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أخبار الجامعة

موقع اخبار الجامعة اإللكتروني+الرأي ص+٣١ :الدستور ص+ ١٧ :العرب اليوم ص +٢ :الغد ص +١٦ :الديار ص+٤ :األنباط ص+ ١:بترا
٢٠١٣/٥/١٦
الخميس

الطراونة يقترح نموذجا جديدا المتحان الثانوية العامة

قدم رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة نموذجا مقترحا المتحان الثانوية العامة
بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود.
وقال خالل اليوم العلمي الذي نظمته كلية العلوم التربوية بعنوان "امتحان الثانوية العامة  :الماضي
والحاضر والمستقبل" إن الحاجة الى اعادة النظر في امتحان الثانوية العامة وتطويره تعود الى عدم
قيامه بوظيفته كامتحان لتشخيص نواحي الضعف والقوة في اعداد الطالب بعد االنتھاء من المرحلة
الثانوية ووظيفته كاختبار للقبول في مؤسسات التعليم العالي ،وغيرھا من المبررات التي تجسد
الرؤية الملكية لتطوير التعليم.
واستعرض الطراونة مضمون التصور المقترح لإلمتحان ،منوھا الى ان الحصول على الشھادة
الثانوية تتطلب ان ينجح الطالب في جميع األوراق االمتحانية الخاصة بنتاجات التعلم المشتركة
والمتخحصة ،بحيث يكون عدد األوراق التي يتقدم بھا الطالب لإلمتحان تسعة أوراق منھا أربعة في
نتاجات التعلم المشتركة وخمسة في نتاجات التعلم التخصصية لكل فرع.
ويتميز النموذج المقترح -وفقا للطراونة  -بخضوع الطالب الى امتحان عام لالإستعدادات والقدرات
العقلية واألكاديمية ومھارات التفكير وانتاج المعرفة ،من أجل القبول في مؤسسات التعليم العالي
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والوقوف على مستوى تحقق نتاجات التعلم التي تمثل التعلم نحو اقتصاد المعرفة ،باإلضافة الى جملة
من المميزات األخرى.
ورحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود بمقترحات "األردنية" مشيرا الى
ضرورة تكاتف الجھود للمحافظة على امتحان الثانوية العامة ،باعتباره ارثا وطنيا ومعيارا صادقا
ينقل الطلبة من التعليم العام الى التعليم العالي.
من جانبه ن ّوه عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الدكتور محمد وليد البطش الى ان امتحان
الثانوية العامة الحالي ال يشكل ارضية للقرارات التي تصدرھا وزارة التربية والتعليم الخاصة
بالتطوير والتحسين على مدخالت وعمليات العملية التعليمية ومخرجاتھا.
وأضاف ان االمتحان لم ينجح كمتنبئ جيد بتحصيل الطالب في مؤسسات التعليم العالي والتكيف مع
برامجھا كما اشارت العديد من الدراسات العلمية ،مقدما المبررات التي تستند عليھا الحاجة لتطويره.
بدوره أشار نائب رئيس ھيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور عصام جلھم الى ان ضبط
الجودة من أھم مقومات العمل األكاديمي ،موضحا أھمية إيالء امتحان الثانوية العامة ھذا القدر الكبير
من اإلھتمام والسعي الجاد نحو التطوير والتغيير بما يصب في مصلحة طالبنا.
وتتمحور رؤية النقابة لتطوير امتحان الثانوية العامة وفقا لنفيب المعلمين النائب مصطفى الرواشدة
حول ثالثة محاور ،ھي الطالب والمعلم والمنھاج ،فضال عن التشريعات الناظمة للعملية برمتھا.
وأكد الرواشدة على الحاجة الملحة لتطوير وتعديل المناھج الحالية وإزالة الحشو منھا لتتسق مع
التطور المنشود ،مبديا تصوره حول ضرورة تحديد عدد ھذه المواد لتصل إلى  ٩مباحث تتشكل من
مواد الثقافات المشتركة وھي  ٤مباحث باإلضافة إلى  ٥مباحث تخصص مع عدم وجود مواد
اختيارية.
من جھة أخرى أوضح مندوب وزير التربية والتعليم الدكتور سعيد الرقب أن عملية سير اإلمتحان
من األلف الى الياء تتمتع بالنزاھة والشفافية ،منوھا الى ان ما يحصل في قاعات اإلمتحانات قضية
مجتمعية وليست قضية الوزارة لوحدھا.
وعلى ھامش المؤتمر كرمت الكلية أساتذتھا الذيم بلغوا سن السبعين تقديرا لجھودھم وعطائھم الكبير
للكلية والجامعة معا ،الى جانب تكريم ثلة من اوائل األقسام في الكلية.
وفي ختام اليوم الذي أداره أستاذ علم المكتبات في الكلية الدكتور ربحي عليان وحضره نخبة من كبار
األكاديميين ومدراء المدارس والمعلمين وعدد كبير من المھتمين والطلبة ،دار حوار موسع حول
أھمية النظر باقتراحات "األردنية" في تطوير امتحان الثانوية العامة.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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موقع اخبار الجامعة اإللكتروني +الدستور ص +١٣ :الديار ص+ ٥ :األنباط نيوز
٢٠١٣/٥/١٦
الخميس

األردنية تبحث إنشاء مشاريع ريادية المانية في مجال توفير الطاقة
بحث رئيس الجامعة
األردنية الدكتور اخليف
الطراونة اليوم سبل
تطوير التعاون األكاديمي
وإنشاء مشاريع ريادية في
الجامعة في مجال توفير
المياه والطاقة مع مؤسسة
الداد األلمانية.
وقال الطراونة ان الجامعة
تضع قضايا الطاقة والمياه
في صدارة أولوياتھا،
الفتا إلى الدور الذي
يضطلع به مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة في التصدي للتحديات الوطنية في ظل شح
الموارد المائية في األردن والدول العربية.
وأكدت نائب الرئيس لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا والجودة الدكتورة ھالة الخيمي
الحوراني نجاح التعاون مع الجانب األلماني في تنفيذ برنامج ماجستير اإلدارة المتكاملة لمصادر
المياه الذي تنفذه الجامعة بالشراكة مع جامعة كولون للعلوم التطبيقية األلمانية منذ عام  ٢٠٠٦بھدف
إعداد احتياجات السوق المحلية والعربية من الكوادر البشرية المؤھلة للقيام بدور فاعل في حل
القضايا المتعلقة بالقطاع المائي.
واستعرض مدير مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة األردنية الدكتور أحمد الساليمة مسيرة
البرنامج الذي ُوطّن في الجامعة في مسارين األول على المستوى الوطني بحيث يتم قبول أعداد
متزايدة من الطلبة األردنيين ،في حين أن المسار الثاني سيكون على المستوى العالمي بالتعاون مع
الجانب األلماني في تنفيذه.
وتحدث مدير برامج الداد الدكتور ھيلموت بلومباتش عن المشاريع التي تقدمھا مؤسسة الداد
األلمانية ،مشيدا بالتعاون مع الجامعة في تنفيذ البرنامج التي لعبت دورا مھما في تنمية العالقات
األردنية األلمانية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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موقع اخبار الجامعة اإللكتروني

٢٠١٣/٥/١٦

الخميس

دراسة  :سياحة ذوي اإلحتياجات الخاصة في األردن معدومة
خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن سياحة ذوي اإلحتياجات
الخاصة في األردن معدومة نھائيا.
وأشارت الدراسة التي قام بھا أستاذ التسويق السياحي
الدولي في الجامعة األردنية الدكتور مأمون حسين عالن أن
األردن غير مھيأ بأي شكل من األشكال لخدمة ھؤالء السياح
بسبب عدم توفر البنى التحتية والخدمات والتسھيالت
والمعلومات التي يحتاجھا السياح ذوي اإلحتياجات الخاصة.
وقدر عالن في حديث صحافي نسبة الخدمات السياحية
لذوي اإلجتياجات الخاصة في األردن بأقل من  %٢مؤكداً قله
من المواقع السياحية وأماكن اإليواء والمطاعم واإلستراحات
ووكاالت السفر التي توفر تسھيالت وخدمات خاصة لھذة الفئة.
وأضاف أن الوعي بھذا النمط السياحي محدود جداً
ويعاني من التھميش الفتا ً في ھذا السياق إلى أنه ال توجد وكاالت سفر وسياحة متخصصة بتقديم
رحالت خاصة بھؤالء السياح إلى جانب عدم توفر طواقم سياحية وفندقية مؤھلة وقادرة على التعامل
مع ذوي اإلحتياجات الخاصة.
وزاد عالن أن مسوحات دائرة اإلحصاءات العامة في عام  ٢٠١٠تشير إلى أن  %٨من األسر
األردنية لديھا شخص واحد على األقل من ذوي األحتياجات الخاصة مبينا ً أن معدل المعاقين على
المستوى العالمي  %١٠من إجمالي سكان العالم منھم  ٣٠مليون شخص في منطقة الشرق األوسط.
وتابع عالن يقول أن منظمة السياحة العالمية إقترحت وثيقة عام  ٢٠٠٥لجعل السياحة متاحة وميسرة
لجميع الناس بغض النظر عن وجود عجز أو عدمة من بلد إلى أخر أو السفر داخل البلد أو أي موقع
جذب سياحي لديھم الرغبة بزيارته.
وأكد أن سوق سياحة ذوي اإلحتياجات الخاصة ھو سوق متنامي على مستوى العالم حيث تشير
التقديرات إلى أن حصة ھذا السوق تمثل دخل ما يعادل  ١١٧مليار دوالر سنويا ً موضحا ً زيادة
اإلھتمام في السنوات األخيرة بسياحة ذوي اإلحتياجات الخاصة في أوروبا وأمريكا و كندا وإستراليا
من خالل إعتبارھا سياحة مستدامة ومسؤوله.
وقال أن األردن الذي يعتبر مھد الحضارات وبما يحتوية من مواقع أثرية وجذب سياحي ينبغي أن
يلتفت لفئة ذوي األحتياجات الخاصة من خالل توفير الخدمات والتسھيالت أمامھم بدون عوائق لعدم
إستطاعتھم إستخدام التسھيالت العادية الخاصة بالسياح العاديين.
وحدد عالن في دراسته أنه يجب تھيئة مختلف عناصر العرض السياحي في األردن لتتالءم
وإحتياجات ھؤالء السياح والتي تشمل أماكن اإليواء والفنادق والمطاعم واإلستراحات وأماكن
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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اإلصطفاف ووسائل التنقل فضالً عن إيجاد طواقم متخصصة قادرة على التعامل معھم وتدريب
األدالء السياحين ليكون لديھم القدرة على إستخدام لغةاإلشارة التاكيد على أھمية معاملة ھذه الفئة
بصورة مناسبة ال تقل عن معاملة السياح العاديين.
وطالب عالن المجلس األعلى لشؤون المعاقين إلى لعب دور مھم في المساعدة على تطوير ھذا
النمط السياحي من خالل إثارة الوعي حول أھمية سياحة ذوي اإلحتياجات الخاصة وإدخالھا ضمن
بنود اإلستراتيجيات الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة والمساھمة في تعديل التشريعات المختلفة
بسياسة المعاقين.
وأشار إلى أنه يمكن للمجلس أن ينشىء قاعدة بيانات خاصة بأعداد السياح المحليين والدوليين وحث
مزودي الخدمات السياحية والفندقية في األردن لتطبيق سياسات تتعلق بتقديم خدمات وتسھيالت
سياحية بدون عوائق للسياح ذوي اإلعاقة.
ولفت عالن إلى أن تجربة وخبرة المجلس طويلة في التعامل مع ملف ذوي اإلجتياجات الخاصة
ويمكن أن يساھم بشكل مؤثر في جعل األعوام القادمة سنوات ذھبية لھذا النمط السياحي الذي يعتبر
األھتمام به و تطويره واجب أخالقي وأنساني.
ووفقا ً لعالن فأن دور الجامعات األردنية في إثارة الوعي حول الجوانب المتعلقة بسياحة ذوي
اإلحتياجات الخاصة مازال محدوداً مشيراً إلى خلو المساقات و البرامج التعليمية لھذا النوع السياحي
في المقررات الجامعية.
بيد أن –عالن -نوه إلى أھمية إستحداث شعبة مساندة ذوي اإلحتياجات الخاصة في الجامعة
األردنية والتي تھدف إلى تحويل البيئة الجامعية إلى بيئة أقل تقيداً يحقق للطالب المعوق فيھا أعلى
درجات التكييف بسبب وجود جھات داعمه منھا دائرة اإلرشاد الطالبي التي يمكن للطالب الرجوع
اليھا وطلب المساعدة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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موقع اخبار الجامعة اإللكتروني+الرأي ص٢٤ :

٢٠١٣/٥/١٦

الخميس

خالل زيارة "فنون االردنية " ألكاديمية الفنون في روما
د .عصفور :الفنان األردني حاور األساليب العالمية في إطار سعيه إلى تشكيل الذات والھوية

اختتمت الزيارة العلمية لطلبة الفنون في الجامعة األردنية إلى أكاديمية الفنون بروما بمحاضرة ألقاھا
الدكتور مازن عصفور باللغة االيطالية حول الفن األردني وخصوصياته الجمالية والثقافية.
واستھل عصفور محاضرته التي حضرھا نخبة من األساتذة والباحثين والطلبة االيطاليين باستعراض
موجز لمسيرة الفن األردني المعاصر بما في ذلك إسھامات رواده األوائل الذين أرسوا قواعد
الحركة الفنية األردنية في العقود الماضية مسلطا ً الضوء بشكل مركز مع اإلسھامات التي بدأت
معھا بلورة مالمح الفن األردني المعاصر من منتصف الستينات حين أسھم التمازج األسلوبي
الخصب للتجارب المحلية الرائدة التي قدمھا الدارسون األردنيون الوافدون من المعاھد العربية
واألوروبية ’ فانصھرت ھذه الرؤى والتجارب جميعھا في تشكيل النكھة الخاصة للفن األردني
المعاصر .
وقال عصفور" :إن الفنان األردني ورغم قسوة الصراع الثقافي والسياسي بفعل التجزئة
االستعمارية التي عصفت باألمة العربية في تلك الفترة حيث كانت التيارات الحداثية الغربية ھي
الغالبة بفعل مركزية الثقافية الغربية  ،إال أن الفنان األردني استثمر ذلك االحتكاك بالثقافات الفنية
العالمية السائدة في محاوالته لتأصيل الذات والھوية إما عن طريق الدمج بين الفضاءات النھضوية
والحداثية الغربية بمضامين ودالالت تنبع من الشرق العربي الوفير بمفرداته الفنية التي ال تنضب
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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والتي ال زال الغرب يستلھم منھا في وقتنا الراھن لمعالجة أزمة نضوب المفردات الفنية لديه و التي
يعايشھا حاليا الفن الغربي في األلفية الثالثة .
وعرض عصفور ومن خالل بالشرائح المصورة ألعمال بعض من الفنانين األردنيين عبر األجيال
المختلفة بأن توظيف الفنان العربي واألردني المفردات البصرية للمكان المحلي والحرف العربي
ودالالت الشرق العربي ورموزه وأساطيره بات ھاجسا ملحا في سعيه للتجذر الثقافي وتشكيل
الذات والھوية وإحياء الموروث دون تقوقعه في األطر اإلقليمية المحلية المغلقة بل سعى الى فتح
الموروث نحو أفاقه العالمية .
وأشار عصفور الى خصوصية "للمكان" المحلي العربي الذي وجد فيه الفنان العربي واألردني
بصورة خاصة نافذة رحبة في توليد مفرداته الفنية التي عبر من خاللھا عن عواطفه الجمالية
واإلنسانية خاصة بعد شكلت مسالة الوطن "المكان" الفلسطيني المسلوب ھما ملحا لإلنسان العربي
ال مفر من التماس معه ،الفة في الوقت ذاته الى أن خامات المكان والطبيعة العربية والشرقية
وبتنوعاتھا المختلفة قد أسھمت في أثراء التجربة للفنان األردني.
وأسھمت أيضا في تحقيق التوازن بين محاكاة الرؤى واألساليب العالمية وبين ضرورات التجذر
بالموروث والھوية العربية والمحلية ھذا وقد تنوعت تساؤالت الجمھور االيطالي من الطلبة
واألساتذة والباحثين االيطاليين حول مسائل نضوب المفردات الفنية التي يعاني منھا الغرب وأثرھا
على فنون الشرق وخاصة العربي الذي لم تنفذ مفرداته البصرية كما يصر الباحثون االيطاليون
أنفسھم.
وأكد أن الفنان العربي األردني يعي قيمتة مكنوزه من التراث ومفرداته الجمالية ولكن إيمانه
باالحتكاك الثقافي ودوره الخصب في إثراء التجربة جعله يحاور التجارب واألساليب لتشكيل ذاته
الفنية .
في ختام المحاضرة قدم د .عصفور عرضا موجزا لتجربة الفنان األردني الرائد مھنا الدرة والذي
كان من أوائل الخريجين العرب الذين درسوا في أكاديمية الفنون الجميلة بروما عام ١٩٥٨
والتي يزورھا الطلبة األردنيون حاليا  .وبوصفه رائد الحداثة في الفن األردني المعاصر والذي
البسھا لباسا عربيا وشرقيا سواء في وجوه العربية أو المكان دون االنسالخ عن لغة الفن بوصفھا
لغة فنية عالمية.
يذكر آن الزيارة العلمية التي قام بھا طلبة الفنون بالجامعة األردنية بدعوة من أكاديمية الفنون بروما
خالل الفترة الواقعة ما بين ١٢/٣أيار  ٢٠١٣قد اختتمت فعالياتھا بتسليم شھادات حضور ورشات
العمل المقررة والتي ابرز خاللھا طلبة كلية الفنون والتصميم في الجامعة األردنية إمكاناتھم
المبشرة والواعدة في حقول الفنون الجميلة المختلفة واستعداداتھم التقنية واألسلوبية إمام زمالئھم
الطلبة االيطاليين المشاركين في الو رشات المذكورة ،وتأتي ھذه الزيارة العلمية تتويجا لمساعي
الجامعة األردنية لفتح أفاق التواصل الثقافي المفتوح للطلبة من ما يسھم بنبذ ثقافة العنف الجامعي
عبر إشغال الطلبة بالتواصل مع أفاق اإلبداع والتعبير عن ذاتھم ،وأشرف على الزيارة العلمية
الدكتور مازن عصفور وبمساعدة كل من المحاضرين فؤاد خصاونة وآالء النوتي و بتريشيا بوسيني.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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موقع اخبار الجامعة اإللكتروني+الديار ص+ ٥ :المدينة نيوز

٢٠١٣/٥/١٦

الخميس

طلبة "االردنية" يبدعون في مسابقة فن الخطابة الصينية

كشف طلبة الجامعة االردنية عن ابداعاتھم في فنون الخطابة الصينية وذلك خالل المسابقة التي
نظمتھا كلية اللغات االجنبية في الجامعة االردنية اليوم بالتعاون مع السفارة الصينية.
وقالت عميدة كلية اللغات االجنبية الدكتورة زھرة عوض في افتتاح الدورة الرابعة لمسابقة "كأس
السور العظيم – البتراء" ان المسابقة تھدف الى تعزيز التواصل االردني الصيني ،ومد جسور
التعاون العلمي وتبادل الثقافات بين البلدين.
واضافت ان الجامعة االردنية اولت اھتماما كبيرا باللغة الصينية من خالل انشاء برنامج لبكالوريوس
اللغة الصينية في العام  ،٢٠١٠/٢٠٠٩مشيرة الى ان عدد الدارسين لھذا التخصص ) (١٤٠طالبا
وطالبة.
واعربت عوض عن شكرھا وامتنانھا للسفارة الصينية لدعمھا المتواصل للجامعة بشكل عام
ولتخصص اللغة الصينية منذ انشائه ،ورفده بالكوادر االكاديمية المتخصصة ،وفنيا بانشاء مختبر
لتطوير الكفاية اللغوية الالزمة للطلبة.
وعبر الملحق الثقافي في السفارة الصينية "ني كيو ان" عن شكره للجامعة االردنية والجھود التي
تبذلھا في تخريج طلبة مؤھلين بالخبرات والثقافات المتنوعة وتأھليھم لالنخراط في سوق العمل .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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وتضمنت المسابقة التي نظمتھا شعبة اللغة الصينية في قسم اللغات االسيوية وشارك بھا عشر طالب
من الجامعة االردنية ومعھد كنفوشيوس مجموعة طالل ابو غزالة وجامعة فيالدلفيا على كلمات
خطابية حملت عنوان " قصتي عن الصين واللغة الصينية" عبروا خاللھا عن سبب إقبالھم على تعلم
اللغة الصينية ،تاله إجابة على أسئلة لجنة التحكيم ،ثم قدموا مھارات فنية تنوعت ما بين الغناء
والرقص والتمثيل والعزف ولعبة الكنغ فو وغيرھا من المھارات.
واشرف على المسابقة لجنة تحكيم ضمت خبراء من الجامعة االردنية ومعھد كنفوشيوس مجموعة
طالل ابو غزالة ،ومعھد كنفوشيوس في جامعة فيالدلفيا.
وفي نھاية المسابقة سلمت عميدة كلية اللغات الدكتورة زھرة عوض والملحق الثقافي في السفارة
الصينية "ني كيو ان" الدروع والھدايا على المشاركين وھم صفاء عيسى ومرام مطير ومريم وليد
وشھد عمرو من الجامعة االردنية ،ومن معھد كنفوشيوس مجموعة طالل ابو غزالة وجامعة فيالدلفيا
عامر الناصر وحكيم اوان وسليمان ذياب ومؤيد بيبرس وعمرو حدادين

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الدستور ص١٧ :

٢٠١٣/٥/١٦

الخميس

متخصصون يناقشون أحدث المستجدات في التأھيل الطبي بعد زراعة المفاصل
ناقش متخصصون في الخاليا الجذعية والطب الطبيعي والتأھيل والنسائية أحدث المستجدات العالمية
في التأھيل الطبي بعد عمليات زراعة مفاصل الورك والركبة وھشاشة العظام والخاليا الجذعية
واصابات النخاع الشوكي واالفاق الجديدة في عالج مفصل الركبة التنكسي.
وقال رئيس جمعية اطباء الطب الطبيعي وامراض المفاصل والتأھيل االردنية الدكتور خليل العبادي
وفق بيان اصدرته الجمعية أمس االربعاء عقب اختتام فعاليات يوم علمي نظمته اخيرا ،ان ھذه االيام
العلمية التي تقع في اطار برنامج التعليم الطبي المستمر للجمعية تسعى الى االطالع على اخر
التطورات العلمية والعملية وتعزيز معارف ومھارات االطباء.
وقدم مدير مركز المعالجة بالخاليا الجذعية في الجامعة االردنية البروفسور عبد ﷲ العويدي
العبادي ورقة علمية حول االفاق الجديدة في عالج مفصل الركبة التنكسي )الشيخوخة في
المفصل(.
وقدم رئيس دائرة التأھيل في الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب علي العتوم ورئيس جمعية
ھشاشة العظام واستشاري امراض النسائية والتوليد والعقم الدكتور خلدون خمايسة وعميد كلية
علوم التأھيل في الجامعة االردنية الدكتور زياد حوامدة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الرأي ص٢٥ :

٢٠١٣/٥/١٦

الخميس

)دانتي اليغييري( يعرض على المسرح جحيم لدانتي
قدم طلبة الجمعية اإليطالية »دانتي اليغييري« على مسرح كلية التراسنطة عرضا مسرحيا بعنوان:
»الحياة حُلم والجحيم..أيضا ً« .
كتب نص المسرحية المخرج ماسيمو ريكاردي الذي عمل مع مجموعة المسرح في الجمعية
بمشاركة طلبة اللغة اإليطالية والمخرج األردني الشاب سليمان العواملة الذي يدرس اإليطالية في
الجمعية والفنانة تيزيانا دانجيلو في دور ميدوزا .
إلى ذلك قدمت جوائز مسابقة ترجمة عيسى الناعوري التي تنظمھا الجمعية برعاية السفارة اإليطالية
وكانت أطلقتھا في اسبوع اللغة اإليطالية بمشاركة  ١٢مشاركا  ،لنص »إتحاد األرواح« ل »أنطونيو
تابوكي« .لجنة التحكيم تألفت من غازي الناعوري ود .محمود جرن وسوزان غاوي وكاترينا توزي
.وزع السفير اإليطالي في ع ّمان باتريزيو فوندي الجوائز على الفائزين  :األولى لشسرين سالمة،
والثانية لسارة الشافعي والثالثة لشھيرة العيساوي وجميعھنﱠ ُكنﱠ قد تخرجنﱠ من الجامعة األردنية
تخصص لغة إيطالية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

الدستور ص١٣ :

٢٠١٣/٥/١٦

الخميس

»الدفاع الوطني« تعقد برنامج الحوار االستراتيجي لرؤساء الجامعات وعمداء البحث العلمي
عقد في كلية الدفاع الوطني الملكية األردنية أمس برنامج الحوار االستراتيجي لرؤساء الجامعات
وعمداء البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعات األردنية واألھلية ،بحضور رئيس اكاديمية
الملك عبدﷲ الثاني للدراسات الدفاعية اللواء الركن محاسن الشرعة ،وآمر كلية الدفاع الوطني
الملكية األردنية العميد الركن طالل بني ملحم ،بھدف بيان اھمية تأسيس اتصال منتظم بين كلية
الدفاع الوطني الملكية األردنية واجھزة الدولة االساسية لتبادل اآلراء واالفكار حول المفاھيم
االستراتيجية العامة لألمن الوطني االردني .وتناول المشاركون بالبرنامج عدة محاور تمثلت بدور
مؤسسات التعليم العالي في المساھمة باألمن الوطن االردني ،والبحث العلمي واألمن الوطني
األردني ،وظاھرة العنف المجتمعي والعنف في الجامعات األردنية )األسباب والتداعيات( ،ومنظومة
االمن الوطني االردني ،ونظام التخطيط االستراتيجي االردني ،وعالقة السياسة باالستراتيجية.
وقال اللواء الركن الشرعة ان عقد ھذا اللقاء جاء تحقيقا لرؤى جاللة الملك ،في تأسيس مثل ھذا
التواصل لتأھيل القيادات االردنية العليا في مجاالت االمن الوطني االردني.
حضر اللقاء نخبة من االكاديميين والمفكرين ،وعدد من كبار ضباط القيادة العامة واعضاء ھيئة
التوجيه في الكلية وعدد من الدارسين في دورتي الدفاع العاشرة والحرب التاسعة عشر اللتين يشارك
فيھما عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الغد ص٨ :

٢٠١٣/٥/١٦

الخميس

الحكومة اإليطالية تقدم منحا دراسية للطلبة األردنيين
تعلن وزارة الخارجية اإليطالية عن تقديمھا منحا دراسية للطلبة األردنيين ،للعام الدراسي -٢٠١٣
 .٢٠١٤وقالت ان جميع المعلومات الضرورية ،إضافة إلى المبادئ التوجيھية والمستلزمات المطلوبة
لھذه المنح ،متوفرة عبر الموقع االلكتروني الخاص بالسفارة اإليطالية في عمان:
. www.ambamman.esteri.it
واوضحت السفارة االيطالية ،في بيان لھا امس ،ان تقديم المنح الدراسية من قبل الحكومة اإليطالية
للطلبة األجانب يأتي "مساھمة في دعم دراساتھم وأبحاثھم في ايطاليا ،وتھدف أيضا ً إلى تعزيز اللغة
اإليطالية والثقافة والعلوم في الخارج وتحفيز التعاون الثقافي واالقتصادي والتكنولوجي مع جميع
أنحاء العالم".

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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السبيل ص٨ :

٢٠١٣/٥/١٦

الخميس

مركز الملك عبدﷲ الثقافي ينظم حوارية لمناقشة العنف الجامعي
ناقشت الجلسة الحوارية التي نظمھا مركز الملك عبد ﷲ الثاني الثقافي في الزرقاء مساء أمس مشكلة
العنف في الجامعات ،بحضور ممثلي الھيئات الثقافية في الزرقاء.
وأكد مدير الثقافة نعيم حدادين أھمية دور الھيئات الثقافية في بحث مشكلة العنف الجامعي ومناقشتھا
ومحاولة ايجاد الحلول الناجعة للحد منھا؛ باعتبارھا منارات علمية وثقافية وصاحبة خطاب حضاري
يھدف الى االرتقاء باالنسان وتحقيق التقدم في المجتمعات.
ولفت المشاركون في الجلسة الى أن العنف الجامعي مشكلة دخيلة على مجتمعنا األردني ،مشيرين
الى أن ثقافة الحوار مغيبة والقانون غير فاعل في أغلب األحيان ،وبعض المنابر االعالمية تتعامل
بطريقة غير مھنية في تعاطيھا مع المشاكل والعنف الظاھر ،فيما اللغة السائدة في الحوار تعمد الى
العنف والتجريح اضافة الى ان األسرة والمدرسة مغيبتان في تشكيل الوعي الفردي.
وبينوا ضرورة التركيز على اقامة المشروعات الثقافية الھادفة وزيادة تنظيم الندوات الفكرية والعلمية
واألدبية واستقطاب الفئات الشابة الى ھذه النشاطات؛ من أجل استغالل الطاقات الشابة وتوظيفھا في
المجال الثقافي والعلمي الذي يعود على المجتمع بالخير والفائدة ويسھم في تحقيق التنمية والتقدم.
كما أكدوا ضرورة التركيز على تعزيز الخطاب الثقافي واالعالمي والديني ،ومحاولة ردم الھوة
الموجودة بين المناھج التعليمية القديمة والجديدة ،والعودة الى اقامة مخيمات الحسين ،واعادة الخدمة
العسكرية وأھمية اشراك الشباب الجامعي في نشاطات المنھجية ،وضرورة تغليب ثقافة العقل
وتعزيز الوعي المجتمعي وتقبل الرأي والرأي اآلخر وسيادة ثقافة التسامح.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

الرأي ص١٣ :

٢٠١٣/٥/١٦

الخميس

العمل العاجل واآلجل في مواجھة العنف المجتمعي
د .محمد ناجي عمايرة
في زمن يزداد فيه التشظي واالنقسام األميبي ويلف فيه العنف المسلح معظم الدول العربية..نشھد في
االردن عنفا مجتمعيا غريبا على شعبنا وھجينا وطارئا لم تعرفه ثقافتنا وال تقاليدنا البتة..
العنف المجتمعي الذي تركز في الجامعات ويكاد ينتقل الى المدارس والمعاھد أضحى ظاھرة
واضحة تستوجب الدراسة من ذوي االختصاص في علوم االجتماع والنفس واإلنسان ،لعلھا تكشف
عن أسبابھا وعواملھا بعد أن شاھدنا نتائجھا السلبية وآثارھا المؤلمة ،وضحاياھا من وفيات وإصابات
في االرواح وخسائر في الممتلكات وتعطيل مسيرة التعليم واھتزاز األمن واالستقرار في الدولة.
لقد كتب الكثير في ھذه الظاھرة وجرى الحديث في بعض اسبابھا ودواعيھا وقد تكون وقعت مبالغات
أو مغالطات ھنا أو ھناك..فقد الم كثيرون أسس القبول في الجامعات وانتقدوا ما يعتورھا من محاباة
ھنا او محسوبية ھناك..وألقى آخرون بالالئمة على طغيان العشائرية في المجتمع بمواصفاتھا السلبية،
ال بروحھا االيجابية..وظن بعضھم أن غياب الوعي المجتمعي والسياسي ھو السبب الرئيس ،وقال
غيرھم ان التربية الوطنية ھي الغائب األكبر ،وعزا سواھم السبب الى تدخالت خارجية في استقالل
الجامعات..و ھناك من اتھم » الفراغ والشباب والجدة في ھذه المفسدة » وذھب بعض الكتاب الى
إلصاق ذلك بالفقر واتساع الھوة بين الطبقات االجتماعية..
ال أختلف مع ھذه اآلراء جميعا ؛ فكل ذلك قد يكون من عوامل الظاھرة وأسباب انتشارھا .وقد تكون
ھناك عوامل أخرى .وال يجوز ان نتجاھل طبيعة العصر وانتشار التقنيات الحديثة التي تسھل مرور
المعلومات وتساعد على نشر اآلراء المستفزة واألفكار الغريبة عبر اإلعالم الرقمي والمواقع
االلكترونية التي يستخدمھا كثير من الشباب للتحشيد وبث المعلومات والشائعات المثيرة للنعرات
الجھوية والعشائرية وسواھا.
ال يجوز تحميل ھذا الجيل من الشباب الجامعي وغير الجامعي  -وحده  -مسؤولية األحداث األخيرة
وما سبقھا ،فالظاھرة استمرت ألكثر من عقد من السنوات وھي ازدادت في الثالث سنوات األخيرة
واتسعت وتكاد تشمل معظم
الجامعات ،وال نستثني تخصصا او كلية او مستوى من الطالب ..وھي تتزايد في اوقات االنتخابات
الطالبية ،كما انھا قد تكون انعكاسا لبعض االختالفات والمشكالت التي تقع في المجتمع خارج الحرم
الجامعي...وما طرا عليھا ھو دخول عناصر غريبة وظھور االسلحة النارية والتعرض للممتلكات
العامة.
ال يكفي الحديث في أسباب نتوھمھا او ندركھا للظاھرة فالمطلوب ھو الحد منھا أيا كانت أسبابھا
والعمل على إنھائھا تماما.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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وأرى ان الحزم والتشدد في معاقبة مثيري ھذه المشكالت يأخذ اولوية بحيث يمتنع الجميع افرادا
وجماعات وأسرا وعشائر وجھات نفوذ عن التدخل والتوسط وجر الجاھات إلنقاذ المتورطين حين
ينالھم قرار بالفصل او حكم بالسجن او ما الى ذلك.على ان ھذا ھو العمل العاجل الذي ال يغني عن
العمل اآلجل المدروس بعد إنفاذ القانون وإيقاع العقوبة القصوى التي ال تساھل فيھا وال
محاباة..واعني وضع الحلول المجتمعية المتصلة بالتربية والعدالة والمساواة ومعالجة مختلف االمور
التي يعاني منھا الشباب بوصفھم أكثرية في المجتمع فينعكس ذلك في سلوكھم وردود أفعالھم.
ان إنفاذ القانون ومحاسبة كل من يخرج عليه والحد من ظاھرة انتشار األسلحة بين المدنيين وتحقيق
العدالة المجتمعية ومواجھة كل أنواع التعدي على المال العام والممتلكات العامة ھو الشرط االساس
لعالج ھذه الظاھرة الغريبة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٣/٥/١٦

الخميس

مناقشة المقترحات المطروحة لحل مشكلة العنف الجامعي"...أفضل الحلول :الحل األمني!!!"
إبراھيم حسين العظامات
تكاثرت خالل األسبوعين الماضيين مجموعة من المقترحات/الحلول لظاھرة العنف الجامعي
والمجتمعي ،بعد أحداث جامعة مؤتة ،وجامعة الحسين بن طالل في معان.
معان المدينة التي انطلق إليھا قبل أكثر من مئة عام "قطار" الخط الحديدي الحجازي – رمز التقدم
والتنمية في حينه -والتي احتفلنا فيھا بمرور ) (١٤عاما على تأسيس أول جامعة رسمية أردنية في
العھد الجديد باحتفال ضم ُكثر بينھم "أربع شھداء" ھو األول من نوعه على المستوى العالمي
"بمشاجرة كبرى تليق بالمناسبة".
وقبل عرض مجمل المقترحات "الرسمية" التي قدمھا :وزراء ،ونواب ،وأعيان ،وكتاب صحفيون
)رسميون ،ورسميون جزئيا( ،وبضعة أكاديميون -وسط صمت لألغلبية األكاديمية ،ربما سببه
"عظم الفجيعة" ،أو "حجم التھميش" ،أو "العجز عن التأثير" -فلم نسمع "فتاوي"
علمية/بحثية/فكرية/نقدية في قضية وصلت إلى "وصم األكاديميا بالعنف" .نؤكد أن كثير منھا جيد،
ويمكن االستفادة منھا في تحقيق الھدف وھو )تخفيض مستوى العنف( ،لكن على المستوى الفعلي
تتأكد أن "ال أحد يريد أن ينفذ" بل أن "ھناك من يرفض التطبيق".
وحملة ذبحتونا ترصد – وال جھة رسمية تكترث (٣٠) -مشاجرة خالل شھري آذار ونيسان تودي
بحياة ) (٦أشخاص بدأت بإشكاالت صغيرة وشخصية ثم أخذت أبعاد عشائرية ومناطقية.
أول المقترحات واألكثرھا تداوال :إعادة خدمة العلم قبل الدراسة الجامعية "حتى يصبح الطالب
رجاال" ثم يتم أعادتھم للجامعات وعليھا مسؤولية إبقائھم كذلك ،إلى التوقيع على ميثاق شرف لمنع
"الواسطات" على أساس أننا في دولة ال يحكمھا قانون ،ويجب أن نعود التفاقات "الجنتلمان"،
والمسألة ليست "عند الواسطة وال ال ُمخَالِف" بل لدى أصحاب القرار الذين "يتمنون ضغطه" حتى
يتراجعوا.
ومقترح تعزيز منظومة القيم واألخالق وكأننا لم ندخل "تسامح" اإلسالم منذ أكثر من ألف عام ،لم
تمر "محبة" المسيحية يوما ھُنا ،وتعليم الطالب "قبول الرأي األخر" على أساس أنھم قادمون من
الرماح" في مخاطباتھم ،وتعليمھم "ثقافة الحوار" مع أن سبب عنف الطلبة
"غابات" ويستعملوا " ِ
والمواطنين صبرھم الطويل على خطابات المسؤولين الوعظية عن ضرورات "الوعي" ومبطالت
"االنتماء".
حتى وصلت المقترحات إلى إطالق مبادرة "دمك غالي" برعاية وزير األوقاف التي "تعتبر" الشعب
األردني مصاصا للدماء وعليه الترشيد بالـ ،...وعقد مؤتمرا وطنيا والتشديد على "وطني" على
راع "وطني" -وھُدرت نتائجھا
أساس أنه لم يعقد لغاية اآلن ما يزيد عن ألف مؤتمر -رعاه ألف
ٍ
وضاعت توصياتھا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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ومقترح :تعزيز ھيبة الدولة بإنفاذ القانون بحزم )شدة/غلظة( والمقصود في كثير من األحيان)"تشديد
القبضة األمنية( مع أن "ھيبة الدولة في عدالتھا" وكل "قوة ال ُدنيا" ال تعيد الھيبة ال لشخص وال
لدولة ،وانظروا للجوار الذي تُھددوننا به؛ "فمواجھة العنف بمزيد من العنف"؛ ماذا أنتج؟ غير
"الدمار" الالنھائي.
واستمرت االقتراحات :نصب كاميرات مراقبة للمخالفين تماما كالواليات األمريكية والمملكة المتحدة
لمواكبة التقدم الھائل ھناك كون "الحكمة ضالة المؤمن" وباقي علينا :الكاميرات ونسبقھم!!!.
وتعزيز "صالحيات" األمن الجامعي وتحويله إلى "شرطة جامعية" ثم تحويلھا إلى "درك" أو "فرق
مكافحة شغب" أو"حفظ نظام" مدجج بالھروات؛ كأننا أمام شغب مراكز اإلصالح والتأھيل -
وللمفارقة يتم في)السجون األردنية( مراكز اإلصالح والتأھيل تعزيز الحُريات ،وتتابع من مراكز
الح َرف والمھن،
حقوق اإلنسان ،وتقدم فيھا مسرحيات ،ومعارض فنية ،ويتم فيھا التدريب على ِ
ونظمت فيھا "اعتصامات" ،والمفارقة األخرى :أن بعضا من الجامعات مبنية على حد الصحراء،
بينما بعض "مراكز اإلصالح" مشيدة على سفوح التالل الخضراء.-
ويكمن الحل  -من وجھة نظر البعض -بإعادة تربية المواطنين األردنيين :أي تدوير تربيتھم من
"األسرة" إلى "المدرسة" و ،...ألنھم اكتشفوا أنھم "بال تربية" وأن أبناء سادة المحراث ،والصحراء،
وأبناء المخيم ،وحراس الوطن ،وأبناء الحواضر األردنية العريقة "ال وطنية لديھم" إال إذا رقصوا
غان "قيل أنھا وطنية" و"ھاجوا" و"ھاجموا" بعضھم.
على "نشاز" إ ٍ
وكذلك اقتراح مواجھة العنف القادم/المتدحرج من المجتمع للجامعات مع العلم أن "المدارس" في
قلب المجتمع وھي األكثر تأثرا فيه وتضم "مراھقين" و" -سفھاء" على رأي البعض -و"فقراء"
يعيشون بال جيوب ،و"جوعى" و"مناطق نائية" و"أبناء أُميين" و"عيال عشائر"" ،وصبيان" وال
يوجد ھُناك "أمن جامعي مؤھل" وال "ضابطة عدلية" وال "مساقات توعية" وال "كاميرات مراقبة"
ولم تحدث فيھا "مشاجرات جماعية" تُذكر سوى الحركات "الصبيانية ،والفتونة" المعھودة في ھذه
السن ،فباستثناء "شغب التوجيھي من أجل الغش" في بعض المناطق -وھو معروف السبب -ويتم
أحيانا "بتواطوء رسمي" ظاھر جداً ،ويجب االعتراف أن "غش الثانوية العامة" "ھز" ھيبة الدولة،
وأفسد مدخالت التعليم العالي ،وورطه بكل ھذه المقترحات التي ھي في الجوھر ليست من صميم
عمله.
وتتالى االقتراحات لنصل إلى مقترح" :ارتداء الطالب أزياء بلون واحد" خصوصا الطالبات "حتى
ما يغاروا من بعض" مع أن الجينز أضحى ،منذ زمن ،اللباس الوطني في األردن ،وبات الزي
القومي للعرب ،وذلك على أساس أن الطلبة متساوون في كل شيء وباقي درجة الـ"لون" فقط .مع أن
"الناس لديھم إحساس رھيب بغياب العدالة وعدم المساواة" لن تخفيه كل ألوان ال ُدنيا.
ونصل إلى اقتراح :إشغال أوقات الطلبة يعني ممكن نعطيھم "لھايات" على شكل "عظام" ألنھم
"مفترسون" .ونعطيھم "شھادة حُسن سلوك جامعي" ھي "دليل إدانة للجامعات والتعليم العالي
األردني" كما يقول عمر كالب في الدستور.
أحدھم تسأل سؤاال مثيرا لالھتمام في صحيفة "الرأي"" ،أن الجناح العسكري في جامعة مؤتة ،ال
تقع فيه مشاجرات" ،كما جناحھا المدني ،ويجيب "السبب بسيط وھو االنضباط وتطبيق األنظمة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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بصرامة" – نتحفظ على السؤال  -لكن إجابته سليمة  ،%١٠٠ولكن أال تعتقد أن الجناح العسكري
يختار "صفوة الطلبة" من خالل "لجنة انتخاب التالميذ" وجميعھا كلمات لھا داللة عميقة.
ھناك مقترحات طريفة عديدة ال تستحق المناقشة "كتوزيع العقوبات" التي ستتخذھا جامعة الحسين
بن طالل على الجامعات األخرى ،على أساس أنه الجامعات ال تتبادل األبحاث ،والمؤلفات ،األساتذة
بل تتبادل "قرارات العقوبات".
لم يضيف أح ٌد من المدافعين باستماتة عن ھيبة الدولة وقوانينھا :اقتراحا حول إلغاء أو ترشيد
"االستثناءات والمكرمات" و"البرامج الموازية والدولية" – التي تعتدي على الدستور و"تضعف"
الدولة – ويقترح بأن يتم القبول تنافسيا في الطب ،وبأدنى عالمة -عن التنافس -في الھندسة مثالً،
وثالث عالمات في باقي التخصصات .كما تم االبتعاد عن جدل استثناء "أبناء العشائر في البادية
واألرياف والمدارس ذات الظروف الخاصة )األقل حظا(" )يُقال بأنھم األكثر انخراطا في العنف كما
أنھم ضحاياه أيضا ً( أن يتم حصر ھذا االستثناء في مدارس )جيوب الفقر فقط( ويتم قبولھم تنافسا مع
"استثناء بسيط" عن الحدود الدنيا المقبولة تنافسيا )أو أية حسبة أخرى مناسبة( ،طبعا ھذان
االقتراحان "ال يتوافقان مع مبدأ ضمان الفرص المتكافئة" لكنھما وسيلة لضبط فوضى االستثناءات،
واألقل حظا ،وتقليص البرامج الموازية ،وإقناع "المعترضين" من المستفيدين ،والنواب المدافعين
عنھم.
الدكتور فھد الفانك -في الرأي بتاريخ  -٢٠١٣/٥/٦عبر صراحة عن المضمر في كل االقتراحات
الرسمية ،فـ"الحل األمثل" ھو"الحل األمني...و"آخر الدواء الكي" كما عنون مقالته ،ربما لو قال
"الحل القانوني" لكان أنسب لكاتب نظنه "مستقال ،يقول الدكتور الفانك" :العنف في الجامعات
والمجتمع ،وقطع الطرق" ،أسبابه" :تآكل ھيبة الدولة" ،و"الحكومة الرخوة بحجة الديمقراطية"،
و"الحراك ضد الدولة ورموزھا" ،ويضيف أن "الدولة قوة شرعية قاھرة ال يقف في وجھھا إال
مجنون أو مھووس"؛ إذن ما أكثر المجانيين والمھوسيين في بالدنا!.
ويمضي قائالً :إن "قطاع الطرق مجرمون بحق الدولة والمجتمع" نعم :مجرمون ،ولكن َم ْن قال غير
ﱠب "تآكل ھيبة الدولة"؟ "لتصل إلى قطع الطريق"؟ ومن دافع وروج بقوة
ذلك؟ ،ولكن من الذي سب َ
"للحكومات الرخوة" غير " ُكتاب وصحفيو ،"....ومن "اعتدى على الدولة أوالً وھيبتھا ثانيا ً"؟ أليسو
"سلسلة من المسؤولين" :اعتدوا مباشرة على الدستور وداسوا على القانون ،وأضعفوا مكانة "الدولة"
بسوء اإلدارة والھدر ،أو الذوا بالصمت على الخراب! ،وليتك قسوت مع من أشھر "السالح" في
مجلس النواب "مجلس التشريع وسلطة القانون"!.
ھؤالء الناس الذين تقصدھم بكالمك ،نعم" :اعتدوا على األمن ،واالستقرار ،والمصلحة العامة ،وعلى
جميع الناس ،ومكانھم الصحيح وراء القضبان"؛ كل ما قلته صحيح ،لكنھم ربما يطالبون "بحصتھم
من االعتداء على المصلحة العامة" تماما كغيرھم من المسؤولين وأصحاب النفوذ الذين شاھدوھم
عيانا ،ولسنوات ،وھم يكررون اعتداءاتھم و"لم يوضعوا وراء القضبان"! إنما يتنزھون وراء
البحار ،ھُنا نُفسر وال نُبرر.
وبالنسبة "للحراكات" – التي يحاول الدكتور الفانك زجھا كسبب للعنف -فھي أكملت عامھا الثاني
للتو ،والعنف المجتمعي والجامعي "الجماعي" تحديدا بدأ منذ حوالي عشرين عاما ،وزاد منذ حوالي
عشرة أعوام ،وأرق "الحكومات" بتكاثره منذ عدة سنوات "وھي تتابع" .تستطيع أن تنتقد بقوة وقسوة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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عثرات "الحراك" الكثيرة لكن ليس من بينھا ما يدعو أو يسبب العنف الجامعي "ياريت كان ،كنا
عرفنا السبب" .طبعا مع تناسيه دور "الحراكات" "اإليجابي" بالمطالبة بتطبيق القانون )على
الجميع(.
فـ"األردنيون الذين نحتوا في الصخر حتى يتعلموا ،وساھموا مع غيرھم في )تعليم( شعوب ودول"،
أصبحو من وجھة نظر "الدكتور الفانك"" :زعران :ال يستحقون شرف خدمة العلم" ،ونوع من
"الجراثيم :يجب أن ال يحقن بھا الجسم السليم" ألنھا تفسده ،و"قطاع طرق :ال يجوز التعامل معھم
بغير الحل األمني ،واستعمال القوة" ضدھم) .إنھا عقلية االستبداد العربي :احتقار للشعوب ،وتحميلھم
مسؤولية األخطاء(.
و"الدكتور الفانك" وغيره من المقترحين ،كأنھم لم يطلعوا على "قطاع طرق القانون" ،وأكلة "حقوق
الدولة والمجتمع" ،و)كيف سُمح لمجاميع من الطلبة دخول الجامعات بغير حق )استثنا ًء( وليس لديھا
االستعداد أو القدرة أو الرغبة في التعلم(" ،فأفسدت جسم الجامعات الذي كان سليما"!!! ،دخلوھا
"تجاوزا"؛ و"ادخلوا" "التجاوزات" معھم مع شعورھم الكبير "بالحظوة" والدعم )مع أنھم ضحايا
كغيرھم(" ،مجموعات تتقاتل بال سبب سوى البحث عن ھوشة" وفق الكاتب الصحفي ياسر أبو ھاللة
في صحيفة "الغد" األردنية ،وقطعوا طريق تقدم الجامعات!" ،وأساؤوا لألكثرية المتميزة من
الطلبة" ،وجعلوا أولويات جامعاتھم البحث في "شأن" "الحراسة" ال شؤون "الدراسة" ،و"تمت
االستراضاءات االجتماعية على حساب نوعية المؤسسات" ،و"ھنا لم نسمع صوتا "صحفيا/رسميا"
عاليا ينادي بقوة فرض القانون".
االقتراح الذي قد يكون حال جذريا ،ويحتاج إلى مزيد من النقاش جاء من رئيس الجامعة األردنية
الدكتور إخليف الطراونة الذي لم يدافع عن اقتراحه وانشغل بقضية استقاللية الجامعات مع أن النائب
الدكتور مصطفى حمارنة يقول أن رؤساء الجامعات "سالطين" في جامعاتھم.
نعود القتراح الدكتور الطراونة الذي يحتاج إلى مزيد من النقاش :بـ "رفع معدالت القبول في
الجامعات الرسمية ليصبح ) (% ٨٠في جميع التخصصات ،و) (% ٧٥في الجامعات الخاصة فيما
يبقى ) (% ٨٥في التخصصات الطبية والھندسية في الرسمية والخاصة معا ً".
لكن لم يقترح أح ٌد كيفية التخلص من تعليم الطلبة "الكراھية" ،وتنمية "التعصب" لديھم ،وشيطنة
"اآلخر" و"المختلف" في نظرھم ،وتقسيم "الوطن والمجتمع" في عقولھم.
كما لم يتحدث أحد من الرسميين عن "تعزيز الحريات ،والديمقراطية ،والتنمية ،ووقف التجاوزات
على مساواة الدستور لألردنيين ،وإجراء إصالحات حقيقية ،والحق في اإلنفاق على التعليم العالي،
ودعم ورعاية األكاديميين ،وإعادة االعتبار للطلبة المبدعين ،وإجراء المزيد من الدراسات واألبحاث
الرصينة حول العنف ،والبطء في مسار التعليم التقني ،واالعتراف بالتخريب الذي مارسه –
ومازالوا -رسميون ومؤسسات رسمية الذي قاد إلى كارثة فشل التعليم".
بقي سؤال :كيف أعادتنا "المعجزات" الرسمية من سياسات التطوير ،وخلوات التحسين،
واستراتيجيات الجودة ،والقفزات النوعية ،والتغييرات "المزاجية" "مئة" عام للوراء ،لنكتشف أن
"الكي" مازال "دوا ًء" فعاالً؟.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص١٣ :

٢٠١٣/٥/١٦

الخميس

ھل تركيا ھي الشريك المنتظر؟!
جھاد المومني
في ندوة القواسم المشتركة والتفاعل الثقافي بين االتراك والعرب التي انعقدت مؤخرا في الجامعة
االردنية قيل الكثير من المجامالت في العالقة العربية التركية،وليس ھذا ھو صلب الحديث المطلوب
حين نتعامل مع تركيا الدولة الحديثة صاحبة الدور والقوة السياسية واالقتصادية في المنطقة وصاحبة
التأثير ،وحتى لو كانت المجامالت لغة الخطاب العربي التقليدي في اسوأ وأحسن االحوال ،فأن
العالقة مع تركيا تقتضي خطابا مختلفا في ھذه اللحظة من التاريخ ،ولكن ليس دون العودة لتصفح
الماضي لنتذكر ليس اال ان تركيا لم تحظ يوما باعجاب العرب وال بثقتھم كما ھي اليوم ،ولعل ما
اشار اليه د،معروف البخيت في كلمته المقتضبة عن العالقات العربية التركية يلخص مكنون النظرة
العربية الحذرة تاريخيا الى تركيا على عكس المطلوب في المستقبل شريطة تجاوز الماضي والعمل
الجاد اليجاد قواسم مشتركة معاصرة بين األمتين ،فالماضي لم يكن جميال بالمرة ،لكن المستقبل واعد
وھذا ما يجب ان نبني عليه.
كانت تركيا على الدوام حيث ھي االن قريبة ال تستغرق الرحلة اليھا أكثر من ساعة من الزمن ،لكنھا
كانت بعيدة جدا في اذھاننا وفي اذھان ساستھا الذين غمرھم الطموح بالتقرب الى الغرب والصاق
تركيا بالقارة االوروبية وتحقيق الحلم االعظم الذي راود االتراك بأن يكونوا يوما اعضاء في االتحاد
االوروبي ،ولم يتحقق الحلم الن تركيا لن تكون في يوم من االيام اال شرقية واقرب الى وجدانھا
الحقيقي الذي شاخ ولن يتجدد اال شرقيا وبأفضل العالقات مع العالم العربي ،وقد توصل قادة تركيا
المعاصرون الى ھذه الحقيقة بعد تأخير دام ربع قرن من الركض وراء االوروبيين واالميركيين
القناعھم بتركيا العلمانية التي ذھبت في تفانيھا للحلم الغربي حد التحالف مع اسرائيل ،ومع ذلك جاء
االكتشاف صادما ومكلفا فاسرائيل لم ولن تكن شريكا موثوقا لتركيا بل سعت البتزازھا واستغاللھا
لتمتين معسكرھا المعادي للعرب والمتنكر لحقوق الفلسطينيين.
فشلت اسرائيل بعد نجاح نسبي ،واستيقظت تركيا على حقيقة انھا دولة مؤھلة لمطاولة الدول العظمى
دون الحاجة لمباركة اسرائيل وتأييدھا،وكان عليھا ترميم عالقاتھا بالعرب دون الحاجة الى فتح
الدفاتر القديمة ،وتركيا االن تعود لتلتمس طريق الريادة في المنطقة وتقف على قدرات اقتصادية
ھائلة وقيمة حضارية عظمى ونجاح معاصر يعتد به حين توضع تجارب االمم والدول على طاولة
البحث والنقاش لغايات المقارنة واخذ العبر ،ھذا ھو ملخص الفكرة التي انطلق منھا رئيس الوزراء
د.عبد ﷲ النسور في التوطئة ألھمية وضرورة ان تكون العالقات االردنية التركية نموذجا في
المنطقة واالقليم بالنظر الى الحاجة المتبادلة القائمة اساسا على جغرافيا سياسية وتاريخية ودينية
وحضارية جميعھا تعتبر مدماكا في بنيان العالقات التركية العربية بشكل عام ،اما االھم من التاريخ
فمقتضيات استراتيجية تجعل من تركيا دولة صديقة للعرب وشريكا فاعال لألردن في كافة المجاالت،
وعليه وباالستناد الى واقع االقليم المتحرك والمتقلب بما ينذر من خطر ،فأن الشراكة االردنية
التركية تقفز فجأة لتصبح اولوية للحكومتين التركية واالردنية في اكتشاف ثوري-وإن جاء متأخرا-
لقيام عالقة شاملة بين البلدين اساسھا المصالح بعيدا عن لغة التاريخ والمناجاة الحضارية التي لم
توصل البلدين الى اتفاقية استثمارية واحدة منذ نشوء الدولتين قبل حوالي قرن من الزمن،اما اليوم
فالعالقات تنطلق بسرعة نحو شراكات واعدة سوف تتصدر نشرات االخبار قريبا.
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الدستور ص١٦ :

٢٠١٣/٥/١٦

الخميس

ظاھرة العنف الطالبي في الجامعات األردنية :حلول ومقترحات
خالد فياض الشرفات
يواجه الكثير من الشباب في أيامنا ھذه مجموعة من المشكالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية
النفسية ويعيشون في مجتمعات تمور بشتى أنواعھا ،ففي ظل التطور المتسارع لما تنتجه العولمة
االقتصادية والثقافية والتكنولوجية ،اصبح الكثير من األفراد ممن ھم منتظمون على مقاعد الدرس في
جامعاتنا الحكومية والخاصة ،يواجھون الكثير من ھذه المشكالت ،فالمفارقات كبيرة وموجودة،
التشتت ما بين الحداثة والتقليد ،الفقر والبطالة ،التعصب العشائري اإلقليمي والطائفي ،ظھور
المشكالت السياسية المحيطة باألردن ،فبدون شك تؤثر ھذه األحداث والمسائل بما تنتج من تيارات
فكرية )دينية ،علمانية( في جعل الكثير من الشباب ممن ھم من فئة الطالب يتأثرون بھا ،وتعمل على
خلق أفكار ومعتقدات جديدة لدى ھؤالء .ولذلك فإن التعرض لمسألة العنف الطالبي في الجامعات
األردنية بالدرس والمتابعة يُعد اآلن وخاصة بمثل ھذه الظروف مھمة ملحة يجب التنبه لھا أوالً من
قبل الجامعات نفسھا ،إذ تعد ھذه مسرح ومنتج ھذه الظاھرة ،وبنفس الوقت فإن ھذه الجامعات
تستطيع من خالل بناء آلية معينة ومنظومة تربوية تعليمية الحد من ھذه الظاھرة التي أصبحت تؤرق
كافة المسؤولين في األردن حتى وصل األمر إلى أن يتنبه جاللة الملك إلى ھذه الظاھرة ،ويطلق
مقولته» :إن العنف الطالبي في الجامعات األردنية خط أحمر« .إن ھذه المقولة يجب أن تحرك فينا
أدوات البحث والتفكير للخروج بحلول وتوصيفات وتوصيات إجرائية وعملية للحد من ھذه الظاھرة
ولتبقى جامعاتنا منارات للتحصيل العلمي ومصانع إنتاج معرفي ووسائل لنشر ھذه المعرفة
وتعميمھا ،وتوظيفھا وتطبيقھا.
أوالً :مفھوم ظاھرة العنف الطالبي
بداية يمكن أن نعرف »العنف  «Violenceبأنه» :ممارسة القوة البدنية إلنزال األذى باألشخاص أو
الممتلكات ،أو أنه الفعل أو المعاملة التي تحدث ضرراً جسمانيا ً أو التدخل في الحرية الشخصية ،كما
أن للعنف مستويات مختلفة منھا :العنف اللفظي مثل :السبّ والشتائم ،والتوبيخ ،والعنف البدني مثل:
الضرب والشجار ،والتكسير والتخريب ،والتعدي على اآلخرين ،وھناك أيضا ً العنف التنفيذي ،والذي
تمثل في التفكير بالقتل والتعدي على اآلخرين وتصفيتھم جسدياً ،أو التعدي واالستيالء على ممتلكاتھم
بالقوة« ) .(١كما أن العنف» :سلوك أو فعل يتميز بالعدوانية يصدر عن طرف قد يكون فرداً أو
جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة بھدف استغالل أو إخضاع طرف آخر في إطار عالقة قوة غير
متكافئة اقتصاديا ً واجتماعيا ً وسياسياً ،مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية لفرد
أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى« ).(٢
والعنف أيضا ً» :كل سلوك فعلي أو قولي من شأنه استخدام قوة أو تھديد باستخدامھا إللحاق األذى
والضرر باآلخرين وإتالف ممتلكاتھم ،وذلك بطريقة مباشرة لتحقيق أھداف معينة في ظل ثقافة
مجتمعية معينة«؛ وبأنه استجابة سلوكية تتميز بطبيعة انفعالية شديدة قد تنطوي على انخفاض في
مستوى البصيرة والتفكير ،حيث يكف العقل عن قدرة االقناع واالمتناع ،فيلجأ اإلنسان إلى تأكيد
ذاته ،فالعنف ضغط جسمي أو معنوي بقصد السيطرة والتدمير«).(٣
ويمكننا أن نقسم »العنف  «Violenceإلى أربعة أقسام ھي.:
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 .١العنف البدني ) :(Body Violenceوھو عنف يتسم بالسلوك البدني الضار كالقتل واإليذاء)،(٤
وإلحاق األذى الجسدي باآلخرين كتكسير أحد األعضاء بالضرب كاأليدي واألرجل ،أو إلحاق أذى
بالوجه كاستخدام السكاكين والمشارط واآلالت الحادة التي تؤدي إلى تمزيق وتشويه الكثير من
أعضاء اإلنسان ،واستخدام العصي والھراوات والحجارة ،وكل شيء من شأنه إلحاق األذى باآلخرين
وتدميرھم جسديا ً.
 .٢العنف الشفوي ) :(Oral Violenceوھو الذي يكون بالتھديد باستخدام العنف دون استخدامه
بالفعل ) ،(٥ومن ذلك التھديدات الشفوية واإليماءات التي يطلقھا الكثير من المتصارعين أو الداخلين
في عالقات عنفوية كالتھديد بالقتل واإليذاء ونشر ھذه التھديدات على المأل ،واإلجھار بھا أمام
الطرف اآلخر ،واستخدام الحركات العنيفة أمامه لالستعراض ومحاولة إخافته مما يسبب للطرف
اآلخر بعض الخوف واالضطراب ،ومحاولة تجنب أو الحذر من ھذه التھديدات الشفوية والحركات
واإليماءات ومأخذھا على محمل الجد ،وھذا بدوره يخلق عند الطرف اآلخر حالة عدم استقرار
واضطراب نفسي قد يشغله عن القيام بواجباته المختلفة بالصورة المعتادة.
 .٣العنف النفسي ) :(Phsycho Violence) (6وھو يشير إلى التحقير والتشھير واالستھزاء
واالزدراء والتسلط واالستبداد وإلغاء واغتيال شخصية اآلخرين وإلحاق األذى النفسي ونشر
اإلشاعات واالدعاءات عن الطرف اآلخر بھدف إضراره نفسيا ً أو معنوياً ،وأحيانا ً يصل ھذا العنف
إلى حد االبتزاز ،باستخدام بعض الدالئل والمعلومات واالخبار حتى لو كانت غير صحيحة -ألمور
تدخل في صميم عالقات الطرف اآلخر خصوصية -والھدف من ذلك ھو جعله أكثر اضطرابا ً
وتشوشاً ،وتعكير صفو عالقاته االجتماعية ،سوا ًء أكانت ھذه العالقات :أسرية ،مھنية ،أو وظيفية ،أو
حتى عالقات شخصية.
وظاھرة العنف تتداخل مع بعض المتغيرات من مثل :العدوان ،والغضب ،واإليذاء .فالعدوان» :نزعة
أو مجمل نزعات تتجسد في تصرفات حقيقية أو خيالية ،ترمي إلى إلحاق األذى باآلخر وتدميره
وإكراھه وإذالله«) .(٧ويرى بعض الباحثين أن العدوان قد يكون ظاھراً أو خفياً ،لفظيا ً أو غير
لفظي ،ومھما يكن فإن العدوان ھو :اعتداء طائفة على طائفة أخرى ،وإجحافا ً وظلم جماعة لجماعة،
وتحامل فرد على فرد آخر« .وھو سلوك ينجم عنه أذى شخصي أو تدمير ممتلكات ،كما أن العدوان
نشاط وھو كذلك نشاط تخريبي وتدميري ھ ﱠدام،يقوم به الفرد إللحاق األذى لفرد آخر إما عن طريق
الجرح الفيزيقي الحقيقي أو عن طريق االستھزاء والسخرية واالزدراء والتالمز والضحك.
والغضب أيضا ً من شأنه أن يجعل الفرد أكثر استثارة للسلوك مسلك العنف) ،(٨فالكثير من األفراد
ھم من أصحاب الشخصيات المستثارة ،أو الحساسة لالستثارة بشكل سريع ومروع ،فأحيانا ً نلحظ أن
ھناك بعض األشخاص يغضبون ألتفه األسباب وأبسطھا ،وھذا ما يجعل الفرد أكثر عدوانية وبالتالي
ارتكاب المسلكيات العنفوية المدمرة ،وبالعكس فإن الكثير من األشخاص ھم بطيئي االستثارة وال
تستفزھم بعض األحداث البسيطة ،فنجدھم أكثر تماسكا ً لألعصاب ،وأكثر رزانة واتزانا ،وبالتالي
تجنب موجات الغضب وترك الكثير من السلوكيات العنيفة ،وھذا قد يعود إلى أمور كثيرة ومتشابكة
تعود إلى خلفيات أسرية تربوية ،وأحيانا ً عوامل وراثية قد ال يستطيع اإلنسان التحكم بھا والسيطرة
عليھا بشكل كبير ،كما أن للتنشئة االجتماعية دوراً ال يستھان به في ھذه الحاالت.
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أما اإليذاء فھو سلوك واقعي وحقيقي ،وبنفس الوقت ھو لفظي شفاھي متخيالً أيضا ،إذ يُعد اإليذاء
سلوكا ً واقعيا ً للعنف والغضب والعدوان ،فاإليذاء يتم بشكل واقعي عن طريق إيذاء النفس ،وإيذاء
اآلخرين جسديا ً من خالل التخريب والتدمير ،وإلحاق الجروح والندوب والعالمات الجسدية ،وكذلك
شفويا ً لفظيا ً من خالل السب والشتم ،واالحتقار واالزدراء ،والسخرية ،واالبتزاز ،كما يمكن أن يكون
متصوراً من خالل التخطيط والتفكير لسلوك ھذا المسلك اإليذائي ورسم الصور والمخططات الفكرية
إللحاق األذى باآلخرين.
كما أننا نستطيع التحدث عن مفھوم دافعية اإلنجاز ) (٩كمدخل لفھم ظاھرة العنف الطالبي من خالل
وش ﱠدة
معرفة أن الحاجة إلى اإلنجاز  Need of Achievementمن شأنھا جعل األفراد يُبدون جدية ِ
إلى اإلنجاز ،تظھر من خالل سعيھم إلى القيام باألعمال الصعبة ،كما يتضح كذلك من خالل اإلسراع
في إنجاز األھداف بسرعة من خالل تناول األفكار وتنظيمھا بطريقة استقاللية بقدر اإلمكان ،كما
يتضمن تخطي الفرد لما يواجھه من عقبات ووصوله إلى مستوى مرتفع في أي مجال من مجاالت
الحياة ،وتفوق الفرد على ذاته ،ومنافسته لآلخرين بل وتخطيھم أو التفوق عليھم ،وازدياد تقدير الذات
عند األفراد من خالل الممارسات الناجمة لما يملك من قدرات وإمكانات.
ويرى الكثير من الباحثين أن الحاجة إلى اإلنجاز قد أعطيت اسم إرادة القوة  Well to Powerفي
كثير من األحيان ،ولذلك فإن الكثير من األفراد الذين يلجأون إلى تحقيق األھداف المختلفة يملكون
حاجات إنجازية وھذه الحاجات اإلنجازية تضغط بالطبع لتحقيق األھداف المختلفة عندھم وھم بذلك
يكونون قد امتلكوا إرادة القوة ولذلك فھم في سبيل تحقيق األھداف يسلكون في  -أحيانا ً كثيرة  -مسالك
فيھا الكثير من العنف لتحقيقھا .والحاجة إلى اإلنجاز تتداخل مع بعض الحاجات النفسية األخرى،
وھي بدورھا تندرج تحت حاجة كبرى أشمل وأعم منھا وھي الحاجة إلى التفوق Need for
 Superiorityوھذه الحاجة النفسية غالبا ً ما تدفع األفراد إلى الدخول بعالقات تنافسية ،صراعية من
أجل إثبات الذات ومن ثم تحقيق األھداف المختلفة ،وھي ما تظھر واقعيا ً بشكل موجات من العنف
والعدوان والغضب واإليذاء.
إن محاولة الفرد تحقيق بعض األھداف التي يراھا ُم ِل َحة في حياته المختلفة غالبا ً ما تدفعه إلى ارتكاب
الكثير من األخطاء ،وبالتالي الدخول بمظاھر عنف في سبيل تحقيق ھذه األھداف كما أن أشكال عدم
التكيف االجتماعي مع المحيط غالبا ً ما تدفع األفراد إلى ارتكاب بعض األعمال العنيفة ظنا ً منھم أنھم
بذلك يستطيعون مواجھة ھذه المشاكل التكيفية بالمحيطات المختلفة بھم.
 .٤العنف األخالقي :(Moral – Violence(10
وھو مفھوم حديث لشكل من أشكال العنف الطالبي ،وعلى الرغم من قلة حدوثه في جامعاتنا األردنية
إال أنه من الواجب في ھذا المقام التذكير به من باب االحتراز واالحتياط ،فھذا الشكل من العنف غالبا ً
ما يستخدمه أو يرتكبه الطلبة دون الشعور بالمسؤولية أو دون اإلحساس بما يمكن أن يسببه للطرف
اآلخر من أذى نفسي ومادي ،فالعالقات العاطفية بين الكثير من الطالب )ذكور – إناث( من شأنھا أن
تأخذ منحنى أكثر عنفا ً إذا ما تم اكتشاف بعض تلك العالقات التي غالبا ً ما تحدث داخل الحرم
الجامعي ،في أماكن ومباني الجامعة النائية البعيدة عن أعين األمن الجامعي ،أو بعض األركان
والزوايا غير المكشوفة ،ھذه العالقات على اختالف أشكالھا قد تشعل عنفا ً بدني ومعنوي ومادي إذ ما
تم اكتشافھا وتمتد إلى خارج أسوار الجامعة ،خصوصا ً إذا ما تم إعالم أھالي الطرفين بھذه الحادثة،
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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والواقع أن مثل أشكال ھذا العنف قد وقع في جامعاتنا األردنية وقد سبب الكثير من العنف ،فالعنف
يولد العنف وبال شك.
وأحيانا ً يتبدى ھذا الشكل من أشكال العنف من خالل التعرض للرموز التي تكن لھا الجامعة احترام
وتقدير ،فأحيانا ً يتم االعتراض على من يمثلون رموزاً فكرية وسياسية تحترمھا الجامعة.
وإذا ما حددنا مفھوم العنف وخصصناه بالطالب يصبح ھذا المفھوم »العنف الطالبي » Students
 «Violenceويتعين علينا أن نخصص الحديث عن العنف الذي يحدث في الجامعات ،وخاصة في
جامعاتنا األردنية ،فالعنف الطالبي ھو» :كل المعاني التي حُددت سابقا ً والتي تقع وتحدث داخل
الحرم الجامعي ويكون األطراف ھم نفسھم الطالب الداخلين بأحداث ھذه الظاھرة أما الممتلكات
ال ُمخربة وال ُمھدمة ،والمتأذية ،وال ُمعتدى عليھا فھي مرافق ومنجزات ،وھيبة تلك الجامعات.
ثانيا ً :أشكال العنف الطالبي ومظاھرهُ
إن أشكال العنف الطالبي في جامعاتنا متعددة ،فھناك من ينظر من منطلق الضحية ،ومقدار األذى
الذي تتعرض له نفسيا ً ومادياً ،وھناك من ينظر لھذا العنف على مدى شموله فيقال عنف فردي
وعنف جماعي ،فأيا ً كانت المنطلقات واالتجاھات فعلينا أن ال نغفل بأن العنف الطالبي في جامعاتنا
أصبح حديث الساعة ،وتطور ونمى بشكل يمكننا القول بأنه أصبح ظاھرة اجتماعية يجب عالجھا
والتصدي لھا بشتى السبل والوسائل.
 .١العنف الفردي  :(Individual Violence(11وھو العنف الذي يمارسه شخص /فرد بأي
صورة لفظية أو بدنية تجاه فرد آخر ،وھذا الشكل من أشكال العنف غالبا ً ما يحدث في جامعاتنا،
وغالبا ً ما يكون النواة التي ينطلق منھا العنف الجماعي ،فاألساس الفردي ال يلبث أن يمتد ويتوسع
لتكبر دائرة العنف داخل الحرم الجامعي ،ولتدخل أطراف أخرى بھذا العنف الذي كان من الممكن
تالفيه وحصره في دائرته الضيقة.
 .٢العنف الجماعي :(Collective Violence(12
وھو العنف الذي تمارسه جماعات كبيرة من الطالب داخل الحرم الجامعي فقد تبدأ المشكلة صغيرة
فتتطور وتتوسع لتصبح كبيرة مع وجود الكثير من المغذيات الخارجية ،فقد يحدث العنف بين
جماعتين من الطلبة من  ٤-٢طالب ،لكن األمر ال يتوقف بھذا الحد إذ غالبا ً ما تتوسع الدائرة ليحشد
كل فريق كل الطالب الذين يعرفھم بنفس الكلية أو بنفس القسم الذي يدرس به الطالب ،وغالبا ً أيضا ً
ما يتعدى ذلك إلى استدعاء كل الطالب من نفس منطقة سكن الطالب خارج الحرم الجامعي ،بل إلى
أقاربه ،من داخل الجامعة وخارجھا أيضاً ،وبذلك يصبح العنف ُمغذى :جغرافياً ،وقرابيا ً من داخل
الجامعة وخارجھا ،وھذا الواقع عانت منه بشكل حقيقي الكثير من الجامعات األردنية ،وال يكاد
ينقضي شھر أو شھرين إال وقعت حادثة في ھذه الجامعة أو تلك ،واألمر ينسحب بنفس الدرجة سواء
في الجامعات الحكومية الرسمية أو الجامعات الخاصة.
 .٣العنف المادي :(Physical Violence(13
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وھو إقدام الفاعل على التخريب والتدمير لمرافق وممتلكات الجامعة المختلفة ويتعدى ذلك إلى تدمير
الممتلكات العامة للدولة وممتلكات األفراد الخاصة ،وذلك إلحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر
المادية سواء لمرافق الجامعة وممتلكاتھا أو المرافق الحكومية للدولة ،إذ غالبا ً ما يمتد العنف الطالبي
لخارج أسوار الجامعة ،وخاصة إذا ما كانت أسباب ھذا العنف تتعلق بأمور سياسية – اجتماعية
كبرى قد تحرك بعض فئات المجتمع كاألحزاب وبعض الجامعات المعارضة لسياسة الحكومة ،أو أن
المحرك لھذه الظاھرة العنيفة قد تتسلل من الخارج ،فيكون االھتمام األكبر ھو أن تخرج وتتسع دائرة
العنف الطالبي لتشمل جميع فئات المجتمع أو بعضھا ،وھذا ما حصل في األحداث العنيفة في جامعة
اليرموك سنة ١٩٨٥م.
 .٤العنف المعنوي :(Spiritual violence(14
وھو عنف موجه نحو قصر حريات بعض األشخاص واألفكار ،وھدم المعاني والرموز داخل الحرم
الجامعي ،فغالبا ً ما تلجأ بعض جماعات الطالب على إسكات بعض األصوات المنادية بحرية الفكر
والكالم ،وحرية العالقات داخل الجامعة ،فيلجأ الكثير من الطلبة إلى استخدام العنف إلسكات وقھر
بعض ھذه األصوات ،متھمين ھؤالء بأنھم أداة بيد جھات خارجية تحركھم وھدفھم ليس رفعة ورقي
الجامعة وازدھارھا بقدر ما ھو تحقيق ألھداف خارجية ،ھكذا يعتقد بعض الطلبة وھذا بدوره ما
يحركھم ضد جماعات أخرى من الطالب فيحدث االصطدام ويحدث العنف الطالبي .وأحيانا ً تلعب
العشائرية والتعصب دوراً مھما ً في إحداث مثل ھذا العنف إذ غالبا ً ما تلجأ جماعة من الطلبة إلى قھر
جماعة أخرى وإسكاتھا وھدم بعض رموزھا بحجة أنھا من عشيرة أخرى ،أو من أصول اجتماعية
أخرى فتلجأ إلى احتقار وذم وإلصاق التھم والسخرية من رموزھم ،أو بعض أفكارھم.
ثالثا ً :أسباب ظاھرة العنف الطالبي في الجامعات وطرق عالجھا.
تكمن وراء ظاھرة العنف الطالبي في الجامعات مجموعة من العوامل واألسباب منھا ما ھو نفسي –
اجتماعي ،ومنھا ما ھو اقتصادي ،وكذلك يمكن أن تسبب الظروف والمواقف الجامعية الخاصة
بالطالب نفسه والجامعة التي يدرس بھا بعض السلوكيات العدوانية المفضية بالضرورة للعنف
الطالبي الجامعي.
ففي العامل النفسي السلوكي يمكن أن نسجل أحد أھم األسباب وراء السلوك العدواني أال وھو:
)اإلحباط  (Frustrationالمؤدي إلى الفشل).(١٥فاإلحباط حالة نفسية تنشأ بسبب عقبة ما إما أن
تكون حقيقية أو متصورة تقف في طريق الوصول إلى األھداف ،وتتضح بشكل أحاسيس متغيرة من
القلق واإلجھاد واليأس والغضب الشديد ،وتعتمد أھمية اإلحباط على أھمية السلوك ال ُمعاق واالقتراب
من تحقيق األھداف ومدى جدية وأھمية ومصيرية ھذه األھداف ،ففي حالة الطلبة قد يشكل الرسوب
والفشل في المواد الدراسية ،وعدم القدرة على التحصيل األكاديمي ،والفصل من التخصص
المرغوب به عند الطالب أھم أسباب اإلحباط المؤدي إلى السلوك العدواني العنيف ،وقد تشكل
اإلنذارات والتنبيھات األكاديمية مقدمة لھذا اإلحباط وبداية الفشل ،وقد تكون مصادر اإلحباط غير
أكاديمية ،مثل الفشل بعالقة غرامية داخل الجامعة ،أو االحتكاك والتشاحن بين بعض فئات الطلبة ،أو
ظروف الطالب المادية.
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وقد يحدث العنف عن طريق )المحاكاة  (Imitation) (16والمحاكاة ھي :عملية تكرار نموذج
سلوكي على سبيل البدعة أو الطاعة أو التعاطف أو كنوع من السذاجة واآللية ،أو كنمط ُمعين من
التربية«.
فالطلبة بالجامعات قد يضعون أنفسھم في مواقف اجتماعية مشابھة لمواقف مختلفة قد تقع في
جامعات ومجتمعات أخرى ،فيرون أن محاكاة تلك السلوكيات العنيفة التي تقع ،يمكن أن تقلد وتحاكي
وتأتي بأھداف يرونھا واجبة التحقيق فإذا ما علمنا أن عملية المحاكاة لھا عالقة بتطور وتقدم
المجتمعات ودرجة رقيھا فإننا سوف ندرك أن المحاكاة في الجامعات وعند سلوكيات الطلبة لھا وقع
كبير  -على اعتبار أن الجامعات تعد المكان الذي ينتج المعرفة ،والذي يشكل أھم أماكن القدرة على
المحاكاة  -يزداد عند طالب الجامعات ،وقد تكون ھذه المحاكاة داخلية ،وقد تكون خارجية ،فقد تقع
أحداث عنف طالبي في إحدى جامعات باريس ،أو الجزائر ،أو مصر ،أو الصين أو غيرھا ،وقد تقع
إحداث عنف طالبي في إحدى الجامعات األردنية ،ھنا يقدر بعض الطلبة مرتكبي أعمال العنف مدى
تكرار ذلك النموذج العنيف في جامعته ،فيبدأ مثالً سالكي العنف الطالبي بإجراء المقاربات السلوكية
ويبدأون بمحاكاة السلوكيات العنيفة التي وقعت في جامعات أخرى ،وقد تختلف أسباب ظاھرة العنف
من جامعة لجامعة ،ومن دولة ألخرى ،لكن الطالب العنيفين غالبا ً ما يقاربون بين السلوكيات،
واستخدام األدوات العنفية ،ويستبعدون األھداف المختلفة ،أي أنھم يقبلون السلوكيات العنيفة
ويرفضون اختالف األسباب المؤدية إليه في األماكن والجامعات األخرى.
أما )اإليحاء )» :(Suggestion (17فھو عملية يتأثر بھا المجال العقلي للشخص نتيجة انخفاض
الوعي والحاسة النقدية عند اإلدراك والتحقق من المادة ال ُموصى بھا« ولغياب الفھم اإليجابي ذي
المعنى لھذه المادة ،مع القصور في التحليل المنطقي المتطور والتقييم السليم للمادة ،ومع نقص في
الخبرة السابقة عند الشخص ،وتأثر حالته تحت تأثير اإليحاء ،يصبح أداة يحركھا من يُوصى إليه
باألفكار والمعتقدات والحقائق التي تبدو عند ال ُموصى إليه بأنھا قمة الحقيقة ،وال يمكن مراجعتھا أو
مناقشتھا.
ففي جامعاتنا األردنية الكثير من الطالب يقعون ضحية لھذه اإليحاءات العقلية واإلدراكية ،فكثيراً ما
يوصى إليھم بأفكار ومعتقدات ومسلكيات بل وقناعات بعيدة كل البعد عن اھتماماتھم األكاديمية،
فنجدھم يرتبطون بھذه اإليحاءات التي غالبا ً ما يكون مصدرھا خارج الجسم الطالبي ،وخارج أسوار
الجامعة لكن لألسف يقع الكثير من الطلبة فريسة لھذه اإليحاءات االعتقادية والفكرية والتي غالبا ً ما
توجه ضد بعض الرموز ،أو األفكار ،أو المواقف السياسية ،بل تتعدى ذلك إلى الفرق الرياضية،
وأحيانا ً الثقافية والفنية.
وقد يكون سبب العنف الطالبي ھو) :التعصب )  :(Fanaticism (18الذي يقود إلى السلوك
العدواني والذي يعبر عن ِح ﱠدة العُنف الداخلي لدى الفرد المتعصب ،حيث يعرف التَ َعصﱡ ب بأنه:
اإلخالص التام ألي فكرة أو قضية قائم على الثقة العمياء في صدق ما يتَ َعصﱠب له الفرد ،مع مصاحبة
عدم التسامح والتفھم ألفكار وقضايا اآلخرين ومعتقداتھم ،كما أن التَ َعصﱠب عجز الفرد للنظر والحكم
على أفكاره الخاصة بعين من النقد والمراجعة والتريث ،لذلك يدفع التعصب األشخاص المتعصبين
للعنف والسلوك العدواني بطريقة غامضة لتحقيق النصر والسيطرة على اآلخرين.
وفي جامعاتنا األردنية فإن التعصب غالبا ً ما يكون إما لجماعات وثقافات اجتماعية فرعية )بادية/
ريف  /مدينة( مع ما يلحق بھا من جماعات وتناقضات ،مناطقية )شمال/جنوب( أو عشائرية .وفي
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بعض األحيان تشكل االنتماءات الحزبية أسباب للتعصب ،مع ما يلحق من اتجاھات وطنية أو
اتجاھات خاصة بجماعات أو أحزاب بذاتھا ،وغالبا ً ما تدور األحداث حول االعتداء على الوحدة
الوطنية ،حيث تتكل جماعات من الطلبة حول أفكار قد تكون ضيقة وقد تكون خاطئة أحيانا ً حول:
الوطن ،والمواطنة ،واالنتماء الوطني ،والوالء .ففي ضوء ھذه األجواء التعصبية فإن عدم االحتكام
لألنظمة والقوانين الخاصة بالجامعات ،أو اللجوء إلى أنظمة وقوانين الجماعات الفرعية مثل:
العشيرة ،الحزب ،الطائفة ،وجماعات الشلل ،واألصدقاء والتنظيمات غير الرسمية من شأنه تأجيج
روح السلوكات العدوانية وبالتالي اللجوء إلى العنف.
وللتخفيف من ظاھرة العنف الطالبي في جامعاتنا األردنية ،ال بد لنا أوالً أن نضع أيدينا على األسباب
الحقيقية لھذه الظاھرة وعدم اقتصارھا وتحليلھا على مسبب واحد ،لذلك يجب استبعاد الطرف الواحد
المسبب لھذه الظاھرة ،أي أننا نتوقف من وضع الطالب كمسبب أوحد ،أو الجامعة بقوانينھا
وتعليماتھا لھذه الظاھرة ،فالطالب الجامعي قبل دخوله لھا ھو باألساس فرد ،تدرج بالحياة :فمن
األسرة إلى دخول المدرسة وااللتحاق بالرفقة ،وشلة األصدقاء ،فكل ھذه المراحل العمرية ال بد أنھا
أثرت به من خالل عملية التنشئة االجتماعية.
ومن ثم فإن على الجامعة أن تقوم بما يلي.:
.١االھتمام الكبير بعملية تصميم البرامج التربوية والنفسية واإلرشادية للطالب ،والتوعية بمخاطر
ومضار العنف داخل الجامعات ،والمھمة ھذه يجب أن تتوالھا بشكل خاص ،عمادات شؤون الطلبة
في الجامعات األردنية بمساعدة كليات التربية.
.٢االھتمام بتعميق وتقوية الشعور باالنتماء إلى المجتمع الطالبي ،ويتم ذلك عن طريق تدريب الطلبة
على أن االنتماء الوطني الصادق يبدأ باالنتماء الصادق للجامعة التي ھي البيت الثاني للطلبة.
.٣عقد دورات ومسابقات تدريبية ال منھجية للطالب داخل الجامعة أوالً ،ومن ثم امتداد ھذه الدورات
إلى التعاون مع الجامعات األخرى ،لترسيخ وتعميق أخالقيات وآداب المجتمع الطالبي الجامعي.
.٤غرس قيم الزمالة واألخوة والصداقة بين الطالب في الجامعة ،وإشعارھم بالمسؤولية.
.٥تشجيع الطلبة على إقامة األنشطة االجتماعية والرياضية والمسابقات الثقافية فيما بينھم ،وتشجعيھم
إلقامة النشاطات الالمنھجية لتفريغ طاقاتھم بأعمال ذات فائدة للجسم الطالبي والجامعة ،ويتم ذلك من
خالل عمادات شؤون الطلبة في الجامعات األردنية.
.٦التصدي لألفكار والمعتقدات واأليديولوجيات الدخيلة على الجسم الطالبي ومحاربة الفكر التضليلي
والفتنة البغيضة بين الطلبة ،والذي مصدره غالبا ً ما يكون من خارج أسوار الجامعات ،ويتم ذلك من
خالل التعاون ما بين كلية الشريعة ،وأقسام علم االجتماع ،والتربية ،وعلم النفس في جامعاتنا
األردنية.
.٧إيجاد أدوار حقيقية للطلبة لحل المشكالت التي تعترضھم ،وربطھا بالمشكالت والتحديات التي
تواجه المجتمع بشكل عام ،مثل :الفقر ،والبطالة ،وحوادث السير ،واالنحرافات السلوكية األخالقية،
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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لصرفھم عن التفكير بالعنف غير المجدي ،فقد تناط ھذه المھمة بكليات االقتصاد في الجامعات،
وكذلك كليات الشريعة.
.٨إعادة النظر بسياسات حوافز الطلبة سواء منھا األكاديمية ،الحصول على منح ألوائل الجامعات،
والكليات ،واألقسام ،أو التشغيلية ،برامج تشغيل الطلبة داخل الجامعة وخارجھا ،بحيث يتم توسيع
ودعم ھذه الحوافز ،لتشمل أكبر عدد من الطلبة والتخفيف من المعايير التعجيزية في بعض األحيان،
وتقديم المنح والمساعدات ،لربطھم بالمسؤولية وااللتزام القانوني واألدبي للجامعة.
.٩إعادة النظر ببعض قوانين وأنظمة بعض الجامعات األردنية ،بحيث تتماشى ھذه األنظمة والقوانين
والسياسات التعليميﱠة المختلفة مع طموحات الطلبة سواء داخل الجامعة أو خارجھا عند الخروج
لسوق العمل.
 .١٠إعادة النظر لبعض البنود في أنظمة وقوانين تأديب الطلبة في الجامعات األردنية ،بحيث تعمل
ھذه األنظمة والقوانين لضبط والحد من مظاھر العنف الطالبي وتشديد العقوبات التأديبية بحق الطلبة
المكررين لحوادث الشغب والسلوك العدواني.
 .١١إعطاء دور أكبر »لموظفي األمن الجامعي« داخل الجامعات األردنية ،وتحديد أدوار ھؤالء
ومھامھم بشكل دقيق ،وعقد دورات خاصة لھؤالء الحتكاكھم الدائم بالجسم الطالبي.
 .١٢إعادة رسم السياسات للعالقة بين الطالب والمدرس ،لتقوم على قاعدة من الود واالحترام
المتبادل بينھما ،وإشاعة روح الديمقراطية والمساواة بين جميع الطلبة ،وعلى اختالف أجناسھم،
وانتماءاتھم.
 .١٣إعادة صياغة برامج قبول الطلبة الجدد ،ومحاولة توزيع ھؤالء الطلبة الى خارج الجامعات
الموجودة في محافظاتھم ذلك أن تك ّدس طلبة أبناء المناطق )االطراف( في ھذه الجامعات يزيد من
أسباب ظاھرة العنف الطالبي ،حيث يعتبر اكثر الطلبة انھم ال زالوا داخل قريتھم او بلدتھم فيسھل
اإلتصال عليھم مع االطراف االخرى التي سيشركونھا في عملية العنف ،حتى لو كانت اسباب تافھة،
لذلك على وزارة التعليم العالي إعادة النظر بقبوالت الطلبة الجامعيين وتوزيعھم على جامعات
المملكة حتى يصعب على بعض مثيري الشغب والعنف االتصال باھاليھم واقاربھم للفزعة ،كما أن
برنامج حضاري ومحكم لتعيينات االساتذة في الجامعات االردنية أصبح ضرورة قصوى يجب ان
تلتفت لھا وزارة التعليم العالي.
 .١٤إعادة النظر في تنظيم انتخابات اتحادات الطلبة واالندية الطالبية ،بحيث تحاول عمادات
الشؤون الطلبة أن تفصل مشاركة الطلبة على أسس عشائرية ،واالبتعاد عن االستقطاب العشائري
في ھذه العملية الديموقراطية ،وذلك عن طريق وضع شروط خاصة للطلبة الذين يرغبون في
المشاركة بھذه االنتخابات ،بان يكونوا منتمين ألطياف فكرية ،وايدولوجية ،ووطنية ،وانتماءات
عشائرية مختلفة ومتنوعة وليست من طيف واحد.
الجامعة الھاشمية /االداب /قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية  /منسق مادة التربية الوطنية.
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الخميس

الدستور ص٢٠ :

٢٠١٣/٥/١٦

انقذوا جامعاتنا
اسامة الشريف
ظاھرة العنف المجتمعي ليست ھي المشكلة الوحيدة التي تعاني منھا الجامعات األردنية .على
مدى السنوات الماضية حذر أكاديميون وخبراء من تراجع مستوى التعليم العالي في األردن
السباب عديدة منھا ضعف التمويل والمديونية واالكتظاظ وسياسة القبول وسوء االدارة
وتدخل الدولة وغير ذلك .ومع ذلك فان شيئا لم يحدث لوقف التراجع وانقاذ سمعة ومكانة
التعليم العالي في األردن.
كانت للقيادة االردنية رؤية في ستينات القرن الماضي دفعت بانشاء الجامعة االردنية
) (١٩٦٢وجعلتھا واحدة من أھم الجامعات في المنطقة العربية .تبع ذلك اطالق جامعات
حكومية في مختلف المحافظات حرصا من صانع القرار على االرتقاء بمستوى التعليم
الجامعي في االردن وتأكيدا لدور الجامعات في الدفع بمسيرة التقدم والتنمية.
ما الذي حدث بحيث يشكو القائمون على الجامعات األردنية من ضعف التمويل وھجرة
العقول والكفاءات وسوء االدارة وتراجع خطير في االنفاق على البحث والتطوير؟ بحسب
وزير اسبق فان عدد األساتذة الذين تركوا عملھم في الجامعات االردنية يعد باالالف .كان
من المفترض ان تكون ھذه الجامعات حواضن للبحث العلمي وروافد لالقتصاد الوطني
وقواعد لنشر القيم المجتمعية من مواطنة واحترام سلطة القانون والمنافسة الشريفة بين ابناء
الوطن وبناته .كيف حدث ھذا التراجع بحيث فشلت نحو  ٢٧جامعة حكومية وخاصة من
الدخول في تصنيف افضل مئة جامعة في قارة آسيا اجري مؤخرا.
سوء االدارة وبيروقراطية الدولة وفشلھا في التخطيط طويل األمد كلھا من اسباب ھذا
التراجع .ھذا مع التأكيد على توصيات لجان وطنية كلجنة األجندة وھيئة كلنا االردن
باالضافة الى كتب التكليف الملكية وغيرھا التي دعت دائما الى االھتمام بالجامعات وبالبحث
العلمي وباطالق الكفاءات الشبابية.
تراجع دور الجامعات االردنية ،وتحولھا الى ساحات للعنف المجتمعي ،مؤشر خطير على
ضياع البوصلة الوطنية بالنسبة لدور الجامعات في النھضة االقتصادية .كيف ال وقد بدأت
مسيرة النھضة والتنمية في معظم دول العالم ،خاصة اآلسيوية منھا ،باالستثمار الوطني
طويل األمد في التعليم الجامعي واستقطاب الكفاءات وربط الجامعات بمعاھد ومؤسسات
علمية ،كالجمعية العلمية الملكية ھنا ،بحيث تحولت ھذه الى مدن علمية تنفق على البحث
والتطوير وتكمل دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية والصناعية.
لم يفت الوقت على استدراك ما حدث واطالق برنامج وطني لنھضة الجامعات الوطنية
وانقاذھا من عثرتھا المالية واصالح نظام ادارتھا وضمان استقاللھا واستعادة دورھا في
النھضة والتنمية .نحن بحاجة الى مبادرة شجاعة تطلق مثل ھذا البرنامج الوطني سعيا الى
الحفاظ على مكتسبات المراحل الماضية وتوجيه ھذه الجامعات للعب دورھا الحقيقي في
النھضة المنشودة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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حالة الطقس
جريدة الدستور

٢٠١٣/٥/١٦

الخميس

حالة الطقس المتوقعة للمملكة
الخميس ٢٠١٣/٥/١٦
يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو ربيعيا لطيفا وغائما جزئيا بشكل عام فوق
المرتفعات الجبلية ودافئا الى حار نسبيا في المناطق المنخفضة واالغوار والبحر الميت وخليج
العقبة ،وتظھر بعض السحب المتفرقة ،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة
للغبار في جنوب وشرق المملكة.
الجمعة ٢٠١٣/٥/١٧
يطرأارتفاع على درجات الحرارة ويكون الجو ربيعيا دافئا ومشمسا بشكل عام فوق المرتفعات
الجبلية وحارا نسبيا في المناطق المنخفضة واالغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح
شمالية غربية معتدلة السرعة.
السبت ٢٠١٣/٥/١٨
يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويبقى الجو ربيعيا دافئا وغائما جزئيا فوق المناطق الجبلية
وحارا نسبيا الى حار في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح
غربية معتدلة السرعة.
االحد ٢٠١٣/٥/١٩
يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو ربيعيا دافئا وغائما جزئيا بشكل عام فوق
المرتفعات الجبلية وحارا نسبيا الى حار في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر الميت وخليج
العقبة ،وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
االربعاء ٢٠١٣/٥/١٥
يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة قليل على درجات الحرارة ويكون الجو ربيعيا دافئا
ومشمسا بشكل عام فوق المرتفعات ،وحارا نسبيا الى حار في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر
الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في جنوب وشرق
المملكة.
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الوفيات
جريدة الدستور

٢٠١٣/٥/١٦

الخميس

 الوفياتاالردن
-

"محمد سعيد" عبدالحليم صالح كشكش  -ام اذينة
احمد ابراھيم مفلح السقرات  -الطفيلة
اسماء محمد محمود ابو حجلة  -خلدا
جميلة جراد الطراونة  -جمعية العمرية الخيرية
رجاء حافظ سقف الحيط  -الرابية
صدقي حسن احمد المحاسنة  -الزرقاء
علي النعمان الخليفة العطيات  -السلط
فاطمة طالق محمد المطلق البطاينة  -كفرجايز
فاطمة عبدﷲ ابراھيم حمدان  -ضاحية الرشيد
قمر محمد علي دركزنلي  -الجبيھة
محفوظة سالمة الشنواني  -رجم عميش
ميسون فؤاد طوقان  -ام اذينة
نبيل مصطفى صالح الصراوي  -الزرقاء
نذير عبد الوھاب الوتار – عبدون

فلسطين
-

بھية حسين عبد الدايم قرعان  -البيرة
الحاج صدقي حسن ابو محسن  -طوباس
الحاجة ام سعدي زوجة الحاج فھمي عبد الھادي  -القدس
الحاجة نظيرة موسى أبو كويك – مخيم االمعري
عايدة عبد العفو األدھم  -القدس
كيتي يعقوب اردعجي  -القدس
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

34

زوايا الصحف

عين الرأي

٢٠١٣/٥/١٦

الخميس

 منظمة دولية تتفاوض مع الدكتور مؤيد السمان الرئيس السابق لمركزالملك عبدﷲ الثاني للتصميم والتطوير »كادبي« لرئاسة احدى مؤسساتھا
المعنية بالشأن االقتصادي.
 النائب خميس عطية أولم أمس في منزله لرئيس مجلس النواب المھندسسعد ھايل السرور ووزيري الداخلية واإلعالم وعدد من النواب والزمالء
الصحافيين المكلفين بتغطية نشاطات البرلمان..مأدبة الغداء تخللھا حديث
في الشأن العام والقضايا البرلمانية.
 لجنة التوجيه الوطني النيابية تقوم اليوم بزيارة الى مؤسسات صحفيةكخطوة أولى لفتح حوارات شاملة مع المؤسسات اإلعالمية والصحافيين.
 مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناوروبدعم من االتحاد األوروبي ينظم اليوم ورشة عمل إقليمية لتبادل الخبرات
والتجارب البرلمانية في البحر الميت يشارك فيھا حوالي  ٢٥برلمانيا ً
وبرلمانية من األردن والمغرب وتركيا.
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الخميس

صنارة الدستور

-

-

-

٢٠١٣/٥/١٦

سمو األميرة بسمة بنت طالل ترعى في الثامن والعشرين من الشھر الحالي
حفل تكريم الجھات الداعمة والمشاركة بمسابقة الملكة علياء للمسؤولية
االجتماعية ..الحفل يقام الساعة الحادية عشرة والنصف في المركز الثقافي
الملكي.
تقوم لجنة التوجية الوطني اليوم برئاسة النائب خالد البكار وأعضاء اللجنة
بزيارة الى المؤسسات الصحفية اليومية كجولة أولى لفتح حوارات شاملة
مع المؤسسات اإلعالمية المختلفة.
تنوي لجنة العمل النيابية إقامة خلوة لمدة ثالثة أيام ،ليتسنى لھا إقرار ما
تبقى من مواد قانون الضمان االجتماعي بخاصة المادة ) (٦٤والمتعلقة
باحتساب التقاعد المبكر.
ناشد رئيس اتحاد المزارعين األردنيين عودة الرواشدة الحكومة العودة عن
قرارھا فرض رسوم وضرائب على البضائع والخضار األردنية المصدرة
من السوق المركزي إلى كافة دول العالم.
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة إعادة طرح عطاء شراء كمية  ١٥٠الف
طن قمح للمرة الثانية ،مشيرة الى ان آخر موعد لقبول العروض الساعة
الثانية من بعد ظھر يوم الثالثاء  ٢١الحالي .
علمت »صنارة الدستور« ان احدى شركات االتصاالت الخلوية المحلية
رفعت دعوى قضائية ضد ھيئة تنظيم قطاع االتصاالت تطالبھا باسترجاع
مبلغ  ٢٢مليون دينار ،وھي فوارق حصة الحكومة في المشاركة بعوائد
شركات االتصاالت ،وما زالت القضية مرفوعة امام المحكمة مع العلم بأن
الشركة متمسكة بحقھا في ھذه الفوارق.
انتھت غالبية الشركات المساھمة العامة من تسليم نتائج الربع األول من
العام الحالي ،وشددت ھيئة األوراق المالية على ضرورة افصاح الشركات
عن نتائجھا تجنبا لمخالفتھا.
السفارة العراقية في عمان تقيم في المركز الثقافي الملكي في السادسة من
مساء اليوم الخميس االحتفالية السنوية لمناسبة اليوم الوطني للمقابر
الجماعية.
تعقد الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان مؤتمراً صحفيا ً الساعة الحادية عشرة
من صباح يوم بعد غد السبت في مبنى اتحاد المرأة األردنية
لإلعالن عن تقريرھا السنوي عن حالة أوضاع حقوق اإلنسان في األردن
خالل العام .٢٠١٢
تعرض مواطن اردني في العاصمة المصرية القاھرة الى اعتداء بالضرب
من قبل مجھولين ومن ثم قاموا بسرقة سيارته بكل ما تحتويه من اوراق
وجھاز حاسوب شخصي ومستلزمات خاصة.
فضاء العود للفنان عالء شاھين في »األردنية«  ..تقيم وحدة اإلعالم
والعالقات العامة والثقافية في الجامعة األردنية فضاء موسيقيا ً لعود الفنان
األردني الموھوب عالء شاھين في ساحة البرج الساعة الثانية عشرة
والنصف من ظھر يوم غد //.مرصد الثقافة //مرصد ثقافة – الغد.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

-

الملك يدعو لتحسين بيئة األعمال وتسھيل االستثمارات
الحضور يطالبون الحكومة بإجراءات لحماية الحدود الشمالية بما فيھا نشر بطاريات
باتريوت
اتصاالت أردنية لوقف دخول المتطرفين لألقصى
النواب يقر قانون »من أين لك ھذا»
مجلس الوزراء يدعو لإلسراع بإنجاز جدول تشكيالت ٢٠١٣
مذكرة نيابية تقترح تغريم النواب المتغيبين عن الجلسات
وزير العدل :ال خسائر مالية من اعتصام موظفي المحاكم
60مليون دينار من المنحة الخليجية لبناء  ٦٠مدرسة نموذجية كبيرة
محادين » :العقبة الخاصة« تقدم ما يعادل  ٥٠بالمائة من إيراداتھا لخزينة الدولة
35لتر ماء يوميا ً لكل الجئ في »الزعتري»
مطالب بإدراج عمال نقابة الكھرباء ضمن قائمة المھن الخطرة بقانون الضمان

-

الملك  :على الحكومة مواصلة دعم القطاع الخاص الشريك األساس بعملية اإلصالح
االقتصادي
انفجار كابول عملية انتحارية استھدفت آليات عسكرية اجنبية
أحكام »الكسب غير المشروع« تسري على رئيس الحكومة والوزراء و»األعيان«
و»النواب« والقضاة
مجلس الوزراء يؤكد ضرورة اإلسراع بإنجاز جدول التشكيالت وإجراء تعيينات »الفئة
العليا« بشفافية
السفير اإلسرائيلي يغادر األردن
األسرى األردنيون في سجون االحتالل يواصلون »إضراب شھداء الكرامة»
فعاليات المحافظات  :الملك وضع النواب أمام مسؤولياتھم وتحديات تستدعي مواجھتھا
شركات الخلوي تخاطب مجلس الوزراء بشأن إدخال »مشغل رابع »
«الضريبة«  :استمرار صرف »دعم المحروقات« حتى نھاية الشھر الحالي
الفلسطينيون يحيون ذكرى نكبتھم بالتأكيد على حق العودة ورفض التوطين
34قتيال بتفجير »مفخخات« ومھاجمة متاجر خمور في العراق
قيادة »السوري الحر« تتوعد بمعاقبة أي انتھاكات من عناصرھا

-

-
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-

-

الملك يدعو إلى تحسين بيئة األعمال وتسھيل االستثمارات
الملك يوعز بإعادة تأھيل البنية التحتية لمسجد عجلون الكبير
المومني :ال قرار حكوميا برفع أسعار الكھرباء إال بمشاورة النواب
الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة بتأكيد حق العودة
المصري :االقتحام األخير لألقصى رسالة موجھة لألردن ورد إسرائيلي على اتفاقية الرعاية
الھاشمية للقدس
فاعليات شعبية ونقابية تحيي ذكرى النكبة
ترجيح توقيع اتفاقية المساعدات األميركية اإلضافية األسبوع المقبل
1848سوريا يلجأون إلى المملكة
انخفاض الحرارة وأمطار اليوم
"الغذاء والدواء" تحذر من شراء أجھزة ومواد تجميل عبر اإلنترنت

-

الملك ينتقد تراجع القدرة على جذب االستثمارات
الملك يكلف رئيس الديوان الملكي بمتابعة مشروع مسجد عجلون الكبير
المومني :السفير اإلسرائيلي غـادر عـمـان حـامـالً رسالـة شديدة اللھجة من األردن
"النواب" يقر "الكسب غير المشروع"
سلسلة بشرية أمام األمم المتحدة تحيي يوم النكبة
الحكومة تساھم في مشروعي ميناء العقبة الجديد وميناء الغاز الطبيعي
761مليون دينار الــدخـل السـيـاحـي في الثلث األول ٢٠١٣
رفع رأسمال المصفاة إلى  ٤٠مليون دينار
إعادة تشكيل اللجنة العليا للقدس

-
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