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 نافذة وطنیة لتعلیم اللغة العربیة) لغات األردنیة(في " العربیة للناطقین بغیرھا"
  

ى مركز اللغات في الجامعة األردنیة سمعة طیبة حول العالم بفضل الخبرة واالحترافیة بن -ھبة الكاید 
في العمل التي أسسھا على مدى سنوات طویلة جعلتھ من أوائل مراكز التعلیم في الشرق األوسط 

 .والعالم
  
  

شعب  ویقوم المركز الذي  تأسس بإرادة ملكیة سامیة منذ أكثر من ثالثة عقود ونصف على ثالث
واحدة للغة العربیة وثانیة للغة اإلنجلیزیة وأخرى للغة العربیة للناطقین بغیرھا، یدرس الطالب من 
خاللھا مساقات باللغتین العربیة واإلنجلیزیة تكسبھم مھارات اللغة للتواصل األكادیمي وتعّدھم للحیاة 

 .العملیة مسلحین بمھارات التحدث والكتابة والقراءة واالستماع
  
  

وبعزم وھمة شدیدین من إدارة الجامعة والمركز استطاع األخیر أن یستعید دوره المحوري في 
تدریس اللغة العربیة للناطقین بغیرھا على مستوى المنطقة، وبات یشھد إقباال ملحوظا من قبل الطلبة 

جنسیات األجانب الراغبین في دراسة اللغة العربیة، وازداد عدد الطلبة المسجلین من مختلف ال
 .اآلسیویة واألوروبیة عما كانت علیھ األعداد في السنوات الماضیة

  
  

وفي تصریح لمدیر المركز الدكتور زیاد قوقزة فإّن شعبة اللغة العربیة للناطقین بغیرھا تعد بوابة من 
ة بوابات الجامعة لالنفتاح على اآلخر في سیاق التبادل الثقافي والتواصل الحضاري، وانتشار اللغ

العربیة في سائر دول العالم وتقدیم صورة صادقة عن ثقافتنا السمحة من خالل استقطاب أكثر من 
 .جنسیة في كل فصل دراسي 35طالب من أكثر من  300

  
  

وتطرح الشعبة في كل فصل مجموعة من البرامج المنھجیة والمساندة لتعلیم اللغة العربیة للناطقین 
لي الذي یضم أكثر من ثمانیة مستویات لتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا كالبرنامج العام الفص

بغیرھا في أكثر من شعبة للمستوى الواحد، باإلضافة إلى برامج الدورات الخاصة التي تعقد وفق 
 .معاییر معینة وضمن اتفاقیات مع مؤسسات أكادیمیة وسفارات وھیئات عالمیة

  
  

في البیئة الجامعیة وتعریفھم بالثقافة األردنیة وتتیح لھم الفرصة وثمة برامج تھدف إلى دمج الطلبة 
لممارسة اللغة وربطھا بالحیاة والبیئة؛ تتمثل في برامج الشریك اللغوي، واألندیة الثقافیة والفنیة 

 .والریاضة واللغویة، والرحالت والزیارات واألنشطة المتنوعة
  
  

 أخبار الجامعة 

  أخبار األردنیة
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العربیة من خالل منھاج دراسي أعّده نخبة من أساتذة  وفیما یتعلق بالمناھج یدرس المركز اللغة
المركز، في ضوء خطة العمل العامة، وتتوفر نسخ من الكتاب األول والكتاب الثاني والكتاب الثالث 

 .والرابع والخامس والسادس الصادر عن الجامعة في مكتب بیع الكتب ومنشوراتھا
  
  

ُصّمم خصیصا بناء بینما ھناك برنامج الدورات الخاصة، وھو مج موعة من البرامج الخاصة التي ت
على طلب الطلبة والجھات التي تبتعثھم ألغراض خاصة، تتراوح بین الھیئات الدبلوماسیة 
واالقتصادیة، فغالبیة الطلبة الذین ینخرطون في دراسة الدورات الخاصة ھم تلك الجھات ووزارات 

عربیة للبریطانیین واالسترالیین والیابانیین والكندیین الدفاع، وقد عقد المركز أیضا دورات اللغة ال
 .واألمریكیین 

  
  

ویقوم على تدریس ھؤالء الطلبة كما أفاد قوقزة كادر تدریسي یتصف بالمھارة والكفایة والخبرة من 
حملة الماجستیر والدكتوراه برتب أكادیمیة تتوزع بین رتبة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد ومدرس 

فرغ، یعملون على تعلیمھم اللغة العربیة وفق أحدث استراتیجیات التعلم والتعلیم ومحاضر مت
باستخدام سلسلة كتب تعلیمیة تركز على المھارات اللغویة األساسیة، ضمن أوراق مزودة ببعض 

 .وسائل التعلیم الحدیثة
  
  

غة العربیة تم تصنیفھم وقال قوقزة إن المركز استقطب أفواجا كبیرة من الطلبة األجانب لبرنامج الل
وتوزیعھم على عدد من المستویات، األمر الذي یؤكد أن المركز یسیر على خطة واضحة المعالم 
تھدف إلى التوسع في دول جدیدة وجذب أعداد أخرى من الطلبة إلى ھذا البرنامج الذي یتسم بأبعاد 

 .حضاریة وثقافیة
  
  

لتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا یمنح شھادة في  ولفت قوقزة إلى وجود برنامج الدبلوم المھني
الدبلوم المھني، ویقوم على تدریب المعلمین الراغبین في العمل في میدان تعلیم اللغة العربیة وتأھیلھم 
ً یمكینھم  ً عملیا وتزویدھم بالكفایات العلمیة والمعرفیة الالزمة للعمل في ھذا المجال، وتدریبھم تدریبا

ً لتعلیم العربیة على المستویات المحلیة  من ممارسة ً متمیزا ھذه المھنة بكفایة واقتدار، لیشكلوا رافدا
 .واإلقلیمیة والعالمیة

 
  

وأكد أن المركز یقصد من ھذه الخطوة تحقیق الریادة العالمیة في مجال تعلیم اللغة العربیة للناطقین 
ة إلى تقدیم المعارف النظریة الالزمة بغیرھا، وبناء كادر مدرب ومؤھل في ھذا المجال، إضاف

 .للمعلمین والتركیز على البعد العملي التطبیقي الالزم لذلك
  
  

في المركز وھو برنامج متكامل لمتعلمي اللغة العربیة " مدلبري"وأشار إلى أھمیة وجود مقر برنامج 
العربیة في جامعاتھم األعلى أو المتقدم في دراستھم للغة  - الذین وصلوا إلى المستوى المتوسط 

األمریكیة، منوھا بأن البرنامج یضم طاقما تدریسیا ممیزا یقدم برنامجا أكادیمیا كامال في اللغة 
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العربیة وثقافتھا وحضاراتھا، ویدرس طالب البرنامج مواد بمضمون علمي إضافة إلى دروس 
 .متقدمة في اللغة العربیة

  
  

ثقافة األردنیة والعربیة وذلك من خالل الدراسة والسكن عند ویتمتع طلبة البرنامج باالندماج في ال
عائالت عربیة، والقیام باألنشطة التطوعیة وغیرھا من النشاطات التي تھدف إلى تعزیز فرص 

 .الطلبة في التعرف إلى الثقافة واللغة العربیتین، بحسب قوقزة
  
  

من الناحیة الدعائیة بتعمیم كتیبین وفي سیاق متصل صّرح قوقزة عن سعي المركز على تطویر نفسھ 
صفحة على أھم الجامعات العالمیة التي تدرس  30تعریفیین باللغتین العربیة واإلنجلیزیة مكون من 

اللغة العربیة للناطقین بغیرھا لیتم بثھ على الروابط الخاصة في مواقع تلك الجامعات ضمن زاویة 
 ".لعربیةالمواقع الموصى بھا لتدریس األجانب اللغة ا"
  
  

، كما سیتم PDFوزاد قوقزة أن ھذان الكتیبان سیتم نشرھما على الموقع الخاص بالمركز كنسخة 
ترجمة المحاور الرئیسیة في الموقع إلى لغات أخرى كافرنسیة واإلیطالیة واإلسبانیة والصینیة 

صول بھ إلى مصافي واأللمانیة كخطوة لتجوید األداء وتقنیات التدریس وتوسعة خدمات المركز والو
 .المراكز المتمیزة الحاصلة على االعتماد الخاص وشھادة اآلیزو

  
  

ویطمح المركز بحسب قوقزة إلى أن یكون مرجعا معتمدا إلصدار شھادة عالمیة للمتخصصین في 
تدریس اللغة العربیة للناطقین بغیرھا بالتعاون مع مركز االمتحانات العالمي، سیما وأن المركز 

عالقات تعاون مختلفة مع عدد كبیر من الجامعات العالمیة والمراكز البحثیة المتخصصة  تجمعھ
 . الستقطاب الطلبة األجانب

  
  

وألن اللغة العربیة أصبحت مطلبا مھما لكثیر من الدول ومن مختلف الجنسیات في العالم ألسباب 
أنحاء العالم بما تفتحھ من أبواب  كثیرة، فإن الدارسین في ھذه الشعبة ھم سفراء للجامعة في مختلف

 .للتبادل الثقافي واألكادیمي بینھا وبین مختلف السفارات والمراكز الثقافیة المختلفة
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 دیوان جدید لصالح جرار» في طریقي إلیك«

 
ً دیوان  صدر ألستاذ األدب العربي في الجامعة األردنیة الدكتور صالح جرار في طریقي «مؤخرا

صفحة، غلب علیھا القصائد ) 215(قصیدة في ) 76(ناشرون وموزعون، ویضم  عن اآلن» إلیك
، وقلیل من قصائد التفعیلة، عكست تأثر الشاعر باألدب العربي )نسبة إلى الخلیل بن أحمد(الخلیلیة 

الكالسیكي، واألندلسي منھ، بشكل خاص، الذي درسھ طوال سنوات عملھ المھني التي زادت عن 
 ً  .الثالثین عاما

ویشكو  جرار حالة الجنون الالمعقول التي تلبست حیاة األمة في العقود األخیرة، فیقول في قصیدة 
 :»رسالة إلى الجنون«

 یا أیھا الجنون
 ارفع یدیك عن دمائنا

 وعن جمیع ما أغویت من أبنائنا
 ومن رجالنا ونسائنا

 وعن جمیع ما أفسدت من طعامنا
 ومن غذائنا ومن حسائنا

 نیا سیدي الجنو
 فكلنا وحق ربك العظیم

 .مؤمنون
التي اشتق الدیوان منھا عنوانھ، فتتحدث عن العالقات اإلنسانیة » في طریقي إلیك«أما في قصیدة 

 :التي ال یمكن أن تبقى بعیدة عن فضول العیون المتربصة
 ً  ودخلنا بوابات اللیل معا

 واألسوار مطّرزة
 بالحّراس

 لم نر غیر بصیص من
 وٍن من یاقوتبعض ثعالب ذات عی

 تبحث عن قوت
 كانت تحرسنا عین هللا

 من الوسواس
 لم تمض ثوانٍ 

 حتى قرعت كلُّ األجراس
 وتدافعت الدنیا

 .والناس
 :، یقول فیھا»المیة الغضب«ویغضب الشاعر من حال األمة في قصیدة 

ََملُ   ھل ینجلي اللیُل أو ھل یسطُع األ
 أم ھل نرى ُسُحَب اإلظالم ترتحُل؟

 نا مجٌد نلوذ بھوھل یعود ل
َلُ   من الرزایا وقد أزَرْت بنا الِعل

 ً ّي رأیُت بالَد الُعْرب قاطبة  إن
َلُ  َل ما ویجافي أرَضھا الب َّ  تشكو الظ

 ٌ ً خانھا فكٌر وفلسفة  یا أّمة

  34: الرأي ص
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َِحلُ  ّمتھا إلى أعدائھا الن  .وسل
 :، فیقول»قمر اللیل«ویشكو حال األمة في قصیدة 

 یا رفیقّي في العذاِب أقیال
 ومھّدا لي مقیال عثراتي

 ال تھّزا بجذع نخلِة قومٍ 
 بّددوا المْجَد والثرى والنخیال

 غّزة الیوم یستباح حماھا
 وقفت وحدھا تصّد الدخیال

 ً  أسلمْتھا األعراُب للذْبِح طْوعا
ْدَس قبلھا والخلیال ُ  .أسلموا الق

اللغة العربي في  حصل على البكالوریوس في. 1952یُذكر أن الدكتور صالح جّرار من موالید سنة 
، ومن جامعة لندن حصل على درجة الدكتوراه في 1978، والماجستیر 1974الجامعة األردنیة 

ً في وزارة التربیة والتعلیم األردنیة في الفترة . 1982األدب األندلسي سنة   -1974(عمل مدرسا
ً في جریدة الشرق األوسط في لندن خالل تواجده فیھا ل)1978 ً لغویا  .لدراسة، ومدققا

أشرف على مشروع الفھرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط بالمجمع الملكي بدوام 
ً لألدب األندلسي في الجامعة األردنیة، وظل یترقى في )1990-1985(جزئي خالل الفترة  ، ومدرسا

ً لمكتبة الجامعة األردنیة . 1982السلك األكادیمي حتى وصل رتبة أستاذ عام  - 1993(ومدیرا
ً لوزارة الثقافة )2012 ً عاما ً للثقافة )2002–1999(، وأمینا ً )2012- 2011(، ووزیرا ، وقائما

ً لرئیس الجامعة األردنیة )2014-2013(بأعمال رئیس جامعة العلوم اإلسالمیة  -2007(، ونائبا
ً للبح)2010 ً لفریق اإلشراف على تطویر مناھج اللغة العربیة في األردن، وعمیدا ث العلمي ، ورئیسا

وھو عضو في العدید من المؤسسات الوطنیة ) 2007- 2006(والدراسات العلیا في جامعة آل البیت 
اللجنة الملكیة لحقوق اإلنسان، ورابطة الكتاب األردنیین، ورأس فریق اإلشراف على : العامة، مثل

 ).2006(مناھج اللغة العربیة في وزارة التربیة والتعلیم 
عشرات المؤلفات والتحقیقات األدبیة واللغویة، وعشرات الدراسات المحكمة،  وللدكتور صالح جرار

سیرتھ (، مرج الكحل األندلسي 1989المصادر وطریقة البحث في اللغة واألدب، عمان، : ومنھا
ّة1993، دار البشیر، عمان، )وشعره تحقیق (ألبي یحیى بن عاصم ) أجزاء 3(الرضا ‘ ، جن
، وأدباء مالقھ 1999، )األشعار المنقوشة على جدران الحمراء(حمراء ، ودیوان ال1989، )ودراسة

دراسات : ، وزمان الوصل2001، وجمھرة توقیعات العرب، 1999، )تحقیق ودراسة(البن خمیس 
، الجدار 2011، ووالدة بنت المستكفي، 2004في التمازج الحضاري والتفاعل الثقافي في األندلس، 

، المنامات 2010، طبقات شعراء األندلس، 2006لشعر األندلسي، دراسات جدیدة في ا - األخیر
، ونال الدكتور جرار وسام االستقالل من الدرجة  2015، ودیوان جادك الغیث 2003األیوبیة، 

مجال تحقیق  -في حقل اآلداب  2009، وحصل على جائزة الدولة التقدیریة لسنة )2002(الثانیة 
 .التراث
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 مالذ غیر آمن للمحرومین من الوظائف: ’’العمل غیر المنظم’

  
قررت مھا الدیري، خریجة إثر محاوالت باءت بالفشل، استمرت سبعة أعوام، بحثا عن وظیفة، 

أن تبدأ مشروعھا الخاص، المتمثل ببیع األلبسة والعطور  العلوم السیاسیة من الجامعة األردنیة،
محل، قررت أن تفعل ذلك من بیتھا برأس مال  وأدوات التجمیل، ولعدم قدرتھا المالیة على استئجار

 .دینار 300ال یزید على 
وتمثلت خطوتھا األولى بشراء بضاعة من محالت الجملة في وسط البلد، ثم عممت على الجارات 

 .والقریبات عن مشروعھا، وبدأت باستقبالھن في بیتھا
النساء، كوني ال أملك أي خبرة  لم یكن األمر سھال أبدا، لم أكن أعرف كیف أتعامل مع: "تقول مھا

في التسویق، لكن خالل ثالثة أسابیع لم یتبق لدي إال قطع قلیلة من البضاعة، وحققت ربحا قلیال، لكن 
ما حدث أن العدید من النساء أخذن بضاعتي بالدین، على أن یسددن نھایة الشھر، ولم أمانع في ذلك، 

 ".المزید من البضائعلكن المبلغ الذي جنیتھ لم یكن كافیا لشراء 
لكن رغم ذلك، شعرت أنھا شخص منتج، وأنھا تمضي یومھا بفعل شيء مفید، ورغبت بإكمال 
طریقھا، خاصة عندما شرعت النساء بإبداء رغبتھن بمتابعة التعامل معھا، وأوصینھا على منتجات 

رى لشراء المزید من أخرى، لذلك استدانت مبلغا مالیا بسیطا من والدتھا، ورجعت إلى السوق مرة أخ
 .البضائع

والیوم، وبعد عامین من بدء مشروعھا المتواضع، توسعت شبكة معارف مھا وأصبحت تروج 
بضاعتھا في محیط أكبر، شمل أكثر من حارتین، وبدأت بتحقیق ربح مالي جید، یساعد في تغطیة 

نھا، كونھا أرخص مصاریف عائلتھا، وأصبحت تزور منطقة العقبة كل أسبوعین لشراء البضائع م
 .سعرا من المدینة

دینار، وتمكنت من سداده، لتعاود الكرة ) 1000(ثم لجأت لالقتراض من صندوق المرأة بقیمة 
مرتین، ورغم أن ما تحققھ من أرباح متواضع، إال أنھا تشعر بالسعادة، ألنھا تمكنت من فعل شيء 

 .إیجابي، بدال من انتظار دورھا في دیوان الخدمة المدنیة
وأوردت مقترضة أخرى، حنان، نقطة مھمة تتمحور حول القروض التي تأخذھا النساء من صندوق 

ال تتوفر لدیھن النیة للقیام "المرأة، لتؤكد أن نسبة كبیرة منھن ال یفتتحن بھا أي مشاریع، بل إنھ 
الجامعات،  ، لكن االقتراض یكون لغایات تغطیة بعض المصاریف العائلیة، كأقساط األبناء في"بذلك

 .أو سداد دین عن الزوج تعثر في سداده
لتساھلھ في إعطاء القروض دون أن یطلب ضمانات معقدة "وتعزو سبب اللجوء إلى صندوق المرأة 

 ".مثل البنوك، وبنسب فائدة أقل منھا
أنا وحدي أعرف سبع سیدات لجأن ألخذ قرض من صندوق المرأة لتغطیة مصاریف عائلیة "وتقول 

 ".ح مشروعولیس لفت
أما ھیفاء فكانت لھا تجربة مختلفة، نوعا ما، إذ على الرغم من أنھا اختارت الطریق ذاتھ في العمل 

للطفالت، بعد أن أخذت دورة " الكروشیھ"غیر المنظم، بإدارتھا مشروعا یقوم على تفصیل فساتین 
، إال أنھا "دینار شھریا )700(تحقق من ھذا العمل مبلغا یصل الى "في ھذا المجال، حیث تقول إنھا 

 .تؤكد أنھا في حال وجدت وظیفة في القطاع العام أو الخاص، وبراتب أقل فإنھا ستقبل بھا
وترى أن عملھا مرھق جدا، ویحتاج لساعات طویلة إلنتاج الفساتین، فضال عن أن عائلتھا تبدي 

 .الم طلبیاتھمانزعاجا أحیانا من استقبال الغرباء في البیت وفي أوقات مختلفة، الست
وألن ھیفاء تروج عملھا من خالل مواقع التواصل االجتماعي ویصل عدد المتابعین لھا على صفحة 

ألفا، وتبیع بضاعتھا لبعض المدارس، لتلبسھا الطالبات الصغیرات في احتفاالت  50إلى " فیسبوك"
ق لعائلتھا، التي المدارس، فھذا یعني التعامل مع شریحة واسعة من الناس، وھو ما یسبب الضی

  3: الغد ص
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تنصحھا بفتح محل مخصص لعرض وبیع إنتاجھا، لكنھا ال تراھا فكرة سدیدة، نظرا الرتفاع تكلفة 
 .استئجار محل تجاري، فضال عما سیترتب عن ذلك من تكالیف استصدار رخص رسمیة

" مستقبل مضمون"وتمتعض ھیفاء، خریجة المحاسبة من جامعة اإلسراء، من فكرة عدم وجود 
روعھا، فھي ال تنتمي لمظلة الضمان االجتماعي، ولیس لدیھا تأمین صحي، أما تخوفھا األكبر لمش

 .فیكمن بعدم قبول زوجھا المستقبلي بھذا النوع من العمل المرھق جدا، في حال زواجھا
وترغب بعمل بدوام قصیر، یمكنھا من االستقرار العائلي، ورغم أنھا حظیت برواج ونجاح لعملھا 

واستطاعت إشراك شقیقتھا معھا، إضافة إلى أنھا تقدم خدمة التوصیل لكل أرجاء العاصمة الحالي 
أفعل ذلك للتسلیة، "والمحافظات، حیث یتولى شقیقھا ھذه المھمة مقابل أجر مالي، إال أنھا تقول 

وبالطبع من الجید أن أتمكن من تولي مصاریفي الشخصیة والمساھمة في مصروف البیت، لكنني لم 
 ".رس أربعة أعوام في الجامعة للقیام بھذا العملأد

ورغم أنھا تشكو من عدم وجود ضمان اجتماعي لھا، إال أنھا ترفض فكرة التسجیل في تأمین ربات 
غیر مجد أبدا، كونھ لن یؤمن لھا "البیوت الذي تتیحھ مؤسسة الضمان االجتماعي، ألنھا تعتقد أنھ 

 .، حسب رأیھا"سنوات االشتراك راتبا تقاعدیا مناسبا، في حال أكملت
وفیما یبدو االنخراط في سوق العمل غیر المنظم نوعا من االختیار بالنسبة لمھا وھیفاء، لكنھ لم یكن 
الحال كذلك بالنسبة لالجئة السوریة حنان، التي وجدت نفسھا فجأة مسؤولة وحدھا عن خمسة أطفال، 

 .بعد وفاة زوجھا في الحرب
لصیدالني ذھب إلى سوریة ولم یعد، وبعد خمسة أشھر علمت أنھ مات أثناء زوجي ا: "وتقول حنان

غارة على الحي الذي كنا نقطنھ ھناك، لیس لدي شھادة ولم أعمل أبدا طوال حیاتي، تزوجت في سن 
 ".الخامسة عشرة ووجدت نفسي وأطفالي فجأة دون معیل

ضاه من المفوضیة السامیة لشؤون وبدأت الدیون بالتراكم علیھا، خصوصا وأن المبلغ الذي تتقا
الالجئین ال یكفي، ولم یكن أمامھا غیر الخروج للعمل في المنزل، وھو ما وفر لھا مبلغا مالیا یسد 

 .احتیاجاتھا المالیة
أما المشكلة التي تواجھھا حنان، فھي أنھا ال تجد مكانا لوضع طفلتھا الصغیرة ذات الثالثة أعوام، كما 

بیت قبل الساعة الثانیة الستقبال أطفالھا الذین یذھبون إلى المدرسة، وتحاول التغلب أن علیھا العودة لل
على ھذه المشاكل من خالل العمل أیام العطل األسبوعیة، وفي حال اضطرت للعمل خالل األیام 

 .الدراسیة، فإنھا تصطحب طفلتھا معھا
، ألنھم یشعرون أن طفلتي تلھیني لكن لیست كل العائالت التي أعمل معھا توافق على ذلك: "وتقول

 ".عن العمل، لكن األغلبیة تتعاطف مع وضعي
في المقابل، تبرز مشكلة عدم توفر بیئة عمل صدیقة للمرأة في سوق العمل، وأھمھا عدم وجود 
حضانات في مكان العمل، والتمییز في األجور على أساس الجنس، وھو ما یدفع بعض السیدات 

المنظم واللجوء إلى غیر منظم، ومثال ذلك نور التي كانت تعمل محاسبة في لترك العمل في السوق 
شركة خاصة، لكنھا اضطرت لترك العمل، بعد والدة طفلھا األول لعدم توفر حضانة في مكان 
العمل، إضافة الى ارتفاع رسوم الحضانات القریبة من عملھا، وعدم وجود شخص موثوق من 

 .عندهعائلتھا تستطیع أن تضع طفلھا 
وبعد ثالثة أعوام من ترك العمل، قررت نور فتح مطبخ إنتاجي في بیتھا، وتمیزت بصنع قوالب 

 .الحلوى، بعد أن خضعت لعدة دورات، وھو ما یدر علیھا حالیا، دخال ممتازا، حسب قولھا
العمل في القطاع غیر المنظم كان مدار نقاش ورشة عمل، عقدھا امس مركز الفینیق للدراسات 

قتصادیة والمعلوماتیة، لمناقشة مسودة دراسة حول ھذا الموضوع، وتناولت أسباب انتشاره في اال
األردن ودالالت ھذا التوسع، وحجمھ، وخصائصھ وخصائص العاملین فیھ، والقطاعات االقتصادیة 

 .التي یتركز فیھا، وأثر السیاسات الحكومیة علیھ
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لمنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة آمنھ وافتتحت الورشة عضو المكتب التنفیذي لشبكة ا
الزعبي، التي تناولت فیھا جھود الشبكة في فحص وتحلیل النماذج التنمویة والسیاسات االقتصادیة 
التي یتم تطبیقھا في المنطقة العربیة، وأثر ذلك على حالة حقوق اإلنسان االقتصادیة واالجتماعیة 

 .ألبناء المنطقة
لعمل غیر المنظم في األردن، أشارت الدراسة التي عرضھا مدیر المركز أحمد وحول أسباب اتساع ا

فشل السیاسات االقتصادیة في تعزیز االقتصاد الوطني، وتولید فرص "عوض، الى انھا تتمثل في 
عمل كافیة للداخلین الجدد لسوق العمل، وتشوه سیاسات التعلیم وانعزالھا عن سیاسات العمل 

الوظائف، وتغیر مفھوم العمل ونزوع العدید من الناس للعمل بشكل حر، وحاجات سوق العمل و
 ".وصعوبة إجراءات تسجیل بعض أنواع المؤسسات، وااللتزامات المالیة التي تترتب على ذلك

رغبة العدید من العاملین بالعمل في وظائف أخرى غیر وظائفھم بسبب انخفاض "كما تمثلت في 
ف المعیشة، والتھرب التأمیني والضریبي للعدید من أصحاب العمل معدالت األجور وارتفاع تكالی

 ".والعاملین
السیاسات الحكومیة الھادفة الى تنظیم العمل غیر المنظم غیر متسقة وغیر منظمة، "وقال عوض إن 

 ". ویمكن القول إنھ ال یوجد سیاسات محددة وواضحة لتنظیم ھذا القطاع والعاملین فیھ
تسھیل انضمام كافة العاملین في منظومة الضمان االجتماعي خارج "ورة وطالبت الدراسة بضر

، التي تحمل المشتركین أعباء مالیة كبیرة، تحول دون "االشتراك االختیاري"نطاق ما یطلق علیھ 
تشجیعھم على االتستفادة من الحمایة التي توفرھا المنظومة، وشمول التأمین الصحي فیھا، بتكالیف 

نب إنفاذ القانون على كافة عملیات التھرب التأمیني التي تضفي طابع عدم النظامیة معقولة، إلى جا
 ".علیھم

أسباب التوجھ إلى العمل غیر المنظم ھو "من جھتھ قال خبیر سیاسات العمل حمادة أبو نجمة أن 
ً دون االرتباط بأصحاب عمل، والبعض اآلخر لیس لھ مناص من  رغبة البعض في أن یعملوا أحرارا
ً، حتى  العمل إال بھذا األسلوب، ألنھ ال توجد خیارات بسبب فرص التشغیل الضعیفة والقلیلة جدا

 ".أصبح لدینا ما یسمى بالعمالة الفقیرة، وھذه سمة أساسیة من سمات العمل غیر المنظم
 طالما أن السیاسات االقتصادیة الحكومیة فشلت"من جھتھ، قال الخبیر االقتصادي زیان زوانھ إنھ 

ً كافیة ویعطیھم فرص  في إیجاد فرص العمل، فعندھا یظھر القطاع غیر المنظم الذي یستوعب أعدادا
  ".عمل والقلیل من الدخل لیعتاشوا منھ، بغض النظر عن السلبیات الموجودة فیھ
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 الیوم..نتائج استطالع الحكومة
  

یعلن مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة االردنیة الیوم نتائج استطالع للراي العام حول 
 .یوم على تشكلیھا) 100(حكومة الدكتور ھاني الملقي بعد مرور 

 
ویتضمن االستطالع، الذي ینفذه المركز في الفترة من التاسع عشر وحتى الرابع والعشرین من 

 . الشھر الماضي، قضایا راھنة
 

ویعقد مدیر المركز الدكتور موسى اشتیوي مؤتمرا صحفیا لالعالن عن تفاصیل نتائج االستطالع 
  .الذي ینفذه المركز بشكل دوري

  1: الرأي ص
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اللجنة الوزاریة المكلفة بالوظائف العلیا لم تبحث تعیین امین التعلیم العالي ومدیر صندوق : مصدر 
 البحث العلمي حتى اآلن

 
المحرر المتجول بأن اللجنة الوزاریة المكلفة بالوظائف العلیا لم تبحث حتى اآلن  اكد مصدر مسؤول

 .ملف تعیین امین عام التعلیم العالي ومدیر عام صندوق البحث العلمي الشاغرین لغایة اآلن
 

وقال المصدر بأن دیوان الخدمة المدنیة قد عمل على تدقیق الطلبات التي تقدم بھا مرشحین رئاسة 
طلبا لكال الموقعین كانت متطابقة مع المعاییر المعلن عنھا إال ھذا العدد  50اء وان ما یقارب الوزر

كبیر ولم تجر العادة أن یتم مقابلة كل ھؤالء المرشحین من قبل اللجنة الوزاریة و عادة ما یتم فرز ما 
حث ھذه التعیینات مرشحین للمقابالت الشخصیة ما یعني أن اللجنة عند اجتماعھا لب 10إلى  5بین 

ستضع معاییر یمكن من خاللھا الوصول إلى قائمة مصغرة لكل من الموقعین قد تشمل ھذه المعاییر 
  .وضع حد أدنى للمشاریع المدعومة أو أن یكون المرشح قد شغل مواقع إداریة أكادیمیة بعینھا 

 محلیة  شؤون
 یةجامعو

  طلبة نیوز
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 !من یسمع ؟.. الریاضة الجامعیة

  
  عبدالحافظ الھروط

 
ً، لماذا یبدو العن ً، والواقع غیر ھذا، فقد ناشدنا القائمین على الریاضة الجامعیة مرارا وان استفزازیا

 .»ال تندھي ما في حدا«او » ال حیاة لمن تنادي« تراجعت ھذه الریاضة؟ ولكن 
 

 ً مناشداتنا المتكررة، ألننا في االعالم وعلى المستوى الوطني، نؤمن بأھمیة الریاضة الجامعیة وطنیا
ً في المؤسسات التعلیمیة وث ً كبیرا ً ومنافسات تھم قطاعا الى جانب رفد المنتخبات ) الجامعات(قافیا

ً الى البطوالت الجامعیة العالمیة  . الوطنیة واألندیة وصوال
 

 .این الریاضة الجامعیة االردنیة من كل ھذا؟ ال شيء
 

ي القاعة ، واذا ما وجدھا في االعالم المتابع لریاضة الجامعات، یجدھا ال وجود لھا على الملعب او ف
ً ..» المفكرة«فھي أشبھ بأخبار   .قلنا ھذا كثیرا

 
ویقصد بھم رؤساء  - المسؤولون: تسأل عن األسباب، یقول لك أحد العاملین في القطاع الریاضي 

یتذرعون بالجانب المالي،فھل یعني ھذا الغاء الریاضة؟ ام اقامة  - الجامعات وعمداء شؤون الطلبة
 !دینار؟ 100نشاطات كالتي نسمع بھا، وال تستحق ان یُنفق علیھا 

 
الریاضة الجامعیة جزء من سمعة الجامعة وتطورھا، وغیاب النشاط الریاضي یعني وضع الطالب 

ُخرى كالمقھى والملھى، وقد یتوجھ للعنف  .في وقت فراغ أطول،ودفعھ للتوجھ الى اماكن أ
 

ت وعمداء شؤون الطلبة، فإنھ ال عالقة لھم بالریاضة، ھذا المفھوم مع تقدیرنا لمكانة رؤساء الجامعا
السائد لدى عامة الناس،فلماذا یتبؤون رئاسة االتحاد الریاضي، ولماذا یُنقل مقر االتحاد كل سنتین 

 لجامعة،قد ال تتوافر فیھا االمكانات المساعدة كاالجھزة والمالعب والقاعات وغیرھا؟
 

تسھیل مھمة المنافسات الودیة والرسمیة للفرق،والعمل على تخصیص  »الرؤساء والعمداء»دور
میزانیة لألنشطة والمشاركات المحلیة والخارجیة، ھذه االمور غیر موجودة كما كانت في سنوات 
ماضیة، عندما كانت دوائر النشاط الریاضي في الجامعات تؤدي دورھا في التنظیم واالشراف على 

االردنیة والیرموك : ت على امتداد الفصلین الدراسیین، وكانت جامعات البطوالت وتقرر المشاركا
ومؤتة والتكنولوجیا قبل ان تلحق بھا بقیة الجامعات، في نشاطات یومیة سواء في التدریب او اقامة 
المباریات والبطوالت على مستوى الجامعة الواحدة او على مستوى تشكیل منتخبات االتحاد 

 فیھا فرق االندیة والمنتخبات الوطنیة في جمیع األلعاب، أین ھي اآلن ؟الجامعي، كما تلتقي 
 

 مقاالت 

  الرأي االلكتروني
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ما یحرص االتحاد الریاضي للجامعات علیھ ھو اقامة دورة كل سنة في العقبة، المردود الفني مفقود، 
مجرد زیارة، فااللعاب التي تقام ال تأثیر لھا وال یسمع بھا حتى اھالي العقبة، واذ ما أصابت 

الف دینار، فھذا یعني ان االنفاق ذھب لألكل والشرب  80بإن كلفة الدورة الحالیة  المعلومات
 .والمنام،والمحروقات وقد یكون للمیاومات

 
مثل ھذا الرقم الضخم في الكلفة یمكن توجیھھ في دورة تحتضنھا احدى الجامعات الكبیرة، ونجزم ان 

 .الناتج سیكون أفضل
 

وبمساعدة » اھل الریاضة«كانت الریاضة الجامعیة تدار من قبل ال نرید اجترار الماضي، عندما 
ً یؤمنون بالریاضة وقیمتھا التربویة واالخالقیة وأثرھا على العقل  المسؤولین الكبار، الذین كانوا حقا
والبدن، ودورھا في اظھار صورة الجامعة الحضاریة الى جانب رسالتھا التعلیمیة، ولیس مجرد لھو 

ً واضاعة الوقت، و   !ربما ھذا ما یفكر بھ المسؤولون حالیا
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ٌ ال تُقھر ُ لغة ّـة   العربی

 
  محمد القضاة. د
 

ُ الحدیث عنھا الدور  َھا، ومناسبة ُ األمِة، والوعاُء الذي یحوي حضاَرتَھا وفكَرھا وتراث ُ ھُِویَّة العربیة
قبل نصف قرن ونیف  الذي تضطلع بھ الجامعة االردنیة في خدمتھا منذ تم تأسیس قسم اللغة العربیة

وحصول مجمع اللغة العربیة االردني على جائزة الملك فیصل العالمیة في خدمة اللغة العربیة، 
ُ األمِة،  ٌ؛ إذ ھَي ھُِویَّة ٌ كبیرة ُ كما مجمع اللغة العربیة األردني أّن للغِة العربیِّة منزلة وتؤمن الجامعة

: أقول. وإنَّ بعَض الوفاِء یفِرُض علینا جمیًعا أن ننھَض بھا ولھا في أعناقنا دیٌن ال بُدَّ لھُ مَن الوفاِء،
ِنا؛ بحیُث تعیُش  ِنا كلَّ اھتماِمنا ورعایت ِنا وھُویّت ُ بتاریِخنا وثقافت یجُب إیالُء اللغِة العربیِّة التي ترتبط

ا ینمو ویتطّوُر ویزدھُر، ویكوُن في ال–مَعنا في مناھِجنا وإعالِمنا وتعلیِمنا ً ًا حیّ ُّھا كائن مكانِة التي یستحق
، لتصبَح  ِ في سیاِق التطّوِر العلميِّ والمعرفيِّ ً على االندماج ؛ حتى تكوَن قادرة ِنا القوميِّ جوھًرا النتمائ
ً في مواجھِة محاوالِت التغریِب والتشویِش التي تتعّرُض لھا  ً مْن أدواِت التحدیِث ودرًعا متینة أداة

ُنا؛ خاّصة أّن المشكالت التي ٌ، غیَر أنَّ أكثَرھا خطًرا أبناؤھا  ثقافت تعترُض طریَق اللغِة العربیِّة كثیرة
، مّما یعني أنَّ اللغةَ  ِِھم، وقلَّ اعتزاُزھم بموروثِھُم الثقافيِّ والحضاريِّ الذیَن تزعزعْت ثقتَھُم بلغت

َ لْن تتمّكَن ِمَن استعادِة دوِرھا إال إذا استعاَد أبناؤھا دوَرھم، واستعا َھُم العربیّة دوا إدراَكھُم ووعی
ِھم في ھدایِة العالِم وتحقیِق ِسْلِمِھ ورخائھ  .ألھمیّت

 
وتعد جھود مجمع اللغة العربیة االردني في الحفاظ على اللغة العربیة من الجھود الجادة التي تحسب 
 للمجمع واعضائھ الذین ال تّمحي اسماءھم من الذاكرة من مثل عبدالكریم خلیفة واسحاق الفرحان
وھُمام غصیب وعدنان البخیت وعبداللطیف عربیات وعبدالمجید نصیر وخالد الكركي ومحمد حور 
وجعفر عبابنھ والمرحوم أحمد سعیدان وغیرھم، وھؤالء كانوا یعملون في الصمت ویخدمون العربیة 
 بجد واخالص ، حتى جاء من یقدر دور المجمع وجھوده من خالل قانون حمایة اللغة العربیة الذي
یلزم مؤسسات الدولة االردنیة ووزارتھا باستخدام العربیة والحفاظ على حضورھا وتوظیفھا في 
مفاصل الحیاة الیومیة ، وجائزة الملك فیصل العالمیة تؤكد للقاصي والداني ان األردن ممثال بجھود 

المفید ان المجمع واعضائھ ورئیسھ في طلیعة األمة التي تنحاز للغتھا وتحافظ على ھویتھا، ومن 
إن الباحثین االنجلیز « اإلسالم المقاتل «صاحب كتاب ) ایھ جانسر(نتذكر قول الكاتب االنجلیزي 

والفرنسیین یحتارون في اسباب صالبة االنسان العربي التي مكنتھ من فتح ما حولھ من بلدان وحتى 
الطفل العربي واجروا دراسات مكثفة اسفرت عن الوصول الى ان تحفیظ . حدود الصین والھند

القرآن الكریم بما فیھ من فصاحة تراكیب وصیغ بالغیة قد حمى االنسان العربي من ازدواجیة اللغة 
والوقوع في براثن العامیة، فضال عما اكسبتھ قراءتھ للقران الكریم وحفظھ لھ من طاقة نضالیة 

للغة الفصحى والھویة وصالبھ خلقیة، ولذلك تحاول قوى التغریب والتخریب واالستعمار محاربة ا
والفوز بھذه المعركة , والفكر، ومعركة العربیة الیوم ھي معركة الھویة الوطنیة والقومیة والدینیة

 . مقدمة أولیة لكسب المعركة الحضاریة التي تحدد مكانة ھذه األمة بین األمم
 

العامة والمؤسسات وقانون اللغة العربیة یلزم الوزارات والدوائر الحكومیة والمؤسسات الرسمیة 
العامة والخاصة والبلدیات والنقابات والجمعیات والنوادي واألحزاب ومنظمات المجتمع المدني 

وھو قانون یحمي العربیة ویدافع عنھا ... والشركات باستخدام اللغة العربیة في نشاطھا الرسمي
اال لقولھ علیھ أفضل الصالة ، وامتث»إنا أنزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون«: امتثاال لقولھ تعالى

، وال ننسى غضب »تعلموا العربیة وعلموھا للناس فإنھا لغة هللا عز وجل یوم القیامة« : والسالم

  15: الرأي ص
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عمر بن الخطاب واعراضھ حین مّر على قوم من جیش المسلمین یتعلمون الرمایة وال تعجبھ 
: قدم إلیھ بعضھم متسائلینطریقتھم في تسدید السھام فیعرض مغضبا، وعندما یھم باالنصراف یت

ھذا الذي یتكلم كان ینبغي أن یقول نحن قوم –لماذا غضبت یا أمیر المؤمنین؟ ونحن قوم متعلمین
أنظروا وهللا لخطأكم في لسانكم أشد وقعا على «: فیزید اعراض عمر بن الخطاب، ویقول - متعلمون

وال انحطت إال كان , ة شعب إال ذلّ ما ذلت لغ: ، وھا ھو الرافعي یقول»نفسي من خطأكم في الرمایة
ً وال نحسن لغتنا؟ . أمره في ذھاب وإدبار، ھذه أمثلة حیة تبین حفاوة العربي بلغتھ وكیف نكون عربا

ال یوجد شعب في العالم مشرقھ ومغربھ عالقتھ بلغتھ القومیة : أقول كما قال فاروق شوشة ذات یوم
ً بھا وتعبیرا عن مھتزة إال الشعب العربي، وكثیر من الشعوب تر فض التحدث بغیر لغتھا اعتزازا

انتمائھا القومي عبر تمسكھا بلغتھا، ھذه خطیئة عربیة آن تجاوزھا؛ النھ ال یوجد انجلیزي أو ھندي 
أو فرنسي ال یحسن الكالم بغیر لغتھ، فكیف یتقدم العرب بغیر لغتھم، حیث ال توجد دولة في العالم 

وتحیة صادقة لمجمع اللغة العربیة األردني الذي . العتماد على لغتھاتنطلق وتتقدم تكنولوجیا دون ا
 .وھي نصر للعربیة والحریة والحیاة, نال ھذه الجائزة العالمیة

 
َھا  ِھا مَعھا، ومھما تُكِن الصعوباُت التي تعترُض سبیل إنَّ واقَع اللغِة العربیِّة، مھما یُكْن شأُن أھل وبعُد، ف

ٌ بخلوِد القرآِن الكریم ِالمحفوِظ بالمشیئِة أِو الھجماُت التي تتلقا ُقھُر، خالدة ٌ ال ت ٌ حیّة ھا، یَشي بأنھا لغة
ُونَ «اإللھیِة  ََحافِظ َھُ ل َّا ل ن ِ ْكَر َوإ ْلنَا الذِّ َّا نَْحُن نَزَّ ن ِ وإذا كان من شكٍر فھو للجامعة األردنیة التي تفتح . »إ

ً اآلفاق الواسعة أمام ھذه اللغة من خالل توفیر أسبا ً علمیة ُ منارة َب النجاح والفالح كي تبقى الجامعة
ً بین مناراِت الوطِن وجامعاتھِ  والشكر لكوكبِة العلماء في مجمع اللغة العربیة الذین یعملون . شامخة

ِنا  ً ناطقة عن ھویت ُھا كي تبقى صورة اللیل بالنھار لخدمة العربیة، ولكلِّ إنساٍن یخدُم ھذه اللغة ویحتضن
  .وِرنا الحضاريووجوِدنا وحض
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مقبلون على بطالة حقیقیة لألطباء وخاصة في الثالث ... برامج اإلقامة الطبیة واالختصاص"
 "سنوات القادمة 

  
 الدكتور خلدون بشایرة 

 
یعد موضوع إكمال التخصص وإیجاد برنامج لإلقامة من المواضیع الھامة والتي تتطلب دراسة 

ظر في إمكانیة إیجاد ھذه البرامج وشروط القبول فیھا وفرصة متعمقة ودقیقة بما فیھا إعادة الن
الحصول علیھا، ویمتد األمر إلى دراسة برامج اإلقامة الموجودة في كل المؤسسات الطبیة، اذ البد 
من مناقشة برامج اإلقامة على مستوى المجلس الطبي األردني والحاجة الملحة إلى إعادة تقییمھا؛ 

مل على التغییر وإنما دراسة واقع الحال ومواكبة المتغیرات بما فیھا متابعة وھنا لیس بالضرورة الع
مستجدات العمل الطبي واألكادیمي، والتأكید على إیجاد اإلمكانیات الكاملة لغایات دیمومة السماح 
بتقدیم ھذه البرامج في بعض المؤسسات ومحاولة العمل على ایجاد برامج زمالة معتمدة في بعض 

الفرعیة بعد مرور ھذه الفترة الزمنیة الكافیة الكتساب خبرة في إدارة برامج اإلقامة  التخصصات
 .وتوفر العدد الكافي إلیجاد ھذه البرامج

ً على الرغبة في ھذا التخصص وھي  بشكل عام یكون القبول في التخصصات الطبیة المختلفة مبنیا
غبتھ في االحتكاك مع أكبر قدر من مربوطة بشخصیة الطبیب القائمة على نوعیة ھذا الشخص ور

المرضى أو تقدیم الخدمة الطبیة بأقل قدر ممكن من التعامل المباشر مع المرضى كما في بعض 
وال بد . التخصصات الطبیة وكذلك األمر الرغبة في التعامل مع مجموعة عمریة أو مرضیة معینة

ورة الحصول على التخصص الدقیق للطبیب من األخذ بعین االعتبار فترة التدریب المتوقعة وضر
من أھم ما یجب أن یراعیھ الباحث عن التخصص ھو قدرتھ على تحمل . في بعض التخصصات

ضغط العمل المربوط في بعض التخصصات بحیاة أو موت المریض مثل تخصص العنایة الحثیثة 
 .وتخصص الطوارئ والحوادث أو فترات الدوام الطویلة

م في عمل التداخالت الطبیة والتي قد توجھ الطبیب إلى التخصصات إن رغبة بعض األطباء وحبھ
المختلفة وخاصة الجراحیة منھا، یجب أن تكون مقرونة بالمھارات الفطریة والقدرة على تحسینھا 
بالعمل وبالممارسة ولیست فقط بالرغبة الشخصیة إذا كنا نتحدث عن االتقان والوصول الى النوعیة 

إن التفكیر في نوع التخصص یجب أن یراعي نمط الحیاة التي یرغب . خالتالمرجوة في ھذه التدا
فیھا الطبیب بدرجات مختلفة ألن بعض التخصصات قد تحتاج إلى ساعات عمل غیر مربوطة 
بساعات العمل الرسمیة والحاجة في بعض األوقات إلى الحد أو التقلیل من الجوانب األخرى لنمط 

 .منھاالحیاة الشخصیة واالجتماعیة 
ولكن لألسف فإن العوامل التي تم ذكرھا والتي یجب أن تكون األساس الختیار التخصص لیست ھي 
العامل األھم والرئیس عند معظم األطباء والخریجین الباحثین عن فرصة التخصص إذ أن ھنالك 
فارق شاسع بین عدد الفرص المتوفرة للتخصص واعداد خریجین كلیة الطب من داخل أو خارج 

ً إلى زیادة أعداد الخریجین المتوقع ا ألردن، وأن ھذا الفارق سیكبر ویزداد مع مرور الوقت نظرا
وبذلك فإنھ البد لكل طبیب من الخریجین الجدد البحث عن كیفیة تحسین فرصة الحصول على 
برنامج إقامة وھي في ھذا المجال محدودة بزیادة الجھد المبذول في التحضیر المتحانات اإلقامة 
واختیار المكان المناسب لعمل االمتیاز إذا ما علمنا أن عدد من المؤسسات األكادیمیة وغیر 
األكادیمیة تعطي أفضلیة لمكان االمتیاز وفوق كل ذلك البد للراغبین من إكمال تخصصاتھم خارج 

ھمین األردن من فھم الظروف والشروط الالزمة لغایات استكمال متطلبات القبول والعمل علیھا ومتف
ً ألسباب كثیرة  .أن ھذه الفرص أصبحت لألمانة أقل مما كانت علیھ سابقا

  طلبة نیوز
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ً عدد مقاعد  إن أعداد طلبة الطب المتواجدین على مقعد الدرس الیوم داخل وخارج األردن تفوق كثیرا
برامج اإلقامة الموجودة، حیث أن االحصاءات تشیر إلى وجود ما یزید عن حوالي خمسة عشر ألف 

لى مقاعد الدرس في تخصص الطب البشري، یشكل اقل من نصفھم طلبة كلیة الطب طالب طب ع
وبذلك فإننا مقبلون على بطالة حقیقیة لألطباء وخاصة في الثالث سنوات . في الجامعات األردنیة

 .القادمة
ً برسم خطة جدیدة لتنظیم عمل برامج اإلقامة أو حتى  من ھنا تأتي الحاجة الى تحرك نشط یعنى أوال
حصر الحاجة إلى االختصاصات الطبیة المختلفة وزیادة عددھا في ضل النقص الحاصل في اعداد 
بعض االختصاصات ومن اجل استیعاب اعداد الخریجین المتوقعة وخاصة في المؤسسات الطبیة 

 .الكبیرة مثل وزارة الصحة والخدمات الطبیة وھي الحاضن األكبر لقطاع الصحة وبرامج اإلقامة
نظر بسیطة فإنني أعتقد أنھ یجب أن تقوم بعض المؤسسات باالستثمار في تقدیم بعثات  وبوجھة 

داخلیة للمقیمین مثل ارسالھم إلى مؤسسات أكادیمیة أخرى على نفقتھا وبذلك تضمن وجود برامج 
 إقامة متنوعة وبأعداد أكثر باإلضافة إلى وجود التزامات أخالقیة ومالیة تجاه البقاء للعمل في ھذه
المؤسسات بعد االنتھاء من الحصول على االختصاص وھي احدى المشاكل الواضحة التي تواجھھا 

 . المؤسسات الطبیة بعد إكمال برنامج اإلقامة والحصول على االختصاص
كذلك األمر البد من تفعیل تدریب األطباء في برنامج الطب العام دون اإلبقاء على الوضع الحالي 

عام ھو من ینھي مرحلة البكالوریوس في الطب ثم فترة االمتیاز فقط وھو فیما یسمى الطبیب ال
البرنامج المعمول فیھ في كثیر من دول العالم وھنا یجب العمل على تغییر ثقافة التقبل لما یسمى 

 . الطبیب العام وتفعیل برامج الرعایة الطبیة األولیة من خالل زیادة اعداد وتفعیل دور أطباء االسرة
ت تحسین منتجات برامج االختصاص یجب الحدیث عن ربط العمل بمنھجیة محكومة بأسس لغایا

.  وتعلیمات المجلس الطبي األردني ونقابة األطباء وتفعیل إشراف المجلس الطبي على ھذه البرامج
والبد حقیقة من مراجعة شاملة لتعلیمات المجلس الطبي للعمل على تطویرھا والعمل على ایجاد 

قامة وطني بحیث یتم تبادل الخبرات بین جمیع مؤسسات الطب األردنیة وكذلك تدویر برنامج إ
وھذا یتطلب إرادة حقیقیة ومرونة في . المقیمین في جمیع ھذه المؤسسات الخاصة منھا والعامة

سنوات الستكمال التدریب فإنھ یمكن  5ومثال على ذلك إذا كان تخصص معین یحتاج إلى . التعامل
كز تدریبي معین أن یقوم بعمل جزء من ھذا التدریب ولیس كلھ بناًء على اعداد ونوع السماح لمر

وانھ یجب .  الحاالت المرضیة التي تراجع ذلك المركز باإلضافة الى اإلمكانیات والقدرة التدریبیة
 على المقیم أن یكمل تدریبھ في مركز طبي تدریبي آخر بعد تحقیق شروط القبول في المؤسسة المراد

من الضروري في ھذه المرحلة تفعیل ما یسمى كتاب السجل الطبي للمقیمین .  االلتحاق بھا
Logbook    وھو قد یعطي داللة على التنفیذ الحقیقي لبرامج اإلقامة. 

كذلك یأتي دور المجلس الطبي وبالتنسیق مع مراكز التدریب في استحداث برامج زمالة في بعض 
جودة والتي یتوفر فیھا العدد الكافي والخبرة في إدارة وتنفیذ ھذه التخصصات الفرعیة غیر المو

 . البرامج ویمكن ان تكون برامج تكاملیة مشتركة بین عدد من المؤسسات الطبیة
كل ما سبق یتطلب إرادة حقیقیة في التغیر والتطویر والتعامل القائم على فھم بسیط وقرار واضح 

ن كلھا أردنیة وطنیة ویجب أن تعمل في نفس األطر واألسس أساسھ أن المؤسسات الطبیة في األرد
ویحكمھا مصلحة واحدة وھي إیجاد فرص إقامة بقدر كافي أو أكبر ما یكون ثم ان تكون مخرجات 

ھذه البرامج متوازنة وبحدود معینة بنفس الكفاءة، وذلك للوصول الى تقدیم رعایة طبیة متمیزة   
وھنا یجب النظر الو ھذ التوجھ بصورة تكاملیة ولیست .  لكفاءةوبنفس القدر من العنایة وبنفس ا

 .تنافسیة
ً لما سبق ھنالك عدة عوامل یجب التعامل معھا وھي مربوطة بأرقام حقیقیة وحسابات  وملخصا
ً إمكانیات التدریب  احصائیة یجب دراستھا بعنایة فائقة أولھا أن عدد طالب الطب یفوق كثیرا

د من مراجعة اعداد طلبة الطب وبشكل حثیث وھنا یكون الحدیث عن االلتزام المتوفرة للمقیمین والب
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بمخرجات التعلیم المربوطة بالحاجة والقدرة والنوعیة ، ثانیھا ان مخرجات برامج االقامة متفاوتة 
ویكفي عمل دراسة احصائیة ورسم بیاني لھذه المخرجات في المؤسسات المختلفة عن طریق 

ي وبطریقة احصائیة واضحة، وثالثھا الیوم وبعد مرور ھذه السنین والخبرة المجلس الطبي األردن
الجیدة في ایجاد برامج إقامة فالبد من التوسع وإیجاد برامج زمالة معتمدة وھنا ممكن اشتراك عدد 

 .من المراكز الطبیة لعمل برامج زمالة مشتركة
 االشارة إلى مدى أھمیة ھذا الموضوع أرجو أن یكون ذلك فیھ القدر البسیط من الفائدة المرجوة و

 . وهللا من وراء القصد
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  21: الغد ص -8: الدستور ص -9: الرأي ص
  

 إعالنات 
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 ھاني الملقي للمؤسسات الحكومیة ھو . القاسم المشترك في زیارات رئیس الوزراء د
وقف الفساد ومحاربتھ ومنع موظفي الدولة من تلقي اي اكرامیات مادیة مقابل ما 

  .اظ على كرامتھمیقومون بھ من اعمال وذلك لتحصینھم والحف
  

 صداح الحباشنة نشر على صفحتھ الشخصیة على الفیسبوك وثائق تتعلق . النائب د
الرواتب والمكافات .. برواتب ومكافات كبار موظفي ادارة احدى شركات الكھرباء

  .دینارا)  592578( موظفین بلغت  8لـ 
  

 لت غیر متوفرة في البنیة التحتیة الخضراء للمركبات الكھربائیة في المملكة ال زا
ظل االقبال المتزاید من المواطنین على شراء مثل ھذه السیارات التي شكا اصحابھا 

من عدم توفر وحدات شحن كافیة في عمان بحیث ال تتجاوز » عین الرأي«الى 
  .عددھا اكثر من خمس

 زوایا الصحف 

 الرأيعین 
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  قرر وزیر الزراعة خالد الحنیفات ایقاف كافة السیارات المخصصة للموظفین
زارة والمؤسسات التابعة لھا، بمختلف مسمیاتھم، واستخدام السیارات الحكومیة بالو

بموجب أمر حركة وحسب األصول إذا تطلب العمل الرسمي للموظف خارج 
المحافظة، التي یعملون فیھا، على أن یكون مبیت السیارات الحكومیة في األماكن 

قید وتحت طائلة المسؤولیة، مشددا على الت. المخصصة لھا، وذلك اعتبارا من الیوم
 .  وذلك بھدف ضبط النفقات

  
  یعلن مركز الدراسات االستراتیجیة، التابع للجامعة األردنیة ظھر الیوم نتائج

استطالع للرأي العام األردني، یتناول موقفھ من حكومة الدكتور ھاني الملقي 
واالقلیمیة وادائھا، ویغطي ایضا رأي األردنیین في عدد من القضایا المحلیة 

 .والدولیة
  

  من المقرر أن یعقد المكتب الدائم وعدد من النواب صباح الیوم اجتماعا في مجلس
النواب، لبحث الموقف من قرارات الحكومة التي اتخذتھا أمس برفع أسعار 

وقد . المحروقات وفرض ضریبة مقطوعة على بعض االنواع، دون الرجوع للنواب
الحكومة " تجاھل"لضرورة الرد على ما اعتبروه  تداعى العدید من النواب أمس

 .لھم
  

  األول نیوز "یطلق الزمیل أسامة الرنتیسي الیوم موقعا إلكترونیا جدیدا، بمسمى
alawalnews.net" ھو خالصة تجربة صحفیة " األول نیوز"، وقال الرنتیسي إن

ردنیین عاما، وسوف یساھم فیھ عدد من الزمالء الكتاب األ 25امتدت ألكثر من 
 .والعرب

  
  

  
  
  

 زواریب الغد
  


