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 ١٠  ورشة حواریة في الزاویة الروسیة في االردنیة
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ًا یدرسون في الجامعات األردنیة ٤١٥٠: المطیري ًا كویتی  ١٣  طالب
مجموعة المطار تحتضن المرحلة الثانیة من مشاریع التخرج 
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 القضاة ینعى السمرة

ینعى رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد 

الكریم القضاة واألسرة األكادیمیة والطلبة 

الدكتور محمود السمرة الذي انتقل إلى 

  . عاما ٩٠رحمتھ تعالى عن عمر یناھز 

الدكتور السمرة الذي " األردنیة"وتستذكر

عمل لسنوات طویلة في خدمة العلم 

لبة أستاذا لألدب والنقد الحدیث في والط

وقدم خدماتھ الجلیلة خالل تولیھ مناصب مختلفة، وفي المؤسسات .  قسم اللغة العربیة في كلیة اآلداب

التعلیمیة كالجامعة األردنیة، وجامعة البترا، وعملھ في مجمع اللغة العربیة األردني، وعضویتھ في 

  .یة والعربیةعدد من المجامع العلمیة والھیئات المحل

ً ومخطوطة، وحصل  ٢٥٠أصدر الدكتور السمرة طوال مسیرتھ العملیة  ً ومؤلفا ً ومقاال ً وبحثا كتابا

، ووسام الكوكب األردني ٢٠٠٢على عدد من األوسمة والجوائز، منھا وسام الحسین لإلبداع والتمیز 

ألردني من الدرجة الثانیة ، ووسام الكوكب ا١٩٩٣، ووسام التربیة الممتاز ١٩٩٣من الدرجة األولى 

، ١٩٨٩، والوسام السویدي ١٩٩١، ووسام القدس للثقافة من منظمة التحریر الفلسطینیة ١٩٩١

  .١٩٥٨، وجائزة روفن من جامعة لندن ١٩٧٤ووسام االستقالل من الدرجة األولى 

ً لرئیس تحریر مجلة العربي الكویتیة عام  ً ، ١٩٥٨عمل في بدایة حیاتھ العملیة نائبا بعدھا رئیسا

  .١٩٩٤الى  ١٩٩٢، ورئیسا لمجلس أمناء الجامعة من ٢٠٠٣الى  ١٩٩٣لجامعة البترا للفترة 

 أخبار الجامعة

 األردنیةأخبار 
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، ونائب ١٩٩١الى ١٩٨٩، ورئیس الجامعة األردنیة للفترة ١٩٩٣تولى منصب وزیر للثقافة عام 

األردنیة ، وأستاذ وعمید كلیة اآلداب بالجامعة ١٩٨٩الى  ١٩٧٣رئیس الجامعة األردنیة للفترة 

  .١٩٧٣الى  ١٩٦٨للفترة 
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  تعلیق الدراسة و تأجیل امتحانات الجامعة لیوم غد السبت

 

نظرا للظروف الجویة السائدة في المملكة قرر رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبدالكریم القضاة 

  .ات المقررة لیوم غد السبتتعلیق الدراسة و تأجیل االمتحان

  .وجاء ذلك بحسب القضاة حفاظا على سالمة الطلبة وحمایة أرواحھم

 ٨-١:الرأي ص/األردنیةأخبار 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
6 

  یلتقي جماعة عمان لحوارات المستقبل" القضاة"

استقبل رئیس الجامعة  -آیھ عویدي العبادي 

األردنیة الدكتورعبدالكریم القضاة في مكتبھ 

ً من جماعة عمان لحوارات  الیوم وفدا

المستقبل برئاسة رئیس الجماعة بالل حسن 

التل، وحضور الدكتور ضیاء الدین عرفة 

ادة والدكتور عمر الریماوي  لبحث سبل إع

  . تفعیل التعاون بین الجامعة وجماعة عمان لحوارات المستقبل

وناقش الجانبان خالل اللقاء آلیات تفعیل وتعزیز سبل التعاون بینھما التي تأتي ضمن نشاطات 

الجماعة بأستھداف كافة مؤسسات المجتمع لنشر الوعي من خالل المحاضرات والندوات 

باإلضافة إلى تأكید ، طبة الجھات الرسمیة والمجتمع المدنيوالمؤتمرات ووسائل االعالم  ومخا

أستمراریة التعاون ما بین الجماعة والجامعة األردنیة لتنفیذ البرامج والنشاطات التي تعقدھا الجماعة  

وتشجیع المشاركة في المبادرات المتعلقة بتعزیز الوعي الوطني وترسیخ مفاھیم السالم والحوار ونبذ 

  .اشكال العنف

ً على استمراریة تعاون الجامعة مع أي جھد یصب في  مصلحة الوطن  ورحب القضاة بالوفد مؤكدا

والحالة الوطنیة اإلیجابیة، وأن الجامعة ستكون الداعم األول وجزءا من الركیزة الوطنیة ألنھا البیت 

ً أن الوطن أكثر ما یحتاجھ  اآلن ھو الحوارات الحاضن والجامعة األم لجمیع فئات المجتمع، مضیفا

  .وھو الھدف الذي تشترك بھ مع جماعة عمان

 ٤:الرأي ص/األردنیةأخبار 
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وأكد الوفد أن الجماعة تعمل في كل أنحاء المملكة وتسعى إلى خلق حالة من الوعي مثل محاربة 

األشاعة والتطرف و تنفیذ البرامج التوعویة ومحاربة بعض المفاھیم  ونشر ثقافة الحوار  والمحافظة 

  .األردنيعلى تماسك المجتمع 

یذكر أن جماعة عمان لحوارات المستقبل وقعت مذكرات تفاھم مع عدد من الجامعات االردنیة 

والجمعیات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لتفعیل دور المؤسسات الوطنیة ومنھا 

ر التعلیمیة في المشاركة وتنفیذ البرامج واألنشطة العامة وخدمة المجتمع المدني والقطاع الشبابي ونش

  .الوعي المجتمعي للمجتمع 
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  تبحثان إمكانیة التعاون" إطعام للتنمیة والتدریب"و" األردنیة"

استضاف رئیس  -ھبة الكاید 

الجامعة األردنیة الدكتور عبد 

الكریم القضاة في مكتبھ الیوم 

الرئیسة الفخریة لمؤسسة إطعام 

للتنمیة والتدریب سمو األمیرة 

دیمة بنت سعود آل سعود ومدیرة 

  . المؤسسة المھندسة كوثر القطارنة

اللقاء إمكانیة دعم الجامعة لمشاریع المؤسسة الخیریة والمتمثلة بمشروع  وبحث الجانبان خالل

الھادف إلى خدمة شریحة كبیرة من أصحاب الھمم الشابة من جھة، وتوفیر ما یحتاجھ " أكشاك"

الطالب الجامعي یومیا خالل أوقات الدوام بأسعار رمزیة، مقابل تخصیص جزء مما یتم بیعھ للعمل 

تكالیف رسوم الطلبة الفقراء أو توفیر فرصة عمل للطلبة غیر القادرین على سداد  الخیري سواء بدفع

  .رسومھم

وثمن القضاة جھود القائمین على فكرة المؤسسة الخیریة وعزمھم على تعزیز انتشار العمل الخیري 

القطاع  وخدمة طلبة الجامعات، مؤكدا دعم الجامعة لألعمال الخیریة بكافة أنماطھا؛ على اعتباره

  .األكثر استجابة لمطالب الحیاة العامة التي یكابدھا الناس وخصوصا بعض طلبة الجامعات

وأشارت سموھا إلى أن المؤسسة ھي جھة خیریة غیر ربحیة تعمل على مساعدة األسر الفقیرة 

ي إیجاد والشباب العاطلین عن العمل، وتؤمن بأن السبیل الوحید للقضاء على الفقر والجوع یتمثل ف

  .مشاریع مستدامة توفر حیاة كریمة للمواطن األردني

  /األردنیةأخبار 
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من  ٢٠٣٠وأوضحت أن المؤسسة تسعى إلى أن یصبح األردن خالیا من الفقر والجوع بحلول العام 

خالل البدء في مشاریع صغیرة یمكن أن تحقق أرباحا لألسر الفقیرة التي تقع ضمن قاعدة بیاناتھا 

والشباب الطموح والمتقاعدین؛ وذلك بتأھیلھم وتدریبھم على المھارات  كالخریجین الجدد والنساء

  .الالزمة لبدء مشروع صغیر مستمد من طبیعة البیئة المحیطة

یندرج ضمنھ تحفیز الشباب األردني على التطوع وأھمیة " إطعام"بدورھا تابعت القطارنة أن ھدف 

المحتاجین، إضافة إلى تدریبھم على المھن الصغیرة العمل الخیري والنعمة وتوفیر الغذاء والمساعدة 

والحرفیة والمشاریع اإلبداعیة وعقد دورات تدریبیة لمنتسبیھا حول تمكین المرأة والشباب اقتصادیا 

واجتماعیا، وأیضا تدریب األفراد والمؤسسات في المناطق المھمشة والمجتمعات الفقیرة وبناء 

  .المجاالتقدراتھم لتحسین أوضاعھم في مختلف 

وبیّنت أن مشاریع المؤسسة تشمل المؤتمرات وورش العمل والدورات التدریبیة ومطبخ عمال 

  .الوطن ودورات سیدات المطبخ والزراعة العامودیة وصندوق مدرستي، إضافة إلى األكشاك
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األردنیةورشة حواریة في الزاویة الروسیة في   

   

نوفمبر الجاري لقاء  ٦ة اللغات الحدیثة في الجامعة االردنیة بتاریخ عقد في الزاویة الروسیة في كلی

حواري تحدثت في الدكتورة یلینا بیفالوفا ممثلة المنظمة الروسیة للمشاریع الشبابیة للتطوع قادمة 

. د،تتیانا. د( ویأتي اللقاء الذي حضرتھ مدرسات اللغة الروسیة. من العاصمة الروسیة موسكو

  )یلینا.د، اینا.د، كاترین

وجمع من طلبة اللغة الروسیة ترجمة لتوجھ رئیس الفدرالیة الروسیة فالدیمیر بوتین بأعتبار عام  

وتنوي مؤسسة المشاریع الشبابیة التطوعیة توقیع . سنة لألعمال التطوعیة بمشاركة عالمیة  ٢٠١٩

و یتحمل ، سنة ٣٠_ ١٨اتفاقیة مع الجامعة االردنیة بھذا الصدد و تشمل الفئات العمریة من 

المشارك من الطلبة تذكرة السفر بینما یتكفل الجانب الروسي كامل تكالیف السكن و الطعام و 

  . البرامج الثقافیة

 عمون
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  في التصنیف العربي األردنیةتراجع الجامعات 
  

ً التصنیف العالمي للجامعات العربیة والذي تضمن مؤشرات مقلقلة عن الجامعات  صدر مؤخرا
وھي التي ) ١٤(االردنیة ولعل ابرزھا تراجع جامعة العلوم والتكنولوجیا للمرتبة الرابعة عشره 

  .بنیة تحتیةكانت یجب ان تكون ضمن العشرة الكبار قیاسا لما تملكھ من 
والتي تتغنى ) ٤٨(والمفاجأة الثانیة ھو حلول الجامعة الھاشمیة في المرتبة الثامنة واالربعین 

كذلك جامعة الیرموك ذات . بانجازاتھا ولكن یبدو انھا لم تنعكس على التصنیف العالمي ومعاییره
ھا وامكانتھا ، أما جامعة فلم یشفع لھا تاریخ) ٢٩(الباع الطویل احتلت المرتبة التاسعة والعشرین 

 ً   .مؤتة ثالث اقدم جامعة اردنیة فلم تظھر في التصنیف اطالقا
الجامعة االلمانیة ذات الصبغة االوروبیة والتي كان یجدر ان ینعكس ذلك على تصنیفھا لم تستطع 

بل وتفوقت علیھا العدید من ) ٨٠- ٧١(الظھور في موقع متقدم او منفرد فصنفت ضمن مجموعة 
ً جامعة البلقاء التطبیقیة . عات الخاصة ومنھا جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة وغیرھاالجام ایضا

دخلت التصنیف العربي ) ١٣(فقط ثالثة عشرة جامعة . في اخر القائمة) ١٠٠-٩١(تقھقرت للمرتبة 
من اصل حوالي ثالثین جامعة اردنیة وھذا مؤشر خطیر كون التنافس مع الجامعات العربیة ولیس 

  .العالمیة
ثالثة منھا ضمن افضل خمس جامعات عربیة ، : جامعة سعودیة) ٢١(في المقابل دخلت القائمة 

  جامعة) ١٢(واالمارات ظفرت ب
بقي ان نقول ان الجامعة االردنیة ھي الوحیدة التي دخلت قائمة العشر الكبار وھذا غیر مقنع فبعض 

  .رھا نصف عمر الجامعة االردنیةالجامعات العربیة التي تفوقت علیھا لم یتجاوز عم
  

  
 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  نیوزجفرا 
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   متطوعون ینقذون جوف البحر من التلوث بالعقبة
  

  شارك فیھا اإلعالم البیئي ومیناء الحاویات وجامعیون  
  

ي حملة تنظیف في الشاطئ الخاص بشركة میناء حاویات نظمت وكالة البحر األحمر لالعالم البیئ
  . العقبة 

  
وحظیت ھذه الفعالیة بمشاركة طالب في الجامعة األردنیة فرع العقبة، وموظفین في شركة میناء 
حاویات العقبة، ممثلة بمدیر دائرة االمن و السالمة والصحة والبیئة المھندس فراس الطویل ومساعده 

  . لمھندس عبد الوھاب الشیاب مشرف البیئة المھندس غیث خلیفات وا
  

و قالت مدیرة وكالة البحر األحمر لإلعالم البیئي نھایة القاسم أن المشاركین تمكنوا في ھذه الحملة 
وأضافت . كیسا بیئیا قابال للتحلل في شاطىء میناء حاویات العقبة  ٧٠من استخراج أكثر من 

ألقیت في المناطق الشمالیة للبحر واستقرت على ھذا  الدكتورة القاسم لألنباط أن تلك النفایات
الشاطىء المغلق، وكانت تتضمن عبوات بالستیكیة و نفایات مختلفة، استفادت منھا جھات 

  .متخصصة في اعادة التدویر
  
و بینت القاسم أن أبرز أنواع النفایات التي جمعھا المشاركون تتضمن مواد صناعیة مضرة بالبیئة  

طارات والزجاجات واألخشاب، مرجحة أنھا ألقیت من مستخدمي ومرتادي مثل الحبال واال
الشواطىء وبعضھا من قوارب الصیادین، وقد ألقت بھا األمواج على ھذا الشاطىء، والبعض اآلخر 

وتعد ھذه الحملة . من ھذه النفایات استقر في جوف البحر حیث األحیاء البحریة والحید المرجاني 
ي التي تنفذھا شركة میناء حاویات العقبة مع منظمات المجتمع المحلي ھذا العام و الرابعة على التوال

  .كغم من النفایات البالستیكیة  ٢٥٠٠تمكنت من استخراج اكثر من 
  
وفي كل عام تقوم الھیئة والعدید من الھیئات الرسمیة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني بمساعدة  

مالت لتنظیف شاطىء البحر وجوف البحر، ینتج عنھا استخراج طاقم من الغواصین بالعدید من الح
أطنان تقریبا من النفایات المختلفة سنویا، والتي غالبیتھا من العبوات واألكیاس البالستیكیة، ) ٥- ٣(

وقد نشرت العدید من  األبحاث حول ملوثات البحر في العقبة، بینت أن أغلب الملوثات على بیئة 
شار العبوات واألكیاس البالستیكیة ، الى غیر ذلك من حبال السفن وشباك الصید المنطقة، تأتي من انت

والعبوات المعدنیة والزجاجیة واإلطارات التالفة واألخشاب  وأعقاب السجائر، وما تلقیھ السفن من 
 أما عن ھذه النفایات التي ینتھي بغالبیتھا المطاف الى المكبات والمحارق، وھنا. مواد صلبة وسائلة

تنتھي مشكلة لتبدا مشكلة أخرى قد تكون أكثر ضررا، عملیة حرق النفایات عموما وخاصة النفایات 
البالستیكیة؛ تتسبب في انبعاث غازات سامة مختلفة منھا ثاني أكسید الكربون والمیثان اللذان 

اس الحراري، یساھمان في تزاید ظاھرة الدفیئة العالمیة التي تؤدي بالتالي الى االحترار أو االحتب
ومن الجدیر بالذكر أن أثر كل طن واحد من المیثان یساوي عشرین ضعف أثر طن واحد من ثاني 

  إضافة الى تطایر غبار الدیوكسین الناتج عن احتراق النفایات الصلبة. أكسید الكربون
  

  الكترونياألنباط 
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ًا یدرسون في الجامعات األردنیة ٤١٥٠: المطیري ًا كویتی   طالب
  

في المئة من الطلبة  ٨٠قال الملحق الثقافي الكویتي في االردن، الدكتور بدر المطیري، إن نسبة 
الكویتیین في األردن من خریجي الدبلوم، ویستكملون دراستھم في مرحلة البكالوریوس، مشیرا إلى 

  .التمریضأنھم یحصلون على معدالت عالیة في كلیات الدراسات التكنولوجیة والدراسات التجاریة و
  

وحدة دراسیة لخریجي الدراسات  ٨٠وأوضح المطیري، في تصریح صحافي، أن الجامعات تعادل 
لم یصلنا الى اآلن قرار بتقلیص أعداد الجامعات «للدراسات التجاریة، قائال،  ٥٠التكنولوجیة، و

  .»األردنیة
  

الي في الكویت، عن أجود وأكد الملحق الثقافي، أنھ یبحث مع وزارة التربیة ووزارة التعلیم الع
  .الجامعات األردنیة لدراسة طلبة بالده فیھا

  
ھناك صرامة من الجامعات األردنیة الخاصة والحكومیة في مسألة الحضور «واشار الى إن 

والغیاب، مشیرا إلى أنھ ال یسمح للطالب الكویتي بالتسجیل في جامعات غیر معتمدة من وزارة 
  .»لملحق الثقافي في األردنالتعلیم العالي الكویتیة وا

  
   
  

طالبًا بین طلبة  ٤١٥٠وأضاف أن أعداد الطلبة الكویتیین الذین یدرسون في المملكة األردنیة 
  .یتخرجون سنویًا من مختلف الجامعات ١٣٠بكالوریوس وماجستیر، كما ان ھناك قرابة 

  ٤:صالدستور 
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  التخرج الجامعیة مجموعة المطار تحتضن المرحلة الثانیة من مشاریع
  
  

التخرج لطلبة  إطالق المرحلة الثانیة من مبادرة احتضان مشاریع» مجموعة المطار الدولي«تعتزم 
ً من الجامعة األردنیة، وذلك قبل نھایة مطار الملكة «ي العام الجاري ف كلیة الھندسة الصناعیة، بدءا

ً للنجاح الباھر الذي حققتھ»علیاء الدولي المرحلة األولى التي بدأت في شھر تشرین األول  ، استكماال
 ٢٠١٨نیسان  ،واختتمت في شھر ٢٠١٧من عام 

 
ً على أھمیة إطالق ھذه المرحلة، قال الرئیس التنفیذي لـ  . ، كیلد »الدولي مجموعة المطار«وتعلیقا

األعمال المحلي یكمن في تبني بیئة  أن العامل األساسي لرفع مستوى مشھد ریادةنحن نؤمن ب«: بنجر
خبراتھم، واستیعاب أفكارھم ومشاریعھم، ولیس  -تعمل على تمكین الطلبة من خالل توسیع نطاق

الملكة علیاء الدولي إلتاحة الفرصة أمام الخریجین لتجربة عملیاتنا على  مكان أفضل من مطارھناك 
  .والتشبیك مع مجموعة من شركائنا الرواد في ھذا المجال أرض الواقع،

  ٥:صالغد 
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  روض الجامعیةالق ألف طالب تقدموا بطلبات لالستفادة من 38
  

   الشھر الحالي٢٢انتھاء التقدیم  
  

 كشفت مصادر مطلعة أن عدد الطلبة الذین تقدموا بطلبات لالستفادة من المنح - حاتم العبادي
 .وطالبة الف طالب( ٣٨(والقروض الجامعیة الداخلیة، منذ انطالقھا االثنین الماضي، بلغ زھاء 

الرسمیة على النظام    ى الطلبة المسجلین في الجامعاتوتنتھي عملیة تقدیم الطلبة المحصورة عل
الدراسي الحالي في الثاني والعشرین من  للعام -البكالوریوس والدبلوم المتوسط- العادي للمستویین 

 الشھر الحالي
 
صفحة وزارة  ویتمكن الطلبة من التقدم بالطلبات الكتروینا من خالل نافذة مدیریة البعثات على 

الوثائق المطلوبة مع أنموذج الطلب بعد ختمھ من  في حین أن تسلیم( ). التعلیم العالي على االنترنت
واكدت الوزارة  .سیكون لمكاتب المستشارین الثقافیین كٌل حسب جامعتھ الجھات المعنیة في الجامعة

   .بانھ لن یتم استالم أي طلب بعد ھذا الموعد مھما كانت الظروف
  

الموقع  ودعت الطلبة االطالع على الشروط واالمتیازات ومعاییر المنافسة والموجودة على
وكان أمین عام وزارة التعلیم العالي  .االلكتروني لمدیریة البعثات لالسترشاد بھا قبل تعبئة الطلب

یرتفع عدد المستفیدین لھذا العام، بسبب زیادة عدد  علمي الدكتور عاھد الوھادنة توقع انوالبحث ال
ورشح العام الماضي  .بالجامعات الرسمیة مقارنة مع االعوام الماضیة الطلبة الذین قبلوا ھذا العام

قائمة الجامعي المختلفة، إذ تضمنت ال الف طالب وطالبة لالستفادة من صنادیق الدعم( ٤٠(زھاء 
والباقي حصلوا على قروض في حین بلغ ) وكاملة جزئیة( الف طالب للحصول على منح  ١٥االولیة 

 طالبا وطالبة ٢٤٩٨من طلبات كلیات المجتمع  عدد المرشحین للحصول على دعم
 
فترة أطول  وأصدرت الوزارة نظاما جدیدا لصندوق دعم الطالب الجامعي، إذ تضمن منح الطالب 

استكمال التسدید بعد خمس  ، إذ اصبحت تبدأ بعد سنتین من تخرج الطالب على ان یتملسداد القروض
ویبلغ حجم دیون  .التسدید حال تخرج الطالب سنوات، في حین كان النظام السابق یشترط ان یبدأ

 ملیون دینار( ١٧(السابقة حوالي  القروض لصالح الصندوق على الطلبة المستفیدین في الفترات
 
الطالب وعدد االخوة  معدل: لیة الترشح لالستفادة لمعادلة تنافسیة ضمن معاییر تشملوتخضع عم .

تتقاضى االسرة معونة وطنیة او  في الجامعة ومكان اقامة الطالب ودخل االسرة، الى جانب ان كانت
یشار الى أن إعالن النتائج یتم على مرحلتین  www.dsamohe.gov.jo .ضمن قائمة جیوب الفقر

لالعتراض علیھا ثم دراسة االعتراض واالخذ بما یثبت  لى تكون أولیة، حیث یفتح مجال، االو
.النھائیة صحتھ، ومن ثم االعالن عن القائمة

  ٨-١:صي أالر
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   رحیل قامة إبداعیة وأكادیمیة

  إبراھیم السواعیر
  

والفكر عن احترامھم الحتجاج  عام ألفین وثمانیة أعرب األكادیمّیون واإلعالمیّون ورجال األدب
ً؛ وھو ب محمودالدكتور الناقد األدی لھ  السمرة على أن یُمنح جائزة الدولة التقدیریّة مناصفة ّ ما عل

  . وأّن معنویتھا أكبر بكثیر من قیمتھا المادیّة یومھا بأّن قیمة الجائزة في أال یشارك الفائز بھا أحد،
  

ّمة باألمس في رحل مؤسساتنا األكادیمیّة وھیئاتنا الثقافیّة كانت فطنت إلى لیت تھ مع ھذا العال
السمرة ذّكروا اإلعالم الثقافي بما یتوافر علیھ ھذا الرائد، المولود في  المرض، ولیت زمالء

 ،ویحمل لیسانس اآلداب من جامعة فؤاد األّول في القاھرة عام ١٩٢٣بفلسطین عام  الطنطورة
نیة وخمسین عام ثما خمسین، ودكتوراة الفلسفة من معھد الدراسات الشرقیة واإلفریقیّة بجامعة لندن

 قبل سنوات، في وقت اشتداد المرض على الّسمرة،» الرأي«ھذا جزٌء مما نشرتھ  .من ذلك القرن
ً المؤسسات الثقافیة واألكادیمیة للمبادرة باالحتفاء بھ قبل  للتذكیر بقیمتھ ووزنھ األكادیمي، داعیة

وقع اإللكتروني لوزارة الم رحیلھ الیوم، وإذ نؤكد ما للدكتور السمرة من سیرة غنیة على صفحة
ً لھ في النقد ً لكلیّة اآلداب  الثقافة، فإننا واقفون على أكثر من عشرین كتابا ّھ كان عمیدا األدبّي، عدا أن

ً لرئیس الجامعة التي یُعّد من  في الجامعة األردنیّة أواخر الستینات وفي السبعینات والثمانینات، ونائبا
ً لرئیس ت مؤسسیھا بعد أن كان حریر مجلة العربي الكویتیّة أواخر خمسینات القرن الماضي حتى نائبا

 الستینات منتصف
 
ّاب التي ینتمي إلیھا السمرة أن تبادر إلى دراسة نتاجھ األدبي  والنقدّي والتعریف  یمكن لرابطة الكت

الثقافة بھذا الخصوص،  بسیرتھ للجمھور بالتعاون مع الجامعة األردنیّة، أو أن تنّسق مع وزارة
ً وأّن الوزارة جاّدة في تكریم المبدعین والرواد، وتنتظر ً من الوسطین الثقافي  خصوصا معلومة

ً بین لطرفین، لتتحرك على أساسھا، كما في احتفائھا ا واألكادیمي باعتبار الوسط اإلعالمي وسیطا
وعلماء في أمراضھم، واعتالل صحتھم، وھو في نھایة األمر جھٌد  بفنانین وزیارتھا مفكرین وأدباء

، یمكن أن ً یتناول جھد السمرة جماعيٌّ  تدخل فیھ مؤسسة عبدالحمید شومان التي كانت أصدرت كتابا
  ء المبدعین والرواد،ونتاجھ الفكرّي واألدبي، لنحتفي بھؤال

  
ً زامل السمرة أو غیره ینشغل بھموم  فحتى على صفحات  التواصل االجتماعي، یندر أن نجد أكادیمیّا

رئاستھ  السمرة، الذي كانت لھ إسھامات إداریّة وأكادیمیّة في. الرواد، أو یلفتنا إلى ما راكموه زمالئھ
ومجمع اللغة العربیّة  في القاھرة ودمشق، ، وعضویتھ مجمع اللغة العربیة)البنات(جامعة البترا

ّف  ١٩٥٩مقاالت في النقد األدبي،  :األردني، وفي العراق، وحصولھ على ستة أوسمة متمیّزة، أل
، )دراسة(الجرجاني، األدیب الناقد  ،والقاضي ١٩٦٤، )دراسة(،وأدباء معاصرون من الغرب 

أدباء : ، ومتمردون ١٩٧٠، )دراسة) اضب،و أدباء الجیل الغ ١٩٦٩، وغربیون في بالدنا،  ١٩٦٦
، وفلسطین،  ١٩٧٤، )دراسة(األدبي  وفي النقد( ، ١٩٩٣، ٢ط(،) ١٩٧٤، ١ط(، )دراسة(وفنانون 

ً  ١٩٧٤، )دراسة(الفكر والكلمة  ً وقضیة  ، وفلسطین أرضا المنظمة )/ باالشتراك(، )دراسة(وشعبا
األرض والشعب والقضیة : ، وفلسطین ١٩٨٠ربیة جامعة الدول الع العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،

 ، والعروبة ١٩٨٤العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربیة، تونس  ، المنظمة)دراسة(
 ، ودراسات في األدب ١٩٨٤، الكتاب الرابع، مجلة العربي، الكویت )دراسة(واإلسالم وأوروبا 

  الكترونيالرأي 

 مقاالت
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دیوان ) ،وعشیات وادي الیابس ١٩٩٧، )دراسة(ع في الشعر ، والنقد األدبي واإلبدا ١٩٩٣والفكر، 
، )ترجمة(لیون أیدل،  ،والقصة السیكولوجیة، ١٩٧٣، )تحقیق) (شاعر األردن، مصطفى وھبي التل

، )ترجمة(ھمنغواي، فیلیب یونغ،  ،وأرنست ١٩٦١، )ترجمة(، وھنري جیمس، لیون أیدل،  ١٩٥٩(
،وفن المسرحیة  ١٩٦٤، )ترجمة(بروكس،  ب، كلینث، وروائع التراجیدیا في أدب الغر ١٩٦١

  .٢٠٠٦، )سیرة ذاتیة) ، وإیقاع المدى ١٩٦٦، )ترجمة(میلیت، ) مراجعة(
  

في ثمانینات القرن الماضي، في  وللسمرة كتٌب مقررة للصفوف الثانویّة باالشتراك في سلطنة عمان،
ة والنقد األدبي والبالغة والعروض والصرف والدالل التطبیقات اللغویّة والمطالعة والنصوص والنحو

ً، باالشتراك، للكلیات الجامعیّة المتوسطة في سلطنة  وتاریخ األدب العربي، مثلما لھ كتب، أیضا
واإلعراب ونظام الجملة الصرفیة والنصوص األدبیّة، والنقد األدبي  عمان، في نظام الجملة

، أبان فیھ )إیقاع المدى(ي السیرة، أسماه للسمرة كتاب ف.البحث في اللغة واألدب والمصادر وطریقة
والحضارّي  رؤیتھ تجاه العالم وقضایا التخلف والتقّدم واآلخر واستراتیجیات العمل السیاسي عن

ً وقد اشتغل عامین في أول لجنة تنفیذیة لمنظمة التحریر  ومحطات حیاتھ العلمیة والعملیّة، خصوصا
فت سھام ال ١٩٦٤الفلسطینیة عام  ّ الذي تناول سیرة حیاتھا مع ) معك أیامي(یحیى كتاب ،كما أل

ً على كّل ھذا   المشوار الدكتور السمرة رفیقة درب وشاھدة
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  !تعلیم جامعي مّجاني
  

  یم جابرابراھ*
   

  
كان طریفا حدیث رئیس إحدى الجامعات الخاصة، الذي كان یتحدث على شاشة تلفزیون محلي، قبل 

  لماذا التعلیم الجامعي في كل العالم مجاني إال عندنا؟: أیام، حین سألھ المذیع
  

  !ألنك ال تستطیع أن تجمع بین شیئین، جودة التعلیم ومجانیتھ: قال األكادیمي بثقة
  !اطمأنت قلوب المشاھدین أن التعلیم الجامعي لدینا أكثر جودة منھ في بریطانیا وھكذا

فقال لھ المذیع أن دوال فقیرة جدا في الجوار، .. ثم راح یُنظر عن قدرات الدولة على التعلیم ووو
منھارة تماما، أو على األقل اقتصادھا بحالة نزیف مستمر، مثل مصر، لكن ذلك لم یوقف مجانیة 

ً وأجابالتع   !ولكن انظر للجودة: لیم، فضحك األكادیمي ساخرا
جامعة ”وكأنھ یرید أن یقنعنا ان جامعتھ الخاصة التي لم تكمل السنتین ھي أكثر جودة من 

  !“عین شمس”أو “ االسكندریة
ھذا التبجح الذي ال یحتمل في الدفاع عن سیاسات اقتصادیة مشوھة صار ال یمكن السكوت علیھ، 

  !على الشاشة، فالمواطن لیس بھذا الغباء، ومخاطبتھ ال یجب أن تكون بھذا التسطیح ولیس مرغوبا
لة، التي تنعم بفائض من  َّ لن نتحدث ھنا عن الدول الغنیة، ودول العالم األول، والشعوب المدل

َِعم“والخدمات و“ الحقوق” ً “ الن  مقابل الضرائب التي تدفعھا، بل نقارن أنفسنا بدول عربیة أكثر فقرا
ً، مثل مصر والمغرب وسوریة، ففي بلد مثل مصر عدد سكانھا یقارب المائة ملیون یحتفظ  وضنكا
كل من ینھي الثانویة العامة بحقھ بمقعد جامعي دون مقابل، فیما في المغرب الذي یتجاوز عدد 

  !سكانھا أربعة أضعاف األردن یأخذ كل طالب جامعي مكافأة شھریة إضافة إلى مقعده الجامعي
ي بالدنا یشّكل التعلیم الجامعي اختبارا صعبا للعائلة كاملة، حیث تضطر الى إعادة ترتیب أولویاتھا ف

وبرنامج إنفاقھا، وجدولة دیونھا، لتعلیم طالب واحد، وینعكس ذلك على الوضع المعیشي لكل أفراد 
أما في .. امعيأن یحظى الشقیق أو الشقیقة بفرصة التعلیم الج“ ثمن”األسرة، حیث یدفع الجمیع 

ً، فتلك محنة تقتضي  األسرة التي یتزامن أن یجلس إثنان او ثالثة من أبنائھا على مقاعد الجامعة معا
التضحیة بالكثیر، للحصول على شھادة ھي في أغلب دول العالم الفقیر حق عادي ال یلفت االنتباه وال 

  !یستدعي الشكر
وحین الحظ المعنیون عندنا أن الرسوم واألقساط لم تحقق الجشع المطلوب، ومبالغة في سیاسة 

، اخترعوا فكرة التعلیم الموازي، بحیث تدفع شریحة أخرى من الطلبة ِضعف أو ِضعفي ما “الجبایة”
فس دفعت الشریحة األولى، ثم یجتمع طالب الشریحتین بعد ذلك في قاعة دراسیة واحدة ویتلقون ن

اخترع بحجة أن التخصص ال یستوعب ھذا “ الموازي”المحاضرة، عند نفس الدكتور، رغم أن 
  !لكن سیاسة الدفع تجعل القاعة أوسع ومقاعدھا أكثر! العدد من الطلبة 

ولتعظیم عدد ھذه الشرائح الموازیة، والمدّرة للدخل المضاَعف، یجري كل عام رفع معدالت القبول 
ً مصدر دخل في برنامج التنافس،  رغم أن الطالب المقبولین في الئحة التنافس الجامعي ھم أیضا

ً لسیاسة  ً ثمینا   !الجبایة”عاٍل، ویشكلون منجما
“ استثماره”، فاتجھت الى “أغنى ما نملك”المواطن الذي فھمت الحكومات المتعاقبة فیما یبدو أنھ 

  .كأفضل مصدر للدخل القومي
ّا بالتأكید ال یدفع مواطنو تلك ال ، وبالتأكید لیست )ال أحد فیما أعتقد یدفع مثلنا(دول ضرائب أكثر من

ّا، فضال عن أن عدد سكانھا أضعاف ما  ّا، وال ھي أكثر استقرارا اقتصادیا ِمن ً من تلك الدول أعلى َدخال
  !لدینا، فلماذا یكون التعلیم العالي حقا مجانیا لكل فرد في ھذه الدول، إال نحن

  ٨:صالغد 
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ضعف ”ابات مقنعة لھذا السؤال، غیر تلك األناشید المملة التي نسمعھا عن ھل لدى الحكومة إج
، ثم ما ھي الخدمات المجانیة التي تقدمھا الدولة لمواطنھا إذا كان یدفع سنویا بدل تعبید “الموارد

 الشارع الذي یمّر من أمام بیتھ ؟ ھل یمكن للحكومة الجلیلة أن تعّد لنا كشفا بالخدمات المجانیة التي
اھا المواطن األردني ّ   !یتلق
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.  
  

  
  
  
  شارع االردن –عاطف خمیس ابو اسحق  -
  
  الفحیص –حكم عزیز الیاس عرنكي  -
  
  الجبیھة –عادل عبدالمنعم عادل ناصر الدین  -
  
  دابوق –محمود السمرة  -
  
  الزرقاء –آمنة محمود بدار  -
  
  الصویفیة –فواز الخوري غریغوریس دحدل  -
  
  خلدا –مصطفى فایز مصطفى سماره  -
  
  خلدا –اسحق ابراھیم مفضي قاقیش  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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حفلت مواقع التواصل االجتماعي وتعلیقات النشطاء األردنیین عبرھا خالل الیومین الماضیین، 
في التعامل مع حادثة السیول األخیرة وما سببتھ من وفیات، وبین ما جرى في " سیاسیة"بمقارنات 

المعلقون لفتوا إلى مبادرة وزیر األشغال . نى التحتیة ھناكالكویت من سیول كشفت خلال في بعض الب
الكویتي لالستقالة تحمال للمسؤولیة األدبیة واألخالقیة عما سببتھ مشكلة السیول، متسائلین إن كانت 

  !سیول األردن یمكن أن تدفع الستقالة مسؤولین عندنا؟
  

یوان الخدمة المدنیة أمس إلى تأجیل حفل تكریم الموظف المثالي في الخدمة المدنیة، جراء ما بادر د
الحفل كان مقررا تحت رعایة رئیس الوزراء . نتج عن السیول األخیرة من وفیات وخسائر بشریة

  .عمر الرزاز أمس، وتم تأجیلھ إلى إشعار آخر
  

جمعیة وكالء السیاحة والسفر تنظم صباح الیوم وقفة احتجاجیة في عمان رفضا لما تعتبره الجمعیة 
الوقفة تندرج ضمن برنامج تصعیدي ". إجراءات من قبل شركات الطیران إلقصاء وكالء السفر"

  .دعت لھ الجمعیة لتنفیذه بالتتابع كما قالت أمس
  

بین حق "وزیر التنمیة االجتماعیة األسبق العین وجیھ عزایزة یتحدث حول الالجئین الفلسطینیین 
. في محاضرة تستضیفھا جامعة عمان العربیة صباح الیوم األحد" العودة واستمراریة األونروا

مجلس أمناء الصندوق العزایزة كان شغل أیضا منصب مدیر عام دائرة الشؤون الفلسطینیة وعضوا ب
 .الھاشمي إلعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


