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أخبار الجامعة

االثنين

ديرتنا نيوز

٢٠١٣/٥/٦

الطراونه يدعو لعقد مؤتمر وطني لبحث تداعيات العنف الجامعي
مالك المبيضين  -دعا رئيس الجامعة االردنية الدكتور أخليف الطراونه الى عقد مؤتمر وطني لبحث
اسباب وتداعيات قضايا العنف الجامعي
وأكد الطراونه خالل حديث ادلى به الليله للتلفزيون االردني ضمن برنامج ) فيك الخير يا بلدنا ( الى
ضرورة مشاركة قيادات ونخب سياسيه وأقتصاديه ووجھاء عشائر وفعاليات اعالميه للخروج
بتوصيات يمكن لھا ان تساھم في ايجاد حلول سريعه لقضايا العنف الجامعي .
وحث الطراونه الجھات المعنيه على اتخاذ قرار جريء الستحداث شرطه جامعيه لديھا صالحيات
الضابطه العدليه مشيرا الى جاھزية الجامعه للتعامل مع ھذا النمط الشرطي الذي يمكن ان يحافظ
على ھيبة الجامعات ومقدراتھا
وقال الطراونه ان الشرطه الجامعيه منتشره في جامعات اوروبيه وأمريكيه متقدمه مؤكدا في ھذا
السياق الدور الذي يمكن ان تقوم به الى جانب حفظ األمن في الجامعات القيام بتنظيم حركة مرور
المركبات داخل الجامعات واألماكن المحيطه بھا
والبرنامج التلفزيوني الذي قدمه االعالمي مأمون مساد وخصص لبحث قضايا العنف الجامعي
استضاف ايضا الكاتب الصحفي في صحيفة الدستور اليوميه ابراھيم القيسي وعدد من نشطاء طلبة
الجامعة االردنية اللذين يمثلون مجموعة ) سند ( ومجموعة ) بس افھمونا ( واللتان انطلقتا في رحاب
الجامعة لتعزيز لغة الحوار والفھم المشترك بين الجسم الطالبي بھدف مواجھة تحديات ظاھرة العنف
الجامعي وتعزيز ثقافة العمل التطوعي داخل الحرم الجامعي
وانتقد الطراونه بعض وسائل االعالم االلكتروني خصوصا المواقع االلكترونيه التي تبث تقارير
سريعه معتمده في اغلبھا على مصادر تحاول اشاعة الفوضى وال تراعي فيھا اصول وثوابت مھنة
االعالم النبيله .
واشارفي ھذا السياق الى ان بعض حاالت ) المالسنه ( التي تقع بين طالبين وال ترقى الى المشاجره
سرعان ما تبث ھذه المواقع عناوين بارزه عن وقوع مشاجرات واسعة النطاق في الجامعه واستخدام
الحجاره واطالق االعيره الناريه ووقوع االصابات واالعتداء على الممتلكات العامه وتعليق الدوام
الدراسي االمر الذي يشوه سمعة الجامعه وطلبتھا والعاملين فيھا ومصداقية المؤسسات االعالميه .
وعرض الطراونه االجراءات التي اتخذتھا الجامعه للحد من ظاھرة العنف الجامعي السيما تعزيز
التواصل مع الجسم الطالبي مشيرا اال انه شخصيا يتواصل مع مجموعات كبيره من الطلبه عبر
وسائل االتصال االجتماعي ) الفيسبوك  ،وتويتر ( يوميا لساعت طويله فضال عن عقد اللقاءات
الدوريه وبأستمرار مع اعضاء اتحاد طلبة الجامعه وأعضاء النوادي والطلبه الوافدين
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وأعرب الطراونه عن ثقته وأعتزازه بالطلبه الذين يطلقون المبادرات الھادفه الى المحافظه على
البيئه الجامعيه خصوصا طلبة كليات الصيدله واألعمال والملك عبدﷲ الثاني لتكنولوجيا المعلومات
والتي تھدف الى تنمية العمل التطوعي والجماعي
بدوره دعا الصحافي القيسي الى ) ثورة ثقافيه ( لتعزيز القيم واألخالق النبيله داخل المجتمعات
الجامعيه مشيرا الى ان العشائريه بريئه من احداث العنف الجامعي
وقال ان مؤسساتنا الوطنيه وفي طليعتھا ) مؤسسة العشيره ( قد تعرضت للتشويه مؤكدا ان ابناء
الجامعات ھم ابناء عشائر اردنيه محترمه .
وحمل القيسي بعض وسائل االعالم في تأجيج حاالت العنف الجامعي الن بعض الذين يدورون
المؤسسات االعالميه غير مھنيين بحسب تعبيره
وأشاد القيسي بتجربة الجامعة االردنيه لوضع حد للعنف الجامعي وخفض مستوياته خالل االشھر
الماضيه ال سيما تعزيز مفھوم الحوار البناء بين الجسم الطالبي وسياسات التواصل ما بين المسؤول
والطالب داخل الحرم الجامعي .
وقدم عدد من الطلبه المشاركين في البرنامج التلفزيوني مداخالت حول اسباب ارتفاع وتيرة العنف
الجامعي في االونه االخيره ومنھا غياب العداله والمساواه في القبول الجامعي وانتشار الواسطه
وتراجع الوعي الثقافي والفكري والديني .
ودعا الطلبه الى مزيد من اقامة الفعاليات والنشاطات التي تنمي شخصية الطالب الجامعي وصقل
المواھب الجامعيه.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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بترا -الغد ص  -٥العرب اليوم ص ٣

٢٠١٣/٥/٦

االثنين

أكاديمي :تفعيل السياحة الجامعية يحد من العنف

اكد استاذ التسويق الدولي للسياحة في الجامعة االردنية الدكتور
مأمون عالن ان للسياحة دورا كبيرا في ترسيخ ثقافة التسامح
والتواصل بين ابناء المجتمع والحد من انتشار ظاھرة العنف
الجامعي والمجتمعي.
وأضاف عالن في تصريح صحفي اليوم لوكالة األنباء األردنية
)بترا( ان السياحة ھي صناعة السالم العالمي ووسيلة ترفيھية
وثقافية وتعليمية مھمة األمر الذي يمكن استغاللھا واستخدام
نشاطاتھا السياحية كوسيلة للحد من العنف المجتمعي والجامعي
على حد سواء.
وأكد ان السياحة تلعب دوراً جوھريا ً في توفير منافع نفسية وثقافية ومادية وفكرية لطلبة الجامعات
خصوصا ً عند مواجھة ضغوطات الحياة والدراسة والتعصب والتقوقع على الذات والتمحور حول
البعد القبلي او الوجاھي التي ھي من اسباب العنف الجامعي.
واشار إلى ان الدراسات السياحية اثبتت ان السياحة قادرة على تخفيف القيود الحياتية لألفراد
وتزويدھم بتجربة ممتعة تتسم بالراحة والترويح عن النفس ،موضحا ان ان علماء النفس اشاروا إلى
ان الجلوس على شواطئ البحار مثال يخلص النفس مما يعتريھا من ضغوط وتوتر داخلي ألن
اإلنسان يشعر بضآلة ھمومه ومشاكله امام طبيعة البحر ،فالطبيعة ھي مصدر السكينة والطمأنينة.
واكد اھمية التواصل مع اآلخرين وقبول اآلخر والتنوع وخلق صداقات جديدة يكون اساسھا
االھتمامات المشتركة ،مبينا ضرورة ان تنظم الجامعات نشاطات سياحية للطلبة ،وربط ھذه
الرحالت بالمواد األكاديمية وتشجيع الدراسات الميدانية ،لترسيخ التواصل الحضاري بين الطلبة على
اسس علمية ،وھو االمر الذي درجت عليه جامعات الدول المتقدمة.
ودعا الدكتور عالن المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم واالستراحات والمنتجعات إلى دعم
الرحالت الطالبية وان تقدم وكاالت السفر خصومات لتشجيع الطلبة على تنمية النشاط السياحي.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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بترا-الغد ص  -٦العرب اليوم ص  – ٨األنباط ص ٥

االثنين

٢٠١٣/٥/٦

األردنية  :افتتاح برنامج ماجستير علوم التأھيل العام الجامعي المقبل
أعلن عميد كلية علوم التأھيل في الجامعة األردنية الدكتور زياد حوامدة عزم الكلية افتتاح برنامج
ماجستير علوم التأھيل بدءا من العام الجامعي المقبل .
وأضاف حوامدة خالل افتتاح اعمال اليوم العلمي السابع للكلية اليوم األحد ان البرنامج الجديد يعتبر
األول من نوعه في الدراسات العليا على مستوى الجامعات األردنية ويھدف الى تنمية الكوادر
البشرية المتخصصة ودعم البحوث العلمية في علوم التأھيل.
وزاد حوامدة خالل الحفل الذي حضرته نائب رئيس الجامعة الدكتور لميس درويش رجب ان الكلية
أعادت فتح برنامج ماجستير تقويم النطق واللغة لتلبية احتياجات السوقين المحلي واالقليمي بخبراء
ومتخصصين في علوم النطق واللغة والسمع.
وعرض حوامدة انجازات الكلية خصوصا معالجة )  ( ٥٨٣حالة مرضية من األطفال والبالغين في
عيادة النطق في الكلية إضافة الى حصولھا على االعتماد الخاص في جميع تخصصاتھا.
ولفت عميد الكلية الى الجھود التي بذلتھا الكلية لتطوير خططھا وبرامجھا التدريسية ال سيما رفع
الساعات المعتمدة في تخصصاتھا الى ) (١٣٥ساعة في مرحلة البكالوريوس بھدف زيادة التدريب
العملي لطلبة الكلية ودعم مھاراتھم وخبراتھم العملية في تخصصاتھم المختلفة.
وكشف حوامدة عن تسليم الكلية مبلغ ) (١٠٠ألف يورو من الجامعات اإليطالية تنفيذا لبنود اإلتفاقية
الموقعة بين الجامعة والجامعات اإليطالية ،مشيرا في ھذا الصدد الى ان الكلية قامت بطرح عطاء
لتجھيز مختبراتھا العلمية ھذا العام بقيمة مليون و  ٨٠٠ألف يورو.
وتضمن برنامج اليوم العلمي تقديم اوراق عمل متخصصة تناولت في مجملھا المستجدات العلمية في
تخصصات علوم التأھيل والعالج الوظيفي واألطراف اإلصطناعية واألجھزة المساعدة وعلوم السمع
والنطق.
واشتملت فعاليات اليوم العلمي الذي أقيم بمشاركة واسعة ألعضاء ھيئة التدريس وعدد من
المتخصصين في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومؤسسات القطاعين العام والخاص على
عقد ورش علمية تناولت عالقة الكلية بالمجتمع المحلي فضال عن إقامة معرض تعليمي ابرز
الوسائل الحديثة التي تستخدم لحاالت مرضية وتحتاج الى التأھيل والتدريب
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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بترا -الغد ص  -٧الديار ص  -٣األنباط ص ٥

االثنين

٢٠١٣/٥/٦

حملة للمحافظة على البيئة الجامعية في )لغات األردنية(

نفذ فريق من متطوعي طلبة كلية اللغات
األجنبية في الجامعة األردنية اليوم حملة
للمحافظة على البيئة الجامعية شملت مرافق
الكلية والساحات المحيطة بھا أطلق عليھا
اسم" يعطيك العافية".
وتھدف الحملة التي تزامن اطالقھا مع
مشاركة المملكة األردنية الھاشمية دول
العالم االحتفال بعيد العمال الذي صادف
األول من شھر آيار الحالي بحسب عميدة
الكلية الدكتورة زھرة عوض تقدير للطبقة
العاملة و لعطائھم وجھودھم المخلصة في
خدمة الجامعة وكلياتھا ومرافقھا والمحافظة
عليھا.
وأضافت عوض أن الحملة التي تستمر ليوم واحد تأتي ضمن اھتمامات الكلية في تحفيز طلبتھا على
روح المبادرة في تنمية العمل التطوعي وتشجيعھم على ممارسته.
وأعربت عوض عن تقديرھا واعتزازھا بالفريق الطالبي المكون من ) (٢٠طالبا وطالبة مؤكدة
مدى انتماء الطلبة لجامعتھم وكليتھم ،وإظھارھا بصورة حضارية تليق بھا خصوصا وأنھا تضم
طلبة من جنسيات عالمية مختلفة.
وتضمن برنامج الحملة القيام بأعمال نظافة لمرافق الكلية والساحات واألروقة المحيطة بھا ،فضال
عن تكريم عمال النظافة العاملين في الكلية وتقديم عدد من الھدايا التذكارية والشھادات التقديرية بھذه
المناسبة.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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بترا -الغد ص ٨

٢٠١٣/٥/٦

االثنين

صيدلة "االردنية" تحتفي بعيد العمال

كرم نائب رئيس الجامعة األردنية للشؤون
االدارية والمالية الدكتور شتيوي العبد ﷲ
اليوم مجموعة من عمال الجامعة بمناسبة عيد
العمال العالمي.
جاء ذلك خالل االحتفال الذي نظمته كلية
الصيدلة بالتعاون مع ادارة فرسان التغيير في
عمادة شؤون الطلبة احتفاء بھذه المناسبة في
بھو الكلية وحضره اعضاء الھيئة التدريسية
والطلبة.
وقال العبد ﷲ" اننا اليوم نحتفل بالعاملين في الجامعة تقديرا لعطائھم وجھودھم الدؤوبة في خدمة
الوطن والجامعة" .
واضاف ان مبادرة كلية الصيدلة في اقامة االحتفال ھو مثال يحتذى به ونموذج وقدوة للطالب
المثقف المتعلم الذي لديه امكانات ورؤيه تجاه مجتمعه ،داعيا الطلبة في جميع الكليات الى تكرار مثل
ھذه النشاطات التي تعكس الوجه الحضاري لديھم بعيدا عن ما يدور في الجامعات االردنية من
اعمال عنف .
واكد عميد كلية الصيدلة الدكتور طالل ابو رجيع ان ھذا التكريم يعبرعن اعتزاز الكلية بالجھود
المخلصة للعمال  ،واالھتمام بھذه الفئة لتعزيز دافعيتھم في العمل والعطاء.
من جانبه قال عضو اتحاد الطلبة في الكلية الطالب احمد العضايلة ان العامل ھو العمود الفقري
الفاعل في المحافظة على مقدرات الوطن وحماية مكتسباته لذلك جاء التكريم تجسيدا واحتراما
وتقديرا لتلك الفئة المعطاءة في سائر ميادين االنتاج .
وتضمن االحتفال على فقرات فنية وموسيقية قدمھا طلبة كلية الفنون والتصميم في الجامعة تفاعل
معھا الحضور بعفوية ،وقصيدة شعرية قدمھا الطالب حازم قموة.
وفي نھاية االحتفال عبر المشاركون من طلبة واعضاء ھيئة تدريسيةعن حبھم وتقديرھم للعمال
بكلمات كتبوھا بخط ايديھم على لوحة تذكارية تبارك للعمال في عيدھم.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٣/٥/٦

االثنين

حريق يلتھم اقدم نخلة في االردنية

أقدم طلبة في الجامعة االردنية على إحراق شجرة نخيل عن طريق الخطأ ،حسب ما أكده شھود عيان
لـ"السوسنة" ،كما قامت سيارة اطفاء الدفاع المدني باخماد الحريق.
وأوضح الشھود إن الحريق نشب اثر احتفال الطلبة بتخرجھم من الجامعة ،حيث كانوا يطلقوت
األلعاب النارية في الھواء ما تسبب باشتعال الشجرة التي يزيد عمرھا على ) (٥٠سنة.
وقال الشھود إن الحريق ادى الى تطاير أغصان الشجرة المشتعلة ،حيث قاموا بإزالة إحدى المركبات
التي تعود لعضو ھيئة تدريسية في الجامعة خوفا من وصول النيران اليھا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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مرصد الثقافة :الدستور ص ٢٤

االثنين

٢٠١٣/٥/٦

لقاء حول »الحق في التجمع السلمي في القانون األردني واالتفاقيات الدولية«
برعاية صاحب السم ّو الملكي األمير الحسن بن طالل وبدعوة من منتدى الفِ ْك ِر العرب ّي ودار صادر
للمنشورات الحقوقية )لبنان/األردن( يقام اللقاء الثاني لنادي الكتاب ) (٢٠١٣/٢لمناقشة وإشھار
كتاب »الحق في التجمع السلمي في القانون األردني واالتفاقيات الدولية :دراسة مقارنة« للمحامي
ال ّدكتور ليث كمال نصراوين ،أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق /لجامعة األردنيّة؛ عضو
المنتدى ،يدير اللقاء :الدكتور محيي الدين توق مدير عام شركة الكادر العربي وذلك السّاعة الخامسة
والنصف من مساء يوم غد في قاعة الحسن بن طالل /مق ّر المنتدى ،الكائن فـي الجبيھة بين الجـمعيّة
العلميّـة الملكيّة وال َمرْ َكز الجغراف ّي الملك ّي عمارة رقم .٨٤

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

بترا -العرب اليوم ص  -١٠السبيل ص  -١الديار ص ١
األنباط ص ٤

٢٠١٣/٥/٦

االثنين

تأجيل دوام الطلبة في جامعة الحسين الشعار آخر

قرر رئيس جامعة الحسين بن طالل الدكتور طه
خميس العبادي أمس االحد وبعد االستئناس برأي
مجلس العمداء تأجيل دوام الطلبة في الجامعة
الشعار آخر.
كما قرر مجلس عمداء الجامعة تمديد الفصل
الدراسي الجامعي الحالي لمدة اسبوع وتعديل
التقويم الجامعي بحسب مقتضى الحال.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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بترا -الرأي ص  -٥الدستور ص  -٨العرب اليوم ص ٥
السبيل ص  ٥الديار ص ٤ /١

االثنين

٢٠١٣/٥/٦

 ١٧٧٤١طالبا ً وطالبة يقدمون امتحان الكفاءة الجامعية

قال رئيس ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي ،إن عدد الطلبة الذين سيتقدمون
المتحان الكفاءة الجامعية  ١٧٧٤١طالبا وطالبة من مختلف الجامعات االردنية.
واضاف الزعبي في تصريحات لوكالة االنباء االردنية )بترا( أمس األحد ،أن ھؤالء الطلبة ھم من
المتوقع تخرجھم على الفصل الدراسي الثاني والصيفي ،مشيرا إلى انه سيتم عقد االمتحان يومي
الثالثاء والخميس المقبلين.
واشار الى انه سيتم عقد االمتحان في مختلف الجامعات االردنية ،وان االمتحان سيكون محوسبا.
وبين ان المراقبين على االمتحان سيكونون من ھيئة االعتماد ،وقد يتم االستعانة بموظفين من وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي ،موضحا ان من وضع اسئلة االمتحان لجان اكاديمية متخصصة.
واشار الدكتور الزعبي الى ان نتائج االمتحان سيتم مناقشتھا مع كل جامعة على حدة؛ من اجل
االرتقاء بمستوى البرامج والطلبة على حدا سواء ،مبينا أن االمتحان يھدف إلى الوقوف على جودة
مخرجات البرامج األكاديمية ،وانه ليس امتحانا تحصيليا ،وإنما ھو امتحان لتشخيص مواطن القوة
والضعف في الخطط الدراسية والبرامج األكاديمية.
واكد أن بنية االمتحان تتكون من ثالثة مستويات :المستوى العام الذي يقيس المھارات التي اكتسبھا
الطالب الخريج بغض النظر عن تخصصه خالل سنوات دراسته ،والمستوى المتوسط الذي يقيس
المھارات التي اكتسبھا الطالب في أثناء دراسته في كليته بغض النظر عن تخصصه في الكلية،
والمستوى الثالث الدقيق وھو الذي يقيس المعلومات والمھارات التي اكتسبھا الطالب في أثناء دراسته
في تخصصه.
وأضاف أن االمتحان الذي سيعقد للطلبة المتوقع تخرجھم في الفصل الدراسي الثاني سيطبق ھذا العام
على المستوى العام؛ حيث تم اختيار ثالث عائالت في المستوى المتوسط وھي :الھندسة والتكنولوجيا
والعلوم التربوية والعلوم اإلدارية واألعمال.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الرأي ص  -٨الغد ص  -١١/١٠/١العرب اليوم ص ٦/١
األنباط ص٣/١

االثنين

٢٠١٣/٥/٦

"النواب" يناقش "العنف الجامعي" بدون نتائج أو توصيات
لم تفض جلسة المناقشة العامة التي عقدھا مجلس النواب مساء امس لمناقشة العنف الجامعي الى اية
قرارات او حتى توصيات .فقد انتھت الجلسة كما بدأت بالخطابات النيابية والمقترحات المتكررة لحل
االزمة دون التوافق على خارطة طريق إلنھاء المشكلة ومعالجتھا من جذورھا.
وفي الوقت الذي بدأت الجلسة فيه بنصاب قانوني فانھا وصلت الى الحد النھائي لفقدان النصاب قبل
ان يتم رفعھا رسميا بعد نحو ساعة وعشرين دقيقة من فقدانھا لنصابھا.
ولم يقدم النواب حلوال ابداعية غير تقليدية لحل تلك الظاھرة الخطيرة التي بدأت تھدد االمن
المجتمعي االردني ،بعد ان اكتفى المتحدثون بتشخيص الظاھرة وتقديم مقترحات لحلول تكررت
سابقا في مناسبات سابقة بحثت في ذات القضية.
واستھل المجلس جلسته التي عقدھا بناء على طلب نيابي االسبوع الماضي باالستماع الى بيان من
وزير التعليم العالي امين محمود قال فيھا :بداية نعزي انفسنا اوال وقبل كل شيء بضحايا الحادث
االليم االخير في جامعة الحسين وندعو ﷲ العلي القدير ان يلھم ذوي الضحايا الراحلين الصبر
والسلوان وان يشفي المصابين والجرحى ويعيدھم الى اھلھم وذويھم وعشائرھم سالمين.
وقال :انني اذ اقف امامكم في ھذه اللحظة المؤلمة من خالل المسؤوليات المناطة بي الدراك خطورة
تفاقم ظاھرة العنف الجامعي.
وبنفس القدر ادرك باننا معا في مواجھة ظاھرة دخيلة على مجتمعنا الطيب اقلقتنا جميعا وان كنا
نملك القدرة على االستدراك ووقف النزيف الذي استھدف جامعاتنا لكي نعود بھذا القطاع الحيوي الى
وضعه السابق المألوف حيث كان يشار بالبنان الى مؤسساتنا التعليمية من حيث جودة التعليم
ومخرجاته وقدراته التنافسية في اسواق العمل العربية واالقليمية .
وقال :ال يسعني قبل كل شيء اال استنكار الربط بين بعض المظاھر واالعتداءات العنيفة في
الجامعات والعشائر االردنية الشريفة في كل محافظات الوطن .
وبين ان العنف ال عشيرة له وال يمثل اال بعض الخارجين عن القانون واخالقيات المجتمع والعشيرة
وھم قلة حتى اآلن بحمد ﷲ ورعايته ال يفيدھم اطالقا التمترس وراء الغطاء العشائري البريء من
كل الممارسات التي ال تنتمي الخالقيات االردنيين الطيبين وھنا كلي ثقة بأن رموز العشائر
ومشايخھا وقادتھا من االخوة المحترمين سيساھمون في الوقوف مع باقي الشرائح المجتمعية صفا
واحدا وموحدا في نبذ العنف ومحاصرته ومطاردته ومشاركة معشر االكاديميين وطلبتھم في الذود
عن منابر العلم والتعليم .
واضاف ان ھذه المھمة في الواقع اصبحت اليوم ومع التھديد الذي يطال جامعاتنا ومستقبلھا مھمة
وطنية مقدسة لھا االولوية وتتطلب مشاركة جميع المواطنين وفي مختلف اماكنھم في حماية
مكتسباتھم ومؤسساتھم التعليمية .ويتأتى ذلك من خالل الحرص الوطني العام على ادراك مخاطر
واثار العنف الجامعي باعتباره لغة ال يفھمھا االردنيون وال تؤمن بھا عشائرھم .
وقال" انني اسعى وباسم زمالئي في مجلس التعليم العالي لتعاونكم ومشاركتكم ومشورتكم في تجنب
محطة معالجة االثار السلبية لظاھرة العنف الجامعي لصالح العمل معا وبكل مسؤولية وطنية على
اجتثاث ھذه الظاھرة من جذورھا وليس فقط التحدث عنھا وعمليا لن نقبل بأقل من ذلك االمر الذي
يجعل افكار ومقترحات ونقاشات مجلسكم الكريم رافدا مھما للحكومة ولوزارة التعليم العالي في
تشخيص االشكال والمرض اوال ثم االنتقال لوضع اطار عام وزمني للمعالجة ثانيا"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وقال انه "وبھذا المعنى اقدر حرص مجلس النواب الكريم على اجراء ھذه المناقشة التفصيلية التي
ستساھم في انارة دربنا نحو وضع حلول ناجعة ومنطقية وقابلة لالنفاذ لمواجھة ظاھرة العنف في
صروحنا التعليمية وھي ظاھرة كانت وستبقى غريبة عن اخالقيات مجتمعنا ومنبوذة عند المواطن
والمسؤول"
واضاف "ال يسعني اال الحرص على تسجيل كل مالحظات االخوة النواب والسھر على دراستھا
وتأملھا بدون تصورات مسبقة او تشنجات في الرأي وبكل مساحة االنفتاح التي يستحقھا وطننا الغالي
العزيز وتستحقه جامعاتنا التي اسسھا وانشأھا اباؤنا واجدادنا بالدم والعرق لتكون منارات علم
وتنوير وليس بيئة للخالف والتنازع والعصبية المقيتة" .
وقال ان "بين ثنايا خطابي ھذا تفصيالت متعددة ومتنوعة ھي محصلة لوقفات وتأمالت وتوصيات
اخوتكم في مجلس التعليم العالي لعل اھمھا من وجھة نظري تلك التوصيات المتعلقة بنظام عقوبات
صارم تكمن رسالته في جعل العنف سلوكا مكلفا يعود بكلفة باھظة على صاحبه"
وطالب النواب بتشديد تنفيذ القوانين ،وتعزيز االجراءات العقابية على الطلبة الذين تثبت عليھم
المشاركة في اية اعمال عنف في الجامعات وحرمانھم من االنتساب الى اية جامعة محلية.
واشترط نواب حصول الطالب الجامعي على شھادة حسن سلوك من جامعته كأحد الشروط لتقدمه
الية وظيفة بعد تخرجه.وطالب نواب بتعزيز العمل الحزبي في الجامعات ونشر ثقافة الحوار وقبول
الرأي االخر.
ودعا النواب الى استقاللية الجامعات وعدم التدخل في سياساتھا  ،ومنع دخول أي شخص من خارج
الجامعة اال بشروط محددة ومقيدة ،وتخصيص جھاز لالمن الجامعي ومنحه صفة الضابطة
العدلية.وطالب النواب باعادة النظر في شروط القبول الجامعي ،وتطوير المناھج الدراسية الجامعية
وشغل الطالب ببرامج يومية ونشاطات علمية وثقافية وترفيھية لتقليص وقت الفراغ لدى الطلبة.ودعا
النواب الى اعادة خدمة العلم ،وتعزيز الثقافة الدينية والتربوية لطلبة الجامعات لتعزيز الوازع الديني
والوطني لديھم.
واقترح نواب اعتماد اسس جديدة لتعيين رؤساء الجامعات والمسؤولين فيھا ،وضمان استقاللية
القرارات االدارية خاصة تلك المتعلقة بالقرارات التي تتخذھا الجامعات بحق الطالب مثيري العنف
والشغب فيھا.ودعا نواب الى تبني ميثاق شرف للنواب بعدم التوسط لصالح أي طالب يتعرض
لعقوبات تتعلق بمشاركته بالعنف الجامعي.واشار نواب الى ان العنف الجامعي ال يقتصر على
الجامعات فقط وانما ھي ظاھرة اجتماعية اصبحت تترسخ في المجتمع االردني وتتسع وتنعكس على
الجامعات.
وقدم النواب التعزية السر ضحايا العنف في جامعة الحسين والجامعات االخرى مؤكدين حزنھم
العميق على الضحايا.واتھم نواب السياسات التعليمية باعتبارھا احدى االسباب الرئيسية لتنامي
ظاھرة العنف الجامعي.فيما كرر نواب كثيرون دعوتھم العادة النظر في سياسات القبول الموحد
ليكون التنافس ھو االساس والسماح للعمل الحزبي في الجامعات واعادة النظر في منھاج التربية
الوطنية ليصبح اسمه منھاج التربية الوطنية والمدنية وتنمية مھارات الحوار في الجامعات .
ودعا نواب الى تشكيل لجنة تحقيق نيابية بالتعاون مع مؤسسات وطنية للتحقيق في اسباب العنف
الجامعي ووضع النتائج والمقترحات والتوصيات امام مؤتمر وطني يدعو اليه مجلس النواب للبحث
في الحلول .ودعا نواب الى رفع معدالت القبول الجامعي واشتراط اجتياز الطلبة المتحانات اختبار
مستوى.
ورأى نواب عديدون ان ظاھرة العنف الجامعي تعكس في جوھرھا غياب واضح لھيبة الدولة
والحكومة معا ،ما يعني ان الظاھرة تشكل في حد ذاتھا ظاھرة اوسع من مجرد حصرھا بالعنف
الجامعي ،داعين الحكومة الى استعادة ھيبة الدولة وفرضھا وحمايتھا.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ورأى نواب ان ظاھرة العنف الجامعي تشكل جزءا من انعاكسات تنامي حالة العنف المجتمعي في
المجتمع االردني،ودعا نواب الى تعزيز االمن الجامعي بمنحه صفة الضابطة العدلية والتشدد
باالجراءات العقابية للمخالفين في الجامعات وطالب النائب بوالد بوضع ميثاق شرف للنواب
واالعيان والوجھاء بعدم التوسط الي مخالف في الجامعات ،بينما اشاد معظم المتحدثين بدور العشائر
ورجال االمن في حل ازمة العنف الجامعي.
ورأى نواب ان لالعالم دورا مھما في معالجة ھذه الظاھرة والتخفيف منھا ،فيما اشار نائب واحد
فقط الى ان احد ابرز اسباب ظاھرة العنف الجامعي ھو تفشي تعاطي المخدرات في الجامعات.ودعا
نواب الى التوسع في البرامج التثقيفية والبرامج التعليمية غير المنھجية ،ومن بينھا العمل الحزبي
والسماح به داخل الجامعات ،فيما طالب نائب واحد بالتخلي عن مبدأ انتخاب مجالس الطلبة.
وح ّمل نواب مسؤولية العنف الجامعي للحكومة ولوزارة التعليم العالي داعين الى التدرج العقابي
وادراج العقوبات في شھادة الطالب الجامعية واشتراط حصول الطالب على وظيفة بشھادة حسن
سلوك.
وطالب نواب بتطبيق القوانين الجامعية ومنع اي شخص من دخول الجامعة من غير طلبتھا ،الن
المشكلة في تطبيق القوانين وليس في اسس القبول ،وال بد من ثورة بيضاء في التعليم الجامعي،
والمطلوب من الحكومة فرض ھيبتھا وتعزيز ثقافة التسامح وملء فراغ الطالب .ورأى نواب ان من
اسباب ھذه الظاھرة الخطيرة اسباب سياسية واقتصادية وفي سياقھا فان ھيبة لدولة تخترق ويضرب
فيھا عرض الحائط.
وطالب قلة من النواب باعادة النظر في المجالس الطالبية وتأجيل انتخاباتھا في الفترة الحالية .وشدد
عشرات النواب المتحدثين على ضرورة اعادة خدمة العلم لما لھا من تأثيرات ايجابية كبيرة في تنمية
الشخصية الشبابية وصقلھا واكسابھا المھارات والسلوكات الجديدة مما سيؤثر ايجابا على سلوكات
الشباب؟ ورأى نواب ان ھذه الظاھرة نشأت بسبب تراجع المنھج االكاديمي وانحساره امام المد القبلي
والعشائري في الجامعات وعلى حساب قيم المواطنة.
وكان المجلس قد اقر اصدار بيان باسمه للتنديد بالعدوان االسرائيلي على سوريا بموجب مذكرة نيابية
وقعھا  ٨١نائبا تحت القبة.
واعلن رئيس مجلس النواب سعد السرور عن تخصيص ثالث جلسات لمجلس النواب كل اسبوع
تخصص الجلسة المسائية مساء كل احد للرقابة ،فيما تقرر عقد جلسة اضافية مساء كل يوم ثالثاء
تضاف الى جلسة االربعاء الصباحية وتخصص للتشريعات والقوانين.
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االثنين

الدستور ص ٦

٢٠١٣/٥/٦

النواب يقدمون حلوال لمواجھة العنف الجامعي ويدعون الى »ثورة بيضاء« في التعليم
العالي
قدم نواب عشرات الحلول لمواجھة العنف
في الجامعات تركزت في إعادة النظر في
اسس وسياسات القبول الجامعي ،وفرض
ھيبة الدولة وسيادة القانون واعادة خدمة
العلم اضافة الى انشاء شرطة جامعية
والتوقيع على ميثاق شرف يلزم النواب
واالعيان وكافة الفعاليات السياسية
والعشائرية عدم التوسط لصالح أي طالب
يتعرض لعقوبات تتعلق بمشاركته بالعنف
الجامعي.
مداخالت النواب حول العنف الطالبي في الجامعات جاءت في غالبيتھا مرتكزة على جوانب فنية
وإجرائية والدعوة لثورة بيضاء في سياسات التعليم العالي وان كان عدد من النواب قدموا قراءة
سياسية لظاھرة العنف في المجتمع عموما.
جلسة مناقشة العنف الجامعي التي عقدھا مجلس النواب امس برئاسة المھندس سعد ھايل السرور
وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدﷲ النسور وھيئة الوزارة ،انتھت دون اي قرارات او توصيات
محددة حيث فاجأ رئيس الجلسة النائب خليل عطية النواب بقرار رفعھا بعد اربع ساعات من انعقادھا
وان كانت الجلسة في ساعتھا االخيرة شھدت فقدانا واضحا للنصاب القانوني االمر الذي دفع نواب
لالحتجاج على ذلك ومنھم النائب وفاء بني مصطفى والنائب عبدالمجيد االقطش.
الجلسة التي استھلھا رئيس المجلس المھندس سعد ھايل السرور بالتھنئة بحلول عيد الفصح المجيد،
قدم في بدايتھا وزير التعليم العالي والبحث العلمي امين محمود كلمة اوضح فيھا رؤية الحكومة لحل
مشكلة العنف الجامعي وخطة العمل لمجلس التعليم العالي للحد من العنف في الجامعات.
وقال محمود بداية نعزي انفسنا اوال وقبل كل شيء بضحايا الحادث االليم االخير في جامعة الحسين
وندعو ﷲ العلي القدير ان يلھم ذوي الضحايا الراحلين الصبر والسلوان وان يشفي المصابين
والجرحى ويعيدھم الى اھلھم وذويھم وعشائرھم سالمين.
وقال انني اذ اقف امامكم في ھذه اللحظة المؤلمة من خالل المسؤوليات المناطة بي إلدراك خطورة
تفاقم ظاھرة العنف الجامعي.
واضاف وبنفس القدر ادرك باننا معا في مواجھة ظاھرة دخيلة على مجتمعنا الطيب اقلقتنا جميعا وان
كنا نملك القدرة على االستدراك ووقف النزيف الذي استھدف جامعاتنا لكي نعود بھذا القطاع الحيوي
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الى وضعه السابق المألوف حيث كان يشار بالبنان الى مؤسساتنا التعليمية من حيث جودة التعليم
ومخرجاته وقدراته التنافسية في اسواق العمل العربية واالقليمية.
وقال ال يسعني قبل كل شيء اال استنكار الربط بين بعض المظاھر واالعتداءات العنيفة في الجامعات
والعشائر االردنية الشريفة في كل محافظات الوطن.
وبين ان العنف ال عشيرة له وال يمثل اال بعض الخارجين عن القانون واخالقيات المجتمع والعشيرة
وھم قلة حتى االن بحمد ﷲ ورعايته ال يفيدھم اطالقا التمترس وراء الغطاء العشائري البريء من
كل الممارسات التي ال تنتمي الخالقيات االردنيين الطيبين وھنا كلي ثقة بأن رموز العشائر
ومشايخھا وقادتھا من االخوة المحترمين سيساھمون في الوقوف مع باقي الشرائح المجتمعية صفا
واحدا وموحدا في نبذ العنف ومحاصرته ومطاردته ومشاركة معشر االكاديميين وطلبتھم في الذود
عن منابر العلم والتعليم.
واضاف ان ھذه المھمة في الواقع اصبحت اليوم ومع التھديد الذي يطال جامعاتنا ومستقبلھا مھمة
وطنية مقدسة لھا االولوية وتتطلب مشاركة جميع المواطنين وفي مختلف اماكنھم في حماية
مكتسباتھم ومؤسساتھم التعليمية ،ويتأتى ذلك من خالل الحرص الوطني العام على ادراك مخاطر
واثار العنف الجامعي باعتباره لغة ال يفھمھا االردنيون وال تؤمن بھا عشائرھم.
وقال انني اسعى وباسم زمالئي في مجلس التعليم العالي لتعاونكم ومشاركتكم ومشورتكم في تجنب
محطة معالجة االثار السلبية لظاھرة العنف الجامعي لصالح العمل معا وبكل مسؤولية وطنية على
اجتثاث ھذه الظاھرة من جذورھا وليس فقط التحدث عنھا وعمليا لن نقبل بأقل من ذلك االمر الذي
يجعل افكار ومقترحات ونقاشات مجلسكم الكريم رافدا مھما للحكومة ولوزارة التعليم العالي في
تشخيص االشكال والمرض اوال ثم االنتقال لوضع اطار عام وزمني للمعالجة ثانيا.
وقال انه وبھذا المعنى اقدر حرص مجلس النواب الكريم على اجراء ھذه المناقشة التفصيلية التي
ستساھم في انارة دربنا نحو وضع حلول ناجعة ومنطقية وقابلة لالنفاذ لمواجھة ظاھرة العنف في
صروحنا التعليمية وھي ظاھرة كانت وستبقى غريبة عن اخالقيات مجتمعنا ومنبوذة عند المواطن
والمسؤول.
واضاف وال يسعني اال الحرص على تسجيل كل مالحظات االخوة النواب والسھر على دراستھا
وتأملھا بدون تصورات مسبقة او تشنجات في الرأي وبكل مساحة االنفتاح التي يستحقھا وطننا الغالي
العزيز وتستحقه جامعاتنا التي أسسھا وأنشأھا اباؤنا واجدادنا بالدم والعرق لتكون منارات علم
وتنوير وليس بيئة للخالف والتنازع والعصبية المقيتة.
وقال ان بين ثنايا خطابي ھذا تفصيالت متعددة ومتنوعة ھي محصلة لوقفات وتأمالت وتوصيات
اخوتكم في مجلس التعليم العالي لعل اھمھا من وجھة نظري تلك التوصيات المتعلقة بنظام عقوبات
صارم تكمن رسالته في جعل العنف سلوكا مكلفا يعود بكلفة باھظة على صاحبه.
واكد وزير التعليم العالي انه ال بد من ايجاد وسيلة تربط بين السلوك العنيف خالل الدراسة الجامعية
والمستقبل الوظيفي في كل القطاعات وھذا محور اساسي ومھم من المحاور التي سنعرضھا عليكم
في ملخص ستتسلمونه بعد قليل لمشاورات اخوانكم في مجلس التعليم العالي حيث درس واقع
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الجامعات بعناية فائقة ونوقشت االحداث االخيرة في عدة جامعات وعقدت الكثير من الجلسات التي
تحاول اشعال الشموع الستدراك االخطاء وتعزيز التفكير االيجابي بدال من االكتفاء بالتذمر من
الظالم.
وبين ان بعض التوصيات تحاول التوصل الى قناعات بان فرص العمل المحلية بعد التخرج ستتقلص
امام المتمادين بسلوكيات عنيفة في اطار سعي المجتمع لردعھم وبالقدر نفسه تتقلص فيه فرصة
اكمالھم لدراستھم الجامعية ما داموا مصرين على السلوكيات العنيفة مع تفعيل نظام عادل ومنصف
في تحديد العنف وشكله ورموزه والمتورطين به.
واضاف انه ال بد من التذكير بان التعليم حلقة متكاملة ال تبدأ بالجامعات وال تنتھي عندھا فوجود
مدارس عصرية ونموذجية قادرة في مختلف المحافظات والمناطق والمدن التي توجد فيھا مؤسسات
جامعية خطوة اساسية ومفصلية في استراتيجية التصدي لتمادي ظاھرة العنف الجامعي ،فلم يعد من
المقبول ان تقام جامعات بدون رديف من المدارس التي تھيىء ابناءھا لتلقي العلم والتزود لبناء
المستقبل الذي تأمل به قيادتنا الحكيمة الرشيدة.
وقال اننا نرى بان استراتيجية احتواء العنف الجامعي تبدأ من قبل المرحلة الجامعية وعبر كل حلقات
المجتمع واھمھا المدارس والمجتمع المحلي والمؤسسات االھلية التي تصر توصياتنا على ان تحظى
بدور اساسي في تفعيل وتنشيط الحوار العقالني مع الطالب عبر سلسلة ندوات وورش عمل
ونشاطات وفعاليات تدريبية ،تقترح توصياتنا ان تنظمھا عمادات شؤون الطلبة بالتعاون مع مجالس
الطلبة ونخب المحافظات وشخصياتھا العلمية والتربوية وكذلك زعاماتھا المحلية.
وقال انھا لغة الحوار التي دعا لھا جاللة الملك عبدﷲ الثاني عشرات المرات وتحديدا خالل لقاءاته
بطالب واساتذة الجامعات ،ھذه اللغة ھي وحدھا الكفيلة بانتاج بنية صلبة من االراء والعقالء تساھم
بالعمل الجماعي والمؤسسي في تشخيص المشكالت وتبيان مواطن العلل في مؤسسات التعليم ووضع
األطر المناسبة للعالج.
واضاف ان حزمة التوصيات التي نقترحھا تھتم بصورة خاصة بتطوير اداء عمادات شؤون الطلبة
في جامعاتنا ودفعھا للعمل بأساليب عصرية وضمن رؤية جدية تعزز القناعة بأن مؤسسية الجامعة ال
تقل اھمية عن مؤسسية البيت والعائلة والعشيرة والوطن ،على ان الطلبة انفسھم ينبغي ان يكون لھم
دور اساسي ودائم من خالل التشاور في كل معطيات العملية التعليمية داخل الجامعات.
وبين انه لم يعد سرا ان المعالجات ال تكتمل بدون إعادة النظر بسياسة مناھج التعليم التي تحتاج
لتطوير وخطة طموحة لعصرنتھا بحيث تنشط خاليا التفكير االيجابي المنتج بين الطلبة وتؤدي الى
احتواء كل انفعاالت العصبية والسلوك العنيف وھي مسألة ال يمكن انجازھا بدون تعزيز منھجية
البحث العلمي للطالب وملء كامل اوقاتھم في البحث والعمل من اجل العلم وتنمية المھارات وتوسيع
المعارف والقدرات الذاتية والعقلية وھو امر سيتحصل من اعادة النظر في اسلوب التلقين وتطوير
منھجية التعليم.
وقال الوزير انه وفي السياق ال بد من مراجعة الكثير من االجراءات المعتادة وعلى رأسھا نظام
القبول الجامعي والذي يحتاج بشكل مرجح لنظرة جديدة وتأملية اضافة لتعزيز دور المساندة النفسية
واالرشادية والصحية لطلبتنا وتدريبھم على التحدث عن االشكاالت التي تواجھھم ويواجھھا المجتمع
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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والمساعدة في تحديد احتياجاتھم وتوجيه اتجاھاتھم اضافة الى تدريب وتأھيل كوادر الحرس واالمن
الجامعي وموظفي عمادات شؤون الطلبة تحديدا على احتواء المشكالت قبل تفاعلھا والتعاطي معھا
قبل استعصائھا وقراءتھا وتوقع احتمالية حصولھا قبل وقوعھا مع كل االحترام الالزم الستقاللية
الجامعة وتمكينھا من توفير وسائل المراقبة االمنية بما يحفظ استقرار العملية التعليمية.
واضاف انه وفيما يتعلق بمنظومة المراقبة االمنية في محيط الحرم الجامعي ستشمل التوصيات
مقترحات محددة لتأھيل وتدريب وتوسيع صالحيات االمن الجامعي وتطوير اجھزة ومعدات المراقبة
االمنية مع التشديد على نظام دخول امني صارم للجامعات واجراءات تفتيش تتضمن تقنيات حديثة
حتى تعود جامعاتنا الى ذاتھا باعتبارھا واحات امن وامان وتلق للعلم.
وشرع النواب في مناقشة قضية العنف في الجامعات حيث اكدوا ان ما حدث في جامعة الحسين بن
طالل يشكل نقطة سوداء في تاريخ الجامعات االردنية فالذي حدث أن اصبحت الجامعة ساحة
للمشاجرات الطالبية كان الجميع فيھا خاسرا.
وتساءل نواب كيف تسمح وزارة التعليم العالي انتشار مثل ھذه الظاھرة التي تنتشر من جامعة الى
اخرى وما ھي االجراءات الحكيمة التي اتخذتھا الحكومة لمعالجتھا.
وقال نواب ان الخلل في السياسات التعليمية وليس في الطلبة والمطلوب العمل الفوري لخلق اجواء
تعليمية عادلة في المناطق االقل حظا اسوة بما ھو متوفر في المدن الرئيسية وخاصة عمان مؤكدين
انه ال يجوز تحمل ابناء المحافظات وتحديدا المناطق االقل حظا مسؤولية ما يحدث وترك السياسات
التعليمية على ما ھي عليه.
وتساءل نواب لماذا لم تقم وزارة التعليم العالي بالعمل على تنفيذ وتطبيق مخرجات المؤتمرات
التربوية والتعليمية التي عقدت خالل االعوام الماضية والتي ناقشت ظاھرة العنف الطالبي من خالل
الخبراء والمختصين.
ودعا نواب الى معاقبة دعاة الفتنة والتحريض وكل من يعمل على تقسيم المجتمع االردني والنيل من
ثوابته الوطنية مطالبين بتفعيل مادة التربية الوطنية في الجامعات وتعزيز االنشطة الالمنھجية فيھا.
وطالب نواب باعادة تفعيل القوانين الجامعة لجھة وضع عقوبات رادعة بحق المتسببين باعمال
العنف والشغب في الجامعة وعدم قبول عودة اي طالب يتخذ بحقه قرار فصل من الدراسة في اي
جامعة اردنية.
ورفض النواب ربط العنف الجامعي بالعشائرية ومحاوالت البعض الدفع باتجاه إلغاء المكارم الملكية
التي تمنح البناء الوطن في المناطق االقل حظا معتبرين ان مثل ھذه المطالبات غير مقبولة وغير
منصفة وال تحقق العدالة بين ابناء الوطن.
واكد نواب ضرورة وضع خطط استراتيجية تعمل على معالجة ظاھرة العنف الطالبي وتعمل في
نفس الوقت على تفعيل دور الجامعات وادماج طلبتھا في الحياة العامة من خالل العمل التطوعي
والخيري.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ودعا نواب الى محاربة الفاسدين والضرب بيد من حديد في موضوع الفساد حتى يتسنى بعد ذلك
تطبيق القانون على الطلبة عندھا يمكن اعادة ھيبة الدولة في تطبيق القانون.
واكد نواب ان ظاھرة العنف الطالبي في الجامعات ال يجوز التعامل معھا بطريقة الفزعة لذا يجب ان
تكون عملية اختيار القيادات الجامعية بناء على الكفاءة والخبرة والتخصص اضافة الى ضرورة منح
االمن الجامعي صفة الضابطة العدلية.
وطالب نواب بوضع ميثاق شرف بين قوى المجتمع السياسية واالجتماعية والنيابية والحكومية بعدم
التدخل في القرارات التي تتخذھا الجامعات ألجل معالجة ظاھرة العنف.
وطالبوا باقرار ساعة جامعية كمتطلب جامعي اجباري لجميع الطلبة لتعريفھم بواجباتھم ومسؤولياتھم
والعقوبات التي قد تطالھم حال مخالفتھم انظمة الجامعة وقوانينھا ،وربط االمن الجامعي بادارة
الجامعة واقرار زي موحد لكافة طلبة الجامعة وفرض تدريب اجباري كخدمة عامة على كل طالب.
واشار نواب الى ان من اسباب العنف المدرسي والجامعي ھو النجاح التلقائي وطبيعة المناھج
الدراسية التي تركز على التلقين وتغفل التفكير وعدم تفعيل الساعات المكتبية وعدم تواصل الجامعات
والمدارس مع المجتمع المحلي وسياسات الترضية في الجامعات وعدم المتابعة الحقيقية لواقع
التدريس في الجامعات الخاصة حيث من يدخلھا »ناجح ناجح« والمھم ان يدفع القسط الجامعي
بانتظام.
واكد نواب ضرورة تفعيل الندوات والمؤتمرات التي تناقش موضوع العنف المدرسي والجامعي
وعقدھا في كافة محافظات المملكة وبشكل دوري مطالبين بتسميته بالعنف داخل الجامعات وبتوحيد
العقوبات بحق الطلبة المخالفين في كافة الجامعات واعادة خدمة العلم للطبة قبل الدخول الى الجامعة.
واشار نواب الى ان ظاھرة العنف التي تعم المجتمع بشكل عام والجامعات بشكل خاص سببه الجھل
وعدم قبول الرأي والرأي االخر لذا يجب االقرار بان من اسباب ھذه الظاھرة وھذه االفة ھو حب
األنا والجھوية على حساب االيمان بالوطن كمظلة جامعة للجميع.
وطالب نواب بتفعيل دور االحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعدم االكتفاء بدور الناقد فقط
فمعالجة ھذه الظاھرة مسؤولية الجميع وعلى الجميع تقع المسؤولية مبينين ان تدني معدالت القبول
لطلبة المناطق االقل حظا ليس ھو السبب في ظاھرة العنف الجامعي بل التراخي في تطبيق القانون.
وطالب نواب بثورة بيضاء داخل الجامعات االردنية تعمل على تفعيل دور عمادة شؤون الطلبة في
كل جامعة وتعزز دور االنشطة الالمنھجية داخل الجامعات واستغالل طاقات الطالب وعدم منح
الجامعات االستقاللية الكاملة فھذا االمر دعا بعض اداراتھا الى االستبداد واتخاذ قرارات شخصية
وتصفوية ادت الى تفاقم ظاھرة العنف الجامعي مؤكدين ضرورة ان تكون معالجات العنف الجامعي
معالجات عميقة ال تجافي الحقيقة وتعاند الواقع.
واكد نواب ان بيئة الجامعات تحولت الى محفز للعصبيات الجھوية واالقليمية وھذا االمر ادى الى
تدمير العملية التربوية خاصة في ظل تراجع ھيبة الدولة وعدم تفعيل القوانين وتطبيقھا وساھم في
خلق الفقر والبطالة وغياب العدالة االجتماعية وعدم توزيع مكتسبات الثروة بعدالة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وطالب نواب ان يشكل المجلس لجنة تحقيق من داخله تبحث في ظاھرة العنف الجامعي تكون نتائج
عملھا وتوصياتھا ھي االساس للمؤتمر العام الذي يجب ان يعقد لمناقشة ھذه الظاھرة ويشارك الجميع
فيه دون اقصاء.
ودعا نواب الى الغاء االتحادات الطالبية في الجامعات واستبدالھا بلجان اخوة بين الطلبة.
من جھة اخرى قرر مجلس النواب عقد ثالث جلسات اسبوعيا االولى مساء كل يوم احد تكون للرقابة
وجلستان الثالثاء وصباح يوم االربعاء من كل اسبوع تكون لغايات مناقشة القوانين.
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الغد ص ٩

٢٠١٣/٥/٦

االثنين

العنف في الجامعات :مدخل شمولي للفھم والعمل
أ .د .حمود سالم عليمات  -من المقلق
والمحزن أن تتحول الجامعات إلى ساحات
للصراع والشجار وإلى درجة تزھق فيھا
األرواح البريئة وتدمر فيھا الممتلكات وتدنس
فيھا قيم العلم والخلق والتعايش .إن ما يحدث
من عنف مجتمعي والذي طال الجامعات
يشير الى اختالل كبير في التكوين االجتماعي
وبناء المجتمع والنظام القيمي السائد.
فمشكلة العنف الجامعي ال يمكن أن تحمل فقط
للطلبة ولألساتذة وللجامعات ،وما يحصل في
أي مكون اجتماعي ھو حصيلة اإلطار العام
لطبيعة المجتمع ولما يحكمه من منظومة
أفكار وقيم وقوانين وممارسات.
واضح وجلي أن مجتمعنا قد فقد بوصلته وتشرذمت ھويته وربما تشوھت ذاتيته .فأصبح كيانا مفكك
األوصال متناقض التوجھات ناشز العالقات.
• العوامل واألسباب المؤدية إلى العنف :إن السلوك اإلنساني ھو منظومة من األفكار والعواطف
والميول والتصرفات ،فھو مركب معقد من كل ھذه المكونات التي تتفاعل في وجدان الفرد
وشخصيته ومنظومة عالقاته االجتماعية ،فالفرد يستمد من المجتمع العقائد والقيم وموجھات السلوك،
حيث تتجمع كل من ھذه المكونات في صور ذھنية تعبر عن األفكار الكامنة واللغة المنطوقة وأساليب
التواصل والسلوك المتبوعة .والمجتمع اإلنساني مترابط في تكويناته وفي حركته وثقافته ،خاصة في
عصر ثورة المعلومات واالتصال ،فالسلوك اإلنساني حلقات متداخلة مترابطة متصلة في ھذا العالم
الكبير المتواصل .في ھذا السياق اإلنساني العالمي والمحلي والشخصي يمكن فھم العنف ومواجھته
بطريقة فضلى ،وال يمكن فھمه بأسباب او عوامل فردية معزولة عن سياقھا المجتمعي واالنساني
العام.
تجتاح المجتمع اإلنساني موجات من العنف والحروب والنزاعات والكوارث والمظالم التي تطال
بالدرجة األولى العوالم المتخلفة أو التي ھي في ذيل قوافل اإلنسانية .تلك المجتمعات التي ال تملك
زمام أمرھا .العنف الذي يجتاح العالم ومناظر القتل والتدمير والتفجير والجرائم الھائلة التي تعرضھا
وسائل اإلعالم بتكرار واستمرار ويراھا الكبير والصغير فتزيل عنھا حواجز االستغراب واالستبعاد.
فيصبح العنف واإلجرام أمرا عاديا في النطاق اإلنسان ،حيث تدخل في حيز اإلمكان العقلي ھو أول
درجات اإلمكان الواقعي والشيء الممكن عقالً ممكن واقعا ً.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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• الثقافة والفنون السائدة )المخزون اللغوي واإلدراكي للعنف( :إن لغة الخطاب اليومي تزخر
بمخزون لغوي ،ينضح بالتعبيرات والمقوالت واألمثال التي تزين العنف وسلوكياته ،فالمخزون
اللغوي اليومي مكتظ بألفاظ العنف والعدوانية“ :فالتھديد بتكسير الرأس واأليدي “ ،وغيرھا من
التعبيرات التي نسمعھا يوميا في حال الرضا والغضب ،وھي في حال الغضب ألشد وأقسى ،فالتوعد
بكافة أشكال العنف والعدوان ،تستل من المخزون اإلدراكي قريب المنال -في الذاكرة الفعالة القريبة-
وبالتالي يصبح سلوك العنف مبررا عقليا وإدراكيا ً ويسھل ارتكابه واقعيا ً.
ومن الطريف أن األغاني الوطنية وحتى الرومانسية مثقلة بألفاظ العنف وأحداثه ،من تكسير
األضالع إلى قلع العيون وخراب البيوت ..و”نقلع العين إن لدت تالنا” ،و”نطقطق عظامه”.
• اإلحباط والعنف :العنف الذي يمأل المشھد اإلنساني من خارجة ،يواكبه احتراق داخلي بسبب
الضغوطات التي تعصف باإلنسان المعاصر ،فماذا يفعل من أغلقت في وجھه كل السبل؟  ،وماذا
يفعل أب يجد أن أطفاله في حاجة إلى دواء أو مالبس أو ترويح وھو ال يستطيع ذلك؟ وماذا تكون
حال من يشعر بالظلم واإلجحاف؟  ،وكيف نتصور نفسيات وعقليات كثير من الناس وھم يقعون تحت
ضغط اإلحباط واليأس والحاجة ،والمتطلبات المتسارعة للعيش وارتفاع األسعار بشكل غير معقول.
الشباب ھم أكثر الفئات تعرضا لإلحباط وللضغوط ،فھم في سن البناء والتطلع إلى حياة رغيدة
تتحقق فيھا الحاجات األساسية من عمل ومنزل وتكوين أسرة .لماذا ھذا اإلحباط واليأس؟ قد تكون
بسبب ضبابية المستقبل أمام الشباب ،أو البطالة ،أو عجز عن تحقيق الطموحات ،وتعاظم
المسؤوليات وتناقص الفرص وتنامي الفجوة بين الميسورين ،وبين الفقراء والمحتاجين.
• تعليم )ليس للحياة( :يالحظ تركيز النظام التعليمي على الجانب المعرفي )المعلوماتي( أكثر من
تركيزه على الجوانب السلوكية والمھاراتية ،فالطلبة يحملون أطنانا من الكتب ويقرأون آالفا ً من
الصفحات في سنين عددا تثقل كواھلھم وتغرق ذاكرتھم ،بالمقابل فإنھم يتلقون القليل مما يمكن أن
يكون له دور في حياتھم االجتماعية واألسرية والعملية ،فينشأ فصام بين شخصيات الطلبة وواقعھم
الذين يعيشونه ،فلديھم القليل من استراتيجيات الحياة والكثير من المعلومات التي قد ال يجدون لھا
وصال بحياتھم.
والمفارقة في عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصال أن أدمغة الطلبة تمأل بالمعلومات التي ال
يحتاجونھا ،أو التي قد تتغير أو تفقد صالحيتھا حال تخرجھم أو قبله .من ھنا يمكن أن يشعر الطلبة
بعبء المدرسة وانه ال فائدة من كثير مما يدرسونه فيھا.
• اختالل منظومة القيم واألعراف والتفكك االجتماعي :إن من أبرز مظاھر الخلل في منظومة القيم،
ھو افتقاد القيم الكبرى لالحترام والقدسية والحرمة .من المعروف أن الدين يجعل للحياة اإلنسانية
وللنفس اإلنسانية قدسية عظيمة ،مھما كانت ھذه النفس ،بعض النظر عن أي تقسيم ،ولقد جاء في
القرآن الكريم “من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا ...ومن أحياھا
فكأنما أحيا الناس جميعا ،..أين ذھبت ھذا القداسة التي تعطي للنفس اإلنسانية كرامتھا وحمايتھا
وأمنھا .ولكن ھل المست ھذه القدسية القلوب والعقول؟ كيف ونحن نشاھد النفوس البريئة تتعرض
للقتل والتدمير يوميا وفي أكثر من مكان حولنا! أين نحن من توجيھات الرسول )صلى ﷲ عليه
وسلم( ،التي تمنع أن يشار بأي نوع من السالح على الناس ،حتى من قبيل الدعابة والمزاح .فكيف
يكون إشھار السالح بكافة أنواعه سلوكا عاديا عند عدد من الناس.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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• العشائرية واالنتماء العشائري :ينسب العنف أحيانا إلى االنتماء العشائري ،والسبب في ذلك انه في
نھاية المشاجرات يحصل استقطاب ينتھي عشائريا ،فتبدو الصورة وكان المحرك للمشاجرات ھو
االنتماء العشائري .ولكن حقيقة األمر ھي غير ذلك .إنه وفي غياب االنتماءات الكبرى والعظمى –
الوطنية -السياسية – الفكرية – العقائدية ....وحتى العلمية .في غياب االنتماءات السامية وفي غياب
سلطة القانون وفي غياب العدالة فإن المالذ الوحيد امام الشباب ھو االنتماء العشائري .فالعشائرية
التي تتھم أنھا وراء سلوكيات العنف والمشاجرات في الجامعات ،وما ھي بذلك ،ولكنھا تمثل
المرجعية التي يلوذ بھا الطلبة ،حيث لم تتشكل لديھم ال شخصية جامعية علمية وال شخصية فكرية أو
سياسية يؤولون إليھا في ظل الضغوط والتناقضات التي يعيشونھا ،والتي تمثل سياقات مناسبة لسلوك
العنف.
• أسس القبول في الجامعات :كما وأن النظر السطحي ألسباب العنف يشير الى ان كثيرا من الطلبة
المتورطين في المشاجرات ھم ممن حصلوا على القبول من خالل االستثناءات المختلفة .قد يبدو ھذا
األمر صحيحا من الوھلة االولى ،لكن التدقيق في االمر يشير الى غير ذلك ،فاالستثناءات ھي إجراء
ترقيعي الختالل في موازين العدالة والمساواة في الدولة ،تأتي االستثناءات لتجبر بعض عيوب
النظام االجتماعي االقتصادي السائد ،وكيف يمكن ألبناء القرى واألرياف أن يتنافسوا مع المنعمين
المرغدين في عمان وغيرھا من المدن ،خاصة طلبة المدارس الخاصة ،وكيف ألبناء الحراثين
والجند وحراس األوطان أن ينافسوا أولئك الذين ينعمون باالستقرار واألمان الذي يدفع ثمنه عامة
الشعب وخاصة من يسھرون على راحة أولئك.
• ضعف منظومة الضبط القانوني )فقدان القوة األخالقية والتنفيذية للقانون( :إن النظم أو القوانين أو
التعليمات ،ما ھي إال قواعد سلوكية تنظم جوانب معينة من سلوك الناس ،وفق منظومتھم العقائدية
واألخالقية .ويفترض أن ھذه المعايير السلوكية منبثقة من القيم العليا الحاكمة في المجتمع وبالتالي
فينبغي لھا أن تحظى باالحترام واالنضباط الذاتي .على ھذا ينبغي أن توجد جدية في صياغة وإصدار
النظم والقوانين وأن تمر بمراحل دستورية ،ومشاركة شعبية ،تجعل من ھذا النظام انبثاقا طبيعيا عن
إرادة الناس ،ورغبتھم في تنظيم حياتھم بصورة مثلى تسھم في ترقية مستوى معيشتھم وتكيفھم مع
مستجدات الحياة ومتغيراتھا.
ثانيا :مقترحات لحل اشكالية العنف في الجامعات والتحصين ضد العنف.
• إصالح اجتماعي وانضباط :إن ما يحصل في الجامعات وكما ھو معلوم بالضرورة ليس بمعزل
عما يجري في المجتمع .وبالتالي ال بد من أن يصار إلى إجراء اصالحات اجتماعية مجتمعية مھمة
ومفصلية إذا أردنا إصالح أي مكون اجتماعي .وال بد من القول أن اإلصالح االجتماعي المنشود
ليس سھال ويحتاج إلى وقت وجھد وتوافق وعمل عظيم مستدام ومستمر.
• إصالح شامل للتعليم الجامعي :ما أحلى األھداف التي يسعى التعليم العالي لتحقيقھا والتي عادة ما
تصاغ في مقدمة قوانين التعاليم العالي وقوانين الجامعات .ومن المفترض والبدھي ان على
المؤسسات المعنية بالتعليم العالي من وزارة ومجالس كثيرة وجامعات ان تعمل فعليا على تحقيق
األھداف والرؤى التي يحققھا القانون .يمكن القول انه حصلت محاوالت كثيرة إلصالح التعليم العالي
وكتبت خطط كثيرة واستراتيجيات ومؤتمرات وأنشئت مؤسسات مثل ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم
العالي ،وصيغت قوانين بوتيرة تغيير كبيرة ،ولكن كل ھذه المحاوالت لم تصل الى نتيجة مقنعة او
فاعلة في اإلصالح المطلوب ولم تنفذ إلى عمق وجوھر النظام التعليمي.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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• استجابة لطموحات الشباب وقدراتھم  -استحداث التخصصات المزدوجة والفرعية :في كثير من
الجامعات العالمية المرموقة يسمح للطلبة بدراسة تخصصين )اثنين( في نفس الوقت .فالطالب بعد
استكمال متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية يمكن له أن يختار تخصصا رئيسيا َ آخر إضافة إلى
تخصصه األصلي .مثال يمكن أن يدرس الطالب بكالوريوس في اللغة العربية وبكالوريوس آخر في
التربية أو أي تخصص آخر وفق معايير محددة .ھذا يسھم في االستجابة لمتطلبات سوق العمل
المتجددة ويسھم في توسيع خيارات الشباب وفتح آفاق جديدة أمامھم.
• ربط الطلبة والشباب بالمجتمع وجعل الخدمة العسكرية والعمل التطوعي قسما ھاما من التعليم
الجامعي :من أنسب اإلجراءات الممكن اتباعھا إلعادة صياغة الشباب وربطھم بوطنھم وبالحياة
العملية وتقويم شخصياتھم وصقلھا –ذلكم ھو خدمة العلم اإللزامية .خدمة العلم ھي أفضل وسيلة
لصقل شخصيات الشباب وزرع الجدية والنظام واالنتظام في حياتھم وبالتالي صياغة جيل جاد منتم
فاعل .والشخصية المنظمة القادرة على التعامل مع صعاب الحياة ومتطلباتھا ھي اقدر على التفاعل
االيجابي في المجتمع ،وأكثر احتماال للعمل في مختلف الظروف واألحوال .إضافة لخدمة العلم ،فإن
العمل التطوعي يمثل مدخال آخر لربط الطلبة والشباب بمجتمعھم ووطنھم .ولقد تبين من المتابعة
والدراسة أن تأثير المشاركة في المتطلب وفي التطوع اإلضافي يصنع شخصيات متميزة وأكثر
فعالية ونشاطا وانضباطا ومبادرة .ينبغي أن يعمم المتطلب على جميع الجامعات وان تزداد ساعات
المتطلب لتشمل المشاركة في العمل التطوعي كل فصل دراسي.
• صياغة شخصيات الطلبة بتوظيف متطلبات الجامعة :لماذا لم تنجح الجامعات في صياغة
شخصيات الطلبة ،بحيث ان طالب الجامعة له شخصيته العلمية والسلوكية واالجتماعية المميزة؟ كنا
ننظر لطالب الجامعة على أنه قادم من عالم آخر وكنا ونحن في مرحلة التعليم ما قبل الجامعة نغبط
طلبة الجامعة على مكانتھم وحظھم السعيد الجامعة وحياتھا .لماذا لم تنجح الجامعات فيما نجحت فيه
القوات المسلحة واالمن العام في صياغة منتسبيھا وصبغھم بشخصيتھا وثقافتھا وسلوكھا؟ الفرصة
متاحة للجامعات لبناء شخصيات الطلبة من حيث مواد متطلبات الجامعة واي متطلبات أخرى اضافية
فوق منھجية يمكن اضافتھا.
• تعريف الطلبة بالحياة الجامعية واصدار مدونات السلوك بمشاركة الطلبة:
ينبغي تعريف الطلبة بالحياة الجامعية ومتطلباتھا ووضع مدونات وأدلة للسلوك الجامعي وبمشاركة
الطلبة الفاعلة – وليس أنظمة التأديب ،-تبين للطلبة متطلبات التعليم الجامعي ،وتعليماته والعالقات
الجامعية وأخالقيات العلم والبحث العلمي ،وأساليب حل الخالفات والصراعات ،وكل ما يتعلق
بالتعليم الجامعي من حقوق وواجبات على الجميع.
• االھتمام الشمولي بالطلبة :من األمور ذات األولوية التعامل المھني والعلمي مع مشكالت الطلبة
وتقديم الدعم النفسي-االجتماعي التربوي – والصحي الشامل .فاحتياجات الطلبة والمشاكل التي
تواجھھم كثيرة ومعقدة .واألقسام األكاديمية غير مؤھلة للتعامل مع ھذا الكم المعقد من المشاكل .لھذا
يلزم استحداث إدارات أو أقسام أو شعب تعنى بتلك الخدمات .بحيث تخدم الطلبة وتعمل على دراسة
أحوالھم وما يواجھھم من صعاب وتحديات .ال بد أن يكون القائمون على الدعم الشامل من
المتخصصين المھنيين في مجاالت اإلرشاد والصحة النفسية والتمريض والعمل االجتماعي والتربية،
وأي من التخصصات التي يمكن أن تساھم في ھذا األمر.
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االثنين

بترا-الرأي ص ١٠

٢٠١٣/٥/٦

مؤسسات المجتمع المدني :دمج الطلبة في المجتمع يحد من العنف
تقاعس مرفوض وغير مبرر ال يستثني احدا من المعنيين برسم وتنفيذ السياسات التعليمية بل ومن
المجتمع ككل  ،ھو من اھم اسباب انتشار ظاھرة العنف الجامعي خاصة في اآلونة االخيرة ،
فجامعاتنا باتت مسرحا لالستعراض  ،كما رأى ممثلو مؤسسات مجتمع مدني .
وقالوا لوكالة االنباء االردنية ) بترا ( ان االستھتار بالقوانين وغياب الشعور بالعدالة لدى بعض
الطلبة  ،والتقليل من ھيبة التعليم واحترام المعلم واالستاذ الجامعي  ،والتعامل الجندري غير السليم
واسبابا اخرى  ،جميعھا باتت معروفة والمھم ايجاد الحلول الناجعة .
الحلول واالراء تختلف وتتعدد وتتراوح بين طرح عام يركز على اھمية اعادة النظر في السياسات
العامة لقطاع التعليم بما في ذلك اسس القبول من جھة وبين حلول بسيطة ومتوفرة ترتبط بشكل
مباشر بمؤسسات المجتمع المدني من جھة اخرى  ،حيث رأى متحدثون بانھا قادرة على االسھام
بفعالية في دمج الطلبة في مجتمعھم واشغال اوقات فراغھم بالمفيد.
رئيسة لجنة المرأة في االتحاد العام لنقابات العمال سابقا المحامية ميسون شريف قارة قالت ان
االستھتار بالقوانين والسماح بالشللية وعدم التعامل الجندري الصحي والسليم من اھم اسباب العنف
الجامعي.
واضافت  :كما ان ھناك استھتارا من قبل االبناء بالعادات والتقاليد ولم يعد الكثير منھم يقدر الكبير
في السن كما كان جيلنا يفعل  ،وھناك موضوع الحرس الجامعي الذي باتت مھامه مقتصرة على
ارشاد الطلبة الى مرافق الجامعة والكثير منھم غير مؤھلين وغير مدربين للتعامل مع حاالت العنف
بشكل سريع ومؤثر.
وقالت ان الحرم الجامعي في الكثير من جامعاتنا يُخدش يوميا من قبل بعض الشلل التي تأتي
لالستعراض ولتحول ساحات الجامعة الى مسرح لتصرفات يفتعلونھا دون ان يكون ھناك لجم
لسلوكيات اساءت كثيرا لسمعة الجامعات بل وللمجتمع االردني بشكل عام .
وعن دور مؤسسات المجتمع المدني في الحد من ظاھرة العنف رأت قارة ان النقابات المھنية خاصة
التي يشكل اعضاؤھا النسبة الكبيرة من منطقة جنوب المملكة مثل نقابة المناجم  ،والتخليص
وموظفي سكة الحديد وغيرھا يمكنھا ان تقدم خدمات اكبر لمجتمعھا المحلي .
واضافت ان من ضمن ھذه الخدمات القيام بعقد ورش عملھا في الجامعات بدال من الفنادق ذات ال )
 ٥نجوم(  ،وبدال من ان يتم رصد مبالغ طائلة على المؤتمرات التي تناقش أيا من شؤون النقابات
عندما تعقد في ھذه الفنادق  ،بان يتم رصدھا لدعم الطلبة المشاركين في ھذا النشاط .
وقالت  :نحن بحاجة الى دمج الطلبة في المجتمع بشكل عملي وبافكار محددة  ،ومن ضمنھا ترحيل
النشاط التثقيفي والعمالي الى الجامعات لنحقق ھدفين اساسيين اولھما تعريف الطلبة بھذه النقابات
وعملھا وخططھا وثانيا اشغال وقت الطالب بشيء مفيد  ،فكثير منھم ال يعلم اال بعد تخرجه من
الجامعة بان ھناك نقابة للعاملين في مجال دراسته ويمكنه االنضمام اليھا واالستفادة من خدماتھا .
مدير مركز عدالة لحقوق االنسان عاصم ربابعة رأى ان احد اھم اسباب العنف الجامعي  ،تراجع
ثقافة التسامح وقبول اآلخر والتھاون في تطبيق القوانين ما اوجد بيئة حاضنة للعنف  ،وزاد من ذلك
التدخل والواسطات عند تطبيق القوانين واالنظمة .
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واضاف  :ھناك شبه غياب لاليمان لدى بعض الطلبة بمبدأ سيادة القانون وھم يرون انه ال يطبق
بشكل كامل وبشفافية وعند فقدان الثقة بالعدالة يلجأون الى الممارسات التي يغيب عنھا روح القانون .
وحول دور مؤسسات المجتمع المدني في الحد من ھذه الظاھرة قال ربابعة ان تعزيز قيم المواطنة
لدى الشباب والتركيز على التعريف بحقوقھم وواجباتھم يقلل كثيرا من حجم المشكلة ويمكن لمراكز
حقوق االنسان ومؤسسات المجتمع المدني االسھام في ھذا الموضوع بشكل خاص وبوسائل مختلفة
يكون اعضاؤھا ھم المسؤولون عن تنفيذھا وبشراكة حقيقية وفاعلة .
وقال ان ھناك حاجة العادة النظر في موضوع استثناءات القبول في الجامعات الرسمية  ،فالعديد
منھا غير ضروري  ،وال بد من مراجعة القبول ايضا خارج قائمة القبول الموحد مثل البرنامج
الموازي في الجامعات .
رئيسة االتحاد النسائي االردني العام نھى المعايطة قالت ان العنف في الجامعات بدأت بوادره
بصورة طفيفة منذ خمسة عشر عاما ً على شاكلة ان فالن )جحرني( ) واطَلَع على صاحبتي( ،مضيفة
أننا قرعنا الجرس ،ولكن ال حياة لمن تنادي .
واضافت انه مع مرور ھذه األعوام  ،ومع حدوث التغيرات االقتصادية والثقافية واالجتماعية
المتسارعة ،واضمحالل للطبقة الوسطى ،وظھور طبقة مميزة وازدياد الفقر وانتشار البطالة  ،وفي
ضم مرحلة انتقالية ،من العشائرية وقوانينھا التي كانت صمام أمان  ،وفي الطريق إلى دولة
ِخ َ
المؤسسات والقانون  ،جاءنا قانون الصوت الواحد  ،بدالً من أن نضع قانونا حضاريا ينقلنا إلى العمل
الجمعي على مستوى المحافظة بكل مواطنيھا  ،أو على مستوى األقاليم لتحقيق التنمية المنشودة بكل
أبعادھا.
وقالت المعايطة :لقد حاولت االطمئنان على احدى الصديقات في معان التي اصطحبت افراد عائلتھا
الى جامعة الحسين لحضور االحتفال بتأسيس الجامعة ،واجابتني بانفعال غير مصدقة لما جرى في
ذلك اليوم قائلة » يدخلون األسلحة إلى الحرم الجامعي ..بقيت أنتظر حتى منتصف الليل عودة زوجي
إلى المنزل ،متسائلة ماذا يحصل؟ واوضحت ان الجامعات تقاعست عن بناء فكري وقيمي وثقافي
لشبابھا ،ما أدى إلى ضحالة في انتمائھم ووالئھم ،وايجاد حالة من الفراغ الفكري والتعصب األعمى
خوفا ً من المجھول ،بدالً من توحيد الصفوف ،وتعميق العمل الجمعي وزرع قيم المواطنة الحقة .
ورأت أن ھناك قوى خفية تسعى إلى زيادة التشنج وزرع الفتنة بين األخوة إضافة إلى انتشار
األسلحة والمخدرات بين شبابنا ،مبينة ان ما يجري ھو خطير  ،وقد تساعد الجاھات على تھدئة
النفوس لفترة قصيرة ،لكن يجب أن نفكر ل » أبعد من ذلك بكثير »  ،استراتيجيا ً لوضع الحلول
الناجعة ،ولنبدأ بنظامنا التعليمي والعمل على بناء شخصية الفرد في المرحلة االبتدائية.
وتساءلت ھل يعقل أن ال ينجح اي طالب في أربع مدارس في دير عال في الثانوية العامة ؟ ھل
التقصير من الطلبة وأھاليھم؟ أم التقصير في نظامنا التعليمي ليكتب عليھم الفشل في بداية حياتھم؟ .
وقالت  :نحن بحاجة إلى قوانين وتشريعات تجمعنا ،وتساعدنا على االنتقال اآلمن إلى دولة
المؤسسات والقانون واحترام المواطن في حريته وكرامته ،فكلنا أھل وكلنا أخوة  ،ھذه الحادثة ال
تمس أھل معان فقط بل تمسنا كأردنيين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب .
نقيب الصيادلة االردنيين الدكتور محمد عبابنة قال ان للنقابات دورا اساسيا في الحد من العنف
الجامعي من خالل الحمالت التوعوية التي يجب ان تقوم بھا كونھا تضم حوالي ثالثمئة الف من
االعضاء وذلك بھدف المحافظة على قيمنا واخالقنا وتراثنا وما تعلمناه من االباء حول القيم
والمبادىء .
واضاف ان القاء المحاضرات لنشر الوعي وتعزيز االنتماء يلعب دورا بتعزيز االنتماء الوطني
والسلوك السوي مشيرا الى ان »من اسباب العنف الجامعي االوضاع االقتصادية اضافة الى وجود
اياد تحاول العبث بأمن الوطن وزعزعته« .واشار الى ان السياسة التعليمية خرجت عن مسارھا
الصحيح الفتا الى ضرورة وجود الية لمعالجة االنحراف التي تمر به .
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

28

وقال نقيب المحامين االردنيين مازن ارشيدات ان العنف الجامعي ليس جديدا وقد ابتدأ منذ سنوات
ولم يتم االنتباه اليه سواء من قبل الجامعات او اجھزة الدولة  ،ويجب ان ال تكون الحرية على حساب
حق المواطن باالمن واالمان مبينا ان ھذه السلوكيات المتمثلة بالعنف تعتبر حرية قامعة وليس ما
نطالب به .
واشار الى » ان ھناك جھات سياسية صاحبة مصلحة تعمل على زعزعة االستقرار في المملكة ،
موضحا ان امورا مفتعلة وراء حالة الفوضى التي تعيشھا بعض الجامعات » .والقى بجزء من
المسؤولية على االھل لردع ابنائھم من الطلبة اضافة الى المسؤولية الكبيرة على الجامعة مطالبا
بضرورة اتخاذ عقوبات رادعة بحق الطلبة الذين يقترفون افعال عنف في الجامعات وتحويلھم
للمحكمة بدون تراخ او تسامح .
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بترا -الرأي ص  -١٠/١الغد ص  -٩السبيل ص ٧
الديار ص ٥/١

االثنين

٢٠١٣/٥/٦

سياسيون وأكاديميون :غياب العدالة في توزيع مكتسبات التنمية وراء العنف الجامعي
أكد اعيان وسياسيون واكاديميون وعلماء دين أن الحد من العنف الجامعي مسؤولية جماعية يتحملھا
الوجھاء وجميع أفراد المجتمع ،وان غياب العدالة في توزيع مكتسبات التنمية سبب من اسباب ھذا
العنف.
وقالوا ان عدم سيادة القانون والوساطات ساھم في تزايد العنف الجامعي وانتشاره ،مطالبين بعدم
الرضوخ الى الوساطات والتدخالت عند تطبيق القانون بحق المتسببين بالعنف الجامعي.
واضافوا لوكالة االنباء االردنية )بترا( ان الوساطات اسھمت في تخريب الحياة الجامعية ،وان عدم
تطبيق القانون بحق المخالفين ساھم في انفالت الطلبة الذين يقومون بالمشاجرات الجامعية ،مشيرين
الى ان سيادة القانون وتطبيقه على الجميع من شأنه ان يكبح العنف الجامعي والمجتمعي.
وأرجعوا تزايد العنف الجامعي ايضا الى عدم تكافؤ الفرص في الحصول على مستوى مدرسي
وخدماتي بين ابناء الوطن الواحد ،وتدني مستوى المؤشرات التنموية في عدد من المناطق ،وغياب
المشاركة التنموية الھادفة الى ايجاد فرص عمل ألبناء المناطق المعنية للمساھمة في التنمية وتخفيف
الفجوة التنموية ،مع االخذ باالعتبار احتياجات كل منطقة على حدة والموارد المتوافرة فيھا.
وحملوا االدارات الجامعية المسؤولية الكاملة عن العنف الجامعي؛ لعدم تواصلھا مع الجسم الطالبي
واحتواء المشاجرات قبل توسعھا ،مؤكدين ان الوالءات الضيقة و"عنجھية" الطالب والتمسك
بالعشائرية غذا العنف الجامعي ،اضافة الى اتساع الفجوة بين شرائح المجتمع التي ساھمت بشكل
كبير في توسع ھذا العنف.
واقترحوا اعادة خدمة العلم واعادة النظر بمنظومة التعليم المدرسي والجامعي من حيث الخطط
الدراسية ،وتعزيز البحث العلمي ،وإشغال وقت فراغ الطلبة وخاصة طلبة الكليات االنسانية،
وادماجھم في النشاطات الالمنھجية ،اضافة الى وضع اسس ومعايير الختيار ادارات الجامعات
واالساتذة من اجل الحد من ظاھرة العنف الجامعي.
مفتي عام المملكة
وقال سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة إن العنف الجامعي ظاھرة دخيلة على
جامعاتنا التي تعتبر منارات للعلم والعلماء ،مشيرا الى ان وقف ھذه الظاھرة والحد منھا ھي مسؤولية
راع وكلكم مسؤول
جماعية يتحملھا الوجھاء وجميع أفراد المجتمع لقوله صلى ﷲ عليه وسلم" :كلكم
ٍ
عن رعيته".
وأضاف" :يتوجب على الجميع أن يقفوا في وجه ھذه الظاھرة بحزم؛ ألنھا تسيء للجامعات ولھا أثر
سلبي في مستوى التعليم الجامعي الذي نفاخر به ،وھو واجب ديني ينبع من شريعتنا اإلسالمية التي
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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تحرم االعتداء على األنفس واألموال واألعراض ،لقوله صلى ﷲ عليه وسلم" :إن دماءكم وأموالكم
وأعراضكم حرام عليكم".
وبين ان العنف ينشر الفوضى ،ويقضي على األمن واألمان ،ويروع الناس ،وفيه تھلك األرواح
واألموال ،فيما يقول النبي صلى ﷲ عليه وسلم" :كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"،
الفتا الى ان على الجميع أن يكون تحت مظلة ھذا القانون ،وأن يعمل على أن يسير القانون في مجراه
الطبيعي ،إلعطاء كل ذي حق حقه.
ودعا سماحته الى غرس قيم الدين اإلسالمي الحنيف لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة ،وأن نحسن تربيتھم
وفق قيم اإلسالم العظيم ،مع عدم التساھل مع من يقوم بأعمال العنف الجامعي.
العين محمود الشويات
واكد العين الدكتور محمود الشويات أن الجامعات يجب ان تكون منارة علم وھداية في المجتمع.
وانتقد الشويات التقليد االعمى للمجتمع الغربي ،مشيرا الى اننا قلدنا المجتمع الغربي بالشيء الذي
ذمه ﷲ ورسوله "ويا ليت اننا قلدناھم بالصدق والنظام واالحترام".
واشار الى ضرورة ان يعاد النظر في تركيبة الجامعات وآلية انتقاء المدرسين واساتذة الجامعات؛
ألنھم المثل االعلى والقدوة للطلبة ،اضافة الى اعادة النظر في بنية االعالم والصحافة وجميع وسائل
االعالم ،وبنية المجتمع واالسرة ،الفتا الى "ان االب واالم واالخ لم يعد اي منھم قدوة ألسرته".
العين طالل الماضي
واوضح العين طالل الماضي ان العنف الجامعي يدخل ضمن منظومة االشكاالت المتداخلة ،طالبا
اعادة النظر في منظومة التعليم العالي واالنظمة والقوانين المتعلقة بھا.
واكد ضرورة اشغال الطلبة في البحث العلمي ،وان تكون ھناك شھادة سلوك مالزمة لشھادته
الجامعية عند تخرجه تكون معتمدة وتظھر االحترام لقرارات الجامعة ،مشيرا الى ان شھادة السلوك
يجب ان تدخل في عملية توظيف الخريج الجامعي.
وبخصوص منظومة التربية والتعليم ،اكد العين الماضي ان لھا اسقاطات تؤثر في العنف الجامعي،
داعيا السلطتين التنفيذية والتشريعية الى عقد مؤتمر وطني حقيقي توضع جميع المشاكل على
طاولته ،ومن ضمنھا التركيز على قضايا العنف الجامعي.
العين الدكتورة ليلى ابو حسان
وارجعت العين الدكتورة ليلى أبو حسان اسباب العنف الجامعي الى غياب العدالة في توزيع مكتسبات
التنمية ،وعدم تكافؤ الفرص في الحصول على مستوى مدرسي وخدماتي بين ابناء الوطن الواحد،
وتدني مستوى المؤشرات التنموية في عدد من المناطق وغياب المشاركة التنموية الھادفة الى ايجاد
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فرص عمل ألبناء المناطق المعنية ،للمساھمة في التنمية وتخفيف الفجوة التنموية مع االخذ باالعتبار
احتياجات كل منطقة على حدة والموارد المتوافرة فيھا.
وقالت إن الجامعات ھي منارات للعلم والتطوير والتغيير في المجتمع نحو األفضل ،الفتة الى ان ما
نراه من عنف جامعي يشكل ظاھرة سلبية ،وھي انعكاس لما ھو موجود في المجتمع ،ولكنه يظھر
في الجامعات؛ كونھا نقاطا لتجمع المجتمعات الشابة.
واشارت ابو حسان الى غياب االعالم الواعي الھادف الذي يعمل على رفع حس المواطنة واالنتماء
للوطن على امتداده ،اضافة الى غياب الحوار وعدم قبول اآلخر ،وتعيين بعض االدارات الجامعية
غير الكفؤة استجابة لبعض المصالح الخاصة؛ ما زاد من تفاقم المشكلة.
وانتقدت التوسع في انشاء الجامعات بصورة عشوائية ،ودون االخذ بعين االعتبار العيوب والثغرات
وامكانات النجاح والتخطيط تجاه التخفيف من العيوب الحاصلة في الجامعات االخرى وسد الثغرات
وليس تعميقھا.
وقالت إن النظام التعليمي العالي يعاني من خلو النظام التدريسي من المضمون المعمق ،الذي
يستدعي عكس النظرة المعمقة في التدريس ،والذي يتطلب البحث والجھد ما يؤدي الى ملء الفراغ
باتجاه ايجابي ،كما ان الجامعات لم تركز بشكل كاف على تنمية الصفات القيادية لدى الطلبة حتى
يتمكنوا من تقديم خدمة أفضل ،اضافة الى عدم تركيزھا على ھيئة التدريس باعتبارھم قادة التغيير،
ولم تتبع دعوة المحاضرين المتميزين.
ولفتت ابو حسان الى غياب االنشطة الالمنھجية والخدمات المرتبطة بھا عن مفھوم االبداع
والمبادرات الخالقة وحلقات النقاش على جميع المستويات ،اضافة الى ان الجامعات يجب ان ال
تستمر بقاعات وضعھا ھزيل والصيانة فيھا ناقصة.
واوضحت ان الجامعات ال تعمل على ترسيخ مفھوم االنتماء ،ولم تعمل على توعية المجتمعات
المحلية بأن الجامعات للوطن ،وليست لجھة وال لطائفة وال عشيرة بغض النظر عن موقعھا
الجغرافي ،كما ان المنھاج العلمي ال يوجد فيه اضافات علمية لبناء شخصية الطالب ،ولم تنتھج
الجامعات اسلوب العمل على اساس الفريق.
وقالت" :علينا ان ال نظلم الجامعات ،وواجبنا كحكومة وتشريعيين ومسؤولين ومواطنين ان نكون
على قدر الطموح حتى نكون طرفا رافدا للوطن والمعرفة االنسانية ،مطالبة بتأھيل كوادر االمن
الجامعي والتنويع في ھذه الكوادر ،والتركيز على االدارة الجامعية الكفؤة القادرة على التواصل مع
طلبتھا مع ضرورة تفعيل االنظمة والتعليمات وتطبيق القرارات بحزم وموضوعية وتطوير الخطط
الدراسية".
الدكتور احمد الشناق
وطالب امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق بعقد لقاء وطني شامل لجميع
االطياف والجھات؛ لبحث موضوع العنف بشكل عام ،ووضع جميع القضايا المطروحة مجتمعيا قيد
النقاش ،بما فيھا العنف الجامعي وغيرھا من انواع العنف في جميع االماكن ،معتبرا ان جميع
االعتداءات او العنف موجھة ضد الوطن ومنجزاته التي كد وتعب االردنيون على تشييدھا.
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وقال إن ھذه المرحلة تتطلب المحافظة على المنجزات الوطنية ،مؤكدا ضرورة الفصل بين المطالب
االصالحية ،واالھداف الرامية الى المحافظة على المنجزات الوطنية .ولفت الى ان ما يحدث من
عنف يھدف الى اضعاف الدولة ومنجزاتھا وھدم ما وصل اليه االردن من مستوى متقدم.
وشدد على ضرورة التوقف عن توجيه االتھام لألجھزة االمنية ،مطالبا بجدولة القضايا المطروحة
واخضاعھا للحوار الشامل من خالل اللقاءات الوطنية.
واكد الشناق انه آن االوان لتغيير النمطية في االدارة الجامعية ،وتحويل تلك االدارات لتدار بشكل
يخدم الجماعة ،بدال من تحول االدارات الى ابراج عاجية.
مروان الفاعوري
وعزا امين عام حزب الوسط االسالمي مروان الفاعوري ظاھرة العنف الجامعي ،الى ما اعتبره
الشعور بالظلم والتھميش لدى قطاعات واسعة من المجتمع ،وبخاصة فئة الشباب الذي يزخر بطاقات
كبيرة وكامنة .وقال إن ھناك قطاعات كبيرة في الدولة االردنية ال تعمل على استيعاب الشباب
واستغالل دوره وامكاناته لخدمة الوطن والمجتمع كقطاع البلديات الذي ما يزال معطال منذ سنين.
واكد ان عدم استغالل طاقات الشباب وتركھا مھمشة اسھم في دفع الشباب لتفريغ ھذه الطاقات
والعنفوان على شكل عنف بدأ يضرب الجامعات والمجتمع بشكل عشوائي وعلى اسس غير منطقية.
واكد الفاعوري ان فقدان االمل والثقة بالمستقبل لدى الشباب وعدم الجدية في محاربة الفساد ،الى
جانب غياب الشعور بالمساواة والعدالة االجتماعية لدى الشباب االردني اوجد ھذه التصرفات غير
المسؤولة وغير العقالنية ،داعيا الى دراسة اسباب ھذه الظاھرة على مستوى المجتمع ،وليس
الجامعات فحسب ،وكذلك ايجاد حلول مالئمة لھا وتطبيق القانون بحزم.
الدكتور جاسر النسور
وقال المستشار األكاديمي الدكتور جاسر النسور إن المشاجرات الطالبية ظاھرة محدودة النطاق من
حيث عدد المشاركين فيھا نسبة الى العدد الكلي الموجود في الجامعات ،موضحا ان اغلب من يقوم
بھذه المشاجرات ھم من الطلبة الذكور وأغلبھم من ذوي المعدالت المنخفضة أو المتوسطة سواء في
امتحان الدراسة الثانوية العامة أو في الدراسة الجامعية.
واكد ضرورة رفض الواسطة والمحسوبية عند تطبيق القانون من قبل الجامعات ،مشيرا الى ان
تدخل الواسطات اسھم في تخريب الحياة الجامعية وعدم تطبيق القانون ،وساھم في انفالت بعض
الطلبة .واشار النسور الى عدم وضوح المسؤوليات المترتبة على رجال االمن داخل الحرم الجامعي
ووجود مفاھيم مغلوطة لدى الطلبة عن العصبية والقبلية.
وطالب النسور بإعادة خدمة العلم قبل دخول الطالب الجامعة ،وليس بعد تخرجه واعادة الھيبة الى
المدرسة والمدرس ،ومراقبة أولياء االمور ألبنائھم داخل البيت ،وأن تكون ھناك عالقة بين االھل
والجامعة.
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كما طالب بتقديم الطلبة المتسببين بالمشاجرات الى المدعي العام ،ووضع العقوبات السلوكية
والمسلكية التي يرتكبھا الطالب داخل الجامعة بعدم توظيفه مستقبال في االجھزة االمنية والحكومية.
الدكتور خالد ابو تاية
وقال العين الدكتور خالد ابو تايه إن ھناك فجوة كبيرة بين شرائح المجتمع ،وان الجيل الجديد ال
يستوعب ما يحدث على الساحة االردنية اآلن ،مبينا ان "عنجھية" الطالب والتمسك بالعشائر اوصلنا
الى العنف ،واصفا العشائرية بأنھا تحض على الخصال الحسنة.
واضاف ان ما يحدث من عنف في جامعاتنا االردنية سببه الفراغ في الكليات االنسانية ،فالطالب
يشارك في محاضرتين وباقي اليوم يكون وقت فراغ ،اما الكليات العلمية فنادرا ما يحدث فيھا
مشكالت ،اضافة الى ان ھناك تقصيرا في النشاطات الالمنھجية.
وبخصوص االحداث االخيرة في جامعة الحسين ،اكد الدكتور ابو تايه ان المشكلة كانت بسبب تدخل
اشخاص من خارج الجامعة ،كما ان االمن الجامعي ال يقوم بدوره ،متمنيا ان يكون ھناك شرطة
جامعية يكون لھا صالحيات الضابطة العدلية.
الدكتور جعفر الحنيطي
ووصف العين الدكتور جعفر الحنيطي ظاھرة العنف الجامعي بأنھا جزء من العنف المجتمعي ،ولھا
عدة اسباب اھمھا عدم سيادة القانون.
وقال إن ھناك عجزا واضحا في المنظومة االجتماعية ،وھناك سلبيات في االدارات الجامعية فھي
غير متصلة بالجسم الطالبي ،وال بد من استمرار التواصل بينھما ،ويجب ان يكون ھناك تداخل
بالعادات والتقاليد ،محمال ادارة الجامعات المسؤولية .وطالب الدكتور الحنيطي بوجود شرطة جامعية
مؤھلة مدربة وذات مواصفات ،خاصة ان تكون ھناك اجراءات صارمة بعدم السماح بدخول
االسلحة الى الجامعات.
واكد ضرورة الحد من تدخل الوسطاء من وجھاء ونواب ومسؤولين إلعادة الطلبة المفصولين الى
الجامعات او إخراجھم من السجن.
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السبيل ص ٣/١

٢٠١٣/٥/٦

االثنين

انتقادات للتدخالت ''النيابية واألمنية'' في الجامعات
ايمن فضيالت  -وجه نواب انتقادات حادة
للتدخالت االمنية في الجامعات ،االمر الذي يشكل
احد االسباب الرئيسية في العنف الجامعي ،وتدخل
النواب في عمل الجامعات ولجان التحقيق التي
تشكل للوقوف على حقيقة المشاجرات.
ودعا نواب لرفع الوصاية االمنية عن الجامعات،
مطالبين بترسيخ ھيبة الدولة عبر تجاوز سياسات
االسترضاء والعشائري والجھوي والتدخل من
قبل مؤسسات الدولة ورجاالتھا في شؤون
الجامعات.
وطالب نواب بالحد من تدخالت "النواب في الجامعات سواء على مستوى القبول وتعيين مدرسي
الجامعات ورؤوساء الجامعات ،وتساءل نواب "من منا لم يمارس الواسطة لتعيين رؤوساء جامعات
ومدرسيين".
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المدينة نيوز

٢٠١٣/٥/٦

االثنين

نواب :توحيد لباس طالبات الجامعات األردنية ھو الحل
طالب نواب بتوحيد الزي لطالبات الجامعة للحد من العنف الجامعي في جامعات األردن ،جاء ذلك
خالل جلسة مجلس النواب التي عقدت مساء األحد ،لمناقشة أحداث جامعة الحسين.
وفي الوقت الذي حمل فيه نواب الحكومة مسؤولية ما جرى ويجري في الجامعات ،قدم بعض النواب
مقترحات إلنھاء العنف ،منھا توحيد الزي لطالبات الجامعة ،والتخفيف من االختالط بين الذكور
واإلناث.
وقال النائب علي الخاليلة ،إن لباس الطالبات سبب رئيسي في المشاجرات الجامعية ،مطالبا بتوحيده،
في وقت طالب فيه النائب حابس الشبيب بالفصل بين الذكور واإلناث في الجامعات.
ورفض النواب ربط العنف الجامعي بالمكرمات ومقاعد العشائر واألقل حظا.
وأعتبر نواب أن ما جرى في الجامعة ھو اختراق لھيبة الدولة ،وخصوصا عندما تصبح الجامعات
مكانا لممارسة اإلقليمية ،وھو األمر الذي نھى عنه ديننا اإلسالمي.
وطالب النواب بتشكيل لجنة تحقيق حول الحادثة.
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بترا  -زاد االردن االخباري

االثنين

٢٠١٣/٥/٦

النواب يطالبون بـ "ثورة بيضاء" داخل الجامعات االردنية
ناقش مجلس النواب مساء اليوم ظاھرة العنف الطالبي في الجامعات االردنية في الجلسة التي عقدھا
برئاسة المھندس سعد ھايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدﷲ النسور وھيئة الوزارة .
وكان وزير التعليم العالي امين محمود قد القى كلمة حول موضوع المناقشة العامة قال فيھا بداية
نعزي انفسنا اوال وقبل كل شيء بضحايا الحادث االليم االخير في جامعة الحسين وندعو ﷲ العلي
القدير ان يلھم ذوي الضحايا الراحلين الصبر والسلوان وان يشفي المصابين والجرحى ويعيدھم الى
اھلھم وذويھم وعشائرھم سالمين .
وقال انني اذ اقف امامكم في ھذه اللحظة المؤلمة من خالل المسؤوليات المناطة بي الدراك خطورة
تفاقم ظاھرة العنف الجامعي .
وبنفس القدر ادرك باننا معا في مواجھة ظاھرة دخيلة على مجتمعنا الطيب اقلقتنا جميعا وان كنا
نملك القدرة على االستدراك ووقف النزيف الذي استھدف جامعاتنا لكي نعود بھذا القطاع الحيوي الى
وضعه السابق المألوف حيث كان يشار بالبنان الى مؤسساتنا التعليمية من حيث جودة التعليم
ومخرجاته وقدراته التنافسية في اسواق العمل العربية واالقليمية .
وقال ال يسعني قبل كل شيء اال استنكار الربط بين بعض المظاھر واالعتداءات العنيفة في الجامعات
والعشائر االردنية الشريفة في كل محافظات الوطن .
وبين ان العنف ال عشيرة له وال يمثل اال بعض الخارجين عن القانون واخالقيات المجتمع والعشيرة
وھم قلة حتى االن بحمد ﷲ ورعايته ال يفيدھم اطالقا التمترس وراء الغطاء العشائري البريء من
كل الممارسات التي ال تنتمي الخالقيات االردنيين الطيبين وھنا كلي ثقة بأن رموز العشائر
ومشايخھا وقادتھا من االخوة المحترمين سيساھمون في الوقوف مع باقي الشرائح المجتمعية صفا
واحدا وموحدا في نبذ العنف ومحاضرته ومطاردته ومشاركة معشر االكاديميين وطلبتھم في الذود
عن منابر العلم والتعليم .
واضاف ان ھذه المھمة في الواقع اصبحت اليوم ومع التھديد الذي يطال جامعاتنا ومستقبلھا مھمة
وطنية مقدسة لھا االولوية وتتطلب مشاركة جميع المواطنين وفي مختلف اماكنھم في حماية
مكتسباتھم ومؤسساتھم التعليمية .
ويتأتى ذلك من خالل الحرص الوطني العام على ادراك مخاطر واثار العنف الجامعي باعتباره لغة
ال يفھمھا االردنيون وال تؤمن بھا عشائرھم .
وقال انني اسعى وباسم زمالئي في مجلس التعليم العالي لتعاونكم ومشاركتكم ومشورتكم في تجنب
محطة معالجة االثار السلبية لظاھرة العنف الجامعي لصالح العمل معا وبكل مسؤولية وطنية على
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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اجتثاث ھذه الظاھرة من جذورھا وليس فقط التحدث عنھا وعمليا لن نقبل بأقل من ذلك االمر الذي
يجعل افكار ومقترحات ونقاشات مجلسكم الكريم رافدا مھما للحكومة ولوزارة التعليم العالي في
تشخيص االشكال والمرض اوال ثم االنتقال لوضع اطار عام وزمني للمعالجة ثاينا .
وقال انه وبھذا المعنى اقدر حرص مجلس النواب الكريم على اجراء ھذه المناقشة التفصيلية التي
ستساھم في انارة دربنا نحو وضع حلول ناجعة ومنطقية وقابلة لالنفاذ لمواجھة ظاھرة العنف في
صروحنا التعليمية وھي ظاھرة كانت وستبقى غريبةعن اخالقيات مجتمعنا ومنبوذة عند المواطن
والمسؤول .
واضاف وال يسعني اال الحرص على تسجيل كل مالحظات االخوة النواب والسھر على دراستھا
وتأملھا بدون تصورات مسبقة او تشنجات في الرأي وبكل مساحة االنفتاح التي يستحقھا وطننا الغالي
العزيز وتستحقه جامعاتنا التي اسسھا وانشأھا اباؤنا واجدادنا بالدم والعرق لتكون منارات علم
وتنوير وليس بيئة للخالف والتنازع والعصبية المقيتة .
وقال ان بين ثنايا خطابي ھذا تفصيالت متعددة ومتنوعة ھي محصلة لوقفات وتأمالت وتوصيات
اخوتكم في مجلس التعليم العالي لعل اھمھا من وجھة نظري تلك التوصيات المتعلقة بنظام عقوبات
صارم تكمن رسالته في جعل العنف سلوكا مكلفا يعود بكلفة باھظة على صاحبه .
واكد وزير التعليم العالي انه ال بد من ايجاد وسيلة تربط بين السلوك العنيف خالل الدراسة الجامعية
والمستقبل الوظيفي في كل القطاعات وھذا محور اساسي ومھم من المحاور التي سنعرضھا عليكم
في ملخص ستتسلمونه بعد قليل لمشاورات اخوانكم في مجلس التعليم العالي حيث درس واقع
الجامعات بعناية فائقة ونوقشت االحداث االخيرة في عدة جامعات وعقدت الكثير من الجلسات التي
تحاول اشعال الشموع الستدراك االخطاء وتعزيز التفكير االيجابي بدال من االكتفاء بالتذمر من
الظالم .
وبين ان بعض التوصيات تحاول التوصل الى قناعات بان فرص العمل المحلية بعد التخرج ستتقلص
امام المتمادين بسلوكيات عنيفة في اطار سعي المجتمع لردعھم وبالقدر نفسه تتقلص فيه فرصة
اكمالھم لدراستھم الجامعية ما داموا مصرين على السلوكيات العنيفة مع تفعيل نظام عادل ومنصف
في تحديد العنف وشكله ورموزه والمتورطين به .
واضاف انه ال بد من التذكير بان التعليم حلقة متكاملة ال تبدأ بالجامعات وال تنتھي عندھا فوجود
مدارس عصرية ونموذجية قادرة في مختلف المحافظات والمناطق والمدن التي توجد فيھا مؤسسات
جامعية خطوة اساسية ومفصلية في استراتيجية التصدي لتمادي ظاھرة العنف الجامعي ،فلم يعد من
المقبول ان تقام جامعات بدون رديف من المدارس التي تھيء ابناءھا لتلقي العلم والتزود لبناء
المستقبل الذي تأمل به قيادتنا الحكيمة الرشيدة.
وقال اننا نرى بان استراتيجية احتواء العنف الجامعي تبدأ من قبل المرحلة الجامعية وعبر كل حلقات
المجتمع واھمھا المدارس والمجتمع المحلي والمؤسسات االھلية التي تصر توصياتنا على ان تحظى
بدور اساسي في تفعيل وتنشيط الحوار العقالني مع الطالب عبر سلسلة ندوات وورش عمل
ونشاطات وفعاليات تدريبية ،تقترح توصياتنا ان تنظمھا عمادات شؤون الطلبة بالتعاون مع مجالس
الطلبة ونخب المحافظات وشخصياتھا العلمية والتربوية وكذلك زعاماتھا المحلية .
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وقال انھا لغة الحوار التي دعا لھا جاللة الملك عبدﷲ الثاني عشرات المرات وتحديدا خالل لقاءاته
بطالب واساتذة الجامعات ،ھذه اللغة ھي وحدھا الكفيلة بانتاج بنية صلبة من االراء والعقالء تساھم
بالعمل الجماعي والمؤسسي في تشخيص المشكالت وتبيان مواطن العلل في مؤسسات التعليم ووضع
االطر المناسبة للعالج .
واضاف ان حزمة التوصيات التي نقترحھا تھتم بصورة خاصة بتطوير اداء عمادات شؤون الطلبة
في جامعاتنا ودفعھا للعمل بأساليب عصرية وضمن رؤية جدية تعزز القناعة بأن مؤسسية الجامعة ال
تقل اھمية عن مؤسسية البيت والعائلة والعشيرة والوطن ،على ان الطلبة انفسھم ينبغي ان يكون لھم
دور اساسي ودائم من خالل التشاور في كل معطيات العملية التعليمية داخل الجامعات .
وبين انه لم يعد سرا ان المعالجات ال تكتمل بدون اعادة النظر بسياسة مناھج التعليم التي تحتاج
لتطوير وخطة طموحة لعصرنتھا بحيث تنشط خاليا التفكير االيجابي المنتج بين الطلبة وتؤدي الى
احتواء كل انفعاالت العصبية والسلوك العنيف وھي مسألة ال يمكن انجازھا بدون تعزيز منھجية
البحث العلمي للطالب وملء كامل اوقاتھم في البحث والعمل من اجل العلم وتنمية المھارات وتوسيع
المعارف والقدرات الذاتية والعقلية وھو امر سيتحصل من اعادة النظر في اسلوب التلقين وتطوير
منھجية التعليم.
وقال الوزير انه وفي السياق ال بد من مراجعة الكثير من االجراءات المعتادة وعلى رأسھا نظام
القبول الجامعي والذي يحتاج بشكل مرجح لنظرة جديدة وتأملية اضافة لتعزيز دور المساندة النفسية
واالرشادية والصحية لطلبتنا وتدريبھم على التحدث عن االشكاالت التي تواجھھم ويواجھھا المجتمع
والمساعدة في تحديد احتياجاتھم وتوجيه اتجاھاتھم اضافة الى تدريب وتأھيل كوادر الحرس واالمن
الجامعي وموظفي عمادات شؤون الطلبة تحديدا على احتواء المشكالت قبل تفاعلھا والتعاطي معھا
قبل استعصائھا وقراءتھا وتوقع احتمالية حصولھا قبل وقوعھا مع كل االحترام الالزم الستقاللية
الجامعة وتمكينھا من توفير وسائل المراقبة االمنية بما يحفظ استقرار العملية التعليمية.
واضاف نه وفيما يتعلق بمنظومة المراقبة االمنية في محيط الحرم الجامعي ستشمل التوصيات
مقترحات محددة لتأھيل وتدريب وتوسيع صالحيات االمن الجامعي وتطوير اجھزة ومعدات المراقبة
االمنية مع التشديد على نظام دخول امني صارم للجامعات واجراءات تفتيش تتضمن تقنيات حديثة
حتى تعود جامعاتنا الى ذاتھا باعتبارھا واحات امن وامان وتلق للعلم.
وبعد ذلك ،شرع النواب في مناقشة قضية العنف الطالبي في الجامعات حيث اكدوا ان ما حدث في
جامعة الحسين بن طالل يشكل نقطة سوداء في تاريخ الجامعات االردنية فالذي حدث ان اصبحت
الجامعة ساحة للمشاجرات الطالبية كان الجميع فيھا خاسرا.
وتساءل نواب كيف تسمح وزارة التعليم العالي انتشار مثل ھذه الظاھرة التي تنتشر من جامعة الى
اخرى وما ھي االجراءات الحكيمة التي اتخذتھا الحكومة لمعالجتھا.
وقال نواب ان الخلل في السياسات التعليمية وليس في الطلبة والمطلوب العمل الفوري خلق اجواء
تعليمية عادلة في المناطق االقل حظا اسوة بما ھو متوفر في المدن الرئيسية وخاصة عمان مؤكدين
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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انه ال يجوز تحمل ابناء المحافظات وتحديدا المناطق االقل حظا مسؤولية ما يحدث وترك السياسات
التعليمية على ما ھي عليه.
وتساءل نواب لماذا لم تقم وزارة التعليم العالي بالعمل على تنفيذ وتطبيق مخرجات المؤتمرات
التربوية والتعليمة التي عقدت خالل االعوام الماضية والتي ناقشت ظاھرة العنف الطالبي من خالل
الخبراء والمختصين.
ودعا نواب الى معاقبة دعاة الفتنة والتحريض وكل من يعمل على تقسيم المجتمع االردني والنيل من
ثوابته الوطنية مطالبين بتفعيل مادة التربية الوطنية في الجامعات وتعزيز االنشطة الالمنھجية فيھا.
وطالب نواب باعادة تفعيل القوانين الجامعة لجھة وضع عقوبات رادعة بحق المتسببين باعمال
العنف والشغب في الجامعة وعدم قبول عودة اي طالب يتخذ بحقه قرار فصل من الدراسة في اي
جامعة اردنية.
ورفض النواب ربط العنف الجامعي بالعشائرية ومحاوالت البعض الدفع باتجاه الغاء المكارم الملكية
التي تمنح البناء الوطن في المناطق االقل حظا معتبرين ان مثل ھذه المطالبات غير مقبولة وغير
منصفة وال تحقق العدالة بين ابناء الوطن.
واكد نواب ضرورة وضع خطط استراتيجية تعمل على معالجة ظاھرة العنف الطالبي وتعمل في
نفس الوقت على تفعيل دور الجامعات وادماج طلبتھا في الحياة العامة من خالل العمل التطوعي
والخيري.
ودعا نواب الى محاربة الفاسدين والضرب بيد من حديد في موضوع الفساد حتى يتسنى بعد ذلك
تطبيق القانون على الطلبة عندھا يمكن اعادة ھيبة الدولة في تطبيق القانون .
واكد نواب ان ظاھرة العنف الطالبي في الجامعات ال يجوز التعامل معھا بطريقة الفزعة لذا يجب ان
تكون عملية اختيار القيادات الجامعية بناء على الكفاءة والخبرة والتخصص اضافة الى ضرورة منح
االمن الجامعي صفة الضابطة العدلية.
وطالب نواب بوضع ميثاق شرف بين قوى المجتمع السياسية واالجتماعية والنيابية والحكومية بعدم
التدخل في القرارات التي تتخذھا الجامعات الجل معالجة ظاھرة العنف.
وطالبوا باقرار ساعة جامعية كمتطلب جامعي اجباري لجميع الطلبة لتعريفھم بواجباتھم ومسؤولياتھم
والعقوبات التي قد تطالھم حال مخالفتھم انظمة الجامعة وقوانينھا ،وربط االمن الجامعي بادارة
الجامعة واقرار زي موحد لكافة طلبة الجامعة وفرض تدريب اجباري كخدمة عامة على كل طالب.
واشار نواب الى ان من اسباب العنف المدرسي والجامعي ھو النجاح التلقائي وطبيعة المناھج
الدراسية التي تركز على التلقين وتغفل التفكير وعدم تفعيل الساعات المكتبة وعدم تواصل الجامعات
والمدارس مع المجتمع المحلي وسياسات الترضية في الجامعات وعدم المتابعة الحقيقية لواقع
التدريس في الجامعات الخاصة حيث من يدخلھا 'ناجح ناجح' والمھم ان يدفع القسط الجامعي بانتظام.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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واكد نواب ضرورة تفعيل الندوات والمؤتمرات التي تناقش موضوع العنف المدرسي والجامعي
وعقدھا في كافة محافظات المملكة وبشكل دوري مطالبين بتسميته بالعنف داخل الجامعات وبتوحيد
العقوبات بحق الطلبة المخالفين في كافة الجامعات واعادة خدمة العلم للطبة قبل الدخول الى الجامعة.
واشار نواب الى ان ظاھرة العنف التي تعم المجتمع بشكل عام والجامعات بشكل خاص سببه الجھل
وعدم قبول الرأي والرأي االخر لذا يجب االقرار بان من اسباب ھذه الظاھرة وھذه االفة ھو حب
االنا والجھوية على حساب االيمان بالوطن كمظلة جامعة للجميع.
وطالب نواب بتفعيل دور االحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعدم االكتفاء بدور الناقد فقط
فمعالجة ھذه الظاھرة مسؤولية الجميع وعلى الجميع تقع المسؤولية مبينين ان تدني معدالت القبول
لطلبة المناطق االقل حظا ليس ھو السبب في ظاھرة العنف الجامعي بل التراخي في تطبيق القانون.
وطالب نواب بثورة بيضاء داخل الجامعات االردنية تعمل على تفعيل دور عمادة شؤون الطلبة في
كل جامعة وتعزز دور االنشطة الالمنھجية داخل الجامعات واستغالل طاقات الطالب وعدم منح
الجامعات االستقاللية الكاملة فھذا االمر دعا بعض اداراتھا الى االستبداد واتخاذ قرارات شخصية
وتصفوية ادت الى تفاقم ظاھرة العنف الجامعي مؤكدين ضرورة ان تكون معالجات العنف الجامعي
معالجات عميقة ال تجافي الحقيقة وتعاند الواقع.
واكد نواب ان بيئة الجامعات تحولت الى محفز للعصبيات الجھوية واالقليمية وھذا االمر ادى الى
تدمير العملية التربوية خاصة في ظل تراجع ھيبة الدولة وعدم تفعيل القوانين وتطبيقھا وساھم في
خلق ھذه البيئة الفقر والبطالة وغياب العدالة االجتماعية وعدم توزيع مكتسبات الثروة بعدالة.
وطالب نواب ان يشكل المجلس لجنة تحقيق من داخله تبحث في ظاھرة العنف الجامعي تكون نتائج
عملھا وتوصياتھا ھي االساس للمؤتمر العام الذي يجب ان يعقد لمناقشة ھذه الظاھرة ويشارك الجميع
فيه دون اقصاء.
ودعا نواب الى الغاء االتحادات الطالبية في الجامعات واستبدالھا بلجان اخوة بين الطلبة.
ھذا وقرر مجلس النواب عقد ثالث جلسات اسبوعيا االولى مساء كل يوم احد تكون للرقابة وجلستين
الثالثاء وصباح يوم االربعاء من كل اسبوع تكون لغايات مناقشة القوانين.
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٥/٦

االثنين

محمود  :مراجعة نظام القبول لمواجھة العنف
قال وزير التعليم العالي الدكتور أمين محمود "نعزي انفسنا واھلنا بضحايا الحادث االليم في جامعة
الحسين وندعو ﷲ ان يلھم ذوي الضحايا الصبر والسلوان ويشفي الجرحى والمصابين ويعيدھم الى
اھلھم وعشائرھم سالمين".
وعلق الوزير مساء االحد امام البرلمان على أحداث جامعة الحسين التي راح ضحيتھا  ٤شبان
واصيب العشرات فيھا بالقول " اقف في ھذه اللحظة المؤلمة الدرك خطورة العنف الجامعي ،
وادرك اننا نقف معا ضد ظاھرة دخيلة على مجتمعنا الطيب  ،اقلقتنا جميعا".
وزاد " وان كنا نملك القدرة على االستدراك ووقف النزيف الذي استھدف جامعاتنا لكي نعود بھذاذ
القطاع الحيوي الى وضعه السابق المألوف حيث كان يشار بالبنان الى مؤسساتنا التعليمية من حيث
جودة التعليم ومخرجاته وقدراته التنافسية في أسواق العمل العربية واالقليمية".
وأضاف " ال يسعني قبل كل شيء اال استنكار الربط بين بعض المظاھر واالعتداءات العنيفة في
الجامعات والعشائر االردنية الشريفة من جنوبه الى شماله ومن شرقه الى غربة "  ،مؤكدا القول"
العنف ال عشيرة له ومن يقف وراؤه قله وال يفيدھم اطالقا الوقوف والتمترس وراء الغطاء العشائري
البريء من كل الممارسات التي ال تنتمي الخالقيات االردنيين الطيبين".
واشار الى ان العشائر مع بقية الجميع سيقفون صفا في نبذ العنف ومحاصرته  ،واضاف " ھنا كلي
ثقة بأ رموز العشائر ومشايخھا وقادتھا من االخوة المحترمين سيساھمون في الوقوف مع باقي
الشرائح المجتمعية صفا واحدا وموحدا في نبذ العنف ومحاصرته ومطاردته ومشاركة معشر
االكادمين وطلبتھم في الذود عن منابر العلم والتعليم".
وتحدث الوزير عن توصيات من التعليم العالي تغلظ العقوبات على مرتكبي العنف الجامعي  ،وكشف
الوزير عن تشديدات امنية على بوابة الجامعات من تفتيش وغيرھا من التوصيات بھدف ضبط عملية
الدخول الى الجامعات ..
وتابع محمود " ال بد من مراجعة الكثير من االجراءات المعتادة وعلى رأسھا نظام القبول الجامعي
والذي يحتاج بشكل مرجح لنظرة جديدة وتأملية"  ،وزاد " اضافة الى تعزيز دور المساندة النفسية
واالرشادية والصحية لطلبتنا وتدربيھم على لتحدث عن االشكاليات التي تواجھھم ويواجھھا المجتمع
والمساعدة في تحديد احتياجاتھم وتوجيه اتجاھاتھم".
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االثنين

الغد ص ٨

٢٠١٣/٥/٦

إحالة شاب إلى األجھزة األمنية إثر إطالقه النار داخل الجامعة الھاشمية
أحالت الجامعة الھاشمية إلى االجھزة االمنية شابا أطلق النار داخل الحرم الجامعي أمس ابتھاجا
بنجاح طالب من اقربائه بمناقشة مشروع التخرج ،وفق مدير العالقات العامة في الجامعة عبد اإلله
الزبون.
وقال الزبون ،لـ"الغد"" ،إن الشاب حضر مع عدد من ذوي أحد الخريجين لحضور حفل مناقشة
مشروع تخرج في كلية الھندسة ،حيث قام وعقب خروجه من مبنى الكيلة بإطالق عيارات نارية في
الھواء ،دون وقوع إصابات".
وأضاف أن األمن الجامعي "اعتقل على الفور مطلق النار ،ومن ثم قام بتسليمه إلى االجھزة االمنية
المختصة" ،موضحا ً أن مجلس العمداء قرر إحالة الطالب الذي قام بدعوته إلى لجنة تحقيق .وتابع
الزبون أن األمن الجامعي يمنع دخول غير الطلبة إلى الحرم الجامعي ،لكن في حفالت التخرج أو
مناقشة المشاريع تسمح الجامعة بدخول اقارب الطلبة ،موضحا أن مجلس العمداء قرر كذلك حظر
دخول اقارب الطلبة لحضور مناقشات مشاريع التخرج للطلبة.
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االثنين

الغد ص ٣-١

٢٠١٣/٥/٦

شھود :المتھمون بقضية "عبدة الشيطان" ملتزمون دينيا
موفق كمال  -أكد شھود النيابة في قضية جامعة
)ال البيت( ،والتي عرفت بقضية "عبدة
الشياطين" ،على أن الفتاة المتھمة ،بقيادة اربعة
شباب من الجامعة والقائھم المصاحف في دورات
المياه ،ھي "فتاة ملتزمة دينيا" ،وانھم "يعرفونھا
منذ عامين ونصف" ،مشيرين الى ان احد
االظناء" ،مواظب على الصالة ،وأن االمر كان
مجرد اشتباه بسبب مالبسھم".
واكدوا في جلسة ،عقدتھا محكمة امن الدولة
امس ،مشاھدتھم للمصاحف ملقاة داخل دورات المياه في الجامعة ،بيد انھم شددوا على انھم لم
يشاھدوا الطالب االربعة ،او الفتاة ،يقومون بالقائھا ،مؤكدين أنھم شكوا بھؤالء الطلبة ،بسبب غرابة
مالبسھم ،التي اثارت الشبھة من حولھم.
ووفق احد شھود النيابة ،فانه يعرف أحد االظناء ،وھو مواظب على الصالة ،ويضع على صفحته
على موقع التواصل االجتماعي عبارة )أشھد أن ال اله اال ﷲ(.
وكان طلبة في جامعة ال البيت اعتدوا بالضرب على الطلبة الخمسة بعد ان اتھموھم انھم ينتمون الى
مجموعات عبدة الشياطين ،في منتصف آذار )مارس(الماضي ،ثم قاموا بتسليمھم للشرطة ،بداعي
انھم القوا المصاحف الشريفة داخل دورات المياه.
وتم توقيف االظناء منذ وقوع الحادثة حتى االن ،بعد ان اسندت اليھم نيابة أمن الدولة تھمة اثارة
النعرات الطائفية والمذھبية ،والتي تصل عقوبتھا في حال ثبوتھا الى الحبس لثالث سنوات.
وقررت المحكمة بھيئتھا المدنية ،التي يرأسھا القاضي احمد القطارنة وبعضوية كل من القاضيين
احمد العمري ومخلد الرقاد ،وممثل النيابة المدعي العام النقيب يوسف خريسات ،امس تأجيل الجلسة
الى يوم االربعاء المقبل ،لمواصلة سماع شھود النيابة.
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االثنين

األنباط ص ٢

٢٠١٣/٥/٦

موظفو" جامعة العلوم والتكنولوجيا" يطالبون بعالوة الموازي..محذرين من التصعيد
طالب موظفو جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية بصرف عالوة الموازي أسوة بالجامعات الحكومية
األخرى وصرف العالوة الفنية للفنيين.
وقال الناطق بأسم اللجنة التحضيرية للمطالبة بحقوق الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد
العمري في تصريح ان عالوة الموازي لموظفي الجامعة لم تصل الى الحد الذي ينص علية القانون
اي  %٣٣من ايرادات البرنامج الموازي ،الفتا الى أن جامعة العلوم ليس لديھا سقف بالنسبة لبرنامج
الموازي كونة تصاعدي.
واضاف العمري ان الجامعة نسبت للتعليم العالي بصرف عالوة الموازي بنسبة  ، %٣٣ولغاية اآلن
لم يتم اي إجراء مشيراً الى انھم ينتظرون نتائج اإلجتماع المنوي عقده مع اللجنة التحضيرية لنقابة
العاملين بالجامعات االردنية.
وأكد العمري ان موظفي الجامعة بصدد القيام بإجراءات تصعيدية ما لم تتم الموافقة على صرف
العالوات  ،وتتمثل بوقفة احتجاجية ويتبعھا إعتصام أمام وزارة التعليم العالي.
وبين العمري أن موظفي الجامعة سيعترضون على قرار وزير التعليم العالي السابق بربط رفع
الموازي بموافقة التعليم العالي علما بأن ھذا القرار جرد الجامعات االردنية من اإلستقاللية المالية
التي تنادي بھا وزارة التعليم العالي وھي باألصل من صالحيات مجلس االمناء.
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الغد ص ١١

٢٠١٣/٥/٦

االثنين

الحكومة تستجيب لمطالب الممرضين بعد  ١٤ساعة اجتماعات
سلم وزير الصحة الدكتور مجلي محيالن نقيب الممرضين محمد حتاملة قرارات لمجلس الوزراء
ووزارة الصحة ،تلبي جميع مطالب النقابة ،المتعلقة بالممرضين والممرضات والقابالت العاملين في
وزارة الصحة.
وقال حتاملة ،في تصريح صحفي مساء أمس ،إن القرارات "تشمل منح الممرضين عالوات بدل
التنقل واالقتناء" ،إضافة الى قرار لمجلس الوزراء بزيادة الحوافز من  % ٢٠الى  ،% ٢٥وقرار
آخر "بتعيين الممرضين على وظائف بدل المجاز".
وأضاف أن القرارات تتضمن البدء بتعيين بدل مجاز ،ومنح إجازات بدون راتب للممرضين ،وفقا
للنظام ،ومنح اإلجازات في حاالت العمل خارج المملكة ،ومرافقة الزوج أو الزوجة والسفر للدراسة
خارج المملكة.
وأشار حتاملة الى أن ھناك قرارات تتعلق بعضوية لجنة الحوافز ،ولجنة اإلجازات ولجنة بدل
التنقالت واالقتناء ،وكذلك قرار بالتعميم على المستشفيات والمراكز الصحية بعدم تأخير أي استدعاء
يقدم من الممرضين إلداراتھم.
وكانت النقابة قد عقدت على مدى اليومين الماضيين اجتماعين مطولين مع وزارة الصحة ،وصل
مجموع ساعاتھا الى  ١٤ساعة ،حتى تم التوصل الى القرارات المذكورة.
وكانت نقابة الممرضين قررت العودة لتنفيذ إضراب ألعضائھا العاملين في وزارة الصحة اعتبارا
من غد الثالثاء ،بعد أن اتھمت الحكومة بالمماطلة باالستجابة لمطالب الممرضين.
ومن المتوقع أن تحسم النقابة اليوم قرارھا تجاه المضي في اإلضراب غدا أو التراجع عنه.
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بترا -الغد ص :٥التحدي -السبيل ص  – ٢١األنباط ص ١٠

٢٠١٣/٥/٦

االثنين

األردن يستضيف بطولة المغامرة والتحدي للجامعات العربية
ينظم مركز االستكشاف والمغامرة األردني -بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية -بطولة المغامرة
والتحدي للجامعات العربية الثانية خالل الفترة  ١٣ -٩الشھر الحالي في البحر الميت.
وستشارك في البطولة سبع دول عربية ھي :السعودية وسلطنة عمان ومصر والسودان وفلسطين
ولبنان واألردن.
وأشار مدير البطولة الكابتن ثائر عياش إلى أن البطولة تقام تحت رعاية االمين العام التحاد
الجامعات العربية الدكتور سلطان ابو عرابي العدوان ،وتھدف الى توجيه البوصلة الى حالة األمن
واألمان التي يتمتع به األردن ،اضافة الى تعريف الشباب العربي باألردن تاريخا ً وحضارة ،وتفعيل
التواصل الشبابي العربي ،وتوطيد عرى الصداقة بينھم ،وتنفيذ انشطة تحدي ومغامرة تحاكي الذات
والبيئة والزمن والعمل الجماعي.
واضاف ان البطولة تشتمل على سباقات تنافس على اجتياز ميدان المغامرات ،وعلى تسلق الجبال
والنزول من الشالالت ،والمقاطع الصخرية ،موضحا انه سيقام على ھامش البطولة )اليوم العربي(
اذ يشتمل على التعرف على عادات وتقاليد الدول المشاركة ،اضافة الى اليوم األردني الذي يتضمن
دبكات واغاني أردنية وطنية وتراثية.
وتشارك في البطولة فرق مغامرين ،كل فريق مكون من ستة العبين من كل جامعة ومدرب مرافق
للوفد.
يشار إلى أنه تم تشكيل لجان اإلشراف على فعاليات البطولة من طاقم مركز االستكشاف والمغامرة
األردني مكونة من  ٣٠اداريا ومدربا وحكما ،وتم توزيع اعمالھم على اللجان التالية :لجنة فنية ،لجنة
تحكيم ،لجنة تدريب ،لجنة المراقبة على البطولة ،لجنة االستقبال والوداع ،لجنة الخدمات والنقل،
لجنة االقامة ،لجنة العالقات واإلعالم ،لجنة السكرتارية.
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مقاالت
الدستور ص ١٠

٢٠١٣/٥/٦

االثنين

العنف الجامعي وتراجع منظومة القيم
معتز أبو رمان
لقد تكررت أحداث العنف الجامعي ،في وتيرة تصاعدية غير مسبوقة وفي مؤشر خطير جدا على
تراجع منظومة القيم وازدياد ظاھرة الجريمة واالحتقان المجتمعي ،وما رافق ذلك من احداث تقشعر
لھا االبدان حتى باتت تھدد منظومة األمن والسلم االجتماعي بما ينذر باتساع دائرة الخطر في ظل
غياب الحساب الرادع الذي يضمن انحسار ھذه الظواھر واالفات المستجدة على بيئتنا ومجتمعنا.
ورغم أن البعض قد يعزو ذلك الى نظرية المؤامرة ،وأن ھنالك ايدي خفية تحيك الدسائس ،وتبث
السموم ،اال انني ارجح نظرية اخرى أشد خطورة وھي )تراجع منظومة القيم واالخالق( ،وتفشي
األمراض المعدية وال أعني ھنا األوبئة العضوية بل أعني األوبئة االجتماعية إذا -صح التعبير.-
إن أي مجتمع مدني يبنى على ركيزتين اساسيتين ،األولى ھي األمن والثانية ھي الثقافة والتعليم ،وإن
تراجع أي من ھاتين المنظومتين سيؤدي بالضرورة إلى تفشي جميع أنواع اآلفات االجتماعية بنفس
الوتيرة والمقدار ،وعطفا على ما تقدم فإن ھنالك العديد من المؤثرات التي أدت بمجملھا الى تراجع
ھاتين الركيزتين األساسيتين ونذكر منھا ما يلي :أوالً :تراجع ھيبة الدولة وعدم احترام النظام وتفشي
ظاھرة الواسطة لمنع تطبيق العقاب الرادع.
ثانيا ً :غياب االجراءات الوقائية ،وسوء االدارة ،والنھج الالمسؤول في التعامل مع االزمات.
ثالثا ً :انتشار الفقر والبطالة واتساع الھوة بين طبقات المجتمع وتراجع التطبيق الصحيح للعدالة
االجتماعية.
رابعا ً :انحسار المناھج التعليمية على الجانب االكاديمي دون وجود مساقات معتمدة للتربية االخالقية
والتعامل مع المجتمع المدني ،سوا ًء في الجامعات أو في المدارس- ،وھنا اكرر ما جاء في كلمتي من
متطلبات إصالحية في إطار الرد على بيان الحكومة.-
خامسا ً :تربية االسرة الخاطئة وغياب دور االسرة في تنشئة االجيال وفق مبادىء وتعاليم ديننا
الحنيف.
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم »انما بعثت ألتمم مكارم االخالق«.
سادسا ً :الفھم الخاطىء لمعايير الديموقراطية وتطبيقاتھا ،وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة
العامة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وفي الختام ومع ازدياد ظاھرة العنف المجتمعي سواء في الجامعات او في المستشفيات أو في غيرھا
من المجتمعات المدنية فانه يتوجب على كافة مؤسسات الدولة ومجتمعاتھا المحلية العمل على تعزيز
منظومة القيم واالخالق ،وإثرائھا ما بين شبابنا ،وال سيما في خضم ما نشھده من عولمة وانفتاح لم
يعد يساعد االجيال الناشئة على التفريق ما بين الثقافات المختلفة وما اعتدنا عليه من موروث أخالقي
تراثي وديني نعتز به ،وعليه فان علينا ان نسعى الى تعزيز القيم النبيلة واالخالق الرفيعة والمواطنة
الصالحة وذلك من خالل تعزيزھا ضمن المناھج الدراسية وضمن دور أئمتنا في المساجد في االمر
بالمعروف والنھي عن المنكر.
وفضالً عما سبق ،وتماشيا ً مع حقيقة نعرفھا بأن الفراغ مفسدة ،فاننا ندعو الحكومة ونشد على على
ايديھا باسترجاع خدمة العلم لمدة سنة لما لھا من دور مشھود في اعداد االجيال المسؤولة والمتسلحة
باالخالق والقيم والمواطنة ،ولما تدرؤه عنھم من فساد اخالقي او تصرف غير مسؤول وذلك عند
انخراط شبابنا بما يثري مبادئھم بالعزيمة واالخالق والمسؤولية.
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السوسنة

٢٠١٣/٥/٦

االثنين

العنف الجامعي كبت سياسي واجتماعي واقتصادي
عبدالھادي الراجح
بادئ ذي بدء عزائنا ومواساتنا ألسر ضحايا جامعة معان  ،سائلين ﷲ لھم الرحمة ولذويھم الصبر
والسلوان  ،تلك الحادثة التي ھ ّزت المجتمع األردني لخصوصيتھا كون المسرح لتلك الجريمة كانت
الجامعة التي من المفترض أن تكون أكثر األماكن أمنا ً وأمان واألدھى من ذلك أن حكومة النسور
الضعيفة ال زالت على مكانھا وكأن ما حدث ال تتحمل مسؤوليته ھي بالدرجة األولى وكيف وبأي
قانون تحولت الجامعة لمسرح عمليات ومن أدخل األسلحة لحرم الجامعة وھي ليست أسلحة بسيطة
وھذا يقودنا ألحداث مؤسفة حصلت في جامعاتنا األخرى وإن كانت لم تصل لھذا العنف  ،والحقيقة
كلّھا أدلة وبراھين على غياب روح القانون وتفشي الفوضى الخالّقة ولذلك ال أحد يلوم ر ّدة الفعل لدى
أسر الضحايا الذين قاموا بإغالق المنطقة من رأس النقب وصوالً للعقبة وقبلھا الحسينية والمريغة .
لو كان ھناك نظام وقانون ما حدثت تلك الجريمة أصالً ولو علم أھل الضحايا ّ
أن ھناك قانون
سيحاسب من قصّر بما في ذلك القتلة ما تصرفوا بما يخالف القانون والحكومة وداخليتھا يتفرجوا
ويصفقوا لمأساة المواطنين الذين بال ذنب القادمين من عمان للعقبة وبالعكس وھو طريق دولي كما
ھو معروف وحال الحكومة يقول نحن حكومة عجزة وليست لنا دعوة إال في محيط الدوار الرابع
وذلك ھو أمن الحكومة .
إن أبسط قواعد الشعور بالمسؤولية كان يفرض على الحكومة تقديم استقالتھا وتنحي وزير داخليتھا
منذ اللحظة األولى  ،عن أي أمن واستقرار تتحدث الحكومة واألسلحة أصبحت ھي لغة الحوار حتى
في الجامعات والحكومة تريد أن يكون غياب األمن وسيلة لتداري فشلھا وااللتفاف على مطالب
الشعب اإلصالحية وقد حذرنا كثيراً من غياب القانون والنظام وقلنا مراراً وتكراراً ّ
أن األمن
االجتماعي العام مصلحة لكل الوطن والفوضى ال أحد يريدھا إال من يدعو لتدمير ھذا الوطن وقلنا أن
الحكومات المتعاقبة لألسف جعلت من األردن أرضا ً خصبة ومالذاً لكل صاحب فكر ضال ومنحرف
 ،ولو كنّا في بلداً ديمقراطيا لكانت ھذه الجريمة كفيلة بإغالق تلك الجامعة وتقديم كل مسئولين
المحافظة للمحاكمة .
إن شعبنا الطيّب تناسى المسببات والتقصير مؤقتا ً وأخذ يعمل على طريقة الدفاع المدني أي إطفاء
الحرائق وتھدئة الخواطر ومجلس الن ّوام أو النواب كما يسمونه كما ھي العادة بدالً من سحب الثقة من
حكومة األزمات والمطالبة الفورية بإقالة وزير الداخلية ومحافظ معان ومدراء شرطتھا ومخابراتھا
نجد ھذا المجلس لألسف خارج التغطية تماما ً إال من نشاطات فردية خجولة .
إن دم ھؤالء الضحايا برقبة الحكومة بالدرجة األولى فھي شأن سابقاتھا غير جادة بفرض القانون
والنظام الذي ال يغضب إال من في قلبه مرض أليس دخول األسلحة إلى حرم الجامعة بحد ذاته
جريمة لم تعرفھا حتى الدول األفريقية في بداية االستقالل وكأن الحكومات المتعاقبة باألردن لم تقرأ
بوادر العنف واألسلحة البيضاء التي سبق وإن أدخلت لحرم الكثير من جامعاتنا ولم يحتاطوا من ذلك
حتى فاجأتھم جريمة جامعة معان التي ستبقى نقطة سوداء في تاريخ الحكومة والنظام السياسي
األردني برمته وال نريد أن تحل ھذه الجريمة بفنجان قھوة ألجل خاطر متعب ابن تعبان الذي سقط
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في امتحان حقوق اإلنسان ولكن نريد محاسبة لكل مسئول أمني في معان كما نريد وضع حد للفوضى
الخالّقة في كل جامعاتنا حتى ال تتكرر مثل ھذه الجريمة في المستقبل .
لقد كان طلبة الجامعات عبر التاريخ ھم طليعة الشعب في كل القضايا الوطنية والقومية فھم الشباب
الواعي المعبر عن نبض الشارع وضمير األمة وليس ما سمعناه ورأيناه يعبر عن ذلك لألسف .
ومن ھنا نرفع صوتنا عاليا ً لجانب كل أحرار الوطن ضعوا حداً لھذا االستھتار بحياة اإلنسان وھذه
الفوضى التي سيكون نتيجتھا عودتنا لألسف إلى ما قبل عصر الدولة إذا لم يوضع حداً لذلك  ،أما
الحكومة أقول لھا باختصار " اللي اختشوا ماتوا " .
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االثنين

الدستور ص ٢٧

٢٠١٣/٥/٦

التصدي لعنف الجامعات
حسان خريسات
الجامعات ھي الحصن الذي يحمي أي مجتمع  ،فمنھا يخرج العلماء والقادة وبناة األوطان  ،وكل من
يدرس في الجامعة  ،يحمل في قلبه وضميره مصيره ومصير الوطن ،وعندما يتخرج فيھا  ،فانه يبدأ
رحلة البناء التي تتصدى للفوضى وتثبت ركائز التطور ،وتدفع بالعجلة إلى أمام .
ھذا الوصف ،يشمل كل الجامعات والمعاھد والكليات الخاصة منھا والحكومية  ،ورغم وجود
استثناءات معينة ،وحسب المتغيرات ھنا أو ھناك ،إال ان ما يرشح عن العنف داخل بعض الجامعات
 ،يختلف عن القواعد واألصول الجامعية  ،وال يؤسس لمنھجية سليمة في ميدان العلم والمعرفة التي
تميز بھا االردن .
ما يحصل في داخل الحرم الجامعي االردني ،يدق ناقوس الخطر الحقيقي ألن المشاھد التي تناقلتھا
األوساط االعالمية ،ال تسر الخاطر ،وال تنسجم والمبادئ األساسية ،وال تتطابق واألخالقيات العلمية،
إذ ان االنتقال بالعنف والتصادم بين الطلبة بعضھم البعض  ،ودخول األجھزة األمنية طرفا ً في تلك
الصدامات ،يعني ان عنوان ومھمة الجامعة ،انتقلت من عالم البحث العلمي ،والمحاضرات والبحوث
 ،واإلصرار على إيجاد المعلومة المفيدة إلى عالم آخر ،ال عالقة له بالعلم والمعرفة ،بل أنه يتناقض
مع جميع المبادئ المعرفية والعلمية والثقافية  ،وإذا أردنا أن نناقش األمر بجدية فان القول الصواب
في ذلك  ،يذھب إلى أبعد مما يحدث  ،في مالمسته لجوھر الخطر ،وھو ان أي عمل داخل أروقة
الجامعات االردنية ،إنما يھدف إلى تقويض العلم والمعرفة بالدرجة االولى  ،واشغال األدوات السليمة
التي تعمل على بناء المجتمع ،وتحويلھا إلى معاول ھدم وتخريب له .
ان الذين يحرصون على حاضر ومستقبل االردن ،عليھم العمل ليل نھار إلبعاد السياسة والتناحرات
والعبثية من الوسط الجامعي ،فھناك مشاھدات ألطراف تريد تفعيل حضورھا السياسي أو العشائري
 ،او المناطقي الذي ال بد وان يقابل  ،بالتأكيد على أن الجو العام “عندنا” يحتاج الى “العقالء” فقط
واعترافنا بھذه الحقيقة ،ھو األساس لدرء األخطار التي قد تنجم عن تفكير “ضيق” أو “مسموم”
يفضي إلى نتائج سلبية  ،ان لم تكن كارثية .
فالثابت عند العقالء أن الجامعات ھي الحصن األھم  ،الذي يدافع عن المجتمع والوطن  ،وإذا اخترقنا
أو أوجدنا ثغرة في ھذا الجدار ،فاننا نختصر الطريق على من يريد تخريب الوطن بافتعال العنف في
الجامعات .
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الرأي ص ٢١

٢٠١٣/٥/٦

االثنين

َمنْ وراء كل ھذا العنف في جامعاتنا؟
نصوح المجالي
ونحن ايضا ً لدينا اسئلة ال نجد لھا تفسيراً لماذا تنتقل الفتنة ،واعمال العنف التي تصاعدت حد
الجريمة بين جامعاتنا بدون سبب مقنع سوى القاء اللوم على اوضاع الجامعات ،او نزق الشباب
وغلبة النزعة العشائرية.
لماذا يتصاعد العنف ويتحول فجأة من مشاجرات عادية اغلبھا يفتعل من فئات غير معروفة،
وبعضھا دخيل على الجامعات كما ثبت اكثر من مرة.
من وراء ھذه الظاھرة ومن جھات التحريض وراء ما يجري والتي تنتظر حدوث أي مشكلة أو
احتكاك بين شباب الجامعات لتحول الشجار الى صراع دموي تزھق فيه االرواح وتستخدم فيه
االسلحة ثم يختفي الجناة او يجدوا من يخفيھم.
من وراء شھوة الدم ھذه ومن وراء توريط العشائر في ثارات ونزاعات عبثية الھدف منھا ارباك
الجامعات والدولة والمجتمع االردني.
ً
ھناك من يعتقد ان المنطقة مقبلة على صراعات اكبر ويستخدم ابناءنا شررا لفتنة داخلية تكون مقدمة
ألزمة اكبر.
أھو التحريض على الدولة ومؤسساتھا الثبات عدم فاعلية الدولة وللمس بھيبتھا ألن الدولة االردنية
تخشى على مجتمعھا وتبذل كل ما في وسعھا من الجھد والصبر لحماية المجتمع من تبعات ھذا
االنفالت وھذه الجرائم.
من ھي الجھة التي تريد للمجتمع االردني وللعشائر أن تغرق في الفتنة والدم ويريد للدولة االردنية ان
تمعن في القمع ليضع الدولة في مواجھة المجتمع.
ولماذا الجامعات وشباب الجامعات ولماذا التركيز بشكل خاص على الجنوب ،ألم يكن الجنوب
والعشائر دائما ً من دعائم الدولة وأمنھا في مواجھة الفتن ھناك من يريد دق اسفين بين الدولة
والمجتمع وبين العشائر والدولة.
يخالجنا الشك أن وراء االيدي التي تفتعل اطالق النار وترتكب الجرائم في الوسط الجامعي جھات
تحريض لم تكتشف بعد تراھن على تحويل الجنوب تحديداً مسرحا ً للعنف مستغلة االوضاع
االجتماعية واالقتصادية المتردية في الجنوب.
ً
المسألة ليست العشائر ،فعشائرنا لم تبرح المكان وكانت دائما مع السلم االھلي ،والمسألة ليست فقط
التقصير في مجال التعليم والنشاطات الجامعية فبالرغم من ذلك ما زالت جامعاتنا ومستواھا افضل
من مثيالتھا في الوطن العربي.
المسألة ترتبط بمن يريد استخدام جامعاتنا وشبابنا ،واالزمة التي تمر بالمنطقة للتصعيد االجتماعي
الذي قد يخدم اغراضا ً اخرى.
المشاجرات تحدث في أي مجتمع شبابي واي جامعة ،لكن تواجد قاتل قد يكون مأجوراً أو تواجد
مجرم ذو سوابق في مسرح المشاجرات الجامعية ال يمكن أن يكون له داللة سوى التحريض على
الدم والفتنة.
ملفت للنظر ان الضحايا الذين غدروا في احداث جامعة الحسين في معان تواجدوا بالصدفة في
مسرح الحدث ولم يكن لھم اي خصومة او صلة بموضوع المشاجرة مما يدل ان القتل كان عشوائيا
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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بھدف اسالة الدماء واثارة الفتنة وتوريط المنطقة بثارات عشائرية اسئلة عديدة نتمنى ان يجلي
التحقيق غموضھا.
ھناك قوى سياسية معارضة ألقت اللوم على سياسات الدولة وھناك من يطالب الدولة الدخول في
سباق العنف لتحقق ھذه االحداث المفتعلة اھدافھا.
ھيبة الدولة ان تطبق القانون على كل من يثبت تورطه وان يطال العقاب ادوات العنف ومن يوظف
ھذه االدوات وان تركز الجامعات ووسائل التوجيه واالتصال على تبصير ابنائنا بخطورة ما يُدفعون
اليه.
نخشى ان وراء الشرر المتطاير من الجامعات تدبير لفتنة وقودھا الشباب والمجتمع والرھان على
اكثر المناطق فقرا وعنفوانا في الجنوب ،فھناك من يدفع من وراء ستار لتوريط المجتمع والدولة في
صراعات داخلية تفعل فعل الشرارة لخلق حالة مشابھة لما يحدث حولنا فمن يحاول تأزيم االوضاع
في مجتمعنا ويفتعل االسباب لذلك.
علينا ان نواجه ھذه الظاھرة ليس باالنغماس في الفتنة بل بالوعي الوطني والتكاتف االجتماعي
وتعزيز فعالية واستقرار الدولة وتقصي دوافع المتورطين في ھذه االحداث وتعبئة الرأي العام للحد
منھا علينا ان نقف بحزم في وجه الفتنة ادواتھا واھدافھا الخفية.
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الرأي ص ٢١

٢٠١٣/٥/٦

االثنين

» فيروس« العنف الجامعي
احمد ذيبان
لم تبق شاردة أو واردة ،اال ذكرت خالل السنوات الماضية ،في سياق تحليل ظاھرة العنف الجامعي،
من خالل الندوات والمؤتمرات والوثائق التي أعدت ،والمقاالت والدراسات التي نشرت.
قيل الكثير من الوعظ والتوصيات ،عن التدخالت الخارجية في الجامعات ،،والفراغ الثقافي الذي
يعاني منه الطلبة داخل الحرم الجامعي،والقيود المفروضة على االنشطة الحزبية والسياسية،
والضغوط والواسطات التي تتدخل ،من قبل وجھاء واصحاب نفوذ ،بغرض التجاوز على القانون
واالنظمة الجامعية ،في معاقبة المتسببين والمحرضين على العنف.
ومع ذلك فان النتائج على األرض عكسية،حيث تزداد المشاجرات ويسقط المزيد من الضحايا ،آخرھا
ما حدث بجامعة الحسين في معان ! أليس مثيرا لالھتمام أن الجناح العسكري في جامعة مؤتة،ال تقع
فيه مشاجرات كما يحدث في الجناح المدني ،وفي الجامعات األخرى؟ والسبب بسيط وھو االنضباط
وتطبيق االنظمة بصرامة.
ويالحظ أيضا محدودية المشاجرات ،التي تجري في الجامعات الخاصة،مقارنة بما تشھده الجامعات
الرسمية ! وفي ھذه الجامعات ال يوجد استثناءات في القبول ،تعطي مقاعد لمن ال يستحقھا أكاديميا،
كما يحدث في الجامعات الرسمية.
في احدى الجامعات ،وبعد وقوع العديد من المشاجرات،أصبح بحكم األمر الواقع ،أن أحدى بواباتھا
الرئيسية مخصصة لدخول وخروج من ينتمون الى منطقة معينة،وبوابة أخرى رئيسية يستخدمھا
طلبة ينتمون الى منطقة أخرى!
ال أحد يصدق بأن مثل ھذا الصنف من الطلبة ،يتسلح بھذه« الثقافة الجاھلية » يذھب الى الجامعة
للتعلم وتطوير نفسه ،واالسھام في تنمية المجتمع،فما الذي أوصل األمور الى ھذا الدرك ؟
العنف جزء من طبيعة البشر ،لكن ما يكبحه القوانين والعدالة والعيش الكريم واالحساس باألمان
وتكافوء الفرص،وحتى مجلس النواب الذي يفترض ان يكون قدوة ،ال يخلو من مشاجرات لفظية أو
بدنية بين حين وآخر .وثمة احباط عام متراكم بسبب االوضاع االقتصادية واالجتماعية وتباطوء
عملية االصالح ،لكن عندما تتكرس ظاھرة العنف في مؤسسات التعليم،فذلك يشكل خطرا داھما على
مستقبل المجتمع.
وفي البحث عن جذور وأسباب ظاھرة العنف الجامعي ،ينبغي مالحظة أن ھذا المرض ،لم يكن
موجودا ،قبل عام ألفين،بل تفاقم أكثر خالل السنوات الخمس األخيرة،والواقع انه ال يمكن فصل ھذه
الظاھرة،عما يجري في المجتمع من متغيرات في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية
والثقافية،وال أحد ينكر أن قانون »الصوت الواحد« ،كان أحد أھم »الالعبين االساسيين« ،في ما
يشھده المجتمع من حراك منذ  ٢٠عاما ،وأھم منتجاته تكريس النزعة العشائرية واالنتماءات الفردية
على حساب ثقافة المواطنة.ولوحظ انعكاس ذلك بوضوح في االنتخابات النيابية والبلدية ،وانتخابات
االتحادات الطالبية في الجامعات.
ويالحظ أيضا أن النقابات المھنية ،كانت محصنة الى حد كبير من« فيروس » االنتماءات الضيقة،
والسبب أن انتخاباتھا في الغالب تجرى ،في اطار تنافس برامجي وقوائم لھا خلفيات حزبية وسياسية.
فيما حضور البعد السياسي العشائري والمناطقي محدود فيھا.اذ ال تزال األجيال النقابية المسيسة ھي
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الفاعلة ،لكن الخشية ان تنتقل عدوى الثقافة الجھوية والمناطقية ،الى النقابات مع دخول أجيال جديدة،
من خريجي مرحلة العنف الجامعي.
آالف الطلبة تخرجوا خالل العقود الماضية ،من الجامعات االردنية وجامعات في دول عربية
وأجنبية ،ودخلوا الحياة العملية ،لم يعايشوا ظاھرة العنف في حياتھم الجامعية ،حينذاك لم يكن ثمة
تعصب ضيق لعشيرة او منطقة،بل كانت ثمة اشتباك من نوع آخر..سياسي واختالفات على الھموم
الوطنية،وانتج ذلك عالقات صداقة عميقة استمرت في الحياة العملية ،حتى بين الخصوم السياسيين.
من يرصد ظاھرة العنف الجامعي ،يلحظ أيضا ابتعاد الطالبات عن ھذه الظاھرة ،بل أن بعض
المشاجرات يكون سببھا التحرش بالفتيات ،أو التباھي أمامھن بالعضالت المفتولة ،والمھارة في
افتعال العنف وااليقاع بالخصم ،وذلك يعود لسيطرة » ثقافة ذكورية« متخلفة ،تنتج الجھل واالعتداد
الزائف بالنفس ،والتباھي بالزعرنة أمام الجنس اآلخر.
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الرأي ص ٢٠

٢٠١٣/٥/٦

االثنين

الحل األمني ..آخر الدواء الكي
د .فھد الفانك
تعددت التفسيرات لما يحدث في الجامعات والمجتمع األردني من عنف لم يكن يحدث مثله في
الماضي ،ولم يقدم حتى اآلن فيما أعلم تفسير مقنع لھذه الظاھرة الخطيرة ،فكل الظروف التي
يتحدثون عنھا كأسباب للعنف كانت موجودة دائما ً دون أن تؤدي إلى ھذه الدرجة من العنف غير
المسبوق.
لم نسمع من قبل عن معارك بالرصاص في حرم الجامعات أو عن قطع الطرق العامة .السبب الذي
لم يكن موجوداً في السابق وحدث اآلن ھو تآكل ھيبة الدولة ،فقد دخلنا منذ سنوات عھد الحكومة
الرخوة بحجة الديمقراطية ،مع أن الديمقراطية بحاجة لحكومة قوية ذات أسنان ومخالب ،حكومة
تفرض سلطة القانون وتضع المعتدين على المجتمع وراء القضبان.
كنا ننظر إلى الدولة بمھابة باعتبارھا قوة شرعية قاھرة ال يقف في وجھھا إال مجنون أو مھووس.
قوة الدولة ھي قوة القانون ،فإذا كانت الدولة ال تحترم القانون وال تلتزم به فلماذا يحترمه اآلخرون
ويلتزمون به .الحراك ضد الدولة ورموزھا أصبح مفخرة يغطيھا اإلعالم كإنجازات.
بعد أن بلغ السيل الزبى ال بد من العودة إلى األساسيات ،وھي فرض القانون والنظام ،بالتفاھم إن
أمكن وبالقوة عندما يلزم.
ألمر ما انتشرت ثقافة رفض الحل األمني ،ألنه يفھم على أنه نقيض الحلول السياسية واالجتماعية،
وھذا غير صحيح ،فآخر الدواء الكي ،وما ال يصلح بالحسنى يحب أن يصلح بقوة القانون وأجھزة
الدولة.
الحل األمني ال يعني االعتداء على الجماھير المسالمة ،بل يعني وضع حد لالعتداء على االمن
واالستقرار والمصلحة العامة ،الذي وصل إلى حد قطع الطرق وھو اعتداء مباشر على جميع الناس.
قطاع الطرق مجرمون بحق المجتمع والدولة ،وال يجوز التعامل معھم بغير الحل االمني .واألجھزة
األمنية يجب أن تكون مفوضة باستعمال القوة ضد من يقاوم الشرطي أو الدركي أو الجندي.
بعض االصوات تنادي بتطبيق خدمة العلم كحل لمشكلة العنف بين الشباب ،أي أن المطلوب اعتبار
خدمة العلم عقوبة مع أنھا شرف ال يستحقه الزعران ،ألن مكانھم الصحيح ليس في صفوف الجيش
كجراثيـم تحقن في جسم سليم ،بل وراء القضبان.
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٢٠١٣/٥/٦

تيار وطن واالتجاه اإلسالمي :نموذج الجامعة األردنية
د .نزار قبيالت
يحدث العنف في الجامعات ألسباب غير اقتصادية ،تختلجھا حالة ارتباك وفوضى انحرف معھا
المسار الطالبي و ُز ّج به في معطيات غير فكرية ال ترتكن في حقيقتھا إلى الخالف الذھني والتناظر
البناء ،إذ لم يعد ھناك تعدد خالق تجري فيه التيارات الفكرية التي كانت تستقطب الطلبة وفقا
لمواھبھم واھتماماتھم وأمزجتھم أيضا ،فقد كان ھذان المساران) تيار وطن واالتجاه اإلسالمي( في
الغالب ينظمان الطلبة ويستقطبان األعضاء وفقا ألصلھم وفصلھم ولمعتقدھم الديني ،وأذكر أنه وبعد
انھيار االتحاد السوفييتي والحرب على العراق وبعد توسع وانتشار فكر اإلسالم السياسي برز تيار
طالبي في الجامعة األردنية أطلق عليه تيار "وطن" ،وكان الطلبة الملتحقون به طلبة بانتماء وطني
على حد تعبيرھم ،وناظرھم على الطرف اآلخر تيار إسالمي متشدد؛ إذ لم يقبل بتيار وطن كشريك
سياسي طالبي بل ورفض كالھما االعتراف باآلخر ،وھي حالة طبيعية ربما ،فمجمل دول العالم
الديمقراطية مبنيةٌ وفق مسارين سياسيين يتوازنان حينا ويتقاطعان حينا أخرى ،وذلك تبعا للحدث
السياسي وتبعا للمعطى الواقعي المتجدد ،إال أن ما حدث مع التيارين السالف ذكرھما )تيار وطن
واالتجاه اإلسالمي( في الساحة الجامعية والسيما في الجامعة األردنية شي ٌء مستھجن ،إذ راح كل
طرف يتأزم ويصطف في مواجھة كسر عظم مع اآلخر ،ال باختالفات وطرق تعبير متنوعة تظھر
حيال موقف ما ،بل وصل األمر إلى حد التالسن بداية ثم التعارك باأليدي ثم بالعصي ،ثم ظھر
الملثمون ،فكان يجدر بكل طرف أن يناظر خصمه تبعا آلراء ومواقف تصب في نھاية المطاف في
مصلحة التنمية الطالبية وترجو سالمتھا ونماءھا ،ففوز أي طرف على اآلخر لم يكن يعني البتة نفاء
ھذا اآلخر وسحقه ،بقدر ما كان يعني أھلية ذلك التوجه ورجحان رأيه إلى حين.
إن حاالت العنف الجامعية المتنامية ھي نتاج خواء فكري وتراجع معرفي سببته بداية الحاضنة
المدرسية وأسس القبول ،وسببه الحقا تجييش غير ممنھج خطف فضاء الجامعات و أدخله كھفا
مظلما بتنا نندم عليه أشد ندم ،فمن المنطقي والمعقول ظھور توجھات فكرية وتجمعات جديدة تنشأ
على وقع فشل المسارات السياسية السابقة ،فيظھر تيار آخر ينشق عن السابق ومن رحمه في محاولة
لتجاوز القصور في األداء و الواجب ،ال أن يتقزم األمر إلى والءات فرعية تھشم صورة الوطن
وتنال من سلمه المجتمعي ،فحري بھذين التوجھين االلتفات للمسؤولية الوطنية بالدرجة األولى التي
تكمن في إصالح األجواء المغبرة والمتردية في التحصيل األكاديمي :المنھجي والالمنھجي بدال من
المضي في تشويه صورة اآلخر بطرق غير مھنية ،فواقع التعليم الجامعي في تراجع واآلخرون
يلھون في التخاصم على قضايا سياسية ال يعنى بھا المناخ األكاديمي بالدرجة األولى.
فكما أن القدس بحاجة إلى معرض للصور والوطن االحتفاء بذاكرته العزيزة ،فإنه من الواجب
الوطني أوال تقييم األداء األكاديمي وتجويده وتطويره لتقديم مخرجات تعليم ذات كفاءة عالية تستحقھا
األجيال ،وحري باآلخرين التحاور والخلوص لمصلحة واحدة ال يخطئھا ذو البصيرة ،فال يمكن ألحد
رمي اآلخر بحجر الخيانة أو الجھل ما دامت الغاية رفعة التعليم و المتعلمين في بلدنا الحبيب .إذ ال بد
من إعادة توزيع الفكر الوطني بشكل نوعي يعتمد على االختالف العلمي الراقي ال على االختالف
الرجعي الھدام ،كما أنه على من يدعون تقزم دورھم في الجامعات بسبب التدخالت األمنية القيام
بمسؤوليتھم الوطنية اتجاه جامعتھم بدال من اإلسھاب في التنظير السياسي و إضاعة الوقت فيه.
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مجتمع العنف
د .عامر الشعار
من نافلة القول أن مايطلق عليه عنف الجامعات ماھو إال عنف مجتمعي وإنما يظھر جليا في
الجامعات وواضح بحكم أعمار الطلبة وضآلة تجاربھم ولعل المقولة الشھيرة التي نرددھا دائما بأن »
ھذه الظاھرة دخيلة على قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا » لم تعد مقبولة أو مستساغة وال تنسجم مع واقع
الحال الذي نعيشه ،فاألمر لم يعد بالظاھرة وإنما ھي حالة مرضية مزمنة تتطلب عالجا فوريا
وإستئصاال حقيقيا لجذورھا خصوصا أن األمر يمتد من داخل أسوار الجامعات وينتشر في المجتمع
كما ھو السرطان في الجسد ،وال شك بأن التبعات والنتائج التي حدثت على إثر مشاجرة جامعة
الحسين ألكبر مثال ولعله األشد وطيسا على ما نرمي إليه.
ولست ھنا بمدعي اإللمام التام بتشخيص الحالة وإجتراح الحلول ،بقدر ما ھي إضافة لما يطرح ھنا
وھناك على أن توثق ھذه اآلراء وتدرس وتجد من يعتني بھا ويبادر إلى طرحھا كبرامج عمل
لإلنتقال من حالة التشخيص إلى حالة المعالجة ،ولعل أولى ھذه األسباب ھو ضعف الوازع الديني
فالرادع الحقيقي األول إلرتكاب أي فعل أو تجنبه إنما ھو الدين وھذا الضمير المرتبط بالخلفية
العقائدية التي زرعت في نفوسنا وعقولنا ،ولكننا نؤدي الشعائر الدينية بمعزل تام عن المعامالت ،في
حين أن معلم البشرية يقول وما بعثت إال ألتمم مكارم األخالق وفي حديث آخر إنما الدين المعاملة
نقف عاجزين عن أن نرى قيم مثلى مثل التسامح ،العفو ،اللطف ،اإلعتذار وكأنھا غريبة عن الدين،
خصوصا بأن أكثر األسباب المؤدية للشجار والنزاعات ال يتعدى حلھا كلمة تقبل إعتذاري أو أرجو
منك السماح ،كلمات بسيطة جديرة بحقن دماء أشخاص ال ذنب لھم وال غرم غير إنھم تواجدوا في
المكان صدفة.
ھل ھي مسئوولية الدولة أو الحكومات في أن نربي أبناءنا وأنفسنا على الفھم الحقيقي للتشريع الديني،
أم إنھا عملية تربوية مشتركة يساھم بھا الفرد والحكومات وألحزاب والحراكات المطالبة بحقوق
الناس وبالطبع المؤسسات التربوية سواء مدارس كانت أو جامعات ،فال يدعين شخصا أي كان بأنه
ال يستطيع أن يساھم في عالج حالة التشنج واإلجتقان والغلظة التي نعيشھا ونراھا أمام أعيننا كل
يوم ،ونعايشھا لدرجة أن أصبحت بھذه القسوة.
السبب اآلخر ھو ھذا التھاون الملحوظ في تفعيل الضوابط القانونية لعالقات األفراد بعضھم ببعض،
ففي حين أن لدينا قوانين ناظمة للمجتمع والدولة إال إننا نتساھل تارة ونتھاون أخرى في تفعيلھا
وتحقيقھا ،حتى بات األمر أحجية ولغزا عجيبا ،فما عالقة الحريات السياسية والمطالبين بھا ،في أننا
نتراخى في معاقبة أشخاص يعتدون على حقوق خاصة وعامة ويھددون السلم اإلجتماعي ويغلقون
الطرق ھنا أو ھناك ويشعلون اإلطارات ،أليس األجدر بأن نتعامل معھم بأقصى درجات الحزم وقوة
القانون حتى ال تدب الفوضى ويعم الخراب ،أم إنھا رياح ھذا الربيع التي أحدثت خلطا عجيبا مابين
الحقوق والواجبات ،حتى بات األمر وكأنھا الفوضى الخالقة التي بشرنا بھا ،أتمنى على األجھزة
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األمنية والمعنية أن ال تتساھل مع الخارجين عن القانون حتى ال تتركنا فريسة للفوضى والدمار وأن
ال نعود لعھد ما قبل الدولة حيث ال قانون وال نظام وإنما قوة وخسران.
ومثلما ال نحمل الجامعات وإداراتھا كل المسئوولية ،فأننا ال نعفيھا من واجباتھا في معالجة الحالة،
فھذه الجامعات التي أنشئت بمئات الماليين من الدنانير ،كان الھدف من إنشائھا باإلضافة إلى الدور
التعليمي ھدفا إنمائيا ،فإلى أي حد حققنا ھذا الھدف خصوصا في المناطق التي تحتاج إلى تنمية
فعلية ،ولماذا فشلنا في معالجة حالة العنف كجزء من منظومة الحل ؟ ھل ألننا لم ندرس طالبنا علم
المنطق والفلسفة ؟ أم ألننا مازلنا ندرس التربية الوطنية كنصوص جامدة وتقليدية ومملة وبأننا مازلنا
نلقنھم متى إستقل األردن ولم نعلمھم فن اإلختالف ؟ كما أن للمحاضر دورا كبيرا في إحداث التغيير
المنشود فال يليق بشخص تغرب وعايش حضارات مختلفة وقضى سنيين من عمره في اإلطالع
والمعرفة أن يتعامل مع الطلبة وكأنه الحاكم بأمر ﷲ ،فقيم التعالي والفوقية والتسلط والتحيز التي
يمارسھا البعض ال تخلق إال نفوسا مھزومة وخائفة ولن تتردد في إستخدام العنف في أبسط المواقف
التي تحدث معھا ،كما أن الشعور بالغبن أو بالحظوة لن يكون كفيال في تحسين سلوك األفراد وتعظيم
القيم اإليجابية ما بين الطلبة.
وربما يفوت بعض إدارات الجامعات بأن رجال األمن الجامعي ھم أول األشخاص الذين يتعاملون مع
أي شجار أو نزاع مابين الطلبة وھم األقدر على تطويقه ،فال بأس لو أخضعنا ھؤالء األفراد لدورات
صقل ومعرفة في مھارات التواصل والمھارات الحياتية التي تساھم في تحسن قدرتھم على فض
النزاعات والمشاجرات التي قد تحدث مابين الحين واآلخر وحينھا سيبقى األمر مقتصرا على أعداد
بسيطة ال تستنجد بآخرين من ھنا أو ھناك.
كما أن األنشطة الالمنھجية والرياضية والثقافية كفيلة بإحداث تقارب ثقافي وفكري مابين الطلبة
وسيساھم بشكل كبير في تطوير القدرات المعرفية واإلدراكية باإلضافة إلى تحسين قدرات التواصل
اإلجتماعي مع اآلخرين فال بأس لو كانت ھذه األنشطة جزءا من الخطة الدراسية يضاف إليھا برامج
الخدمات اإلجتماعية وبشكل حقيقي وليس صوريا ،كما أن الخدمة العسكرية الشعبية ستساھم في
ترسيخ قيم اإلنضباط الطالبي ،في حين أن تغليظ العقوبات وعدم التھاون في تطبيقھا سواء كانت في
المسار األكاديمي أو السلوكي سيكون رادع قوي للحد من ممارسة العنف والفوضى داخل الجامعات.
لعل األخطر في ھذه الحالة ھو ھذا النمو غير الطبيعي لفطر الھويات الفرعية السامة ،ففي حين تنمو
ھذه الھويات على أسس مناطقية أو عشائرية وتعظم على حساب الھوية الوطنية الجامعة فأننا نتراجع
ونساھم في تفتيت الوطن وتفسيخه بالمفھوم الحقيقي ،فال يقتصر األمر على طلبة في ريعان الشباب
يتنادون ھنا أو ھناك بدافع الفزعة والنخوة المغلوطة وتصبح البلدة والعشيرة مالذھم ومأواھم والوطن
الذي يدافعون عنه ،األخطر بأن ساسة كبارا قد لجأوا حينما حوصروا بشبھة ھنا أو مظنة ھناك إلى
الھوية الفرعية وتخلوا عن ھوية المواطن الذي يخضع للقوانين واألنظمة ويدافع عن نفسه بقوة
القانون وأستنجدوا بفوضى التعصب وتمترسوا خلف ھويات لم يعيروھا إنتباھا حينما كانوا في
مناصبھم وإستفادوا من المغنم وأشركوا ناسھم في المغرم.
إذا األمر ليس مقتصرا على الجامعات وإنما ھو قضية مجتمعية خطيرة إذا لم نبادر إلى معالجتھا
والقضاء عليھا ستستفحل وتنھش جسم الوطن ككل وحينھا سيكون إستئصال طرف ما من ھذا الجسد
قد فات أوانه ،وعلينا جميعا أفرادا ومؤسسات وحكومات المبادرة الفورية كال من موقعه إلى
المساھمة بإحداث التغيير المنشود لعلنا ننقذ وطننا من غلواء التقوقع والتطرف والعنف.
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حالة الطقس
طقس األردن

٢٠١٣/٥/٦

االثنين

االثنين  ٠٦أيار ٢٠١٣

نھاراً:

تبقى درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ٤-٢درجات مئوية.
ويكون الطقس غالبا ً ُمشمس وربيعيا ُمعتدالً في الجبال ،ومائالً للحرارة في باقي المناطق .في حين
يستمر حاراً نسبيا ً الى حار في األغوار والبحر الميت والعقبة .وتظھر عصراً بعض السحب على
إرتفاعات ُمختلفة وذلك في شمال وشرق البالد .مع إحتمالية لھطول زخات محلية من المطر بإذن
ﷲ ،قد يصحبھا الرعد أحياناً ،في أجزاء محدودة من تلك المناطق .وتكون الرياح شمالية غربية
ُمعتدلة السرعة .تنشط عصراً وتكون ُمثيرة لألتربة والغبار في المناطق الصحراوية.
يُ ّ
حذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في المناطق والطرق الصحراوية وخاصة الشرقية ،نتيجة الغبار
واألتربة ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة.
ليالً:
يكون الطقس لطيفا ً في أغلب المناطق ،و ُمعتدالً في األغوار والعقبة .في حين يكون ُمغبراً على
فترات في شرق البالد .وتكون الرياح شمالية غربية ُمعتدلة السرعة .وفي شرق البالد تھب رياح
شرقية ُمعتدلة السرعة.

الثالثاء  ٠٧أيار ٢٠١٣

نھاراً:

تستمر درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ٤-٢درجات مئوية.
ويكون الطقس ربيعيا ً ُمعتدالً في الجبال ،ومائالً للحرارة في باقي المناطق .في حين يستمر حاراً
نسبيا ً الى حار في األغوار والبحر الميت والعقبة .وتظھر عصراً السُحب على إرتفاعات ُمختلفة،
ويتوقع ھطول زخات محلية رعدية من المطر في أجزاء من شمال وشرق البالد .وتكون الرياح
ُمتقلبة اإلتجاه الى شمالية غربية ُمعتدلة السرعة .تنشط عصراً وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة في
المناطق والطرق الصحراوية وخاصة الشرقية منھا.
يُ ّ
حذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في المناطق والطرق الصحراوية خاصة الشرقية منھا ،نتيجة الغبار
واألتربة ال ُمثارة عصراً بفعل الرياح النشطة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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ليالً:
يكون الطقس لطيفا ً في أغلب المناطق ،و ُمعتدالً في األغوار والعقبة .وتكون الرياح شمالية غربية
ُمعتدلة السرعة.

األربعاء  ٠٨أيار ٢٠١٣

نھاراً:

تبقى درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ٥-٣درجات مئوية .ويبقى
الطقس ربيعيا ً ُمعتدالً في الجبال ،ومائالً للحرارة في باقي المناطق .في حين يكون حاراً في األغوار
والبحر الميت والعقبة .وتظھر بعض السحب المتوسطة والعالية في مناطق متفرقة .وتكون الرياح
شمالية غربية ُمعتدلة السرعة .تنشط أحيانا ً عصراً وقد تكون ُمثيرة للغبار واألتربة في المناطق
الصحراوية.
ليالً:
يكون الطقس لطيفا ً في أغلب المناطق ،و ُمعتدالً في األغوار والعقبة .وتكون الرياح شمالية غربية
ُمعتدلة السرعة.

الخميس  ٠٩أيار ٢٠١٣

نھاراً:

تستمر درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة من العام بحوالي  ٥-٣درجات مئوية.
ويستمر الطقس ربيعيا ً ُمعتدالً في الجبال ،ومائالً للحرارة في باقي المناطق .في حين يكون حاراً في
األغوار والبحر الميت والعقبة .وتظھر تدريجيا ً السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،مع إحتمالية لھطول
زخات محلية من المطر في مناطق محدودة .وتكون الرياح غربية تتحول عصراً الى شمالية غربية
نشطة السرعة .وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة في العديد من المناطق وخاصة جنوب وشرق المملكة.
ليالً:
يكون الطقس لطيفا ً في أغلب المناطق ،ومائالً للبرودة في الجبال والسھول الشرقية .مع ظھور بعض
السُحب على إرتفاعات ُمختلفة .وتكون الرياح شمالية غربية ُمعتدلة السرعة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٣/٥/٦

االثنين

 حسين محمد ابراھيم العمري  -ديريوسف عليا محمد ابو علي دراغمة  -عرجان محي الدين عبدالرحمن العباس  -مرج الحمام لطيفة احمد مصطفى الدريدي  -الجندويل حسن ابراھيم سمحان فرحان  -بلدة السخنة عبدالرحيم عبدالمنعم القاضي  -شارع االقصى »محمد ھاني« عبده رشيد زكريا  -تالع العلي صالح الدين ابراھيم كباجه  -الشميساني »محمد نور« »محمد علي« المنھا  -المدينة الرياضية سركيس ملكن ھاكوب ھاكوبيان  -االشرفية غالب ايوب الصناع  -دابوق ابراھيم عطا احمد النواصرة  -عوجان جميله يوسف عمران  -الزرقاء عبدالسالم محمد منيزل القيام  -جرش زلفا الحاج محمد علي عواد  -اليادودة ماجدة صالح عيد زيتون  -الصويفية خالد محمد عرنوس الجوي البدارين  -المفرق -مفيد ابراھيم رجا خليل ابو سحليه -الزرقاء

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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زوايا الصحف
االثنين

عين الرأي

٢٠١٣/٥/٦

• قام عدد من قيادات جماعة اإلخوان المسلمين أبرزھم مراقبھا العام د .ھمام سعيد ورئيس
مجلس شورى حزب جبھة العمل اإلسالمي م.علي أبو السكر بتقديم العزاء لذوي عضو
تنظيم الجھاديين السلفيين »عمر أبو قطام« بالزرقاء في منتصف الشھر الماضي الذي قتل
في سوريا مؤخرا ..أبو السكر استذكر خالل وجوده في بيت العزاء »أبو مصعب
الزرقاوي« ولفت إلى انه  -أي ابو السكر  -ذھب إلى المناطق المحررة في سوريا وشاھد
الدمار ھناك فيما حض المراقب العام سعيد على الجھاد في سوريا ممتدحا ً ما قام به
المجاھدون ھناك في الوقت الذي استذكر فيه مناقب ابو قطام.
• وزراء المالية والصناعة والتجارة واإلعالم يعقدون يوم غد مؤتمراً صحفيا ً للحديث عن
مشروع قانون االستثمار وأھميته في تشجيع االستثمار الذي اقره مجلس الوزراء أمس.
• وزير الخارجية اإليراني علي اكبر صالحي الذي يفتتح المقر الجديد لسفارة بالده بجبل
عمان في ختام زيارته الى المملكة يلقي محاضرة مساء اليوم عن رؤية الجمھورية اإليرانية
تجاه التطورات في المنطقة والعالقات اإليرانية األردنية في جمعية الشؤون الدولية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٣/٥/٦

االثنين

• تجار أردنيون يتعاملون مع نظرائھم االتراك ويشكون من الغياب التام للسفارة االردنية في
انقرة وعدم تجاوبھا مع متطلباتھم وخاصة مكتب السفير.
• دعت السفارة اإليرانية في عمان إلى مؤتمر صحفي يعقد في المبنى الجديد للسفارة وذلك
عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد الثالثاء يتحدث فيه د .علي أكبر صالحي وزير
الخارجية اإليرانية الذي من المقرر ان يصل الى عمان ظھر اليوم االثنين ،ويجري مباحثات
مع كبار المسؤولين حول عدد من القضايا.
• رغم توجيھات رئيس الوزراء للوزارات والمؤسسات الحكومية مؤخرا بضرورة تحديث
االخبار والبيانات والمعلومات على مواقعھا االلكترونية اال ان معظم الوزارات ما تزال
تنشر احصاءات تعود للعامين  ٢٠١٠و.٢٠١١
• جمعية الشؤون الدولية تستضيف في السادسة من مساء اليوم االثنين وزير الخارجية
االيراني علي اكبر صالحي للحديث حول »رؤية ايران تجاه التطورات في المنطقة
والعالقات االيرانية االردنية« ..وتستضيف الجمعية في ذات الوقت من مساء غد الثالثاء
كبير مستشاري الرئيس التركي ارشد ھورموزلو للحديث عن العالقات التركية العربية.
• تحت عنوان »ال للعدوان الصھيوني على سوريا ..ال للتدخل األجنبي« اقيم اعتصام الساعة
السادسة والنصف من مساء امس االحد أمام مسجد الكالوتي ..شبيبة األحزاب القومية
واليسارية تواجدت بكثافة في االعتصام.
• التقى محافظ اربد خالد عوض ﷲ أبو زيد في مكتبه ظھر أمس ذوي الشاب انس الشاعر وتم
التباحث في تداعيات وفاته خالل االحداث التي شھدتھا جامعة الحسين بن طالل في معان..
كما قام أبو زيد مساء امس يرافقه مدير شرطة اربد العميد عبد الوالي الشخانبة بزيارة الى
ديوان آل الشاعر والتباحث في عطوة إمھال حيث تم التوافق على ھذه العطوة.
• علمت »صنارة الدستور« ان األجھزة األمنية أخلت سبيل الناشط في الحراك الشبابي خالد
الناطور من مديرية شرطة شرق عمان.
• سائقو الباصات العاملة على خط عمان -صويلح نفذوا اعتصاما ً امس أمام مبنى أمانة عمان
احتجاجا ً على عدم وجود مواقف محددة لھم.
• أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور عبد ﷲ الموسى ان إدارة الجامعة لن ترضخ ألي
ضغوطات من أي جھات كانت رسمية أو شعبية أو نيابية ..الفتا الى ان استقباله للوفود
الشعبية على اثر المشاجرات ال يعني ان إدارة الجامعة سترضخ لھذه الضغوطات مؤكدا
تمسك الجامعة بتطبيق قوانينھا وقوانين الجھات الرسمية األخرى ذات العالقة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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كواليس العرب اليوم

٢٠١٣/٥/٦

االثنين

• يفتتح رئيس الوزراء الدكتور عبد ﷲ النسور االحد المقبل منتدى االعمال االردني البولندي
التاسع الذي تنظمه جمعية االعمال االردنية االوروبية والسفارة البولندية في عمان
وبمشاركة من القطاعين العام والخاص.
• أوقفت االدارة الجديدة الذاعة ھوا عمان التابعة المانة عمان الكبرى ،جميع برامج االذاعة
لمدة عشرة ايام من دون ابداء االسباب.
• علمت "كواليس" ان وزير الطاقة والثروة المعدنية مالك كباريتي اجرى امس مباحثات مع
السفير المصري في عمان تناولت التعاون بين عمان والقاھرة في مجال توريد الغاز
الطبيعي.
• يعقد رئيس لجنة أمانة عمان المھندس عبد الحليم الكيالني مؤتمرا صحافيا اليوم في مديرية
دائرة النقليات لإلعالن رسميا عن وصول اآلليات الجديدة الخاصة بالنظافة واستعدادات
األمانة للصيف المقبل
• اعلن امس عن اغالق مركز جمرك الكرامة حتى اشعار آخر ،يشار الى انه تم االعالن عن
اغالق حدود الكرامة بتاريخ  ٣٠نيسان .٢٠١٣
• يعرض مدير دائرة الشرق االوسط في البنك الدولي يوم االربعاء المقبل ،ابرز نتائج دراسة
مراجعة سياسات التنمية االردني وخيارات السياسة المالية االردنية التي اعدھا البنك الدولي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

النسور ينقل تھاني الملك للطوائف المسيحية بعيد الفصح
الدستورية :ال يجوز توقيف أو محاكمة أعضاء مجلس األمة خالل مدة االجتماع
النواب يطالبون بإجراءات مشددة ضد العنف الجامعي
ھدوء في معان والبادية  ..والحركة تعود إلى طبيعتھا على »الصحراوي«
»الخدمة المدنية« يطلب أسماء المستخدمين خارج جدول التشكيالت
إسرائيل تقصف سوريا ..ودمشق تتوعد باالنتقام
وزير األوقاف يوضح زيارته للعراق
 ٨٠٠شاحنة عالقة في الحدود العراقية و»الخارجية« تتابع
التسجيل للحج الكترونيا ً منتصف الشھر الحالي
زيادة الرحالت الجوية بين األردن والعراق إلى
منتخب الشباب لكرة القدم إلى تونس اليوم
نھائي كأس )المناصير( عند السادسة مسا ًء

•
•
•

»الدستورية«  :ال حصانة لألعيان والنواب بعد فض »البرلمانية«
النسور  :التعايش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في األردن نموذج يحتذى
النواب يقدمون حلوال لمواجھة العنف الجامعي ويدعون الى »ثورة بيضاء« في التعليم
العالي
األردن والكويت يوقعان اتفاقيتي منح في قطاع الطاقة
اسرائيل تعتدي على دمشق بالصواريخ
تعليق دوام طلبة جامعة الحسين إلشعار آخر
"النيابية المشتركة" تتوافق على اقتراحين الحتساب راتب »الضمان المبكر«
»الخدمة المدنية« يطلب اضافة الخبرات العملية والدورات التدريبية إلى طلب التوظيف
» االستھالكية المدنية« تقرر إدخال بيض المائدة النباتي الخالي من الكولسترول
 ١٠٠مليون دوالر استثمارات صينية في األردن
األمير فيصل يتابع التحضيرات الفنية لرالي األردن
شباب األردن يتوج بلقب دوري المحترفين

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

وزارة الداخلية تشرع في تعديل قانون األسلحة والذخائر
فتوى دستورية :ال حصانة للنائب بعد فض الدورة البرلمانية
النواب يدعون الستقاللية الجامعات ومراجعة أسس القبول لمواجھة العنف الطالبي
تواصل التضامن مع األسرى المضربين
شھود :المتھمون بقضية "عبدة الشيطان" ملتزمون دينيا
 ٣٣٨٨سوريا يلجأون إلى المملكة خالل  ٤أيام
الطوائف المسيحية تحتفل بعيد الفصح
العثور على جثة ستيني مصابة برصاصتين في المفرق
طقس حار نسبيا خالل األيام الثالثة المقبلة
السيارات المخلصة للسوق المحلية تنخفض % ٣٩
شباب األردن يرتوي من كأس الدوري في ليلة تاريخية
منتخب الشباب لكرة القدم يتوجه إلى تونس اليوم

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

رئيس الوزراء يزور رئيس الوزراء اليمني في مقر اقامته بعمان
وزير خارجية إيران في عمان اليوم
إسرائيل تقصف سورية مرتين ..ودمشق تحذر من وضع إقليمي "أكثر خطورة"
حسم الجدل حول جواز محاكمة أعضاء مجلس األمة
"العنف الجامعي" ..بدون توصيات أمام النواب
ادارة شركة الكھرباء االردنية تھاجم موظفيھا المضربين عن العمل
زيادة الرحالت الجوية بين االردن والعراق الى عشر لكل جانب
البورصة تنخفض  % ٠٫٨٢والتداول يتراجع إلى أدنى مستوى في ٢٠١٣
 ٩٥مليون دينار فاتورة النزالء الليبيين لصالح الفنادق
شباب االردن يتوج رسميا بلقب دوري المحترفين
يوفنتوس بطال للكالتشيو االيطالي
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