالحية تعيين بديل لرئيس الجامعة ولكنه ال يعطيه اقالة رئيس جامعة أو نوابه ألن
تعيين النواب وإعفاءھم من مواقعھم صالحية لمجالس أمناء الجامعات .
يبدو أن ضغوطات النواب على الحكومة لھا آثار قوية تظھر في سلوكيات الوزراء حيث وزير
التعليم العالي أبدى تقبله للفكرة بحسب مصادر نيابية حضرت الجلسة وأنه وعد بدراسة األمر بشكل
عاجل .
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بترا -الدستور ص ٩

األربعاء

٢٠١٣/٥/١

»الممرضين« تدعو منتسبيھا العاملين في »الصحة« لالعتصام الثالثاء

قرر مجلس نقابة الممرضين دعوة الممرضين العاملين في وزارة الصحة للتوقف التام والشامل عن
العمل يوم الثالثاء المقبل.
وجاء قرار مجلس النقابة خالل اجتماع طارئ عقده مجلس النقابة امس عقب لقائه مع وزير الصحة
د .مجلي محيالن والمسؤولين في الوزارة.
وقال نقيب الممرضين والممرضات والقابالت القانونيات محمد حتاملة ان الحكومة ووزارة الصحة
نقضت عھودھا واالتفاق الذي تم التوصل اليه معھا بخصوص مطالب الممرضين والقابالت من
جميع الفئات العاملة في الوزارة.
واضاف في تصريح صحفي ان الوزارة تماطل وتلتف على مطالب الممرضين ،وان لقاء مجلس
النقابة مع وزارة الصحة لم يخرج سوى بالوعود المكررة.
وفيما يتعلق بمستشفى الجامعة االردنية قال حتاملة ان موقف النقابة سيتحدد بناء على الرد الخطي
إلدارة المستشفى على مطالب الممرضين واالجتماع مع ممرضي المستشفى .وكان مجلس النقابة
قد التقى امس مدير المستشفى بعد ان سلمت النقابة ادارة المستشفى مطالب الممرضين العاملين
فيه.
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الغد ص  /٣التحدي

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

اتحاد كرة القدم يبحث اطالق بطولة الخماسي
يعقد اتحاد كرة القدم جلسة مشتركة مع االتحاد الرياضي للجامعات في الثالثة من بعد ظھر يوم غد
وذلك بھدف البحث في اطالق بطولة لخماسيات كرة القدم باشراف االتحاد.
واكد عوض شعيبات مدير دائرة المسابقات باتحاد كرة القدم أن د .فايز ابو عريضة عضو الھيئة
التنفيذية ورئيس لجنة المسابقات سيبحث مع اتحاد الجامعات مدى التعاون التنسيق في البطولة التي
يعتزم االتحاد اطالقھا رسيما بعدما يضمن نجاحھا من كافة الجوانب.
واضاف عوض الذي كان يتحدث للموقع الرسمي التحاد كرة القدم بانه التقى االحد زھير توفيق مدير
لجنة المسابقات والمنتخبات باتحاد الشركات الرياضي وبحث معه القضية ذاتھا وابدى استعداد اتحاد
الشركات التعاون المطلق مع اتحاد كرة القدم لتوفير النجاح للبطولة.
واكد ان االتحاد كان عمم على كافة االندية المنتسبة له بھدف استمزاج رايھا بالمشاركة »استجابة
االندية لم تصل حتى للحد االدنى من طموح االتحاد بعودة بطوالت الخماسي ضمن اجندته وبھدف
تشكيل المنتخبات الوطنية لھذا النوع المشوق من رياضة كرة القدم واعدادھا للمشاركة في البطوالت
االقليمية والدولية والعربية المقبلة«.
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مقاالت
األربعاء

الرأي ص ٨

٢٠١٣/٥/١

جامعات...
عبدالھادي راجي المجالي
في المدن الحرفية ،مثل المدينة الصناعية في وادي السير ،تكتشف أن ھناك حاالت من الود والتفاھم
بين اصحاب الحرف فمن الممكن أن تجد بنشرجي يقيم صداقة مع فني خراطة مفاتيح...ومن الممكن
مثال أن يتكامل عمل معلم التبريد مع معلم األكسجين...
أنا دائما أصلح سيارتي ھناك وأجد أن ھذا المجتمع يحوي ودا وتفاھما ،واغلبية المشاجرات التي
تحدث...يتخللھا صراخ فقط ،وعبارات تخدش الحياء العام نوعا ما،وإذا تطور االمر من الممكن أن
يتم استعمال )ايد الجك(...وأغلبية المشاكل من الممكن ان تتكفل بھا دورية شرطة واحدة...
مجتمع متفاھم متكامل ،وثمة اسماء غريبة للعاملين ھناك فأنا مثال اصلح سيارتي لدى صبي يلقبونه
)الجعمكة( ،وصاحب المحل إسمه ) حسونة الفيوز(،وذات يوم تعطلت )طرمبة الماء( في سيارتي
ونصحني أحدھم قائال ) -:ما إلك إال...القشاط( من ھو )القشاط (؟ أنا ال أعرف ولكن تبين لي أنه
معلم )طرمبات( مھم...
حين تصلح سيارتك ھناك يحضرون لك الشاي ،وأحيانا تتناول معھم إفطارا مكونا من الحمص
والفالفل والفول ،وفي بعض المرات تبادلھم المزاح...وأحيانا وحين تصبح زبونا دائما عند
)جعمكة(..وإذا تعطلت سيارتك في أي مكان فمجرد إتصال ھاتفي مع )أبو الجعاميك( يأتيك فورا مع
)الونش( ثم يصلحھا ويحضرھا إلى مكان عملك...
بصراحة جميعھم اصدقائي )القشاط( صديقي وإذا مررت على المدينة الصناعية دون أن اسلم
عليه...ربما ) سيغضب( و)جعمكة( صديقي أيضا..وأحيانا قد أمر عليه في المساء فقط لشرب
الشاي..،حتى )حسونة الفيوز( دعاني قبل عام لجاھة شقيقه ،وشقيقه يعمل في نفس الكار فني كھرباء
سيارات...
إذا كبر إبني وخيرت بين جامعاتنا والمدينة الصناعية في وادي السير فسأرسله إلى المدينة الصناعية
ھناك كي يتعلم حرفة ،على األقل ھناك ستضمن أنھم لن يطلقوا عليه النار،ستضمن أن ) القشاط( لن
يحضر إلى محله )كلشن كوف(...ستضمن أن ) حسونة الفيوز( اليستعمل طلقات من نوع )حارق
خارق متفجر( حين تحدث أي مصادمة مع زبون...ستضمن أيضا أن )جعمكة( ال يقوم بطعن الناس
مستعمال )شباري( أنا اليھمني العلم يھمني أن يتعلم إبني السماحة والتعامل مع االخرين بإحترام ،وأن
يتعلم أيضا إحترام حياة الناس وأحاسيسھم...
أريد أن اسأل الحكومة السؤال التالي  -:ايھما أكثر أمانا لمستقبل أبنائنا جامعاتنا األردنية أم المدينة
الصناعية في وادي السير...صدقوني أن )جعمكة(...متصالح مع ذاته أكثر من جامعاتنا التي تعاني
أزمات ال تنتھي.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األربعاء

الغد ص ١٠

٢٠١٣/٥/١

كفى عنفا في الجامعات

الراصد
في الذاكرة ،أن آباءنا وأجدادنا تعاملوا مع دور العلم؛ مدارس وجامعات ،بقدسية كبيرة ،واضعين
العلم وطالبه في موضع ال ينازعھم فيه أحد.
في العديد من مناطق المملكة ،وفي طفرة التوجه نحو التعلم خالل أربعينيات وخمسينيات القرن
الماضي ،ساھم المواطنون ،وبفعالية ،في بناء المدارس في بلداتھم ومناطقھم المختلفة على امتداد
الجغرافيا األردنية ،ودفعوا من مالھم الخاص إلنجاز بعضھا.
ومن الذاكرة أيضا ،صور من تعامل األردنيين مع الجامعة األردنية ،أولى الجامعات التي تم تشييدھا
في ربوع الوطن ،حين نظروا إليھا داراً للعلم تجسد بابا لتحقيق أحالم أبنائھم بمستقبل أفضل.
كانوا فخورين جدا بإنجاز تلك الجامعة ،ويخبرنا من عاصر تلك الحقبة ،أن العائالت كانت تعتبرھا
مكانا للنزھة بأشجارھا الكثيفة ،وأن الزائرين تعاملوا باحترام مع كل شيء يخص تلك الجامعة.
تلك صور لما كان عليه الوضع قبل أكثر من نصف قرن ،حين كان للعلم وبيوته قدسية ال ينكرھا
أحد ،فكيف تحولنا اليوم إلى ھذا الوضع الشاذ الذي أصبحت فيه الجامعات مرتعا ً للعنف والثارات
المتبادلة ،فيما عملية التعلم تقبع على الھامش؟
ال يمكن أن تتم تبرئة أحد من الحال التي وصلنا إليھا ،بدءاً بالمؤسسة الرسمية واألكاديمية ،مروراً
بآليات الحصول على المقعد الجامعي و"الكوتات" التي يتم على أساسھا خرق القواعد ،ووصوالً إلى
الطالب وأھله وبيئته.
على مدار السنوات األخيرة الماضيةُ ،كتب الكثير عن أسباب العنف داخل دور العلم األردنية ،وتم
رصد العديد من "الثغرات" التي أدى بعضھا إلى تفاقم العنف ،خصوصا ً ما يتعلق منھا بقوانين
الردع ،أو استثناءات القبول وغيرھا من العوامل.
لكننا اليوم مطالبون بأن نكون أكثر شمولية بالنظر إلى المعضلة القائمة ،وأن نعترف أن بعض أسباب
ھذا العنف قابع فينا ،نحن شخصياً ،وفي ثقافتنا المجتمعية ككل ،تلك الثقافة التي ما تزال تعلي من
شأن االنتماء القبلي ،في مقابل رفض التحول إلى مجتمع مدني يمتلك فيه الفرد قراره باستقاللية.
الثقافة المجتمعية البالية ،ھي التي تملي علينا سلوكنا ،والذي تحكمه "عقلية القطيع" ،بما تملكه تلك
العقلية من ر ّدة عن السلوك المدني.
إذا أردنا أن ندرس أسباب العنف الجامعي ،فينبغي لنا أن نبحث عنھا خارج أسوار الجامعات أيضاً،
فأساس البالء في المجتمع واشتراطاته البدائية في االنتماء .عندھا ،فقط ،يمكن لنا أن نؤسس لحل
حقيقي للظاھرة التي باتت تأكل من مخزوننا اإلنساني.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

45

األنباط ص ٤

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

الجامعات  ...عندما تغدو ساحات للقتال !!!
فارس شرعان
اربعة قتلى وخمسة وعشرون مصابا اصابة العديد منھم خطيرة
و عشرون معتقال حصيلة مشاجرة في احدى الجامعات
االردنية استخدم فيھا السالح بين طلبتھا ووزير الداخلية يقول
ان قوات االمن جاھزة للتدخل اذا فشل االمن الجامعي في
تطويق االزمة ...
كان يمكن ان تكون ھذه المشاجرة بين عشيرتين او مجموعتين
مسلحتين او بين عصابتين او بين عائلتين بينھما مجموعة من
الثارات واالحقاد والضغائن  ...بل يمكن ان تكون بين قوات
االمن ومجموعة من المھربين المتاجرين بالمخدرات الذين
يحاولون الفرار بما لديھم من مواد مھربة لبيعھا واالتجار بھا
...
يمكن لالنسان ان يتخيل ان المشاجرة المشار اليھا التي ذكرنا حصيلتھا االولية بمقدمة المقال بين اي
مجموعتين ممن يخطر على بال الناس اال ان تكون بين مجموعتين من الطالب الجامعيين وعلى
خلفية خالفات عشائرية كما ورد في البيانات الرسمية  ...و ال يمكن ان يخطر على بال احد ان تكون
ھذه المشاجرة اثر خالفات عشائرية مھما كانت ھذه الخالفات  ...و ال يمكن للمرء ان يتخيل ان يكون
السالح وسيلة لحل خالفات عشائرية مھما كانت داخل ساحات الجامعة واروقتھا التي وجدت لتكون
ساحات لتبادل االفكار وتالقحھا بدال من ان تكون ساحات لتراشق الرصاص والرماية باالسلحة
النارية .
منذ ان وجدت الجامعات في عصور موغلة بالقدم فرض عليھا االمن بموجب انظمتھا ومواثيقھا
الداخلية وحظر على قوات االمن الدخول اليھا واوكلت مھمة تحقيق االمن الداخلي لحراس خاصين
بھا ياتمرون بادارتھا ويطبقون تعليماتھا  ...وبالتالي فان ادخال االسلحة النارية بمختلف انواعھا امر
مخالف للقانون و ال يرتبط بالجامعات او رساالتھا التعليمية و التثقيفية بتوعية المجتمع و تنميته و
تطويره باية صلة ...
الجامعات ينبغي اضافة لكونھا منارات للعلم والمعرفة ان تكون وسيلة لحل الخالفات وعدم تعقيدھا
وتصعيدھا من خالل نخبة قياداتھا التعليمية واالدارية والتثقيفية  ...فاساتذة الجامعات و اداراتھا
وطلبتھا ھم صفوة المجتمع ونخبته الثقافية والتعليمية التي ينبغي ان تكون االيدي المساعدة في تطبيق
القانون والنظام واالداة الفاعلة لحصر الخالفات في اضيق نطاق وانھائھا بالوسائل الحضارية
المتاحة  ...وفي حال استفحال المشكالت سواء بين الطلبة او بين مكونات المجتمع المحلي فان قيادة
الجامعات ھي التي ينبغي ان تطلع باالتجاه للقانون وتسخيره لحل الخالفات التي تستعصي على
العرف والعادات والتقاليد وخاصة الخالفات العشائرية التي غالبا ما يكون االحتكام الى السالح ھو
الوسيلة المفضلة لحلھا فھناك اجھزة االمن التي تنحصر مھمتھا في تحقيق امن الوطن والمواطن
وانھاء الخالفات في مراحلھا االولى والقبض على الخارجين عن القانون و تقديمھم الى العدالة ممثلة
بالمحاكم ورجال القضاء لينالوا جزاءھم العادل عما اقترفت اياديھم .
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ثمة حقيقة مھمة في عمل الجامعات واجھزتھا المختلفة تتعلق بالحرس الجامعي الذي تقتصر مھمته
على حماية الحرم الجامعي بما فيه من مبان ومنشآت وطلبة ومختبرات وساحات وقاعات للدراسة
باالضافة الى الھيئات التدريسية واالدارية والموظفين الن الحرم الجامعي ينبغي ان يخلو من رجال
االمن انسجاما مع قوانين التعليم العالي التي تشترط ان ينعم الطلبة باقصى درجات االمن والبعد عن
التھديد والوعيد وتحييد رجال االمن ومنعھم من دخول الحرم الجامعي .
ھذه الحقيقة ينبغي ان تكرس وان ال يتم تغيرھا او تبديلھا من خالل التھديد الدخال رجال االمن
للجامعات خالفا للقوانين التي تنص على اخالء الجامعات من ھؤالء وتعيين الحراس الذين يقومون
بمھمة حماية الحرم الجامعي و من فيه  ...عالوة على ان رجال االمن تكون خارج الحرم الجامعي
وخارج المؤسسات التعليمية والدوائر الحكومية وخارج المرافق بصورة عامة ...
دور قوات االمن ينبغي ان يكون في خارج الجامعات وليس في داخلھا وعليھا العمل على حل
النزاعات والخالفات سواء اكانت عشائرية او غيرھا في مكانھا الطبيعي وعدم السماح النتقال
الخالفات الى الجامعات والمؤسسات التعليمية والعمل على حل خالفات العشائر او غيرھا من
مكونات المجتمع في مواطن نشوئھا من خالل العمل على تحقيق المصالحة الالزمة بين االطراف
المتنازعة او احالة ھذه النزاعات الى االجھزة المختصة كالحكام االداريين او المحاكم او الجھات
المختصة االخرى .
حادثة جامعة الحسين في معان ليست االخيرة في مسلسل المشاجرات التي تشھدھا الجامعات ولن
تكون كذلك وستعقبھا حوادث اخرى مؤسفة ومؤلمة كالتي سبقتھا خالل الفترة الماضية بحيث بات
العنف الجامعي واحداث الشغب في مؤسسات التعليم العالي ظاھرة في بالدنا وسمة رئيسية من
سمات المجتمع الذي نعيش فيه والذي ينبغي ان تطلع الجامعات في دور بارز في توعيته وتطويره
من خالل نبذ العنف والتركيز على المحافظة على الظواھر االيجابية وتجنب السلبية في المجتمع .
دور الجامعات ينبغي ان يكون مخالفا لما ھو عليه اليوم  .فھي منارات تعليمية ومؤسسات حضارية
لتوعية المجتمع وتطويره و النھوض به خالفا لدورھا الحالي في كونھا ساحات للشجار الذي ال
يقتصر على االيدي فقط وانما يعتمد على استخدام السالح الناري المحظور اصال ادخاله الى ھذه
المؤسسات  ...نامل بعدم التدخل في شؤون الجامعات وتمكينھا من اداء رسالتھا النبيلة في توعية
المجتمع ونھضته !!!
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السبيل ص ٣

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

إغالق جامعات الجنوب
جمال الشواھين
إغالق جامعات الجنوب كافة وتحويل من يستح ّ
ق من طلبتھا إلى
الجامعات األخرى ،أو وقف القبوالت بھا تماما حتى يتخرّج آخر
طالب فيھا ھو الحل لوقف مسلسل االستھتار بالقيم واألخالق
والھوية الوطنية ،وال ينبغي أبدا لوزير التعليم العالي الشيخ الكبير
سنا ً وقدراً أن يكتفي بإصدار بيان يدين أحداث جامعة الحسين فقط
رغم ّ
أن الضحايا بقدر غير مسبوق كدفعة واحدة ،إالّ لجھة أحداث
عام  ١٩٨٦في جامعة اليرموك وشتان بين العشائرية التافھة
والسياسة المتحمسة.
فلم يعد خافيا على أحد ّ
أن مستويات جامعات الجنوب العلمي من التدني الكبير جدا ،بداللة معدالت
القبول األدنى عن الجامعات الحقيقية وسبل القبول األخرى لمن ال يستحق أساسا لعدم كفايته وقدراته
التي أثبتھا بالمدرسة ويؤكدھا علنا ً في الجامعة ،والكارثة ّ
أن مثل ھؤالء يحصلون على الشھادة
الجامعية في النھاية "مكافأة شر" .وبھذا فقط ،تتخرج من ھذه الجامعات أجياال مش ّوھة علما ً وقدرات
إلى جانب قلّة من الجيدين يكون جزءا منھم ضحايا جھل وعنجھية زمالء لھم عنوة.
القصة لم تعد أبدا مسألة عنف في الجامعات ،ولو أنّه كذلك حقا ً القتصرت األسباب على النشاطات
الطالبية ،وھذه لم تستوجب يوما أسلحة واستعدادات قتالية ،وھي على ما ھي عليه اآلن مجرد ثقافة
دخيلة على األعراف العشائرية ح ّولت الجامعات إلى ساحات قتال ،وليس غريبا أن تكون أحداث
جامعة الحسين ألسباب خالفية بين عشيرتين اختارتا أن تكون الجامعة ميدانا للتحدي وتصفية
الحسابات.
الجامعات في العالم منارات علم ،ولھا ترتيب بالمستوى عالميا تتابعه منظمة اليونسكو ومؤسسات
علمية وبحثية عديدة ،ترى أين تقع جامعات الجنوب في ھذا الترتيب؟ وأيضا ،كم عدد حملة درجة
برفسور فما فوق فيھا ،وكم عدد مراكز البحث ،وأيّة مشاركات علمية عالمية لھا ،واألسئلة تطول
ليتأكد للجميع إن كانت ھذه جامعات حقا .والحال ينطبق على جامعات أخرى في ھذا المعنى ،وينبغي
أن تنطلق المعالجة على أساس بناء كفاءة الجامعة ومستواھا المنشود كإستراتيجية ذات أولوية من
ضمنھا نوعية الطلبة وبعدھا بإشراكھم فيھا.
أسوأ ما في المشھد رؤساء للجامعات احتلّوا مناصبھم بالواسطة أو ربما "خاوة" وھذا واحد من أھم
األسباب لما يجري في الجامعات عموما ،ومثله بھرجة احتفاالت التخرج العبثية بامتياز.
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السبيل ص ٢٣

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

مجزرة متواصلة التكرار
عمر عياصرة
األخطاء المتناسلة في إدارة ملف عنف الجامعات ال زالت
متواصلة ،فال خطة وال قرار وال حتى إحساس بالمسؤولية الوطنية
نلمسھا عند المعنيين.
أربعة قتلى في جامعة الحسين في معان كانت باألمس وقبلھا واحد
في مؤتة ومعارك في اليرموك ،كل ذلك أال يكفي كي نضع نقطة
آخر السطر ونبدأ بالتفكير الواقعي والجد ّ
ي لوقف ھذه المجزرة وھذا
العار.
كفى بالھة وإساءة للوطن ھذه الدماء ليست رخيصة والطالب الذي
أرسلته أ ّمه ليتعلّم والدكتور الذي مات »ببالش« بعد أن بذل كل
الوقت والجھد ليحصل على شھادته ،ھؤالء في رقبة من؟ ولماذا؟
أوقفوا ھذا السيل يا من أوقعتمونا في ھذه الورطة ،يا تلك اإلدارات التعليمية أو األمنية إال تقشع ّر
أبدانكم بموت طلبة لسبب تافه أسست له سياسات متداخلة.
أنا أدرك ّ
أن ما يجري في الجامعات األردنية من معارك ال يمكن أن يفسّر وفق مقاربة العامل
الواحد ،وأدرك ّ
أن ثمة عوامل كثيفة متداخلة وعميقة لھا الدور في تفسير الظاھرة وتحمل مسؤوليتھا.
لكن ھذا ال يبرر قبولنا بدينامية االستمرار التي تستب ّد بنا في موضوع العنف الجامعي ثم نكتفي بشتم
التخلف ونعود بعدھا لبيوتنا ،فتتجدد المشاجرات ونفقد األرواح ونسقط في ميدان القيم واألخالق.
الجامعات التي كانت في السابق مكان اعتزاز عميق تبدو اليوم فوھة إساءة وإحراج أمام القاصي
والداني ،وال زال لألسف المنافقون المغفلون يديرون »قرص السبب« على غير وجھته الحقيقية.
العنف والموت الذي يفوح من بوابات جامعاتنا يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة إلغالق مبررات
العنف اآلنية بدءا من سياسات القبول للطالب واألستاذ والموظف ومرورا بترك الجامعة وشأنھا في
إدارة ثقافتھا الداخلية وبالتالي تعميق الفكر والحوار والسياسة وترك األمننة الفكرية والتنظيمية.
ھناك حلول بعيدة متوسطة وبعيدة المدى ال بد أيضا من الشروع في إعطائھا حقّھا من الشروع
والخطة فقد بلغ السيل الزبى وجاوز العنف حدوده المقبولة.
مرة أخرى وللمرة األلف ،ھذه الدماء التي سالت ھي معلقة برقبة المسؤول عن كل التفصيالت التي
قادت للمشھد الدامي.
لكن الكبيرة األكبر أن نستمر على ذات النھج وأن نبقى ندور في الحلقة المفرغة ،فالبلد كلھا قلقة
ومتوترة ويجب أن نقف مع أنفسنا وأن ال ندفن عقولنا في الرمال.
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العرب اليوم ص ٤٠

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

أخاف على ولدي في الجامعة ؟!
عدنان سعد الزعبي
لماذا أُرسل ولدي إلى الجامعات األردنية ؟ ھل ليعود لي يوما )مطخوخا ( أم
مكسورا مجروحا أم ملفعا برداء الموت األبيض ؟ لماذا أرسل فلذة كبدي  ،أملي
ورجائي ،لكي يجد قاطع طريق أو متشردا ال يفھم معنى المدنية  ،أو مريضا
باالنغالق واالنكفاء يشھر )موسه( أو مسدسه ،وكأنه في سھول )تكساس (؟
لماذا ارسل ولدي الذي ربيته بأھداب عيوني واجھدت نفسي من اجل أن أجده
شابا يانعا يسمو ويرتقي بالمعرفة والحق  ،وعنصرا منتجا لمجتمعه ،أرسله
لمتوحشين طبيعتھم الغابة ال الجامعة ،السجن ال قاعات وساحات وحرم الجامعة
.
ھبط التعليم وانزلق ،وھياكل اإلدارات تتسابق على المناصب  ،ونسوا واجبھم المقدس فضاع التعليم .
من حق كل أب وكل أم وكل أخ وأخت ان يخاف على أبنائھم في الجامعات األردنية  ،و يرتعبوا مما
يجرى من سلوكيات ال عالقة لھا بتاتا ً بأخالقيات وسلوكيات الطالب الجامعي المرسل لطلب العلم
والمعرفة.
ماذا جرى ولماذا انقلبنا على أعقابنا ؟ أين اصبحنا بعدما كنا أنموذج المعرفة وااللتزام واألخالق ؟
لماذا تحولنا إلى مخلوقات ال تحكمنا إال شريعة الغاب  .غاب العقل والمنطق والصواب والرقي الذي
من المفروض أن ينمو مع نمو المعرفة لتجدنا اليوم نعود للخلف بدل التقدم لألمام ! ماذا جرى
بأخالقيات المجتمع ولماذا عدنا إلى مضارب الجھل والتخلف والبعد عن المدنية ؟ أين ھيبة الجامعات
 ،وجبروت األساتذة ؟ ما الفائدة مما نقرأه ما دام ال يؤثر على مسلكيات صاحبه ؟
ما نشھده من عنف متكرر يشير إلى أن التعليم لم يعط النتائج االجتماعية المرجوة من العملية
التعليمية  ،وأن النظريات التعليمية الحديثة باءت بالفشل ؛ ألنھا تطبق في غير مكانھا أو في غير
مناخاتھا المثالية المطلوبة .
أين المراجعات والتقييم والقوانين الجامعية الصارمة ،التي يحسب لھا الطالب ألف حساب ويعرف انه
الخاسر األكبر في أي سلوك غير قويم ؟ أين المراقبة األمنية الحديثة ؟ لماذا نسامح في قضايا العنف
وحياة الناس ؟ ما ذنب التعليم بل و آالف الطلبة ليجازوا بتصرفات حفنة خارجة عن القانون؟
لماذا نصر على البقاء في إطار المجتمعات المغلقة التي ال تقبل إال نفسھا ؟ لماذا لم نتصرف ضمن
إطار التقارب واأللفة والتواصل واالحترام والتسامح واألخوة والمشاركة والتجميع ال التفريق  ،كما
ھي سمات الرقي العشائري المعروف والمشھود ؟ ونسلك بسلوكھا التوفيقي التسامحي المعروف
باألصول واألعراف.
اليوم الحرية أصبحت انفالتا تضرر منھا الفرد واألسرة والمجتمع وبدأت انعكاساتھا السلبية تصيب
الدولة وبنيتھا األساسية .
الطالب أو المواطن المثقل بالھموم المحبط في المشاھدات المتشائم من المستقبل عرضة ألن يكون
منفعال غير متزن يواجه االستفزاز بالعنف ،وبناء عليه لماذا لم تقدر إدارة الجامعة ذلك حتى تسمح
بإقامة خيمة لكل محافظة أو منطقة ؟ لماذا تسمح بإدخال األسلحة الى حرم الجامعة ؟ لماذا لم يرتدع
الطالب من عواقب أي تصرف قد يفعله ؟ لماذا ال نحصر تفكير الطالب الجامعي ووقته بالمعرفة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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والتحصيل العلمي ؟ ونقلل أوقات الفراغ ونضع الحوافز التحصيلية بغير التعليم وبذل الجھد من اجل
التحصيل ؟
أسئلة نوجھھا إلدارات الجامعات التي نحملھا كل أسباب العنف الذي يحصل  ،قبل أن نرمي باللوم
على المجتمع وھمومه وتحدياته وحالة الغربة واليأس الذي يصيب الناس ؟ فالمؤسسات التعليمية ھي
تربية قبل أن تكون تعليما ،فأين خبرة األساتذة وتوعيتھم وصداقاتھم للطالب .أين ھيبة المدرﱢس
وجدية كالمه كمصلح اجتماعي أكاديمي ؟ أين دور األھل في تلقين أبنائھم غايات ذھابھم للجامعات
ومعنى توفير المتطلبات المالية واللوجستية لھم ؟ لماذا ال يتابع األھل سلوك أبنائھم وتحصيلھم على
الدوام؟ أسئلة كثيرة برسم اإلجابة تتحمل معانيھا إدارات الجامعات أوال وأخيرا.
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الديار ص ١١

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

العنف الجامعي وضرورة التغيير الجذري!
د .مصطفى محمد عيروط
قبل مدة قصيرة واثناء مكالمة ھاتفية رجوت دولة الرئيس
اجراء تغيير في االدارات الجامعية ،وكتبت مقاال «الجامعات
الوطنية ¯ ما بعد الثقة« وأدرت حوارا في برنامجي االستديو
المفتوح في قناة سفن ستارز عن العنف الجامعي والمجتمعي،
وأدرت ندوات حذرت فيھا من قنبلة الجامعات التي تھدد
خطرا على الدولة بشكل كامل وأعود اليوم وأذكر بما يلي:
أوال :مسؤولية ما يجري في الجامعات الوطنية ھي مسؤولية
اداراتھا ،ونعني ھنا بدءآ من القسم والكلية ونواب الرئيس،
فبدال من اعتماد الكفاءة والخبرة والتأھيل والقدرة على
االستيعاب ،تم اعتماد الواسطة والدعم ،والشللية والجھوية،
واالقليمية ،والقرابة ،والنسب ،فتاھت الجامعات واصبحت كبقية الدوائر ينخرھا الفساد االداري
القاتل ،فترى عميدا يعين مثال بالواسطة فيحول الكلية الى مضافة ،ويعين رؤساء االقسام والمساعدين
ونوابه  ،ممن ال يقولون  :ال ،أو من منطقته ،فتسود الواسطة والمجاملة ،ويبتعدون عن الطلب،
ويسود القال والقيل والشكاوى والتحريض ،وما ينطبق على العميد مثال ينطبق على بعض الرؤساء،
فتحولت الجامعات الى مزارع ،وتحول رؤساؤھا على رأي النائب د .مصطفى الحمارنة في كلمته
في مجلس النواب الى «سالطين».
ثانيا :بعض رؤساء الجامعات ،ال يراھم اعضاء الھيئة التدريسية واالدارية ،فكيف يرون الطلبة،
وھذا مستحيل ،وان حاولوا «الرئيس مش فاضي ..الرئيس في اجتماع ..الرئيس مسافر ..الرئيس
يطلب العودة الى القسم ..الرئيس مشغول ..الخ» فيتحول الطالب الى ناقم ،ونسي البعض ان تعيينه
جاء بالواسطة ،والصفقات ،والمساومات ،ونسي البعض ان د .عبدالسالم المجالي عندما كان رئيسا
للجامعة األردنية كان يمشي يوميا مع الطلبة في الجامعة ويأكل معھم ومن أكلھم ،ونسيوا انه قادرا
على استيعاب اسرته الجامعية ،فاليوم بعض الرؤساء ال يرون رئيسھم اال في االعالم ،او المناسبات،
وان اجتمع معھم يصطدم معھم وال يستوعبھم او قد يتلفظ بألفاظ ال تليق ومن يتابع الجامعات يعرف
ذلك.
ثالثا :بعض رؤساء الجامعات ھمھم األول والنھائي عمل قاعدة شعبية انتخابية لھم ،أو ألقاربھم
فيعين ،وينقل ويحول الجامعة الى منطقته او الداعمين له ،ويحيل العطاءات بظاھرھا معلن وقد
يكتشف البعض انھا شركات ألقارب او انسباء أو أصدقاء ،وقد يفصل اعالن الوظيفة لشخص ما،
يخص الرئيس ،أو النائب او المسؤول وكل االعالنات ذ ٌر في الرماد عند البعض ،فاتخمت الجامعات
باالداريين ،والذين قد تبحث عنھم فال تجدھم ،فأين ھم؟ ال أحد يدري ووصل بالبعض ان يطلب من
زمالئه في جامعة سابقا ،االستقالة ليعينھم في موقعه الجديد فيعمل على تخريب الجامعة السابقة،
ومھما كانت اعمارھم بل يعينھم في مناصب وعمداء ،وال أحد يتابع ،فالسلطان حُر في مزرعته!
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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رابعا :نسي البعض أن شرارة ما جرى في ايران عام  ١٩٧٩كان من جامعة طھران ،وأن ما حدث
في مصر عام  ٢٠١١كان من الجامعات المصرية  ،فلماذا نحن نسكت على ادارات جامعية ،بعضھا
وصل من العمر عتيا ،واالفضل ان تحاضر وتكتب مذكرات او تدرس الدراسات العليا ،حتى ال
تصاب فجأة بالزھايمر ،فالمرض قد يمنعھا صعود الدرج ،ولكنھا تدير المزرعة بارادتھا فينقل
«ادارات لمحبيه» أو «يعين» اقاربه ونسي انه رئيسا لجامعة لكل الوطن وليست له ،فالجامعات يجب
ان تبتعد عن «المحاصصة».
فالسعودية تُعلن عن شاغر رئيس جامعة ،وتعينه حسب كفاءته وغير سعودي ،وأوباما قال في خطاب
التنصيب األول كرئيس أميركي ) ..أبي قبل ستين عاما كان ممنوعا من دخول مطاعم البيض وھا أنا
اليوم رئيسا ألميركا (..فجامعاتنا التي نعتز بوجود  ٢٧جامعة تخرج للوطن والعالم كفاءات يجب ان
يعاد النظر باداراتھا لكي تركز على النوعية والبحث العلمي وتعطى مدة سنة ،فان لم تنجح فعليھا
المغادرة فوراً.
خامسا :بعض االدارات الجامعية «تسيد» و«تميد» وتفكر باستقاللية ليزداد نفوذھا ،وبعضھا دائما
بسفر ،وينكر بعضھا زيارته المستمرة «السرائيل» تحت عناوين التعاون في مشاريع ،وبعضھا
يحول موازنة الجامعة او جزءآ منھا من بنك الى آخر ،وبعضھا يوقع اتفاقيات تعاون مع مراكز
ثقافية ،ووسطاء دون ان توقع مع جامعات وبعضھا يُعلن عن فتح فرع في الخارج بدال من مجيء
الطلبة الى ھنا ،كما حدث سابقا ان درس مئات الطلبة من ماليزيا في جامعة آل البيت ،فحركوا
المنطقة اقتصاديا ،ولماذا ال يكون لدينا عشرات االالف بدال من  ٢٧ألفا من دول عربية واسالمية
وصديقة ،فالجامعات كل يُغني على «لياله» فال يجتمعون دوريا لمعرفة نقاط القوة والضعف كل في
جامعته ،وليس لديھم خطة مشتركة للتسويق أو انشاء قناة فضائية مشتركة لكل الجامعات ،ومواقع
اليكترونية قوية ،او بدعم االعالم الوطني بدال من التركيز على تلميع شخص الرئيس او من يُحب
وأرى أن الحكومة من واجبھا ان ال تجامل ،وال تخضع ألي مساومة وتقيل بعضھم او يقدم استقالته،
والنواب عليھم السرعة في االجتماع النقاذ بعض جامعاتنا من توغل االدارات الجامعية ،وتستعين
بمكافحة الفساد ان وجد على بعضھم شيئا ،وان يجري تغيير جذري اليقاف النزيف واالساءة لألردن.
سادسا :محاسبة اعضاء الھيئة التدريسية الذين يسيئون للطلبة ،فأنا اتصلت مع رئيس جامعة ووزير
التعليم العالي السابق اعلمته ان استاذا جامعيا اتصل بي وقال ) ..عميد الكلية طلب من االساتذة تغيير
العالمات( ومعروف ان االستاذ حُر وسيد الموقف ،وال يجوز ألحد ان يطلب منه ذلك )تصوروا
العميد يغير العالمات( .
سابعا :ال زال تدريس التربية الوطنية تقليديا ،وال يتعامل مع الحدث ويوجه ايجابيا ،وال زال التدريس
لھذه المادة يدخل في باب المعرفة والتنفيع وال زال كتابا مقررا تقليديا قد يتحول الى )تجارة( خاصة
ان الكتب المقررة منتشرة فتحولت الجامعات الى «مدارس ثانوية» ُعليا بدال من البحث والتفكير
والحوار البناء ،وبناء الشخصية والثقة بالنفس ،وال زالت الخطط قديمة معظمھا مكرر لتخصصات
مكررة بدال من رؤية للمستقبل وحاجة السوق ،واعادة النظر كليا بالخطط وايجاد اماكن للترفيه وقتل
الفراغ بدال من قتله بأشياء اخرى فنحن نجيد التعامل مع «ردة الفعل» وال نجيد التعامل بخطط
استراتيجية ونجيد الكالم والتنظير بدال من ايجاد الحلول للمشاكل.
ثامنا :ال زالت بعض االدارات الجامعية ال تجيد االختيار لألقسام والعمادات ونواب الرؤساء وتعتمد
كما قلنا سابقا المعرفة والواسطة ،فالجامعات ليست مكانا للتجريب حتى ان بعض خريجي اميركا
وبريطانيا ال يعرفون االنجليزية وطالبنا مثقفون مسيسون  ،فعلى االدارات الجامعية القادمة ان تم
التغيير اجادة التعيين بغض النظر عن المرتبة االكاديمية.
تاسعا :ان تكف االدارات الجامعية القول «ان عمادات شؤون الطلبة يعينون من خارج الجامعة» ألن
عمادات شؤون الطلبة ھي االساس ،واذا أُحسن اختيارھا وعملھا سيتم تطوير في الجامعات.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وال يكتفي دورھا كتابة التقارير ولجان التحقيق بل التطوير واالنتماء لالردن ،فعمادات شؤون الطلبة
مھمة وعلى الجھات ان كان لھا دور ان تُحسن االختيار وليس اساسه العالقة.
عاشرا :فليست المشكلة بالجامعات الحكومية بل ايضا بالجامعات الخاصة التي تدار من المالكين
وحولوھا الى مكاتب ألعمالھم ،وأرباحھم ،وقد يكون ھناك فسادا في بعضھا على حساب المساھمين،
وتحولھا البعض الى مراكز وقوى سياسية ،وجسرا لمصالحھم وتجارتھم سواء في المقاوالت او
العطاءات او المستشفيات ،او التُبع والرؤساء بعضھم صورة ،ويوقع استقالته مسبقا ،عدا عن عدم
وجود امان وظيفي ،ورواتب متدنية ،وتفضيل غير االردني ،وحصول البعض على شھادات
الدكتوراه ويستغلوھا وھي من جامعات غير معروفة بمعادلة شھاداتھا ،او من مكاتب توزع شھادات
خاصة ان في اميركا ) (٣٠٠٠جامعة وبعضھا مكاتب للجامعات ،فآن األوان ايضا ايجاد حلول
للفوضى في الجامعات الوطنية والخاصة ،فبعض الطلبة يدخل بعض الجامعات الخاصة بمعدل
منخفض ويخرج بمعدل عال .وآن األوان العادة النظر في أسس القبول ،وتطبيق القوانين ،وما أقره
مجلس الوزراء في استراتيجية التعليم العالي في ٢٠١٢./٧/٢٥
حادي عشر :اعطاء قوة لوزارة التعليم العالي في تطبيق القوانين واالنظمة ،ومراقبة اداء الجامعات
وعدم المجاملة في ذلك ،والتغيير الجذري والسريع في الجامعات ،مھما كانت الضغوط فالتعليم ھو
اساس تقدم األمم ف¯«مھاتير محمد» ح ّول ماليزيا الى نھرا خالل  ١٨عاما من بوابة التعليم والتعليم
العالي.
ثاني عشر :بعض االدارات الجامعية تنظر ضد «المقبول» وتحرمھم من متابعة الماجستير وتقف
عائقا في التعيين أو التثبيت ،وھي تعرف ان التعليم العالي ال يقاس بھذه الناحية ،وانما مصدر الشھادة
وشخصية الطالب ،وظروفه ،وھي تعرف ان بعض رؤساء الجامعات كان معدلھم في الثانوية العامة
 %٥٠فقط ،وفي البكالوريوس مقبول ،ونفسھا تنظر حول آالف الطلبة خريجين المقبول ،الى جانب
فرض )التوفل( او امتحان الوزارة للغة االنجليزي الوطني ،وكان االجدر ان يدرس الطالب مادتين
انجليزي ،فتشغل المئات في الجامعات ،علما بأن رسم االمتحان الوطني ) (٥٠دينارا عن كل مرة،
يذھب جزء منه للتعليم العالي والجامعات فأين العدالة والتطوير؟
فأرى كاعالمي وأكاديمي ومتابع جيدا للجامعات والتعليم والتعليم العالي ولدي الكثير )مما اقوله ،ان
انصح الدولة التغيير السريع والجذري وقريبا في االدارات الجامعية ،وان ال يتدخل اي نائب فردا او
كتلة ألي رئيس جامعة او مالك لجامعة ،فالوطن أھم من االشخاص ،وعلى التعليم العالي ان يطلب
معادلة شھاداتھم ليكونوا قدوة مھما كانت سنة تخرجھم خاصة من اميركا
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األربعاء

الديار ص ٢

٢٠١٣/٥/١

الجامعات المسلّحة
عصام أحمد الشرع
ضمن مسلسل العنف الجامع ّي الذي أصبح ولألسف الشديد
ظاھرة" من الظاھر االجتماعيّة في ظ ّل غياب تطبيق أحكام
القوانين واألنظمة والتي أصبح تحديھا وضرب الحائط بھا
دليال" على الرجولة بمفھومھا الذي كان سائدا" قبل عشرات
السنين واندثر في العالم كلّه باستثنائنا  ،جاءت أحداث جامعة
الحسين بن طالل لتؤكد الفشل الذريع الذي منيت به ادارات
جامعاتنا جميعھا ودون أ ّ
ي استثناء نتيجة غياب الثواب والعقاب
واالنصراف الى تحصيل الرسوم الجامعيّة بأي طريقة كانت
لضمان تمويل الجامعات التي يفترض بالحكومة تمويلھا وتأمين
كافة احتياجاتھا  ،وكثرة االستثناءلت في القبول الجامع ّي والتي
أوصلت من اليستح ّ
ق حتى المرور بجانب أسوار الجامعة الى
مقاعدھا الدراسيّة وحرمت الكثيرين من أبسط حقوقھم في
الحصول على مقعد جامع ّي بعد انھائھم شھادة الدراسة الثانويّة
بتف ّوق  ،ومن ھؤالء كان ضعف األداء الحكوم ّي نتيجة حصولھم على وظيفة حكوميّة قبل أقرانھم
بطرق كثيرة المجال للخوض فيھا .
ولئن كانت أحداث جامعة الحسين بما خلّفته من ضحايا ھ ّي األعنف فيما حصل من قبل ّ ،
فان
تصريحات المسؤولين جاءت مطابقة لما سلف من تصريحات سمعناھا عقب كل عنف وقع في
جامعاتنا  ،وأھ ّمه ّ
أن القانون سيطبّق ھذه المرة بحق كل مذنب وأن المجال للتدخالت التي تتكف ّل
بانھاء ك ّل مامن شأنه الحاق األذى برھط مستھتر دخل جامعاتنا ليعيث فيھا فسادا"  ،حتى أوصلنا
لمرحلة بثت الخوف في نفوسنا وجعلتنا نفك ّر مليّا" بأن مؤامرة" ما تحاك للتعليم العالي في المملكة
الضعافه وثنيه عن التطور ومواكبة التعليم العالي في الدول الناميّة وليس المتقد ّمة  ،وھو ماحصل
غعال" اذ غابت جامعاتنا عن التصنيفات الدولية واالقليميّة بعد أن كانت تحت ّل فيھا الصفوف األولى .
وبھذه المجزرة الجديدة يكون السيل قد وصل الزبى ونال منّا جميعا"  ،وصارت الضرورة مل ّحة
لتولية القادرين على ادارة الجامعات أمرھا ع ّل الركب يعود الى ماكان اليه  ،وصار تطبيق أحكام
القانون واألنظمة واجبا" يصل ح ّد تجاوزه وتطييب خواطر الصفوة خيانة" للوطن بك ّل ماتعنيه الكلمة
 ،فالخطأ والخيانة سيّان في ح ّ
ق الوطن كما قال شھيدنا الح ّي وصفي التل  ،ولئن مرّت ھذه العاصفة
كما م ّر غيرھا باحناء الرؤوس تفاديا" لھا ومن ثم تجاوزھا ببوسة لحية فان على جامعاتنا السالم
وعلى التعليم الجامع ّي ألف رحمة  ،ولن يكون األمر غريبا" اذا حصل بعدما رأينا من سوء ادارة في
معظم مرافق الدولة أوقغتنا في مديونيّة لن نستطيع سدادھا خالل عقد من الزمن  ،فھل من متعظ ؟ .
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العنف ...اھانة للجامعات
المحامي محمود الخرابشة
العنف الجامعي الذي بات حاضرآ في بعض جامعاتنا
الحكومية لالسف الشديد يمثل اھانة للمؤسسة االكاديمية
وللمعلمين وللجميع ويشكل انحرافآ خطيرآ في ثقافة
الطلبة ولعل اجتثاثه او الحد منه يحتاج الى تظافر
جھود الجميع  .فما حدث بجامعة الحسين في معان قبل
يومين يؤشر على منحى ثقافي خطير ينتشر بين
صفوف الطلبة بتغذية سلبية يجب ان تتوقف .
ماذا يعني ان تزھق ارواح اربعة طالب وعاملين في
جامعة الحسين بمعان ؟ وماذا يعني استخدام االسلحة
النارية ومختلف ادوات القتل االخرى ؟ ...وماذا يعني ان يصار الى اغالق الجامعة لحين االنتھاء
من ترتيبات العنف ؟ وماذا يعني ارباك الطلبة والمعلمين بالجامعة ووصمھم بثقافة العنف ؟ وماذا
...الخ .
أليس ھذا اھانة للمؤسسة االكاديمية )الجامعة ( التي يفترض ان يذھب اليھا الطالب لتلقي العلم
فالتربية دائمآ تسبق التعليم  ،ذلك ان ثقافة البعض والعصبية العشائرية وغير ذلك تدفع بالشباب الى
اقتراف الجريمة التي صارت لالسف سمة بارزة في مسار التعليم الجامعي عندنا .
نحن النحمل المسؤولية للھيئة التدريسية بالجامعة والنحمل الجھات الحكومية ذات المسؤولية .
فالتربية البيتية للطالب ھي االساس ومن ثم تربية المدرسة والجامعة وقبل ھذا الثقافة البيئية التي
يعيشھا الطالب في بيته وبين زمالئه فثقافة حمل السالح والتباھي به  ،وثقافة العنتريات وثقافة
التباھي وثقافة شيخ الشلة وسيد الجامعة والحارة ...الخ صارت جزءآ من تربية الطفل والشاب
الذي تشبع بھكذا افكار وصار بطبعه عدوانيآ تجاه امه وابيه واسرته واصدقائه ومدرسته وجامعته
ومعلميه وتجاه الطالبات وتجاه الجميع  .ھذه الثقافة التي تغذى عليھا الطالب وھو طفل باتت
تالزمه بافكاره وحياته ويمارسھا بشھوة التفوق والعنجھية والمباھاة وكأنه تشبع بافكار وثقافة
عدوانية تدفعه الى حمل السالح الناري واالسلحة االخرى والدخول بھا الى الجامعة الشباع غروره
وغرائزه المتناثرة  .وھذا الذي نتحدث عنه سببه االول ھو االسرة والتربية البيتية قبل اي شيئ اخر .
ولھذا فان مختلف الحلول التي وضعتھا الجامعات والتعليم العالي بھدف الحد من ظاھرة العنف
واستخدام االسلحة لم تؤت ثمارھا وظلت ھذه الظاھرة حاضرة في كل مفاصل حياة الطالب اثناء
وبعد انھاء الدراسة الجامعية .
العنف الجامعي الذي تعيشه جامعات القطاع الحكومي تحديدآ فيه اھانة للمؤسسة الجامعية ولكل
االكاديميين العاملين بھا  ،وفيه اھانة للطالب والطالبات ولعل المسؤولية االولى واالخيرة تقع على
عاتق االسرة والبيئة الثقافية التي يتغذى منھا الطالب وھنا ادعو الى خصخصة قطاع التعليم
وتحويل الجامعات الحكومية الى القطاع الخاص لكي نحد من ھذه الظاھرة المعيبة بحق مؤسساتنا
االكاديمية .
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مھارات الحياة ..التعليم ليس بخير!
ابراھيم غرايبة

ال يفرحني كثيرا أن تقول منظمة "اليونسكو" إن
أبناءنا ھم أفضل األوالد في الجمع والطرح
والضرب والقسمة ،واللوغاريتمات ،والتفاضل
والتكامل ..وال قصص النجاح الحقيقية والفعلية
في التعليم ،لكنھا نادرة؛ فالنادر ال حكم له،
وليس أمرا عظيما أن يكون لدينا ألف معلم مميز
وعبقري! قصص النجاح والتميز يمكن أن
نجدھا حتى في الصومال ،ولكن ذلك ال يعني أن
التعليم والدنيا في الصومال بخير! وبالمناسبة ،فإن الصومال كانت أسبق الدول العربية في تفعيل
وتطوير استخدام الموبايالت! أقول بحدود تجربتي الشخصية وما عرفته واطلعت عليه في التعليم في
بالدنا ،إننا لم ننجز شيئا يذكر في تعليم مھارات الحياة ،والتربية الرياضية والفنية والموسيقية
والمھنية .فخالل اثني عشر عاما درستھا في المدرسة ،وخالل سنوات دراسة أبنائي وما اطلعت
عليه ،لم تكن حصة الرياضة سوى خروجنا ٤٤ ،تلميذا ،لنركض جميعا وراء "الطابة" )التي جمعنا
ثمنھا واشتريناھا( ،بال أي ممارسة حقيقية رياضية أو اجتماعية أو ثقافية .ولم تكن حصة التربية
الفنية سوى استخراج دفاتر الرسم والرسم عليھا بأنفسنا وكيفما اتفق ،بدون أن نتعلم مھارة واحدة ،أو
حرفا واحدا
في مھارات الرسم والنحت والتشكيل واأللوان والجمال .كما لم تكن التربية المھنية تعني شيئا؛ إذ لم
نتلق فيھا أيضا حرفا واحدا وال مھارة واحدة ،بل كانت غالبا الحصة األخيرة وال تشغل
بشيء! أما التربية الموسيقية ،فلسان الحال :صّل على النبي يا رجل! ولألمانة ،فقد تعلم أحد أبنائي
شيئا في حصة التربية الموسيقية؛ كان األستاذ يحفظّه وزمالءه أشياء يسميھا أناشيد من تأليفه ،يستحي
أن يدعي تأليفھا طالب في الصف األول األساسي .األبناء والبنات يستحون غالبا في المدارس ،حتى
الخاصة منھا التي تتقاضى من طلبتھا أقساطا مرتفعة ،من المشاركة في أي مھارة
حياتية أو فنية أو إبداعية .وعندما يحاول أستاذ تعليم التالميذ شيئا ،تصل رسائل قوية وواضحة من
األھالي بأنھم ال يريدون تعليم أبنائھم شيئا من ذلك ،وأنھم ال يحتاجون سوى العلوم والرياضيات
واللغة اإلنجليزية! المؤسسات التعليمية ،والمعلمون ،واألھل ،والمجتمع ،والحكومة ،يعتقدون بأھمية
حفظ جدول الضرب أكثر بكثير من تعلم مھارات الحياة والفنون والثقافة والرياضة واإلبداع ..ولذلك،
فإننا نھدر الماليين كل عام على التربية الرياضية والموسيقية والفنية والمھنية ،ولكننا ال نعلّم شيئا.
وبعد ھذا الخراب ،ندعو إلى مواجھة العنف والخواء واالكتئاب والعزوف عن التعليم والعمل
التطوعي في المدارس والجامعات! نحن ندفع ثمن سياسات تعليمية ومجتمعية وثقافية طويلة
ومتراكمة ،ال يقل عمرھا عن خمسين عاما!
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الجنوب
دم في جامعات َ

جھاد محيسن

لم يمض شھر على أحداث جامعة مؤتة المؤسفة
التي راح ضحيتھا الطالب في كلية الھندسة أسامة
دھيسات .ھو حادث يعتبر بكل المعايير يوما أسود
في تاريخ الجامعات والتعليم العالي ،وفتح أبواب
جھنم للعنف في جامعاتنا األردنية األخرى.
يجر تقديم أي حل بعد ذاك الحادث الجلل ،بل
ولم
ِ
تصاعدت وتيرة العنف لتضرب جامعة اليرموك بعد
أقل من ثالثة أسابيع على حادثة جامعة مؤتة ،رغم
كل التحذيرات التي أطلقت ،ومنذ سنوات عدة ،بأن
ظاھرة العنف في تزايد مستمر ،وأن ھذا العنف الذي يضرب مؤسساتنا التعليمية يكاد يكون مبرمجا ً
ومخططا ً له بعناية ،وليس وليد صدفة عابرة يمكن التغاضي عنھا .ورغم ذلك لم تقم أي من الجھات
الحكومية المختلفة بواجبھا لتالفي ما حدث بعد جامعة مؤتة .على العكس من ذلك؛ دخلت جامعة
الحسين في معان على خط العنف ،ولكن بدموية أكثر ،وبعدد من الضحايا وصل إلى  ٤متوفين ،و٢٥
جريحا.
وقمة األلم والمأساة أن أحد الضحايا ھو طالب المدرسة الشھيد أنس الشاعر ،الذي كان في زيارة
لجامعة الحسين برفقة وفد مدرسي للمشاركة في احتفاالت الجامعة بعيد تأسيسھا ،فكانت النتيجة مقتله
في يوم مشؤوم.
دورة العنف تتوسع .وكان من المفترض ،بعد ما حدث في جامعة مؤتة ،أن يتم تالفي األخطاء التي
حدثت فيھا ،ولكن العكس ھو الذي يحصل؛ إذ لم يتم تحقيق أي تقدم يذكر أو يشار إليه ،حتى في طي
ملف العنف الجامعي؛ بل ما يحدث ھو زيادة دوامة العنف التي أصبحت تضرب بدون أن يكون ھناك
أي رادع لھا .وقد دخل أصحاب السوابق ،بحسب تصريحات وزير الداخلية ،على خط ھذا العنف
الذي نخشاه ونخشى تبعاته على المجتمع األردني ككل .فإطالق النار في مشاجرة جامعة الحسين تم
بعد أن شارك عدد من األشخاص بينھم أحد أصحاب السوابق الذي سبق أن أطلق النار على مفرزة
أمنية!
السؤال ھو :ما عالقة أصحاب السوابق بالجامعات؟ وكيف يدخلون الحرم الجامعي؟ علما أيضا أن
الطرف الرئيس في أحداث جامعة مؤتة ،بحسب مطلعين على خفايا األمور ،كان شخصا من خارج
الجامعة! ھذه األسئلة ،وغيرھا الكثير ،تطرح نفسھا بقوة بشأن طبيعة األحداث الدامية التي تجري في
جامعاتنا ،وتضع أكثر من دائرة للشك حول طبيعة ما يدور من أحداث دموية ،تضاعف فيھا العنف
بحضور السالح في الجامعات عبر أشخاص من غير الطلبة!المسؤولية عما حدث ال تقع على عاتق
الطلبة وحدھھم ،بل يتحملھا أيضا األمن الجامعي ،وكذلك اإلدارات الجامعية ووزارة التعليم العالي
وكل المؤسسات الرسمية بدون استثناء.
فالقصة في سياق الدم المسفوح في جامعة الحسين ال تعد حدثا عابرا ،بل ھي مؤشر على مدى حالة
االحتقان التي تسود المجتمع ،وھي في الوقت ذاته مؤشر على بداية فلتان أمني نخشى أن يصبح
ظاھرة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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عنف »الجامعات«  ..خطأ في التشخيص
حسين الرواشدة

اختزال “العنف” في الجامعات فقط ،وبتحميلھا مسؤوليته ،ليس جزءا من
“خطاب” مسطح يحاول ان يغطي على “المشكلة” ويحشرھا في زاوية
معزولة ،وانما –ايضا -محاولة غير بريئة للھروب الى عناوين غير
دقيقة ،ھدفھا “تصغير” القضية ،وعزلھا عما يحدث في المجتمع ،وتبرئة
“المتورطين” في ايصالنا الى “الحافة” من مسؤولياتھم ،وايھام البعض
بان “احوالنا” بخير باستثناء ما يحدث في حرم الجامعات ..ھذا الذي يبدو
“صوتا” نشازا يعكر مزاجنا العام.
الخطأ في التشخيص يقود بالنتيجة الى خطأ في المعالجات ،وھذا ما حصل فعال ،فقط بدأنا منذ
سنوات طويلة “ماراثون” الحمالت –بأنواعھا -ضد العنف في الجامعات ،كتبنا وحاورنا والتأمت
لجان متخصصة اصدرت بياناتھا ومقترحاتھا ..وھبّ الجميع الستنكار ما يحدث والتوافق على انھائه
على الفور ..لكن ھذا المسلسل بحلقاته الطويلة والمملة لم ينته ،بل على العكس تماما ،تح ّول الى
“فيلم” مرعب ،اختلطت فيه االدوار واألدوات حتى سال “الدم” مع األسف.
لم ننتبه ،ربما ،الى ان “الجامعات” تعكس صورة المجتمع ،والى ان طالبھا والعاملين فيھا ھم من
“طينة” ھذا المجتمع يتحدثون باسمه ويمارسون افعالھم بالنيابة عنھم ،ونحن –بالتالي -نرى
“صورتنا” في مرآتھم ،تعكس عافيتنا حين يكون لدينا عافية نتمتع بھا ،وتعكس “ازماتنا” واختناقاتنا
واحباطاتنا حين تضل اقدامنا طريق الصواب ..ونفقد “مناعتنا” ضد العلل واالمراض.
حين نتوجه الى “تطويق” العنف في الجامعات ،دون ان نم ّر من “الحاضنات” التي انتجته داخل
المجتمع ،ودون ان نعترف “بالمراكز” التي سوقته واالخرى التي اوصلتنا اليه ،فكأننا ،عندئذ،
نمارس العملية بالمعكوس ،نحاكم النتائج واالفرازات ونھمل االسباب والمقدمات ،نتعامل مع
الجامعات “كمحميات” وننسى ان وراء اسيجتھا “وحوشا” يمكن ان تتسلل في اية لحظة ..فيقع
المحظور.
الصورة االخيرة التي وصلتنا من معان )وھي بالمناسبة ليست االولى( تبدو مفزعة ،وھي –بالتأكيد-
ال تعبّر عن “قيمة” الجامعة المفترضة ،واالعتبارات التي يجب ان تلتزم بھا ،لكنھا –لألسف -تعكس
بدقة ما حدث في مجتمعاتنا من اختناقات وما انتھت اليه احوالنا من خيبات ..انھا –باختصار -المرآة
التي يتوجب ان نحدق فيھا لرؤية “وجه معجتمعنا” وما طرأ عليه من جراحات واصابات ،اما ھؤالء
الذين “تورطوا” في العنف واولئك الذين وقعوا ضحايا له ،فھم –ايضا -مجرد “نسخة” آلخرين
ينتشرون في شوارعنا وبيوتنا ومؤسساتنا ،او –ان شئت“ -بروفة” شاھدناھا ويمكن ان نشاھدھا
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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مرارا ..والالفت ان “حرم” الجامعة ألسباب تتعلق “باالجتماع البشري” والتماس المباشر وطبيعة
الحضور واعمارھم وحماسھم ،ھو المكان الذي ص ّدر لنا “الصورة” فيما ال يمكن ان نفترض بأنھا
قد “تلتقط” في اماكن اخرى اذا ما توفرت لھا الظروف ذاتھا.
باختصار،حرم الجامعات ليس اكثر من “شاشة” لعرض “فيلم” العنف ،اما “الحواضن” التي خرج
منھا فھي داخل المجتمع ،و”ابطال” العنف وضحاياه الذين ينتشرون في جامعاتنا ليسوا اال “ابناءنا”
الذين يخرجون من بيوتنا ومدارسنا وتفرزھم مقرراتنا في التعيين والقبول ..اما السؤال “الغائب”
الذي ما زلنا نلتف عليه فھو :ھذا العنف صناعة من؟ ومسؤولية من؟ ومن المستفيدون منه ؟ ھل
نذھب الى “الجامعة” الستئصاله او نحاصر “مالذاته” في المجتمع والدولة؟ ھل نواجھه بالحوارات
والمقترحات او بالمقررات واالجراءات؟ ھل نحتاج فعال الى “تغيير” قواعد اللعبة لنضمن تجفيف
منابعه او ان حضوره في “المشھد” مع ادارة “ازمته” سيمكننا من اقناع انفسنا –مع كل حادثة -اننا
بخير وان ما يحدث في جامعاتنا ھو مجرد استثناء وتحت السيطرة ايضا؟
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٢٠١٣/٥/١

األربعاء

نحو ائتالف جامعي طالبي اجتماعي لمنع العنف!
باتر محمد علي وردم

بدأ شھر نيسان الحالي بأحداث العنف األليمة في جامعة مؤتة والتي نجم
عنھا وفاة الشاب المرحوم اسامة الدھيسات .ايام وساعات كثيرة من
ردود األفعال الغاضبة نتجت عن ھذه الحادثة ولكنھا اختفت تدريجيا
دون أن تحدث تغييرا يذكر ،لتأتي مأساة جامعة الحسين بن طالل في
نھاية نفس الشھر آخذة في طريقھا أرواح أربعة ضحايا منھم الموظف
عضو الھيئة التدريسية ،والشرطي ،والطالب الزائر ،والطالب المسجل
في الجامعة في انعكاس مأساوي لمدى اتساع نطاق الضحايا في ھذه
األحداث الجنونية.
ماذا يمكن أن اضيف في السطور القادمة من كالم ال يغني وال يسمن من جوع إلى المجموع الھائل
من المقاالت والمحاضرات والدراسات والتوصيات التي تم تقديمھا في ھذا الشأن منذ بضع سنوات
من دون تفعيل .ال يمكنني في ھذا السياق إال أن أطالب من جديد بالتوجه السريع نحو تنفيذ القانون
وبطريقة صارمة واضحة ال تھاون فيھا تجاه كل من يشارك في ھذه الجرائم والتي ال يمكن أن نبقى
َصفھا في خانة المشاجرات الصبيانية بعد أن اصبحت تتضمن القتل واالستخدام الدائم لألسلحة
ن ِ
النارية.
التوعية جيدة ،والمحاضرات التثقيفية مسلية ،والحديث عن “فقدان الوازع الديني” والقيم االجتماعية
والسلوك القويم كله مھم ،ولكن ال شيء ابدا من ھذا يمكن أن يمنع العنف الجامعي دون ھراوة القانون
التي يجب أن تقع على رأس كل متسبب بھذه األحداث .ببساطة شديدة من أمن العقاب اساء األدب،
ولھذا ال يوجد ما يمنع اي شاب طائش من المشاركة في المشاجرات طالما أنه يستطيع أن يھرب من
اية مسؤولية في حال شارك في مشاجرات جامعية ألن وراءه “ثلة” من النواب والوزراء
والشخصيات العشائرية واالجتماعية التي تتوسط له للخروج دون عقاب وأن يصبح بطال محليا في
عشيرته نتيجة “اإلنجازات” التي قام بھا في المشاجرات الجامعية.
ربما حان الوقت ألن تتخذ الجامعات الخطوة األولى ،وأن يعلن أعضاء الھيئات التدريسية
والموظفون والطلبة وحتى أھاليھم “ائتالفا” ما ،يمتد عبر كافة الجامعات ويدافع عن حق الجميع في
بيئة تعليم جامعي مناسبة وأن يقف ھذا االئتالف الجامعي-المدني بشكل واضح ضد كافة محاوالت
تخليص الطلبة المشاغبين من مسؤولية جرائمھم وكذلك توجيه اشد التھم إلى من يشارك في
المشاجرات من خارج الجامعات والعمل على تعديل قانون العقوبات ليتضمن رادعا اشد ،لحاالت
المشاجرات .بعد أن يتم تطبيق القانون وبشدة وحزم عادلين ،يمكن بعد ذلك تنظيم المحاضرات
والندوات التوعوية والتثقيفية حول اضرار العنف الجامعي.
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ال يمكن أن نبقى ننتظر القرار السياسي الصحيح من الدولة ،وال يمكن أن ننتظر اي تدخل إيجابي من
السلطة التنفيذية والتشريعية معا ،وال من التجمعات االجتماعية التقليدية بل يجب تجاوز كل ھذه
األطر المصابة بخلل التعصب والجھوية والتي ال يمكن أن تحل مشكلة التعصب الجامعي بل المضي
نحو تأسيس تجمع جديد لحماية الجامعات يحق له ممارسة اي عمل سياسي واجتماعي ووسائل ضغط
ديمقراطية حتى لو تضمنت اإلضراب عن العمل والدوام في حالة التساھل في تطبيق القوانين وعدم
تحميل المسؤولية لمن يستحق أن يتحملھا.
ھذا االئتالف يمكن أن يقدم -ايضا -مقترحات واضحة لسياسات القبول الجامعي وإدارة األزمات في
الجامعات تحقق تغييرا جذريا عما ھو متبع اآلن من سياسات ثبت فشلھا ،ويمكن له أن يشكل منظومة
مدنية واجتماعية مھمة في تطوير التعليم العالي على مستويات شمولية ولكن الدور األھم له سيكون
“أداة ضغط” اجتماعي وسياسي وھذا من حق كافة المدرسين والموظفين والطلبة وذويھم والمجتمع
بشكل عام ،والتصدي لھذا السرطان الذي ينھش الجامعات.
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متى سيتوقف العنف الجامعي؟
نزيه القسوس

يجب أن نعترف ،بأن كل الجھود التي بذلتھا الحكومات المتعاقبة ووزارة
التعليم العالي ومجالس أمناء الجامعات من أجل وقف العنف الجامعي أو الحد
منه قد فشلت فشال ذريعا بل إن وتيرة ھذا العنف تزداد يوما بعد يوم وكان
آخر ھذا المسلسل المأساوي ما حدث في جامعة الحسين من قتل لم نكن
نتصوره أبدا فھل من المعقول أن يقتل أربعة شباب وأن تعثر قوات األمن
على أسلحة رشاشة داخل حرم الجامعة فكيف دخلت ھذه األسلحة ومن الذي
أدخلھا وماذا يفعل الحرس الجامعي الذي يقف على أبواب الجامعة؟.
قبل بضع سنوات ،كتبنا في ھذه الزاوية عن فوضى الدخول إلى احدى الجامعات فكانت النتيجة أن
أقام حراس الجامعة دعوى قضائية ضدي بقيت أتحاكم بسببھا ثالث سنوات ونصف السنة ،أما اليوم
فتدخل األسلحة الرشاشة إلى جامعة الحسين وال أحد يسأل كيف دخلت من أمام الحراس الذين يقفون
على أبواب الجامعة؟!.
العنف الجامعي ال يحل بإجراءات شكلية من نقل واستبدال لبعض الموظفين أو العمداء أو رؤساء
الجامعات .العنف الجامعي يحل بتنمية مھارات الطالب العلمية واألدبية وإشغالھم بقضايا توسع
آفاقھم فلم نسمع على سبيل المثال أن طالب إحدى الكليات ذھبوا في رحلة علمية إلى أحدى مناطق
الوطن ولم نسمع أن طالب كلية أخرى سافروا في رحلة ترفيھية لمدة يوم واحد على األقل؛ ألن ھذه
الرحالت والتجمعات توطد عرى الصداقة والزمالة بين الطالب وتصھرھم في بوتقة واحدة.
في الجامعات األردنية مع األسف ال توجد أحزاب وال تشجع ھذه الجامعات على انضمام طالبھا ألي
حزب كما ال توجد في جامعاتنا نواد يقضي فيھا الطالب أوقاتا ممتعة ،حتى األنشطة الرياضية
أصبحت شبه معدومة فلم نسمع أن إحدى الجامعات لديھا فريق للعب كرة القدم أو كرة السلة أو الكرة
الطائرة ..الخ والطاقات الشبابية الموجودة لدى الطالب تفرغ مع األسف في العنف الذي أصبح
ظاھرة في جامعاتنا.
لن يتوقف العنف الجامعي إذا بقينا ننظر ونقترح الحلول غير العملية أو غير الواقعية فالحلول القابلة
للتطبيق موجودة لكن ال أحد يريد أن يطبقھا وأول ھذه الحلول ھو تطبيق القانون وعدم التراجع عن
بعض قرارات الفصل أو الحرمان من بعض الفصول التي تتخذھا أحيانا إدارات الجامعات.
أما الحل الثاني الموازي فھو إشغال الطالب بالنشاطات العلمية والالمنھجية بحيث ال نترك لھم وقتا
للتفكير في المشاكل أو التحرش ببعضھم البعض.
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متقوقع على نفسه،
عشائري
وسط
إن النشاطات الالمنھجية تجعل من الطالب القادم إلى الجامعة ،من
ٍ
ٍ
ٍ
طالبا آخر واسع األفق قو ﱠ
ي الشخصية ،ينظر إلى المستقبل ويندمج مع زمالئه وزميالته دون أن
تكون لديه عقد العشيرة أو القرية أو الشلة لكن ھذه النشاطات الالمنھجية التي نتحدث عنھا معدومة
في جامعاتنا وال ندري لماذا.
العنف الجامعي يجب أن يتوقف ألنه يسيء إلى سمعة بلدنا وإلى سمعة جامعاتنا ،ويجعل العديد من
أولياء أمور الطالب الذين يفكرون بالقدوم إلى بلدنا للدراسة يفكرون ألف مرة قبل أن يرسلوا أبناءھم
إلى األردن ليواصلوا تعليمھم الجامعي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

64

الدستور ص ٢

٢٠١٣/٥/١
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نعم لدخول الدرك للجامعات
* محمود قطيشات
عندما تتحول الجامعات إلى ساحات حرب وتصبح مؤئال للزعرنة ومالذا لذوي األسبقيات الذين
ينتھكون حرماتھا
ويعيثون فيھا التخريب والقتل والفساد ثم يخرج علينا من ينتقد دخول قوات الدرك إليھا بحجة أن
للجامعات حرمة ال يجوز انتھاكھا  ..وأن مسؤولية فض االشتباكات ومنع االقتتال بين من يطلق
عليھم مجازا ،وصف طلبة جامعيين يقع على عاتق األمن الجامعي .
الى ھؤالء المتنطعين الذين ال يريدون الخير واألمن واألمان لھذا البلد ممن يستغلون حالة الھيجان
الشعبي الذي يجتاح الساحة العربية ليغرزوا خناجرھم في خاصرة الوطن ويذبحوه بدم بارد ..
إلى ھؤالء نقول عن أي حرمة تتحدثون طالما سالت الدماء فقتل من قتل وجرح من جرح من أبنائنا
الطلبة األبرياء في مشاجرات دامية دوافعھا تافھة تقوم على العنجھية والجھل والحميّة  ..ولنا مما
جرى في جامعة الحسين بمعان أكثر من شاھد وأكثر من دليل..
يؤكد كثيرون ممن كانوا شھود عيان على المعركة أن ت ّدخل الدرك حال دون وقوع مجزرة ..
فاألسلحة االتوماتيكية كانت تصّب وابل نيرانھا في كل االتجاھات ولم يسلم منھا بشر وال حجر ..
ومع ذلك يخرج علينا من يقول ال يحق للدرك أن يدخل الحرم الجامعي ..
فھل بقي للجامعات حرمة بعد حصول ھذه االنتھاكات التي تخجل أكثر المخلوقات سفاھة من
ممارستھا ..
إن ما جرى في جامعة الحسين وجامعات أخرى يحتاج إلى قرارات رادعة من إدارات الجامعات
ومن األجھزة األمنية دون مراعاة خاطر ألحد أو دون تخوف من أية تداعيات..
قبل أسبوعين أقدم طالب جامعي على طعن زميله في الجامعة وخالل ساعات قليلة تحرك الوجھاء
لطبطبة الواقعة وإخراج الجاني من السجن  ..وتوالت الضغوطات االجتماعية على ذوي الطالب
المصاب إلسقاط حقوقھم القانونية والعشائرية ..
أتمنى على وجھائنا الكرام عدم إقحام أنفسھم لحل ھكذا مشكالت ھكذا أسلوب ..وأتمنى على قوات
الدرك الضرب بيد من حديد على يد كل أزعر يحمل اسم طالب مجازا  ..ونقول بالفم المليان ..نعم،
لدخول الدرك لجامعتنا ما دام فيھا زعران وبلطجية وأسلحة من مختلف االصناف.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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الدستور ص ٨

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

عناوين مثيرة
عبدالمجيد جرادات
نقرأ ضمن العناوين المثيرة في الصحف األردنية الصادرة يوم أمس خبرا ً يقول )  ٢٠٠مليون دينار
مفقودات صندوق ضمان التربية منذ العام  (٢٠٠٦وإن توقفنا أمام كلمة )مفقودات( نجد أن ھذا
األمر ،يستدعي بالضرورة المزيد من االيضاح ،ذلك ألن ھذه القضية أثيرت من قبل نقابة المعلمين
التي بدأت مھامھا قبل سنة ،مما يتطلب قيام الجھة المسؤولة عن صندوق الضمان االجتماعي بوزارة
التربية والتعليم ببيان الحقائق على ما ھي عليه ،وماھو األسلوب المطبق في ھذا الجانب ،وھل
يخضع ألساليب الرقابة المعمول بھا ،ولماذا يتم الحديث عن ھذا الخلل في مثل ھذا الوقت ومن
المسؤول؟.
يتفق خبراء اإلعالم على أھمية التعاطي مع الخبر المثير من منظورين ،األول :جمع األدلة والبراھين
التي تثبت حدوث الفعل ،وآنذاك ،ال بد من مرحلة التصويب حتى يستقيم الحال ،وتكون العبرة التي
تندرج ضمن مقومات نضوج الخبرة ،أما المنظور الثاني ،فھو يستند على أھمية تحديد المسؤولية
المباشرة ،والتوسع في النقاش الذي يمنح كل طرف الفرصة لبيان موقفه أو الدفاع عن وجھة نظره،
وھذا ما تقتضيه متطلبات العمل المؤسسي ،والمھم ھو أن تجنب الرد فيما يتعلق بالخبر المثير ،قد
يُفسر بضعف حجة الجھة التي تقع على عاتقھا مھمة التفنيد.
يوجد في االستطالع األخير الذي أجراه مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية ،جملة
عناوين مثيرة ،أھمھا ما يتعلق بطبيعة المزاج األردني ،وفي تحليل ما توصل إليه المركز من
استنتاجات ،نخلص للتذكير بجملة مالحظات ،أھمھا أن تراكمات األزمات االقتصادية والمالية
المتسارعة منذ عقدين من الزمن ،شوشت على فحوى الخطاب المؤثر سواء على المستوى الرسمي،
أو في الحاالت التي يشعر بھا صاحب الحاجة بالضيق ،ويبدأ بالبحث عن صديق ،وعلى أرض الواقع
فقد باتت األغلبية ،تمتلك القدرة على تشخيص جميع القضايا ،لكن المشكلة تبدأ عند البحث عن
الحلول الممكنة.
كانت الحكومات المتعاقبة ،قد إرتأت أثناء مرحلة التحول االقتصادي ،ضرورة االعتماد على دور
شريحة معيّـنة من أھل الرأي ،لبلورة مواقف تحاول من خاللھا اقناع الرأي العام األردني بما تنوي
القيام به ،لكن الترجمة الفعلية لھذا التوجه ،أخذت بعدا ً نحسب أنه لم يكن جزءا ً من الحل ،والسبب
يتمثل بظھور الذوات أنفسھم على الشاشات وعبر اإلذاعات ،والنتيجة ھي أن عوامل التكرار ،تمھد
مع الزمن لغياب التلقائية ،بما ترتكز عليه من مھنية وموضوعية.
ما يُعنينا في الحديث عن العناوين المثيرة ھو مراعاة الدقة بالنسبة للشبان ،على اعتبار أنھم يميلون
للتقليد أو المحاكاة أكثر من غيرھم ،ولديھم من القابلية ما يتطلب تفعيل دور منظومة القيم االجتماعية
النبيلة في نفوسھم ،وألنھم يتأثرون سلبا ً أو إيجابا ً بما يدور حولھم ،فإن الحكمة تقتضي تبني
الضوابط االجتماعية التي يقتدون بھا ،وھي مھمة تجد طريقھا للنجاح ،في الحاالت التي يتجلى فيھا
فن االصغاء ،وقدرة من يبادر بالحديث على االقناع.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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حالة الطقس
طقس األردن

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

األربعاء  ٠١أيار ٢٠١٣

نھاراً:

تستمر درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة من العام بحوالي  ٨-٥درجات مئوية.
ويكون الطقس مائالً للحرارة الى حار نسبي في أغلب المناطق ،وحاراً في األغوار والبحر الميت
والعقبة .في حين يتحول الطقس عصراً ليصبح ُمغبراً في العديد من المناطق .وتظھر تدريجيا ً السُحب
على إرتفاعات ُمختلفة ،ويُتوقع ھطول زخات محلية من المطر بمشيئة ﷲ عصراً في مناطق ُمختلفة
من المملكة ،قد يصحبھا الرعد أحيانا ً .وتكون الرياح شمالية شرقية الى شرقيةُ ،معتدلة السرعة.
تنشط عصراً وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة في العديد من المناطق.
يُحذر من:
خطر تدني )وربما إنعدام( مدى الرؤية األفقية في العديد من المناطق مع ساعات العصر ،نتيجة
األتربة والغبار ال ُمثار وال ُمصاحب للرياح النشطة.
ليالً:
يكون الطقس أدفأ من ال ُمعتاد في كافة المناطق ،وبشكل الفت في األغوار والعقبة .كما ويستمر ُمغبراً
على فترات .وتظل الفرصة ُمتاحة مع ساعات الليل األولى لھطول زخات محلية من المطر في
مناطق محدودة وتتركز الحقا ً في شرق البالد .وتكون الرياح شمالية شرقيةُ ،معتدلة الى نشطة
السرعةُ .مثيرة للغبار أحيانا ً.

الخميس  ٠٢أيار ٢٠١٣

نھاراً:

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة مع بقائھا أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة من العام بحوالي
 ٦-٣درجات مئوية ويكون الطقس ربيعيا ً دافئا ً الى مائل للحرارة في العديد من المناطق ،و ُمغبراً مع
ساعات العصر والمساء .ويكون حاراً في األغوار والبحر الميت والعقبة .وتعود السُحب على
إرتفاعات ُمختلفة بالظھور تدريجياً ،وتتھيأ الفرصة لھطول زخات محلية رعدية من المطر بمشيئة
ﷲ في عدة مناطق .وتكون الرياح شمالية شرقية ُمعتدلة السرعة .تصبح نشطة عصراً و ُمثيرة للغبار
واألتربة في العديد من المناطق.
يُ ّ
حذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في العديد من المناطق نتيجة األتربة والغبار ال ُمثار وال ُمصاحب
للرياح النشطة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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ليالً:
يكون الطقس أدفأ من ال ُمعتاد في كافة المناطق ،وبشكل واضح في األغوار والعقبة .و ُمغبراً على
فترات في بعض المناطق .ويُتوقع ھطول زخات محلية رعدية من المطر بمشيئة ﷲ ،وتتركز في
شرق البالد .وتكون الرياح شمالية شرقية ُمعتدلة الى نشطة السرعة .و ُمثيرة للغبار واألتربة على
فترات.

الجمعة  ٠٣أيار ٢٠١٣

نھاراً:

تنخفض قليالً درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة من العام بحوالي ٤-٢
درجات مئوية .ويكون الطقس ربيعيا ً ُمعتدالً في الجبال ،ومائالً للحرارة في باقي من المناطق .في
حين يستمر حاراً في األغوار والبحر الميت والعقبة .وتظھر كميات ُمتفاوتة من السُحب على
إرتفاعات ُمختلفة ،وال يُستبعد ھطول زخات محلية رعدية من المطر بمشيئة ﷲ في مناطق ُمختلفة
من البالد .وتكون الرياح شمالية شرقية ُمعتدلة السرعة .تنشط أحيانا ً وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة في
العديد من المناطق.
يُ ّ
حذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في العديد من المناطق نتيجة األتربة والغبار ال ُمثار وال ُمصاحب
للرياح النشطة.
ليالً:
تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط بالمقارنة مع الليالي السابقة بحيث تكون األجواء ُمعتدلة
عموماً ،و ُمغبرة في بعض المناطق .وال تزال الفرصة ُمھيأة لھطول زخات محلية من المطر بمشيئة
ﷲ .وتستمر الرياح شمالية شرقيةُ ،معتدلة السرعة ،قد تنشط أحيانا ً.

السبت  ٠٤أيار ٢٠١٣

نھاراً:

تستمر درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة من العام بحوالي  ٥-٣درجات مئوية.
ويكون الطقس ربيعيا ً ُمعتدالً في الجبال ،ومائالً للحرارة في باقي المناطق ،أما األغوار والبحر الميت
والعقبة فتستمر األجواء فيھا حارة .ويستمر ظھور كميات من السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،وتكون
الفرصة ُمھيأة لھطول زخات محلية رعدية من المطر بمشيئة ﷲ في العديد من المناطق .وتكون
الرياح شمالية شرقية الى شرقية ُمعتدلة السرعة .قد تنشط أحيانا ً .وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة في
بعض المناطق.
ليالً:
تكون األجواء ُمعتدلة عموما ً .ودافئة في األغوار والعقبة .وال يُستبعد ھطول زخات محلية رعدية من
المطر خاصة في شرق المملكة .وتكون الرياح شمالية شرقيةُ ،معتدلة السرعة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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زوايا الصحف
األربعاء

عين الرأي

٢٠١٣/٥/١

• رئيس محكمة بداية الزرقاء القاضي حسين الرحامنه نجح في إقناع المعتصمين من موظفي
المحكمة العودة الى عملھم بعد ان توقفوا عن العمل لنصف ساعة أمام المحكمة  ..الرحامنه
شكر الموظفين على تجاوبھم وتقديرھم لظروف الحكومة المالية.
• الحكومة قررت معاملة السائح الكويتي بنفس معاملة المواطن األردني بخصوص استيفاء
الرسوم المقررة لدخول المواقع السياحية األثرية اعتبارا من األول من حزيران وحتى نھاية
العام الحالي على ما أفادت الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة التجارة والصناعة سميرة
الغريب .وأشارت في تصريح صحافي الى ان ھناك مواقع سياحية مھمة جدا داخل األردن
مثل موقع البتراء ووادي رم وعجلون وأم قيس والكرك والكثير من المواقع األثرية األخرى
التي يتھافت عليھا السائحون وكلھا مشمولة في القرار المذكور.
• أكثر من  ٨٥بالمائة من األسر التي تستحق دعم المحروقات تسلمت الدفعة الثانية من الدعم .
يشار الى ان مليون و ١٠٠ألف مواطن يستحقون دعم المحروقات .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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صنارة الدستور

٢٠١٣/٥/١

األربعاء

• يعقد مجلس النواب جلسة اليوم ينظر فيھا مشروع قانون منع الكسب غير المشروع.
• على الرغم من قرار مؤسسة االذاعة والتلفزيون منح منتجات الصناعات الوطنية خصما
يصل الى  %٥٠على قيمة االعالنات اال ان اقبال المصانع المحلية لالعالن على شاشة
التلفزيون االردني ما زال ضعيفا.
• قام النائب باسل الملكاوي بشراء كامل معروضات معرض اليرموك الخامس الذي ينظمه
سنويا مركز المنصورة للتنمية البشرية بلواء بني كنانه والتابع للصندوق األردني الھاشمي
والذي جرى افتتاح فعالياته تحت رعايته ..وتم الطلب من المشرفين على المعرض توزيعھا
على األسر الفقيرة والمعوزة في اللواء.
• طرحت سلطة منطقة العقبة االقتصادية عطاء خاصا بصيانة واصالح كوابل االلياف
الضوئية االرضية والھوائية وذلك من اجل اصالح القطوعات في مسارات واصالح كوابل
االلياف الضوئية والھوائية للشبكة القائمة في منطقة الجنوب بمحافظة العقبة كما يشمل العمل
ربط مؤسسات حكومية )عند الطلب( ضمن شبكة االلياف الضوئية الوطني ).(NBN
• يتوقع مراقبون أن تكون النتائج الربعية للعام الحالي لعدد من الشركات المساھمة العامة
المدرجة اسھمھا في بورصة عمان أفضل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،وبخاصة
بالنسبة للقطاعين المصرفي والصناعي.
• اقامت نقابة مقاولي االنشاءات االردنيين امس االول حفل تابين للرئيس الفنزويلي الراحل
ھوغو تشافيز بحضور سفير جمھورية فنزويال في االردن فاوستو فرنانديز بورخي.
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كواليس العرب اليوم

٢٠١٣/٥/١

االربعاء

• رجحت مصادر مطلعة لــ"كواليس" ان يبدأ تنفيذ برنامج "فلترة المواقع غير المفيدة للعمل
الحكومي" على شبكة االنترنت الحكومية المزودة لكافة المؤسسات العامة قريباً ،وذلك بعد
تطبيق النظام في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
• علمت "كواليس" ان جامعة االميرة سمية الغت فعاليات اليوم "المفتوح" الذي كان مقررا
اليوم الثالثاء بعد االحداث المؤسفة التي جرت في جامعة الحسين في معان.
• تقدم عدد واسع من حملة الشھادات العليا بطلبات للمنافسة على المواقع القيادية العليا الشاغرة
التي اعلنت عنھا الحكومة امس االول ،والتي سيتم التعين فيھا من خالل المنافسة بين
المتقدمين حسب االسس والشروط التي اقرھا مجلس الوزراء
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زواريب الغد

٢٠١٣/٥/١

االربعاء

• يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عادية ،يستكمل فيھا جدول أعماله للجلسة السابقة ،والذي
أدرج عليه مشروع قانون معدل لقانون إعمار المسجد األقصى المبارك والصخرة
المشرفة لسنة  ،٢٠١٣وقرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون منع الكسب غير
المشروع لسنة .٢٠١٣
• عاد النائب األول لرئيس مجلس النواب النائب خليل عطية لممارسة عمله في مجلس
النواب ،بعد أن تماثل للشفاء إثر وعكة صحية أل ّمت به ،واستقبل عطية خالل تواجده في
المستشفى عدة زيارات واتصاالت من كبار المسؤولين لالطمئنان على صحته.
• يقيم معھد اإلعالم األردني مساء االثنين المقبل في فندق الالندمارك ندوة حوارية بعنوان
"إثر الربيع العربي على الرقابة الذاتية للصحفيين" .الندوة التي ستقام بمناسبة اليوم
العالمي لحرية الصحافة ،تحضرھا سمو األميرة ريم علي ،ويتحدث فيھا وزير اإلعالم
األسبق نبيل الشريف ،والكاتبة الدكتورة حياة حويك عطية ،ويدير الحوار المحامي سائد
كراجة.
• تعقد الھيئة العامة لنقابة الصحفيين األردنيين بعد غد الجمعة اجتماعھا السنوي العادي،
بعد أن تعذر عقد اللقاء الجمعة الماضي لعدم اكتمال نصاب الجلسة .وتبحث الھيئة العامة
للصحفيين ،في جلستھا التي تنعقد بمن حضر ،التقارير المالية واإلدارية لمجلس النقابة
عن العام الماضي ،وإقرارھا رسميا.
• ينظم مركز القدس للدراسات السياسية السبت المقبل مؤتمرا بعنوان "نحو إصالح
اإلطار التشريعي للحق في التنظيم :النقابات العمالية المستقلة نموذجا ً" .وتتوزع أعمال
المؤتمر في فندق الالندمارك على  ٣جلسات تتناول إصالح اإلطار التشريعي للحق في
التنظيم ،ودور المجتمع المدني والبرلمان في دعم النقابات المستقلة وواقع وآفاق ھذه
النقابات.
• يعقد ديوان المظالم االثنين المقبل اجتماعا مع فعاليات نسائية ،بھدف تعريفھن بقانون
ديوان المظالم ،وآليات عمله.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الملك يھنىء العمال ويشاركھم االحتفال بعيدھم
النسور :اإلصالحات مستمرة والتعديل الوزاري بعد مشاورة النواب
 ٤٫٩مليون دينار إيرادات الرأي في الربع األول و ١٫٤٩مليون إجمالي ربحھا
جامعة الحسين تتعھد بإنزال أشد العقوبات بالمتسببين بالمشاجرة
الحمود :اكثر من  ١٫٢مليون سوري في المملكة
تخفيض أسعار المحروقات
القطامين :تشغيل  ١٢الف أردني بالمرحلة األولى من حملة كلنا شركاء
مكافحة المخدرات تداھم مزرعتين للمارجوانا في الغور
الخميس يوم عمل في أسواق »االستھالكية المدنية«
أسعار تجارة الجملة ترتفع  %٤في الربع األول
الوحدات يرفع كأس )الشباب(
المغتربون يطالبون المشاركة في االنتخابات«

•
•
•
•

الملك يوجه رسالة تھنئة إذاعية للعمال بعيدھم
الملك يشارك العمال االحتفال بعيدھم
النسور  :الملك فوض جزءاً من صالحياته بشكل طوعي إلى »النواب«
النسور  :القيادة الھاشمية الحكيمة جمعت صف األردنيين وبفضلھا حقق وطننا انجازات
عظيمة
جودة يشارك في اجتماع مع وزير الخارجية االميركي بواشنطن
تخفيض أسعار المحروقات اعتباراً من اليوم
كيري :مبادلة األراضي بين الفلسطينيين وإسرائيل خطوة كبيرة نحو األمام
 % ٠٫٩٠ - % ٠٫٧٨نسبة المكالمات غير الناجحة عبر شبكات الخلوي المحلية
تـفجيـر ضخـم يھـز قـلب دمشـق
إدارة جامعة الحسين تحدد الطلبة المتسببين بأحداث العنف
» االستھالكية المدنية« تخفض اسعار بيض المائدة %٥
»حديد األردن« توزع  % ٥٫٥أرباحا على المساھمين
الفيصلي ينتزع الصدارة من دھوك العراقي ويتأھل!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الملك يوجه رسالة تھنئة إذاعية للعمال بعيدھم
الملك :حريصون على تكريس التعددية وتوسيع المشاركة الشعبية
كيري يرحب بموافقة العرب على تبادل أراض مع إسرائيل
في يوم العمال ..دعوات إلعادة النظر بالسياسات االقتصادية لتوفير فرص عمل
ھويات "أحوال" جديدة األسبوع المقبل
تخفيض أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين  % ٤٫١و % ٤٫٥لألصناف
تحويل  ٧١شركة مساھمة عامة للنائب العام
الممرضون يقررون العودة لإلضراب في المستشفيات الحكومية
مرسي يوقف خصخصة شركات القطاع العام في عيد العمال
طقس حار نسبيا لثالثة أيام
مؤشر البورصة ينخفض % ٠٫٩٦
دورتموند يحرم ﷼ مدريد من المنافسة على لقب عاشر

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الملك يوجه رسالة تھنئة إذاعية للعمال بعيدھم
الملك يشارك العمال االحتفال بعيدھم
النسور يبلغ رئيس النواب باإلعالن عن عدد الوظائف القيادية
خفض أسعار المحروقات اعتبارا من اليوم
نقابة الممرضين تدعو منتسبيھا في الصحة لالضراب الثالثاء المقبل
القبض على مطلوب للجنايات الكبرى في الرصيفة
أعمال شغب في الحسينية
حالة من عدم االستقرار الجوي حتى السبت
مؤشر البورصة ينخفض الى النقطة ١٩٩٨
اعادة انتخاب عثمان بدير رئيسا ً لالتحاد األردني لشركات التأمين بالتزكية
الرمثا يتعادل مع القادسية الكويتي ويخرج من بطولة كاس االتحاد االسيوي
دورتموند الى النھائي دوري ابطال اوروبا
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