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أخبار الجامعة

السبيل ص٤ :

٢٠١٣/٥/٢١

الثالثاء

»جرثومة المستشفيات« مثار ترقب الرأي العام لحين اتضاح الحقيقة
أحمد برقاوي  -أثار كشف النائب مصطفى ياغي تحت قبة البرلمان في جسلته األخيرة ،عن وجود
"جرثومة قاتلة" في مستشفى األمير حسين بلواء عين الباشا ،ومستشفى الجامعة األردنية حالة من
الترقب لدى المواطنين بانتظار اتضاح الحقيقة إزاء موضوع ھام يرتبط بصحة وحياة اإلنسان.
وعلى الرغم من تأكيد وزارة الصحة على خلو مستشفياتھا من األوبئة ،ونفي إدارة مستشفى الجامعة
وجود ھذا النوع من الجراثيم ،إال أن ما تحدث به النائب ياغي شكل محور اھتمام الرأي العام
األردني ،كون القضية تمس الصحة العامة على مجملھا.
وقبل ذلك ،طالبت اللجنة الشعبية لمجابھة الفساد في مخيم البقعة وعين الباشا ألكثر من مرة بإقالة
مدير مستشفى األمير حسين ،ضمن اعتصام نظمته أمام المستشفى الشھر الماضي؛ احتجاجا على
تدنى مستوى الخدمات العالجية فيه.
وأكدت اللجنة في بيان وقتھا وفاة عدد من المرضى في مستشفى األمير حسين ،نتيجة أخطاء طبية.
ويقدم مستشفى األمير حسين خدماته العالجية لما يزيد على  ٣٠٠ألف مواطن في مخيم البقعة ولواء
عين الباشا.
النائب ياغي وصف الجرثومة بـ"الخطيرة" ،الفتا في الوقت ذاته إلى تسجيل آخر وفاة بالجرثومة قبل
يومين ،موضحا أن القضاء عليھا يتطلب حرق كافة األدوات الطبية وخلع البالط في المستشفى.
وقال إن وير الصحة الدكتور مجلي محيالن يعلم بموضوع الجرثومة.
ويتواجد وزير الصحة منذ مطلع األسبوع الحالي في مدينة جنيف السويسرية؛ للمشاركة في
اجتماعات الدورة السادسة والستين لجمعية الصحة العامة التي بدأت أعمالھا أمس االثنين وتستمر
حتى  ٢٨من الشھر الحالي.
لكن وزارة الصحة ،وعلى لسان المستشار اإلعالمي للوزير الدكتور باسم الكسواني ،أكدت أن
الوضع طبيعي في مستشفياتھا المنتشرة بمختلف محافظات المملكة.
وقال الكسواني لـ"السبيل" إن كافة مستشفيات الصحة تخلو من األوبئة ،مشيرا إلى وجود الجراثيم في
المستشفيات العالمية باعتباره أمرا طبيعيا ،حتى أن الھواء ال يخلو من انتشار الجراثيم.
غير أن مستشار وزير الصحة أكد إدخال حالتين منعزلتين عن بعضھما إلى المستشفى ،األولى
لمريض مصاب بجلطة دماغية تلقى العالج الالزم قبل وفاته ،والتي بينت الفحوصات الطبية أنه
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قضى بسب إصابته بجرثومة ،أما الحالة الثانية فھي لمريضة تلقت العالج في المستشفى وعادت إليه
مجددا قبل وفاتھا.
وأكد الكسواني أن الحالتين المشار إليھما منعزلتين ال رابط بينھما ،نافيا في الوقت ذاته أنھما يشكالن
وباء.
وكانت اللجنة الشعبية لمجابھة الفساد في مخيم البقعة وعين الباشا تقدمت بعدد من الشكاوى لوزارة
الصحة حول واقع مستشفى األمير حسين دون أن تتلقى ردا.
ورفعت كذلك عريضة موقعة من  ٦٥٢شخصا طالبت فيھا وزارة الصحة بتزويد المستشفى باألطباء
ذوي االختصاصات ،فضال عن تحسين واقع الخدمات العالجية المقدمة للمرضى.
وحول ما أثاره النائب ياغي من وجود الجرثزمة القاتلة في مستشفى الجامعة ،نفى مدير عام
المستشفى الدكتور أحمد التميمي ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم من أخبار مجھولة المصدر حول
وجود جرثومة خطيرة في بعض أقسام ووحدات المستشفى.
وطمأن التميمي في بيان صحفي ،مرضى ومراجعي المستشفى بأنه ال صحة ،ال من قريب وال من
بعيد ،لتلك المعلومات التي أطلقتھا جھات وصفھا بـ"المغرضة" ال تتوخى الدقة وال صحة
معلوماتھا.
وأكد أن مستشفى الجامعة األردنية ينتھج كافة وسائل وأساليب السيطرة على العدوى وكشف أي
أمراض وبائية أو التھابات في المستشفى؛ من خالل مكتب متخصص للسيطرة على العدوى يرصد
بشكل يومي وعلى مدار العام مستويات العدوى كافة داخل المستشفى ويقدم تقاريره بشكل يومي
ودوري ومنتظم ولم يبلغ او يرصد عن اي شيء غير معتاد في مجال العدوى حتى تاريخه.
بيد أن نفي الجھات الطبية المعنية بالقضية التي أثارھا النائب ياغي تحت قبة البرلمان حول وجود
"جرثومة قاتلة" ،يستدعي إلى جانب ذلك النفي القاطع تجلية الحقيقة للرأي العام األردني من قبل
وزارة الصحة ومستشفى الجامعة األردنية ،ووضع المواطنين بصورة أدق بتفاصيل البيئة الصحية
للمستشفيات التي ھي بالضرورة تشكل مكانا ً جاذبا ً للجراثيم وانتقال العدوى بين المرضى.
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شؤون جامعية

الرأي ص+ ٥ :الدستور ص + ٩ :الغد ص٩:

٢٠١٣/٥/٢١

الثالثاء

بحث افتتاح مجمع للجامعات األردنية الرسمية في الكويت
اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود حرص االردن على تقديم االفضل في
مجال التعليم العالي لجميع االشقاء العرب ومن بينھم الطلبة الكويتيون على مقاعد الدراسة في
جامعاتنا الذين نعتز بوجودھم بيننا ونعدھم ابناء لنا.
وقال لدى استقباله امس االثنين وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية األردنية برئاسة النائب
الكويتي حمد سيف الھرشاني ان العالقات األخوية التي تربط بين االردن والكويت وبتوجيھات من
جاللة الملك عبدﷲ الثاني وأخيه سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ،
متجذرة ومتميزة في جميع المجاالت ومن بينھا التعاون والتبادل الثقافي والتعليمي.
وتناول اللقاء الذي حضره سفير الكويت المعتمد لدى المملكة الدكتور حمد الدعيج ورئيس لجنة
األخوة البرلمانية األردنية الكويتية النائب سليم البطاينة امكانية افتتاح مجمع علمي للجامعات االردنية
الرسمية في دولة الكويت الشقيقة .وأشاد رئيس الوفد النائب الھرشاني بمستوى العالقات الثنائية التي
تربط بين البلدين الشقيقين في المجاالت كافة خاصة في المجال التعليمي .
كما اشاد اعضاء الوفد الذي ضم كذلك النائبين الكويتيين عصام الدبوس وناصر المري باالمكانات
التعليمية والتربوية االردنية  ،وھما ثروة وطنية وعربية  ،وبالكفاءات االردنية التي قدمت مستوى
عاليا من التعليم الجيال من الطلبة على المقاعد المدرسية.
وقالوا اننا نؤمن بان موضوع العنف الجامعي الذي تعرضت له بعض الجامعات االردنية قضية
طارئة  ،ونحن واثقون من حرص الجميع على توفير افضل بيئة تعليمية ممكنة لجميع الطلبة .
وتحدث الملحق الثقافي في السفارة الكويتية في عمان محمد الظفيري عن تضاعف اعداد الطلبة
الكويتيين في االردن خالل السنوات العشر الماضية والذي يتجاوز حاليا خمسة اآلف طالب من بينھم
 ٢٠٠في تخصص الطب مبينا ان االردن اصبح من دول االبتعاث الرئيسة بالنسبة لدولة الكويت جنبا
الى جنب مع عدد من دول العالم المتقدمة مثل اميركيا وبريطانيا.
وقال امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة الدكتور بسام ابو خضير خالل اللقاء ان
قرار اعتماد دولة الكويت الشقيقة لالردن دولة رئيسة باالبتعاث يفرض علينا المحافظة على ھذه الثقة
وبان تكون مخرجاتنا في الجامعات بمستوى عال ومتقدم دوما .
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الرأي ص٨ :

٢٠١٣/٥/٢١

الثالثاء

عوجان :العنف المجتمعي ظاھرة دخيلة ونعمل على محاربته بالثقافة
طارق الحميدي  -ال يكمن الوصول الى حالة التمدن اإلجتماعي من خالل التركيز على الجوانب
الماديه التي تعتمد على المظاھر بعيدا عن التركيز على تعزيز وتنمية الحالة التثقيفية وتعميم ثقافة
السلوك المدني القائمة على التسامح والتفھم والحوار والمعرفة وحل اإلشكاالت بالطرق الحضارية
من أجل ترسيخ السلم االجتماعي.
وأثرت على االردن مؤخرا موجة من العنف المجتمعي تركزت في عدد من الجامعات والمدن
وأثرت على السلوكيات عند عدد من ابناء المجتمع وھي القضية التي بحاجة للبحث اليجاد الحلول لھا
من مختلف الھيئات والمؤسسات والشخصيات الوطنية.
وزارة الثقافة رأت أن التمدن في السلوكيات مفھوم اعمق من الجوانب الظاھره والتي تعتمد على
شبكات الطرق والبنايات والموالت والسيارات وغيرھا بل أنھا ال تستكمل إال من خالل نشر وتعميم
ثقافة السلوك المدني والحرص على المنجزات التنموية والخدمية العامة وكل ما يندرج تحت عناوين
البناءات المدنية المادية والمعنوية.
وعلى الرغم من اإلنجازات الكبرى التي تحققت في المجاالت الخدمية واالنشائية والثقافية واإلدارية
وسواھا  ،إال أن استكمال حالة التمدن اإلجتماعي تظل بحاجة إلى مزيد من الجھود التثقيفية
المتخصصة في ھذا المجال الذي سيكون له بالغ األثر في تطور المفاھيم ذات الصلة بتحديث وتطوير
السلوك المدني على المستوى الوطني العام .وفي ھذا الصدد قال وزير الثقافة الدكتور بركات عوجان
أن الوزارة بالتعاون مع المركز الثقافي العربي ستطلق الفترة القادمة الملتقى الوطني لثقافة السلوك
المدني  -الدورة الثانية  -والذي من المقرر أن يصدر كتاب ) ثقافة السلوك المدني ( باالضافة لتصميم
برنامج دورات تدريبية في الثقافة المجتمعية داخل الجامعات.
وبحسب الدكتور عوجان فأن المشروع سيناقش مجموعة من المحاور ذات الصلة بتنمية وتطوير
السلوك المدني والسلم االجتماعي وأھمھا المجتمع المدني _ المفھوم والمميزات_ و السلوك المدني
والتنمية  ،بين العنف الجامعي وبين والسلوك المدني و مقومات السلم االجتماعي وأبعاد السلوك
المدني والبيئة الجامعية والعنف االجتماعي.
وأكد أن الوزارة تسير بخطى واضحه نحو ايجاد المشاريع الثقافية التي من شأنھا أن تحد من ظاھرة
العنف المجتمعي وخاصة الجامعي بالتعاون مع كافة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني
والوزارات االخرى.
وأكد عوجان أن الوزارة تضع ظاھرة العنف المجتمعي في أولوياتھا من أجل صياغة الحلول
المناسبة لھا من خالل تعزيز الوعي والثقافة وتنمية الحس الوطني عند الجميع مؤكدا أن الثقافة
االردنية قامت على التسامح وأن ھذه المظاھر غريبة عن المجتمع االردني.
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واعتبر أن ايجاد الحلول لھذه الظاھر الغريبة ھو االولوية في ھذه المرحلة مؤكدا ضرورة العودة
لقيمنا االردنية االصيلة التي توارثھا االردنيون جيال عن جيل والتي كانت المكون الرئيسي
واالساسي في الھوية الثقافية االردنية.
ويقام الملتقى برعاية رئيس الوزراء وبالتعاون بين وزارة الثقافة والمركز الثقافي العربي وبدعم من
وزارة التعليم العالي وزارة التربية والتعليم وزارة التنمية السياسية وأمانة عمان الكبرى والمجلس
األعلى للشباب وجامعات اردنية.
ويشارك به مثقفون وأكاديميون وطلبة جامعيون على مدار يومين من خالل  ٢٤ورقة عمل يعدھا
أساتذة وأكاديميون متخصصون وطلبة جامعيون ،وسيصدر عن الملتقى ) رسالة الملتقى /الرسالة
االجتماعية ( ويتم إعدادھا قبل انتھاء أعمال الملتقى.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص٨ :

٢٠١٣/٥/٢١

الثالثاء

جامعة آل البيت تطلق مبادرة لنبذ العنف
نفذت جامعة آل البيت مبادرة تھدف الجتثاث منابع العنف الجامعي الذي تشھده عديد الجامعات
االردنية من خالل توزيع الطلبة على اعضاء الھيئة التدريسية ليصار الى متابعتھم وتفعيل مبدأ
الحوار المستند الى الرأي وقبول الرأي االخر وتجذير مبدأ االختالف في وجھات النظر ضمن
المنھجية الفكرية.
وحسب رئيس الجامعة الدكتور فارس المشاقبة فإن الجامعة عمدت الى توزيع الطلبة ضمن
مجموعات تتبع كل مجموعة لعضو ھيئة تدريس بھدف التعرف على مشاكلھم االجتماعية
واالكاديمية وايجاد ارضية مالئمة للحوار بين الطلبة ،مشيرا الى ان ھذه الحالة ستسھم في تجذير
وتعزيز مفھوم االختالف وقبول االخر ما تبرز انعكاساته االيجابية على شخصية الطالب ونبذه
للعنف.
وبين المشاقبة ان الجامعة ستعمد ايضا لطرح عديد االنشطة الالمنھجية التي ستساھم في صقل
مواھب الطلبة وتنمية قدراتھم االبداعية في كافة المجاالت لتمكينھم من بناء مجتمعھم الجامعي
والمحلي ،الفتا الى ان الجامعة تسعى ايضا الى ترسيخ مبدأ الحوار بين الطلبة استنادا الى
الديمقراطية التي تعمد كافة مؤسسات الدولة الى ايجادھا كأرضية مالئمة لالختالف.
وقال ان الجامعة ستعمد الى اتخاذ تدابير اخرى لتجفيف منابع العنف الجامعي والحد منه من خالل
االتصال بذوي الطلبة وحوارھم بشكل دائم لمتابعة ابنائھم دراسيا وسلوكيا خالل فترة دراستھم.
وكان مجلس عمداء الجامعة قرر سابقا تثبيت كافة العقوبات السلوكية التي يرتكبھا الطالب خالل
دراسته على كشف عالماته بھدف تجفيف منابع العنف الجامعي الذي طال عددا من الجامعات
الرسمية واالھلية في اآلونة االخيرة الى جانب مقاضاة كافة المعتدين على الكوادر التدريسية
واالدارية واالمن الجامعي خالل دوامھم الرسمي سواء من طلبة الجامعة او اشخاص ال ينتمون اليھا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الغد ص٩ :

٢٠١٣/٥/٢١

الثالثاء

منتدون عرب يدعون لحماية حق طلبة الجامعات بالنشاط السياسي والحزبي
أوصى مشاركون في مؤتمر "تعزيز المشاركة السياسية ومغادرة التھميش" ،بتشجيع تشكيل
البرلمانات الشبابية ،واالھتمام بالتنشئة السياسية للطلبة بالمدارس ،وحماية حق طلبة الجامعات
بالنشاط السياسي والحزبي ،وتمكين األسر واألمھات من تعميق التوعية والرعاية اإلنسانية
والديمقراطية لألطفال ،وإعداد استراتيجية للمشاركة السياسية والتركيز على الشباب باعادة النظر في
المناھج الدراسية.
ودعوا ،في مؤتمر اختتم أمس بتنظيم من مركز القدس للدراسات السياسية في الفترة من  ١٨و١٩
الحالي ،بمشاركة نواب وقيادات شبابية ونسائية من المغرب وتونس ومصر واليمن وتركيا واألردن،
الى إجراء دراسات على المناطق المھمشة ،ورصد أبرز الظواھر التي تعانيھا ،والعمل على تشجيع
التمكين ،والتدرج في العمل السياسي وصوالً إلى األحزاب ،واستغالل الثورة التكنولوجية والوصول
إلى أكبر فئة من الشباب وإحداث التأثير اإليجابي.
وركز المحور األول من أعمال المؤتمر على موضوع المرأة في البرلمان ،إضافة إلى تسليط الضوء
على الجھد الذي تبذله داخل البرلمان بُغية تدعيم وزيادة مكتسباتھا فيما يتعلق بالحقوق والمشاركة
الفعّالة.
وتحدثت النائبة أمينة ماء العينين من حزب العدالة والتنمية المغربي عن النموذج المغربي في
اإلصالح ،الفتة إلى أن اإلصالح السياسي ،الذي شھده المغرب ،جاء متأثراً بالربيع العربي،
ّ
وأشارت إلى أن عدد النساء في البرلمان المغربي بلغ  ٦٧سيدة٦٠ ،
منھن وصلن إلى البرلمان من
خالل الالئحة الوطنية ،التي تضم  ٩٠مقعداً ،منوھة إلى وصول  ٧نساء من خالل الدوائر المحلية،
حيث عدت ذلك مؤشراً على تطور دور المرأة.
وأوضحت ماء العيين أن المشاركة الحزبية للمرأة في المغرب ضعيفة.
واستكملت النائبة في البرلمان التركي وعضو حزب العدالة والتنمية ،جونول بيكون شيكالبي الحديث
عن المرأة والبرلمان ،مستعرضة تجربة حزب العدالة والتنمية ،وأشارت إلى ان عدد أعضاء
البرلمان التركي يبلغ  ،٥٥٠وأن نظام الكوتا النسائية غير موجود ،فيما بلغ عدد النساء في البرلمان
التركي  ،٨٧وركزت على أھمية االستمرار في التوعية بأھمية دور الشباب.
وتحدث في المحور الثاني ،الذي تناول موضوع "دور الشباب في قيادة التغيير" ،محمد خليل
البرعومي ،عضو حزب النھضة وعضو االتحاد العام التونسي للطلبة ،واشار الى ان الثورة في
تونس كانت مفاجأة للجميع ،مشيرا الى أن عفوية الثورة ساھم في نجاحھا ،كما أن الحراك السياسي
للشباب وعدم العودة بعد تنحي الرئيس التونسي المخلوع بن علي حال دون االستيالء على ھذه الثورة
من جانب النخب السياسية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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كما تحدث أحمد عبدﷲ عضو المكتب السياسي في "حركة  ٦ابريل" عن الثورة المصرية ،مبينا أن
إحدى نقاط الضعف في الثورة المصرية ھي أن "الشباب اعتقد أنه برحيل مبارك تكون الثورة قد
حققت أھدافھا ،وبھذا عاد كثيرون إلى بيوتھم ،فلم يعد الخروج إلى الساحات والميادين يلعب دوره
الضاغط والقوي إال في حاالت األحداث البارزة".
وخصص المحور الثالث لمشاركة النساء والشباب بالعمل السياسي ،وتحدث النائب عادل بن حمزة
عضو حزب االستقالل المغربي ،مؤكدا ضرورة ربط اإلصالح السياسي بالدستوري ،واوضح ان
نظام القائمة الوطنية فرصة للشباب من أجل المشاركة بالعمل السياسي.
وأوضحت د.كريمة الحفناوي األمينة العامة للحزب االشتراكي في مصر ،وأحد مؤسسي حركة كفاية
المصرية ،أن االحزاب المعارضة في مصر ما قبل الثورة كانت تابعة للحزب الحاكم ،مبينة أن أحد
أھم أسباب نجاح الثورة ھو سلميتھا ،وإلى أن التحديات التي ستواجه الشباب في مرحلة ما بعد
الثورات كبيرة؛ منھا ما ھو داخلي يتمثل باإلرث الثقيل الذي تركته األنظمة الفاسدة ومنھا ما ھو
خارجي.
وفي اليوم الثاني من المؤتمر ،تم التطرق إلى موضوع الھويات الفرعية ،والشباب وكيف يمكن
تجاوز مشكلة العشائرية والجھوية وصوالً لبناء التحالفات ،حيث أوضح وليد العماري المتحدث
الرسمي باسم التنسيقية العليا للثورة اليمنية ،أن اليمن انتقل من الوحدة القبلية إلى الوحدة الوطنية.
وتحدث النائب معتز أبو رمان عن قضية الھويات الفرعية والشباب ،متطرقا إلى تجربته في كتلة
شباب الوفاق الوطني.
ودعا أبو رمان إلى ضرورة توفير مساقات ومناھج تعليمية تساعد الشباب على االنخراط في الحياة
العامة والعمل السياسي ،وطالب بضرورة تعديل قانون االنتخاب واستحداث لجنة للشباب في مجلس
النواب ،ودعم مؤسسات الشباب والدفع بإتجاه إعادة وزارة الشباب.
وفي المحور الثاني" ،دور الشباب في استنھاض دور مؤسسات المجتمع المدني وتجديد الطبقة
السياسية" ،أشار خالد كرونة الكاتب الصحفي وأستاذ االدب والحضارة في معھد ابن عروس في
تونس ،إلى أن ھناك عوائق تقف في طريق مشاركة الشباب التونسي بعد الثورة ،أبرزھا عدم القناعة
بالعملية االنتخابية ،كما أن ھناك عدم رضا عن األحزاب ،مطالبا بتوعية الشباب بأھمية األحزاب
والتركيز على حفظ السلم المدني ،من أجل التفويت على ظھور التطرف.
وتناول الناشط والحقوقي اليمني عبدالرحمن برمان الصعوبات التي تعاني منھا بيئة المجتمع المدني
في اليمن ،وأشار إلى أن  % ٦٧من سكان اليمن أميّون ،وھناك ارتفاع في نسب ومعدالت الوفيات
بين االطفال ،بسبب سوء التغذية وغياب الرعاية الصحية ،كما أن جھود التنمية تواجه مشاكل
وصعوبات خاصة من جانب القبائل التي قد تتسبب في بعض االحيان بعرقلة المشاريع التنموية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٥/٢١

الثالثاء

مقابالت للمرشحين لرئاسة األلمانية األردنية
علم المحرر المتجول بأن النية تتجه لنفيذ توصيات اللجنه المشكله من قبل مجلس التعليم العالي فيما
يتعلق بإجراء مقابالت مع المرشحين لرئاسة الجامعه األلمانية األردنية .
وبحسب المصادر فإن قرار حكوميا حسم األمر بتنفيذ التوصية بكتاب اللجنه الذي أوصى بثالثة
أسماء دون وضع أيا منھا أولوية عن غيره .
ھذا وينتظر أن يتم دعوة ثالثة مرشحين تم تنسيبھم من اللجنة المكونه من الدكتور سعد حجازي
وعثمان بدير رئيس مجلس األمناء والسفير األلماني

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الثالثاء

وكاالت  -الوطن العربى

٢٠١٣/٥/٢١

األردن ينفي بشدة أنباء وجود جرثومة خطيرة في إحدى مستشفياته
نفى مدير عام مستشفى الجامعة االردنية الدكتور أحمد التميمي ما تناقلته بعض وسائل االعالم من
اخبار مجھولة المصدر حول وجود جرثومة خطيرة في بعض اقسام ووحدات المستشفى.
وعبر الدكتور التميمي في بيان نشرته الصحف االردنية اليوم عن اسفه واستنكاره لتناقل مثل ھذه
المعلومات التي ال تمت بأي صلة الى الحقيقة والواقع وانما ھدفھا الترويع وبث القلق في نفوس
المواطنين والمرضى اآلمنين وزعزعة ثقتھم بمستشفى عريق يعتبر مرجعية طبيّة على المستوى
الصحي الوطني واالقليمي.
وطمأن الرأي العام في بالده بانه ال صحة اطالقا ال من قريب وال من بعيد لتلك المعلومات التي
اطلقتھا جھات مغرضة ال تتوخى الدقة وال صحة معلوماتھا.
وأوضح بان مستشفى الجامعة االردنية ينتھج كافة وسائل واساليب السيطرة على العدوى وكشف اي
امراض وبائية او التھابات في المستشفى من خالل مكتب متخصص للسيطرة على العدوى يرصد
بشكل يومي وعلى مدار العام مستويات العدوى كافة داخل المستشفى ويقدم تقاريره بشكل يومي
ودوري ومنتظم ولم يبلغ او يرصد عن اي شيء غير معتاد في مجال العدوى حتى تاريخه.
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مقاالت

الثالثاء

الرأي ص٢٠ :

٢٠١٣/٥/٢١

خطة التعليم العالي »للعنف« :توسع في العالج األمني وإعفاء الجامعات من المسؤولية !
طاھر العدوان
اعلن وزير التعليم العالي الدكتور أمين محمود عن » خطة عمل لمعالجة العنف الجامعي » وھي
محاولة اولية تستحق الثناء ألن مثل ھذه الخطة مطلوبة من الوزارة ومن المجتمع الجامعي وكان
يجب التفكير بھا منذ سنوات .
لكن يبدو ان خطة الدكتور أمين وضعت على عجل ولھذا يشوبھا النقص خاصة وأنھا لم توفق في
البحث عن الجذور العميقة التي تغذي العنف الجامعي  .وعندما تعرف الخطة العنف » بانه خليط من
التخلف والجھل والتقصير » فإنھا تقع في تناقض كبير النھا تتحدث عن شباب في بيئة جامعية وليس
في الشوارع والحارات والحواري فإذا وجد تخلف و جھل وتقصير داخل حرم الجامعات فھو
مسؤولية اإلدارات والسياسات ومناھج واساليب التعليم وليس مسؤولية الطالب وال ھي مسؤولية
العشائرية و المجتمعات المحلية.
لنأخذ مثاال المؤسسة العسكرية التي ينتسب إليھا مواطنون وشباب معظمھم في سن المراھقة وقادمون
من أوساط عشائرية ومن بيئات اجتماعية مختلفة ومتباعدة اجتماعيا ومعيشيا لكنھم في النھاية
يصقلون في بيئة واحدة وسلوكيات محددة ويصبحون أشخاصا جددا بكل معنى الكلمة من جھة الوعي
والثقافة وااللتزام والمسؤولية  .الجامعات ھي حاضنة وطنية للشباب بمھمات أكبر واشمل من أي
مؤسسة او حاضنة أخرى  ،ھي التي يعيش فيھا الشباب اھم سنوات عمرھم الن فيھا يتم أعدادھم
للدخول بمختلف أنشطة الدولة والمجتمع .
ال العشائر وال المجتمعات المحلية في المحافظات وال أي جھة أخرى تتحمل مسؤولية العنف
الجامعي ،لنفترض ان الطلبة يأتون بوعي ھو » خليط من التخلف والجھل » كما تعرف الخطة ،
أليس دور الجامعة ان تؤسس لھم وعيا جديدا مبنيا على الفكر والعلم ومفاھيم المواطنة في القرن
الحادي والعشرين !  .أما ان يستقبل ھذا التخلف والجھل في رحاب الجامعات ويلقى التكريم او
الالمباالة وتقام له األطر والبيئات الحاضنة فھنا بيت الداء .
من يتحمل مسؤلية العنف ھي البيئة الجامعية ومناھج التعليم وأساليبه وغياب المنھجية واالنشطة
والوقت الكافي ) خارج اطار التحصيل العلمي ( الذي يفترض ان تخصصه الجامعات للنشاطات التي
تدخل في باب العمل الجماعي بين الطالب والتي تساھم في اقامة مجتمع طالبي على قواعد ومفاھيم
المجتمع المدني  ،وبناء أنشطة تنمي مفاھيم المواطنة وتقبل اآلخر والحوار واھم من ذلك كله ترسيخ
دور كبير للثقافة العامة  ،من القراءة إلى النقاشات السياسية واالجتماعية والثقافية والعلمية الى العمل
التطوعي وعرض مفاھيم الحضارة وألوانھا الفكرية واإلنسانية .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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لألسف ركزت الخطة على الطلبة وتوسعت في ) العالج األمني ( للعنف  ،مثل الحديث عن وسائل
لإلنذار المبكر لتوقع العنف وتوفير الجاھزية الكاملة الحتوائه  ،جاھزية لوجستية وقانونية ووسائل
مراقبة ) للسلوكيات الشاذة والكشف المبكر للمشاكل والتصدي لھا ومراجعة عقوبات الردع وتطوير
االمن الجامعي وتدريبه في االمن العام وتفعيل نظام الرقابة اإللكترونية ( وغير ذلك من إجراءات
تجعلنا نتخيل الجامعات سجونا ً والطالب مساجين  ،خاصة عندما تتحدث خطة الوزارة عن ) توزيع
قبول الطلبة بطريقة يتم فيھا تجنب تركيز طلبة المنطقة الواحدة في جامعة المحافظة !!( .
باختصار الجامعات بحاجة إلى خطة عميقة مدروسة وجريئة تعمل على تحويلھا إلى منارات علم
ووعي  .وفي قول شھير لمؤسس جامعة القاھرة لطفي السيد » ان األمة ال تصلح وال تتقدم اال
بصالح اثنين  :الجامعات والبرلمان(  .وال عذر للجامعات بالحديث عن تدخالت خارجية لوثت البيئة
الجامعية  ،الن مسؤولية صد ھذه التدخالت ھي مسؤلية إدارة الجامعات وعمداء الكليات وأساتذتھا
وكل من يعلم حرفا فيھا  .أنھا ليست مسؤلية عشائر وحمايل وال مجتمعات )جاھلة ومتخلفة ( .
ان مدخل تربية األجيال وصقل وعيھم وتنمية ثقافتھم ھي مسؤولية االدارة والسياسة الجامعية .
ودعونا نقول بصراحة لقد تم التركيز على مفاھيم ) الربح ( في التعليم على حساب السمعة والكفاءة
األكاديمية  ،وھنا ال ننكر مسؤولية الدولة في االعفاءات واالستثناءات في تدني التعليم وھبوط البيئة
التعليمية ،وھو ما يدعو وزارة التعليم العالي إلى إعادة تنظيم القبول على أساس معدل التوجيھي
وليس القبول بالجملة بما في ذلك من ال يستحقون دخول أي جامعة .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الثالثاء

الرأي ص٤٠ :

٢٠١٣/٥/٢١

العنف الجامعي إلى أين؟
عالم خربط
ماذا يمكن ان نقول بعد ،اكثر من الذي قيل ويقال حول العنف الذي يسود منارات العلم عندنا ،والذي
نصر على اعتباره مجرد ظاھرة ،خوفا او ھربا من مواجھة واقع فرض نفسه علينا بشراسة ،وفيه
بات عنف الجامعات واقعا يبعث على األسى لما وصل له حالھا  ،التي وكأني بھا تحولت الى جبھات
قتال تندلع فيھا االشتباكات في أي يوم وفي اي لحظة ،يتخللھا سقوط جرحى وقتلى  ،وھي الجملة
الكالسيكية ذاتھا التي اعتدنا سماعھا في نشرات األخبار التي تنقل تباعا تفاصيل مجازر مروعة في
حروب طاحنة ،لكن ان يتم تداول مثل ھذه الجملة ابان التعليق على ما تشھده جامعاتنا ،فذلك ھو
مبعث فجيعتنا بواقعھا  ،التي استغرب شخصيا ان تنشب فيھا معارك ضارية متتالية اليوم في جامعة
وغدا في جامعة اخرى ،وبعد غد في ثالثة.
يا لھذه التراتبية وھذا التسلسل المؤسف كمرض معد ،يشير الى ان ھناك خلال جوھريا ما بات
يعصف بمؤسسة التعليم العالي في بلدنا ،والذي لم ولن تجدي معه نفعا كل تنظيراتنا الفلسفية حول
واقع العنف الجامعي ،الذي ال ينفصل عن العنف المجتمعي بحال من األحوال ،سيما ان ما أخذنا بعين
االعتبار دخول عوامل خارجية بعيدة كل البعد عن اجواء الحرم الجامعي على خط المواجھات،
لتذكي نار االشتباكات في جامعاتنا التي بات يدمي قلوبنا ان نخسر فيھا خيرة ابناء الوطن.
أي جنون ھذا الذي بات يعصف اليوم بجامعات االردن المشھود ألكاديميتھا الرفيعة في العديد من
دول العالم ،أي جنون ھو الذي جعل من طالب علم شھداء جامعاتھم الذين كان ھدفھم حينا ھو
التخرج منھا بشھادة عالية رفيعة تعينھم على متابعة مشوار حياتھم بتفوق ،ال الحصول على شھادة
ليس لنا الحق ان نفتي بجوازھا من عدمه ،ذلك ان الشھادة لھا شروط معينة اھل الفقه ادرى منا بھا.
اننا اليوم نواجه واقعا مريرا يداھم جامعاتنا التي يفترض ان المجتمع ينتظر منھا ان ترفده بكفاءات
وخبرات اكاديمية تساھم في نموه وازدھاره اكثر ،ال ان ترفده بمشاريع »بالطجة او شبيحة« ال
يتقنون اال العنف وسيلة للتفاھم ولغة للحوار الذي وان كان العديد منا ال يجيد فنه بعد ،غير ان األمور
لم تتطور على ذلك النحو المؤلم الذي نراه اليوم في جامعاتنا التي باتت تعاني من مرض مزمن
وخطر يتربص ھدوءھا واستقرارھا ككل  ،وبما يبحث عن حلول ناجعة مانعة بصورة تعيد للجامعة
ھيبتھا ومكانتھا التي طاولت يوما عنان السماء ،ايام كانت تؤدي رسالتھا النبيلة على اكمل وجه ،لتمد
مجتمعھا وامتھا بقيادات حقيقية ونخب فكرية واعية تساھم في بلورة وتخطيط مستقبل اوطانھا.
اننا بحاجة اليوم الى دراسة حقيقية ألسباب العنف الحاصل في جامعاتنا ،وكأنه يجري في حارة
شعبية دستورھا الفتوة والبلطجة ،وتلك ھي الكارثة فعال ان تبلغ جامعاتنا ھذا المبلغ المؤسف
الخطير،ال سيما وھو يستنزف طاقات اوالدنا الذين لم نرسلھم الى منارات العلم تلك ،كمشاريع شھداء
مؤجلة ان لم تكن بمشاجرة اليوم ،فلربما بمشاجرة غد او بعد غد ،ألسباب ال تعدو في غالب األحوال
ان تتسم بطابع قبلي او تعصب لصالح جھة معينة ،ال ينبغي للجامعة تحت أي ظرف ان تتحول الى
ساحة لتصفية حساباتھا.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وبعد فإنني وفي ضوء حال جامعاتنا البائس اليوم ارى انه ينبغي التداعي لعقد دورات تأھيلية للطالب
قبل دخولھم الجامعات ،وذلك حتى يعتادوا على التعامل مع مجتمعاتھم الجديدة بصورة ال تشبه بيئاتھم
المختلفة ،التي ربما يكون تنوعھا واختالطھا سببا صداميا آخر يعزز مسألة العنف في الجامعات،
التي يجب ان تظل في منأى عن ان تتحول الى حاضنة لتفريغ شحنات غضب وعنف تعتمل في
النفوس الوافدة اليھا من مناخات اجتماعية مختلف بعضھا عن بعض.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص٤١ :

٢٠١٣/٥/٢١

الثالثاء

التعليم العالي الھم االكبر امام االردنيين
النائب علي السنيد
عندما يحرم الفقير من مواصلة التعليم العالي رغم تفوقه ،وال يجد يداً رحيمة تمتد اليه ،ويتحول
بؤسه الى شبح يمشي معه على األرض فھذه ادانة لضمائرنا جميعا ،ويؤشر ذلك على تراجع العدالة
المجتمعية ،وربما ان قضية التعليم العالي تعد الھم المؤرق البناء الريف والقرى االردنية ،والتي ال
يزيد دخل المعيل السنوي فيھا عن  ٣٠٠٠دينار غالبا ً تصرف على عائلة بأكملھا بما فيھا من طالب
جامعات ،ومدارس.
وقد بات التعليم الجامعي ھما متواصال على كاھل االباء واالمھات ،واضحى يشكل ھاجسا ً مقلقا ً لكل
معيل ،وھذه القضية سبق وكتبت فيھا مراراً واذكر ان مسؤوال سابقا أشار إلى إمكانية حل ھذه
المشكلة بتضافر جھود القطاعات الوطنية بحيث تساھم البنوك واصحاب الشركات ،وغرف التجارة
باإلضافة الى مخصصات من الخزينة كي تكون االرضية المناسبة لدعم سنوي منظم لتمكين الفقراء
من التعليم ،ولربما أن مئة مليون دينار تفي بھذا الغرض وتشكل مظلة وطنية لحماية حق الفقراء في
التعليم.
وھذه المعضلة تتحول الى قضية وطنية كبيرة ويجب ان يساھم الجميع في حلھا بدالً من ان يجد
الطالب الفقير نفسه منھارا امام حياة تتكسر فيھا أحالمه ،ويتحول الى العجز عندما يحاصره األلم
والخذالن .وحتى الجمعيات الخيرية فغالبا ً ما توظف التبرعات التي تحصل عليھا في اطار محدود،
وال تقدم المساعدات في الجوانب االكثر الحاحا.
وألن ھذه المشكلة اكبر ما يواجھني في عملي النيابي فقد شرعت في تأسيس صندوق الطالب
الجامعي الفقير في لواء ذيبان ،ولتتوزع خدماته في اطار قرى بني حميدة التي تعتبر مستودعا ً للفقر
والحرمان في ھذا البلد ،حيث تعرضت الى االھمال المتواصل حتى لتكاد تخلو من اية مشاريع
منتجة ،بالرغم من وجود امكانيات واسعة لزيادة دخول الفقراء فيھا فمنطقة الھيدان قابلة لالستثمار
السياحي ،وفيھا ميزات زراعية كثيرة ،وھنالك اراضي الدولة واسعة الى جوار ينابيع المياه قاحلة ال
تكاد تزرع حتى بشجر الزيتون ،وكذلك فإقامة مصانع تتناسب مع طبيعة المنطقة يعمل على تحسين
مستوى معيشة األفراد .وتستطيع البيوت ان تربي األغنام والماشية لو وجدت الحد األدنى من
اإلمكانيات المادية لمثل ھذه المشاريع الصغيرة.
وكذلك فقد مضت السنوات على الوعود الرسمية بانشاء جامعة ذيبان والمدينة الصناعية التي لو
اقيمت لكانت كفيلة باحياء المنطقة ،وايجاد فرص عمل فيھا ،ولو اخضعت مناطق السدود الى
الزراعة المروية لكان ھنالك نھضة زراعية في ذيبان ،ولو اوصلت الخدمات والبنية التحتية الى
كافة مناحي اللواء لكان جاذبا لالستثمارات السياحية كونه يحمل بين جنباته مناظر طبيعية خالبة،
وينابيع ومياه دافئة ،ومواقع سياحة دينية وتاريخية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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والحل ينطلق من ترتيب االولويات في محاربة الفقر ،وان تسخر المساعدات الرسمية في إعادة
إنتاجية المنطقة ،حيث ال تخفى المشكلة على احد فقد عبر لي شخصيا ً أكثر من مسؤول في السابق
عن شعورھم بالظلم الذي تتعرض له منطقة بني حميدة التي لوال وجود المخافر وأبنية الحكام
اإلداريين ،وبعض المديريات الحكومية لربما اوحت انھا من خارج األردن ،فمعظم الناس في ھذه
المناطق يعيشون عيش الكفاف .وكان من المھم ان تخصص جھة تعنى بحل مشكلة الطالب الجامعي
الفقير الذي يعجز عن دفع رسوم ساعاته ،وعدم ترك ھذه الفئة المعذبة وحيدة امام معاناتھا اليومية
المتكررة التي يشكلھا الفقر ،واني النظر الى اھتمام رسمي ينجح ھذا العمل ،ويجعله اكثر قدرة على
خدمة الطالب الجامعيين في لواء ذيبان.
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الثالثاء

طلبة نيوز

٢٠١٣/٥/٢١

علي العزام يكتب  ":خروج المخابرات من الجامعات أجج العنف وزعزع اإلستقرار فيھا "
كتب علي العزام
في العام  ٢٠٠٨وجه الملك عبدﷲ الثاني الحكومة آنذاك وھي حكومة نادر الذھبي بكف يد األجھزة
األمنية عن التدخل في الجامعات وجاء ذلك في زيارة قام بھا الملك إلى جامعة اليرموك وكان يرأس
الديوان الملكي وقتھا الدكتور باسم .
بعدھا أتخذ الدكتور خالد الكركي قرارا تاريخيا بعدم إجراء انتخابات اتحاد طلبة األردنية وفقا لمعادلة
تعيين النصف وفي نھاية العام أعلن الكركي عن انتخاب عام إلتحاد طلبة األردنية في خطاب شھير
حمل معاني ثورية .وكان على رأس دائرة المخابرات العامة محمد الذھبي في ذلك الوقت قامت دائرة
المخابرات وبالتنسيق مع كافة األجھزة األمنية بسحب كافة كوادرھا من محيط الجامعة ولم تتدخل
مطلقا في تلك العملية وسط تجاذبات بين الذھبي وعوض ﷲ كانت الجامعة األردنية إحدى ساحات
تلك التجاذبات .
وانتھت أول انتخابات طالبية في األردنية لما انتھت عليه بفعل تكاتف مؤسسات المجتمع المدني مع
الكركي األمر الذي اعتبر حينھا تحوال في مسيرة التعليم العالي .
وعليه فقد اتخذت األجھزة األمنية مسار نحو عدم التدخل في الجامعات وفي ربيع  ٢٠٠٩شھد العنف
الجامعي منحى جديدا بعد مقتل طالب في البلقاء التطبيقية وفي انتخابا األردنية الثانية في عھد
الكركي شھدت الجامعة اضطرابات كبيرة حتى وصل األمر إلى خروج الكري إلى كلية اآلداب
وضرب أحد الطلبة المتشاجرين  .كما وشھدت تلك االنتخابات إطالقا للنار إال أن األمر كان في
حدود مأمونة .
وفي بقية الجامعات فإن األمر كان يسير بنفس الوتيرة من التردي فكان ھناك مشاجرة في اليرموك
وأخرى في مؤته إال إنھا جميعا كانت في األطر المعھودة .
في صيف  ٢٠١٠خرج الكركي من األردنية وزيرا في حكومة الرفاعي وفي انتخابات  ٢٠١٠كانت
ھناك مأساة ما بعدھا مأساة حيث شھدت األردنية عنفا طالبيا غير مسبوق في كلية التربية والھندسة
والتمريض وذلك في رئاسة الدكتور عادل الطويسي للجامعة كما وأن جامعة آل البيت ومؤته
والحسين واليرموك والبلقاء شھدت عنفا طالبيا متزايدا .
وفي ربيع  ٢٠١١وفي بداية الربيع العربي أصبح الكركي رئيسا للديوان الملكي وكانت الرسالة
الشھيرة إلى حكومة معروف البخيت بسحب كافة األجھزة األمنية من الجامعات وقتھا كان محمد
الرقاد مديرا للمخابرات وتم الضغط على الحكومة بشكل كبير حيث لم تبق األجھزة األمنية أي من
عناصرھا داخل أسوار الجامعات .
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وبعدھا لم يمر شھر إال وشھدت الجامعات األردنية كافة مشاجرات ومطاحنات وصلت إلى حدود
غير مسبوقة حيث أن مشاجرة األردنية  ٢٠١٢دعت رئيس الجامعه بالوكالة بشير الزعبي تعطيل
الدوام أكثر من ثالثة أيام ولم يتم السيطرة على الموقف إال بعقوبات نسب بھا د .نوفان العجارمة
وزير الدولة فيما بعد تم فصل طلبة دون المرور بإجراءات التحقيق وغيرھا وذلك بناء على تقارير
األمن الجامعة وعمادة شؤون الطلبة .
كان عام  ٢٠١٢عاما مأساويا فقد شھدت مؤته مشاجرة وعنف ضد الطلبة العرب حيث كانت
السفارات العربية تفكر بسحب طلبتھا من مؤته .
كما وشھد مشاجرات غير مسبوقة في آل البيت وكليات البلقاء واليرموك وغيرھا .
وبعد ھدوء نسبي في نھاية العام  ٢٠١٢ومطلع  ٢٠١٣عادت مستويات العنف الجامعي لتصل إلى
مستويات عالية وغير مسبوقة وصلت إلى وفاة طالب في مؤته وتبعه أربعة في الحسين ومازالت
جامعة الحسين مغلقة حتى اليوم لھذا السبب .
يخطئ من يربط العنف بالحال العام والربيع العربي والحراك إن العنف في الجامعات بدأ بشكل
متزايد قبل الربيع العربي بثالث سنوات والسبب ھو اجتھاد وتجاذبات أخرجت األجھزة األمنية من
اإلشراف على الوضع األمني في الجامعات حيث كان ھناك تنسيق بين األمن الجامعي وأجھزة
المخابرات واألمن الوقائي ألن المعلومات وقدرة األجھزة األمنية على الوصول إلى المعلومات
بسرعه فقد كانت تزود الجامعات وإدارات الجامعات بھا ما كان يحبط الكثير من تلك المشاجرات أو
يؤدي للسيطرة عليھا بسرعه .
لقد أخطأ مطبخ القرار بسحب األجھزة األمنية من الجامعات وأن االستمرار بتشويه دور المخابرات
في الحفاظ على أمن البلد ومؤسساته بحجج التدخل السياسي لھو أمر سيؤدي إلى استمرار التردي في
سمعة التعليم في البالد وأن كافة الحلول والدراسات لن تؤتي أكلھا ألنھا جميعا حبر على ورق.
المخابرات ليست عدوا للبلد وال للشعب ومن روج لھذه الفكرة إنما أراد أن يختلط الحابل بالنابل
ليحقق مكاسبا على حساب الرقابة التي تفرضھا تلك األجھزة .
وھنا أناشد الملك بأن ال يلتفت لتلك األصوات الھدامة وأن يتم منھجة دور األجھزة األمنية وعودتھا
الى المؤسسات بدور أمني فكفانا اعتصام وإضرابات وعنفا .
مقتل أربعة في معان أدى إلى شلل المحافظة شھر حتى اآلن فلو ال سمح ﷲ شھدت البالد ما تشھده
سوريا من قتل فماذا سيحصل في األردن وشعبه .
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٥/٢١

الثالثاء

العنف الجامعي ال يحل بالوالئم والمؤتمرات الصحفية
د..مصطفى عيروط
خالل االيام الماضيه من السبت وحتى اليوم يمكن قراءة االمور التاليه وايجاد التفسير عند المحللين
ومن يقراؤن ما بين السطور ا اوال السبت الموافق  ١٨ايار عقد وزير التعليم العالي د امين محمود
التعمري مؤتمرا صحفيا في الوزارة ونشر المؤتمر والملفت ان رؤساء الجامعات الوطنية العامة
والخاصة لم يحضروه وھم المعنيون بالمشكلة ولم يعلمنا الوزير بان ھذه الخطة ملزمة وإذا كانت
ملزمة فتحتاج الى قرارات جامعيه بدءا من الجامعة مرورا بمجلس العمداء ومجالس الجامعات
واألمناء ومجلس الوزراء
ثانيا الوزير قال بان ظاھرة العنف خليط من التخلف والجھل والتقصير في المتابعة والتحقيق وبعض
االخطاء االداريه ولكن الوزير لم يعلمنا عن االجراءات بحق المقصرين ومن ھم ھل االدارات
الجامعيه ام من ولماذا ال تتخذ الحكومة قرارات سريعة بعزل المقصرين وتقديمھم للقضاء العادل الن
سمعة التعليم العالي دمرت داخليا وخارجيا ولم يعلمنا الوزير من ھم الجھلة والمتخلفين الذي يسببون
العنف الجامعي يعلمنا باسمائھم ولمن ينتمون والن االتھام على عواھله قد يسبب ازمه للوزير
والحكومة وھل لديه دراسه علميه وطبيه تثبت انھا خليط من تخلف والجھل الن المسبب للعنف قد
يدفع عن سبب قيامه بذلك والقضاء
ثالثا يعلم معالي الوزير ان المؤتمرات الصحفيه ھي ردة فعل على حدث فالوزير اعلن ان دوام
الطلبه واالساتذه والعاملين في جامعة الحسين بن طالل خالل  ٤٨ساعة القادمة على ابعد تقدير
وفوجئنا ان وزير الداخلية يوم االحد يعلن اننا لن نغامر بفتح الجامعة أي من يربط بين المعالين
التعليم العالي والداخليه يكشف ان التنسيق محدود او معدوم الن تصريح وزير الداخليه ھو االقوى
والنافذ ولم يعلمنا وزير التعليم العالي عن مصير الفصل الثاني للطلبه في جامعة الحسين واالمتحانات
على مشارف النھايه ولم يقدموا امتحانات يضا لالمتحان الثاني ولم يعلمنا الوزير عن اجراءات ھل
ستدمج جامعات الجنوب بجامعة واحدة والشمال ايضا والوسط ايضا وھو يعرف ان افضل وسيلة ان
ال يدرس الطالب بمنطقته واالستاذ ليس بمنطقته واالداري ايضا ليس بمنطقته فكيف بالرؤساء ھل
يجوز ان يكون الرئيس او نائبه او العميد من المنطقه الن الجامعات تحولت مع االسف الى
محاصصه وانتشرت االقليميه والجھويه والواسطه رابعا لم يعلمنا الوزير عن اجراءات بحق
المطالبه بالتغيير الجذري في االدارات الجامعيه بدءا من الرئيس ونوابه والعمداء واالقسام وان تكون
معلنه اعتمادا على الكفاءه والخبرة فال يعقل ان يعين عميد شؤؤن الطلبه بارادة غير ادارة الجامعة ثم
يقول البعض ھم سبب العنف ولم يعلمنا الوزير عن المنظرين في االدارات الجامعية وسفراتھم
وثصص بعضھم وتحويلھا الى مزارع وتنظير وتعيينات وطمطمه اعالميه من غير االعالم المھني
الذي يسعى وراء مصالح شخصيه خامسا رئيس الجامعة االردنيه عقد مؤتمرا صحفيا االحد الماضي
اعلن عن معلومات خطيرة جدا قال انفقت الجامعة االردنيه  ١٥مليون دينار خالل العشرسنوات
الماضيه لتغطية منح الديوان الملكي واخرون يستفيدون من تطبيق الفقرة ط من المادة  ٢٢من قانون
التقاعد العسكري والتي تمنح ابناء العسكريين المصابين اصابات جسيمة خصومات في الرسوم
الجامعية تصل  ١٠٠بالمئه وبواقع مليون ونصف عن كل سنة ولالنصاف انا اعتبر نفسي متابعا ال
اعرف ھذه المعلومات الھامة جدا وھذا يعني ان المديونيه سببھا واضح ولكن ال اعرفه ھل
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

21

الممنوحين لھم عالقة بالعنف وھل اذن مطالبات تحسين الرواتب ھي صحيحه ام ال وھل المعلولية
التي تعطى فورا للعسكريين لھا عالقة ام ال وھل االعالن عن ھذه المعلومات له ايضا بضرورة من
تاجر باالسھم وبيع ما لدى الجامعة من عمالت من ادارات سابقه بضرورة مالحقتھا ولكنه لم يعلن
الرقم سادسا طالب رئيس الجامعة االردنيه بدعم الدولة او تحويلھا الى جامعات اھليه فھل يعني ذلك
ان خطة ما يجري تنفيذھا ليزھق الناس من قصص الجامعات الحكوميه من عنف وغيرة ويرضون
بفرارات قادمة بتحويلھا الى اھليه خاصة ان رئيس جامعة خاصة اعلن في برامجي التلفزيونيه قبل
سنتين قائال لن يكون ھناك جامعات حكوميه خالل اربع الى خمس سنوات وخاصة انه ممن انعم اﷲ
عليھم ويملكون ماال يحب ان يملكون جامعات او جامعة باي ثمن لقوتھا الماديه والمعنويه سابعا اتم
نشر خبرا ان وزير التعليم العالي سيقيم مادبة عشاء على شرف رئيس الحكومة مساء االحد الماضي
والخبر يقول ان الوزير من اعمدة الحكومة وانه اثر على عدد من االقطاب النيابيه لتغيير مواقفھم
ومنھم النائب خليل عطيه من التحليل للخبر ان كان صحيحا ان الوزير واكيد بالتنسيق مع الرئيس
للتاثير على النواب فمن حق الشعب ان يعرف من ھم االقطاب ولماذا غيروا رايھم وھل ھناك
صفقات لھا عالقة بالتوزير او الجامعات او امورا ال نعرفھاوالمعروف ان ھذه الصالونات تعبر عن
راي النخب القليلة التاثير في الشارع ويھمھا مراكز وطموح سياسي ولو كان لھا تاثير لماذا ال يولم
الوزير والرئيس لحل مشكلة جامعة الحسين بن طالل في معان ثامنا نشرت المواقع خبرا عن وليمة
كبرى في محي في مزرعة النائب المھندس عاطف الطراونة وكلمه له منھا قال ان كارثة الجنوب
من امتداده الجغرافي والطبيعي من البادية الوسطى مرورا بالكرك والطفيله ومعان والباديه الجنوبيه
وصوال الى العقبه بانه ظل مكانا خارج اھتمامات الحكومةا المركزيه التي ال تعرف ابعد من حدود
عمان على ضوء ذلك نشرت بعض المواقع ان اطرافا في الجنوب وھي مھمة لم يعنھا ما تم في
مزرعة الطراونه فكان االجدر ان تستنفر الحكومه بدال من صرف وقتھا في توزير النواب ثم عدم
التوزير ثم التعديل ومشاورتھم على اناس محسوبين عليھم وھنا طامه كبرى جديدة فاالخ يھمه اخوه
وابن العم يھمه ابن عمه والقريب يھمه قريبه والحزبي يھمه حزبه وھكذا دوامه وقد يدخل المال
السياسي وتاثيره والمواطن ينتظر بطاقه ذكيه وبطالة وتسريب عن عدم وجود رواتب رواتب لشھر
ايلول تمھيدا لرفع الكھرباء قبدال من الوالئم لنبحث كيف نواجه التحديات الھائلة سياسيا واقتصاديا
واجتماعيا تاسعا استنفر وزير التعليم العالي لتمرير تعيين رئيس الجامعة االردنيه االلمانيه ولكنه اجل
النه ال يعقل  ٤٧طلبا لم تفرغ وقد يكون من ھو افضل او ھو االفضل في ظل حكومة تعلن عن
الشفافيه ومقاومة الفساد والشلليه والكل يتحدث عن تاثير البعض وسابين في مقال الحق عن لوبي
التعليم العالي وقوته وتاثيره ولقاءاته اليوميه وتاثير ھائل للبعض عاشرا لم تسنفر الحكومة والرجل
الثاني بھا عن تصريحات النائب د مصطفى ياغي عن وجود حشرة قاتله في مستشفى الحسين بن عبد
ﷲ الثاني في البقعة ومستشفى الجامعة وكان االولى ان يذھب الرئيس ووزير التعليم العالي ووزير
الصحة ميدانيا وفورا بدال من والئم ومؤتمرات صحفيه اللھم احم االردن وطنا ولدنا فيه وعشنا فيه
ونموت فيه والجله وللفيادة الھاشمية التاريخية االبديه وال ينسى الكل اننا شعب مثقف ومسيس ومتعلم
ويعرف ما بين السطور
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حالة الطقس
الثالثاء

جريدة الدستور

٢٠١٣/٥/٢١

الثالثاء ٢٠١٣/٥/٢١
يكون الجو ربيعيا دافئا ومشمسا فوق المرتفعات الجبلية وحارا نسبيا الى حار في المناطق المنخفضة
واالغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
االربعاء ٢٠١٣/٥/٢٢
يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا ومشمسا فوق المرتفعات الجبلية
وحارا نسبيا الى حار في المناطق المنخفضة واالغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح
غربية معتدلة السرعة.
الخميس ٢٠١٣/٥/٢٣
يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا ومشمسا بشكل عام فوق
المناطق الجبلية وحارا في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتظھر بعض
السحب المتفرقة ،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
الجمعة ٢٠١٣/٥/٢٤
يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا وغائما جزئيا فوق المرتفعات
الجبلية وحارا في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح جنوبية
غربية معتدلة السرعة.
السبت ٢٠١٣/٥/٢٥
يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا وغائما جزئيا فوق المرتفعات،
وحارا في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح شمالية غربية
معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.
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الوفيات
جريدة الرأي

الثالثاء

-

٢٠١٣/٥/٢١

عليا حسن طلب غنيمات  /اربد
ھدى محمد المسعود الخريسات  /السلط
محمود محمد حمدان المناصرة  /الدوار السابع
ايلينا نقوالي جورجي زيكافا  /بيادر وادي السير
رزان وائل قديسات  /سوم
لمياء جميل مسعود زوايده  /عنجرة
رجا حسين ابو السمن  /فلوريدا
ثريا ابراھيم حديدة  /مرج الحمام
زكي حسن الجمل  /ماركا الشمالية
يحيى احمد الدروبي  /ابو علندا
خلف مبارك سالمة الرواشدة  /الكرك
علي عبدﷲ اللوزي  /ساحة مسجد اللوزيين
مريم مصطفى ابو صبيح  /الجبل االبيض
محمود نواف الزناتي  /بلدة المرزة
نزار عبدالحليم السعايده  /ماحص

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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زوايا الصحف
الثالثاء

عين الرأي

٢٠١٣/٥/٢١

• االجتماع الذي يعقد يوم غد في عمان ھو لـ« مجموعة اإلحدى عشرة » األساسية التي تضم
خمس دول عربية وأربع دول أوروبية والواليات المتحدة األميركية وتركيا وليس مؤتمرا
لـ« أصدقاء سوريا » ..االجتماع يأتي استعداد لمؤتمر » جنيف  «٢ودعم لمسار الحل
السياسي لألزمة السورية على ما أفاد وزير الخارجية ناصر جودة في لقاء مغلق أمس األول
مع لجنة الشؤون العربية والدولية النيابية.
• األمانة العامة في مجلس النواب شددت في تعليمات لموظفيھا على عدم التردد على مكاتب
النواب للتوسط أو للزيارة تحت أي ظرف وضرورة إبقاء أبواب المكاتب مفتوحة في أوقات
الدوام الرسمي واالھتمام بالمظھر الخارجي بما يليق بمستوى المؤسسة إضافة الى ارتداء
الباج المخصص لتمييز عن الزائرين للمجلس والترشيد في استخدام الطاقة والمياه.
• رئيس المحكمة الدستورية في بلجيكا يزور خالل األسابيع المقبلة المحكمة الدستورية .وتأتي
ھذه الزيارة في إطار التعاون مع االتحاد األوروبي بھدف االستفادة من الخبرات في ھذا
المجال.
• موظفو المركز الوطني لحقوق اإلنسان سيقومون بزيارات للمؤسسات والوزارات المعنية
بحقوق اإلنسان تمھيدا إلعداد التقرير السنوي حول أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة.
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زواريب الغد

•

•

•

•

•

•

٢٠١٣/٥/٢١

الثالثاء

الوزراء الذين سيشاركون في اجتماعات المنتدى االقتصادي العالمي في منطقة البحر الميت
مطلع األسبوع المقبل ،اضطروا ألول مرة منذ سنوات ،إلى دفع رسوم االشتراك في
المنتدى .للعلم فإن رسم االشتراك بالمنتدى يصل للمشارك الواحد إلى خمسة آالف دوالر.
المكتب التنفيذي لجماعة اإلخوان المسلمين يبحث اليوم في اجتماعه العادي الموقف من
مبادرة "زمزم" ،ومشاركة أعضاء من الحركة اإلسالمية في ھذه المبادرة ،التي كانت ھيئتھا
التأسيسية قد أقرت السبت الماضي وثيقتھا األساسية خالل اجتماع حاشد لھا عقد في قاعات
المبنى االستثماري لمستشفى اإلسراء في عمان.
قررت الجبھة الوطنية لإلصالح عقد المؤتمر الوطني ،الرافض للتدخل الخارجي في
سورية ،ولتواجد أي قوات أجنبية على االراضي االردنية ،في  ٢٩أيار )مايو( الحالي.
المؤتمر ،الذي سيقام في مجمع النقابات المھنية مساء ،سيكون مفتوحا أمام جميع وسائل
االعالم ،وسيتضمن مداخلة رئيسية لرئيس الجبھة رئيس الوزراء االسبق أحمد عبيدات،
بحسب مصادر فيھا.
يقام مساء غد اللقاء الخامس من سلسلة اللقاءات الشھرية لمنتدى الفكر العربي للعام ،٢٠١٣
تحت عنوان "تحديات االنتقال الديمقراطي واالصالح" .يتحدث في اللقاء في مقر المنتدى
بالجبيھة ،رئيس مركز الشروق للديمقراطية واإلعالم وحقوق االنسان وزير حقوق االنسان
السابق بالمغرب الدكتور محمد اوجار.
تقيم الحركة االسالمية في مخيم الوحدات بعد عصر الجمعة المقبل مھرجانا ً بعنوان "حق
العودة بين النكبة والنكسة" ،وذلك في ساحة مسجد مدارس الوحدات .ويستضيف المھرجان،
الذي يقام بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لنكبة فلسطين ،القياديين في الحركة حمزة
منصور ،سعود أبو محفوظ و إبراھيم اليماني ،والشاعر ماجد المجالي ،ومن فلسطين أم
محمد الرنتيسي ،زوجة الشھيد عبد العزيز الرنتيسي ،وتقدم فيه ايضا فقرات انشادية.
محكمة استئناف االحتالل االسرائيلي في عوفر ،قرب مدينة رام ﷲ المحتلة ،تعقد جلسة غدا
االربعاء ،للنظر في الطعن المقدم من قبل وكيل االسير االردني عطا عياش ،المحامي فارس
أبو الحسن ،في استمرار اعتقال االسير ،الممتد منذ عدة أسابيع.
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