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أخبار الجامعة

موقع اخبار الجامعة االردنية  +الدستور ص+ ١٣االنباط ص+ ٥بترا +المدينة نيوز
٢٠١٣/٥/٢٢
األربعاء

الطراونة :توجه لتعيين اعضاء )اتحاد الطلبة( في عضوية مجالس الكليات
كشف رئيس الجامعة
األردنية الدكتور اخليف
الطراونة عن توجه الجامعة
لتعيين أعضاء مجلس اتحاد
طلبة الجامعة في عضوية
مجالس كليات الجامعة.
وأشار الطراونة إلى أن ھذا
التوجه سيطبق بدءا من
العام الجامعي المقبل
وسيفتح المجال أما طلبة
االتحاد من التشاركية في
صنع القرار الجامعي الذي يھم الجسم الطالبي ويسھم في تطوير البرامج والخطط المتعلقة بالعملية
التعليمية ورسم سياسات المستقبل األفضل والواعد للجامعة والوطن.
وأضاف الطراونة خالل جلسة حوارية عقدت في منتدى شومان الثقافي مساء أمس بعنوان" كيف
ننقذ التعليم العالي" أن أزمة التعليم العالي في المرحلة الراھنة سببھا اإلقبال المتزايد على التعليم
والتركيز على الكم ال الكيف وعدم مالءمة المدخالت وحاجات السوق للمخرجات التي أصبحت عبئا
على الدولة األردنية فضال عن األزمات المالية المتتالية التي تعرضت لھا الجامعات بعد أن رفعت
الدولة مسؤوليتھا عن دعم الجامعات وجففت منابع الدعم التي كانت متاحة لھا.
وزاد الطراونة أن من أسباب أزمة التعليم العالي أيضا تبدل التشريعات وعدم استقرارھا األمر الذي
أرعب اإلدارات وأبعدھا عن التفكير في التنمية بسبب العجز الذي تعاني منه الجامعات وسياسات
القبول الموحد وإغفال ھيئة االعتماد للدور المناط بھا من حيث ضبط سوية التعليم والتركيز على
الجودة وانشغالھا بأمور ال ترتبط بالعملية التعليمية بصلة .
وحدد الطراونة محاور مھمة لمعالجة أسباب أزمات التعليم العالي أھمھا ضرورة االستقاللية التامة
للجامعات وإلغاء وزارة التعليم العالي وتشكيل مجلس موارد بشري يرأسه رئيس الوزراء وأن يتم
اختيار رؤساء الجامعات على أساس الخبرة األكاديمية واإلدارية وتعزيز مفاھيم االستدامة والحاكمية
الرشيدة والشفافية في إدارة المؤسسة الجامعية إضافة إلى ثبات التشريعات الخاصة بالجامعات لتكون
حاضنة لألفكار وعدم انكفاء مجتمع المعرفة داخل أروقة الجامعات وإعادة النظر في وسائل التقييم
والتقويم بما يتناسب وتحديات مجتمع المعرفة وتبني معايير التميز والريادة وتواصل القادة من
األكاديميين مع مجتمع الجامعة ومجتمعھم المحلي.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وتحدثت في الجلسة نائبة رئيس جامعة اليرموك الدكتورة حنان ملكاوي حول واقع البحث العلمي في
الجامعات األردنية مشيرة إلى ضرورة ربط مشاريع البحث العلمي مع القطاع الخاص.
وأكدت ملكاوي أن الدعم واالنفاق المالي المقدمة للبحث العلمي في الجامعات ما زال متواضعا في
ظل وجود قضايا مجتمعية ملحة أبرزھا قضايا الطاقة والمياه.
وتطرق رئيس اتحاد طلبة الجامعة األردنية عمرو منصور حول جملة من التحديات التي تواجه
الجامعات ومنھا تراجع الدعم الحكومي للجامعات والترھل اإلداري وھجرة الكفاءات وزيادة أعداد
الطلبة بشكل يفوق الطاقة االستيعابية للجامعات.
وتناول منصور الخطط واالستيراتيجيات التي وضعتھا الجامعة لتطوير برامجھا التعليمية ومواجھة
قضايا العنف الجامعي مؤكدا أھمية تعزيز التواصل ما بين قيادات الجامعة والجسم الطالبي.
ولفت إلى أن اتحاد طلبة الجامعة أطلق مبادرات مھمة خصوصا لطلبة الثانوية العامة أھمھا ) عينك
على المستقبل( والتي تستھدف توعية طلبة الثانوية العامة بحاجات سوق العمل والتخصصات
الموجودة في الجامعات األردنية.
وأجاب المشاركون في الجلسة الحوارية التي أدارتھا لينا عجيالت من منتدى حبرعلى أسئلة
الحضور التي تميزت بكثافة المداخالت وتنوعھا حول القضايا المتعلقة بالتعليم العالي وتركزت
محاورھا على سياسات القبول واستقاللية الجامعات والواسطة والمحسوبية وتدخالت وزارة التعليم
العالي في الجامعات وتداعيات العنف الجامعي وتوجيه طلبة الثانوية العامة حول التعليم التقني
وانخراط طلبة الجامعات باألحزاب السياسية وانفتاح الجامعات على المجتمعات المحلية .

المادة من إعداد إعالم
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موقع اخبار الجامعة االردنية  +االنباط ص + ٥الغد ص٢
٢٠١٣/٥/٢٢
األربعاء

توسيع آفاق التعاون بين " األردنية " والمؤسسات الماليزية التعليمية
بحث رئيس الجامعة
األردنية الدكتور اخليف
الطراونة وسفير مملكة
ماليزيا لدى األردن داتو
عبد الملك عبد العزيز سبل
التعاون األكاديمي والعلمي
والثقافي بين الجامعة
التعليمية
والمؤسسات
الماليزية.
وتناول الجانبان إمكانية
تعزيز أطر التعاون المتاحة في المجاالت العلمية واألكاديمية ال سيما المتعلقة بتبادل الطلبة وأعضاء
الھيئة التدريسية واألبحاث العلمية وإبرام اإلتفاقيات ومذكرات التعاون باإلضافة إلى إنشاء زاوية
ثقافية تبرز حضارة وتاريخ الشعب الماليزي ،واستقبال طلبة جدد من ماليزيا في مختلف
التخصصات التي تطرحھا الجامعة.
وأشار الطراونة إلى التحوالت التي شھدتھا الجامعة خصوصا التعاون مع دول القارة اآلسيوية في
نشر اللغة والحضارة العربية واإلسالمية من خالل المركز الثقافي المزمع إنشاؤه في تركيا.
ورحب الطراونة بزيادة التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الماليزية
والتوسع في فتح آفاق جديدة خدمة للشعبين األردني والماليزي.
بدوره أكد السفير الماليزي على متانة العالقات األردنية الماليزية وخصوصا المتعلقة بقطاع التعليم
 ،ومدى االھتمام والرعاية التي توليھا الجامعات األردنية للطلبة الماليزيين الدارسين فيھا ،الفتا إلى
تطلع حكومة بالده إلى توطيد تلك العالقة مع الجامعة األردنية وإرسال المزيد من الطلبة لدراسة
تخصصات جديدة نظرا لما تتمتع به الجامعة من مكانة طيبة بين مثيالتھا من الجامعات العربية
والعالمية.
حضر اللقاء مدير الملحقية الثقافية الماليزية الدكتور محمد أزيدان بن عبد الجبار ومديرمكتب
العالقات الدولية في الجامعة الدكتور رامي علي ومساعدته الدكتورة سيناريا جبار.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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موقع اخبار الجامعة االردنية  +الديار ص١٢

٢٠١٣/٥/٢٢

األربعاء

األردنية" تخصص وقت إضافي المتحانات الطلبة ذوي االعاقة
قرر رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف
الطراونة زيادة الوقت المخصص المتحانات
الطلبة ذوي االعاقة وتحديدا اإلعاقات البصرية
والسمعية بمعدل نصف ساعة إضافية
لالمتحانات المكتوبة ،وإعطاء  % ٥٠على
الوقت األصلي لالمتحانات المحوسبة .
وجاء القرار استجابة لجملة من المطالب التي
تقدم بھا ممثلي حملة )صار وقتھا( التي انطلقت
في رحاب الجامعة األردنية في ديسمبر ٢٠١٢
بھدف تطبيق حقوق الطلبة ذوي اإلعاقة في
التعليم على أساس تكافؤ الفرص والمساواة دون
أي تمييز ،و تھيئة البيئة التعليمية المناسبة لھم
وتزويدھا بكافة المتطلبات التيسيرية.
وكان رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة قد أعلن في وقت مسبق عن دعم الجامعة
المطلق لمطالب الحملة باعتبارھا حق مشروع بموجب المواثيق الدولية ،داعيا إلى تنفيذ القرار الذي
تزامن وموعد االمتحانات الفصلية للطلبة على الفور على أن يترك للعميد دراسة الحاالت األخرى
التي تتطلب وقتا إضافيا .
من جانبھا أعربت الناطق الرسمي بإسم الحملة الطالبة ھديل أبو صوفة عن شكرھا واعتزازھا
بالجھود التي تبذلھا الجامعة في تحقيق مطالب الحملة ،األمر الذي أدخل في نفوسھم الفرح
واالطمئنان من جھة ،ودلل على مدى التزام الجامعة ممثلة برئيسھا بالوعود التي قطعتھا في تنفيذ
مطالب الحملة من جھة أخرى.
وقال منسق "فريق المطالب" الطالب صھيب صالح إن الجامعة تستجيب بشكل جدي لمطالب الحملة
بھدف تھيئة البيئة المناسبة لطلبة ذوي اإلعاقة ،بما يسھل انتقالھم من مكان آلخر ،ويسھم في مواصلة
تعليمھم الجامعي بسھولة ويسر من خالل تنفيذ الكثير من المطالب كان آخرھا القرار الذي أصدره
رئيس الجامعة بخصوص زيادة الوقت المخصص لالمتحانات ،معربا عن أمله في تلبية باقي مطالب
الحملة.
وكانت الجامعة قد استجابت مؤخرا لعدد من مطالب الحملة ،مثل تھيئة دورتي مياه للذكور واإلناث،
وتنفيذ عدد من المنحدرات لمستخدمي الكراسي المتحركة ،وتعين مترجمة إشارة ،وتوفير االدوات
المساندة لذوي اإلعاقة البصرية من المواد الدراسية وقوائم طعام للطلبة المكفوفين.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األربعاء

الدستور ص + ٣٢العرب اليوم ص٧
٢٠١٣/٥/٢٢

عدم توفر السكن في »أردنية العقبة« تسبب بخسارة  %٥٠من الطلبة المقبولين
أعل ن نائ ب رئ يس الجامع ة األردني ة لش ؤون الكلي ات اإلنس انية رئ يس ف رع العقب ة ال دكتور ھ اني
الضمور عن إطالق الفرع لب رامج جدي دة لني ل درج ة الماجس تير وال دبلوم ف ي ع دد م ن التخصص ات
وان الجامع ة تس عى إل ى تعزي ز عالقتھ ا م ع مؤسس ات المجتم ع الم دني ف ي محافظ ة العقب ة وم ع
المشاريع االستثمارية بمختلف درجاتھا في المنطقة الخاصة لتحقي ق المنفع ة المبتغ اة م ن وراء افتت اح
ھذا الصرح الحضاري العريق في العقبة.
وبين د .الضمور خالل حديث لممثلي وسائل اإلعالم في العقبة أمس بحضور نائب رئيس فرع العقب ة
الدكتور احمد أبو ھالل أن الجامعة تستعد حالي ا لحف ل تخ ريج الف وج األول م ن طلبتھ ا الش ھر الق ادم ،
مش يرا إل ى الص عوبات الكبي رة الت ي ش ھدھا الف رع من ذ تأسيس ه والتح ديات الت ي يواجھھ ا م ن اج ل
مواصلة مسيرته .
وكشف د .الضمور بان عدم ت وفر الس كن الطالب ي بخاص ة للطالب ات ومع ه بع ض التح ديات االخ رى
شكل سببا رئيسا في خسارة الجامعة نحو  % ٥٠من الطلبة المرشحين للقبول وبالتالي شكل عبئا ماليا
مضافا إليه تراجع نسب النم و االقتص ادي بش كل ع ام والعج ز الم الي للجامع ة إالم وع دم تلق ي الف رع
للدعم الذي وعدت به ألسباب قد تك ون مب ررة مم ا اث ر س لبا عل ى توس ع الجامع ة وق درتھا عل ى تنفي ذ
المخطط الشمولي حيث كانت التوقعات تشير إل ى قب ول  ٨االف طال ب خ الل الس نوات الخم س األول
بينما تحتضن الجامعة اليوم نحو  ١٨٠٠طالب فقط.
وأضاف إن ھدف الجامعة ليس ربحيا ولن يكون ،ولكننا نق ف الي وم لنراج ع خم س س نوات ق د مض ت
لنقيم التجربة ونقف عل ى م واطن الص واب والخل ل الت ي رافق ت مس يرة الف رع نتيج ة لتغيي ر القي ادات
اإلدارية واألكاديمية.
وقال الدكتور الضمور أن أوضاع التعليم العالي في العقبة ووجود فرع لجامع ة البلق اء التطبيقي ة وھ و
يعاني ما نعانيه أدى إلى بروز دعوات ووجود أكثر من سيناريو للوص ول إل ى ح ل منطق ي يرف ع م ن
سوية التعليم العالي ويعظم من قدرات الجامعة وبالتالي فان بق اء جامع ة ف ي العقب ة ھ و أم ر مؤك د وال
رجعة فيه ولكن على ان يكون ص رح علم ي ق ادر عل ى اس تقطاب أعض اء ھيئ ة ت دريس بق وة وت وفير
مزاي ا وخ دمات ومراف ق تحف ز الطلب ة إل ى التوج ه إل ى العقب ة باعتبارھ ا مدين ة س ياحية وتعليمي ة أي
س نعمل عل ى إنع اش قط اع ) س ياحة التعل يم( ل يس فق ط أم ام الطلب ة األردني ين ولك ن للطلب ة الع رب
واألجان ب وھ ذا أم ر م ن الس ھولة بمك ان حدوث ه بتك اتف الجھ ود وتع اون جمي ع المعني ين ،الفت ا ال ى
مقترح دمج جامعة البلقاء مع االردني ة او العك س او س يناريو دم ج الج امعتين بجامع ة اخ رى بمس مى
اخر.
وأوضح أن الجامعة تبحث عن حلول بديل ة وتتطل ع إل ى بن اء ش راكات م ع القط اع الخ اص وس تطرح
فرص استثمارية بالطريق الرسمية تمكنھا من االعتماد على ذاتي ا ف ي موض وع التموي ل  ،مش يرا إل ى
معرض األحياء البحرية ومشروع تربية األس ماك ومش روع المحافظ ة عل ى المواق ع االحفوري ة عل ى
الشاطئ وغيرھا من الفرص التي تصب في ھذا السياق.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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وقال بان الجامعة ستطلق برنامج ا تعليمي ا بالتع اون م ع أكاديمي ة اي ال للطي ران وفتح ت برن امج دبل وم
مھني في االستيراد والتصدير وستفتح دبلوم المھني للمعلمين بالتعاون مع مديرية تربية وتعل يم العقب ة
وفتح مركز ثقافي صيني وبرنامج تعليم اللغة الص ينية وبرن امج تعل يم العربي ة لغي ر الن اطقين بھ ا كم ا
طرحت برنامج الصيفي ام ا طلب ة جمي ع الجامع ات األردني ة وغيرھ ا لدراس ة ھ ذا الفص ل ف ي أردني ة
العقب ة  ،كم ا طرح ت الجامع ة برنامج ا لطلب ة الت وجيھي غي ر منھج ي بالتع اون م ع فعالي ات القط اع
الس ياحي ف ي العقب ة اض افة لبرن امج ماجس تير العل وم البحري ة وماجس تير حاس وب وال ذي س يبدأ م ع
الفصل االول من العام الدراسي القادم .
ودع ا د .الض مور وس ائل اإلع الم وبخاص ة بع ض الفض ائيات والمواق ع االلكتروني ة ال ى اس تنھاض
مش اعر ال والء واالنتم اء لل وطن وع دم المس اس بص ورته ف ي ال داخل والخ ارج م ن خ الل تض خيم
األحداث التي تقع ف ي الجامع ات تح ت مس مى العن ف الج امعي ،كم ا وج ه ال دعوة ال ى ن واب محافظ ة
العقبة والبادية الجنوبية إلى زيارة الجامعة والوقوف على دورھا واحتياجتھا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الرأي ص+٣٥ :صحيفة الغد ص+ ١الديار ص+ ٥سرايا

٢٠١٣/٥/٢٢

األربعاء

الطراونة يدعو إللغاء وزارة التعليم العالي
كشف رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة عن توجه الجامعة ،لتعيين أعضاء مجلس
اتحاد طلبة الجامعة في عضوية مجالس كليات الجامعة.
وأشار الطراونة ،خالل جلسة حوارية عقدت في منتدى شومان الثقافي اول من أمس ،بعنوان "كيف
ننقذ التعليم العالي" ،إلى أن ھذا التوجه سيطبق بدء من العام الجامعي المقبل ،وسيفتح المجال أمام
طلبة االتحاد للتشاركية في صنع القرار الجامعي بما يھم الجسم الطالبي ،ويسھم في تطوير البرامج
والخطط ورسم السياسات.
وأضاف أن أزمة التعليم العالي في المرحلة الراھنة "سببھا اإلقبال المتزايد على التعليم ،والتركيز
على الكم ال الكيف ،وعدم مالءمة المدخالت وحاجات السوق للمخرجات التي أصبحت عبئا على
الدولة" ،فضال عن األزمات المالية المتتالية ،التي تعرضت لھا الجامعات بعد أن رفعت الدولة
مسؤوليتھا عن دعم الجامعات ،وجففت منابع الدعم التي كانت متاحة لھا.
وزاد الطراونة أن من أسباب األزمة أيضا تبدل التشريعات ،وعدم استقرارھا ،األمر الذي "أرعب
اإلدارات ،وأبعدھا عن التفكير في التنمية ،بسبب العجز الذي تعاني منه الجامعات ،وسياسات القبول
الموحد ،وإغفال ھيئة االعتماد للدور المنوط بھا ،من حيث ضبط سوية التعليم وجودته ،وانشغالھا
بأمور ال ترتبط بالعملية التعليمية بصلة".
وحدد الطراونة محاور مھمة لمعالجة أسباب أزمات التعليم العالي ،أھمھا ضرورة االستقاللية التامة
للجامعات ،وإلغاء وزارة التعليم العالي ،وتشكيل مجلس موارد بشرية يرأسه رئيس الوزراء ،وأن يتم
اختيار رؤساء الجامعات على أساس الخبرة األكاديمية واإلدارية وتعزيز مفاھيم االستدامة والحاكمية
الرشيدة ،والشفافية في إدارة المؤسسة الجامعية ،إضافة إلى ثبات التشريعات الخاصة بالجامعات،
لتكون حاضنة لألفكار ،وعدم انكفاء مجتمع المعرفة داخل أروقة الجامعات".
وتحدثت في الجلسة نائبة رئيس جامعة اليرموك الدكتورة حنان ملكاوي حول واقع البحث العلمي في
الجامعات األردنية ،مشيرة إلى ضرورة ربط مشاريع البحث العلمي مع القطاع الخاص.
وأكدت أن الدعم واالنفاق المالي المقدم للبحث العلمي في الجامعات "ما يزال متواضعا" ،في ظل
والمياه.
الطاقة
قضايا
أبرزھا
ملحة،
مجتمعية
قضايا
وجود
وتطرق رئيس اتحاد طلبة الجامعة األردنية عمرو منصور لجملة من التحديات ،التي تواجه
الجامعات ،ومنھا تراجع الدعم الحكومي ،والترھل اإلداري وھجرة الكفاءات وزيادة أعداد الطلبة
بشكل يفوق الطاقة االستيعابية للجامعات.
وتناول منصور الخطط واالستراتيجيات ،التي وضعتھا الجامعة لتطوير برامجھا التعليمية ،ومواجھة
قضايا العنف الجامعي .مؤكدا أھمية تعزيز التواصل ما بين قيادات الجامعة والجسم الطالبي.
ولفت إلى أن اتحاد طلبة الجامعة أطلق مبادرات مھمة ،خصوصا لطلبة الثانوية العامة أھمھا "عينك
على المستقبل" والتي تستھدف توعية طلبة الثانوية العامة ،بحاجات سوق العمل ،والتخصصات
الموجودة في الجامعات األردنية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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عمون

٢٠١٣/٥/٢٢

األربعاء

رئيس الجامعة االردنية  :اما ذلك او اطردوا السفير
عبر رئيس الجامعة االردنية اخليف الطراونة عن اسفه لما حصل من اعتداءات طالت اردنيين االسبوع الماضي في
المركز الثقافي الملكي من قبل عراقيين.
وكتب على صفحته على فيس بوك" بكل اسف وحسرة نشاھد منظر االعتداء على مواطنين اردنين وفي بلدھم".
وتابع " قد يكون ھناك بعض اللوم على من يشارك باحتفاالت السفارات من االردنيين او يتدخل بما يقومون بھم تجاه
بلدانھم ولكن ھذا ال يعطي المن السفير العراقي الحق في االعتداء على االردنيين وفي بلدھم".
وقال " اعتقد انه من المناسب جدا استدعاء السفير للخارجية االردنية وتأنيبه وطرد حراسه وان يقدم السفير العراقي
اعتذاره للشعب االردني عامة عبر قناة التلفزيون االردني وان يقدم اعتذارا خاصا للشباب الذين تم االعتداء عليھم
وفي منازلھم وامام اھلھم  ،وبغير ذلك انا مع طرد السفير".

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الغد ص+٢ :السبيل ص+١٨ :الديار ص٥ :

٢٠١٣/٥/٢٢

األربعاء

الجامعة األردنية في العقبة تطرح برامج ماجستير في تخصصات جديدة
كشف نائب رئيس الجامعة األردنية لشؤون الكليات اإلنسانية رئيس فرع العقبة الدكتور ھاني الضمور ،عن برامج
جديدة لنيل درجة الماجستير والدبلوم في عدد من التخصصات.
وأشار الضمور في لقاء مع ممثaلي وسائل اإلعالم بحضور نائب رئيس فرع العقبة الدكتور أحمد أبو ھالل ،أن
الجامعة تسعى إلى تعزيز عالقتھا مع مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة ومع المشاريع االستثمارية بمختلف
درجاتھا في المنطقة الخاصة.
وبين أن الجامعة تستعد حاليا لحفل تخريج الفوج األول من طلبتھا الشھر المقبل ،مشيرا إلى الصعوبات الكبيرة التي
شھدھا الفرع منذ تأسيسه والتحديات التي يواجھھا من أجل مواصلة مسيرته وإيصال الرسالة التي وجد من أجلھا
كأحد أھم العناصر المعززة لمنظومة جذب االستثمار إلى منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
واعتبر أن عدم توفر السكن الطالبي وخاصة للطالبات ووجود بعض التحديات األخرى شكل سببا رئيسا في خسارة
الجامعة نحو  % ٥٠من الطلبة المرشحين للقبول ،وعبئا ماليا مضافا إليه تراجع نسب النمو االقتصادي بشكل عام
والعجز المالي للجامعة األم ،وعدم تلقي الفرع للدعم الذي وعدت به ألسباب قد تكون مبررة مما أثر سلبا على توسع
الجامعة وقدرتھا على تنفيذ المخطط الشمولي.
وأشار إلى أنه كان متوقعا قبول  ٨آالف طالب خالل السنوات الخمس األولى بينما تحتضن الجامعة اليوم نحو
 ١٨٠٠طالب فقط.
وأكد أن بقاء جامعة في العقبة أمر مؤكد وال رجعة فيه ،ولكن على أن يكون صرحا علميا يستقطب أعضاء ھيئة
تدريس بقوة ،ويوفر مزايا وخدمات ومرافق تحفز الطلبة إلى التوجه إلى العقبة باعتبارھا مدينة سياحية
وتعليمية،مشيرا الى إنعاش قطاع سياحة التعليم أمام الطلبة األردنيين والعرب واألجانب.
وأوضح أن الجامعة تبحث عن حلول بديلة ،وتتطلع إلى بناء شراكات مع القطاع الخاص ،وستطرح فرصا
استثمارية بالطرق الرسمية تمكنھا من االعتماد على قدراتھا الذاتية في موضوع التمويل ،مشيرا إلى معرض األحياء
البحرية ومشروع تربية األسماك ومشروع المحافظة على المواقع األحفورية على الشاطئ وغيرھا من الفرص التي
تصب في ھذا السياق .وقال إن الجامعة ستطلق برنامجا تعليميا بالتعاون مع أكاديمية ايال للطيران ،كما فتحت
برنامجا للدبلوم المھني في االستيراد والتصدير ،ودبلوما مھنيا للمعلمين بالتعاون مع مديرية تربية وتعليم العقبة،
وفتح مركز ثقافي صيني وبرنامج تعليم اللغة الصينية وبرنامج تعليم العربية لغير الناطقين بھا ،كما طرحت برنامج
الصيفي أمام طلبة الجامعات األردنية وغيرھا لدراسة ھذا الفصل في أردنية العقبة  ،كما طرحت الجامعة برنامجا
لطلبة التوجيھي غير منھجي بالتعاون مع فعاليات القطاع السياحي في العقبة ،وبرنامج ماجستير العلوم البحرية،
وماجستير حاسوب ،الذي سيبدأ مع الفصل األول من العام الدراسي المقبل.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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شؤون جامعية

بترا +الدستور ص + ١٠الغد ص+١٤الديار ص+ ٤الرأي ص٣٢
٢٠١٣/٥/٢٢
األربعاء

بحث انشاء نقابة لألساتذة الجامعيين خالل اجتماع في »التعليم العالي«
عقد اجتماع امس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبحث اوضاع االساتذة الجامعيين في
الجامعات االردنية والتحديات التي تواجھھم وسبل تذليلھا.
وتم خالل االجتماع الذي ضم وزير التعليم العالمي الدكتور امين محمود ووفد اللجنة المكون من
اساتذة في الجامعات االردنية تأكيد أھمية الموافقة على طلب اللجنة التحضيرية لنقابة االساتذة
الجامعيين للمساھمة برفع سوية التعليم الجامعي والحفاظ على الكفاءات االردنية وتعزيز دورھا
بتحسين مخرجات التعليم الجامعي بما يخدم مسيرة التعليم الجامعي والمحافظة على مكانتھا المرموقة
التي وصلت اليھا.
وزودت اللجنة مطالبھا بوثائق منھا المبررات القانونية والمسودة القانونية والسند الدستوري للحق
بإنشاء نقابة ومشروع قانون النقابة واسماء وتواقيع الھيئة التأسيسية والتي تقارب  ٢٥٠٠عضو ھيئة
تدريس من مختلف الجامعات االردنية ووثيقة تحمل تواقيع نواب واجتماع اللجنة التحضيرية مع
لجنة التربية والثقافة والشباب في مجلس النواب.
ووعد الوزير بدعم حركة ونشاط اللجنة التحضيرية في مساعيھا للحصول على نقابة لألساتذة
الجامعيين بما يخدم حركة التعليم الجامعي في المملكة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٥/٢٢

األربعاء

بحث تصويب حوافز موازي التكنولوجيا خالل أيام
علم المحرر المتجول بأن النية تتجه لدى مجلس التعليم العالي لتصويب وضع حوافز الموازي في جامعة العلوم
والتكنولوجيا وذلك بسبب أن الحوافز في جامعة العلوم والتكنولوجيا ال تصرف وفقا لنسبة عامة من ايرادات
الموازي وانما تصرف وفقا لتعليمات بنسبة وفقا لراتب الموظف اإلجمالي وھذا مخالف لنظام الرواتب والعالوات
الصادرفي الجريدة الرسمية .
وبحسب أعضاء في مجلس التعليم العالي فإن المجلس سيبحث وضع نسبة لحوافز الموازي للعاملين في التكنولوجيا
وھو أمر قانوني ومتطلب ال بد من تصويبه فورا لتنفيذ النظام وأن األمر ليس متعلقا بالدراسة التي تجريھا اللجنة
المالية للمجلس والتي ستقدم تقريرا وافيا عن أوضاع الجامعات المالية ووضع صيغة عامة لرفع حوافز الموازي
لكافة الجامعات بحيث يتحقق الغرض من األنظمة الصادرة وھو تحقيق العدالة بين جامعات األطراف وغيرھا من
الجامعات .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص +٨ :الغد ص٦ :

األربعاء

٢٠١٣/٥/٢٢

وزير الداخلية :نحقق مع جميع المشاركين بأحداث جامعة الحسين باستثناء شخص فار
المجالي يضع األحزاب بصورة اإلجراءات حيال أزمة الالجئين السوريين والعنف الجامعي
وضع وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين ھزاع المجالي األحزاب السياسية في صورة
االجراءات التي اتخذتھا الحكومة تجاه ابرز االحداث التي تشھدھا المملكة ،السيما ازمة الالجئين
السوريين وقضايا العنف المجتمعي والجامعي ،فيما ثمن ممثلو األحزاب مبادرة المجالي بدعوتھا
للقائه والتوافق على مأسسة سلسلة من الحوارات المشتركة بين الطرفين.
جاء ذلك خالل لقاء عقده المجالي امس في مبنى وزارة الداخلية والتقى فيه عددا من االمناء العامين
وممثلي االحزاب االردنية ،مؤكدا حرص الحكومة على ادامة التواصل والتنسيق معھم حيال جميع
القضايا التي تھم الوطن والمواطن.
وقال المجالي ان التدفق الھائل لالجئين السوريين إلى اراضي المملكة وبدون توقف ،استدعى من
الحكومة اتخاذ جملة اجراءات للتخفيف من اعباء االزمة على القطاعات التعليمية والصحية
والنواحي االمنية والبنى التحتية ،شملت توحيد البيانات وقاعدة المعلومات المتعلقة بالھجرة
والالجئين ضمن اطار مؤسسي موحد ،وتعزيز القدرات وبناء كوادر مؤھلة إلدارة ازمات اللجوء
وادارة شؤون المخيمات في جميع مؤسسات الدولة المعنية ضمن منھجية مؤسسية.
واضاف انه تم اعداد استراتيجية وطنية للتعامل مع ازمات اللجوء وادارة الھجرة ،شريطة عدم
ادماجھم بالمجتمع المحلي ومراجعة االطار القانوني للعالقة بين الدولة والمنظمات الدولية المعنية
بالتعامل مع الالجئين ،بما يحقق المصلحة الوطنية ،ومراجعة السياسات العامة للتعامل مع ازمات
اللجوء في بعدھا االقتصادي “المساعدات” ،والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي في االردن لتسليط
الضوء على تبعات االزمة السورية تجاه الدول المضيفة لالجئين والسيما االردن.
وتابع المجالي ان الحكومة االردنية طلبت من الجھات الدولية المانحة زيادة المساعدات للتخفيف من
ھذا العبء الكبير وتخصيص جزء كبير من الدعم “في حال تقديمه” ألبناء محافظات الشمال األكثر
تأثرا باألزمة ،وايالء تشغيل االيدي العاملة المحلية اھمية خاصة لدى الجھات الدولية المانحة،
وتدريب االيدي العاملة االردنية بالمحافظات وتشغيلھم وإحداث مشاريع تنموية ،خاصة في
محافظات الشمال ووضع تشريعات وتعليمات للحد من عمالة الالجئين السوريين ،وايجاد مرجعية
موحدة لتنسيق عمل المنظمات ،ومنع التداخل في عملھا ،واعطاء االولوية لقطاع الخدمات والبنى
التحتية والبلديات والمجتمع المحلي.
وفي ما يتعلق بالعنف المجتمعي والجامعي اكد المجالي “مسؤولية كل شرائح المجتمع االردني
ومؤسسات الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني إليجاد الحلول الالزمة للحد منه والقضاء
عليه بشكل نھائي عبر تحديد اسبابه ومعالجتھا وفقا آلليات الحوار والتشاركية في صياغة القرارات
وتفعيل الوعي بمخاطره على الدولة والمجتمع”.
واشار إلى انه تم توقيف  ٣١شخصا من المتھمين بأحداث جامعة الحسين االخيرة ،مؤكدا ان جميع
من اطلق النار او استخدم االدوات الحادة او الحجارة في االحداث يجري التحقيق معھم حاليا
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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باستثناء شخص واحد يجري البحث عنه حاليا وصوال إلى تطبيق القانون على كل من تسبب
باألحداث.
وبين انه سيتم اعادة فتح جامعة الحسين األحد المقبل بعد اتخاذ االجراءات الالزمة لسالمة الطلبة
والعاملين في الجامعة وقطاعات المجتمع المحلي المختلفة ،داعيا في ھذا االطار إلى زيادة التواصل
بين الجامعات بمكوناتھا االكاديمية واالدارية مع الطلبة وتطبيق التشريعات المعمول بھا في ھذا
المجال.
بدورھا ،أثنت أحزاب سياسية خالل على مبادرته بدعوتھا للتوافق على مأسسة سلسلة من الحوارات
مع ممثليھا ،فيما بحث االجتماع جملة من القضايا من أبرزھا الملف السوري بحسب مصادر
حزبية.
ونقلت قيادات حزبية لـ”الغد” مضامين االجتماع الذي امتد ألكثر من ساعة ،بحضور مختلف
األحزاب اليسارية والقومية والوسطية ،حيث تم التوافق على عقد لقاءات دورية بين ممثلي األحزاب
والوزارة بموجب جدول أعمال يتم التوافق عليه ،وبدون أي تحفظات.
من جانبه نقل عضو المكتب التنفيذي في حزب جبھة العمل اإلسالمي المھندس مراد العضايلة،
موقف حزبه من جملة القضايا التي تم طرحھا ،فيما اعتبر أن فكرة مأسسة اللقاءات بشكل دوري
القت ترحيبا من جميع االحزاب.
وقال العضايلة في تصريح لـ”الغد” إن ال أحد يرفض الحوار قائال من األفضل أن تستمع االطراف
المختلفة لبعضھا البعض،
وبين العضايلة أن تقديم مقترح مأسسة الحوارات ،جاءت بسبب كثرة المداخالت التي رغبت
القيادات الحزبية في تقديمھا ،فيما علق مضيفا ”:اللقاء لم نعرف الھدف االساسي منه سوى أننا
وضعنا بصورة جملة من القضايا بخاصة أزمة الالجئين”.
من جھته ،اعتبر األمين العام للحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق ،إن المبادرة ھي األولى من
نوعھا التي يتم تبنيھا بوضوح ،مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد ثان للقاء آخر األسبوع المقبل.
وقال الشناق إن عدة رسائل أوصلھا المجالي ،في مقدمتھا االتفاق على مأسسة الحوار مع األحزاب،
واطالعھم أوال بأول على المعلومات المستجدة لشؤون البالد ،وإشراكھم بصنع القرار.
وتمحور الحديث وفقا للشناق حول العنف الجامعي وأزمة الالجئين السوريين ،وشرح اآلليات
الجديدة التي انتھجتھا الحكومة في التعامل مع تدفق أعدادھم ،مشيرا إلى أن الوزير أبلغھم بأنه تم
إنشاء قاعدة بيانات لذلك.
ومرر الوزير المجالي وفقا للشناق ،موقف الحكومة السورية من مؤتمر أصدقاء سورية المقرر أن
ينعقد اليوم في العاصمة عمان ،عبر وزير خارجية سورية الذي رحب بالمؤتمر.
وتوافق أمين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور مع سابقه على أھمية مأسسة ھذا النوع من
اللقاءات الدورية ،متمنيا أن تستمر اللقاءات بشكل فاعل والتشارك في الرأي والقرارات ،بدون
االكتفاء بعقد لقاءات شكلية من أجل اللقاء.
ورأى دبور في تصريح لـ”الغد ،أن الرسالة الرئيسية التي ھدف الوزير إليصالھا ھي وضع
وإشراك األحزاب السياسية في صورة المستجدات المحلية ،وفي مقدمتھا الملف السوري.
ولفت إلى اھمية التوافق على جدول اعمال محدد للقاءات ،فيما أشار إلى أنه لم يطلب من األحزاب
أي دور أو التعبير عن مواقف ما فيما يتعلق بالشأن السوري.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األربعاء

الغــد ص٨ :

٢٠١٣/٥/٢٢

دراسة :فجوة األجور بين الجنسين كبيرة في المدارس والجامعات الخاصة
كشفت دراسة جديدة عن التمييز في األجور بالمدارس والجامعات الخاصة في المملكة ،عن وجود
فجوة واضحة في األجور بين الجنسين ،مقترحة تعديالت قانونية لتعزيز اإلنصاف في األجور
لجميع العاملين.
ووجدت الدراسة التي أجرتھا اللجنة التوجيھية لإلنصاف في األجور بالتعاون مع منظمة العمل
الدولية ،أن رواتب المدرّ سات في المدارس الخاصة تقل بنسبة  % ٤١٫٦عن المدرّ سين ،بينما
تنخفض ھذه الفجوة إلى  % ٢٣٫١في الجامعات الخاصة.
ويبلغ متوسط الراتب الشھري للمدرسين في المدارس  ٤٣٥ديناراً ،و ٢٥٤للمدرسات ،على الرغم
من أن كثيراً منھم يؤدون نفس العمل ،أما في الجامعات فيرتفع متوسط الدخل إلى  ٥٤٠ديناراً
للمدرسين و ٤١٥للمدرسات.
وجاء إجراء الدراسة مكمال لمراجعة قانونية اجرتھا اللجنة ،وألقت الضوء على التناقضات
والثغرات الموجودة في اإلطار القانوني األردني في ما يتعلق باإلنصاف في األجور ،حيث
أوضحت أن القوانين الحالية ال تحقق الشروط والمعايير الدولية في ھذا الشأن ،بما في ذلك اتفاقية
منظمة العمل الدولية رقم  ١٠٠للعام .١٩٥١
وتشير الدراسة إلى أن التمييز في األجور يستند غالبا ً إلى اعتقاد سائد بأن العمل في قطاع التعليم
الخاص "ال يستلزم جھداً كبيراً" وأنه "مناسب" للمرأة ،ويعتبر الرجل المعيل الرئيسي ،وبالتالي فله
الحق بأجر أعلى من خالل إعانات ،مثل العالوة العائلية )الذي ال يمنح للمرأة(.
الى جانب ذلك ،وجدت الدراسة أن المرأة قلما تشتكي من عدم المساواة في المعاملة ،إما نتيج ّة لعدم
وعيھا بحقوقھا أو خوفا ً من فقدان وظيفتھا ،كما أنھا تتحمّل مسؤوليات أسرية أكبر ،ما ينعكس سلبا ً
على طول فترة حياتھا المھنية ويحد بالتالي من إعاناتھا وترقياتھا.
ووفق الدراسة ،تعمل نسبة كبيرة من النساء في وظائف ذات أجر منخفض وفئة أضيق من
القطاعات ،ما يلعب دوراً أيضا ً في خلق فجوة في األجور ،حيث تشكل النساء  % ٨٨من القوى
العاملة في المدارس الخاصة ،ونحو  % ٣٠من القوى العاملة في الجامعات الخاصة ،وفي كلتا
الحالتين ،يتفوق الرجال على النساء في تبوؤ المناصب اإلدارية.
وقالت إنه رغم أن األردن صادق العام  ١٩٦٦على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ١٠٠لعام
 ،١٩٥١وصادق في  ١٩٦٣على اتفاقية المنظمة رقم  ١١١لعام  ١٩٥٨بشأن التمييز )في
االستخدام والمھنة( ،إال أن أحكام ھذه االتفاقيات لم تتبلور بعد في القانون األردني ،كما ان
التشريعات األردنية ال تتضمن أحكاما ً متعلقة بمبدأ تساوي أجور العمال والعامالت عند تساوي
العمل ،وال ينص القانون صراحة على منع التمييز في العمل ،وال يعاقب أي طرف على عدم
التزامه بمبدأ المساواة في األجور ،وال تتسق فترات إجازة األمومة مع القوانين األخرى.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وأكدت الدراسة أھمية إجراء تعديالت قانونية تكرس مبدأ المساواة في األجور وتوفر ضمانات
حماية األمومة ،فضالً عن تدابير وقائية ضد التحرش الجنسي ،وتضمن احترام عمل اآلخرين
والمسؤوليات األسرية ،كما يجب منح التعويض العائلي وغيرھا من التعويضات للمرأة على قدم
المساواة مع الرجال.
ودعت إلى توسيع الخيارات الوظيفية أمام المرأة وتعزيز اكتسابھا للمھارات وتدريبھا ،وزيادة
المعلومات عن فرص عمل وأجور وظروف عمل المرأة ،وتحسين الضمان االجتماعي والحماية
االجتماعية )بما في ذلك المساواة بين الجنسين في سن التقاعد(.
وطالبت بزيادة فترات إجازة األمومة وتيسير خدمات رعاية الطفل ،وتعزيز تدابير الصحة
والسالمة المھنية ،وتعزيز مشاركة المرأة في منظمات العمال ،وأصحاب العمل ،وتعزيز تفتيش
العمل.
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الرأي ص٣ :

٢٠١٣/٥/٢٢

األربعاء

عودة الدراسة لـ )جامعة الحسين( األحد
معان ھارون ـ آل خطاب -اكد رئيس جامعة الحسين بن طالل الدكتور طه العبادي ،ان الدوام في الجامعة سيستأنف
اعتبارا من صباح يوم االحد القادم بعد انقطاع استمر لعدة اسابيع .
واوضح العبادي ،ان مجلس عمداء الجامعة قرر تمديد الفصل الدراسي الحالي مدة اسبوع وتعديل التقويم الجامعي
بما يخدم الطلبة وواقعھم الدراسي .واشار العبادي ،ان الجامعة اكملت كافة االستعدادات الكفيلة بتوفير االجواء اآلمنة
للطلبة واعضاء الھيئتين التدرسية واالدارية وستقوم بعقد الكثير من االجتماعات التي تعيد اواصر التقارب والمحبة
بين ابناء الجامعة من كافة ابناء الوطن .واعتبر العبادي ،ان ما حصل في الجامعة يعتبر امرا اصبح من الماضي
وان ھناك اصرارا من الجميع لتجاوزه واالستمرار في مسيرة البناء واالصالح التي تقدمھا الجامعة في المحافظة.
وقدم العبادي ،شكره لكافة الجھود التي بذلت للتخفيف من حدة تداعيات االحداث التي شھدتھا الجامعة وما نتج عنھا
من احداث مؤسفة.
بدوره اكد محافظ معان عبد الكريم الرواجفة ،ان المجلس االمني في المحافظة وبالتنسيق مع العديد من الجھات قرر
استئناف الدراسة في الجامعة اعتبارا من صباح يوم االحد القادم بعد اجتماع عقد مع شيوخ ووجھاء من مدينة معان
والبادية.
واوضح الرواجفه ان ھناك جھودا كبيرة تبذل من قبل خيرين من ابناء الوطن النھاء حالة االحتقان التي وقعت بين
االطراف كافة بما يعيد الحياة في محافظة معان الى سابق عھدھا.
وثمن ابناء مدينة معان القرار الذي تم اتخاذه باعادة الدراسة في جامعة الحسين بن طالل ،معتبرين ان اعادة
الدراسة في الجامعة سيساھم في مساعدة الطلبة من كافة ابناء الوطن لالستمرار في تحصيلھم العلمي واعادة الحياة
الطبيعية للمحافظة.
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الغد ص١٢ :

٢٠١٣/٥/٢٢

األربعاء

معان :جھود عشائرية تعيد الدراسة إلى جامعة الحسين األحد المقبل
حسين كريشان  -أكد رئيس جامعة الحسين بن طالل الدكتور طه العبادي ،عودة استئناف الحياة
الدراسية في الجامعة اعتبارا من يوم األحد المقبل.
ودعا العبادي جميع الطلبة إلى االلتحاق بمقاعدھم الدراسية في الموعد المحدد ،مشددا على ضرورة
االلتزام باألنظمة والتعليمات التي تنظم سير العملية األكاديمية في الجامعة.
وأشار الى أن الجامعة أنھت جميع االستعدادات والترتيبات المتعلقة بالتحاق الطلبة بالدراسة
وتعويضھم عن األيام الماضية التي شھدت تعليق الدراسة فيھا ،مثمنا مواقف الجميع سواء من أبناء
قبيلة الحويطات وأھالي مدينة معان واألجھزة الحكومة الرسمية واألمنية في إعادة األمور إلى
طبيعتھا في استئناف العملية التدريسية لتبقى الجامعة تمضي في تقديم رسالتھا الوطنية ،التي تھدف
إلى إيجاد حالة من الوعي لدى اإلنسان.
وأكد محافظ معان عبدالكريم الرواجفة أن قرار استئناف الدوام في الجامعة جاء عقب نجاح جھود
عشائرية بذلھا أبناء قبيلة الحويطات وأھالي مدينة معان وشخصيات وطنية حريصة على المصلحة
العليا للوطن وأبنائه.
وأشار الرواجفة الى أن لقاء توافقيا عقد مساء أول من أمس في قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية
بمشاركة أبناء وشيوخ قبيلة الحويطات ،اتفق فيه على تحييد الجامعة عن مختلف النزاعات
االجتماعية ،الفتا الى أن أبناء قبيلة الحويطات أظھروا تجاوبا وتفھما واضحا للواقع والحدث األليم
وتداعياته السلبية على أبناء المحافظة ،مؤكدا أنھم قدموا مصلحة الوطن على غيرھا من األولويات
مقابل التزام الحكومة بحل المشكلة وتقديم المتورطين في أحداث الجامعة إلى القضاء العادل.
وكان "المجلس األمني" في محافظة معان قرر استئناف الحياة الدراسية في جامعة الحسين بن طالل
اعتبارا من يوم األحد المقبل ،بعد تعطل الدراسة فيھا ألكثر من ثالثة أسابيع ،إثر اندالع مشاجرة
عشائرية راح ضحيتھا  ٤أشخاص وإصابة  ،٢٥أعقبتھا أعمال شغب واسعة وإغالق الطريق
الصحراوي واالعتداء على مركبات المارة.
ويأتي ھذا القرار عقب اجتماع المجلس األمني مساء أول من أمس في قيادة المنطقة العسكرية
الجنوبية بحضور محافظ معان عبدالكريم الرواجفة ومديري األجھزة األمنية في المحافظة
وبمشاركة عدد من شيوخ ووجھاء عشائر قبيلة الحويطات وأكاديميين ومسؤولين في الجامعة.
ونقال عن أحد الذين حضروا اللقاء امتنع عن ذكر اسمه ،فإن المجلس أكد ضرورة إعادة الدوام
الجامعي ليتمكن الطلبة من إنھاء مقرراتھم التعليمية ،وفصل القضية العشائرية عن تداعياتھا األمنية
واعتبار الجامعة خارج إطار كافة التداعيات والنزاعات ،الى جانب االلتزام بعدم إغالق الطريق
الصحراوي الدولي أمام سالكيه ،مع التزام الحكومة بإظھار نتائج التحقيق والكشف عن المتورطين
في أحداث الجامعة في أسرع وقت وإحالتھم إلى القضاء ،مؤكدا التزام الجميع بعمق وحرص الوالء
واالنتماء للوطن وقيادته الھاشمية ومؤسساته الوطنية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وعبرت فاعليات شعبية وشبابية وحزبية في مدينة معان عن ارتياحھا الستئناف الدراسة ،معتبرة أن
نتائج اجتماع المجلس األمني في المحافظة وما نتج عنه من قرار بعودة الدراسة إلى الجامعة خطوة
في االتجاه الصحيح ،الى جانب أنه سيعمل على الحد من حالة االحتقان والتوتر بين أبناء المنطقتين
والتي ألقت بظاللھا السلبية على كافة أبناء المحافظة وانعكاساتھا وتداعياتھا على مستوى الوطن.
وسارعت القوى الشعبية والحزبية الى إلغاء المسيرة التي وصفھا القائمون عليھا بـ"الحاشدة" والتي
كان من المقرر أن تنطلق اليوم للتنديد باستمرار تعليق الدراسة في جامعة الحسين ،وفق الناطق
اإلعالمي باسم ائتالف التغيير واإلصالح محمد جرار ،مؤكدا ارتياح الجميع لما أفضى إليه
االجتماع وما صدر عنه من قرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وبذلك أنھى مئات من طلبة الجامعة والموظفين وبمشاركة الفاعليات الشبابية والشعبية اعتصامھم
أمس الذي استمر يومين داخل حرم مبنى محافظة معان احتجاجا على استمرار تعطل الدراسة
وتأخر إعالن التحقيقات في أحداث الجامعة.
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االنباط ص١

٢٠١٣/٥/٢٢

األربعاء

النائب بني مصطفى:تعيينات جامعة آل البيت وفق اسس مناطقية وعشائرية
اشعلت النائب وفاء بني مصطفى حربا كالمية تحت قبة البرلمان بإعالنھا أن التعينات في جامعة آل
البيت تتم وفق اسس عشائرية ومناطقية ،مستندة إلى شكاوى وردتھا من بعض العاملين في الجامعة.
وأوضحت أن ھناك تجاوزات في تعيينات الھيئة التدريسية ،مبينة ان قانون الجامعة يرفض تعيين من
يحملون شھادة البكالوريوس بمعدل مقبول ،إال أن الجامعة قفزت عن األنظمة والقوانين.
وبينت بني مصطفى في حديث لـ"األنباط" أن الجامعة قامت بتعيين احد األشخاص ممن يحملون
درجة البكالوريوس بمعدل مقبول وعندما سألت عن أسس تعيينه أجابت الجامعة بأن الشخص درس
على نفقة الديوان الملكي بمبلغ  ١٢٠ألف دينار وان تعيينه جاء من ھذا الباب.
واعتبرت بني مصطفى تعيين مواطن بتجاوز القانون وكان قد حصل على بعثة بقيمة  ١٢٠ألف
دينار مؤشرا على تنامي الواسطة والمحسوبية .
وأشارت أيضا إلى أنه تم تعيين موظفة في كلية تكنولوجيا المعلومات وھي تحمل شھادة
البكالوريوس في الحاسوب وشھادة أخرى في الماجستير في المناھج وشھادة الدكتوراة في التربية
والتعليم ،مؤكدة أن األصل أن يتم تعيينھا في كلية التربية ليتالءم مع شھاداتھا العلمية.
وفي رده على ذلك ،ابدى وزير التعليم العالي محمد أمين استعداده التام لتشكيل لجنة تحقيق في
مالحظات النائب بني مصطفى وتصويب كافة التجاوزات التي وقعت .
وكان رئيس الجامعة قال في كتاب يحمل رقم  ٥٧٢٤٥٦تاريخ  ٥٣٢٠١٣ردا على السؤال .أوال
:لم يتم أي تعيينات إدارية جديدة في جامعة آل البيت لعام  ٢٠١٢وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء
القاضي بوقف التعيينات اإلدارية باستثناء تعيينات أعضاء ھيئة التدريس والوظائف الفنية.
ثانيا  :نظرا للحاجة الماسة فقد تم تعيين عدد من مشرفي المختبرات في كلية األميرة سلمى بنت عبد
ﷲ للتمريض وكلية الھندسة وكلية األمير الحسين بن عبد ﷲ لتكنولوجيا المعلومات مرفقا قائمة
بأسماء من تم تعيينھم وتاريخ تعيين كل منھم وصورة عن اإلعالن الصادر واألسس المعتمدة علما
بأن ذلك كان وفقا لإلعالن بالصحف المحلية وحسب األسس المعتمدة للتعيين في الجامعة .
وجاء رد رئيس الجامعة لوزير التعليم العالي بأنه فيما يتعلق بتعيينات أعضاء ھيئة التدريس حيث تم
تعيين عدد من أعضاء ھيئة التدريس خالل العام الجامعي  ٢٠١٢٢٠١٣وعددھم ) (٦أربعة منھم
عائدون من اإليفاد واثنان تم تعيينھم بناء على اإلعالن المفتوح احدھم عين في كلية األمير الحسين
بن عبد ﷲ لتكنولوجيا المعلومات واألخر عين في قسم المحاسبة بكلية إدارة المال واألعمال حيث تم
تعيينھم بناء على توصية مجالس الكليات المعنية وحسب األصول وذلك خالل تعيينات ٢٠١٢
٢٠١٣.
أما فيما يتعلق بتعيين موظف في قسم نظم المعلومات بكلية األمير الحسين بن عبد ﷲ لتكنولوجيا
المعلومات بتاريخ  ٢٠١٢/ ٩/٩وذلك نظرا لحاجة الكلية الماسة لتخصصه ولكونه خريج جامعة
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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

21

برونيل بريطانيا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه حيث جاء تعيينه بناء على توصية من المجالس
المختصة وحسب األصول ھذا مع العلم بأن الموظف المعين كان مبعوثا على نفقة الديوان الملكي
العامر وتقدر كلفة ابتعاثه ما يقارب ) (١٢٠ألف دينار.
وتابعت اإلجابة بأنه ليس ھناك فرق عند النظر في التعيين بين خريجي الجامعات األجنبية او
العربية التي ال تعتمد اللغة االنجليزية في مناھجھا أو تلك التي تعتمد اللغة االنجليزية وأسماء
المعنيين وجامعاتھم واضحة في إجابة السؤال الثاني.
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مقاالت

السبيل ص١

٢٠١٣/٥/٢٢

األربعاء

حماية جامعة الحسين مصلحة للجميع
جمال الشواھين
استمرار إغالق جامعة الحسين ال يحتاج إلى عبقرية إلدراك فشل الحكومة لفرض القانون وتطبيقه
بال ھوادة رغم ّ
أن رأس الدولة أ ّكد بعد أحداثھا على تطبيق القانون بمنتھى الحزم ل ّما التقى مدراء
األمن.
وزير الداخلية لم يفلح حتى اآلن بتحويل المتھمين أو المشتبه بھم إلى القضاء ليقول الكلمة الفصل
بحق الجناة ،كما ّ
أن الجھود العشائرية لم تھدئ النفوس ،فذوو الذين قضوا يريدون محاسبة الجناة وما
يجري أمامھم يحاكي حمايتھم طالما لم يحال الملف للقضاء ،فما الذي يمنع ذلك؟
المحكمة ھي الجھة المعنية بأخذ األسباب وطبيعة الظروف التي أ ّدت إلى أيّة قضية تنظرھا ،وواجب
الجھة األمنية إحالة أ ّ
ي ملف إليھا بمجرد استكماله واالنتھاء منه ،إذ يصبح بعدھا لعھدة القضاء الذي
يسير به حسب األصول بعيدا عن التأثيرات والضغوطات عليه ،وألنه مشھود له بالنزاھة ّ
فإن األصل
ّ
أن كل األطراف ستذعن له باحترام.
يكمن حل مسألة الجامعة بإحالة ملف حادثتھا بسرعة للقضاء ،بعدھا يمكن للجھود العشائرية أن
تستم ّر بما يؤ ّمن ضمان الحقوق للجميع وليس العكس كما يجري حتى اآلن ،إذ ّ
إن األولوية ما زالت
للتفاھمات العشائرية على حساب تأجيل اإلحالة للقضاء.
أطراف القضية مجتمعون ليس لھم مصلحة باستمرار إغالق الجامعة إذ ّ
إن المتعطلين عن الدراسة
ھم أبناؤھم وبناتھم ,وأصحاب المحال كافة في محيط الجامعة كذلك ،وھناك استثمارات عديدة في
المنطقة أقيمت على أساس وجودھا وليس إغالقھا وأصحابھا يخسرون اآلن وھؤالء أيضا من أبناء
المنطقة ,ما يعني ّ
أن الخسارة شاملة وليس ألحد مصلحة باستمرارھا ،وباإلمكان في ھذا المعنى
االتفاق على إعادة الحياة الجامعية ومستلزماتھا إلى حالتھا الطبيعية طالما أنّھا مصلحة الجميع وليس
أن ھناك عاقل يص ّر حقا على تعطيل الحياة غير ّ
طرف على حساب طرف ،وال أحد يظن ّ
أن أسلوب
المعالجة ھو المشكلة التي باتت أكبر من مشكلة الحادثة نفسھا.
ال بديل للخروج من النفق سوى وضع الجميع على سلم المساواة ،وھذه لن تؤ ّمن إالّ بقبول القضاء
حكما يعطي كل ذي حق حقه.

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

23

الرأي ص١ :

٢٠١٣/٥/٢٢

األربعاء

العنف الجامعي  ..الى أين ؟!
روان المعاني
إن خلق بيئة توعوية مجتمعية قائمة على ضوابط أخالقية بما يتناسب مع مكانة الحرم الجامعي ،
جزء ال يتجزأ من االجراءات التي تضمنتھا استراتيجية التعليم العالي لمعالجة العنف الجامعي والحد
من تبعياته.
الفرصة متاحة للتطبيق
رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف الطراونة اكد اھمية استراتيجية التعليم العالي  ،سيما وان
الجامعة االردنية لھا خطتھا الخاصة المرتكزة على محاور تحصين البيئة الجامعية  ،بما في ذلك
تدريب االمن الجامعي وتأھيله  ،و تفعيل دور االمن االلكتروني ) اجھزة المراقبة الحديثة ( بشكل
مضاعف  ،باالضافة الى تعزيز دور اذاعة الجامعة والتواصل مع الطلبة ،و تحويل االنشطة
الالمنھجية من فضاءات مغلقة الى اكثر انفتاحا ً داخل ساحات الجامعة  ،بما يضمن تفعيل المبادرات
الفردية والعمل التطوعي وادبياته.
واما فيما يخص العمل الحزبي اكد » د .الطراونة » انه ال يوجد ما يمنع الطلبة من االنخراط في
العمل الحزبي اذا كان ذلك خارج اسوار الجامعة  ،منوھا ً في الوقت ذاته الى عدم السماح لالحزاب
بفتح فروع لمكاتبھا داخل حدود الجامعة  ،للحد من تبعيات الخلفيات السياسية والحزبية المختلفة ،
واالبتعاد عن التعصب لفريق على حساب الفريق اآلخر.
اجراءات على مستوى الدولة
من جھته اكد رئيس جامعة مؤته الدكتور » رضا الخوالده » ان العنف الجامعي مرتبط بفئة محددة
ضئيلة مقارنة بالجسم الطالبي الموجود في الجامعات االردنية الحكومية منھا والخاصة  ،وضبطھا
امر ليس بالصعب.
ھذا واشار » د .الخوالده » الى ان االسباب قد اشبعت بما فيه الكفايه وآن الوقت أن نأخذ بالحلول ،
منوھا في الوقت ذاته الى اھمية رفع الوعي عند الطالب وذويه ايضا ً بالحقوق والواجبات بما يضمن
لھم سھولة معالجة الظروف اوالُ بأول.
و فيما يخص » انذارات الطلبة » اكد « د .الخوالده » اھمية ردع الطالب على مستوى الدولة وذلك
برصد االنذار على ملفه و كشوفاته ودمج ذلك بورقة حسن السيرة الخاصة به  ،وبذلك نضمن عدم
تھربه من عقوبته حال انتقاله لجامعة اخرى.
حسب االحقية العلمية
من جھته اشار استاذ ماجستير علم النفس االكلينيكي واالخصائي النفسي » احمد الربابعة » الى ان
السبب الرئيسي في العنف المجتمعي يعود لمنظومة اجتماعية سياسية اخالقية كاملة  ،و لجوء بعض
الفئات الى الحل الفردي بعيدا عن القضاء.
واضاف » الربابعة »  :نحن بحاجة الى اعادة توزيع البعثات والمكرمات حسب االحقية العلمية ،
دون االلتفات الى االمور االخرى  .و فيما يتعلق بالعنف الجامعي اكد » الربابعة » ضرورة تقييم
سلوك الفئة المفتعلة للعنف وتعديله  ،من خالل مرشدين نفسيين وجلسات عالجية وبرامج حسية
اجتماعية متخصصة.
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عمق العملية التعليمية
ھذا وكان وزير التعليم العالي الدكتور امين محمود قد استعرض اآللية التي راعتھا الخطة
االستراتيجية لنبذ العنف الجامعي  ،والتي كانت عبارة عن العمل باتجاھين متالزمين اولھا  :توفير
الجاھزية اللوجستية واخرى قانونية لمتابعة اي خروقات للقانون داخل الجامعات.
وحول مدى فعالية ھذه االجراءات قال الدكتور محمود  :إن تطبيق اجراءات ھذه الخطة حيز التنفيذ
فوراً على مستوى االدارات الجامعية وبعضھا اآلخر يحتاج لفترة من الوقت حتى يستقر في عمق
العملية التعليمية.
امتحان في المواطنة والقانون
ً
دكتور علم النفس بالل الجيوسي يرى من وجھة نظره  :ان ما حدث مؤخرا في جامعاتنا الرسمية
أشبه بامتحان في المواطنة والقانون والتواصل  ،والنتيجة كانت رسوب فئة ال بأس بھا واختالف
مناطقھم وخلفياتھم .
وعن السبب في ذلك اشار » د .الجيوسي » الى ان غالبية الطلبة ال تكترث لمفھوم القانون او
المواطنة او التواصل االجتماعي  ،ولم يجدوا النموذج االنسب لالقتداء به  ،لذلك البد من ان نتشارك
المسؤولية جميعاً ،فنحن بحاجة الى معالجة الجذور بتعميم مفھوم المواطنة والقانون من خالل مناھج
المراحل العمرية االولى والثانوية  ،بعيداً عن الحشو الفارغ الذي ال يستفاد منه شيء على المدى
البعيد.
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األربعاء

الدستور ص:

٢٠١٣/٥/٢٢

أشجان أردنية
نزيه القسوس
نقرأ كل يوم العديد من المقاالت في صحفنا اليومية عن العنف الجامعي وعن تراجع ھيبة الدولة ويطرح كتاب ھذه
المقاالت حلوال بعضھا واقعي والبعض اآلخر مثالي لكن الجميع يريدون بالتأكيد مصلحة الوطن وأن تنتھي جميع
اإلشكاالت التي تنغص حياة الناس في كل مجتماعتھم الصغيرة والكبيرة.
الدكتور خليف الطراونة رئيس الجامعة األردنية طرح فكرة تأسيس شرطة جامعية وقد استغربنا جميعا ھذا الطرح
من رئيس أكبر جامعة في األردن ،فھل من المعقول أن يكون الحل للعنف الجامعي بإنشاء شرطة بدال من البحث
عن األسباب التي ولدت ھذا العنف ومحاولة معالجتھا.
وليعذرني الدكتور الطراونه إذا قلت :بأن ھناك أسبابا كثيرة أدت إلى العنف الجامعي منھا أن رؤساء بعض
الجامعات ھبطوا بالبرشوت على ھذه الجامعات وھم غير أ ْكفاء لشغل ھذا المنصب وغير قادرين على التعامل مع
المشاكل الطالبية ألنھم ال يملكون الخبرة الالزمة لكي يتولوا ھذا المنصب الھام.
ومن ھذه األسباب أيضا القبوالت العشوائية ووجود طالب لم يحصلوا على المعدالت التي تؤھلھم لدخول الجامعة
لكن التخصيصات ھي التي أدخلتھم وھم ليسوا طالب علم وال يھمھم سواء نجحوا أم لم ينجحوا وھؤالء الطالب مع
بعض االستثناءات ھم الذين يثيرون المشاكل ويكبرونھا حتى تتوسع وتمتد أحيانا إلى خارج الجامعة.
ومن أسباب العنف الجامعي عدم وجود عقاب رادع فالطالب الذين يثيرون المشاكل قد تتخذ إدارة الجامعة بعض
اإلجراءات بحقھم لكن الواسطات وتدخل بعض المتنفذين يجعل إدارة الجامعة تلغي ھذه العقوبات وھذا من األسباب
التي تجعل طالبا آخرين يقومون بتكرار المشاكل ألنھم يعرفون مسبقا بأنه لن تتخذ بحقھم أية عقوبات.
وإذا كنا نريد أن نتحدث بصراحة أكثر فإن السياسات المتبعة حاليا في التعامل مع المشاكل التي تحدث سواء في
الجامعات أو خارجھا ال تعالج بالحزم الالزم؛ والداللة على ذلك كثرة الجرائم التي نقرأ عنھا في صحفنا وتمرد
بعض الناس على سلطة الدولة وانتشار األسلحة بين الناس وعدم التعامل مع بعض الجرائم بالحزم الضروري كما
حدث في الجرائم التي ارتكبت في جامعة الحسين إذ ما زال المطلوبون غير معروفين حتى اآلن وقد يمارسون
جرائمھم مرة ثانية ما داموا طلقاء.
ال نريد من الحكومة أو من األجھزة األمنية سوى تطبيق القانون وعدم مجاملة البعض على حساب ھذه القوانين فأي
قانون وضع لم يوضع ليكون ديكورا بل وضع ليطبق ونحن مع األسف أھملنا القوانين وتذرعنا بذرائع ليس لھا
وجود فالمواطن الذي يغلق الشارع بوضع صيوان ليتقبل التعازي أو إلقامة عرس البنه يخترق القانون ويجب عدم
السماح له بذلك والمواطن الذي يغلق طريقا دوليا ألي سبب كان يجب أن يعتقل ويحاسب كل من يتعدى على
مؤسسات الدولة أو على حق المواطنين في العيش بكرامة أو محاولة قطع أرزاقھم .
نسطيع أن نقضي على العنف الجامعي وعلى كل التجاوزات إذا طبقنا القوانين وبغير ذلك ستسود بالدنا الفوضى
وسندفع الثمن إن عاجال أو آجال.
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الغد ص١٥ :

٢٠١٣/٥/٢٢

األربعاء

عبدة الشيطان :ھوس األكثرية وحيرة األقلية!
إبراھيم غرايبة
"إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواھكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه ھينا وھو عند ﷲ عظيم" )النور،
اآلية .(١٥
برأت محكمة أمن الدولة مجموعة الطلبة الجامعيين الذين اتھموا بأنھم من "عبدة الشيطان" .فبعد
أشھر من االعتقال و"البھدلة" واإلھانة والتجريح ،تبين أنھم مواطنون عاديون بعضھم متدين.
والمعطيات واألدلة التي قدمت ضدھم تصلح التھام ماليين المواطنين اآلخرين بأنھم عبدة شيطان!
ھل يوجد بالفعل جماعة اسمھا عبدة الشيطان؟ نعيش حالة من الھوس والتفكير اإلشاعاتي ال تالئم أبدا
مجتمعات مدينية وجامعات .وأعتقد أنھا حادثة خطيرة ومھمة ،يجب التوقف عندھا طويال!
بالطبع ،ليس المطلوب ھو غض الطرف عن اإلساءة إلى األديان أو الدعوة إلى الفتنة ،وھذا تكييف
مختلف عن تھمة عبادة الشيطان .في الحالة األولى ،ھناك أفعال وأقوال يعتقد مواطنون أنھا تسيء
وتخالف القانون ،وتنظر فيھا المحكمة على ھذا األساس .ولكن أن تجري مبالغة في تحميل األفعال
واألقوال ،وأن تحول اإلشاعات واألفكار غير الدقيقة أو غير الصحيحة إلى حالة من التھييج والحشد
االجتماعي واإلعالمي والعاطفي والغرائزي؛ فھذا أمر خطير جدا ،ويمكن أن يقع ألي مواطن ،إذا
جرت حوله حملة من األقاويل واإلشاعات واالتھامات والحشد ،ولكن أحدا ال يعلم إلى أين يمكن أن
تمضي بنا ھذه اإلشاعات واألقاويل .وما نزال في عجلون نعيش منذ  ٣٥سنة مأساة لم تتوقف ولم
تُنس بعد ،بدأت بحالة من التھييج والحشد ،وبمقولة )ربما تكون صحيحة أو خاطئة( عن تمزيق
المصحف ورميه في القاذورات ،وعن اإلساءة الى الدين واإلساءات المتبادلة ،ثم حدثت في ھذه البيئة
من الھياج جريمة قتل ذھب ضحيتھا مواطنان.
كم يعيش بيننا من العرب والمسلمين والمسيحيين ،وسائر الثقافات والملل واألفكار ،الذين بنيت حولھم
أفكار واشاعات مسيئة غير صحيحة ،ال يتقبلھا عقل وال يمكن تصديقھا ،أو على األقل قائمة على
مصادر غير موثقة وغير صحيحة! وقد تم حرق مبنى في الكرك ألن طائفة "البھرة" تستخدمه،
بدون معرفة بھذه الطائفة وأفكارھا وتاريخھا.
ھناك فئات اجتماعية من العرب حافظت على العروبة بثقافتھا وسلوكھا كما كانت قبل مئات السنين.
ولكن ألن العرب جميعا تغيروا إال ھم ،صار يُنظر إليھم على أنھم مختلفون وضالون ،وكل ما في
األمر أنھم لم يتغيروا وتغير العرب .وھناك مجموعات تعبر عن اآلرامية بنقائھا وفكرتھا األساسية
كما كانت قبل ألفي عام؛ ينظر إليھم كثير من الناس بعدائية مشحونة باإلشاعات والقصص الخرافية.
يمكن بالطبع ،ويجب مواجھة األفكار والمظاھر السلوكية واالجتماعية السيئة أو المسيئة ،ليس
بالمحاكمات واالتھامات ،ولكن بالحوار والجدال والحجة!
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الغــد ص١٨ :

٢٠١٣/٥/٢٢

األربعاء

البديل لحل النزاعات الطالبية
المحامي عاصف برغش
ظھر مصطلح العنف في جامعاتنا ومدارسنا منذ ما يقرب العشرين عاما ً .فحين كان عدد جامعاتنا ال
يزيد على أربع أو خمس جامعات ،لم تكن تشھد ھذه الظاھرة ،والسبب أن سبعين بالمئة من خريجي
الثانوية العامة كانوا يتابعون دراساتھم خارج الوطن ،مما أكسبھم ثقافات جديدة ،واطالعا على
عادات وتقاليد وتغييرا للبيئة التي كانوا يعيشونھا؛ بمعنى أن تغريب الطالب كان يثريه ويغني
المجتمع.
إن خطورة العنف الجامعي تكمن في تأثيراته السلبية على المجتمع؛ إذ أصبحت ھذه الظاھرة تھدد
حالة السلم األھلي واألمن الوطني ،حيث تمتد إلى المجتمع لتصيب أمن المواطنين والدولة ،وتجعلھم
في مھب الريح.
وفي بحث موضوع ظاھرة العنف في جامعاتنا ،فإن المسؤولية تكون جماعية ،تتحملھا كافة مكونات
الدولة؛ المؤسسة التعليمية بأركانھا ،ومنظمات المجتمع المحلي ،واألسرة ،والعشيرة.
وألفت ھنا إلى المسؤولية الكبيرة التي يتحملھا اإلعالم في التصدي لھذه الظاھرة ،ودوره في
تشخيصھا وتحليلھا والتعريف بأسبابھا .وال ننكر دور أبناء الوطن الخيرين الصادقين المخلصين في
الجھود المبذولة للقضاء على ھذه اآلفة الخطيرة ،مع التأكيد أن استئصالھا يحتاج الى عمليات
جراحية كبيرة ،ومسعى دؤوب من جميع عقالء الوطن ومحبيه والحريصين على السلم األھلي إليجاد
الحلول البديلة للعنف في حل نزاعاتنا ومشاكلنا ،والعمل المتضافر لتغيير المفاھيم وتعزيز أسس
التسامح والمحبة بين الناس ،من خالل زيادة الوعي بتقبل اآلخر ،وترسيخ مفاھيم حقوق اإلنسان
داخل األسرة والحي والمدرسة والجامعة ،وجميع مجاالت الحياة ،عبر مناھج موجھة بطريقة تزرع
ثقافة التسامح وتقبل اآلخر بين الطلبة للوصول إلى بيئة مجتمعية أمنة للجميع.
وكما األسرة ،تلعب المؤسسة التعليمية دورا مھما ھنا .فال بد من التأكيد على انفتاح الجامعات
والمدارس على نواحي المجتمع ،لكي تساھم في خلق تعاون مشترك يھدف إلى حل النزاعات بين
الطلبة بطريقة دبلوماسية حوارية ديمقراطية حضارية ،بعيدة عن اللجوء إلى مظاھر العنف المختلفة.
فمنھج تطوير التعليم يرتكز على الحوار الذي يتبادل فيه المعلم والمتعلم أدوارھما ،فيتعلم كل منھما
من اآلخر ،ويصبح موضوع الحوار الذي يدور بينھم ھو على عكس المنھج السائد في مؤسساتنا
التعليمية خصوصا ً والعالم الثالث عموماً ،والذي سماه المفكر المعاصر باولو فريري "منھج التعليم
البنكي"؛ الذي يقوم فيه المعلم بإيداع المعلومات التي تحتويھا المقررات )سابقة التجھيز( في أدمغة
المتعلمين الذين يقتصر دورھم على التلقي السلبي لتلك اإليداعات .ومن شأن ذلك ،أي "التعليم
البنكي" ،أن يخرج قوالب مكررة من البشر ،تساھم في تكريس الوضع القائم ،وال تسعى إلى تغييره
مھما احتوى أوضاع جائرة.
فعلينا في البدء أن نحرص على تعميق لغة الحوار ومنطق العقل داخل األسرة والمدرسة والجامعة،
وأن نفتح المجال لحوار مجتمعي بين الطلبة أنفسھم وبين الكادر التعليمي والطلبة ومؤسسات المجتمع
المدني.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ھل نعالج العنف الجامعي بتشديد األمن وتغليظ العقوبات؟
إن ظاھرة العنف الجامعي ليست مقتصرة على الجامعات األردنية ،وإنما نجدھا حاضرة في كافة
المجتمعات .إال أن الدول استطاعت أن تنجح في إيجاد سبل للقضاء على ظاھرة العنف كوسيلة لحل
النزاعات ،بدون تبني نظرية األمن وال تشديد العقوبات وال فصل الطلبة ،كما بدون تشديد الحراسات
وكاميرات المراقبة؛ بل أخذت ھذه الدول بالوسائل البديلة لحل النزاعات.
ففي الكثير من الدول ،تم تبني ما يسمى "الوساطة الطالبية" كأحد السبل لحل النزاعات الطالبية في
المدارس والجامعات .وقد أثبتت ھذه الوسيلة نجاعتھا وأھميتھا في القضاء على العنف الطالبي ،لما
تعكسه من نواح إيجابية؛ كونھا ذات مردود فاعل في ظل ظروف يعتاشھا الطلبة وتجمعھم فيھا
الضغوط.
وفكرة الوساطة الطالبية تقوم أساسا على تدخل طرف ثالث يقوم بجمع األطراف الطالبية المتنازعة،
ويقرب بين وجھات نظرھم ،وصوالً الى أن يقرروا بأنفسھم حل النزاع فيما بينھم .وللوساطة
الطالبية وجوه عديدة؛ فقد تتم من خالل الطلبة ،فيما يعرف باسم "وساطة األقران" .كما قد تتم من
خالل إنشاء مركز أو ناد للوساطة ،يختص بالتوسط في حل النزاعات فيما بين الطلبة.
وللوصول إلى ھذه النتيجة ،ال بد من عقد ورشات ودورات تدريبية من ذوي الكفاءة واالختصاص،
بمشاركة كافة أطياف المجتمع ،وتھدف إلى نشر الوعي بوجود السبل البديلة عن العنف في حل
النزاعات ،وخاصة النزاعات الطالبية .ولدينا في األردن أشخاص مؤھلون وذوو خبرة في عقد مثل
ھذه الدورات وورشات العمل.
وأوصي بضرورة توفر النوايا الصادقة إلنھاء ظاھرة العنف في الجامعات ،لما لھا من آثار خطيرة
على السلم األھلي ،والتأكيد على نشر وتعميق ثقافة الحوار ولغة العقل والمنطق ،وإزالة كافة مسببات
عدم نشر مفاھيم السلم األھلي االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،والحرص على تشكيل لجان وساطة
طالبية لحل النزاعات الطالبية عبر برامج تدريبية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي.
وكذلك مساعدة الطلبة على غرس التوجھات التي تؤدي الى تفضيل الوسائل السلمية في حل
النزاعات .ومساعدتھم على تطوير المھارات الشخصية واالجتماعية الالزمة للعيش بانسجام ووئام
مع اآلخرين ،والتعرف بالطرق اإليجابية التي تحترم حقوق اإلنسان األساسية.
كذلك ،تدريب ومساعدة الطلبة في تطوير رؤيتھم ألنفسھم ولدورھم في اتخاذ القرارات ،عن طريق
مشاركتھم في التدخل في الصراعات والخالفات الطالبية ،مما يعمق دورھم اإليجابي في المجتمع،
ويساعد في تطوير المعتقدات السائدة فيه حول مفھوم الوساطة والتدخل السلمي البناءين في فض
النزاعات الطالبية.
وأيضا ،تدريب مجموعة من طلبة الجامعات ،باإلضافة إلى موظفين من عمادة شؤون الطلبة ،حول
مفھوم الوساطة الطالبية ومراحل الوساطة والمبادئ التي تقوم عليھا ،وصفات ودور الوسيط،
وأھمية الوساطة داخل الجامعات للحد من ظاھرة العنف والتعامل البناء والسليم مع النزاعات
الطالبية ،وصوالً إلى إنشاء مراكز وأندية وساطة طالبية.
رئيس المنظمة الدولية لحل النزاعات
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الرأي ص١٧ :

٢٠١٣/٥/٢٢

األربعاء

المنتدى األكاديمي والعنف في الجامعات
د .موسـى الكـيـالني
في لقا ٍء للمنتدى االكاديمي الذي يترأَسُه الدكتور فايز الخصاونه ويضم في عضويته سبعة رؤساء
جامعات عاملين وسابقين كما يضم ستة وعشرين اكاديميا من االساتذة واعضاء الھيئة التدريسية ،
تطرق الحديث الى السؤال ،لماذا فشلت جامعات اليوم في صقل شخصية الطالب وإعادة بناء
ب عصبيته » و َقمْ َل جاھليته » ،
منھجية تفكيره بل احضر التلميذ الى الحرم الجامعي » َق َش َ
وصِ ْي َبان احقاده  .والدليل ما جرى في جامعة الحسين في معان ،
وھل يتصف العنف ھناك بالعنف الجامعي ام عنف المجتمع االردني او ما يسمى العنف المجتمعي.
ٌ
مفتعلة ُم ّدبرةٌ مھيأةٌ فاستھدف قدحھا
وھل انطلقت شرارة العنف ھناك عفوية بريئة طارئة ام انھا
التجريبي تلك البيئة الخصبة من تراكمات االحتقان واالحباط والكبت االجتماعي والنفسي بين الطلبة
الذين طالما شـَكـَ ْوا من انعدام التواصل االيجابي مع اعضاء الھيئة التدريسية  ،وما الجامعة في
جوھرھا الحقيقي إال دكتور وطالب وال تزيد االبنية الحجرية او الرخامية شيئا ً على المحتوى
االكاديمي.
وانشغل ابناء الوطن كله بالحديث عن الجيل الثالث من احداث معان في الوقت الذي خبا كليا ً صدى
مناقشات البُعد القومي من االحداث التي تجري في المفرق واالجفور ومآسي االخوة الالجئين
السوريين بيننا ويقارب عددھم الكلي مليونا  ،او في« َمسْ لخھم البشري الكبير » الممتد على كامل
التراب الوطني بين حمص ودمشق وحماة.
ذكر لي احد االصدقاء انه وُ لِ َد في الكرك وانھى دراسته الثانوية فيھا  ،ثم التحق بجامعة مؤتة في
بعثة دراسية  ،وتخرج منھا  ،ليجد عمله كمعلم في مدرسة ضمن حدود المحافظة  ،ولم يعرف
عمّان إال بعد مشاركته في جاھة خطوبة البنه لفتاة من جبل الحسين.
بينما كان من المفروض ان يحصل المتفوقون من ابناء الكرك على منحات دراسية في جامعات
الشمال  ،بينما يُبتعث المتفوقون من ابناء الشمال الى الصروح االكاديمية في الوسط او الجنوب ،
وذلك تعزيزاً للنسيج االجتماعي البناء الوطن الواحد  ،وتعضيداً لـِلُحْ َمة لألسرة الكبيرة .
استطاع الدكتور عبد الرحمن شعبان العطيات ان يجعل من جامعة مؤتة أُنموذجا ً اعلى في العمل
االكاديمي والتركيز على النشاطات الالمنھجية االيجابية باالضافة الى التميز في الدراسة الجامعية
ومساقاتھا .فلم تحدث اية صدامات بين الطلبة المنتمين الى كل العشائر والعائالت والقرى والبوادي.
واسْ َتـنَّ الدكتور عبد السالم المجالي اثناء توليه رئاسة الجامعة االردنية نھجا ً حميداً إذ كان يتناول
يوميا ً وجبة الغداء في مطعم الطلبة في الساحة الرئيسية حيث يتيسر لكل طال ٍ
ب وطالبة بثه شكواه او
مظلمته او معاناته المالية  ،ولم تتوالد في الجامعة أنذاك احداث العنف الجامعي بين ال ُم َك ِون
الفلسطيني واالردني  ،بل توقف العنف على البوابة الشمالية للجامعة عندما اشتبكت عشيرتان
بلقاويتان في معركة ادت الى خمسة قتلى  ،واصطف الطلبة من كال العشيرتين داخل الحرم على
رصيف مصلحة الوطن  ،وانتظموا في قاعات مشتركة  ،ولم تحدث عمليات الثأر او الزعرنة .
ويفتخر الدكتور عدنان بدران بجامعة البتراء التي لم تشھد مشاجرة واحدة بسبب تكثيف النشاطات
الالمنھجية للطلبة وخلق روح االنفتاح بين المدرسين والطلبة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الوفيات

األربعاء

جريدة الرأي

٢٠١٣/٥/٢٢
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حالة الطقس
األربعاء

جريدة الرأي

٢٠١٣/٥/٢٢

االربعاء ٢٠١٣/٥/٢٢
يكون الجو حارا نسبيا ومشمسا بشكل عام فوق المرتفعات الجبلية وحارا نسبيا الى حار في المناطق
المنخفضة واالغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
الخميس ٢٠١٣/٥/٢٣
يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا ومشمسا بشكل عام فوق المناطق
الجبلية وحارا في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتظھر بعض السحب
المتفرقة ،وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
الجمعة ٢٠١٣/٥/٢٤
يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا وغائما جزئيا فوق المرتفعات
الجبلية وحارا في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح غربية
معتدلة السرعة.
السبت ٢٠١٣/٥/٢٥
يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا وغائما جزئيا فوق المرتفعات،
وحارا في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح شمالية غربية
معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.
االحد ٢٠١٣/٥/٢٦
يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة ويكون الجو ربيعيا معتدال ومشمسا فوق
المرتفعات الجبلية وحارا نسبيا في المناطق المنخفضة واالغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون
الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.
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زوايا الصحف
األربعاء

عين الرأي

٢٠١٣/5/22

• جماعة اإلخوان المسلمين شكلت فريقا مكونا من )  ( ١٠أشخاص مھمتھم مرافقة وحماية
شخصيات اخوانية من األردن وخارجه أثناء االعتصامات والمسيرات ونشاطات الجماعة .
• وزير الخارجية ناصر جوده يجري اليوم مباحثات مع وزيري الخارجية االميركي جون
كيري والبريطاني ويليام ھيغ كال على حدة يعقبھا مؤتمران صحافيان.
• الحكومة تنتھي من تسليم دعم المحروقات » الدفعة الثانية » لمستحقيھا من القطاعين العام
والخاص والمتقاعدين العسكريين والمدنيين والضمان نھاية الشھر الحالي .وبلغت قيمة
الدفعة الثانية )  ( ١٠٠مليون دينار وزعت على )  ( ٤ماليين فرد .
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األربعاء

صنارة الدستور

٢٠١٣/٥/٢٢

• طالبت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابھة التطبيع الحكومة بوضع حد لقيام
اسرائيل في مطلع فصل الصيف من كل عام على إشعال حرائق األراضي األردنية المحاذية
لنھر األردن ،كما وطالبت بتعويض عادل للمزارعين االردنيين الذين تضررت مزارعھم
بفعل تلك الحرائق المفتعلة.
• رفض نائب المراقب العام لجماعة االخوان المسلمين زكي بني ارشيد االدالء بأي تصريح
حول مضمون او قرارات المكتب التنفيذي للجماعة خالل اجتماعه الدوري امس.
• يعكف العاملون في المركز الوطني لحقوق االنسان على وضع اللمسات االخيرة لتقرير حالة
حقوق االنسان في االردن للعام .٢٠١٢
• يعقد السفير السوري لدى المملكة مؤتمرا صحفيا عند الساعة الثانية عشرة من ظھر اليوم في
مبنى سفارة بالده.
• اصدر وزير المياه والري وزير الزراعة الدكتور حازم الناصر تعميما داخليا اليقاف منح
شركات الجنوب الزراعية شھادات منشأ ألي غرض كان وخاصة الستيراد اية مواد من
الخارج ،يذكر ان مجلس الوزراء قرر مؤخرا انھاء عقود الشركات الزراعية التي تعمل في
منطقة حوض الديسه جنوب المملكة.
• وجھت وزارة العمل استجوابا لـ  ١٨مديرية من مديريات العمل في المملكة تسأل فيه عن
اسباب وجود تفاوت بين اعداد االنذارات وعدم تناسبھا مع اعداد االغالقات ،وطلبت الوزارة
تعزيز االجراءات لحل المشكلة ،واوضحت االستجوابات الموجھة ان عدد االنذارات
الصادرة بلغت  ١٢٣٨انذارا في حين ان عدد المؤسسات التي تم التنسيب باغالقھا بلغ ٣٩
مؤسسة وذلك خالل الفترة من  ٢٠١٣/٣/٢٤ولغاية ٢٠١٣/٥/١٣
• شكا مواطنون في مادبا من نقص في األطباء والكوادر التمريضية في مستشفى النديم
الحكومي ما ينعكس على نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين ويزيد من
معاناتھم.
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زواريب الغد

•
•

•

•

•

•

األربعاء

٢٠١٣/٥/٢٢

سمو األمير الحسن بن طالل يلتقي اليوم في مكتبه بالديوان الملكي رؤساء تحرير الصحف
اليومية.
وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة لن يستطيع اليوم مصافحة كل وزراء
خارجية الدول المشاركة باجتماع "أصدقاء سورية"! المانع أمام ذلك ھو أن اليد اليمنى
للوزير معلقة برقبته ،بعد إصابته قبل أيام بحادث عرضي أدى لكسر في يده ..سالمات.
وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة تلقى امس اتصاال من نظيره اإليراني علي
أكبر صالحي ،الذي وجه دعوة لألردن للمشاركة بمؤتمر حول سورية ،سيعقد في طھران
الشھر المقبل .سبق إليران أن نظمت مؤتمرا شبيھا العام الماضي ،وشارك فيه األردن عبر
وفد دبلوماسي غير رفيع.
كشف وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة ،خالل مؤتمره الصحفي أمس ،أن ھناك
عدة وظائف شاغرة ،ضمن الفئات العليا ،لدى مؤسسات ودوائر حكومية ،لم يعلن عنھا
ضمن إعالن نشر في الصحف مؤخرا حول تعيين بعض الشواغر العليا ،وذلك ألنھا من
ضمن المؤسسات والدوائر ،التي سيتم دمجھا ،في انتظار موافقة مجلس النواب على قانون
الدمج.
اجتماعات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بدأت في عمان أمس بعد قرار الجھات األردنية
المختصة السماح لوفد حركة الجھاد اإلسالمي بحضورھا .وسائل إعالم فلسطينية كانت قد
نسبت لمصادر فلسطينية قولھا إن "رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون ورئاسة المنظمة
قررا تعليق االجتماعات ،إلى حين وصول وفد الجھاد اإلسالمي للمشاركة فيھا" .حركة
الجھاد قالت ،في بيان لھا أمس إنه "للمرة الثانية على التوالي ترفض السلطات األردنية
السماح لممثل الحركة أبو عماد الرفاعي بدخول األردن للمشاركة في اجتماعات لجنة تفعيل
المنظمة".
يقيم حزب اإلصالح والتجديد األردني "حصاد" مھرجانا مسا ًء اليوم ،إحيا ًء للذكرى ٦٥
للنكبة الفلسطينية ،تحت شعار "الوحدة الوطنية ھي طريق النصر" .المھرجان يقام برعاية
رئيس مجلس األعيان طاھر المصري في مركز الحسين الثقافي في رأس العين.
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أبرز عناوين
الصحف اليومية

-

النسور :ال قوات أميركية على أراضينا وطلبنا الباتريوت لحماية الالجئين
جودة :اجتماع عمان دعم لمسار الحل السياسي في سورية
ولي العھد يفتتح فندق التدريب المھني في السلط
مليون عامل وافد يزاحمون األردنيين على الوظائف
النواب يدين حادثة االعتداء على مواطنين اردنيين
عودة الدراسة لـ )جامعة الحسين( األحد
بريطانيا تسلم »أبو قتادة« لألردن قريبا ً
الرأي تفوز بجائزة أفضل تغطية صحفية لموسم ٢٠١٣-٢٠١٢
الخوالدة  :الشركات المملوكة للدولة لن تخضع لنظام الخدمة المدنية
اجتماع أصدقاء سوريا يجسد الدعوة األردنية للحل السياسي
»مالية النواب« تقر الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة
)مكافحة الفساد( تحقق في شبھات )مفترضة( باتفاقية فرع عجمان

-

االفراج عن عناصر القوات االمنية الذين كانوا مختطفين في سيناء
ولي العھد يفتتح فندق »سالتوس« في السلط
النسور يؤكد جاھزية األردن ليكون نقطة انطالق للصناعات التركية إلى الخليج وأفريقيا
العراق يعتذر عن حادثة االعتداء على مواطنين أردنيين في »المركز الثقافي«
استئناف الدوام في جامعة الحسين األحد
البخيت  :تداعيات الموضوع السوري كبيرة وال بد من التوقف عن استقبال الالجئين
الوحدة االستثمارية في الضمان مھتمة باالستثمار في البرنامج النووي
اعصار عنيف يجتاح اوكالھوما يودي بحياة  ٢٤شخصا
حزب اللـه يرسل تعزيزات الى القصير
الجيش المصري يبدأ عملية عسكرية في سيناء
مخططات لتھويد كامل منطقة البراق في االقصى
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-

الملك يبحث مع عباس وكيري عملية السالم األحد
مصادر "إخوانية" ترجح تحويل "زمزم" لمحاكم تنظيمية
بيع وشراء البنزين المھرب :تجارة رائجة رغم الحمالت التفتيشية المكثفة
"أصدقاء سورية" يلتئم اليوم بمشاركة المعارضة
الطراونة يدعو إللغاء وزارة التعليم العالي
الحكومة العراقية تعتذر لألردن
تواصل انخفاض أعداد الالجئين السوريين
 ١٣سوريا يلجأون إلى المملكة بينھم  ٨جرحى
"األمانة" تنفذ خطة مرورية استعدادا لفصل الصيف
إربد :إخماد حريق شب بـ ١٥٠دونما مزروعة باألشجار
موظفو وزارة العدل يعلقون اعتصامھم ويستأنفون العمل

-

اعتذار عراقي وتعھد بسحب المتورطين
اجتماع "المجموعة األساسية ألصدقاء سورية" اليوم
تراجع حركة اللجوء السوري إلى المملكة
استئناف الدوام في جامعة الحسين األحد المقبل
األردن تالفى أزمة مالية بسبب برنامج التصحيح االقتصادي
استعدادات دولية مكثفة لعقد مؤتمر جنيف  ٢وسورية تختار مفاوضيھا برئاسة الحلقي
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