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أخبار الجامعة

موقع أخبار الجامعة اإللكتروني

٢٠١٣/٤/30

الثالثاء

"العالقة ما بين البرلمان والحكومة ما بعد الثقة" ندوة في "االردنية"
اكد النائبان الدكتور محمد
القطاطشة والدكتور ھايل
الدعجة ان المسوؤلية والمصلحة
الوطنية غاية البرلمان االردني
للوصول لمصلحة المواطن.
جاء ذلك خالل الندوة الحوارية
التي عقدت في الجامعة االردنية
اليوم بعنوان"العالقة ما بين
البرلمان والحكومة ما بعد الثقة"
ونظمھا قسم العلوم السياسية في
كلية الدراسات الدولية والعلوم
السياسية.
وقال الدكتور محمد خير عيادات من قسم العلوم السياسية في الجامعة ان الندوة تھدف الى مأسسة
الحوار لدى الطلبة المشاركين والتعبير عن وجھة نظرھم في القضايا واالھتمامات العامة .
واضاف ان الكلية ارتأت الى استضافة النائبان القطاطشة والدعجة لمناقشة الطلبة لماذا تم منح الثقة
للحكومة من بعض النواب ،وحجبھا من نواب اخرين.
وقدم القطاطشة والدعجة شرحا ً حول ما يؤديه مجلس النواب كدور تشريعي ورقابي مھم ،فيما تقوم
الحكومة بدور تنفيذي ال يقل أھمية عن دور مجلس النواب ،وفي المحصلة يكمل كل منھما اآلخر في
رسم وتنفيذ الرقابة على السياسات العامة خدمة لمصلحة الوطن والمواطن التي تمثل الھدف األسمى.
وشھدت الندوة تفاعال كبيرا من الطلبة لالسباب التي دفعت بعض النواب بمنح الثقة للحكومة واخرى
حجبھا .
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موقع أخبار الجامعة اإللكتروني +الغد ص+١٠ :العرب اليوم ص+٦ :زاد األردن اإلخباري
الثالثاء
٢٠١٣/٤/30

"األردنية" تظفر بالمركز الثالث في المناظرات الدولية في قطر
ظفر فريق يمثل طلبة الجامعة
األردنية في البطولة الدولية
الثانية للمناظرات التي عقدت في
العاصمة القطرية الدوحة على
المركز الثالث من بين فرق تمثل
) (٤٤جامعة من ) (٢٧دوله
عربية وأجنبية.
ومثل فريق الجامعة في البطولة
كل من الطالب عمر العطيات من
كلية الدراسات الدولية والعلوم
السياسية وثائر الفرحات من كلية األعمال وحسين عدوان و احمد البقورمن كلية اآلداب وسامي
العتيالت مدربا.
وحصل الطالب العطيات في البطولة التي رعاھا نائب رئيس مؤسسة قطر لشؤون التعليم رئيس
جامعة حمد بن خليفة الدكتور الشيخ عبدﷲ بن علي ال ثاني جائزة أفضل عشرة متحدثين على
مستوى البطولة.
وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور نايل الشرعه رئيس الوفد ان ھذه البطولة تھدف إلى
توثيق الروابط والعالقات بين جامعات الدول المشاركة وتعميقھا وإتاحة الفرص لتقوية أواصر
الصداقة واألخوة والتقارب بين الشباب العربي.
وأضاف الشرعة ان البطولة ترسخ ثقافة الحوار الھادف البناء الذي ينتج المعرفة ويفسح المجال
لالختالف والتنوع الثري وتفعيل المناظرة عن طريق تشجيع حرية الرأي والرأي األخر وإطالق
القدرات والمواھب اإلبداعية في التعبير عن اآلراء.
يذكر أن الجامعة األردنية تشارك للمرة الثانية في ھذه البطولة حيث حقق فريقھا في المشاركة
الماضية مراكز جيدة ،وتسعى الجامعة الى االستمرار في دعم مختلف النشاطات التي تعزز ثقافة
الحوار بين الطلبة.
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موقع أخبار الجامعة اإللكتروني +العرب اليوم ص٦ :

٢٠١٣/٤/30

الثالثاء

تخريج الطلبة المشاركين في برنامج تطوير المھارات القيادية في "األردنية"
احتفل في الجامعة األردنية بتخريج
المشاركين في برنامج "تطوير المھارات
القيادية" الذي تطرحه مؤسسة ديل
كارنيجي األمريكية للتدريب في األردن،
بحضور رئيس الجامعة الدكتور اخليف
الطراونة وبمشاركة ) (٤٨طالب وطالبة
من مختلف التخصصات.
وجاء البرنامج الذي يعد األول من نوعه
على مستوى الجامعات األردنية ضمن
االتفاقية التي وقعتھا الجامعة والمؤسسة العام الماضي يتم بموجبھا طرح برنامج تدريبي لطلبة
الجامعة وخريجيھا يھدف إلى رفع مستوى التوظيف بينھم ،وتمكينھم بأھم وسائل المعـرفة والمھارات
الالزمة ،ويطور من ثقتھم بأنفسھم ،ويزرع روح الريادة والقيادة فيھم.
وقال الطراونة في كلمة ألقاھا إن الجامعة أخذت على عاتقھا النھوض بالمعرفة والتعليم وتقديم سبل
الرعاية واالھتمام لكل ما يعزز ويطور تلك الرؤية.
وأضاف الطراونة أن االتفاقية التي وقعت مع المؤسسة جاءت ضمن ادراك الجامعة بضرورة تسليح
الطلبة الخريجين بآخر ما توصلت إليه األبحاث والدراسات العالمية ورفدھم بكل ما يطور مھاراتھم
لخلق جيل قادر على بناء قدراته بنفسه بما يعزز فرص التوظيف وزيادة الدخل.
بدوره أبدى الرئيس التنفيذي لمكتب المؤسسة في األردن الدكتور محمد عودات اعتزازه بتخريج
كوكبة من المشاركين في البرنامج الذي يعد بمثابة باكورة أعمال المؤسسة في الجامعة األردنية،
معربا عن أمله في أن يكون بمثابة شمعة تنير دروب خريجيه وحياتھم المستقبلية.
والحفل الذي حضره نائب الرئيس لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا وضمان الجودة ومدير
مركز االستشارات ،وعدد من أعضاء الھيئة التدريسية ،اشتمل على فقرات عديدة منھا عرض
شھادات حية للطلبة المشاركين تعكس ما اكتسبوه من خبرات خالل البرنامج ،وفيديو تسجيلي يظھر
ردة فعل أھالي الخريجين والتغييرالذي أحدثه البرنامج في أسلوب ومھارات أبنائھم وغيرھا من
الفقرات.
وفي نھاية الحفل سلم الطراونة الشھادات للطلبة الخريجين وھنأھم بھذه المناسبة.
المادة من إعداد إعالم
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السبيل ص١٤ :

٢٠١٣/٤/30

الثالثاء

»األردنية« أول جامعة شرق أوسطية تتعاون مع »ميريالند« األمريكية
أبرمت الجامعة األردنية وجامعة ميريالند األمريكية االسبوع الماضي مذكرتي تفاھم لبناء شراكة
وتعاون علمي وأكاديمي ھي األولى من نوعھا لجامعة ميريالند في الشرق األوسط.
وتتضمن المذكرتان اللتان وقعھما نيابة عن الجامعة األردنية رئيسھا الدكتور اخليف الطراونة ،وعن
جامعة ميريالند رئيسھا الدكتور والس لو ،بنوداً حول مشاريع البحث العلمي المشترك وبرامج تبادل
الطلبة وأعضاء الھيئة التدريسية ،ومجاالت أخرى للتعاون العلمي والثقافي واألكاديمي ،خصوصا
المشاركة في المؤتمرات والمنتديات ذات االھتمام المشترك.
وتكمن أھمية المذكرتين باعتبارھما التعاون األول من نوعه الذي تبرمه جامعة ميرالند مع إحدى
جامعات الشرق األوسط ،واختيار الجامعة األردنية إلبرام الشراكة ،لتسجل »لألردنية« بذلك إنجازا
متميزا ،السيما انفتاحھا على الجامعات العالمية المتقدمة ،ويعزز من مسيرتھا األكاديمية ،ويحقق
أھدافھا االستراتيجية للوصول نحو العالمية.
وعبر الطراونة عن اعتزازه بالشراكة مع جامعة ميريالند األمريكية التي تحتل المرتبة ) (١٣بين
الجامعات الحكومية األمريكية ،و) (٣٨على المستوى العالمي بحسب التصنيف األكاديمي لجامعات
العالم )تصنيف شانغھاي(.
وأضاف الطراونة أن التعاون مع جامعة ميريالند يترجم عالقات الصداقة القائمة بين األردن
والواليات المتحدة األمريكية ،وتدعم تطلعات الجامعتين في تبادل المعلومات والخبرات العلمية.
وقدم الطراونة لوفد »ميريالند« شرحا حول التحوالت التي شھدتھا الجامعة منذ تأسيسھا قبل نحو
خمسة عقود ،مشيرا إلى التوسع في كلياتھا وبرامجھا األكاديمية وتھيئة الفرص أمام طلبتھا من خالل
استقبال طلبة من جنسيات عالمية مختلفة؛ األمر الذي يؤشر على توفير المناخ المالئم لتبادل الثقافات
والتقاليد بين الشعوب واألمم المختلفة.
بدوره أكد »لو« على أھمية إبرام المذكرتين مع الجامعة األردنية التي تعتبر من الجامعات الرائدة
في الشرق األوسط ،مبديا إعجابه بالمستويات المتقدمة التي حققتھا في ميادين التعليم والبحث العلمي
وخدمة المجتمعات اإلنسانية ،ومتطلعا في الوقت ذاته إلى ترجمة ھذا التعاون فعليا على أرض
الواقع؛ لما سيحققه من نتائج مثمرة لكال الجانبين.
حضر حفل التوقيع من الجامعة األردنية نائب الرئيس لشؤون الكليات اإلنسانية ،وكل من عمداء
كليات الدراسات الدولية والعلوم السياسية ،والحقوق ،والطب ،والدراسات العليا ،ومساعدة مدير
مكتب العالقات الدولية ،وعن جامعة ميريالند كل من عميد الشؤون األكاديمية والدراسات العليا،
ونائب الرئيس للعالقات الدولية ،وأستاذ في قسم أنور السادات للتنمية االقتصادية والسياسية.
يشار إلى أن جامعة ميرالند من أقدم وأعرق الجامعات األمريكية ،وقد تأسست عام ١٨٥٦م ،وتعد
الجامعة احدى الجامعات الحكومية البارزة في البحث العلمي حيث تبلغ ميزانية الجامعة ١٧٠٠
مليون دوالر ،خصص منھا لدعم البحث العلمي قرابة  ٥٠٠مليون دوالر.
المادة من إعداد إعالم
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السبيل ص١٤ :

٢٠١٣/٤/30

الثالثاء

الطراونة» :األردنية« تعتزم تخصيص  ٢٠مقعداً لطلبة المدارس المتفوقين إبداعيا ً
قال رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة إن الجامعة بصدد تخصيص  ٢٠مقعداً للطلبة
المتفوقين إبداعيا وثقافيا في مختلف المدارس المنتشرة في أنحاء المملكة ،خصوصا فيما يتعلق
بالبحث العلمي المرتبط باإلبداع والتميز.
وأضاف الطراونة خالل محاضرة ألقاھا أمام طالبات مدرسة األميرة بسمة الثانوية للبنات في
محافظة مادبا أول أمس االحد ،أن الجامعة ستعمل على استقطاب الطلبة المتميزين وتبني أفكارھم
ومشاريعھم اإلبداعية منذ السنة الدراسية الجامعية األولى وحتى سنة التخرج ،ليتم تطبيقھا وعلى نفقة
الجامعة الخاصة.
وتطرق الطراونة في حديثه عن مسيرة الجامعة األردنية ومراحل تطورھا وارتقائھا طيلة العقود
الخمسة الماضية ،مستعرضا أبرز المفترقات التاريخية منذ بزوغ فكرة تأسيسھا مرورا بعدد الطلبة
الذين التحقوا بھا ،وأبرز التخصصات والبرامج الدراسية التي تطرحھا ،وصوال إلى خطتھا
االستراتيجية للوصول نحو العالمية.
وزاد الطراونة" :إن الجامعة عقل الدولة األردنية ،وضمير األمة ،ومھوى أفئدة وطموح الطلبة
الطامحين لعلم راق يؤدي بھم إلى مناصب ريادية ومكانة مرموقة وعلم وفير".
وأضاف إن زيارته مدرسة األميرة بسمة تأتي بھدف نقل رسالة الجامعة لمرحلة ما قبل التعليم
الجامعي ،وتحديدا المرحلة التأسيسية ،بما يسھم في إعداد جيل واعد يرفد الجامعة ويطورھا وينھض
بمنجزاتھا من جھة ،وإشعار ھؤالء الطلبة أن الجامعة على مقربة من الفعاليات التربوية التي تقام في
مدارسھم من جھة أخرى.
وأشار الطراونة إلى أن مرحلة التعليم الجامعي من أھم المحطات التي يمر بھا الطالب في حياته
العلمية والعملية ،ويتوقف عليھا نجاحه في حياته المھنية ،داعيا الطالبات إلى التأني في اختيار
التخصص الجامعي الذي يطمحن إلى دراسته تبعا لقدراتھن وميولھن ،ويخدم تطلعاتھن المستقبلية.
وفي معرض حديثه عن ظاھرة العنف الجامعي التي باتت منتشرة في جامعاتنا ،وصف الطراونة ذلك
بمصطلح "السلوك الطائش" الذي ينبع من العنف المجتمعي وليس الجامعي.
ودافع الطراونة في محاضرته عن فكرة ارتباط ذلك السلوك بالعشائرية ،مؤكدا أن العشائرية منزھة
عن تلك السلوكيات الطائشة وال تمت لھا بصلة ،وأن عددا من الطلبة ممن يتقمصون قشور تلك
العشائرية ھم المتسببون في تلك اإلشكالية.
وتناول الطراونة في محاضرته عددا من المحاور؛ أبرزھا انغماس الطلبة في العمل التطوعي ما
يسھم في تشكيل شخصيتھم المستقلة ويحقق ذاتھم ،والتركيز على مخرجات التعليم العالي بما يتناسب
وسوق العمل ،وامتحان شھادة الثانوية العامة والتمسك بھيبته والمحافظة عليه ،والواسطة
والمحسوبية ،وغيرھا من المواضيع ذات الصلة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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بدوره ،أعرب مدير التربية والتعليم في محافظة مأدبا عبد الرحيم أبو درويش -بحضور مديرة
المدرسة وعدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية ،وعدد من طلبة الجامعة -عن امتنانه لمدى
االھتمام الذي يبرزه رئيس الجامعة بالفعاليات التربوية ،ولعطائه الموصول في خدمة العلم واالرتقاء
به ،داعيا الطالبات إلى اغتنام الفرصة واالستفادة من خبراته األكاديمية والمعرفة العلمية التي يتمتع
بھا.
وخالل المحاضرة عرضت بعضا ً من طالبات الجامعة ممن سجلوا براءات اختراع ،وشاركوا بھا
على المستوى الدولي ،وممن كان لھن اسھامات فعالة في العمل التطوعي تجاربھن أمام الحضور
بھدف االستفادة وتعميم الفائدة على طالبات المدرسة.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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السبيل ص١٤ :

٢٠١٣/٤/30

الثالثاء

ورشة حول الدور الھندسي في التطوير الصناعي في »األردنية«
قال عميد كلية الھندسة والتكنولوجيا في الجامعة األردنية الدكتور سميح قاقيش إن فروع الھندسة كافة
تلعب دورا أساسيا في التطوير الصناعي؛ من خالل التمنية البشرية واالختراعات التطبيقية ورفد
االقتصاد عن طريق إنتاج منتجات صناعية ذات جودة عالية ،تترك انعكاسات مباشرة ايجابية بعد
تسويقھا داخليا وخارجيا.
وأوضح خالل الورشة التي نظمتھا وحدة االتصال مع الصناعة في الكلية أول أمس األحد بعنوان«
الدور الھندسي في التطوير الصناعي :لرفع مستوى االنتاج والجودة والتسويق« ،أھمية الورشة
لتغطيتھا العديد من الصناعات المھمة كالبرمجيات والصناعات الغذائية والكيميائية والدوائية والطاقة
واالسمنت والصناعات الدفاعية واألمنية.
واشتملت الورشة على عدد من المحاور المتعلقة بآليات اإلدارة الفاعلة للشركات ،وتقليل كلف
االنتاج ،ورفع جودة المنتجات ورفع مستويات تسويقھا ،واختيار وادارة القوى العاملة الفاعلة ،الى
جانب دور القوانين والتشريعات في تحفيز االنتاج والجودة والتسويق ،ودور التأھيل والتدريب في
االنتاج الصناعي ،ودور البحث التطبيقي في حل مشاكل ھندسية واقعية ،وأخيرا آليات التكامل
والتشبيك بين مؤسسات دعم البحث العلمي.
بدوره تحدث مدير وحدة اإلتصال مع الصناعة الدكتور أنس الربضي عن أھداف الوحدة والخدمات
التي تقدمھا وانجازاتھا وتطلعاتھا المستقبلية ،مشيرا خالل ورقة العمل التي قدمھا حول »صناعة
البرمجيات والحواسيب وتطويرھا في األردن« ،إلى أن صناعة تقنية المعلومات تتنامى بمعدالت
تفوق التوقعات من حيث انتاجھا واستخداماتھا.
حضر الورشة -التي رعتھا نائبة رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية والصحية والمستشفى
الدكتورة لميس درويش رجب -عدد من أعضاء ھيئة التدريس في كلية الھندسة ،وبعض
المتخصصين في مجال الصناعة من خارج الجامعة ،وجمع من الطلبة والمھتمين.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص٣٦ :

٢٠١٣/٤/30

الثالثاء

»األردنية« تتصدر »قوى الجامعات« وتقترب من لقب النساء
حسين صالح  -تصدرت امس الجامعة األردنية بطولة العاب القوى للجامعات والتي انطلقت صباح
على مضمار جامعة التكنولوجيا ،بعد ان جمعت  ٤٩نقطة بفارق نقطتين عن التكنولوجيا ،وجاءت
اليرموك ثالثا ).(٤٧
وفي مسابقة الطالبات ،اقتربت االردنية من اللقب بعدا جمعت  ٨٧نقطة وبفارق نقطي كبير عن
الھاشمية ) ،(٣١وحلت اليرموك ثالثا).(٢٧
وقد قام عميد شؤون الطلبه بالتكنولوجيا د.احمد العالونه بتقليد الفائزين والفائزات بالميداليات ،وتاليا
نتائج األمس.
 ٢٠٠متر طالب  -عبدالرحمن ابو الحمص/االردنية  ٢٢،٢٧ث
 ٢٠٠متر طالبات -ريتا عبدﷲ /االردنية  ٢٧،٨٧ث
وثب عالي طالب /عدي ابو قمر /التكنولوجيا ١٨٩سم
رمي الرمح طالبات  /رجاء مجدي /البلقاء  ٢٥،٩٦م
 ٨٠٠متر طالب /وسام المصري /الھاشمية ٢٤،٤٨ث
 ٨٠٠متر طالبات /رزان مقبل /االردنية ٢،٧٢،٠٣د
جله طالب /احمد عواد /التكنولوجيا١١،٢٩ /م
وثب طويل طالبات  /ريھام وھيب /االردنية ٤،٥٢م
ثالثي طالبات  /ميار خليفه  /االردنية ١٠،٠٢م
قرص طالب  /المعتز با صالحات /االردنية ٣٩،٠٤م
١٥٠٠طالب /وسام المصري  /الھاشميه ٤،٠٨،٦٥د
١٥٠٠طالبات رزان مقبل /االردنية ٥،١٩،٦٥د
قرص طالبات /حنين البحيري /االردنية ٢٩،٨٠م
ثالثي طالب /عبدالكريم اسحاق /االردنية ١٣،٥٥م
١٠٠متر طالب /عمر شاھين /التكنولوجيا ١١،٣٧ث
١٠٠متر طالبات /لبنى خالد /االردنية ١١،٤٣ث
وثب عالي طالبات /ريھام وھيب /االردنية ١٤٤سم
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شؤون جامعية

الثالثاء

الرأي ص +١ :باقي الصحف اليومية ص+١ :بترا

٢٠١٣/٤/30

 ٤وفيات و ٢٥جريحا ً بمشاجرة جماعية بجامعة الحسين في معان
توفي أربعة أشخاص أمس بينھم استاذ جامعي وطالب في الصف العاشر نتيجة اصابتھم بأعيرة نارية
واصيب  ٢٥اخرون في مشاجرة جماعية في جامعة الحسين بن طالل خالل احتفاالت الجامعة
بالذكرى الرابعة عشرة لتأسيسھا.
وشارك عشرات الطلبة في المشاجرة التي سرعان ما انتشرت داخل الحرم الجامعي واستخدمت فيھا
العصي والحجارة واألعيرة النارية.
والمتوفون ھم :محمود البواب )استاذ جامعي( ومحمد عبدﷲ الركيبات وأمين مرجي ذيابات ،اضافة
الى الشخص الذي اصيب في المشاجرة ونقل الى مستشفى البشير مساء امس ،حيث أعلنت مصادر
طبية في المستشفى عن وفاته ،متأثرا بجراحه التي اصيب بھا.
وأعرب مجلس التعليم العالي عن أسفه وادانته الشديدين لالحداث التي شھدتھا الجامعة.
وأكد المجلس الذي يرأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي د .امين محمود ،في بيان مساء امس
تأييده وتأكيده لجميع القرارات التي اتخذتھا جامعة الحسين بن طالل امس فيما يتعلق بتعليق الدوام
فيھا واتخاذ اقسى العقوبات بحق المتسببين في ھذه المشاجرة التي جرى فيھا استخدام االسلحة
النارية.
كما شدد على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو مساھمته بھذه المشاجرة في ضوء التقارير
التي تنسب بھا لجان التحقيق ووفقا ً لألنظمة والتعليمات المعمول بھا في الجامعة.
واكد المجلس على القرارات السابقة الصادرة عنه بعدم قبول أي طالب مفصول من أي جامعة
ألسباب تتعلق بالعنف الجامعي سواء بالجامعات الرسمية أو الخاصة وفي مختلف البرامج التي
تطرحھا تلك الجامعات سواء البرامج العادية أو الموازية أو الدولية.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة ان مجلس التعليم العالي سيعقد جلسة
طارئة اليوم او غدا لتدارس القضية التي وصفھا بالمأساوية بسبب الضحايا الذين وقعوا جراء مشادة
بين طلبة ال تتعدى حتى حدود الحديث عنھا ،وان الوضع ال بد له من ردع فوري حفاظا على
مؤسساتنا التعليمية وطلبتنا واالردن بسمعته التعليمية العالية.
واشار محمود الى ان األحداث بالجامعات تؤكد ضرورة ايجاد استراتيجيات واجراءات تعيد الھيبة
لألمن الجامعي ،مؤكدا ضرورة ايجاد ضابطة عدلية له من اجل ضبط األمور داخل الجامعات وعدم
اللجوء ألية تدخالت خارجية ،مشيرا الى ضرورة ترتيب وجود لجان واقعية فعالة لرصد االحداث
قبل ان تتفاقم وتقع مثل تلك االمور التي تعد كارثية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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واوضح ان الجامعة ستتابع الحدث لمعرفة المتورطين ومستخدمي الرصاص الحي عبر الكاميرات
الموجودة في الجامعة حيث سيتم اعالن نتائج التحقيقات ومعرفة تفاصيل االشرطة التي صورت
االحداث للتحقق من الفاعلين.
واعتبر ما حصل كارثة ،مقدما تعازيه ألھالي الضحايا ،حيث ان طالب مدرسة قتل وكان زائرا
للجامعة لحضور االحتفال بعيدھا الرابع عشر.
الى ذلك ،أعلن وزير الداخلية حسين ھزاع المجالي ان قوات الدرك تدخلت نحو الساعة الثالثة من
بعد ظھر أمس االثنين بناء على طلب رئيس جامعة الحسين بن طالل في معان لفض مشاجرة وقعت
بين فريقين من طالب الجامعة استخدمت فيھا االسلحة النارية وراح ضحيتھا ثالثة اشخاص كما
اصيب خمسة وعشرون اخرون.
وقال المجالي في تصريح لوكالة االنباء االردنية )بترا( ان اطالق النار في المشاجرة تم بعد ان
شارك فيھا عدد من االشخاص بينھم احد اصحاب السوابق الذي سبق ان اطلق النار على مفرزة
امنية.
وبين ان قوات الدرك استخدمت الغاز المسيل للدموع حيث فرقت المتشاجرين كما ألقت القبض على
 ٢٢مشتبھا ،وما زال البحث جاريا عن الشخص الذي شارك في الجريمة والذي سبق ان اطلق النار
على رجال األمن.
كما تم ضبط اربع قطع سالح استخدمت في الجريمة اثنتان منھا اوتوماتيكيتان.
واضاف المجالي ان قوات الدرك وبالتعاون مع األجھزة المختصة في محافظة معان قامت بإخالء
القتلى كما اخلت  ١٣مصابا الى مستشفى الملكة رانيا في وادي موسى وحالتھم متوسطة ما عدا واحد
اصيب في طلقة في بطنه وادخل الى غرفة العمليات إلجراء جراحة عاجلة.
كما نقل  ١١مصابا الى مستشفى معان وحالتھم بين حسنة ومتوسطة فيما نقل المصاب االخير الى
مستشفى البشير في عمان لسوء حالته الصحية.
وقال الوزير المجالي انه تمت استعادة فرض األمن في الجامعة حيث استغل المعتدون مناسبة اليوم
المفتوح بمناسبة ذكرى تأسيسھا للقيام بأفعال سيئة ومجرمة ال تمثل أخالق االردنيين وعاداتھم وال
طلبة العلم.
واضاف ان قوات الدرك انسحبت بعد ذلك من حرم الجامعة لكنھا فرضت طوقا امنيا حولھا خشية
تجدد اعمال العنف فيھا.
وأكد المجالي ان قوات األمن ال ترغب بدخول اي حرم جامعي وال أن تتواجد في محيطه ولكنھا
ستتدخل في أي وقت ال يستطيع فيھا األمن الجامعي وعندما تطلب الجامعة ذلك ،حماية الطلبة من
المجرمين.
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من جھته ،قال رئيس جامعة الحسين بن طالل د .طه خميس العبادي »انه اثناء احتفال الجامعة
بعيدھا الرابع عشر وقعت مشاجرة بين الطلبة امتدت الى عدة اماكن داخل الجامعة واستخدمت فيھا
الحجارة والعصي ،حيث لم يتمكن األمن الجامعي من السيطرة على الموقف ما استدعى تدخل قوات
األمن العام والدرك للتعامل مع الموقف وتفريق المتشاجرين«.
وقرر د .العبادي تعليق الدراسة في الجامعة على خلفية األحداث المؤسفة الى يوم األحد المقبل
وتشكيل ھيئة تحقيق مستقلة للوقوف على اسبابھا وإجراء التحقيقات الالزمة وتحديد االضرار الناتجة
عنھا.
وبين د .ان العبادي ان اضرارا كبيرة لحقت بمركبات اعضاء ھيئة التدريس وموظفي الجامعة
وبعض مرافقھا نتيجة تراشق بالحجارة بين الطلبة.
وقال د .العبادي ان ما حصل حدث خالل دقائق وفاجأ الجميع ولم يكن ھنالك اية مشادات مسبقة وال
نوايا إلثارة اية مشادات ،حيث كانت احتفالية الجامعة بعيدھا قد شارفت على االنتھاء عند وقوع
مالسنة بين طلبة أدت لتشابك وتجمھر خالل دقائق ووقع اطالق للنار لم يعرف مصدره أدى لوقوع
ضحايا ال ذنب لھم وال ذنب للجامعة بتلك األحداث التي وقعت.
واوضح ان ثالث ضحايا بينھم استاذ جامعي يحمل درجة الماجستير وطالب بالصف العاشر جاء
ليحضر االحتفالية من احدى المدارس وطالب بالجامعة جراء اطالق للنار لم يعرف صاحبه او
مصدره وھل كان مقصودا أم ال.
واشار الى ان الجامعة بدأت بمشاھدة األشرطة المصورة عبر كاميرات الجامعة وسيحال اي طالب
متورط لتحقيق فوري وستتخذ بحقه اقصى العقوبات.
وسجل رئيس الجامعة أسفه الشديد لما حدث داخلھا وھي تحتفل بالعيد الرابع عشر لتأسيسھا ،ووقوع
ضحايا واحداث وتوترات داخل الحرم الجامعي في يوم كان يتسم بالفرح منذ ساعات الصباح االولى
حيث نصبت الخيم والصواوين إضافة لألغاني واألھازيج منذ الصباح ولم يعلم كيف توترت األحداث
وداھمت الجامعة بتلك الطريقة التي اعتبرھا كارثية وال عالقة لھا بنمط طلبة الجامعات الواجب أن
يتسموا بالكفاءة والعقالنية واالتزان.
من جانبه أعلن المركز اإلعالمي األمني في مديرية األمن العام وفاة ثالثة اشخاص في المشاجرة
التي استخدمت فيھا األعيرة النارية اضافة الى اصابة اخرين بجروح وصفت حالة أحدھم بالسيئة.
وأضاف المركز اإلعالمي أن قوة من األمن العام والدرك تمكنت بعد اخالء الطالب وتأمين نقلھم
بواسطة مركبات وحافالت الى أماكن سكنھم من فرض األمن في محيط الجامعة وضبط  ٢٢شخصا
ممن اشتركوا بالمشاجرة حيث ضبطت بحوزتھم أسلحة النارية ،وتم فتح عدد من نقاط الغلق في كافة
الشوارع المحيطة بالجامعة تحسبا ً لحدوث أي اشتباك جديد بين األطراف.
وأكد المركز اإلعالمي ان األوضاع األمنية في الجامعة ومحيطھا عادت للھدوء وبوشر التحقيق مع
األشخاص المضبوطين للوقوف على مالبسات ما جرى داخل الجامعة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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من جانبھا ،قالت مصادر إدارة اإلعالم والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني أن
مجموعات دفاع مدني معان قامت بإسعاف ونقل ) (١٨إصابة ناتجة عن المشاجرة ،حيث تم نقل
اإلصابات الى مستشفى الملكة رانيا في وادي موسى ومستشفى معان الحكومي.
كما عملت فرق اإلطفاء على إخماد عدد من الحرائق التي نشبت جراء تلك الحوادث ومن بينھا
حريق مركبتين.
بدوره اكد مدير شرطة محافظة معان العميد وليد الكفاوين ان قوات األمن وبمساندة من قوات الدرك
تدخلت بعد طلب من رئاسة الجامعة للسيطرة على الموقف والحيلولة دون تفاقم المشكلة حيث
اضطرت القوات الستخدام القنابل المسيلة الدموع.
وبين العميد الكفاوين ان األجھزة األمنية اتخذت كافة اإلجراءات االحترازية الالزمة وفرضت طوقا
امنيا على الجامعة حيث تم اخالؤھا من جميع الطلبة والموظفين وتأمين خروجھم منھا.
وقال مدير دفاع مدني معان المقدم محمد الھباھبة ان كوادر الدفاع المدني عملت على نقل الطلبة
المصابين في المشاجرة الى مستشفيي معان والملكة رانيا العبدﷲ في البتراء.
واوضح مدير مستشفى معان الحكومي د .وليد الرواد ان احد موظفي الجامعة وصل الى المستشفى
متوفى نتيجة اصابته بعيار ناري في منطقه الصدر فيما اصيب احد طلبة الجامعة بعيار ناري في
الرأس ما استدعى تحويله الى مستشفى البشير ،واصفا حالته العامة بالحرجة إضافة الى وصول ٦
طلبة اخرين مصابين وحالتھم العامة جيدة.
من جھته ،بين مدير مستشفى الملكة رانيا العبدﷲ د .فايز ابو جودة ان المستشفى استقبل وفاتين من
طلبة الجامعة و ١٣طالبا آخر مصابا حيث قدمت للمصابين االسعافات الالزمة وحالتھم العامة جيدة
ومستقرة فيما ادخل احدھم لقسم العمليات إلجراء جراجة عاجلة.
واكد محافظ معان عبد الكريم الرواجفة ان المحافظة بادرت -على الفور -باالتصال مع شيوخ
ووجھاء المحافظة من اجل التباحث بھذه األحداث التي لم تشھدھا الجامعة منذ تأسيسھا عام ١٩٩٩
وادت الى وقوع العديد من الوفيات واإلصابات ،داعيا اياھم الى السعي مع الجھات الرسمية إلصالح
ذات البين وتطويق المشكلة.
وطلب الرواجفة من جميع أبناء المحافظة وباديتھا ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح
الشخصية في ھذه الظروف التي اعتبرھا استثنائية تعيشھا المنطقة ووطننا الغالي.
وأكد أن إجراءات قانونية حازمة سيتم اتخاذھا بعد االنتھاء من التحقيق بأسباب المشاجرة والتوصل
الى المتسببين فيھا.
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الثالثاء

طلبة نيوز

٢٠١٣/٤/٣٠

اجتماع موسع لرؤساء الجامعات ونواب لجنة التربية ومجلس التعليم العالي مساء اليوم
علمت طلبة نيوز بأن اجتماعا موسعا سيضم أعضاء مجلس التعليم العالي ولجنة التربية والتعليم
النيابية ورؤساء الجامعات األردنية سيعقد مساء اليوم الثالثاء في وزارة التعليم العالي وذلك لبحث
تداعيات العنف الجامعي في جامعة الحسين وذلك في خطوة لتوسيع إطار المشاورات لتشمل المجتمع
المدني ومؤسساته .
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العرب اليوم ص+٦ :الديار ص٥ :

٢٠١٣/٤/30

الثالثاء

 ٦٤طالبا ً يستفيدون من منح صندوق حياة للتعليم
أعلنت جمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية ،عن أسماء الدفعة السادسة من الطلبة المستفيدين من
المنح والقروض لطلبة الجامعات والكليات الحكومية والخاصة بمختلف مناطق المملكة وعددھم ٦٤
طالبا ً وطالبة.
وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق المھندس موسى الساكت في بيان صحافي امس ،إن الجمعية تتبع
في عمليتي المنح والقروض معايير تضمن الشفافية ومن دون تدخل العنصر البشري حيث تعتمد
الفرز اآللي ضمن معايير محددة وواضحة.
يذكر ان الصندوق ومن خالل االتفاقية الموقعة مع كلية األردن الجامعية للتعليم الفندقي والسياحي
)عمون( سابقا ً وبالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المھني والتقني يعلن عن  ٧٥منحة
للشباب األردني لدراسة الدبلوم التدريبي في ادارة الفنادق.
والصندوق منح منذ اطالقة عام  ٢٠١٠قروضا لحوالي  ٢١٥طالبا وطالبة فرصة الستكمال دراستھم
الجامعية  ،كما ويدرس الصندوق تخصيص المنح والقروض في العام المقبل للمتفوقين فقط اضافة
الى استمرار الصندوق دعم وتمويل الطلبة الذين يدعمھم حاليا ً.
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Jordan’s stability attracts Malaysian students — ambassador
by Mohammad Ghazal
AMMAN — The good quality of education in the Kingdom and its
stability are the main reasons behind the rising number of Malaysian
students coming to the country, the Malaysian ambassador in
Amman said Monday.
There are around 3,092 Malaysians pursuing their higher education
across Jordan's universities, ambassador Dato Abdul Malek Bin
Abdul Aziz told The Jordan Times in an interview.
By the end of 2013, there will be around 4,000 Malaysian students in
the country, which is the highest since Malaysia started to dispatch
students to Jordan, he said.
The diplomat noted that Malaysian students spend about $10 million
annually on tuition and other expenses in Jordan, expecting the
number of Malaysian tourists coming to Jordan to increase this year.
"More and more Malaysians are transiting through Jordan to perform
umra [the lesser Muslim pilgrimage to Mecca], visit Al Aqsa Mosque
and tour several places in the Kingdom."
In 2012, around 8,500 Malaysians visited Jordan, he said.
The ambassador, who is also chairman of the Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) committee, said that Jordan
should also utilise its solid relations with ASEAN countries to increase
cooperation.
"I am not satisfied with the current level of cooperation… between
Jordan and ASEAN,” he said, citing large room for development in
different fields.
"Jordan should promote its industries and products in ASEAN
countries, which have a population of more than 600 million. Jordan
should also focus on promoting its tourist attractions in these
states…," Abdul Malek said.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ASEAN, which includes Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar,
Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Indonesia and Cambodia and
Lao PDR, will launch the ASEAN Economic Community in 2015,
which envisions a free flow of goods, services, investments and
labour, according to the ambassador.
"This will be a huge economic market, similar to that of the EU and
Jordan has a great chance to increase cooperation with these
states," Abdul Malek noted.
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الرأي ص٣ :

٢٠١٣/٤/30

الثالثاء

رئيس الوزراء  :الواقع المالي الصعب للجامعات لم يحل دون االرتقاء بالتعليم
ليالي ايوب  -اكد رئيس الوزراء الدكنور عبدﷲ النسور  ،على األھمية التاريخية والحضارية
والعلمية لجامعة مؤتة التي ارتبط اسمھا بإحداث معركة مؤتة الخالدة التي زادت الجامعة علوا وشانا
لدى كافة أبناء الوطن والقادمين إليھا ،مؤكدا على أن تجاوز الجامعة لجزء كبير من عجز موازنتھا
خالل عام  ، ٢٠٠٨حيث انخفضت تلك الموازنة من  ٢٠مليون دينارا إلى  ٤مليون خالل عام
.٢٠١١
وثمن رئيس الوزراء الجھود المتواصلة التي قامت عليھا ادارة الجامعة وكافة المعنين والتي اسھمت
بتحقيق ھذا االنجاز ،مشيرا الى ان الواقع المالي الصعب للجامعات بمافيھا جامعة مؤتة اليقف عائقا
امام امكانية تحقيق التطلعات والطموحات التي تصب في خدمة مسيرة التعليم واالرتقاء بالتعليم
النوعي.
وشدد النسور خالل اللقاء الذي جمعه وفريقه الوزاري في جامعة مؤتة برئيس الجامعة الدكتور رضا
الخوالده ورئيس مجلس امناء الجامعة الدكتور عادل الطويسي وعمداء كليات الجامعة ،بحضور عدد
من النواب ،الى ما يشكله التعليم النوعي من ضرورة البد من التركيز عليھا لتجاوز كافة العقبات
والھفوات التي تعانيھا الجامعات .
وأشار ان االموال المھدورة تنتج تعليم سيء ،معتبرا ذلك بالتحدي الذي يتطلب وقوفا جادا عليه مع
التركيز على دفع عجلة المنافسة مابين الجامعات في الجوانب االبداعية وااليجابية .
وحول العنف الجامعي ،اكد النسور الى ان تلك الحراكات الشبابية والمشاجرات تخلف من التداعيات
واالثار ماينعكس سلبا على الجامعات ومستقبلھا االمني والتعليمي والحضاري ،مشيرا الى تسببھا
بعزوف عدد من الطلبة الوافدين عن مواصلة دراستھم في المؤسسات التي شھدت مثل تلك الحراكات
بصورة وربما يخلق مخاوف من عزوف بعض الطلبة الوافدين عن مواصلة دراستھم في تلك
المؤسسات منعكسا ذلك سلبا على إيراداتھا.
وأكد على ان التركيز على اصدار ضابطة عدالية اليشكل حال جذريا للعنف في الجامعة غير ان
العمل بروح المسؤولية الجامعية والنظر بعين الرعاية الى الجامعة وتوطيد العالقة مابين الجامعة
والطلبة تمثل جزء من الحلول المساھمة بمواجھة المشاجرات وتكررھا.
ولفت رئيس جامعة مؤتة الدكتور رضا الخوالده الى ان الظروف المالية الصعبة التي تعيشھا جامعة
مؤتة لم تقف يوما عائقا امام رسالتھا الوطنية والمجتمعية التي حملتھا على عاتقھا منذ  ٣٠عاما خدمة
للوطن ومسيرة بناءه ،مشيرا الى ان العجز المالي لجامعة مؤتة في نھاية عام  ٢٠١١لم يتجاوز ٤
مليون غير انه شھد ارتفاعا في نھاية  ،٢٠١٢وذلك نتيجة انخفاض الدعم الحكومي للجامعة ،مشيرا
الى ان الجامعة قد اعدت موازنتھا لعام  ٢٠١٣بعجز مقداره  ١٥مليون دينارا وبدعم حكومي قدره
بـ ١١مليون دينار .
واستعرض رئيس مجلس امناء جامعة مؤتة الدكتور عادل الطويسي االستراتيجة التي اعدھا مجلس
االمناء لالرتقاء بالمستوى التعليمي والبحث العلمي فبي الجامعة باعتباره من اھم الركائز االساسية
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لالبداع والتميز اضافة الى المطالبة بتطبيق منظومة االمن الجامعي ،داعيا الى ضرورة زرع
االنتماء للوطن والقيم النبيلة في نفوس الطلبة وتجفيف منابع العنف الجامعي .
وعقب لقاء الجامعة توجه النسور والوفد المرافق الى مقام الصحابي الجليل عبدﷲ بن رواحه
ومقامات الصحابة متفقدا خدماتھا ،وواقع شوارع مؤتة والمزار وبنيتھا وعدا بدراسة مطالب
المواطنين حيالھا واتخاذ التدابير الالزمة حيالھا.
وفي المھرجان الوطني الحاشد الذي نظمه ابناء تجمع عشائر الخرشة ،اكد النسور اعتزاز القيادة
الھاشمية باالردنيين جمعيا وابناء العشائر في كافة مناطق الوطن ،وحرصھم االكيد على تمتين
اواصر المحبة واالخاء والعمل الجاد للبناء االردني ،الفتاالى اھمية الوقوف في خندق الوطن
للخروج من الحالة التي وصل إليھا الوطن بسبب الظروف االقتصادية الصعبة ،معلنا ان الحكومة لن
تعد المواطنين بالمستحيل اال انھا وفي نفس المقدار ستبذل كل مافي وسعھا لتخفيف على المواطنين
من اعباء االزمة المالية الخانقة.
وشدد الدكتور قبالن الخرشة في كلمة االھالي وقوف الجميع الى جانب جاللة الملك والسعي االكيد
الى تعميق اواصر الوحدة الوطنية والتماسك الوطني ودحر كيد الكايدين وادارة معركة الدولة
والحكومة ضد الفساد والفاسدين ،معلنين ثقتھم بالحكومة ،معربين عن املھم ان يتم اتخاذ اجراءات
للحد من ظاھرة العنف الجامعي  ،مستعرضا عدد من المطالب من ابرزھا اعادة الخدمة االلزامية
للشباب وتعميق عملية االصالح كما ارادھا جاللة الملك اضافة الى الدعوة لسلميية الحراكات
المطالبة باالصالح وتثمين دور االجھزة االمنية معاھدين الوطن ان يبقو جنده االوفياء .
كما تفقد رئيس الوزراء خزان مياه الطيبة الذي ينفذ بمكرمة ملكية سامية بكلفة  ٦٧٠الف دينار من
قبل احد الشركات المحلية لمواطني البلدة البالغ عددھم  ١٢الف نسمة .
وفي بلدة العراق التقى النسور الفعاليات الشعبية والمجتمعية في قاعة العراق مستمعا لمطالب ابناء
البلدة الممثلة بانشاء صرخ لشھداء البلدة الذي قضو ابان الخالفة العثمانية والبلغ عددھم  ٩٩شھيدا،
اضافة الى المطالبة بمدرسة ثانوية شاملة في البلدة وتحسين مستوى الخدمات في الطرق والبنية
التحتية وقطاع الصحة .
كما والتقى النسور في مركز شابات ع ّي ابناء تجمعات لواء عي حيث ابلغھم مباشرة الحكومة تنفيذ
مطالب ابناء اللواء التي طرحت من خالل المجالس التنفيذية السابقة ،وفي مقدمتھا طرح عطاء
طريق كثرباء االغوار المرحلة الثانية بكلفة مليون و ٧٠٠الف دينارا ،حيث طالب ابناء عي بتحسين
واقع البنية التحتية وقطاع الصحة اضافة الى دعم بلدية عي لتمكينھا من تقديم خدماتھا.
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العرب اليوم ص٩ :

٢٠١٣/٤/30

الثالثاء

"فوبيا العنف" تسيطر على األوساط الطالبية وتخترق الجامعات الحكومية
بعد أن تحول إلى ملف سياسي وأمني
وليد شنيكات  -يستمر العنف الطالبي في ضرب الجامعات الحكومية بين وقت وآخر ،حتى تح ّول
من ملف داخلي يخص كل مؤسسة أكاديمية بعينھا ،إلى ملف وطني وسياسي استحوذ على اھتمام
مفاصل الدولة كافة ،بعد أن أصبح ظاھرة تھدد األمن االجتماعي ،راح ضحيتھا العشرات بين قتيل
وجريح ،و ما زالت آثارھا جراحا لم تندمل.
ظاھرة العنف الجامعي باتت تثير قلقا وتخوفات مشروعة لدى شرائح المجتمع األردني كافة ،األمر
الذي دفع الدولة إلى تحريك أجھزتھا المختلفة ،سواء على الجانب األمني ،أو األكاديمي ،عبر
اإلسراع إلى عقد ورش عمل ،ومؤتمرات،وندوات ،واالستعانة بالدراسات البحثية ،واالستقصائية،
للوقوف على أسباب ودواعي الظاھرة ،التي صارت وصمة عار في ملف التعليم الجامعي األردني
في عيون الخارج على أقل تقدير ،وإن لم تسلم من االستھجان الداخلي.
في وقت صار البعض يستثمر الظاھرة في سياق مختلف ،بعد أن علت أصوات تطالب بمأسسة
التعليم الجامعي ،وحصر اإلشراف عليه وإدارته في فئة معينة من المجتمع ،وقد تكون ھذه أولى ثمار
"القطاف األسود" لظاھرة العنف الجامعي ،بعد أن أصبحت عابرة للجامعات الحكومية والخاصة
على حد سواء ،حيث شھدت جامعات أھلية مؤخرا مظاھر عنف طالبي لم يسلم منھا شيء ،ال الشجر
وال حتى الحجر ،وتم االعتداء على مرافق عامة.
ھل للعنف الطالبي غير الوجه األسود البغيض؟!
تشير دراسات عديدة الى أن ظاھرة العنف الجامعي اآلخذة بالتنامي ،كبدت خزينة الدولة أمواال
كثيرة ،ويعود ھذا إلى اآلليات العقيمة واالسترضائية في نزع فتيل ھذا النوع من األزمات
االجتماعية ،إذ تقوم اإلدارات الجامعية ،ومن قبلھا الحكومات المختلفة ،بتعزيز الميول العنفية لدى
الطلبة ،عبر السياسات التعليمية التي ما زالت تراوح مكانھا ،بسبب فشل القائمين على رسم ھذه
السياسات ،منذ عقود طوال ،األمر الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اآلن من تخلف استوطن مختلف
مرافق الدولة.
وتنامت الظاھرة حتى تحولت معھا جامعاتنا إلى مجرد ھياكل تمنح الشھادات الجامعية وتصرف
رواتب الموظفين وتنتج قليال من العلم ،حتى وان كانت تقيم حفالت التكريم والتقدير ،لكنھا في الغالب
ال تحترم المؤھالت والقدرات بقدر ما تحترم األبعاد الشخصية والسياسية والقبلية.
ال تزال الجامعات األردنية تواجه سؤاال حول جدوى التشريعات التي يتم وضعھا للحد من ظاھرة
العنف الطالبي ،والسبيل إلى مؤسسات جامعية ترتقي إلى مستوى التحذيرات الملكية من آفة العنف
التي وصفھا جاللة الملك أكثر من مرة بانھا "خط أحمر".
سلسلة منتديات ومؤتمرات تمخضت عنھا عدة توصيات وقرارات جميعھا تنادي بوقف فوري
لظاھرة العنف ،كان آخرھا "مشروع نظام منع العنف" الذي لم يقدم ولم يؤخر في القضاء على ھذه
الظاھرة حتى اآلن ،والدليل تنامي معدالت العنف في الجامعات.
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السائد أن جامعات رسمية ما زالت تفتقر إلى رؤية واضحة في التعامل مع الظاھرة شكلت "الجامعة
األردنية" و"جامعة مؤتة" ثنائيا ،نظرا لكثرة المشاجرات ،وحاالت العنف التي سجلت أرقاما غير
مسبوقة بالمقارنة مع الجامعات األخرى ،ما يوجب إعادة النظر في مدى التزام ھذه الجامعات بالحد
من اتساع مساحة العنف الذي بات يھدد الصورة الحضارية والفكرية للجامعات.
مع استمرار "الصراع الطالبي" المتأزم في الجامعات وتفاقم األوضاع في الجامعات يوما بعد يوم
فان االمر يستلزم تدخال جديدا وتحديدا من الحكومات نفسھا لتفكيك حالة العنف خاصة في ظل
االحتقان السائد بين الطلبة وتقصير اإلدارات الجامعية على إحداث التغيير المنشود في ملف العنف
الطالبي المتفاقم ،وذلك بتغليظ العقوبات وعدم التساھل في تنفيذھا ،إلى جانب اإلسراع في تعديل
أسس القبول الجامعي ،وليس إلغاء االستثناءات التي ھي الذريعة المناسبة لإلدارات الجامعية لتعليق
أسباب العنف عليھا ،وھو ربما يبين حالة العجز الحكومي المتراكم في إدارة أزمة العنف الطالبي
المتصاعدة.
كما أن تجاھل ما يجري في الجامعات يزيد الوضع خطورة ،إذ إن "الصدام الطالبي" ھذا الذي يھدد
معنى الجامعة وجدواھا في التعليم ،قد يفتح بابا لتصفية الحسابات القديمة بين الطلبة وتحقيق أھداف
معلنة أو غير معلنة.
إذا لم تسارع الجامعات إلى تبني ھذه الحلول ،فإنھا ستظل تواجه تحديات حقيقية للخروج من إطار
الصورة المھمشة في نظر الشارع بعد تزايد معدالت أعمال الشغب بين الطلبة ،وقد أثيرت تساؤالت
عديدة في الوسط األكاديمي عن جدية الحكومات قبل الجامعات في مساعيھا للسيطرة على "براكين
العنف الطالبي" التي بدأت تحصد األرواح.
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الغد ص/٢ :تحدي

٢٠١٣/٤/30

الثالثاء

اتحادا الكرة والجامعات يبحثان إطالق بطولة الخماسي
يعقد اتحاد كرة القدم جلسة مشتركة مع االتحاد الرياضي للجامعات ،عند الساعة الثالثة من بعد ظھر
يوم غد ،بھدف البحث في إطالق بطولة لخماسيات كرة القدم بإشراف اتحاد كرة القدم.
وأكد مدير المسابقات باتحاد كرة القدم عوض شعيبات ،أن عضو الھيئة التنفيذية ورئيس لجنة
المسابقات د.فايز أبوعريضة ،سيبحث مع اتحاد الجامعات مدى التعاون والتنسيق في البطولة التي
يعتزم االتحاد إطالقھا رسميا بعدما يضمن نجاحھا من الجوانب كافة.
وأضاف عوض ،الذي كان يتحدث للموقع الرسمي التحاد كرة القدم ،أنه التقى أول من أمس مع مدير
لجنة المسابقات والمنتخبات باتحاد الشركات الرياضي زھير توفيق ،وبحث معه القضية ذاتھا وأبدى
استعداد اتحاد الشركات التعاون المطلق مع اتحاد كرة القدم لتوفير النجاح للبطولة.
وأكد عوض أن االتحاد كان عمم على كافة األندية المنتسبة له بھدف استمزاج رأيھا بالمشاركة ،لكن
استجابة األندية لم تصل حتى للحد األدنى من طموح االتحاد بعودة بطوالت الخماسي ضمن أجندته،
بھدف تشكيل المنتخبات الوطنية لھذا النوع المشوق من رياضة كرة القدم ،وإعدادھا للمشاركة في
البطوالت اإلقليمية والدولية والعربية المقبلة.
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مقاالت

الدستور ص٤٤ :

٢٠١٣/٤/30

الثالثاء

العنف الجامعي والزمن الجميل
د.مھند مبيضين
مرة أخرى يطرق العنف أبواب الجامعات ،وھذه المرة يتوالى المشھد في أكثر من جامعة ،فمن مؤتة
إلى األردنية إلى الحسين وقبلھا اليرموك ،يتجدد العنف وكل مرة نجد األمور تنحدر لألسوأ ،وليس
في اإلمكان العودة لمربع التحليل والتفسير للظواھر ،فما حدث يكاد يرسم نھاية مأساوية لكل ما بذل،
وما أنفق من جھد في العالج ،وفي اإلصالح ،وھو ما يجعل الباب مفتوحا ً.
والحل ليس كما تظن الحكومات في تعيين رئيس جامعة أو اختيار رئيس مجلس أمناء أو تغيير عمداء
أو نقل عميد شؤون طلبة ،إنما ھو ھوية متفسخة ،وجامعة وطنية فقدت وحدتھا لصالح األنا الضيقة،
والھوية المأسورة بثقافة حمائية ترى أن الحق ينتزع بأكثر من وسيلة أولھا وآخرھا القوة.
نعم فشلت الجامعات في أن ترسم مستقبال أفضل لبناء شخصية الطالب ،وفشلت في سلخه من ھوياته
القاتلة إلى ھوية العلم والمعرفة واإلبداع ،والكل شركاء في الجناية ،األب واألسرة والمدرس
والجامعة والحكومة ،واليوم ال يتعلق األمر بعودة الھدوء بل بجدوى وجود الجامعات أصال في
مجتمع يفيض بالتناقضات ،ويشھد العنف في أعلى منابر األمة ديمقراطية.
واليوم ال يكون الحل في إلغاء الجامعات أو إغالقھا كما يقول بعضھم ،بل في تحويل الجامعات عن
أھدافھا التي قامت من أجلھا ،واإلبداع في التغيير والبدء بجامعة تصنع ھوية ،وتمنح الفرص وتكافئ
اإلبداع ،وتصقل الطالب ،وإذا ما ظلت الجامعات تكرس التلقين وتعين األساتذة والموظفين من أبناء
المنطقة وترفض القادمين من الخارج؛ فإنھا ستظل تثوي خلف الجھوية الضيقة ،والمناطقية القاتلة.
نعم السلطان اليوم في الجامعات للقبيلة ،على جدران القاعات نشھد عبارات الفخر بالعشائر والمدن،
ھناك صيرورة تنمو وھناك مجندون لحماية التمثيل القبلي في الجامعات ،وھناك عناصر تريد لھذه
الثقافة أن تصبح سائدة كي يقال أن األردنيين ال يستحقون الجامعات.
ولو أننا عدنا للزمن لوجدنا أن أفضل األزمنة كانت عندما يدرس ابن الكرك في اربد ،وابن اربد في
الكرك ،وابن المفرق في عمان ،ھذه األزمنة أنجبت الراحلين حبيب الزيودي وحمدان الھواري وخالد
أبو سمور وزھير النوباني ،ومبدعين كثرا في حياتنا الراھنة ،وتلك األزمنة كانت الجامعات ال تعرف
تمايزا ،وال قبوال موحداً .لكنھا أزمنة جميلة أكثر من اليوم بكثير.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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السبيل ص١٥ :

٢٠١٣/٤/30

الثالثاء

العنف الجامعي مسؤولية النظام
عبدالرحمن الدويري
مخجل ما نراه في جامعاتنا كل أسبوع تقريبا ،وباع ث عل ى األس ف ،وم نكس لل رأس أن ن رى ص ورة
واقعنا في أصفى المرايا على اإلط الق ،وأ ّ
ي بيئ ة يمك ن أن تق رأ فيھ ا ص ورة المجتم ع ،وتُق يﱢ َم وض عه
صحة واعتالال إال بيئة الجامعات وصروح العلم!
درسنا في جامعاتنا )اليرموك تحديدا( في ثمانيني ات الق رن الماض ي ،لك ن ش يئا ً م ن ھ ذا الجن ون ال ذي
نشھده اليوم لم يكن موجودا ،بل لم تكن له أدنى بوادر.
كان ت الجامع ات بك را ال يخطبھ ا إال األكف اء ،وال ي درج ف ي مس الكھا إال المس تحقون ،وال يثب ت ف ي
ُ
افيات،
أرضھا إال َمن طاب أصله ،وغار جذره طلبا للنجاح ،أما الحشائش المتسللة ،تحم ُل بذو َرھا الس
ف ال تلب ُ
ث إال قل يال ،حت ى تغ دو ھش يما ت ذروھا ري اح االختب ار خ ارج األس وار عل ى عج ٍل ،لتبق ى
الجامعات مراكز إشعاع ،ومصانع رجال ،ومحطات تنوير ال غير.
ك ان العل م ھ و الج اذب ،والمس تقبل ھ و الحل م ،وھم وم ال وطن واألم ة ھ ي الش اغل ،الفك ر ھ و مي دان
التدافع والمغالب ة ،وعل ى أساس ه تك ون ق راءة الواق ع ،وتُقت ر ُح الحل ول ،وك ان الح وا ُر وس يلةَ اإلقن اع،
والص ندو ُ
ض ى ب ين الجمي ع ،لتَ رى الك ّل عل ى اخ تالف انتم ائھم الفك ري واألي ديولوجي
ق الح َك ُم ال ُمرت َ
وانتسابھم العشائري صفا واحدا في المناسبات الوطنية والقومية على السواء ،بال توتر وال شحناء.
فم ا ال ذي ج رى؟ وم ا ال ذي أص اب الرك ب ،حت ى ص رنا إل ى ھ ذه المھ وى ،ورس بنا ف ي ھ ذا الق اع
المخزي؟!
في عام ١٩٨٦م دخلت قوات البادية حرم جامعة اليرموك على خلفية احتجاجات طالبي ة مھني ة تتعل ق
بسياس ة الجامع ة ف ي ق وانين االختب ارات والرس وم ،قادتھ ا الق وى الطالبي ة ذات االنتم اءات الفكري ة:
إسالمية ويسارية ،في أخطر سابقة لتعالج القضية من زاوية أمنية بحتة ،ولتكون الخط وة األول ى نح و
االنحدار.
على ضوء ذلك بات التدخل األمني في الجامعات سياسة ثابتة ،وتحولت عمادة شؤون الطلبة إلى ثكن ة
أمنية ،ووضعت المخابرات يدھا بش كل مت درج عل ى إيق اع س ير الجامع ات ف ي التعيين ات والترقي ات،
والمالحق ات للناش طين ،والحج ر عل ى مخ الفين أس اتذة ومعلم ين ،وص ناعة النق يض الم والي المنتم ي
للجھاز بتبنﱢيه منذ نعوم ة أظف اره ،ليترق ى -ول و بالحم ل وال ّدفع -ليع ود بع د ذل ك أس تاذا ف ي كوادرھ ا،
وعينا ً على مناشطھا ،ومقررا لنھجھا ،ومحددا لوجھتھا ومسارھا.
كان ال بد من إقصاء أصحاب الفكر عن الوصول إل ى مج الس الط الب واتح اداتھم ،وك ان ال ب د ل ذلك
من إيج اد الب ديل ،فتفت ق ال ذھن الكلي ل ع ن ض رورة تعمي ق اإلحس اس ال وطني ،وربط ه بنظ ام الحك م
واالنتم اء ل ه ،واستحض ار البع د العنص ري لتعزي ز ھ ذا التّوجﱡ ه ،والن بش ف ي الماض ي ع ن محط ات
ت العش يرة لتك ون
سوداء في سيرة المكونات المجتمعية ،لتعميق ھذا اإلحس اس ب االفتراق ،ث م اُس تد ِعيَ ِ
حاضنةً لمشروع الوالء الشرق أردني وحاميةً له ،لتبدأ عملية الغوص في الطين على إيق اع األھ ازيج
والدبكات ال ُموجﱠھة وال َمر ِعيّة أمنيًّا.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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كان االستثناء الوحيد والمعلن في الجامعات األردنية حتى نھاية الثمانينيات ھو المكرمة الملكي ة ألبن اء
العاملين في القوات المسلحة ،والقليل النادر ممن يتبناھم الديوان ،لكن في السنوات ال ـ ١٥األخي رة ط ّم
البالء وجرى سيل االستثناءات ،وبدأت السماء تمطر ھبات ومكرمات ،لشراء الشرعية ،فانفتح الب اب
عل ى مص راعيه لك ل ع وراء وعجم اء وقرن اء ،لتحم ل رقم ا جامعي ا ،وتتخ ذ العص ا كتاب ا وقرطاس ا،
والموس قلما ويراعا.
لق د أج ازت سياس ة النظ ام العام ة اس تخدام أ ﱠ
ي ب ديل مھم ا ك ان تافھ ا وواطي ا؛ ليح ول دول وص ول
المكون ات المجتمعي ة الخيﱢ رة الراش دة ألي موق ع م ؤثر ،ال لش يء إال ألن األخي رة تمل ك رؤي ة ،ولھ ا
عقل ،وتملك إرادة ربما تخالف إرادة النظام ،وسياسته في الحكم واإلدارة.
أُجريَت انتخابات نيابة عام ١٩٨٩م كشفت عن حالة معافاة في بنية المجتمع ،وأظھرت استعدادا عالي ا
ل دى الن اس النتخ اب األفض ل ،عل ى أس اس الفك رة والمب دأ والسياس ة والبرن امج ،وھ ذا الج ﱡو طبع ا ال
يخدم حكم الفرد ،وال يُريح المستبد ،فكانت ال ﱢر ﱠدة سريعة ع ام ١٩٩٣م ،وك ان مش رط الص وت الواح د
كافيا إلقصاء األكفاء والنخب ،واإلطاحة بالفكر والمب دأ ،وھج ر الح زب التي ار ،لص الح كتل ة العش يرة
مھما كان عرضھا وبضاعتھا بخسة في سوق الحياة التشريعية ،وجرى ھذا المسلسل عل ى االنتخاب ات
البلدية والخدمية وغيرھا ،وأعطى الجرعة المركزة للھدم والتفكيك حتى داخل العشيرة الواحدة.
تَح ﱠول الصراع عل ى ش غل المواق ع اإلدارة والتش ريعية والعم ل الع ام م ن ص راع نخ ب وب رامج ،إل ى
صراع عشائر وارتباطات شخصية في عباءة ال والء للنظ ام ،والعم ل عل ى خدمت ه وتس ويق سياس اته،
وت دير اللعب ةَ الي ُد األمني ة والتحالف ات الخفي ة ،ومراك ز الق وى والت أثير ،عل ى حس اب الح ق والعدال ة
والمنطق ،وانساق ھذا المشھد على الجامعات وباقي مرافق الدولة.
ھذا المشھد صنعه النظ ام عل ى عين ه وبأدوات ه الت ي ت دير الدول ة ،م ن أكب ر موق ع إل ى أص غره ،وك ان
ھدفه تحقيق حالة االنفراد بالسلطة ،وإلغاء المنافس ،ونفي المعارض ،وحشد ال والء ،والتأس يس لثقاف ة
القطي ع ،وھ ذا ال يت أتى إال بتفري غ المجتم ع م ن ق واه الحي ة ،وعيون ه المفتوح ة ،ونخب ه الفكري ة
والسياس ية ،ليح ل محلھ ا ط وابير النف اق ،ومج اميع االرت زاق بالك ذب وال دجل ،تح ت مظل ة النظ ام
والصورة والعلم.
الجامع ة أص دق بيئ ة ،وأدق مختب ر يمك ن أن يعط ي نت ائج حقيقي ة لمس توى نج اح النظ ام أو فش له ف ي
إدارة مكونات المجتمع ومقدرات البالد ،التي تُظھر فشال مع درجة الشرف األولى ،يتقلدھا النظام ف ي
حفل الخت ام بع د س نوات خ ّدعات م ن الش عارت الزائف ة مث ل» :كلن ا األردن ..األردن أوال ..عل ى ق در
أھ ل الع زم« ،والت ي م ن خاللھ ا ت م تص فية الدول ة لص الح أرك ان النظ ام ،وھ دم البي ت عل ى أص حابه
لصاح األجير!
الشعب األردني ھو الش عب األردن ي ،ذل ك الب دوي البس يط ،والف الح الطي ب ،ل م يتغي ر علي ه ش يء إال
الطارئ على إدارة حياته ومقدراته ،واعتالل نفوس من ساسوه ،وتولوا أمره؛ ألنھ م خطط وا ألنفس ھم
ولم يخططوا له ،فألقوه ف ي ي ّم العب ث؛ لي دفع ثم ن س وء الرعاي ة وتض ييع األمان ة ،وتوس يد األم ر إل ى
غير أھله.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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السبيل ص٢٤ :

٢٠١٣/٤/30

الثالثاء

العنف في الجامعات وأسئلة مشروعة
عبد ﷲ المجالي
ظاھرة المش اجرات المتك ررة ف ي جامعاتن ا ليس ت ظ اھرة مقلق ة فحس ب؛ ب ل ظ اھرة مخزي ة ،ومھين ة
لقطاعنا التعليمي الذي نفاخر به العالم صباح مساء.
ما معنى أن تستمر ھذه الظاھرة رغم كل الجھود التي نسمع أن الجھات المعنية تبذلھا لمعالجتھا.
ال يكاد يمر أسبوع أو أسبوعان إال ونتفاجأ باندالع مشاجرة في إحدى الجامعات.
األمر تطور إلى وقوع ضحايا ،وف ي مجتم ع كمجتمعن ا يعن ي أن دورة العن ف س تتفاقم ،فالث أر س يكون
سيد الموقف.
ال بد من وقفة جادة وجرأة نادرة وإرادة ناجزة لمعالجة ھذه الظاھرة ،وإال سنض طر يومي ا إل ى وض ع
العباءات على األكتاف ونصب الخيام الستقبال الجاھات القادمة.
قبل سنتين ومع تفاقم ظاھرة العنف المجتمعي شكلت الحكومة لجنة لدراسة الموضوع ،لكنھا توص لت
إلى أن المتھم الرئيس ھو اإلعالم الذي يضخم القضية!
ال ب د م ن ترس يخ دول ة الق انون ومب دأي العدال ة وتك افؤ الف رص ،وإال فك ل تنظيرن ا وتشخيص نا
ومؤتمراتنا ستكون حبرا على ورق ،وسنبقى ندور في حلقة مفرغة.
المشكلة أن رسوخ دولة القانون يعني فقدان الفاسدين امتيازاتھم.
مالحظة :لم نسمع عن مشاجرات في كليات الطب ،بينما تتركز في الكليات اإلنسانية ،لماذا يا ترى؟

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص٢٠ :

٢٠١٣/٤/30

الثالثاء

امتحان الكفاءة الجامعية مرة أخرى
حسني عايش
ھ ا ھ ي الجھ ة الرس مية نفس ھا ،وإن تغي ر بع ض أعض ائھا ،تك رر الع ودة إل ى إج راء امتح ان الكف اءة
الجامعي ة .إنھ ا الجھ ة نفس ھا الت ي ألغت ه قب ل نح و أرب ع س نوات ،فھ ل م ن جدي د؟ م ا ھ و؟ ف ي ن دوة
تلفزيونية مع وزير التعليم العالي في حينه الذي تبنى االمتحان بش دة ،طالب ت بجعل ه بالعين ة الش عوائية
للطلب ة ف ي جمي ع التخصص ات ،وف ي الجامع ات الحكومي ة والخاص ة ،وذل ك بھ دف تقي يم أدائھ ا ھ ي
وت وفير التغذي ة الراجع ة إلدارتھ ا وأس اتذتھا والمدرس ين فيھ ا ،.ألن االمتح ان بالعين ة ي دين الجامع ة
السيئة ويرفع شأن الجيدة وال يدين الطلبة أو الضحايا .أما فرض االمتح ان عل ى جمي ع الطلب ة فس وف
يؤدي إلى نسيان الجامعة والتركيز على الخريجين والخريج ات ألن جھ ات االس تخدام ستس أل المتق دم
للوظيفة  :ھل نجحت في امتحان الكفاءة الجامعية؟ ھكذا امتح ان تجري ه جھ ات التوظي ف عل ى ط البي
الوظيفة .
إن فرض امتحان الكفاءة الجامعية وحتى بالعينة ،ال يس تقيم م ع وج ود نظ ام االعتم اد الع ام واالعتم اد
الخاص إذ كيف سيكون الموقف إذا رسب طلبة جامعة معتمدة ونجح طلبة جامع ة غي ر معتم دة )عل ى
سبيل االفتراض( ؟ ھل يفرض عليھا االعتماد ليرس ب طلبتھ ا؟ م اذا إذا فش ل الن اجحون ف ي االمتح ان
في امتحان االلتحاق بجامعة أخرى؟ ما الموقف من طالب ال يريد أن يتقدم لالمتحان؟ م ا الموق ف م ن
طالب رسب في االمتحان ولكنه التحق بجامع ة أجنبي ة عريق ة ومعت رف بھ ا وحص ل عل ى الماجس تير
وال دكتوراه منھ ا؟ أنطالب ه ب الجلوس ثاني ة لالمتح ان كم ا يفع ل ال ذين ال يعترف ون بھم ا إذا ل م يك ن
صاحبھما ناجحا ً في الثانوية العامة أو ما يعادلھا؟ وھل يقصر االمتحان على طلبة البك الوريوس أم أن
ف ي الني ة توس يعه ليش مل طلب ة الماجس تير وال دكتوراه؟ م ا الموق ف م ن خريج ي الجامع ات العربي ة
واألجنبية؟ إذا أعفوا من االمتحان فسيھجر طلبتنا جامعاتنا إلى جامعاتھم.
أم ا الس ؤال الص عب  :م ا معن ى أو فائ دة إج راء االمتح ان بع د تخ رج الطال ب ف ي الجامع ة واالحتف ال
برعاية أحد المسؤولين له؟ لع ّل َمثل ھيئة االعتماد في ھذه المسألة أو النكت ة مث ل ال ذي يغل ق الحظي رة
بعد خروج الحصان ،أو يغلق النوافذ بعد ھدوء العاصفة.
وللتسھيل على الھيئة الفاحصة ،جعلوا االمتح ان موض وعيا ً م ع أن الموض وعية قلم ا ت دل عل ى ش يء
وس وف ال يعنيھ ا ف ي شخص ية الم تعلم م ا يتمت ع أو ال يتمت ع ب ه م ن ق درات ف ي القي ادة ،والمب ادرة،
والتعاون ،والسماحة ،واالتزان ،والتبصر ،واإلبداع ،والتفكير الناقد ...وھي الصفات األكثر أھمية في
الحياة والبقاء .ال يستطيع امتحان موضوعي قياسھا .تلكم ھي المشكلة م ن قب ل وم ن بع د ،ومنھ ا وبھ ا
نفسر العنف المتفشي في الجامعات والمجتمع.
إذا تمأس س ھ ذا االمتح ان وك ان ش امالً للجمي ع كم ا امتح ان الثانوي ة العام ة )الت وجيھي( فسيص يبه م ا
أصاب التوجيھي ال تستطيع الجھة التي تديره منعھا م ن مث ل الغ ش ،وغ ض الم راقبين الط رف عن ه،
أو ت واطئھم علي ه وس وف ل ن يعب ر ع ن ش يء ذي مص داقية كم ا امتح ان الثانوي ة العام ة اآلن .وبھ ذه
المناسبة أقترح بديالً جديداً لما يسمى بالمدارس األقل حظا ً أو ذات الظروف الخاصة التي لم يعد لھا
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معنى بعد ھيمنة ظ اھرة الغ ش عل ى االمتح ان ،بالم دارس او الطلب ة األق ل غش ا ً ومعظمھ ا إن ل م يك ن
جميعھا يقع في عمان.
مرة أخرى نقول :لعل البديل األفضل تربويا ً وأمنيا ً إجراء االمتحان بالعينة وربما أوالً بأول – أي م ن
المقدمات – من الصف األول االبتدائي وحتى نھاية الدراسة الجامعية بمراحلھا الثالث ال م ن النت ائج،
فعندئذ يكون مفيداً في تقييم المدرسة والجامعة ،وفرصة لتقويم األداء أوالً بأول وتجديده أوالً بأول.
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الغد ص٩ :

٢٠١٣/٤/٣٠

الثالثاء

التلكؤ في معالجة العنف الجامعي يعني ضحايا أكثر
الراصد
المؤشرات المريرة للتباطؤ الرسمي ف ي التعام ل م ع ظ اھرة العن ف الج امعي؛ تجعلن ا مرع وبين عل ى
مستقبل طلبتنا وسالمة أرواحھم.
لن نحتاج إلى دليل ،إلثبات خطورة ھذه الظاھرة على أرواح طلبتنا ،فبالكاد يم ر اس بوع علين ا؛ ب دون
وق وع مش اجرة جامعي ة موجع ة ،تت رك آثارھ ا المؤلم ة عل ى مناخن ا االجتم اعي والثق افي والتعليم ي
والحضاري.
أمس؛ غطت أحداث جامعة الحسين بن طالل بمحافظة مع ان عل ى آث ار وذي ول المش اجرات الجامعي ة
خالل الشھر االخيربعد سقوط ضحايا في حرم الجامعة اضافة الى اصابة عشرات الجرحى.
وأمام ذلك الموت؛ يجب التوقف طويال ،وتأمل عواقب التراخي الرسمي ف ي وض ع ح د لھ ذه الظ اھرة
واجتثاثھا من جذورھا ،عبر معالجة أسبابھا بدون تلكؤ او تردد.
ونتس اءل :ھ ل ف ي أح داث العن ف الج امعي م ا يلف ت نظ ر الحكوم ة ووزارة التعل يم الع الي ،والجھ ات
المعنية ،أم المطلوب ،استمرار سقوط ضحايا العنف بالجملة؟.
أجل؛ نقف مصعوقين من ھول ما يجري؛ ونرى أنه تخريب منھجي ولعله مقصود ،فالمت أثر من ه؛ ھ م
الطلبة ،ولكم أن تتخيلوا كيف سيعيش ھؤالء الطلبة ،وھم يحملون في طيات وعيھم ،تاريخا قلق ا لحي اة
جامعي ة قلق ة ،وكي ف س يجتازون ذل ك ،ليكون وا أس وياء ف ي التعام ل م ع قض ايا مج تمعھم بعي دا ع ن
تأثيرات ما عاشوه؟
لكل ذلك ،ولسواه من تبعات ،يلقي العنف الجامعي بھا على كاھلنا ،ويلوث صورتنا الجميلة في التعليم
وغي ره ،عل ى ك ل الجھ ات الرس مية وغي ر الرس مية ،تحم ل مس ؤولياتھا ،ومحاس بة المقص رين ف ي
واجبھم.
نع م ..ال يمك ن لبل د ك األردن؛ أن تس تثمر ف ي الم وارد الطبيعي ة ،بينم ا ال تكتن ز أرض نا الكثي ر ،وال
تس تثمر بم ا حبان ا ب ه ﷲ م ن طاق ات ش بابية ،تش كل أكث ر م ن  % ٧٠م ن الس كان ،ل ذلك؛ فاالس تثمار
المعرفي في ھذا الجيل ،يعد استثمارا في أھم الموارد؛ االنسان.
وأن نجلس ونتابع ما يجري في جامعاتنا على أنه "زوبعة في فنجان" فتلك كارثة تنضاف الى ما نحن
فيه من وج ع وم رارة عل ى مس تقبل التعل يم ،فمتوالي ة العن ف؛ تحص د طمأنينتن ا عل ى البيئ ات التربوي ة
التعليمية.
وحقيق ة؛ ف الخوف يرب ك ن بض قل وب اآلب اء واألمھ ات يومي ا ،وھ م يودع ون أبن اءھم عن د ذھ ابھم
للجامعات ،وال يرتاحون إال لحظة استقبالھم حين عودتھم من "جھادھم الجامعي".
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ليس معقوال "ترك الحب ل عل ى الغ ارب" لتن امي ظ اھرة العن ف الج امعي ،وعل ى أص حاب المس ؤولية
تحم ل وز تقاعس ھم ع ن أداء واج بھم ،فإم ا أن يق دموا حل وال ناجع ة؛ أو فليترك وا م واقعھم لي أتي م ن
يمكنه التعامل مع ھذه الظاھرة الخطيرة ،التي يجب أن تتوقف اليوم قبل الغد.
آن األوان لعمل مخلص وجاد لمكافح ة الظ اھرة؛ ويج ب أال يب دأ الح ل ھ ذه الم رة م ن قل ب م ؤتمر أو
ندوة أو توصية لجان ما ،ال؛ بل يجب أن يبدأ من الميدان ،بع د التع رف عل ى ج ذر الظ اھرة الجتثاثھ ا
نھائيا ،ولكي نعيد لتعليمنا الجامعي ھيبته ومكانته.
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٤/٣٠

الثالثاء

التعليم الجامعي تحت ايقاعات الرصاص ودماء االبرياء ..
عبدﷲ العزام
حين تتحول جامعاتنا األردنية الرسمية والخاصة الى ساحات مع ارك ومس تنقعات دم اء يعن ي ذل ك م ا
عندك وزارة للتعليم العالي،حين تتحول الكليات الجامعية من محاض ن علمي ة ق ادرة عل ى خل ق ح راك
مجتمعي ومصنع لتخريج أجيال م ن المثقف ين ال ى ص االت أف راح للغن اء وتن اول المش روبات الس اخنة
ووجب ات الطع ام يعن ي ذل ك م ا عن دك وزارة للتعل يم الع الي،حين تتح ول الوس يلة ف ي تحص يل النت ائج
الجامعي ة م ن الق راءة والبح ث ال ى قصاص ات ورقي ة مطوي ة يعن ي ذل ك م ا عن دك وزارة للتعل يم
العالي،حين تتحول مكاتب الھيئة التدريس ية ف ي جامعاتن ا م ن غ رف للق اء العلم ي الھ ادف ال ى مق اھي
للتواصل اإلجتماعي وھز ال ذنب يعن ي ذل ك م ا عن دك وزارة للتعل يم الع الي،حين تتح ول مھ ام رئاس ة
الجامع ات م ن مراقب ة س ير العملي ة التعليمي ة ومعالج ة القض ايا الطالبي ة ال ى مض افات للمش يخة
والبرس تيج إلس تقبال الشخص يات رفيع ة المق ام والض يوف الك رام يعن ي ذل ك م ا عن دك وزارة للتعل يم
العالي،وھا ھو الفص ل الدراس ي الث اني ق ارب عل ى اإلنتھ اء وال زال ت أمط ار األعي رة الناري ة تھط ل
ف وق رؤوس أبنائن ا الطلب ة ال ى ان س الت ال دماء البريئ ة ولغاي ة اآلن ال أح د يح رك س اكنا ً تج اه ھ ذه
الجرائم.
ال ى ھن ا وبك ل أس ف ل م تقتص ر رداءة مخرج ات وزارة التعل يم الع الي والبح ث العلم ي عل ى تخ ريج
البعض م ن األف واج الفارغ ة المحت وى والفك ر والعل م وإنم ا تع دت ھ ذا الح د ليتح ول التعل يم الج امعي
تحت إيقاعات الرصاص وإراقة الدماء،وفي ظل التشخيص الدقيق لحالة وزارة التعليم العالي بات ف ي
حكم المؤكد أن نظرتھا تجاه إصالح التعليم تتس م بالمعالج ة الش كلية فق ط لكونھ ا فاق دة لمع ايير التنمي ة
الشاملة وصفات البناء المنطقي والتكامل،ووزارة علمية فاق دة للخط ط والب رامج وبالت الي إل ى إخ تالل
التوازن في أدائھا وإس تمرارية رداءة مخرجاتھ ا  ..وف ي النھاي ة ن وافيكم ف ي آخ ر مس تجدات مجتمعن ا
الجامعي – شقاق ال إتفاق ورصاص متواص ل – وطلب ة بواس ل ح الھم ال يحت اج ال ى وص ف ف أنتم ب ه
أعلم.
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٤/٣٠

الثالثاء

ماذا يحدث في جامعة الحسين؟
د .نضال يونس
أكثر من عامين و حراكات “الشارع” األردني مستمرة ومتواصلة ،ولم نسمع ع ن م وتى و قتل ى كم ا
يح دث اآلن ف ي مسلس ل العن ف الج امعي ال ذي يمت د ليش مل ك ل الجامع ات األردني ة م ن الش مال إل ى
الجنوب ،والذي أدى إلى وفاة ثالثة أشخاص وإصابة عدد كبي ر م ن الطلب ة بإص ابات مختلف ة ف ي ي وم
واحد مما يعنى أننا أمام “تحوالت” جديدة يفترض أن نقرأھا بوضوح.
أعرف أنني قد ال أضيف جديداً ع ّما ُكتب عن العنف الجامعي،ولكن حينما يصل األمر إلى وف اة ثالث ة
أش خاص ف ي جامع ة الحس ين ،وق بلھم طال ب ف ي جامع ة مؤت ة ،ف ال ش ك أنن ا أم ام فاجع ة تض افر ف ي
أسبابھا فشل سياسات التعليم العالي ،والفساد اإلداري ،ليأتي العنف الج امعي ،وجامع ة الحس ين ليك ون
نموذج ا ً س يئا لم ا ق د يح دث ف ي جامع ات أخ رى ال ق در ﷲ  ،جامع ات طُمس ت فيھ ا مع اني الحي اة
األكاديمية الصحيحة التي تق وم عل ى االس تقاللية والتن افس والعدالةوالحريةاألكاديمي ة،والبحث العلم ي
ودع م اإلب داع واالخت راع بم ا يخ دم المجتم ع  ،ليتح ول ب دال م ن ذل ك الح رم الج امعي إل ى نزاع ات
عشائرية و قبلية ومظاھر عنف متواص لة يقودھ ا مجموع ة م ن الطلب ة الخ ارجين ع ن الق انون ،وھ ذا
األمر تستوي فيه اغلب الجامعات األردني ة وھ ى جميعھ ا عل ى نف س الخ ط م ن الخط ر ،ألن التالع ب
بعقول و عواطف الطلبة لحساب فئات معينة من المجتمع ،وسوء اختيار القيادات األكاديمية،واالعتقاد
بأن العنف الجامعي قضية سطحية  ،ھو أمر يتجاھل الطبيعة الحقيقية التي عرفتھا المجتمعات العربية
التي تمر بمرحلة الربيع العربي وما صاحبھا من فوضى و اختالالت و تغير في موازين القوى..
ال ب د م ن تحمي ل مس ئولية العن ف الج امعي لم ن تس بب أو س اعد ف ي إذك اء ھ ذه الف تن المتواص لة ب ين
الطلبة ،وھنا البد من فتح الملفات كلھا ومراجعة القص ور س واء ج اء م ن إدارات جامعي ة ض عيفة ،أو
ق رارات تأديبي ة بح ق الطلب ة ل م تنف ذ ،أو أي ة ت دخالت م ن خ ارج الجامع ات أث رت وم ا ت زال عل ى
استقاللية القرار األكاديمي.
ص ور العن ف الج امعي المتواص ل و االعت داء عل ى األم وال والممتلك ات الت ي تنق ل عب ر المواق ع
االلكترونية تشير إلى أن بعض الجامعات األردنية ق د تحول ت إل ى س احات للمع ارك ب ين الطلب ة وم ن
يس اندھم  ،تس تخدم فيھ ا كاف ة إش كال األس لحة  ،مم ا ي ؤثر قطع ا عل ى س معة الجامع ات األردني ة ف ي
الخارج و يقلل من حجم من يرغب في الدراسةفي كلياتھا ،ال ب ل إن مث ل ھ ذه المش اھد الس لبية للعن ف
الجامعي تؤثر على س معة المملك ة ،وخططھ ا اإلص الحية ،وھ ي حس ابات الب د أن تط ال المقص رين،
وخاصة ممن سمحوا بإيصال األوضاع األكاديمية في الجامعات األردنية إلى ھذا المس توى المت ردي،
أو َمن تجاھل مسؤولياته األدبية واألخالقية..
النتائج فاجعة ،وما أخشاه أن تعالج األمور بالمس ّكنات ثم تُنسى أو تغلق الملفات ضد مجھول  ،وتذھب
حياة شھداء العنف الجامعي و التقصير اإلداري ھدرا ،لكنني أدرك أن الموضوع ال يمكن بأي حال
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أن يتجاھله أي مسئول يش عر بواجب ه ،وي درك ض رورة محاس بة م ن تس بب فيم ا ح دث ،ومھم ا كان ت
المبررات ،فالدولة التي تراعي حقوق المواطن ،وتسعى جاھدة للسير على طري ق اإلص الح والتغيي ر
 ،ال يمكن أن تستھين باألداء السيئ ألن يكون عرضة إلھمال طرف آخر ال يقدر واجبه..
عموم ا ً ال دروس المس تفادة مم ا ح دث ف ي جامع ة الحس ين كثي رة ،وھ ذا ال ينف ي أن ھن اك بع ض
المخلصين أكثر من المقصرين ،وأن ھناك أدواراً كبيرة قام بھا أعضاء ھيئات تدريس وموظفين عل ى
درجة عالية م ن الكف اءةواإلخالص،وال ينس حب ھ ذا األم ر ف ي القص ور عل ى األكثري ة ،لص الح القل ة
القليل ة ،لك ن عن دما تق ع األخط اء ،وبحج م م ا ح دث ف ي جامع ة الحس ين  ،ف األمر يص بح ض رورة
للمحاسبة وإصالح الخلل..

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٤/٣٠

الثالثاء

ليس غريبا ً ما نراه  ..فھذا ما صنعناه
سھم الحرايزة
م ن جدي د العن ف يض رب جامعاتن ا وكأن ه داء ُعض ال  ،ف ال يك اد يم ر ي وم دون أن يتص در اخبارن ا
))عاجل(( لمشاجرة ف ي جامع ة رس مية او خاص ة " ،العن ف الج امعي" اھ و ظ اھرة ام حال ة؟ م ا ھ ي
نتائج العنف ،اسبابة ودوافعة ومن ھم الطلبة المتسببين بالعنف ولماذا ينتقل العنف م ن جامع ة الخ رى
؟ وكأنه موجه يجب ان تعبر سماء الجامعات؟
بعد كل مشاجرة ينبري المحللون واالك اديميون والمتخصص ون عل ى دراس ة تل ك الظ اھرة وتمح يص
اسبابھا وعوامل انتشارھا وتبدأ اللجان التأدبي ة باالجتم اع تل و االجتم اع وال نج د اي نت ائج فعلي ة لقت ل
ھذه الظاھرة او حتى التخفيف منھا .
ب النظرة التاريخي ة لظ اھرة العن ف الج امعي من ذ منتص ف التس عينات حت ى الي وم  ،يج د المتتب ع لتل ك
الظاھرة ان جامعاتنا االردنية في الماض ي ل م تش ھد رب ع ح االت العن ف الت ي نش ھدھا الي وم ف ال ي ذكر
خريج وا الجامع ات االردني ة من ذ منتص ف التس عينات حت ى الع ام  ٢٠٠٥س وى مش اجرتين كبي رتين
احداھما كانت بمؤتة واالخرى بالجامعة االردنية .
وأن ك ل م ا ح دث م ن مش اجرات بع د ھ اتين كان ت تعتب ر ح االت فردي ة ول م تص ل ال ى االش تباكات
الجماعي ة او المش اجرات العش ائرية الواس عة ك التي نراھ ا الي وم  ،والس بب ان ك ل م ن تس بب بتل ك
المش اجرات ك ان عقاب ة الفص ل الت ام م ن الجامع ة  ،ب رغم ك ل الواس طات والحج ج الواھي ة وال دوافع
واالسباب الت ي تق ف خل ف المش اجرات ،ف ي تل ك األي ام ك ان للدول ة ھيب ة ومفروض ة ف ي ك ل مك ان ،
وكانت تش ريعات التعل يم الع الي مس تقرة واض حة ومقدس ة  ،أم ا الي وم انكمش ت ھيب ة الدول ة وتالش ت
ھيبة التعليم .
* الدوافع واألسباب :
أھم اسباب العنف الجامعي في االردن :
 غي اب ال والءات واالنتم اءات السياس ية واالجتماعي ة وال ذي ادى بطبيع ة األم ر ال ى ظھ ور والءاتجديدة تجاه القبيلة والعشيرة والن القبيلة والعشيرة في البيئة التي ينتمي لھا ھؤالء الطلبة تع زز مفھ وم
ال تالحم و "الفزع ة" ج اءت البيئ ة الجامعي ة لتك رس ذل ك المفھ وم وبس بب وق ت الف راغ الكبي ر ال ذي
يقضية الطلبة بدون اي عمل ذھني ثقافي او سياسي يلجأو للعنف للتعبير عن انفسھم .
 عدم استقرار تشريعات التعليم العالي نتيجة التغيير المستمر لوزراء التعل يم الع الي وح روب تص فيةالحسابات بين مجالس التعليم والجامعات الرسمية .
 االنتخابات الطالبية ومفھوم الصوت الواحد والذي يعزز تلك الظاھرة ويُنميھ ا بس بب غي اب العدال ةبالتمثيل في المجالس الطالبية  ،فعال سبيل المثال لم تشھد الجامعة األردنية في اخ ر انتخاب ات طالبي ة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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اي مشاجرة او اشتباك وتعزى االسباب لقانون االنتخ اب وال ذي م نح الطال ب ص وتين اح داھما لقائم ة
نسبية على مستوى الجامعة واالخ ر لمرش ح عل ى مس توى القس م األك اديمي مم ا زاد التمثي ل الطالب ي
على حساب المقاعد .
 عدم الجدية في التعاطي مع ظاھرة العنف الجامعي والغياب التام لمقاييس العدالة في اللج ان التأدبي ة ،ووعدم وجود برامج واضحة ھادفة تلخص ھذه الظاھرة وتقضي عليھا .
 نظام "الساعات" المعتمد في التخصصات االنسانية والذي ال يقيس القدرات الحقيقية للطلبة أكاديمي ا ًوال يصنف الطلبة بناءا على قدراتھم العلمية  ،فالطالب خالل اربع سنوات دراس ة ال يج ري اي بح ث
او يزور المكتبة.
 غياب ھيبة الدولة وتدخل الواسطات والجاھات العشائرية والضغوطات التي تمارس عل ى االداراتالجامعية واللجان لتخفيض العقوبات المفروضة على الطلبة .
الي وم نق ف أم ام واق ع مختل ف وننظ ر بع ين الحس رة لمس تقبل مح زن للتعل يم والجامع ات ف ي بالدن ا ،
فالتعليم العالي ورئاسة الجامعات اصبحت ال تتعدى اكثر من كونھا كعكة تقتسمھا الحكومات المتعاقبة
بمزاجي ة مفرط ة واص بح راس الم ال يف رض ھيبت ه والكوت ا ھ ي م ا يح دد اختي ار م ن ھ م عل ى راس
جامعاتنا  ،فذابت التشريعات وتراجعت ھيبة التعليم.
ف ي ظ ل ذل ك ف إن إلغ اء الق رارت المفص لية والتراج ع ع ن ف رض العقوب ات الرادع ة بس بب ت دخل
الواسطات والواجھات العش ائرية ع زز مش كلة العن ف الج امعي واذك ى تل ك الظ اھرة فل يس غريب ا ً م ا
نراه فھذا ما صنعناه  ،أو ليس عاراً علينا ان نستبدل القلم بالسكين؟ والكتاب بالمسدس؟
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حالة الطقس

الثالثاء

طقس االردن

٢٠١٣/٤/٣٠

الوضع العام
* الثالثاء :أجواء حارة نسبيا ً في العديد من المناطق ..حارة في األغوار والعقبة  ..عصراً ظھور
كميات من السُحب ال ُمختلفة قد يصاحبھا غبار وأتربة ُمثارة

* األربعاء وحتى الجمعة :أجواء حارة نسبيا ً و ُمغبرة احيانا ً  ..تتحول بعدالظھر الى غائمة جزئيا ً مع
فرصة لزخات محلية رعدية من المطر في مناطق متفرقة من البالد

األربعاء  ٠١أيار ٢٠١٣
تستمر درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة من العام بحوالي  ٨-٥درجات مئوية.
ويكون الطقس مائالً للحرارة في أغلب المناطق ،وحاراً في األغوار والبحر الميت والعقبة .في حين
يتحول الطقس عصراً ليصبح ُمغبراً في العديد من المناطق
وتظھر تدريجيا ً السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،ويُتوقع ھطول زخات محلية من المطر بمشيئة ﷲ
عصراً في مناطق متفرقة من المملكة ،قد يصحبھا الرعد أحيانا ً.
وتكون الرياح شمالية شرقية الى شرقيةُ ،معتدلة السرعة .تنشط عصراً وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة
في العديد من المناطق.

الخميس  ٠٢أيار ٢٠١٣

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائھا أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة من العام
بحوالي ٤
ويكون الطقس ربيعيا ً دافئا ً الى مائل للحرارة في العديد من المناطق ،و ُمغبراً مع ساعات العصر
والمساء .ويكون حاراً في األغوار والبحر الميت والعقبة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وتعود السُحب على إرتفاعات ُمختلفة بالظھور تدريجياً ،وتتھيأ الفرصة لھطول زخات محلية من
المطر ،قد يصحبھا الرعد أحيانا ً.

وتكون الرياح شمالية شرقية ُمعتدلة السرعة .تصبح نشطة عصراً و ُمثيرة للغبار واألتربة في العديد
من المناطق.

الجمعة  ٠٣أيار ٢٠١٣

تنخفض قليالً درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة من العام بحوالي ٥-٢
درجات مئوية.
ويكون الطقس ربيعيا ً دافئا ً الى مائل للحرارة في العديد من المناطق .في حين يستمر حاراً في
األغوار والبحر الميت والعقبة.
وتظھر كميات ُمتفاوتة من السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،وال يُستبعد ھطول زخات محلية من
المطر بمشيئة ﷲ في مناطق متفرقة ،قد يصحبھا الرعد أحيانا ً.
وتكون الرياح شمالية شرقية ُمعتدلة السرعة .تنشط عصراً وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة في العديد
من المناطق.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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زوايا الصحف
عين الرأي

الثالثاء

•

•

•

•

•

•
•

•
•

٢٠١٣/٤/٣٠

تقيم جمعية ھمة نساء البلقاء الخيرية )بازار الزمرد( برعاية النائب نضال الحياري ،بمناسبة
عيد العمال واألعياد المجيدة في فندق كوليتي سويتس اليوم الثالثاء وغداً االربعاء في
العاشرة صباحا بازاراً لالعمال اليدوية والحرفة وأزياء من التراث ومأكوالت شعبية.
ويشتمل البازار على جناح سوري بمنتجات غذائية ،وسيقام عرض ازياء للمصممة اناھيد
الحمدان ،الثالثاء في السابعة مساء.
تقيم »جمعية الصداقة األردنية التركية« وبالتعاون مع »المركز الثقافي الملكي« في عمان،
أمسية شعرية تركية عربية مشتركة يحييھا الشاعران التركي متين فندقجي ،واألردني موسى
حوامدة .بمشاركة موسيقية لعازف العود عالء شاھين ،في السادسة والنصف من مساء اليوم
الثالثاء في المركز الثقافي الملكي في عمان.
بمناسبة »اليوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية » الذي يصادف في  ٢٦نيسان من كل عام،
تنظم دائرة المكتبة الوطنية بالتعاون مع السفارة االميركية ومركز االميرة بسمة للشباب،
مناظرة بعنوان«:القرصنة االلكترونية – سرقة« ،يلي المناظرة حلقة نقاشية حول اھمية
حقوق الملكية الفكرية بمشاركة مختصين في ھذا المجال ،اليوم الثالثاء .
تعقد سفارة الجمھورية البوليفارية الفنزويلية ومؤسسة نھر االردن والمتحف الوطني للفنون
الجميلة مؤتمرا صحفيا لعرض وتقديم مشروع التعاون المشترك في مجال الحرف اليدوية
النسيجية ،ويحضر المؤتمر ثالث حرفيات فنزويليات حازت اعمالھن على اعتراف وجوائز
دولية باالضافة الى حرفيات اردنيات من مركز الحرف اليدوية في بني حميدة ،ومركز
الكرمة ووادي الريان وممثلين عن مؤسسة نھر االردن والمتحف الوطني للفنون الجميلة ،في
الحادية عشرة صباح االربعاء أول أيار في مقر سفارة فنزويال بعبدون شارع دمشق.
تنظم اللجنة الثقافية في قسم اللغة العربية وآدابھا في كلية اآلداب في الجامعة األردنية
ندوة حول رواية »الحياة على عتبات الجنة« ،لطالب أبو شرار ،يتحدث في الندوة التي
ستعقد في الحادية عشرة من صباح األحد  ٥أيار في مدرج الخليل بن أحمد الفراھيدي :د.
إبراھيم خليل والدكتورة ألكسا فرات ،ويقدم الكاتب شھادة عن الرواية وعن اإلبداع بين
العلم واألدب .تدير الندوة الدكتورة نوال الشوابكة.
يستضيف نادي القدس الثقافي بمدينة مادبا الشعراء الدكتور مصطفى الخطيب والعنود رداد
وسعيد يعقوب في أمسية شعرية األربعاء أول أيار في السابعة والنصف بمقر النادي ويدير
األمسية د.يوسف أبو سرور.
تقيم رابطة الفنانين التشكيليين برعاية وزير الثقافة د .بركات عوجان ،السادسة والنصف من
مساء السبت  ٤الجاري حفل افتتاح معرض »ابداعات رمثاوية  » ٤بمقر الرابطة،
بمشاركة :ھاني خزاعلة ،محمود أسعد ،عصام البزور ،عبد ﷲ سنجالوي ،فراس الرواشدة
وشادي غوانمة.
تنظم دار األندى معرض »نمط« للفنان ريوسكي شيباتا وذلك في تمام السادسة والنصف من
مساء األربعاء  ،٥-١يستمر المعرض حتى .٥-١٥
ينظم جاليري جكرندا معرض للفنانة دودي الطباع «:بيكسل اليت بوكس«..تجربة مع
جزيئات الصورة والضوء ،يوم االحد .٥- ١٩
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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يق ّدم المستشار الثقافي د .فيصل درّاج ،في دارة الفنون -مؤسسة خالد شومان ضمن اللقاء
ي في الدارة ،محاضرة بعنوان» :الحياة اليوميّة ،وبالغة الق ّ
الثقافي الشھر ّ
صة القصيرة«،
متح ّدثا ً فيھا عن المجموعة القصصيّة »فرق التوقيت« للقاص والروائي محمود الريماوي.
كما يق ّدم الريماوي ورقة نقاشيّة عن تجربته مع القصة القصيرة .في السادسة والنصف من
مساء الثالثاء  ٣٠الجاري.
تواص ُل معرض جاليري  ١٤لنحو  ٢٥فنانا ً تشكيليا ً ومصوراً ،حتى  ٢٠أيار المقبل،
ويتضمن  ٩٢لوحة.
تواص ُل معرض التشكيلي للفنان السوري حمود شنتوت في دار االندى بجبل اللويبدة بعنوان:
»اشراقات« ،مالمح جديدة في الفن التشكلي المعاصر.
قرر جاليري دار المشرق تمديد معرض الفنان التشكيلي محمد نصرﷲ »حارس الضوء«،
حتى االول من أيار.
تواصل معرض«ذاكرة« للفنان محمد الجالوس في جالري بنك القاھرة عمان.
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صنارة الدستور

٢٠١٣/٤/٣٠

الثالثاء

• تعقد لجنة شريان الحياة األردنية اليوم مؤتمرا صحفيا في مجمع النقابات المھنية للحديث عن
قافلة انصار  ٤والتي ستتوجه الى قطاع غزة خالل الفترة من  ٩-٥الشھر المقبل.
• حزب جبھة العمل اإلسالمي وبالتعاون مع النقابات المھنية يعقد ندوة الساعة الخامسة
والنصف من مساء اليوم الثالثاء بعنوان »نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد«
• يقوم وفد من نقابة المھندسين السبت المقبل بزيارة الى الجندي احمد الدقامسة في سجن ام
اللولو في المفرق.
• تعقد مجموعة طالل أبوغزالة ومؤسسة كونراد أديناور األلمانية صباح اليوم ندوة حوارية
بعنوان »القضاء االردني والتحكيم« ..وستتضمن الندوة اربع جلسات حوارية.
• يقيم اتحاد طلبة الجامعة األردنية الساعة الثانية عشرة طھر اليوم ندوة سياسية بعنوان
»سواليف ممنوعة« ..يستضيف فيه عددا من الشخصيات السياسية وھم :حمزة منصور
وممدوح العبادي ومحمد أبو رمان وعبلة أبو علبة وسعيد ذياب والكاتب أحمد حسن
الزعبي.
• بلغ معدل وفيات االطفال دون سن الخامسة من العمر للسنوات  ٢٠١٢- ٢٠٨وفاة لكل الف
مولود حي وفقا للمسح السكاني والصحة االسرية.
• بعد مرور اسبوع على بدء مرحلة الطعن بنتائج االنتخابات الفرعية للدائرة الثانية في عمان
اكدت الھيئة المستقلة لالنتخاب انه لم يتم تقديم اي طعون حتى انتھاء دوام يوم امس لدى
محكمة استئناف عمان.
• ابلغ مدير االعالم في وزارة الزراعة د.نمر حدادين »صنارة الدستور« امس انه من المتوقع
ان يطرأ انخفاض على أصناف الخضار خالل الفترة المقبلة ،بخاصة البطاطا والبندورة
والخيار ،وذلك تزامنا مع تدفق االنتاج من مناطق عديدة في المملكة.
• شھدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات »شمال عمان« يوم امس تھافتا ملحوظا من قبل
المواطنين المراجعين بشأن »دعم المحروقات«.
• شكا مواطنون في اربد من انشغال الھاتف األرضي لمديرية التنمية االجتماعية في اربد طيلة
ساعات الدوام.
• يبدأ اليوم سريان مجموعة من القواعد الفنية التي اصدرتھا مؤسسة المواصفات والمقاييس
في كانون الثاني الماضي وتشمل القواعد الفنية :الخضار والفواكه واالعالف والحليب
واألنابيب والمقاطع المثقوبة من االلمنيوم.
• بلغ عدد المزارعين المستفيدين من مختلف البرامج االقراضية المقدمة من مؤسسة االقراض
الزراعي العام الماضي حوالي  ٥آالف مزارع بمبلغ اجمالي قيمته  ٢٥مليون دينار.
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النسور :سنخدم الشعب بكفاءة ونزاھة وعدل
انتھاء موعد تقديم طلبات التوظيف اليوم
 ٤وفيات و ٢٥جريحا ً بمشاجرة في جامعة الحسين
قانونية النواب تلغي »أجر المثل« من قانون المالكين والمستأجرين
تحذيرات من أزمة غذائية في المفرق جراء تدفق الالجئين
نقابة المعلمين تتھم وزارة التربية بفقدان  ٢٠٠مليون دينار من صندوق الضمان
 ٨شركات محلية تشارك بمعرض سيال الكندي الشھر
الصرايرة ٨٦٢٩ :سيارة مخلص عليھا و ٣٢٢٨ھايبرد
»كرة الشباب« إلى تونس األثنين المقبل
رسميا ً  ..مارينكو مدربا ً لـ »كرة الحسين«

النسور  :ال يمكن أن نسلم األردن للمجھول
تخصيص  ٣٥مليون دوالر لخلق فرص عمل في المملكة
 ٤وفيات و ٢٥جريحا ً بمشاجرة جماعية بجامعة الحسين في معان
»قانونية النواب« تقترح نظام النسب وتلغي أجر المثل في »المالكين والمستأجرين«
إسرائيل تلغي زيارات ذوي أسرى غزة في سجونھا
محاولة الغتيال رئيس الوزراء السوري في دمشق
الخوالدة  :إحالة أي مخالفة في »التعيينات« إلى »مكافحة الفساد«
استمرار محاصرة مسلحين لمبنى »الخارجية الليبية«
ارتفاع فاتورة الطاقة أھم التحديات التي تواجه االقتصاد األردني
الجمارك تمدد المھلة الممنوحة لشركات التخليص لتصويب اوضاعھا
السوق األردنية مكتظة بسيارات غير آمنة وبعضھا مميت
الوحدات يتوج بلقب دوري »البنك العربي« للشباب اليوم
البقعة ينافس على لقب بطولة القائد الدولية للمالكمة
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النسور :األردن سيكون األنموذج العربي األمثل في قدرته على عبور...
جودة وكيري يبحثان اليوم مفاوضات السالم واألزمة السورية
وثائق :مئات القضايا بحق  ٨٠نائبا
"التنمية" تغلق  ٥مراكز لرعاية ذوي اإلعاقة خالل عام
العنف الجامعي ..مسلسل القتل مستمر
األردن ينفق مليار دوالر سنويا على التدخين ونتائجه
وفاة الجئين وإصابة  ١٥خالل اجتياز  ١٢٨٢سوريا الحدود
طقس حار نسبيا اليوم
 ٧مليارات دينار ودائع البنوك المرخصة من العمالت االجنبية
الفيصلي يطلب نقطة من مواجھته اآلسيوية أمام دھوك
الرمثا ينشد الفوز في ضيافة القادسية الكويتي بـ"الكأس اآلسيوي"
ذكرى انتفاضة ديربي تثير إلھام ﷼ مدريد قبل لقاء دورتموند

النسور :على األردنيين االتعاظ بما يدور حولنا
العنف الجامعي يحصد أربعة أرواح في معان
•نجاة رئيس الوزراء السوري من تفجير وسط دمشق
أمن الدولة توجه تھم لسوريين بحيازة مادة مفرقعة دون ترخيص
محكمة أمن الدولة تحكم على مجرمين باالشغال الشاقة  ١٥سنة
حريق في منطقة الباقورة
حرس الحدود تستقبل  ١٣٧٠الجئا سوريا خالل الـ ٢٤ساعة الماضية
االحتالل يواصل اغالق معبر كرم ابو سالم التجاري
تخفيض أسعار المحروقات الليلة
طقس حار نسبيا خالل األيام الثالثة المقبلة
 ٢مليار دينار سندات وأذونات خزينة طرحتھا الحكومة بالثلث األول ٢٠١٣
الرمثا يتحدى القادسية الكويتي النتزاع بطاقة التأھل
﷼ مدريد يبحث عن رد االعتبار وازاحة دورتموند في لقاء من نار
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