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أخبار الجامعة

موقع أخبار الجامعة األردنية+الرأي ص+١ :الدستور ص+١ :الغد ص+٣ :السبيل ص+١:العرب اليوم ص+١:األنباط ص:
+٢
٢٠١٣/٤/٥
الجمعة

الدكتور رضا الخوالدة رئيسا لجامعة مؤتة
ص درت اإلرادة الملكي ة الس امية الي وم بتعي ين مع الي األس تاذ
الدكتور عادل عيس ى عل ي الطويس ي رئيس ا لمجل س أمن اء جامع ة
مؤتة.
كما صدرت اإلرادة الملكية السامية بالموافق ة عل ى تنس يب مجل س
التعليم العالي بتعيين عطوفة األس تاذ ال دكتور رض ا عب دﷲ عري ق
الخوالدة رئيسا لجامعة مؤتة لمدة أربع سنوات.
وكان الدكتور الخوالدة تولى رئيس فرع الجامعة األردنية  /العقب ة
و نائب رئيس الجامعة األردني ة لش ؤون الكلي ات والمعاھ د العلمي ة
و رئ يس ھيئ ة تحري ر المجل ة األردني ة للعل وم الزراعي ة  ،وعمي د
معھ د البح وث والت دريب واإلرش اد والتعل يم الزراع ي  /الجامع ة
األردني ة ومس اعد رئ يس الجمعي ة األردني ة للبح ث العلم ي وعمي د
كلي ة الزراع ة  /جامع ة العل وم والتكنولوجي ا ورئ يس قس م اإلنت اج النب اتي ف ي كلي ة الزراع ة  /جامع ة
العلوم والتكنولوجيا ومدير المركز الزراعي للبحوث واإلنتاج  /جامعة العلوم والتكنولوجيا.
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موقع أخبار الجامعة األردنية+الغد ص١٠ :

األحــــد

٢٠١٣/٤/٧

اسشارات "األردنية" يحتفي بتخريج المشاركين في دورة اإلدارة العليا
احتفل مركز االستشارات
في الجامعة األردنية
اليوم بتخريج المشاركين
في دورة اإلدارة العليا
التي عقدھا المركز في
كانون الثاني الماضي
بحضور نائب رئيس
الجامعة لشؤون الكليات
اإلنسانية رئيس مجلس
إدارة المركز الدكتور
ھاني الضمور.
وتأتي الدورة التي شارك فيھا ) (١٦من موظفي الجامعة ممن يشغلون مناصب قيادية في كلياتھا
ومراكزھا ودوائرھا ضمن خطة تدريب شاملة للدورات يضعھا المركزسنويا في شتى حقول
المعرفة.
وألقى الضمور في بداية الحفل كلمة أكد فيھا على أھمية برنامج اإلدارة العليا في تعزيز مھارات
موظفي الجامعة بما ينعكس على مستوى أدائھم ،ويعزز من إنتاجيتھم ،ويخلق جوا من األلفة
والتعارف فيما بينھم بما يصب في مصلحة الجامعة وترجمة رؤيتھا وأھدافھا.
وأشارالضمور إلى االھتمام والدعم الذي توليه الجامعة األردنية للمركز منذ نشأته ،مما مكنه من
بلوغ مكانة متميزة على خارطة التدريب في الوطن العربي ،وسمعة طيبة بين منافسيه.
بدوره أكد مدير المركز الدكتور عبد القادر النجمي حرص مركز االستشارات على ترجمة رسالة
الجامعة المتمثلة في اإلسھام الكفوء والفعال في تنمية القوى البشرية في األردن والبالد العربية ،من
خالل برامجه التدريبية وخدماته التي تميزت بالتجديد ومواكبة التقدم المضطرد في التقنية الحديثة .
وفي نھاية الحفل سلم الضمور الشھادات على المشاركين متمنيا لھم التقدم في حياتھم العملية بما فيه
خدمة جامعتھم.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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موقع أخبار الجامعة األردنية

األحــــد

٢٠١٣/٤/٧

اختتام بطولة "الكرامة" لخماسي كرة القدم في "األردنية"
أسدلت الستارة اليوم عن بطولة الكرامة لخماسي كرة القدم ب ين فريق ي "لمبرجين ي" و"البل وز" الت ي
نظمھا اتحاد طلبة الجامعة األردنية على ملعب الصالة الرياضية.
وحاز على لقب البطولة التي رعاھا مندوبا عن رئيس الجامع ة عمي د كلي ة التربي ة الرياض ية ال دكتور
وليد الرحاحلة فريق "لمبرجيني" على فريق "البلوز" بثالثة أھداف مقابل ھدفين.
وسلم الراعي الذھبي للبطولة "مدرس ة الجزي رة " ممثل ة باالس تاذ خال د الھن دي "ك أس الكرام ة" ال ى
الفريق الفائز إضافة الى الميداليات الذھبية وشيك بقيمة ألف دينار ،كما سلم المي داليات الفض ية ومبل غ
 ٥٠٠دينار للفريق المنافس ،بحضور مدير دائرة النشاط الرياضي في الجامعة نايف أبو دلبوح وع دد
من أعضاء ھيئة التدريس ومندوبي الفرق المشاركة وجمع غفير من طلبة الكلية والمھتمين.
وق دم الالع ب اإلستعراض ي معت ز القواس مي عرض ا رياض يا ب ين الش وطين ن ال اعج اب الحض ور
الكبير الذي حظيت به البطولة.
ويشار الى ان البطولة التي أقيم ت اس تذكارا لي وم الكرام ة ش ارك فيھ ا  ٦٤فريق ا ً م ن مختل ف كي ات
الجامعة ،لخلق اجواء المنافسة والتحدي بين الطلب ة ،والتعبي ر ع ن قض ايا ال وطن واألم ة العربي ة ع ن
طريق الفعاليات الرياضية.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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موقع أخبار الجامعة األردنية+الرأي ص٢٠ :

٢٠١٣/٤/٦

السبت

معرض" صورة الربيع" في "االردنية"
افتتحت رئيس الجامعة
االردنية بالوكالة الدكتورة
لميس درويش رجب اليوم
معرض "فضاء صورة
الربيع" للمصور الفتوغرافي
فؤاد حتر.
وضم المعرض الذي نظمته
وحدة االعالم والعالقات
العامة والثقافية في الجامعة
ضمن سلسلة فضاءات ثقافية
عشرين صورة فوتوغرافية
تم التقاطھا في مواقع مختلفة من االردن ،احتوت على مناظر للزھور البرية .
واستخدم حتر في تصويره للزھور كاميرا ديجيتال التقطھا باسلوب فني وتقني حديث يبرز جماليات
الزھور البرية االردنية ،موظفا في التقاطه للصور بعدا جماليا يوثق من خالله المكان االردني الذي
يمتاز بجمال الطبيعة.
وقالت رجب " سعدنا بالمشاھد الطبيعية لھذا المعرض المتميز واللوحات المعروضة التي تم
اختيارھا بعناية فائقة واسلوب فني جميل عكست جمال الطبيعة االردنية".
ودعت الدكتورة رجب الى عقد مثل ھذه النشاطات بين الحين واالخر النھا تنمي ذائقة الطلبة الفنية،
وتعرفھم على البيئة االردنية الجميلة التي يعيشون فيھا وال يعرفون جمال طبيعتھا .
بدورھا قالت رئيسة شعبة النشاطات واالصدارات الثقافية في وحدة االعالم والعالقات العامة
والثقافية الدكتورة ھيا الحوارني" ان المعرض يھدف الى تعريف الطلبة بجمال الطبيعة االردنية في
فصل الربيع وتنمية ذائقتھم وشحنھم بطاقة من الجمال لتھذيب نفوسھم واشغالھم بالمظاھر الفنية
الراقية بعيدا عما يحدث في بعض الجامعات من اعمال عنف وتخريب" ،مشيرة الى ان االرواح
والنفوس المھذبة ثقافيا وجماليا والمنتمية وطنيا تنأى بنفسھا عن القيام باي عمل اخر ينافي ذلك.
وتناولت اللوحات الفتوغرافية المعروضة التقاط صور للربيع االردني وخاصة ربيع الكرك ودبين
وبعض المناطق في الشمال فكان منھا صور للزھرة الوطنية السوسنة السوداء ،وأزھار برية التقطت
في حمحم الغور ،وأزھار برية اخرى ) ركف ،ثوم نابولي ،نبتة ام كلثوم ،زھرة الثلج ،الترمس
البري ،زھرة التفاح(.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص+ ٣ :الغد ص٣ :

٢٠١٣/٤/٥

الجمعة

حداد ووقفات احتجاجية بالجامعات االردنية على وفاة الطالب الدھيسات وأحداث »مؤتة«
امان السائح وصھيب التل  -استجابت الجامعات االردنية للدعوة التي أطلقتھا الحملة الوطنية من
أجل حقوق الطلبة »ذبحتونا« ،باعتبار يوم امس الرابع من نيسان يوما للحداد على روح الطالب
أسامة الدھيسات ،الذي قضى في احداث جامعة مؤتة ،ويوما ً لرفض العنف الجامعي وسياسات التعليم
العالي.
واتشحت معظم الجامعات االردنية بتنظيم من القوى الطالبية بالسواد والوقفات االحتجاجية ،حيث تم
رفع الرايات السوداء والوقوف دقيقة صمت على روح الطالب أسامة دھيسات عند بداية كل
محاضرة كما تمت اقامة وقفة احتجاجية عند الساعة الثانية عشرة ظھراً في الساحات الرئيسة.
فقد قام طلبة الجامعة االردنية بتوزيع ربطات سوداء ،تعبيراً عن الحداد على الطالب دھيسات ،كما
ابتدأت المحاضرات بدقيقة صمت ،فيما أقام الطلبة فعالية مميزة في الصالة الرياضية للجامعة
شارك فيھا الالعبون.
ونظم العشرات من طلبة جامعة اليرموك اعتصاما عبروا خالله عن رفضھم للعنف الجامعي وحدادا
على وفاة الطالب الدھيسات.
كما نظم اتحاد الشباب الطالبي بالجامعة الھاشمية ،وقفة احتجاجية أمام كلية الھندسة في الجامعة.
وألقى طلبة كلمات بالمناسبة.
كما شارك الطاقم التدريسي في كلية الھندسة ،حيث ألقى عميد الكلية كلمة أكد فيھا رفض العنف بكافة
أشكاله.
وقام الطلبة بتشكيل لوحة جسدية باسم الطالب دھيسات.
ونظم الطلبة في جامعة آل البيت ،وقفة احتجاجية شارك فيھا عميد شؤون الطلبة الذي ألقى كلمة باسم
الجامعة.
كما تحدث الطالب معاذ قصراوي باسم كتلة التجديد في الجامعة عن أھمية دور الطلبة في مواجھة
العنف الجامعي ،واختتمت الفعالية بكلمة لرئيس اتحاد الطلبة.
اما في جامعة الزيتونة ،فقد نظم الطلبة وقفة احتجاجية إال أنھا لم تستمر أكثر من ربع ساعة نتيجة
لحدوث مشاجرة كبيرة في الجامعة وتعليق الدوام فيھا كما نظم الطلبة في جامعة فيالدلفيا  ،وقفة
احتجاجية حدادا على روح الطالب.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الغد ص+ ٢ :الغد ص/١٠ :األحد

٢٠١٣/٤/٥

الجمعة

"تجنب اإلصابة بالسكري" حملة توعوية في "األردنية"
افتتح رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة أول من أمس حملة توعوية تثقيفية بعنوان
"تجنﱠب اإلصابة بالسكري" في عمادة شؤون الطلبة ونظمتھا كلية علوم التأھيل بإشراف الدكتورة
عالية الغويري من قسم العالج الطبيعي.
وتأتي ھذه الفعالية دعما للنشاطات العلمية التي تقوم على خدمة المجتمع.
وحضر االفتتاح عميدا كلية علوم التأھيل وشؤون الطلبة إلبراز دور الجامعة في خدمة المجتمع.
وقام طالب متطوعون من الكلية بعمل فحوصات الضغط والسكري وكذلك تحديد احتمالية إصابة
المشاركين بمرض السكري بناء على أسئلة مدروسة من قبل منظمتي الصحة األميركية والكندية.
كما تمت توعية المشاركين باألسباب المؤدية الرتفاع احتمالية اإلصابة بالسكري الخاصة بكل
مشارك وحثه على تغيير بعض األنماط الصحية الخاطئة )مثل زيادة الوزن( والتركيز على األنماط
الصحية السليمة )ممارسة الرياضة المنتظمة( للتقليل من فرص اإلصابة بھذا المرض.
وشمل النشاط محاضرات تثقيفية توعوية بمخاطر اإلصابة بالسكري.
وعلى ھامش الحملة نظمت محاضرة عن السمنة والوزن الزائد ونسبة انتشاره في األردن والعالم.
وكانت الحملة بدعم من مؤسسة ابن حيان للوازم الطبية والمخبرية والتي قامت بفحص المشاركين
وتوزيع أجھزة قياس السكر مجانا.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

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

9

الرأي ص٢٠ :

٢٠١٣/٤/٦

السبت

فضاء مسرحي كوميدي في »األردنية«
احتفاء بيوم المسرح
الع المي ،نظم ت
وح دة اإلع الم
والعالق ات العام ة
والثقافي ة ف ي
الجامع ة األردني ة
قب ل أي ام فض اء
مسرحيا ً مفتوحا ً.
واش تمل الفض اء
المسرحي الذي نظم
بالتع اون م ع كلي ة
الفن ون والتص ميم
ف ي الجامع ة عل ى
أرب ع )سكتش ات
مس رحية( ق دمھا
بحرفي ة متناھي ة
طلبة من قسم الفنون المسرحية إضافة إلى فرقة القناطر المسرحية من محافظة عجلون.
وقال الدكتور عمر نقرش من قسم الفنون المسرحية »إن الھدف من ھذا النشاط ھو إعادة األلق للفنون
المسرحية ونشر ثقافتھا ،وتزويد الطلب ة ب أدوات جدي دة للتعبي ر ع ن أنفس ھم ف ي وق ت يع انون في ه م ن
ضعف في التعبير عن ذاتھم وما يجول في أنفسھم«.
وأض اف نق رش »إن الغاي ة م ن إحض ار المس رح للطلب ة وإقامت ه ف ي س احة ب رج الس اعة ف ي ح رم
الجامعة اإلسھام بشكل كبير في إدماجھم ف ي مث ل ھ ذا النش اط ال ذي حتم ا ً س يرفع م ن مس توى التفكي ر
واإلدراك لديھم ،ويطور من مھاراتھم في التعبير بطريقة إيجابية بعيداً عن مظاھر العنف الت ي نس عي
للقضاء عليھا في جامعاتنا«.
وركزت العروض المسرحية في مضامينھا على نقد الجوانب السلبية لبعض القضايا االجتماعية التي
المس ت الواق ع اإلجتم اعي المع اش ،وإب راز المش اكل الت ي تواجھھ ا فئ ة الش باب بأس لوب كومي دي
ھادف.
م ن الج دير ذك ره أن الفض اء المس رحي ال ذي أق يم للس نة الثاني ة عل ى الت والي ش ارك في ه الطلب ة مج د
عفيفي ،حسام الحسامي ،سائد منصور ،محمد أب و الخي ل ومؤي د الش وابكة ،إض افة إل ى محم د الحج ار
من فرقة القناطر المسرحية ومديرھا منيب القضاة.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص٢٠ :

٢٠١٣/٤/٦

السبت

قسم اللغة العربية في »األردنية« يكرم رواده
تحت شعار »تكريم الر ّواد« تقيم اللجنة الثقافية في قسم اللغة العربية في آداب الجامعة األردنية حفل
تكريم لثالثة من ر ّواد التدريس الجامعي والبحث العلمي والنشاط األكاديمي الذين بلغوا ّ
سن التقاعد،
وھم :د.حسين عطوان أستاذ األدب في العصر األموي ،و د.إبراھيم السعافين أستاذ النقد واألدب
الحديث ،ود.محمود حسني مغالسة أستاذ النحو والصرف.
يتض ﱠم ُن الحف ُل التكريم ّي الذي يُقام في مدرﱠج الخليل بن أحمد الفراھيدي في الحادية عشرة صباح
ت ،عن جُھود الر ّواد ال ُمكرﱠمين ،يق ّدمھا أعضاء من ھيئة التدريس
الثالثاء  ٩الجاري أوراقًا ،وشھادا ٍ
في القسم ،وفي مركز اللغات.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الغد ص١٠ :

٢٠١٣/٤/٧

األحد

رحلة لطالب قسم اللغة العربية في "األردنية"
نظّ م قس م اللغ ة العربي ة وآدابھ ا ف ي الجامع ة األردني ة رحل ة طالبي ة تس تھدف التع رف عل ى جماليّ ات
الطبيعة في شمال المملكة.
الرحلة التي أشرف عليھا رئيس قسم اللغة العربية وآدابھا في الجامعة ال دكتور محم د القض اة ،ض ّمت
نخبة من األساتذة ،منھم ،د .نھاد الموسى ،د .إبراھيم السعافين ،د .إبراھيم الكوفحي ،د .ياسين عايش،
د .آمنة بدوي ،د .عبد ﷲ المانع.
كما ضمت الرحلة مجموعة من طلبة الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في القسم.
واطلع المرتحلون على أجواء الطبيعة في ش مال المملك ة ،وتعرّف وا عل ى موق ع معرك ة اليرم وك ،وأم
قيس المدين ة األثري ة الت ي ُعرف ت ق ديما ً باس م ج دارا ،واس تمتعوا بقض اء الوق ت ب ين اآلث ار الروماني ة
واإلغريقية كالمدرج الغربي المطل على بحيرة طبريا في فلسطين ،وھضبة الجوالن ونھ ر اليرم وك،
وشارع األعمدة المبلط بالحجارة ،والحمامات الرومانية ،وسبيل الحوريات.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص٧ :

٢٠١٣/٤/٦

السبت

إبراھيم السعافين  :نواف رضوان الشاعر جريء في مضامينه ورؤيته ولغته
ھشام عودة  -الناقد د .ابراھيم السعافين :إن أزمة الشاعر الفلسطيني نواف رضوان تكمن في ضياع
الحبيبة والوطن واإلحساس بالخواء في وجه عالم ظالم ،بعكس غيره من الشعراء الذين توحدت في
قصائدھم الحبيبة بالوطن ،وھو وإن كان متأثرا بمحمود درويش إال أنه ال يحاكيه ،الفتا النظر في
ورقته التي قدمھا مساء أمس األول في حفل توقيع المجموعة الشعرية األولى »الصالة األخيرة على
باب الكنيسة« للشاعر رضوان في رابطة الكتاب األردنيين.
إلى أن الشاعر جريء في كل شيء ،في مضامينه وفي رؤيته وفي لغته ،ال يجري مع العادي
والمألوف ،وال يبحث عن الوداعة والسكينة والطمأنينة والوثوقية ،وإنما ھو مسكون بالسؤال والقلق
والشك والثورة ،ولغته الشعرية وإن تأثرت بشعراء األسالف والمجايلين من شعراء الحداثة ،فإنھا
تجترح صورھا وتراكيبھا ومعجمھا من لغة خاصة به ،مشيرا إلى بكارة صوره وغرابة العالقات
اللغوية وبراعتھا وتنوع اإليقاعات داخل القصيدة الواحدة ،وإلى حضور ثقافة الشاعر في القصيدة
وفي الديوان أيضا ،من خالل التناصات الظاھرة والخفية التي تشكل جز ًءا رئيسا من البنية الداللية
للقصيدة.
وأشار د .السعافين إلى أن القارئ يمكن أن يقرأ الديوان كامال ،أو أن يقرأ كل قصيدة على حدة ،ليجد
الشاعر في الحالتين جريئا متمردا في لغته ومضمونه على الواقع والحياة ،الفتا النظر كذلك إلى تعدد
األصوات داخل القصيدة الواحدة ،عا ًّدا ذلك ميزة تحسب للشاعر ال عليه.
في الحفل ذاته قرأ الشاعر عددا من قصائده ،حيث كانت مدينة حيفا المحتلة أول من اعتلى المنصة
في قصائده ،وقد حضرت بكل بھائھا ووجعھا وقلقھا وتمردھا وتمسكھا بعروبتھا في مواجھة
االحتالل ،لينقل الشاعر جمھوره بعد ذلك إلى أجوائه؛ كاشفا عن رؤيته للمفاھيم والتابوھات السائدة
ووجعه الشخصي ،قبل أن يبدأ بتوقيع مجموعته الشعرية لجمھوره الذي تفاعل معه ومع قصائده.
الصالة األخيرة على باب الكنيسة ،ھي المجموعة الشعرية األولى للشاعر نواف رضوان ،القادم
من المثلث الفلسطيني المحتل منذ عام  ١٩٤٨للدراسة في الجامعة األردنية ،وھو الذي قال عنه د.
السعافين بأن ديوانه ينبئ عن والدة شاعر له صوته وله رؤيته وله تجربته في الحياة والوجود.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص+٢ :الغد ص+١ :العرب اليو م ص+ :السبيل ص١ :

السبت

٢٠١٣/٤/٦

الصحة توافق على مطالب الممرضين وتعد بدراسة مطالب ممرضي مستشفى »الجامعة«
وافقت وزارة الصحة على مطالب الممرضين العاملين لديھا والتي كانت مثار خالف بينھا وبين نقابة
الممرضين.
ووعدت الوزارة ببحث موضوع الممرضين العاملين في مستشفى الجامعة األردنية في وقت الحق
بعد دراسة جدية لمطالبھم.
وعلى إثر ذلك قررت نقابة الممرضين الغاء االضراب الذي كان من المزمع اتمامه يوم االثنين
القادم.
وكان اجتماع سابق عقد بين نقابة الممرضين ووزير الصحة مجلي محيالن استمر اكثر من خمس
ساعات لم يسفر عن اي نتيجة تذكر ،في حين تم االتفاق على انھاء الخالفات بين النقابة والوزارة في
اجتماع عقد مساء أمس.
وكانت نقابة الممرضين طالبت بتحسين رواتب وعالوات الممرضين باالضافة لمطالب مھنية
وإدارية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص٤٤ :

٢٠١٣/٤/٧

األحد

عليان يشارك في مؤتمر مكتبات المستقبل
ش ارك أس تاذ عل م المكتب ات والمعلوم ات ف ي كلي ة العل وم التربوي ة ف ي الجامع ة األردني ة د .ربح ي
مصطفى عليان بحثا ً بعنوان »الكتاب اإللكتروني متطلب أساسي لمكتبات المستقبل«.
تن اول البح ث مقدم ة عام ة ومفھ وم الكت اب اإللكترون ي ومميزات ه وقيمت ه التربوي ة وخصائص ه ع ن
الكت اب ال ورقي التقلي دي ،ومتطلبات ه وخط وات إنتاج ه ،وأنواع ه المختلف ة وط رق نش ره ،ومع ايير
تقييمه ،وأخيراَ ً◌ عيوبه ومشكالته.
وكان شارك عليان في المؤتمر الدولي األول ف ي عل م المكتب ات والمعلوم ات ال ذي عقدت ه » King›s
 «Academyبعنوان »مكتبات المستقبل« .وت رأس الجلس ة الرابع ة للم ؤتمر الت ي ق دمت فيھ ا أوراق
م ن الجزائ ر وفلس طين والع راق ،باإلض افة إل ى األردن .وك ان د.علي ان عض و ف ي اللجن ة العلمي ة
للمؤتمر.
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األحد

الدستور ص٧ :

٢٠١٣/٤/٧

طلبة االتجاه االسالمي في »االردنية« ينعون زميال لھم قتل في سوريا
نـعـى طـلـبـة االتـجـاه اإلسـالمي فـي الـجـامـعـة األردنـيـة زمـيـلـھـم طـالـب الـھـنـدسـة الـمـدنـيـة
فـي الـجـامـعـة /سـنـة رابـعـة ،عـمـر ولـيـد عـثـمـان الـذي قـتـل في درعا برصاص قوات النظام
السوري ،مشيرين إلى أنه قتل في سـوريـة أمـس االول الـجـمـعـة بـعـدمـا كـان تـوجـه لـلـقـتـال
ھـنـاك.
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الدستور ص ١٠:

٢٠١٣/٤/٧

األحد

وفد طالبي بلغاري يزور "األردنية"
رحبت رئيس الجامعة األردنية بالوكالة الدكتورة لميس درويش رجب بفتح آفاق التع اون العلم ي ب ين
الجامعة والجامع ات البلغاري ة .وعرض ت رج ب خ الل اس تقبالھا لوف د طالب ي يمث ل جامع ات بلغاري ة
مختلفة ،يترأسه القنص ل األردن ي ف ي جمھوري ة بلغاري ا ال دكتور حس ن البرم اوي االس بوع الماض ي،
أب رز التط ورات العلمي ة الت ي ش ھدتھا الجامع ة من ذ نش أتھا ،مؤك دة اس تعداد الجامع ة الس تقبال طلب ة
بلغاريين لدراسة اللغة العربية للناطقين بغيرھا ضمن منح وبرامج تعليمية مكثفة.
وت أتي زي ارة الوف د الت ي نظم ت بمب ادرة م ن جمعي ة الص داقة األردني ة البلغاري ة ون ادي خريج ي
الجامعات البلغارية ونادي اإلبداع /الكرك ،وبتنسيق م ن القنص لية األردني ة ف ي مدين ة بلغاري ا ،بھ دف
االطالع على التجارب التعليمية للكليات وأبرز الخطط والمناھج التي تطرحھا ،والتعرف على مرافق
الجامعة.
ولفتت رجب خالل اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين من ك ال الط رفين اھتم ام الجامع ة بالتع اون
واالنفتاح على الجامعات العالمية بھدف تبادل المعلومات والمعرفة العلمية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الغد ص٣ :

٢٠١٣/٤/٧

األحد

الدور األول لكرة الجامعات يختتم اليوم
تختتم اليوم مباريات الدور األول من دوري كرة القدم ،الذي ينظمه االتحاد الرياضي الجامعي ،وذلك
بإقامة  ٧مباريات؛ حيث يلتقي عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم جامعة األميرة سمية مع آل
البيت على ملعب العلوم التطبيقية ،والطفيلة مع الزرقاء على ملعب جامعة مؤتة ،واأللمانية األردنية
مع العلوم التطبيقية على ملعب العلوم التكنولوجيا ،واليرموك مع الھاشمية على ملعب الزرقاء ،فيما
يلتقي عند الساعة الواحدة من ظھر اليوم العلوم والتكنولوجيا مع البلقاء التطبيقية على ملعب الزرقاء،
واإلسالمية مع إربد األھلية على ملعب العلوم والتكنولوجيا ،ومؤتة مع فيالدلفيا على ملعب العلوم
التطبيقية.
وكانت مباريات الجولة الثانية للدور األول ،أسفرت عن فوز األلمانية األردنية على العلوم اإلسالمية
 ،٣-٦واليرموك على مؤتة  ،١-٤والھاشمية على فيالدلفيا  ،٠-١والبلقاء التطبيقية على الطفيلة
التقنية  ،٢-٥والعلوم التطبيقية على إربد األھلية  ،١-٣فيما تعادل فريق الجامعة األردنية مع آل
البيت  ،١-١والزرقاء مع العلوم والتكنولوجيا .٢-٢
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شؤون جامعية

األحد

الدستور ص١٢ :

٢٠١٣/٤/٧

محمود :المؤسسـة مظلة للحوار الديمقراطي وليست محاكم تفتيش
أمان السائح  -يؤمن الدكتور أمين محمود وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن األردن بمؤسساته
األكاديمية ،جدير بموقع الصدارة من خالل جامعاته وقياداته وبرامجه األكاديمية وطلبة ھم »على
قدر أھل العزم«.
الدكتور محمود يؤكد في حوار شامل مع »الدستور« أنه مستعد ألي تحديات ،ومقبل بكل ما أوتي من
خبرة ليبني قراراته القادمة والحالية وفقا ألسس تشاورية ،واستعانة بخبراء في مجال التعليم العالي،
وھو عازم على إكمال مسيرة من سبقه بقيادة الوزارة نحو االفضل ،وأن يبني رؤاه على أسس
واضحة.
كما يؤكد ضرورة دعم استقاللية الجامعات بشكل كامل ،وان التعليم العالي شريك ناصح وحاضر
باي األوقات.
وحول قضية الساعة ،العنف الجامعي ،يدعو محمود إلى التركيز على الحوار واستنفاد كل الوسائل
المتاحة قبل اللجوء الى العقوبات ،مؤكدا أن أي تراجع عن عقوبة في حال اتخذت إضرار بمصلحة
التصويب.
الدكتور أمين محمود عرج منذ سنوات طويلة بقوة على مفاصل رئيسية في مجاالت التعليم العالي ال
سيما بالقطاع الخاص ،حيث خرج من رحم معرفة واسعة بقطاع التعليم ،ويعلم تماما ً تفاصيل
المجتمع الطالبي وھموم الھيئة التدريسية وھموم الجامعات الرسمية المالية ،ويأتي اليوم محمال
بخبرات وخطط تنفيذية فھو يؤكد ان االستراتيجيات موجودة باألدراج والخطط متراكمة فوق
الرفوف ،والعمل االن يجب ان ينصب على التنفيذ وتجاوز مواطن الضعف والخلل للبدء بمرحلة
جديدة تنسجم والتغييرات واإلصالحات الموجودة باألردن.
وأكد في أولى لقاءاته الصحفية بعد تسلم حقيبة التعليم العالي أنه بجھود إدارة جامعة مؤتة والمجتمع
المحلي ومتابعة التعليم العالي عادت جامعة مؤتة للدراسة بعد أن ھدأت النفوس وأن األمور بطريقھا
للحل.
وتاليا تفاصيل الحوار..
الدستور :القضية األكثر بروزا والتي أدارت عجلة مؤسسات التعليم العالي الى درجات مختلفة ھي
العنف الجامعي وما حصل مؤخراً بجامعة مؤتة ،وإغالق الجامعة لعدة أيام ،كيف ترى قرار اإلغالق
وھل كان حال منطقيا بان يدفع آالف الطلبة ثمن مشاجرة للعشرات منھم؟ وما ھي الحلول القادمة؟
وھل أثر ما حصل على سمعة المؤسسات األكاديمية االردنية؟.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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 محمود :ال مس بسمعة مؤسسات التعليم العالي االردنية في المنطقة ،فھي رائدة وال غب ار عليھ ا .م احصل مؤلم وموجع للجميع لكنه لم ي ؤثر عل ى ذل ك المك ون األك اديمي ف ي جامعاتن ا وال ذي دفعن ا ال ى
تحقيق مكانة متقدمة بالعالم العربي وھي تستقطب أعدادا كبيرة من الطلبة العرب .وتلك السمعة والثقة
يجب أن نحافظ عليھا بكل ما نملك ونؤتى من قوة ومسؤولية.
وإذا أحسس نا بثق ل المس ؤولية وأدركن ا أبع اد األزم ة وت داعياتھا فھ ذا ي دعونا ال ى أن نتمس ك بق وة
ومصداقية المؤسسات التعليمية الن التعليم العالي وحده لن يحقق المعجزات.
وال ب د م ن مش اركة أكاديمي ة م ن الجمي ع م ن إخوانن ا االس اتذة والطلب ة ال ذين ھ م العنص ر األساس ي
للعملي ة التعليمي ة ،ويج ب أن نتع اون جميع ا بإيج اد حل ول منطقي ة حي ث س اھم العدي د م ن إخوانن ا
وزمالئنا وأساتذتنا بوضع استراتيجيات لكن الخطط والتنفيذ ھو م ا نفتق ر الي ه اض افة ال ى خط ة عم ل
منطقية سريعة وواضحة .كفانا تنظيرا ،كفانا استراتيجيات والبد من تطبيق لكل ما ھو موجود بالفعل.
دورنا في التعليم العالي وقراراتنا فيما يخص مؤتة كان الحق ا لق رار اتخ ذه مجل س أمن اء الجامع ة بع د
االحداث الصعبة التي تعرضت لھا وكان ق رار االغ الق ال ب د أن يك ون م ن أج ل حق ن ال دماء ووق ف
العنف وعدم تصاعده.
ودور التعليم العالي ھو المساءلة وما يھمنا ھو السمعة األكاديمي ة الممي زة واالھ م م ن ذل ك تحدي د أي ن
يكمن الضعف في مؤسساتنا التعليمية من أجل معالجته ورأب الصدع فيه.
مؤسسة التعليم العالي ليست محاكم تفتيش وإنما ھي مؤسسة لتساعد وتقيم الضعف فيم ا يتعل ق ب األداء
الجامعي.
قرار اإلغالق كان ال بد منه االن حقنا للدماء وخوفا من تطور المش كلة ودع وة للت روي إليج اد حل ول
للمشكلة بطرق جذرية وفاعلة.
والمشاكل التي تحدث في الجامعات طالما أنھا داخل الحرم الجامعي فھي م ن اختص اص الجامع ة وال
بد أن تلجأ الجامعات لتطبيق األنظمة والتعليمات بشكل ديمقراطي عادل وحازم .وإذا خرجت للخ ارج
فھنا يمتد الخطر واصبح من اختصاص الجميع ،وھو م ا دع ا التعل يم الع الي التخ اذ ق رار بش أن مؤت ة
الن القضية مست المجتمع المحلي.
الدستور :إذن ،ما الحل في ظل العنف الجامعي النازف وفي ظل أج واء إيجابي ة من ك ب أن تح ول كاف ة
االستراتيجيات واالجندات التي تطبيق واقعي؟.
 محمود :طريق الحل يجب أن تكون باستنفاد ك ل الط رق التقويمي ة والحواري ة والتربوي ة والتأھيلي ة،وإذا استنفدت كل الطرق فال بد من اللجوء للعقوبات.
والتميز أيضا ً بأي جامعة ھو التركيز على عدم الت دخالت م ن أي ة جھ ة وأن ال توق ف العقوب ة أو يع اد
النظر بھا تحت أي ظرف كان .وعل ى الجمي ع تق ديم المس اعدة لمؤسس ة التعل يم الع الي باي ة اقتراح ات
تصب للصالح العام منطلقھا الحفاظ على أمن الوطن.
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وال بد من اتخاذ قرارات بتغييرات في بعض أسس توزيع الطلب ة عل ى الجامع ات بص رف النظ ر ع ن
المناطقية وأماكن سكن الطالب ،االمر الذي يعزز التم ازج الثق افي ،وھ ذا م ن العوام ل االساس ية الت ي
تس اعد ف ي تج اوز العص بيات الض يقة واإلقليمي ة والطائفي ة وي ؤدي ال ى مجتم ع متفاع ل م ع بعض ه
البعض.
كما علين ا أن نع زز التمي ز واإلنج از ال ذي تحقق ه جامعاتن ا لج ذب الطلب ة اليھ ا بحي ث ال يبق ى الطال ب
أسير البحث عن جامعات الوسط فقط والعاصمة حي ث ان التعل يم متمي ز بك ل الجامع ات وعل ى الطلب ة
ان يقبلوا على االستفادة من أي جامعة كانت.
وأقت رح إض افة ال ى دور مجل س التعل يم الع الي أن يك ون ھن اك ف رص س انحة لالس تفادة م ن تج ارب
األس اتذة وال رواد ف ي المج ال االك اديمي واس تقطاب أس ماء لھ ا ت اريخ وخب رات وأداء رائ د وتفعي ل
االستشارة الصحاب األيادي البيضاء بما سينعكس بال شك على مسيرة التعليم العالي إيجابا.
وال بد من وجود حلول سريعة وتحديد أسس القبول ودراسة قضية تطوير وت دقيق قض ية االس تثناءات
ق در اإلمك ان واالسترش اد بتل ك الخط وة المبارك ة الت ي فعلھ ا ال ديوان الملك ي الع امر بإحال ة مل ف
المقب ولين ال ى م الك وزارة التعل يم الع الي لتحقي ق العدال ة وحس ن التوزي ع ،إض افة ال ى تعزي ز أس س
القبول المباشر في التخصصات الجامعية لتعزيز التميز واستقاللية الجامعات بما س ينقذ التعل يم الع الي
بشكل تدريجي.
وأنا ال أؤمن بذھنية محاكم التفت يش لتم ارس التعل يم الع الي س لطة الرقاب ة عل ى المؤسس ات االكاديمي ة
التعليمية الرائدة النه من الداعمين وبشكل كامل الستقاللية كاملة وشاملة للجامعات.

الدس تور :ال دكتور أم ين محم ود ق ادم م ن رح م مؤسس ات التعل يم الع الي الخاص ة وع رف بعم ق تل ك
المؤسسات رئيسا ً الكثر من جامعة وأمين ا عام ا التح اد الجامع ات العربي ة ،وھ ذا م ا تنش ده الجامع ات
الخاصة بان تكون رديفا ومساندا لبرامجھ ا ومطالبھ ا بك ل االتجاھ ات ..ھ ل ت أتي محم ال بتحقي ق تل ك
المطالب؟ وھل من الممكن ان تحمل إنجازات لھذه المؤسسات التعليمية؟.
 محمود :أنا من أنصار إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لكن األساس ھو التميز واإلبداع .وأنا أؤم نبدور القطاع الخاص طالما انه يسعى للتميز واإلب داع وال أقب ل تعليم ا يس عى وراء ال ربح الس ريع .أن ا
مج ددا م ع القط اع الخ اص المس تنير ،ال ذي يس ير ب التوازي م ع تق ديم إنج ازات للتعل يم الع الي برمت ه
رسميا كان أم خاصا ،مع التركيز أنه يحب السماح بزيادة االعداد وفقا للطاقات االستيعابية وأن نسعى
الن نختار التخصصات التي نحن بحاجة اليھا.
ولمواجھة الواقع يج ب االيم ان ب أن التخصص ات االنس انية المش بع بھ ا الس وق تش كل أكث ر م ن س تين
بالمائ ة ،االم ر ال ذي يتن اقض م ع احتياج ات الس وق الحقيقي ة ،م ا ي دعونا ال ى االس تعانة ب التخطيط
والقطاع الخاص لتحديد االحتياجات.
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وبالنسبة للمعدالت ،أتمنى أن يأتي الوقت للجامعات بالنھاية أن تمتلك حق تحديد المعدل وشكل القب ول
ف ي ك ل تخص ص رس مية كان ت أم خاص ة وأن يبق ى للتعل يم الع الي ح ق المس اءلة للمن تج االك اديمي،
وأرى أنه لمرحلة معينة البد من تحديد الحدود الدنيا للمعدالت حيث لن نس تطيع ت رك الحري ة المطلق ة
للجامعات دون مساءلة.
مس يرة التعل يم الع الي ال ب د أن تكتم ل وتتط ور ،وس أراجع ك ل االم ور م ع ثاب ت رئيس ي ھ و التط ور
والتغيي ر .وم ن الطبيع ي أن ه ال ب د م ن مراع اة أش ياء كثي رة ،فأن ا م ع التن افس الح ر بالجامع ات،
والجامعات فيھا استثناءات لكنھا ليست األساس ،وأنا مع المنافسة ومع استقاللية الجامع ات وأتمن ى أن
نصل للمرحلة التي تصبح فيھا كل جامعة تحدد معايير القبول .والموضوع ال يمك ن أن ي أتي ب ين ليل ة
وضحاھا ،وھو الذي سيميز الجامعات عن بعضھا ،والتميز سيخفف من حدة العنف بطبيعة الحال.
م ا أقص ده ع ن المس اءلة ھ و متابع ة المن تج االك اديمي ال ذي يخ رج م ن الب رامج الجامعي ة ،وال أقص د
التفتيش الن للجامعات استقالليتھا التي ال يمكن أن تنتھلك.
الدستور :ھل من الممكن أن يك ون امتح ان الكف اءة الجامعي ة ش كال م ن أش كال المس اءلة للتخصص ات
والبرامج االكاديمية في الجامعات الرسمية والخاصة؟.
 محمود :ليس امتحان الكفاءة فقط ھو مرجعية المساءلة ،بل ھناك أكثر من طريقة لذلك ،فأنا سأس عىالى إيجاد لجان وھيئات أردنية وأستعين بخبرات أجنبية لتقي يم العملي ة االكاديمي ة ،والھ دف منھ ا ل يس
التشھير بالجامعات ،بل معرفة المجاالت الت ي تحت اج ال ى تط وير ،واعط اء تمي ز لجامع ة ع ن اخ رى
بالتخصص ،حتى نبدا بالتنافس الذي يولد االبداع.
إعادة امتحان الكفاءة قرار وارد بكل التفاص يل وأس عى لتش كيل لج ان بوج ود ھيئ ات وخب رات أردني ة
وأجنبي ة لتقي يم العملي ة األكاديمي ة ف ي الجامع ات االردني ة ،والھ دف منھ ا بطبيع ة الح ال ل يس التش ھير
بالجامعات وإظھار أن البرن امج ممي ز أم ال ،وإنم ا االس اس ھ و أن يعط ى لك ل جامع ة مس احة لتتمي ز
بأي برنامج وأؤمن بأن الدعم يج ب أن ي ذھب للتمي ز والتف وق وأن تت رك بص مات إيجابي ة ف ي مس يرة
التعليم العالي في أي مجال.
وسيتم إكمال عمليات التقي يم ف ي الجامع ات وبرامجھ ا حي ث س نكمل العملي ة إذا طبق ت بطريق ة تس عى
فيھ ا الجامع ة ال ى تقوي ة برن امج مع ين ،وإذا طب ق االمتح ان بطريق ة معين ة تأخ ذ ط ابع التقي يم ول يس
االمتحان ،وتخضع للتحليل والدراسة من أجل معرفة االيجابي والسلبي بأي برنامج وتخصص.
الدس تور :إل ى أي ن وص ل الح ديث ح ول قض ية التعل يم التقن ي وتل ك المش اريع القديم ة الحديث ة
واالستراتيجيات والخطط التي تطرقت لتعزي ز ھ ذا التعل يم وتنميت ه ف ي المملك ة؟ وبرأي ك أي ن م واطن
الخلل والضعف؟ وھل ھناك خطة قادمة للمضي قدما بتحقيق وجود فعلي له؟.
 محم ود :لق د أش بعنا ھ ذا الموض وع دراس ة وح ديثا واس تراتيجيات ،وعلين ا أن ننف ذ ونب دأ ،لك ن،لالسف ،ھناك نظرة غير مشجعة للتعليم التقني وعقدة البكالوريوس.
االن وف ي ظ ل التقني ات خرجن ا م ن التعل يم التقن ي الحرف ي التقلي دي ،وعن دنا االن الرؤي ة
واالستراتيجيات.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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في المرحلة االول ى نض ع ب رامج معين ة م ن رح م الجامع ات الموج ودة حالي ا الن م ا يھمن ي البرن امج
وليس المباني واالحجار والبد من استغالل الجامع ات إلنج اح الب رامج وھن ا دور القط اع الخ اص ف ي
ھذا المجال حيث ان ھنالك خبراء محلي ين يحمل ون كف اءات يج ب اس تغاللھا واس تثمارھا ودعمھ ا كم ا
علينا استغالل الباحث وربطه بالقطاع الخاص .وال يمكننا أن ننسى أن االردن من الدول المتقدمة ج دا
بالمنطقة في مجال البرمجة وعلينا استثمار ذلك بشكل مكثف.
كما علينا االستفادة م ن تج ارب ال دول المتط ورة ،أي ن ھ م االن وأي ن نح ن وكي ف ھ و تقي يمھم للبح ث
العلمي واالنجازات وكم منھم من حص ل عل ى ج ائزة نوب ل وك م ھ و حج م البح وث ..وعلين ا ان نكم ل
مسيرة من قبلن ا ف ي مج ال تعزي ز قض ية التعل يم التقن ي والت ي يج ب ان نخرجھ ا م ن وس ط الجامع ات
القائمة حاليا والعمل على ايجاد مخرج حقيقي القامة منبر للتعليم التقني في جامعاتنا وبين طلبتنا.
والبد ان نعلم جميعا ان القط اع الخ اص ي دعم لكن ه بحاج ة ال ى برن امج مح دد الن ه بالحقيق ة يمكن ه ان
يساعد ،والبد ان نستثمر الكفاءات ونضعھا ضمن منظومة معينة لكي تنتج وتقدم وتدعم ب رامج تقني ة،
وربط ذلك بالقطاع الخاص ،وأن نستعين ب دعم مؤسس ات محلي ة وإقليمي ة ،ألن االردن متمي ز بب رامج
عديدة والجميع ينظر الى ھذا التميز بشكل يمكن استقطاب دعم له لتعزيز نجاحه.
* الدستور :مديونية الجامعات أنت تعلم جي دا حقيقتھ ا ومش كلتھا وتأثيرھ ا الكبي ر عل ى أداء الجامع ات
والصعوبات التي تنعكس على كل مناحي الجامعة والتي قد تحد من ق درتھا عل ى التمي ز والجامع ات..
أال تجد تناقضا بين ما يطلب من جودة تعليم وواقع الجامعات المالي؟.
 محمود :أوافق بشكل كامل على أن تلك المشكلة مؤرقة للغاية الن الجودة بالتعليم بحاج ة ال ى إنف اق،وتص وري أن ه ف ي عالمن ا العرب ي كلف ة الطال ب بح دود  ٢٨٠٠ال ى  ٣٠٠٠دوالر وتج دي أنھ ا ف ي
جامعات تصل الى  ٥٠ألف دوالر ،وفي بعض الجامع ات  ٦٠٠دوالر ،والجمي ع يحص ل عل ى ش ھادة
بكالوريوس بالنھاية.
الطريقة السھلة ھي إلقاء المسؤولية على الدولة والحكومة ،ولكن علينا جميع ا أن نفك ر بذھني ة القط اع
الخاص ،وعلينا ان ال نضيع مزيدا من الفرص كاستثمار والبحث عن مص ادر دخ ل جدي دة ،والب د ان
نح اول االن نق ل التج ارب االخ رى م ن اج ل االص الح التعليم ي ال ذي ال ي أتي بمع زل ع ن االص الح
االجتماعي االقتصادي ،حيث انه كلما زادت الحركة التصنيعية البد ان يزداد االحتياج للتعليم الن وعي
الجيد والبحوث العلمية المدروسة.
والبد ان نفكر سوية وان نلتقي مع رؤس اء الجامع ات وذوي الخب رة للتفكي ر بط رق معين ة اض افة ال ى
الدعم الحكومي ،والدعوات الى ض بط االنف اق ،وعلين ا التع اون م ن اج ل الحف اظ عل ى مؤسس اتنا .وال
يمكن ان يحصل ذلك دون التعاون والعمل الجماعي والتفكير بطرق معينة للخروج من ھذه األزمة.
الدستور :المكمل الرئيسي للعملية التعليمية االكاديمية بالجامعات االردنية ھ و الطال ب وص ندوق دع م
الطالب الجامعي الذي شمل العام الحالي أكبر عدد تجاوز الـ  ٣٠ألفا ،وما زال ھناك طلب ة بحاج ة ال ى
مزيد م ن ال دعم ،فم ا ھ ي رؤيت ك ح ول توس يع المظل ة واعتب ار ال دعم أساس يا ليط ال الطال ب المتمي ز
والمحتاج؟.
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 محمود :ھناك مؤسسات رائدة في األردن والعالم العربي لھا مصلحة وھي بحاجة بالفع ل للخ ريجينالمميزين االردنيين ،االمر ال ذي يقودن ا للتفكي ر ج ديا بانش اء ص ندوق م رادف لص ندوق دع م الطال ب
الجامعي مخصص لمنح خاصة لرعاي ة المتمي زين م ن الطلب ة بم ا يرع ى الطلب ة المتمي زين وي دعمھم
ويھيئ لھم المجاالت والفرص بأن نعطيھم الدعم الالزم وكل المستلزمات المرتك زة عل ى مج ال عم ل
الطالب ومجال اإلبداع بأن نعطيه منح ة وفرص ة أن يقض ي وقت ا ف ي جامع ة معين ة ليس تفيد م ن خب رة
تلك الجامعة وتميزھا ،فالمنتج الطالبي الحقيقي الذي يجب أن يدعم ھو الطالب المتميز والمبدع.
والطال ب ل يس بحاج ة فق ط ال ى ال دعم الم الي ب ل أيض ا ال ى النش اطات الالمنھجي ة ،وتعمي ق التمي ز
األك اديمي والتفكي ر العلم ي النق دي التحليل ي .فھ دفي بالجامع ة ل يس التعل يم ب ل ال تعلم وت وفير وس ائل
التقنية الحديثة في البرامج االكاديمية قدر اإلمك ان ،م ع التركي ز عل ى توس يع مظل ة الطلب ة المس تفيدين
من صندوق دعم الطالب والتركيز على المتفوقين.
الدستور :ماذا تقول اليوم وق د ب دأت الدراس ة ف ي جامع ة ال وطن والت اريخ ،جامع ة مؤت ة؟ وأي رس الة
توجھھا في بداية عھدك وأنت وزير للتعليم العالي والبحث العلمي؟.
 محم ود» :ال دنيا بخي ر« ،وق د س ويت االم ور وس تبدأ الجامع ة الي وم عھ دا جدي دا وإدارة جدي دة،وسنتواصل ونعمل جاھدين بالتعاون مع إدارة الجامعة والمجتم ع المحل ي عل ى تثبي ت االم ور بأس رع
ما يمكن وسيتم الحفاظ على االستقرار ب اذن ﷲ وس تبقى مؤت ة الت راث والت اريخ وبل د الص حابة نت زين
بھا جميعا.
األمور اآلن بكل تفاصيلھا قيد الدراسة وإعادة التقييم ،وال شيء بعيدا عن التطبيق ،وسنواصل م ا بن اه
م ن س بقنا ونس تعين بخب رات أص حاب االي دي البيض اء ف ي مج ال التعل يم الع الي ،والعم ل الجم اعي
التش اركي ھ و أس اس النج اح وس تكون وزارة التعل يم الع الي مظل ة ل يس الص دار الق رار ب ل للعم ل
الحواري الديمقراطي بكل تفاصيله.
وبھذه المناسبة ،أھيب بإخواني أساتذة الجامعات تعميق التواصل مع الطلبة وعدم إغ الق األب واب م ن
أج ل أن نتح اور ونتن اقش ونبح ث ع ن المش اكل وحلولھ ا ،م ن أج ل ع دم الوق وف عن د أي عقب ات
وااليمان بأن االمور ال تأتي مرة واحدة بل تدريجيا ،واالصالح بحاجة لوقت وإيمان وتنفيذ.
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الرأي ص+ :السبيل ص٢:

٢٠١٣/٤/٥

الجمعة

مشاجرة في جامعة الزيتونة وتعليق الدراسة بكلية االقتصاد
حاتم العبادي  -علقت جامعة الزيتونة الدوام في كلية االقتصاد ،اثر مشاجرة طالبية اندلعت فيھا
امس ،دون وقوع اصابات.
وافادت المعلومات بان المتشاجرين استخدموا اسلحة بيضاء )سكاكين وشباري( ،لم يؤكد نائب
الرئيس الدكتور ضياء عرفه المعلومة ،ولم ينفھا ،في الوقت نفسه .وأكد الدكتور عرفه ان الجامعة
ستتخذ اجراءات صارمة بحق كل من يتثبت بالتحقيقات تورطه بالمشاجرة ،مشددا على ان “االمور
لم تعد تتحمل أكثر” .ولفت الى أن الجامعة ستتخذ االجراءات العقابية التي اقرھا مجلس التعليم
مؤخرا بخصوص قضية جامعة مؤتة.
وكان مجلس التعليم العالي طالب بإتخاذ اقصى العقوبات بحق كل من يثبت تورطه من قريب او بعيد
بالمشكلة ،وفقا لالنظمة والتعليمات المعمول بھا ،والمباشرة في ذلك فورا بحق كل من تأكد تورطه
بالمشاجرة«.
وشدد على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في االحداث من العاملين في الجامعة او مساھمته
فيھا ،في ضوء التقارير التي تنسب بھا لجان التحقيق ووفقا لالنظمة والتعليمات المعمول بھا
بالجامعة.
وجدد المجلس تاكيده على القرار بـ«عدم قبول اي طالب مفصول من اي جامعة السباب تتعلق
بالعنف الجامعي سواء بالجامعات الرسمية او الخاصة وفي مختلف البرامج التي تطرحھا تلك
الجامعات سواء البرامج العادية او الموازية او الدولية«.
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السبيل ص٢ :

٢٠١٣/٤/٥

الجمعة

مشاجرة طالب عشائرية في جامعة جرش
تراشق فريقان من الطالب داخل جامعة جرش بالحجارة ظھر أمس؛ ما استدعى تد ّخل رئاسة
الجامعة لحلّھا ،وقام األمن الجامعي بف ّ
ضھا.
وبدأت المشاجرة بين شخصين خارج الجامعة ،وتط ّورت بوجود تح ّشدات عشائرية داخل الجامعة ،ث ّم
بدأ تراشق الحجارة بين مجموعتين من الطالب؛ األمر الذي حدا برئيس الجامعة وعمداء الكليات الى
النزول إلى ساحات الجامعة للعمل على ح ّل المشكلة ،كما قام األمن الجامعي بفضّ الخالفات
والشجار .وبحسب شھود عيان فقد حدثت بعض اإلصابات لبعض المتشاجرين ،نقلوا إثرھا إلى
عيادات اإلسعاف.
ولم يحدث أي تكسير أو تخريب للمرافق العامة للجامعة ،فالمشاجرة لم تكن كسابقاتھا من المشاجرات
الكبيرة؛ اذ ت ّم تطويقھا وتأدى د ّخل العقالء الى منع الفريقين من الصدام بين بعضھما.
"السبيل" اتصلت برئيس جامعة جرش األھلية الدكتور خالد العمري ،الذي أ ّكد ّ
أن المشاجرة كانت
بسيطة جداً وأسبابھا شخصية بحتة ،وبيّن أنه حدث شجار بين شخص وطالب خارج الجامعة ،ثم
دخل ھذا الشخص إلى الجامعة وبعدھا تط ّورت األمور إلى تراشق بالحجارة سرعان ما انتھى
سريعا ً .وقال" :نزلت أنا وعمداء الكليات إلى ساحة الجامعة ،وقمنا مع األمن الجامعي بفضّ الخالف،
والمشكلة انتھت نھائيا ،لكن بعض وسائل اإلعالم وبعض المواقع االلكترونية تقوم بتھويل األمور
دون التثبّت من صحة األخبار".
وأكد العمري أنّه سيتم خالل األيام القادمة اتخاذ قرارات جريئة وحازمة وعقوبات بحق من اشتركوا
في مشاجرة الطالب الجماعية التي حدثت شھر آذار الماضي أمام الجامعة.
وفي سؤال له حول أسباب العنف الجامعي قال العمري" :المشكالت بين الطالب فردية ،وغالبية
أسبابھا شخصية ال تلبث ان تتأ ّزم عشائرياً ،وال يوجد لھذه المشاكل أي أسباب سياسية أو أكاديمية،
بل ھي في غالبيتھا أسباب شخصية".
ويؤكد مصدر مسؤول ومطّلع داخل الجامعة ّ
أن إدارة الجامعة ستتخذ احتياطاتھا يوم األحد القادم؛
تحسّبا ألي طارئ يحدث.
ولوحظ حضور أمني خفيف ،فلم تُشاھد قوات للشرطة أو الدرك في محيط الجامعة سوى حافلة
شرطة تواجدت أمام الجامعة ،وعادت الحياة الجامعية طبيعية ،ولم يصدر عن إدارة الجامعة أي قرار
بتعليق الدوام.
يذكر أن مشاجرة طالبية حدثت أمام جامعة جرش في اليوم التاسع عشر من شھر آذار الماضي،
وقامت ق ّوات الدرك بف ّ
ضھا باستخدام القنابل المسيلة للدموع ،وقاموا بإغالق الطريق الرئيسي الذي
يربط ع ّمان بمدينة إربد في منطقة جامعة جرش لمدة من الوقت ،وقد ت ّم فيھا قيام بعض المتشاجرين
بتكسير أحد المقاھي المحاذي للجامعة ،وحدوث إصابات لبعض العاملين فيه ،كما حدثت مشاجرة
طالب جماعية في جامعة جرش-أيضا ً -في الثامن والعشرين من شھر تشرين الثاني من العام
الماضي ،أحدثت أضراراً في بعض مرافق الجامعة ،و ُعلّقت على إثرھا الدراسة ودوام الطالب.
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اتفاقية لدعم البرامج التدريبية وتأھيل الباحثين عن العمل
وقعت مؤسسة التعليم ألجل التوظيف األردنية ومنظمة المجتمعات العالمية امس الخميس في مقر
المؤسسة اتفاقية تعاون عام مشتركة في مجال دعم البرامج التدريبية وتأھيل الشباب الباحثين عن
العمل.
كما وقع الطرفان اتفاقية تعاون تقوم بموجبھا منظمة المجتمعات العالمية بدعم برنامج الزمالة
االعالمي الذي تنفذه االردنية للتعليم من أجل التوظيف والذي يعمل على تأھيل الشباب وتطوير
مھاراتھم االعالمية وفق أحدث البرامج والوسائل الحديثة وذلك بالشراكة مع مؤسسات إعالمية
محلية واقليمية وعالمية .
ويقوم المشاركون في ھذا البرنامج بالتعاون مع المؤسسات االعالمية بتنفيذ مشاريع تخرج تعزز
الدور االيجابي لإلعالم في خدمة المجتمعات المحلية.
ويعد ھذا البرنامج الذي تمتد مدته الى عام كامل من أھم البرامج التطبيقية التي تقدم للباحثين عن
عمل في القطاع االعالمي حيث انه بني وصمم على المھارات التي تحتاجھا المؤسسات العاملة في
ھذا القطاع فيمن ترغب بتوظيفھم.
ويلي البرنامج تدريب مكثف حول الريادة وتطوير االعمال لمن يرغب من الخريجين ان يبدأ عمله
الخاص في اي من المجاالت االعالمية التي تدرب عليھا حيث ستقدم له خدمة الربط والتشبيك مع
برنامج إرادة لدراسة الجدوى االقتصادية للمشروع ثم إحالته الى إحدى الجھات التمويلية لمساعدته
على البدء به.
وعبرت المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم من اجل التوظيف ميادة أبو جابر عن سعادتھا بتوقيع ھذه
االتفاقية مع منظمة المجتمعات العالمية موضحة إن أھداف المؤسستين متقاربة من حيث العمل على
أرض الواقع  ،مشيرة إلى ان المؤسسة سوف تباشر تنفيذ برامجھا التدريبية ألجل توظيف الشباب في
ھذا القطاع في مختلف أنحاء المملكة وباألخص جيوب الفقر.
من جھته قال مدير منظمة المجتمعات العالمية وليد الطراونة ان ھذه االتفاقية جاءت بعد البحث عن
مؤسسات تتمتع بالكفاءة والريادة في مجاالت تمكين الشباب وتأھيلھم لخدمة مجتمعاتھم المحلية ،مبينا
أن المنظمة ستقوم بتمكين الشباب في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا بدعم برنامج الزمالة
اإلعالمية الذي تنفذه مؤسسة التعليم ألجل التوظيف األردنية بھدف تطوير أدواته ومأسسته ليصبح
منھاجا ً تدريبيا ً أساسيا ً للشباب يضاف إلى المناھج المميزة لھذه المؤسسة من خالل شراكة فاعلة مع
جميع المؤسسات العاملة في القطاع االعالمي ألنھا في النھاية ھي الحاضنة للمستفيدين من ھذا
البرنامج.
يشار الى ان مؤسسة التعليم ألجل التوظيف األردنية مؤسسة أردنية غير ربحية تأسست عام ٢٠٠٦
وتعمل على ايجاد فرص عمل للشباب األردني من خالل برامج تدريبية مھيأة لمتطلبات سوق العمل
األردني.
ومنظمة المجتمعات العالمية ھي منظمة دولية تعمل في مجال التنمية في جميع المجاالت
االقتصادية واالجتماعية والبشرية تأسست في العام  ١٩٥٢وتنفذ برامجھا في اكثر من  ٢٥بلداً حول
العالم وتعمل في االردن منذ العام .١٩٩٨
ً
كما نفذت المنظمة العديد من البرامج التنموية وحاليا تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج أحدھا
برنامج تمكين الشباب في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا والذي ينفذ في ثالث دول ھي االردن
ولبنان واليمن وبدعم من منظمة كاتربلر العالمية.
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توزيع  % ٥٠من حوافز الموازي في »البلقاء«
أكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور نبيل شواقفة ،أنه لم يتم بحث أو إتخاذ أي قرار بخصوص
رفع حوافز الموازي ،التي سيترتب عليھا تطبيق نظام الرواتب الجديد الى  %٥٠حسب ما تناقلته
بعض وسائل االعالم االلكترونية.
وأضاف الدكتور الشواقفة ،انه وحسب األنظمة والقوانين المعمول بھا فإن تحديد النسبة من حوافز
الموازي ،يتم بتنسيب من مجلس أمناء الجامعة الى مجلس التعليم العالي صاحب الصالحية بالموافقة
على تعديالت نسب توزيع حوافز الموازي.
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سسة الفكر العربي تفتح باب الترشيح لجائزتي )اإلبداع العربي( و)أھ ّم كتاب(
مؤ ّ
أعلنت مؤسّسة الفكر العربي عن فتح باب الترشيح لـ«جائزة اإلبداع العربي« في دورتھا السابعة
للعام  .٢٠١٣مجاالت الجائزة سبعة ھي :اإلبداع العلمي ،اإلبداع التقني ،اإلبداع االقتصادي ،اإلبداع
المجتمعي ،اإلبداع اإلعالمي ،اإلبداع األدبي ،اإلبداع الفنّي.
وقالت إن الفائز في كل فرع من فروع الجائزة يحصل على مكافأة مالية قيمتھا  ٥٠ألف دوالر
أميركي ،وبراءة الجائزة وشھادة تقدير ،مشترطة :أن يكون المر ّشح عربيا ً )فرداً أم مجموعة أم
مؤسّسة( ،ال تُقبل الترشيحات مباشرة من األفراد ،يُفضّل ّأال يكون العمل المر ّشح قد نال جائزة
سابقة ،أن يكون للعمل اإلبداعي المر ّشح ارتباط بقضايا التنمية وأھدافھا ،ويُف ّ
ضل ما يُق ّدمه الشباب
من أعمال إبداعية.
كما أعلنت المؤسّسة عن فتح باب الترشيح لجائزة »أھ ّم كتاب عربي« في دورتھا الرابعة للعام
 ،٢٠١٣ويشمل الترشيح مجاالت اإلبداع والمعرفة في الحقول والتخصّصات كافة ،باستثناء األعمال
المترجمة إلى اللغة العربية ،مشترطة  :أن يكون الكتاب المر ّشح قد صدر خالل العام  ،٢٠١٢أن
يكون مؤلّف الكتاب متمتّعا ً بجنسية إحدى الدول العربية ،أن يكون معيار الترشيح ما يمثّله الكتاب من
أھمية ومواكبة للتغيّرات الحاصلة في العالم.
تبلغ قيمة الجائزة  ١٠٠ألف دوالر أميركي ،وتخضع األعمال المر ّشحة لجائزة اإلبداع وجائزة أھ ّم
كتاب ،إلى تقييم لجان التحكيم التي ش ّكلتھا إدارة الجائزة ،وتض ّم نُخبة من المتخصﱢصين في الفكر
االقتصادي واالجتماعي والثقافي وفي العلوم والفنون واآلداب.
تُق ّدم طلبات الترشيح إلى مؤسّسة الفكر العربي في بيروت ،وتنتھي مھلة الترشيح في  ٣١تموز
 ،٢٠١٣ويشار إلى أن الفائزين بجوائز اإلبداع العربي للعام  ٢٠١٢ھم :الطبيب المصري محمد
غنيم رائد زراعة الكلى في مصر والشرق األوسط )جائزة اإلبداع العلمي( ،األستاذ سعيد أحمد لوتاه
من اإلمارات )جائزة اإلبداع االقتصادي( ،الجمعيّة الكويتيّة لتقدم الطفولة العربيّة )جائزة اإلبداع
المجتمعي( ،المركز الوطني ّ
لفن العرائس في تونس )جائزة اإلبداع اإلعالمي( ،الفنان التشكيلي
البحريني عبدﷲ المحرّقي )جائزة اإلبداع الفني( .وقد حُجبت جوائز اإلبداع في المجالَيْن التقني
واألدبي ،كما حُجبت جائزة أھ ّم كتاب عربي أيضا ً.
*مؤسّسة الفكر العربي ھي مؤسّسة دولية مستقلّة غير ربحيّة ،ليس لھا ارتباط باألنظمة أو التوجّھات
الحزبية أو الطائفية ،وھي مبادرة تضامنية بين الفكر والمال لتنمية االعتزاز بثوابت األ ّمة ومبادئھا
وقيمھا وأخالقھا بنھج الحرية المسؤولة ،وھي تُعنى بمختلف مجاالت المعرفة وتسعى لتوحيد الجھود
الفكرية والثقافية وتضامن األ ّمة والنھوض بھا والمحافظة على ھويّتھا.
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حراكات شبابية تحمل الحكومة مسؤولية تفاقم العنف الجامعي وأحداث »مؤتة«
خليل قنديل  -لت الحراكات الشبابية والشعبية في الطفيلة والكرك ولوائي فقوع وذيبان في بيان صدر
عنھا يوم أمس ،الحكومة مسؤولية ما حدث من أعمال شغب وعنف طالبي في جامعة مؤتة ،إضافة
إلى ما شھدته العديد من الجامعات األردنية من مشاجرات وأعمال عنف "باعتبار ّ
أن مجمل
السياسات الرسمية أ ّدت إلى حدوث تغيّر كبير في أوضاع الجامعات نحو مزيد من التدھور".
وأ ّكد البيان ّ
أن السياسات الرسمية المتمثلة بقوانين االنتخابات الطالبية في الجامعات "أعادت إنتاج
الھويات القبلية والمناطقية والعشائرية وبروز ھويات فرعية تساھم في تأزيم الوطن اجتماعيا
وسياسيا في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى إجماع وطني" ،كما أشارت إلى ّ
أن قرارات الحكومة
االقتصادية ساھمت في تدھور األوضاع االقتصادية للغالبية من المواطنين األردنيين.
واعتبر البيان ّ
أن التعامل األمني الرسمي مع الجامعات األردنية أ ّدى إلى حدوث تراجع كبير في دور
الجامعات ،بحيث "أصبحت الجامعات مرتبطة بمكاتب األمن بمختلف األجھزة األمنية ،ما أدى إلى
تدنّي اإلنتاجية العلمية وأضعف دور البحث العملي وجعل من عمادات شؤون الطلبة مخافر للتحقيق
مع نشطاء الطلبة ومرتعا للتوجھات العشائرية والمناطقية ،وجعل الطلبة نھبا ً للتوجھات العنيفة
واالنتماءات الضيّقة وإلغاء قيم الحوار الديمقراطي وإضعاف الشعور الوطني".
وأعرب البيان عن عميق الحزن واألسى لوفاة الطالب أسامة الدھيسات نتيجة أحداث مؤتة ،إضافة
إلى ما تعرّض له عشرات الطلبة من إصابات "ليكونوا ضحايا جدد للسياسات الرسمية الفاشلة في
مجال التعليم العالي ،وعلى غرار مختلف السياسات الرسمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية"،
معتبرا ّ
أن قيام األجھزة الرسمية في محافظة الكرك بإطالق سراح العشرات من الطلبة المشاركين
بالمشاجرة خالل ساعات من توقيفھم مؤشرا على "نوايا خطيرة" في تأزيم الموقف داخل الجامعة،
األمر الذي ساھم في تكرار المشاجرة على مدار ثالثة أيام ،بحسب ما ورد في البيان.
وطالب البيان بإعادة النظر بسياسات التعليم وقرارات تعيين رؤساء الجامعات األردنية والعمل على
احترام خيارات الطلبة في انتخابات حرة ونزيھة التحاد الطلبة بما يساھم في بيئة تعليمية ديمقراطية،
معبّرا عن األمل بأن تش ّكل ھذه الحادثة بداية لتغيير حقيقي في السياسات الجامعية.
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السبت

الرأي ص٣ :

٢٠١٣/٤/٦

ھاجس تقدير )مقبول البكالوريس( يطارد مدرسي الجامعات ..الحرايزة نموذجا ً
حاتم العبادي  -ما يزال ھاجس التقدير في البكالوريس يالحق الدكتور مامون الحرايزة ،الذي أنھى
جميع االجراءات المتعلقة بتسميته »دكتور برتبة استاذ مساعد« بجامعة البلقاء التطبيقية ،التي يعمل
بھا محاضرا متفرغا بعقد سنوي منذ العام  ،٢٠٠٨إذ عين على »الماجستير«.
ولم يشفع تميزه في درجة الماجستير ) ٣٫٤٨من  ٤نقاط( بتقدير جيد جدا ،وكذلك في درجة
الدكتوراه ،ولم يسعفه في تجاوز اشتراط التقدير في البكالوريس.
وبدأت قصة الدكتور مأمون ،كما يرويھا ،انه بعدما عين على درجة الماجستير محاضرا متفرغا
بالجامعة ،رغم ان تقديره »مقبول« استنادا الى استثناء من نص المادة السادس من نظام ھيئة
التدريس في الجامعة في فقرتھا )ب(.
وتنص الفقرة )ب( من المادة السادسة من النظام »لمجلس عمداء الجامعة اضافة اي شروط اخرى
استثناء من تقدير جيد للتعيين وفي تخصصات محددة ،ليكون الحظ حليفه بحكم ان تخصصه
»رياضيات« وھو تخصص مطلوب للجامعة عند تعيينه.
بعد التعيين ،ورغم الظروف القاسية ،تمكن الحرايزة من الحصول على درجة الدكتوراه في
الرياضيات) -تحليل مركب( من الجامعة الوطنية الماليزية عام  ،٢٠١١والتي كانت احدى الخطوات
التي تقوده الى جني ثمار تعبه ،لينضم الى فئة االساتذة بالجامعة من حملة الدكتوراه ،برتبة استاذ
مساعد.
وبعد ھذا االنجاز تقدم بطلب ،حسب التسلسل ،الذي تتطلبه االجراءات ،وذلك في شھر اب من العام
الماضي ،حيث نسب مجلس قسمه )العلوم التطبيقية( في كلية الھندسة التكنولوجية بالجامعة بإحتساب
المؤھل العلمي الجديد ،إال أن طلبه ،بحسب روايته ،لم ينظر فيه حسب التعليمات المعمول بھا انذاك،
حيث تم تأجيل الطلب لغاية شھر كانون االول من العام الماضي ،انتظارا السس جديدة.
ويقول الحرايزة  «:انتظرت الى شھر كانون االول من العام  ،٢٠١٢فرد طلبي من رئاسة الجامعة
الى الكلية من أجل اعتماد االسس الجديدة التي صدرت في الشھر ذاته في احتساب المؤھل العلمي
الجديد«.
وعليه تقدم مرة ثانية بإستدعاء للكلية في السادس من كانون الثاني الماضي لغاية احتساب المؤھل
العلمي الجديد ،وبناء على توصية جديدة من مجلس القسم ،التي برر موافقته بالحاجة الماسة الى
تخصص دكتوراه في الرياضيات وانه أمضى خمس سنوات كمحاضر متفرغ براتب مدرس ويوجد
عمل اضافي العضاء ھيئة التدريس في الرياضيات ،وبتوصية من مجلس الكلية وتوصية من مركز
الجودة والتطوير بالموافقة على السير في احتساب المؤھل العلمي الجديد.
واقتربت ساعة الحسم ،إذ تقرر جلسة للتعيين والترقية في الثالثين من كانون الثاني الماضي ،وجلسة
اخرى في السابع من شباط الماضي ،للبت في جميع الطلبات المقدمة ،لتكون النتيجة احتساب المؤھل
العلمي الجديد لجميع المتقدمين الـ) (١٧مدرسا بإستثناء الدكتور الحرايزة.
وعند البحث عن السبب ،كان جواب رئيس الجامعة الدكتور نبيل الشواقفه له بأن السبب ھو أن
التقدير في البكالوريس كان »مقبوال« ،دون االخذ باالعتبار ان التخصص من التخصصات المطلوبة
والتي ينص النظام على استثناء التعيين من شرط التقدير ،وال كونه مدرسا اصال بالجامعة ،كما يرى
الحرايزة.
ورغم ان النتيجة معروفة لدى الحرايزة )عدم االحتساب( ،إال انه ووفقا له »لم يتسلم جوابا رسميا
بذلك«.
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رئيس الجامعة الدكتور نبيل الشواقفة ،في رده على سؤال »الراي« ،اكد ان السبب وراء عدم
االحتساب ھو ان التقدير في البكالوريس »مقبول« ،وان جميع زمالئه الباقين الذين تم احتساب
مؤھالتھم كان تقديرھم جيدا فما فوق.
وفي تبريره لتأجيل النظر في طلب الحرايزة الذي تقدم به في شھر اب من العام الماضي ،اوضح انه
كانت ھنالك طلبات متعددة بھذا الخصوص ،فكان الحل االمثل وضع اسس تطبق على الجميع ،وعند
االنتھاء من اعداد تلك االسس تم النظر في جميع الطلبات.
وتنص االسس الجديدة ،على المتقدم ان يحقق جميع الشروط المطلوبة لتعيينه عضو ھيئة التدريس،
كما وردت في نظام الھيئة التدريسية ،والذي تنص الفقرة ب منه على استثناء شرط التقدير في
التخصصات المحددة ،وھو ما استند اليه مجلس القسم والكلية عند التنسيب بالموافقة على االحتساب.
وحول ما طرحه الحرايزة بأن ھنالك حالة تعيين لعضو ھيئة تدريس استقال من الجامعة ،وعاد اليھا
بعد فترة ،وتم تعيينه ،رغم ان تقديره »مقبول« ،قال الشواقفه ان ظروف تلك الحالة تختلف من جھة
ان التعيين كان لشخص يحمل رتبة استاذ مساعد اصال وكان من مؤسسي الكلية ،وانه استقال لخوض
االتنتخاب النيابية ،وبعد ذلك ،وحسب العرف الدارج ،تمت إعادة تعيينه.
في ضوء ذلك يتساءل الحرايزة ،لماذا لم يؤخذ باالعتبار انني مدرس في الجامعة حاليا وھنالك
مساقات توكل لي للطلبة ،وان تقييمه في القسم وفق المعايير التي يضعھا ).(%٨٦
حالة الدكتور مأمون ،ليست الوحيدة إنما حالة تحاكي واقع كثيرين ،وكذلك جامعة البلقاء التطبيقية
ايضا ليست الجامعة الوحيدة التي تنص على إشتراط التقدير في البكالوريس لغايات التعيين.

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

32

األحد

الغد ص١١ :

٢٠١٣/٤/٧

دراسة أكاديمية تقرأ أسباب اتساع ظاھرة العنف الجامعي وأزمة التعليم العالي
الطلبة والعشيرة والدولة :أزمة المشاركة الطالبية في الجامعات األردنية
د .باسم الطويسي
يع د طلب ة الجامع ات أكث ر الفئ ات االجتماعي ة تعبي را ع ن مض امين واتجاھ ات التح والت االجتماعي ة
والسياس ية الت ي تش ھدھا المجتمع ات ،وھ م األكث ر ج رأة عل ى اختب ار طبيع ة ومض امين التح والت
االجتماعي ة والسياس ية واتجاھاتھ ا ،ل ذا يس ھم فھ م تح والت المجتمع ات الطالبي ة م ن خ الل س لوكھا
اليومي وقيمھا في فھم تحوالت المجتمعات الكبيرة التي جاءوا منھا أو ينتمون إليھا.
لقد شھد المجتمع األردني خالل العقدين الماضيين تحوالت اقتصادية واجتماعية وسياسية ب دت تظھ ر
نتائجھا أكثر وضوحا خالل األعوام الثالثة األخيرة ،وتركت آثارھا الواسعة في المجتمعات الطالبي ة،
أھمھ ا الھيكل ة االقتص ادية وتراج ع دور الدول ة ف ي الرعاي ة االجتماعي ة وازدي اد ح دة الفق ر والبطال ة
وتعثر التحديث واإلصالح السياسي.
تنطلق ھ ذه الدراس ة م ن اختب ار فرض ية تق ول إن التح والت االقتص ادية وأزم ات التح ديث السياس ي
عملت على إعادة إنتاج نمط من العشائرية كنزعة سياسية اجتماعية تختلف عن العشيرة الت ي يتراج ع
دورھا كبنية اجتماعية ،في مواجھة أزمة المش اركة ،وض عف أدوات الدول ة ف ي تنمي ة مش اركة مدني ة
إيجابية تقوم على التعدد والتنوع ،وفي ضوء ضعف استجابة التحديث السياسي لھ ذا المنط ق ك ان م ن
الس ھل تس ييس الجماع ات المرجعي ة األولي ة وكان ت س احات الجامع ات والمجتمع ات الطالبي ة األكث ر
شفافية في عكس ھذا التحول.
وفي ضوء تنامي مظاھر االرتداد االجتماعي نحو الجماع ات المرجعي ة األولي ة "الجماع ات القرابي ة،
العشائرية ،والجھوية" ،وھي العملي ة الت ي ص احبت التح والت السياس ية من ذ مطل ع التس عينيات ،تب دو
المجتمعات الطالبية أحد النماذج المھمة والمركزة لفھم الدور ال ذي بات ت تحتل ه العش ائرية ف ي الحي اة
السياسية وما تقود له من تراجع في مكانة الجامعة وفي تنامي ظاھرة العنف.
عودة للوراء ..ومقدمات ما يحدث اليوم
ترجع المرحلة الثالثة في تطور المش اركة الطالبي ة إل ى مطل ع التس عينيات واس تمرت معظ م مالمحھ ا
إل ى الوق ت ال راھن ،وفيھ ا تبل ورت أھ م مظ اھر الن زوح نح و الجماع ات المرجعي ة األولي ة الجھوي ة
والعشائرية والقرابية.
إن التأس يس لھ ذه المرحل ة يع ود إل ى النص ف الث اني م ن عق د الثمانيني ات حي ث زرع ت الب ذور الت ي
حصدت فيما بعد ،فبعد أحداث جامعة اليرموك  ،١٩٨٦التي شكلت آخر نقاط التح ول ف ي البح ث ع ن
مشاركة طالبية حقوقية ذات مضامين سياسية )شاركت في إدارة أحداث  ١٩٨٦قوى يس ارية وقومي ة
وإسالمية( ،ب دأ ي زداد حض ور ق وى طالبي ة ذات نزع ات جھوي ة متنامي ة ف ي إط ار دينامي ات العالق ة
الداخلية )األردنية  -الفلسطينية( بعد قرار فك االرتب اط ،وزي ادة حض ور التعبي رات السياس ية الداعم ة
لالنتفاضة ،حيث حدثت اشتباكات طالبية متكررة خالل العام .١٩٨٨
في العام  ،١٩٨٩انطلقت أحداث االحتجاجات على الظروف االقتصادية وخلفياتھا السياسية من مدين ة
معان وعمت مدن الجنوب ،والقت صداھا في الجامعات األردنية ،حيث نظم ت مس يرة ض خمة داخ ل
الجامع ة األردني ة ش ارك فيھ ا طلب ة م ن مختل ف التي ارات وإن ك ان جلھ م م ن الطلب ة أبن اء العش ائر
األردنية الذين اض طروا إل ى حماي ة المس يرة خوف ا ً م ن أن يق وم طلب ة غي ر متع اطفين معھ م بمھاجم ة
المسيرة ،ما يدل على أنه الى ذلك الوقت لم تكن التعبيرات العشائرية في المجتمعات الطالبية ص ناعة
رسمية.
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المشھد في مطلع التسعينيات يشير إلى أن المشاركة الطالبية آخذة في النم و حامل ة مض امين حقوقي ة،
وتعبر عن عمق مجتمعي يدفع بقوة نتيجة الظروف االقتصادية الص عبة ،وأن المس ألة ال تتوق ف عل ى
إدارة العالقات الطالبية داخل ساحات الجامعات.
إال أن الس نوات الالحق ة ش ھدت تفري غ ھ ذه المش اركة م ن مض امينھا ،وب دا ذل ك ف ي تراج ع حض ور
التيارات الطالبية ذات المضمون السياسي التقليدي ،وعدم القدرة والرغبة في إحالل تيارات محلية أو
تنمية العمل المھني الطالبي ،ما خلق فراغا مليئا بتصنيع النزعة العشائرية.
ولع ل أب رز تعبي رات ھ ذا التح ول ب روز تي ار واس ع ،وص ف ع ادة ،بأن ه قري ب م ن ال دوائر الرس مية
خارج أسوار الجامعات وقريب من عمادات شؤون الطلبة داخل أسوار الجامعات ،وب رز ھ ذا التح ول
في تيار أُطلق عليه التجمع الوطني الطالبي األردن ي )وط ن( ،ال ذي أُعل ن ع ن تأسيس ه الع ام ،١٩٩١
منافسا ً للتيار الطالبي لإلخوان المس لمين ال ذي أص بح م ع مطل ع التس عينيات المس يطر عل ى الس احات
الطالبية والمنظم األول للمشاركة الطالبية.
تزامن ذلك مع بداية االنفتاح ال ديمقراطي ف ي األردن ،وب دايات تبل ور انعك اس م ا حمل ه م ن تح والت
على الساحة الطالبية تمثلت في ظھور االتحادات الموقعية بإرادة رسمية الع ام  ،١٩٩٢ف ي جامع ات:
األردني ة واليرم وك والتكنولوجي ا ،وف ي الع ام  ١٩٩٣ف ي جامع ة مؤت ة وامت دت االتح ادات الموقعي ة
لباقي الجامعات.
وفرت االتحادات الموقعية فرصة أمام إع ادة ص ياغة المش اركة الطالبي ة ،وف ق أس س جدي دة س اھمت
مع ظروف عديدة أخرى في نمو النزعات نحو المرجعيات األولية ،وعلى رأسھا الجھوية والعشائرية
مع انسحاب القوى السياسية عن الساحة الطالبية ،تزامن ھ ذا االتج اه م ع قي ام إدارة الجامع ة األردني ة
بتعديل تعليمات مجلس الطلبة العام  ،١٩٩٨وف ق نظ ام "ص وت واح د للناخ ب الواح د" ال ذي بموجب ه
يح ق للطال ب الواح د اختي ار مرش ح واح د فق ط ول يس ع دداً م ن المرش حين حس ب دائرت ه االنتخابي ة
الممثلة للكلية ،جرى ذلك تمشيا ً مع قانون الصوت الواحد للعام  ١٩٩٣النتخابات مجلس النواب.
صناعة العشيرة الطالبية
تش ير العدي د م ن المعطي ات إل ى أن التح والت الت ي ش ھدھا المجتم ع األردن ي من ذ مطل ع التس عينيات،
وعلى مدى عقدين كانت ذات آث ار واض حة ف ي ص عود دور العش يرة السياس ي ،وف ي عالق ة المجتم ع
بالدولة وفي المجتمعات الطالبية بشكل خاص:
 - ١تحوالت إعادة الھيكلة واإلصالح االقتصادي:
في المجمل عملت سياسات برامج اإلص الح االقتص ادي وإع ادة الھيكل ة وھ ي إح دى أدوات التح ديث
على خلق أوضاع اجتماعية غير مسبوقة في سياق تطور المجتم ع األردن ي حينم ا تراج ع دور الدول ة
في تقديم الرعاية مقابل ع دم تق ديم ب دائل مؤسس ية قوي ة ف ي المش اركة ،م ا يع د م ن أھ م أس باب ع ودة
العشيرة إلى الواجھة ،ووجدت ساحات الجامعات ومجتمعات الطلبة أكثر األماكن مالءم ة لتفري غ ھ ذه
التحوالت والتعبير عنھا ،أما الخلفيات التي أعادت تموضع العشيرة كواجھة دفاعي ة وس ط مجموع ات
واسعة من المجتمع األردني في سياق سياسات اإلصالح االقتصادي وإعادة الھيكلة فأھمھا:
اتساع الفج وة ب ين األثري اء والفق راء ،وتق دم س احات الجامع ات األردني ة أفض ل ص ورة لھ ذه الفج وةالتي ولدت بعض مشاعر النقمة االجتماعية وازدادت ھذه المظاھر مع نمط سياسات القبول المفتوح.
اتس اع اإلدراك لعملي ات الفس اد الت ي ص احبت عملي ات إع ادة الھيكل ة والت ي خلق ت فئ ات اجتماعي ةجديدة توصف بنمط حياة جديد وبقيم مختلفة.
ازدياد حدة الخطاب الذي يربط أھداف برامج التص حيح االقتص ادي وإع ادة الھيكل ة بمش اريع تفكي كالدولة مع غياب مؤسسات فاعلة للمشاركة الشبابية واستيعاب طاقاتھم.
ضعف القدرات المالية للجامع ات م ا انعك س عل ى سياس ات القب ول وعل ى الب رامج األكاديمي ة وعل ىإنتاج أزمة التعليم العالي.
 - ٢تحوالت التحديث السياسي:
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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لقد أدى تعثر اإلصالح السياسي وضعف إدارة أزمات التحديث السياس ي وع دم ق درة النظ ام الرس مي
واألنظمة المجتمعية الفرعية على تفريغھا بدون المساس بعملي ة االنتق ال السياس ي إل ى تعث ر التح ديث
السياسي وتوليد أزمات جديدة وجدت في ظروف أخرى موازية البيئة المالئمة لتفاقم أزم ات التح ديث
السياسي.
ولعل الخالصة المھمة ألزمات التحديث السياسي تتمثل في أنه بدل أن تعمل التحوالت السياس ية عل ى
إدماج المرجعيات األولية الطبيعي ة لألف راد والجماع ات قام ت بإع ادة تس ييس ھ ذه المرجعي ات ،حي ث
عمل تسييس ھذه المرجعيات إلى تشويه الوعي بالدولة في الثقافة االجتماعية والسياسية للطلبة.
انعكست ھذه األزمات على المجتمعات الطالبية في الجامعات في مجموعة من المظاھر:
 - ١تراجع استقاللية الجامعات بشكل كبير أدى في بعض المراح ل ال ى فق دان ھ ذه االس تقاللية تمام ا،
حيث تم تفري غ الجامع ات م ن اس تقاللھا عل ى ثالث ة مح اور ،األول :االخت راق األمن ي المباش ر وغي ر
المباشر ،الثاني :االختراق من قبل المؤسسات الرسمية والنخب الرسمية النافذة ،الثالث :االختراق م ن
قبل المجتمعات المحلية ونخبھا النافذة.
 - ٢إنتاج أزمة التعليم العالي بشكل مؤسسي حيث نجد تعبي رات ھ ذه األزم ة ف ي نوعي ة التعل يم ،وف ي
ضعف مخرجات العمليات األكاديمية والبحث العلمي والدراسات العليا ،وفي تراجع الحاكمية والرش د
في اإلدارات الجامعية ،وفي توالي جيل من القيادات الجامعية الضعيفة والتي تفتق د إل ى الكف اءة والت ي
جاءت بدورھا بقيادات أضعف في الصف الثاني ،حيث كانت ھذه التعبيرات تمنح إشارات مبكرة ع ن
اتجاھات أزمة الدولة والمجتمع وتراجع الكفاءة العامة للدولة.
 - ٣لم توفر ھذه األزم ات البيئ ة المالئم ة لبن اء أط ر مؤسس ية قوي ة للعم ل الطالب ي وف ي ح ين فش لت
الحركة الطالبية في إقامة اتحاد طلبة عام بقيت االتحادات الموقعية مؤسسات ضعيفة وغير مؤثرة.
 - ٤ازدياد حدة الفراغ المھني  -السياسي في المجتمع ات الطالبي ة ،فيم ا ب دا واض حا ً وج ود أزم ة ف ي
الثقافة السياسية لدى األجيال الجديدة من الطلبة تتنامى بقوة وتحفر بعيدا في العمق االجتماعي للدولة.
 - ٥عكس ت نت ائج انتخاب ات اتح ادات الطلب ة نم و النزع ة العش ائرية والمناطقي ة وتص اعد الھوي ات
الفرعية ،وازدي اد اس تخدام التعبي رات الرمزي ة الدال ة عليھ ا ف ي الحي اة الطالبي ة اليومي ة ،لق د ص عدت
العشائرية الطالبية لملء الفراغ الذي أحدث ه تراج ع نم ط الجھوي ة  -اإلقليمي ة ال ذي س اد ف ي الس احات
الطالبية في السبعينيات والثمانينيات.
 - ٦نم و ظ اھرة العن ف الطالب ي القائم ة عل ى خلفي ات عش ائرية ومناطقي ة حي ث ب دأت ھ ذه الظ اھرة
بالتزامن مع صعود العشائرية الطالبية ،وبمراجعة تحوالت العنف الطالبي يبدو أن كاف ة المش اجرات
إن لم تكن تبدأ ألسباب عشائرية فإن خطوط االشتباك فيھا ترسم على أسس عشائرية ومناطقية.
عمل ت تل ك التح والت وأزم ات التح ديث عل ى إع ادة إنت اج العش ائرية كنزع ة سياس ية اجتماعي ة ف ي
الوق ت ال ذي يتراج ع في ه دور العش يرة كبني ة اجتماعي ة ،يكش ف ھ ذا االس تنتاج ع ن عم ق أزم ة
المش اركة ،وض عف أدوات الدول ة ف ي تنمي ة مش اركة مدني ة إيجابي ة تق وم عل ى التع دد والتن وع ،وف ي
ضوء ض عف اس تجابة التح ديث السياس ي لھ ذا المنط ق ك ان م ن الس ھل تس ييس الجماع ات المرجعي ة
األولية وكانت ساحات الجامعات والمجتمعات الطالبية األكثر شفافية في عكس ھذا التحول.
الثقافة السياسية المشوھة
 - ١مفھ وم العش يرة ف ي المجتمع ات الطالبي ة بھ دف تحلي ل الخط اب الطالب ي ح ول مجموع ات م ن
المفاھيم مثل العشيرة ،الدولة ،الھوية ،الذات واآلخر ،تم استخدام إحدى أدوات منھجية تحليل الخطاب
القائمة على تحليل الص فات واألدوار الت ي يق دمھا الخط اب لك ل مفھ وم  ،وبالت الي فھ م التص ور ح ول
الذات والتصور حول اآلخرين الذي يعد أساس فھم مضامين الھوي ة االجتماعي ة للطلب ة؛ أي الوص ول
لفھم النظام الثقافي الذي ينتج المفاھيم ،تم إجراء ھذه التحليل على طلبة م ن أرب ع جامع ات )األردني ة،
مؤتة ،آل البيت ،والحسين بن طالل(.
أ -تحليل الصفات:
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

35

تم رصد  ٢٤صفة طرحھا الطلبة للعشيرة ،تكررت كل صفة منھا س ت م رات أو أكث ر ف ي المق ابالت
والحلق ات النقاش ية الطالبي ة ،وتعب ر ع ن جان ب م ن مض مون فھمھ م للعش يرة وم دلوالتھا ،وھ ي ف ي
األغلب ال تعب ر ع ن مرجعي ات ومواق ف أيديولوجي ة بق در م ا تعب ر ع ن أنس اق معرفي ة تش كلت بفع ل
ظروف ثقافية واجتماعية ،تدرج ھذه الصفات على ثالثة مستويات مرتبة حسب تكرارھا ،أن العشيرة
ھي:
 المس توى األول :األص ل ،ال وطن ،االنتم اء ،الھوي ة ،ال تالحم والت رابط ،الكرام ة ،الق وة ،الع زوة،المكانة ،النخوة ،األھل ،الھيبة االجتماعية ،الفخر واالعتزاز ،شكلت ھ ذه الص فات المجموع ة األكث ر
انتشارا وتكررت لدى  % ٦٣من العينة.
 المستوى الثاني :التعصب األعمى ،العزل ة ،نم ط اجتم اعي متخل ف ،عنص رية ،مش اجرات وعن ف،إقليمية ،وشكلت ھذه الصفات المجموعة الثانية وانتشرت لدى  % ٢١من العينة.
المس توى الثال ث :ق وة اجتماعي ة ،رابط ة ال دم والقراب ة ،عالق ة مكاني ة ،مجموع ة م ن جھ ة واح دة.وانتشرت لدى .% ١٦
ب -تحليل األدوار :يُقصد باألدوار المھام واالستخدامات التي يطرحھ ا الطلب ة للعش يرة ،وت درج عل ى
ثالثة مستويات شكلت ) (١٥دورا للعشيرة تكرر كل دور أكثر من ست مرات.
 المستوى األول :تحدد الكثير من أنم اط الس لوك والتفكي ر ،أس اس ال دفاع ع ن ال وطن والدول ة ،ت وفرالحماي ة واألم ن لألف راد ،تح دد مكان ة الف رد ب ين ال زمالء واآلخ رين ،ت وفر احت رام اآلخ رين ،مص در
لالعتزاز والشعور بالذات والقوة ،وأداة لمساعدة الطلبة.
المس توى الث اني :أداة ف ي ي د المؤسس ات األمني ة ،أداة ف ي ي د عم ادة ش ؤون الطلب ة وإدارة الجامع ة،تمارس مصادرة حق الطلبة في الوعي السياسي ،ممارسة العنف والمشاجرات والمشاكل.
 المستوى الثالث :العشائرية لھا أدوار غي ر دور العش يرة ،تم ارس س لطة اجتماعي ة وثقافي ة ،النزع ةالعشائرية نشوة التطور االجتماعي ،وتمارس التكافل والتعاون بين الطلبة.
يوضح رصد الصفات التي أطلقھا الطلبة على العشائر في المس توى األول المفھ وم المتن امي للعش يرة
وسط المجتمعات الطالبية والذي ركز على ) (١٤صفة و) (٧أدوار أساسية تحمل مضامين اجتماعي ة
وثقافي ة وسياس ية للعش يرة ،وت دل عل ى نم ط لبن اء الق وة داخ ل المجتمع ات الطالبي ة ق ائم عل ى تحوي ل
العش يرة م ن بني ة اجتماعي ة ف ي س ياق التط ور االجتم اعي إل ى نزع ة اجتماعي ة ثقافي ة ذات تعبي رات
سياسية لتحقيق المصالح كما يبدو واضحا ً في تحليل األدوار ،ونستنتج من ذلك:
 حج م تش وه مفھ وم ال وطن والدول ة :ف ي الثقاف ة السياس ية للطلب ة فالعش يرة والعش ائرية ت دل ف ي ھ ذاالنسق الثق افي عل ى ال وطن أو عل ى أق ل تق دير ھ ي إح دى ال دالالت القوي ة عل ى ال وطن فالعش يرة ف ي
الصفات ھي الوطن ،االنتماء ،القوة ،الكرامة وفي األدوار ھي أساس الدفاع عن الوطن.
 حجم تشوه مفھوم الھوية :وفق ھذا المستوى في النسق الثقافي للطلبة تدل العش يرة والعش ائرية عل ىالھوية واألھل ومصدر االعتزاز وعلى مستوى الصفات ھي التي تح دد مكان ة األف راد م ا يعن ي حج م
تشوه مفھوم الدولة.
تشوه مكانة القانون :على مستوى الصفات الغالبي ة ت ذھب ال ى أن العش يرة والعش ائرية ف ي الص فاتھي القوة وھي المكانة االجتماعية وفي األدوار :توفر الحماية واألمن لألفراد ،أداة لمساعدة الطلبة.
إن التط ور الخطي ر ف ي تحلي ل مفھ وم "عش يرة الط الب" يب دو ف ي إلص اقھا بمفھ وم ال وطن والدول ة
والقانون؛ العشيرة ھي الوطن في الصفات ،والعشيرة من أجل الوطن والدولة في األدوار.
يدل المستوى الثاني في تحليل الصفات واألدوار لمفھوم العش يرة عل ى الموق ف ال ذي يحم ل مض امين
سياسية أو أيديولوجية مناوئة أكثر من مضامين معرفية ويقدم ھذا المستوى )  (٦صفات و)  (٤أدوار
حيث يشتق مفھوم العشيرة في ھذا المستوى الصفات من األدوار ،ما يعبر عن موقف مصلحي آخر.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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بينما يحمل المستوى الثالث المضامين التي تعبر عن مفھوم معرفي إلى حد ما وھ ي المض امين األق ل
حضوراً في المجتمعات الطالبية ،والتي صنفت العش يرة ف ي س ياق التط ور االجتم اعي ،ومي زت ب ين
العشيرة كبنية اجتماعية والعشائرية التي تمارس أدوارا مصلحية وتشوه التطور االجتماعي.
العشيرة والھوية في المجتمعات الطالبية
تق دم المجتمع ات الطالبي ة ف ي الجامع ات األردني ة مس تويات متع ددة لمض امين الھوي ة االجتماعي ة
والسياسية للطلبة كما عكستھا المقابالت وحلقات النقاش تبدو في:
 النزعة الش ديدة ف ي تص نيف الطلب ة وأعض اء ھيئ ة الت دريس والع املين ف ي الجامع ات بش كل مف رطعلى خلفيات جھوية وعشائرية.
 بروز مسافات اجتماعية وثقافية في التباعد أو االقتراب بين الطلبة على أسس جھوية وعشائرية ،م اقد يولد التنافس والصراعات.
 المبالغة في الخوف من الفوارق القائمة بين الجماعات الطالبية على خلفيات المرجعيات األولية. ممارسة أشكال من النزعات التعصبية األولية المعبرة عن نمط م ن االحتي اط االجتم اعي م ن خ اللتحميل اآلخرين كل أسباب المصائب والمشاكل.
 المبالغة ف ي إب راز التف وق الموج ه ض د الجماع ات الطالبي ة األخ رى) :الجھوي ة مقاب ل العش ائرية(،)العشائرية مقابل الجھوية( و)العشائرية مقابل العشائرية(.
ھ ذه المح ددات تب رز بش كل واض ح م ن خ الل تحلي ل مض امين العش ائرية ف ي الھوي ة االجتماعي ة
والسياس ية الس ائدة ب ين المجتمع ات الطالبي ة عل ى مس توى التص ور ح ول ال ذات والتص ور ح ول
اآلخرين.
 التصور حول الذات :تمثل بيئة المجتمعات الطالبية واحدة م ن أكث ر البيئ ات االجتماعي ة الت ي يب رزفيھ ا التعبي ر ح ول ال ذات م ن خ الل حض ور الجماع ات المرجعي ة األولي ة ،ال يكتف ي الطلب ة بنق ل
تناقض ات المجتمع ات الت ي ج اءوا منھ ا وتعبيراتھ ا المتع ددة ح ول مض امين الھوي ة االجتماعي ة
والسياسية ،بل يتم تضخيم ھذه التناقضات والتعبير عنھا بوضوح أكثر وجرأة أقوى.
إن التص ور ح ول ال ذات ينتق ل م ن العش يرة البني ة االجتماعي ة إل ى العش يرة الطالبي ة أي النزع ة
العشائرية ،حيث تبدو العشائرية مضمونا يوفر ھوية شخص ية وجماعي ة للطلب ة كم ا تفع ل ف ي المقاب ل
الھويات الفرعية الجھوية والمناطقية القائمة على اعتبارات سياسية وثقافية واجتماعية.
ينتق ل التص ور ح ول ال ذات العش ائرية انطالق ا ً م ن ك ون ال رابط العش ائري ھوي ة شخص ية إل ى كون ه
مصدر الوالء للوطن ،إن ثمة ربطا مشوھا في بناء التص ور ح ول ال ذات العش ائرية يب دو ف ي )ال والء
للعشيرة ھو الوالء للوطن( ،وال تعارض بين قيم العشيرة ومصلحة الدولة.
كما يأخذ التصور حول الذات لدى الطلبة مضامين أولية للھوية تبدو في انشغال الكثير م ن الطلب ة ف ي
مسائل األص ول والفص ائل والبح ث ع ن النس ب ،ومحاول ة التعبي ر م ن خ الل ح رص الطلب ة عل ى أن
يعرف وا أنفس ھم باالس م األول وباس م العائل ة ،وح رص الطلب ة عل ى المن اداة واإلش ارة لھ م بأس ماء
العائالت ،وتتضمن ھذه التصورات محاولة إب راز التف وق العش ائري حي ث ت زدحم النقاش ات الطالبي ة
بحشد القصص واألمثلة من الماضي والحاضر التي تضفي على ھذه الجماعة التفوق والھيبة.
 التصور حول اآلخرين :يقوم مضمون الھوية العشائرية على محاولة متدرجة لنفي الھويات الفرعيةاألخ رى ،ب دءاً م ن الھوي ات الجھوي ة األخ رى الت ي تعام ل الھوي ة العش ائرية بالمث ل )الھوي ة الجھوي ة
الفلسطينية ،مقابل الھوية العشائرية األردنية( ،مرورا بالھويات المناطقية والجھوية )الھوية العشائرية
مقاب ل الھوي ات الجھوي ة الفرعي ة المحلي ة :ش مال ،وس ط ،جن وب( ،وص وال إل ى الھوي ات العش ائرية
الفرعية الكبيرة المتقابلة مثال )عبابيد ،بني حسن ،بني حميدة ،المجالي والطراونة ..وھكذا(.
ثمة مستويات متعددة لفرز الھويات الفرعية بتعدد خلفياتھا في المجتمعات الطالبية قائمة عل ى الت درج
والتجزئة ثم تجزئة المجزأ ،كلما ضاقت دائرة الھويات الفرعية.
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ھذه التراتبية في مضمون الھوية يحددھا التصور حول اآلخرين ،والقائم على النفي المتعدد واستمرار
متوالي ة االنقس ام والتجزئ ة الت ي تع ود إل ى طبيع ة تك وين الجماع ات المرجعي ة األولي ة ف ي األص ل
وضعف النسق الثقافي السياسي حول مفاھيم الوطن والمواطنة والدولة.
العشيرة وبناء القوة
يشير مسار تطور العش ائرية ف ي المجتمع ات الطالبي ة خ الل العق دين الماض يين إل ى أھ م أنم اط بن اء
القوة التي مارست فيھا الجماعات المرجعية األولية أدوارا واضحة ،وھي التمثي ل الطالب ي م ن خ الل
انتخابات مجالس واتحادات الطلبة ،وظاھرة العنف الطالبي؛ ش كل تأس يس مج الس واتح ادات الطلب ة
ف ي الجامع ات األردني ة من ذ الع ام  ١٩٩٢الفرص ة الختب ار أنم اط توزي ع الق وة داخ ل المجتمع ات
الطالبية ،حيث ھيأت التحوالت واألزمات المحلية واإلقليمي ة للعش ائرية أن تحت ل مكان ة مھم ة ونامي ة
في تحديد التمثيل الطالبي إلى جانب عوامل أخرى.
وبرص د االنتخاب ات الطالبي ة ف ي الجامع ات المبحوث ة تب ين كي ف تس يطر النزع ة العش ائرية ف ي كاف ة
تفاصيل المشاركة الطالبية ،أبرز مظاھر أدوار العشيرة في مختلف مراحل ھذه العملية:
 االجتماع ات التحض يرية :يب دأ الطلب ة قب ل ش ھر م ن موع د االنتخاب ات عل ى األق ل بال دعوة إل ىاجتماعات تحضيرية على مستوى العشيرة حس ب حج م العش يرة وع دد طلبتھ ا ف ي الجامع ة أو حس ب
عشائر منطقة أو مدينة ما ،عادة يدعو لالجتماعات طلبة يمثلون قادة ال رأي الطالب ي العش ائري ،وھ م
يوصفون بكاريزما وحضور وس ط الطلب ة وق درة عل ى إدارة االجتماع ات الكبي رة وإج راء الح وارات
واالس تعداد لتحم ل األعب اء )ش يوخ العش ائر الطالبي ة( ،ال يص لح إال أن يكون وا م ن ال ذكور وع ادة
يكونون طلبة متقدمين نسبيا ً في السن على معظم الطلبة أقرانھم أو من سنوات متقدمة في كلياتھم.
في معظم الجامعات ت م تقس يم الس احات والش وارع ب ين العش ائر الكبي رة والتحالف ات العش ائرية فھن اك
ساحات معروفة في الجامعة األردنية وفي مؤتة على سبيل المثال ھي محتكرة لطلبة العش يرة الفالني ة
وعادة تجري االجتماعات التحضيرية فيھا وعندما تقترب االنتخابات تتحول ھذه الساحات الى مناطق
استقطاب ساخنة .وفي جامعات أخرى تتم االجتماعات داخل دواوين عشائرية وبحضور متنف ذين م ن
العشائر يقدمون المشورة والدعم والمتابعة.
ينظم طلبة العشائر بعد سلسلة من االجتماعات التحضيرية انتخابات داخلية بين طلبة العش يرة الواح دة
أو عشائر المنطقة /المدينة إما بالتوافق حول الراغبين في الترش يح ف ي ك ل دائ رة انتخابي ة ،وع ادة م ا
تحدد الدوائر التي يوجد فيھا فرص من خالل قوة تمثيل طلبة العشيرة فيھا ،وإذا م ا اقتض ى األم ر ي تم
االقتراع الداخلي ،وأخذت بعض العشائر تلجأ إلى االقتراع السري.
 بناء التحالفات :توضح مجريات عمليات بناء التحالفات في انتخابات المج الس واالتح ادات الطالبي ةف ي الجامع ات المبحوث ة اس تمرار اآللي ات المتبع ة والت ي تع ود إل ى عش ر دورات انتخابي ة ف ي بع ض
الجامعات ،وتتم ھذه التحالفات عادة على خطوط التقاء وتماس عشائرية إضافة الى األبع اد الجغرافي ة
والجھوية ،حيث يتم االصطفاف أحيانا على أسس جغرافية /عشائرية معا.
إن أنماط ھذه التحالفات تعيد ربط النزعات العشائرية بجذورھا المتمثل في نمط االستيطان الذي ك ون
العشائر ،أكثر من اعتب ار ذل ك تح والً ف ي بني ة العش يرة وس لوكھا نح و المدني ة حي ث تبق ى أدوات ھ ذه
التحالفات عادة عشائرية.
 تنظيم الحمالت والتمويل :أخذت الحمالت االنتخابي ة تترك ز ف ي النزع ة العش ائرية والجھوي ة خ اللالسنوات األخيرة وتأخذ بُعدا تنظيميا واضحا أكث ر م ن س نوات التس عينيات حينم ا اتس مت بالعش وائية،
وتقدم انتخابات مجالس واتحادات الطلبة صورة واضحة على تطور الوعي التنظيم ي وف ق المح ددات
العشائرية ،ويبدو ذلك في تنظيم االجتماعات وإفراز القيادات وتشكيل اللجان وتوفير التمويل والدعم.
قام ت معظ م التجمع ات الطالبي ة العش ائرية بتقس يم العم ل االنتخ ابي إل ى أرب ع أو خم س لج ان أھمھ ا
اللجنة المالية التي تقوم بتوفير التمويل من خالل التبرع ات الطالبي ة المح ددة م ن ك ل طال ب ،واللجن ة
اإلعالمية المكلف ة ب إدارة الدعاي ة االنتخابي ة وكس ب التأيي د والت رويج للمرش حين ،ولجن ة داخلي ة تق وم
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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بإدارة شؤون العشيرة الطالبي ة أو التجم ع الطالب ي العش ائري ،ولجن ة الطالب ات وتق وم بمتابع ة ت أمين
أصوات الطالبات.
 أدوات وأساليب المساندة :يعتمد الطلبة على العديد من أدوات المساندة العش ائرية منھ ا م ا ي تم داخ لالساحة الطالبية وأخرى تتم في الخارج ،ومنھا ما تتم استعارته من تاريخ الممارسات االنتخابي ة الت ي
تمارسھا العشائر في االنتخابات البرلمانية والبلدية.
مرشح الصفر :أسلوب مساندة بط رح مرش ح م ن أبن اء العش يرة أو التجم ع العش ائري ف ي دائ رة م ا،وھو عبارة عن مرشح شكلي تقوم العش يرة بترش يحه للمحافظ ة عل ى أص وات أبن اء العش يرة ف ي ھ ذه
الدائرة )القسم أو الكلية( ،ليتم مقايضة ھذه األصوات مع عشيرة أخرى في دائرة انتخابية أخرى.
 الجاھات والوفود التي ي تم تحريكھ ا عل ى أس س عش ائرية ب ين الطلب ة لتن ازل مرش ح م ن عش يرة م الصالح مرشح آخر أو لكسب تأييد عشيرة لكتلة ما.
 تدخل أشخاص مؤثرين من خارج الطلبة وأحيانا من الرم وز العش ائرية وم ن الخ ريجين ال ذين ك انلھم دور في االتحادات السابقة في التأثير على تنظيم الحمالت االنتخابية والتحالفات.
 استخدام االبتزاز والتھديد لبعض الطلب ة ل دفعھم للتص ويت لص الح مرش ح م ا أو ع دم المش اركة ف ياالنتخابات.
أشارت نت ائج االنتخاب ات الطالبي ة خ الل ال دورات الس ت الماض ية ف ي الجامع ات المبحوث ة إل ى نف وذ
العشائرية بشكل كبي ر ف ي منافس ة التي ار اإلس المي ال ذي تراج ع خ الل ھ ذه الس نوات بع دما تق دم ف ي
مطلع التسعينيات واحتل مكان التيارات السياسية المتعددة التي كانت تسيطر على ساحات الجامعات.
تدل مراجعة ھذه النتائج على أن القوى الطالبية العشائرية الت ي ش كلت مج الس االتح ادات خ الل ھ ذه
السنوات آخذة في االنحصار في الصراع والتنافس داخ ل النزع ة العش ائرية بع د أن فرغ ت المش اركة
الطالبية من النمطين المھني والسياسي وانسحب األمر حتى في تراجع التي ارات السياس ية الت ي كان ت
تالقي دعما رسميا ومحسوبة على الدولة مثل تجمع )وطن( ما جعل الساحة الطالبية محتكرة من قب ل
النزعة العشائرية التي تدير الص راع عل ى التمثي ل ،األم ر ال ذي جع ل رئاس ة اتح اد الطلب ة ف ي بع ض
الجامع ات ومن ذ عش ر س نوات محص ورة ف ي عش ائر المدين ة الت ي تق ع فيھ ا ،ويمن ع عل ى الطلب ة م ن
المناطق األخرى من الوصول الى رئاسة االتحاد.
الخالصة
صعدت العشائرية الطالبية نتيج ة للتح والت القاس ية الت ي أوج دتھا اإلص الحات االقتص ادية والتح ول
في دور الدول ة االجتم اعي ال ى جان ب تعث ر التح ديث واإلص الح السياس ي حي ث نم ت ف ي ھ ذه البيئ ة
أزمة التعليم العالي وتفاقمت ،فلقد أخليت الجامعات من العمل السياسي التقليدي واأليديولوجي ول م ي تم
ملء الفراغ بعمل طالبي مھني أو سياسي شرعي قائم على التعدد.
العشائرية الطالبية أحد األمثلة على تشوه الدور االجتماعي للعشيرة وض عف بني ة الجامع ات وتراج ع
اس تقالليتھا ،وتنق ل جانب ا م ن أزم ة العالق ة ب ين الدول ة والمجتم ع ،وال تتوق ف النت ائج الكارثي ة لھ ذه
الظاھرة في توليد ظواھر أخرى أھمھا العنف الطالبي الذي يعصف بالجامعات ،بل تمتد النتائج آلث ار
كارثية أخرى منھا التشوه الكبير في الثقافة السياسية للطلبة ما يعني أن جامعتنا تنتج أجياال غير ق ادرة
على استيعاب فكرة الدول ة المدني ة المعاص رة ،وتح ول األدوات الديمقراطي ة ف ي المش اركة والتمثي ل،
الى أدوات تنتج ظواھر أصبحت واحدة من أكثر مصادر تھديد بنية الدولة ،واس تقرارھا ،بع دما كان ت
العشيرة في حدودھا الطبيعية قوة بنائية أساسية في تأسيس الدولة واستقرارھا.
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السبت

الرأي ص١٠ :

٢٠١٣/٤/٦

بطولة الجامعات بكرة القدم
تغلب فريق جامعة الطفيلة على جامعة العلوم التطبيقية  ٢ /٥في مباراة كرة القدم التي اقيمت امس
االول على ملعب الجامعة التطبيقية ضمن بطولة الجامعات االردنية ،وحسب عزت الرعود مقرر
لجنة البطولة في اتحاد الجامعات ،تجري غد االحد ) (٨مباريات في الدور االول للبطولة.
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الرأي ص١ :

٢٠١٣/٤/٧

األحـــد

استئناف الدوام في مؤتة اليوم
حاتم العبادي -قال رئيس جامعة مؤتة الدكتور رضا الخوالدة ان الدوام في الجامعة سيستأنف اعتبارا
من اليوم للطلبة وأعضاء الھيئتين التدريسية واالدارية.
وأكد الخوالدة في تصريح لـ »الرأي« انه ال تعليق للدوام في الجامعة لليوم االحد.
واشار الى أن لجان التحقيق في القضية التي شھدتھا الجامعة مؤخرا »تعمل جاھدة » وان االجراءات
ستستند الى العدالة والموضوعية للوقوف على االسباب وكذلك المتسببين بالمشاجرة.
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الرأي ص+ ٧ :الدستور ص٣٠ :

األحـــد

٢٠١٣/٤/٧

نواب يدعون إلى تطبيق مدونة سلوك لمواجھة العنف الجامعي
ليالي أيوب -دعا عدد من أعضاء مجلس النواب خالل لقائھم الحواري مع طلبة جامعة مؤتة الى تبنى
مبادرة تنموية جامعية موجھة في غاياتھا نحو التصدي للعنف الجامعي بأسس تربوية وتنموية تغذي
القيم االيجابية لدى الطلبة وتعالج ما لديھم من سلوكيات بروح تشاركية من قبل العاملين في الجامعة
وفق النائب مدﷲ الطراونة.
واكد الطراونة ان المبادرة القائمة على تطبيق مدونة سلوك في التعامل مع الطلبة تمثل خطوة ھامة
في سبيل معالجة العنف الجامعي لدى الطلبة مع التأكيد على تنفيذ برامج ودورات تدريبية ضمن ھذه
المبادرة تشمل الكادر االداري واالكاديمي واالمن الجامعي في موضوعات من شأنھا اليات التعامل
االيجابي مع الطلبة ومراعاة المرحلة والظروف المختلفة التي يمر بھا الطلبة وتدفع بھم الى نقل
سلوكيات معنفة الى مجتمع الجامعة.
واضاف الطراونة ان تطبيق مدونة سلوك تتعلق بالطلبة وتتناول برامج من شأنھا تفعيل الحوار
واحترام الرأي والرأي االخر وتعزيز حضور الطلبة كعناصر فاعلة في دعم المساعي الموجھة نحو
البناء ومعالجة القضايا المخلة بالمجتمع الجامعي بما فيھا العنف.
ونوه الطراونة الى ضرورة تدريس الجامعات لجميع طلبتھا مساق الثقافة االسالمية كمتطلب
جامعي الزامي بھدف تعزيز القيم والمبادئ االيجابية لدى الطلبة والمساھمة بتشكيل روادع في
التصدي للسلوكيات التي ال يتالءم وجودھا مع الصورة الحضارية والتعليمية للجامعات االردنية.
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الرأي ص ٧ :

٢٠١٣/٤/٧

األحـــد

نقابة المعلمين فرع الكرك توجه رسالة لطلبة )مؤتة( لنبذ العنف
نسرين الضمور-اكد اعضاء نالكرك نسرين الضمور-اكد اعضاء نقابة المعلمين  /الكرك في اجتماع
لھم عقدوه امس ،بحضور عدد من مدراء المدارس الثانوية والمعلمين والمشرفين التربويين في
المحافظة لبحث ظاھرة العنف في الجامعات األردنية قابة المعلمين  /الكرك في اجتماع لھم عقدوه
امس ،بحضور عدد من مدراء المدارس الثانوية والمعلمين والمشرفين التربويين في المحافظة لبحث
ظاھرة العنف في الجامعات األردنية وتداعياتھا السلبية ،ضرورة الوقوف بشكل حازم ضد اعمال
العنف المجتمعي ايا كانت ،لوقف ھذه الظاھرة التي تؤذي سمعة الوطن ومؤسساته التعليمية.
وبحسب الناطق االعالمي باسم فرع النقابة معاذ البطوش ،فقد تم االتفاق على تنظيم لقاءات مع طلبة
الجامعات وأولياء أمورھم كل في منطقته وعقد لقاءات اخرى مماثلة مع طلبة مجلس اتحاد الجامعة
لبحث ظاھرة العنف الجامعي كقضية وطنية تتطلب تضافر كافة الجھود الرسمية والمجتمعية لوضع
حلول جذرية لھا من خالل تعميق لغة الحوار وسيادة القانون.
واشار البطوش ،انه سيتم الطلب من مديرية األوقاف لتوجيه خطباء المساجد واألئمة للتركيز على
ھذه الظاھرة في خطبھم ،والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني و النقابات المھنية والمنتديات
الفكرية في المحافظة للقيام بدورھا لدمج الطلبة في أنشطتھا واستثمار طاقاتھم وإبداعاتھم.
واوضح البطوش ،ان فرع النقابة سيقوم اليوم ومع استئناف الدراسة في جامعة مؤتة بتوجيه رسالة
لطلبة الجامعة وكافة الجامعات األردنية تحثھم فيھا على نبذ ظاھرة العنف الطالبي ،حيث سيتم
توزيعھا على الطلبة والتنسيق مع إذاعة صوت الكرك لبثھا الرسالة.
وقد خرج المجتمعون بجملة توصيات ،اوضح البطوش انه سيتم إعدادھا كورقة عمل لرفعھا إلى
أصحاب القرار وتتضمن ،تعديل أسس النجاح والرسوب وتعليمات مجلس الضبط في المدارس
ليكون لھا دور في تعزيز القيم االجتماعية واألخالقية والمحافظة عليھا ،بحيث تعتمد قرارات مجلس
الضبط في القبول الجامعي ،وتعديل تعليمات امتحان شھادة الدراسة الثانوية العامة للحد من ظاھرة
الغش وما يترتب عليھا من تبعات تؤثر على مخرجات العلمية التعليمية ،وباعتبار ضعف الوازع
الديني لدى الطلبة احد مسببات العنف فقد تم التوصية بادخال تعديالت على منھاج التربية اإلسالمية
لزرع القيم النبيلة .ومن التوصيات ،تفعيل نظام العقوبات ضد الطلبة المخالفين في الجامعات األردنية
وعدم التھاون مع المتسببين وتوزيع الطلبة في القبوالت الجامعية على مختلف الجامعات للقضاء على
ظاھرة العشائرية حتى ال تصبح جامعاتنا عبارة عن مدارس ثانوية مجمعة للمحافظات ،ووضع اسس
ومعايير جديدة للتعيين في الجامعات ألعضاء ھيئة التدريس ،وتفعيل دور األجھزة األمنية في ردع
ھذه الظاھرة وإجراء مراجعة شاملة لمنظومة العملية التربوية والتعليمية من خالل تشريعات رادعة
للحد من ھذه الظاھرة ،وحث وسائل االعالم المختلفة على االبتعاد عن بث األغاني والبرامج ذات
البعد العشائري والمناطقي ،وتعزيز الجوانب االيجابية وعدم التركيز على الجوانب السلبية.
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الرأي ص ٨:

٢٠١٣/٤/٧

األحـــد

طلبة )سمية للتكنولوجيا( ينددون بالعنف الجامعي
قامت طلبة في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا بوقفة صمت على روح الشھيد األسير في السجون
اإلسرائيلية ميسرة أبو حمدية والد زميلھم الطالب عالء الدين ميسرة والذي يدرس في كلية الھندسة.
وھتف الطلبة فخورين بشھيد األرض والعروبة »ميسرة ابوحمدية« ،مواسين زميلھم بفقدان والده
البطل.
وفي ذات السياق قرأ الطلبة الفاتحة على روح زميلھم الطالب أسامة الدھيسات الذي قضى في أحداث
جامعة مؤتة.
وندد الطلبة بأعمال الشغب والتخريب التي تحدث داخل الجامعات ،مطالبين بالمحافظة على ھذه
الصروح التعليمية واإلبقاء على ھيبتھا دون المساس بقدسية مخرجاتھا.
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األحـــد

وزير النقل يحث المؤسسات التعليمية على فتح تخصصات تعنى بالنقل
حث وزير العم ل ووزي ر النق ل ال دكتور نض ال القط امين المؤسس ات التعليمي ة عل ى ف تح تخصص ات
تعنى بالنقل بجميع أنماطه وتدريسھا للحاجة حاليا لھا ودعما لھذا القطاع.
ووجه الوزير مدراء الھيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لوزارة النقل بب ذل اقص ى الطاق ات والعم ل
الدؤوب من اجل رفع سوية قطاع النقل بجميع انماطه.
ج اء ذل ك خ الل اجتم اع ترأس ه ال وزير الي وم السبت،وحض ره ام ين ع ام ال وزارة المھن دس لي ث
دبابنة،ومدراء الھيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لوزارة النقل.
وعرض الدكتور القطامين أھم النقاط التي تھم الوزارة ،ودعا إلى بذل المزيد من الجھ د للمس اعدة ف ي
تطبيق خطط ال وزارة واالس تراتيجية الت ي ت م اعتمادھ ا مبين ا أھ م التح ديات إل ي تواج ه الحكوم ة مث ل
ارتفاع فاتورة الطاقة.
ورك ز عل ى ض رورة زي ادة اي رادات ھ ذه المؤسس ات وتق ديم ال دعم ال الزم ورف دھا ب الكوادر
المتخصصة ،وتأمين التمويل الالزم لتنفيذ برامجھا ومشاريعھا حسب الخطط الموضوعة.
ودع ا لض رورة تفعي ل العم ل ب روح الفريق،وتق ديم أفض ل الخ دمات للم واطنين ،مرك زا عل ى س رعة
انجاز كافة المعامالت التي ترد إلى الوزارة والھيئات والمؤسسات والدوائر التابعة لھا.
واش ار ال ى ض رورة العم ل عل ى ايج اد وح دات لمتابع ة الش كاوى واالعتراض ات المقدم ة م ن م الكي
وسائط النقل ،ومتلق ي الخدم ة والعم ل عل ى اس تحداث دائ رة تعن ى بف ض النزاع ات ،وان يك ون ھن اك
اج راءات اس تباقية إليج اد الحل ول لھ ذه الش كاوى والحيلول ة دون الوص ول لمرحل ة االعتراض ات
واالضرابات في كافة المؤسسات التابعة للوزارة.
واستمع الدكتور القطامين الى ايج از ع ن االعم ال الت ي تق وم بھ ا ك ل ھيئ ة او مؤسس ة او ال دائرة م ن
المدراء عن اھم المشاريع التي يقومون بتنفيذھا.
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الدستور /دروب ص١ :

٢٠١٣/٤/٧

األحـــد

العنف في الجامعات ..تعددت األسباب والخطر واحد!
جعفر الدقس  -تعتبر المشاجرة الطالبية العنيفة التي حدثت في جامعة مؤتة قبل اي ام ،مؤش را خطي را
على ان ظاھرة العنف في الجامعات قد وصلت حدا باتت فيه تھدد الس لم واالم ن االجتم اعي  ،ويش ير
الخب راء ال ى ان اس باب ھ ذا العن ف ت تلخص ف ي وج ود مف اھيم وم دركات مغلوط ة للعص بية والقبلي ة
واالقليمية ،وكذلك قلة تطبيق االنظمة والتعليم ات ف ي الجامع ة ،ووج ود وس اطة ومحس وبية باالض افة
الى تھاون ادارات الجامعات في اتخ اذ الق رارات الحازم ة بح ق الطلب ة ال ذين يرتكب ون العن ف ،ولك ن
وعل ى ال رغم م ن ك ون اس باب المش كلة واض حة تمام ا إال ان اي ح ل لھ ا ل م يتبل ور خ الل الس نوات
الماضية؛ ما يبعد الجامعات االردنية عن تحقيق الھدف الذي انشئت من اجله كمن ارات للعل م والتن وير
.
الطالب في الخارج
س ھام محم ود طالب ة جامعي ة  ،قال ت :م ن اعج ب االش ياء ان الط الب االردني ين ال ذين يدرس ون ف ي
الجامعات الخارجية يعيشون اخوة وطنية عز نظيرھا  ،وھ م ال ي رون انفس ھم إال اردني ين فق ط بغ ض
النظر عن عشائرھم او مدنھم او اصولھم  ،ولكن االمر المؤسف ان الوضع مختلف تمام ا ف ي ال وطن
فكثير من الطلبة يبحثون عن م ا يف رقھم ال م ا يجمعھ م  ،واب رز اس باب ھ ذه المش اجرات ف ي الجامع ة
ھي البيئ ة واالس رة  ،ففيھ ا يكتس ب االنس ان عادات ه وطبائع ه  ،رذائل ه وفض ائله  ،ف إذا كان ت س ليمة ،
سيكون االنسان مواطنا وطالبا صالحا والعكس صحيح  ،فبسبب بيئة الطالب واس رته تن تج المش كالت
ألن رؤيته للمجتمع الذي يعيش فيه سلبية  ،وعلى الص عيد الم ادي يعتب ر ش ح الم وارد المادي ة للطال ب
سببا قد يدفع الطالب لمقارنة نفسه بزمالئه؛ ما يولد مشاعر الحسد والحق د تج اھھم  ،وھ ذا ق د ي دفع ب ه
للعنف .
الواسطة ھي السبب .
اسامة منصور طالب يدرس في احدى الجامعات الخاصة ق ال :ان اغل ب المش اجرات والمش اكل الت ي
تحدث ف ي اوس اط الطلب ة او يتورط ون بھ ا ھ ي بس بب جھلھ م بق انون العقوب ات  ،ل ذا ن راھم يص ابون
بالدھشة ومن ثم الحسرة على ما سببوه النفس ھم وألھلھ م م ن خس ارة مادي ة ومعنوي ة  ،ھ ذا باالض افة
لتضرر دراستھم بسبب السجن او بسبب انشغالھم بمتابعة وحل ذيول ھذه المشكلة  ،واك د منص ور ان
حجم التوعية للطلبة بالقوانين الخاصة بالعقوبات قليل جدا وغير كاف  ،وان غالبي ة الطلب ة عل ى جھ ل
كبي ر بھ ا  ،وھ ذا ھ و الس بب ال رئيس الس تھانتھم بعملي ة االنغم اس بالمش اجرات  ،ألنھ م يعتق دون ان
االم ر بس يط ج دا وينتھ ي باعت ذار عل ى فنج ان قھ وة  ،كم ا ان الواس طات الت ي تح دث بع د ف رض
العقوب ات وت ؤدي ال ى الغائھ ا ھ ي م ن اكب ر االس باب الت ي تجع ل الط الب ال يخ افون م ن عواق ب
االشتراك في المشاجرات .
اشغال وقت الطالب .
انور عب د ﷲ اب لطال ب ج امعي ق ال  :ان األس رة والمؤسس ات التربوي ة يج ب ان تك ون ح ائط الص د
األول لمشكلة تورط الطلبة في العنف  ،وھذا من خالل تثقيف الطلب ة بحق وقھم وواجب اتھم  ،وتع ريفھم
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باإلجراءات التأديبية والقوانين الواجب التزامھم بھا  ،وھ و م ا يج ب أن يلت زم ب ه الطال ب وول ي أم ره
فعليا من خالل توقيعھم ا لتعھ د بع دم مخالف ة ھ ذه الق وانين  ،واال تع رض الطال ب لعقوب ات ش ديدة ف ي
ح ال مخالفتھ ا  ،كم ا يج ب تطبي ق ھ ذه العقوب ات دون الت أثر بالواس طة أو المحس وبية ل دى تطبي ق
األنظمة التأديبية  ،كما ان إشغال وقت فراغ الطالب الجامعي بأشياء ذات منفعة كاألنش طة الالمنھجي ة
وتكليفه بواجبات تخدم مسيرته التعليمية وتثقيفه بقانون العقوبات يجعل ه ي درك ان الت ورط بمش اجرات
ليس امرا ھينا ابدا ،ويجر عليه وعلى اسرته الكثير من الضرر واألذى .
تطبق صارم للقوانين .
الدكتور عودة أبو سنينة استاذ المناھج وطرق التدريس المشارك ف ي جامع ة عم ان العربي ة  ،ق ال :ان
مشكلة العنف الجامعي ق د وص لت ح دا ال يمك ن الس كوت عن ه  ،والح ل يكم ن بازال ة االس وار العالي ة
التي تضعھا الجامعات في وجه التفاعل مع المجتمعات المحيطة بھ ا  ،ف نحن كبش ر نخط ئ ونص يب ،
ولكن علينا أن نعمل على توعية الطلب ة ب القوانين واألنظم ة والتعليم ات المعم ول بھ ا ف ي الجامع ات ،
وھذا يتم من خالل عقد المحاضرات والندوات التوجيھية الت ي توض ح لھ م عواق ب التص رفات العبثي ة
الت ي ق د تص در ع نھم  ،وق د ب ات واض حا ان بع ض الطلب ة يحتفظ ون بمف اھيم خاطئ ة ع ن العش ائرية
والمناطقية وھذا يجعلھم يض عون انفس ھم ض من اص طفافات تب رز فھ ا عوام ل التفرق ة  ،ولك ن وعل ى
الرغم من خطورة ھذا النھج إال ان العالج يكمن في المزيد من التوعية مع ادماج الطلب ة ف ي نش اطات
تفاعلية مع المجتمع تجعلھم يشعرون باھميتھم وبانھم يكملون اي مسعى حقيقي لتنمية المجتمع  ،ولكن
ھذا يجب ان يترافق مع تطبيق صارم للقوانين مع االبتعاد عن التأثر بأي دور للواس طة او المحس وبية
 ،ومن المھم ايضا ازالة كل الفوارق بين الطلبة والتي تجعلھم يشعرون بانعدام العدال ة والت ي ت تلخص
باالستثناءات الكثيرة في عملية القبول الجامعي .
اجراءات وقائية .
وشدد أبو سنينه على أن الطلبة ھم أبناؤنا وعدة المستقبل وفرسان التغيير ،وعلينا أن نوفر لھم الحماية
من أي خلل أو ضرر قد يلحق بھم نتيج ة جھلھ م ب بعض األنظم ة والتعليم ات المتعلق ة بض بط الس لوك
داخ ل المؤسس ات الجامعي ة  ،وال ننس ى أن العن ف اآلن ظ اھرة عالمي ة مجتمعي ة موج ودة ف ي ك ل
المجتمعات النامية والمتقدمة على حد سواء  ،ألن مفھوم القوة والغطرسة التي تفرضھا الدول الكب رى
جع ل ھ ذا ال نمط نموذج ا قوي ا لطلب ة الجامع ات  ،وأن الق وة ھ ي الوس يلة لتحقي ق األھ داف والغاي ات
والوصول إلى ما نري د أم ام ھ ذا الواق ع  ،ل ذا علين ا الرأف ة ف ي أبنائن ا وفل ذات أكبادن ا وأن تك ون ھن اك
إجراءات وقائية قبل الوقوع بالمحظور وفصل الطلبة س واء ألس باب س لوكية أم تحص يلية؛ ألن بع ض
الجامعات ال توجھھم إلى معرفة أسس النجاح والرسوب والغياب واألعمال التي تخل بأنظمة الجامع ة
 ،وطالب أبو سنينه أن تقوم المؤسسات التعليمية بإص دار نش رات توعي ة إل ى طلب ة الجامع ات توض ح
لھم بعض المفاھيم التي تخص الطلبة قبل وأثناء االلتحاق بالجامعات أو الكليات الجامعية والمتوسطة.
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Classes at Mutah University to resume Sunday; campus s
ecurity tightened
by Khetam Malkawi

AMMAN — Classes at Mutah University in Karak, 130km south of
Amman, are scheduled to resume on Sunday after a week of suspension
in the aftermath of violent clashes on the campus last week.
Reda Khawaldeh, the university’s newly appointed president, said the administration will
intensify its campus security on Sunday, but he voiced hope that “students will be aware
of the risks of university violence and will avoid any future acts”.
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He said suspending study further will have a negative impact on the students themselves,
and if there was another suspension in the near future, students who are supposed to
graduate this semester will be affected.
The riots at Mutah University started last week following a brawl related to the student
union elections.
Last Tuesday, more violence erupted in the aftermath of a meeting between students and
MPs representing Madaba, Karak and Tafileh governorates, to which the students
involved in the clashes belong.
The deputies, along with representatives of local communities, met to discuss the reasons
behind the outbreak of the unrest.
Late on Tuesday, the Higher Education Council held an urgent meeting and decided to
halt study at the university until further notice.
The death of a 21-year-old student, Osama Duheisat, at the university, in addition to
several injuries, damaged properties and riots in Faqou’ — the native village of Duheisat
— were the outcome of the clashes.
Khawaldeh, who was appointed as Mutah University president on Thursday, noted that
an investigation committee is looking into the issue to identify the students involved in
the clashes.
“We promise our students a fair investigation process, and we are sure that they are aware
of the impact of violence and will not be involved in such acts in the future,” Khawaldeh
told The Jordan Times over the phone.
Meanwhile, the Islamist movement organised a sit-in in Karak on Friday, calling for
combating university violence, the Jordan News Agency, Petra, reported.
They also criticised the official measures adopted to address the recent brawl at Mutah
University, and called for holding those involved in the clashes accountable.
The Youth Movement in Faqou’ also held a sit-in calling for all members of the
community to combat violence.
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Jordanian university student killed among Syrian rebels

AMMAN/MAFRAQ — A Jordanian university student was killed while fighting
alongside Syrian rebel forces on Friday, Islamist and Syrian sources said Saturday.
According to Mousa Abdullat, representative of the Jordanian Salafist movement, 22year-old University of Jordan student Walid Othman was killed near the southern Syrian
city of Daraa on Friday while fighting with Free Syrian Army (FSA) forces.
Othman had joined Syrian rebel forces in January to wage jihad (holy war) against
Damascus, Abdullat said.
“Walid saw it as his duty as a Muslim to defend his Syrian brothers and sisters from the
massacres of the [Bashar] Assad regime,” he added.
Syrian rebel sources confirmed that Othman, one of dozens of young Jordanians who
have joined the armed opposition in recent weeks, died while fighting alongside the
Daraa FSA brigade.
Some 500 Jordanians are currently fighting alongside the Jabhat Al Nusra jihadist
coalition, according to Islamist sources, representing the largest foreign contingent under
the umbrella of Al Qaeda-linked group.
“We are always in need of fighters and are welcoming those from Jordan and elsewhere
who are willing to fight in the name of God,” said Abu Mohammed Al Dimashqi, an FSA
officer based in the Damascene countryside.
“If they can carry a gun and join us in battle, the Free Syrian Army is welcoming them.”
A total of 37 Jordanians have been killed while fighting along armed groups in Syria
since the onset of the conflict in March, 2011.
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مقاالت
الجمعة

الغد ص٢٤ :

٢٠١٣/٤/٥

بل أيام سوداء
محمد أبو رمان
وصفت حركة "ذبحتونا" م ا ح دث ف ي جامع ة مؤت ة م ن مش اجرة كبي رة ،وأح داث آل ت إل ى إص ابات
ومآس ،ووفاة الطالب أسامة دھيسات )سنة رابعة ھندسة( ،بأنّه يوم أس ود ف ي ت اريخ التعل يم األردن ي،
ودعت إلى الحداد على روح الفقيد رحمه ﷲ.
ما نقلته المواقع اإللكترونية عن ص ور أس امة وحيات ه وأص دقائه ،زاد م ن فجيع ة األردني ين عل ى ھ ذا
الش اب وتعاطفن ا جميع ا ً م ع أس رته .لك ن م ا ك ان أش ّد إيالم ا ً لن ا ،ھ ي الص ور ومق اطع الفي ديو الت ي
انتشرت على ھ ذه المواق ع لمش اجرة مؤت ة األخي رة ،واألس لحة المس تخدمة؛ كم ا للمش اجرات الس ابقة.
وھي ظاھرة تكرّست في الجامعات ،وتعكس في جوھرھ ا انھي اراً ك امالً ف ي مفھ وم الجامع ة ومھمتھ ا
ودورھا ،وتنذر بأنّن ا أم ام أجي ال كامل ة ت ّم تحطيمھ ا معرفي ا ً وثقافي ا ً وأخالقي اً ،وجامع ات وص لت إل ى
حافّة الھاوية ،وأصبح الوقت متأخرا على إصالحھا وتصحيح أوضاعھا!
ھو ليس يوما ً أسود فقط ،بل أيّام سوداء يعيشھا التعليم العالي في األردن ،وحالة لم يعد السكوت عليھ ا
ممكن اً؛ ف نحن نق امر بمس تقبل أجي ال جدي دة ،ف ي الوق ت ال ذي أص بح في ه توص يف الم رض معروف ا ً
للجميع ،وجذور المشكلة واضحة ،واجترار وتكرار الحديث عن ذلك بمثابة إضاعة للوقت والجھ د .إذ
ُوضعت استراتيجيات ووثائق ،وعقدت خلوات وندوات ،وأس يل حب ر كثي ر ف ي نق اش األزم ة والح ل،
ّ
تتجذر ،والدولة تبدو ع اجزة تمام ا ً ع ن اتخ اذ خط وات حقيقي ة
لكننا ما نزال نسير إلى وراء والمشكلة
في االتجاه المعاكس لذلك!
الس ؤال ،اآلن ،برس م اإلجاب ة م ن رئ يس ال وزراء د .عب دﷲ النس ور ،ووزي ر التعل يم الع الي د .أم ين
محمود ،ھو :لماذا لم نبدأ العمل فعليا ً لتنفيذ التوصيات الواضحة المعروفة إلنقاذ التعليم العالي ،ورس م
خريطة طريق صارمة؟
الجواب يكمن في ثالثة جوانب :األول ،يتمثّل في عدم بلوغ اإلدراك الرس مي إل ى المس توى المطل وب
إلدراك حج م الكارث ة الواقع ة ف ي الجامع ات .والث اني ،ع دم وج ود إرادة ص ارمة وق رار حاس م بب دء
االس تدارة وإنق اذ التعل يم ،ب رغم ّ
أن الوق ت يم رّ ،والع الج يص بح أص عب وأكث ر تعقي داً .والثال ثّ ،
أن
االنھيارات التي تحدث في الجامعات ھي جزء م ّما يحدث ف ي المجتم ع ،وليس ت نش ازاً عن ه؛ فص عود
الھويات الفرعية ،وانتشار البلطجة والسالح ،والتع ّدي عل ى الق انون ،واالحتم اء باالنتم اءات البدائي ة،
ك ّل ذلك أصبح ظاھرة عامة ،ومنطقا ً سياسيا ً سائداً لألسف ،نجده ف ي البرلم ان والجامع ات والمجتم ع،
وحظي برعاية رسمية متخلّفة وعاجزة عن إدراك ما تسبّبه من تدمير لمؤسساتنا وقيمنا وإنساننا!
االقت راح ال ذي أق ّدم ه ل رئيس ال وزراء وال دكتور أم ين محم ود ،وأتمنّ ى أن يج د أذن ا ً ص اغية وتفكي راً
وتطويراً ،ھو ّ
أن الوقت قد حان لتشكيل مجلس من الحكماء إلنقاذ التعليم العالي ،أوالً بتحدي د أع راض
المرض وأس بابه ،ث م ترس يم خريط ة الطري ق لتغيي ر المس ار ،واإلش راف عل ى ذل ك .وھ و م ا يتطل ب
بالتأكيد خطوات ثورية صارمة ،تحظى بدعم كامل من صاحب القرار نفسه.
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أقترح أن يُمنح المجل س ص الحيات كبي رة وواس عة ،وف ق ق انون يس ّن ل ذلك ،وأن يض م القي ادات الت ي
أسس ت الجامع ات ولعب ت دوراً حيوي ا ً فيھ ا ،أو الت ي لھ ا س معة ومص داقية كبي رة ف ي مج ال التعل يم
والبحث العلمي ،من أمثال د .محمد عدنان البخيت،
ود .كامل العجلوني ،ود .محمد أبو قديس ،ود .ولي د عب دالح ّي ،ود .ولي د المع اني ،ود .فھم ي ج دعان،
ود .إس حق الفرح ان وغي رھم م ن قي ادات؛ فتُعھ د إل يھم مھم ة اس ترجاع الجامع ات وعالجھ ا ،ف ي
السنوات المقبلة.
نرجو أال تكون وفاة أسامة بمثابة مرحلة جديدة من مراحل العنف الج امعي ،فيك ون ھ ذا الش اب الفقي د
ھو األول وليس األخير .وإذا لم نبدأ اليوم ،فأخشى أننا غداً لن نستطيع ذلك!
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الرأي ص٦ :

٢٠١٣/٤/٦

السبت

العنف المجتمعي ،مجدداً
فالح الطويل
لوحظ أن العنف المجتمعي الذي أل م ويل م ببل دنا كالتھاب ات ح ادة لم رض م زمن ،ق د اتب ع ف ي توقيت ات
انفجاراته ،خطا بيانيا يمكننا ،إذا عرفنا وحددنا كل انحناءاته ،الوقوف على البيئ ة الت ي تتيحھ ا؛ وربم ا
على أسبابھا أيضا.
لقد ش ھد الع ام  ٢٠٠٩مث ل ھ ذه االنفج ارات الت ي رأيناھ ا تن دلع ف ي أغل ب محافظ ات المملك ة تقريب ا-
مع ان والطفيل ة والك رك والبلق اء وعجل ون وإرب د -ف ي جامعاتھ ا وب ين عش ائرھا ،أحيان ا .وق د فش لت
الحكوم ة ،يومھ ا ،ف ي معالج ة الظ اھرة ،الس تخدامھا ،لھ ذه الغاي ة ،وس ائل وأدوات ل م تع د تناس ب
العصر.
ثم خمد العنف ،فجأة ،صيف عام  ،٢٠١٠حين كان على الدول ة أن تتج ه لالنتخاب ات النيابي ة للبرلم ان
السابق ،واستمرت خامدة حتى بعيد االنتخابات في تشرين الثاني م ن الع ام نفس ه ،ح ين ب دأت ،يومھ ا،
مسيرات واعتصامات الربيع العربي التي استمرت بغير انقطاع حتى منتصف .٢٠١٢
وحين اتجھت الدولة بالكامل ،مرة أخرى ،نحو انتخابات البرلمان السابع عشر ،كان العن ف ق د اختف ى
وك ادت تم وت مع ه ،أيض ا ،المس يرات واالعتص امات الت ي انس حب م ديروھا نح و قارع ة الطري ق
يراقبون ،من مرتفعھم الترابي المصنوع ،ما يج ري م ن حرك ة أم امھم ،مكتف ين بالص راخ بش عاراتھم
على كل السائرين عليه.
ھنا يفرض نفسه السؤال :ھل معن ى م ا قي ل أن ك ال العن ف المجتمع ي ومس يرات واعتص امات الربي ع
العربي في األردن ،ليسا سوى تسميتين مختلفتين للظاھرة نفسھا؟ إذا كان األمر كذلك ،فھل يعن ي ھ ذا
أن المشرف على كل فعالياتھما ھيئة مركزية واحدة؟
نحن نقرأ الظاھرة ونقف عن المتشابه من نتائجھا في كلتا الحالتين .ف ي أح داث  ٢٠١٢ /١١ /١٦ك ان
التخط يط للھج وم عل ى الدول ة مركزي ا .فق د ح دث الھج وم عل ى مراك ز األم ن واإلدارة والممتلك ات
الحكومية العامة ،والخاصة ،في كل المحافظات بنفس الوقت -نفس الليلة -وبطريقة واحدة مك ررة ف ي
كل الحاالت .ھناك تخطيط مركزي للعملية ،بكل تأكيد.
وفي العنف المجتمع ي الق ائم حالي ا ،ھن اك ،اش تباكات ف ي جامع ات كثي رة وأحيان ا ف ي م دن بعي دة ع ن
الجامعات ،وألسباب مفتعلة ولكن بنتائج متش ابھة :الت دمير وقط ع الط رق واالعت داءات الت ي ال مب رر
لھا .أخبارھا المؤكدة في وسائل اإلعالم والبيانات الصادرة من األجھزة األمنية المختصة ،تثبت ذلك.
اجتماع دول ة ال رئيس م ع ن واب المحافظ ات الجنوبي ة ح ول أح داث مؤت ة ،وم ا اتخ ذوه م ن إج راءات
سيكون كافيا لحل بعض جوانب المشكلة شريطة تفعيل التوصية الثالثة م ن توص ياتھم ،بش كل خ اص،
القاضية » بتفعيل القوانين واالنظمة ومعاقبة من تسبب باالحداث ،بمن فيھم من أطلق الرصاص«.
ال يختلف اثنان في أن ذلك يعني ،عل ى وج ه التحدي د ،اس ترداد ھيب ة الدول ة وس يادة الق انون بص رامة
تنھي المشكلة وتعاقب كل من تسبب بھا :المتدخل فيھا بنفس ه ،مباش رة ،أو ال ذي اس تخدم أدوات ه ،لھ ذه
الغاية ،بصورة غير مباشرة .فال دولة بغير سيادة القانون على إقليمھا
نحن واثقون أن الرئيس النسور ،بما عرف عنه من حزم ،وفھم لواقع الحال وقدرة على اإلحاط ة بك ل
عوامل النجاح واستخدامھا بفعالية ،سيتمكن م ن اجتث اث ھ ذه الظ اھرة م ن حياتن ا ،وخاص ة أن ه يعم ل
ف ي بيئ ة اجتماعي ة ص ديقة لمش روعه تؤي د أقص ى إجراءات ه ،نح و ھ ذه الغاي ة .ف األردنيون ،جميع ا،
وحيثما كانوا ،وخاصة في المحافظات الجنوبية ،قد تعب وا م ن حال ة الفوض ى وھ ذا الط يش ال ذي يك اد
يشوه كل شيء.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص٦ :

٢٠١٣/٤/٦

السبت

ماذا يجري في جامعاتنا األردنية !!!!
د .سحر المجالي
بداية ال بد من مراجعة جذرية لألنظم ة والق وانين واألع راف الت ي ت نظم العالق ات البيني ة ب ين الطلب ة
داخ ل وخ ارج الجامع ات .فق د أدم ى قلوبن ا جميع ا ً م ا يحص ل الي وم ف ي جامع ة مؤت ة وغيرھ ا م ن
الجامع ات األردني ة م ن ممارس ة للعن ف الج امعي والن أي ع ن المھم ة األساس ية الت ي م ن أجلھ ا وج د
الطالب في الحرم الجامعي .حيث يعتبر الطالب األساس الم ادي والمعن وي للعملي ة األكاديمي ة ،ودوره
الحاضر والمستقبلي يصنف على انه اللبنة األساسية في بن اء المجتمع ات والعام ل الم ؤثر عل ى رقيھ ا
وتقدمھا ،وصنع غدھا المشرق .ولقد أدى الطلبة في األردن دوراً رئيسيا ً في كثير من التط ورات الت ي
طرأت على مجتمعنا بل وعلى محيطنا العربي وعالمنا اإلسالمي.
و تع د س لمية وإيجابي ة العالق ات الطالبي ة والش بابية ورعايتھ ا وتعزيزھ ا  ،مح ط اھتم ام عقي دتنا
اإلسالمية ،حيث أكدت على وجوب رعاي ة الطلب ة وط البي العل م ،ألنھ م أم ل الغ د وإش راقة المس تقبل.
ولكن دورھم ھذا ال يمكن له أن يكون فاعالً في صناعة حاضر ومستقبل األم ة إال إذا كان ت العالق ات
البيني ة ب ين الطلب ة أنفس ھم ،وبي نھم وب ين أس اتذتھم وبالت الي م ع مج تمعھم تتس م بالودي ة والح وار
الحض اري البعي د ع ن التعص ب ،والم ؤمن بمب دأ قب ول اآلخ ر وع دم إقص ائه أو التج اوز عل ى حق ه
المشروع  ،والتعاون معه من اجل المصلحة العليا للوطن والمواطن.
فكثي را م ا ك ان التعص ب واالس تقطاب وعق دة األن ا س ببا ف ي دم ار المجتمع ات اإلنس انية ،ومنھ ا
المجتمعات الطالبية ،األمر الذي ينعكس سلبا على مسيرة المجتمع وتطوره .ولن ي تم ھ ذا بمع زل ع ن
االنتماء الحقيقي لل وطن والحف اظ عل ى ممتلكات ه م ن جھ ة ،وم ن جھ ة أخ رى اإلنخ راط اإليج ابي ف ي
العملية التعليمية والتعلمية  ،أي التعلم الفّعال ،وھي وظيفة الطالب األساس ية .إض افة إل ى الحف اظ عل ى
ممتلكات الجامعات و سمعتھا محليا ً ودوليا ً .
ولنا في عقيدتنا السمحة ،وسنة نبينا محمد عليه الصالة والسالم خير ھ اد ودلي ل عل ى س ماحة اإلس الم
ودعوته للتعددية والحوار الس لمي .حي ث أك دا عل ى وج وب التس امح والعف و والعم ل الج اد والمخل ص
بين الشباب لما فيه خير األمة والمجتمع ،فھ ا ھ و الق ران الك ريم يؤك د بقول ه ع ز وج ل مخاطب ا ً س يدنا
محمد عليه الصالة والسالم :
» ول و كن ت فظ ا ً غل يظ القل ب ألنفض وا م ن حول ك » .كم ا أك د علي ه الص الة والس الم عل ى التواص ل
والرحمة وحسن المعشر ورفض التعصب بين الشباب بقوله  » :مثل الم ؤمنين ف ي ت وادھم وت راحمھم
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسھر والحمى ».
كما رفض تراثنا العربي واإلسالمي ،التعص ب والعص بية ودع ا إل ى الوف اق والت آخي ب ين كاف ة أف راد
المجتمع خاصة الشباب منھم ،حيث يؤكد الرسول عليه الصالة والسالم على ذلك بقوله » ليس منا من
دعا إل ى عص بية » ،وف ي مك ان آخ ر يؤك د عل ى رفض ھا بقول ه علي ه الص الة والس الم« دعوھ ا فإنھ ا
منتنة« .ثم أكد في مكان آخر بقوله » الفتنة نائمة لعن ﷲ موقظھا«.
فالمجتمعات المتحض رة تؤك د دائم ا ً عل ى وج وب إيج اد عالق ات س لمية وأس رية ب ين الش باب خاص ة
طلبة الجامعات ألنھم ھم أمل الغد في البناء الحضاري والمؤسسي ،وھم الرص يد االس تراتيجي لألم ة.
كما أن وجود عالقات سليمة وسلمية بين الطلب ة بعي دة ع ن العن ف والتعص ب واالنط واء عل ى ال ذات،
المؤمنة باإلدماج والحوار وقب ول اآلخ ر ،سيس اھم ف ي بن اء مجتم ع أك اديمي فاع ل ،ل ه دوره ف ي بن اء
المجتمع وال وطن واألم ة ،ول يكن الطلب ة عن د حس ن ظ ن وط نھم وأم تھم بھ م .وبالت الي ف إن م ا حص ل
ويجري في جامعة مؤته وغيرھ ا م ن الجامع ات األردني ة ق د أدم ى قلوبن ا..ورح م ﷲ المھن دس اس امة
الدھيسات.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األحد

الرأي ص١٨ :

٢٠١٣/٤/٧

العنف الجامعي  ..من »التفريغ« إلى »التسطيح« ..دولة ومجتمع بال بوصلة
رومان حداد
خالل العقدين الماضيين حدثت إزاحات نوعية ف ي تركيب ة الم واطن األردن ي وتركيب ة المجتم ع كك ل،
وك ان م ن انعكاس ات ھ ذه اإلزاح ات أن تتح ول جامعاتن ا إل ى س احات عن ف واقتت ال ،ليمتل ئ فض اء
الجامعات بالنزع ات الجھوي ة واإلقليمي ة ،م دعوم بمخ زون ثق افي ق ائم عل ى الق وة والف رض والكث رة،
ففتحت كوة العنف وتسرب الموت ،من دون سبب ،إلى حرم جامعاتنا.
م ا ح دث ف ي )موس م العن ف الج امعي( خ الل األس بوع الماض ي ،ج اء ليعي د مس ألة العن ف المجتمع ي
قضية تتصدر القضايا الداخلية الواجبة العالج ،ولنحمل السؤال األص عب معن ا ،م ا العم ل ك ي تس تعيد
جامعتنا دورھا الريادي والتنويري والتعليمي وتخرج من مأزقھا الذي وصلت إليه؟
ظھور نزاعات على أسس جھوية أو عشائرية في الجامعات ،أو وجود نعرات مختلف ة داخ ل المجتم ع
مؤشر على فشل واضح في دور وزارة التربية التعليم وفشل المنھج التربوي والتعليمي خالل س نوات
الدراسة في المدارس ،ومرد ذلك أن المناھج الخاصة ب وزارة التربي ة والتعل يم ل م يك ن ل دى واض عيھا
تصور واضح في كيفية بناء الشخصية الوطنية.
كل ذلك ترافق مع تراجع دور األسرة ،فلم تعد األسرة ھي البوتقة الحاض نة والق ادرة عل ى الت أثير ف ي
صياغة شخصية أوالدھا ،ولم تعد ھذه )الوحدة( المھمة تقوم بواجبھا ،ب ل أص بحت حاض نة )عمي اء(،
والس بب أن دور األب تغي ر دون أن يع اد تعريف ه وك ذلك دور األم وش كل العالق ة داخ ل منظوم ة
األسرة.
على الدولة أن تقف في ساعة الحقيقة أم ام ذاتھ ا وتق دم حل والً حقيقي ة وناجع ة ل دخول الحي اة الجامعي ة
مرحلة جديدة ومختلفة عما ھي عليه اآلن على مختل ف المج االت ،ابت دا ًء م ن تعزي ز مفھ وم الحري ات
األكاديمي ة داخ ل أس وار الجامع ة ،وتط وير المن اھج الجامعي ة ،ودم ج الطال ب ف ي العملي ة )التعلمي ة(
وعدم إبقائه متلقيا ً سلبيا ً في إطار عملية )تعليمي ة( ،ك ل ذل ك يج ب أن يتراف ق م ع تط وير المن اخ الع ام
للعمل الطالبي الجماعي داخل الجامعة في إطار من الحري ة تس اعد الط الب الج امعيين عل ى االن دماج
في العمل العام واالشتراك في أية نشاطات عامة.
المجتمع األردني قطع شوطا ً طويالً م ن فق دان الثق ة بالمؤسس ات والمنظوم ات ،فأص ابه ع دم الش عور
باألمان واالستقرار ،وصار ينتظر بعقله الباطني الجمعي حدوث مصائب ف ي أي ة لحظ ة ،م دركا ً ع دم
وج ود م الذ آم ن ل ه ،ف ي ظ ل ھ ذا القل ق ال ذي أخ ذ يس تبد ف ي الجس م المجتمع ي ،وف ي ظ ل غي اب أي ة
مجموع ات وأفك ار كب رى ،ارت د األردني ون إل ى المكون ات األول ى والتجمع ات األول ى ،فأعي د تقس يم
المجتمع األردني إلى وحداته البدائية.
ً
فعلى ھذه الحكوم ة تحم ل أخط اء م ا س بقھا م ن حكوم ات والعم ل س ريعا بص ورة حثيث ة وج ادة عل ى
الخ روج م ن عن ق الزجاج ة )العن ف المجتمع ي( ،وال يت أتى ذل ك إال عب ر ط رح األس ئلة الالزم ة
والضرورية ،وتحمل اإلجابات الصعبة شريطة أن تكون اإلجابات الحقيقية ،فاس تمرار ظ اھرة العن ف
المجتمعي دون إيجاد حل لھا يقلق جميع أطراف المعادلة الوطنية ويبقي المحاوالت الرسمية الخجول ة
مثاراً للتندر على شكل كوميديا سوداء.
ما حصل ليس ابن اللحظ ة الراھن ة ب ل ھ و نت اج تخط يط خ اطئ عل ى المس توى االس تراتيجي للدول ة،
فعندما اتُخذ قرار بإبعاد المواطنين عن دائرة القضايا العام ة واالنخ راط ب دائرة الخ اص عب ر إش غالھم
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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بمعالجة قضاياھم الشخصية والمعيشية اليومية ،لتكون خي اراتھم ف ي الح ل الف ردي ،ص ارت الھوي ات
الفرعية الضيقة ھي التي تعبر عن الھوية )الجمعية( لألفراد ،مع غياب الھوية الكبرى الجامعة.
ن رفض أن يتح ول المجتم ع األردن ي إل ى مجتم ع م دجج ب العنف ،تتح ول في ه جامعاتن ا إل ى س احات
للم وت بالمج ان ،فتجري ف الحي اة السياس ية ،كفع ل منھج ي ،وال ذي ج اء كح ل مفت رض لل تخلص م ن
أزمات سياسية ،لم يكن مدروسا ً من جھة نتائجه المتتالية التي نراھا الي وم ف ي جامعاتن ا ومجتمعن ا م ن
أشكال العن ف المتك رر ،فم ن ابت دع فك رة الح ل )التفريغ ي( للش باب ،أي تفري غ الحي اة اليومي ة للش اب
األردن ي م ن أي ة قض ايا كب رى وإلھ اؤه ف ي الي ومي البس يط ،ل م يك ن عبقري ا ً كم ا ظ ن حينھ ا ،ب ل ھ و
مشعوذ انقلب عليه السحر ،ففقد قدرته على التحكم بالمارد الغاضب الذي انفلت من عقاله.
نحن مجتمع صرنا نقتل انتظارنا لرغيف الخبز عبر قتل بعضنا بعضا ً.
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الرأي ص١٩ :

٢٠١٣/٤/٧

األحد

طالبنا والمفاھيم الخاطئة
طارق مصاروة
لم اھضم ما قاله زميل لبناني عزي ز ،ان االردن ي يتح ول ام ام ك اميرا التلفزي ون ال ى »ش ي غيف ارا«،
ويح ّول الطريق الى النقابات المھنية الى جبال »س يرا مايس ترا«!! لكنن ي ص رت اق رب ال ى الص ورة
وانا استمع الى حوارات يجريھا المذيع سمير فرح في  BBCمع طالبنا الج امعيين ،وآخ ر م ا س معت
حواره مع طالب من جامعة اليرموك!!.
م ن نم اذج م ا س معت ،ان الث ائرة الطالب ة ال تواف ق عل ى مكرم ة الج يش او المعلم ين ،النھ ا معني ة
»بالعدالة« ،ولم تحاول ان تفھم زميلھا بأن المكرمة ھي العدالة ،فابن الجندي ال ذي يع يش ف ي القري ة،
ويعم ل وال ده ف ي الص حراء ،والغ ور ،والجب ال الش اھقة برات ب مح دود ،ويع ود ال ى بيت ه ش ھيداً او
متقاعداً ..له حق على بلده ،وال نقول العدالة ان االبن واالبن ة الت ي تع يش ف ي عب دون ،وم ع وال د انع م
ﷲ عليه وتذھب الى الجامعة بسيارة فارھة يجب ان تتساوى مع ابن الجندي او ابن المعلم!!.
ونسمع من طالب في اليرم وك ،انھ م ال يعتق دون ان الم وازي قس مة عادل ة م ع ان الطال ب ي دفع كلف ة
تعليمه وان ذلك ينطبق على الموازي الثاني للطالب غير االردني.
ھناك مفھوم خاطئ لمعنى العدالة تلبست المحاورين ،وھن اك م داخل س لبية للحك م عل ى االس باب الت ي
تدفع الجامعات الى قبول معدالت اقل ،ورسوم اعلى في الموازي ..اين تذھب االموال؟
 ..تمام ا ً كم ا يس أل جيف ارا اآلخ ر ف ي التظ اھرة غي ر الحاش دة!! ف الجميع يتجاھ ل كلف ة الجامع ات
الرس مية ،وض رورات االحتف اظ باس اتذتھا وص يانة االبني ة والمختب رات ،والط رق الداخلي ة والكل ف
االدارية ،وكأن الناس يعيشون في دولة نفطية وليس في االردن!!.
ما سمعناه في حوارات سمير فرح ليست كلھا من ھذا الطراز ،فقد سمعنا من طالب الجامعة االردني ة
فك راً مب دعاً ،ومفھوم ا ً متق دما ً لنھض ة البل د وتط وره ال ديمقراطي ،لكنن ا نس تطيع وس ط ھ ذا المفھ وم
الخاطئ لمعنى العدالة ،والتقدم والرسم الجامعي ان نضع اصابعنا على بعض الغض ب ،والعن ف ال ذي
يجتاح جامعاتنا ،فانعدام »العدالة« التي يتصورھا الطال ب ،تدفع ه ال ى االعت داء عل ى زميل ه ،وتكس ير
نوافذ ومقاعد الصفوف ،وحرق االبنية.
ليس المطلوب تغليظ العقوبات على جماعات العنف ،وھذه طبعا ً واردة ،ولكن األھ م ھ و الط رق عل ى
المفاھيم المغلوطة لقيم المجتمع بمھرة الشرح المستمر ،واالحصاءات ووضع ميزاني ات الجامع ة ام ام
طالبھا اوالً ،ليعرفوا حجم رعاية البلد الحقيقية لتعليمھم وتدريبھم وتخ ريجھم كق وى فك ر ،واب داع ف ي
مجتمع متشوق للتقدم ،ال كباحثين عن عمل في صفوف العاطلين الذي يقبلون بما ھ و اق ل ويعوض ون
ذلك بالحق والغضب!!.
العنف الجامعي الذي نشكو منه ناتج عن مفاھيم س اذجة تق دمھا اح زاب ع اجزة ،وتض ع ف ي ف م ابنائن ا
الطلب ة ك ل م ا م ن ش أنه تح ويلھم ال ى ث وار دون ث ورة ،وغاض بين لمج رد »ف ّش ة الخل ق« ،ومخ ربين
لموجودات انفق عليھا ال وطن م ن دم قلب ه!! ف الربيع العرب ي ال ذي ن رقص ف ي عرس ه ،ان تج فوض ى،
وسرقة االنجاز ،وانظمة فاشية اسوأ كثيراً من االنظمة الديكتاتورية المنھارة!!.
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الرأي ص١٩ :

٢٠١٣/٤/٧

األحد

العنف الجامعي أسبابه وعالجه
د .إبراھيم محمد العدوان
من المؤسف القول إن العنف الجامعي أصبح ظاھرة متفشية في جامعاتنا الحكومي ة والخاص ة  ،وتك اد
ال تخلو جامعة في بلدنا الحبيب اال وقد مورس فيھا ھذا العنف .
إن المتتبع لھذه الظ اھرة يلم س أن ج ذورھا مجتمعي ة نظ راً للتركيب ة الس كانية العش ائرية وأص بح ھ ذا
اللون من العنف المجتمعي يتھلھل إلى جامعاتنا وبين طلبتنا ألسباب مجتمعية متعددة .
إن مثل ھذه الظ اھرة وان ل م تع الج وتجف ف منابعھ ا فإنھ ا تھ دد الس لم واألم ن ف ي المجتم ع األردن ي ،
وتم ّزق النسيج اإلجتماعي داخل ھذا المجتمع .
ّ
إن األسباب التي تؤدي الى وقوع المشاجرات ب ين الطلب ة وإن ب دت بس يطة وليس ت ذات قيم ة اال أنھ ا
تمتد وتتعمق وتتسع دائرة العن ف وتخ رج ع ن الس يطرة داخ ل الجامع ات وت ؤثر نتائجھ ا ف ي المجتم ع
المحيط بالجامعة  ،كما تؤثر سلبا ً على النشاط االقتصادي في محيط الجامعات .
والمتتبع للعنف الجامعي يرى بعين ثاقبة أنه يكاد ينحصر في الكليات اإلنسانية وقلّما تجده في الكلي ات
العلمية في جامعاتنا .
إن الرؤية الملكية للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم المجتمعي تنطلق من تشخيص الظاھرة ومعرف ة
أسبابھا ووضع الحلول والبرامج العالجية لھا .
ُ
وإنطالقا ً من ھذه الرؤية وفي ضوء الواقع أرى أن الحلول التي س أقدمھا كراص د ومت ابع للمش اجرات
الطالبية من خالل عملي كعميد شؤون الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية  ،قد تساھم في وضع األم ور
في نصابھا والقيام بخطوات اجرائية لمعالجة مثل ھذه الظاھرة
أوالً  :المتتبع لسياس ات القب والت الجامعي ة ف ي مختل ف جامعاتن ا فيم ا يتعل ق بسياس ة القب ول للطلب ة
يرى الخلل البيّن في دخول كم ھائ ل م ن الطلب ة ف ي مختل ف الكلي ات وھ م غي ر م ؤھلين ليكون وا طلب ة
جامعيين من حيث معدالتھم  ،حيث أن القبول وخصوصا ً في الكليات اإلنسانية يخض ع لمع ايير كثي رة
يشوبھا الخلل مثل الكوتات على مختلف أنواعھا وتدني المعدالت المطلوبة  ،وبالتالي تسھم الجامع ات
وعن غير قصد في دخ ول ش ريحة واس عة م ن الطلب ة م ا ك انوا لي دخلوھا ل و أن أُس س القب ول محكم ة
بحيث ال يدخل الجامعة االّ الطلبة الراغبون بالتحصيل العلمي أُسوة بطلبة الكليات العلمية  ،ما يتطل ب
إعادة النظر بسياسة القبول والكوتات .
ثانيا ً  :نظم اإلمتحانات الجامعية :
إذ أن المالحظ أن نظام االمتحانات في ھذه الكليات ال يختلف في جوھره وأعداده عن امتحان ات طلب ة
المدارس حيث يقرر لكل مادة ثالثة إختبارات  ،وھذا األمر ال يدفع بالطلب ة ال ى اللج وء ال ى المكتب ات
للبحث وكتابة األبحاث  ،مما يؤدي الى فراغ قاتل  ،وم ن ي دخل ال ى الجامع ة أي ة جامع ة ي رى أس رابا ً
من الطلبة يتحركون أو يجلسون وال يحمل أ ّ
ي منھم كتبا ً أو دف اتر محاض رات أو مراج ع وھ ذا يقودن ا
الى تغيير أنماط وأشكال وآليات تقييم الطلبة .
ثالثا ً  :النشاطات ومجاالتھا :
على الرغم من كثرة النشاطات التي تشجع عليھا الجامعات ويمارسھا الطلبة وعلى مختل ف أنواعھ ا ،
إالّ ّ
أن ھذه النشاطات وعلى إختالف الوانھا وأنواعھا واألعداد الھائلة من الطلب ة  ،ل م ت ُح د م ن التغل ب
على اوقات الفراغ لدى ھؤالء الطلب ة مم ا يجعلھ م يتجمع ون ف ي أم اكن مخصص ة لھ م دون س واھم ،
وبالتالي يكون الفراغ مدعاة للمفسدة والفساد .
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وھذا يعني ان تُكرّس الجامعات ھ ذه النش اطات وتس تخدمھا لتفري غ الطلب ة لطاق اتھم بم ا ي نفعھم ويقل ل
أوقات الفراغ لديھم .
رابعا ً  :اإلجراءات التأديبية :
لك ل جامع ة انظمتھ ا وقوانيھ ا وتش ريعاتھا المتعلق ة بالعقوب ات التأديبي ة للطلب ة ال ذين يخ الفون انظم ة
الجامعات إالّ أن ھذه العقوبات التي تُتخذ بحقھم وفق تشريعات تصطدم بالضغط العشائري م ن ذويھ م
على إدارات الجامعات إللغائھا أو تخفيضھا  ،مما يشجع الطلبة على إرتكاب المخالف ات وال دخول ف ي
مشاجرات تؤثر سلبا ً على الجامعة وسمعتھا وتحدث شرخا ً في النسيج اإلجتماعي .
ل ذا يتوج ب عل ى إدارات الجامع ة ان تح ّدث ھ ذه التش ريعات وتغلظھ ا عل ى الطلب ة ال ذين يفتعل ون
المشاجرات أو يشاركون فيھا  ،وأن ال ترضخ اإلدارات الى الضغط الخارجي للعفو عنھم او تخف يض
العقوبات .
كما يتوجب على إدارات الجامعات أن تربط الطلبة وال سيما في الكليات اإلنسانية بكفاالت عدلي ة عن د
دخولھم الجامعة ألول مرة ويربطون بتعھدات مفادھ ا أن تس جيل الطال ب يعتب ر ملغي ا ف ي ح ال ثب وت
إفتعاله أو مشاركته بمشاجرة .
خامسا ً  :وللح ّد من ھذه المشكلة وتالفي تفاقمھا في الجامع ات  ،ف إن إع ادة النظ ر بالت دريب العس كري
ولمدة شھر لكل كلية في معسكرات خاصة بالقوات المسلحة سيسھم بال شك بالحد من ھذه المشكلة .
سادس ا ً  :عل ى إدارات الجامع ات أن تفك ر جي داً ب إقرار م واد دراس ية ذات ص لة بالخدم ة اإلجتماعي ة
لطلب ة الكلي ات اإلنس انية وبالتنس يق م ع مؤسس ات المجتم ع الم دني ليق وم الطلب ة ب أداء ھ ذه الخدم ة
وتحقيق متطلبات النجاح في ھذه المؤسسات .
س ابعا ً  :التركي ز عل ى عق د الن دوات وال ورش والم ؤتمرات لفئ ات المجتم ع المحل ي م ن ذوي الطلب ة
والتداعي للبح ث ف ي ھ ذه المش كلة وع رض األس باب وإيج اد الحل ول  ،ومس اھمة أولي اء أم ور الطلب ة
بضبط سلوكات أبنائھم تجاه اآلخر في حرم الجامع ات وخارجھ ا ألن ھ ؤالء الطلب ة ھ م أبن اء بيئ تھم ،
والسؤال المط روح عل يھم  ،لم اذا يلج أ ھ ؤالء الطلب ة ال ى العن ف الج امعي ح ال دخ ولھم الجامع ة ف ي
الوقت الذي لم يشاركوا باية مشاجرة أو يفتعلوھا خالل دراستھم المدرسية .
وأخيراً آمل أن تكون ھذه المالحظات موضع بح ث وتس ھم ف ي ح ال تطبيقھ ا الح د م ن ظ اھرة العن ف
الجامعي .
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الرأي ص١٩ :

٢٠١٣/٤/٧

األحد

الفايز يكتب  :دعّوا الجامعات وابحثوا في أنفسكم
منذ سنوات تناولنا قضية العنف في الجامعات ،وفكرنا وحللّنا  ،وقدمنا حلول ،وھا نحن بعد س نوات ال
نزال نش ھد ذات ال دائرة تتس ع لتش مل ع ددا أكب ر م ن الجامع ات  ،وزي ادة ف ي عدي د ج يش المش اغبين
الص غار  ،ول م يص ل أح د ال ى ح ّل ج ذري  ،وأعتق د أنھ م ل ن يص لوا  ،والس بب أن ال أح د يبح ث ف ي
األسباب الحقيقية التي تجعل طالب ما ينخرط في مشاجرة جماعية كبرى ال شأن له فيھا  ،ب ل يبحث ون
في كيفية تطويق ھذه الواقعة  ،وإطفاء أي حريق ينشب بين طالبين أو عائلتين ثم بين عش يرتين  ،قب ل
أن يمتد الحريق بين مدينتين  ،وكأننا بلد خرج للتو من ح رب أھلي ة  ،أو اس تق ّل ع ن حك م دول ة محتل ة
لنا !
من المؤسف حقا أن الجمي ع يتح دث ع ن مس تقبل سياس ي ح ّر  ،واس تقرار وطن ي  ،وحك م ديمقراط ي
تأخذ بزمامه األغلبية البرلمانية  ،وعن إقتصاد قوي يتيح البقاء لبلد محدود الموارد ت وفير ع يش ك ريم
ألھله  ،ثم ينسى الجميع أن المستقبل الذي نتحدث عنه ھو ملك ألولئك األطفال في الم دارس والش باب
في الجامعات  ،ال للكھول و العجائز من جيل الرؤوساء والوزراء والقيادات السياسية  ،فنحن نريد أن
نفصل مستقبال يتالئم معنا  ،وننسى أننا سنموت وسيكون المستقبل لھؤالء الصغار.
إذا أين ھم أھل ذلك المستقبل ؟ إنھم ھناك في معسكرات الخيبة والفشل التي نسيطر عليھ ا نح ن ال ذين
أتلفنا ذلك التاريخ العريق من التربية الوطنية  ،ودمرنا مجالس الرج ال  ،وحولناھ ا ال ى » لع ب عي ال
»  ،وجعلنا من الذخيرة الحية للوطن وھم النشء والشباب المفعم بالحيوية  ،الى ذخيرة قت ال لمعاركن ا
التافھة في أي مناسبة وأھم المعارك التي نستخدم فيھا الشباب كمرتزقة ھي معارك االنتخاب ات البلدي ة
والنيابية  ،ومشاجرات العائالت ،ومباريات كرة القدم  ،وھذه كلھا معسكرات تدريب لممارس ة العن ف
والكراھي ة ،ت دفع الش باب نح و اإلنغ الق المتط رف لص الح ط رف وفئ ة مقاب ل آخ ر  ،وإلع ادة إنت اج
الوالءات الجھوية والعشائرية واإلقليمية المتخلفة .
ثالث حاضنات لآلمان أو الخطر  :المنزل والبيئ ة المجتمعي ة والمدرس ة  ،وك ل م ا بع د ذل ك ھ و نت اج
لھن  ،فالطالب حتى يذھب الى الجامعة يكون قد تجاوز عمره الثامنة عشر  ،فھل سأل أحد أين وكي ف
عاش ھذا الطالب كل تلك السنين ؟ وھل تستطيع أن تغير فكر شاب مراھق إعتم د عل ى وال ده وش قيقه
وابن عمه وابن عشيرته وابن مدينت ه ورفي ق مدرس ته طيل ة تل ك الس نوات  ،نح و االعتم اد عل ى نفس ه
واإلنس الخ ع ن ذل ك الفك ر المتخل ف القطيع ي ال ذي ص نعه الجي ل الس ابق م ن اآلب اء والس اعين نح و
المجالس النيابية والوزارية  ،ال أعتقد ذلك  ،ألن شعور الطالب بأنه ال يزال محتاجا الى الرعاية وھ و
في الجامعة يدفعه الى اإلنخراط في نصرة الفكرة المتخلفة .
ال تلوموا الجامعات والشباب الذين يعانون من » الفراغ الجيلي » وال تكون وا مع ول ھ دم لھ ذه الث روة
التي ھي ثاني فخ ّر كنا نفاخر بھا بع د الص روح الطبي ة  ،ب ل لوم وا أنفس كم أن تم اآلب اء وأرب اب األس ر
والالھثون وراء أھدافكم األنانية وحروبكم الشخصية  ،ومصالحكم المادية  ،وابحث وا ع ن الخل ل الب ين
الواض ح الص ارخ ف ي أس اليب التربي ة وتفري غ المن اھج المدرس ية م ن ك ل المض امين الت ي تعلمناھ ا ،
وتحويل المدارس والجامعات من مصانع للرجال الى رياض لألطفال ومصالح لجمع الم ال  ،واس ألوا
أنفسكم لماذا تتزوجون وتتناسلون :
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أتفاخر الجاھلية األولى ؟ أم إلص الح األرض الت ي أورثتموھ ا وخدم ة مج تمعكم ال ذي تعيش ون وبن اء
وطنكم ال ذي تحب ون  ،ف إن ك ان الج واب ھ و األول ف أنتم ش ركاء ف ي م ؤامرة الت دمير اإلجتم اعي بع د
اإلقتصادي والسياسي .
ال تنظروا للجامعات وطلبتھا عند كل مشكلة  ،بل ابحثوا ف ي أص ل المش كلة  ،وانظ روا ال ى الم دارس
ومخرجاتھا  ،أما اتحادات الطلبة التي قادت حركة التنوير تاريخيا  ،ومثلھا النقابات المھني ة والعمالي ة
فھي بحاجة لبحث آخر ل نفھم الحكم ة م ن إنش ائھا والھ دف م ن تأسيس ھا ودعمھ ا  ،والت ي تحول ت ال ى
مزارع تفريخ للوالءات السياسية الجاھلة والمناكفات  ،واعتدت على دور األحزاب الغائبة أصال الت ي
يجب أن تكون محرك العمل السياسي ،ال أن يتحول الجميع لخاليا سرطانية تقتل ھذا الوطن .
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األحد

الرأي ص٨ :

٢٠١٣/٤/٧

العنف يتصاعد
أحمد حسن الزعبي
مؤمن جداً أن الكتابة في ھذا الموضوع  ،بحد ذاتھا "عنف نفسي" يمارس عل ى الق ارىء م ا ل م تحم ل
حلوالً أو "فتحات مخارج " لما يحدث للمجتمع ككل من ھذا "المرض الوطني الجديد".
ومؤمن ج ّداً أن الق ارئ م ّل "ص ّ
ف الحك ي" وتك ديس الح روف ف ي الس طور ،م ا دام ت ال تح ل عق دة
واحدة من عقد " َحبــْل" الفوضى الطويل الذي يجتاحنا.
المقل ق أن "الرقع ة" أص بحت أص غر بكثي ر م ن "الش ّ
ق" والتح رك لالحت واء أبط أ بكثي ر م ن وتي رة
العنف المتزايد وأقل كفاءة م ن تط ور أس اليبه وتغيّ ر أش كاله ،ك ل ي وم ھن اك أكث ر م ن خم س فعالي ات
ومشتك ومطل وب...و م ا
"ھوش" يكون أطرافھا المئات من أبناء ھذا الوطن بين ضارب ومضروب
ٍ
نش ھده ف ي الجامع ات م ن مع ارك دموي ة وتكس ير مراف ق وس لوك إجرام ي م ع س بق إص رار
وتر ّ
ص د..ھ و مث ال و نتيج ة لم ا يس كن بعض نا م ن "عن ف ف ي التفكي ر" ال ذي يق ّدس
األنا..والعشيرة..والمنطقة ..وينسى الدين والوطن والوطنية..
شاھدت أكثر من فيديو للمشاجرات الجامعية األخيرة..جلھا كانت تبدأ بھتافات "التس يّد" تس يّد العش يرة
ت ھذا التفكير م ن
أو تسيّد المنطقة أو األنا "المتسيّدة" ...متبوعة بــ"خاوة" المذلّة للطرف اآلخر..لم يأ ِ
ف راغ...ھ ؤالء الط الب ھ م ض حايا لمفھ وم ب دأ يتر ّس خ ف ي عق ل المجتم ع بض رورة الكف ر ب الوطن
واإليمان بــ"األنا"..أنا العشيرة..انأ اإلقل يم  ..ف ي ظ ل انف الت االحك ام و تب اطؤ التنفي ذ و ض عف ھيب ة
البلد..
ف ي نف س الوق ت م ن الظل م ان نحص ر العن ف ف ي الجامع ات فق ط..العن ف ف ي ك ل مك ان ..ف ي العق ل
أوالً..وف ي الش ارع والح ي والمؤسس ة و المدين ة ثاني ا ً ...وكلھ ا ت أتي نتيج ة إنك ار اآلخ ر والتعص ب
المھ ووس المتط رّف بال دفاع او الھج وم ..أول أم س كتب ت تعليق ا ً ناق داً ألداء أح د ال وزراء عل ى
"الفيسبوك"..كل الموجودين في قائمة األصدقاء الذين يحملون نفس" اسم عائل ة ال وزير" انقلب وا عل ّي
وبدأوا بالتخوين..والقذف براجم ات الك الم والتف نن بالش تم الم ؤلم والج ارح ..ألغري ب أن بعض ھم ك ان
يتقدم اسمه حرف )دال او ميم أو ألف ( ..ولم يكتفوا بھ ذا..ب ل طلب وا "فزع ة اليكتروني ة" م ن أق اربھم
ليشاركوا في حفلة "الشتم"!!..طيب كيف نلوم الطالب اذا كانت بعض اركان المجتمع نفسھا من نواب
وأطباء ومھندسين ومتعلمين وحرفيين قد فطمت على العنف نفسه...؟؟.
قلنا في بداية المقال ان الكتابة عن العنف ھي بحد ذاتھا عنف..ما لم تحمل حلوالً قابل ة للتطبي ق...ل ذلك
أش عر ان العن ف سيس تمر بتص اعد ودموي ة أكث ر م ا ل م يس ن ق انون ش ديد وق اس ورادع للمتس ببين
والمش اركين بالفوض ى ،م ع س رعة تنفي ذ الحك م القض ائي  ،إلع ادة ثق ة الم واطن بھيب ة ال وطن ،و
المس اواة ب ين الن اس إللغ اء فك رة س يادة األن ا أو العش يرة أو المنطق ة"..و تعل يم الف رد كي ف يتقب ل
اآلخر...وأخيرا وليس آخراً ً◌...العودة للدين الذي ابتع دنا عن ه كثي راً كثي راً ف ي ح ل مش اكلنا أو ت دبير
شؤوننا ..عندما نتم ّكن من كل ما سبق سيرجع األردن القديم الطيب الذي نحن اليه دائما ً..
غطيني يا كرمة العلي...القربة مخزوقة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص١٠ :

٢٠١٣/٤/٧

األحد

العنف شريعة أھل الغاب
نايف المحيسن
لقد بلغ السيل الزبى وتجاوزت االمور كل الحدود فھل لنا ان نبحث عن حل ول وم ن المعن ي ف ي ذل ك،
علينا ان نضع النقاط على الحروف للبحث الجدي عن اسباب العن ف ف ي الجامع ات ..ونأم ل ان يك ون
ما حصل في مؤتة ھو نھايتھا ولكن باعطاء القضية الجدية الالزمة للحل.
ما يحدث في جامعاتنا اصبح يدمي القلوب وعندما تفتح الجروح فيجب ان يكون ھناك اطباء يع الجون
ف ان ل م يوج د اطب اء ل دى البش ر ف ان الح ال كم ا ھ و ح ال اھ ل الغ اب ال ذين ال يوج د بي نھم عق الء،
فاصحاب العقول عليھم استخدامھا.
ﷲ حبانا بعقول نستخدمھا وبفكر ننميه لغايات معيشتنا االنسانية وھذا ما ميز به الخالق عباده عن بقية
الكائنات على ھذه االرض التي نعيش ،فليس من المعقول ان ننجر الى اغالق ھ ذه العق ول وان نع يش
شريعة الغاب.
ما يجري من عنف ينطبق عليه حالة الالمعقول ف ي حياتن ا ،ف نحن مجتم ع وص ل ال ى درج ات متقدم ة
من الحضارة والتقدم والتطور العلمي فليس من المعقول ان تكون منارات العل م ھ ي مس ارح للجريم ة
والعن ف وام ام ذل ك م اذا نق ول ع ن الش ارع فح ال الجامع ات اص بح ل دينا اس وأ م ن ح ال الح ارات
والشوارع واصبح حالھا وھي من المفترض ان تحوي طليعة المجتم ع كم ا ھ و ح ال عص ور التخل ف
القديمة.
ايھ ا االب اء :اي ن دورك م؟ فھ ل اب اؤكم ال ذي عاش وا ف ي ف ي ب دايات الق رن الماض ي افض ل م نكم؟ ان تم
تعلمتم في الجامعات وتخرجتم منھا وان تم م ن اوص لتم ابن اءكم للجامع ات اي ن ھ ي ت ربيتكم الص حيحة
واين علمكم في التربية الحديثة؟ اباؤكم لم يكونوا على علم ودراية في التعل يم كم ا ان تم فرب وكم احس ن
تربية؛ فاين انتم منھم ماذا تقولون البنائكم عندما يعودون اليكم بع د مع ارك يقودونھ ا داخ ل مؤسس ات
علمية وھل ترضون ان يكونوا قدوة الخوانھم وماذا تقولون الخ وانھم ال ذين س يذھبون ال ى الجامع ات
او من ھم في الجامعات اصال؟.
مربو االجيال واساتذة الجامعات قدوة الطلبة ،اين دورھ م وم اذا اعط وھم م ن ق دوة ف ي العل م والتعل يم
ولماذا تركوھم فريسة العنف واالقتت ال وكي ف ترض ون ان يك ون خريج وكم م ن الجامع ات عل ى ھ ذه
السوية من االخالق ،وھل تتفاخرون انكم انتجتم بالعلم مثل ھذه االجيال ولماذا ال تسعون لح ل مش اكل
العنف؟ اين دراساتكم في ھذا المج ال ف العنف مستش ٍر ف ي الجامع ات من ذ س نوات ول م نش اھد اي ا منھ ا
تق وم بدراس ة الحال ة ووض ع الحل ول الناجع ة لھ ا ،ف ان ك ان رؤس اء الجامع ات غي ر مب الين ف انتم اھ ل
الجامعات ،والرؤساء يذھبون وانتم تبقون مع طلبتكم ،ماذا تقولون الوالدكم الذين ايضا يدرسون على
مقاعد الدراسة في ھذه الجامعات فانتم مس ؤولون مس ؤولية كامل ة وعل يكم يق ع الع بء االكب ر ف ي ح ل
قض ية العن ف الج امعي ف انتم موجھ ون اكث ر م ن ان تكون وا مدرس ين والجامع ة ھ ي ص قل لمرحل ة
المدرسة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي عليھا دور وھي الجھة المسؤولة عن المجتمع باكمله والمفت رض
ان تكون قد وضعت حدا لمث ل ھ ذه القض ايا من ذ زم ن فالطال ب المش اكس ال يمك ن ان يك ون متص درا
لزمالئه في الجامعة فالمتصدر لزمالئه دائما ھو الطالب المث ابر المجتھ د وھ و الق دوة ..وعن دما اھم ل
التعامل مع ھذه الظاھرة اصبح المشاكسون ،سادة الموقف والمعبرين الحقيقي ين ع ن الوض ع التعليم ي
الذي يبدو انه يسير من انحدار الى انحدار اكثر.
المسؤولية في معالجة العنف الجامعي مسؤولية مشتركة وعلى الجميع التص دي لھ ا فاالب اء واالمھ ات
واالخ وة واالخ وات عل يھم دور ھ ام ف ي تغيي ر ال نمط الس ائد واس اتذة الجامع ات ورؤس اؤھا وج دوا
لتھذيب الطلبة وجعلھم عناصر انت اج وليس وا عناص ر ھ دم والحكوم ة مس ؤولة ايض ا بالبح ث ووض ع
الحلول خاصة عندما تتفاقم المشاكل.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األحد

الغد ص٢٢ :

٢٠١٣/٤/٧

حرب أھلية في الجامعات
نضال منصور
األردن ل يس بل داً قبائلي ا ً وعش ائريا ً أكث ر م ن ال يمن ،وم ع ذل ك ل م أس مع أن ط الب الجامع ات اليمني ة
يحتربون ،على الرغم من أنھم الشعب األكثر تسليحا ً بالعالم.
ونفس األمر يمكن تطبيق ه عل ى لبن ان ،البل د ال ذي تتنازع ه الطوائ ف بش كل ح اد ،وتحكم ه الميليش يات
المس لحة أكث ر م ن األم ن والج يش ،وم ع ذل ك ف إن الطائفي ة ل م تق تحم أب واب جامعات ه لتثي ر نزاع ات
مسلحة مثالً أو حتى مشاجرات.
الواضح أن أبواب الجامعات خط أحمر مھما كان ت س مة الدول ة ،ومھم ا تنازعتھ ا الص راعات ،ولك ن
ھ ذه القاع دة الذھبي ة ل م تطب ق ف ي األردن ،وأص بحنا الي وم أم ام حال ة "ح رب أھلي ة" داخ ل أس وار
الجامعات ،ولم يعد ھذا الوضع الكارثي اس تثناء ف ي منطق ة جغرافي ة ،فھ و ف ي العاص مة عم ان ،وف ي
الجنوب والشمال والوسط ،وھو أيضا ً غير مقصور على الجامعات الحكومية ،بل امت د لتص ل ش ظاياه
إلى الجامعات الخاصة.
ل و كن ت مك ان رئ يس الحكوم ة ألعلن ت "حال ة الط وارئ" داخ ل أس وار الجامع ات حت ى نج د ح الً،
فالمنظوم ة التعليمي ة مھ ددة باالنھي ار ،واالعت راف ال دولي بجامعاتن ا واعتمادھ ا ق د يص بح ف ي مھ ب
الريح ،وقدوم طلبة الخليج لتلقي العلم في جامعاتنا قد ينتھي إذا لم يتم وأد ھذه الظاھرة السوداء.
ما يحدث جنون ال يعقل ،وأحاول عبثا ً الوصول إلى إجابة مقنع ة؛ لم اذا يجت اح العن ف جامعاتن ا ،وم ن
المسؤول ،وكيف نعالج ھذه الظاھرة؟!.
قب ل أكث ر م ن  ٣٠عام ا ً عش ت ب ين أس وار جامع ة اليرم وك طالب اً ،وال أت ذكر أن مش اجرة واح دة ق د
حدثت ،ولم أسمع أن طالبا ً قد انبرى يدافع عن زميله ألنه من عشيرته ،ولم يصل إل ى علم ي أن طالب ا ً
غضب وقرر تكسير الجامعة وحرقھا ألن دمه "فار" بسبب "مغازلة" زميلته المعجب بھا.
كان ت المكاس رة ب ين الطلب ة سياس ية رغ م األحك ام العرفي ة ،وك ان الطلب ة مھم ا كان ت انتم اءاتھم ف ي
منتھى االنضباط ،حتى حين يتعرضون للقمع داخل الجامعة أو خارج أسوارھا.
ماذا حدث لتنھار كل ھذه المنظومة القيمي ة بجامعاتن ا ،ھ ل يكف ي أن نعي د الس بب إل ى سياس ات القب ول
الج امعي ،وسياس ات تعي ين إدارات الجامع ات وأس اتذتھا ،ھ ل نلق ي بالمس ؤولية فق ط عل ى عم ادات
شؤون الطلبة.
ھل ما حدث عمل ممنھج حكومي إلفراغ الجامعات التي كانت معقالً للعمل السياسي ،ھ ل وص لنا إل ى
حافة الھاوية اآلن ،وندفع ثمن ھذه السياسات ،والنتيجة ھ ذه الفوض ى واالقتت ال الي ومي والعن ف وال دم
الذي يسيل في حرم الجامعات؟.
باعتقادي أن حالة االنھيار التي ب دأت تتعم ق ط وال أكث ر م ن عق دين بالجامع ات ھ ي حص يلة لك ل م ا
ح دث ،ب دءاً م ن الوص اية عليھ ا إلنھ اء ك ل أش كال العم ل السياس ي ،واس تبدالھا بتعزي ز الص راعات
العش ائرية ،وم روراً بتغيي ر سياس ات القب ول الج امعي ،بم ا يض من ض خ طلب ة يغي رون م ن ھوي ة
الجامعة ،وينقلونھا إلى مناخات أخرى ،وبالتأكيد ال يمكن تجاھل إدارات الجامعات الت ي ل م تن زل إل ى
حرم الجامعة ،ولم تعرف ھموم طلبتھا ،وظلت تدير الجامعات على نظام "الجاھات".
وف ي ذات الس ياق يب رز مجل س الن واب كالع ب س اھم ف ي "تخري ب" الحي اة الجامعي ة ،ألن ت دخالت
أعض ائه وض غوطاتھم منع ت إنف اذ الق انون ،وس اھمت ف ي إف الت الطلب ة ال ذين يمارس ون العن ف م ن
العقاب!.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وصلنا إلى حافة الھاوية ،وربما سقطنا ،ونريد حالة طوارئ لمدة ع ام عل ى األق ل ،تعل ن في ه سياس ات
وخطة تنفيذية إلنقاذ الجامعات من حالة الفوضى والحرب األھلية التي تعيشھا.
ال ش يء نملك ه أغل ى م ن جامعاتن ا ،وال ش يء أھ م م ن الش باب والش ابات ال ذين يص نعون مس تقبل
األردن ،فإذا لم نتحرك لتجنيبھم ھذه األخطار  ..فلمن نتحرك؟!.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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العرب اليوم ص١٢ :
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األحد

في رحاب تاريخنا الطالبي
د.فايز الحوراني
كش اھد عل ى عص ر تاريخن ا الطالب ي م ن ض من مجموع ات م ن الك وادر الت ي رافق ت ھ ذا الت اريخ
وساھمت في صناعته ،فقد احتلت ظاھرة ما يسمى بالعنف الجامعي ف ي نفس ي م ا احتل ت م ن ال م وان ا
اراقب ككثي رين طريق ة الع رض الت ي تتبناھ ا اوس اط رس مية واعالمي ة ف ي اط ار سياس ات وق رارات
حكوماتن ا )الرش يدة( وحي ث اص بح الجس م الطالب ي ف ي جامعاتن ا عل ى م ا اص بح علي ه ،وم ن الخط ل
والخط ر ان ي رى الكثي ر م ن المس ؤولين الظ اھرة الس لبية الت ي تزاي دت ف ي مع زل ع ن مجموع ات
الظواھر الت ي فتك ت بالمؤسس ات وبالن اس وف ي ش تى المج االت والقطاع ات واص بح م ن الص عب ان
تجد نجاحا حقيقيا في اطار ھكذا نمط من التخط يط او المتابع ة ف ي مختل ف القطاع ات الت ي تع اني م ن
المشكالت المتالحقة.
من ذ نعوم ة اظف اري كم ا يقول ون س معت ھتاف ات الطلب ة ف ي الم دارس الثانوي ة وحي ث ل م تك ن ل دينا
جامعات وال معاھد عليا في الخمسينيات ،كان في مقدمة تلك الھتافات "صوت الطلبة ص وت الش عب"
فقد عرف الطلبة وبقيادة معلميھم واساتذتھم حينھا االنتماء لالحزاب القومية والشيوعية وغيرھا وكان
ص وتھم عالي ا ومس موعا وكان ت الوطني ة االردني ة والھوي ة العروبي ة جامع ة لك ل االنتم اءات عل ى
اختالف آراء االحزاب واالف راد .وك ان الس لوك والق يم ف ي اط ار ت راكم ايج ابي حض اري ،يجع ل م ن
ظ واھر المش اجرات العش ائرية او الجھوي ة "ان ح دثت" ام ورا مح دودة ليس ت لھ ا ت أثيرات خ ارج
حيزھ ا الض يق ،وك ان العدي د م ن ابن اء ال وطن ف ي الجامع ات العربي ة واالجنبي ة ينظم ون انفس ھم ف ي
روابط واتحادات ذات سمات سياسية واھداف متفقة من الظواھر العص رية للمجتمع ات الطالبي ة الت ي
يعيشون معھا وكان العديد منھم على قلة عددھم نسبيا يحتلون مراكز من نماذج التفوق العلمي واالداء
االدب ي وك ذلك االم ر ف ي التمي ز التنظيم ي والسياس ي وك ان الس لوك االخالق ي والسياس ي مرتبط ا
بالشخص ية الطالبي ة االردني ة س واء كان ت معارض ة ام مم ن يعرف ون ب المواالة .ك ل ذل ك ك ان مقدم ة
للمرحلة الجامعية االولى التي واكبتھا مع الزمالء من قيادات وكوادر الحركة الطالبية االردنية حينھ ا
التي اخذت طريقھ ا المع روف ف ي تاريخن ا الطالب ي وخصوص ا ف ي مج دھا ال ذھبي المتمي ز ح ين ق اد
الطلب ة رد الفع ل االيج ابي بوح دتھم ردا عل ى االح داث المؤس فة الت ي تل ت اح داث ايل ول ع ام ١٩٧٠
واستطاعوا ان يعالجوا السلبيات الجھوية والحزبية واالقليمية التي رافقت تلك المرحلة ولم يكونوا م ن
صناعھا بل ان االنتخابات التي جرت في الجامعات العربية والعالمي ة وحي ث يوج د الطلب ة االردني ون
النتخاب ممثليھم للمؤتمر العام وكان ت مث اال حض اريا تجس د ف ي لق ائھم ف ي م ؤتمرھم الع ام ف ي مخ يم
للفلسطينيين ف ي ع ين الحل وة ف ي لبن ان ) (١٩٧١وكان ت تل ك اللحظ ة التاريخي ة تعبي را ع ن المس توى
المتقدم للحركة الطالبية االردنية بغ ض النظ ر ع ن توجھاتھ ا السياس ية .وكان ت ف ي انتمائھ ا ف وق ك ل
االنتماءات العصبية والعشائرية والجھوية فالعمل الحزبي واالھداف السياسية تجعل فعل التاريخ فع ال
حض اريا ومتق دما ،واالنتم اءات الض يقة تعززھ ا المف اھميم المتخلف ة ع ن رؤي ة دول ة الق انون
والمؤسسات ،دولة المواطنة ورؤية االھداف االساسية للشعب واالمة.
لق د لعب ت عوام ل كثي رة متتابع ة ومتش ابكة حت ى بلغ ت االم ور م ا بلغت ه ف ي ھ ذه المرحل ة ،واص بح
الجواب على السؤال الرئيسي والمركزي ال ذي يح دد م ن المس ؤول ولم اذا ع ن النت ائج الحالي ه يحت اج
ال ى نم ط م ن الح وار العاق ل واالجاب ات العميق ة الت ي ال تمثلھ ا بالض رورة انم اط اجاب ات العدي د م ن
ال وزراء والمس ؤولين عب ر الحكوم ات )الرش يدة( المتعاقب ة وخصوص ا ح ين ي تم القف ز عل ى المرحل ة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الموص وفة باالحك ام العرفي ة ال ى المرحل ة الالحق ة فف ي المرحل ة االول ى كان ت المؤسس ات االمني ة
تحارب االحزاب والطلبة المتسيّس ين دفاع ا ع ن ھ دف عنوان ه "حماي ة الدول ة" ،وك ان ذل ك ف ي اط ار
ص راع ل ه خلفيات ه ومبررات ه ،وف ي تل ك المراح ل ك ان الم ال الع ام ل ه حرمت ه وكان ت ظ اھرة تك ريم
السيئين محدودة ،اما في المرحلة التي اصبحت ھذه االيام من نتائجھا فقد غدت فيھا حياة الطلبة كحي اة
المجتمع ككل بما في ذلك حياة معلميھم واداراتھم أسيرة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعي ة دم رت
االحزاب والعمل العام كك ل وتم ت االس اءة لك ل الرم وز القيادي ة ف ي المجتم ع ،وطغ ى خط اب لفظ ي
متكاذب في الوالء والمعارضة والوطنية والديمقراطية وھو خطاب غذى في الحياة الطالبية اسوأ مم ا
غ ذاه م ن مف اھيم ف ي دوائ ر اص غر ع ددا م ن المجتم ع الطالب ي ولكنھ ا مف اھيم ال تنتم ي ال ى السياس ة
كمفھوم حضاري وال الى العدالة والمساواة .والجميع يرون ظواھر تقدم الفاشل عل ى الن اجح والك اذب
على الصادق والسارق على االمين والتباھي باالنتماءات الضيقه الت ي ت دمر االنتم اء لل وطن واحت رام
القانون العادل.
وش تان ب ين محارب ة الفس اد والفاس دين بتك اذب لفظ ي وتك ريمھم ف ي الواق ع عل ى اس س م ن المع ايير
المتناقضة.
تاريخن ا الطالب ي االردن ي ال ذي ك ان في ه طلبتن ا ف ي الجامع ات العربي ة والعالمي ة اض عافا مض اعفة
مقارنة بعددھم في الداخل كان يمثل حالة تدعو الى االعتزاز وتستحق تسليط الض وء عليھ ا ،ام ا لم اذا
اصبح المجتمع الطالبي والحالة التعليمية برمتھا على م ا ھ ي علي ه اآلن ،فاالجاب ات ال توفرھ ا انم اط
ھكذا اعالم وال ادارات فاقدة الصلة بتاريخ الحركة الطالبية الناھضة وجاھل ة بروحھ ا االيجابي ة ،كم ا
أنه من المجدي عدم االعتماد على اجاب ات مس ؤولين يجھل ون العم ل ف ي الحي اة الطالبي ة ويحش رونھا
ف ي تعليم ات بالي ة بع ديا ع ن الحري ة اوالھ واء الطل ق ،ويخش ون االفص اح ع ن الحق ائق كم ا يخش ون
انكشاف تاريخھم ومسيرتھم .ففي رحاب تاريخنا الطالبي دروس ودروس ..ولكن!

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

68

العرب اليوم ص٢٠

٢٠١٣/٤/٧

األحد

العنف الجامعي يا دولة الرئيس
د .رحيّل غرايبة
مواجھة العنف الجامعي تمثل أولوية و ضرورة قصوى تتقدم كل األولويات االخرى و يتحم ل رئ يس
الحكوم ة المس ؤولية االول ى ف ي قي ادة المجتم ع االردن ي نح و وض ع ح د لھ ذه الظ اھرة المرعب ة و
المتفاقمة بحيث اصبحت ال تحتمل مزيدا من التأجيل و مزيدا من غض البصر .
ينبغ ي المس ارعة ال ى وض ع خط ة ط وارئ لمواجھ ة ھ ذا الوض ع المت دھور عل ى ص عيد الجامع ات ،
ويجب ان تكون المسألة االولى على ج دول اعم ال مجل س ال وزراء  ،كم ا ينبغ ي ان ي تم تدش ين حمل ة
رسمية و شعبية منسقة على كل المحاور  ،فاألمر جد ال ھزل فيه .
مواجھ ة العن ف الج امعي ال يمك ن ان ت تم عب ر الن دوات  ،و المحاض رات و المق ابالت التلفزيوني ة و
كتابة المق االت الص حفية الن األغلبي ة الس احقة م ن الط الب المعني ين ال ي درون م ا يج رى ف ي اروق ة
الحكومة و ال يستمعون الى المحاضرات و ال يشاركون ف ي الن دوات ،و ال يق رأون المق االت  ،ول ذلك
يج ب االنتق ال الف وري ال ى اس اليب عملي ة و خط ط واقعي ة مدروس ة تش ترك فيھ ا الحكوم ة و ك ل
الفعالي ات المجتمعي ة و األح زاب السياس ية ومؤسس ات المجتم ع الم دني  ،ويج ب ان يت ولى رئ يس
الحكومة قيادة ھذه الحملة بنفسه و يقوم بتنسيق الجھود و توزيع االدوار .
امام ھذه الظاھرة المستفحلة ھناك اجراءات عالجية سريعة و ھناك اجراءات استراتيجية بعيدة المدى
 ،ال ب د منھ ا جميع ا  ،ام ا االج راءات الس ريعة تب دأ بتوجي ه تعليم ات س ريعة لرؤس اء الجامع ات عل ى
ابداء الحزم بمواجھة المجموعات التي تستخدم العنف وتسبب به  ،بحيث يتم فصل ك ل م ن ت ورط ف ي
اس تخدام ھ ذا االس لوب غي ر الحض اري  ،ب ال ش فقه و ب ال ادن ى اس تجابة للض غوط العش ائرية او
الوساطات القادمة من المتنفذين و اصحاب الزعامة .النه في األعم االغل ب ال تص در ھ ذه االفع ال اال
من اولئك الطالب الذين يشعرون بالظھر المسنود  ،و غالب ا ال يلج أ ال ى العن ف اال م ن خ الل ش عوره
بالحماية .
يجب على كل الجامعات ان تشرع بإيجاد تشريع طارئ ينص على ايقاع عقوب ة مغلظ ة عل ى ك ل م ن
يتورط في حوادث العنف الجامعي  ،وان تلغي التشريعات الت ي تغل ظ العقوب ة عل ى توزي ع منش ور او
كتابة ورقه او القاء كلمة او قصيدة سياسية معارضة او المشاركة بمسيرة سلمية او نشاط سياسي .
تستطيع الجامعات ان تستعين )بكاميرات( ترصد كل التحركات في س احات الجامع ات و ش وارعھا و
على اطرافھا  ،بحيث يتم التبين من شخص يات الط الب ال ذين اش تركوا ف ي ح وادث العن ف و ك ل م ن
ارتكب جريمة االعتداء على زميله بالضرب بااليدي او استخدم االالت الحادة او االسلحة احيانا
ام ا االج راءات بعي دة الم دى فيج ب ان تك ون قائم ة عل ى دراس ات بحثي ة وأوراق عم ل مدروس ة ي تم
التوص ل اليھ ا عب ر الن دوات المختص ة و الم ؤتمرات العلمي ة الت ي ينبغ ي ان تتن اول جمي ع المح اور
المتعلقة بھذه الظاھرة و من اھمھا :
• الجانب المتعلق باختي ار اعض اء ھيئ ة الت دريس ال ذي يج ب ان يرتك ز عل ى منظوم ة مع ايير علمي ة
رصينة تخلو من مرض الوساطات و المحسوبيات المتفشي في مجتمعنا االردني بشكل مزمن .
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• الجانب المتعلق بتعيين ادارات الجامعات الذي ينبغي ان يكون مدروس ا بعناي ة ويخل و م ن الص فقات
و التعيين ات القائم ة عل ى مع ايير جھوي ة او مناطقي ة او عش ائرية  ،و ال تم ت ال ى المع ايير العلمي ة و
االدارية بصلة .
• الجانب الثالث يتعلق بطريقة القبول الجامعي التي يشوبھا خل ل كبي ر وواض ح  ،فاألص ل اال يحص ل
على مقعد ج امعي اال الطال ب ال ذكي المج د ص احب التحص يل المرتف ع ال ذي يؤم ل ان يمث ل مش روع
عالم مستقبلي وفق لتنافس عادل مع مراعاة البعد التنموي بطريقة مدروسة .
• الجانب الرابع المتعلق بالمناھج  ،التي يجب ان تحوي مادة دراس ية تع الج الجان ب االخالق ي القيم ي
ال ذي يرف ع م ن مس توى الط الب الحض اري  ،ويج ب ان يت ولى ت دريس ھ ذه الم ادة نخب ة م ن افض ل
االساتذة الذين يشھد لھم بحسن السيرة والسلوك و الخل ق الرفي ع و الح س الرس الي و االنتم اء ال وطني
والمستوى العلمي المتميز .
• الجان ب الخ امس  ،يج ب وق ف ك ل الت دخالت االمني ة بش كل ق اطع و حاس م ف ي تعي ين االدارات
الجامعية او في عملھا او في تعيين االساتذه او في قبول الطالب  ،او التدخل ف ي انتم اءاتھم الفكري ة و
السياسية فھذا زمن انتھى و انقضى ويجب مراجعة ھذا الخط الذي اسھم في ايجاد ھذه الحالة المرعب ة
التي تھدد المجتمع و مستقبل الوطن .
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األنباط ص :أخيرة

٢٠١٣/٤/٧

األحد

الجامعات  ...منارات علم أم ساحات مشاجرات !!!
فارس الشرعان
ما تشھده جامعاتنا من احداث ش غب وفوض ى تعيقھ ا ع ن رس االتھا ف ي ان تك ون من ارات عل م وثقاف ة
وحضارة و خاصة جامعة مؤتة في جنوب البالد التي شھدت احداثا مؤسفة تعدت الشجارات الطالبي ة
الى الصدامات الدموية و االشتباكات مع رجال االمن تدفع بنا الى التساؤل عن الحكمة من وج ود ھ ذه
الجامع ات وال دور ال ذي تق وم ب ه ف ي توعي ة الش عب وتط وير ال بالد وفيم ا اذا كان ت ت ؤدي رس التھا
المطلوبة على خير وجه عالوة على مستقبل ھذه الجامعات ومص يرھا ف ي ض وء الت دخل ف ي ش ؤونھا
ما يؤدي الى انحرافھا عن مسارھا ...
فالجامع ات وج دت لتك ون من ارات عل م تس تقطب الغ ارقين ف ي بح ر الجھ ل و الت ائھين ب ين ام واج
الظلمات وتجرھم نحو الشاطئ النقاذھم من الغرق الذي يكاد ي ودي بھ م جميع ا او اخ راجھم م ن البل ل
الذي اصاب بعضھم وكاد يقعده طريح الفقر والمرض والجھل ...
وتعتبر الجامعات منبر تميز وتفاضل بين مختل ف دول الع الم حي ث تق اس حض ارات االم م والش عوب
بمقدار ما فيھا من جامع ات والتخصص ات الت ي تحت وي عليھ ا بحي ث تت يح ف رص التعل يم الع الي لم ن
اراد ذل ك بغي ة النھ وض ب المجتمع و ال تخلص م ن التخل ف والتبعي ة والجھ ل والم رض والفق ر ع الوة
على ما تخصصه ھذه الجامعات من مقاعد جامعية للطلب ة المتف وقين والمتمي زين تمك نھم م ن الدراس ة
مجان ا و اتاح ة الفرص ة البن اء الش رائح االجتماعي ة الفقي رة للتعل يم الجامعي ة وع دم احتك ار الطبق ات
الغنية والميسورة لھذا الھدف النبيل .
الجامعات في بعض الدول باالضافة الى اسھامھا في وعي الشعب ونھضته تعمل على تطوير البيئ ات
المحلية في المناطق الواقعة بھا حي ث تعم ل ھ ذه الجامع ات عل ى اح داث النھض ة الص ناعية المطلوب ة
في المناطق التي تتوفر فيھا المواد الخام والموارد الطبيعي ة م ن خ الل اس تغالل ھ ذه الم وارد والم واد
بوس اطة المص ادر البش رية الت ي تق وم عل ى اس تغاللھا افض ل اس تغالل وت وفر البيئ ة المالئم ة لنھض ة
المجتمع والبيئة على حد سواء  ...ففي المناطق الزراعية والغابات والمصادر الطبيعية المختلفة تعم ل
الجامع ات عل ى انش اء الكلي ات المتخصص ة بالص ناعة والتع دين والجيولوجي ا واس تغالل المص ادر
الطبيعي ة كالطاق ة م ن ب اطن االرض ك البترول ومش تقاته و اس تخراج الطاق ة م ن المي اه والري اح و
المناطق التي تحتوي على شالالت ومساقط مائية طبيعية .
من اجل ذلك تتعدد التخصص ات الجامعي ة والدراس ات ف ي معاھ د التعل يم الع الي ب اختالف المن اطق و
الموارد الطبيعية و مصادر الطاقة  ...حتى في المناطق الص حراوية ل م تتخ ل الجامع ات ع ن رس التھا
في استغالل ثروات البالد و تط وير بيئاتھ ا المحلي ة وھن اك كلي ات متخصص ة للدراس ات الص حراوية
في بعض الجامعات العالمية التي تشتمل على مختلف حقول الدراسات والتخصصات الت ي ال ب د منھ ا
للنھوض بالمجتمع من خالل اقامة الصناعات المطلوب ة لتط وير الفعالي ات االقتص ادية وزي ادة التب ادل
التجاري و اقامة المشاريع واستقطاب االستثمارات اليجاد مزيد من ف رص العم ل وامتص اص مش كلة
البطالة التي تتف اقم وت زداد ح دتھا ف ي ال دول الفقي رة الت ي تخل و م ن المص ادر الطبيعي ة بص ورة عام ة
ومصادر الطاقة بصورة خاصة .
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لقد اسھمت الجامعات في شكل فاعل في تطوير االقتصاد و العل وم والثقاف ة ف ي المجتمع ات المتط ورة
انطالقا من رساالتھا ف ي االس ھام بتط وير ھ ذه الش عوب وتوعيتھ ا و تثقيفھ ا وبص ورة خاص ة بال دول
الغربية التي تطبق الديمقراطية والتعددية وحقوق االنسان وترعى مصالح شعوبھا ومواطنيھا ...
اال ان ما يساعد الجامعات على تحقيق رساالتھا وتحقيق غاياتھا توفر االرضية المالئم ة لتمكينھ ا م ن
القيام بواجباتھا بحرية تامة مصحوبة بالمسؤولية الحقيقية  ...وخل ق البيئ ة المالئم ة للجامع ات لتحقي ق
االنجازات المطلوبة وذلك من خالل القوانين والتشريعات الت ي تس اعدھا عل ى ذل ك و مس اعدتھا عل ى
خل ق الكف اءات المناس ة الدارتھ ا وتوجيھھ ا و تش جيع التعل يم الع الي وتحفي ز البح ث العلم ي الط الق
القدرات الھائلة للمجتمع وخلق عناصر التجديد واالبداع واالبتكار لطلبتھا م ن خ الل ع دم الت دخل ف ي
ش ؤونھا م ن قب ل اجھ زة الدول ة االخ رى واناط ة ادارة الجامع ات للق ائمين عليھ ا مم ن ي تم اخت ارھم
بشفافية ونزاھة وموضوعية من القادرين على القيام بھذه المھمة .
خلق البيئة المالئمة للجامعات وتمكين طلبتھا من وسائل العلم والتعلم والقدرة على الخلق واالبداع ف ي
بيئة تعليمي ة مناس بة وع دم الت دخل ف ي ش ؤونھا ھ ي الوس يلة الوحي دة لرعاي ة الجامع ات وتمكينھ ا م ن
القيام بدورھا  ...اما ما عدا ذلك من االساليب المتبعة في سياسة التعيينات من خالل المحسوبية وتنفيع
االق ارب وت دخل االجھ زة االخ رى ف ي ش ؤونھا ف امر ال يس اعد الجامع ات اال عل ى ان تتح ول م ن
منارات علم وابداع وتميز الى ساحات للمشاجرات واعمال الشغب والعنف كما في افالم الجريمة !!!
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University violence, again
by Ahmad Y. Majdoubeh
Until

recently, violence on our university campuses used to be an
infrequent occurrence. At present, it has become almost a daily event.
Solutions are needed. All those involved — Ministry of Higher Education officials,
universities’ administrations, university professors with research on the subject, student
representatives and competent civil society groups — need to sit down and come up with
a smart action plan for dealing with the issue.
Sporadic efforts and angry reactions do not work. Nor does denial.
All have to admit that the matter has become a problem, and that this problem is affecting
all campuses. No university is immune from it.
One thing is already clear to those of us who are familiar with our campuses. The
problem has escalated over the years in great part because it has not been taken seriously.
Negligence is the main cause.
The scenario that follows each university fight or violent act is predictable. A university
official issues a statement or takes part in a talk show on the subject stressing that the
problem has to do with bad upbringing, with the failure of parents to instill the right
moral values in their children; with the school doing nothing to correct deviant
behaviour; with our society being generally lax towards negative emotions and violations
in public; with the rise of violence in our society; etc.
All these are true, of course, but they are routinely pronounced or routinely rehashed for
the purpose of shifting the blame away from the university.
It is time universities and officials involved in higher education lived up to their
responsibility and did their share.
The argument here is simple. The student who commits or gets involved in an act of
violence is no longer a child in the family or a pupil at school. Rather, he — and students
who commit these acts are invariably males — is at university. And the act is committed
on campus. So what is the university going to do about it?
Some are already talking about tougher punitive actions. In the recent fight at Mutah
University, both the administration and the Ministry of Higher Education suspended
courses until further notice.
If the suspension is temporary and aims to protect the student body from repercussions
associated with the latest fight, it is a wise decision. If the suspension, however, is meant
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as a punitive action, it is wrong and illustrative of the hasty measures that one begins to
see university officials taking.
One cannot and should not punish all students because of the troublesome few. If any
punitive action is to be taken, it should be taken against the perpetrators.
Violence on campus, like all forms of violence in society, should not be tolerated. Legal
action has to be taken against perpetrators of violence, just as action is taken in cases of
assault in society. And there should be no mercy and no favouritism. No one is or should
be above the law.
But as in the case of assault in society, the phenomenon also has to be studied and
solutions found to address it, including raising awareness, orientation programmes and
activities on campus that engage students in fruitful acts and solid learning, create a
healthy campus environment, come up with corrective programmes for students with
potential for violence, etc.
Where there is a will there is a way. It is time to take the matter seriously and time for
collective and sustained action, not sporadic measures or useless utterances.
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إعالنات

الرأي ص+٤٠ :الغد ص+٢٧ :الديار ص٨ :

األحد
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زوايا الصحف
عين الرأي

٢٠١٣/٤/٧

األحد

 رئيس الھيئة المستقلة لالنتخابات عبداالله الخطيب بدا إجازة تستمر الى نھاية الشھر الحالي يقضيجزءا منھا خارج البالد وباشر عضو مفوضي الھيئة رياض الشكعة مھامه رئيسا بالوكالة .
 وزراء يعكفون حاليا على اعداد البيان الوزاري الذي ستقدمه الحكومة الى مجلس النواب لنيل الثقةعلى أساسه .ومن المتوقع ان تقدم الحكومة بيانھا خالل األيام المقبلة.
 الدفعة الثانية من دعم المحروقات ستوزع خالل األيام المقبلة عبر فروع بنك اإلسكان بمواعيدمختلفة عن مواعيد الدفعة األولى  .وقالت مصادر مطلعة ان فروع بنك اإلسكان ستبقي أبوابھا
مفتوحة بعد الدوام الرسمي وأيام العطلة لغايات صرف مستحقات دعم المحروقات.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

النسور :أي تأخير باإلجراءات في المطار غير مقبول
جودة :ال ضبابية في الموقف األردني إزاء سوريا
حاكم نيوزيلندا يبدأ زيارة رسمية للمملكة
إقرار األوصاف الوظيفية للوظائف العليا الشاغرة
استئناف الدوام في مؤتة اليوم
)االفتاء( تجيز بيع العربون
ارتفاع الحرارة اليوم وانخفاضھا غداً
منتخب الواعدات يزھو بأول لقب

النسور يتفقد مطار الملكة علياء ويشدد على تسھيل اإلجراءات أمام المسافرين
مجلس الوزراء يقر اوصاف »الوظائف العليا القيادية الشاغرة«
مجلس الوزراء وافق على مذكرة تعاون عسكري مع الكويت
قصف دمشق بـ»الھاون« وغارات عنيفة على حلب
»المصفاة« تطرح عطاءين لنقل  ٣٠٠ألف طن من الوقود لغايات التوليد
ألف مستثمر أردني يمتلكون  ١،٢مليار سھم في قطاع البنوك
»العربي« يفوز بجائزة أفضل بنك لألسواق الناشئة في األردن لعام ٢٠١٣
الترامارثون البحر الميت ..ارقام تعاند العدائين واھداف انسانية تتحقق
الرمـثـا يـرد عـلـى شـبـاب االردن
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مجلس الوزراء يقر األوصاف الوظيفية للوظائف العليا القيادية
جودة :المناطق اآلمنة داخل سورية تتطلب حماية عسكرية دولية
المناصير يدعو دول أوروبا لدعم األردن في مواجھة أعباء اللجوء السوري
االعتداء على األراضي الحرجية يرتفع إلى % ١٠٠
الطلبة والعشيرة والدولة :أزمة المشاركة الطالبية في الجامعات األردنية
وفاة نزيلة في مركز الكرك لذوي اإلعاقة بسبب "غصة طعام"
الرمثا يخطف الفوز من شباب األردن وذات راس ينتزع تعادال من الفيصلي
الوحدات يستعد لمالقاة المنشية ويتمسك بـ"أمل" المنافسة

النسور :أي تأخير إجرائي في المطار غير مقبول
إقرار األوصاف للوظائف العليا الشاغرة
جودة :الوصاية الھاشمية على القدس ال تمھد للكونفدرالية
البخيت :وقف استقبال الالجئين السوريين مؤقتا اللتقاط األنفاس
"الصناعة" تضبط  ١٣ألف طن طحينا مدعوما الستخدامه لغير المخصص له
ارتفاع سعر غرام الذھب محليا ً دينارا واحدا
الرمثا يتفوق على شباب االردن ..وذات راس يخطف التعادل من الفيصلي
بايرن ميونيخ يحتفل بلقب الثالث والعشرين
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